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Ψηφίστηκαν οι
αποζημιώσεις για
το προσφυγικό

Στους ...δρόμους οι
Αστυνομικοί της Γειτονιάς!

σελ 8

Δύο νέα απορριμματοφόρα
στο Δήμο μας
σελ 3

Διαμαρτυρία Δημάρχου
για την αδιαφορία του
υπουργείου στο προσφυγικό

σελ 3

Τοπικός αστυνόμος σε Ευρωπό και Αξιούπολη

Μ

ετά από εισήγηση του Δημάρχου κ.
Χρήστου Γκουντενούδη και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παιονίας,
εγκρίθηκε από το Αρχηγείο της Ελληνικής
Αστυνομίας και την Αστυνομική Διεύθυνση Κιλκίς το αίτημά μας για την ίδρυση
του θεσμού του Τοπικού Αστυνόμου στην
Αξιούπολη και τον Ευρωπό.
Σύμφωνα με το Π.Δ. 49/2006 προβλέπεται ότι : «Στην έδρα του Δήμου ή της
Κοινότητας που δεν λειτουργεί Αστυνομικό Τμήμα ή Αστυνομικός Σταθμός, μπορεί
να υπηρετεί αστυνομικός ανακριτικός
υπάλληλος με βαθμό Ανθυπαστυνόμου
ή Αρχιφύλακα που ονομάζεται Τοπικός
Αστυνόμος, εφόσον με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου παραχωρείται χώρος για την εγκατάσταση
του και ο οικείος ΟΤΑ αναλαμβάνει την
κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του
γραφείου του…».
Ο Δήμος Παιονίας πρότεινε την δημιουργία του θεσμού του Τοπικού Αστυνόμου στην Δημοτική Κοινότητα Ευρωπού,
σε γραφείο εντός του κτιρίου του Δημοτικού Καταστήματος Ευρωπού (πρώην δημαρχείο) και στην Αξιούπολη, σε γραφείο
εντός του κτιρίου του Δημοτικού Καταστήματος Αξιουπόλεως (πρώην δημαρχείο).
Τα λειτουργικά έξοδα όπως και τα αναλώσιμα υλικά, σύμφωνα με την απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, θα καλύπτονται

από το Δήμο Παιονίας ώστε να αποφευχθεί κάθε οικονομική επιβάρυνση της
ΕΛ.ΑΣ.
Η εφαρμογή του θεσμού του Τοπικού
Αστυνόμου στον Ευρωπό και την Αξιούπολη, θα συμβάλει στην καλύτερη αστυνόμευση της περιοχής και στην εμπέδωση
του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.
Η οικονομική κρίση που μαστίζει κυρίως τις μικρές τοπικές κοινωνίες, η δαπάνη
καυσίμων για τα ιδιωτικά επιβατικά μέσα μεταφοράς καθώς και η συχνότητα διέλευσης
των συνήθων μέσων μαζικής μεταφοράς
(λεωφορεία ΚΤΕΛ) η οποία δεν επαρκεί
και δεν καλύπτει τις ανάγκες των περιοχών

αυτών, καθιστούν δυσχερή την μεταφορά
των κατοίκων στο Α.Τ. Γουμένισσας ή Πολυκάστρου ώστε να διεκπεραιωθούν διοικητικές και άλλες διαδικασίες (π.χ. καταγγελίες
κλοπών), αρμοδιότητας της ΕΛ.ΑΣ.
Για τους παραπάνω λόγους θεωρήσαμε επιβεβλημένη την παρουσία του
θεσμού του Τοπικού Αστυνόμου στον
Ευρωπό και την Αξιούπολη και ευχαριστούμε θερμά την ηγεσία της Ελληνικής
Αστυνομίας που ανταποκρίθηκε άμεσα
κάνοντας δεκτό το αίτημά μας και ορίζει
με απόφαση της ως ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του θεσμού την 25
Σεπτεμβρίου 2017.

σελ 5

Επιτυχές το πολιτιστικό
καλοκαίρι 2017

σελ 6-9

Αντίδραση Χρ. Γκουντενούδη
για την καυσοξύλευση
σελ 5

2

ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

.

Πρόγραμμα λειτουργίας τακτικών
εξωτερικών ιατρείων Γ.Ν. Κιλκίς

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

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

Γενικό Νοσοκομείο (Κέντρο Υγείας) Γουμένισσας

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

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

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

50139
2343350100-101
2343350159, 50160

Κλητήρας
Κουφόγιωργας Πέτρος 				
Βαλτάρας Νικόλαος				 50167
Ταμείο ΔΕΥΑ
Δεληγιαννίδης Σάββας			
2343024627
Βοήθεια στο Σπίτι
Πολυκάστρου
Αριαντζή Δήμητρα			
Γουμένισσας		
Σόφτση Ελισάβετ
			
Ευρωπού
Μπακαλάκη Ειρήνη 				

50103
50132
50524
50612

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

Ευθυμιάδης Λάζαρος 			

2343350117

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

ΚΕΠ Πολυκάστρου
				
fax (τηλεμοιότυπο) 		

50147

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

Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας

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

50156
50138

50151
50149
50134
50155
50148
50127
50164
50142
50141
50163

Διεύθυνση Καθαρισμού - Ηλεκτροφωτισμού
Περιβάλλοντος - Ανακύκλωσης- Πρασίνου

2343020251
2343350820
2343020252

Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Μιχαηλίδου Σοφία			
Γραφείο Πρασίνου / Καθαριότητα
Γώγος Αθανάσιος			

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας
Αντιδήμαρχος
Γαρόπουλος Ελευθέριος		

50117
50145, 50176

		

Επιτυχής κατάληξη
για το καζίνο
Ο

Δήμαρχος Παιονίας
α πέσ τει λε ε πισ τολή προς τον πρόεδρος της
Δ.Ε.Θ. κ. Αναστάσιο Τζήκα
συγχαίροντάς τον για την
άμεση ανταπόκρισή του στο
θέμα της συμμετοχής καζίνο
της Γευγελής στη 82η Δ.Ε.Θ.
Η επιστολή έχει ως εξής:
Κύριε Πρόεδρε,
Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τα συγχαρητήρια μας
για την τόσο άμεση ανταπόκριση σας στο ζήτημα που

προέκυψε με την συμμετοχή
του καζίνο της Γευγελής στην
82η Δ.Ε.Θ. και την συνεπακόλουθη ακύρωση της έπειτα
από δική σας παρέμβαση.
Η αίσθηση ευθύνης και η
ευαισθησία που σας διακρίνει
σε τέτοια ζητήματα εκτιμήσαμε εξ αρχής ότι θα οδηγούσε σε επαρκή αξιολόγηση
του εν λόγω θέματος και σε
επίλυση του σύμφωνα με τις
αρχές που υπηρετείτε, ήτοι
την προαγωγή της εθνικής

οικονομίας και του εμπορίου
πάντοτε υπό το πλαίσιο του
υγιούς ανταγωνισμού και της
προάσπισης των εθνικών μας
συμφερόντων.
Ως Δημοτική Αρχή Παιονίας
ευελπιστούμε σε περαιτέρω
εμβάθυνση της συνεργασίας
μας και ευχόμαστε καλή επιτυχία στην 82η Δ.Ε.Θ., κάτι που
θεωρούμε εκ προοιμίου εξασφαλισμένο καθώς εγγυάται
γι αυτό το κύρος και η εμπειρία σας.

50152

Αντιδήμαρχος Φωτισμού – Περιβάλλοντος - Πρασίνου
Παμποράκης Γεώργιος				 50114

2343350121

Κοινωνικής Πολιτικής
Καραγιαννόπουλος Απόστολος 			

Τμήμα Προγραμματισμού
Χαμουρούδης Γιώργος				

50200

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας –
Παιδείας-Αθλητισμού-Πολιτισμού και Εθελοντισμού
Πλατεία Παύλου μελά 1Αξιούπολη (επάνω από το ΚΑΠΗ)
Εντεταλμένος Σύμβουλος
Αλίρις Ιωάννης
			
2343033151
Καραγιαννόπουλος Απόστολος, Προϊστάμενος
2343033150
fax (τηλεμοιότυπο) 2343033169
Γιακουμίδου Έφη Κοινωνική Λειτουργός
2343033152, 31709
			
fax (τηλεμοιότυπο) 2343033159
Νικίτα Ξανθίππη Επιδόματα
2343033161
Ιακωβίδου Σοφία Επιδόματα
2343033160
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
2343350200
fax (Τηλεμοιότυπο)
50216, 50226, 2343020661
Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας
Γαρόπουλος Ελευθέριος 		
50219
Ληξιαρχείο – Δημοτολόγια
Λεμονίδου Νικολέτα		
		
50221
Υπηρεσία Δόμησης
Προκοπιάδης Αντώνιος		
50215
Μανδρά Μαρία			
50214
Σταματάκης Θεοφάνης
		
50224
ΚΕΠ
Βανώκας Αθανάσιος
		
50220
Κατιρτιζίδου Στέλλα
50210
ΔΕΥΑ
Κουτσουγιάννης Μιλτιάδης 		
2343350213
Βιβλιοθήκη Αξιούπολης
Παρασκευαϊδου Ειρήνη
2343032895
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Τηλεφωνικό Κέντρο
		
50501
fax (Τηλεμοιότυπο) 			
50522
Αντιδήμαρχος Γεωργίας - Κτηνοτροφίας
Δούμου Ελένη					
50503
Προϊστάμενος-Ληξίαρχος
Βαλκάνης Χρήστος 			
50502
Δημοτολόγιο / Μεταβολές
Σαρασλανίδης Αρτέμιος		
50525
Τσιάκα Αικατερίνη		
		
50502
Οικονομικής Ανάπτυξης / Γεωπόνοι
Αρδάλης Γεώργιος		
50504
ΚΕΠ
fax (Τηλεμοιότυπο) 			
50517
Παρλαπάνη Αντωνία		
50506
Βουδούρης Αναστάσιος		
50521
Εισπράξεις			
50520
Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων
50519
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΟΥ
Τηλεφωνικό Κέντρο		
2343350600
fax (τηλεμοιότυπο)
50617
Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ευρωπού		
Ευθυμιάδης Λάζαρος			
50634
Πιστοποιητικά
Νέσου Χρυσούλα				
50610
Ληξιαρχείο
Περπερίδης Παντελής			
50630

Το καζίνο των Σκοπίων στη
ΔΕΘ – «ΟΧΙ το καζίνο των Σκοπίων
στη ΔΕΘ»
Ο Δήμαρχος Παιονίας κ. Χρήστος Γκουντενούδης απέστειλε
επιστολή προς τον Πρόεδρο της ΔΕΘ – HELEXPO Α.Ε. κ. Τάσο

.
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Καταβολή αποζημιώσεων σε
ιδιώτες κατοίκους του Δήμου
Παιονίας που επλήγησαν από το
προσφυγικό μεταναστευτικό
Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Μουζάλα, ο Δήμαρχος Παιονίας κ.
Γκουντενούδης έλαβε τη διαβεβαίωση ότι το θέμα της καταβολής αποζημιώσεων έχει μπει
στη τελική ευθεία.
Μάλιστα, σε νομοσχέδιο του
υπουργείου Παιδείας που συζητείται και ψηφίζεται στο ελληνικό
Κοινοβούλιο με τίτλο «οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την
έρευνα και άλλες διατάξεις» κατατέθηκε τροπολογία που αφο-

ρά στο θέμα των αποζημιώσεων
για το Δήμο Παιονίας.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 της τροπολογίας, «ζημίες που υπέστησαν
περιουσίες φυσικών και νομικών προσώπων στα δημοτικά
διαμερίσματα Ειδομένης, Ευζώνων και Πολυκάστρου του
Δήμου Παιονίας Κιλκίς, οι οποίες
οφείλονται σε πράξεις προσφύγων ή μεταναστών και έχουν
καταγραφεί και αποτιμηθεί στο
πρακτικό της επιτροπής που
συστάθηκε με απόφαση του
Δημάρχου Παιονίας, αποζη-

μιώνονται από πιστώσεις του
Υπουργείου Μεταναστευτικής
Πολιτικής, το οποίο επιχορηγεί
το Δήμο Παιονίας με το αντίστοιχο ποσό για την καταβολή
στους δικαιούχους…».
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί το
επιστέγασμα των προσπαθειών
της δημοτικής αρχής και των
πιέσεων προς την κυβέρνηση
για την δίκαιη μεταχείριση των
πολιτών της περιοχής μας οι
οποίοι επλήγησαν από την πολύμηνη παραμονή χιλιάδων
προσφύγων και μεταναστών
στο Δήμο μας.

Προμήθεια δύο νέων
απορριμματοφόρων
για το Δήμο Παιονίας

Τζήκα, εκφράζοντας τη διαμαρτυρία του για την συμμετοχή
καζίνο των Σκοπίων στην 82η ΔΕΘ.
Η επιστολή έχει ως εξής:
Κύριε Πρόεδρε,

Α

πό δημοσιεύματα εφημερίδων μετά λύπης
πληροφορηθήκαμε ότι η ΔΕΘ
- HELEXPO Α.Ε., η κρατική εταιρία διοργάνωσης της Διεθνούς
Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, έκανε δεκτή την αίτηση συμμετοχής καζίνο της γείτονος χώρας
των Σκοπίων στην 82η Διεθνή
Έκθεση της Θεσσαλονίκης!
Το γεγονός αυτό συνιστά
ευθεία υπονόμευση της θέσης
της χώρας μας έναντι της γείτονος και μάλιστα σε μια εποχή
που ο εθνικισμός των Σκοπίων
τους οδηγεί σε αλυτρωτικές
εξάρσεις.
Γνωρίζουμε ότι ο σκοπός
της ΔΕΘ είναι να αναπτύσσει
η Χώρα και η Θεσσαλονίκη
ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των
λαών ασκώντας δυναμική εκθεσιακή πολιτική ώστε να ενισχύσει παράλληλα την εθνική
οικονομία. Όχι όμως εις βάρος
της δικής μας οικονομίας και
των πολιτών μας.
Η διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των χωρών μας,
μπορεί να δημιουργήσει τις

προϋποθέσεις εκείνες ώστε να
αναθερμανθεί το εμπόριο και
κατ’ επέκταση να βελτιωθεί το
οικονομικό περιβάλλον μέσω
των απαραίτητων συνεργειών.
Όμως η οικονομική συνεργασία και οι επιχειρηματικές συνέργειες μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών δεν μπορούν
και δεν πρέπει να σημαίνουν
την οικονομική αιμορραγία.
Ο δήμος μας, ο Δήμος
Παιονίας υφίσταται μια άνευ
προηγουμένου οικονομική αιμορραγία. Τα τελευταία χρόνια μειώνεται έτι περαιτέρω το
κατά κεφαλήν εισόδημα των
κατοίκων μας και οι δείκτες
ανεργίας ξεπερνούν το 35%.
Τα καζίνο είναι η μεγαλύτερη
πληγή καθώς υπάρχει μεγάλη
διέλευση δημοτών μας και όχι
μόνο οι οποίοι «εξαντλούνται»
οικονομικά με αποτέλεσμα να
φθάνουν και σε ακραίες ψυχολογικές καταστάσεις.
Η οικονομική αφαίμαξη
από τα Σκόπια έχει λάβει
εθνική διάσταση, γιατί αφορά όλους τους νομούς της χώρας από τη Λάρισα και πάνω
μέχρι τα σύνορα. Οι χαμηλές
τιμές των καυσίμων και των
προϊόντων γενικά στη γείτονα

χώρα λειτουργούν ως δόλωμα
για τους Έλληνες, προκειμένου
να περάσουν τον μεθοριακό
σταθμό και να κάνουν και τα
ψώνια τους εκεί.
Επίσης, οι εταιρίες αυτές
που εκμεταλλεύονται το τζόγο
στα Σκόπια και συγκεκριμένα
στη Γεύγελη λειτουργούν χωρίς όρους, δεν εποπτεύονται
από την Επιτροπή Εποπτείας
και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)
με συνέπεια να δημιουργείται αθέμιτος ανταγωνισμός,
καθώς ούτε υπό το ίδιο νομικό πλαίσιο εποπτείας αλλά
και εργασιακής νομοθεσίας
λειτουργούν.
Κύριε Πρόεδρε, δίχως να
παρεμβαίνουμε στο ομολογουμένως σημαντικό και αξιόλογο έργο σας, αναμένουμε
από εσάς, καθώς έλκετε την
καταγωγή σας από τον Δήμο
μας και ως εκ τούτου είσαστε
γνώστης των προβλημάτων
της περιοχής, να αξιολογήσετε
επαρκώς το εν λόγω ζήτημα.
Με την ευαισθησία και το κύρος που σας διακρίνει παρακαλούμε όπως αναθεωρήσετε
άμεσα την απόφαση σας περί
συμμετοχής του καζίνο των
Σκοπίων στη 82η ΔΕΘ.

