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Αριθ. Φύλλου 8 Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2016

Χρήστος Γκουντενούδης
“  Όχι διόδια στους Ευζώνους

πριν ολοκληρωθεί η ΠΑΘΕ ’’

Συνάντηση Δημάρχου
Χρ. Γκουντενούδη με
τον Γ.Γ. Μετανάστευσης
Στις 26 Σεπτεμβρίου
2016 ο Δήμαρχος Χρήστος Γκουντενούδης συ-

ναντήθηκε στην Αθήνα
με τον Γ.Γ. Μετανάσ τευσης

σελ 3

Eπιστολή Δημάρχου
για συντήρηση ΠΑΘΕ
Ο Δήμαρχος Παιονίας
Χρ. Γκουντενούδης έστειλε
επιτολή για την συντήρηση
της Π.Α.Θ.Ε. προς: Υπουργό
Μεταφορών, Υπουργό Μακεδονίας και Θράκης, Πε-

Έπειτα από πρωτοβουλία του
Δημάρχου Παιονίας κ. Γκουντενούδη, πραγματοποιήθηκε
13 Οκτωβρίου συνάντηση στη
Θεσσαλονίκη με τον Πρόεδρο
της Εγνατίας Οδού Α.Ε. Απόστολο Αντωνούδη, στην οποία
συμμετείχαν ο Βουλευτής Κιλκίς
κ. Γεώργιος Γεωργαντάς και ο
Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς
κ. Ανδρέας Βεργίδης.
Το μείζον θέμα της συναντήσεως ήταν το ζήτημα που
ανέκυψε με την απόφαση της
Εγνατίας Οδού Α.Ε. να λειτουργήσει το σταθμό διοδίων στους

Ευζώνους Κιλκίς, καθώς έχει
ήδη δημοσιευθεί η σχετική
προκήρυξη.
Σε συνέχεια της επιστολή
του Δημάρχου αλλά και της
απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο Παιονίας για
το αίτημα της κατασκευής
διπλού δρόμου στην εθνική
οδό από το κόμβο της Χαλάστρας μέχρι και το κόμβο Πολυκάστρου ώστε να πάψουμε
να θρηνούμε πια ανθρώπινες
ζωές, οι τρεις εκπρόσωποι του
νομού Κιλκίς επισήμαναν στο
Πρόεδρο της Εγνατίας Οδού

Α.Ε. ότι δεν δύναται νομικά και
δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό
να επιβληθεί τέλος διοδίων σε
δρόμο ο οποίος δεν πληροί τις
προδιαγραφές.
Πρόθεση του προέδρου της
Εγνατίας Οδού Α.Ε. την οποία
και μας εξέφρασε, είναι η άμεση εξεύρεση των απαραίτητων
πιστώσεων για την κατασκευή
του συγκεκριμένου τμήματος
της ΠΑΘΕ.
Με την συγκεκριμένη προκήρυξη του διαγωνισμού για
το σταθμό διοδίων, εκφράζουμε την ανησυχία ότι όχι μόνο

δεν δρομολογείται η βελτίωση
του οδικού δικτύου αλλά απομακρύνεται η προοπτική αυτή
και παράλληλα διασφαλίζεται
μονάχα ο παραχωρησιούχος
του έργου.
Η τοπική κοινωνία όμως δεν
θα δεχθεί με κανένα τρόπο τη
λειτουργία σταθμού διοδίων
και ειδικά πλευρικών διοδίων
στο κόμβο Αγίου Αθανασίου
πριν γίνουν οι απαραίτητες
παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του οδικού δικτύου και
την ασφάλεια των διερχομένων
οδηγών.

ριφερειάρχη Κ.Μ. και Εγνατία Α.Ε. με κοινοποίηση στο
γραφείο Πρωθυπουργού και
στους αρχηγούς κομμάτων
αλλά και στους τοπικούς Βουλ
ευτές.
σελ 3

Θεσμός ο
Ημιμαραθώνιος Πάϊκου

Στ ι ς 6 Νο ε μ βρ ί ο υ θ α ξ εκίνησαν οι ε γ γραφές
διε ξαχθεί ο 6ος Ημιμα - των συμμετεχόν των σε
ραθώνιος σ το Πάικο ενώ αυτόν.
σελ 7

Μεγάλη προσέλευση
στην αιμοδοσία του
σελ 12
Αξιοχωρίου

Η συνεισφορά της Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας στην
ποιότητα ζωής των δημοτών μας
Άρθρο του Προέδρου της ΔΕΥΑΠ, Αθανάσιου Τζούρτζου

σελ 6
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Χρήσιμες Πληροφορίες
Πρόγραμμα λειτουργίας τακτικών
εξωτερικών ιατρείων Γ.Ν. Κιλκίς

Χρήσιμα τηλέφωνα του
Δήμου Παιονίας

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

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

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

2343350121
50139
2343350100-101
2343350159, 50160

Κλητήρας
Κουφόγιωργας Πέτρος 				
Βαλτάρας Νικόλαος				50167
Ταμείο ΔΕΥΑ
Δεληγιαννίδης Σάββας			
2343024627

Κοινωνικής Πολιτικής
Καραγιαννόπουλος Απόστολος 			

Πρόγραμμα ιατρείων του Κ.Υ. Πολυκάστρου
2343350010

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

Μηνιαία εφημερίδα του Δήμου Παιονίας
Εκδίδεται από την Κοινωφελή Επιχείρηση
του Δήμου Παιονίας.
Υπεύθυνος σύμφωνα με τον Νόμο
Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.Π - Δημήτριος Μπαβέλης
Συντακτική ομάδα:
Ανθρακίδης 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

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

ΚΕΠ Πολυκάστρου		
					
fax (τηλεμοιότυπο) 		

Τμήμα Προγραμματισμού

2343020251
2343350820
2343020252

Χαμουρούδης Γιώργος				

50147

Τμήμα Οικονομικής & Τοπικής Ανάπτυξης

Γεωτεχνικές Υπηρεσίες 					
Οσμαντζικίδης Νίκος			
50110
Τσιαούση Κωνσταντίνα 			
50112
Τμήμα Αδειών Καταστημάτων & Λαιϊκών Αγορών
Λαϊκές / Περίπτερα
Κουρτίδου Νούλα
		
50165
Καταστήματα
Γκαϊτατζής Στέφανος			
50118

Γραμματεία Νομικού-Υγείας ΠρόνοιαςΚοιν. Προστασίας (Παιδικοί Σταθμοί - ΚΑΠΗ)

Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Γεωργιάδου Σίσσυ (Αναστασία)			
50133
Δεληκύρου Αικατερίνη				
Κουβέλη Αικατερίνη
Παπαγεωργίου Κύρος				50173
Διεύθυνση Τεχνικής Υπηρεσίας

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

Διεύθυνση Καθαρισμού - Ηλεκτροφωτισμού
Περιβάλλοντος - Ανακύκλωσης- Πρασίνου

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

50117
50145, 50176

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

50103

Αξιούπολη

2343350200
fax (Τηλεμοιότυπο)
50216, 50226, 2343020661
Αντιδήμαρχος Πολιτίδου Εβελίνα
50219
Ληξιαρχείο – Δημοτολόγια
Λεμονίδου Νικολέτα		
		
50221
Υπηρεσία Δόμησης
Προκοπιάδης Αντώνιος		
50215
Μανδρά Μαρία			
50214
Σταματάκης Θεοφάνης
		
50224
ΚΕΠ
Βανώκας Αθανάσιος
		
50220
Κατιρτιζίδου Στέλλα
50210
ΔΕΥΑ
Κουτσουγιάννης Μιλτιάδης 		
2343350213
Βιβλιοθήκη Αξιούπολης
Παρασκευαϊδου Ειρήνη
2343032895

Γουμένισσα

Τηλεφωνικό Κέντρο
		
50501
fax (Τηλεμοιότυπο) 			
50522
Αντιδήμαρχος
Αλίρης Ιωάννης					50503
Προϊστάμενος-Ληξίαρχος
Βαλκάνης Χρήστος 			
50502
Δημοτολόγιο / Μεταβολές
Σαρασλανίδης Αρτέμιος		
50525
Τσιάκα Αικατερίνη		
		
50502
Οικονομικής Ανάπτυξης / Γεωπόνοι
Αρδάλης Γεώργιος		
50504
ΚΕΠ
fax (Τηλεμοιότυπο) 			
50517
Παρλαπάνη Αντωνία		
50506
Βουδούρης Αναστάσιος		
50521
Εισπράξεις			
50520
Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων
50519

Εύρωπος

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

ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

.
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Επιστολή Δημάρχου για την Συνάντηση Δηµάρχου
συντήρηση της ΠΑΘΕ
Παιονίας µε
Γενικό Γραμματέα
Μετανάστευσης

Ο Δήμαρχος Παιονίας Χρ.
Γκουντενούδης έστειλε Επιτολή για την συντήρησητης Π.Α.Θ.Ε. προς: Υπουργό Μεταφορών, Υπουργό
Μακεδονίας και Θράκης,
Περιφερειάρχη Κ .Μ. και
Εγνατία Α.Ε. με κοινοποίηση στο γραφείο Πρωθυπουργού και στους αρχηγούς κομμάτων αλλά και
στους τοπικούς βουλευτές.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«Με αφορμή για άλλη μια
φορά το τραγικό συμβάν του
θανατηφόρου δυστυχήματος που συνέβη τις πρωινές
ώρες της 22ης Σεπτεμβρίου
στο 523ο χιλιόμετρο στην Νέα
Εθνική οδό Θεσσαλονίκης –
Ευζώνων, στο ύψος του οικισμού Άσπρου, όπου 23χρονος
στρατιώτης συγκρούστηκε μετωπικά με Ι.Χ. φορτηγό με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του,
επανερχόμεθα στο θέμα της
επικινδυνότητας του εν λόγω

τμήματος της οδικής αρτηρίας
της ΠΑΘΕ.
Το τμήμα της εθνικής οδού
από τα Μάλγαρα μέχρι τον
κόμβο Πολυκάστρου είναι το
μοναδικό (εκτός των Τεμπών)
στο οποίο υπάρχει αμφίδρομη
κυκλοφορία. Το γεγονός αυτό
σε συνδυασμό με τις φθορές
επί του οδοστρώματος λόγω
της μη συντηρήσεώς του αλλά
και της συσκότισης που παρατηρείται σε αρκετά σημεία, το
καθιστούν εξαιρετικά επικίνδυνο με συνέπεια να χάνονται
άδικα ανθρώπινες ζωές.
Το τμήμα αυτό της ΠΑΘΕ
είναι ουσιαστικά η πύλη εισόδου της χώρας για περίπου
8.000.000 ανθρώπους από και
προς το εξωτερικό. Η κίνηση
ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο είναι ιδιαιτέρως αυξημένη αλλά και βεβαρυμμένη
λόγω φορτηγών βαρέως τύπου. Την δε χειμερινή περίοδο
λόγω της πυκνής ομίχλης, η
οδήγηση καθίσταται ακόμη

πιο δυσχερής.

Κύριε υπουργέ,

Εμείς ως δημοτική αρχή
έχουμε επισημάνει πολλάκις,
όπως αποδεικνύεται και με
σχετικά έγγραφα, την ανάγκη
να επισκευασθεί το εν λόγω
τμήμα της εθνικής οδικής αρτηρίας καθώς η σχετική μελέτη είναι ήδη έτοιμη, απλά
χρειάζεται επικαιροποίηση και
απομένει η εξασφάλιση των
αναγκαίων πιστώσεων από
εσάς.
Είναι άδικο να πληρώνουμε
με ανθρώπινο αίμα την κωλυσιεργία ή την αβελτηρία της
κρατικής μηχανής στην κύρια
είσοδο της χώρας!
Σας καλούμε να προβείτε
άμεσα σε όλες τις δέουσες
ενέργειες ώστε να εξασφαλίσετε την ασφαλή κίνηση στο
οδικό τμήμα που σας αναφέραμε για να μην θρηνήσουμε
ποτέ ξανά θύματα.»

Έκτακτη χρηματοδότηση
Δήμου Παιονίας από
Υπουργείο Εσωτερικών

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις
29/09/16 ο Δήμαρχος Παιονίας
κ. Γκουντενούδης, εισηγήθηκε την έγκριση της αποδοχής
της έκτακτης χρηματοδότησης
των 100.000 ευρώ που ενέκρινε ο Υπουργός Εσωτερικών για
την ενίσχυση του Δήμου.
Ο κ. Γκουντενούδης ευχαριστεί τον Υπουργό Εσωτερικών
κ. Κουρουμπλή για την έναρξη
της υλοποίησης των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει έναντι
του δήμου μας για την επαναφορά της κανονικότητας και

της νομιμότητας.
Στην Αθήνα ο Δήμαρχος με
την συνδρομή των συμβούλων
του έθεσε σε αλλεπάλληλες
συναντήσεις με τον υπουργό,
ολοκληρωμένο και κοστολογημένο σχέδιο για την αποκατάσταση των δομών του δήμου
από την παρουσία προσφύγων
και μεταναστών στην περιοχή
αλλά και την αποζημίωση των
πληγέντων ιδιωτών.
Με την εκταμίευση της πίστωσης αυτής, ο υπουργός
έδειξε έμπρακτα το ενδιαφέρον του για την επίλυση των

προβλημάτων του δήμου,
ενώ σύντομα θα ακολουθήσει η δρομολόγηση του θέματος των αποζημιώσεων των
ιδιωτών.
Οι εργώδεις προσπάθειες
της δημοτικής αρχής θα συνεχιστούν το αμέσως επόμενο
χρονικό διάστημα στην κατεύθυνση της υποβολής προτάσεων προς την κυβέρνηση για
την απορρόφηση κονδυλίων
από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
την βέλτιστη αξιοποίηση των
διαθέσιμων χρηματοδοτικών
εργαλείων.

Τη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου
2016, ο Δήμαρχος Παιονίας
κ. Γκουντενούδης συμμετείχε στην έκτακτη συνεδρίαση
του Διοικητικού Συμβουλίου
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδος η οποία είχε ως θέμα
την απόπειρα της κυβέρνησης
μέσω μιας απαράδεκτης μεθόδευσης να θεσμοθετήσει
εντεταλμένους «τοποτηρητές»
στους δήμους.
Οι εκπρόσωποι της αυτο-

διοίκησης αντιδρούμε δυναμικά σε οποιαδήποτε πρόθεση της κυβέρνησης να καταστρατηγήσει το σύνταγμα και
να καταργήσει το θεσμό της
αυτοδιοίκησης.
Ο κ. Γκουντενούδης συνοδεία του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Παιονίας
κ. Γιάννη Παπαδόπουλου είχε
επίσης συνάντηση και με τον
Γενικό Γραμματέα Πληθυσμού
και Κοινωνικής Συνοχής ο

οποίος επιλαμβάνεται θέματα
μεταναστευτικής πολιτικής κ.
Βασίλειο Παπαδόπουλο. Συζητήθηκαν θέματα που αφορούν
στην διαμονή και εκπαίδευση
των προσφύγων – μεταναστών
στην περιοχή ευθύνης του Δήμου Παιονίας και τέθηκε εκ
νέου από τον Δήμαρχο το ζήτημα των αποζημιώσεων των
πληγέντων παραγωγών του
δήμου.

Έναρξη νέας σχολικής
χρονιάς για τα σχολεία του
Δήμου Παιονίας

Γιορτή Κάστανου
Στην Γρίβα
Σας γνωστοποιούμε ότι την Κυριακή 30
Οκτωβρίου 2016
θα γίνει για
20η συνεχόμενη χρονιά
η
γιορτή
«Καστανό
Κρασί Τυρί»
σ τ η Γρ ί β α .
Υπό τον ήχο
των Χάλκιν ω ν τ η ς Γο υ μ έ ν ι σ σ α ς
και την παρουσία χορευτικών συγκροτημάτων Μακεδονίας, προ-

σ φ έ ρο-

νται κάστανα κατοίκων του χωριού, κρασί και τυρί
από τα οινοποιία και
τις γαλακτοβιομηχα-

νίες της περιοχής και
παραδοσιακές πίτες από τις νοικοκυρές του
χωριού. Είσαστε όλοι
προσκεκλημένοι
να γιορτά σ ε τ ε
μαζί μας.
Ώρα έναρξης: 12 μμ.
Διοργάνωση:Σύλλογος
Γυναικών,Τοπικό
Συμβούλιο, Δήμος
Παιονίας

Ο Δήμαρχος Παιονίας
κ. Χρήστος Γκουντενούδης,
παραβρέθηκε την Δευτέρα
12 Σεπτεμβρίου στους Αγιασμούς που τελέστηκαν στο
3ο Δημοτικό Σχολείο και Γυμνάσιο Πολυκάστρου καθώς
και στο Γυμνάσιο και ΓΕΛ Αξιούπολης μαζί με τον Πρόεδρο Ν.Π.Δ.Δ. κ. Δεβετζόπουλο
και τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.
Φράγκο και ευχήθηκαν στους
εκπαιδευτικούς, τους γονείς
και τα παιδιά καλή σχολική

χρονιά διαβεβαιώνοντάς τους
παράλληλα ότι η δημοτική
αρχή θα είναι κοντά στους γονείς και το προσωπικό σε ό,τι
χρειαστούν.
Στις λοιπές σχολικές μονάδες του Δήμου παρέστησαν
Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι και Πρόεδροι Τοπικών
Κοινοτήτων.
Με την ευκαιρία της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς,
ο Δήμαρχος Παιονίας κ. Χρήστος Γκουντενούδης εύχεται

