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Μάϊος

ΕΚΚΕΝΩΘΗΚΕ Η EIΔΟΜΕΝΗ
Πριν η επιστολή του Δημάρχου φτάσει στον αποδέκτη της, Αναπληρωτή Υπουργό Μεταναστευτικής
Πολιτικής Ιωάννη Μουζάλα, η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στο αίτημα τις Διοίκησης Παιονίας και
ξεκίνησε την εκκένωση της Ειδομένης
Να θυμίσουμε ότι στα τέλη
Μαρτίου η Άγκυρα και οι Βρυξέλλες συμφώνησαν στο κλείσιμο
της αποκαλούμενης“Βαλκανικής
οδού”, δια μέσου της οποίας τα
τελευταία χρόνια έχουν περάσει
περισσότερο από ένα εκατομμύριο μετανάστες και πρόσφυγες, κατευθυνόμενοι προς άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες του Βορρά.
Λόγω αυτής της απόφασης
εγκλωβίστηκαν χιλιάδες μετανάστες στα σύνορα με την γείτονα
χώρα με αποτέλεσμα το κλείσιμο
της σιδηροδρομικής γραμμής,
που απέφερε τεράστιες οικονομικές ζημιές στον ΤΡΑΙΝΟΣΕ
και πολλά προβλήματα στους
κατοίκους του Δήμου Παιονίας.
Έτσι από τη Δευτέρα 23/5 ξεκίνησε, η διαδικασία μεταφοράς
των προσφύγων που βρίσκονταν εγκλωβισμένοι στην Ειδομένη σε χώρους φιλοξενίας στη
βόρεια Ελλάδα και κυρίως στη
Θεσσαλονίκη.

Στο χώρο της Ειδομένης συγκεντρώθηκαν όλοι οι συναρμόδιοι
φορείς καθώς και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις για τυχόν βίαιες
αντιδράσεις από τους μετανάστες.
Επισημαίνει ότι η εκκένωση ολοκληρώθηκε χωρίς βία.
Στους χώρους φιλοξενίας περιλαμβάνονται τρεις από την πρώτη φάση των ενοικιάσεων, που
βρίσκονται στο Καλοχώρι (στις
δύο πρώτες, από τις συνολικά έξι,
ενοικιασμένες πρώην βιομηχανικές - εμπορικές εγκαταστάσεις)
και τρεις ακόμη χώροι που προέκυψαν από τη δεύτερη φάση
των ενοικιάσεων (στην Ευκαρπία,
στην Θέρμη και στο Δερβένι),
όπου γίνεται ο διαχωρισμός τους
με βάση την υπηκοότητα. Οι παραπάνω χώροι έχουν χωρητικότητα 6.500-7.000 θέσεις.
Πηγές της κυβέρνησης δήλωσαν ότι η διαδικασία αυτή αφορά
την πρώτη φάση της μεταφοράς
προσφύγων από την Ειδομένη

τονίζοντας ότι «σε δεύτερη φάση
θα υπάρξει κατανομή του προσφυγικού πληθυσμού σε όλες
τις περιοχές της χώρας, ενώ θα
προχωρήσει και η μετεγκατάστασή τους σε άλλες χώρες της
ΕΕ δεδομένου ότι η πρόσφατη
έκθεση της Κομισιόν αναφέρει
ότι δεν έχει προχωρήσει με τους
ρυθμούς που θα έπρεπε και πρέπει να επιταχυνθεί».
Τελικός στόχος της πολιτείας
ήταν να εγκατασταθούν στις
προσωρινές εγκαταστάσεις
οι 8.500 πρόσφυγες και μετανάστες στην Ειδομένη, τους
οποίους θα έπειθαν μεταφραστές που έχει επιστρατεύσει
το υπουργείο Προστασίας του
Πολίτη, ότι το καλύτερο για αυτούς είναι να μεταφερθούν σε
οργανωμένες δομές φιλοξενίας
στη βόρεια Ελλάδα, απ’ όπου θα
δρομολογηθούν οι διαδικασίες
ένταξής τους στο πρόγραμμα
μετεγκατάστασης και αίτησης

Φόρος τιμής στο ΣΚΡΑ
Την Κυριακή 15 Μαΐου τελέσθηκε με κάθε μεγαλοπρέπεια
η εκδήλωση τιμής και μνήμης στο Μνημείο Ηρώων για τους
ηρωικούς πεσόντες στη “Μάχη του Σκρα“

χορήγησης ασύλου.
Ωστόσο πολλοί παρέμειναν
στην περιοχή, αρκετοί από τους
οποίους κρύβονται στα δάση της
Ειδομένης, συμπεριλαμβανομένου και ασυνόδευτα παιδιά και
στους άτυπους καταυλισμούς
κοντά στους Ευζώνους, όπου
έχουν στήσει τις σκηνές τους οι
πρόσφυγες και μετανάστες. O
κ. Μουζάλας διαβεβαίωσε ότι
σύντομα θα εκκενωθούν και οι
υπόλοιποι άτυποι καταυλισμοί
στη γύρω περιοχή, καθώς δημιουργούνται συνεχώς θέσεις στα
κέντρα φιλοξενίας. Η Πρόεδρος
της Ειδομένης κ.Ξανθή Σουπλή,
ευχαρίστησε τον αναπληρωτή
υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα που έκανε
πράξη την εκκένωση και ζήτησε να αποζημιωθούν οι αγρότες της Ειδομένης, τα χωράφια
των οποίων χρησιμοποιήθηκαν
όλον αυτόν τον καιρό από τους
πρόσφυγες.

Επιστολή αγωνίας του
Δημάρχου προς Μουζάλα

Για πολλοστή φορά επανερχόμαστε στο θέμα της
αντιμετώπισης του μείζονος
ζητήματος της παρουσίας χιλιάδων προσφύγων – μεταναστών στα όρια του Δήμου
μας αλλά και του Νομού γενικότερα. Δυστυχώς σε κάθε
νέα μας ανακοίνωση, η κατάσταση είναι χειρότερη από ότι
η προηγούμενη.
Αυτό το θλιβερό γεγονός
έχει πολλές αιτίες. Λυπάμαι
που το επισημαίνω αλλά η

19 Μαΐου

πρώτιστη είναι η κυβερνητική
αβελτηρία και αφερεγγυότητα.
Μέχρι στιγμής δηλαδή, από
κυβερνητικής πλευράς έχουμε εισπράξει τις καλύτερες
των προθέσεων. Έχουμε γίνει
αποδέκτες των πλέον ρητών
υποσχέσεων, των εξαιρετικά
ταχύτατων σχεδίων θεραπείας
του ασύλληπτου σε διαστάσεις πλέον προβλήματος.

Διαβάστε την επιστολή

της 19/05

σελ 3

σελ 7

Πόντος δικαίωμα στην Μνήμη

Εν πρώτοις ο Δήμαρχος Παιονίας κ. Χρ. Γκουντενούδης απηύθυνε λόγο
στους επίτημους καλεσμένους, τους διάφορους φορείς, εκπροσώπους και
πολίτες που παρευρέθηκαν για να τιμήσουν τους πεσόντες
«98 πλέον χρόνια μετά από
μία καθοριστικής σημασίας νίκη
για τα ελληνικά στρατεύματα, 98
χρόνια από έναν ακόμα θρίαμβο
της ελληνικής ψυχής και απαράμιλλης ανδρείας.
Στην κορυφή Σκρα ντι Λέγκεν,
όπως την ονομάζουν οι Βλάχοι,
δηλαδή «Στο Λίκνο εκ Βράχων»,
η Μεραρχία Αρχιπελάγους σε
συνδυασμό με το Σύνταγμα της
Κρήτης και τη Μεραρχία Σερρών
πέτυχαν μια αποφασιστική νίκη
ενάντια στις Κεντρικές δυνάμεις.
Παρά τον εσωτερικό διχασμό,
την ταραγμένη πολιτική σκηνή,
την αβεβαιότητα, ο ελληνικός
λαός ήταν πάλι εκεί για να διαφυλάξει την ελευθερία του, την
ανεξαρτησία του και τα εδάφη
που ανακαταλήφθηκαν με αγώνες και αίμα.
Οι μάχες που δίνουν οι πρόγονοί μας από αρχαιοτάτων χρόνων είναι εμπνευσμένες από
ανώτερα και υπέρτατα αγαθά,
τη δημοκρατία, την ελευθερία,
την ισονομία, την ειρήνη και την
ελεύθερη βούληση. Ο τίμιος και
δίκαιος αγώνας αργά ή γρήγορα
αποδεικνύεται και νικηφόρος

αγώνας.
Παρά τις αδυναμίες μας ως
λαός, παρά τις εσωτερικές μας
αντιπαλότητες και διχασμούς,
καταφέρνουμε πάντα να είμαστε
εδώ, αν και πέφτουμε, ξανασηκωνόμαστε και προχωράμε πιο
δυνατοί, πιο ενωμένοι.
Η ελληνική ιστορία είναι γεμάτοι πληγές, σελίδες και βιβλία
ολόκληρα γραμμένα με αίμα
ηρώων.
Ήρωας όμως, δεν είναι αυτός
που αλόγιστα και απερίσκεπτα
ρίχνει τα στήθια του στο πεδίο
της μάχης γνωρίζοντας πως
θα σκοτωθεί, αλλά αυτός που
με νου, γνώση και στρατηγική
αγωνίζεται γενναία με στόχο την
επικράτηση και την αιωνιότητα
της ψυχής που θα πέσει θαρραλέα και τίμια.
Όσο υπάρχει Ελλάδα, οι επιστήμες, η γνώση και οι αρετές
θα πηγάζουν από το Λίκνο της
χώρας μας.
Στις δύσκολες στιγμές που
διανύει η πατρίδα και η περιοχή
μας, υποχρέωσή μας είναι να σηκώσουμε το κεφάλι και ενωμένοι
να προχωρήσουμε.
Βαλλόμαστε από πολλές πλευρές και καλούμαστε να αντιμε-

τωπίσουμε νέες προκλήσεις,
προκλήσεις που και οι πρόγονοί
μας, η γενιά της ιστορικής Μάχης
του Σκρα αλλά και παλαιότερες,
αντιμετώπισαν και νίκησαν.
Μία από αυτές είναι και η προσφυγική κρίση.
Ως Έλληνες και Μακεδόνες,
έχουμε μάθει να είμαστε φιλόξενοι, να αγκαλιάζουμε όσους
ζητούν με σεβασμό άσυλο και
φροντίδα και να δεχόμαστε
στους κόλπους μας ανθρώπους
ανεξαρτήτως χρώματος, θρησκείας ή καταγωγής. Όλα αυτά,
φυσικά, με την προϋπόθεση να
σέβονται και αυτοί με τη σειρά
τους εμάς και τους προγόνους
μας, που διατήρησαν όλα αυτά
που έχουμε εμείς να προσφέρουμε σήμερα, γη και ύδωρ, με
κόπο, κακουχίες και αγώνες.
Από αυτό το βήμα, και με
αφορμή τη σημερινή ιστορική
επέτειο, κρούω των κώδωνα,
καλώ τον κρατικό μηχανισμό,
να προστατεύσει σε συνεργασία
με το Δήμο Παιονίας, κάθε τι
ελληνικό, ώστε μετά από χρόνια, οι απόγονοί μας να συνεχίσουν να τιμούν περήφανα
ανάλογες ιστορικές επετείους.»
σελ 6
Σας Ευχαριστώ.

Εγκαίνια στην
Ε.ΣΥ. “Ελλήνων
Συνέλευσις”

Επιστολή του Δημάρχου Παιονίας
Χρήστου Π. Γκουντενούδη προς

O.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Στις 24 Μαρτίου 2016 έγιναν τα
εγκαίνια στην Ε.ΣΥ. «Ελλήνων Συ“Καταπάτηση αγροτεμαχίων
νέλευσις» Πολυκάστρου στην οδό
Ανδρούτσου 11 στο Πολύκαστρο
καλλιεργητών Δήμου Παιονίας”
τηλ.:23430 23663-23430 316756909494101 με προσωρινό ΠρόΣας ενημερώνουμε ότι ελέγχων των παραγωγών
εδρο τον Χρήστο Μ. Ζαφειρούδη. σε περιοχές αγροκτημάτων με επιτόπιους και εναέριΗ Ε.ΣΥ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, στην προ- του Δήμου μας (Ειδομένη, ους ελέγχους στα πλαίσια
σπάθειά της να αφυπνίσει τους έλληνες Ν.Καβάλα, κ.α.) έχει εγκα- του ΟΣΔΕ 2016, να λάβει
τασταθεί μεγάλος αριθ- υπόψη της την κατάστατης περιοχής πραγματοποίησε μέχρι
μός προσφύγων οι οποίοι ση αυτή, προς αποφυγή
σήμερα ενημερωτικές ομιλίες σε Μιέχουν καταπατήσει και κα- επιβολής κυρώσεων στους
κρόδασος, πλατανιά, Ποντοηράκλεια, ταστρέψει αγροτεμάχια με παραγωγούς οι οποίοι δεν
Πευκόδασος και Βαφειοχώρι.
καλλιέργειες.
φέρουν ευθύνη και ήδη
Ζητούμε από την υπη- υφίστανται τεράστια οικοΚάθε Σάββατο 7 μμ γίνεται ενημέρωσελ 4 ρεσία σας, σε περίπτωση νομική ζημία.
ση στην έδρα της Ε.ΣΥ.

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
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ 			
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		
Τηλεφωνικό κέντρο		
fax (τηλεμοιότυπο)

2343350121
2343350100-101
2343350159, 50160

Κλητήρας
Κουφόγιωργας Πέτρος 				
Βαλτάρας Νικόλαος				50167
Ταμείο ΔΕΥΑ
Δεληγιαννίδης Σάββας			
2343024627

Κοινωνικής Πολιτικής
Καραγιαννόπουλος Απόστολος 			

Βοήθεια στο Σπίτι

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

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: Ευθυμιάδης Γεώργιος,
Μπέλλης Πέτρος, 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.municipalityofpaionia.gr

50103

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

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών
Υπηρεσιών

Αντιδήμαρχος Οικονομικών
Ευθυμιάδης Λάζαρος 			
2343350158
Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Καπνόπουλος Ματθαίος		
50130
Γραφείο Πληροφορικής
Γρηγορίου Γιώργος				50131
Πρωτόκολλο
Κουλίνα Κούλα 		
50153
Δημοτολόγιο / Μεταβολές
Ραπτοπούλου Γιώτα 			
50154
Ληξίαρχος Πολυκάστρου
Δουμπιώτης Γιώργος 		
50109
Ανταποκριτής ΟΓΑ Πολυκάστρου
Ιακωβίδου Σοφία			
		
50168
Γραφείο Προμηθειών
Δελαρούδης Δημήτρης				50137
Τσούπα Αγγελίνα					50169
Δημητριάδου Άννα				50115
Γραφείο Εσόδων
Τσιτιρίδου Τασούλα				50146
Σδράκα Ελένη					50119
Κώστα Ροδιώ					50143
Εντάλματα / Τμήμα Εξόδων
Δουμπιώτη Στέλλα 			
50126
Ταμείο
Καμενοπούλου Ιουλία			
50172
Σιωνίδου Μαρία			
50116
Τσαπάρα Αθανασία			
50116
Ταμείο του Δήμου
Ρήτος Αλέξανδρος			
50123
Τόσκα Ιωάννα				
50166
Διπλογραφικό
Γρηγoριάδης Μπάμπης 			
50124
Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου
Κυριακίδης Χρήστος				50122
Γραφείο Προσωπικού
Καδόγλου Αθηνά			 		50128
Ιορδανίδου Χριστίνα
			
50113

ΚΕΠ Πολυκάστρου		
					
fax (τηλεμοιότυπο) 		

Τμήμα Προγραμματισμού

2343020251
2343350820
2343020252

Χαμουρούδης Γιώργος				50147
Μπέλλης Πέτρος					50162

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

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
Αξιούπολη
2343350200

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

Γουμένισσα

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

Εύρωπος

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

ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Σε συνάντηση Ελλήνων &
Γερμανών Δημάρχων στην
Αθήνα συμμετείχε ο Δήμαρχος
Χρ. Γκουντενούδης

Στην πρωτεύουσα βρέθηκε ο
Δήμαρχος Παιονίας την Τετάρτη
20 Απριλίου, όπου συμμετείχε σε
ημερίδα της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος
και είχε την ευκαιρία να εκθέσει
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Δήμος Παιονίας καθώς και
τις λύσεις που προτείνει για την
προσφυγική – μεταναστευτική
κρίση. Ακολούθησε συνεδρίαση
υπό την αιγίδα της Επιτροπής καθώς και της Ελληνογερμανικής
Συνέλευσης και της ΚΕΔΕ με τη
συμμετοχή Γερμανών Δημάρχων
και Ελλήνων Αυτοδιοικητικών, οι
οποίοι αντάλλαξαν απόψεις, τεχνογνωσία και προτεινόμενες
λύσεις ώστε να αντιμετωπιστεί
επαρκώς η ανθρωπιστική κρίση.
Αποτέλεσμα της συνεδρίασης
ήταν η Κοινή Διακήρυξη της γερμανικής και ελληνικής Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» που επικεντρώνει
στα παρακάτω σημεία:
- Εμβάθυνση της συνεργασίας και ενίσχυση της ανταλλαγής
εμπειρίας και γνώσεων μεταξύ
Δήμων μέσω αλληλοϋποστήριξης
1)
Συνεργασία με την Κοινωνία Πολιτών και όλους τους
φιλανθρωπικούς φορείς
2)
Συ νε ργ α σ ί α μ ε
όλους τους φορείς της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης

.