Ανακοίνωση για τη
ρύθμιση οφειλών
Η Αντιδημαρχία Οικονομικών του Δήμου Παιονίας ανακοινώνει προς τους δημότες
τα κάτωθι:
Καλούνται όσοι δημότες
οφείλουν ληξιπρόθεσμες
οφειλές στο Δήμο Παιονίας
να υποβάλλουν αίτηση ρύθ-

μισης από 21/8/2017 έως και
30/11/2017.
Σύμφωνα με τον Ν. 4483/2017,
οι οφειλές μπορούν να καταβληθούν είτε εφ’ άπαξ δίχως
οιαδήποτε προσαύξηση, είτε
να ρυθμιστούν σε δόσεις
(έως 100) καταβάλλοντας μι-

κρό μέρος των προσαυξήσεων
(με ελάχιστη δόση τα 20 ευρώ).
Η ένταξη των οφειλετών
στην ανωτέρω ρύθμιση
αναστέλλει κάθε ενέργεια
λήψης αναγκαστικών μέτρων
από το Δήμο σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Δήμος Παιονίας προέβη στην προμήθεια δύο
απορριμματοφόρων για την
ενδυνάμωση του υφιστάμενου
στόλου στην υπηρεσία της
καθαριότητας.
Τα δύο αυτά πετρελαιοκίνητα
οχήματα μάρκας Mercedes Benz
και ωφέλιμου φορτίου 12 περίπου τόνων έκαστο με συμπιεστή
απορριμμάτων τύπου πρέσας,
έρχονται να συμπληρώσουν
το στόλο του Δήμου Παιονίας
ο οποίος προσφάτως είχε

ενισχυθεί και με άλλα πέντε
ημιφορτηγά για την τεχνική
υπηρεσία και την καθαριότητα.
Η Δημοτική Αρχή Παιονίας
θέτει ως βασική προτεραιότητα
την καθαριότητα του Δήμου και
κατά συνέπεια την υγιεινή των
πολιτών μας.
Η προσθήκη των αυτοκινήτων αυτών που υπηρετούν και
υποστηρίζουν την καθαριότητα
του δήμου, προκειμένου να λειτουργήσουν μαζί με τα υπόλοιπα υφιστάμενα, είναι αναγκαίος

όρος για να απολαμβάνουν οι
δημότες επαρκείς υπηρεσίες
και ταυτόχρονα καθαριότητας
και αποκομιδής.
Στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού των υπηρεσιών
του Δήμου Παιονίας, ήδη η
Διεύθυνση Καθαριότητας,
Πρασίνου, Ηλεκτροφωτισμού
και Ανακύκλωσης έχει μετεγκατασταθεί στις νέες ανακαινισμένες εγκαταστάσεις στα παλαιά
σφαγεία, μαζί με τον όρχο των
οχημάτων.

Δικαιώθηκαν δυστυχώς οι κτηνοτρόφοι
Μοναχοί τους οι κτηνοτρόφοι με την κυβέρνηση και τους ισχυρούς της αγοράς απέναντί
τους, φώναζαν και δικαιώθηκαν,
δηλαδή πως οι τιμές της παραγωγικής χρονιάς του 2016 ξεκίνησε
από 0,96 € και έφτασε μέχρι 1,06 €.
Όπως φώναζαν τότε οι κτηνοτρόφοι πως πουλώντας την
ονομασία ΦΕΤΑ στον Καναδά, οι
τιμές θα συμπιέζονταν προς τα
κάτω. Και όχι όπως έλεγε η κυβέρνηση πως θα υπήρχε μεγαλύτερη ζήτηση. Δικαιώθηκαν οι
κτηνοτρόφοι, αφού με την αιτιολογία ποιοτικής υποβάθμισης του γάλακτος έριξαν την τιμή. Και έτσι η νέα σεζόν, ξεκινάει
από τον Σεπτέμβριο του 2017
έως το Σεπτέμβριο του 2017 με
τιμή γάλακτος από 0,84 € μέχρι
0, 92 €
Αυτά είναι τα λάθη των ευρωβουλευτών που το ψήφισαν, και

ως συνέπεια της συμφωνίας με
τον Καναδά οι γαλακτοβιομηχανίες πιέζουν τις τιμές προς τα κάτω έως ότου να φτάσουν τις εισαγόμενες τιμές ανεξέλεγκτης
εισαγωγής γάλακτος από τρίτες
χώρες και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα το οποίο σημαίνει πως οι τιμές θα ξεκινούν από 0,84 € το κιλό και θα
φτάνουν στα 0,92 €. Ενώ το 2016
ξεκινούσε η αγορά του λίτρου
από 0,96 € μέχρι 1,05 €.
Γι’ αυτό πρέπει να δώσουμε όλοι οι γαλακτοκτηνοτρόφοι προς την κυβέρνηση και τις
γαλακτοβιομηχανίες ένα ισχυρό
μήνυμα. Για την κυβέρνηση μετά
από τις επόμενες συνεδριάσεις
που θα πραγματοποιηθούν θα
αποφασίσουμε πως θα δράσουμε. Και για τους γαλακτοβιομήχανους από τον Δήμο Παιονίας
στέλνουμε ένα μήνυμα προς ό-

λους τους κτηνοτρόφους της Ελλάδας, από κοινού να αποφασίσουμε, για 7 ημέρες εργάσιμες
να μην παραδώσουμε ούτε ένα
γραμμάριο γάλα. Να προκαλέσουμε στο ισοζύγιο των γαλακτοβιομήχανων την αντιστάθμιση στο ισοζύγιο εισαγόμενου και
ντόπιου γάλακτος. Και όλα λόγου της εγκατάλειψης του πρωτογενούς τομέα στα χέρια των βιομηχάνων από την κυβέρνηση.
Η συνάντηση θα γίνει αρχές
Νοεμβρίου στα Γιαννιτσά, παρόν θα είναι όλοι οι αγρότες και
κτηνοτρόφοι.
Τα συγχαρητήρια των κτηνοτρόφων και αγροτών για την τοποθέτηση και στήριξη του Δημάρχου
Παιονίας στον κλάδο μας.
Ο Πρόεδρος Αγροκτηνοτροφικού
Συλλόγου Καρυπίδης Θωμάς

4

ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Σκαλίζοντας την ιστορία
Στην πρόσφατη έκθεση φωτογραφίας στη Γουμένισσα, υπήρχαν και αρκετές φωτογραφίες με
Γάλλους στρατιώτες οι οποίοι
την περίοδο του Α’ Παγκόσμιου
πολέμου βρέθηκαν στη Μακεδονία και κατ’ επέκταση και στα
μέρη μας. Αυτές οι φωτογραφίες
με τα γαλλικά στρατεύματα στη
Γουμένισσα μου έδωσαν το ερέθισμα για το παρόν άρθρο μου.
Βρισκόμαστε στο 1915, Ο
Εθνικός Διχασμός, που ξεκίνησε σαν διάσταση απόψεων
πάνω στην ορθότερη εξωτερική
πολιτική της χώρας, πήρε την
τραγική του έκταση και δημιούργησε το αγεφύρωτο χάσμα.
Οι διαφοροποιήσεις που έχουν
συντελεστεί από τον Φεβρουάριο του 1915, είναι τρομερές και
θα σφραγίσουν βαθιά το μέλλον

σβευτών της ΑΝΤΑΝΤ θίγουν
βαθιά το εθνικό φρόνιμα και
σπρώχνουν όλο και περισσότερους Έλληνες στην ουτοπική
πολιτική της ουδετερότητας. Ο
στρατηγός Σαράϊγ συμπεριφέρεται σαν σατράπης, οι πράξεις
του κάνουν μισητή την πατρίδα
του και τον πόλεμο της στους
Έλληνες «υπηκόους» του. Οι 27
μήνες που κράτησε η δεσποτεία
του στάθηκαν για τους Μακεδόνες ένας εφιάλτης.
Ο Γιώργος Βαφόπουλος στη
Γουμένισσα.
Δεκατριών χρονών παιδί
αφήνει την πατρίδα του τη Γευγελή για να γλιτώσει από τους
Βουλγάρους και βρέθηκε το καλοκαίρι του 1916 πρόσφυγας
στη Γουμένισσα, δηλαδή “υπή-

στον ήλιο του καλοκαιριού. Και
μια μέρα, η σκοπιμότητα του πολέμου , αυτή η άγρια ανάγκη της
επιβολής του τρόμου, που είναι
μια από τις πιο μεγάλες δυνάμεις
για την εξουθένωση του εχθρού,
ήρθε να επιβάλει τους πρώτους
τουφεκισμούς των αθώων.
Κάποιος χωρικός από την
Μπαρόβιτσα, (Καστανερή) τόχε
δουλειά του να μαζεύει ξύλα
και να τα φέρνει στους φούρνους της Γουμένισσας. Μια μέρα
βρήκε ένα μεγάλο πακέτο χαρτιά. Τον καιρό εκείνον η λέξη
“προκήρυξη” ήταν άγνωστη. Και
τα χαρτιά του πακέτου εκείνου
ήταν προκηρύξεις, τυπωμένες
στα γαλλικά, πούχαν πέσει στο
βουνό χωρίς να σκορπιστούν,
από κάποιο γερμανικό αεροπλάνο. Απευθυνόταν στο Γάλλο
στρατιώτη, που πολεμούσε σε
μια ξένη χώρα, ενώ στον τόπο
του οι δικοί του περνούσαν από
τη δοκιμασία της αγωνίας και
των στερήσεων. Και τον προέτρεπαν ν’ αφήσει τα όπλα και
να ζητήσει την επιστροφή του
στην πατρίδα.
Το αναπάντεχο τούτο εύρημα
σήμαινε για το φτωχό και ανίδεο
ξυλοκόπο, τουλάχιστον την αξία
ενός ψωμιού…
Τόσο έπρεπε να αξίζει μισή

Προς όλους τους
φίλους του σκακιού

του πολέμου είχεν επιβάλλει την
ακατανόητη “δικαιοσύνη” του.
Και την άλλη μέρα ακούσθηκε η φωνή του Γάλλου φρούραρχου να λέει, σε σπασμένα
ελληνικά, τη φράση: -“Προς παραντειγματισμόν !”
Οι Έλληνες ήταν ανεξάρτητοι
και ουδέτεροι. Αυτό όμως δεν
εμπόδισε να τους τουφεκίζουν
οι ασύδοτοι Αγγλόγαλλοι. Ο
νοικοκύρης δεν είχε πια καμία
εξουσία – ούτε νόμους, ούτε αρχές – μέσα στο σπίτι του. Μπρος
βαθύ και πίσω ρέμα…
Σήμερα Εκατό χρόνια μετά
, οι Έλληνες νοικοκυραίοι βρίσκονται και πάλι χωρίς καμία
εξουσία και νόμους και την αξιοπρέπεια τους καταρρακωμένη.
Προς παραντειγματισμόν.
Την μαρτυρία του Γιώργου Βαφόπουλου την δανείστηκα από
το βιβλίο Ο Εθνικός Διχασμός
Βενιζέλος και Κωνσταντίνος, Εκ-
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της πατρίδας μας για πάρα πολλά χρόνια. Η Θεσσαλονίκη και
το λιμάνι της είναι πια το νευραλγικό κέντρο της στρατιάς
της Ανατολής.
Στρατιωτικοί απ’όλες τις χώρες και τις αποικίες τους, Γάλλοι, Άγγλοι, Σέρβοι, Σενεγαλέζοι - σε λίγο θα προστεθούν
Ιταλοί και Ρώσοι. Από την άλλη,
στους 160.000 μόνιμους κατοίκους προστέθηκαν κάθε καρυδιάς καρύδι, Φραγκολεβαντίνοι
εμπορευόμενοι ή πράκτορες,
πρόσφυγες
Μικρασιάτες, πρόσφυγες
Σέρβοι και Αλβανοί. Υπήρχαν
ακόμα πολυάριθμοί Τούρκοι και

κοος” του Σαράϊγ. Η περίπτωση
του αποκαλύπτει το δίλημμα
χιλιάδων Ελλήνων που η μοίρα
τους έριξε ανίσχυρους ανάμεσα
στη Σκύλλα και τη Χάρυβδη και
τους υποχρέωσε να διαλέξουν
την μία από τις δυο.
Ας ακούσουμε τον αυτόπτη
μάρτυρα.
“Τις νύχτε” ακουγόντουσαν
καθαρά οι ομοβροντίες των κανονιών. Τον ουρανό τον διέσχιζαν τα γαλλικά αεροπλάνα, που
κούρνιαζαν στο αεροδρόμιο
της Γοργόπης. Στη Γουμένισσα
είχε εγκατασταθεί ένα είδος μικρού στρατηγείου κι όλα τα
δημόσια κτήρια είχαν επιταχτεί
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Εβραίοι που ραδιουργούν στα
παρασκήνια, πότε με τους Γάλλους και πότε με τους Ιταλούς
για να πετύχουν τη διεθνοποίηση της πόλης.
Ο στρατηγός Σαράϊγ, από
την πρώτη μέρα που πάτησε
το πόδι του στη Μακεδονία, ‘ένα
πράγμα τον βασανίζει, πως θα
εξασφαλίσει τα νώτα της Στρατιάς του.
Ύστερα μάλιστα από την
παράδοση του Ρούπελ (Μάιος 1916) στους Βουλγάρους ,
κάθεται πια σε αναμμένα κάρβουνα. Οι αξιώσεις των πρε-

από τους Γάλλους.
Το σχολείο έγινε νοσοκομείο.
Οι Γάλλοι δεν συμπαθούσαν καθόλου τους ντόπιους και πολλές φορές τους φέρνονταν με
σκληρότητα. Άλλους από αυτούς
τους θεωρούσαν “φιλοβούλγαρους” και άλλους “φιλοκωνσταντικούς”. Και στις δυο περιπτώσεις τους έβλεπαν σαν εχθρούς.
Έκαναν επίταξη των ζώων
τους, τους υποχρέωναν να δουλεύουν στο στρώσιμο των δρόμων, σπάζοντας πέτρες.
Τους ατίθασους τους κρατούσαν ώρες πολλές γυμνούς έξω

Ασχέτως από το επίσημο πόσρισμα για τα αίτια της πυρκαγιάς, οι φήμες τότε που κυκλοφορούσαν ήταν πως η πυρκαγιά υπήρξε αποτέλεσμα εμπρησμού με φυσικούς αυτουργούς τα γαλλικά στρατεύματα και
ηθικό αυτουργό τον στρατηγό Σαράιγ. Αφορμή αποτέλεσαν οι εκρήξεις
πυρομαχικών σε συμμαχικές αποθήκες που βρίσκονταν μέσα στην
καιόμενη ζώνη. Επιπλέον τούτου οι συμμαχικές δυνάμεις αρνήθηκαν
να διακόψουν την υδροδότηση των στρατοπέδων και των νοσοκομείων τους, ώστε να εξοικονομηθεί νερό για την πυρόσβεση.

οκά χαρτί. Και κατέβηκε με το
φορτωμένο ζώο του στη Γουμένισσα κέδωκε τα πουρνάρια
στο φούρνο κι αντάλλαξε στο
διπλανό χαλβαζίδικο τα χαρτιά
μ΄ένα κομμάτι χαλβά. Ο χαλβατζής, ανύποπτος μέσα στην αγία
άγνοια του, πήρε ένα μεγάλο
καρφί και κρέμασε τα χαρτιά
στον τοίχο. Και με το χαλβά άρχισαν τούτα να κυκλοφορούν
στη Γουμένισσα. Κ΄έπεσαν στα
χέρια των Γάλλων. Κ΄έγινε αμέσως έρευνα κι ανακαλύφθηκε η
πηγή τους. Το ίδιο και ο ανύποπτος ξυλοκόπος.
Την άλλη μέρα δικάσθηκαν οι
δυο τους από το στρατοδικείο. Η
απόφαση ήταν: Θάνατος.
Ο ξυλοκόπος σύρθηκε δεμένος πισθάγκωνα στο χωριό του,
όπου πλήρωσε με την ζωή του
το χαλβά των παιδιών του.
Ο χαλβατζής, ανάμεσα από
ένα πλήθος έντρομο, οδηγήθηκε μέσα από την πλατεία της
Γουμένισσας, κοντά στην εκκλησία της Παναγίας. Και σε λίγη
ώρα ακούσθηκε μια ομοβροντία τουφεκιών. Ο κόσμος έκαμε τον σταυρό του και πήγε να
κλειδωθεί στα σπίτια του. Ο θεός

ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

δόσεις Φυτράκη.
Ο Γιώργος Βαφόπουλος γεννήθηκε το 1903 στη Γεύγελη,
από οικογένεια λογίων. Νέος
ακόμη (17 χρονών) άρχισε να
δημοσιεύει ποιήματα σε περιοδικά. Είναι ιδρυτής της Δημοτικής
Βιβλιοθήκης της Θεσσαλονίκης.
Το 1963 ο δήμος Θεσσαλονίκης
τον τίμησε με το βραβείο της
πόλης για το σύνολο του λογοτεχνικού του έργου και το 1968
τιμήθηκε με το πρώτο “Κρατικό
Βραβείο Ποίησης” για τη συλλογή του “Επιθανάτια και σάτιρες”
Πέθανε το Σεπτέμβριο του 1996.
Υ.Γ. 7 Σεπτεμβρίου 2017, ήρθε
στην Ελλάδα ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν, το σύνθημα “Ελλάς Γαλλία συμμαχία” έστω και
χαμηλόφωνα ξανακούστηκε.
Τον υποδεχτήκαμε και αυτόν
σαν “σωτήρα” για αυτό και του
προσφέρθηκε το μετάλλιο του
Τάγματος του Σωτήρος. Για το
υπέδαφος το νερό και ότι άλλο
ξεπουλιέται, ήρθε ο κύριος Μακρόν και όχι για να μας γλυτώσει
από τους Γερμανούς, όπως και
τότε, πριν εκατό χρόνια. Ας το
έχουμε αυτό υπ’ όψιν μας.