σε μαθητές, εκπαιδευτικούς
και γονείς «καλή σχολική
χρονιά με υγεία, δύναμη και
επιτυχίες».
Ο Δήμος Παιονίας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του για
τα σχολεία, έχει ήδη προβεί σε
όλες τι δέουσες ενέργειες και
στην κατάλληλη προετοιμασία,
ώστε να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις παρά τις συνεχείς
περικοπές κονδυλίων από το
Υπουργείο Παιδείας.
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Τέλεση επετείου «διασπάσεως Μακεδονικού
Μετώπου το Σεπτέμβριο του 1918»
Ομιλία Δημάρχου Παιονίας για την εκδήλωση μνήμης της διασπάσεως του
Μακεδονικού Μετώπου την Κυριακή 02/09/16
Με όλες τις δέουσες τιμές
και την αρμόζουσα για την ιδιαίτερη ιστορική βαρύτητα με
την οποία είναι φορτισμένη η
επέτειος αυτή, τελέσθηκε την
Κυριακή (03/10/2016) εκδήλωση για τα 98 έτη από την
διάσπαση του Μακεδονικού
Μετώπου.
Την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γουμενίσσης, Πολυκάστρου και Αξιουπόλεως κ.κ.
Δημήτριος και ακολούθησε
κατάθεση στεφάνων και ανάκρουση των εθνικών ύμνων
στο πέρας της εκδηλώσεως.
Παρευρέθησαν αντιπροσωπείες από διπλωματικούς και
στρατιωτικούς ακολούθους
αλλά και εκπροσώπους κυβερνήσεων από τις σύμμαχες
χώρες που συμμετείχαν στον
πόλεμο αυτό, τη Σερβία, τη
Γαλλία, την Ιταλία, τη Μεγάλη Βρετανία και τη Ρωσία οι
οποίες και κατέθεσαν στεφάνια προς τιμήν των χιλιάδων
νεκρών που έπεσαν για την
Ελευθερία και την Παγκόσμια
Ειρήνη.
Παρόντες στην επετειακή
εκδήλωση ήταν πέραν του
Δημάρχου Παιονίας κ. Γκουντενούδη, ο Αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς κ. Βεργίδης, ο βουλευτής της Ν.Δ. κ. Γεωργαντάς,
ο Διοικητής του 3ου Σώματος
Στρατού Αντιστράτηγος κ. Στεφανής, ο Αστυνομικός Διευθυντής κ. Μπόλος, και πλήθος
αξιωματικών, υπαξιωματικών
και οπλιτών του Ελληνικού
Στρατού όπως και εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Επίσης, παρευρέθησαν
ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου, Αντιδήμαρχοι,
Δημοτικοί και Περιφερειακοί
Σύμβουλοι.
Ο Δήμαρχος Παιονίας στην
ομιλία του εκθείασε τον Πατριωτισμό των πεσόντων
συμμάχων οι οποίοι έχυσαν
το αίμα τους για το υπέρτατο αγαθό της Ελευθερίας και
αναφέρθηκε παράλληλα στη
σημερινή κρίση που έχουμε
να διαχειριστούμε, ένα ανθρωπιστικό δράμα που είναι
κι αυτό προϊόν ενός πολέμου,
το προσφυγικό.
Ενός πολέμου που μπορεί να
λαμβάνει χώρα μακριά από τον
τόπο μας αλλά τα θύματα του,
οι άνθρωποι, τα μικρά παιδιά,
βρίσκονται στην περιοχή μας
και έχουν ανάγκη τη στήριξη
και την βοήθεια μας.
Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη
συμμετοχή της Ρωσία και στις
μακρόχρονες σχέσεις που ενώνουν τις δύο χώρες καθώς φέτος είναι «έτος Ελλάδας για τη
Ρωσία».

«Σήμερα, 98 ολόκληρα χρόνια μετά την ιστορική διάσπαση του Μακεδονικού Μετώπου το Σεπτέμβριο του 1918
από τις δυνάμεις της Αντάντ,
συναθροιζόμαστε εδώ όλοι
μας, συμπατριώτες και απόγονοι εκείνων που έπεσαν για
να είμαστε εμείς ελεύθεροι.
Στις 15 Σεπτεμβρίου 1918,
εξαπολύθηκε μεγαλειώδης γενική επίθεση κατά των εχθρικών αμυντικών γραμμών.
Οι σύμμαχοι νίκησαν και οι
Βούλγαροι αναγκάστηκαν εκ
τούτου στις 30 Σεπτεμβρίου
να υπογράψουν στη Θεσσαλονίκη ανακωχή.
Ύστερα απ’ αυτό οι εξελίξεις
υπήρξαν ραγδαίες.
Η διάσπαση λοιπόν αυτή
του μετώπου οδήγησε τελικά
στη νίκη και στην υπογραφή
της συνθήκης ειρήνης στον
Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο.
Σε αυτήν εδώ τη γη, σε αυτά
εδώ τα χώματα, έχει χυθεί το
αίμα χιλιάδων πατριωτών
αγωνιστών, χιλιάδων ηρώων
που τίμησαν το έθνος τους και
θυσιάστηκαν για μια ανώτερη
αξία, μια αξία πανανθρώπινη.
Την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
Στρατιώτες και Αξιωματικοί
από χώρες διαφορετικές αλλά
σύμμαχες, μοιράστηκαν τις
ίδιες αξίες, το ίδιο πάθος για
ελευθερία, τιμή και αξιοπρέπεια και με την ίδια αυταπάρνηση έπεσαν στο υπέρτατο
καθήκον, το πατριωτικό.
Φέτος που είναι και έτος Ελλάδας για τη Ρωσία, θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη μνεία
στη βαθιά και ιστορική σχέση που ενώνει τους λαούς
μας και να ζητήσω από τους
εκπροσώπους της φίλης χώρας Ρωσίας, να μεταφέρουν
τον βαθύτατο σεβασμό μας
και τη διαχρονική εκτίμηση
που εκπηγάζει από την κοινή
θρησκεία, την παράδοση και
τον πολιτισμό και τις πάντοτε
καλές και εποικοδομητικές
σχέσεις μεταξύ μας.
Σήμερα, σχεδόν έναν αιώνα μετά από τον φονικότατο
αυτό πόλεμο, βρισκόμαστε
ενώπιον μιας ακόμη κρίσης,
μιας δύσκολης κατάστασης
που έχουμε να διαχειριστούμε, ένα ανθρωπιστικό δράμα
που είναι κι αυτό προϊόν ενός
πολέμου.
Ενός πολέμου που μπορεί
να λαμβάνει χώρα μακριά από
τον τόπο μας αλλά τα θύματα
του, οι άνθρωποι, τα μικρά
παιδιά, βρίσκονται στην περιοχή μας και έχουν ανάγκη τη
στήριξη και την βοήθεια μας.
Είναι αναγκαίο λοιπόν σήμερα όσο ποτέ να αναθεωρήσουμε τη σκέψη μας και με

βάση τις ανθρωπιστικές μας
αξίες να επανακαθορίσουμε
τις προτεραιότητές μας.
Να αναζητήσουμε τη συλλογική μας συνείδηση και να
προωθήσουμε τη κοινωνική
μας συνοχή, ορίζοντας τα
όρια της ελευθερίας μας στο
σημείο που αρχίζουν τα όρια
της ελευθερίας του άλλου.
Η τοπική κοινωνία και η αυτοδιοίκηση προσπάθησαν και
ξεπέρασαν τα όρια των αντοχών τους επιδεικνύοντας απαράμιλλο κουράγιο και ανθρωπισμό στην παροχή βοήθειας
και ανακούφισης όλων αυτών
των ταλαιπωρημένων από τις
κακουχίες και την ανέχεια συνανθρώπων μας.
Δεν αρκεί όμως μόνο αυτό.
Η πολιτεία θα πρέπει να κάνει
το χρέος της καθώς οι επιπτώσεις του προσφυγικού στην
καθημερινότητα των πολιτών
είναι σημαντικότατες.
Είναι ανάγκη να εκπονηθεί επιτέλους ένα ειδικό πρόγραμμα αναπτυξιακού σχεδιασμού για τις περιοχές μας
που υπέστησαν το μεγαλύτερο βάρος του προβλήματος,
το οποίο να αναστρέψει την
αρχική αρνητική εικόνα και
να μετατρέψει την κρίση αυτή
σε ευκαιρία για το τόπο μας
και σε ανακούφιση για τους
ανθρώπους.
Οι εορταστικές εκδηλώσεις,
όπως η σημερινή, φωτίζουν
αλλά και ενισχύουν τον παραπάνω στόχο.
Το τιμώμενο γεγονός της
συμμαχικής νίκης για την
Ελευθερία που ανήκει στον
καθένα από όσους αγωνίστηκαν και έπεσαν χωριστά, αλλά
και σε όλους τους όπως και σε
εμάς που απολαμβάνουμε το
ύψιστο αγαθό της ελευθερίας
ταυτόχρονα μαζί.
Η μνήμη της διάσπασης
του Μακεδονικού Μετώπου,
έστω και με την τυποποίηση
που δημιουργεί η επανάληψη,
αναδεικνύει αυτή τη συλλογική συνείδηση που επιβάλλει
σε όλους μας να σταματήσουμε για λίγο την ατομική μας
πορεία και συλλογικά πλέον,
να ξαναθυμηθούμε και κυρίως να ξανασκεφτούμε.
Ο ελληνικός λαός και ειδικότερα εμείς οι Παίονες, ως
ακρίτες, είμαστε οι φορείς
αυτής της τιμής και της μνημοσύνης των προγόνων που
επέδειξαν ανωτερότητα ψυχής για μπορούμε σήμερα
εδώ να μαζευόμαστε ελεύθεροι στη γη μας και να τους
τιμούμε.
Σας ευχαριστώ όλους που
τιμάτε την εκδήλωση με την
παρουσία σας.»
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Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη διαχείριση του
προσφυγικού– μεταναστευτικού ζητήματος
Ανατολής και βόρειας Αφρικής.
Η χώρα μας βρέθηκε απροετοίμαστη για να υποδεχθεί
και να φιλοξενήσει τις χιλιάδες των ταλαιπωρημένων
θυμάτων του πολέμου που
κατέφθαναν εδώ προκειμένου να μετεγκατασταθούν
στη συνέχεια στις χώρες του
ευρωπαϊκού βορρά.
Μέσα στην εξαιρετικά δυσμενή διεθνή συγκυρία, η
ενωμένη και δημοκρατική
Του Γενικού Γραμματέα
Θεμιστοκλή Θ. Ανθρακίδη Ευρώπη αναζήτησε για μια
ακόμη φορά μηχανισμούς
απορρόφησης και ανακούφιΜέσα στην βαθειά ύφεση σης των ανθρώπων αυτών.
στην οποίαν έχει περιέλθει η
Η συμφωνία της Ευρωπαϊκής
χώρα λόγω της κορύφωσης Ένωσης με την Τουρκία που προτης δημοσιονομικής κρίσης και έβλεπε την επιστροφή των πατων κυβερνητικών παλινωδι- ράτυπων μεταναστών από την
ών, ήρθαν να προστεθούν και Ελλάδα στην Τουρκία με βάση
οι επιπτώσεις μιας παγκόσμιας το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο,
ανθρωπιστικής κρίσης.
αποκλείοντας έτσι κάθε είδος
Μιας κρίσης που χρονική συλλογικής απέλασης δεν φαίαφετηρία είχε τα γεγονότα της νεται να απέδωσε τα μέγιστα είτε
«αραβικής άνοιξης» που εκδη- λόγω των πρόσφατων πολιτικών
λώθηκε το Δεκέμβριο του 2010 και στρατιωτικών εξελίξεων στη
και εκτραχύνθηκε έτι περαιτέρω γείτονα, είτε λόγω της ατολμίας
με το συριακό εμφύλιο και την και της αβελτηρίας των ελληνιγενικότερη αναταραχή και αστά- κών αρχών.
θεια στην πάντοτε ευαίσθητη
Έτσι, η χώρα μας θα πρέπει με
ευρύτερη περιοχή της Μέσης ίδιες δυνάμεις κυρίως να σταθεί

στα πόδια της.
Οι τοπικές κοινωνίες, οι δήμοι
και οι περιφέρειες καίτοι βρίσκονται σε στενότητα πόρων, τόσο
υλικών όσο και ανθρώπινων,
έχουν υποστεί υπέρμετρη και
δυσανάλογη επιβάρυνση επιδεικνύοντας παρ’ όλα αυτά υψηλό
αίσθημα ευθύνης και καθήκοντος για την ομαλή εγκατάσταση και προσωρινή διαμονή των
συνανθρώπων μας.
Παρά το γεγονός ότι η κεντρική διοίκηση λειτούργησε
πλείστες όσες φορές με μυστικότητα και με αδιαφανείς διαδικασίες νομής των πόρων για τη
διαχείριση του ζητήματος αποσκοπώντας στην εξυπηρέτηση
και το διορισμό «ημετέρων», η
τοπική αυτοδιοίκηση στάθηκε
στο ύψος της προστατεύοντας
την κοινωνική συνοχή και την
κοινωνική ειρήνη.
Απαραίτητη προϋπόθεση
για την αποτελεσματικότερη
αντιμετώπιση του προσφυγικού – μεταναστευτικού είναι η
ενίσχυση των δομών και των αρμοδιοτήτων των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης διότι το
συγκεντρωτικό κράτος φάνηκε
για μια ακόμη φορά ατελέσφορο.

Οι δήμοι εξάλλου βρίσκονται
εγγύτερα στον πολίτη και γνωρίζουν την ανθρωπογεωγραφία
και τις ιδιαιτερότητες της επικράτειας τους.
Διαθέτουν επίσης ταχύτερες
και λιγότερο γραφειοκρατικές
διαδικασίες και έτσι μπορούν
να εξυπηρετήσουν βέλτιστα την
προσπάθεια για ανακούφιση
των προσφύγων με παράλληλη διασφάλιση τους δημοσίου
συμφέροντος.
Το πλέον φωτεινό παράδειγμα
απόδειξης της ανεπάρκειας της
κρατικής μηχανής και της ταυτόχρονα έγκαιρης και ουσιαστικής
ανταπόκρισης οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης αποτελεί
η Ειδομένη.
Εκεί όπου το κράτος αδιαφόρησε και ενέπαιξε τόσο τους
πρόσφυγες όσο και την τοπική
κοινωνία αφήνοντας τους έρμαιο
των καιρικών συνθηκών και των
κάθε λογής λοιμωδών ασθενειών
αλλά και των επιτηδείων κερδοσκόπων επί μήνες, οι τοπικές
δημοτικές και κοινωνικές δομές
υπήρξαν εντυπωσιακά έτοιμες
και ανθεκτικές.
Ο δήμος Παιονίας, ένας δήμος 28.000 κατοίκων, ανέλαβε

και διεκπεραίωσε το βάρος της
διαχείρισης άλλων τόσων προσφύγων και μεταναστών.
Το κράτος δεν χρηματοδότησε ούτε καν την αποκομιδή
των τόνων απορριμμάτων που
απετέλεσαν τα υποπροϊόντα της
πολύμηνης διαμονής χιλιάδων
απελπισμένων ανθρώπων!
Εκ των ανωτέρω λοιπόν και
με δεδομένο ότι κάθε δήμος
δύναται να επωμιστεί το βάρος
ενός πεπερασμένου και μέγιστου
αριθμού προσφύγων - μεταναστών, καθίσταται σαφές ότι θα
πρέπει να γίνει δίκαιος διαμοιρασμός του πληθυσμού αυτού
σε όλη την επικράτεια.
Να δημιουργηθούν λειτουργικές και ολιγομελείς δομές φιλοξενίας και σε άλλους δήμους της
χώρας με την ταυτόχρονη χρηματοδότηση των οργανισμών
τοπικής αυτοδιοίκησης.
Επίσης, να αναδειχθούν οι
ΟΤΑ σε αρμόδιο συντονιστή των
δράσεων με ταυτόχρονο περιορισμό και εποπτεία του ρόλου
των ΜΚΟ μονάχα σε συμβουλευτικό και όχι κυριαρχικό.
Να εκπονηθεί ένα συνεκτικό
σχέδιο για την εκπαίδευση των
νεαρών προσφυγόπουλων δι-

ότι μονάχα μέσω της παιδείας
θα επέλθει η ομαλή συνύπαρξη τους με το ντόπιο πληθυσμό
για όσο καιρό διαμείνουν στη
χώρα μας.
Αφήνουμε για το τέλος το
σημαντικότερο.
Η κρίση αυτή θα πρέπει να
αποτελέσει μια ευκαιρία για την
ανάδειξη ενός νέου μοντέλου
οικονομικής ανάπτυξης.
Οι μεταβολές αυτές στον
κοινωνικό χάρτη μπορούν να
αποτελέσουν τον έναυσμα για
την αφύπνιση των κοινωνιών
στην κατεύθυνση των συλλογικών δράσεων και της αμοιβαίας
συνεργασίας.
Η ανάπτυξη της Κοινωνικής
Οικονομίας ως μιας βιώσιμης
στρατηγικής ανάπτυξης, με
δημοκρατικές αξίες σε τοπικό,
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, μπορεί να ταιριάξει την
κερδοφορία με την αλληλεγγύη,
την δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ενεργό
συμμετοχή των πολιτών και με
ταυτόχρονη χρηματοδότηση
τους από ευέλικτα χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Δασική ρυθμισ τική διάτα ξη καυσο ξύλευσης περιοχής
ευθύνης δασαρχείου Κι λκίς
Έχοντας υπόψη:
1. Το Π.Δ. 142/2010 « Οργανισμός
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας -Θράκης».
2. Τη αριθ. Οικ.99386/6-11-2014
(ΦΕΚ τΒ’3105/18-11 -2014) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης περί «Εξουσιοδότησης
προς υπογραφή με εντολή Γενικού
Γραμματέα σε προϊστάμενους Δ/
νσεων Νομών, Δασαρχείων κ.λ.π.».
3. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 37 του Π.Δ. της
19-11-1928 «Συλλογή και υλοτομία
καυσοξύλων», β) του άρθρου 63 του
Ν.Δ. 86/69 «Δασοπονικές μελέτες»,
γ) του άρθρου 66 του Ν.Δ. 86/69
«Δασικές αστυνομικές διατάξεις»,
δ) του άρθρου 177 του Ν.Δ. 86/69
«Ατελείς και άνευ αδείας υλοτομίες».
4. Τις ισχύουσες διαχειριστικές
μελέτες περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Κιλκίς, από τις οποίες προκύπτουν ότι υπάρχουν συστάδες
εκτός διαχείρισης.
5. Την ανάγκη ρύθμισης της υλοτομίας-συλλογής δασικών προϊόντων, της καυσοξύλευσης των κατοίκων της περιοχής ευθύνης της
υπηρεσίας μας και την ανάγκη προστασίας της δασικής Βλάστησης
από ανεξέλεγκτη Λαθροϋλοτομία
η οποία τείνει να γίνει μάστιγα για
τα δάση της περιοχής.
6. Την παραγωγική δυναμικότητα και την κατάσταση στην οποία
βρίσκονται τα δάση της περιοχής
ευθύνης μας.
7. Τις οξυμένες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες λόγω κρίσης
που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των
περιοχών ευθύνης μας.
8. Την με αριθ. πρωτ. 9887/9-9-