Εκδήλωση του Ελληνικού Ερυθρού
Σταυρού «Παγκόσμια Ημέρα του Ερυθρού
Σταυρού» και «Εορτή της Μητέρας»

Η Περιφερειακή Επιτροπή της «Γιορτής της Μητέρας»,
- Συμβουλευτική Υποστήριξη για Γουμένισσας του Ελληνικού όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος,
προγράμματα εθελοντικής επι- Ερυθρού Σταυρού, επ΄ ευκαι- διοργάνωσε εκδήλωση στο
στροφής και επανένταξης
ρία της «Παγκόσμιας Ημέρας Πνευματικό Κέντρο της Γου3)
Ενέργειες για επιτυχη- του Ερυθρού Σταυρού» και μένισσας, την Κυριακή 8 Μαΐου
μένη ένταξη
- Στέγαση και προετοιμασία δομών φιλοξενίας, εκμάθηση γλώσσας και εκπαίδευση, ένταξη στην
αγορά εργασίας, κοινωνική ένταξη, ιατρική φροντίδα και παροχές
4)
Χρηματοδότηση φροντίδας προσφύγων με σαφήνεια
5)
Στοχευμένη συγκέντρωση και διανομή ανθρωπιστικής
βοήθειας
6)
Οργάνωση ανταλλαγής
εμπειριών
Την επομένη, ο κος Γκου- Το πρόγραμμα περιελάμβανε:
ντενούδης επισκέφθηκε τον αν.
Υπουργό Εθνικής Άμυνας και
• Χαιρετισμό από την πρόεδρο ΕΕΣ Γουμένισσας
υπεύθυνο του συντονιστικού
Αργυροπούλου Όρσα και τον Δήμαρχο Παιονίας .
οργάνου για το προσφυγικό, κο
Βίτσα, με τον οποίο συζήτησαν
• Ανακοίνωση των μηνυμάτων του Ελληνικού και του
τις νεότερες εξελίξεις για το προσφυγικό – μεταναστευτικό.
Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού καθώς και σύντομη αναδρομή
Ο Δήμαρχος, παράλληλα, επιτου ιστορικού ίδρυσης της επιτροπής ΕΕΣ Γουμένισσας, από
σκέφθηκε τη Διαχειριστική Αρχή
τον Γραμματέα της Επιτροπής Χρήστο Πετσανούκη.
του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ΕΠΠΕΡΑΑ για να
διαπιστώσει την πορεία εξέλιξης
• Οικονομικό απολογισμό και απολογισμό δραστηριοτήτων
ενταγμένων έργων του Δήμου
έτους 2015, από τον Γεώργιο Κουσιδώνη.
στα πλαίσια του ταμείου ενώ το
Σάββατο και την Κυριακή συμ• Ομιλία για τη Μητέρα, από την κ. Ειρήνη Γκαϊταρεζάκη-Ράικου.
μετείχε στις εργασίες του 10ου
Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.
• Έντεχνο καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τον «ΣΥΛΛΟΓΟ
ΛΕΧΡΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (ιστορικό μουσικό σύλλογο

Χέρι Βοήθειας από ΜΕΤΡΟ Α.Ε. -

Κανταδόρων), υπό την καθοδήγηση του μαέστρου κ. Μάρκου.

ΕΛΑΙΣ - ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ - μετά

Ερμήνευσαν υπέροχες καντάδες με τον μοναδικό τους

τις επαφές Αδαμόπουλου

ακροατές αφού η αίθουσα παρέμενε κατάμεστη έως το

Η κρίση του προσφυγικού –
μεταναστευτικού ζητήματος
που ταλανίζει τον Δήμο Παιονίας
εδώ και αρκετούς μήνες και η
εγκατάσταση μεγάλου κύματος
προσφύγων σε περιοχές του Δήμου μας, έχει ευαισθητοποιήσει
το κοινό και κυρίως πολλές ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες είχαν
την πρόθεση να προσφέρουν
ανθρωπιστική βοήθεια προς
τους πρόσφυγες που αντιμετωπίζουν οξύ πρόβλημα στους
καταυλισμούς της περιοχής.
Θα θέλαμε λοιπόν, να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για την ευαισθησία και την
ανιδιοτελή προσφορά τους την

Εταιρεία ΜΕΤΡΟ Α.Ε. και την Δ/
ντρια Εταιρικών Σχέσεων, κα
Δήμητρα Δασκαλάκη για τη
δωρεά τροφίμων, ειδών προσωπικής υγιεινής και παιχνιδιών,
την Εταιρεία ΕΛΑΙΣ – UNILEVER
ELLAS για την δωρεάν διάθεση
σκηνών και πλαστικών κουπών,
καθώς και τα σουπερμάρκετ AB
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ για τη δωρεά
τροφίμων προς τους πρόσφυγες
της Ειδομένης.
Στις δύσκολες συνθήκες που
όλοι αντιμετωπίζουμε σήμερα,
κάθε πράξη προσφοράς είναι
πολύτιμη και μας δίνει το κουράγιο να συνεχίσουμε τις άοκνες
προσπάθειές μας.

γλαφυρό και ζωντανό τόνο, ικανοποιώντας όλους τους
τέλος της εκδήλωσης.
Παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος
κ.Χρήστος Γκουντενούδης,
Αντιδήμαρχοι Αλίρης Ιωάννης
και Μεμετζής Κωνσταντίνος, ο
Πρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α ο κ .Τζιούρτζιος
Αθανάσιος, Τουλούπης Χρήστος
(εκπρόσωπος τοπικού συμβουλίου
και του εμποροεπαγγελματικού),
Πρόεδροι όλων των συλλόγων
και φορέων της περιοχής μας.
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Τα σχόλια ήταν κολακευτικά
από όλους και η εκδήλωση ήταν
επιτυχημένη.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προσφέρθηκε κέρασμα και
έγινε κλήρωση χειροποίητης εικόνας της Παναγίας, δωρεά της
αγιογράφου κ.Άννας Γουγουμάνη,
την οποία κέρδισε η Χατζηγεωργίου Μαρία.

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
ΟΤΑ

Επιστολή του Δημάρχου
Παιονίας προς Μουζάλα
με Θέμα Προσφυγικό – Μεταναστευτικό

Κύριοι,
Για πολλοστή φορά επανερχόμαστε στο θέμα της αντιμετώπισης του μείζονος ζητήματος της παρουσίας χιλιάδων
προσφύγων – μεταναστών στα
όρια του Δήμου μας αλλά και
του Νομού γενικότερα. Δυστυχώς σε κάθε νέα μας ανακοίνωση, η κατάσταση είναι χειρότερη από ότι η προηγούμενη.
Αυτό το θλιβερό γεγονός
έχει πολλές αιτίες. Λυπάμαι που
το επισημαίνω αλλά η πρώτιστη
είναι η κυβερνητική αβελτηρία
και αφερεγγυότητα. Μέχρι στιγμής δηλαδή, από κυβερνητικής πλευράς έχουμε εισπράξει
τις καλύτερες των προθέσεων.
Έχουμε γίνει αποδέκτες των
πλέον ρητών υποσχέσεων, των
εξαιρετικά ταχύτατων σχεδίων
θεραπείας του ασύλληπτου σε
διαστάσεις πλέον προβλήματος.
Μέχρις εκεί όμως. Και μέχρις εδώ, διακηρύττουμε σήμερα εμείς, αφού η κατάσταση
έχει υπερβεί κάθε όριο. Η υπομονή όλων μας έχει προ πολλού
εξαντληθεί και η αγανάκτηση
έχει καταλάβει ορμητικά τη
θέση της τεράστιας διάθεσής
μας για αλληλεγγύη, αρωγή
και ανθρώπινη διαχείριση της
πρωτοφανούς ανθρωπιστικής
κρίσης.
Κύριοι,
Εξ αρχής έχουμε επιδείξει
ως κοινωνία και ως συντεταγμένοι θεσμοί, πνεύμα υπομονής, επιμονής και συνεργασίας.
Σε βαθμό ώστε να κατηγορηθούμε για αδράνεια, αμέλεια
και πνεύμα ασθενούς αντιστάσεως και προθέσεως για την

Μέλος: Κουβέλη Αικατερίνη του
Δημητρίου
Μέλος : Βασιλακάκης Αναστάσιος
του Γεωργίου
Στις 20/4/2016 στην Παιονία και ΄Β Αντιπρόεδρος : Μηναρετζής Μέλος : Αθανασιάδης Θεόδωρος
στο Κιλκίς πραγματοποιήθηκαν Κωνσταντίνος του Χαράλαμπου του Σαμουήλ
εκλογές για την ανάδειξη του νέου Γεν. Γραμματέας : Γκαϊταρεζάκη Μέλος : Ιωαννίδης Αλέξανδρος
διοικητικού συμβούλιου του συλ- Ειρήνη του Πέτρου
του Λεωνίδα
λόγου εργαζομένων ΟΤΑ Κιλκίς Ταμίας : Λαζαρίδης Γεώργιος του ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Παιονίας. Η σύνθεση του νέου δι- Διογένη
1. Σταμπουλής Παναγιώτης του
οικητικού συμβούλιου είναι η εξής: Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Αντωνίου
Πρόεδρος : Κασαπίδης Ιωάννης Πουρσανίδης Σταύρος του 2. Γεωργιλάς Ιωάννης του
του Παναγιώτη
Μιλτιάδη
Γεωργίου
Ά Αντιπρόεδρος : Βαβάμης Πέτρος Ειδικός Γραμματέας : Τριανταφύλ- 3. Βιζυηνός Αναστάσιος του
του Γεωργίου
λου Κωνσταντίνος του Στυλιανού Ευλάμπιου

υπεράσπιση όχι των συμφερόντων, αλλά αυτών των ιδίων
των δικαιωμάτων της τοπικής
μας κοινωνίας. Διαπιστώνουμε δυστυχώς, ότι η υπεύθυνη
στάση μας και η ευγένειά μας
έχει εκληφθεί περίπου ως αδυναμία. Και αισθανόμαστε πλέον
ισχυρό το γεγονός της αδικίας
και της εκμετάλλευσης.
Εξ αρχής έχουμε ζητήσει
ισοκατανομή των προσφυγικών
– μεταναστευτικών πληθυσμών
σε όλη την επικράτεια. Αντ’ αυτού διαπιστώνουμε δύο πραγματικότητες. Πρώτον ότι οι όμοροι νομοί απολαμβάνουν ιδιαίτερης, ευνοϊκής μεταχείρισης
με μηδενικούς έως ελάχιστους
προσφυγικούς πληθυσμούς.
Και δεύτερον, οργισμένοι και
αγανακτισμένοι διαπιστώνουμε
ότι ο νομός Κιλκίς εξακολουθεί
να θεωρείται ως η προσφορότερη και ευκολότερη λύση για
την ίδρυση και λειτουργία των
νέων Κέντρων Φιλοξενίας.
Κύριοι,
Ελπίζοντας ότι η παρούσα
επιστολή μας θα είναι η τελευταία πριν την ταχεία και δραστική επίλυση του αφόρητου
πλέον, προβλήματος, σας καταθέτουμε την έσχατη αγανάκτηση και απογοήτευσή μας. Εξυπακούεται ότι παράλληλα σας
καταθέτουμε τη βεβαιότητα ότι
η κατάσταση από ώρα σε ώρα
καθίσταται μη αναστρέψιμη με
άμεσες και οδυνηρές συνέπειες
για την περιοχή μας και για όλη
τη χώρα.
Παραμένουμε στη διάθεσή
σας για κάθε αρωγή και ειλικρινή συνεργασία και ελπίζουμε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στο Δήμο λειτουργεί με
βάση το οργανόγραμμα και με
απόφαση Δημάρχου, Γραφείο
Πολιτικής Προστασίας και
Πρασίνου με ορισμένο υπάλληλο τον κ.Καραγιαννόπουλο
Απόστολο και εντεταλμένο
Σύμβουλο τον κ.Γαρόπουλο
Ελευθέριο.

4

ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

.