Στην πλατεία Ελευθερίας
του Πολυκάστρου παρευρέθηκαν φίλοι του σκακιού την
Τετάρτη 30 Αυγούστου, στο
θεατράκι όπου και υπάρχει
επιδαπέδιο σκάκι. Εκεί ο κ.Θεόδωρος Απουσίδης παρέδωσε
στον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου,
Μπαβελη Δημήτρη, δώρο
στον Δήμο Παιονίας, ένα σετ
επιδαπέδιων πιονιών. Η δωρεά αυτή ήταν μια συμβολική κίνηση με την ελπίδα αναβίωσης του σκακιστικού συλλόγου του Δήμου μας. Παρόν
στην εκδήλωση ήταν ο Δήμαρχος Παιονίας ο οποίος μάλιστα έπαιξε και μια παρτίδα σκάκι έναντι τον φαρμακοποιό Αρκούδα Δημήτρη, ο
κ.Δικαίος Βασιλειάδης, ο κ. Γεώργιος Παμποράκης, ο κ.Μεμετζής Κωνσταντίνος και ένα
μικρό πλήθος θεατών
Η αρχή του σκακιού
στο Πολύκαστρο από
τον Βασιλειάδη Δικαίο
Το πνευματικό και ευγενές
αυτό άθλημα εθεωρείτο ως το
κατεξοχήν άθλημα των πλουσίων. Όταν παλιότερα κάποιος
ήξερε να παίζει σκάκι, πίστευαν ότι άνηκε στην υψηλή κοινωνία και γινόταν αντικείμενο θαυμασμού και σεβασμού.
Στην ύπαιθρο αλλά και σε
μικρές πόλεις ήταν τελείως
άγνωστο πολύ περισσότερο
στα χωριά. Στο Πολύκαστρο
για πρώτη φορά εμφανίζεται κατά περίεργο τρόπο. Μια
μέρα σε ένα καφενείο έπαιζαν
χαρτιά ο Κουτσουβέλας Δημήτριος με άλλους όταν έχασε
είπε –“Παιχνίδι είναι αυτό που

εξασφαλίζετε από την τύχη
περισσότερο και λιγότερο
από γνώσεις . Να ήταν σκάκι θα έλεγα ότι έχασα γιατί ο
αντίπαλος ήταν πιο έξυπνος
και γνώστης.”
Δίπλα του καθόταν ο κ.Παπαδόπυλος Γιάννης που είχε
έρθει από την Ρωσία και ήξερε από σκάκι, είχε μάλιστα και
σκάκι στο σπίτι. Έτσι ξεκίνησε η γνωριμία με το σκάκι στο
Πολύκαστρο.
Επειδή όμως δεν ήξερε
κάνεις άλλος, έμειναν οι δυο
τους συναντήσεις, των αναφερομένων.
Λίγο αργότερα γνώστες έγιναν και άλλοι όπως οι Αθανασιάδης Σάββας, Βουλαλάς
Γιάννης, Βασιλειάδης Δικαίως, Ιωαννίδης Μίλτος, Χελμις
Ίντρις, Γαλάνης Γεώργιος, Καπνόπουλος Αθανάσιος, Κρουκλίδης Ιωάννης, Λιάπης Ανδρέας, Φωκιανός Όθων, Κρουκλίδης Βάνιας, Συμεωνίδης
Κώστας και τέλος Σπυρίδης
Δημήτριος ο αποκαλούμενος
“δάσκαλος” .
Σε λίγο καιρό το σκάκι αγαπήθηκε στο Πολύκαστρο και
γινότανε αγώνες στα καφενεία
που ξεπέρασαν τα όρια του
Πολυκάστρου και παίζαν με
άλλες πόλεις. Το 1954 έρχεται
η Ένωση Σκακιστών Θεσσαλονίκης (ΕΣΘ) στο Πολύκαστρο
και κλείνουν μια συνάντηση,
συγχρόνως γίνεται πρόταση
από τον ΕΣΘ να ιδρύσουν σκακιστικό τμήμα και έτσι γίνεται
ο Σκακιστικός Όμιλος Πολυκάστρου (ΣΟΠ) κι αρχίζουν πολλοί φιλικοί αγώνες με ομάδες
της Θεσσαλονίκης, Γιαννιτσών,
Σερρών, και άλλων πόλεων.

Η ιστορία του σκακιού χάνεται στα βάθη των αιώνων. Προνόμιο των αυλικών και της άρχουσας τάξης στην αρχή , παιγνίδι
των πλουσίων. Παιχνίδια σχετιζόμενα με το σκάκι παίζονταν
ήδη από την μακρινή αρχαιότητα, στην περιοχή από την Ελλάδα(αναφέρεται στα γραπτά του Ομήρου και του Πλάτωνα.) και την
Αίγυπτο ως και την Κίνα (2000 π.χ.). Όλες οι χώρες που βρίσκονται σε αυτήν την περιοχή διεκδικούν την καταγωγή του παιχνιδιού.
Παρά ταύτα δεν έχει μέχρι σήμερα καθορισθεί ούτε ο εφευρέτης του, ούτε ο χρόνος της εμφάνισής του. Πολλές, περισσότερο
θεωρίες, έχουν αναπτυχθεί ως προς τη αρχική μορφή του που
παιζόταν στις Ινδίες πριν περίπου 2.000 χρόνια, δηλαδή γύρω
στην ελληνιστική περίοδο.
Στην φωτογραφία απεικονίζεται το «Ζατρίκιον», ένα από τα εκθέματα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηράκλειου, ανακαλύφθηκε από
τον αρχαιολόγο Άρθουρ Έβανς τον 19° αιώνα στις ανασκαφές της
Κνωσσού, και ανάγετε στο 1650 - 1500 π.Χ. Κατασκευασμένο από
ενθέματα ελεφαντόδοντου, υαλόμαζας, ορείας κρυστάλλου με επικάλυψη φύλλων χρυσού και ασημιού πάνω σε ξύλινη βάση. Ήταν
το επιτραπέζιο παιχνίδι στο παλάτι του Μϊνωα, κατά πολλούς ο
πρόδρομος του σκακιού. Μαζί με τα έργα της αγγειοπλαστικής
και τις τοιχογραφίες, δηλώνει το υψηλό πνευματικό επίπεδο των
Κρητών του 1700- 1500 π.Χ., όταν ο Μινωικός πολιτισμός βρισκόταν στο απόγειό του. Έχουν βρεθεί επίσης παρόμοιου είδους
παιχνίδια στην Αίγυπτο, στους τάφους της Νεφερτίτης και του
Ραμσή. Αυτό έχει κάνει κάποιους να πιστεύουν πως το σκάκι είναι
αιγυπτιακής καταγωγής, όμως δεν υπάρχει κάποια ιστορική ένδειξη πως αυτά τα παιχνίδια συνέβαλαν στην εξέλιξη του σημερινού
σκακιού

.
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Διαμαρτυρία Δημάρχου για
Έναρξη νέας σχολικής χρονιάς
για τα Σχολεία του Δήμου Παιονίας εξελίξεις στο προσφυγικό
Ο Δήμαρχος Παιονίας κ.
Χρήστος Γκουντενούδης,
παραβρέθηκε την Δευτέρα
11 Σεπτεμβρίου στους Αγιασμούς που τελέστηκαν στο
3ο Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο Πολυκάστρου καθώς
και στο Γυμνάσιο Πλατανιάς
μαζί με τον Πρόεδρο Ν.Π.Δ.Δ.
κ. Δεβετζόπουλο, τον Αντιδήμαρχο κ.Παμποράκη και τον
Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Πολυκάστρου κ. Γκατίδη και ευχήθηκαν στους
εκπαιδευτικούς, τους γονείς κή Κοινότητα Γουμένισσας η λη αυτή περίοδο για τη χώρα
και τα παιδιά καλή σχολική Αντιδήμαρχος κ. Δούμου μαζί μας, το σχολείο μπορεί και
χρονιά διαβεβαιώνοντας τους με τους Δημοτικούς Συμβού- πρέπει να γίνει χώρος προόπαράλληλα ότι η δημοτική λους κ. Αλίρη και κ. Μπάρπα δου, δημιουργίας και ελπίδας.
αρχή θα είναι κοντά στους και στην Δημοτική Κοινότητα
Ο Δήμος Παιονίας στα
γονείς και το προσωπικό σε Ευρωπού ο Δημοτικός Σύμ- πλαίσια των αρμοδιοτήτων
ό,τι χρειαστούν.
βουλος κ. Μεμετζής.
του για τα σχολεία, έχει ήδη
Στις λοιπές σχολικές μοΜε την ευκαιρία της προβεί σε όλες τι δέουσες
νάδες του Δήμου παρέστη- έναρξης της νέας σχολικής ενέργειες και στην κατάλληλη
σαν Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί χρονιάς, ο Δήμαρχος Παιονίας προετοιμασία, ώστε να ανταΣύμβουλοι και Πρόεδροι Τοπι- κ. Χρήστος Γκουντενούδης εύ- ποκριθεί στις απαιτήσεις και
κών Κοινοτήτων. Συγκεκριμέ- χεται σε κάθε μαθητή και μα- παρά τις συνεχείς περικοπές
να στην Δημοτική Κοινότητα θήτρια, σε κάθε εκπαιδευτικό κονδυλίων από Υπουργείο
Αξιούπολης παραβρέθηκαν και σε κάθε γονέα και κηδεμό- Παιδείας. Στην κατεύθυνση
στον αγιασμό ο Αντιδήμαρχος να να εφοδιαστούν με ψυχική αυτή επιζητούμε την συνερκ.Γαρόπουλος και ο Πρόεδρος δύναμη, υπομονή αλλά και γασία και την κατανόηση από
της Κοινωφελούς Επιχείρησης πίστη για την πραγμάτωση τους μαθητές, τους γονείς και
κ. Μπαβέλης, στην Δημοτι- των στόχων τους. Στη δύσκο- την εκπαιδευτική κοινότητα.

Καυσοξύλευση κατοίκων του
Δήμου Παιονίας για κάλυψη
ατομικών αναγκών
Ο Δήμαρχος Παιονίας κ.
Χρήστος Γκουντενούδης
απέστειλε επιστολή προς
τον Δασάρχη Γουμένισσας
κ. Τζάκο και τον Διευθυντή
Δασών Κιλκίς κ. Πολιτίδη,
εκφράζοντας τη διαμαρτυρία του για την δυσανάλογα
μεγάλη επιβάρυνση των κατοίκων οικισμών του Δήμου
Παιονίας για την προμήθεια
καυσοξύλων και προτείνοντας
την συνέχιση της μέχρι τώρα
διαδικασίας.
Η επιστολή έχει ως εξής:
Κύριε Προϊστάμενε,
Δυνάμει του Π.Δ. 19-111928 άρθρο 37 προβλέπεται
η μέριμνα για τις ανάγκες σε
ξύλευση των κατοίκων των
παρακείμενων του δάσους
χωριών.
Όμως σύμφωνα με την
απόφαση του Αν. Υπουργού
Περιβάλλοντος κι Ενέργειας
κ. Φάμελλου δημοσιευμένη
στο ΦΕΚ β΄ 821/15.03.2017
για την διάθεση καυσόξυλων
για τις ατομικές ανάγκες των
κατοίκων αλλά και το υπό (γ)
σχετικό έγγραφο του Δασαρχείου Γουμένισσας, πλέον η
υλοτομία ακόμη και για την
κάλυψη των ατομικών αναγκών διενεργείται μέσω των
δασικών συνεταιρισμών.
Έτσι όμως η προμήθεια ξυλείας απολύτως απαραίτητης

για τις ανάγκες σε θέρμανση
των φτωχών οικογενειών των
οικισμών του δήμου μας, γίνεται υπέρμετρα κοστοβόρα
σε βαθμό που να υπερβαίνει ενίοτε και την τρέχουσα
τιμή αγοράς από ιδιώτες
ξυλέμπορους.
Ένα ακόμη ζήτημα που
απασχολεί τους κατοίκους
των παρακείμενων του δάσους οικισμών είναι συλλογή
από τα δάση των καυσόξυλων
από υπολείμματα υλοτομιών
συστάδων ξερών και κατακείμενων προκειμένου να καλύψουν ανάγκες οικογενειακές
για την χειμερινή περίοδο η
οποία συλλογή όπως προκύπτει από την Ρυθμιστική
Διάταξη καυσοξύλευσης την
οποία εκδίδετε, διαρκεί μονάχα δύο μήνες. Οι κάτοικοι
των περιοχών αυτών όμως δεν
προφταίνουν λόγω λοιπών

εργασιών να συλλέξουν τα
υπολείμματα αυτά σε τόσο
σύντομο χρονικό διάστημα.
Προτείνουμε ο χρόνος για την
συλλογή των προαναφερθέντων υπολειμμάτων να εκτείνεται σε όλη τη διάρκεια του
έτους.
Θεωρούμε ότι το δημοτικό δάσος της Παιονίας καθώς τυγχάνει ιδιωτικό δάσος
με αποφάσεις διοικητικών
δικαστηρίων και αποφάσεις
υπουργών, δεν θα πρέπει να
εμπίπτει στις ως άνω ρυθμιστικές διατάξεις όσον αφορά
το σκέλος της ξύλευσης για
ατομικές ανάγκες μέσω των
δασικών συνεταιρισμών αλλά
να συνεχιστεί η εφαρμογή
της μέχρι τούδε διαδικασίας
ξύλευσης.
Παρακαλούμε για τις δικές
σας ενέργειες.

Ο Δήμαρχος Παιονίας κ. Χρήστος Γκουντενούδης απέστειλε
επιστολή προς τον Πρόεδρο
της ΚΕΔΕ κ. Γεώργιο Πατούλη,
εκφράζοντας τη διαμαρτυρία
του για την μη ενημέρωση των
Δήμων για τις εξελίξεις στο
προσφυγικό και την επαναπροώθηση αιτούντων άσυλο από
χώρες της Ε.Ε. προς την Ελλάδα
και ζητά την άμεση σύγκλιση
της Επιτροπής Μεταναστευτικής Πολιτικής για το σχεδιασμό
των επόμενων κινήσεων.
Η επιστολή έχει ως εξής:
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,

Ε

σχάτως πληροφορούμεθα ότι ευρωπαϊκές
χώρες προγραμματίζουν να
ξεκινήσουν άμεσα την διαδικασία επαναπροώθησης των
αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα, καθώς δυνάμει του Κανονισμού 604/2013 «Δουβλίνο
ΙΙΙ» το πρώτο κράτος μέλος
όπου είναι αποθηκευμένα τα
δακτυλικά αποτυπώματα ή
υποβάλλεται αίτηση ασύλου
είναι υπεύθυνο για την αίτηση
ασύλου ενός ατόμου.
Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Μουζάλας
σε δηλώσεις του κατέστησε

σαφές ότι έχει ήδη ξεκινήσει
η γραφειοκρατική διαδικασία
και αναμένονται επιστροφές
μέσα στον επόμενο μήνα και
μάλιστα σημείωσε ότι δεν γνωρίζει που θα εγκατασταθούν
οι πρόσφυγες ούτε και αν θα
μπορέσουν να ξαναφύγουν
ποτέ όσοι επιστρέψουν στη
χώρα μας.
Η Πατρίδα μας, βρέθηκε
αντιμέτωπη με ιστορικές προκλήσεις οι οποίες ξεπερνούν
την χρονική συγκυρία και την
οικονομική και κοινωνική περίσταση και αφήνουν μέρα με
τη μέρα το αποτύπωμα τους
ανεξίτηλο στις κοινωνίες μας.
Ενώ η εξέλιξη της εισδοχής
των προσφύγων και μεταναστών στη χώρα μας ελάμβανε
χώρα βαθμηδόν από τη στιγμή
που ενέσκηψε η κρίση στην
περιοχή τους, και ενώ όλοι προειδοποιούσαν για την έξαρση
του φαινομένου, η κυβέρνηση
και η ελληνική πολιτεία πιάστηκαν για ακόμη μια φορά
«στον ύπνο».
Καθώς η κρατική μηχανή
δεν ήταν προετοιμασμένη για
να παράσχει ούτε καν τα στοιχειώδη στους ταλαιπωρημένους αυτούς ανθρώπους επί
αρκετούς μήνες, οι δημοτικές
και κοινωνικές δομές υπήρξαν

εντυπωσιακά ανθεκτικές.
Ο Δήμος μας, ο Δήμος
Παιονίας, ένας ακριτικός δήμος
των 28.000 κατοίκων, ανέλαβε και διεκπεραίωσε το βάρος
της διαχείρισης άλλων τόσων
προσφύγων και μεταναστών.
Όμως η τοπική κοινωνία δεν
αντέχει άλλο, κάποτε το πάθημα θα πρέπει να γίνει επιτέλους
μάθημα.
Κύριε Πρόεδρε,
Η Αυτοδιοίκηση βρίσκεται
για μια ακόμη φορά δίχως καμία ενημέρωση από την επίσημη πολιτεία για τον αριθμό και
την προέλευση των ανθρώπων
που πρόκειται να επιστρέψουν
αλλά και δίχως καμία συμμετοχή στις αποφάσεις για προετοιμασία και αντιμετώπιση του
ζητήματος που θα προκύψει
καθώς υπάρχει δυναμική εξέλιξη των ροών μέσω της επαναπροώθησης από χώρες της
Ε.Ε. προς τη Χώρα μας.
Ως εκ τούτου, ζητούμε την
άμεση σύγκλιση της Επιτροπής Μεταναστευτικής Πολιτικής για να προγραμματίσουμε
τις επόμενες κινήσεις μας ώστε
να μην βρεθούμε αντιμέτωποι
με τα ίδια προβλήματα.