2016 απόφαση της Δ/νσης Δασών
Κιλκίς με την οποία εγκρίθηκε το
σχέδιο της Δασικής Ρυθμιστικής
Διάταξης.
Αποφασίζουμε
Α) Ρυθμίζουμε την υλοτομία-συλλογή δασικών προϊόντων, και της
καυσοξύλευσης για την κάλυψη των
ατομικών αναγκών των κατοίκων
των περιοχών ευθύνης του Δασαρχείου Κιλκίς ως κατωτέρω:
1) Επιτρέπουμε στους κατοίκους
όλων των χωριών της περιοχής δικαιοδοσίας μας την υλοτομία ατελώς, αλλά μετά από αίτηση και
έγκριση της Δασικής Αρχής:
α) Τα εντός κήπων, αυλών, ελαιώνων και αμπέλων φυόμενα οποιαδήποτε δένδρα.
β) Τα εντός γεωργικώς ή δενδροκομικώς καλλιεργούμενων εκτάσεων φυόμενα είτε οπωροφόρα ή καρποφόρα είτε τεχνητώς φυτευθέντα,
είτε αυτοφυή οιαδήποτε μεμονωμένως μέχρι πέντε κατά στρέμμα φυόμενα δένδρα, ως και οι τεχνητές ή
αυτοφυείς δασικές λωρίδες επί των
ορίων των καλλιεργειών πλάτους
μέχρι 10 μέτρων εφόσον οι δασικές
λωρίδες ανήκουν αποδεδειγμένα σε
ιδιώτες. Τα αυτοφυή όμως δένδρα,
εφ’ όσον διατίθενται στο εμπόριο
συνοδεύονται με τα απαραίτητα
έγγραφα (άδεια υλοτομίας, δελτίο
μεταφοράς)
2) Επιτρέπουμε στους κατοίκους όλων των χωριών της περιοχής δικαιοδοσίας μας τη συλλογή,
υλοτομία και μεταφορά Βεργών
αποξήρανσης καπνού, περιέλιξη
κηπευτικών φυτών, ξυλείας προς
περίφραξη ποιμνιοστασίων, αγρών,
αμπελιών, πασσάλων προς προστασία γεωργικών κτημάτων, ξυλεία για

γεωργικά εργαλεία για κάλυψη των
ατομικών αναγκών τους, ατελώς
και με επίβλεψη υπαλλήλου μας,
μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και έγκρισή μας η οποία θα
δίνεται μετά από αυτοψία δασικού
υπαλλήλου.
, , , Β) Επιτρέπουμε τη συλλογή και
διαμόρφωση καυσόξυλων απο ξερα
κατακειμενα και απο ξερα
ιστάμενα δένδρα οιουδήποτε
είδους με τις παρακάτω ρυθμίσεις
1) Η συλλογή θα διενεργείται
αποκλειστικά και μόνο από τους
μόνιμους κατοίκους των Δημοτικών
και Τοπικών Κοινοτήτων , εντός των
Δημοσίων δασών και των Δημοτικών δασών (κατόπιν αδείας του
Δήμου Κιλκίς) της περιοχής , και
μόνο μέσα στα διοικητικά όρια των
Δημοτικών και τοπικών Κοινοτήτων,
απαγορευμένης της υλοτομίας σε
κατοίκους γειτονικών κοινοτήτων.
2) Στις περιοχές των οικισμών
που είναι εκτός των ορίων των δασικών συμπλεγμάτων η συλλογή θα
διενεργείται αποκλειστικά και μόνο
από τους μόνιμους κατοίκους των
αντίστοιχων Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων.
3) Η υλοτομία ξερών ισταμένων
δένδρων θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τα δασικά όργανα.
Γ) Επιτρέπουμε στους μόνιμους
κατοίκους όλων των χωριών της
περιοχής δικαιοδοσίας μας που
στα όρια τους υπάρχουν δασικά
συμπλέγματα την συλλογή και μεταφορά κατακείμενων καυσοξύλων
καθώς και υπολειμμάτων υλοτομιών
από τις υλοτομούμενες συστάδες,
μετά την αποκομιδή των δασικών
προϊόντων και κατόπιν ανακοίνωσης της υπηρεσίας μας που θα ορί-

ζει τον τόπο και τον χρόνο και με
την παρουσία και έλεγχο δασικού
οργάνου.
Δ) Επιτρέπουμε ατελώς και μετά
από έγκρισή μας κατόπιν αιτήσεως, όλο τον χρόνο την υλοτομία
και μεταφορά μικρής ποσότητας
χρήσιμης ξυλείας (και όχι περισσότερο από μισό κυβικό μέτρο) για τις
περιπτώσεις άμεσης και επιτακτικής
ανάγκης π.χ. στήριξη κινδυνεύοντος
σπιτιού, σταύλου, καλύβας κ.λ.π.
Ε) Επιτρέπουμε την υλοτομία των
δασικών ειδών Γάβρου, πουρναριού, για την κάλυψη των ατομικών
αναγκών για καυσοξύλευση των
μόνιμων κατοίκων των περιοχών
Ακρίτα-Κορώνα- Ειρηνικού-Μεγάλης Στέρνας περιοχής ευθύνης μας
και μόνο στις σε δημόσιες εκτάσεις
που είναι εκτός των ορίων των διαχειριζόμενων δασικών συμπλεγμάτων (περιοχή δημόσιου δασικού
συμπλέγματος Ακρίτα-Κορώνα-Πευκοδάσους) και πάντα με έλεγχο και
παρουσία δασικού οργάνου:
Η υλοτομία του πουρναριού θα
γίνεται επιλογικά με την υπόδειξη
δασικού οργάνου και ο βαθμός συγκόμωσης δεν θα κατέρχεται του 0,7.
Τα όρια των ανωτέρω συστάδων
θα φαίνονται σε χάρτη που θα κοινοποιεί η υπηρεσία μας στις Τοπικές και
Δημοτικές Κοινότητες.
Οι κάτοικοι των ανωτέρω οικισμών
θα προμηθεύονται Βάσει των καταστάσεων που θα υποβληθούν από
τους Δήμους, εγκριτικό σημείωμα από
την υπηρεσία μας. Ο ενδιαφερόμενος
θα φέρει μαζί του τη σχετική έγκριση
του Δασαρχείου επί της οποίας κατά
τον έλεγχο από τα δασικά όργανα
θα αναγράφεται η ημερομηνία υλοτομίας και η ποσότητα των υλοτο-

μηθέντων καυσοξύλων, καθώς αυτή
επέχει θέση δελτίου μεταφοράς. Μετά
την ολοκλήρωση της υλοτομίας το
εγκριτικό σημείωμα θα παραδίδεται
στα δασικά όργανα.
Η διάρκεια της υλοτομίας για κάθε
χωριό θα βρίσκεται εντός των γενικών
ορίων που ορίζεται με την παρούσα,
αλλά θα προσδιορίζεται ακριβώς για
κάθε οικισμό με πρόγραμμα και ανακοίνωση του Δασαρχείου για να επιτυγχάνεται ο καλλίτερος έλεγχος και
η εποπτεία από το δασικό προσωπικό.
Σε περίπτωση μη επάρκειας των
ανωτέρω δασικών ειδών προς υλοτομία θα επιτρέπεται η υλοτομία
με σειρά προτεραιότητας ως εξής:
Άνεργοι-Πολύτεκνοι-Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες- Συνταξιούχοι ΟΓΑΣτρατευμένοι Γονείς-Μονογονεϊκή
οικογένεια.
ΣΤ) Επιτρέπουμε ατελώς και χωρίς
άδεια υλοτομίας τις κλαδεύσεις όλο
τον χρόνο δενδροστοιχιών δημοσίων
ή μη , με προφορικό αίτημα του Δήμου που υπάγονται και κατόπιν προφορικής μας αδείας που θα ορίζει τον
τόπο τον χρόνο και την παρουσία του
δασικού οργάνου μας καθώς επίσης
και την διάθεση των παραγόμενων
καυσοξύλων για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων.
Ζ) Γενικές ρυθμίσεις
1) Η συνολική ποσότητα των συλλεγόμενων καυσοξύλων από όλες τις
ανωτέρω περιπτώσεις δεν δύναται
να υπερβαίνει τα 8 (οκτώ) Χωρικά
Κυβικά Μέτρα
2) Η βεβαίωση της μόνιμης κατοικίας θα προκύπτει από κατάσταση
που θα υποβάλλεται υπογεγραμμένη
από τους αντίστοιχους Δήμους - Κιλκίς
και Παιονίας.
3) Η μεταφορά των συλλεγόμενων

καυσοξύλων επιτρέπεται μόνο μέσα
στην περιφέρεια όπου ανήκουν τα
δάση (δημόσια και δημοτικά). Μεταφορά των δασικών αυτών προϊόντων από οικισμό σε άλλο οικισμό
για οποιοδήποτε λόγο απαγορεύεται.
4)
Ορίζουμε αυστηρά τον
χρόνο υλοτομίας και συλλογής των
καυσοξύλων των περιπτώσεων Β, Γ,
ως ανωτέρω το διάστημα από 15-092016 έως και 30-11-2016 από 08:00
π.μ. έως 17:00 μ.μ. κάθε μέρα εκτός
Κυριακών και εορτών. Ο χρόνος υλοτομίας για την περίπτωση Ε, θα ορίζεται κατά περίπτωση ανά οικισμό με
ανακοίνωση του Δασαρχείου εντός
του ανωτέρω χρόνου υλοτομίας το
διάστημα από 15-09-2016 έως και
30-11-2016 από 08:00 π.μ. έως 17:00
μ.μ. κάθε μέρα εκτός Κυριακών και
εορτών.
5)
Η συλλογή ξερών, κατακειμένων και υπολειμμάτων υλοτομίας εντός των Δημοτικών Δασών θα
γίνεται μετά από άδεια του Δήμου
Κιλκίς.
Οι παραβάτες της παρούσας
Δασικής Ρυθμιστικής Αστυνομικής
Διάταξης διώκονται ποινικά και τιμωρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες
κάθε φορά διατάξεις της Δασικής
Νομοθεσίας.
Η εφαρμογή της διάταξης αυτής
αρχίζει από την ημέρα δημοσίευσης
της, δια τοιχοκολλήσεως στα Δημοτικά καταστήματα(έδρες Δήμων),τις
Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες
της περιοχής του Δασαρχείου Κιλκίς
και την ανάρτηση της στην Διαύγεια.
Η τήρηση της ανατίθεται στην
Δασική Υπηρεσία, την Αστυνομία και
κάθε φιλόνομο πολίτη, ισχύει για ένα
χρόνο έως 15-9-2017 και καταργεί
κάθε προηγούμενη σχετική διάταξη.
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Αναβάθμιση της λειτουργίας
Επεξεργασίας Λυμάτων της
στην ποιότητα ζωής των δημοτών μας ΔΕΥΑ του Δήμου Παιονίας.
Η συνεισφορά της Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας
Άρθρο του Προέδρου της ΔΕΥΑΠ, Αθανάσιου Τζούρτζου

Του Τζούρτζου
Αθανάσιου

Η ΔΕΥΑ Παιονίας εξυπηρετεί
περίπου 30.000 δημότες που
κατοικούν στην περιοχή των
διοικητικών του ορίων. Μια
περιοχή όπου το ανάγλυφο
της, περιλαμβάνει πεδιάδες,
λόφους και βουνά, με βασικό
χαρακτηριστικό, τον τεράστιο
φυσικό πλούτο που διαθέτει,
ειδικά όσον αφορά το υγρό
στοιχείο.
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης
Παιονίας (ΔΕΥΑΠ) καλείται
λοιπόν, μέσα από τη λειτουργία της, να διαφυλάξει και να
διαχειριστεί ορθολογικά τους
υδάτινους πόρους της περιοχής, ενώ παράλληλα έχει την
τεράστια ευθύνη διαχείρισης
της αστικών λυμάτων, συμβάλλοντας ενεργά και ουσιαστικά στην προστασία του
περιβάλλοντος.
Η ΔΕΥΑΠ διαχειρίζεται:
11 πηγές ύδρευσης (οι περισσότερες από αυτές είναι
σε δυσπρόσιτα σημεία και η
προσέγγισή τους είναι πολύ
δύσκολη).
1.000.000 μέτρα αγωγών
δικτύου ύδρευσης (τα περισσότερα από αυτά είναι εντός
των οικισμών του Δήμου και
τα υπόλοιπα σε περιοχές εκτός
σχεδίου).
50 δεξαμενές ύδρευσης
(κυρίως σε εκτός σχεδίου
περιοχές).
33 αντλιοστάσια ύδρευσης
(σχεδόν όλα εκτός οικισμών).
200.000 μέτρα αγωγών
αποχέτευσης.
5 αντλιοστάσια λυμάτων και
3 βιολογικούς καθαρισμούς.
Οι τομείς δράσεις της Επιχείρησης στηρίζονται σε τρείς
άξονες
Στην Οργάνωση της Επιχείρησης ώστε να καταστεί
λειτουργικά σύγχρονη και
αποτελεσματική.
Στο σχεδιασμό και την υλοποίηση των Έργων Υποδομών
που αφορούν την Ύδρευση,
την Αποχέτευση και τα όμβρια
ύδατα.
Στην μέγιστη ανταποδοτικότητα των έργων και των δράσεων της, προς τους δημότες
– καταναλωτές.
Όσον αφορά την Οργάνωση

-Να επισημάνουμε ότι ο δήτης επιχείρησης:
Έχουμε υλοποιήσει ένα μος μας και αντίστοιχα η ΔΕΥπλάνο μετεγκατάστασης ΑΠ κατάβαλε υπεράνθρωπες
της έδρας της Επιχείρησης προσπάθειες να ανταποκριθεί
στο 1ο χιλ. Πολυκάστρου – στις ανάγκες που δημιουργήΠευκοδάσους. Στο συγκε- θηκαν από την εγκατάσταση
κριμένο χώρο λειτουργούν των προσφύγων – μεταναστών
οι Διοικητικές Υπηρεσίες, στην Ειδομένη.
καθώς και το Τεχνικό ΤμήΣτο πλαίσιο αυτής της αναμα, ενώ έχει διαμορφωθεί γκαιότητας ολοκληρώσαμε
ειδικά στεγαζόμενος χώρος άμεσα το έργο κατασκευής
και λειτουργεί ως Οργανωμένη δικτύων ύδρευσης της ΕιδοΑποθήκη της ΔΕΥΑΠ.
μένης για την υδροδότηση του
Με την ολοκλήρωση των προσφυγικού καταυλισμού και
εργασιών και την εγκατάστα- την αντικατάσταση του παλαιση των Υπηρεσιών στο νέο ού κεντρικού δικτύου ύδρευαυτό χώρο, εξασφαλίζουμε σης του οικισμού μήκους 450μ.
άριστες συνθήκες εργασίας
Β. Έργα Αποχέτευσης
και παράλληλα αναβαθμίζουΗ επιχείρηση μας διερευνά
με τη λειτουργικότητα και την κάθε δυνατότητα χρηματοαποτελεσματικότητα τους.
δότησης από τα Ευρωπαϊκά
Όσον αφορά τα Έργα Προγράμματα.
Υποδομών:
Στο πλαίσιο του έργου «Joint
Υλοποιούμε με ίδια μέσα και Actions for the efficient urban
παράλληλα σχεδιάζουμε και water management in the
καταθέτουμε προς χρηματο- cross- border area» με ακρωδότηση μια σειρά από Έργα νύμιο AQUA-M το οποίο είναι
που αφορούν την δημιουργία ενταγμένο στο Διασυνοριανέων άλλα και την αναβάθ- κό Πρόγραμμα IPA «Ελλάμιση υφιστάμενων Δικτύων δα- πρώην Γιουγκοσλαβική
Ύδρευσης, καθώς και έργα Δημοκρατία της Μακεδονίκατασκευής Δικτύων Αποχέ- ας 2007-2013» για το Δήμο
τευσης και διασύνδεσης με Παιονίας έχουν προκηρυχθεί
τις υφιστάμενες αλλά και τις ήδη και βρίσκονται στη φάση
νέες Μονάδες Επεξεργασίας ολοκλήρωσης δύο έργα που
λυμάτων. Επιγραμματικά σας αφορούν :
αναφέρω:
-Προμήθεια και εγκατάσταΑ. Έργα Ύδρευσης
ση συστήματος διαχείρισης
-Αντικατάσταση κεντρικού SCADA στην Εγκατάσταδικτύου Ύδρευσης Γουμένισ- ση Επεξεργασίας Λυμάτων
σας σε μήκος 800μ.
Πολυκάστρου
-Καθαρισμός – μόνωση των
-Προμήθεια εξοπλισμού για
δεξαμενών ύδρευσης Γρίβας την Εγκατάσταση Επεξεργακαι Γουμένισσας και αλλαγή σίας Λυμάτων Πολυκάστρου
του δικτύου ύδρευσης εντός
Παράλληλα έχουν ολοκλητου χώρου της δεξαμενής.
ρωθεί τα έργα που αφορούν:
-Αντικατάσταση δικτύου
-Συμπληρωματική παρέμβαύδρευσης στην πλατεία της ση στο δίκτυο αποχέτευσης
Αξιούπολης και κατασκευή Πολυκάστρου.
νέων παροχών ύδρευσης στην
-Ολοκλήρωση δικτύου αποΤοπική Κοινότητα Ρύζια.
χέτευσης Ευρωπού με την κα-Κατασκευή δικτύου ύδρευ- τασκευή νέου αγωγού.
σης στον οικισμό Λιβάδια και
-Κατασκευή δικτύου αποχέστην Ποντοηράκλεια για τη τευσης στην Τοπική Κοινότητα
υδροδότηση του οικισμού από Στάθης.
το Μικρό Δάσος.
-Κατασκευή δικτύου αποχέ-Κατασκευή δεξαμενών διή- τευσης και πρόσθετα τεχνικά
θησης σε Φανό και Σκρα και έργα στη δεξαμενή στον οικιπλήρωσή τους με υλικά φιλ- σμό Γρίβας.
τραρίσματος και τοποθέτηση
-Κατασκευή φρεατίων αποχέειδικών τεμαχίων.
τευσης στο δίκτυο αποχέτευ-Τοποθέτηση μηχανισμών σης Πολυκάστρου και Αγίου
GSM, για την επικοινωνία Πέτρου για την ομαλή λειτουρμεταξύ των συγκροτημάτων γία των δικτύων.
άντλησης με τις δεξαμενές
-Κατασκευή δικτύου υπερύδρευσης.
χείλισης στο αντλιοστάσιο λυ-Ενεργοποίηση με ηλεκτρο- μάτων της τοπικής κοινότητας
δότηση του αντλιοστασί- Τούμπας.
ου ύδρευσης στον οικισμό
Η ΔΕΥΑΠ έχει καταθέσει
Χαμηλό.
ολοκληρωμένες μελέτες και
-Παράλληλα βρίσκονται σε έχει πάρει έγκριση δημοπράφάση ωρίμανσης δύο σημα- τησης με χρηματοδότηση από
ντικά έργα που αφορούν α) το ΕΣΠΑ περιόδου 2016-2020
την Υδροδότηση πρώην δή- των παρακάτω έργων:
μων Πολυκάστρου – Αξιού-Εγκατάσταση Επεξεργασίας
πολης από πηγές του Παίκου Λυμάτων Τοπικής Κοινότητας
και β) την αντικατάσταση Ποντοηράκλειας
του εξωτερικού κεντρικού
-Εγκατάσταση Επεξεργασίας
δικτύου υδροδότησης της Λυμάτων Τοπικής Κοινότητας
Γουμένισσας.
Βαφειοχωρίου.