ΜΑΙΟΣ 2016

Επιστολή της Πατριωτικής Κίνησης Πολιτών
Παιονίας στον υπουργό κ. Μουζάλα !
Κύριε Υπουργέ,
ενός οργανωμένου κέντρου φιλοξενί- κυβέρνηση την ύποπτη δράση των
Ύστερα από τις δραματικές εξε- ας Προσφύγων –και όχι μεταναστών- εν λόγω προσώπων και οργανώσεων.
λίξεις στην Ειδομένη που ελάχιστα στη Νέα Καβάλα πειθόμενοι στη διΌμως η κατάσταση έχει ξεφύγει
απέχουν από την ανοιχτή σύρραξη αβεβαίωση της κυβέρνησης ότι με από κάθε έλεγχο και οι συνδημότες
και τις τεράστιες επιπτώσεις σε βάρος τον τρόπο αυτό θα αποσυμφορηθεί μας εκφράζουν ανοιχτά πλέον φότων δημοτών του Δήμου Παιονίας η Ειδομένη. Όταν δεχθήκαμε αγόγ- βους για την ασφάλεια και τη ζωή
είμαστε υποχρεωμένοι με την παρού- γυστα τη δημιουργία του κέντρου τους.
Κύριε Υπουργέ,
σα επιστολή μας να επιστήσουμε τις αυτού, στην Παιονία υπήρχε ήδη σε
προσωπικές πλέον ευθύνες που έχετε έξαρση η Ειδομένη με περισσότεΕίναι ταπεινωτικό για το εθνιστη δημιουργία, την ανοχή, την μεγέ- ρους από 10.000 πρόσφυγες- μετα- κό φιλότιμο των συνδημοτών μας
θυνση και τη διαιώνιση ενός προβλή- νάστες, και την ίδια στιγμή υπήρχαν να υποχρεούνται, προκειμένου να
ματος που άπτεται της προστασίας ακόμα τρεις άτυποι καταυλισμοί προ- διακινηθούν ακόμα και εντός των
της περιουσίας, της ασφάλειας και σφύγων – παράνομων μεταναστών ορίων του δήμου και του ν. Κιλκίς
στο Πολύκαστρο (Πλάζα Όλυμπος) να επιδεικνύουν διαπιστευτήρια της
της ζωής των δημοτών.
Κύριε Υπουργέ, με την πολιτική και στους Ευζώνους (βενζινάδικο επί ταυτότητάς τους σε καταληψίες των
σας επιτρέψατε να συνωστίζονται της ΠΑΘΕ και ξενοδοχείο ΧΑΡΑ). Και δρόμων πρόσφυγες και παράνομοι
σε ένα δήμο 28.000 κατοίκων περισ- «πριν αλέκτορα φωνήσαι τρις» το κέ- μετανάστες υπό τα αδρανή, λόγω των
σότεροι από 22.000 πρόσφυγες και ντρο αυτό κατακλύστηκε από 3.500 εντολών που έδωσε η κυβέρνηση,
μετανάστες, χωρίς η κυβέρνησή σας πρόσφυγες που μεταφέρθηκαν από όμματα της αστυνομίας. Η οργή των
να μεριμνήσει ούτε καν για τον διαχω- άλλες περιοχές και κυρίως από τους κατοίκων έχει ξεχειλίσει και δεν θα
ρισμό τους. Όταν αρχή κάθε Πολιτείας νεοεισερχομένους στην χώρα.
ανεχθούν πλέον παρόμοιες συμπεΈκτοτε και παρά τις διαμαρτυρίες ριφορές αδράνειας εκ μέρους των
δικαίου αποτελεί η ίση μεταχείριση,
στο Δήμο Παιονίας επιφυλάξατε το μας και τις κυβερνητικές υποσχέσεις θεσμικών οργάνων της Πολιτείας.
ρόλο του υποδοχέα και εν τέλει της ότι επίκειται η εκκένωση της ΕιδοΤην Κυριακή 10 Απριλίου σε τερά«αποθήκης ψυχών» όταν με τη γνω- μένης και της ευρύτερης περιοχής, στια λαϊκή συνέλευση που διοργανώστή συνταγή του εκάστοτε «μπάρμπα παρατηρούμε με θλίψη και οργή ότι σαμε, οι κάτοικοι απαίτησαν να τεθεί
στην Κορώνη» υπάρχουν ολόκληρα αντί εκκένωσης συνεχίζεται η προσέ- ένα τέρμα στο καθεστώς ομηρείας
γεωγραφικά διαμερίσματα και δεκά- λευση νέων προσφύγων – παράνο- στο οποίο περιήλθαν εξαιτίας της
δες νομοί που δεν φιλοξενούν κανένα μων μεταναστών που συμποσούνται πολιτικής της κυβέρνησης.
πρόσφυγα – παράνομου μετανάστη. τώρα σε 22.000 με τους μετριότερους
Υλοποιώντας λοιπόν τις αποφάσεις
Στο Δήμο Παιονίας υπό συνθήκες υπολογισμούς.
της συνέλευσής μας, σας στέλνουμε
Κύριε Υπουργέ,
που προσβάλλουν κάθε έννοια αντην επιστολή αυτή για να εκφράσουθρωπισμού συνωστίζονται σήμερα
Από τον Φθινόπωρο του 2015 επα- με την οργή μας αλλά και να απαιτή22.000 παράνομοι μετανάστες και νειλημμένα είχαμε προειδοποιήσει σουμε ως πολίτες μιας ευνομούμενης,
πρόσφυγες από Συρία, Ιράκ, Ιράν, Αφ- για τον ύποπτο και προβοκατόρικο θέλουμε να πιστεύουμε, Πολιτείας, τα
γανιστάν, Μαρόκο, Πακιστάν, Σομα- ρόλο πολλών αλληλέγγυων και «εθε- παρακάτω αυτονόητα:
λία, Υεμένη, υποσαχάριες χώρες της λοντών» μελών Μ.Κ.Ο. αγνώστου
1.
Απαιτούμε την άμεση
Αφρικής και τις οίδεν από ποιες άλλες προελεύσεως και αδήλων σκοπών. και μέχρι το Πάσχα εκκένωση της
χώρες της Ασίας και Αφρικής.
Είναι η δράση τους αυτή που εκδίωξε Ειδομένης και όλων των παράτυπων
Δεν θα επικαλεστούμε τα προβλή- ουσιαστικά τους εθελοντές δημότες κέντρων μεταναστών επί της ΠΑΘΕ.
ματα ανθυγιεινής διαβίωσης, ούτε μας που εδώ και χρόνια προσφέρουν
2.
Απαιτούμε την άμεση
τους κινδύνους για την εξάπλωση βοήθεια στους δυστυχισμένους που αποσυμφόρηση του Κέντρου Φιλοασθενειών. Υπάρχουν αρμοδιότεροι κρύβονταν τότε σε βάλτους της πε- ξενίας Προσφύγων – επαναλαμβάαπό εμάς σύμβουλοι της κυβέρνησης ριοχής για να περάσουν τα σύνορα, νουμε: προσφύγων, Νέας Καβάλας
να σας ενημερώσουν.
δράση που εντάθηκε από το καλο- σε πρώτη φάση κατά το ήμισυ των
Η αγωνία μας στο Δήμο Παιονίας καίρι του 2015 για να ανακοπεί στα ήδη φιλοξενουμένων που ανέρχονται
εστιάζεται πλέον στην προστασία της τέλη του 2015, όταν κατέστη φανερός σε 4.000 μετά την κυριακάτικη εξορπεριουσίας, στη διασφάλιση της ομα- ο ύποπτος ρόλος πολλών Μ.Κ.Ο. και γιστική από κάθε άποψη προσέλευλής οικονομικής ζωής και το κυριότε- αλληλέγγυων. Εκφράζουμε τη θλίψη ση επιπρόσθετων 450 προσφύγων
ρο στην προστασία και την ασφάλεια μας ότι παρά τις προ μακρού χρόνου – μεταναστών που αλλού δεν τους
της ζωής των δημοτών.
προειδοποιήσεις μας, χρειάστηκε να ήθελαν και αλλού δεν ήθελαν οι ίδιοι.
Για να μην πλανώνται ερωτηματικά τεθούν μείζονα εθνικά θέματα (παρα3.
Απαιτούμε την άμεση καγια τη στάση ζωής μας, σας υπενθυμί- βίαση εθνικού χώρου από αστυνομι- ταγραφή των «αλληλέγγυων» και των
ζουμε ότι ο βαθύτατος ανθρωπισμός κούς της ΠΓΔΜ με τη ρίψη πλαστικών Μ.Κ.Ο. που δρουν στην περιοχή μας
που διέπει τις ψυχές των προσφυγικής σφαιρών και κροτίδων λάμψης καθώς και δηλώνουμε ότι το φαινόμενο της
και μη καταγωγής συνδημοτών μας και χημικών ουσιών σε ελληνικό έδα- κυριαρχίας τους μέσα σε καταυλιοδήγησε να δεχθούμε τη δημιουργία φος) για να αντιληφθεί επιτέλους η σμούς και κέντρα φιλοξενίας δεν θα

γίνει πλέον ανεκτό.
4.
Απαιτούμε την άμεση ενίσχυση της αστυνομικής δύναμης για
την προστασία της ζωής των δημοτών μας.
5.
Απαιτούμε εν τέλει, την
εφαρμογή του νόμου, όπως είναι αυτονόητο με την άμεση πάταξη των
παραβατικών συμπεριφορών από
την Ελληνική Αστυνομία. Φωνάζουμε
με απόγνωση ότι το θέμα δεν είναι δήθεν αν θα ασκηθεί βία σε πρόσφυγες
μετανάστες, αλλά η προστασία
των συνδημοτών μας από τη βία που
ασκούν ομάδες μεταναστών και προσφύγων με την προδοτική συνδρομή
των δήθεν αλληλέγγυων.
6.
Απαιτούμε επιτέλους την
ισοκατανομή των προσφύγων μεταναστών σε όλους τους νομούς της
χώρας.
Κύριε Υπουργέ,
Με κάθε σεβασμό στο πρόσωπο
και στο θεσμικό σας ρόλο, δηλώνουμε ότι εφόσον δεν διατάξετε και επιβάλλετε τα ως άνω εκτεθέντα αυτονόητα εντός της εύλογης προθεσμίας
ενός 15θημέρου, σας θεωρούμε προσωπικά υπεύθυνο για όσα υφίσταται
η περιοχή και οι συνδημότες μας και
προς εναντίον υμών θα στραφούμε
κατά πώς ο νόμος ορίζει.
Ενημερώνουμε μάλιστα ότι ήδη
συλλέγονται υπογραφές εκατοντάδων συνδημοτών για την υποβολή
μηνύσεων και αγωγών για αδικήματα
του ποινικού και αστικού νόμου που
διαπράττονται κατά συρροήν στα
όρια του Δήμου Παιονίας. Το απευχόμαστε, αλλά δεν μας δίνει άλλη
επιλογή η παράταση της σημερινής
κατάστασης.
Ελπίζουμε ότι αυτήν την φορά δεν
θα χρειαστεί η κυβέρνηση μερικούς
ακόμα μήνες για να αντιληφθεί τους
μείζονες κινδύνους που απειλούν
και τον ιδιαίτερο τόπο μας και την
πατρίδα συνολικά.
Διατελούμε μετά τιμής
Ένωση πολιτών Πατριωτική
Κίνηση Πολιτών Παιονίας
Πολύκαστρο 20/4/2016

Εγκαίνια στην Ε.ΣΥ. “Ελλήνων Συνέλευσις”
Στις 24 Μαρτίου 2016 έγιναν τα
εγκαίνια στην Ε.ΣΥ. «Ελλήνων Συνέλευσις» Πολυκάστρου στην οδό
Ανδρούτσου 11 στο Πολύκαστρο
τηλ.:23430 23663-23430 316756909494101 με προσωρινό Πρόεδρο τον Χρήστο Μ. Ζαφειρούδη.
Στόχος της Ε.ΣΥ. (ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ)
που ιδρύθηκε με το πρωτόκολλο
6199/4-9-2015 του Αρείου Πάγου,
είναι η απελευθέρωση της πατρίδας
μας από τους οικονομικούς δυνά-

στες, που στηρίζονται από όλες τις
κομματικές κλίκες εντός και εκτός
βουλής που λυμαίνονται ασταμάτητα την χώρα μας από το 1832.
Η Ε.ΣΥ. ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ, στην
προσπάθειά της να αφυπνίσει τους
έλληνες της περιοχής πραγματοποίησε μέχρι σήμερα ενημερωτικές
ομιλίες σε Μικρόδασος, πλατανιά,
Ποντοηράκλεια, Πευκόδασος και
Βαφειοχώρι.
Κάθε Σάββατο 7 μμ γίνεται ενημέρωση στην έδρα της Ε.ΣΥ.

Οι Συνέλληνες ενημερώνονται
για τον τεράστιο πλούτο που διαθέτει το κυρίαρχο έθνος των Ελλήνων, ως ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ, από
κληρονομικούς λογαριασμούς που
πιστοποιούνται από τους θεσμούς
της χώρας, καθώς και για τα χρηματοοικονομικά εργαλεία του Αρτέμη
Σώρρα, του μεγάλου αυτού ανθρώπου Έλληνα, από τα οποία επίκειται
η απελευθέρωσή μας.
Ενημερώνονται επίσης για την
πραγματική δημοκρατία (όχι την

Ίδρυση «Αμφικτυονίας
Αρχαίων Ελληνικών
Πόλεων»
Ο Δήμος Παιονίας συμμετείχε στην Τελετή Υπογρ α φ ή ς Π ρ ω το κόλ λο υ
Συνεργασίας με σκοπό
την Ίδρυση «Αμφικτυονίας Αρχαίων Ελληνικών
Πόλεων» την 21η Μαΐου
2 0 1 6 , σ το Ξ ε ν ο δ οχε ί ο
H yatt Regenc y Θεσσα λονίκης, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου
Μ α ρ α θ ώ ν α , κο υ Η λ ί α
Ψινάκη.

Την εκδήλωση συν τόνισε ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης ΓενιΜ ε λ λον τ ι κό ς σ τόχο ς κών Γραμματέων Τοπικής
εί ν α ι η ί δρ υ σ η φ ορ έα Α υ το δ ι ο ί κ η σ η ς « Κ λ ε ι με την επωνυμία «Αμφι- σ θ έ ν η ς » , κο ς Μ ι χά λη ς
κτυονία Αρχαίων Ελλη- Χρηστάκης.
νικών Πόλεων». Βασική
επιδίωξή της θα είναι η
Μετά από τους χαιρεπροώθηση του Ελληνικού τισμούς για τη σημασία
Πολιτισμού, η βέλτισ τη της πρωτοβουλίας αυτής,
οργ ά ν ω σ η το υ π ο λι τ ι - πήρε το λόγο ο κος Ψινάσμού σε τοπικό επίπεδο κης λέγοντας πως σκοπός
και η σωσ τή διαχείριση είναι κυρίως η συνεργαθεμάτων, όπως η διά- σία για την προβολή του
δοση του Ελληνικού πο- ελληνικού πολιτισμού και
λιτισμού σε Ευρωπαϊκό των αξιών που καθιερώκαι διεθνές επίπεδο.
θηκαν σ την αρχαία Ελλάδα. Η αρχή έχει γίνει
Τον Δήμο Παιονίας εκ- ήδη με την Αμφικτυονία
προσώπησε ο Δήμαρχος Νοτίου Ελλάδος και επαΧρήστος Γκουντενούδης. κολουθούν όλες οι υπόΣτην συγκέντρωση παρέ- λοιπες περιοχές αλλά και
στησαν, η Α.Ε. κος Xiaoli αρχαίες ελληνικές πόλεις
Zou, Πρέσβης της Κίνας, που άκμασαν σ τη σημεο ε κ τ ε λ ώ ν χ ρ έ η Αν τ ι - ρινή Τουρκία και κάτω
προσώπου του Γραφείου Ιταλία. Ακολούθησε ανάτης Ύπατης Αρμοστείας γνωση του πρακτικού συτου Ο.Η.Ε. στην Ελλάδα, νεργασίας και υπογραφή
κος Philippe Leclerc, ο του από όλους τους αναΥπουργός Εσωτερικών φερθέν τες και τους εκ& Δ ι ο ι κ η τ ι κ ή ς Αν α σ υ - προσώπους Περιφερειών
γκρότησης, κος Κουρου- και Δήμων.

Ανάληψη καθηκόντων
του Γενικού Γραμματέα
Δήμου Παιονίας
Από τις 18 Μαΐου 2016, ο κ.
Θεμιστοκλής Θ. Ανθρακίδης,
Οικονομολόγος, απόφοιτος οικονομικών Πανεπιστημίου Μακεδονίας, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα οικονομικά και
τελειόφοιτος Νομικής, ανέλαβε
επίσημα τα καθήκοντά του ως
Γενικός Γραμματέας του Δήμου
Παιονίας, σύμφωνα με το υπ’
αριθμ. ΦΕΚ/Γ/427/16-5-2016

αντιπροσωπευτική) της ΕΛΛΗΝΩΝ
ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ που θα εγκαθιδρυθεί με
Ελλάνιες Αρχές και Αξίες.
Γίνεται οριστικό ξεχρέωμα όλων
των βεβαιωμένων χρεών (και το
Ο κ. Ανθρακίδης έχοντας
κατά κεφαλήν αναλογούν εξωτεμια
επιτυχημένη θητεία στη
ρικό χρέος που χρεώνεται κάθε
θέση
του Διοικητή Γενικού
Έλληνας πολίτης ταυτόχρονα με την
Νοσοκομείου
Κιλκίς, με την
γέννησή του) και αυτών των χρεών
εμπειρία
και
τις
γνώσεις του
που πρόκειται να βεβαιωθούν στο
θα
στελεχώσει
το
Υπηρεσιακό
μέλλον, με την υποβολή εξώδικου
Δυναμικό
του
Δήμου
Παιονίας,
σε δημόσιο ασφαλιστικά ταμεία
ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωκαι τράπεζες.
πος με νέες και πρωτόγνωρες
προκλήσεις.

Βάνδαλοι κατέστρεψαν ταφικό μνημείο στην Ειδομένη

Τα μάρμαρα και τα σίδερα σε ταφικό μνημείο ήταν τα «θύματα» της επίθεσης βανδάλων
στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου Ειδομένης το βράδυ της Παρασκευής της 6ης Μαΐου.

μπλής, ο Περιφερειάρχης Κεν τρικής Μακεδονίας, κος Τζιτζικώσ τας,
ο Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε.,
κος Πατούλης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κος
Μπουτάρης καθώς και
εκπρόσωποι από Δήμους
και Περιφέρειες της Βορείου Ελλάδος.

Τα καθήκοντα του Γενικού
Γραμματέα του Δήμου συνοψίζονται στα ακόλουθα:
Το ταφικό μνημείο για τον Δά- πεσόντων στην Μικρασιατική βανδάλων.
από το Δήμο Παιονίας.
•
Γενική εποπτεία της
σκαλο Δημήτριο Σιδηρόπουλο Καταστροφή. Το πρωί του ΣαβΑλλά οι κάτοικοι αναρωτιούΕπί τόπου κατέφτασε ο αντιδήΔιοίκησης του Δήμου σε συ(θύμα του εμφυλίου πολέμου) βάτου οι λιγοστοί κάτοικοι είδαν
νται τι άλλο θα δουν; Και ποιος
νεργασία με τον Δήμαρχο και
μαρχος έργων Γιάννης Αδαμόανήγειρε πριν πολλά χρόνια η το ταφικό μνημείο κατεστραμμέθα προστατεύσει ακόμα και τα
την
Εκτελεστική Επιτροπή,
κοινότητα Ειδομένης και βρί- νο, με σπασμένα μάρμαρα και ει- πουλος για αυτοψία ενόψει της μνημεία τους σε κεντρικά σημεία
παροχή οδηγιών και κατευσκεται δίπλα στο μνημείο των κόνα βεβήλωσης από επιδρομή αποκατάστασης του μνημείου του χωριού.

θύνσεων και γενικότερα, συντονισμός των υπηρεσιών του
Δήμου κατά την άσκηση του
έργου τους.
•
Μεριμνά για την επεξεργασία των θεμάτων που
είναι προς συζήτηση ενώπιον
του Δημοτικού Συμβουλίου,
καθώς και παρακολούθηση
της διαδικασίας εφαρμογής
των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από
τις αρμόδιες υπηρεσίες του
Δήμου.
•
Επίσης, μεριμνά για
τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των
υπηρεσιών του Δήμου, την
προσαρμογή της λειτουργίας
τους στις ανάγκες της τοπικής
κοινωνίας και της βελτίωσης
της απόδοσης του στελεχιακού
δυναμικού και των τεχνικών
μέσων του Δήμου και οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που
δημιουργείται στο Δήμο κάθε
φορά που η Δημοτική αρχή
λαμβάνει νέες πρωτοβουλίες.

ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

Απαγόρευση ενάσκησης
επαγγελματικής και
ερασιτεχνικής αλιείας
στους ποταμούς, παραπόταμους,
χειμάρρους και στα λοιπά
ρέοντα ύδατα της Π.Κ.Μ.»
ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙ- σίας της αναπαραγωγής των
ΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ιχθύων και των λοιπών υδροΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
βίων οργανισμών που διαβιΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕ- ούν στα εσωτερικά ύδατα της
ΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ- Π.Κ.Μ.
ΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αποφασίζουμε
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
.
Την απαγόρευση ενάΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ σκησης επαγγελματικής και
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟ- ερασιτεχνικής αλιείας ιχθύων
ΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ
και λοιπών υδρόβιων ζώων, με
Θεσσαλονίκη, 13 Απριλίου κάθε μέσο και εργαλείο, για
2016
την προστασία της αναπαραΈχοντας υπόψη:
γωγής των ιχθυοπληθυσμών
1.
Τις δ/ξεις του Ν. αυτών, στους ποταμούς Αξιό,
3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονι- Αλιάκμονα, Γαλλικό, Εδεσσαίο,
κή της Αυτοδιοίκησης και της Στρυμόνα, Λουδία και Αγγίτη
Αποκεντρωμένης Διοίκησης μέχρι τα όρια με το Νομό Δρά- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
μας (θυρόφραγμα οικισμού
2.
Τις δ/ξεις του Π.Δ. Συμβολής) και όλους τους πα133/2010 «Οργανισμός της ραπόταμους, χειμάρρους, ρυάΠεριφέρειας Κεν τρικής κια, γεωφράγματα και υδάτινα
Μακεδονίας»
κανάλια αυτών, καθώς και σε
3.
Τις δ/ξεις του Ν.Δ. όλα τα λοιπά ρέοντα ύδατα της
420/1970 «Αλιευτικός Κώδι- Π.Κ.Μ., συμπεριλαμβανομένης
κας», όπως τροποποιήθηκαν της τεχνητής λίμνης Άγρα, από
και ισχύουν με τις δ/ξεις των Δευτέρα 18 Απριλίου 2016 και
Ν. 1740/87 και Ν. 2040/92.
ώρα 12 ττ.μ. μέχρι και τη Τρίτη
4.
Τις δ/ξεις του Β.Δ. 31 Μαΐου 2016 και ώρα 12 π. μ.
142/1971 «Περί αλιείας υδρο2.
Τα Τμήματα Αλιείας
βίων ζώων, λιμνών, ποταμών των Δ/νσεων Αγροτικής Οικοκαι προστασίας αυτών»
νομίας και Κτηνιατρικής των
5.
Τις δ/ξεις του Π.Δ. Περιφερειακών Ενοτήτων της
235/1979 «Περί ρυθμίσεως Π.Κ.Μ. παρακαλούνται για την
της εντός των ποταμών διε- κοινοποίηση και παροχή σχενεργούμενης αλιείας»
τικών οδηγιών, με κάθε πρό6. Την υπ’αρ. οικ.461114(9980) σφορο μέσο, στην περιοχή
/18-11-2014 (ΦΕΚ 3129/τ.Β721 ευθύνης τους (διαδίκτυο, πί-11 -2014) Απόφαση Περιφε- νακες ανακοινώσεων, Ο.Τ.Α.,
ρειάρχη Κεντρικής Μακεδο- Αστυνομικές Αρχές, Δασικές
νίας περί «Μεταβίβασης συ- Υπηρεσίες κλπ.), για την εφαργκεκριμένων αρμοδιοτήτων μογή της παρούσας.
και παροχή εξουσιοδότησης
3.
Οι παραβάτες της παυπογραφής εγγράφων, απο- ρούσας διώκονται και τιμωφάσεων και άλλων πράξεων ρούνται σύμφωνα με τις ισχύ«Με εντολή Περιφερειάρχη» ουσες δ/ξεις (Ν.2040/1992 άρστους Αντιπεριφερειάρχες, θρο 9, παρ. 2&3, ΦΕΚ Α70/92)
στον Εκτελεστικό Γραμματέα
4.
Αρμόδιοι για την τήκαι στους Πρ/νους Γενικών Δ/ ρηση - εφαρμογή της παρούνσεων, Δ/νσεων, Τμημάτων και σας είναι οι Αστυνομικές Αρχές
Γραφείων της Π.Κ.Μ.»
κα οι Δασικές Υπηρεσίες στην
7.
Τις εισηγήσεις των περιοχή αρμοδιότητάς των.
Τμημάτων Αλιείας των Δ/
νσεων Αγροτικής Οικονομίας
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
και Κτηνιατρικής των Π.Ε. της
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ
Π.Κ.Μ. για την ανάγκη προστα-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

υπό την αιγίδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Παιονίας
με στόχο την κυκλοφοριακή αγωγή των παιδιών
εργαστηρίου για παιδιά
των ΚΔΑΠ εντυπωσίασαν
με τη συμμετοχή τους στα
υποδειγματικά σενάρια κυκλοφοριακής αγωγής αποδεικνύοντας πως η ύπαρξη
των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης συντελεί στην καλλιέργεια και
ανάπτυξη δεξιοτήτων και
ταλέντων. Ευελπιστούμε η
συγκεκριμένη μέρα να καθιερωθεί σε θεσμό γιατί “κυκλοφορείς καλύτερα όταν
κυκλοφορείς με ασφάλεια”.
Την Κυριακή 13 Μαΐου
2016 το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Πολυκάστρου
άνοιξε τις πύλες του για
μία εκδήλωση που αγκαλιάστηκε από τους πολίτες
της Παιονίας. Η Κοινωφελής
Επιχείρηση Δήμου Παιονίας
στα πλαίσια του Θεατρικού
Εργαστηρίου για παιδιά των
ΚΔΑΠ διοργάνωσε μία εκδήλωση με θέμα την Κυκλοφοριακή Αγωγή. Εκεί
ο υπεύθυνος της Τροχαί-

ας του αστυνομικού τμήματος Πολυκάστρου ενημέρωσε τα παιδιά για όλα
όσα πρέπει να προσέχουν
ως οδηγοί ποδηλάτων, ως
πεζοί και ως επιβάτες σε
οχήματα. Παράλληλα ακολούθησαν δραστηριότητες
που συνδύαζαν το θεατρικό
παιχνίδι με την κυκλοφοριακή αγωγή , ένα πρόγραμμα
σχεδιασμένο από τον θεατρολόγο Γιώργο Λυμπέρη.
Οι μαθητές του θεατρικού

Δ έον τος σεβα σμο ύ η μν ή μη το υ Αγ ί ο υ
Γ εω ργίου στον Ε υρωπ ό
Με θρησκευτική ευλάβεια
και προσήλωση στις παραδόσεις οι κάτοικοι του Ευρωπού τίμησαν τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου

ωργίου που βρίσκεται στην
κεντρική πλατεία του χωριού
και το απόγευμα της ίδιας
ημέρας πραγματοποιήθηκε
δοξολογία προς τιμήν του

κόσμος ακολούθησε την
Ιερή Εικόνα του Τροπαιοφόρου Αγίου κατά την περιφορά της, η οποία πραγματοποιήθηκε έπειτα από 85 χρόνια, σε δρόμους γύρω από
την κεντρική πλατεία του
χωριού. Παρόντες ήταν ο
Δήμαρχος Παιονίας κ. Γκουντενούδης Χρήστος, η Αντιδήμαρχος Γεωργίας – Κτηνοτροφίας κ. Παπαδοπούλου
Αναστασία, ο Αντιδήμαρχος
Καθαριότητας-Φωτισμού κ.
Μεμετζής Κωνσταντίνος,
ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
Παιονίας κ. Δεβετζόπουλος
Αιμίλιος, ο Πρόεδρος της
Δ.Ε.Υ.Α. Παιονίας κ. ΤζούρΜεγαλομάρτυρα Αγίου στο τζος Αθανάσιος, ο Δημοτικός
εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πη- Σύμβουλος κ. Γαρόπουλος
γής, στο άλσος του Ευρωπού, Ελευθέριος και η Πρόεδρος

κτικής» σχετικά με την ορθή
διαχείριση των υπολειμμάτων
των καλλιεργειών η πυροσβεστική υπηρεσία –η οποία
έχει προβεί και σε ανακοινώσεις- θα ενημερώνει εφεξής
εγγράφως τον ΟΠΕΚΕΠΕ για
τυχόν καύσεις υπολειμμάτων
καλλιεργειών για τις οποίες
δεν έχει δοθεί άδεια ώστε να
επιβληθούν οι προβλεπόμεεκκλησιαστικό ημερολόγιο, στη θέση “Μοναστήρι”.
νες από τον κώδικα κυρώσεις.
τελέστηκε Θεία Λειτουργία
Με το πέρας της πρωινής
Ο ΑΝ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ
στον Ιερό Ναό του Αγίου Γε- δέησης ο συγκεντρωμένος
Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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Εκδήλωση για την Κυκλοφοριακή αγωγή

Γεωργίου.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Το πρωί της Δεύτερης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ημέρας του Πάσχα, κατά το
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
& ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΙΚΗΣ & ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Σας ενημερώνουμε ότι πραγματοποιήθηκε στις 5/5/2016
στην ΠΕ Κιλκίς η συνεδρίαση
του Συντονιστικού Οργάνου
Πολιτικής Προστασίας που
αφορούσε στην ανάληψη
δράσεων από τους αρμόδιους φορείς για την πρόληψη
αλλά και την ετοιμότητα για
την αντιμετώπιση των κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών.
Στα πλαίσια αυτά αλλά και
σε εφαρμογή των κανόνων
της «Ορθής Γεωργικής Πρα-

.

τηρώντας τα πατροπαράδοτα έθιμα, μοίρασαν σε
όλους τους παρευρισκόμενους “παραδοσιακό κεσκέκι” , ντολμαδάκια και κρασί,
δείγμα του έκδηλου καλωσορίσματος και της ζεστής
φιλοξενίας τους.
Δυστυχώς, εξαιτίας των
άσχημων καιρικών συνθηκών, οι προγραμματισμένες χορευτικές και
αθλητικές επιδείξεις των
συλλόγων, που αποτελούν
άλλη μία ξεχωριστή εθιμική συνήθεια της περιοχής,
δεν κατάφεραν να περιβάλλουν τις εορταστικές
εκδηλώσεις. Με τη δέουσα εκτίμηση στο όνομα
του προστάτη Αγίου Γεωργίου ολοκληρώθηκε
ο εορτασμός της μνήμης
του, στον Ευρωπό. Ως
Τροπαιοφόρος (Στρατιωτικός) και Ελευθερωτής
(Προσ τάτης) δεσ πόζει
στο επίκεντρο της προσοχής των κατοίκων και
των επισκεπτών. Με την
χαρακτηριστική τοιχογραφία που απεικονίζει την
δρακοκτονία του, στην
είσοδο του Ιερού Ναού,
“φαίνεται” να παρατηρεί
όλες τις πτυχές της καθημερινότητάς τους και να
προσφέρει στον καθένα
ακούρασ τα και γενναιτης Τοπικής Κοινότητας Ευ- όδωρα την δύναμη του
ρωπού κ. Καφετζή Ευθυμία. θάρρους, του σθένους και
Οι κάτοικοι του Ευρωπού της απελευθέρωσης
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Εκδηλώσεις Εορτασμού και Φόρος τιμής στους πεσόντες
της «ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΣΚΡΑ» στις 17 Μαϊου 1918

Σκρα, Κυριακή στις
15.5.2016

Έπειτα από τον χαιρετισμό του Δημάρχου Παιονίας ακολούθησε ο χαιρετισμός του Ειδικού Γραμματέα Θρησκευτικής και Πολιτιστικής
Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Στην συνέχεια τον λόγο πήρε η Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Ευρωπού, κ.Δουλκερίδου
Τριανταφυλλιά η οποία με την ομιλία της αναφέρθηκε στα ιστορικά γεγονότα των ημερών, αναφορικά με τη μάχη του Σκρα:
Κυρίες & κύριοι
Είμαστε όλοι εδώ για μια
ακόμη κρίσιμη για την πατρίδα μας χρονιά, για να αποτίσουμε φόρο τιμής στους αέναους – αιώνιους μεταφορείς
της ελληνικής λεβεντιάς που
ξαφνιάζει ανθρώπους και αναι-

Η κ.Δουλκερίδου Τριανταφυλλιά

ρεί φυσικούς νόμους.
Για να τιμήσουμε ένα λαμπρό γεγονός , μια ακόμη χρυσή σελίδα στα ηρωικά κατάστιχα του έθνους , γραμμένη με
άλικα γράμματα από το αίμα
των παλληκαριών .
Την 17η Μαΐου 1918, τη
μάχη του Σκρα.
«Τον ευτυχή προάγγελο για
τις μέλλουσες νίκες» , όπως τη
χαρακτήρισε ο Γάλλος στρατηγός Γκυγιωμά .
Η επιτυχής και έγκαιρη κατάληψη των υψωμάτων Σκρα
Ντι Λέγκεν και Πιτόν Ντενυντέ αποτέλεσε «την αρχή του
παντός».
Η νικηφόρα μάχη στο Σκρα
οδήγησε επαγωγικά στο τέλος
ενός Παγκόσμιου Πολέμου.
Η χώρα μας μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους (19121913) σύρεται στο χορό του
Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου
που κρατά τέσσερα χρόνια
(1914-1918).
Η Ευρώπη, κοιτίδα του πολιτισμού, γίνεται Μήδεια και
δύστυχη μητέρα που βλέπει
τα παιδιά της χωρισμένα σε
δυο αντίπαλα στρατόπεδα να
αλληλοσυγκρούονται.
Από τη μια μεριά οι Κεντρικές Δυνάμεις με ηγέτιδα τη
Γερμανική Αυτοκρατορία, τη
Βουλγαρία και την Τουρκία και
από την άλλη οι Δυνάμεις της
Αντάντ με επικεφαλής τους Αγγλογάλλους, τη Ρωσία, Ιταλία
και τη Σερβία.
Μα αν η Ευρώπη διαιρέθηκε
σε δυο αντίπαλα στρατόπεδα,
ο δικός μας τόπος βυθίστηκε
σε νέα εσωτερική περιπέτεια.
Ίσως είναι η μοίρα του ελληνισμού μετά από τα θαύματα
που επιτυγχάνει, να γλιστράει στα βάραθρα του εθνικού
διχασμού.
Η δημιουργία του Μακεδονικού Μετώπου τον Οκτώβριο

του 1915 από τις αγγλικές και
γαλλικές δυνάμεις και η διάσταση απόψεων μεταξύ του
πρωθυπουργού Ελευθερίου
Βενιζέλου και του βασιλιά
Κωνσταντίνου σχετικά με την
είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο, δημιουργούν ένα επιβαρυντικό κλίμα στην κατάσταση
της χώρας.
Η κυβέρνηση, υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τάχθηκε υπέρ
της εισδοχής της χώρας στον
πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ,
ενώ ο Βασιλιάς Κωνσταντίνος
υποστήριζε την ουδετερότητά
της, στάση που ερμηνεύονταν
από την άλλη πλευρά ως θέση
υπέρ των Γερμανών και των
συμμάχων τους.
Συνέπεια της διενέξεως αυτής ένας βαθύς διχασμός του
λαού , που επέφερε πολλά δεινά στη χώρα.
Tη διαμάχη βενιζελικών –
βασιλικών , τις παρεμβάσεις
των δυνάμεων της Αντάντ να
διαμορφώνουν το σκηνικό και
το γενικότερο πρόβλημα της
ελληνικής συμμετοχής στις
στρατιωτικές επιχειρήσεις στο
πλευρό της Ανταντ .
Η Κυβέρνηση Εθνικής Άμυνας άρχισε τη συγκρότηση
ενόπλων δυνάμεων .Τότε άρχισε η οργάνωση του Σώματος
Στρατού Εθνικής Άμυνας από
τις Μεραρχίες Σερρών, Κρήτης
και Αρχιπελάγους τις οποίες
και ενέταξε στις συμμαχικές
δυνάμεις του Μακεδονικού
Μετώπου.
Τους αγώνες και τις μάχες
στο Μακεδονικό Μέτωπο περιγράφει ο Στρατής Μυριβήλης στο βιβλίο του «Η Ζωή
εν Τάφω». «Αγώνες και μάχες
είχαν παγιώσει μια γραμμή θανάτου και τρόμου στα βόρεια
της Μακεδονίας. Τα χαρακώματα ήσαν βαθειά, οι μαχητές
από τις δυο πλευρές εκατοντάδες χιλιάδες, τα τηλεβόλα
ανελέητα… Το Μακεδονικό
Μέτωπο μουγκό, φοβερό, γυμνό περνούσε από την κοιλάδα του Αξιού και την έκοβε για
να συνεχίσει προς τα βορινά
της Έδεσσας και από κει προς
το Μοναστήρι και την Αχρίδα
ίσα με την Αλβανία…»
Πλήθος οι επιχειρήσεις του
Στρατού Εθνικής Άμυνας με
νίκες, μα και πολύ αίμα. Μεγάλο το τίμημα: α) Ο ηρωικός
θάνατος του ανθυπολοχαγού
Ευσταθίου Δογάνη και άλλων
συμπολεμιστών του κατά την
υπεράσπιση του λόφου Σεμέν
Ντε Φερ,β) Ο ηρωικός θάνατος
του λοχαγού Παπασταματιάδη στο λόφο Ντομανταίρ και
γ) η αποφασιστικότητα του
αντισυνταγματάρχη Νικολάου
Ζαφειρίου στην κατάληψη του
λόφου του Ραβινέ παρά τις
σημαντικές απώλειες σε αξιωματικούς και οπλίτες. Η πρώτη
σπουδαία επιτυχία του Στρα-

