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Ο Χρήστος
Γκουντενούδης στην
ελληνογερμανική
συνέλευση
104η Επέτειος Απελευθέρωσης της
Γουμένισσας

Ο

Μακεδονικός
Αγώνας υπήρξε
ένας κρίκος στην
αλυσίδα των εξεγέρσεων
για την απελευθέρωση της
Μακεδονίας. Αποτελεί μια
από τις πιο ένδοξες σελίδες της νεότερης ελληνικής
ιστορίας, γραμμένη με αίμα
μαρτύρων, ηρωισμούς και
ολοκαυτώματα.
Για την Γουμένισσα η 23η

Οκτωβρίου είναι η ημερομηνία σταθμός, καθώς την
ημέρα αυτή τιμάται και
γιορτάζεται η επέτειος της
απελευθέρωσης της από τον
τουρκικό ζυγό πριν από 104
ολόκληρα χρόνια.
Στα πλαίσια του εορτασμού αυτού εντάχθηκε η συναυλία που διοργάνωσε ο
πολιτιστικός σύλλογος «Άγιος Τρύφων» Γουμένισσας
σελσε
6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ σελ 6
Αναβαθμίστηκε
ο εξοπλισμός
επεξεργασίας
λυμάτων

Επιτυχίες
Καραγιάννη
Ευρωπού

σελ 9

σελ 10

ο παλαισ τικός σύλλογος “Καραγιάν νης”
Ευρωπού συμμετείχε σ το αναπτυξιακό
πρωτάθλημα ελευθέρας πάλης όπου και
κατέκτησε 2 Χρυσά και 3 Ασημένια μετάλλια

Εκδήλωση Μνήμης
και Αυτογνωσίας
στην Αξιούπολη

Εορταστικό μήνυμα Δημάρχου
Παιονίας
Αγαπητές συμπολίτες,
Στην εκπνοή μιας χρονιάς με πολλαπλές προκλήσεις
σε όλα τα επίπεδα για την Πατρίδα μας αλλά και την τοπική μας κοινωνία, με μια καθημερινότητα δύσκολη για
όλους, οι εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προσφέρουν ένα αναγκαίο και ωφέλιμο διάλειμμα.
Τα Χριστούγεννα είναι γιορτή αγάπης και προσφοράς. Αυτές τις
γιορτινές ημέρες ας βοηθήσουμε με όποιο τρόπο και από όποια
θέση μπορεί ο καθένας τους συνανθρώπους μας. Πολλοί εξ αυτών αντιμετωπίζουν δυσκολίες οι οποίες καθιστούν δυσχερή ακόμη και το προσπορισμό των στοιχειωδών για τη διαβίωση τους.
Ας προσφέρουμε λοιπόν έστω και από το
υστέρημά μας, κάνοντας την αλληλεγγύη
πράξη και την κοινωνική συνοχή δύναμη της κοινωνίας μας.
Με αυτές τις σκέψεις και με Πίστη και Ελπίδα στις αστείρευτες δυνάμεις του τόπου μας και
των ανθρώπων του, εύχομαι ολόψυχα η νέα χρονιά να φέρει μαζί της μια καλύτερη πορεία
για την πατρίδα μας και τα παιδιά μας με ασφάλεια και προοπτική για το μέλλον.
Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το Νέο Έτος
Χρήστος Γκουντενούδης
Δήμαρχος Παιονίας

Στην φωτογραφία η εισηγήτρια Σκούτα Γιώτα γενικός γραμματέας
του συλλόγου Ποντίων Αξιούπολης «Οι Τραντέλλενες» και ο
Πρόεδρος του Συλλόγου Ζηλελίδης Κωνσταντίνος
σελ 5

6 ος Ημιμαραθώνιος
Πάϊκου

Η διαδρομή θεωρείται από τις ομορφότερες του είδους
και περνάει κάτω από την κορυφή Καντάτσι, το Πριματάρι την
κορυφή Σέλμα και το Παλιοχώρι. Το μήκος της είναι 20,1 χλμ
ενώ η θετική υψομετρική διαφορά υπολογίζεται
σελ 4

Πρόγραμμα λειτουργίας τακτικών
εξωτερικών ιατρείων Γ.Ν. Κιλκίς

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

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

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

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
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

2343350121
50139
2343350100-101
2343350159, 50160

Κλητήρας
Κουφόγιωργας Πέτρος 				
Βαλτάρας Νικόλαος				50167
Ταμείο ΔΕΥΑ
Δεληγιαννίδης Σάββας			
2343024627

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
Πιερράτου Γεωργία 				50171

ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
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

Χρήστος Γκουντενούδης στην
ελληνογερμανική συνέλευση»

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

.

3

2016

«Συνάντηση Δημάρχου Παιονίας με
πρόεδρο Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων»

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

Το τριήμερο 3-5 Νοεμβρίου
2016, ο Δήμαρχος Παιονίας
συμμετείχε στην 6η ελληνογερμανική συνέλευση που διοργανώθηκε στο Ναύπλιο με
θέμα: «Η αυτοδιοίκηση ενωμένη
με το βλέμμα στο μέλλον της
Ευρώπης».
Ο κ. Γκουντενούδης ήταν
από τους βασικούς εισηγητές
εκ μέρους της ελληνικής πλευράς στην ανταλλαγή απόψεων
και εμπειριών, αναπτύσσοντας
το θέμα της διαχείρισης του
προσφυγικού – μεταναστευτικού από την ελληνική πολιτεία
αλλά και το ρόλο της τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Κατά την ομιλία του ο Δήμαρχος μεταξύ άλλων ανέφερε
τα εξής:
«Αγαπητοί συνάδελφοι, αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και
τιμή να παρευρίσκομαι σήμερα
εδώ μαζί σας, στην 6η Ετήσια Συνδιάσκεψη της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης.
Ο διακριτικός τίτλος του
συνεδρίου: η αυτοδιοίκηση ενωμένη με το βλέμμα
στο μέλλον της Ευρώπης.
Νομίζω η παρουσία όλων
ημών εδώ σήμερα αποδεικνύει του λόγου το αληθές.
Σήμερα, η ανθρωπότητα
βρίσκεται αντιμέτωπη με
μια ακόμα μεγάλη πρόκληση μιας και ζούμε ίσως τη
μεγαλύτερη ανθρωπιστική
κρίση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Αναφέρομαι φυσικά στο «μεταναστευτικό» και «προσφυγικό» ζήτημα, το οποίο βιώνουμε
καθημερινά στην περιοχή μας,
στα σύνορά μας, στα χωριά μας.
Η χώρα μας όμως για μία ακόμη
φορά βρέθηκε απροετοίμαστη.
Ενώ τα κύματα των προσφυγικών ροών εξελίσσονταν
βαθμηδόν από τη στιγμή που
ενέσκηψε η προσφυγική κρίση,
δεν ελήφθησαν τα στοιχειώδη
μέτρα για να υποδεχθεί η χώρα
και να φιλοξενήσει τις χιλιάδες
των ταλαιπωρημένων θυμάτων
του πολέμου που κατέφθαναν.
Επί αρκετούς μήνες και μέχρι να
εξομαλυνθεί η κατάσταση, οι
πρόσφυγες και οι μετανάστες
αφέθησαν στην τύχη τους.
Δεν υπήρξε ούτε καν ο προγραμματισμός για τη στοιχειώδη φιλοξενία των έρμων αυτών ανθρώπων με συνέπεια

να προκληθούν σημαντικότατα προβλήματα τα οποία είχαν
αντίκτυπο στις ζωές τους αλλά
και στις τοπικές μας κοινωνίες. Η παρελκυστική στάση της
κυβέρνησης σε συνδυασμό με
τις ιδεοληπτικές της αγκυλώσεις και τον ανορθόδοξο τρόπο
άσκησης εθνικής εξωτερικής
πολιτικής, οδήγησε σε τετελεσμένες καταστάσεις όπως αυτή
της Ειδομένης.
Εκεί λοιπόν κλήθηκε η Αυτοδιοίκηση και οι τοπικές κοινωνίες με τους φορείς τους να
διαχειριστούν μια κατάσταση
αφόρητη η οποία δημιούργησε
ασύμμετρους κινδύνους. Εμείς
ως αυτοδιοίκηση δείξαμε το
δρόμο.
Καταφέραμε και καλύπταμε
με επάρκεια και αξιοπρέπεια
την καθημερινή διαβίωση των
προσφύγων – μεταναστών που

Ζούμε ίσως
την μεγαλύτερη
ανθρωπιστική
κρίση μετά τον
2ο Παγκόσμιο
Πόλεμο.
κατέλυαν στην περιοχή μας. Δεν
μπορεί όμως οι τοπικές 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 των
προγραμμάτων αντιμετώπισης.
Αυτή τη στιγμή εντός των ορίων του Δήμου μας, βρίσκεται
ένας καταυλισμός προσφύγων,
στη Νέα Καβάλα. Παρότι έχουμε
απευθυνθεί εγγράφως και πολλάκις στην ηγεσία του αρμόδιου
υπουργείου αλλά και της κυβερνήσεως, δεν μας έχουν γνωστοποιήσει όχι μόνο το πόσα άτομα
διαβιούν στο καταυλισμό, αλλά
ούτε καν ποιος είναι ο αρμόδιος
συντονιστής του καταυλισμού!
Ποιος κάνει κουμάντο από
πλευράς πολιτείας στο Κέντρο
Φιλοξενίας των προσφύγων;

Εμείς ως δημοτική αρχή φροντίζουμε και παρέχουμε κάθε
υποδομή και δίκτυό μας αλλά
και τα δημοτικά αγαθά και πόρους τόσο ανθρώπινους όσο
και υλικούς ώστε να διαβιούν
με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
αξιοπρέπεια οι πρόσφυγες.
Και η πολιτεία δεν μας δίδει
καν σημασία.
Οι τοπικές κοινωνίες και οι
οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν ξεπεράσει τα όρια
των αντοχών τους επιδεικνύοντας απαράμιλλο κουράγιο και
ανθρωπισμό.
Με τις προσπάθειές μας διαφυλάξαμε την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ειρήνη.
Όμως δυστυχώς δεν αρκεί μόνο
η καλή πρόθεση των συμπολιτών μας ούτε και οι υπεράνθρωπες προσπάθειες των τοπικών
διοικήσεων για να διαχειριστούμε το μείζον αυτό πρόβλημα που ταλανίζει τις τοπικές
μας κοινωνίες.
Για να μπορέσει επιτέλους η χώρα μας να διαχειριστεί επαρκώς το προσφυγικό– μεταναστευτικό,
πρέπει να ενισχυθούν οι
δομές και οι αρμοδιότητες
των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης. Θα πρέπει
λοιπόν πρώτα απ΄ όλα να
χρηματοδοτηθούν οι ΟΤΑ
οι οποίοι υπέστησαν το μεγαλύτερο βάρος της παραμονής των προσφύγων.
Να γίνει δίκαιος διαμοιρασμός του πληθυσμού των προσφύγων σε όλη την επικράτεια
με τη δημιουργία λειτουργικών
και σύγχρονων δομών φιλοξενίας σε κάθε δήμο σύμφωνα με
την αρχή της αναλογικότητας
και της ισοκατανομής.
Θεωρώ ότι έστω και την
ύστατη αυτή στιγμή υπάρχουν οι εφεδρείες και η δυναμική ώστε να ξεκινήσουμε
επιτέλους μια σοβαρή προσπάθεια αντιμετώπισης του
προσφυγικού.
Εμείς, οι λειτουργοί της αυτοδιοίκησης θέτουμε για μια
ακόμη φορά τους εαυτούς
μας και τους οργανισμούς
που διοικούμε στην διάθεση
της Πολιτείας για μια αποτελεσματική διαχείριση στο
πλαίσιο της Εθνικής Προσπάθειας για την αντιμετώπιση
της κρίσης.»

Τ

ην Τετάρτη 2 Νοεμβρίου, ο Δήμαρχος
Παιονίας κ. Γκουντενούδης,
παρευρέθηκε σε σύσκεψη
στο μέγαρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
στη Θεσσαλονίκη, σε συνάντηση για το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας
στους δήμους.
Στο Δήμο Παιονίας εγκρίθηκαν 165 θέσεις για ωφελούμενους και κατά το πρώτο στάδιο προκηρύχθηκαν
ήδη 83 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίες και καλύφθηκαν κατά το μάλλον.
Ο κ. Γκουντενούδης παρουσία της Αναπλ. Υπουργού Εργασίας κ. Αντωνοπού-

λου, συνυπέγραψε με τον
Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
κ. Βαρλαμίτη, τη σύμβαση
δεσμευμένου λογαριασμού
για την εκτέλεση των έργων (συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων, σχολείων και
πεζοδρομίων -οδοστρωμάτων, καθώς και μικρά έργα
πρασίνου) στα οποία θα
προβούν οι ωφελούμενοι
του προγράμματος.
Πέραν της κοινωφελούς
εργασίας, ο Δήμαρχος
Παιονίας στο περιθώριο της
συνάντησης, συζήτησε με
τον Πρόεδρο του Ταμείου
τις δυνατότητες χρηματοδότησης επενδυτικών προ-

γραμμάτων και μελετών που
παρέχει το ταμείο για τους
δήμους με προνομιακούς
όρους έναντι των εμπορικών τραπεζικών ιδρυμάτων.
Επίσης, αναλύθηκαν και
τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία του ταμείου και συγκεκριμένα το
πρόγραμμα αναχρηματοδότησης δανείων με πολύ
χαμηλότερο επιτόκιο και
τοκοχρεολύσιο, στο οποίο
θα συμμετάσχει και ο Δήμος Παιονίας έπειτα από
απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, με στόχο να
εξοικονομήσει σημαντικούς
πόρους για τον ετήσιο προϋπολογισμό του.

Αγιασμός Παιδικού Σταθμού
Ποντοηράκλειας

Τη Τετάρτη 16 Νοεμβρίου, τελέσθηκε ο Αγιασμός του Παιδικού Σταθμού της Ποντοηράκλειας από τον εφημέριο του χωριού,
Αρχιμανδρίτη κ. Αλέξιο, παρουσία του Δημάρχου Παιονίας κ.
Γκουντενούδη, του Προέδρου
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παπαδόπουλου, του Αντιδημάρχου
κ. Ευθυμιάδη, του Προέδρου της
Τοπικής Κοινότητας κ. Παυλίδη
και του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ.
του Δήμου κ. Δεβετζόπουλου.

Ο Παιδικός Σταθμός της Ποντοηράκλειας βρισκόταν σε
προσωρινή αναστολή λειτουργίας από τον Αύγουστο του 2014.
Η δημοτική αρχή και το Ν.Π.Δ.Δ.
ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες
της τοπικής κοινωνίας λόγω της
αυξημένου αριθμού παιδιών,
προχώρησαν σε άρση της απόφασης για αναστολή λειτουργίας και έτσι ο παιδικός σταθμός
άνοιξε ξανά για να υποδεχθεί
τους νεαρούς συμπολίτες μας.