Καθηγητές του Κολούμπια στο
Κ.Υ. Πολυκάστρου
Το Κέντρο Υγείας Πολυκάστρου επισκέφθηκε ομάδα
καθηγητών της ιατρικής του
Πανεπιστημίου Κολούμπια
της Αμερικής, προκειμένου
να δει από κοντά τη λειτουργία του.
Τους καθηγητές του Κολούμπια, που συνοδεύονταν από
τον Βασίλη Τσαρτσάνη, υποδέχθηκε ο διευθυντής του Κ.Υ.
Πολυκάστρου, Γιώργος Περπερίδης, ο οποίος και τους
ενημέρωσε για τη λειτουργία
της μονάδας, που θεωρείται
από τα πρότυπα Κέντρα Υγείας της χώρας.

6

ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

39α Αξιουπολίτικα
Α

πό την Δημοτική
κοινότητα Αξιούπολης προσήλθαν φίλοι
της φύσης για να απολαύσουν την πρωινή δροσιά
στα μονοπάτια των προγόνων μας, ένα οδοιπορικό
αφιερωμένο στον πρώην
Αντιδήμαρχο πρώην Δήμου Αξιούπολης Γιώργο
Μπεσίρη, έτσι ξεκίνησαν

τα 39α Αξιουπολίτικα.
Παράλληλα με τις ποικίλες εκδηλώσεις λειτουργούσε έκθεση φωτογραφίας με θέμα “Παλιά
Αξιούπολη” του Κώστα
Μανασή. Παζάρι βιβλίου
από το Λαϊκό Πανεπιστήμιο Δήμου Παιονίας όπου
υπεύθυνη ήταν η Ελένη
Γρομπανοπούλου, και διάφοροι διασκεδαστές που
χαροποιούσαν τους μικρότερους δημότες.
Στο πρόγραμμα της
Πανήγυρης έλαβαν μέρος τρεις εντεχνολαϊκές
βραδιές, όπου ο κόσμος

μπόρεσε να διασκεδάσει
έως αργά τα βράδια. Παρουσιάστηκε το φεστιβάλ
παιδικού τραγουδιού, καθώς και θεατρική παράσταση από το Θεατρικό
Εργαστήρι Αξιούπολης της
Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου, το οποίο παρουσίασε το έργο “Κυριακάτικος περίπατος” του

Ζωρζ Μισέλ σε διασκευή
του Τζίμη Κούρτη.
Τα παιδιά που πήραν μέρος στους αγώνες street
handball και επίδειξη μπάσκετ, που για πρώτη φορά
έλαβαν μέρος στα Αξιουπολίτικα, διασκέδασαν ιδιαίτερα την πρωτόγνωρη
αυτήν εμπειρία, πέραν τούτο είχαν και την ευκαιρία
να ανταγωνιστούν και να
γνωρίσουν συνομήλικους
από τους δήμους της Θεσσαλονίκης, Κατερίνης και
Κιλκίς.
Πραγματοποιήθηκε
όπως και κάθε χρόνο η

Προκήρυξη 7ου
Ημιμαραθώνιου
Πάικου για την
Κυριακή
5 Νοεμβρίου 2017
Την Κυριακή 5 Νοεμβρίου
2017 με ώρα εκκίνησης 10.30’
π.μ. θα διεξαχθεί ο 7ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΠΑΪΚΟΥ στο
όρος Πάϊκο του Νομού Κιλκίς.
Ο αγώνας και φέτος θα είναι
αφιερωμένος στον αγώνα των
κατοίκων της περιοχής για την
προστασία των νερών του
Πάϊκου.
Η δημιουργία 18 «μικρών»
υδροηλεκτρικών σταθμών στα
ρέματα της περιοχής με μοναδικό γνώμονα το ιδιωτικό κέρδος μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. Το νερό είναι κοινωνικό
αγαθό και όχι εμπόρευμα και
κανένας δεν μπορεί να καταστρέφει τον φυσικό πλούτο της
περιοχής για να κερδοσκοπεί.

Ο Ημιμαραθώνιος Πάικου
είναι αδελφοποιημένος με
τον αγώνα ΞεσκουριαΖΩ της
Μεγάλης Παναγιάς και για μια
ακόμα φορά εκφράζουμε την
αμέριστη συμπαράσταση μας
στους κατοίκους της περιοχής
που προσπαθούν να αποτρέψουν τις καταστροφικές εξορύξεις στον Κάκκαβο.
Η ώρα εκκίνησης θα είναι
10.30’ π.μ. στον Προφήτη Ηλία
Καστανερής και ο αγώνας διοργανώνεται από τον Ορειβατικό Σύλλογο Περιηγητών
Γουμένισσας. Για την αναλυτική προκήρυξη μπορείτε
να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του συλλόγου στο www.
ospeg.gr.

εκδήλωση της δημοτικής
βιβλιοθήκης “Δημήτρη Οικονόμου” όπου και έγινε
τελετή για την απονομή
τεσσάρων βραβείων “Άννας Οικονόμου” στους
βιβλιόφιλους: Καϊσίδης
Χρήστος, Αθανασιάδης
Γιάννης, Μουγιακμάς Τάσος, και η Σωτηριάδου
Δέσποινα.
Σύμφωνα με τις εκδηλώσεις του οκταήμερου έγινε
η καθιερωμένη λιτανεία
του Αγίου Φανουρίου στο
εξωκλήσι του και μέγας πανηγυρικός εσπερινός. Και
στη συνεχεία ακολούθησε
μεγάλη συναυλία δυο συγκροτημάτων, τους Εκείνος & Εκείνος καθώς επίσης και τους C REAL όπου
ο κόσμος διασκέδασε και
τραγούδησε μαζί τους έως
αργά το βράδυ.
Τα 39α Αξιουπολίτικα
έκλεισαν με τους πολιτιστικούς συλλόγους του Δή-
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Πανελλήνια
Συνάντηση
Κιζδερβενιωτών

μου μας, με πολύ αγαπημένες χορευτικές επίδειξεις
παραδοσιακού χορού, από
τον Σύλλογο Ποντίων “ΤΡΑΝΤΕΛΛΕΝΕΣ”, Πολιτιστικό
Σύλλογο Βαφειοχωρίου
Άγ.Γεώργιος, Εθελοντικό
Σύλλογο Τούμπας Θεσσαλονίκης, Εξωραϊστικό
Επιμορφωτικό Εκπολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Πέτρου,
Σύλλογο Άξιον Εστί, Πολιτιστικό Σύλλογο Γοργόπης. Η αυλαία της βραδιάς
των εκδηλώσεων έπεσε με
πολλά πυροτεχνήματα και
χειροκροτήματα.
Το πανηγύρι της Αξιούπολης είχε επιτυχία, και
αυτό οφείλεται στη συνεργασία του Προέδρου της
Αξιούπολης Κώστα Ζηλελίδη με τον Αντιδήμαρχο
Ελευθέριο Γαρόπουλο,
τον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημήτριο Μπαβέλη και τον
Δήμο Παιονίας.

Επίδειξη Ζούμπα από την γυμνάστρια Εύη Γκαρανάτσιου όπου και την
ευχαριστούμε σαν Δ.Κ. για την όμορφη παρουσία

Την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε
η 8η Πανελλήνια Συνάντηση
Κιζδερβενιωτών Μικρασιατών στην Γερακώνα του Δήμου Παιονίας.
Στο Ηρώο έγινε κατάθεση
στεφάνων υπέρ των αγωνιστών και θυμάτων της μάχης
και ομιλία - ιστορική αναφορά για το Κίζδερβεντ αλλά
και δενδροφύτευση πλατάνου προς τιμήν εκείνων που
έπεσαν υπερασπιζόμενοι τις

χαμένες πατρίδες.
Ακολούθησαν χαιρετισμοί
και χορευτικά παραδοσιακά
συγκροτήματα και μουσική
εκδήλωση με την Μικρασιατική Κομπανία.
Την διοργάνωση ανέλαβε
ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γερακώνας «Οι Ταξιάρχες» και
ήταν υπό την αιγίδα του Πανελληνίου Πολιτιστικού Συλλόγου Κιζδερβενιωτών «Το
Κίζδερβεντ» και του Δήμου
Παιονίας.

Εικόνες από το χθές
μιας άλλης εποχής
αποθανατίσει πρόσωπα,τοπία
και σημαντικά γεγονότα της
Γουμένισσας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
Τα εγκαίνια τιμησαν με την
παρουσία τους Δημοτικές και
τοπικές αρχές του τόπου μας,
Σύλλογοι και φορείς της περιοχής μας, μέλη και φίλοι του
Συλλόγου και πλήθος κόσμου.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
ευχαριστεί θερμά όλους εκείνους που βοήθησαν στο να

Η μόνιμη έκθεση φωτογραφίας με θέμα ‘’Εικόνες από το
χθές μιας άλλης εποχής’’ από
την ‘’ΚΙΒΩΤΟ’’ σε συνεργασία
με τον Πολιτιστικό Σύλλογο
Γουμένισσας ‘’ΟΙ ΠΑΙΟΝΕΣ’’
άνοιξε τις πόρτες της στο κοινό...εικόνες από το χθές μιας
άλλης εποχής... μέσα από τα
μάτια του επισκέπτη οι μνήμες ξυπνούν... Φωτογραφικά
ντοκουμέντα που περικλείουν
μέσα τους ένα λιθαράκι από

την ιστορία μας...
Την κορδέλα των εγκαινίων
έκοψαν οι: ο πρόεδρος της
ΔΕΥΑΠ κ.Αθανάσιος Τζούρτζος,
ο πρόερος της Δημοτικής Ενότητας Γουμένισσας κ. Αθανάσιος Τραχανίδης, η συμπολίτης
μας και αρχηγός της Εθνικής
Ελλάδος στο μπάκετ κ. Εβίνα
Μάλτση και ο φωτογράφος
και συμπολίτης μας κ. Γεώργιος Γκότας που με τον φακό
του εδώ και μισό αιώνα έχει

.
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42α ΘΕΟΤΟΚΕΙΑ 2017
της Δροσιάς Γαλούπη

Η

Γουμένισσα τίμησε την
προστάτιδα της Παναγία η Γουμένισσα.
Μια σειρά από θρησκευτικές, αθλητικές και πολιτιστικές
εκδηλώσεις που εδώ και 42χρόνια πραγματοποιούνται στην
πανέμορφη και καταπράσινη
κωμόπολη του δήμου Παιονίας
την Γουμένισσα. Η Γουμένισσα
διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο
στην πολιτιστική διαδρομή όχι
μόνο εντός των ορίων της αλλά
κα σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Η μακραίωνη ιστορία της
με την πλούσια παράδοση της,
την καθιστούν θεματοφύλακα

ζεται με την Κοίμηση της Θεοτόκου.
Η έναρξη των εκδηλώσεων
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη
7 Αυγούστου με την ζωντανή
παρουσίαση στον χώρο του
διδακτηρίου Γουμένισσας της
“Έρευνας για τις ιστορικές κτιριακές εγκαταστάσεις του διδακτηρίου Γουμένισσας”. Συντονισμός-Οργάνωση-Παρουσίαση
π.Χριστόδουλος Παπακώστας.
Η εκδήλωση προκάλεσε το
ενδιαφέρον του κοινού και
γέμισε τον αύλειο χώρο του
Μητροπολιτικού Ναού Αγίου
Γεωργίου που βρίσκεται δίπλα

Φώτο Τάσιος Χρήστος

της διατήρησης και διάδοσης
όλων των πολύτιμων θησαυρών
που περικλείει η πολιτιστική
της ταυτότητα. Έτσι και φέτος
το πολύχρωμο πάζλ των εκδηλώσεων, γέμισε τις μέρες των
Θεοτοκείων με εικόνες, από
πολυάριθμους ξένους επισκέπτες αλλά και κατοίκους τόσο
της Γουμένισσας όσο και των
γύρω περιοχών, που ήρθαν για
να αποτίσουν σαν ένα μικρό
φόρο τιμής και ευλάβειας ανάβοντας ένα κεράκι στην Μονή
της Παναγίας μας, ήρθαν να
προσκυνήσουν το Πάσχα του
καλοκαιριού που διαδραματί-

στο ιστορικό Διδακτήριο.
Οι αθλητικές εκδηλώσεις που
έλαβαν χώρα στα πλαίσια των
Θεοτοκείων περιείχαν: Επίδειξη
από τον Παλαιστικό σύλλογο
‘ΆΓΙΟΣ ΝΕΣΤΩΡΑΣ” Γουμένισσας,
Τουρνουά επιτραπέζιας Αντισφαίρισης από τον
Π.Σ.”ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ’ Γουμένισσας.
Πεζοπορία από την ομάδα
“ΑΛΦΑ” Γουμένισσας και του
ΣΕΟ με διαδρομή αφετηρίας
και τερματισμού Κεντρική
πλατεία – Άγιος ΑντώνιοςΚεντρική πλατεία.
Αγώνες δρόμου “Γύρος

Γουμένισσας” από τον ΑΟΚ
Γουμένισσας.
Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις άρχισαν με τα βήματα
του χορού να σχηματίζουν
κύκλους ζωής, επάνω στην
εξέδρα, με περήφανους χορευτές και χορεύτριες διαφόρων
ηλικιών να καταθέτουν την
ψυχή τους επάνω στο σανίδι
και με μια Ελλάδα να μας κάνει
περήφανους που η αγάπη για
την παράδοση και τον τόπο να
δίνει ελπίδα για το μέλλον. Ο
Επιμορφωτικός Λαογραφικός
Σύλλογος Κάρπης, ο Εξωραϊστικός επιμορφωτικός Εκπολιτιστικός σύλλογος Αγίου Πέτρου, ο
Πολιτιστικός Σύλλογος Τούμπας
“ΑΤΑΛΑΝΤΗ”, ο Πολιτιστικός
Σύλλογος Καστανερής “ΤΟ
ΠΑΙΚΟ” χόρεψαν και τίμησαν
την Γουμένισσα που γιόρταζε
και τιμούσε την Παναγία της.
Με χορούς από τη Θράκη
ο Π.Σ. ‘ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ’ Γουμένισσας πραγματοποίησε μια
εντυπωσιακή εμφάνιση με τα
χορευτικά του τμήματα αλλά
και με τα φιλοξενούμενα χορευτικά του από την Καβάλα του
Συλλόγου Πολυστύλου και
Λαϊκότροπο αντίστοιχα.
Η Μακεδονική βραδιά που
πραγματοποίησαν τα χορευτικά του Π.Σ.ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ ‘ΟΙ

ΠΑΙΟΝΕΣ’ καταχειροκροτηθήκαν από πλήθος κόσμου αφού
πραγματοποίησαν μια εξαιρετική εμφάνιση.
Μια υπέροχη βραδιά χάρισε στο κοινό η τραγουδίστρια
Ντίνα Γιακουμάκου με εξαιρετικές επιλογές τραγουδιών που
αποδόθηκαν τέλεια απο την
υπέροχη φωνή της.
Το μουσικό συγκρότημα
“Πόλις” Κιλκίς δημιούργησε
μια μοναδική ατμόσφαιρα με
τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη και Γιώργου Ζαμπέτα, όπου
το χειροκρότημα του κόσμου
ζητούσε να συνεχίσει μέχρι
αργά η πολύ αξιόλογη μουσική βραδιά.
Η Λαϊκή συναυλία με τους
Αντώνη Καρδαμίλη και Παύλο
Παούνη πραγματοποιήθηκε
ανήμερα του 15Αυγουστου.
Η λήξη των 42ων Θεοτοκείων 2017 πραγματοποιήθηκε
θριαμβευτικά με την μεγάλη
Συναυλία των Χάλκινων της
Γουμένισσας υπό την διεύθυνση του Τριαντάφυλλου
Ασαρτζή, με ήχους βγαλμένους μέσα από την ψυχή που η
παράδοση χορεύει πάνω τους,
από αυτοδίδακτους μουσικούς,
που η σπουδή τους είναι μέσα
τους και κληρονομείται από
γενιά σε γενιά μ’έναν μαγικό