τού εθνικής Άμυνας από το 2ο
τάγμα του 1ου συντάγματος
της Μεραρχίας Σερρών.
Οι Συμμαχικές Δυνάμεις
εκτέλεσαν επιθετικές ενέργειες ευρείας κλίμακας για την
απαγκίστρωση των εχθρικών
δυνάμεων στο μέτωπο της Μα-

Σταυριανόπουλου.
Και η Μεραρχία Σερρών με
το 1ο σύνταγμα του αντισυνταγματάρχη Κονδύλη και
τα τάγματα των ταγματαρχών
Ψάρρα, Βαχαρόγλου και τον
λοχαγό Σκαλογιάννη.
Το σχέδιο επιχειρήσεων

Οι κρητικοί Συλλόγοι με την παρουσία τους στο Ηρωικό Σκρα, τιμούν
κάθε χρόνο την εκδήλωση

κεδονίας , οι οποίες αποκρούστηκαν με σοβαρές απώλειες .
Ο Γάλλος αρχιστράτηγος
Γκυγιωμά διέταξε την προετοιμασία επιθέσεως από τις
ελληνικές δυνάμεις . «Ήθελε
να δώσει την ευκαιρία στους
Έλληνες να πολεμήσουν σκληρά . Πίστευε πως αυτό θα εξύψωνε το φρόνημα του Στρατού
μετά τις περιπέτειες των ετών
1916 -1918, αλλά κατά βάθος
προσπαθούσε να καταλάβει
ξένος αυτός , την ποιότητα των
Ελλήνων μαχητών…»
Έτσι ανέλαβε δράση το ελληνικό πεζικό και όρμησε με τη
μυριόστομη ιαχή «αέρα» και
με τα όπλα στο χέρι. Υπό τη
γενική αρχηγεία του αντιστράτηγου Εμμανουήλ Ζυμβρακάκη. Τρεις ελληνικές μεραρχίες
κινητοποιήθηκαν για να καταγράψουν μια νέα σελίδα δόξας.
Ήταν η Μεραρχία Αρχιπελάγους με επικεφαλής τον υποστράτηγο Ιωάννου με το 5ο
κι 6ο σύνταγμα των Εξάρχου

προέβλεπε επίθεση σε δυο
χρόνους. Σε πρώτο χρόνο θα
καταλαμβάνονταν το ύψωμα
Σκρα και κατά δεύτερο χρόνο τη γραμμή των υψωμάτων
Τουμούλς – Σερφ Βολάν.
Την κύρια επίθεση εναντίον
του Σκρα ανέλαβε η Μεραρχία Αρχιπελάγους. Η Μεραρχία
Σερρών θα κάλυπτε το δυτικό
πλευρό της Μεραρχίας Αρχιπελάγους και θα επιχειρούσε
στη γραμμή Λαγκαδά- Σαγράδα- Μπλοκ Ροσέ. Η Μεραρχία
Κρήτης θα κάλυπτε το ανατολικό πλευρό της Μεραρχίας
Αρχιπελάγους και θα ενεργούσε για την κατάληψη των
υψωμάτων βόρεια του χωριού
Σκρα.
Στον ταγματάρχη Βασίλειο
Παπαγιάννη του 1ου τάγματος
της Μεραρχίας Αρχιπελάγους
ανατέθηκε η κύρια αποστολή
να επιτεθεί κατά των διαδοχικών υψωμάτων του συγκροτήματος του Σκρα.
Κατέλαβε τα υψώματα και

Στην εικόνα γίνεται κατάθεση στεφάνου από μέλος της
“ΕΝΩΣΗΣ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ”

και Τσιμιλικάκη και με διοικητές τμημάτων τους Πλαστήρα,
Καρακούφα , Παπαγιάννη και
Μπάμπαλη.
Η Μεραρχία Κρητών, με τον
υποστράτηγο Σπηλιάδη με το
7ο και 8ο σύνταγμα των αντισυνταγματαρχών Γαρδίκα και

απέκρουσε δυο ισχυρές εχθρικές αντεπιθέσεις διατηρώντας
τις θέσεις του. Ενέπλεξε όλους
τους λόχους του ταγματός του
από τους οποίους οι περισσότεροι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν. Και ο ίδιος ο Παπαγιάννης διαμελίστηκε από

οβίδα εχθρικού πυροβόλου
στο ύψος Τουμουλούς .
Οι κορυφαίοι ήρωες και
στρατιωτικοί ηγέτες, όπως ο
Βασίλειος Παπαγιάννης , καθώς και όλοι οι αξιωματικοί και
οπλίτες των Μεραρχιών Αρχιπελάγους , Κρήτης και Σερρών κατέρριψαν το μύθο των
αντιπάλων για το απόρθητο
της οχυρωμένης τοποθεσίας
του Σκρα.
Δεκάδες χιλιάδων παλληκαριών με ελαφριά και βαριά
πυροβόλα έσπασαν την οχυρωμένη γραμμή του εχθρού.
Την ορμή τους δεν μπόρεσε
να αναχαιτίσει ο αντίπαλος και
το όνομα του Σκρα πέρασε
στην ιστορία μαζί με εκείνα
των ηρώων που αγωνίστηκαν
και θυσιάστηκαν πάνω του.
Τα εγκώμια και οι δηλώσεις
όλων των συμμαχικών δυνάμεων ήταν εξαιρετικά τιμητικά και επαινετικά. Η σημασία
της νίκης της μάχης του Σκρα
πολυδιάστατη, σε οικονομικό ,
στρατιωτικό , διπλωματικό και
πολιτικό επίπεδο.
Ο Γκυγιωμά έγραψε για τη
δράση του ελληνικού στρατού :
« … Χάρη στην απαράμιλλη
ανδρεία του και την υπέροχη
ορμητικότητά του, το ελληνικό πεζικό, του στρατηγού
Ζυμβρακάκη σε στενό σύνδεσμο με το πυροβολικό και την
αεροπορία, τα οποία παρά τις
δυσμενείς καιρικές συνθήκες
πέτυχαν να εκτελέσουν όλες
τις αποστολές τους, υπερνίκησε όλα τα εμπόδια που είχαν
συσσωρευτεί σ’ ένα από τα πιο
ανώμαλα εδάφη και πέτυχε με
περίλαμπρη ενέργεια να καταλάβει τις βουλγαρικές θέσεις
σε μέτωπο 12 χιλιομέτρων ,
αφού συνέλαβε πολλούς αιχμαλώτους και κυρίευσε σημαντικό υλικό..»
Κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο οι Κεντρικές Δυνάμεις
ηττήθηκαν στο δυτικό και
στο ανατολικό μέτωπο και
οδηγήθηκαν στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων και υπογράφηκε το Νοέμβριο 1918
η Συνθήκη των Βερσαλλιών.
Η συμβολή των Ελλήνων στη
νίκη των δυνάμεων της Αντάντ
ήταν καθοριστική. Ο καθένας
μπορεί να σκεφθεί ποια θα
ήταν η μοίρα του ελληνισμού
και ιδιαίτερα της Μακεδονίας
αν συνέβαινε το αντίθετο.
Η νικηφόρα μάχη του Σκρα
ήταν η πρώτη νίκη του Ελληνικού Στρατού με τεράστια απήχηση σ’ ολόκληρη την Ελλάδα
γιατί εξυψώθηκε το φρόνημα
και το ηθικό όχι μόνο του Στρατού, αλλά και του ελληνικού
λαού και αυξήθηκε η διεθνής
εκτίμηση για τη μαχητικότητα
και γενναιότητα του .
Η θυσία των Ελλήνων στο
Σκρα ήταν ακόμα μια προ-

σφορά κοντά στις τόσες άλλες
πνευματικές, πολιτιστικές και
θυσίες αίματος που πρόσφερε ο Ελληνισμός στην ανθρωπότητα για τη διατήρηση της
λευτεριάς και της ειρήνης στον
κόσμο .
Ζήτω το Έθνος. Ζήτω ο Στρατός. Ζήτω το Ηρωικό Σκρα.
Πηγές: Από το βιβλίο του
Χ.Ίντου «Τα οικεία κοσμείν και
σώζειν», εκδόσεις ΜΑΧΗΤΗΣ
1999,σελ. 62-66. Διαδίκτυο « Η
σημασία της Μάχης του Σκρα»
του Ιωάννη Κακουδάκη.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και κατέθεσαν στεφάνια:
1) Ο Ειδικός Γραμματέας
Θρησκευτικής και Πολιτιστικής Διπλωματίας του Υπουργείου Εξωτερικών, ως Εκπρόσωπος της Κυβέρνησης, Δρ.
Ευστάθιος Λιανός – Λιάντης.
2) Ο Δήμαρχος Παιονίας κ.
Χρήστος Π. Γκουντενούδης
3) Ο κ.Θ.Παραστατίδης,
βουλευτής Νομού Κιλκίς, ως
εκπρόσωπος του Προέδρου
της Βουλής των Ελλήνων, συνεπικουρούμενος από τον έτερο βουλευτή Νομού Κιλκίς
κ.Γ.Γεωργαντά.
4) Ο Αντιπεριφερειάρχης
Π.Ε. Κιλκίς Αν. Βεργίδης.
5) Ο Διοικητής της 33ης
Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας
Πεζικού.
6) Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κιλκίς.
7) Ο Υποδιοικητής της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας
Γουμένισσας.
8) Η Αντιπρόεδρος του παραρτήματος Μακεδονίας του
Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών “Ελευθέριος Βενιζέλος” κα.
Σόνια Συμεωνίδου.
9) Ο Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Σκρα.
10) Ο εκπρόσωπος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Πολεμιστών ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ
ΚΥΠΡΟΥ 1974 (ΕΛ. ΔΥ. Κ 74)
11) Ο εκπρόσωπος Πανελλήνιου Συλλόγου Μακεδονομάχων “Ο Παύλος Μελάς”.
12) Η Παλλεσβιακή Ένωση
Θεσσαλονίκης.
13) Η Ένωση Κρητικών
Συλλόγων Μακεδονίας.14) Η
Ένωση Σφακιανών Βορείου
Ελλάδος.
15) Ο Λαογραφικός Σύλλογος Κρητών Θεσσαλονίκης “Τ’
Αγρίμια”.
16) Ο Σύλλογος Κρητών Νομού Κιλκίς “Τ’ Αρκάδι”.
17) Ο Σύλλογος Κρητών Νομού Κοζάνης “Η Μεγαλόνησος”
18) Η Κρητική Αδελφότητα
Νομού Σερρών “ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ”
19) Ο Πολιτιστικός Σύλλογος
Σκρα.
Χαιρετισμοί δόθηκαν από
1) Τον Εκπρόσωπο της
κυβέρνησης.
2) Τον Δήμαρχο Παιονίας.
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19 Μαΐου
Πόντος δικαίωμα στην Μνήμη
του Σιάνα Νίκου
Όπως σήμερα έτσι και τότε
στα τέλη του 19ου αιώνα οι
“Μεγάλες δυνάμεις” ανταγωνίζονταν η μία την άλλη στον
πολύπαθο χώρο της εγγύς και
Μέσης Ανατολής. Ο “μεγάλος
ασθενής” της Ευρωπαϊκής
διπλωματίας, μπροστά στο
γκρέμισμα του αυτοκρατορικού του παρελθόντος του αποφασίζει να δώσει την τελευταία
μάχη του. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι οι οποίοι του είχαν θερίσει ουσιαστικά τα ευρωπαϊκά
του ερείσματα, αναζωπύρωσαν τον τούρκικο εθνικισμό, ο
οποίος δεν εκδηλώθηκε αυτή
τη φορά μόνον αυθόρμητα ,
ούτε όπως στο παρελθόν, είχε
τον χαρακτήρα σκληρών, και
κυρίως, στοχευόμενων αντίποινων. Το νέο Παντουρκικό
δόγμα προέβλεπε την πλήρη
εθνική αφομοίωση όλων των
εθνικοτήτων και εάν αυτό δεν
ήταν δυνατόν, τότε με την κάθε
τρόπο εξαφάνιση τους.
Αμέσως μετά την συνθήκη
του Βουκουρεστίου το 1913
άρχισαν οι συστηματικές διώξεις του ελληνικού στοιχείου
στην Ανατ. Θράκη και στην
συνέχεια στη Μικρά Ασία. Με
την έκρηξη του Α’ Παγκοσμίου
Πολέμου οι διώξεις αυτές , που
εξυπηρετούσαν πολλαπλούς
σκοπούς επεκτάθηκαν στις
επαρχίες του Πόντου. Ο στόχος ένας και μοναδικός, να εξαφανίσουν τους χριστιανικούς
πληθυσμούς της Οθωμανικής
αυτοκρατορίας και να οικοδομήσουν ένα τούρκικο κράτος.
Κάτι που αποδεικνύεται σήμερα με νομικά επιχειρήματα
αλλά και από τα ίδια τα γεγονότα της περιόδου 1914-1922.
Με την έναρξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου το 1914 η
Τουρκία από την πρώτη στιγμή τάχθηκε στο πλευρό των
Γερμανών και απέναντι στη
υπόλοιπη Ευρώπη. Πίστεψε
ότι ήταν η ευκαιρία, όπως χαρακτηριστικά τόνιζαν οι ίδιοι,
λάθη τεσσάρων αιώνων να
επανορθωθούν για να λύσουν
τα εσωτερικά τους προβλήματα. Εννοώντας ασφαλώς την
εξόντωση των χριστιανικών
πληθυσμών των Αρμενίων και
των Ελλήνων που είχαν στα
χέρια τους το εμπόριο και την
οικονομία των περιοχών όπου
ζούσαν. Γι’ αυτό κήρυξαν επιστράτευση για τους άνδρες
20-50 ετών, με στόχο να στερήσουν από τις Ελληνικές και
Αρμενικές κοινότητες από το
δυναμικότερο κομμάτι του παραγωγικού ιστού τους, και παράλληλα προσκαλώντας στα
τάγματα εργασίας, χιλιάδες
χριστιανούς, να μειώσουν την
δυνατότητα πιθανής αντίστασής τους. Όσοι κατάφερναν
να επιζήσουν από τις πορείες