Η δημοτική αρχή παραμένει συνεπής στη δέσμευσή
της για βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών του
δήμου μας. Με την επαναλειτουργία του παιδικού σταθμού, λύνεται το πρόβλημα της
μεταφοράς, τα μικρά παιδιά
κοινωνικοποιούνται και απασχολούνται καθημερινά σε
δημιουργικές δραστηριότητες και επίσης ελαφρύνονται
οι γονείς.
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6 ος Ημιμαραθώνιος Πάϊκου

Ο

περιοχή συμβάλλοντας έτσι
στην ήπια τουριστική ανάπτυξη που αντιπροτείνεται από
όσους αντιδρούν στα μεταλλευτικά σχέδια.
Ο 1ος Ημιμαραθώνιος Πά-

ϊκου διεξήχθει στις 3 Απριλίου
του 2011 με την συμμετοχή
154 αθλητών και νικητής αναδείχθηκε ο γνωστός δρομέας
βουνού Νίκος Καλοφύρης από
το Μέτσοβο ενώ στις γυναίκες

την πρωτιά πήρε η επίσης διακεκριμένη δρομέας Αμαλία
Ματθαίου. Από την πρώτη
χρονιά η διοργάνωση άφησε
τις καλύτερες εντυπώσεις κυρίως για την όμορφη διαδρομή

που διανύει ο αγώνας. Την επόμενη χρονιά αποφασίστηκε η
αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής του αγώνα και επιλέχτηκε
η πρώτη Κυριακή του Νοέμβρη καθώς αυτήν την εποχή

το Πάικο ντύ- ΜΠΟΡΕΙΣ-ΧΩΡΙΣ ΒΟΥΝΟ ΔΕΝ
νεται με την ΖΕΙΣ» που φέτος αντικαταπιο όμορφη στάθηκε με το «ΝΕΡΟ ΠΗΓΗ
φορεσιά του. ΖΩΗΣ ΟΧΙ ΚΕΡΔΟΥΣ» καθώς
Κάθε χρόνο α αγώνας αφιερώθηκε στον
κορ υ φ α ί ο ι αγώνα των κατοίκων για την
αθλητές και ακύρωση του σχεδιασμού
α θ λ ή τ ρ ι ε ς 18 μικρών υδροηλεκτρικών
του ορεινού σταθμών στα ρέματα της πετρεξίματος ριοχής. Από το 2013 ο αγώσυμμετέχουν νας είναι αδελφοποιημένος
ανεβάζοντας με τον αγώνα «Ξε..σκουράΖω»
τον ανταγω- της Μεγάλης Παναγιάς που
νισμό και διεξάγεται στην Μεγάλη Παναδίνοντας ιδι- γιά μια περιοχή που πληρώνει
αίτερο ενδι- το τίμημα της μεταλλευτικής
αφέρον. Οι δραστηριότητας και συνεχίζει
συμμετοχές να αντιστέκεται.
αυξάνονταν κάθε χρονιά με
Παράλληλες εκδηλώσεις
αποκορύφωμα το 2015 όπου γίνονται στο χώρο του Προάγγιξαν τις 300 αριθμός που φήτη Ηλία (εκκίνηση του αγώόμως είναι δύσκολα διαχει- να) την ημέρα της διεξαγωγής
ρίσιμος για τα δεδομένα της του με σκοπό την ενημέρωση
διαδρομής και την γνωριμία των επισκε(στενά μο- πτών με το Πάϊκο. Για τους
νοπάτια, με- μικρούς φίλους υπάρχει κάθε
γάλες κλίσεις χρόνο δημιουργική απασχόληκλπ) Έτσι το ση για όσο διαρκεί ο αγώνας. Το
2 0 1 6 2 0 9 2014 συμμετείχε στον αγώνα
αθλητές πή- αντιπροσωπεία των κατοίκων
ραν εκκίνηση της Rosa Montana πόλης της
αριθμός που Ρουμανίας που αντιμετωπίζει
δείχνει πως τις καταστροφικές συνέπειες
ο αγώνας της εξόρυξης χρυσού. Οι συμέχει μια στα- μετέχοντες προέρχονται από
θερή πορεία όλη την Ελλάδα ενώ υπάρχουν
καθώς κάθε και συμμετοχές από το εξωτεριχρόνο πολ- κό. Ο Ημιμαραθώνιος Πάϊκου
λοί αθλητές συμπεριλαμβάνεται κάθε χρόνο
αποφασίζουν στους αγώνες που ψηφίζονται
να εντάξουν από τους επισκέπτες γνωστής
τον αγώνα ιστοσελίδας ορεινών δραστηστους στόχους τους. Σήμα ριοτήτων και βρίσκεται κάθε
του αγώνα είναι η σαλαμάν- χρόνο στην τριάδα των καλύδρα του Πάϊκου που βρίσκε- τερων «μικρών» αγώνων της
ται στα μπλουζάκια που δί- χώρας μας.
νονται στους αθλητές μαζί με
Η διαδρομή θεωρείται από
το σύνθημα «ΧΩΡΙΣ ΧΡΥΣΟ τις ομορφότερες του είδους

και περνάει κάτω από την κορυφή Καντάτσι, το Πριματάρι την
κορυφή Σέλμα και το Παλιοχώρι.
Το μήκος της είναι 20,1 χλμ ενώ
η θετική υψομετρική διαφορά
υπολογίζεται περίπου στα 1250
μέτρα. Η εναλλαγή τεραίν την
κάνει αρκετά ενδιαφέρουσα ενώ
απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή κυρίως στα κατηφορικά τμήματα της.
Το ρεκόρ του αγώνα στους άνδρες το έχει ο Γιάτσεκ Μπόγκοτς
από το 2015 με 1:46:20 ενώ στις
γυναίκες η Μαρία Αποστόλου με
2:24:43.Από το 2015 υπάρχουν
ηλικιακές κατηγορίες ενώ κάθε
χρόνο βραβεύονται ο μεγαλύτερος και ο μικρότερος συμμετέχων. Τα έπαθλα των νικητών
συμπεριλαμβάνουν μπουκάλια
με τα φημισμένα κρασιά των
οινοπαραγωγών της περιοχής.
Στις απονομές ξεχωριστό τόνο
δίνουν τα χάλκινα της Γουμένισσας ενώ σήμα κατατεθέν
του αγώνα είναι το δεντράκι
για μεταφύτευση που δίνεται
σε κάθε τερματίσαντα. Χώρο
εκκίνησης και τερματισμού αποτελεί ο Προφήτης Ηλίας Καστανερής όπου κατά την διάρκεια
του αγώνα προσφέρεται τσάι
του βουνού και φασολάδα. Καρδιά του αγώνα είναι οι δεκάδες
εθελοντές που βοηθάνε με κάθε
τρόπο και δίνουν μια φιλική
ατμόσφαιρα που εντυπωσιάζει
τους συμμετέχοντες. Πολύτιμη
και η στήριξη των φορέων της
περιοχής που συμβάλλουν στην
επιτυχημένη διεξαγωγή του
αγώνα. Στα μελλοντικά σχέδια
της διοργάνωσης διεξαγωγή
ενός μικρότερου αγώνα παράλληλα με τον Ημιμαραθώνιο ενώ
η διεξαγωγή ενός Υπερμαραθώνιου στο Πάϊκο αποτελεί ίσως
ένα ...άπιαστο όνειρο.

ΑΜΥΔΩΝΙΟ λαογραφικό εκθεσιακό κέντρο
Το Αμυδώνιο Λαογραφικό Εκθεσιακό
Κέντρο Αξιοχωρίου
είναι δημιούργημα
της αγάπης και της εθελοντικής προσφοράς
μελών και φίλων του
Πολιτιστικού Συλλόγου
« Α Μ Υ Δ Ω Ν » προς
τον τόπο τους, μία καλή
και άξια συνέχεια των
προγονικών παραδόσεων, και συγχρόνως
ένα καλό παράδειγμα
προς μίμηση για οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη
κοινωνική ομάδα για
το καλό και την προβολή του δικού της τόπου.
Πριν από τρία χρόνια περίπου άρχισε η
συλλογή και συγκέντρωση λαογραφικού υλικού
από τις αυλές, τις αποθήκες, τα
υπόγεια και άλλους αποθηκευτικούς χώρους στο χώρο της
αποθήκης του πρώην Συνεται-

του Συλλόγου ( εικόνες, πίνακες ζωγραφικής απλούς,
πίνακες ζωγραφικής με άμμο, έργα
τέχνης σιδήρου
κ.λ.π ). Αυτή ήταν
η αρχή.
Ο Σύλλογος
ακολουθών τας
την λαϊκή παροιμία « η αρχή είναι
το ήμισυ του παντός », και εκμεταλλευόμενος το
μεγάλο και ιδιαίτερο ενδιαφέρον
της συνδημότισσας και μέλους
του Συλλόγου
Ιωάννας Δουλγέρη, να κάνει την
ρισμού. Μέρος του χώρου, τα και έγινε το πρώτο στήσιμο πανεπιστημιακή της εργασία
2/5 περίπου ανακαινίσθηκαν του Αμυδόνιου Λαογραφικού για Μουσείο ( Ιστορία, Λαομε εθελοντική εργασία και Εκθεσιακού Κέντρου με τα λα- γραφία κ.λ.π.), αποδέχθηκε
χρηματοδότηση του Πολιτι- ογραφικά αντικείμενα και την την πρότασή της να κάνει την
στικού Συλλόγου για υλικά έκθεση έργων τέχνης μελών εργασία της εδώ. Έτσι μέλη

του Συλλόγου με μπροστάρη
και υπεύθυνο την ακούραστη
και αξιέπαινη Ιωάννα ξεκίνησαν μία δύσκολη και χρονοβόρα εργασία. Ανακαίνιση
του χώρου, καθαρότητα και
συντήρηση κάθε αντικειμένου χωρίς αλλαγή της μορφής του, φωτογράφηση και
καταγραφή στοιχείων, και
τοποθέτηση όλων των αντικειμένων κατά ομάδες. Αυτή
η ομάδα εργασίας, λοιπόν, με
τις γνώσεις και τις οδηγίες
της προϊσταμένης της πέτυχαν να μεταμορφώσουν το
χώρο και να τον αναδείξουν
σε ένα πραγματικά όμορφο
Λαογραφικό Μουσείο, που
δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα
από άλλα παρόμοια, αντίθετα μάλιστα έχει να επιδείξει
τα όμορφα και μεγάλα, θα
λέγαμε ίσως, αποτελέσματα αγάπης και εθελοντικής
προσφοράς μικρής κοινωνικής ομάδας, σε ένα μικρό
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Εκδήλωση Μνήμης και Αυτογνωσίας
στην Αξιούπολη

Αγώνας αφιερωμένος για την προστασία του Πάϊκου
Ημιμαραθώνιος
Πάικου γεννήθηκε σαν ιδέα το 2011
από τον Ορειβατικό Σύλλογο Περιηγητών Γουμένισσας
στην προσπάθεια ανάδειξης
της ιδιαίτερης ομορφιάς της
περιοχής και της αποτροπής
των καταστροφικών εξορύξεων που σχεδιάζονται και
διεξάγεται κάθε χρόνο την
πρώτη Κυριακή του Νοέμβρη. Φέτος συμπληρώθηκαν
6 χρόνια διεξαγωγής του και
πλέον έχει κερδίσει ξεχωριστή
θέση ανάμεσα στους πολλούς
αγώνες που διεξάγονται στη
χώρα μας. Η αναζήτηση ενός
τρόπου αντίδρασης στην σχεδιαζόμενη καταστροφή γέννησε την ιδέα διεξαγωγής
ενός αθλητικού γεγονότος
που θα ξεπερνούσε τα όρια
του νομού και θα προσέλκυε
αθλητές και συνοδούς από
όλη την Ελλάδα αλλά και το
εξωτερικό κάνοντας τους κοινωνούς της προσπάθειας του
Ο.Σ.ΠΕ.Γ για την προστασία
της φύσης. Με τα μέχρι τώρα
δεδομένα μπορούμε να πούμε
ότι ο αρχικός σκοπός επιτεύχθηκε αφού πολλοί αθλητές
δηλώνουν ότι στηρίζουν τον
αγώνα θέλοντας να βοηθήσουν στην προσπάθεια αυτή.
Ο αριθμός τον αθλητών που
συμμετέχουν έφτασε από τους
150 που έτρεξαν την πρώτη
χρονιά στους 300 το 2015. Αν
υπολογίσουμε και τους συνοδούς και τους θεατές την ημέρα του αγώνα ανεβαίνουν στο
βουνό περισσότεροι από 600
επισκέπτες. Όλοι αυτοί αποτελούν την καλύτερη διαφήμιση αφού στην πλειοψηφία
τους επισκέπτονται ξανά την

.

χωριό, κάτω των διακοσίων
κατοίκων, που προσπαθούν,
με τον τρόπο τους, να αντισταθούν στον κατήφορο της
σημερινής κοινωνίας και να
συμβάλουν στην ανάπτυξη
και προβολή του τόπου τους.
Βέβαια ευελπιστούμε, κάποια στιγμή με λίγη οικονομική βοήθεια, να μπορέσει
να εκδώσει ο Πολιτιστικός
Σύλλογος και το ανάλογο
λεύκωμα του Λαογραφικού
Μουσείου κάνοντας χρήση
των φωτογραφιών και των
στοιχείων των αντικειμένων
που έχει στη διάθεσή του.
ΥΓ. Χαρά του Συλλόγου θα
είναι η ξενάγηση στο χώρο
του Λαογραφικού Μουσείου
όσων ενδιαφέρονται, ως άτομα, ως Σύλλογοι, μαθητικές
μονάδες κ.λ.π μετά από προσωπική, τηλεφωνική, γραπτή
κ.λ.π. επικοινωνία.
Νοέμβριος 2016
Άγγελος Αναστασιάδης

M

ια όμορφη και συγκινητική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη αίθουσα
του Δημαρχείου Αξιούπολης
στις 16 Νοεμβρίου 2016.
Μια εκδήλωση ιστορικής
Μνήμης και αυτογνωσίας, μια
σύντομη ματιά πίσω στο χρόνο
και στα γεγονότα που διαδραματίστηκαν πριν από εκατό
ακριβώς χρόνια. Η επιλογή της
ημερομηνίας της εκδήλωσης
δεν ήταν τυχαία, στις 16 Νοεμβρίου 1916 αρχίζει η εκτόπιση των Ελλήνων κατοίκων
της Τρίπολης και των χωριών
της. Άλλωστε αυτό το είχε ανακοινώσει ο καϊμακάμης στους
Έλληνες προκρίτους της Τρίπολης από τις αρχές του Νοέμβρη,
έτσι την Κυριακή 16 Νοεμβρίου,
μετά τη λειτουργία που την παρακολούθησε όλος σχεδόν ο
Ελληνικός πληθυσμός και αφού
κοινώνησαν στο σύνολό τους
οι Τριπολίτες. Στη συνέχεια οι
Τούρκοι τους συγκέντρωσαν
μπροστά στο δικαστήριο και,
λίγο αργότερα, άρχισε η μαρτυρική τους πορεία. Από χωρίο
σε χωριό οι Τριπολίτες βάδιζαν
προς το εσωτερικό της Τουρκίας, γυναικόπαιδα, ηλικιωμένοι,
άρρωστοι.
Η πορεία τους συνεχίστηκε
επί 25 ημέρες, ως το αρμενικό
χωριό Μπιρκ. Οι εκτοπισμένοι
πέρασαν από την Έσπια, το
Καράρικ το Γκιόλ Αγούζ, το
Κιζίλκαγια, την Κεσάπη, όπου
κακοποιηθήκαν όλοι τους ανεξαιρέτως από τους Τούρκους
στρατιώτες. Η πορεία τους συνεχίστηκε από τα χωριά και τις
πόλεις Τας Χανέ, Κουλάκαγια,
Ικί Σουϊ, Νταμ Ντερέ, Ασαρτζίκ, Ταμζάρα, Σεμπίν Καραχισάς (Γαράσαρη). Σου Σεχίρ.
Από το Μπίρκ, όπου έφτασαν
στις 9 Δεκεμβρίου, έπειτα από
μια εβδομάδα τους οδήγησαν
(ξανά) στο Σου Σεχίρ, όπου εκδηλώθηκε ανάμεσά τους επιδημία εξανθηματικού τύφου.
Περισσότερες από 3000 Τριπολίτες και κάτοικοι των περί-

Στα δεξιά της φωτογραφίας ο δημοσιογράφος Παντελής Σαββίδης

χωρων της Τρίπολης έχασαν τη
ζωή τους, τόσο από την επιδημία όσο και από τις κακουχίες
του ταξιδιού και τις στερήσεις.
Από τα μέσα του 1917 πολλοί
από τους εκτοπισμένους διαρρέουν προς το Απές, τα Ζήλα,
τη Νεοκαισαρεία, την Τοκάτη,
την Αμάσεια, τη Σεβάστεια κτλ.,
πιεσμένοι από τη πείνα. Όσοι
μπόρεσαν κατέφυγαν στα παράλια και την Τραπεζούντα, και
από εκεί στον Καύκασο και την
Κριμαία.
Πολλά ορφανά των Τριπολιτών τα συγκέντρωσε και τα
διέσωσε το ίδρυμα «Περίθαλψη
Εγγύς Ανατολής»
Μέσα στην Μικρασιατική
Καταστροφή και τη συμφωνία
της Λωζάννης, αρκετές οικογένειες από το χωριό Κιζίλκαγια
και των γύρω μαχαλάδων ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στην
Αξιούπολη. Σ’αυτές τις οικογένειες και στα όσα υπέστησαν
εκείνη τη δύσκολη περίοδο
ήταν αφιερωμένη η εκδήλωση και, εάν κρίνουμε από την
παρουσία του κόσμου αλλά και
από το ενδιαφέρον που έδειξαν,
βγαίνει το συμπέρασμα πως
τέτοιες εκδηλώσεις είναι ανα-

γκαίες και χρήσιμες. Αναγκαίες
γιατί έτσι μπορούμε να μάθουμε και να μάθουν και οι νεότεροι ποιοί ήμαστε και από πού
ερχόμαστε, και είναι χρήσιμες
γιατί έτσι μόνο θα διατηρηθεί
και θα διαδοθεί η ιστορία και ο
Πολιτισμός μας.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την αιγίδα του συλλόγου Ποντίων Αξιούπολης «Οι
Τραντέλλενες», του έγκριτου
Αξιουπολίτη δημοσιογράφου
Παντελή Σαββίδη ο οποίος
στην ομιλία του αναφέρθηκε
στο πολιτικό περιβάλλον κατά
την έναρξη της Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου. Ο επίσης
Αξιουπολίτης Ηλίας Αποστολίδης παρουσίασε υλικό από
δικές του καταγραφές, της οικογένειας Κωνσταντίνου Αποστολίδου εκ Κιζίλκαγια και η
«εξορία», και ο Γιώργος Περπερίδης ο οποίος έχει ταξιδέψει
στα μέρη των προγόνων του,
παρουσίασε εικόνες από το
χωριό τους, εκατό χρόνια μετά.
Υ.Γ. Τρίπολη (τουρκ. Τιρέμπολη, Ταράμπολους και Τιρέμπολου). Πόλη ελληνικότατη, στα
παράλια του Ευξείνου Πόντου,
η οποία απέχει 80 χλμ. από την