Στην φάση σύνταξης Τευχών
Δημοπράτησης και ωρίμανσης
βρίσκονται τα έργα:
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οικισμού Άσπρου
Κατασκευής δικτύου αποχέτευσης οικισμού Αξιοχωρίου
Κατασκευή δεξαμενής καθίζησης Κάρπης
Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οικισμού Πευκοδάσους.
Γ. Έργα διαχείρισης όμβριων
υδάτων.
Σημαντικό κομμάτι της δραστηριότητας της Επιχείρησης
είναι αυτό που αφορά στα
όμβρια ύδατα και για αυτό
μέρος του Τεχνικού μας προγράμματος περιλαμβάνει έργα
αυτοχρηματοδοτούμενα από
την ΔΕΥΑΠ που εκτελούνται με
αυτεπιστασία, όπως η ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής
των υποβρυχίων αντλιών και
κινητήρων των αντλιοστασίων
της ΔΕΥΑ Παιονίας.
Όσον αφορά την
ανταποδοτικότητα:
Η ΔΕΥΑΠ έχοντας ως επίκεντρο της λειτουργίας της, την
παροχή υπηρεσιών υψηλής
ποιότητας στους δημότες
– καταναλωτές του δήμου
Παιονίας έχει σχεδιάσει και
υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο
Πρόγραμμα προστασίας και
καλλιέργειας των πηγών, δημιουργίας νέων και αναβάθμισης των παλαιών δικτύων
ύδρευσης – αποχέτευσης
και την ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των υποδομών
άρδευσης.
Στόχος μας είναι να πετύχουμε τη μέγιστη ανταποδοτικότητα με χαμηλό κόστος
τόσο για τους δημότες όσο
και για την Επιχείρηση χωρίς
να κάνουμε εκπτώσεις στην
ποιότητα. Φροντίζουμε να
παρέχουμε στους δημότες
καθαρό πόσιμο νερό και καθαρό περιβάλλον εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη
επάρκεια των υδάτινων πόρων της περιοχής μας.
Αυτό αποτυπώνεται στη
σχέση των παροχών της Επιχείρησης που έχουν αναβαθμιστεί με αντίστοιχη μείωση τιμής μονάδος στους
Λογαριασμούς Ύδρευσης
– Αποχέτευσης.
Σε κάθε περίπτωση έχουμε καταφέρει να καταστήσουμε την ΔΕΥΑ Παιονίας
ως ένα κύριο Φορέα αναβάθμισης της ποιότητας
ζωής των πολιτών και ένα
σημαντικό μοχλό ανάπτυξης
της περιοχής. Αυτός είναι
ο στόχος μας και γι αυτόν
εργαζόμαστε καθημερινά
ως Διοίκηση και ως εργαζόμενοι στην Επιχείρηση,
έχοντας παράλληλα, στην
προσπάθεια μας αυτή συμπαραστάτη, το Δήμαρχο
και το Δημοτικό Συμβούλιο
του δήμου μας.

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα
Θεμιστοκλή Θ. Ανθρακίδη
Η προστασία των υδάτινων
πόρων, αλλά και ο έλεγχος της
ποιότητάς τους είναι κομβικής
σημασίας για τη χωρική ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής.
Για το λόγο αυτό αποτελεί κύρια
προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, με στόχο την πρόληψη
και τη μείωση της ρύπανσης, την
προώθηση της βιώσιμης χρήσης του νερού, την προστασία
του υδάτινου περιβάλλοντος, τη
βελτίωση της κατάστασης των
υδάτινων οικοσυστημάτων και
την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων των πλημμυρών και της ξηρασίας.

διαχείριση των υδάτινων πόρων
στη Διασυνοριακή Περιοχή», το
οποίο εγκρίθηκε στο πλαίσιο
της 3ης πρόσκλησης του IPA
Προγράμματος Διασυνοριακής
Συνεργασίας «Ελλάδα - πρώην
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία
της Μακεδονίας 2007-2013».
Χαρακτηριστικό της ποιότητας
του σχεδιασμού και της προετοιμασίας είναι ότι εγκρίθηκε
πρώτο συγκεντρώνοντας την
υψηλότερη βαθμολογία στα
έργα που υποβλήθηκαν και στο
συγκεκριμένο άξονα (άνω των
50 προτάσεων).
Στο πλαίσιο του έργου η

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη
για ουσιαστικές δράσεις στην
κατεύθυνση του ελέγχου της
ποιότητας των υδάτινων πόρων,
αλλά και την ορθολογική χρήση
τους, η διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και
Αποχέτευσης Παιονίας συνέταξε ένα επιχειρησιακό σχέδιο
το οποίο περιλαμβάνει μελετημένες δέσμες δράσεων που
συμπληρωματικά εξασφαλίζουν
τη βιώσιμη χρήση των υδάτινων
πόρων. Στο σχεδιασμό ελήφθησαν υπόψη τόσο οι οικονομικές
χρήσεις του νερού, όσο και ο
ρόλος του ως κοινωνικό αγαθό.
Αναγνωρίζοντας τη δυσκολία
χρηματοδότησης των δράσεων από ιδίους πόρους ή από το

ΔΕΥΑ Παιονίας προμηθεύτηκε και εγκατέστησε τον πλέον
σύγχρονο εξοπλισμό χημείου
στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Πολυκάστρου, έτσι
ώστε να διασφαλίζεται ο συνεχής έλεγχος και κατ΄ επέκταση η
υψηλή ποιότητα του νερού που
καταλήγει στον Αξιό ποταμό. Το
εν λόγω χημικό εργαστήριο είναι ένα από τα καλύτερα και πιο
αξιόπιστα της Βορείου Ελλάδας.
Η λειτουργία του θα εξασφαλίζει
τη συνεχή και συνεπή ανάλυση
των υδάτων του Δήμου, ενώ θα
μπορεί να παρέχει υψηλού επιπέδου αναλύσεις για λογαριασμό υπηρεσιών της ευρύτερης
περιοχής.
Αποτέλεσμα των ανωτέρω

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τα στελέχη της ΔΕΥΑ με
την υποστήριξη των στελεχών
του Δήμου αναζήτησαν χρηματοδότηση μέσω ευρωπαϊκών
πόρων και συγκεκριμένα του IPA
Προγράμματος Διασυνοριακής
Συνεργασίας «Ελλάδα - FYROM
2007-2013».
Σε συνεργασία με το Δήμο
Γευγελής προετοιμάστηκε το
έργο AQUA-M: «Κοινές δράσεις για την αποτελεσματική

δράσεων αναμένεται να είναι
η βελτίωση της ποιότητας των
υδάτων, ο συνεχής και αξιόπιστος έλεγχός τους και η αναβάθμιση της ποιότητας των επεξεργασμένων λυμάτων. Αποτελεί
στρατηγικό στόχο της Δημοτικής Αρχής και της ΔΕΥΑΠ η
προστασία και η βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων,
αλλά και η ορθολογική χρήση
του νερού ως αναπτυξιακό πόρο
της περιοχής.

ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Έκθεση προιόντων
εξαγωγής για
επιχειρηματίες
Στα πλαίσια του προγράμματος
Business circle–SKK για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, όπου
συμμετέχει η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, προβλέπεται η πραγματοποίηση τριών περιφερειακών
(3) εκθέσεων (2 ημερών η κάθε μια)
σε Κιλκίς, Στρώμνιτσα (ΠΓΔΜ) και
Κίτσεβο (ΠΓΔΜ).
Τι ακριβώς είναι η έκθεση στο
Κιλκίς:
1.Τύπος Έκθεσης: Έκθεση δειγμάτων – Δικτύωση – Επιχειρηματικές
Επαφές
2. Διάρκεια 2 ημέρες, 16-17.11.16
3. Χώρος Κλειστή αίθουσα
εκδηλώσεων
4. Κάθε επιχείρηση θα διαθέτει
ένα τραπέζι 1,5x1, επάνω θα υπάρχει η ταμπέλα με την επωνυμία της
και το Δήμο προέλευσης (Κιλκίς,
Παιονία, Στρώμνιτσα, Κίτσεβο) και
στο τραπέζι θα μπορεί να έχει περιορισμένα δείγματα των προϊόντων
της καθώς και έντυπα (τιμοκαταλόγους, προσπέκτους).
5. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν μπορούν να έχουν οποιαδήποτε δραστηριότητα, κατά προτίμηση παραγωγικές-βιοτεχνικές,
αλλά μπορεί να είναι και παροχής
υπηρεσιών ή εμπορικές, αρκεί να
έχουν κάποια εξαγωγική προοπτική
είτε να υπάρχει ενδιαφέρον δραστηριοποίησης στα Σκόπια, ξεκινώντας
από αυτούς τους 2 δήμους (Στρώμνιτσα, Κίτσεβο)
Με αυτόν τον τρόπο θα συμμετέχουν 65 επιχειρήσεις από Κιλκίς, 20
από Στρώμνιτσα και 15 από Κίτσεβο.

Ενδιαφέρον για τις επιχειρήσεις
του Νομού Κιλκίς για να συμμετέχουν ως εκθέτες:
1. Θα επιδείξουν προϊόντα και
υπηρεσίες στους επισκέπτες της
Έκθεσης
2. Θα έχουν επαφές με τις 35 επιχειρήσεις από ΠΓΔΜ, με επισκέπτες
από τη χώρα αυτή που θα έρθουν
στην Έκθεση, με τους υπευθύνους
των 2 Δήμων Στρώμνιτσας και Κίτσεβο και τέλος με επισκέπτες από
το Κιλκίς που θα προσκληθούν δημόσια να επισκεφθούν την Εκθεση.
Η συμμετοχή των επιχειρήσεων θα
είναι δωρεάν.
3. Επίσης θα συμμετάσχουν με
ανάλογο τρόπο και σε 2 διήμερες
εκθέσεις σε Στρώμνιτσα και Κίτσεβο
είτε σαν εκθέτες είτε σαν επισκέπτες
με τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής καλυμμένα.
Επιλογή επιχειρήσεων – Κριτήρια
Λόγω των στενών χρονικών
περιθωρίων, θα επιλεγούν οι επιχειρήσεις που θα ανταποκριθούν
άμεσα στις απαιτήσεις της Έκθεσης,
με κύρια κριτήρια τον εξαγωγικό
προσανατολισμό, το αντικειμενικό ενδιαφέρον για την αγορά της
ΠΓΔΜ, ενώ θα προτιμηθούν αυτές
που για πρώτη φορά επιχειρούν μία
παρουσία στην αγορά αυτή.
Πληροφορίες
ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΚΙΛΚΙΣ
ΜΕΠΕ, αρμόδιος: Ηλιάδης
Χρήστος, τηλ: 23410 28705,
29690, ώρες 8:00-14:30

1η Οκτωβρίου: Παγκόσμια
Ημέρα των Ηλικιωμένων
Στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Πολιτιστικού Κέντρου Αγίου
Πέτρου, σε ένα φιλόξενο, κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο
πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου, η φετινή γιορτή των ανθρώπων της
Τρίτης Ηλικίας . Μία εκδήλωση
αφιερωμένη στη «Παγκόσμια
Ημέρα των Ηλικιωμένων», ένα
ελάχιστο δείγμα ευγνωμοσύνης
για τη συνεχιζόμενη προσφορά
και την πολύτιμη μετάδοση της
σοφίας τους.
Βασικός εμπνευστής της οργανωτικής αυτής πρωτοβουλίας, το
προσωπικό του Προγράμματος
«Βοήθεια στο Σπίτι» Ευρωπού, το
οποίο τα τελευταία χρόνια τιμά
ανελλιπώς την γιορτή αυτών των
ανθρώπων. Σεβόμενοι την καθημερινότητά τους, επιμελήθηκαν
λεπτομερώς την διοργάνωση της
εκδήλωσης, με την καθοδήγηση
και την υποστηρικτική παρέμβαση της Αντιδημάρχου κ.Αναστασίας Παπαδοπούλου. Εξίσου
σημαντική υπήρξε η ευγενική
προσφορά της ομάδας εθελοντών του Πολιτιστικού Συλλόγου
Αγίου Πέτρου, κατά την έναρξη
και μετά το πέρας της συγκέντρωσης. Χαιρετισμό απηύθυνε
ο Δήμαρχος Παιονίας, κ. Χρήστος

Γκουντενούδης, ενώ παρέστησαν
η Αντιδήμαρχος Γεωργίας-Κτηνοτροφίας κ. Αναστασία Παπαδοπούλου, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας-Φωτισμού κ. Μεμετζής
Κωνσταντίνος, ο Πρόεδρος της
Τοπικής Κοινότητας Αγίου Πέτρου
κ. Παρασκευόπουλος Γεώργιος,
καθώς και η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μεσιάς κ. ΚούρτηΚάργα Σοφία-Γεωργία. Καθ΄ ολη
τη διάρκεια οι παρευρισκόμενοι
είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν παραδοσιακούς χορούς από
τα μέλη και φίλους του τοπικού
συλλόγου, απαγγελίες ποιημάτων
από τους μαθητές του Δημοτικού
Σχολείου, ένα προσεγμένο γεύμα
που παρέθεσε, προς τιμήν τους, ο
Δήμος Παιονίας, να δεχτούν την
περιποίηση του προσωπικού και
να χαμογελάσουν διαβάζοντας
τις ευχετήριες κάρτες με «Χρόνια
Πολλά, Υγεία, Αγάπη». Φεύγοντας,
άφησαν πίσω τους τις καλύτερες εντυπώσεις, αλλά και τις δικές
τους ευχές. Εκφρασμένες, άλλοτε
με χαμόγελο κι άλλοτε μ΄ένα γλυκό παράπονο, διατυπώθηκαν
από τον καθένα με διαφορετικό
τρόπο, αλλά με το ίδιο ακριβώς
περιεχόμενο : «Να μη γεράσετε
ποτέ, σαν εμάς».
Πεταλά Παρασκευή

.
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Θεσμός ο Ημιμαραθώνιος Πάϊκου
Στις 6 Νοεμβρίου ο αγώνας, δήλωση συμμετοχών εώς και τις 30/10/2016
Την Κυριακή 6 Νοεμβρίου
2016 θα διεξαχθεί ο 6ος «Ημιμαραθώνιος Πάικου» στο όρος
Πάϊκο.
Ο αγώνας φέτος θα είναι αφιερωμένος στον
αγώνα των κατοίκων της
περιοχής για την πρσστασία των νερών του Πάικου.
Η δημιουργία 18 «μικρών»
υδροηλεκτρικών σταθμών οτα
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. Στη
μνήμη του συναθλητή μας
Πεντέλα Κώστα αποφασίστηκε
να δοθεί στον πρώτο σταθμό
του αγώνα το όνομα του. Έτσι
από δω και πέρα ο σταθμός
που βρίσκεται οτο χλμ 6,7 θα
ονομάζεται «Πεντέλας».
ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΣΗΣ: 08.00’ π.μ.
ΩΡΑ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 10.30’ π.μ.
ΛΗΞΗ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΩΝ: 14.30’μ.μ.
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ

ΣΤΑΘΜΟΥ: 12:30’ μ.μ.
Τα χρονικά όρια τερματισμού
και κλεισίματος του κεντρικού
σταθμού, ενδέχεται να αυξηθούν αν οι καιρικές συνθήκες
που επικρα-τούν και η κατάσταση των μονοπατιών το απαιτούν.
ΑΠΟΝΟΜΕΣ: 14.30 μ.μ.