μουσικό τρόπο, σαν ένα πολύτιμο μυστικό που μόνο αυτοί
γνωρίζουν.
Τα πυροτεχνήματα στον ουρανό σαν μια μαγική εικόνα
που χόρευε στον ουρανό.
Αξιοσημείωτη η Εικαστική παρέμβαση από τον Π.Σ.
“ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ’ Γουμένισσας
με την έκθεση Ζωγραφικής που
φιλοξένησε σε αίθουσα στην
πλατεία Μακεδονομάχων.
Η μόνιμη έκθεση φωτογραφίας “ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΙΑΣ ΑΛΛΗΣ
ΕΠΟΧΗΣ” από την “ΚΙΒΩΤΟ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ” σε συνεργασία με τον Π.Σ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
“ΟΙ ΠΑΙΟΝΕΣ” υπό την αιγίδα
του Δήμου Παιονίας, προκάλεσε έντονα το ενδιαφέρον από
πολυάριθμους ξένους επισκέπτες, κατοίκων των γύρω περιοχών αλλά και της Γουμένισσας
με αποτέλεσμα η έκθεση να
παρατείνει την λειτουργία της
και μετά την λήξη των Θεοτοκείων γεγονός που συμβαίνει

ειδήσεων να κάνει αναφορά
στην έκθεση φωτογραφίας.
Οι Λατρευτικές εκδηλώσεις
κορυφώθηκαν με την περιφορά του επιταφίου της Παναγίας
στις 14 Αυγούστου, ανήμερα
του 15 Αύγουστου με πλήθος
πιστών να συρρέει στον Ναό για
προσκύνημα στην προστάτιδα
του την θαυμαστή εικόνα της
Παναγίας η Γουμένισσα και στις
17 Αυγούστου με την περιφορά
της Εικόνας της Παναγίας.
Τις εκδηλώσεις τίμησαν με
την παρουσία τους σεβαστοί
Πατέρες εκπροσωπώντας τον
Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ.κ.
Δημήτριο, ο Δήμαρχος Παιονίας
κ.Χρήστος Γκουντενούδης, ο
Πρόεδρος της Δημ. Κοινότητας Γουμένισσας κ. Αθανάσιος
Τραχανίδης, ο Πρόεδρος της
ΔΕΥΑ Παιονίας κ. Αθ, Τζούρτζος,
η αντιδήμαρχος Γουμένισσας κ.
Ελένη Δούμου, ο Γενικός Γραματέας κ. Ανθρακίδης Θεμιστοκλής, Αντιδήμαρχοι του Δήμου

για πρώτη φορά στην ιστορία
των Θεοτοκείων. Αξιοσημείωτο
ήταν και το ενδιαφέρον τόσο
των ηλεκτρονικών όσο και των
έντυπων μέσων, όχι μόνο της
ευρύτερης περιοχής αλλά και
της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας με το Αθηναϊκό Πρακτορείο

Παιονίας, Δημοτικοί και τοπικοί
Σύμβουλοι, περιφερειακοί Σύμβουλοι, Δήμαρχοι και σύμβουλοι άλλων νομών, εκπρόσωποι
της Πολιτικής και Στρατιωτικής
ηγεσίας, εκπρόσωποι φορέων
και συλλόγων και πλήθος κόσμου.

Ομιλία Δημάρχου για το τέλος των Θεοτοκείων
πραγματοποιηθεί αυτή η τόσο
όμορφη εκθεση, που θα είναι
ένα στολίδι για την πόλη μας
και ιδιαίτερα τον κ. Γεώργιο
Πέτκο ο οποίος ήταν η ψυχή
της όλης προσπάθειας.
Η έκθεση ειναί μόνιμη και
έχει ενταχθεί στα 42α Θεοτόκεια, η οποία στεγάζεται στο
Πολιτιστικό Κέντρο Γουμένισσας και είναι υπό την αιγίδα
του Δήμου Παιονίας.

Μ

ε χαρά, ψυχική ανάταση αλλά και ευλάβεια
και σεμνότητα εορτάζουμε
στην ιστορική μας Γουμένισσα την Μεγαλόχαρη, την Παναγία μας.
Το «Πάσχα του Καλοκαιριού»,
όπως έχουμε μάθει να αποκαλούμε οι πιστοί σε όλη τη
Χώρα, αποτελεί μια πνευματική όαση μέσα στη ραστώνη
του καλοκαιριού, όπως επιτάσσει η ευσεβής παράδοση της
εκκλησίας μας.
Η Ορθοδοξία μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την
Πατρίδα μας, την παράδοση,
τον πολιτισμό και τα γράμματα.
Η κοινωνική συνοχή, ιδιαίτερα στις μικρές τοπικές μας
κοινωνίες στηρίζεται εν πολλοίς στην ισχυρή οικογενειακή
δομή την οποία υποστηρίζει
και η εκκλησία μας.
Τελευταία, πολλοί δήθεν
προοδευτικοί βγαίνουν και
κατηγορούν την ίδια την Ορθοδοξία και προσπαθούν να

παρουσιάσουν τις δικές τους
ιδεοληψίες και εμμονές ως ένα
δήθεν προοδευτισμό.
Δεν μπορείτε όμως κύριοι
ούτε κατά διάνοια να θολώσετε την πίστη του λαού μας ούτε
και να προσβάλετε τα εθνικά
μας σύμβολα.
Ούτε βέβαια μπορείτε να τα
ισοπεδώσετε όλα.
Η κοινωνία διαπνέεται από
άμιλλα και ευγενή και δημιουργικό ανταγωνισμό.
Μόνο μέσα από ένα πνεύμα
συνεργασίας αλλά και δημιουργικότητας μπορούμε να
αναζητήσουμε τη συνεχή βελτίωση και την ανάπτυξη.
Φέτος και μέσα από τις λαμπρές εκδηλώσεις για τα 42α
Θεοτόκεια, αποδεικνύουμε ότι
όταν η πνευματικότητα συνδυάζεται με την λαϊκή τέχνη και
την παραδοσιακή μουσική το
αποτέλεσμα είναι θαυμαστό.
Πιστεύουμε ότι ήρθε πλέον η ώρα, με την υποστήριξη
του Δήμου Παιονίας και μετά

από τόσα χρόνια αδράνειας, να
αξιοποιηθεί η δυναμική που
αποπνέει η Γουμένισσα.
Να αποκτήσει επιτέλους η
Γουμένισσα τη θέση που της

αρμόζει ως προπομπός στην
πολιτιστική δραστηριότητα
και στην τουριστική ανάπτυξη
στο πλαίσιο του ενιαίου μας
Δήμου Παιονίας.
Ως δημοτική αρχή Παιονίας,
δεσμευόμαστε ότι κάθε χρόνο

θα είμαστε και καλύτεροι με
περισσότερη δημιουργικότητα
κάθε φορά ώστε να στηρίζουμε όλες τις εκδηλώσεις που
λαμβάνουν χώρα στην επικρά-

υλοποίησης εκείνων για τα
οποία δεσμευτήκαμε ενώπιον σας.
Ολοκληρώσαμε με την δική
σας συμμετοχή το έργο της
αντικατάστασης του δικτύου
ύδρευσης και αλλάξαμε τους
αμιαντοσωλήνες.
Ασφαλτοστρώσαμε μέρος του περιφερειακού δρόμου της Γουμένισσας και θα
εντάξουμε και το υπόλοιπο
σε χρηματοδότηση για να το
ολοκληρώσουμε το επόμενο
χρονικό διάστημα.
Εντάξαμε το έργο του Βιολογικού Καθαρισμού της
Γουμένισσας στο ΕΣΠΑ αξίας
5 εκατομμυρίων ευρώ.
Με το έργο του Βιολογικού
Φώτο Πέτκος Γιώργος
θα πραγματοποιηθεί η κάλυτεια του δήμου μας.
ψη των συνολικών αναγκών
Αποδεικνύουμε εμπράκτως του οικισμού σε συλλογή, μεότι δεν μένουμε στα λόγια ταφορά και επεξεργασία λυαλλά προχωράμε σε έργα.
μάτων και θα συμβάλει στην
Έργα που αφήνουν αποτύ- ολοκλήρωση της κάλυψης των
πωμα στην περιοχή και απο- αναγκών σε δίκτυα τεχνικής
τελούν την πρώτη φάση της υποδομής.

Προχωρούμε σε ευρείες
αποκαταστάσεις στο οδικό
δίκτυο της Γουμένισσας και
θα προχωρήσουμε σε υλοποίηση της σύνδεσης της οδού
Γουμένισσας Ευρωπού.
Επίσης, οι υπηρεσίες του
Δήμου σε συνεργασία με τους
τοπικούς φορείς και κυρίως
την Ιερά Μητρόπολη Γουμενίσσης καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αξιοποιηθεί ο αρχιτεκτονικός και
αστικός πλούτος της πόλης
και να αναδειχθούν τα σημαντικά κτίρια όπως το Μεταξουργείο και το Διδακτήριο.
Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω όλους
όσοι συμμετείχαν στη διοργάνωση των πλούσιων πνευματικών και πολιτιστικών
εκδηλώσεων της Γουμένισσας και να τους ευχαριστήσω που σήκωσαν το βάρος
τόσο σημαντικών και με τεράστια συμμετοχή κόσμου
δράσεων.
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Το αίμα
είναι ζωή

Στους ...δρόμους οι
Αστυνομικοί της Γειτονιάς!
Κλιμάκιο της υπηρεσίας της
ΕΛ.ΑΣ. «Αστυνομικοί της Γειτονιάς» επισκέφθηκε το Δήμαρχο
Παιονίας για να τον ενημερώσει
για την έναρξη λειτουργίας του
θεσμού αλλά και τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα τους
στο πλαίσιο του κανονισμού
λειτουργίας. Ο θεσμός του
«Αστυνομικού της Γειτονιάς»
θα υπάρχει στο Πολύκαστρο,
τη Γουμένισσα και τον Εύρωπο.
Ο Αστυνομικός της Γειτονιάς
σύμφωνα με τον κανονισμό της
Ελληνικής Αστυνομίας:
Περιπολεί στη γειτονιά σε
συγκεκριμένη πορεία, μαζί με
συνάδελφό του, σε βάρδιες.

τους τοπικούς συλλόγους, τις
ενώσεις πολιτών και τους κοινωνικούς φορείς. Καταγράφει
τα προβλήματά μας και συνεργάζεται μαζί μας για την επίλυσή τους.
Συμπαρίσταται σε θύματα
εγκληματικών πράξεων, συγκεντρώνει πληροφορίες και στοιχεία και ενημερώνει σχετικά την
Υπηρεσία του.
Βοηθά συνανθρώπους μας
με αναπηρία, ηλικιωμένους ή
μέλη ευπαθών κοινωνικών ομάδων στη χορήγηση βεβαιώσεων,
στη συμπλήρωση εντύπων ή
σε άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες που εμπίπτουν στην

φορέων και κατοίκων, όπου συζητούνται θέματα ασφάλειας και
προστασίας των πολιτών.
Ο Αστυνομικός της Γειτονιάς
εργάζεται καθημερινά, πρωινά ή σε κάποιες περιπτώσεις
απογεύματα, ανάλογα με τις
ανάγκες της υπηρεσίας και της
περιοχής του.
Μπορούμε να αναζητούμε
τον «Αστυνομικό της Γειτονιάς»
στο κινητό του τηλέφωνο κατά
τις ώρες της βάρδιάς του ή στο
γραφείο του στο Αστυνομικό
Τμήμα της περιοχής του. Του
αναφέρουμε περιστατικά ή
πληροφορίες που μας ανησυχούν και του ζητάμε ενημέρωση

ματα παραβατικότητας, ενδοοικογενειακής ή σχολικής
βίας, ναρκωτικών, επίλυσης
διαφορών στη γειτονιά, καθώς
και για να διευκολύνει άτομα
με αναπηρία ή ηλικιωμένους
σε διοικητικές διαδικασίες που
αφορούν στην Αστυνομία
(έκδοση ταυτοτήτων, επικυρώσεις κλπ). Δεν είναι όμως
αρμόδιος για να παρεμβαίνει
σε εγκληματικές ενέργειες.
Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο
πολίτης πρέπει να επικοινωνεί απευθείας με την Άμεση
Δράση.
Τα τηλέφωνα με τα οποία
μπορεί ο δημότης της
Παιονίας να επικοινωνεί για
θέματα που αφορούν τους
αστυνομικούς της γειτονιάς
είναι τα κάτωθι:
Για το ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ: Αρχ/
κας Ηλίας Καραστογιάννης, 6972255830 και
Υπαρχ/κας Παναγιώτης
Κικίρης, 6977788503
Για τη ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ: Αρχ/
κας Κων/νος Δεληχατζής,
6972255833 και
Αρχ/κας Ηλίας Καρακόλης,
6972806032

Για την ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ: Αρχ/
κας Αντώνιος Κούντιος,
Επικοινωνεί με τους κατοί- αρμοδιότητα της Αστυνομίας. για το ρόλο και τις δράσεις της 6977788538 και
κους, τη δημοτική αρχή, τη σχοΠαρίσταται στις συγκεντρώ- Αστυνομίας στην περιοχή μας. Αρχ/κας Αθανάσιος
λική κοινότητα, τους εμπόρους, σεις ή στις συνελεύσεις τοπικών
Τον ειδοποιούμε για ζητή- Δούμτσης, 6977788549

Ημέρα καλαμποκιού στο Αξιοχώρι
Σ

τη συνέχεια των Πολιτιστικών εκδηλώσεων
με την επωνυμία «ΑΜΥΔΟΝΙΑ 2017», μία πολύ όμορφη
εκδήλωση έγινε στο Αξιοχώρι, την Κυριακή 23 Ιουλίου
2017, με την ονομασία «Ημέρα καλαμποκιού», από τον
τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο
«ΑΜΥΔΩΝ»
Το Αξιοχώρι βέβαια δεν έχει
να επιδείξει πολλούς παραγωγούς καλαμποκιού αλλά παραχωρήθηκαν αρκετά καλαμπόκια για να στηθεί η βάση της
εκδήλωσης. Έτσι λοιπόν κοντά
στα ψητά και βρασμένα καλαμπόκια βρέθηκαν και τα απρόσμενα πολλά παρασκευάσματα από αλεύρι καλαμποκιού
(μπομπότα , καλαμποκόπιτα με
τυρί, με κασέρι, με σπανάκι, με
κολοκύθι, με σταφίδες, με άλλα
ξηρά φρούτα και με λουκάνικο,
μπατσίνα, μπλαστό, χαβίτσι,
κέικ, ραβανί, χαλβαδάκια, φουσκίτσες καλαμποκιού, δύο είδη
παραδοσιακής καλαμποκόπιτας από τη Γεωργία, άλλα δύο
είδη παραδοσιακής καλαμποκόπιτας από τον Άγιο Δομίνικο,
μουσταλευριά με μούστο και
μουσταλευριά με χυμό ροδιού,
και πολλά άλλα ακόμα ), που
προσκόμισαν για την εκδή-

λωση κάτοικοι του χωριού,τα
οποία και διανεμήθηκαν δωρεάν, σε όλους τους επισκέπτες της εκδήλωσης. Φυσικά
τη ζωντάνια και το ρυθμό της
εκδήλωσης ανέβασε ο μουσικοδιδάσκαλος Κώστας Αναδίνης, τον οποίο και ευχαριστούμε πολύ, όπως και τους κ.
κ. Νικολαϊδη Πέτρο (καλαμπόκια), Χαρίτογλου Κώστα (νερά),
Φατεσίδη Άνθιμο (λουκάνικα),
Αγαθαγγελίδη Βαγγέλη (Κρεοπωλείο Πολυκάστρου- λουκάνικα), Καρασαββίδη Χάρη
(ψωμάκια), Γιαννίτση Αντώνη
(κατσίκι). Επίσης ευχαριστούμε ιδιαίτερα όσους εργάσθηκαν για την εκδήλωση, όσους
προσέφεραν τα ιδιαίτερα εδέσματα και τον κόσμο που με
τη δυναμική του παρουσία
-συμμετοχή συνετέλεσε αφενός στην μεγάλη επιτυχία της
εκδήλωσης και αφετέρου στη
ώθηση προς το σύλλογο να
συνεχίσει και να θεσμοθετήσει την «Ημέρα Καλαμποκιού»
στο Αξιοχώρι. Εξάλλου και ο
Δήμαρχος Παιονίας κ.Γκουντενούδης, που τίμησε με την
παρουσία του την εκδήλωση,
αφού τόνισε την πολύ καλή
παρουσία του Συλλόγου, σε
πολλές εκδηλώσεις και χωρίς
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την βοήθεια του Δήμου, υπο- τον Άσπρο και το Δ.Σ. του Ποσχέθηκε συμμετοχή - στήριξη λιτιστικού Συλλόγου Άσπρου
την επόμενη χρονιά για κάτι καθώς και τον κ. Δραγανίδη
πολύ καλύτερο. Ευχαριστούμε Χρήστο με την παρέα του,
τέλος για την δυναμική παρου- που πάντοτε βρίσκεται κοντά
σία των κοντοχωριανών από στο Σύλλογό μας.