Τραπεζούντα, και βρίσκεται
ανάμεσα στις εκβολές των ποταμιών Χαρσιώτη και Γκελιβέρε.
Στη θέση της σύγχρονης πόλης
υπήρχε στη αρχαιότητα η Ισχόπολη. Την εποχή της αυτοκρατορίας των Μεγάλων Κομνηνών,
η Τρίπολη αποτελούσε μια από
τις σπουδαιότερες πόλεις της
αυτοκρατορίας τους.
Στη διάρκεια του Παγκοσμίου Πολέμου οι Τούρκοι
εξόντωσαν όλους τους αρμενικούς καταγωγής κατοίκους
της (1915)
Ένα χρόνο αργότερα στις
5 Απριλίου 1916, ο ρωσικός
στρατός προέλασε και κατέλαβε την περιοχή της Τραπεζούντας και τον Ιούνιο έφτασε
ως τα πρόθυρα της Τρίπολης,
όπου σταμάτησε και στρατοπέδευε. Τον Ιούλιο της ίδιας
χρονιάς οι Ρώσοι βομβάρδισαν την Τρίπολη, οι διώξεις
και οι αποστολές αφανισμού
των Ελλήνων συνεχίστηκαν,
και μετά την απόβαση του
Μουσταφά Κεμάλ στις 19
Μαΐου στην Σαμψούντα άρχισε ο δεύτερος γύρος των
διωγμών και των εκτοπίσεων.
Σιάνας Νικόλαος

Μετρήσεις σακχαρώδη διαβήτη στην Τ.Κ.Ειδομένης
Πάνδημη ήταν η συμμε- πολέμηση της μεγάλης μά- σακχαρώδους διαβήτη. Κατά
τοχή των συγχωριανών μας στιγας της εποχής μας- του την διάρκεια της πολύωρης
σ την χθεσινή δράση του
Συλλόγου Διαβητικών Ν. Κιλκίς που έλαβε
χώρα στο Αγροτικό Ιατρείο Ειδομένης. Δεκάδες πολίτες
είχαν την ευκαιρία να ελέγξουν
τον σακχαρικό
τους δείκτη (μερικοί για πρώτη
φορά, κατ΄ ομολογίαν τους)
και να πληροφορηθούν για
την πρόληψη
και την κατα-

παραμονής του συνεργείου
στο χωριό μας εκτός από τον
έλεγχο σακχάρου έγινε δωρεάν διανομή
σακχαρομέτρων στους ενδιαφερόμενους.
Ευχαριστούμε τον Σύλλογο Διαβητικών
Ν. Κιλκίς που
προσέφερε αφιλοκερδώς τις
υπηρεσίες του
και τα σακχαρόμετρα κατόπιν
αιτήματος- καλέσματος της
προέδρου μας
κ. Ξανθούλας Ν.
Σουπλή.
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Διακρίσεις
Ta e K w o n D o
ΣΕΛΕΥΚΟΥ
Κατά τη διεξαγωγή του Διασυλλογικού Πανελλήνιου
Πρωταθλήματος Παμπαίδων
- Πανκορασίδων, Παίδων - Κορασίδων που διεξήχθη στις
13/11/2016 στα Κουφάλια
Θεσσαλονίκης ο σύλλογός
ήταν δεύτερος από πλευράς
συμμετοχής με τριάντα μία
(31) συμμετοχές. Τα μέλη του
συλλόγου κατέκτησαν τις κάτωθι θέσεις:
Τμήμα Ευρωπού
1η Θέση: ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ Αθανάσιος ΒΙΤΛΑΡΗΣ Δημήτριος
ΒΙΤΛΑΡΗΣ Παναγιώτης ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ Δήμητρα - Χρυσοβαλάντους ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Χρήστος ΠΑΜΠΟΡΙΔΗΣ Χρήστος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Παντελής ΣΑΧΠΑΖΗΣ Δημήτριος 2η Θέση: ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ
Αγγελος ΚΑΔΙΓΚΟΣ Χρήστος
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΔΗΣ Δοξάκης
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ Νικόλαος 3η
Θέση: ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ Δανάη ΜΑΛΛΙΟΥ Άννα ΜΟΦΡΙΔΗΣ Στέφανος ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ
Αναστασία ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ
Θωμάς ΠΑΝΤΙΚΙΔΟΥ Γεωργία ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗ Αθανασία

ΧΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Πασχάλης
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ Τριαντάφυλλος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
Φώτιος
Τμήμα Γουμένισσας 2η
Θέση: ΓΚΙΓΚΗΣ Αθανάσιος ΤΟΖΑΚΙΔΟΥ Ευγενία ΧΑΤΖΗΣΤΟΓΙΑΝΝΗ Ασημένια 3η Θέση:
ΜΠΑΚΑΛΗΣ Δημήτριος
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια όλοι οι αθλητές του συλλόγου, ακόμη κι όσοι δεν κατέκτησαν κάποια θέση. Επίσης,
ευχαριστούμε εγκάρδια τους
προπονητές κ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ Σάκη και κ. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ Νέστορα για τη σωστή
προετοιμασία των αθλητών
μας και τους γονείς για την
αμέριστη στήριξη που παρέχουν στα παιδιά τους. Επιπλέον, ευχαριστούμε τόσο τους
δημοτικούς παράγοντες του
Δήμου Παιονίας όσο και τους
τοπικούς παράγοντες της Δημοτικής Ενότητας Ευρωπού
και της Δημοτικής Ενότητας
Γουμένισσας για τη βοήθειά
τους σε θέματα του συλλόγου.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου
Ιωαννίσης Πέτρος

Αγροκτηνοτροφικός
Σύλλογος
Δήμου Παιονίας
“Εύζωνοι”

Από αριστερά: Καρυπίδης Θωμάς (Πρόεδρος), Γεωργίτσαρος Γεώργιος
(αντιπρόσωπος), Κιτσικίδης Ηλίας (Γενικός Γραμματέας)

Ο Αγροκτηνοτροφικός
Σύλλογος όπω ς έ πειτα
από τη γενική συνέλευση της Κυριακής 20 Νοεμβρίου με θέματα όπως:
1. Ενημέρωση των μελών για
την συνάντηση στη Νίκαια
με όλα τα μπλόκα της Ελλάδος στις 30/10/2016
2. Δ ημιουργία έδρας
Συλλόγου
3. Συζήτηση προβλημάτων του αγροκτηνοτροφικού τομέα και προτάσεις για
τις λύσεις των προβλημάτων.
Το Σάββατο στις 3/12
πραγματοποιήθηκε συλλαλητήριο από το αγροτικό
Σύλλογο Παιονίας «Οι Εύζωνοι» στο τελωνείο Ευζώνων, όπου και έγινε ένα
συμβολικό κλείσιμο των συ-

νόρων για περίπου μια ώρα.
Υπήρχε μεγάλη συμμετοχή
αγροτών και κτηνοτρόφων
και όλοι μαζί συμφώνησαν
να δώσουν το παρόν σε μια
συνάντηση ενάντια στα μέτρα της κυβέρνησης, όσoν
αφορά τα ασφαλιστικά, το
φορολογικό και το κόστος
παραγωγής.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Παιονίας και τον
Πρόεδρο Μπαδάκη Παναγιώτη για την παραχώρηση
γραφείου στον Εύρωπο (με
πλήρη εξοπλισμό) τον Γκαϊτατζή Στέλιο για την δεξίωση που μας χορήγησε μέσα
στην αίθουσα της Συνέλευσης αλλά και καθ’ όλη τη
διάρκεια της.
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ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

1η Εβδομάδα

Σάββατο 10/12/2016:
17:00 / Κεντρική Πλατεία Ευρωπού - 19:00 / Κεντρική Πλατεία Πολυκάστρου:
Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου δέντρου συνοδεία Φιλαρμονικής Δήμου Παιονίας,
δράσεις με ξυλοπόδαρους, face
painting.
Κυριακή 11/12/2016:
17:00 / Πλατεία Θάνου Ζελέγκου Γουμένισσας - 19:00 /
Πλατεία Ελευθερίας Αξιούπολης: Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου δέντρου συνοδεία
Φιλαρμονικής Δήμου Παιονίας,
δράσεις με ξυλοπόδαρους, face
painting.
Τετάρτη 14/12/2016:
17:00 / Δημοτική Βιβλιοθήκη
Πολυκάστρου: Ανακαλύπτοντας το Δωδεκαήμερο με ένα
παιχνίδι κρυμμένου θησαυρού.
Μια δράση που αναδεικνύει τα
έθιμα και τις παραδόσεις των
Χριστουγέννων του τόπου μας.
Πέμπτη 15/12/2016:
17:00 / Δημοτική Βιβλιοθήκη
Πολυκάστρου: Αφήγηση παραμυθιού. Κατασκευή στολιδιών
και στολισμός Χριστουγεννιάτικου δέντρου.
Παρασκευή 16/12/2016:
10:30 / Αίθουσα Θεάτρου Πολυδύναμου Πολιτιστικού Κέντρου Πολυκάστρου: «Γιορτή
παιδιού» από τους μαθητές
του Β΄ Δημοτικού Σχολείου
Πολυκάστρου.
19:00 / Αίθουσα Θεάτρου
Πολυδύναμου Πολιτιστικού Κέντρου Πολυκάστρου:
Χριστουγεννιάτικη Γιορτή
Γυμνασίου Πολυκάστρου.
Σάββατο 17/12/2016:
18:00 / Αίθουσα Θεάτρου Πολυδύναμου Πολιτιστικού Κέντρου Πολυκάστρου: Θέατρο
Σκιών του Αγάπιου Αγαπίου «Τα
Χριστούγεννα του Καραγκιόζη».
18:00 / Κτίριο Συλλόγου Ποντίων Πολυκάστρου & Περιχώρων Ακρίτες: Εκδήλωση για την

.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

τρίτη ηλικία από τον «Ποντιακό
Σύλλογο Πολυκάστρου και Περιχώρων Ακρίτες».
18:00 / Πολιτιστικό Κέντρο
Γουμένισσας:
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση (ποιήματα-τραγούδιασκετς) από τα κατηχητικά
τμήματα της Ι.Μ. Παναγίας
Γουμενίσσης.
Κυριακή 18/12/2016:
17:30 / Λέσχη Αξιωματικών Πολυκάστρου : Φιλανθρωπική εκδήλωση από τον
«Σύλλογο Γυναικών Δήμου
Παιονίας Ευκράντη».
18:00 / Αίθουσα Θεάτρου
Πολυδύναμου Πολιτιστικού
Κέντρου Πολυκάστρου:
Γιορτή κατηχητικού Ι.Ν. Αγίας Τριάδος Πολυκάστρου
(σκετς, χορωδία, bazaar).
18:00 / Πολιτιστικό Κέντρο Γουμένισσας: «Καλαντογραφήματα» από τον
Πολιτιστικό Σύλλογο Γουμένισσας «Παίονες».

2η Εβδομάδα

Δευτέρα 19/12/2016:
10:30 / Αίθουσα Θεάτρου Πολυδύναμου Πολιτιστικού Κέντρου Πολυκάστρου: Παραδοσιακοί χοροί από τα παιδιά του
2ου Δημοτικού Πολυκάστρου.
Τρίτη 20/12/2016:
18:30/ Προαύλειος Χώρος
Δημοτικού Καταστήματος
Γουμένισσας:
Κοινή εκδήλωση Ο.Σ.Π.ΕΓ. και
Λυκείου Γουμένισσας. Bazaar
μαθητών Λυκείου και κέρασμα
ζεστού κρασιού.
19:30 / Αίθουσα Θεάτρου
Πολυδύναμου Πολιτιστικού
Κέντρου Πολυκάστρου: Χριστουγεννιάτικο ρεσιτάλ πιάνου.
Τετάρτη 21/12/2016:
12:00 / Κεντρική Πλατεία Πολυκάστρου: Performance κατά
του βανδαλισμού και υπέρ της
προστασίας της δημόσιας περιουσίας. Συμμετέχουν Ελληνική
Αστυνομία και μαθητές του Γυ-

Δημοτικού Καταστήματος
Γουμένισσας:
Κοινή εκδήλωση Πολιτιστικού Συλλόγου Γουμένισσας
«Παίονες» και 1ο Δημοτικού
Σχολείου Γουμένισσας. Αναβίωση του εθίμου «Κόλιντε» και
bazaar από τους μαθητές του
1ου Δημοτικού.
19:00 / Αίθουσα Θεάτρου Πολυδύναμου
Πολιτιστικού Κέντρου
Πολυκάστρου: Κεντρική Συναυλία Χριστουγέννων από το Ωδείο
του Δήμου Παιονίας.
Σ ά β β α τ ο
24/12/2016:
12:00 / Κεντρική
Πλατεία Πολυκάστρου: «Κάλαντα στην
Πλατεία» από τον Σύλλογο Ανατολικορωμυλιωτών Πολυκάστρου
και τον Σύλλογο Ποντίων Πολυκάστρου και
Περιχώρων «Ακρίτες».
Χριστουγεννιάτικες
μελωδίες από την Φιδραματατοποιημένα παραδο- λαρμονική του Δήμου Παιονίας
σιακά λαογραφικά έθιμα του στην αγορά του Πολυκάστρου.
Δωδεκαημέρου από τις αλησμόνητες Πατρίδες.
3η Εβδομάδα
Παρασκευή 23/12/2016:
Τρίτη 27/12/2016:
9:00 / Αίθουσα Θεάτρου
18:00 / Κεντρική Πλατεία ΠοΠολυδύναμου Πολιτιστικού λυκάστρου: Θεματική βραδιά
Κέντρου Πολυκάστρου: Χρι- από τον Πολιτιστικό Σύλλογο
στουγεννιάτικη γιορτή του Γουμένισσας «Παίονες». Παρου1ου Δημοτικού Σχολείου σίαση εθίμων του ΔωδεκαημέΠολυκάστρου.
ρου, χορών και τραγουδιών της
Πρωί-απόγευμα: Baazar Γενι- Μακεδονίας.
κού Λυκείου Πολυκάστρου, ΚεΤετάρτη 28/12/2016:
ντρική Πλατεία Πολυκάστρου
18:30/ Κεντρική Πλατεία Γου17:00 / Φουαγιέ Πολυδύνα- μένισσας (Θάνου Ζελέγκου):
μου Πολιτιστικού Κέντρου ΠοΜουσικοχορευτική εκδήλωση
λυκάστρου: «Τα Χριστούγεννα με την συμμετοχή των Πολιτιστιτου Παπαδιαμάντη», αφήγηση κών Συλλόγων Γουμένισσας: Π.Σ.
Χριστουγεννιάτικων διηγημά- «Άγιος Τρύφων», Π.Σ. «Παίονες»
των του Αλέξανδρου Παπαδια- Π.Σ., «Διογένης ο Σινωπεύς».
μάντη με συνοδεία μουσικής
18:30 / Αίθουσα Θεάτρου
του δημοφιλούς συγκροτήμα- Πολυδύναμου Πολιτιστικού
τος των «Ευρωμελωδών» από Κέντρου Πολυκάστρου: Πατον Ευρωπό.
ρουσίαση Αργεντίνικου Τάγκο
18:30/ Προαύλειος Χώρος από την χορευτική ομάδα του

μνασίου Πολυκάστρου.
τολικορωμυλιωτών Πολυκά17:00 / Αίθουσα Χορού Πολυ- στρου, Σύλλογος Μικρασιατών
δύναμου Πολιτιστικού Κέντρου Πολυκάστρου & Περιχώρων,
Πολυκάστρου: «Χριστουγεννιά- Πολιτιστικός Σύλλογος «Άξιον
τικα Ανοιχτά Μαθήματα του Εστί» Αξιουπόλεως, Σύλλογος
Μοντέρνου Χορού».
Ποντίων Πολυκάστρου & Περι18:30/ Προαύλειος Χώρος χώρων «Ακρίτες». Στην εκδήΔημοτικού Καταστήματος λωση αυτή θα παρουσιαστούν

Γουμένισσας:
Κοινή εκδήλωση με μουσικοχορευτική παρουσίαση από τον
Επιμορφωτικό Λαογραφικό Πολιτιστικό Σύλλογο Γουμένισσας
«Άγιος Τρύφωνας» και bazaar
από το Γυμνάσιο Γουμένισσας.
Πέμπτη 22/12/2016:
18:30/ Προαύλειος Χώρος
Δημοτικού Καταστήματος
Γουμένισσας:
Κοινή εκδήλωση Ποντιακού
Πολιτιστικού Συλλόγου Γουμένισσας & Περιχώρων «Διογένης
ο Σινωπεύς» και 2ου Δημοτικού
Σχολείου Γουμένισσας. Κέρασμα ποντιακών εδεσμάτων και
ζεστής σοκολάτας, bazaar μαθητών 2ου Δημοτικού.
19:00 / Αίθουσα Θεάτρου
Πολυδύναμου Πολιτιστικού
Κέντρου Πολυκάστρου: Εκδήλωση Χορωδιών Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Παιονίας.
Συμμετέχοντες: Σύλλογος Ανα-

ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Η γέννηση του Χριστού ας σημάνει
την αναγέννηση της ελπίδας και την
υποδοχή του φωτός στις ψυχές όλων των
ανθρώπων. Με τις θερμότερες ευχές για μία
δημιουργική χρονιά με υγεία, αισιοδοξία
και επίτευξη όλων των προσδοκιών.
ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
της Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Παιονίας

Ευχές αγάπης
Χριστούγεννα της αγάπης, του
χαμόγελου και της χαράς.
Χρονιά της υγείας, της
ελπίδας και του καλύτερου.
Το εύχομαι ολόψυχα με περίσσευμα
δύναμης για τον καθένα χωριστά,
την οικογένεια του, τον τόπο μας
Τον τόπο που υποφέρει
και αντιστέκεται γιατί με
δυσκολίες κρατηθήκαμε και
ξέρουμε να αγωνιζόμαστε.
Χρόνια πολλά σε όλους
Σόνια Συμεωνίδου -Νούλα

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Φωταγώγιση κτιρίου της Δημοτικής Ενότητας
Αξιούπολης (πρώην Δημαρχείου Αξιούπολης)
Συλλόγου Γραμμάτων και Τεχνών Αξιούπολης.
19:00 / Αίθουσα Θεάτρου
Πολυδύναμου Πολιτιστικού Κέντρου Πολυκάστρου: «Ιστορίες
του Τόπου μας» παρουσίαση
συλλογικού έργου με διηγήματα από συγγραφείς του Δήμου
Παιονίας και του Δήμου Κιλκίς.
Πέμπτη 29/12/2016:
18:00 / Κεντρική Πλατεία
Πολυκάστρου: Γράμμα στον
Άη-Βασίλη.
18:30 / Κεντρική Πλατεία Πολυκάστρου: Άφιξη του Άη-Βασίλη στην «Πόλη των Ονείρων»
και μοίρασμα δώρων στους μικρούς συμπολίτες μας.
Παρασκευή 30/12/2016:
16:00 / Πλατεία Παύλου Μελά
(Άξιον Εστί) Αξιουπόλεως: Στο
κατώφλι του νέου Χρόνου, εκδήλωση του Συλλόγου Γραμμάτων
& Τεχνών.
Σάββατο 31/12/2016:
23:30 / Κεντρική Πλατεία Πολυκάστρου: Αλλαγή Χρόνου και
Ρεβεγιόν στην Πλατεία.
4η Εβδομάδα
Τρίτη 3/1/2016:
18:00 / Αίθουσα Θεάτρου
Πολυδύναμου Πολιτιστικού
Κέντρου Πολυκάστρου: Θέατρο Σκιών του Αγάπιου Αγαπίου «Παραμυθοσαλάτα του
Καραγκιόζη».
Τετάρτη 4/1/2016:
18:00 / Αίθουσα Θεάτρου
Πολυδύναμου Πολιτιστικού
Κέντρου Πολυκάστρου: Παραμυθάδες, δραματοποιημένη
αφήγηση Χριστουγεννιάτικων
παραμυθιών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. Χριστουγεννιάτικο χωριό, Κεντρική Πλατεία
Πολυκάστρου.
Πέμπτη 5/1/2016:
10:00 / Κεντρική Πλατεία
Πολυκάστρου: Παραδοσιακά
κάλαντα στην αγορά από τα
παιδικά χορευτικά τμήματα
του Λ.Ε.Κ., παράρτημα Πολυκάστρου, Σύλλογος Γυναικών
Δήμου Παιονίας «Ευκράντη».

Ευχές
Ευχή των Αγίων Ημερών

.

Στο τέλος μιας ακόμη δύσκολης χρονιάς, με μια πολύ
σκληρή καθημερινότητα, οι γιορτές των Χριστουγέννων
και της Πρωτοχρονιάς προσφέρονται για ένα όμορφο,
χαρούμενο, αλλά και αναγκαίο διάλειμμα.
Δεν πρέπει όμως να λησμονούμε πως τα
Χριστούγεννα είναι γιορτή αγάπης και προσφοράς.
Αυτές τις γιορτινές μέρες ας βοηθήσουμε, με
όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας, τους συνανθρώπους
μας που βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά οικονομικά,
προσωπικά και κοινωνικά προβλήματα.
Με αυτές τις σκέψεις και με πίστη και ελπίδα , εύχομαι
ολόψυχα οι Άγιες μέρες που έρχονται να φέρουν την
ευτυχία στην οικογένεια σας και ο Καινούργιος Χρόνος να
είναι γεμάτος όμορφες στιγμές και πολλά χαμόγελα.
ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Δημοτικός Σύμβουλος
Επικεφαλής Μείζονος Μειοψηφίας
Δήμου Παιονίας

Με την συνεργασία δύο
συλλόγων και συγκεκριμένα
του Συλλόγου Καρκινοπαθών
Κιλκίς & Παιονίας «ΑΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΙΟΣ»
και του Μουσικού Συλλόγου
«ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙ» στάλθηκε μήνυμα ενάντια στον καρκίνο του
μαστού με την συμβολική ροζ
φωταγώγηση του κτιρίου της
Δημοτικής Ενότητας Αξιούπολης (πρώην Δημαρχείου
Αξιούπολης) το Σάββατο 29
Οκτωβρίου 2016.
Ο «Ροζ Πάνθηρας», η μασκότ του συλλόγου καρκινοπαθών, μοιράζοντας στην
είσοδο ενημερωτικά φυλλάδια

κατά του καρκίνου του μαστού
υποδέχονταν τους προσερχομένους στους οποίους προσφέρονταν ροζ εδέσματα με
το σχήμα του χαρακτηριστικού
φιόγκου ο οποίος αποτελεί παγκόσμιο σήμα.
Τα ενημερωτικά φυλλάδια
του συλλόγου των οποίων την
επιμέλεια είχε ο Γιώργος Συμπιλίδης, χειρουργός μαστού
και Διευθυντής της Κλινικής
Μαστού του Θεαγενείου, αναφέρονταν στα συμπτώματα
που πρέπει να οδηγούν κάθε
γυναίκα αλλά και κάθε άνδρα
σε επίσκεψη σε ειδικό γιατρό
καθώς και στην αυτοεξέταση

και στην μαστογραφία
που είναι οι κατεξοχήν
προληπτικές εξετάσεις
του μαστού.
Η εκδήλωση ξεκίνησε
με τον «οικοδεσπότη»
Κώστα Μανασή ο οποίος
με την διπλή του ιδιότητα,
ως προέδρου του «Άξιον
Αστί» και ως αντιπροέδρου του «Αγίου Ευγενίου του Τραπεζουντίου»
μίλησε για την σημαντικότητα της πρόληψης όχι
μόνο στις γυναίκες αλλά
και στους άνδρες.
Κατόπιν η πρόεδρος του
συλλόγου καρκινοπαθών Γεωργία Κολεσιώτου τόνισε ότι
η πρόληψη θα πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο ιατρικό
και νοσηλευτικό προσωπικό.
Επίσης αναφέρθηκε στο τεράστιο εθελοντικό έργο που
επιτελεί το προσωπικό της
Κινητής Μονάδας Μαστογράφου του Θεαγενείου η
οποία κατά το παρελθόν επισκέφτηκε πολλές φορές την
περιοχή του Δήμου Παιονίας,
η οποία μετά από «ξεκούραση» ενός έτους λόγω ανακαίνισης, ετοιμάζεται να ξεκινήσει και πάλι τις εξορμήσεις

της στην επαρχία.
Η χορωδία του «ΑΞΙΟΝ
ΕΣΤΙ» ερμήνευσε τραγούδια τα οποία παρέσυραν το
κοινό να τα σιγοτραγουδήσει
δημιουργώντας μία ζεστή
και φιλικότατη ατμόσφαιρα,
απολαμβάνοντας στο τέλος
τα νοστιμότατα εδέσματα
που προσφέρθηκαν από τις
κυρίες της χορωδίας.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με το «Γαϊτανάκι της
ζωής», το γνωστό έθιμο το
οποίο αναβίωσαν οι ίδιοι παρευρισκόμενοι πλέκοντας
τις ροζ και τις γαλάζιες κορδέλες και χορεύοντας παραδοσιακούς χορούς συνοδευόμενοι από το ακορντεόν του χοράρχη Αντώνη
Παπαδόπουλου.
Η προσπάθεια της ενημέρωσης από το σύλλογο
καρκινοπαθών Κιλκίς &
Παιονίας θα συνεχιστεί και
τους επόμενους μήνες σε όλο
το δήμο Παιονίας ώστε να
παραμεριστεί η άγνοια και το
ταμπού του καρκίνου και την
θέση τους να πάρει η αποφασιστικότητα για πρόληψη η
οποία σώζει ζωές χαρίζοντας
αμέτρητα χαμόγελα.
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Ομιλία με θέμα την
σημασία της άθλησης
και της σωστής
διατροφής
Η Ακαδημία Α.Ε.Πολυκά- μέγιστη δυνατή αθλητική
στρου πραγματοποίησε την απόδοση.
Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2016
Η Ακαδημία Α.Ε.Ποομιλία με θέμα την σημασία λυκάστρου ευχαριστεί ιδιτης άθλησης και της σωστής αίτερα τον κ. Μπαβέλη Δηδιατροφής στην παιδική και μήτρη, Πρόεδρο της Κοινωεφηβική ηλικία. Ομιλητές φελούς Επιχείρησης Δήμου
ήταν ο Λυρτζής Χρήστος, Παιονίας για την παραχώΟρθοπεδικός – Χειρούργος ρηση της αίθουσας Δημοκαι μέλος του Δ.Σ. Αθλητρι- τικού Συμβουλίου Δήμου
ατικής Εταιρείας Ελλάδος Παιονίας όπου και έλαβε
και ο Παπαγγέλης Θέμης, χώρα η ομιλία.
Σύμβουλος Διατροφής.
Γονείς
και αθλητές
είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για
τη σημασία και
τα οφέλη της άθλησης στη
σωματική υγεία αλλά
και στη ψυχική υγεία
των μικρών αθλητών.
Επιπλέον, τονίστηκε
η σπουδαιότητα της ισορροπημένης και υγιεινής διατροφής η οποία σε συνδυασμό με την σωματική
άσκηση συμβάλουν στην
καλή υγεία αλλά και στη

Γιορτή Τρίτης Ηλικίας

Μ

ε τρυφερότητα, χαρά και
συνάμα συγκίνηση, ήταν
πλημμυρισμένη η εκδήλωση
που διοργάνωσε ο πολιτιστικός σύλλογος «Άγιος Τρύφων»
Γουμένισσας, την Κυριακή το
μεσημέρι 13 Νοεμβρίου 2016,
στο εντευκτήριο του συλλόγου.
Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη
στην Τρίτη Ηλικία θέλοντας έτσι
να αποτίσει έναν μικρό φόρο
τιμής, ευαισθητοποίησης και
υπενθύμισης του χρέους μας
προς αυτούς.
«Τα άτομα της τρίτης ηλικίας
μας είναι απαραίτητα, τα έχουμε ανάγκη, τους χρωστάμε άλλωστε το παρόν γιατί έβαλαν τα
θεμέλια για την δική μας ύπαρξη.
Έχουν προσφέρει πολλά στη
ζωή μας έτσι και εμείς πρέπει

να τους δείχνουμε αγάπη και
κατανόηση και πάνω από όλα
να μην τους εγκαταλείπουμε.
Είναι πραγματικά μοναδικό το
αίσθημα να βλέπειs στα μάτια
των ανθρώπων αυτών τη χαρά
που παίρνουν όταν εμείς τους
αγαπούμε, τους φροντίζουμε
αποδίδοντας σ’ αυτούς τη δέουσα τιμή και τον απαιτούμενο
σεβασμό. Είναι υπέροχο να μοιράζεσαι τη ζωή σου μαζί τους. Η
πείρα και τα χρόνια τους καθιστούν ικανούς συμβουλάτορες
για όλους», τόνισε στην ομιλία
της η κ. Νίκη Τοσιλιάνη. Και συνέχισε «Οι άνθρωποι μιας προχωρημένης ηλικίας είναι σαν
το «παλιό καλό κρασί» που όσο
περνάει ο καιρός τόσο πολυτιμότερο γίνεται. Ωριμάζει, βγάζει
τα αρώματά του, στρογγυλεύει
η γεύση του.

Αυτό γίνεται και με τους
ηλικιωμένους. Ωριμάζουν
στην ψυχή και το νου έτσι
που να βγαίνει η γνώση από
το μυαλό τους σαν απόσταγμα
που λαμπυρίζει.
Μπορούν να συμβουλέψουν αποτοξινωμένοι από
πάθη, κακίες, μικροπρέπειες.
Έχουν να πουν, να διηγηθούν,
να καταθέσουν μια ζωή. Γι αυτό
και τους αξίζει χώρος να αναπνεύσουν, να ψυχαγωγηθούν,
να νιώσουν πως είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και
όχι στο περιθώριο. Μέλημα
του συλλόγου μας είναι η υποστήριξη των ηλικιωμένων και
ανταμοιβή μας είναι το χαμόγελο και η ικανοποίηση τους».
Ο Σύλλογος στη γιορτή τίμησε τα γηραιότερα ηλικιακά μέλη, προσφέροντας τους

αναμνηστικά, στον κύριο και
κυρία Μποζαρδένη. Στη συνέχεια ακολούθησε πλούσιο
γεύμα με εξαιρετικά θρακιώτικα εδέσματα και πολύ κρασί
Γουμένισσας, που ευλόγησε ο
πάτερ Χρήστος Μαυραντώνης. Τη μουσική επιμέλεια της
γιορτής με το κέφι να «χτυπάει
κόκκινο» είχαν οι: ο γνωστός
διασκεδαστής και μίμος της
Θεσσαλονίκης, Χρήστος Παπαδόπουλος, ακορντεόν και
τραγούδι Δημήτρης Δραγανίδης, τουμπερλέκι Δημήτρης
Ασαρτζής και μπουζούκι Βλάσης Λιόντος. Οι αιώνιοι έφηβοι
το έδωσαν και κατάλαβαν... στο
χορό και στο τραγούδι.
Ευχάριστη έκπληξη ήταν η
παρουσία του ζεύγους Κώστα
και Όλγας Κουκάκη, από τη
γνωστή Φάρμα Κουκάκη, η

οποία είναι πάντα χορηγός της
εκδήλωσης.
Με ανακοίνωσή του το διοικητικό συμβούλιο του «Αγίου
Τρύφωνος» ευχαριστεί τους
χορηγούς: Φάρμα Κουκάκη,
ΒΕΚ Κιουρτσίδης, Καρατζιά Ευγενία, Δημήτριο Λαϊνα, Κώστα
Πετσανούκη, Τσελεπή Θεόδω-

ρο, Αντώνιο Τζάκο, Δημήτρη
Τάτση, ιερέα Ιωάννη Τάνγκο,
Ζωή Καρατζιά, Έφη Τσιναρίδου, Δέσποινα Γιαννάκου,
Ελένη Τάτση, Κατερίνα Σανίδα,
Κίτσα Ρήτου, Μαρία Μέρμηγκα
και τους μουσικούς Δημήτρη
Δραγανίδη, Βλάση Λιόντο και
Δημήτρη Ασαρτζή.

104η Επέτειος Απελευθέρωσης της Γουμένισσας
συνεργασία με τη χορω με
....... τη χορωδία του Μουσικού
συλλόγου Κιλκίς και τη λαϊκή
ορχήστρα του Πολυάνειου
Ωδείου Κιλκίς αφιερωμένη
στον Κύπριο μουσικοσυνθέτη Μάριο Τόκα, με τίτλο «Η
νύχτα μυρίζει γιασεμί», ως
ένδειξη ελάχιστου φόρου
τιμής στους γηγενείς Μακεδόνες Έλληνες, που πολέμησαν
για την απελευθέρωση της
Μακεδονίας.
Η συναυλία πραγματοποι-

ήθηκε την Κυριακή 23 Οκτωβρίου το απόγευμα, στο πολιτιστικό κέντρο της πόλης.
Tην εκδήλωση χαιρέτισε εκπρόσωπος της εκκλησίας μεταφέροντας τις ευχές του μητροπολίτη κ.κ. Δημητρίου για
κάθε επιτυχία στο πολιτιστικό
και κοινωνικό έργο που επιτελεί ο σύλλογος και αναφέροντας ότι ο σύλλογος ξέρει
να διοργανώνει εκδηλώσεις
επιπέδου, σε συνδυασμό πάντα με ιδανικές συνεργασίες.