μετέχουν άνδρες και γυναίκες
που έχουν συμπλη¬ρώσει το
18ο έτος της ηλικίας τους. θα
υπάρχουν οι εξής κατηγορίες για τους άνδρες 18-30,3150,51+. Στις γυναίκες οι κατηγορίες θα διαμορφωθούν βάσει
του αριθμού των συμμετοχών

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ:
Προφήτης Ηλίας Καστανρής.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται μέσω του website www.
ospeg.gr από την Τετάρτη 21
Σεπτεμβρίου μέχρι και την Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016 και
θα πρέπει να περιλαμβάνουν
απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία: Ονοματεπώνυμο, Όνομα
Πατρός, Φύλο, Χρονολογία γέννησης, Τηλέφωνα επικοινωνίας,
Email επικοινωνίας, Σύλλογο.
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Το κόστος συμμετοχής για

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ:
Ορεινή διαδρομή απόστασης περίπου 20 χιλιομέτρων
οε μονοπάτια (15km) και δασικούς δρόμους (5 km). Το
υψόμετρο που θα κινηθεί ο
αγώνας θα είναι από 900μ εως
1 350μ, ενώ η συνολική υψομετρική κάλυψη είναι 11ΟΟμ.
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Στον αγώνα μπορούν να συμ-

τους αθλητές/τριες είναι 20
ευρώ και θα καταβάλλεται στην
AlphaBank (πρώην Εμπορική
Τράπεζα) στον αριθμό λογαριασμού 66350975 (IBAN:GR97
0120 5190 0000 0006 6350 975)
ως δικαιούχος ορίζεται ο Ορειβατικός Σύλλογος Περιηγητών
Γουμένισσας.
ΕΠΑΘΛΑ:
Μετάλλιο για όλους τους
αθλητές, δώρα για τους τρεις
πρώτους άντρες κάθε κατηγορίας και τις τρεις πρώτες
γυναίκες (ανάλογα με τις κατηγορίες), τιμητική διάκριση για
τον μεγαλύτερο και μικρότερο
σε ηλικία αθλητή ή αθλήτρια.
Διοργάνωση: Ορειβατικός
Σύλλογος Περιηγητών
Γουμένισσας

Νέες στρατηγικές της οικονομικής διπλωματίας
Του Δημήτρη Μάρδα Υφυπουργού Εξωτερικών

*Δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Realnews, 9/10/2016

Το 2016 θα κλείσει με την οργάνωση από το Υπ. Εξωτερικών,
14-16 επιχειρηματικών αποστολών και 12 Μεικτών Διυπουργικών Επιτροπών (ΜΔΕ). Το 2017
θα ανοίξει με 22 επιχειρηματικές αποστολές και με 12 ΜΔΕ. Το
πρόγραμμα των επιχειρηματικών
αποστολών του ΥΠΕΞ για το 2017,
έχει ήδη δημοσιοποιηθεί στην
ιστοσελίδα μας και στα Επιμελήτρια της χώρας.
Από τα τέλη του 2015 χαράζεται μια πολιτική αφύπνισης της
οικονομικής διπλωματίας της χώρας. Επισκεφθήκαμε χώρες που
είχαν διαγραφεί από το δικό μας
χάρτη (π.χ Μαρόκο), ανοίγοντας
παράλληλα προοπτικές σε άλλες
για πρώτη φορά (π.χ. Καζακστάν).
Παράλληλα προσδιορίσαμε τον
σημαντικό ρόλο που παίζουν ορισμένες χώρες για την Ελλάδα, δίνοντας έμφαση σε αυτές, τόσο
πέρυσι όσο και φέτος.
Η Ελλάδα διαθέτει στο χώρο
της οικονομικής διπλωματίας
τρία πλεονεκτήματα διεθνώς.
Πρώτον, επιδιώκει την οικονομική συνεργασία, που οδηγεί σε
ισότιμη πολιτική, αποφεύγοντας
την πολιτική διείσδυση μέσω της
οικονομικής της επέκτασής. Αυτό
μας κάνει συμπαθείς. Δεύτερον,
ο πολιτισμός και το ιστορικό της
παρελθόν, ζυγίζει πολύ, όσο παράδοξο και αν ηχεί, ιδιαίτερα σε

των ξένων επενδύσεων, ελάχιστα
γραφειοκρατικό.
Κλείνοντας το έτος με την επεξεργασία όλων των ανωτέρω πολιτικών υπέρ των ΜμΕ, το 2017
δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις επιχειρηματικές αποστολές και στη
συνέχιση της σύσφιξης των σχέσεών μας με τρίτες χώρες μέσω ΜΔΕ.
Επίσης μεθοδεύεται η όλο και
πιο συστηματική ενημέρωση των
ξένων επενδυτών για τη χώρα. Στο
πλαίσιο αυτό, αποστέλλονται κατά
την τρέχουσα περίοδο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πληροφορίες σε ένα μεγάλο σύνολο
μεγάλων ξένων εταιριών που επιλέξαμε και δραστηριοποιούνται σε
συγκεκριμένους κλάδους της βιομηχανίας. Οι πληροφορίες αυτές
αφορούν στον επενδυτικό νόμο
στα αγγλικά, μια παρουσίαση του
και χάρτες με όλες τις βιομηχανικές χώρες της χώρας, τη διαθεσιμότητα των άδειων κτηρίων κ.λπ.
Το 2016 επισκεφθήκαμε άνω
των 100 επενδυτικών οίκων στις
ΗΠΑ και Ην. Βασίλειο. Παράλληλα, αρχίζουν επισκέψεις στα
γραφεία ξένων μεγάλων εταιριών,
(π.χ. Κορέα τις επόμενες ημέρες)
όπου εκεί παρουσιάζονται οι επενδυτικές ευκαιρίες, που προσφέρει
η χώρα.
Το 2017 στοχεύουμε σε συγκεκριμένες χώρες της Μ. Ανατολής,
του Κόλπου, της Ασίας και Αφρικής

χώρες όπου μνημεία του αρχαίου
ελληνικού πολιτισμού φαντάζουν
ζωντανά ακόμη και σήμερα. Τρίτον, παντού, και μάλιστα πολύ
κοντά στους ξένους κυβερνήτες,
υπάρχουν Έλληνες, που θεωρούνται οι καλύτεροι πρέσβεις μας κι
βοηθούν σιωπηρά.
Αυτά τα στοιχεία έχουν ενσωματωθεί στην νέα μας πολιτική
επικοινωνίας, συνεννόησης και
συνεργασίας με τρίτες χώρες.
Το 2016 δόθηκε ιδιαίτερη προτεραιότητα σε μέτρα πολιτικής
υπέρ των εξαγωγικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ). Έτσι,
προσφέρεται μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΕΞ (www. agora.mfa.
gr), ένα σύνολο υπηρεσιών και
πληροφοριών, ικανό να βοηθήσει
κάθε εξαγωγέα, χωρίς το παραμικρό κόστος. Λίστες λόγου χάρη, με
10 χιλιάδες ξένους εισαγωγείς σε
35 κλάδους, διευθύνσεις για καταστήματα delicatessen σε 70 χώρες,
αναλυτικοί πίνακες του εισαγωγικού εμπορίου άλλων κρατών, κ.ά,
βρίσκονται ήδη αναρτημένα στην
«αρχική σελίδα» του portal μας.
Παράλληλα, κατατέθηκε στο
Κυβερνητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) ένα
σύνολο προτάσεων φορολογικού
χαρακτήρα υπέρ των εξαγωγέων,
συμβατών με το κοινοτικό δίκαιο,
προς συζήτηση. Επίσης ετοιμάσαμε ένα νέο πλαίσιο αδειοδότησης

στρατηγικού χαρακτήρα γι εμάς,
δίνοντας έμφαση σε κλάδους που
μπορούν να βελτιώσουν τη συμμετοχή τους στο εξαγωγικό μας
εμπόριο. Ένα σύνολο δράσεων
αναπτύσσεται σε συνεργασία με
τους συλλογικούς φορείς της χώρας (Επιμελητήρια κ.λπ).
Χωρίς να υποβαθμίζονται όλοι
οι υπόλοιποι δυναμικοί εξαγωγικοί
κλάδοι της οικονομίας, δίνεται έμφαση στα κατασκευαστικά υλικά,
τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις,
τα φάρμακα και τις εναλλακτικές
μορφές ενέργειας. Από την άλλη,
μεθοδεύεται η ανάπτυξη συνεργειών ελληνικών εταιριών με ξένων, μέσω του μηχανισμού της
υπεργολαβίας ή μέσω συνεργασιών σε τρίτες χώρες ιδίως στον
κατασκευαστικό τομέα.
Τέλος, εφαρμόζοντας μια
πολιτική ισόρροπων σχέσεων,
αναπτύσσουμε την εξαγωγική
μας δραστηριότητα σε όλες τις
χώρες της επιλογής μας, προσφέροντας από την άλλη, όποτε
και όπου χρειαστεί, τις υπηρεσίες μας με σκοπό την εξομάλυνση
των εκεί διμερών σχέσεων ανάμεσα στα κράτη, που βρίσκονται
στο επίκεντρο ενδιαφέροντος
της χώρας μας. Με την ανάπτυξη
της οικονομικής διπλωματίας
ενδυναμώνει λοιπόν η θέση μας
ως γεφυροποιού σε αυτές τις
περιπτώσεις.
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Οι Μικρασιάτες του Νομού Κιλκίς τίμησαν
τους προγόνους τους κατά την “Ημέρα Εθνικής

Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας
από το Τουρκικό Κράτος”

Όπως προβλέπεται στο
π.δ. 304/2001 η 14η Σεπτεμβρίου έχει καθορισθεί ως
Ημέρα Εθνικής Μνήμης της
Γενοκτονίας των Ελλήνων
της Μικράς Ασίας από το
Τουρκικό Κράτος .
Την Κυριακή 18 Σεπτεμβρίου 2016 στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στην
πόλη του Κιλκίς , σύμφωνα
με το Πρόγραμμα που εξέδωσε η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, τελέστηκε από
τους Ιερείς του Ιερού Ναού
Επιμνημόσυνη Δέηση υπέρ
αναπαύσεως των ψυχών
των Ελλήνων της Μικράς
Ασίας, θυμάτων του Τουρκικού Κράτους, παρουσία
σύσσωμων των Πολιτικών
και Στρατιωτικών Αρχών του
τόπου, εκπροσώπων Πολιτιστικών Συλλόγων και πλήθος
κόσμου.
Ομιλητής εντός του
ναού, μετά το Μνημόσυνο,
ήταν ο στρατιωτικός, διπλωμάτης και έγκριτος και αναγνωρισμένος ερευνητής και
συγγραφέας, όσον αφορά τη
γενοκτονία του Ελληνισμού
της Ανατολής, κύριος Χάρης
Τσιρκινίδης. Ο συγγραφέας
κατά την σύντομη , λόγω του

περιορισμένου χρόνου που
είχε στη διάθεσή του, αλλά
περιεκτική ομιλία του επικεντρώθηκε κυρίως στο οτι
είναι λάθος να αναφερόμαστε ξεχωριστά σε «γενοκτονία των Ποντίων» και «σε γενοκτονία των Μικρασιατών»
διότι η γενοκτονία είναι μία
και ενιαία και συντελέστηκε
από το Τουρκικό Κράτος
σε βάρος του μιλέτ των
Χριστιανών συνολικά (Ελλήνων της Ανατολής, Αρμενίων, Ασσυρίων) από το 1914
έως και το 1922. Για τους Ρωμιούς της Κωνσταντινούπολης αυτή επαναλήφθηκε τα
έτη 1936, 1955 και 1964. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά
ανέφερε, κυβερνήσεις όπως
της Σουηδίας και της Νότιας Αυστραλίας, που μετά
από αγώνα και διαρκή ενημέρωση, αναγνώρισαν τη
γενοκτονία αναφέρονται
«σε γενοκτονία του Τούρκων σε βάρος των Ελλήνων της Ανατολής». Τόνισε
οτι το λάθος το έκανε η
Ελληνική Πολιτεία με την
πράξη της να αναγνωρίσει
πρώτα ως ημέρα γενοκτονίας των Ποντίων την 19η
Μαϊου. Και επέκτεινε το λάθος αυτό με την καθιέρωση

της 14ης Σεπτεμβρίου ως
«Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων της Μ.Ασίας» αντί να
καθιερώσει μία ενιαία και
χωρίς κατακερματισμούς
«Ημέρα Μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της
Ανατολής από το Τουρκικό
Κράτος». Και έκλεισε την ομιλία του λέγοντας οτι η πράξη αυτή εκθέτει πρώτιστα
τους ίδιους τους Πόντιους
και αυτούς που πήραν την
πρωτοβουλία γιατί ξεχώρισαν οι ίδιοι τους εαυτούς
τους από τους υπόλοιπους
΄Ελληνες λες και οι ίδιοι
δεν αποτελούν κομμάτι του
Ελληνικού ΄Εθνους.
Η εκδήλωση συνεχίστηκε με τρισάγιο στο Μνημείο
Ηρώων και Πεσόντων, στο
νέο δημοτικό πάρκο Κιλκίς,
όπου και κατατέθηκαν στεφάνια από τις Αρχές και
Μικρασιάτικους Συλλόγους.
Κατέθεσαν στεφάνια:
Ως Εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου οι Βουλευτές του
Ν. Κιλκίς, κ.κ. Θ. Παραστατίδης και Γ. Γεωργαντάς ο
Ανώτερος Διοικητής Φρουράς και Διοικητής της 71ης
Α/Μ Ταξιαρχίας «Πόντος»
Ανχης (ΠΒ) κ. Φ. Ιορδανίδης,
ο Αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς
κ. Α. Βεργίδης, ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Κιλκίς κ. Ι. Τσογγίδης, ο Διευθυντής της Αστυνομικής
Δ/νσης Κιλκίς κ.Η. Μπόλος,
ο Διοικητής Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας Κιλκίς Επιπυραγός
κ. Α. Αραμπατζίδης, ο Πρόεδρος της ΄Ενωσης Απόστρατων Αξιωματικών Ν.Κιλκίς, ο
Βουλευτής Κιλκίς Χ. Χατζησάββας ως εκπρόσωπος του
Λαϊκού Συνδέσμου – Χρυσή Αυγή, ο εκπρόσωπος
των Ανεξαρτήτων Ελλήνων
κ. Ν. Τατίδης, ο εκπρόσωπος

του Συλλόγου Μικρασιατών
Πολυκάστρου και Περιχώρων
κ. Γ. Παπαδόπουλος συνοδευόμενος από νεανίδες του
Συλλόγου ντυμένες με παραδοσιακές φορεσιές, ο Πρόεδρος της Εταιρείας Μικρασιατικών Σπουδών & Ερευνών
Ευρωπού, ο Πρόεδρος του
Πολιστικού Συλλόγου Φανού
κ. Δ. Παυλακούδης. Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης
αποτέλεσε η κατάθεση του
στεφανιού του Πανελλήνιου
Μορφωτικού Συλλόγου Μικρασιατών «Το Κίζδερβεντ»
από τον μικρό Χρήστο γιό
του Κυμπαρίδη Στυλιανού,
Κιζδερβεντιώτη στην καταγωγή, και της Καλλισθένης
Πάκα, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε από όλους τους
παρευρισκόμενους.
Την εκδήλωση τίμησαν επίσης με την παρουσία τους η Πρόεδρος της
Δημοτικής Κοινότητας Κιλκίς κα Μαρία Τσοπούλου, ο
Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κιλκίς κ. Π. Τονικίδης,
ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ρυζίων κ. Ν. Ιντζόπουλος, η Πρόεδρος του
Πανελλήνιου Μορφωτικού
Συλλόγου Μικρασιατών «Το
Κίζδερβεντ» κα Δ. Βερβερίδου, ο Γεν. Δντής της ΑΝ.ΚΙ.
Α.Ε. κ. Παύλος Πασσαλίδης,
η Πρόεδρος του Παραρτήματος Κιλκίς του Λυκείου
των Ελληνίδων κα Δάφνη
Νιάκα.

& Ερευνών Ευρωπού
σ.σ. Εμείς επιμένουμε, συμφωνώντας με
τον έγκριτο συγγραφέα
κ. Χ. Τσιρκινίδη στο σημείο
αυτό, να διαφωνούμε με
την κατηγοριοποίηση της
γενοκτονίας. Είναι λάθος να
μιλούμε ξεχωριστά για γενοκτονία των Πόντιων, Αρμένιων, Ασσύριων ή Μικρασιατών. Όλοι οι χριστιανοί ορθόδοξοι εξοντώθηκαν από τούς
μουσουλμάνους Τούρκους
και Κούρδους κάτω από την
αρχική καθοδήγηση των Γερμανών και στη συνέχεια με
την υποστήριξη των Γάλλων,
των Ιταλών, των Σοβιετικών
και την σιωπηρή αποδοχή
των Άγγλων, των Αμερικάνων
και των Αράβων. (Πολύ πριν
τη μικρασιατική εκστρατεία,
η πολιτική των Νεοτούρκων ήταν η εξόντωση των
μη μουσουλμανικών πληθυσμών. Ιθύνων νους υπήρξε ο
Γερμανός στρατηγός Λίμαν
Φον Σάντερς που ανέλαβε
το 1913 τη στρατιωτική διοίκηση της Τουρκίας. Υπό
την καθοδήγησή του άρχισε ο βίαιος εκτοπισμός των
ελληνικών πληθυσμών της
δυτικής Μικράς Ασίας προς
την ενδοχώρα και τα Τάγ-

ματα Εργασίας [Αμελέ Ταμπουρού]. Η εντολή δόθηκε
με απόφαση της τουρκικής
κυβερνήσεως στη διοίκηση Σμύρνης στις 14 Μαϊου
1914). Εμείς οι απόγονοι
των θυμάτων του Τουρκικών θηριωδιών απαιτούμε
από την κυβέρνηση της
Τουρκίας να αναγνωρίσει
τις γενοκτονίες ενάντια σ΄
αυτούς τους πληθυσμούς
και να εκδώσει μία επίσημη συγνώμη.
Επιβάλλεται η Ελληνική Πολιτεία να επανέλθει άμεσα και καθορίσει
μία και ενιαία «Ημέρα
Εθνικής Μνήμης για τα
θύματα της γενοκτονίας
των Ελλήνων της Ανατολής από το Τουρκικό Κράτος» καταργώντας τις ήδη
υπάρχουσες. Ελπίζουμε οι
κ.κ. Βουλευτές του νομού
μας, που μας τίμησαν και
οι τρεις με την παρουσία
τους στην εκδήλωση, να
βοηθήσουν προς την κατεύθυνση αυτή εισάγοντας
προς συζήτηση στο Κοινοβούλιο την πρόταση.