Τ

ο πόσο αναγκαία και χρήσιμη είναι η Εθελοντική
Αιμοδοσία το ξέρουμε όλοι,
άλλωστε ο καθένας μας κάποια στιγμή βρέθηκε στην
ανάγκη αναζήτησης αίματος,
είτε για τον ίδιο ή για κάποιο
φιλικό ή συγγενικό του πρόσωπο. Λύση στην ανάγκη
αυτή τις περισσότερες φορές
δίνουν οι σύλλογοι Εθελοντικής Αιμοδοσίας.
Όσο και εάν ακούγεται παράδοξο η χώρα μας σύμφωνα
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας, είναι “Πρωταθλήτρια”
στη συλλογή αίματος. Η εθελοντική αιμοδοσία συμβάλλει
κάθε χρόνο τα μέγιστα στην
κάλυψη των αναγκών της χώρας μας σε αίμα.
Οι ανάγκες της χώρας μας
σε αίμα είναι περίπου 600.000
μονάδες το χρόνο. Οι ανάγκες
αυτές κάθε χρόνο αυξάνονται
γιατί με την πρόοδο της ιατρικής η μετάγγιση χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο,
έχουμε όλο και περισσότερα
τροχαία ατυχήματα και η συχνότητα της κληρονομικής
μεσογειακής αναιμίας είναι
πολύ μεγάλη.
Ο θεσμός της εθελοντικής
αιμοδοσίας έχει καθιερωθεί
τα τελευταία χρόνια και στη
χώρα μας.
Εμείς όμως οι Έλληνες αργήσαμε να συνειδητοποιήσουμε την αναγκαιότητα της
κοινωνικής αυτής προσφοράς
και έτσι οι ανάγκες της χώρας
μας σε αίμα δεν καλύπτονται
ακόμη όλες.
Κύριες αιτίες γι’ αυτό είναι ο αδικαιολόγητος φόβος,
η προκατάληψη, η άγνοια
γύρω από τη διαδικασία της
αιμοδοσίας και φυσικά η νοοτροπία του νεοέλληνα πως
κάποιος άλλος θα πάει να δώσει αίμα. Το πόσο αναγκαία
και χρήσιμη είναι η εθελοντική αιμοδοσία το γνωρίζουν πολύ καλά οι ιατροί στα
νοσοκομεία που καθημερινά
αντιμετωπίζουν περιστατικά

που χρειάζονται αίμα. Αυτήν
την αναγκαιότητα και χρησιμότητα θέλει να αναδείξει
το Νοσοκομείο Κιλκίς (τμήμα αιμοδοσίας), το Κέντρο
Υγείας Πολυκάστρου και η
ΑΚΑΔΗΜΙΑ Εθνικών-Κοινωνικών και Πολιτιστικών
Σχεδιασμών. Με την εκδήλωση που διοργανώνουν την
Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017
και ώρα 11.π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο Πολυκάστρου.
Το πρόγραμμα της εκδηλώσεις περιλαμβάνει:
1. Ομιλία με θέμα: Εθελοντική αιμοδοσία
Ομιλητής ο κύριος Κοντογιώργος Νικόλαος διευθυντής τμήματος αιμοδοσίας
του Νοσοκομείου Κιλκίς
2. Εισήγηση με θέμα:
Η εθελοντική Αιμοδοσία στον
Δήμο Παιονίας κ παρουσίαση
των συλλόγων που διατηρούν
τμήματα αιμοδοσίας. Εισηγητής Καραγιαννόπουλος
Απόστολος, προβολή φωτογραφίες από την πολύχρονη
προσφορά του Αθανασιάδη
Βασίλη
3. Εισήγηση του δικηγόρου Αριστείδη Παπαγιάννη
– μέλος της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ με
θέμα την εν γένει προσφορά
του Βασίλη Αθανασιάδη.
4. Χαιρετισμός του Προέδρου της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Δρ.
Στεφανόπουλου – Χαράλαμπο – Πρωτοπρεσβύτερο.
Βράβευση του Βασίλη
Αθανασιάδη
5. Δεξίωση
Υ.Γ. Ας είναι η παρουσία μας
ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης σ’ όλους αυτούς που
προσφέρουν εθελοντικά το
χρόνο και το αίμα τους, ας
τιμήσουμε με την παρουσία
μας τον ΑΝΘΡΩΠΟ Βασίλη
Αθανασιάδη που επί 28 χρόνια διακονεί την Τράπεζα Αίματος των “ΑΚΡΙΤΩΝ” Πολυκάστρου και, όχι μόνο.
Σιάνας Νίκος

Το χορευτικό των
‘’ΠΑΙΟΝΩΝ’’ στο
Σουφλί του Ν. Έβρου

Για άλλη μια φορά τα χορευτικά τμήματα του Πολιτιστικού Συλλόγου Γουμένισσας ‘’ΟΙ
ΠΑΙΟΝΕΣ’’στις 1 και 2 Ιουλίου
2017, έδωσαν ένα δυναμικό
παρών. Αυτή τη φορά στο Σουφλί όπου πήραν μέρος στο 2ο
Πανελλήνιο Αντάμωμα φίλων
της Παράδοσης που διοργάνωσε ο τοπικός σύλλογος
‘’Η Ανέμη’’, σε συνδυασμό με
τις παράλληλες εκδηλώσεις
του μεταξιού.
Παράλληλα υπογράφτηκε
και το πρωτόκολλο αδελφοποίησης μεταξύ ‘’ΧΡΥΣΑ-

ΛΙΔΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ’’ ΚΑΙ
‘’ΧΡΥΣΑΛΙΔΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ’’
από τον μεταξουργό κ. Γεώργιο
Τσιακίρη και τον δικό μας πάτερ Χριστόδουλο Παπακώστα.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου μας ευχαριστεί
τον Π.Σ. ‘’Η Ανέμη’’ για την
πρόσκληση αλλά και για την
άριστη φιλοξενία, καθώς και
τον πάτερ Χριστόδουλο, όπως
επίσης και όλους τους χορευτές της ομάδας των γυναικών
και των νέων του Συλλόγου
και φυσικά την κα. Ελένη την
χοροδιδάσκαλό μας.

Το χορευτικό των
Παιόνων στο 13ο
Αντάμωμα Καρπιωτών
Το Σάββατο 5 Αυγούστου
2017 το χορευτικό του Συλλόγου μας συμμετείχε στο
13ο Αντάμωμα Καρπιωτών,
έπειτα από πρόσκληση του
τοπικού Επιμορφωτικού και
Λαογραφικού Συλλόγου.
Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην κεντρι-

κή πλατεία του χωριού και
όπως πάντα το χορευτικό μας απέσπασε θερμά
σχόλια.
Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου μας ευχαριστεί θερμά τον τοπικό Π.Σ
για την πρόσκληση αλλά και
για την άριστη φιλοξενία.

Το χορευτικό των
Παιόνων στις εκδηλώσεις
του Πολυπέτρου

Στις 27 Ιουλίου το χορευτικό
του Συλλόγου μας συμμετείχε
στις εορταστικές εκδηλώσεις
του Πολυπέτρου, που πραγματοποιήθηκαν πρός τιμή
του Αγίου Παντελεήμονα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου μας ευχαριστεί
τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πολυπέτρου για την πρόσκληση αλλά και γαι την άψογη
φιλοξενία.

.
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Σε όσους πέτυχαν
την ακαδημαϊκή
μεταβάθμιση

Πανηγύρι στο Φανό!
Του Δημήτρη Παυλακούδη

Αναθάρρηση σε
όσους απομένουν

Σ

Η

χαρά σας να είναι παραμόνιμη αγαπητοί μου νέοι
και να σας χαίρονται οι γονείς
και οι καθηγητές σας για την
επιτυχία σας!
Το δικαιούσθε –άλλωστε το
νιώθετε πεντακάθαρα– πρώτοι εσείς που κοπιάσατε και
επιτύχατε στους διαγωνισμούς
ώστε να περάσετε από τη δεύτερη βαθμίδα της μάθησης
στους ολάνοιχτους ορίζοντες
μιας άλλης καταξίωσης. Είσθε
“δυνάμει” επιστήμονες με κινητήριο πάντοτε προσόν την
βαπτισμένη και μυρωμένη ανθρωπιά, αλλά και το φιλότιμο
της παραδόσεώς μας.
Το δικαιούνται μαζί με
όλους και με τον καθένα σας
(και συνάμα το επιποθούν)
κι οι άμεσα δικοί σας, κι όλοι
εμείς αλληλέγγυα δικοί σας,
που τώρα σας θωρούμε να μας
εκπροσωπείτε στην μεταβάθμιση της περαιτέρω κοινωνικοποίησης, με χρηστές ελπίδες.
Η επιτυχία σας είναι και για
μας τους μεγάλους αναψυχή
αισιοδοξίας, σε τούτον το στενόκαρδο κι άψυχο οικονομικό
διεθνισμό.
Το ξέρετε, αν όχι όλοι σας,
πάντως αρκετοί από σας, πως
δεν σταματήσαμε εδώ και χρόνια να σας δίνουμε το χέρι της
καρδιάς μας ενθάρρυνση στην
αγωνιστική σας πορεία για τούτη την ποθητή επιτυχία. Κρατηθείτε με θαλλερά ασάλευτη και
δημιουργική την πίστη σας στο
Χριστό της Εκκλησίας μας, που
είναι η μόνη ασφαλής κιβωτός
της σωτηρίας και οι αντοχές
της έχουν δοκιμασθεί για δύο
χιλιετίες. Και όχι μόνο τώρα
που πανηγυρίζετε το πετυχημένο πέρασμά σας στην ακαδημαϊκή παιδεία• μα και σαν
θα στέκεστε αύριο–μεθαύριο
επιστημονικά αναβαθμισμένοι, για μια δυναμική πορεία
ποιοτικής επιβίωσης, μα και
αρτιότερης και θεραπευτικής
παρεμβατικότητας στα δεδομένα ενός ηλεκτρονικού,
ελεγχόμενου, μεταλλαγμένου,
απροσωποποιούμενου, αδιέξοδου κόσμου.
Σας χρειαζόμαστε πιο πολύ

για αυτό και σας χαιρόμαστε
προσβλέποντας από τώρα
στο εγχριστωμένο ήθος μιας
τέτοιας αρτιότερης γνώσης,
που δεν θα αλαζονεύεται
ούτε θα λησμονεί τα όρια της
κτιστότητάς μας και τη μόνη
πραγματική υπέρβασή τους,
το μυστήριο της εν Χριστώ
ενθέωσης-σωτηρίας. Και ευχόμαστε κατά προτεραιότητα
–που την δικαιούσθε πιο πολύ
κι από μας τους ωριμοτέρους–
για αυτήν την προσωπική σας,
την οικογενειακή σας, την κοινωνική σας όντως καταξίωση.
Θάρρος αγωνιστικής ζωντάνιας
και σε σας, αγαπητοί μας νέοι
και νέες, που είτε δεν πετύχατε
για φέτος την εισαγωγή σας στα
ΑΕΙ είτε η προς ώραν επιτυχία
σας δεν καλύπτει πλήρως τη
στοχοθεσία σας. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι ο άνθρωπος είναι αυτός καθε εαυτόν μια
επιτυχία, γιατί έτσι μας έφτιαξε
και μας θέλει ο Θεός. Είστε ο
καθένας κι η καθεμιά σας μια
μοναδικότητα προσωπική, κοινωνική, με τάλαντο τη θεοκτισία και αναφαίρετο δικαίωμα
τη θεοκοινωνία, μέσα από κάθε
αγώνα κι αγωνία.
Δεν παύουμε να προσευχόμαστε για αυτήν την προσωπική σας καταξίωση καθημερινά.
Μη λυγίζετε στις προσπάθειές
σας και μη περιστέλλετε τις ελπίδες σας. Κάθε επιτυχία η και
αποτυχία των προσώραν στόχων δεν μπορεί να υφαιρέσει
τίποτε από την ομορφιά, την
υπεραξία και τη μοναδική αξιοσύνη που υποστασιάζουμε ο
καθένας σαν πλάσμα του Θεού,
σαν δικαιούχος του Σωτήρος.
Και με μια τέτοια δυναμική,
προχωρείστε αποφασισμένοι
να αγωνισθείτε για μια άλλη
μάχη που την οφείλετε και στον
εαυτόν σας, και στους γονείς
σας και σε όλους μας. Καλή
αρχή με εύστοχο προσανατολισμό που να ικανοποιεί τις ελπίδες και τις επιδιώξεις σας και
καλές επιτυχίες.
Ο Μητροπολίτης
† Ο Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως
& Πολυκάστρου Δημήτριος

ήμερα πανηγυρίζει το
χωριό μας! Πανηγυρίζει η εκκλησία μας, ο ναός του
Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου Φανού, που είναι αφιερωμένος στην αποκεφάλιση του
Βαπτιστού. Εκεί στη μικρή μας
πλατείατελέστηκε λιτάνευση

περιφορά στους δρόμους και τα
σοκάκια του χωριού μας, μιας περιφοράς που παραμένει στο μυαλό μου μια νοητή πια διαδρομή
Μεσόπολη-Φανός, μιας σιωπηλής πορείας πίστης και κατάνυξης που συνδέει τα περασμένα
με τα μελλούμενα κάτω απ’το

και περιφορά της εικόνας του
Αγίου και Προστάτη μας! Μιας
εικόνας που έφεραν μαζί τους ως
κειμήλιο και ως «ζωντανή μνήμη»
της πατρίδας τους οι πρόγονοί
μας, όταν έφτασαν στο Φανό
(τότε Mayadag) τον Αύγουστο
και Σεπτέμβρη του 1922. Κατατρεγμένοι και διωκόμενοι από
τις δυνάμεις του Κεμάλ ήρθαν
με την εικόνα στα χέρια από τη
Μεσόπολη Βιθυνίας (σημερινό Aydinpinar της Προύσας)!
Μπόρεσαν κι έσωσαν τον Άγιο
του χωριού τους και τον έκαμαν
Άγιο και στη νέα πατρίδα!Νιώθω
ξεχωριστή χαρά και συγκίνηση
γιατί ένας από κείνους τους πρώτους κατοίκους του Φανού που
έφεραν μαζί τούτη την εικόνα
ήταν ο παππούς μου ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΑΚΟΥΔΗΣ,του οποίου
τ’όνομα είναι γραμμένο μαζί με
τα ονόματα όλων εκείνων των
παλικαριών που την κουβάλησαν σ’όλη εκείνη τη διαδρομή.
Μια διαδρομή μαρτυρίου για
όσα έχασαν μα κι ελπίδας πως
κάπου μακριά «θα χε ο Θεός και
γι΄αυτούς»! Πάντα τέτοια μέρα
τα βήματά μου μ’οδηγούν στην

άγρυπνο βλέμμα του Αϊ-Γιάννη,
του «σεβασιωτέρου κι ενδοξωτέρου των Προφητών»! Και πάντα
θυμάμαι στις 28 του Αυγούστου
τον συγγραφέα της Σαλονίκηςπρόσφυγα ασφαλώς - το Γιώργο
Ιωάννου καθώς νιώθω να « περνάει από πάνω μου το βουβό ποτάμι των προγόνων,σκύβοντας
ευλαβικά για να μη βγάλουν οι
ψυχές εξαιτίας μου τον παραμικρότερο παραπονιάρικο βόμβο.»
Κι ας είναι λοιπόν Δευτέρα κι ας
έχουμε αφήσει πίσω στην πόλη
ένα σωρό υποχρεώσεις για το
νέο ξεκίνημα κι ας μεγαλώσαμε
πια! Θα είμαστε εκεί και φέτος!
Τιμώντας και γιορτάζοντας τον
δικό μας «πρόσφυγα» Άγιο Ιωάννη που συνδέει το χτες με το σήμερα και το αύριο και που πάντα
έσωζε και σώζει τους πιστούς του
και το Φανό! Τα υπόλοιπα μπορούν να περιμένουν, γιατί απόψε
κυριαρχεί η μέσα μου φωνή: «ας
ήμουν σ’ ένα προσφυγικό συνοικισμό με ανθρώπους της ράτσας
μου τριγύρω.» ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ
στους απανταχού Φανιώτες και
Φανιώτισσες όσο κοντά ή μακριά
κι αν βρίσκονται !
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Απονομή τεσσάρων βραβείων
«Άννα Οικονόμου» στους
φίλους του βιβλίου
Χαιρετισμός του Δημητρίου
Οικονόμου κατά την τελετή της
απονομής των τεσσάρων βραβείων «Άννα Οικονόμου» στους
φίλους του βιβλίου στις 25 Αυγούστου 2017 στην Αξιούπολη.

Η Ομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας Ευρωπού ανταποκρινόμενη στην επείγουσα
έκκληση του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας πραγ-

ματοποίησε το Σάββατο
26/8/2017 αιμοδοσία στον
Ευρωπό. Η προσέλευση ήταν
αθρόα. Πενήντα έξι (56) μέλη
της Ομάδας προσήλθαν και

έδωσαν δέκα λεπτά από τη
ζωή τους για να βοηθήσουν
συνανθρώπους μας που
έχουν άμεση ανάγκη από
αίμα.