Συντονίστρια της εκδήλωσης ήταν η κ. Νίκη Τοσιλιάνη
η οποία αναφέρθηκε περιεκτικά στο χαρμόσυνο γεγονός της ημέρας. Αμέσως
μετά τα ηνία της παρουσίασης ανέλαβε η κ. Σταυρούλα
Γιοβανούδη.
Τα μαγευτικά ακούσματα
από τους χορωδούς και τους
σολίστ, υπό την διεύθυνση
του Μαέστρου και πιανίστα
Γιάννη Ζγούρα και με τη συνοδεία της λαϊκής ορχήστρας

παρέσυραν τους παρευρισκόμενους σε ένα μαγικό μουσικό ταξίδι μεταφέροντας τους
ακροατές σε άλλους κόσμους.
Ο Μουσικός Σύλλογος αντάξιος της φήμης του, επιφύλαξε
στο πολυπληθές κοινό μια
εξαιρετική εμφάνιση η οποία
έτυχε της θερμής ανταπόκρισης των φιλόμουσων Γουμενισσιωτών αλλά και κατοίκων
γειτονικών πόλεων.
Ακολούθησε δεξίωση
στα γραφεία του συλλόγου

με πολύ χορό υπό τη συνοδεία των χάλκινων της
Γουμένισσας.
Πολλοί ήταν εκείνοι
που ανταποκρίθηκαν
σ την σχετική πρόσκλη
ση και στήριξαν με χορηγίες τους την εκδήλωση. Συγκεκριμένα συνέβαλαν στην
επιτυχία της εκδήλωσης, αποσπώντας τα δημόσια εύσημα και ευχαριστίες του Αγίου
Τρύφωνα οι εξής: Οινοποιεία
Αϊδαρίνη, Τάτση και Χατζη-

βαρίτη, Σάκης Τραχανίδης,
Γιώργος και Θανάσης Καρακόλης, Κούπανης Αντώνης, Καρατζιά Ευγενία, Γέγας
Βαγγέλης, Δάρτση Δήμητρα,
ζαχαροπλαστείο Μελένιος,
Τσελεπής Θεόδωρος, Παπαλεξάνδρου Αθανασία, Λαϊνας
Δημήτρης, CATERING Ζάικος,
Πέτκος Γιώργος, Κυριακού
Μιχάλης, Ζιέλκας Βαγγέλης,
Τάσος και Νέστορας Βαλκάνης, Μακρής Σάκης, Τσιμερίκας Χρήστος, Σιδηρό
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Πρόγραμμα διαχείρισης νεκρών Δασική αστυνομική
ρυθμιστική διάταξη
ζώων 2016 σε σχέση με την
εφαρμογή του προγράμματος Συλλογής και µεταφοράς αρωµατικών & φαρμακευτικών
φυτών, των καρπών καστανιάς, των µανιταριών, του
φυτοχώµατος - φυλλοχώµατος - καστανοχώµατος και του
μεταδοτικών σπογγωδών
πολλαπλασιαστικού υλικού για την περιοχή ευθύνης του
∆ασαρχείου Γουµένισσας
εγκεφαλοπαθειών (ΜΣΕ)
Η Δ/νση Κτην/κής της
Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας, με βάση
τις γραπτές πληροφορίες του ΥΠ.Α.Α.Τ. ενημερώνει τους πολίτες της
Περιφέρειας αναφορικά
με το «Πρόγραμμα περισυλλογής και διαχείρισης
των νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων, για τα
οποία υπάρχει υποχρέωση διενέργειας εξετάσεων για Μεταδοτικές Σπογγώδεις Εγκεφαλοπάθειες
(ΜΣΕ)», στην υλοποίηση
του οποίου, ως χρηματοδοτούμενου από τον
κρατικό προϋπολογισμό
του Υπουργείου (ύψους
1.000.000 ευρώ), προέβη πρόσφατα για 9 Περιφέρειες της ηπειρωτικής
Ελλάδας.
Ως «φορέας υλοποίησης του προγράμματος» αναδείχθηκε
η Ένωση Εταιρειών
«KAFSIS - ΒΑΚΡΕΛ - ΚΡΕΚΑ - ΠΕΤΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ANTIPOLLUTION»
που αναλαμβάνει την
υλοποίησή του σ τις
καθορισμένες Περιφέρειες της ηπειρωτικής
Ελλάδας. Ημερομηνία
έναρξης του Προγράμματος για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Κεντρικής Μακεδονίας,
Δυτικής Μακεδονίας,
Ηπείρου και Θεσσαλίας ορίσθηκε από το
ΥΠ.Α.Α.Τ. η 24/10/2016,
ενώ για τις Περιφέρειες
Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Αττικής
η 1/1/2017.
Οι εκτροφείς «βοοειδών, αιγών και προβάτων
οφείλουν να ειδοποιούν
άμεσα τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες ή/
και το φορέα υλοποίησης του προγράμματος,
για την ύπαρξη νεκρών
ζώων» (αίγες, πρόβατα,
βοοειδή)» στην εκμετάλλευσή τους ηλικίας για
μεν αίγες και πρόβατα
άνω των 18 μηνών και για

βοοειδή άνω των 24 μηνών εφόσον αυτά έχουν
γεννηθεί στη Βουλγαρία,
Ρουμανία ή σε Τρίτες Χώρες ή άνω των 48 μηνών
εφόσον αυτά έχουν γεννηθεί σε κράτη μέλη της
Ε.Ε. (εκτός της Βουλγαρίας, Ρουμανίας).
Ο κτηνοτρόφος είναι
υποχρεωμένος να δίνει
τις ακόλουθες πληροφορίες κατά την κλήση: α)
το ονοματεπώνυμό του,
β) την έδρα της εκμετάλλευσης, γ) τον κωδικό
της εκμετάλλευσης, δ)
τον αριθμό ενωτίων νεκρών ζώων.
«Η συλλογή των νεκρών
ζώων θα γίνεται σε χώρο
προσβάσιμο από το εγκεκριμένο όχημα συλλογής
του φορέα υλοποίησης
του προγράμματος, έξω
από την εκμετάλλευση,
κατά τρόπο που να μην
έχουν πρόσβαση άλλα
ζώα και αρπακτικά. Σε
δύσβατες περιοχές, το
νεκρό ζώο μεταφέρεται
σε κάποιο σημείο όπου
μπορεί να το παραλάβει ο ανάδοχος, ενώ ζώα
υπό σήψη δεν παραλαμβάνονται, αφού το εγκεφαλικό δείγμα θεωρείται
ακατάλληλο.»
Το νεκρό βοοειδές, πρόβατο ή αίγα θα πρέπει
να φέρει ενώτιο, να είναι
ηλικιακά κατάλληλο για
δειγματοληψία ΜΣΕ και
να συνοδεύεται από το
διαβατήριο (βοοειδές) ή
το μητρώο εκμετάλλευσης (αίγα ή πρόβατο).
«Κατά τη συλλογή των
ζώων, τα νεκρά ζώα ζυγίζονται και συντάσσεται
το εμπορικό έγγραφο με
ευθύνη του κτηνοτρόφου.
Το ζυγολόγιο και το εμπορικό έγγραφο υπογράφονται από τον κτηνοτρόφο
και τον οδηγό του οχήματος περισυλλογής. Αντίγραφο του εμπορικού εγγράφου φυλάσσεται στο
αρχείο της εκτροφής για
3 χρόνια.»
Η ορθή διαχείριση γενικά των νεκρών παρα-

γωγικών ζώων, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και
εθνική νομοθεσία, αποτελεί υποχρέωση των
κτηνοτρόφων.
Η συλλογή, μεταφορά
και διαχείριση των προαναφερόμενων νεκρών
ζώων που εντάσσονται
στο πρόγραμμα, γίνεται
δωρεάν και δεν συνεπάγεται οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για
τους κτηνοτρόφους.»
Επιπρόσθετα, οι κτηνοτρόφοι που ενημερώνουν
τις αρμόδιες κτηνιατρικές
υπηρεσίες εντός 48 ωρών
από το θάνατο ζώου των
συγκεκριμένων ειδών
(βοοειδή, αίγες και πρόβατα), ανεξαρτήτως αιτιολογίας θανάτου, αποζημιώνονται με 120 ευρώ για
κάθε νεκρό βοοειδές άνω
των 24 ή 48 μηνών και
30 ευρώ για κάθε νεκρή
αίγα ή νεκρό πρόβατο
άνω των 18 μηνών.
Οι κτηνοτρόφοι απευθύνονται άμεσα για την
ύπαρξη νεκρών ζώων
στην εκτροφή τους
στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία (στις ώρες
λειτουργίας αυτής) ή στο
φορέα υλοποίησης του
προγράμματος εκτός
ωραρίου εργασίας των
κτηνιατρικών υπηρεσιών,
στο ακόλουθο τηλεφωνικό κέντρο, σε 24ωρη
βάση:
Φορέας υλοποίησης
προγράμματος
			
210-8960.100
Επισημαίνεται η ιδιαίτερη σημασία της εφαρμογής του προγράμματος
για τη διαχείριση των
νεκρών ζώων στην περιφέρειά μας, η οποία
έχει και το μεγαλύτερο
ζωικό κεφάλαιο βοοειδών σε πανελλήνιο επίπεδο και σημαντικότατο
ζωικό κεφάλαιο αιγ/των,
με στόχο την προστασία
της δημόσιας υγείας και
του περιβάλλοντος.

Έχοντας υπόψη:
1)Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87Β΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης – Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
2)Τις διατάξεις του Π.
142/2010 (ΦΕΚ 235/2010) «Οργανισµός της Αποκεντρωµένης διοίκησης Μακεδονίας
– Θράκης».
3)Την µε αριθµό 99386/14
(ΦΕΚ 3105/τ.Β/18-11-2014) απόφαση του Γ.Γ.Α. ∆.Μ.Θ «Ανάθεση αρµοδιοτήτων σε υπηρεσίες
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Μακεδονίας – Θράκης».
4)Τις διατάξεις των άρθρων
63, 66 παρ. 1, 173, καθώς και
των άρθρων 268 παρ. 3 και 271
του Ν.
86/1969 (ΦΕΚ 7Α) «Περί ∆ασικού Κώδικα», όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε
από το Ν. 4138 (ΦΕΚ 72Α/1903-2013).
Τις διατάξεις των άρθρων 22,
40, 55, 63 και 66 του από 1911-1928 Π.∆. (ΦΕΚ 252Α) «Περί
διαχειρίσεως δασών» και αφού
λάβαµε υπόψη µας τις ατοµικές
ανάγκες των κατοίκων της περιφέρειας του ∆ασαρχείου µας
σε δευτερεύουσες καρπώσεις.
Τις διατάξεις του άρθρου 14
του Κ.∆. της 15-9-1941 (ΦΕΚ
323Α) «Περί µεταφοράς δασικών προϊόντων»
Τις διατάξεις του Π.∆. 67/81
(ΦΕΚ 23Α) «Περί προστασίας
αυτοφυούς χλωρίδας κ.τ.λ.».
Τις διατάξεις του άρθρου 19
του Ν.998/79 (ΦΕΚ 289Α) «Περί
προστασίας των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της
χώρας» όπως τροποποιήθηκε
από το Π. . 67/1981.
Τις διατάξεις του άρθρου
20 παρ.1 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ
160Α) «Για την προστασία του
περιβάλλοντος»
Τις διατάξεις των άρθρων 5
παρ. 3δ, 9, 10 παρ. ε, 11 παρ. 2
και 15 παρ. 1,2 του Ν.3937/2011
(ΦΕΚ 60Α) «για την διατήρηση
της βιοποικιλότητας και άλλες
διατάξεις».
11)Την µε αριθµό
99098/5881/20-10-06 Κ.Α
Υπ. Οικονοµικών και Οικονοµίας-Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων «Εµπορία
των ειδών της άγριας πανίδας και της αυτοφυούς χλωρίδας» (ΦΕΚ 1570Β΄/2006),
όπως αντικαταστάθηκε από
την Κ.Υ.Α. 125188/246/ΦΕΚ
285Β/13-02-2013.
12)Την µε αριθµό
165110/288/27-1-2012 εγκύκλιο
του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιµατικής αλλαγής για
την ρύθµιση των δευτερευουσών καρπώσεων στα δηµόσια

δάση.
13)Την µε αριθµό
131571/1608/27-06-2013
εγκύκλιο του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιµατικής
αλλαγής µε θέµα «Έκδοση αδειών συλλογής αρωµατικών και
φαρµακευτικών φυτών από
δάση και δασικές εκτάσεις».
14)Την µε αριθµό
133581/3471/10-7-2013 εγκύκλιο του Υπ. Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και κλιµατικής αλλαγής µε θέµα «Προστασία
αρωµατικών-µελισσοτροφικών
φυτών και
φαρµακευτικών βοτάνων της
χώρας».
15) Την µε αριθµό
135369/421/09-03-2016 (ΦΕΚ
618Β) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας µε την οποία κυρώθηκε ο Πίνακας διατίµησης
δασικών προϊόντων διαχειριστικού έτους 2016.
16)Τις εγκεκριµένες µελέτες
προστασίας και διαχείρισης των
δηµοσίων δασικών συµπλεγµάτων περιοχής ευθύνης του
∆ασαρχείου Γουµένισσας.
19)Την ανάγκη ελέγχου και
προστασίας, ορισµένων κατηγοριών δασικών προϊόντων καθώς και αρωµατικών-φαρµακευτικών φυτών, δένδρων,
θάµνων, φρύγανων, ποών, και
µυκήτων (τσάι του βουνού, φιλύρα, καστανιά, ορχιδέες, µανιτάρια κτλ) της περιοχής ευθύνης
∆ασαρχείου Γουµένισσας.
20)Την µε αριθµό 10861/710-2016 απόφαση της ∆/νσης
∆ασών Κιλκίς «Έγκριση έκδοσης ∆ασικής Αστυνοµικής ∆ιάταξης συλλογής αρωµατικών
& φαρµακευτικών φυτών, των
καρπών καστανιάς, των µανιταριών, των καρπών, του φυτοχώµατος-φυλλοχώµατος-καστανοχώµατος
και του πολλαπλασιαστικού
υλικού».
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ρυθµίζουµε τη συλλογή,
τον τρόπο, χρόνο και το χώρο
απόληψης και µεταφοράς των
αρωµατικών & φαρµακευτικών
φυτών, των καρπών καστανιάς,
των µανιταριών, των καρπών,
του φυτοχώµατος- φυλλοχώµατος-καστανοχώµατος και του
πολλαπλασιαστικού υλικού.
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ:
1. Συλλογή Αρωµατικών και
Φαρµακευτικών φυτών
Α. Η συλλογή Αρωµατικών
και Φαρµακευτικών φυτών
(φλαµούρι, χαµοµήλι, φασκόµηλο, σπαθόχορτο,
µέντα, ρίγανη, βλαστός και
άνθος αχιλλαίας, θυµάρι, µελισσοβότανο, δυόσµο, τσουκνίδα
και µολόχα) από τα