Ευχαριστούμε όλους
όσους τίμησαν με την
παρουσία τους στην εκδήλωση τη μνήμη των προγόνων μας.
Απόστολος Ν.
Καραγιαννόπουλος
Πρόεδρος της Εταιρείας
Μικρασιατικών Σπουδών

Ευχαριστήριο Δ.Σ. του συλλόγου καρκινοπαθών
Το διοικητικό συμβούλιο
του συλλόγου καρκινοπαθών Κιλκίς και Παιονίας
“ΑΓΙΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΤΡΑΠ Ε Ζ Ο Υ Ν Τ Ι Ο Σ” ε υ χ α ρ ι σ τ ε ί ό σ ο υ ς σ υ νέ β α λα ν
σ τ η ν πρ α γ μ α τ ο π ο ί η σ η
της εκδήλωσης “Ζωή και
Ομορφιά” που έ γινε το
Σάββατο 25 Ιουνίου 2016
σ την πόλη του Πολυκάσ τρου σ τα πλαίσια των
“Πολυκαστρινών” και πιο
συγκεκριμένα:
Το Δήμο Παιονίας για
την υποσ τήριξή του, τα
κατασ τήματα VIP Στέ λλας Παυλίδου, VIP Βού-

λας Καρακατσανίδου, TOP
FASHION Μένης Σούλιου,
FOCUS Δέσποινας Ιωαννίδου, Nanina Ελισάβετ
Καλιοντζίδου, I Love My
Shoes Φωτεινής Παπανικολάου, Emporio shoes
Ευαγ γελίας Χατζηκαμάρη, Pink of boo Νικολέτας
Δαδά, Steps Βίκης Σαρλή,
για την προθυμότατη παραχώρηση ρούχων, παπουτσιών και αξεσουάρ,
τις επιχειρήσεις make up
Γιάννα Γκαντίδου – Πόπη
Παυλίδου – Μαρία Κουλίνα, κομμωτήριο ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Passion of creation, κομ-

μωτήριο GOLDEN CLASS
που περιποιήθηκαν τα μον τέλα της επίδειξης μόδας, τα μικρά και μεγάλα
παιδιά της περιοχής του
Πολυκάστρου που με πολύ
άνεση, χάρη και με έναν
“πηγαίο επαγγελματισμό”
που χαρακτηρί ζ ει του ς
“γ νήσιους ερασιτέχνες”
περπάτησαν περιμετρικά
του σιντριβανιού της πλατείας ακολουθώντας τους
ρυθμούς της μουσικής
που επέλεγε κάθε φορά
ο υπεύθυνος φωτισμού
και ηχολήπτης Θανάσης
Ντέμκο και επέδειξαν τον

ρουχισμό και τα υποδήματα των τοπικών καταστημάτων, την διατροφολόγο
Ξένια Τσαλταμπάσογλου
για τις διατροφικές συμβουλές της, τα παιδιά του
χορευτικού τμήματος του
πολιτισ τικού συλλόγου
Αγίου Πέτρου με την δασκάλα τους Λίνα Μόρφη
που ξεσήκωσαν το κοινό
με τους ρυθμούς zuba,
την ορχήσ τρα Δημήτρη
Δίγκα για τους μακεδονικούς σκοπούς με τα Χάλκ ι ν α τ η ς Γο υ μ έ ν ι σ σ α ς ,
την επιχείρηση SANIDAS
για την φιλική υποσ τή-

ρι ξή της, την Δ έσ ποινα
Σαγματοπούλου για την
άψογη παρουσίαση της
εκδήλωσης ωσάν γνήσια
επαγγελματίας. Ιδιαίτερα
ευχαριστούμε τον Μάριο
Παπαδόπουλο ιδιοκτήτη
του κομμωτηρίου GOLDEN
CLASS που συνετέλεσε στα
μέγιστα ώστε να υπάρξει
ο απαραίτητος συν τονισμός όλων και ο οποίος
δωρίζον τας ο ίδιος “την
κοτσίδα του” έστειλε ένα
ωραιότατο μήνυμα αγάπης
και προσφοράς.
Τέλος ευχαρισ τούμε όσες και όσους πέρα

από ταμπού και προκαταλήψεις ήρθαν, είδαν και
απόλαυσαν την “Ζωή και
Ομορφιά” γιατί όλοι μαζί
κατανοούμε καλύτερα ότι
η ζωή έχει πράγματι ομορφιά όταν έχεις δίπλα σου
τούς άλλους και παίρνεις
δύναμη να συνεχίσεις. Ας
ε μ πλ ο υ τ ί σ ο υ μ ε λ ο ι π ό ν
τη ΖΩΗ μας με αγάπη, πίσ τη, ελπίδα, αισιοδοξία,
πρόληψη, χορό και τραγούδι για να είναι γεμάτη ΟΜΟΡΦΙΑ διώχνοντας
κάθε σημάδι καρκίνου και
αποθώντας κάθε άγγιγμα
καρκινώματος.

ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
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Έβδομη πανελλήνια συνάντηση Κιζδερβενιωτών σ τη
Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής
Του Πολυκράτη Παντσίδη
-Εδώ γεννήθηκα στα Μπόζαλα
το 1926, σε ένα πλίθινο εγκαταλειμμένο από τους Τούρκους
χαμόσπιτο. Ένα χρόνο μετά οι
γονείς μου το εγκατέλειψαν και
αυτοί για να βρουν ένα καλύτερο τόπο να ζήσουμε.

Η ζωή τους εδώ ήταν δύσκολη. Η γη ξερή δίχως νερό. Δεν
έμοιαζε καθόλου με αυτήν του
Κίζδερβεντ. Από τότε που γεννήθηκα σήμερα ξαναγύρισα
να δω το τόπο όπου γεννήθηκα. Ενενήντα χρόνια ολόκληρα
πέρασαν. Το όνομα μου είναι
Δημήτρης Μητσόπουλος από
το Πολύπετρο.
-Με συγκίνηση άκουγα τα λόγια του, διότι στο πρόσωπο του
αντίκριζα το πρόσωπο του πατέρα μου. Αν σήμερα ζούσε θα

‘ταν μαζί μας. Εδώ γεννήθηκε το
1927. Έξη μήνες αργότερα και
οι δικοί του γονείς αναζήτησαν
για τους ίδιους λόγους, μια καλύτερη ζωή.
Από νωρίς της Κυριακής 4
του Σεπτέμβρη 2016, Κιζδερ-

τα πρώτα χρόνια της προσφυγιάς τους αρκετές οικογένειες
Κιζδερβενιωτών και άλλοι πρόσφυγες. Εδώ σήμερα οι σημερινοί Κιζδερβενιώτες ήρθαν να
αποτίσουν φόρο τιμής στους
προγόνους τους και στους πεσόντες μαχητές της σωτήριας
μάχης του Κίζδερβεντ τη 14η
του Σεπτέμβρη του 1920.
Έντονα συναισθήματα «πλημύρισαν» τις καρδιές των Κιζδερβενιωτών. Έσμιξαν συγγενείς και φίλοι. Μάτια δάκρυσαν
από συγκίνηση. Συναισθήματα
όμορφα που γυρνούν το χρόνο
πίσω στις «ρίζες» των προγόνων
τους. Αυτό το συγκινητικό θέαμα καταγράφεται κάθε φορά
με πανομοιότυπο τρόπο που
βενιώτες από όλη την Ελλάδα, οι Κιζδερβενιώτες ανταμώνουν.
συνέρεαν με λεωφορεία και
Με την επιμνημόσυνη ακοαυτοκίνητα στη Νέα Τρίγλια λουθία, την κατάθεση στεφάΧαλκιδικής για να παρευρε- νων και το κέρασμα από τους
θούν στην έβδομη συνάντηση πρόσχαρους οικοδεσπότες ολοτων απανταχού Μικρασιατών κληρώνεται το πρώτο μέρος της
Κιζδερβενιωτών.
εκδήλωσης.
Πρώτος σταθμός τους, ο
Την θέση αυτή «Μπόζαλα»
οποίος περιελάμβανε και το οι τοπικοί Κιζδερβενιώτες σε
πρώτο μέρος της εκδήλωσης συνεργασία με τους υπόλοιπους
ήταν η περιοχή «Μπόζαλα» ή πρόσφυγες της Νέας Τρίγλιας
Μικράλωνα όπως τα λένε σήμε- αξιοποίησαν με το καλύτερο
ρα, λίγα χιλιόμετρα έξω από την τρόπο. Το ξερό και απόμακρο
Νέα Τρίγλια. Εδώ κατοίκησαν τοπίο, το έκαναν μια όαση μνή-

μης των προγόνων τους. Έκτισαν το εξωκκλήσι, το ηρώο, το
μουσείο και όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για να έρχονται να εορτάζουν την μνήμη
του Τιμίου Σταυρού, ημέρα της
μάχης του Κίζδερβεντ και τα
εννιάμερα της Παναγίας. Συγχαρητήρια πολλά τους αξίζουν».
Επόμενος σταθμός του ανταμώματος το πευκόφυτο γραφικό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής εντός της Νέας Τρίγλιας,
όπου επακολούθησε το ψυχαγωγικό σκέλος της συνεύρεσης.
Εδώ είχαν την ευκαιρία οι Κιζδερβενιώτες να γευματίσουν, να
χορέψουν τους μικρασιατικούς
χορούς τους, να πιουν ένα ποτηράκι κρασί, να συζητήσουν
για τα παλιά και τα καινούργια.
Η μοναδική φωνή της Ντιλέκ
Κοτς μαζί με το εκπληκτικό παραδοσιακό μουσικό συγκρότημα «Ιχνηλάτες» μας μετέφεραν
νοερά στα πανηγύρια, τους γάμους και της χαρές των προγόνων μας που στήνονταν στην
πλατεία του Κίζδερβεντ, ενώ
η φιλόλογος Δέσποινα Παρασκευά, με το εξαίρετο κείμενο
της, προσέγγισε ιστορικά το
Κίζδερβεντ και τους ανθρώπους του.

Το παρελθόν με το παρόν
στο αντάμωμα σμίγουν. Τα
κομμάτια του ψηφιδωτού του
Κίζδερβεντ που η μοίρα τα
σκόρπισε, εδώ ενώνονται. Έτσι
η μέρα κυλά ευχάριστα. Για τους
Κιζδερβενιώτες είναι ξεχωριστή.
Αποχωρώντας υψώνουν για
μια ακόμη φορά τα ποτήρια

τους ευχόμενοι να ‘ναι γεροί
ν’ανταμώσουν και του χρόνου.
Όλα ήταν υπέροχα!
Καλή αντάμωση συμπατριώτες στην επόμενη συνάντηση στον Γερακώνα του νομού
Κιλκίς, το πρώτο εικοσαήμερο
του 2017.

Συμμετοχή Συλλόγου
Βαλτοτοπίου

Βαλτοτόπι Κιλκίς 14 Σεπτεμβρίου 2016 : Ημέρα μνήμης και
μνημόσυνο για τους πεσόντες στην μάχη για την υπεράσπιση
του χωριού ΚΙΖΔΕΡΒΕΝΤ Μ.Ασίας. ΑΙΩΝΙΑ ΤΟΥΣ Η ΜΝΗΜΗ.
Το επίσημο μνημόσυνο
που τελέσθηκε την 14 Σεπτεμβρίου 2016 στον Ι.Ν.
Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού Βαλτοτοπίου – Καμποχωρίου ΚΙΛΚΙΣ. Το μνημό-

συνο έγινε στα πλαίσια των
εκδηλώσεων « ΚΙΖΔΕΡΒΕΝΙΩΤΙΚΑ », ( Βαλτοτόπι 2016 )
που διοργανώνει κάθε έτος ο
Ε.Μ. Σύλλογος Μικρασιατών
« ΤΟ ΚΙΖΔΕΡΒΕΝΤ ».

Συντονισμένες ενέργειες για την καταπολέμηση της Λύσσας
Στην Ελλάδα, από τις 19
Οκτωβρίου 2012 έως τις 9 Μαΐου 2014, έχουν επιβεβαιωθεί
48 κρούσματα λύσσας σε ζώα,
με τελευταίο εκείνο σε κόκκινη
αλεπού στην Περιφερειακή
Ενότητα (Π.Ε.) Πέλλας. Η νόσος
έχει ιδιαίτερη σημασία για τη
δημόσια υγεία. Σημειώνεται
ότι στις 10 Σεπτεμβρίου 2016
καταγράφηκε νέο κρούσμα σε αλεπού στη Σόφια
της Βουλγαρίας, χώρα στην
οποία, όπως και στην Ελλάδα,
εφαρμόζεται πρόγραμμα εμβολιασμού και το τελευταίο
κρούσμα είχε καταγραφεί τον
Ιούνιο του 2014.
Η εαρινή καμπάνια των από
αέρος ρίψεων εμβολίων κατά
της Λύσσας, η οποία πραγματοποιήθηκε σε μη αστικές περιοχές των 21 Π.Ε. που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, ολοκληρώθηκε στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
(Π.Κ.Μ.) στις 15.05.2016. Το
δίμηνο πρόγραμμα της ενεργητικής επιτήρησης της νόσου (συλλογή θανατωμένων
αλεπούδων), που ακολουθεί
έναν μήνα μετά τους εμβολιασμούς και αφορά στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας αυτών, παρατάθηκε
με εγκύκλιο του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.&Τ.) έως τις 30
Σεπτεμβρίου 2016.
Στις 28 Ιουνίου 2016 πραγ-

ματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη σύσκεψη με θέμα «πορεία
εφαρμογής του Προγράμματος Παθητικής και Ενεργητικής
επιτήρησης της Λύσσας και
τη διαδικασία αποζημίωσης
των συλλεγόμενων δειγμάτων στα πλαίσια εφαρμογής
των προγραμμάτων αυτών»
που οργανώθηκε από το Τμήμα Ζωοανθρωπονόσων της
Δ/νσης Υγείας των Ζώων του
ΥΠ.Α.Α.&Τ., το Τμήμα Υγείας
Ζώων της Δ/νσης Κτηνιατρικής
Π.Κ.Μ. και το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγρ/κής Οικ/
μίας και Κτην/κής (Δ.Α.Ο.Κ.)
της Μ.Ε. Θεσ/νίκης. Στη σύσκεψη συμμετείχαν κτηνίατροι
των Δ.Α.Ο.Κ. και αρμόδιοι των
Δ/νσεων Δασών των Π.Ε. της
Π.Κ.Μ. και της Κυνηγετικής
Ομοσπονδίας ΜακεδονίαςΘράκης. Παραβρέθηκαν,
επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης
Αγροτικής Οικονομίας κ. Θ. Παπάς και η αναπλ. Προϊσταμένη
της Γενικής Δ/νσης Περιφ/κής
Αγρ/κής Οικ/μίας και Κτην/κής
κα Κ. Σαλογιάννου. Μεταξύ των
θεμάτων που συζητήθηκαν
ήταν ο προγραμματισμός των
επόμενων εμβολιασμών των
ζώων της άγριας πανίδας, η
τροποποίηση της Υπ/κής Απόφασης για το πρόγραμμα και
η οικονομική αποζημίωση για
τη συλλογή δειγμάτων. Αποφασίσθηκε η διεύρυνση των
συμμετεχόντων στη συλλογή

δειγμάτων, η ενημέρωση αυτών για τις συνθήκες δειγματοληψίας και την οικονομική
αποζημίωση που προβλέπεται
και η κατάθεση προτάσεων για
την ενίσχυση της ενεργητικής
επιτήρησης της νόσου προς το
Υπουργείο Περιβάλλοντος &
Ενέργειας (ΥΠ.Π.& ΕΝ.).
Στις 12 Ιουλίου 2016, με
πρωτοβουλία του Τμήματος Υγείας Ζώων της Δ/νσης
Κτην/κής Π.Κ.Μ., τη συμβολή
του Τμήματος Κτην/κής της

επιτήρησης της Λύσσας». Στη
σύσκεψη συμμετείχαν, ακόμη,
εκπρόσωποι της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας,
της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας
Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας,
του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για τη νόσο και τηλεφωνικά, σε ανοιχτή ακρόαση,
της Δ/νσης Διαχείρισης Δασών
και Δασικού Περιβάλλοντος
του ΥΠ.Π.& ΕΝ.. Κατά τη διάρκειά της επικυρώθηκαν οι
αποφάσεις της 28.06.2016 και

Δ.Α.Ο.Κ. Μ.Ε.Θ. και άμεση ανταπόκριση εκ μέρους του αρμόδιου τμήματος του ΥΠ.Α.Α.&Τ.,
πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μέσω Skype, στο πλαίσιο σύσκεψης στην Αθήνα με
θέμα «τον συντονισμό των φορέων και υπηρεσιών για την
ενίσχυση του Προγράμματος
Παθητικής και Ενεργητικής

διευκρινίστηκαν περαιτέρω
λεπτομέρειες για τις δράσεις
υπηρεσιών και φορέων.
Στις 28 Ιουλίου 2016 εκδόθηκε από το ΥΠ.Α.Α.&Τ. αφίσα
και δισέλιδο φυλλάδιο - Ενημερωτικό τρίπτυχο, που διαμορφώθηκε από τους διοργανωτές
της σύσκεψης της 28.06.2016,
σχετικά με τη συλλογή δειγ-

μάτων αλεπούδων για το πρόγραμμα της Λύσσας – Αποζημιώσεις και τον τρόπο συλλογής
και συσκευασίας νεκρών ζώων
και θανατωμένων αλεπούδων.
Τα παραπάνω μπορούν να
αναζητηθούν στην κεντρική
ιστοσελίδα της Π.Κ.Μ. (www.
pkm.gov.gr – «Ενδιαφέρουν
τον πολίτη» ->
Ενημέρωση για τη Λύσσα) ή στην ιστοσελίδα του
ΥΠ.Α.Α.Τ.(www.minagric.gr.
-> Πολίτης -> Νοσήματα που
μεταδίδονται από τα ζώα
στον άνθρωπο -> Λύσσα).
Υπενθυμίζεται ότι για να
εξαλειφθεί η λύσσα από την
Ελλάδα πρέπει να εμβολιάζονται από κτηνίατρο τα
σκυλιά και οι γάτες, για να
είναι προστατευμένα από τη
λύσσα και να μην υπάρχει
περίπτωση να μεταδώσουν
τη νόσο σε άνθρωπο και να
συλλέγονται:
Α. ΖΩΑ ΤΗΣ ΑΓΡΙΑΣ ΠΑΝΙΔΑΣ KAI ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΝΕΚΡΑ για να ελέγξουμε εάν
ο ιός της Λύσσας στα ζώα
έχει καταπολεμηθεί. Τα δείγματα συλλέγουν οι κυνηγοί,
οι φύλακες θήρας, οι δασικοί
υπάλληλοι και τα μέλη Περιβαλλοντικών Οργανώσεων.
Β. Α Λ Ε Π Ο ΥΔ Ε Σ Π Ο Υ
ΕΧΟΥΝ ΘΑΝΑΤΩΘΕΙ προκειμένου να ελεγχθεί κατά πόσο
τα ζώα αυτά έχουν προστα-