εξόντωσής τους έστελναν να
εργαστούν 18 ώρες το εικοσιτετράωρο κάτω από τις χειρότερες συνθήκες που δημιούργησε η βάναυση συμπεριφορά
των βαθμοφόρων τούρκων,
σπάζοντας πέτρες, ανοίγοντας
δρόμους στα βουνά κάτω από
οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, με στερήσεις, τις μολυσματικές ασθένειες να τους
θερίζουν, οδηγώντας τους με
μαθηματική ακρίβεια στο
θάνατο.
Ενώ οι μεθοδευμένες συχνές
εκτοπίσεις, ολοκλήρων χωριών,
που συνήθως γινόταν χειμώνα
με κακές καιρικές συνθήκες,
ήταν το δεύτερο σχέδιο για
την εφαρμογή ενός καθαρού
εθνικιστικού προγράμματος,
με το σύνθημα η Τουρκία για
τους Τούρκους.
Η λήξη του Α΄ Παγκοσμίου
Πολέμου έδωσε αρχικά την
ψευδαίσθηση στους ελληνικούς πληθυσμούς της Μικράς
Ασίας και του Πόντου ότι όλες
τους οι ταλαιπωρίες επιτέλους
τελείωσαν. Έτσι χιλιάδες εκτοπισμένοι γύρισαν στα χωριά
τους. Δυστυχώς οι σύμμαχοι
Άγγλοι παρ’ όλο που γνώριζαν
την Γενοκτονία που υπέστησαν οι Έλληνες του Πόντου
στη διάρκεια του πολέμου δεν
αντέδρασαν. Δίνοντας ουσιαστικά το πράσινο φως στον
Μουσταφά Κεμάλ να αποβιβάσει στη Σαμψούντα στις 19
Μαΐου 1919, με το πρόσχημα
της πάταξης των ληστοσυμμοριών των Μουσουλμάνων,
που δρούσαν στην περιοχή και
δημιούργησαν προβλήματα
στους χριστιανούς, για να επιβάλλει δήθεν την νομιμότητα.
Έτσι άρχισαν νέοι διωγμοί,
κατά του ελληνικού Πόντου,
πολύ αγριότεροι από τους
προηγούμενους, που είχαν
εμπνευστή και ηθικό αυτουργό
της σφαγής χιλιάδων αθώων,
τον Μουστάφα Κεμάλ, γνήσιο
τέκνο της τυρρηνικής φυλής
και θεωρίας. Συνεργάζεται γι’

αυτό με τις τούρκικες συμμορίες, που επικεφαλής τους έχουν
τον αδίστακτο Τοπάλ Οσμαν.
Στην συνάντηση που κάνουν
στην Χάβζα του Πόντου, τον
χρήζει επικεφαλής του δολοφονικού τάγματος που απαρτίζουν
από συμμορίες ληστές. Του δίνει εντολή να αγωνισθεί να μην
μείνει εσωτερικός ή εξωτερικός
εχθρός στη χώρα. “Μη στεναχωριέσαι Πασά μου !”, απάντησε ο
Τοπάλ, “θα προσφέρω τέτοιο
θυμίαμα στους Ρωμιούς του
Πόντου που θα πνιγούν σαν
τις σφήκες στις σπηλιές στους”.
Και αρχίζει έτσι με τις ευλογίες
του Κεμάλ το δολοφονικό του
έργο. Την ίδια ώρα η ηγεσία
του ΚΚ.ΣΕ με επικεφαλής τον
Βλαδίμηρο Λένιν, που είχε επικρατήσει στη Ρωσία , στηρίζει
τον Κεμάλ και το κίνημά του, με
την παραχώρηση σύγχρονου
οπλισμού και μεγάλων χρηματικών ποσών. Και από την
άλλη οι μέχρι πρότινος σύμμαχοι που στην αρχή δήθεν
μας στήριξαν, μας πούλησαν
έτσι απλά, γιατί τα συμφέροντα
είναι πάνω από φιλίες και συμμαχίες μεταξύ κρατών.
Έτσι αρχίζει η δεύτερη φάση
της Ποντιακής Γενοκτονίας και
το δράμα εκατοντάδων Ελλήνων του Πόντου, που στον τελικό απολογισμό, μαζί με αυτό
της πρώτης φάσης είχε συνολικά 353.000 χιλιάδες αθώα
θύματα, που μέχρι σήμερα 94
χρόνια μετά τον ξεριζωμό και
την καταστροφή ζητούν δικαίωμα από τη διεθνή κοινότητα.
Ο Ποντιακός ελληνισμός –
και όχι μόνο – ερχόμενος μετά
την Μικρασιατική Καταστροφή
στην μητέρα πατρίδα αντιμετωπίστηκε πολλές φορές σαν
παρείσακτος και σαν ψυχοπαίδι και ακόμη χειρότερα, του
αμφισβητήθηκε το δικαίωμα
έκφρασης της πολιτιστικής του
ταυτότητας που επί τρεις σχεδόν χιλιετίες διατήρησε. Στο
πλαίσιο αυτής της λογικής έγινε ο συμψηφισμός της ανταλ-

λάξιμης περιουσίας σε βάρος
των ελλήνων προσφύγων και
αγοράστηκε με χρήματα του
ελληνικού δημοσίου το δήθεν
σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη. Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι εκατοντάδες χιλιάδες
πρόσφυγες, στην αγωνιώδη
προσπάθεια τους να επιβιώσουν, δεν πρόσεξαν ότι συστηματικά και μεθοδευμένα
το επίσημο ελληνικό κράτος,
με την ένοχη σιωπή του για τα
τραγικά εκείνα γεγονότα του
Πόντου και της Μικράς Ασίας, την προσκόλλησή του για
δεκαετίες στο Νατοϊκό δόγμα
της ακέραιο της Τουρκίας και
την πολιτική της προσέγγισης,
μέσω δήθεν της “ελληνοτουρκικής φιλίας” διέπραξε ακόμη
ένα έγκλημα σε βάρος του. Το
έγκλημα της σιωπής, τις λήθης,
της παραχάραξης της ιστορί-

δια μας, μέσα από συλλόγους
και οργανώσεις που δημιουργήσαμε, μεταλαμπαδεύσαμε
την ιστορία του πολιτισμού, τα
ήθη και στα έθιμα στις νέες γενιές. Τρέξαμε πρώτοι στην ανάγκη να ανιστορήσουμε τα μοναστήρια μας, με πρώτο αυτό
της Παναγίας Σουμελάς και να
εγκαταστήσουμε εκεί την Προποντίδα Πόντια Παναγιά μας ,
που ως πρόσφυγες επέστρεψε
μετά από δεκαπέντε και πλέον
αιώνες, μαζί με τους γονείς μας
στη Μητροπολιτική Ελλάδα,
από τον ιστορικό Πόντο.
Στη συνέχεια, και αφού τα
στοιχεία και οι αποδείξεις που
συλλέχθηκαν για τα όσα υπέστησαν οι προγονοί μας, χιλιάδες, οι ζωντανές μαρτυρίες, τα
ιστορικά κείμενα συμπατριωτών μας και η βιβλιογραφία,
ατράνταχτα τα στοιχεία, οι επιστημονικές έρευνες που είδαν
το φως της δημοσιότητας, αδιαμφισβήτητες, τα ντοκουμέντα ξένων Υπουργείων εξωτερικών και Πρεσβειών που
συνεχώς αναδύονται από τα
αρχεία τους “φωνάζουν” από
το παρελθόν και φωτίζουν την
ιστορική πραγματικότητα, διεκδικήσαμε την ανάδειξη του
θέματος της Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου.
Όμως χρειάστηκαν 72 χρόνια και πολύ αγώνα ώσπου το
ελληνικό κοινοβούλιο αποφάσισε ομόφωνα το 1994 να καθιερώσει την 19 Μαΐου ως ημέρα
Μνήμης της Γενοκτονίας των
Ελλήνων του Πόντου.
Δυστυχώς αυτή ήταν η
πρώτη και μοναδική φορά

δυστυχώς και εδώ επικρατεί
χρόνια τώρα η διάσπαση, σε
κάθε περίπτωση το βαρύ από
φορτίο εξακολουθεί να το κουβαλά ο οργανωμένος ποντιακός χώρος, ο οποίος οφείλει
και πρέπει να συνεχίσει να ενημερώνει για όλα αυτά τα μέλη
του, τις τοπικές κοινωνίες και
τις κοινωνίες των πολιτών στο
πολιτισμένο κόσμο. Παράλληλα να πείσουν τις ελληνικές
κυβερνήσεις να αναλάβουν
τις υποχρεώσεις τους, για την
προώθηση του ζητήματος της
αναγνώρισης της Γενοκτονίας
σε Διεθνή επίπεδο, η Αρμενία χρόνια τώρα μας δείχνει
τους τρόπους και τη μέθοδο,
άλλωστε μην ξεχνάμε πως η
ιστορία των δυο λαών, είναι
μια παράλληλη ιστορία δεινών
και διώξεων που υπέστησαν
από τον ίδιο τον θύτη και σημαδεύθηκε από τη Γενοκτονία
εις βάρος τους.
Και εάν επιμένουμε να μιλήσουμε για τις γενοκτονίες, να
μην μνημονεύουμε τις γενοκτονίες, όπως και την γενοκτονία των ελλήνων του Πόντου,
δεν το κάνουμε γιατί τρέφουμε
αισθήματα εκδίκησης απέναντι στους λαούς εκείνους οι
οποίοι τους διέπραξαν. Το κάνουμε γιατί πρέπει η Μνήμη
αυτή να κρατήσει σε εγρήγορση όλους τους λαούς του κόσμου, ώστε στο παρόν και στο
μέλλον να μην επαναληφθούν
ξανά τέτοια εγκλήματα κατά
της ανθρωπότητας.
Μνημονεύουμε τις γενοκτο-

ας αλλά και της μνήμης του.
Δεν τα κατάφερε όμως, γιατί
οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας, μας κληροδοτήσαν
βιβλία ιστορίας ζωής, πλούσια
σε εμπειρίες και πολιτισμό. Για
αυτό και εμείς δεν ανδρωθήκαμε και πατήσαμε γερά στα πό-

που σύσσωμη η ελληνική πολιτεία έδειξε έμπρακτα τη θέλησή της γι’ αυτό το μέγα ηθικό
για τη χώρα μας ζήτημα, και
εάν ορισμένες χώρες έχουν
αναγνωρίσει την Γενοκτονία,
αυτό οφείλεται πρωτίστως στις
ποντιακές οργανώσεις. Όμως

νίες και την γενοκτονία των
ελλήνων του Πόντου για να
βρουν οι χιλιάδες ψυχές των
συμπατριωτών μας τη δικαίωση, και οι σχέσεις ανάμεσα
στους λαούς μας, της Τουρκίας
και της Ελλάδας να γίνουν καλές προς όφελος και των δυο.
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Όταν τα παιδιά διεκδικούν τα Ημερήσια εκδρομή στην Καβάλα
«θέλω» τους, με σεβασμό
του συλλόγου γυναικών ΕΥΚΡΑΝΤΗ

Τα παιδιά της Δ2 Τάξης του
Δημοτικού Σχολείου Ευρωπού, συνοδευόμενα από την
Διευθύντρια κ. Δουλκερίδου
Τριανταφυλλιά, επισκέφτηκαν
την Πέμπτη 21 Απριλίου την
Αντιδήμαρχο Γεωργίας-Κτηνοτροφίας κ. Παπαδοπούλου
Αναστασία στο γραφείο της,
στο Κατάστημα της Τοπικής
Κοινότητας Ευρωπού. Ο λόγος της επίσκεψής τους ήταν
κάθε άλλο παρά τυπικός! Με
σεβασμό, όπως χαρακτηριστικά υπογράφουν στην ιδιόχειρη
επιστολή που της παρέδωσαν,
εξήγησαν στην κ. Παπαδοπούλου την σπουδαιότητα που
εμπεριέχει η ικανοποίηση του
αιτήματός τους : Να καθαριστεί ο αρχαιολογικός χώρος
του Ευρωπού και να καταστεί
προσβάσιμος, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδος και η ενασχόλησή τους με τα αρχαιολογικά ευρήματα. Αυτό θα τους
επιτρέψει να συμμετέχουν
στο σχολικό δίκτυο «Τοπικής
Ιστορίας» της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Κιλκίς. Παράλληλα, να φροντίσει ώστε να
ενημερωθούν υπεύθυνα σχετικά με το νέο τους εγχείρημα !
Ενόσω συνομιλούσαν, η Αντιδήμαρχος είχε την ευκαιρία

Την Καβάλα επισκέφθηκαν
μέλη και φίλοι του Συλλόγου
Γυναικών Δήμου Παιονίας ‘’ΕΥΚΡΑΝΤΗ’’ την Κυριακή 17 Απριλίου 2016. Αναχώρηση νωρίς
το πρωί και πρώτη στάση
στους Φιλίππους όπου πρωτο-περπάτησε στην Ευρώπη
και στα χώματα της Μακεδονίας ο Απόστολος των εθνών,
ο Απόστολος Παύλος . Εκεί
βάπτισε και την πρώτη χριστιανή την Λυδία, στην μνήμη
να αντιληφθεί τα οφέλη που
της οποίας υπάρχει ο μοναδιπρόκειται να αποκομίσουν τα
κού κάλλους οκτάγωνος Ναός
παιδιά από αυτού του είδους
με το Βαπτιστήρι όπου όλο
την ανάμειξη. Ανταποκρινόμετο χρόνο γίνονται βαπτίσεις
νη στο κάλεσμά τους, επικοι- παιδιών και δίπλα στο ποτάμι
νώνησε με τις αντίστοιχες υπη- γίνονται ομαδικές βαπτίσεις
ρεσίες και τους διαβεβαίωσε μεγάλων. Επόμενη στάση η Ν.
πως είχε ήδη προγραμματιστεί Καρβάλη και προσκύνημα στο
ο καθαρισμός του αρχαιολο- σκήνωμα του Αγίου Γρηγορίου
γικού χώρου από την υπηρε- του Θεολόγου ενός από τους
σία Καθαριότητας του Δήμου
Παιονίας και πως η ενημέρωση
που τόσο επιζητούσαν σχετικά
με τα αρχαιολογικά ευρήματα,
σύντομα θα καθίστατο δυνατή
από υπεύθυνο υπάλληλο της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Κιλκίς.
Ήταν άκρως εποικοδομητική και ωφέλιμη η επίσκεψη
των παιδιών του τμήματος
Δ2 Ευρωπού. Υπό την καθοδήγηση και επίβλεψη της
εκπαιδευτικού, ανέλαβαν την
διευθέτηση ενός σοβαρού
ζητήματος, με υπεύθυνο και
προσεκτικό τρόπο. Κατάφεραν
να αποσπάσουν λίγο από τον
πολύτιμο χρόνο των μεγάλων,
να σταθούν απέναντί τους, να
αντλήσουν την εμπιστοσύνη
τους, να κερδίσουν την συμπαράστασή τους και να μοιραστούν μαζί τους την χαρά
της επιτυχίας, το χαμόγελο !

τρεις Ιεράρχες της Εκκλησίας
μας. Ακριβώς δίπλα στον Ι. Ναό
υπάρχει το μουσείο ‘’ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ’’ το οποίο ίδρυσε ένας
σπάνιος ευπατρίδης, ο Καπλάνης Ιωσηφίδης ο οποίος τους
υποδέχτηκε και τους ξενάγησε
στον χώρο. Στο μουσείο αυτό
υπάρχουν σπάνια εκθέματα
που αφορούν την ιστορία της
Καππαδοκίας και υπάρχουν
πάνω από 200 γκραβούρες,
100 χάρτες και δεκάδες έγγραφα-βιβλία ανεκτίμητης αξίας .
Θεωρείται ως ένα από τα καλύτερα μουσεία της Ευρώπης.
Βραβεύτηκε από την Βασίλισσα της Ολλανδίας και αξίζει τον
κόπο να το επισκεφθεί κάποιος.
Στην συνέχεια περιήγηση στην
πόλη της Καβάλας και αργά
το απόγευμα επιστροφή στο
Πολύκαστρο.

Παρουσίαση εθίμου «Οι Λαζαρίνες»
από τα παιδικά τμήματα Λ.Ε.Κ.
Πολυκάστρου
Το Λύκειο Ελληνίδων Κιλκίς, συνεχίζοντας την άριστη
συνεργασία με τον Σύλλογο
Γυναικών Δήμου Παιονίας
«Ευκράντη», το Σάββατο 23
Απριλίου 2016 παρουσίασε
το έθιμο «Λαζαρίνες» με τα
παιδικά τμήματα του Λ.Ε.Κ.
να ψέλνουν τα αντίστοιχα κάλαντα τόσο σε εκπροσώπους

των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όσο και σε καταστηματάρχες του Πολυκάστρου.
Τα παιδιά ντυμένα με παραδοσιακές φορεσιές, ευχήθηκαν στον κόσμο για τις ημέρες
του Πάσχα παρουσιάζοντας το
παραδοσιακό έθιμο «Λαζαρίνες» αφήνοντας τις καλύτερες
εντυπώσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
ΧΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΟ Λ.Ε.Κ.
Το Λύκειο Ελληνίδων Κιλκίς, σας ενημερώνει ότι από
Δευτέρα 9 Μαΐου 2016, ξεκίνησαν κανονικά τόσο τα

μαθήματα χορού (όλων των
τμημάτων) όσο και το εργαστήριο κατασκευής υφασμάτινης κούκλας.