∆ηµόσια ∆ασικά Συµπλέγµατα περιοχής ευθύνης ∆ασαρχείου Γουµένισσας (εκτός εκείνων
που υπάγονται σε ειδικό καθεστώς προστασίας NATURA
2000, καταφυγίων άγριας ζωής,
αγρούς, ιδιοκτησίες, κηρυγµένες εκτάσεις ως αναδασωτέες
και εκτάσεις που δεν εµπίπτουν
στην δασική νοµοθεσία) όλες
τις ηµέρες για την κάλυψη των
ατοµικών τους αναγκών µέχρι
του ποσού του µισού (1/2) κιλού
κατ’ άτοµο και έξοδο και µέχρι
δύο (2) κιλά συνολικά το χρόνο
και κατά την περίοδο:
1.Φλαµούρι (Tilia sp): Ανθοφορία Ιούνιο-Ιούλιο. Συλλογή
ανθέων µαζί ή χωρίς τα παράκτια φύλλα σε πλήρη άνθηση,
απαγορευόµενης της κλάδευσης των δένδρων.
2.Χαµοµήλι (Chamomilla
reculita): Ανθοφορία ΑπρίλιοΙούνιο όπου µπορεί να γίνει συλλογή των ανθέων. 3.Φασκόµηλο
(Salvia officinalis): Ανθοφορία
Μάιο-Ιούνιο. Συλλογή µέρους
φύλλων-ανθέων λίγο πριν ή
κατά την εποχή της ανθοφορίας.
4.Σπαθόχορτο (Hypericum
perforatum): Ανθοφορία Ιούνιο-Αύγουστο. Συλλογή µέρους
φύλλων-ανθέων και ανθοφόρων
βλαστών κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού.
5.Μέντα (Mentha longifolia):
Ανθοφορία Ιούλιο-Σεπτέµβριο.
Συλλογή µέρους του υπέργειου
τµήµατος σε πλήρη άνθηση.
6.Ρίγανη (Origanum vulgare):
Ανθοφορία Ιούνιο-Ιούλιο. Συλλογή µέρους του υπέργειου
τµήµατος σε πλήρη άνθηση.
Βλαστός και άνθος αχιλλαία
(Achillea milleforioum) Ανθοφορία Μάιο-Αύγουστο. Συλλογή
µέρους του υπέργειου τµήµατος
σε πλήρη άνθηση.
Θυµάρι (Thymus voulgaris)
Ανθοφορία Ιούνιο-Ιούλιο. Συλλογή µέρους του υπέργειου
τµήµατος σε πλήρη άνθηση.
Μελισσοβότανο (Melissa
officialis) Ανθοφορία ΙούνιοΙούλιο. Συλλογή µέρους του
υπέργειου τµήµατος σε πλήρη
άνθηση.
∆υόσµο (Mentha aguatica)
Ανθοφορία Ιούνιο-Ιούλιο. Συλλογή µέρους του υπέργειου
τµήµατος σε πλήρη άνθηση.
Moλόχα (Malva vulgaris) Ανθοφορία Ιούνιο-Ιούλιο. Συλλογή
µέρους του υπέργειου τµήµατος
σε πλήρη άνθηση.
12.Τσουκνίδα (Urtica dioica)
Ανθοφορία Ιούνιο-Ιούλιο. Συλλογή µέρους του υπέργειου
τµήµατος σε πλήρη άνθηση.
13. Τσάι του Βουνού (Sideritis
scardica) Ανθοφορία ΙούνιοΙούλιο. Συλλογή µέρους του
υπέργειου τµήµατος σε πλήρη
άνθηση.
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Αναβαθμίστηκε ο εξοπλισμός
επεξεργασίας λυμάτων
Την Παρασκευή 25 Νο- Σύμβουλος κ. Καραμισάκη, η Δημοτική Επιχείρηση στήριο με μηχανήματα υψηεμβρίου πραγματοποιήθη- Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Ύδρευσης Παιονίας, προμη- λής αναλυτικής ικανότητας
κε στο Κέντρο Πολιτισμού Σύμβουλοι του Δήμου.
θεύεται υπερσύγχρονο εξο- για να κάνει καθημερινά τις
Πολυκάστρου η ημερίδα
Μέσω του έργου αυτού, πλισμό για το χημικό εργα- απαραίτητες χημικές αναλύπαρουσίασης των αποτελεσμάτων του διασυνοριακού προγράμματος
Aqua-M το οποίο υλοποίησε ο Δήμος Παιονίας σε συνεργασία με την Δημοτική
Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Παιονίας
και το Δήμο Γευγελή της
πΓΔΜ.
Την ημερίδα προλόγισε
ο Δήμαρχος Παιονίας κ.
Γκουντενούδης, ο οποίος
και απεύθυνε ομιλία για
το έργο Aqua-M. Επίσης,
χαιρέτησαν ο Πρόεδρος
της ΔΕΥΑΠ κ. Τζούρτζος,
ο Γενικός Γραμματέας του
Δήμου κ. Ανθρακίδης, ο
Αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς
κ. Βεργίδης, ο Δήμαρχος
Χαλκηδόνος κ. Τσουκνιδάς, ο Αντιπεριφερειάρχης
Περιβάλλοντος Κεντρικής
Μακεδονίας κ. Γιουτίκας
και εκλεκτοί επιστήμονες
του χώρου.
Παρόντες στην εκδήλωση ήταν εκπρόσωπος του
Μητροπολίτη, Αρχιμανδρίτης Δωρόθεος ο Πρόεδρος
του Επιμελητηρίου κ. Τονικίδης, ο Ταξίαρχος της 33
Μ/Κ ΤΑΞ κ. Κεβεντζίδης, εκπρόσωπος του Δημάρχου
Γευγελής, η Περιφερειακή

Παρουσία και ομιλία Δημάρχου
Παιονίας στη Στρώμνιτσα για
διασυνοριακό πρόγραμμα

Ο

Δήμαρχος Παιονίας
την Τρίτη 22 Νοεμβρίου παρευρέθηκε στη Στρώμνιτσα της πΓΔΜ στο πλαίσιο
του διασυνοριακού έργου
Business Circle S-K-K το
οποίο διοργάνωσε και υλοποίησε η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, ο Δήμος Στρώμνιτσας και ο Δήμος Kicevo.
Το έργο επιδιώκει να
παρέχει τις προϋποθέσεις
και να δημιουργήσει τις συνδέσεις με διάφορα εμπλεκόμενα μέρη για την οικονομία,

τη βιώσιμη ανάπτυξη των
επιχειρήσεων, το επενδυτικό
κλίμα και την απασχόληση
στη διασυνοριακή περιοχή.
Στο χαιρετισμό του ο
Δήμαρχος είπε μεταξύ άλλων: ”Σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης και συνεχούς
περιορισμού των διαθέσιμων
πόρων, σε μια από τις δυσκολότερες περιόδους για τους
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις υποδομές
τους, η μοναδική επιλογή
που μας μένει είναι η εξω-

στρέφεια με την αναζήτηση
νέων πόρων, ο σχεδιασμός
αποδοτικότερων υπηρεσιών,
η επιχειρησιακή αναδιοργάνωση, η ανάπτυξη δεσμών
με την κοινωνία αλλά και τις
γειτονικές χώρες. Η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ
των χωρών μας, δημιουργεί τις προϋποθέσεις εκείνες
ώστε να αναθερμανθεί το
εμπόριο και κατ’ επέκταση
να βελτιωθεί το οικονομικό
περιβάλλον μέσω των απαραίτητων συνεργειών.”

σεις. Διασφαλίζεται έτσι ότι
το σύνολο των επεξεργασμένων λυμάτων που καταλήγει
στον Αξιό ποταμό πληροί τη

σχετική νομοθεσία και δεν
επιβαρύνει την ποιότητα του
νερού του ποταμού Αξιού και
των παραποτάμων.
Η προστιθέμενη αξία του
έργου Aqua-M επικεντρώνεται
στην ουσιαστική βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων
της διασυνοριακής περιοχής
στο πλαίσιο της συστηματικής
προστασίας και βελτίωσης των
υδάτινων πόρων της. Επιπρόσθετα σε μακροπρόθεσμη βάση,
το έργο Aqua-M θα συμβάλλει
στην ενίσχυση της συνεργασίας
και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων για την προστασία
των υδάτινων πόρων, καθώς
και της ευαισθητοποίησης των
κατοίκων της διασυνοριακής
περιοχής
Όραμα του Δήμου Παιονίας
είναι να καταστεί ένας βιώσιμος
και αποτελεσματικός, περιβαλλοντικά και κοινωνικά Δήμος,
ώστε να είναι ελκυστικός για
τους επισκέπτες και φιλικός για
τους δημότες του. Στο πλαίσιο
αυτό, ο Δήμος Παιονίας προβαίνει στη συνεχή υλοποίηση
δράσεων, ενεργειών και έργων
προστασίας του περιβάλλοντος
και αειφορικής διαχείρισης των
υδάτων, καθώς και ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης των δημοτών του για την υιοθέτηση
και εφαρμογή δράσεων προστασίας του περιβάλλοντος και
των υδάτινων πόρων.
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20η Γιορτή Κάστανου στη Γρίβα

M

ία άκρως ενδιαφέρουσα εκδήλωση αφιερωμένη στα τοπικά προϊόντα της
Γρίβας είχαν την ευκαιρία να
απολαύσουν οι χιλιάδες επισκέπτες που κατέκλυσαν
και φέτος τους δρόμους της
όμορφης τοποθεσίας του
Πάϊκου. Προς το μεσημέρι
της Κυριακής 30 Οκτωβρίου
με ένα υπέροχο καιρό που
στάθηκε σύμμαχος της εκδήλωσης, η ατμόσφαιρα στον
προαύλιο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού, έμοιαζε γιορτινή. Ενώ
οι διοργανωτές της τοπικής
γιορτής ακούραστοι, όπως
κάθε χρόνο πρόσφεραν συνεχώς στους παρευρισκόμενους τα ψημένα κάστανα και
τα χειροποίητα τυροκομικά
εδέσματα, συμπληρώνοντας
ιδανικά την απόλαυση με την
γεύση του ντόπιου κρασιού,
τα παραδοσιακά χορευτικά
συγκροτήματα πλαισίωναν

.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
- ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2016

ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Επιτυχίες Καραγιάννη
Ευρωπού

Δημοτικοί Σύμβολοι κ.Καρβουνιάρη Γαρυφαλλιά και κ.
Σιωνίδης Κωνσταντίνος. Η
20η γιορτή του κάστανου
κορυφώθηκε με την εκπληκτική μουσική παρουσία των
«Χάλκινων της Γουμένισσας»
και την μοναδική χορευτική
διάθεση των ξένων και μη
επισκεπτών, καθιερώνοντάς
την ως ένα καθ΄όλα επιτυχημένο γεγονός της περιοχής !

Με λαμπρότητα η Εθνική γιορτή στην Ειδομένη

Χρυσό μετάλλιο:
1) Τσαλκίτζης Δημοσθένης
100 κιλά παίδων.
2) Τουλκερίδης Παύλος 76
κιλά παίδων.
Ασημένιο μετάλλιο:
1) Κατής Αναστάσιος 63 κιλά
παίδων.
2) Παντικίδης Γιώργος 76

ρει τους αθλητές και τον προπονητή κ.Παυλιδη Θεοδόσιο
για την επιτυχία αυτή. Επίσης

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Επίσκεψη των μαθητών της
Γ’ τάξης του 1ου Δημοτικού σχολειού
Πολυκάστρου στο Δημαρχείο

Την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2016 οι μαθητές
της Γ’ Τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πολυκάστρου, επισκέφτηκαν μαζί
με τις δασκάλες τους το
Δημαρχείο, σ το πλαίσιο
του μαθήματος Μελέτη
Περιβάλλοντος.
Ο Δήμαρχος Παιονίας, κ.
Χρήστος Γκουντενούδης, ο
Αντιδήμαρχος, κ. Λάζαρος
Ευθυμιάδης και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Ιωάννης ΠαπαΣτης 28η Οκτωβρίου μετά νομικού τμήματος κ. Χρή- στον Πολιτιστικό-Μορφωτικό δόπουλος υποδέχτηκαν τα
την δοξολογία τελέστηκε επι- στος Τσαλτάκης κατέθεσαν Σύλλογο.
παιδιά στην αίθουσα του
μνημόσυνη δέηση για τους στεφάνι προς τιμήν των ΕλΣυγχαρητήρια στην Πρόε- Δημοτικού Συμβουλίου.
πεσόντες ήρωες του έπους λήνων αγωνιστών. Ακολού- δρο της κοινότητας και τους
Οι μαθητές είχαν την
του ‘40 όπου η πρόεδρός μας θησε εκδήλωση με καφέ και Παρευρισκόμενους που τί- ευκαιρία να πάρουν μια
κ. Ξανθούλα Ν. Σουπλή και κεράσματα παρασκευασμένα μησαν τους ήρωες του 1940 γεύση από τη συνεδρίαση
ο προϊστάμενος του Αστυ- από τις γυναίκες του χωριού στην Ειδομένη.
του Δημοτικού Συμβουλί-

ου, όπου έπαιξαν τον ρόλο
των Δημοτικών Συμβούλων.
Ο Δήμαρχος απάντησε με
χαρά στις ερωτήσεις και
τους προβληματισμούς των
μαθητών με αφορμή το Περιβάλλον, την Καθαριότητα
και γενικά την καθημερινό-

τητά τους στο σχολείο και
τη πόλη τους.
Ακολούθησε μια εποικοδομητική συζήτηση με τα
παιδιά να εντυπωσιάζουν
με τις απόψεις, τις σκέψεις
τους, τις ανησυχίες και τους
προβληματισμούς τους.

Προστασία πολιτιστικής κληρονομιάς – Ο ρόλος και οι προκλήσεις του σύγχρονου μουσείου
Η έννοια της «πολιτιστικής
κληρονομιάς» εμπεριέχει
μέσα της τον όρο του πολιτιστικού αγαθού το οποίο
αποτελεί διακριτό στίγμα του
ανθρώπινου πολιτισμού και
αξίζει να διαφυλαχθεί αλλά
και να μεταβιβαστεί στις επόμενες γενιές. Η πολιτιστική
κληρονομιά διακρίνεται σε
υλική και σε άυλη. Η υλική
αφορά:
α) Μνημεία: αρχιτεκτονικά έργα, έργα μνημειακής
ζωγραφικής και γλυπτικής,
στοιχεία ή δομές αρχαιολογικής φύσεως, βραχοσκεπέςσπήλαια, επιγραφές αλλά και
συνδυασμούς των παραπάνω,
τα οποία παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και έχουν
παγκόσμια ιστορική, καλλιτεχνική και επιστημονική αξία.

β) Κτιριακές ομάδες: ομάδες
κτιρίων ή κτίρια μεμονωμένα τα οποία συνδέονται λόγω
της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής
τους, της ομοιογένειας που
παρουσιάζουν ή ακόμα και
της θέσης τους στον χώρο, και
κατά γενική ομολογία θεωρείται ότι έχουν εξαιρετική αξία
για την παγκόσμια ιστορία,
την τέχνη και την επιστήμη.
γ) Τοποθεσίες: έργα ανθρώπων ή συνδυασμός έργου
φύσης και ανθρώπου όπως
επίσης και αρχαιολογικές περιοχές που έχουν εξαιρετική
παγκόσμια αξία από ιστορικής,
αισθητικής, εθνολογικής και
ανθρωπολογικής απόψεως.
Ωστόσο ο όρος «πολιτιστική
κληρονομιά» δεν εξαντλείται
μόνο στα μνημεία και τις τοποθεσίες. Το 2003 η UNESCO

δημιουργεί την Σύμβαση για
την προστασία της Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς (εφεξής Ά.Π.Κ.) που τίθεται σε ισχύ
τρία χρόνια αργότερα το έτος
2006 και η χώρα μας σπεύδει
αμέσως να την επικυρώσει,
γεγονός που αποδεικνύει την
μεγάλη σπουδαιότητα που
έχει η προστασία της άυλης
πολιτιστικής κληρονομιάς
γι’ αυτήν. Η Ά.Π.Κ. περιλαμβάνει ζώσες παραδόσεις ή
εκφράσεις που μας δόθηκαν
ως κληροδοτήματα από τους
προγόνους μας και έχουμε την
ιερή υποχρέωση να τις μεταλαμπαδεύσουμε στους απογόνους μας. Συγκεκριμένα:
i.
Προφορικές παραδόσεις και εκφράσεις συμπεριλαμβανομένης και της γλώσσας (ως τρόπο μετάδοσης).

ii.
Επιτελεστικές τέχνες
όπως παραδοσιακή μουσική,
θέατρο, χορό.
iii.
Κοινωνικές πρακτικές,
τελετουργίες και εορταστικές
εκδηλώσεις.
iv.
Γνώσεις και πρακτικές που αφορούν στη φύση
και το περιβάλλον.
v.
Την τεχνογνωσία που
συνδέεται με την παραδοσιακή χειροτεχνία.
Εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση για την διαφύλαξη της
Ά.Π.Κ. είναι η προώθηση του
σεβασμού της πολιτιστικής
πολυμορφίας, ενώπιον του
κινδύνου της ισοπεδωτικής
ομογενοποίησης που προκαλείται από το φαινόμενο της
παγκοσμιοποίησης. Η Ά.Π.Κ.
ως στοιχείο πολιτιστικής πολυμορφίας ενθαρρύνει τον

διαπολιτισμικό διάλογο και
προτάσσει τον αμοιβαίο σεβασμό και την ανοχή ανάμεσα σε
διαφορετικές κουλτούρες, ενώ
σε ένα δεύτερο επίπεδο προστατεύει διαδικασίες γνώσης
και τεχνογνωσίας που μένουν
ζωντανές και εμπλουτίζονται
περνώντας από τη μια γενιά
στην επόμενη.
Αυτή η άυλη πολιτιστική
κληρονομιά, η οποία μεταδίδεται από γενιά σε γενιά και
συνεχώς ανατροφοδοτείται
από κοινότητες και ομάδες
που βρίσκονται σε επαφή
με το περιβάλλον τους και
αλληλεπιδρούν με τη φύση
και την ιστορία τους, δίνει
μια αίσθηση ταυτότητας και
συνέχειας στον χρόνο, προωθώντας παράλληλα το σεβασμό της πολιτιστικής πολυ-
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Δενδροκομική εκμετάλλευση
καστανοτεμαχίων

Την Κυριακή 27-11-16 ο κιλά παίδων.
ευχαριστεί τους γονείς που συσύλλογος μας συμμετείχε
3) Δημητριάδης Παναγιώτης νόδευσαν την αποστολή και
στο αναπτυξιακό πρωτά- 53 κιλά παμπαίδων Α’
βοήθησαν ψυχολογικά τους
θλημα ελευθέρας πάλης
Το Δ.Σ. του συλλόγου συγχαί- αθλητές μας.
που έγινε στην Λάρισα στο
γυμναστήριο βαραίων αθλημάτων κατακτώντας 2 χρυσά και 3 ασημένια μετάλλια.
Οι αθλητές που τα κατέκτησαν
είναι:
με κέφι την συλλογική αυτή
προσπάθεια. Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Δήμαρχος
Παιονίας κ. Γκουντενούδης
Χρήστος, ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου κ.
Παπαδόπουλος Ιωάννης, οι
Αντιδήμαρχοι κ. Ευθυμιάδης
Λάζαρος, Μεμετζής Κωνσταντίνος, Αλίρης Ιωάννης,
ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ.
Δεβετζόπουλος Αιμίλιος, οι

.