Ο τρύγος στην Γουμένισσα
Ο τρύγος από τα παλιά μέχρι σήμερα στην Γουμένισσα

Ο

Σεπτέμβριος ονομάζεται και Τρυγητής ή
Τρυγόμηνας λόγω του τρύ-

γου. Μια καλή Τρυγητική σοδειά ήταν η ανταμοιβή μιας
πολύ σκληρής δουλειάς που

είχε προηγηθεί. Η εργασία αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την λατρεία του Διόνυσου, του θεού του κρασιού,
του κεφιού και της χαράς.
Οι μέρες του τρύγου ήταν
μέρες χαράς. Τα αμπελοχώραφα βούιζαν από το τραγούδι
των τρυγητών καθώς τρυγούσαν. Άνδρες, γυναίκες, παιδιά
όλοι μαζί στον τρύγο. Τραγούδια, φωνές και πειράγματα παντού! Τα σταφύλια ήδη γυάλιζαν πάνω στα κλήματα ενώ οι
προετοιμασίες είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα. Οι ληνοί
είχαν καθαριστεί και σαπουνιστεί για να πατηθούν τα σταφύλια. Οι δουλειές όλες μοιρασμένες. Άλλοι έκοβαν τα
σταφύλια, άλλοι με τις κοφήνες κουβαλούσαν τα σταφύλια
στους ληνούς και άλλοι πάταγαν τα σταφύλια στους ληνούς.
Οι προετοιμασίες στα σύγχρονα οινοποιεία είναι φυσικά
ευκολότερες, γιατί εκεί έχουν
ανοξείδωτες δεξαμενές, που
δεν απορροφούν αλλά και καθαρίζονται με νερό. Επίσης,
δεν χρησιμοποιούν τα πόδια
ούτε το πατητήρι αλλά εκθλιπτικά μηχανήματα.
Σήμερα υπάρχουν τα τρακτέρ με σπαστούς άξονες, που
μπαίνουν στο αμπέλι και ακολουθούν τους τρυγητές κερδίζοντας χρόνο και κόπο στην
μεταφορά των τελάρων.
Κατερίνα Παπαλεξάνδρου
(Κιβωτός Γουμένισσας)

Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε της Δημοτικής Κοινότητας
της πόλης, λοιποί προσκεκλημένοι, συνδημότισσες και συνδημότες, αγαπητά μας παιδιά.
Η Άννα και εγώ λυπούμαστε
που για λόγους υγείας της Άννας , είναι ήδη σε ανάρρωση
που δεν θα έχουμε την χαρά να
παραστούμε και να επιδώσουμε τα φετινά βραβεία ‘Άννα Οικονόμου», στα τρία παιδιά και
στην ενήλικη για την ιδιαίτερη
αγάπη που είχαν στο βιβλίο.
Η τελετή πραγματοποιείται
για δωδέκατη χρονιά. Αποτελεί
θεσμό για την πόλη μας. Η βιβλιοθηκονόμος ανακοίνωσε
τα ονόματα και τα βραβεία των
βραβευθέντων και παρουσίασε την γενική εικόνα από τα
πεπραγμένα της λειτουργίας
της βιβλιοθήκης τον χρόνο που
πέρασε.
Θέλουμε να τονίσουμε ότι
χωρίς την δική σας καθολική
αγάπη, η βιβλιοθήκη θα ήταν
ένα σύγχρονο διακοσμητικό
κτίριο ένα ξερό δέντρο χωρίς
καρπούς. Σας ευχαριστούμε
που μας ανταποδίδετε την
αγάπη σας.
Η βιβλιοθήκη συμπλήρωσε φέτος 12 συνεχή χρόνια
λειτουργίας. Καθημερινά προσφέρει την γνώση , την μόρφωση, την καλλιέργεια, μέσα
από το βιβλίο και την σύγχρονη τεχνολογία. Το βιβλίο πάντα
θα υπάρχει γιατί ο άνθρωπος
ποτέ δεν θα παύσει να γράψει. Αισθανόμαστε ευτυχείς
που χαρίσαμε στα παιδιά μας
αυτήν την μικρή αλλά σημαντική κληρονομιά. Θα μείνει
ζωντανή για πάντα.
Αγαπητά μας παιδιά, νέοι
της πατρίδας, η παιδική ηλικία
που διανύετε είναι η σπουδαιότερη ηλικία του ανθρώπου.
Κτίζετε καθημερινά τις βάσεις
της μελλοντικής σας εξέλιξης.
Οπλιστείτε με πνευματικούς
καρπούς, χρήσιμα για σας και
την κοινωνία. Η γνώση είναι
τροφή του πνεύματος, είναι
το λίπασμα του μυαλού για να
καρπίσει. Χωρίς την γνώση ο
άνθρωπος είναι πνευματικά
νεκρός.
Αγαπητοί μας συμπολίτες,
έχουμε μεγάλη ευθύνη για την
εξέλιξη των παιδιών μας. Η
αγάπη και η στοργή γι’αυτά
κερδίζεται από την ποιότητα
της φροντίδας που προσφέρετε και τον χρόνο που διαθέτετε. Κάντε πράξη την δική
σας ευθύνη και μη ξεχνάτε ότι
το μέλλον των παιδιών σας θα
αποτελεί το όχημα του δικού
σας παρελθόντος.
Κύριε Δήμαρχε, κύριε
Πρόεδρε της Δημοτικής Κοι-

νότητας της πόλης μας, έχετε κό παραδοσιακό όργανο ή ένα
στα χέρια σας μια πνευματική ποδήλατο, και στους ενήλικες
επένδυση ανυπολόγιστης αξί- 3 ή 4 βιβλία επιλογής τους.
ας. Κτίριο, πυρήνας γνώσης,
Οι υπηρεσίες που προσφέμόρφωσης, παιδείας και πολι- ρει η βιβλιοθήκη αφορούν
τισμού. Προσφέρει στους πο- το δανεισμό και την κάλυψη
λίτες κάθε ηλικίας και φύλλου, των εκπαιδευτικών αναγκών
πνοή αισιοδοξίας και ελπίδας των μαθητών της Α/θμιας
για ένα καλύτερο μέλλον.
και Β/θμιας εκπαίδευσης της
Κυρίες και κύριοι, από την περιφέρειας. Ο αριθμός των
θέση αυτή θέλουμε να χαιρετί- βιβλίων σήμερα είναι 10.300
σουμε μια ομάδα συμπολιτών βιβλία, 581 cd-dvd και αρχείο
μας που πήραν την πρωτο- τοπικών εφημερίδων του νοβουλία να κινήσουν τις δια- μού. Μέσα στη χρονιά είχαμε
δικασίες προς τον Δήμο για 455 επιπλέον βιβλία από δωτην κατασκευή του υπαίθριου ρεές από ιδιώτες και εκδοτιθεάτρου στην πόλη μας. Η κούς οίκους. Για το έτος 2017
έναρξη του έργου θα γίνει με θα γίνει τώρα αγορά βιβλίων
χρήματα που θα προσφέρουν με κόστος που θα επιβαρύνει
οι κάτοικοι. Το έτος 2008 κατά τον Δήμο Παιονίας. Δανεισμοί
την απονομή των βραβείων μέσα στο έτος 5000 αντίτυπα ,
στις 26 Αυγούστου, είχαμε εγγεγραμμένοι χρήστες 1280
ανακοινώσει την πρόθεση ενεργοί οι 1000. Στη διάρκεια
μας , να προσφέρουμε προς της χρονιάς έχουν γίνει επιτον Δήμο το ποσόν των 10.000 σκέψεις σχολείων 1ου και 2ου
ευρώ σαν μαγιά, στην έναρξη δημοτικού και νηπιαγωγείου
κατασκευής αυτού του σημα- Αξιούπολης, επίσης επισκέψεις
ντικού έργου για την πόλη μας. από τα δημοτικά της Τούμπας
Και σ’ αυτήν την νέα προσπά- και της Γοργόπης.
θεια εμείς συμφωνούμε και θα
Συνεχίζεται για 5η χρονιά η
βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Λέσχη Ανάγνωσης «Υπατία»
Κύριε Δήμαρχε, είναι γνω- 1 φορά τον μήνα στο αναγνωστό σε μας το ενδιαφέρον στήριο της βιβλιοθήκης. Μέσα
σας για τον πολιτισμό και την στη χρονιά έχουν γίνει εκδηλώπαιδεία. Ελπίζουμε ότι θα σεις για την παγκόσμια ημέρα
υπάρξει και η δική σας προ- παιδικού βιβλίου, σεμινάρια
σωπική συμπαράσταση ώστε δημιουργικής γραφής, ψυχονα παραχωρηθεί η αναγκαία λογίας και εργαστήρι αρχαίπολεοδομική έκταση και να ας ελληνικής γλώσσας από το
εντάξετε αυτό το έργο πολι- Λαϊκό Πανεπιστήμιο Παιονίας .
τισμού για την πόλη μας, και
Η δημοτική βιβλιοθήκη
στα Ευρωπαϊκά προγράμματα είναι εδώ, επισκεφθείτε την.
του Δήμου. Η έναρξη μπορεί Από πέρσι λειτουργεί στον 1ο
να γίνει και κατά την διάρκεια όροφο του αναγνωστηρίου
της δικής σας θητείας.
παιδικό τμήμα. Είναι ένας χώΠιστεύουμε ότι η πραγμα- ρος όπου μικροί και μεγάλοι
τοποίηση αυτού του έργου μπορούν δραπετεύσουν και
θα συμβάλλει δυναμικά , στην να αισθάνονται σαν το σπίτι
αναπτυξιακή πορεία του τό- τους, ο χώρος διαθέτει σκηπου μας.
νή, χαμηλά ράφια με παιδικά
Δημήτριος Ε. Οικονόμου
βιβλία, επιτραπέζια παιχνίδια
Αντ/γος ε.α.
και πίνακα. Η αναμόρφωση
του χώρου και η αγορά του
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ
εξοπλισμού έγινε από τα έσοΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ 2017
δα που μαζεύτηκαν από το
Όπως κάθε χρόνο έτσι παζάρι βιβλίου της Λέσχης
και φέτος έχουμε την απονο- Ανάγνωσης του Λαϊκού Παμή των τεσσάρων βραβείων νεπιστήμιου Παιονίας που
«Άννα Οικονόμου» στους βι- γίνεται κάθε χρόνο στα πλαίβλιόφιλους. Αυτοί που είχαν σια των Αξιουπολίτικων , και
τους περισσότερους δανει- ευχαριστούμε από καρδιάς
σμούς στην βιβλιοθήκη για την πρόεδρο του φορέα την
το έτος 2017 είναι οι εξής:
Ελένη Γραμπανοπούλου για
1) Καίσίδης Χρήστος μαθη- την προσφορά της αυτή και
τής 2ου Δημοτικού Αξιούπολης τη συμπαράσταση στην βιβλι(1 ποδήλατο + 1 βιβλίο της οθήκη. Όπως επίσης θέλω να
αρεσκείας του)
ευχαριστήσω και την Μάνια
2) Αθανασιάδης Γιάννης Παναγιωτίδου για την ανιδιομαθητής του 2ου Δημοτικού τελή δράση της και το εθελοΑξιούπολης (1 ποδήλατο + 1 ντικό της έργο στο απογευμαβιβλίο)
τινό ωράριο της βιβλιοθήκης
3) Μουγιακμάς Τάσος μα- μας όλα αυτά τα χρόνια.
θητής γυμνασίου Αξιούπολης
Σας περιμένουμε να έρθετε
(1 τρομπόνι + το βιβλίο του)
να γνωρίσετε τον χώρο της
4) Από τους ενήλικες είναι βιβλιοθήκης όσοι δεν το έχεη Σωτηριάδου Δέσποινα από τε κάνει ακόμη, και να δανειτην Αξιούπολη η οποία θα πά- στείτε βιβλία ή περιοδικά να
ρει 3 βιβλία της αρεσκείας της. διαβάσετε τις εφημερίδες μας.
Το επόμενο έτος τα βραβεία
θα είναι 1 βιβλίο της επιλογής
Η Βιβλιοθηκονόμος
του κάθε παιδιού + ένα μουσιΕιρήνη Παρασκευαίδου
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Ειδομένην μεν
κατά κράτος

Η Ομάδα Διαχείρισης Ιστοσελίδας Ειδομένης ανακοινώνει με υπερηφάνεια την ψηφιακή (δεύτερη) έκδοση του
βιβλίου «ΕΙΔΟΜΕΝΗΝ ΜΕΝ
ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΟΣ», μια συλλογή
ιστορικών στοιχείων ανά τους
αιώνες. Η πρώτη (φωτοτυπική)
έκδοση του πονήματος έγινε
πριν από είκοσι ακριβώς χρόνια από την τότε Κοινότητα
Ειδομένης (Χαμηλού-Δογάνη),
στις 8 Σεπτεμβρίου 1997.
Είναι μια προσπάθεια της
ομάδας μας να μάθουν, όλοι
όσοι γνώριζαν την ύπαρξη της
Ειδομένης ή άκουσαν πρό-

σφατα γι’ αυτήν, την πραγματική ιστορία της, από την
πρώτη γραπτή αναφορά του
Θουκυδίδη μέχρι το μεταναστευτικό ζήτημα στις μέρες
μας. Είναι μια προσπάθεια για
όλους τους Ειδομένιους, είτε
μένουν σ’ αυτήν είτε έλκουν
την καταγωγή τους απ’ αυτήν, να αισθανθούν την ιστορικότητα του περάσματος της
Ειδομένης.
Το παλιό βιβλίο καθώς και
το νέο βιβλίο της Ειδομένης
σε μορφή pdf μπορείτε να
το ανακτήσετε από τις διευθύνσεις :
Α) Την σελίδα της Ειδομένης
στο www.idomeni.gr
Β) Από την σελίδα Πολιτιστικός οδηγός Παιονίας στην
Ειδομένη
http://e-paionia.gr/
politismos/idomeni.html
Η ψηφιοποίηση, λόγω έλλειψης χρόνου, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Όταν θα
προστίθενται νέα κεφάλαια
θα ανανεώνεται ο παραπάνω
σύνδεσμος με το νέο υλικό.
Εκ της Ομάδας Διαχείρισης
Ιστοσελίδας Ειδομένης

.

Αθλητική παιδεία
Ο βασικός σκοπός μιας
επανάστασης είναι η
απελευθέρωση του ανθρώπου
και όχι η ερμηνεία ή η εφαρμογή
κάποιας αφηρημένης ιδεολογίας.
Jean Genet \ Γάλλος εγκληματίας
ο οποίος έγινε - θεατρικός
συγγραφέας, ποιητής, δοκίμιος
και πολιτικός ακτιβιστής
Δοκίμασαν τις δυνάμεις
τους οι αθλήτριες της Αθλητικής Παιδείας στην πρώτη
τους συμμετοχή σε Πανελλήνιο πρωτάθλημα Παμπαίδων
/Παγκορασίδων. Στους αγώνες που πραγματοποιήθηκαν
στην Καβάλα στις 15/7/2017,
έτρεξαν στο αγώνισμα της
σκυταλοδρομίας 4x80. Μια
άτυχη στιγμή στην τελευταία
αλλαγή στοίχισε στις αθλήτριες μια πολύ καλή επίδοση
και το αποτέλεσμα τελικά δεν
δικαιώνει τις προσδοκίες τους.
Οι αθλήτριες που απαρτίζουν
την ομάδα της σκυταλοδρομίας, Τσιόνκη Ελένη, Βάκο
Χριστίνα, Χαλδογερίδου Δέ-

σποινα και Ελμακλή Φρειδερίκη αποκόμισαν εμπειρία
από μια μεγάλη διοργάνωση και είναι αποφασισμένες
να συνεχίσουν την προσπάθεια τους και την επόμενη
χρονιά. Ο προπονητής του
συλλόγου Μπλάτσης Πέτρος
και το διοικητικό συμβούλιο
του Σωματείου συγχαίρουν τις
αθλήτριες και εύχονται καλή
συνέχεια. Η Αθλητική Παιδεία είναι νέο Σωματείο με
ένα μόλις χρόνο λειτουργίας
και δραστηριοποιείται στο
χώρο του στίβου. Έχει έδρα
τις αθλητικές εγκαταστάσεις
της Αξιούπολης.