τευτεί από την κατανάλωση του εμβολίου-δολώματος
έναντι του ιού της Λύσσας.
Τα δείγματα συλλέγουν: α)
Εκτός κυνηγετικής περιόδου:
τα μέλη των συνεργείων δίωξης που συστήνονται από
τις δασικές υπηρεσίες, με
συμμετοχή φυλάκων θήρας
και κυνηγών και β) Εντός κυνηγετικής περιόδου: οι κυνηγοί και οι φύλακες θήρας με
άδεια κυνηγίου, παράλληλα
με τα συνεργεία δίωξης.
Οι κυνηγοί και οι θηροφύλακες δικαιούνται αποζημίωση κατά την προσκόμιση
των αλεπούδων στις κατά
τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες: «50 ΕΥΡΩ» για κάθε
αλεπού που ανευρίσκουν
νεκρή (όχι πτώμα σε προχωρημένη σήψη, όχι πυροβολημένο ή δηλητηριασμένο
ζώο) και «30 ΕΥΡΩ» για κάθε
αλεπού που θανατώνουν σε
συνεννόηση με τις κατά τόπους κτηνιατρικές υπηρεσίες,
στις περιοχές εφαρμογής του
Προγράμματος Εμβολιασμού
της άγριας πανίδας για τη
Λύσσα, κατά τη διάρκεια του
καθορισμένου χρονικού διαστήματος μετά τους εμβολιασμούς (για το τρέχον έτος
έως τις 30.09.2016).
Ας συμβάλλουμε όλοι στην
απαλλαγή της χώρας μας
από τη ΛΥΣΣΑ. Ας δράσουμε άμεσα.
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Βράβευση του Γιώργου
Περπερίδη για το έργο του
στο Κ.Υ. Πολυκάστρου

νια) σύμβολο του κόμματος του που έδρευε στο Μοναστήρι
και της Αντίστασης, Μανόλη (σημερινό Μπίτολα στα Σκόπια).
Γλέζο, ως εκ τούτο και η ταΑργότερα έγινε επίσκοπος
πεινότητα μου οφείλει να Πέτρας, πάλι κάτω από τη δικαιπαραδεχθεί πως ο κύριος οδοσία του Μητροπολίτη ΠελαΓλέζος μας έχει καλύψει γονίας Πλάτωνα Φορόπουλο.
όλους. Το τι έχει προσφέρει
Το 1908 ορίστηκε μητροποκαι συνεχίζει να προσφέρει λίτης Γρεβενών στη θέση του
η εκκλησία στο έθνος μας Μητροπολίτη Αγαθάγγελου
είναι καταγεγραμμένο στην Κωνσταντινίδη τον οποίο οι
ιστορία, αρκεί κανείς να ανα- τούρκοι πέτυχαν να μεταθέτρέξει σ΄αυτήν. Στην ιστορία σουν στην Αδριανούπολη,
Γράφει ο Νίκος
θα προστρέξω και εγώ σήμερα λόγω της εθνικής του δράΣιάνας
για να θυμηθούμε άλλα και να σης. Ο Αιμιλιανός συνέχισε το
θυμίσουμε στον κάθε Φίλη την έργο του προκάτοχού του με
Ζούμε ως χώρα και ως κοι- προσφορά και την συμβολή μεγαλύτερη ένταση ενάντια
νωνία λόγω της οικονομικής της εκκλησίας.
στο Βουλγαρικό κομιτάτο,
κρίσης δύσκολες στιγμές, πολΣτον Μακεδονικό αγώνα του που εκείνο τον καιρό μεσουλοί δε συμπολίτες μας είναι σε 1905-1911, ο Ελληνισμός της ρανούσε. Σε μια περιοδεία
κατάσταση απόγνωσης, το Μακεδονίας, ελληνόφωνη και του, μαζί με τον διάκονο του
τέρας της ανεργίας συνεχίζει μη, πλήρωσε βαρύ τίμημα προ- Δημήτριο Αναγνώστου, την
να τρομάζει με το μέγεθός του, κειμένου να αποφύγει το βιαίο 1η Οκτωβρίου 1911 δολοτα σπουδαγμένα παιδιά μας εκβουλγαρισμό που επιδίωκαν φονήθηκαν κοντά στο χωριό
πήραν τον δρόμο της ξενιτιάς, οι Βούλγαροι. Οι Σκοπιανοί θυ- Γκριντάδες, που έκτοτε φέρει
το προσφυγικό επιδεινώνει επι- μήθηκαν οτι υπάρχουν πολύ την ονομασία Αιμιλιανός.
Στην υπέροχη αίθουσα εκπλέον τα πράγματα, οι γείτονες αργότερα.
Ο θάνατος του υπήρξε δηλώσεων του Κέντρου Υγείας
δεν χάνουν ευκαιρία, μυρίστηΚαθοριστικό ρόλο στη θετι- μαρτυρικός και φρικαλέος. Πολυκάστρου, η οποία αποκαν αίμα, ειδικά αυτό εξ ανατο- κή έκβαση αυτού του σκληρού Τα λείψανα τους ταφεί στις δείχθηκε πολύ μικρή για να
λών, η μάστιγα της Ανατολής αγώνα υπήρξε και η συμβο- 11 Οκτωβρίου στα Γρεβενά, χωρέσει τους 300 περίπου
τον χαρακτήρισε ο πρόξενος λή της εκκλησίας. Ιερείς και κοντά στον οικισμό Βαρόσι. φίλους και φίλες του Κέντρου,
της Αμερικής στη Σμύρνη Τζ. Μητροπολίτες με τη μεγάλη
Ας είναι λοιπόν αυτό το πραγματοποιήθηκε η τελετή
Χόρτον λίγο πριν την συνθήκη τους εθνική δραστηριότητα, μικρό μας αφιέρωμα στον βράβευσης του Συντονιστή
της Λωζάννης. Και σαν να μην και πολλές φορές θυσιάζοντας εθνομάρτυρα Αιμιλιανό Λα- Διευθυντή του Κ.Υ., οδοντιμας έφταναν όλα αυτά και άλλα και την ίδια τους τι ζωή, συνέ- ζαρίδη, ο οποίος θυσιάστη- άτρου Γεωργίου Περπερίδη
πολλά, να έχεις και τον Έλληνα βαλαν στην επικράτηση του κε πριν εκατόν πέντε χρόνια σε κλίμα ομοθυμίας και συυπουργό Φίλη σε παράκρουση. ελληνισμού στη Μακεδονία.
υπέρ Πίστεως και Πατρίδας, γκίνησης, από την Ακαδημία
Τη μια φορά με την γενοκτοΜεταξύ αυτών και ο Μη- ένα μικρό μνημόσυνο.
Κοινωνικών, Εθνικών και Πονία των Ελλήνων του Πόντου, τροπολίτης Γρεβενών, ΑιμιλιΜπορεί να ζούμε δύσκολες λιτιστικών Σχεδιασμών.
την άλλη με το μάθημα των ανός. Ο Αιμιλιανός Λαζαρίδης καταστάσεις, όμως σε καμία
Η εκδήλωση ξεκίνησε με
θρησκευτικών και τελευταία με γεννήθηκε το 1884 στα Πέρμα- περίπτωση δεν πρέπει να γί- την ομιλία-καλωσόρισμα της
την εκκλησία και ειδικότερα με τα του Ικονίου, αλλά η καταγω- νουμε αμνήμονες και αγνό- νοσηλεύτριας Δήμητρας Γκίνη,
τη στάση της την περίοδο της γή του ήταν από την περιοχή μωνες, σε καμία περίπτωση η οποία τόνισε ότι αποτελεί
κατοχής και της διδακτορίας. της Μπάφρας (Δυτικός Πόντος). δεν πρέπει να ξεχάσουμε τις τιμή για τους εργαζομένους
Την απάντηση για την τε- Σπούδασε στη θεολογική σχο- θυσίες των προγόνων μας, του Κέντρου η βράβευση του
λευταία του παράκρουση την λή της Χάλκης και διορίστηκε ανάμεσα στους οποίους διευθυντή τους, ενώ παράλπήρε από το μέχρι πρότινος διάκονος και διδάσκαλος από υπήρξαν και πολλοί από τα ληλα ευχαρίστησε τα μέλη της
(τότε που σκίζανε τα μνημό- το Μητροπολίτη Πελεγονίας χωριά του Δήμου Παιονίας. Ακαδημίας για την άριστη επιλογή τους.
Ακολούθως, ιστορήθηκε η
πεντηκονταετής δράση της
Ακαδημίας στην Ελλάδα και
παγκόσμια από τον πρόεδρό
της, πρωτοπρεσβύτερο Δρ.
Για τα τμήματα του Λ.Ε.Κ. στο Πολύκαστρο, μπορείτε να απευθύνεστε
Χαράλαμπο Στεφανόπουλο,
στο τηλ. 6948519130, καθημερινά (Δευτέρα έως και Παρασκευή)
η οποία εντυπωσίασε το κοινό
10:00 – 13:00 (υπεύθυνη: Καρβουνιάρη Γαρυφαλλιά).
για τον πλουραλισμό της και
Εκμάθηση ελληνικών παραδοσιακών χορών για όλες τις
τα αποτελέσματά της.
ηλικίες από το Λύκειο των Ελληνίδων παράρτημα Κιλκίς
Στη συνέχεια μίλησαν με
ιδιαίτερη
συγκίνηση για τον
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΜΗΜΑΤΑ
Πληροφορίες για εγγραφές
χαρακτήρα και την πολυσχιδή
- ΠΑΙΔΙΚΑ
Δευτέρα - Παρασκευή
- ΕΦΗΒΙΚΑ
10:00 - 13:00
-ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Τηλ. 6948.519.130

Εγγραφές παιδικών και εφηβικών
τμημάτων Λ.Ε.Κ.

Δελτίο τύπου του συλλόγου
Ευκράντη - αγιασμός
Με τον καθιερωμένο αγιασμό ξεκίνησε τις δραστηριότητές του ο Σύλλογος Γυν.
Δήμου Παιονίας << ΕΥΚΡΑΝΤΗ >>
Ο Αγιασμός τελέσθηκε
από τον Αρχιμανδρίτη π.
ΔΩΡΟΘΕΟ στο γραφείο του
Συλλόγου την Κυριακή 18
Σεπτεμβρίου 2016 παρουσία μελών και φίλων του
Συλλόγου.
Από την πρόεδρο του
Συλλόγου κ. Γαρυφαλλιά
Καρβουνιάρη
έγινε
μια σύν τομη αναδρομή
στις δραστηριότητες

για την χρονιά που
πέρασε και στη συνέχεια
ανακοίνωσε τις παρακάτω
προγραμματισμένες
δραστηριότητες του
Συλλόγου για το προσεχές
διάστημα.
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου
2016 εκδήλωση αφιερωμένη στην Εθνική επέτειο
της 28 ης Οκτωβρίου.
Στον Αγιασμό παραβρέ-

θηκαν οι δημοτικοί Σύμβουλοι Κώστας ΣΙΩΝΙΔΗΣ
και Ελένη
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ το μέλος του τοπικού Συμβουλίου Πολυκάσ τρου Χρήσ τος ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ,
η πρόεδρος του Λυκείου
Ελληνίδων Κιλκίς κα ΝΙΑΚΑ Δάφνη και εκπρόσωποι συλλόγων της περιοχής
Πολυκάστρου.

προσωπικότητα του κ. Περπερίδη στους τομείς: Πολιτιστικής, πολιτισμικής, κοινωνικής,
εκκλησιαστικής, ανθρωπιστικής, επιστημονικής και της
άριστης οργάνωσης και λειτουργίας του Κέντρου Υγείας.
Ο συγγραφέας Στέλιος Καραμήτσος εκ μέρους των πολιτών,
ο δήμαρχος Παιονίας Χρήστος
Γκουντενούδης, ο αρχιμανδρίτης κ. Δωρόθεος και η οδοντίατρος Κωνσταντίνα Παλλάδη
εκ μέρους του επιστημονικού
προσωπικού του Κέντρου.
Ακολούθως επιδόθηκε το
βραβείο στον κ. Περπερίδη
από τον πρόεδρο της Ακαδημίας Δρ. Στεφανόπουλο εν μέσω
παρατεταμένων χειροκροτημάτων και ευχών.
Την εκδήλωση έκλεισε ο κ.
Περπερίδης με μια άκρως συγκινητική και ενδιαφέρουσα
ομιλία, καθηλώνοντας όλους
όσους τον τίμησαν με την
παρουσία τους. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι το βραβείο
της Ακαδημίας αντανακλά στο
πρόσωπό του τις προσπάθειες
και την προσφορά όλων των
εργαζομένων του Κέντρου
στον ευαίσθητο τομέα της
Υγείας σε μια περίοδο που η
χώρα βιώνει μια μεγάλη οικονομική και ανθρωπιστική

κρίση.
Δήλωσε ότι ως διευθυντής
του Κέντρου Υγείας Πολυκάστρου αισθάνεται διπλά υπερήφανος, μια γιατί έχει άξιους
συνεργάτες και για γιατί εργάζεται σε ένα ίδρυμα το οποίο
όλοι οι παράγοντες, Ελληνες
και ξένοι, το χαρακτήρισαν
«Πρότυπο».
Τέλος, εκ βάθους καρδιάς
ευχαρίστησε όλους και όλες
που τον τίμησαν με την παρουσία τους στο Κέντρο Υγείας,
καθώς και τα μέλη της Ακαδημίας για την επιλογή τους στο
πρόσωπό του, να βραβεύσουν
όλους τους εργαζόμενους του
Διασυνοριακού Κέντρου Υγείας Πολυκάστρου ν. Κιλκίς.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ακόμη: ο πρόεδρος
του δημοτικού συμβουλίου
Παιονίας Γιάννης Παπαδόπουλος, ο πρώην βουλευτής
Γιώργος Φραγγίδης, οι πρώην δήμαρχοι Αναστάσιος Αμανατίδης και Γιάννης Πολυχρονίδης, ο γραμματέας της Ν.Ε.
ΠΑΣΟΚ Σταμάτης Παπουλίδης,
ο πρόεδρος του Συνδέσμου
Εφέδρων Αξιωματικών Κώστας
Παπανικολάου, ο διευθυντής
της ΔΕΥΑΚ Ηλίας Αβραμίδης
και ο π. Εμμανουήλ της ενορίας
Πολυκάστρου.

Τη μνήμη του Μακεδονομάχου
τίμησαν στην Αξιούπολη
Η Αξιούπολη τίμησε
την μνήμη του συμβόλου
του Μακεδονικού Αγώνα
«Παύλου Με λά»
Εκδήλωση τιμής και
μνήμης του Μακεδον ο μ ά χο υ Π α ύ λ ο υ Μ ε λ ά
πρ α γ μ α το π ο ι ή θ η κ ε τ ην
Κυριακή 09-10-2016
σ τ ην Α ξ ι ο ύ πολη . Τ ην ε ν
λόγω διοργάνωση ανέλαβε ο Πανε λλήνιος Σύλλογος απογόνων Μακεδονομάχων «Ο Παύλος

Μ ε λά ς » δ ι α το υ ε δ ώ ε κπροσώπου του Κυριάκου
Τ σ ορλί ν η α πογ όν ο υ Μ α κ εδονομάχων. Μετά την
θεία λ ειτουργία ακολού θησε ε πιμνημόσυνος δέησ η σ τον Ι.Ν. Άξιον Εσ τί
μ ε τον εφ η μ έρ ι ο π. Ι γ ν ά τιο και τον π.Δωρόθεο ο
ο πο ί ο ς κα ι α ν α φ έ ρ θ η κ ε
σ την δράση και την θυσία
του συμβόλου του Μακεδονικού Αγώνα, Παύλου
Με λά.

ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

50 χρόνια
συμπλήρωσαν
οι Ακρίτες
Μια ζεστή ατμόσφαιρα
αναμνήσεων αγκάλιασε
στις 25 Σεπτεμβρίου τους
παρευρισκόμενους σ το
«Σπίτι του Πόντου» σ το
Πολύκαστρο, σε μια εκδήλωση-αφιέρωμα για τα 50
χρόνια από την ίδρυση του
Συλλόγου Ποντίων Πολυκάστρου και Περιχώρων «Οι
Ακρίτες».
Η βραδιά άνοιξε με μια
εξαιρετικής αισ θητικής
ταινία μικρού μήκους με
υλικό από το αρχείο του
συλλόγου που επιμελήθηκε ο Σωκράτης Μουρατίδης, η οποία συγκίνησε τα
μέλη και τους φίλους του
συλλόγου που τίμησαν με
την παρουσία τους την εκδήλωση, στον αύλιο χώρο
στο Σπίτι του Πόντου. Μετά
από μια σύντομη αναδρομή από τον νυν πρόεδρο
στην πλούσια ιστορία του
συλλόγου και στις δραστηριότητες των τμημάτων
του στις τελευταίες πέντε
δεκαετίες, ακολούθησε η
βράβευση των ιδρυτικών
μελών των Ακριτών και των
εν ζωή τέως προέδρων του.
Άξια μνείας η προσέλευση
των μελών της πρώτης γε-

νικής συνέλευσης των Ακριτών της 27-03-1966 που μετέβησαν στο Πολύκαστρο
ακόμη και από την Αθήνα
γι αυτήν την επέτειο της
πεντηκονταετηρίδας και
παράδειγμα προς μίμηση
το ενδιαφέρον και η αγάπη που συνεχίζουν και τρέφουν για το σύλλογο.
Α κολ ο ύ θ η σ ε μ ο υ σ ι κό
πρόγραμμα με τη συμμετοχή του Κώστα Καραπαναγιωτίδη, κα λ εσμέ νου
των Ακριτών για την περίσ ταση και τη μουσική
υποστήριξη των Χαράλαμπου Αντωνιάδη και Στάθη
Εφραιμίδη, ενώ ένας μπουφές με παραδοσιακά εδέσματα που επιμελήθηκαν
τοπικοί αρτοποιοί και το
τμήμα γυναικών του συλλόγου ήταν στη διάθεση
των καλεσμένων.
Ο Σύλλογος Ποντίων Πολυκάστρου και Περιχώρων
«Οι Ακρίτες» ευχαρισ τεί
όλους όσους τίμησαν την
εκδήλωση με την παρουσία τους, το Δήμο Παιονίας
για την υποσ τήριξή του
και όλους τους χορηγούς
και τους συντελεστές της
εκδήλωσης.

50 χρόνια, 3 γενιές, δίπλα δίπλα.