μορφίας και την ανθρώπινη
δημιουργικότητα. Τέλος η
άυλη και η υλική πολιτιστική κληρονομιά είναι έννοιες
αλληλοσυμπληρούμενες, οι
οποίες βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και είναι στενά συνδεδεμένες. Δεν νοείται υλική
υπόσταση πολιτιστικής κληρονομιάς αυθύπαρκτη, χωρίς
να εμπεριέχει συμβολισμούς
και αξίες που της έχουν δοθεί από τον εμπνευστή και
δημιουργό της άυλης, που
δεν είναι άλλος από την ανθρώπινη διάνοια.
Της Ιωαννίδου Αλεξίας
MSc Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων
Συνεχίζεται στο επόμενο φύλλο

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1.
Τις διατάξεις της παρ. 11
του άρθρου 42 «περί εξου-σιοδοτήσεων» του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ
159 Α΄) σχετικά με την εφαρμογή
του άρθρου 66 του Ν. 998/1979,
μετά την αντικατάστασή του από
το άρθρο 38 του Ν. 4280/2014.
2.
Τις δ/ξεις των άρθρων
4, 45 και 47 του Ν. 998/1979, όπως
σήμερα αυτές ισχύουν.
3.
Τις δ/ξεις του Π.δ.
100/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής» (Φ.Ε.Κ. 167 Α΄).
4.
Τις δ/ξεις του Π.δ.
70/2015 (Φ.Ε.Κ 114 Α΄) «Ανασύσταση του ΥΠΑΠΕΝ σε Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας».
5.
Τιςδ/ξειςτουΠ.δ.72/2015
(Φ.Ε.Κ 115 Α΄) «Aποδοχή παραίτησης Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
6.
Τις δ/ξεις του Π.δ. 73
/2015 (Φ.Ε.Κ 116 Α΄) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
Υπουργών, Αναπληρω-τών Υπουργών και Υφυπουργών».
7.
Tην με αριθμ. Y 31/1210-15 (ΦΕΚ 2183 Β΄) απόφα-ση
του Πρωθυπουργού «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Ιωάννη Τσιρώνη».
8.
Tη με αριθμ. Y 14/06-1015 (ΦΕΚ 2144 Β΄) απόφαση του
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-πληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα
Αλεξιάδη».
9.
Το από 02-06-16 Ενημερωτικό σημείωμα.
10.
Τη σύμφωνη γνώμη της
Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών και
.Π.
11.
Το γεγονός ότι από τις
διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τον τρόπο, την
ακολουθητέα διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις προϋποθέσεις, τις υποχρεώσεις του
δικαιούχου για την παραχώρηση,
κατά χρήση, δενδροκομικής εκμετάλλευσης καστανοτεμα-χίων τα
οποία βρίσκονται σε Δημόσια δάση
και δασι-κές εκτάσεις καθώς και σε
Δημοτικές ή διακατεχόμενες δασικές εκτάσεις. Επίσης καθορίζουμε
τους λόγους και την διαδικασία με
την οποία κηρύσσεται έκπτωτος
ο δικαιούχος.
Άρθρο 1. Προϋποθέσεις:
Οι παραχωρήσεις αυτές διενεργούνται εφόσον συ-ντρέχουν
αθροιστικά οι παρακάτω
προϋποθέσεις:
α) Οι εκτάσεις φέρουν τουλάχιστον πέντε (5) κατά στρέμμα καστανόδενδρα, εξημερωμένα ή όχι
β) Οι εκτάσεις δεν εμπίπτουν στις
περιπτώσεις β΄ της παρ. 1 και α΄ και
ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 του Ν.
998/1979.
γ) Η κλίση του εδάφους είναι
μικρότερη του είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%) και

δ) Δεν υφίσταται κίνδυνος διάβρωσης του εδάφους ή άλλως να
είναι δυνατή η λήψη των απαραίτητων προ-στατευτικών μέτρων.
Άρθρο 2.
Σειρά προτίμησης
α) Μόνιμοι κάτοικοι του οικείου
ΟΤΑ με κύριο επάγ-γελμα του γεωργού ή κτηνοτρόφου (σύμφωνα
με αρθρ. 66 του Ν. 998/1979 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει) και μεταξύ αυτών προτεραιότητα έχουν
οι ακτήμονες.
β) Ακτήμονες μόνιμοι κάτοικοι
του οικείου ΟΤΑ γ)Άνεργοι μόνιμοι
κάτοικοι του οικείου ΟΤΑ δ) Λοιποί
μόνιμοι κάτοικοι του οικείου ΟΤΑ
ε) Συνταξιούχοι, μόνιμοι κάτοικοι
του οικείου ΟΤΑ
Άρθρο 3.
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
α) Αίτηση με τα πλήρη στοιχεία
του εν δυνάμει δικαι-ούχου.
β) Πιστοποιητικό από τις τοπικές Δημοτικές Αρχές με τα πλήρη
στοιχεία του εν δυνάμει δικαιούχου.
γ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε περίπτωση Δημοτικής
ή Κοινοτικής έκτασης.
δ) Πράξη χαρακτηρισμού της
έκτασης και βεβαίωση τελεσιδικίας.
ε) Βεβαίωση από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, ότι η έκταση δεν
ανήκει σε αρχαιολογική περιοχή.
στ) Ειδική μελέτη, συνταχθείσα
από Δασολόγο μελε-τητή, η οποία
θα αναφέρεται σε εμβολιασμούς,
περιποι-ήσεις, καθαρισμούς της
άγριας βλάστησης και συμπλη-ρωματικές φυτεύσεις καστανόδενδρων, που γίνονται με υπόδειξη
της τοπικής Δασικής Αρχής, καταγραφή του υπάρχοντος ξυλώδους κεφαλαίου και επίσης του
προ-βλεπομένου να αποληφθεί
κατά τις περί δασών δ/ξεις. Η μελέτη αυτή θα αναφέρει τα πλήρη
στοιχεία της έκτασης (θέση, όρια,
εμβαδόν, ιδιοκτησιακό καθεστώς
κ.λ.π.) θα συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο
από το εθνικό τριγωνομετρικό δίκτυο (ΕΓΣΑ ΄87) και θα προβλέπει
την οριοθέτηση της έκτασης με
σταθερά - κτιστά ορόσημα
Άρθρο 4.
Γνωμοδότηση - εισήγηση προς
την Αποκεντρω-μένη Διοίκηση (Α.
.) που ανήκει η περιοχή
1. Η παραλαβούσα την αίτηση
Δασική Αρχή προβαίνει σε αυτοψία
διενεργούμενη παρουσία αρμόδιου υπαλλή-λου της οικείας Δ/νσης
Αγροτικών Υποθέσεων (Δ.Α.Υ) και
του αιτούντος και συντάσσει σχετική γνωμοδότηση με συνυπογραφή
του παριστάμενου στην αυτοψία
υπαλ-λήλου της .Α.Υ. στην οποία
θα διαλαμβάνονται τα εξής:
α) Επαληθεύονται τα στοιχεία της
υποβληθείσας από τον ενδιαφερόμενο μελέτης και ιδίως των ορίων,
των πλευρικών διαστάσεων, της θέσης, της περιφέρειας, του εμβαδού,
της κλίσης του εδάφους, της υπάρχουσας βλά-στησης, σε συνάρτηση
με τις κρατούσες εδαφολογικές και
οικολογικές συνθήκες της περιοχής.
β) Βεβαιώνεται, ότι η προς δενδροκομική καλλιέργεια έκταση
πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 1 του πα-ρόντος και ότι οι

εδαφολογικές και οικολογικές συνθήκες συνηγορούν υπέρ αυτού του
τρόπου εκμετάλλευσης, χωρίς να
παραβλάπτεται η λειτουργία του
δασικού οι-κοσυστήματος. Δύνανται να διατυπώνονται προτάσεις
για την προστασία του εδάφους
από τη διάβρωση, τα προτεινόμενα
μέτρα, καθώς και κάθε άλλο μέτρο που κρίνεται αναγκαίο για την
προστασία και την αποκατά-σταση
του φυσικού περιβάλλοντος, είτε
περιλαμβάνεται στην υποβληθείσα
μελέτη είτε όχι.
γ) Υπολογίζεται το αντάλλαγμα
χρήσης το οριζόμε-νο στην παρ.
8 του άρθρου 45 του Ν. 998/1979,
όπως ισχύει, καθώς και στην
υπουργική απόφαση με αριθμ.
117653/6833 /28-12-14 (ΦΕΚ
3302 Β΄).
δ) Προτείνεται το απαιτούμενο
εμβαδό προς εκπλή-ρωση του
επιδιωκομένου σκοπού, κατά τα
ειδικώς στο άρθρο 6 της παρούσας
οριζόμενα.
2. Η γνωμοδότηση, το αίτημα του
ενδιαφερόμενου και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου υποβάλλονται
ιε-ραρχικά, με τις ανάλογες απόψεις
προς το Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο
οποίος αποφασίζει για την έκδοση της έγκρισης παραχώρησης
χρήσης.
Άρθρο 5.
Καταβολή ανταλλάγματος
χρήσης
Πριν την εγκατάσταση στην
έκταση θα καταβληθεί το αντάλλαγμα χρήσης ή η πρώτη δόση
αυτού, όπως ορίζεται στην παρ. 8
του άρθρου 45 του Ν. 998/1979,
όπως ισχύει, καθώς και στην
υπουργική απόφαση με αριθμ.
117653/6833/28-12-14 (ΦΕΚ 3302
Β΄)
Άρθρο 6.
Εμβαδόν έκτασης και χρονική
διάρκεια της παραχώρησης
Το εμβαδό εκάστης έκτασης
δεν δύναται να υπερβαίνει τα 30
στρέμματα σύμφωνα με την παρ. 1
άρθρου 47 του Ν. 998/1979, όπως
ισχύει. Η διάρκεια της παραχώρησης θα είναι είκοσι (20) χρόνια, με
δυνατότητα ανανέωσης
Άρθρο 7.
Έκδοση απόφασης
Στην απόφαση του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Δι-οίκησης, σε
περίπτωση αποδοχής του αιτήματος, ανα-γράφονται τα απαραίτητα στοιχεία, σύμφωνα με το
υπό-δειγμα του παραρτήματος που
συνοδεύει την παρούσα απόφαση
και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα
αυτής.
Σύμφωνα με την παρ.16. του
αρθρ. 45 του Ν. 998/1979: Το Δημόσιο δεν φέρει καμία ευθύνη για
τυχόν εκνίκηση εκ μέρους τρίτων
της έκτασης, επί της οποίας εγκρίθηκε επέμβαση κατά τις διατάξεις του
Κεφαλαίου Στ΄ του παρόντος νόμου
ή σε περίπτωση που η ανωτέρω
έκτα-ση είχε μεν αρχικώς χαρακτηρισθεί ως δασική, κρίθηκε όμως,
κατόπιν σχετικών αντιρρήσεων επί
της εκδοθείσας πράξης χαρακτηρισμού, ως μη δασική.
Δυνατότητα μεταβίβασης σε

τρίτους του δικαιώματος χρήσης,
υπάρχει μόνο για τους καθολικούς
διαδόχους και απαιτεί την σύμφωνη
γνώμη της οικείας Δασικής Αρχής.
Αυτή απαιτείται και κατά την μεταβίβαση στους ειδικούς διαδόχους και
μπορεί να γίνει μόνο σε περιπτώσεις περι-πτώσεις αιφνιδίου θανάτου ή πιστοποιημένης εμφάνισης
ανίατη ασθενείας του δικαιούχου
φυσικού προσώπου. Διαφορετικά
ανακαλείται το παραχωρητήριο.
Η παραπάνω απόφαση κοινοποιείται στον ενδιαφερό-μενο και
στην οικεία δασική Αρχή, λαμβάνεται δε υπόψη κατά τη σύνταξη
Δασολογίου της περιοχής.
Άρθρο 8.
Πρωτόκολλο εγκατάστασης
1.
Μετά την εφ’άπαξ καταβολή του ανταλλάγματος χρήσης ή
της πρώτης δόσης αυτού, ακολουθεί η εγκα-τάσταση του δικαιούχου
στην έκταση
Συντάσσεται πρωτόκολλο εγκατάστασης εις πε-νταπλούν, εκ των
οποίων το πρώτο τηρείται στο
αρχείο της Δασικής Υπηρεσίας, το
δεύτερον παραδίδεται στον εγκατασταθέντα, το τρίτο και τέταρτο
αντίγραφο της απόφασης του Συντονιστή Α. . κοινοποιούνται στην
Δι-εύθυνση Δασών Περιφερειακής
Ενότητας και στην Δ/ νση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών και
τέλος το πέμπτο στην Γενική Δ/νση
του ΥΠ.ΕΝ.
3. Πριν την καταβολή του ανταλλάγματος χρήσης και τη σύνταξη
του πρωτοκόλλου εγκατάστασης
ουδεμία επέμβαση θεωρείται
επιτρεπτή.
Άρθρο 9.
Υποχρεώσεις μετά την
εγκατάσταση
Ο δικαιούχος υποχρεούται από
την εγκατάστασή του: α) Σύμφωνα
με την παρ. 2 του αρθρ. 66 του Ν.
998/1979, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, να προβαίνει σε περιποίηση των καστανοδένδρων, εμβολιασμούς αυτών, καθαρισμό της
άγριας βλάστησης, συμπληρωματικές φυτεύσεις καστανοδένδρων
και σε άλλα δασοκομικά
ή
διαχειριστικά μέτρα,
σύμφωνα με τους όρους της παραχώρησης κατόπιν μελέτης, που
έχει συνταχθεί από δασολόγο.
β) Να προβεί στην εφαρμογή
των προτεινομένων από τη δασική υπηρεσία μέτρων, για τη
διατήρηση και περιποίηση της
εγκεκριμένης εκμετάλλευσης επί
της έκτασης.
γ) Να προβεί εντός τριετίας στη
φύτευση και τη δεν-δροκομική
αξιοποίηση της έκτασης, σύμφωνα με την εγκριθείσα σχετική
μελέτη.
δ) Να μη μεταβιβάζει το δικαίωμα εκμετάλλευσης σε τρίτους
παρά μόνο κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας.
ε) Να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα προληπτικά και κατασταλτικά μέτρα κατά τους όρους του
παραχωρη-τηρίου ή τις υποδείξεις της δασικής υπη ρεσίας για
την αποτελεσματική προστασία
του παρακειμένου δάσους
ή
δασικής έκτασης.
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Ανέκδοτο
στ) Να μη μεταβάλλει ή επεκτείνει τη χρήση της έκτα-σης πέραν
του εγκεκριμένου σκοπού και να
ασκεί διαρκή και συστηματική
καλλιέργεια της έκτασης καθ’όλο
το χρόνο διάρκειας της έγκρισης
επέμβασης.
ζ) Να γίνεται έλεγχος προέλευσης φυτευτικού υλικού για τυχόν
προσβολές από το έντομο σφήκα της καστα-νιάς (Dryocosmus
kuriphillus) για την αποφυγή εξάπλω-σής του.
Σε περίπτωση προσβολής να
υποχρεούται να ενημε-ρώσει
άμεσα τις αρμόδιες Υπηρεσίες
φυτοϋγειονομικού ελέγχου ώστε
στην περιοχή να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα.
η) Να αποφεύγεται η φύτευση εισαγόμενων ποικιλιών του
είδους της καστανιάς για τη γενετική προστασία της ποικιλότητάς της.
Άρθρο 10.
Λόγοι ανάκλησης της έγκρισης
παραχώρησης χρήσης
1.
Αν εκλείψει ή ήθελε
οποτεδήποτε μεταβληθεί ο σκοπός για τον οποίο δίνεται η έγκριση η σε περίπτωση μη τήρησης
οιασδήποτε εκ των οριζομένων
στο προηγού-μενο άρθρο υποχρέωσης, συνεπάγεται την έκπτωση του δικαιούχου από παντός
δικαιώματός του, την ανάκληση
της έγκρισης παραχώρησης χρήσης και την διοικητική αποβολή
του δικαιούχου.
2.
Η πιστοποίηση περί της
συνδρομής των προϋπο-θέσεων
ανάκλησης της έγκρισης παραχώρησης χρήσης ενεργείται μετά
προηγουμένη αυτοψία δασικού
υπαλ-λήλου με αιτιολογημένη
έκθεση του, η οποία υποβάλ-λεται
ιεραρχικά προς τον οικείο Συντονιστή Α. . για την έκδοση απόφασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο
11 του παρόντος, αφού κληθεί
ο ενδιαφερόμενος σε ακρόαση
κατά τις διατάξεις αρθ. 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδι-κασίας (Κ.
. .)
Άρθρο 11.
Έκδοση απόφασης ανάκλησης
1.
Ο Συντονιστής της Α. .
μετά τη λήψη της κατά το προηγούμενο άρθρο έκθεσης και των
λοιπών στοιχείων του φακέλου
εκδίδει απόφαση ανάκλησης της
έγκρισης επέμβασης και κηρύσσει έκπτωτο το δικαιούχο, στον
οποίο και επιδίδεται η παραπάνω
απόφαση.
2.
Μετά την έκδοση της
παραπάνω απόφασης ο δικαι-ούχος αποβάλλεται από την έκταση,
μη δικαιούμενος αποζημίωσης δι’
οιανδήποτε δαπάνη εις την οποίαν
υπεβλήθη για την καλλιέργεια ή
τον εμβολιασμό των αγρίων δένδρων και σύμφωνα με την παρ. 2
αρθρ. 38 του Ν. 4280/2014 του
επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 € ανά
στρέμμα.
3.
Η έκταση κηρύσσεται
αναδασωτέα.
Άρθρο 12.
Από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
προϋπολογισμού