Εορτή Μητέρας
Σε μια πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση τίμησαν τη Μητέρα οι Σύλλογοι: των Γυναικών Δήμου Παιονίας «ΕΥΚΡΑΝΤΗ», των Τριτέκνων
Πολυκάστρου και το θεατρικό σχολείο για παιδιά
«ΠΛΟΥΤΟΣ» του Λαϊκού Πανεπιστημίου Παιονίας την
Κυριακή 8 Μαΐου 2016 που
αποδεικνύει για άλλη μια
φορά πως οι συνεργασίες
μεταξύ Συλλόγων αποδίδουν τα μέγιστα , καταχειροκροτήθηκαν και δέχτηκαν τα συγχαρητήρια από
τους παρευρισκομένους
επειδή κατάφεραν με αυτό
που παρουσίασαν να συνενώσουν τρεις γενιές μανάδων μαζί. Τίμησαν μαζί Γιαγιάδες, Μανούλες Παιδιά
και Εγγόνια μοιράζοντας
σε όλες τις μητέρες λουλούδια μέσω των παιδιών
τους, που ζωγράφισαν γι
αυτές και έστειλαν τα μηνύματα και τις ευχές τους
καρφιτσώνοντάς τα στην
πελώρια κόκκινη Καρδιά
της Αγάπης που στήθηκε
γί αυτό το σκοπό. Δηλαδή
να φιλοξενήσει τα μηνύματα αγάπης προς το πρόσωπο της ημέρας, την ΜΑΝΑ
και να δείξει πως η αγάπη
προς αυτήν παραμένει πάντα μέσα στην καρδιά μας,
όπως και τα μηνύματα που
παραμένουν και εκτίθενται
σε περίοπτη θέση σ την

πελώρια κόκκινη Καρδιά
της Αγάπης στο Πολιτιστικό Κέντρο Πολυκάστρου,
ώστε να μπορέσουν όλοι
να αφήσουν όποτε θέλουν
μηνύματα αγάπης προς τη
μητέρα τους. Στον χαιρετισμό τους οι δυο πρόεδροι
των Συλλόγων η κα Καρβουνιάρη Γαρυφαλλιά και
ο κος Κολιώνης Χρήστος
αναφέρθηκαν στο ρόλο της
μάνας και τις αξίες της στην
ζωή μέσα σε ένα κλίμα γεμάτο συγκίνηση μεταδίδοντας αυτό το συναίσθημα,
συνεπαίρνοντας μαζί τους
όλους που παραβρέθηκαν
και συνεχάρησαν τους διοργανωτές για αυτή τους
την πρωτοβουλία και εκδήλωση αγάπης από τα ίδια
τα παιδιά προς τις μητέρες
τους με ποιήματα, τραγούδια και θεατρική παρουσίαση δρώμενων με αφορμή την μητέρα από το θεατρικό σχολείο για παιδιά
«ΠΛΟΥΤΟΣ» την επιμέλεια
και διδασκαλία του οποίου
είχε ο Γιώργος Λυμπέρης
και τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα γι αυτό που τελεί
υπό την αιγίδα του Λαϊκού
Πανεπιστήμιου Παιονίας.
Επίσης ευχαριστούμε τα
μέλη και τους φίλους των
δύο Συλλόγων που με την
παρουσία τους τίμησαν
αυτή την εκδήλωση.
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1o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΩΝ
Από τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου
Παιονίας Καραπινίδης Άγγελος
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το πρώτο σεμινάριο φιλαρμονικών στην
αίθουσα του πολιτιστικού
κέντρου του Δήμου Παιονίας.
Τα μέλη της φιλαρμονικής
του δήμου αγκάλιασαν με μεγάλη χαρά την πρωτοβουλία

αυτή.
Ο διευθυντής του Ωδείου,
Καραπινίδης Άγγελος και ο
αρχιμουσικός Καραπινίδης
Δημήτρης μίλησαν για την
<φιλαρμονική> με ιστορικά
στοιχεία από τις πρώτες εμφανίσεις της σε όλο τον κόσμο

και την δημιουργία αυτής.
Με την λήξη του σεμιναρίου δόθηκαν βεβαιώσεις
στους συμμετέχοντες και
κλείστηκε ένα νέο ραντεβού για την πραγματοποίηση του δεύτερου σεμιναρίου
φιλαρμονικών.

Κυριακή του Θωμά
«πανηγύρι προς τιμήν των νεκρών»

Στις 14 Απριλίου 2016 πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό
Αγίου Γεωργίου Ευρωπού
Θεολογική Ημερίδα με θέμα:
«Το Ιερό Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας». Η εκδήλωση
εντάχθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών
της Α’ τάξης του Λυκείου, όπου
διδάσκονται και αναλύονται τα
7 ιερά μυστήρια. Οργανωτές
ήταν το Λύκειο και η Γ’ τάξη
του Γυμνασίου Ευρωπού, οι
εκπαιδευτικοί Κωνσταντίνος
Λάμπρου, Θεολόγος και Θεόδωρος Κίτσιος, Φιλόλογος.
Συνδιοργανωτές ήταν: ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης
κ. Δημήτριος, ο εφημέριος
του Ιερού Ναού π. Ιωάννης
Αρντελεάν, ο μοναχός του
Ιερού Ησυχαστηρίου Αγίου
Θεοφυλάκτου Ευρωπού π. Ιάκωβος, οι εθελόντριες κυρίες
της ενορίας, ενώ στήριξαν την
εκδήλωση τα Φαρμακεία: Μ.
Κατόγλου-Ευρωπός και Αικ.
Βουδούρογλου-Γουμένισσα.
Ο πατήρ Αγαθάγγελος, ως
εκπρόσωπος του Μητροπολίτου Γουμενίσσης, Αξιουπόλεως
και Πολυκάστρου κ. Δημητρίου, χαιρέτισε την εκδήλωση
και κήρυξε την έναρξη των
εργασιών της.
Οι διακεκριμένοι ομιλητέςεισηγητές προέρχονταν από τη
Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ και
συγκεκριμένα από το Τμήμα

Ποιμαντικής και Κοινωνικής
Θεολογίας. Ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Τρύφων Τσομπάνης
ανέπτυξε το θέμα: «Ο ναός και
οι συμβολισμοί του. Αγιογράφηση, ιερά σκεύη και ιερατικά
άμφια», όπου με επιστημονικό
τρόπο και εποπτικά μέσα ανέλυσε τα θέματα που αφορούν
στη ναοδομία, στη θεολογία
της αρχιτεκτονικής του ναού,
στην αγιογράφησή του, στη
χρήση των ιερών σκευών και
των ιερατικών αμφίων, ενώ ιδιαίτερη απήχηση είχε το ολιγόλεπτο βίντεο της πορείας
αγιογράφησης μιας φορητής
εικόνας από την επιλογή του
ξύλου έως την υπογραφή του
αγιογράφου.
Ο Αναπληρωτής Καθηγητής
π. Νικόδημος Σκρέττας-Πλεξίδας ανέλυσε το θέμα: «Η θεολογία του Ιερού Μυστηρίου
της Θείας Ευχαριστίας, οι προϋποθέσεις και η συχνότητα μετοχής σε αυτό». Με διεξοδικό,
γλαφυρό και θεολογικό λόγο
φώτισε την ευχαριστιακή πλευρά του μυστηρίου. Αναλύοντας
τις προϋποθέσεις συμμετοχής
των πιστών στη Θεία Κοινωνία,
τόνισε πως δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι βαπτισμένοι
ορθόδοξοι χριστιανοί, εκ των
οποίων, όμως, όσοι προετοιμάζονται καταλλήλως ψυχο-σωματικά (εξομολόγηση-νηστεία).
Όσον αφορά στη συχνότητα

μετοχής των πιστών στη Θεία
Κοινωνία είπε: «μακάρι να είμαστε έτοιμοι κάθε φορά σε
κάθε Θεία Ευχαριστία να κοινωνούμε των αχράντων τιμίων
δώρων».
Μεταξύ των δύο εισηγήσεων
στο πνευματικό κέντρο της
ενορίας προσφέρθηκαν καφές, χυμός, τσάι και νηστίσιμα
εδέσματα που προετοίμασαν
και σέρβιραν οι μαθητές και
οι μαθήτριες της Γ’ τάξης του
Γυμνασίου υπό την επίβλεψη
των εθελοντριών κυριών της
ενορίας.
Ως αντίδωρο στους ομιλητές δόθηκαν αναμνηστικά
δώρα: σειρά βιβλίων με την
ιστορία του Ευρωπού και του
Φουλατζικιού του Ευρωπιώτη λογοτέχνη κ. Δημητρίου
Λάμπρου και ευώδη γιασεμιά
προσφορά από το ανθοκήπιο
του Νικολάου Βουδούρογλου
στη Χαλκηδόνα. Οι εισηγητές
έφυγαν ενθουσιασμένοι από
την πρωτοφανή προσήλωση
των μαθητών και του κόσμου
και από την άρτια οργάνωση
της όλης εκδήλωσης.
Οι οργανωτές της ημερίδας
αποκάλυψαν πως έχουν ήδη
προγραμματίσει για τον Απρίλιο του 2017 αντίστοιχη ημερίδα που θα αφορά στο Ιερό
Μυστήριο του Γάμου.

Την Κυριακή 8 Μαίου 2016,
Κυριακή του Θωμά, στο Αξιοχώρι επαναλήφθηκε για μια
ακόμη χρονιά το Παραδοσιακό
έθιμο της «εορτής» των αγαπημένων προσώπων που έχουν
φύγει από την επίγεια ζωή.
Ένα έθιμο που έφεραν μαζί
τους στο Αξιοχώρι το 1922 οι
πρόσφυγες από τον Πόντο, το
οποίο ασπάσθηκαν και οι μετέπειτα ελθόντες πρόσφυγες από
την Ανατολική Θράκη και Ανατολική Ρωμυλία καθώς και οι
Σαρακατσαναίοι. Είναι μία ιδιαίτερη γιορτή και ένα μεγάλο
αντάμωμα Αξιοχωριτών από
πολλά μέρη της Ελλάδας. Κατά
παράδοση λοιπόν, γι αυτή την
ημέρα γίνονται οικογενειακά
προετοιμασίες, θα λέγαμε, για
ένα πανηγύρι. Ετοιμασίες με
κόκκινα αυγά, τσουρεκάκια,
πιτάκια διάφορα, μικρά κομματάκια τυρί, κασέρι, ψωμί, και

το κυριότερο απ’ όλα το πιοτό,
αυτό που παραδοσιακά έπινε
τακτικά το εκλιπόν προσφιλές
πρόσωπο εν ζωή (τσίπουρο,
κρασί, κονιάκ κ.α.). Μόλις περνάει ο ιερέας από ένα μνήμα
και τελέσει το τρισάγιο ακολουθούν τα κεράσματα από
τους συγγενείς (του εκλιπόντος)
προς όσους τον ακολουθούν ή
είναι εκεί κοντά, σε μερικές μάλιστα περιπτώσεις ψάχνονται
οι καλοί φίλοι (εν τη ζωή) του
εκλιπόντος για να κεραστούν,
με την ευχή για καλό παράδεισο και μικρές αναμνηστικές
συζητήσεις για τις καλοσύνες
του (τα κακά όλα συγχωρούνται και ξεχνιούνται ).Είναι μια
μέρα γεμάτη με συγκινήσεις
λυπητερές και ευχάριστες. Λυπητερές σίγουρα για όσους
έχασαν πρόσφατα δικό τους
προσφιλές πρόσωπο και δεν
ξεπέρασαν ακόμα τον βαρύ

πόνο. Ευχάριστες όμως για
τους περισσότερους γιατί θα
επισκεφθούν σαν οικογένειες
τα μνήματα των αγαπημένων
τους, με πολύ κόσμο, θα φέρουν μπροστά τους τις καλύτερες από τις αναμνήσεις τους
και επί πλέον θα συναντηθούν
με συγγενείς, φίλους και γνωστούς πού είχαν μεγάλο χρονικό διάστημα να δουν, αφού
οι τόποι μόνιμης κατοικίας
τους, πλέον, απέχουν εκατοντάδες χιλιόμετρα.. Μπορούμε
να πούμε, δηλαδή, ότι στην
πραγματικότητα είναι μία κανονισμένη ετήσια ημέρα συνάντησης, ένα μεγάλο αντάμωμα
Αξιοχωριτών σε ένα «πανηγύρι
προς τιμήν των νεκρών».
Από τη σημερινή λοιπόν
αυτή εκδήλωση παραθέτω, για
την ιστορία, και τις παρακάτω
φωτογραφίες.
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2η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΧΟΡΩΔΙΩΝ

Υπό την αιγίδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παιονίας
Με στόχο την θέσπισή της ως θεσμό, η Κοινωφελής Επιχείρηση Παιονίας πραγματοποίησε την 2η συνάντηση χορωδιών στο Πολιτιστικό Κέντρο Πολυκάστρου
το Σάββατο 14 Μαΐου. Το παρόν στην όμορφη βραδιά όπου οι φωνές συγκίνησαν το ακρωατήριο έδωσαν πέντε χορωδίες. Τα μέλη της κάθε ηλικίας με μεράκι
απέδωσαν τις μουσικές που είχαν επιλέξει για τη βραδιά. Θετική ήταν η ανταπόκριση του κόσμου που αγκάλιασε την όλη εκδήλωση. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε
ο Δήμαρχος κ.Χρήστος Γκουντενούδης και ο Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης κ.Δημήτρης Μπαβέλης.
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 2η συνάντηση
χορωδιών στο θέατρο του πολιτιστικού κέντρου του Δήμου
Παιονίας.
Ευχαριστούμε για την συμμετοχή τις χορωδίες που δέχθηκαν με μεγάλη χαρά το
κάλεσμα για την υλοποίηση
του φεστιβάλ.
Οι χορωδίες που συμμετείχαν ήταν:
1. Ι.Ν. ΑΓ.ΡΑΦΑΗΛ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΠΟΛΙΧΝΗΣ
Χορωδία που ιδρύθηκε το
2009 και το ρεπερτόριό της
περιλαμβάνει μόνο παραδοσιακά τραγούδια απ όλη την
Ελλάδα.

2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΣΑΝΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΩΝ ΤΟΥΜΠΑΣ
Ιδρύθηκε το 1988 και τα
τραγούδια που ακούστηκαν
ήταν αφιερωμένα στο μεγάλο
συνθέτη Σταύρο Κουγιουμτζή.
3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ
Ιδρύθηκε το 2001 και μας
είπαν τραγούδια των Μ. Θεοδωράκη, Σ. Κουγιουμτζή και
Μ. Χατζιδάκι.
4. ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΙΓΕΣ ΒΕΡΓΙΝΑΣ
Δημιουργήθηκε το Φθινόπωρο του 2002 και μας είπαν
τραγούδια των Μ. Χατζιδάκι,
L. Zuelfue, παραδοσιακό Αρ-

μενίας σε ελληνικούς στίχους
και παραδοσιακό τραγούδι του
Πόντου.
5.ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
Ιδρύθηκε το 2000 και το
πρόγραμμά του περιλάμβανε
τραγούδια των Μ. Θεοδωράκη,
Μ. Λοΐζο, Β. Μακρίδη, Σ. Τσώτου και G. H Matos Rodriguez.
Όλες οι χορωδίες μας μάγεψαν και μας ταξίδεψαν η
καθεμία σε άλλες εποχές και
σε διαφορετικό προορισμό
ανάλογα με τα τραγούδια τους.
Αναμένουμε την υπόσχεση
για την επόμενη συνάντηση
που πιστεύουμε θα στεφθεί
με την ίδια επιτυχία.

ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
ΕΦΗΒΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΠΑΛΗΣ

Ο αθλητής μας Κυριακίδης
Παύλος κατέκτησε την τρίτη
θέση στα 84 κιλά ελευθέρας
πάλης στο πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων που έγινε στην
Πτολεμαΐδα το Σάββατο 23-04-

2016. Αν και φοιτητής, με ελλειπείς προπονήσεις, συνεχίζει να
βρίσκεται μέσα στα μετάλλια.
Το Δ.Σ. του συλλόγου συγχαίρει
τον αθλητή και τον προπονητή
κ.Παυλίδη Θεοδόσιο.