.
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Εξέπληξε η μουσική
παράσταση του
Αγίου Τρύφωνα

Ξεπέρασε κάθε προσδοκία και εξέπληξε τους θεατές η μουσικοχορευτική
παράσταση του Λαογραφικού Πολιτιστικού Συλλόγου «Αγίου Τρύφωνα» Γουμένισσας, με τα χορευτικά
τμήματα του, στα 41α Θεοτόκεια, το βράδυ της Παρασκευής 12 Αυγούστου, στις
9 το βράδυ, στη πλατεία Θ.
Ζελέγκου (κεντρική).
Στο κάλεσμα τους ανταποκρίθηκε με μεγάλη χαρά
η Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Καππαδoκών Αξού
«Αγία Μακρίνα». Τα χορευτικά συγκροτήματα, μαζί
με το φιλοξενούμενο σύλλογο, ξεκίνησαν συνοδεία
μουσικών οργάνων και συγκεντρώθηκαν στην πλατεία η οποία γέμισε από
ήχους, χρώμα και μύρισε
παράδοση.
Η καθολική παρουσία
του κόσμου συνετέλεσε
στην εξαιρετική επιτυχία
της εκδήλωσης που για μια
ακόμα φορά τίμησαν την
ιστορία του συλλόγου παρουσιάζοντας ένα εξαιρετικό πρόγραμμα αποτέλεσμα επίπονης και σοβαρής
δουλειάς.
Το κοινό είχε την ευκαιρία να ταξιδέψει μουσικά
και χορευτικά στη Θράκη, στην Καππαδoκία και

σ τα υπέροχα νησιά της
Ελλάδας.
Μέσα από μουσικά μονοπάτια και παντρέματα
βίωσαν την ανάδυση πολύχρωμων συναισθημάτων
που εκφράζουν τον πλούσιο εσωτερικό κόσμο της
Ελληνικής ψυχής.
Με το πέρας της χορευτικής παράστασης ο Σύλλογος τίμησε το χορευτή
τους και Ολυμπιονίκη των
Special Olympics Γεώργιο
Δ. Κούπανη. «Το Δ.Σ του
συλλόγου μας, ομόφωνα
αποφάσισε να επιβραβεύσει την αποφασιστικότητα του και την θέληση του,
για την πλήρη του ένταξη σε όλους τους τομείς
της κοινωνικής ζωής, που
αποτελεί ταυτόχρονα δικαίωμα του, αλλά και υποχρέωσή μας», ανέφερε η
συντονίστρια της μαγευτικής βραδιάς κ. Ανδρονίκη
Τοσιλιάνη.
Από το διοικητικό συμβούλιο προσφέρθηκαν ανθοδέσμες και δώρα στον
πρόεδρο και στους χοροδιδασκάλους των Συλλόγων ενώ οι χορευτές/τριες
των χορευτικών τμημάτων
έδωσαν τον καλύτερό τους
εαυτό, ζώντας αυτή τη μοναδική χορευτική παράσταση !

Έναρξη λειτουργίας Πολιτιστικών
Τμημάτων Σύλλόγου Ποντίων
Πολυκάστρου & Περιχώρων
Ο Σύλλογος Ποντίων
Πολυκάστρου & Περιχώρων «Οι Ακρίτες»
ενημερώνει για την
έναρξη λειτουργίας των
τμημάτων την περίοδο
2016-2017:
Χορευτικά τμήματα
Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016
17:00-18:00
Μικρό τμήμα
18:00-19:00
Μεσαίο τμήμα

19:00-20:00
Τμήμα ενηλίκων
αρχαρίων
20:00-21:00
Μεγάλο τμήμα
(επιδείξεων)
Χοροδιδάσκαλος:
Κοτανίδης Ιωάννης

17:00-18:00 Τμήμα
ενηλίκων γυναικών
Διδασκαλία: Μαρία
Τμήμα χορωδίας
Πέμπτη 13 Οκτωβρί- Σκλήδα-Χαϊλάζη
ου 2016
18:30-19:00
Χοράρχης: Αχιλλέας Καλούμε όλους τους ενΒασιλειάδης
διαφερόμενους να δηλώσουν τη συμμετοχή
τους
καθημερινά στο
Τμήμα εκμάθησης πο- Τμήμα ζωγραφικής
ντιακής λύρας
Σάββατο 8 Οκτωβρί- κτίριο του συλλόγου
Πέμπτη 13 Οκτωβρί- ου 2016
19:00-20:00 μ.μ. Τηου 2016
11:00-12:00 Παιδικό λέφωνα επικοινωνίας:
17:00-21:00
τμήμα
Διδασκαλία: Χριστό- Δευτέρα 10 Οκτωβρί- 23430 22455, 6972
783708.
φορος Απατσίδης
ου 2016
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Καίνε οι τιμές
του πετρελαίου
θέρμανσης, αλλαγές
στο επίδομα

Η αντίσ τροφη μέτρηση
για την αύξηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
στο πετρέλαιο θέρμανσης
έχει αρχίσει, καθώς λίγες
ημέρες έμειναν μέχρι να
ξεκινήσει η διάθεσή του
με αυξημένο φόρο.
Ωσ τόσο, αν και οι τιμές
διάθεσης του εν λόγω
καυσίμου θα είναι κατά
πολύ αυξημένες λόγω του
φόρου και των διεθνών
τιμών, το επίδομα πετρελαίου θέρμανσ ης θα εί ν α ι σ υ ν ολι κά 1 0 5 ε κα τ.
ευρώ, όσο δηλαδή ήταν
και πέρυσι.
Α υ τό σ η μ α ί νε ι ό τ ι τα
νοικοκυριά θα κληθούν
τη χειμερινή σεζόν 20162017 να βάλουν βαθιά το
χέρι σ την τσέ πη για να
μπορέσουν να ζεσταθούν
και ελπίζουν, όπως χαρακ τ η ρ ι σ τ ι κά α ν α φ έ ρ ο υ ν
απλοί πολίτες, να έχουμε
τον ίδιο ήπιο χειμώνα με
τον περυσινό, για να μη
χρειασ τεί να κατανα λω θούν μεγάλες ποσότητες
πετρελαίου θέρμανσης.
Ωσ τόσο, κατά την εφετινή χειμερινή σεζόν το
υπουργείο Οικονομικών
με λ ετάει μια σειρά α πό
α λ λα γέ ς σ τ η χορ ήγ η σ η
του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης, με σημαντικότερη αυτή της επιλογής των ζωνών ανάλογα με
την πόλη που βρίσκεται το
ακίνητο, και όχι τον νομό,
για να μπορέσει να γίνει
κα λύτερη κατανομή μεταξύ πεδινών, ημιορεινών
και ορεινών περιοχών.
Η υπουργική απόφαση
αναμένεται να υπογράφει’
τις επόμενες ημέρες, με
εκτιμώμενη τιμή πώλησης
του πετρελαίου θέρμαν σης σ τα 92-95 λε π τά το
λίτρο (χωρίς επιδότηση)
και με την επιδότηση να
πέσει σ τα 68 με 70 λεπτά
το λίτρο.
Αξί ζ ει να τονισ τεί ότι
πέρυ σι τον Οκτώβριο η
μέση τιμή πώλησης ήταν

83 λεπτά ανά λίτρο, ενώ
σ τα τέλη Απριλίου 2015
είχε πέσει σ τα 74 λεπτά
ανά λίτρο.
Δ εν αλλά ζουν τα εισοδηματικά και περιουσιακά
κριτήρια
Σύμφωνα με ασφαλείς
πληροφορίες του «Βήματος», τα εισοδηματικά και
περιουσιακά κριτήρια δεν
θα αλλάξουν, θα είναι τα
ίδια με αυτά που εφαρμόσ τηκαν πέρυσι.
Συγκεκριμένα:
Άγαμος: Εισόδημα (τεκμαρτό ή πραγματικό) έως
12.000€ - Αντ. Αξία ακινήτων έως 1000.000€.
Έγγαμος χωρίς παιδιά:
Εισόδημα έως 20.000€
-Αν τικ ειμε νική Αξία ακι νήτων έως 150.000€.
Έγγαμος με 1 παιδί: Εισόδημα έως 22.000€ και
Αντ. Αξία έως 150.000€.
Έγγαμος με 2 παιδιά: Εισόδημα έως 24.000€ και
Αν τ. Αξία ακινήτων έω ς
150.000€
Έγγαμος με 3 παιδιά
και άνω: Εισόδημα έω ς
26.000€ - Αν τ. Αξία ακι νήτων έως 150.000€.
Μ ον ογ ονε ϊ κ έ ς ο ι κογέ νειες: Ετήσιο εισόδημα
έως 20.000€.
Ανάλογα με τη ζώνη επιδοτείται το κάθε τετραγωνικό μέτρο.
Αν γίνουν κά ποιες α λ λ α γ έ ς , α υ τ έ ς θ α έ χο υ ν
να κάνουν με τις ζώνες.
Ω σ τό σ ο , μ έ χρ ι σ τ ι γ μ ή ς
παραμέ νουν οι ίδιες με
πέρυσι. Επίσης, ανάλογα
με τη ζώνη, επιδοτείται με
λίτρο το κάθε τετραγωνικό μέτρο κύριας κατοικίας.
Στ η ν π ε ρ ί π τ ω σ η τ ω ν
άγαμων, επιδοτούνται τα
πρώτα 80 τετραγωνικά και
στην περίπτωση των έγγαμων με ή χωρίς παιδιά τα
πρώτα 100 Τετραγωνικά/
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ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Ο Δήμαρχος Παιονίας
στην Δημοτική Κοινότητα
της Αξιούπολης

Τα θέματα καθημερινότητας από την καθαριότητα και
την αποκομιδή των απορριμμάτων μέχρι τον ηλεκτροφωτισμό, τεχνικά έργα αλλά και
θέματα ύδρευσης και λοιπά
ζητήματα που απασχολούν
τους κατοίκους της Αξιούπολης, κυριάρχησαν στην συνάντηση του Δημάρχου Παιονίας
κ. Χρήστου Γκουντενούδη με

τον Πρόεδρο κ. Κώστα Ζηλελίδη και τα μέλη του Τοπικού
Συμβουλίου και τους πολίτες,
η οποία πραγματοποιήθηκε
στο Δημοτικό Κατάστημα Αξιούπολης την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016 στο πλαίσιο των
περιοδειών που ξεκίνησε ο
Δήμαρχος σε όλο το Δήμο.
Το κλιμάκιο που συνόδευσε
τον Δήμαρχο απαρτιζόταν από
Αντιδημάρχους και Δημοτικούς Συμβούλους. Αναλυτικότερα: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Λάζαρος Ευθυμιάδης, ο
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
Ιωάννης Αδαμόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Κων/
νος Μεμετζής, ο Πρόεδρος της
ΔΕΥΑ Αθανάσιος Τζούρτζος,
ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου Ιωάννης Παπαδόπουλος, ο Εντεταλμένος
Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας Ελευθέριος Γαρόπουλος
καθώς και ο Εντεταλμένος

Άξιον Εστί στην Αξιούπολη
της Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου κ.κ.
Δημήτριος και συλλειτούργησε με τους Σεβασμιότατους
Μητροπολίτες Σερρών και

ντενούδης, ο Βουλευτής Κιλκίς κ. Γεωργαντάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κιλκίς κ.
Βεργίδης, ο Ταξίαρχος της
33ης Μ/Κ Ταξιαρχίας κ. Κε-

Σε ένα ναό μοναδικό όσον
αφορά την αρχιτεκτονική
αλλά και την καλαισθησία του,
παρευρέθησαν εκατοντάδες
πιστών για να παραστούν στα
εγκαίνια τα οποία τέλεσε ο
Σεβασμιότατος Μητροπολί-

Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγο, Ιλίου,
Αχαρνών και Πετρουπόλεως
κ.κ. Αθηναγόρα και Ελασσώνος κ.κ. Χαρίτωνα.
Στις εκδηλώσεις για τα
εγκαίνια παρευρέθησαν ο
Δήμαρχος Παιονίας κ. Γκου-

βετζίδης, ο Περιφερειακός
Δντης της ΕΛ.ΑΣ. κ. Σάνδρος,
δημοτικοί και περιφερειακοί
σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων της περιοχής και πλήθος πιστών από την περιοχή
της Παιονίας.

Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία
την Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου.
Ευχάριστος ο ορισμός αυτός, μεγάλο το άγχος και η
πίεση για τους αιτούντες και
υπεύθυνους, για την επιτυχή
κατάληξη του εγχειρήματος
για ένα μικρό χωριό των 195
μόνιμων κατοίκων. Και ήλθε
η ημέρα αυτή και η έναρξη έδειξε καλή προοπτική,
και το πέρας απέδειξε ότι η
αγάπη και η σύμπνοια κερδίζει αγώνες. Σήμερα λοιπόν
το Αξιοχώρι απόδειξε ότι
μπορεί, μπορεί να επιτύχει
πολλά με λίγη καλή θέληση
και αγάπη. Σαράντα φιάλες
αίματος, εκεί που και οι είκοσι θα ήταν μεγάλη επιτυχία. Είκοσι και ένας νέοι
αιμοδότες, πράγμα πρωτάκουστο για τα περιφερειακά

Εγκαίνια Ι.Ν. Παναγίας

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα
Σύμβουλος Λαϊκών Αγορών
τελέστηκαν το Σάββατο 15
Γεώργιος Παμποράκης.
Συζητήθηκαν διεξοδικά και Οκτωβρίου 2016 τα εγκαίσε κλίμα γόνιμου διαλόγου οι νια του Ιερού Ναού Παναγίας
ανάγκες σε προσωπικό και οι Άξιον Εστί στην Αξιούπολη.
ανάγκες καθαριότητας και φωτισμού του οικισμού, κυρίως
στο κέντρο, το θέμα της λαϊκής,
ενώ έγινε ιδιαίτερη μνεία στα
θέματα υδάτινων πόρων και
ποιότητας του νερού κυρίως
τους θερινούς μήνες. Οι παρευρισκόμενοι τόσο από πλευράς δημοτικής αρχής αλλά και
τοπικής κοινωνίας εξέφρασαν
την ικανοποίηση τους για την
διαδικασία.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι
περιοδείες του Δημάρχου
θα συνεχιστούν με σκοπό να
επισκεφθούν όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες
του Δήμου, προκειμένου να
ιεραρχηθούν άμεσα τα ζητήματα της κάθε περιοχής και να
δρομολογηθούν λύσεις.

Αιμοδοσία στο Αξιοχώρι
Ήταν η 24η Ιανουαρίου 2016, ημέρα εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Άσπρου για την συμπλήρωση εννέα ετών της
Τράπεζας αίματος Άσπρου.
Είμαστε παρόντες κάποιοι,
εκπρόσωποι του Πολιτιστικού Συλλόγου «ΑΜΥΔΩΝ»
Αξιοχωρίου, και ζητήσαμε ,
σαν μέλη της Τράπεζας αιμοδοτών, να γίνει και μία
αιμοδοσία στο Αξιοχώρι,
με σκοπό την αύξηση των
μελών αιμοδοτών του Αξιοχωρίου. Αμέσως άλλαξε η
προσφώνηση σε «Τράπεζα
αίματος Άσπρου – Αξιοχωρίου» και ορίσθηκε η αμέσως
επόμενη αιμοδοσία να γίνει
στο Αξιοχώρι, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο,

.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
- ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

δεδομένα, έκτακτη η κινητοποίηση των γυναικών για
την προσφορά πολλών και
ποικίλων εδεσμάτων, συγκινητική η παρουσία και
αυτών ακόμα που δεν μπορούσαν να δώσουν αίμα.
Αλήθεια? τι άλλο θα μπορούσε να προσδοκά κανείς
από το μικρό Αξιοχώρι; Εύγε
λοιπόν σε όσους συνέδραμαν στην επιτυχία αυτή,
ιδιαίτερα στον πρωτεργάτη Βασίλη Αθανασιάδη και
φυσικά στον Πολιτιστικό
Σύλλογο «ΑΜΥΔΩΝ» Αξιοχωρίου. Στα αρνητικά της
όλης εκδήλωσης καταγράφεται μόνον η απουσία κάποιων εκπροσώπων (έστω
και ενός) της Αυτοδιοίκησης,
παρότι ενημερώθηκαν.

Θυρανοίξια Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου
Γουμενίσσης
Με κάθε εκκλησιαστική
λαμπρότητα και συγκίνηση
τελέστηκαν τα θυρανοίξια
του ιστορικού Ιερού Ναού
Αγίου Γεωργίου Γουμενίσσης
το Σάββατο 15 Οκτωβρίου
2016 καθώς και η υποδοχή του τεμαχίου του Τιμίου
Σταυρού από τα Ιεροσόλυμα.

εμπνευσμένη ηγεσία του
Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως και Πολυκάστρου
κ.κ. Δημητρίου, απέδωσαν
καρπούς κι έτσι ένα ιστορικό μνημείο έλαβε την θέση
που του αξίζει.
Το έργο της αποκαταστά-

Γεωργίου, προεξάρχοντος
του Σεβασμιοτάτου κ.κ. Δημητρίου, παρευρέθησαν ο
Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καβάλας κ.κ. Προκόπιος,
Ξάνθης κ.κ. Παντελεήμων,
Ιωαννίνων κ.κ. Μάξιμος, ο
Ελασσώνος κ.κ. Χαρίτων και
ο Γρεβενών κ.κ. Δαυίδ, ο Δή-

Ο Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου αποτελεί κόσμημα και σύμβολο
για τον πανέμορφο οικισμό
της Γουμένισσας καθώς αναδεικνύει την πνευματικότητα και την ιστορικότητα της
περιοχής.
Οι κοπιώδεις ενέργειες
των ανθρώπων της Ιεράς
Μητροπόλεως υπό την

σεως του Ιερού Ναού ενετάχθη στο ΕΣΠΑ μέσω του
Π.Ε.Π Μακεδονίας Θράκης
και συγχρηματοδοτήθηκε
από Ελλάδα και Ε.Ε.
Στις λατρευτικές εκδηλώσεις της περιφοράς του
τεμαχίου του Τιμίου Σταυρού αλλά και στα θυρανοίξια του Ιερού Ναού Αγίου

μαρχος Παιονίας κ. Γκουντενούδης, ο Βουλευτής κ. Γεωργαντάς, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Βεργίδης, ο πρώην
υπουργός κ. Φλωρίδης, η
πρώην Γ.Γ. υπουργείου πολιτισμού κ. Μενδώνη, εκπρόσωποι σωμάτων ασφαλείας,
τοπικών φορέων και πλήθος
πιστών.