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
ΤΟΥ ΑΝΔΡΑ
Όταν ο Θεός δημιούργησε τον γάιδαρο του είπε: Θα
δουλεύεις από το πρωί ως
το βράδυ και θα κουβαλάς
βαριά πράγματα στην
πλάτη σου. Θα τρως χόρτα
και θα έχεις λίγη νοημοσύνη. Θα ζεις 40 χρόνια. Τότε ο
γάιδαρος απάντησε: Θεέ μου
40 χρόνια
τέτοια ζωή είναι πολύ σκληρό, δώσε μου μόνο 15 χρόνια .
ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ
Μετά ο Θεός δημιούργησε τον σκύλο και του είπε:
Σαν σκύλος θα φυλάγεις την
ιδιοκτησία του ανθρώπου
και θα είσαι ο πιο αφοσιωμένος φίλος του, θα τρως
ότι περισσεύει από τον άνθρωπο και θα ζεις 25 χρόνια. Τότε ο σκύλος απάντησε: Θεέ μου 25 χρόνια, τέτοια ζωή δεν αντέχεται ,
δώσε μου μόνο 10 χρόνια.
ΕΤΣΙ ΚΙ ΕΓΙΝΕ.
Ύστερα ο Θεός δημιούργησε τον πίθηκο και του είπε.
Θα πηδάς από δέντρο σε δέντρο και θα συμπεριφέρεσαι
σαν βλάκας. Θα κάνεις τον
γελωτοποιό και θα ζεις για
20 χρόνια. Ο πίθηκος τότε
απάντησε: Θεέ μου 20 χρόνια
σαν γελωτοποιός του κόσμου
πάει πολύ, δώσε μου μόνο
10 χρόνια.
ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ
Τελικά ο Θεός δημιούργησε
τον ΑΝΤΡΑ και του είπε: Είσαι
ένας άντρας, το μόνο λογικό
ον που θα κατοικεί στην γη,
θα χρησιμοποιείς την νοημοσύνη σου για να επιβάλλεσαι
στα άλλα δημιουργήματα ,
θα εξουσιάζεις τη γη και θα
ζεις 20 χρόνια. Τότε ο άντρας
απάντησε: Θεέ μου να είμαι
άντρας μόνο για 20 χρόνια δεν αρκεί. Δώσε μου
σε παρακαλώ τα 25 χρόνια
που άφησε ο γάιδαρος, τα
15 που άφησε ο σκύλος και
τα 10 που άφησε ο πίθηκος.
ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΕΓΙΝΕ
Από τότε ο άντρας ζει 20
χρόνια σαν ΑΝΤΡΑΣ μετά
παντρεύεται και δουλεύει 25 χρόνια σαν ΓΑΪΔΟΥΡΙ
από το πρωί ως το βράδυ και
κουβαλά
βαριά πράγματα. Μετά
αποκτά παιδιά και ζει 15
χρόνια σαν ΣΚΥΛΟΣ, φρουρώντας το σπίτι και την περιουσία του, τρώγοντας ότι
περισσεύει από
την οικογένεια. Και αφού
γεράσει πια παίζει σαν ΠΙΘΗΚΟΣ, συμπεριφέρεται σαν
βλάκας, και κάνει τον γελωτοποιό στα εγγόνια του.
Για την αναδημοσίευση
ο Δελαϊδης Δημήτριος
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Συστάθηκε με την επωνυμία
«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παιονίας»
Προφίλ

Π

ροέκυψε από τη
συγχώνευση των
τεσσάρων Κοινωφελών Επιχειρήσεων με τις
επωνυμίες «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πολυκάστρου» (ΦΕΚ σύστασης
234/11−2−2009 τ.Β΄) με σκοπό
την Κοινωνική Προστασία – Αλληλεγγύη και τον Πολιτισμό,
«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολύπλευρης Ανάπτυξης Γουμένισσας» (ΦΕΚ
σύστασης 2238/19−10−2009
τ.Β΄) με σκοπό τον Πολιτισμό,
τον Αθλητισμό, την Κοινωνική
Προστασία και Αλληλεγγύη,
Παιδεία, Περιβάλλον, Οργάνωση Δημοτικής Συγκοινωνίας, «Δημοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση Παιδείας Αθλητισμού και Πολιτισμού Δήμου Ευρωπού» (ΦΕΚ σύστασης 2683/31−12−2008 τ.Β΄) με
σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και «Δημοτική
Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δήμου
Ευρωπού» (ΦΕΚ σύστασης
1273/29−6−2009 τ.Β΄) με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας
και αλληλεγγύης.
Νομοθετικό Πλαίσιο -Κοινωφελής Επιχείρηση του
Ν.3463/2006
Συστάθηκε με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση
Δήμου Παιονίας» σύμφωνα
με την υπ’ αριθ. 32/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παιονίας και το ΦΕΚ Τ.Β’
778- 06/05/2011, με σκοπό
την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας
και αλληλεγγύης, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο Ν.3852/2010.
Η Επιχείρηση, σύμφωνα με το
ΦΕΚ Τ.Β’ 528, 6-3-2013 που ακολούθησε την 202/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παιονίας περί
«τροποποίησης της συστατικής
πράξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παιονίας»,
διοικείται από επταμελή Διοικητικό Συμβούλιο. Η νέα ενοποιημένη Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Παιονίας
δραστηριοποιείται, αρχής γενομένης την 6η/05/2011 στους
τομείς Πολιτισμού, Αθλητισμού,
Προώθησης της Απασχόλησης,
Παροχής Υπηρεσιών για την
Τρίτη Ηλικία και Ενημέρωσης - Πληροφόρησης Δημοτών,
όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και διέπει τις
κοινωφελείς επιχειρήσεις.
Ανάπτυξη Δραστηριοτήτων ανά Τομέα Δράσης
Τομέας Πολιτισμού :
Περιλαμβάνει την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου
Παιονίας, ένα σημαντικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, αναγνωρισμένο από το κράτος, υπό

Πεταλά Παρασκευή
την εποπτεία του Υπουργείου
Πολιτισμού, το οποίο παρέχει
τίτλους σπουδών που κατοχυρώνουν την επαγγελματική
σταδιοδρομία των αποφοίτων
του.
Συγκαταλέγεται η λειτουργία
του Τμήματος Φιλαρμονικής,
με έντονη παρουσία σε λιτανείες , παρελάσεις και λοιπές συναφείς περιστάσεις, η υλοποίηση δράσεων πολιτιστικής επιμόρφωσης και απασχόλησης
όλων των ηλικιών σε θέματα
μουσικής, τεχνών, εικαστικών,
χορού, θεάτρου και πολιτιστικών τμημάτων . Παράλληλα,
προβλέπεται η επιμελής παροχή κατάλληλων αιθουσών
για την κάλυψη οργανωμένων
προβολών, στοχεύοντας στην
ποιοτική ψυχαγωγία των κατοίκων της Παιονίας και την
διοργάνωση, σε συνεργασία
με τοπικούς φορείς, ομιλιών,
συνεδρίων, ημερίδων και λοιπών παρουσιάσεων, τηρουμένης της σειράς προτεραιότητας των εκάστοτε αναγκών
και απαιτήσεων.

εξειδικευμένου προσωπικού.
Τομέας Αθλητισμού:
Εντάσσεται η προώθηση και
εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης του αθλητισμού μέσω
της διοργάνωσης αθλητικών
εκδηλώσεων, η λειτουργία και
αξιοποίηση αθλητικών εγκαταστάσεων και γυμναστηρίων, η
παροχή υπηρεσιών τμημάτων
εκμάθησης αθλημάτων και η
διάθεση χώρων με στόχο την
καλλιέργεια του αθλητικού
πνεύματος, της ομαδικότητας
και της ευγενούς άμιλλας. Αξίζει να σημειωθεί η επί σειρά
ετών αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος εκμάθησης κολύμβησης που άπτεται
των δράσεων της Επιχείρησης,
στον χώρο του Κολυμβητηρίου
Ευρωπού, με την καθοδήγηση ικανού και έμπειρου προσωπικού, που ως πρωταρχικό στόχο έχει την εξοικείωση
των μικρών ηλικιακά τμημάτων με το υγρό στοιχείο και
κατ΄επέκταση την εκμάθηση
βασικών τεχνικών κολύμβησης.
Τομέας Προώθησης της

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών :
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Παιονίας, ως
συμβεβλημένος φορέας της
Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης,
τα τελευταία χρόνια λειτουργεί
επιτυχώς τρεις δομές, όπου τα
παιδιά, ηλικίας από 6 έως 12
ετών, μπορούν να απασχοληθούν δημιουργικά σε ώρες
εκτός του σχολικού ωραρίου.
Κύριος στόχος των μονάδων,
που στεγάζονται σε χώρους
των Δημοτικών Σχολείων του
Πολυκάστρου, της Αξιούπολης
και του Ευρωπού, είναι η παραμονή των παιδιών για ορισμένο
χρονικό διάστημα της ημέρας,
σε ένα περιβάλλον ευχάριστο
και δημιουργικό που ανοίγει
νέους ορίζοντες για κάθε ένα
από αυτά μέσα από το παιχνίδι, το τραγούδι, τη ζωγραφική,
τη συζήτηση. Οποιοδήποτε
κι αν είναι το αντικείμενο της
ενασχόλησης, η διαδικασία
αποσκοπεί στην προσωπική
έκφραση, την ψυχική συμμετοχή και την προσφορά πλήθους
ερεθισμάτων, με την συμβολή

Τομέας Παροχής Υπηρεσιών
για την Τρίτη Ηλικία:
«Βοήθεια στο Σπίτι»
Ο σκοπός των τριών δομών του Προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών για
την βελτίωση της ποιότητας
ζωής των εξυπηρετούμενων
ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών, καθώς και μη ηλικιωμένων που χρήζουν υποστηρικτικών , ιατρικών , νοσηλευτικών υπηρεσιών ή και κατ’
οίκον βοήθειας, με στόχο την

παραμονή τους στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον,
τη διατήρηση της συνοχής της
οικογένειάς τους, την αποφυγή
χρήσης ιδρυματικής φροντί-

δας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και
την εξασφάλιση αξιοπρεπούς
επιπέδου διαβίωσης. Το πρόγραμμα παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη,
νοσηλευτική φροντίδα, σίτιση
κατ΄οίκον, οικογενειακή βοήθεια και συντροφιά. Η ομαλή
λειτουργία του Προγράμματος
εξασφαλίζεται από μια εξειδικευμένη και καλά οργανωμένη
ομάδα δράσης σε κάθε δομή
και αποτελείται από κοινωνική
λειτουργό ή ψυχολόγο, νοσηλεύτρια και οικογενειακή
βοηθό.
Τομέας Ενημέρωσης - Πληροφόρησης Δημοτών:
Η παροχή των προαναφερόμενων υπηρεσιών δεν μπορεί
να έχει αντιστάθμιση εάν δεν
υπάρχει οργανωμένη και ευρεία ενημέρωση του συνόλου
Απασχόλησης:
των Δημοτών γι΄ αυτές. ΠαΣχετίζεται με την εκπόνηση ράλληλα, από την συστατική
τοπικών προγραμμάτων για της πράξη η Επιχείρηση, έχει
την προώθηση της απασχόλη- την υποχρέωση για την ενησης, τη συνεργασία με φορείς μέρωση όλων των Δημοτών
τοπικούς και Εθνικούς (ΟΑΕΔ) ώστε ο καθένας από αυτούς
για την καταπολέμηση της να γίνει χρήστης των παρεχόανεργίας, τη συνεργασία με τον μενων υπηρεσιών. Αυτό μποιδιωτικό τομέα, στα γεωγραφι- ρεί να επιτευχθεί μόνο μέσω
κά όρια του Δήμου Παιονίας,
για την προώθηση ενδιαφερομένων ανέργων σε προκύπτουσες θέσεις απασχόλησης,
την διερεύνηση εθνικών και
ευρωπαϊκών προγραμμάτων
για την εκπαίδευση και εξειδίκευση ανέργων της περιοχής.

της έκδοσης και παραγωγής
των αντίστοιχων μέσων που
απαιτούνται.
Η Κοινωφελής Επιχείρηση
του Δήμου Παιονίας, ως φορέας εφαρμογής της Δράσης
«Ενημέρωση Δημοτών», μέσω

της μηνιαίας έκδοσης ενημερωτικής εφημερίδας με την
ονομασία «Νέα της Παιονίας»,
συμβάλλει στην ανάπτυξη της
επικοινωνίας, ενώ σε συνεργα-

συστατική της πράξη η νεοσύστατη «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παιονίας»
υπεισέρχεται, ως καθολικός
διάδοχος, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των
συγχωνευμένων επιχειρήσεων. Εν τοις πράγμασι, από τη
συγκρότησή της, όφειλε να
λειτουργήσει , παρά την αδυναμία ανεύρεσης ουσιώδους
αρχειακού υλικού για τη σύσταση του προϋπολογισμού,
απαραίτητου εργαλείου για την
βιωσιμότητα και τη λειτουργία
της και με έναν απολύτως στοιχειώδη εξοπλισμό στη διάθεσή
της. Κατόρθωσε να διαχειριστεί μία σωρεία διοικητικών
εκκρεμοτήτων, ένα μεγάλο
αριθμό ανεξόφλητων δαπανών
και μία σειρά από εκκρεμείς
σία με όλους τους ενδιαφερό- δικαστικές υποθέσεις, χάρη
μενους φορείς και κατοίκους στην οργανωτική ικανότητα
της Παιονίας, λειτουργούν ως και εμπειρία των άξιων συνερυποστηρικτές μιας οργανωμέ- γατών του Δήμου Παιονίας,
νης και ευρείας πληροφόρη- στην αποτελεσματικότητα
σης των Δημοτών.
που επιδεικνύει η επιμονή , ο
Στόχος της ενημέρωσης
είναι να φιλοξενούνται πολιτιστικά, κοινωνικά, πολιτικά
δρώμενα της περιοχής, ενημερωτικές εκδηλώσεις, ομιλίες
γενικότερου ενδιαφέροντος
καθώς και ενδιαφέροντα θέματα για όλες τις ηλικίες σε
συνεργασία με τους τοπικούς
φορείς και συλλόγους, διευρύνοντας με τον τρόπο αυτό
το πεδίο του εθελοντισμού,
των πρωτοβουλιών και των
παρεμβάσεων.
Η συνεργασία και η αξιοποίηση των εθελοντών αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της
Κοινωφελούς Επιχείρησης σε
όλους τους άξονες λειτουργίας
της. Το σύνολο των δράσεών
της στοχεύει στην ενίσχυση
της ποιότητας ζωής στο Δήμο
Παιονίας και στην υποστήριξη υψηλός επαγγελματισμός και
της τοπικής ανάπτυξης. Η προ- η συνέπεια, καθώς και στην
ώθηση των επιμέρους θεμά- δημιουργικότητα που απορρέει
των των ανωτέρω δραστηριο- όταν και όπου εφαρμόζεται το
τήτων υποστηρίζεται καθ΄ολη ρητό «Η ισχύς εν τη ενώσει».
Η Κοινωφελής Επιχείρηση του
Δήμου Παιονίας είναι σήμερα
μία πολλά υποσχόμενη νομική
οντότητα του Δήμου μας. Αναγνωρίζοντας τον πρωταρχικό
ρόλο που έχουν οι εργαζόμενοι
στην επίτευξη των στόχων της,
δύναται να ανταποκριθεί σε
νέες απαιτήσεις. Διαθέτει την
ετοιμότητα και την ωριμότητα να αφοσιωθεί ακόμη πιο
ουσιαστικά στον σκοπό για
τον οποίο συστάθηκε: την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, έχοντας συνειδητά πλέον
τη διάρκεια της υλοποίησής κατά νου και όχι κατ΄ανάγκη
τους από την διοικητική και ότι: «Σχεδόν όλες οι αποτυχίες
οικονομική υπηρεσία της Επι- είναι αποτέλεσμα του ότι οι
χείρησης, λαμβάνοντας τη ση- άνθρωποι τα παράτησαν πολύ
μαντική βοήθεια των εξωτερι- γρήγορα. Για να καρφωθεί το
κών συνεργατών της.
καρφί της επιτυχίας χρειάζεται
Κατά τα οριζόμενα στη το καρφί της επιμονής».