.
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Αγώνες ποδοσφαίρισης, καλαθοσφαίρισης & ποδοσφαίρου.
μαθητών - μαθητριών γυμνασίων σχολικού έτους 2015-2016
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι αγώνες «Πετοσφαίρισης» - «Καλαθοσφαίρισης» και
«Ποδοσφαίρου» που διοργάνωσε η Οργανωτική Επιτροπή Σχολικών Αγώνων Κιλκίς
(Ο.Ε.Σ.Α) για τους μαθητές –
μαθήτριες των Γυμνασίων Ν.
Κιλκίς.
Οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν από τις 04/04/2016
έως και 22/04/2016 σε συνεργασία με το Δήμο Κιλκίς και

το Δήμο Παιονίας που διέθεσαν το Ανοικτό Στάδιο Κιλκίς
και το Γήπεδο Αξιούπολης,
αντίστοιχα.
Ο Διευθυντής εκπαίδευσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Κιλκίς, δια μέσου της Φυσικής
Αγωγής και η Ο.Ε.Σ.Α Κιλκίς
συγχαίρουν τους μαθητές – μαθήτριες των Γυμνασίων για τη
συμμετοχή τους στους αγώνες,
τους συναδέλφους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, τους συ-

νοδούς εκπαιδευτικούς των
σχολείων που συμμετείχαν και
τους διαιτητές για την άψογη
συνεργασία τους που συνέβαλε τα μέγιστα στη διεξαγωγή
των αγώνων.
Επίσης, ο Διευθυντής
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δια μέσου της Φυσικής
Αγωγής και η Ο.Ε.Σ.Α Κιλκίς
ευχαριστούν θερμά το Δήμο
Κιλκίς και το Δήμο Παιονίας
για τη συνεργασία τους και την

παραχώρηση των αθλητικών
εγκαταστάσεων.
Στους αγώνες συμμετείχαν
όλα τα Γυμνάσια του Ν. Κιλκίς.
Οι αγώνες είχαν χαρακτήρα
γιορτής. Κυρίαρχος στόχος δεν
ήταν η ανάδειξη πρωταθλητή,
αλλά η συμμετοχή των παιδιών
με στόχο να γευτούν τη χαρά
του παιχνιδιού.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ
ΣΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ ΤΗΣ
ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
Η δημοτική αρχή της
Παιονίας εκφράζει τα θερμά συγχαρητήριά της στην
ομάδα καλαθοσφαίρισης της
Γουμένισσας για την αξιέπαινη προσπάθεια και πορεία
της που την οδηγεί στην Α’
κατηγορία ΕΚΑΣΚΕΜ.
Ταυτόχρονα, συγχαίρει
την ποδοσφαιρική ομάδα
«Πάικο» Γουμένισσας που
αναδείχθηκε θριαμβεύτρια
και άξια πρωταθλήτρια της
Α1 κατηγορίας της ΕΠΣ
Κιλκίς, διεκδικώντας την
άνοδό της στη Γ’ Εθνική

Κατηγορία μέσω αγώνων
κατάτα ξης. Ευχόμασ τε
ολόψυχα η φιλόδοξη και
δυναμική αυτή προσπάθεια
να στεφθεί με απόλυτη
επιτυχία.
Οι σύλλογοι της Γουμένισσας και της Παιονίας κατ’
επέκταση αποδεικνύουν καθημερινά πως με ομαδική
προσπάθεια, υπομονή και
δουλειά μπορούν να σημειώνουν επιτυχίες και να μας κάνουν υπερήφανους όχι μόνο
σε τοπικό αλλά και πανελλήνιο επίπεδο.

Τουρνουά Ακαδημίας Εθνικού
Αξιούπολης
Διεξήχθη την Κυριακή 15
Μαΐου στο Δημοτικό Στάδιο Αξιούπολης το ετήσιο
τουρνουά της ακαδημίας του Εθνικού Αξιούπολης με την επωνυμία « 2ο
Τουρνουά Στέφανος Παπαναστασίου στη μνήμη
του τόσο πρόωρα αδικοχαμένου αθλητή της ακα-

του Πασχάλη Μπαξεβάνη
ες του Εθνικού Αξιούπολης, της Α.Ε. Πολυκάστρου,
του Πάικου Γουμένισσας
και του Κιλκισιακού. Οργανωτικά η εκδήλωση στέφθηκε με επιτυχία καθώς
το μεράκι των ανθρώπων
της ακαδημίας σε συνδυασμό με το σεβασμό προς
τη μνήμη του πρώην αθλη-

νηθίζεται, καθώς νικητές
ήταν όλα τα παιδιά που
που αγωνίσθηκαν και το
χάρηκαν με τη ψυχή τους,
στο πλαίσιο της διάθεσης
των διοργανωτών για την
ανάδειξη και ανάπτυξη
της ευγενούς αθλητικής
άμιλλας και του «ευ αγωνίζεσθε» στο αναπτυξιακό

Τρίτος σύλλογος στην Ελλάδα στους
άντρες στην πάλη στην άμμο ο
Καραγιάννης Ευρωπού

Ο Παλαισ τικός Σύλλογος Καραγιάννης Ευρωπού
συμμετείχε την Κυριακή
22 Μαΐου στο πανελλήνιο
πρωτάθλημα πάλης στην
άμμο που διοργανώθηκε
στην παραλία Κατερίνης με
18 αθλητές.
Στους εφήβους κατακτήσαμε δυο χάλκινα μετάλλια
με τους Κυριακίδη Παύλο
80 κιλά και τον Καφετζή
Πέτρο στα 70 κιλά.
Στους άντρες χρυσό μετάλλιο ο Παυλίδης Θεοδόσιος στα 90 κιλά και χάλκινο μετάλλιο ο Καφετζής
Πέτρος στα 70 κιλά. Πέμπτος ο Κυριακίδης Ιωάννης οπού σταμάτησε την
νικηφόρα πορεία του λόγω
τραυματισμού.
Αποτέλεσμα η τρίτη θέση
του συλλόγου μας στην συδημίας του Εθνικού μετά τή τους ήταν έντονα. Βά- ποδόσφαιρο. Αντί αυτού νολική κατάταξη Παυλίδης
το τραγικό δυστύχημα πέ- σει της προκήρυξης του υ π ή ρχα ν α ν α μ ν η σ τ ι κά Θεοδόσιος θα συμμετέχει
ρυσι. Συμμετείχαν σε όλες τουρνου ά, νικητές δε ν για τη συμμετοχή σε κάθε με την εθνική αντρών στο
τις ηλικιακές κατηγορίες αναδείχθηκαν στα επιμέ- ακαδημία (κύπελλο) και παγκόσμιο πρωτάθλημα πάαθλητές από τις ακαδημί- ρους τμήματα όπως συ- σε κάθε αθλητή (έπαινος). λης στην άμμο που θα γίνει

στην Κροατία 3-5 Ιουνίου. Το μας στήριξαν σε αυτή την
Δ.Σ. του συλλόγου ευχαρι- προσπάθεια. Ευχόμαστε στον

στεί όλους τους αθλητές που
αγωνιστήκαν και τους γονείς
και φίλους μας που ήρθαν και

Παυλίδη καλή επιτυχία στο
παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Από το Δ.Σ.
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Η 2η Συνάντηση των Φιλαρμονικών στο Πολύκαστρο
Εκεί όπου τα πνευστά συναντούν τα έγχορδα, τα πληκτροφόρα και τα κρουστά...
εκεί όπου η μουσική συνοδεύει αρμονικά τις φωνές
δύο νεαρών παιδιών καθώς
απαγγέλουν νοσταλγικούς
στίχους, μίας άλλης εποχής ...
«που΄ναι τα χρόνια...»
το μουσικόφιλο κοινό του
Δήμου Παιονίας είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει
ένα ποικίλο, μουσικό πρόγραμμα που παρουσίασαν οι
φιλαρμονικές ορχήστρες των
Δήμων Πέλλας, Παιονίας και
Παύλου Μελά (ΙΡΙΣ) στη 2η
συνάντησή τους , το Σάββατο 16 Απριλίου, υπό την αιγίδα της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παιονίας,
στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Πολιτιστικού Κέντρου
Πολυκάστρου. Τα τρία αυτά
μουσικά σύνολα συναντήθηκαν στον χώρο του Πολιτισμού εκφράζοντας , με
αργούς και γρήγορους ρυθμούς , παραδοσιακούς και
μοντέρνους ήχους, ελληνικούς και ξένους στίχους, την
αγάπη τους για την μουσική.
Με ένα πλούσιο ρεπερτόριο από ποικίλες μελωδίες
της κλασσικής, της ροκ και
της ελληνικής μουσικής και
στίχους όπως ’’ Aida March’’
του Giuseppe Verdi (Ιταλία),
‘’Florentiner March’’ του

από τους the Champs, η
Φιλαρμονική του Δήμου
Πέλλας, εμφανίστηκε στη
μουσική σκηνή κατά την
εισαγωγή-έναρξη του προγράμματος, χαρίζον τας
απλόχερα στους παρευρισκόμενους το κέφι αλλά και
τη νοσταλγία... «Tequila»,
«Που ΄ναι τα χρόνια»...
Αξίζει να σημειωθεί πως
η Φιλαρμονική Ορχήστρα
του Δήμου Πέλλας είναι μία
νεοσύστατη Ορχήστρα που
έχει αρχίσει να οργανώνεται
από τον Απρίλιο του 2012,
με υπεύθυνους καθηγητές
και Αρχιμουσικούς τον κ. Κετίκογλου Συμεών και την κ.
Ξανθοπούλου Ολυμπία.
Το ρεπερτόριό της περιλαμβάνει τραγούδια από
την Ελλάδα, τα Βαλκάνια,
την Ευρώπη και την Αμερική. Επίσης, διαθέτει το δικό
της εργαστήριο, το λεγόμενο
«μουσικό ιατρείο», στο οποίο
οι δύο Αρχιμουσικοί πραγματοποιούν την επισκευή και
συντήρηση των μουσικών
οργάνων. Πλούσια στη δράση της , καθώς οι εκδηλώσεις στις οποίες συμμετέχει
ξεπερνούν τις 100 σε ετήσια
βάση! Στο ενεργητικό της
έχει : παρελάσεις, λιτανεί-

ητεύσει και να συγκινήσει το
κοινό με μία σειρά από πολυτραγουδισμένα ακούσματα
όπως : ‘’Μήλο μου κόκκινο’’
παραδοσιακό τραγούδι Μακεδονίας, ‘’Νιζάμικος’’ παραδοσιακός χορός Νάουσας,
‘’Άνοιξαν τα δένδρα ούλα’’
παραδοσιακό τραγούδι Μακεδονίας, με τους παραδοσιακούς χορούς ‘’Σούστα
Σιάτιστας’’ και ‘’Χασαποσέρβικο Μακεδονίας’’ και κυριολεκτικά να ξεσηκώσει τους
λάτρεις του παραδοσιακού
κλαρίνου, αποδεικνύοντας
περίτρανα πως, η Ελληνική
παραδοσιακή μουσική είναι
το σημαντικότερο κομμάτι
της μουσικής μας παράδοσης και αποτελεί την έκφραση του συναισθηματικού μας
κόσμου, καθώς αρμόζει σε
όλες τις περιστάσεις και προτιμήσεις μας.
H Φιλαρμονική του Δήμου Παιονίας, με τον Καλλικράτη των Δήμων το έτος
2011, έγινε ένα σώμα με τις
Φιλαρμονικές των πρώην Δήμων Πολυκάστρου και Αξιούπολης , ενώ από το 2013 παJulius Fucik (Τσεχία), ‘’Victory ες, συμμετοχή σε μαραθώ- ράρτημα της Φιλαρμονικής
March’’ του Michael J. Shea νιους, συναυλίες, μουσικό λειτουργεί και στη Γουμένισ(Ιρλανδία), ‘’Ederlezi’’ του σεργιάνι στους δρόμους της σα. Αριθμεί 50 μέλη περίπου,
Goran Bregovic (Βοσνία- πόλης, συνοδεία σε χορω- ηλικίας από 5 μέχρι 50 ετών
Ερζεγοβίνη), ‘’Δεν ζω χω- διακές εμφανίσεις, τελετές και το επίπεδό τους είναι

Αρχιμουσικός της Φιλαρμονικής είναι ο κ. Καρακάσης
Γεώργιος. Με την έλευση
της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Παύλου Μελά, έπεσε η αυλαία
αυτής της μουσικής συνάντησης. Το πρόγραμμά
της ήταν εμπνευσμένο από
δύο εντελώς διαφορετικά
στυλ, το ποπ-ροκ και το
παραδοσιακό : ‘’Καλαμα-

Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Παύλου
Μελά (ΙΡΙΣ), μία ορχήστρα
με πολλές δυνατότητες σε
όλα τα είδη μουσικής, συστάθηκε το έτος 2009 και
έχει περίπου 60 μέλη, μαζί
με το φυτώριο. Δραστηριοποιείται στα πλαίσια του
Δήμου και οι εμφανίσεις της
σχετίζονται με τα πολιτιστικά
και θρησκευτικά δρώμενα

συνεχάρη θερμά τους μουσικούς και αρχιμουσικούς των
Φιλαρμονικών, ο Πρόεδρος
της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παιονίας κ.
Μπαβέλης Δημήτρης και ο
Πρόεδρος της Κοινωφελούς
Επιχείρησης ΙΡΙΣ του Δήμου
Παύλου Μελά, κ. Γιαννουλίδης Στέφανος.
Διάχυτη ήταν η καλλιτεχνική ατμόσφαιρα στην αί-

τιανός’’ παραδοσιακός χορός, ‘’stand by me’’ του John
Lennon, ‘’Enola Gay’’ του
Andy McCluskey (Αγγλία),
‘’7 Nation Army’’ του Jack

ρίς εσένα’’ του Γ. Μουζάκη,
‘’Οδός ονείρων’’ του Μ. Χατζιδάκι, ‘’Που΄ναι τα χρόνια’’
του Σ. Κουγιουμτζή, ‘’Rock
around the clock΄΄ του Max C.
Freedman και James E. Myers
(Αμερική), ‘’When the saints
go marching in’’ χριστιανικός
ύμνος πρώτη καταγραφή του
Louis Armstrong, ‘’Tequila’’

White (Γερμανία), ‘’Tequila’’
από τους the Champs,
‘’Misirlou’’ του Ν. Ρουμπάνη, ‘’Λιανοχορταρούδια’’ παραδοσιακός χορός Θράκης,
‘’Ικαριώτικος’’ παραδοσιακός χορός Ικαρίας, ‘’Βασιλική’’ παραδοσιακό τραγούδι
Θράκης, ‘’Δυνατά-δυνατά’’
του Ara Dinkjian (Αρμενία).

της πόλης. Τα τμήματα που
λειτουργούν είναι τμήματα
φλογέρας, κρουστών και
πνευστών.
Το ρεπερτόριό της ποικίλει ως προς τα είδη της
μουσικής: τζαζ , κινηματογραφική μουσική , κλασσική
, ελληνική και παραδοσιακή.
Από την ίδρυση της Φιλαρμονικής διευθύνει ο Αρχιμουσικός κ. Καραπινίδης
Άγγελος.
Την εκδήλωση τίμησαν με
την παρουσία τους ο Δήμαρχος Παιονίας κ. Γκουντενούδης Χρήστος, ο Πρόεδρος
της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παιονίας κ.
Μπαβέλης Δημήτρης , ο κ.
Σιάνας Νικόλαος, μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Παιονίας και η
κ. Καρβουνιάρη Γαρυφαλλιά, Δημοτική Σύμβουλος
Παιονίας. Την απονομή στους
αρχιμουσικούς έκαναν ο Δήμαρχος Παιονίας κ. Γκουντενούδης Χρήστος , ο οποίος
στον σύντομο χαιρετισμό του

θουσα εκδηλώσεων, λίγη
ώρα πριν από την λήξη αυτής της όμορφης μουσικής
σύμπραξης!
Αστείρευτη η ενέργεια
των μουσικών καθώς εισέπρατταν από το κοινό την
αναγνώρισή του, ένα ζεστό
χειροκρότημα, έτσι όπως ταιριάζει σε κάθε πετυχημένη
συλλογική προσπάθεια.
Σ΄ αυτό το ζωντανό και
χαρούμενο κλίμα , ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Δημοτικού Ωδείου Παιονίας κ.
Καραπινίδης Άγγελος, ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους, όλους τους μουσικούς,
καθώς και τους συνεργάτες
του, αφιερώνοντάς τους τη
δημοφιλή σύνθεση του διεθνούς φήμης Αρμένιου μουσικού Ara Dinkjian:
«Δυνατά, δυνατά, γίναν
όλα δυνατά τ΄ αδύνατα
Δυνατά, δυνατά σ΄ ένα θέαμα κοινό.........”
ανανεώνοντας την συνεργασία τους σε κάποια επόμενη μουσική συνάντηση.
Πεταλά Παρασκευή

έναρξης αθλητικών διοργανώσεων, χριστουγεννιάτικα
happenings, συμμετοχή σε
φεστιβάλ και γενικά έντονη
συμμετοχή σε θρησκευτικές
και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Πιστή στην παραδοσιακή μουσική, η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου
Παιονίας προτίμησε να γο-

από αρχάριους μέχρι και
επαγγελματίες μουσικούς.
Η Φιλαρμονική συμμετέχει σε παρελάσεις, στην περιφορά του Επιταφίου, σε
χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις και το καλοκαίρι σε
περισσότερες από 15 περιφορές εικόνων σε πολλά
χωριά του Δήμου Παιονίας.