3ο Διεθνές Χορωδιακό Τράπεζα Αίματος
«ΑΚΡΙΤΩΝ»
Φεστιβάλ Αιδηψού
Πολυκάστρου Κυριακή
09-07-2017

89η αιμοδοσία

Αιμοδοσία, περίσσευμα αγάπης
η προσφορά αίματος

Με την συμμετοχή στο 3ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ της
Αιδηψού 7 και 8 Ιουλίου, έκλεισε
για το « Αξιον Εστί « η πρώτη περίοδος του 2017. Πρωτόγνωρες
εμπειρίες για την χορωδία, η
συμμετοχή αυτή,που μας έδωσε την ευκαιρία να γνωρίσουμε
φίλους της χορωδιακής μουσικής και να γνωρίσουμε και άλλα
ακούσματα και ηχοχρώματα των
Βαλκανίων και της Κύπρου. Δόθηκαν ευκαιρίες για καινούριες
συναντήσεις και συνεργασίες.
Μία άριστη εκδήλωση που τείνει να γίνει θεσμός εκ μέρους
του διοργανωτή που είχε την

βοήθεια και την συμμετοχή και
συμπαράσταση των κατοίκων
της Αιδηψού, και την απουσία
της Τοπ.Αυτοδιοίκησης ,και
τις δύο βραδιές.Η συνάντηση
έκλεισε με την ανταλλαγή αναμνηστικών και την υπόσχεση
του χρόνου να βρεθούμε στην
Κύπρο .Συμμετείχαν οι χορωδίες
«ΔΙΑΤΟΝΙΚΗ» Πέρα Χωριού και
Νήσου,η «ΜΕΛΩΔΙΑ» Λυμπίων,η
χορωδία Παραδοσιακών τραγουδιών Β.Ευβοιας»Πεντέμια
Αιδηψού» @ Ρίζες Ιστιαίας»,η χορωδία «Dissensio « Ιστιαίας και
η « Corul « Pr.IonIonescou» από
το Topoloveni της Ρουμανίας

Αγγελίες
Ζητείται από επιχείρηση καφέαρτοζαχαροπλαστείο στην
Αξιούπολη
Προσωπικό (πωλήτρια και
αρτοποιός) Τηλ. Επικοινωνίας
6946443623
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Και με κρύο και με ζέστη,
η αγάπη περισσεύει στο
Πολύκαστρο.
Την Κυριακή 9 Ιουλίου
στο «Σπίτι του Πόντου», στο
Πολύκαστρο πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία η
89η αιμοδοσία των μελών της
τράπεζας αίματος, των Ακριτών Πολυκάστρου.
Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες και το «Ποντιακό Πανοΰρ» που προηγήθηκε (Σάββατο 08- 07-2017), δεκάδες
μέλη-εθελοντές προσήλθαν
για αιμοδοσία. Στο διαθέσιμο
χρόνο αιμοδότησαν 64 εθελοντές μεταξύ αυτών 4 νέα μέλη,
ανεβάζοντας τον αριθμό των
μελών σε 1114.
Ο υπεύθυνος συντονισμού
της «τράπεζας», κ. Βασίλης
Αθανασιάδης και τα μέλη της
διοικούσας επιτροπής ευγαριστούν και συγχαίρουν όλα τα
μέλη που προσήλθαν και αιμοδότησαν, δείχνοντας έμπρακτα την αγάπη τους προς τον
πάσχοντα συνάνθρωπό μας.
Ευχαριστούν τον ιατρό-διευθυντή του τμήματος αιμοδοσίας κ. Νικόλαο Κοντογιώργο,
τις κυρίες Αναστασία Μιχαηλίδου, Ευγενία Αγγελίδου, Ελένη
Τούλια, Φωτεινή Κάκαρη και
τον κ. Στέλιο Δελόγλου για την
άψογη συνεργασία τους.
Ιδιαίτερα ευχαριστούν τις

κυρίες Σοφία Αβραμίδου,
Μαρία Αθανασιάδου, Μενεξέ
Γαϊτανάκη, Έλενα Δελήπαλτα,
Τασούλα Ευγενίδου, Τασούλα
Καρακατσανίδου, Ντίνα Παρπουτσιάδου, Μαίρη Παυλίδου,
Δήμητρα Πετρίδου, Ειρήνη
Σκαλιστήρα, τους κ. Γιώργο
Παναγιωτίδη, (Σ-Μ), Νίκο Σιάνα, Ηλία Χαρτοματσίδη (αρτοποιό), για όλα όσα ετοίμασαν
(πιροσκί, πίτες κ.α.) που πρόσφεραν για τους αιμοδότες,
καθώς και τα ανθοπωλεία Στ.
Παπαδοπούλου και Γ. Τσιτουρούδη για τις προσφορές τους.
Τέλος για πολλοστή φορά
ένα μενάλο ευχαριστώ στους κ.
Δημήτρη Μερεσίδη και Γρηγόρη Σουμελίδη για την πολύτιμη
βοήθειά τους σε όλη τη διάρκεια της αιμοδοσίας και τον
μόνιμο χορηγό της «τράπεζας»
κ. Μιχάλη Κιουρτσίδη. (ΒΕΚ Μικρόδασος) για την κάλυψη της
δαπάνης του έντυπου υλικού
(αφίσες κ.α.)
Οι επόμενες αιμοδοσίες των
ΑΚΡΙΤΩΝ στο Πολύκαστρο θα
πραγματοποιηθούν 05-112017 (90η) και 26-11-2017
(91η), όσοι επιθυμούν να γίνουν μέλη, μπορούν να αιμοδοτήσουν σε οποιοδήποτε «κρατικό νοσοκομείο της
χώρας μας, καταθέτοντας για
την «τράπεζα αίματος», των
ΑΚΡΙΤΩΝ Πολυκάστρου.

Το ποσοστό του εγκεφάλου που
σχετίζεται με την οδήγηση μειώνεται κατά 37 % με την χρήση
κινητού.
Είναι κατά πολύ, πιο επικίνδυνη η
χρήση του κινητού όταν οδηγείς,
από το να οδηγείς μεθυσμένος.

75% των ατυχημάτων οφείλονται σε κάποιου είδους απόσπαση
της προσοχής.

Η πιθανότητα να προκαλέσετε
κάποιο τροχαίο καθώς μιλάτε στο
κινητό ανεβαίνει κατά 4 φορές.
Η πιθανότητα να προκαλέσετε
κάποιο τροχαίο καθώς στέλνετε
μήνυμα ανεβαίνει κατά 8 φορές.

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

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

Μπορει να περιμενει !
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Πανελλήνιο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου στην Κόρινθο
Φέτος το καλοκαίρι το
Θεατρικό Εργαστήρι του
Δήμου μας, συμμετείχε στο
15ο Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού
Θεάτρου στην Κόρινθο. Ένα
Φεστιβάλ που διοργανώνεται
κάθε χρόνο από τον Δήμο Κορινθίων σε συνεργασία με το
Κορινθιακό Θέατρο «Βασίλης
Ρώτας», και που αποτελεί πλέον θεσμό πανελλήνιο. Μεταξύ
των 10 θεατρικών σχημάτων
ήταν και το Θεατρικό Εργαστήρι του Δήμου μας που επιλέχτηκε ανάμεσα σε δεκάδες
άλλες συμμετοχές και αιτήσεις.
Έτσι την Παρασκευή 4 Αυγούστου δίπλα στον πανέμορφο
ναό του Απόλλωνα στην Αρχαία Κόρινθο δόθηκε η παράσταση μας «Κυριακάτικος
περίπατος» του Ζωρζ Μισέλ.
(Μια συνηθισμένη τυπική οικογένεια, σε μια συνηθισμένη

τυπική μεγαλούπολη. Ένα έργο
που μπορεί να χαρακτηρισθεί
σαν μια σουρεαλιστική κοινωνική παρωδία). Την παράσταση τίμησε με την παρουσία
του ο Δήμαρχος Κορινθίων
κ. Αλέξανδρος Πνευματικός,
και ο Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών-Συγγραφέας κ. Γιάννης
Μπάρτζης. Πριν την έναρξη
της παράστασης τιμήθηκαν
για την προσφορά τους στο
ερασιτεχνικό θέατρο και τον
αγώνα τους για τη ζωή, ο δικός
μας Κώστας Μανασής και η
Κορίνθια Αναστασία Ρουστέμη. Την Πέμπτη 10 Αυγούστου,
έπεσε η αυλαία με το έργο του
Αριστοφάνη «Εκκλησιάζουσες» από την διοργανώτρια
ομάδα «Κορινθιακό Θέατρο
Βασίλης Ρώτας», (παρουσίαση εκτός διαγωνισμού) και
ακολούθως ανακοινώθηκαν

δας Πασχαλίδης για τον ρόλο
του ως γιος της Οικογένειας.
Ένας έπαινος που αποτελεί
άλλη μία τιμητική διάκριση για
το Θεατρικό Εργαστήρι της
Κοινωφελούς Επιχείρησης του
Δήμου Παιονίας Κιλκίς και την
10χρονη και πλέον πορεία του
στο ερασιτεχνικό θέατρο.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Ευχαριστούμε για την φιλοξενία τους, τον Δήμαρχο
Κορινθίων Αλέξανδρο Πνευματικό και τον Δήμο Κορινθιών, και τον Πρόεδρο του Κορινθιακού Θεάτρου «Βασίλης
Ρώτας» κ. Παύλο Καράγιωργα.
Συγχαρητήρια για την τέλεια
διοργάνωση και την άψογη
τέας και Αντιπρόεδρος της και Παγώνα Τσαλπαρά (Ερασι- συνεργασία.
Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθε- τέχνης Ηθοποιός, Μέλος του Επίσης ευχαριστούμε την Ανατών), Νίκος Πιέρρος (Πολιτικός Κ.ΘΒ.Ρ.). Κατά την απονομή στασία Ρουστέμη-Γκουριώτη,
Μηχανικός, Ιστορικός Ερευνη- των βραβείων, βραβεύθηκε με υπεύθυνη για την ομάδα μας,
τής, Αντιπρόεδρος Εταιρείας «Έπαινο Ερμηνείας» ο Λεωνί- τη Γιώτα, το Νίκο την Παγώνα,
τα αποτελέσματα της κριτικής επιτροπής που την αποτελούσαν οι: Τώνης Λυκουρέσης
(Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής,
Σκηνοθέτης, Γενικός Γραμμα-

Πελοποννησιακών Σπουδών,
Μέλος Κ.Θ.Β.Ρ.), Κορνηλία Κουντούρη (Καθηγήτρια Μουσικής,
Εκπαιδευτικός), Μαρία Μαρρή(
Θεατρολόγος, Εκπαιδευτικός),

13° Αντάμωμα Θρακιωτών Ν. Κιλκίς
« Γι αυτό η Ελλάδα δεν έσβησε και δεν πρόκειται να σβήσει ποτέ ».
Αυτό ήταν το συμπέρασμα Κοσμήτορα Πανεπιστημίου ξένου κράτους
που παρευρέθηκε στην εκδήλωση, φιλοξενούμενος στο Αξιοχώρι.
Την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2017, με την συγκέντρωση
περί των χιλίων πεντακοσίων
περίπου ανθρώπων, οι οποίοι
ήρθαν να δώσουν το παρόν
συμμετέχοντας στην διατήρηση και τη διαιώνιση των
ηθών και των παραδόσεων
του Θρακιώτικου Ελληνικού
πληθυσμού, επίκεντρο του Ν.

Κιλκίς έγινε το Αξιοχώρι. Και
το χωριό αυτό των εκατόν ενενήντα κατοίκων, φτωχό μεν
σε αριθμό κατοίκων αλλά πάμπλουτο σε καρδιά, θέληση
και εθελοντισμό, για μια ακόμη
φορά απέδειξε ότι είναι ικανό
και άξιο για πολλά και μεγάλα.
Από τον τόπο της πρώτης
συγκέντρωσης ακόμα, στο
χώρο της πλατείας συντριβανίου , έγινε η καλύτερη δυνατή αρχή με την πλούσια παροχή εδεσμάτων, λικέρ, και
αναψυκτικών. Στη συνέχεια η
πατινάδα με διακόσιους είκοσι
περίπου χορευτές και επί πλέον άλλους συνοδοιπόρους, με
τους παραδοσιακούς Θρακιώτικους ήχους και χορούς, υπό

τη συνοδεία οργάνων, ανάστησε στην κυριολεξία όλο
το χωριό και το οδήγησε, μετά
από ένα μικρό διάλειμμα, για
παραδοσιακό κέρασμα μπροστά στο Αμυδόνιο Λαογραφικό
Μουσείο, στο χώρο της εκδήλωσης, στο γήπεδο μπάσκετ. Η
εκφωνήτρια άψογη, ξεπερνώντας πολλές και από αυτές των

αυτό και κέρδισαν δίκαια το ένθερμο χειροκρότημα και τα κολακευτικά σχόλια των θεατών.
Θα ήταν άδικο βέβαια αν δεν
τονίζαμε την ιδανική παρουσία του ήχου και τη λαμπρή
εμφάνιση της ορχήστρας που
εξέπεμπαν ζωντάνια και ρυθμό ,όπου και βασίστηκε όλη η
καλή εμφάνιση των χορευτών.
Κλείνοντας, θα τονίσουμε
για μια ακόμη φορά, ότι το
μέγεθος της επιτυχίας της εκδήλωσης εξαρτάται από την
παρουσία του κόσμου, και εδώ
είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον
κόσμο που μας τίμησε με την
παρουσία του και ιδιαίτερα
στους επισήμους, ανάμεσα
στους οποίους, ο Πρόεδρος
της Τοπικής Κοινότητας κ.
Καπασακάλης, ο βουλευτής
κ. Γεωργαντάς, η Περιφερειακή
Σύμβουλος κ. Καραμισάκη, ο
Δήμαρχος Παιονίας κ. Γκου-

την Νικολέτα, την Κική και όλα
τα μέλη του Κορινθιακού Θεάτρου «Βασίλης Ρώτας» που
βοήθησαν για να στηθεί το
Φεστιβάλ Θεάτρου. Ευχαριστούμε επίσης τον συγγραφέα
Γιάννη Μπάρτζη για την ξενάγηση του στην Αρχαία Κόρινθο.
Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ
στο θεατρόφιλο κοινό της
Κορίνθου που επί 10 ημέρες
γέμιζε ασφυκτικά το ανοικτό
θέατρο της Αρχαίας Κορίνθου, βλέποντας και τιμώντας
ταυτόχρονα τους εραστές της
τέχνης (ερασιτέχνες), ακούραστους εργάτες του πολιτισμού, που βρέθηκαν στην
πόλη τους από όλη την Ελλάδα.
Ο Πρόεδρος της
Κοινωφελούς Επιχείρησης
Δήμου Παιονίας
Μπαβέλης Δημήτρης

Ενθαρρυντικά
μηνύματα
από το
Κολυμβητήριο
Ευρωπού

Εντυπωσιακή αποδοχή
και ανταπόκριση έτυχε
το υλοποιηθέν, από την
Κοινωφελή Επιχείρηση του
Δήμου Παιονίας, πρόγραμμα
εκμάθησης κολύμβησης,
επαναβεβαιώνοντας τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητά
του, στην ευρύτερη περιοχή.
Δημ, Σύμβουλος κ. Συμεωνί- Με γνώμονα την υποστήριξη
δου, ο πολιτευτής κ. Παπαδο- της χρησιμότητάς του εφαρμόπούλας, ο πρώην Δήμαρχος
Πολυκάστρου κ. Σμυδάκης,
αντιπροσωπεία της ΠΟΣΑΡ, ο
πατήρ Θεόδωρος και ο εκπρόσωπος της Μητρόπολης πατήρ
Δημήτριος.

και της επιστροφής τους,
καθισ τών τας αξιόπισ τη
και συνεπή την πρακτική
πλευρά της διδασκαλίας. Οι
αξεπέραστες ευεργετικές
επιδράσεις των κολυμβητικών δραστηριοτήτων στην
υγεία των παιδιών, σε συνδυασμό με τον ενθουσιασμό
και την ψυχαγωγία τους, μας
ωθεί, στη διατήρηση της

(Ιδιαίτερα θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Αντιδήμαρχο
κ. Παμποράκη για την προσωπική του παρέμβαση - εργασία
στην προετοιμασία της εκδή-

μέσων μαζικής ενημέρωσης,
με τον πολλαπλό ρόλο της,
πέτυχε να κρατήσει απόλυτα
το χρονοδιάγραμμα της όλης
εκδήλωσης. Οι εθελοντές εκπρόσωποι όλων των Συλλόγων
με τους είκοσι άλλους αξιοθαύμαστους νεαρούς εθελοντές,
πέτυχαν απόλυτα στο γρήγορο
και καλό σερβίρισμα των χορευτικών Συλλόγων, μετά από
την επιτυχημένη προετοιμασία
των συσκευασιών από άλλους
εθελοντές. Οι χορευτές βέβαια
όλων των Συλλόγων, αυτοί που
στην πραγματικότητα δίνουν
το μέτρο της επιτυχίας της ποι- ντενούδης, οιαντιδήμαρχοι κ.κ. λωσης και τους φωτογράφους
ότητας κάθε εκδήλωσης, ήταν Φράγκος και Παμποράκης, ο - βιντεολήπτες Κώστα Αθανασιάριστοι στη συμπεριφορά και Δημ. Σύμβουλος και Πρόεδρος άδη Γιώργο Πέτκο και Κώστα
άψογοι στην εμφάνισή τους, γι Πολιτισμού κ. Μπαβέλης, η Κωστούδη).

στηκε η θεσμοθετημένη πλέον
πρακτική: Η θεωρία και η πράξη
συνδυάζονται ισορροπημένα
προκειμένου να παρέχουν μία
βαθύτερη αντίληψη των αποτελεσμάτων της κολύμβησης,
από την παιδική ηλικία.
Αναμφισβήτητα, αξίζει
να δηλωθεί ο καθοριστικός
ρόλος της Διοίκησης του
Δήμου Παιονίας, καθώς
εγκαίρως ελήφθησαν όλα
τα απαραίτητα μέτρα της
ασφαλούς μετάβασης των
παιδιών στον χώρο του
Κολυμβητηρίου Ευρωπού

σταθερότητας και στη δημιουργία νέων προοπτικών
εκμάθησης.
Με το πνεύμα της άριστης
συνεργασίας, εκφράζονται
ειλικρινείς ευχαριστίες σε
όσους κατέβαλαν αξιέπαινες
προσπάθειες και προέβησαν
σε φιλόδοξες κινήσεις, ώστε
ακόμη περισσότεροι μαθητές
να οικειοποιηθούν τα οφέλη
των διδακτικών στόχων, επιστρατεύοντας, παράλληλα με
την κοινωνική ανάπτυξη, την
αυτοπεποίθηση και την ευφυΐα
τους.

