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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Πξαγκαηνπνηήζεθαλ ρζεο ,Κπξηαθή, 26 Φεβξνπαξίνπ 2017, ζηνλ Κνιηλδξό, 

νη ενξηαζηηθέο εθδειώζεηο κλήκεο  ηεο επαλάζηαζεο ηνπ Κνιηλδξνύ ζηα 1878.  

Ο αλαπιεξωηήο ππνπξγόο  Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θ. Φάκειινο 

Σωθξάηεο  εθπξνζώπεζε ηελ ειιεληθή θπβέξλεζε, παξνπζία ηνπ ζεβαζκηωηάηνπ 

κεηξνπνιίηε Κίηξνπο, Καηεξίλεο & Πιαηακώλνο θ.θ. Γεωξγίνπ, ηνπ δεκάξρνπ 

Πύδλαο – Κνιηλδξνύ, θ. Βαγγέιε Λαγδάξε,  ηεο αληηπεξηθεξεηάξρε Πηεξίαο, θ. 

Σνθίαο Μαπξίδνπ, ηωλ βνπιεπηώλ  Πηεξίαο θ. Διηζάβεη Σθνύθα, θ. Αζηέξηνπ 

Καζηόξε θαη θ. Χαξίιανπ Τδακαθιή,  ηνπ αζηπλνκηθνύ δηεπζπληή Πηεξίαο θ. 

Γεωξγίνπ Τδήκα, ηνπ δηεπζπληή πξωηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο Πηεξίαο θ. Γεκεηξίνπ 

Σπξηαλίδε, ηνπ ππνδηνηθεηή ηεο 24
εο

  ηεζωξαθηζκέλεο ηαμηαξρίαο Ληηνρώξνπ , 

εθπξνζώπωλ ηνπ ιηκεληθνύ ζώκαηνο θαη ηεο ππξνζβεζηηθήο, ηνπ πξνέδξνπ θαη ηωλ 

κειώλ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ, ηωλ αληηδεκάξρωλ,  εθπξνζώπωλ ηεο  

απηνδηνίθεζεο, θνξέωλ, ζπιιόγωλ θαη  πιήζνπο δεκνηώλ. 

Αξρηθά ηειέζηεθε δνμνινγία ζηνλ Ι. Ν. Αγίνπ Γεωξγίνπ ρνξνζηαηνύληνο ηνπ 

κεηξνπνιίηε, κε θεληξηθό νκηιεηή ηνλ ηζηνξηθό –θηιόινγν θ. Παπαληθνιάνπ 

Βαζίιεην , ν νπνίνο εύζηνρα αλέιπζε ην ηζηνξηθό γεγνλόο θαη ηε ζεκαζία ηνπ  γηα 

ηελ  απειεπζέξωζε  ηεο καθεδνληθήο γεο. 

Αθνινύζεζε επηκλεκόζπλε δέεζε θαη θαηάζεζε ζηεθάλωλ ζην ρώξν ηεο 

πξνηνκήο ηνπ ηεξάξρε ,πξωηεξγάηε ηεο επαλάζηαζεο, Νηθνιάνπ Λνύζε. 

Δληππωζηαθή ππήξμε ε καζεηηθή παξέιαζε ζηελ νδό Μ. Αιεμάλδξνπ ηωλ 

ζρνιηθώλ κνλάδωλ ηνπ Κνιηλδξνύ θαζώο θαη αληηπξνζωπεπηηθώλ  αγεκάηωλ   ηεο 

δεπηεξνβάζκηαο Αηγηλίνπ θαη Μαθξπγηάινπ. 

Σηε ζπλέρεηα ρνξεπηηθά ηκήκαηα ηνπ  πνιηηηζηηθνύ ζπιιόγνπ «Νηθόιανο 

Λνύζεο» παξνπζίαζαλ εμαηξεηηθά  καθεδνληθνύο, πνληηαθνύο θαη θξεηηθνύο ρνξνύο 

ζηελ θεληξηθή πιαηεία ηνπ νηθηζκνύ. 

Τέινο, παξαηέζεθε δεμίωζε γηα  ηνπο πξνζθεθιεκέλνπο, ζην δεκνηηθό 

θαηάζηεκα ηεο ηζηνξηθήο έδξαο ηνπ δήκνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο  δηεμήρζε 

δίωξε ζπλεξγαζία κε ηνλ ππνπξγό γηα ζέκαηα αξκνδηόηεηόο ηνπ πνπ ελδηαθέξνπλ ην 

δήκν θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ πνξεία έληαμεο ηωλ πξνηεηλόκελωλ έξγωλ ηνπ δήκνπ ,ηνλ 

εθζπγρξνληζκό ηωλ  πδξεπηηθώλ ππνδνκώλ ,ηελ έληαμε θαη ρξεκαηνδόηεζε ηεο 
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αξδεπηηθήο κειέηεο, ηνλ εθζπγρξνληζκό ηωλ ΔΔΛ  Αηγηλίνπ θαη Κνιηλδξνύ, ηε 

δηαρείξηζε ηωλ απνξξηκκάηωλ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηωλ νρεκάηωλ πεξηζπιινγήο, 

ηε δηαδηθαζία ελζηάζεωλ γηα ηνπο δαζηθνύο ράξηεο, ηε ζύλδεζε ηωλ νηθηζκώλ ηνπ 

δήκνπ κε ην θπζηθό αέξην θαη άιια. 

Οη απαληήζεηο ηνπ ππνπξγνύ ήηαλ ηθαλνπνηεηηθέο θαη ζπκθωλήζεθε άκεζε 

ζπλάληεζε  ζην ππνπξγείν γηα ηελ πεξαηηέξω πξνώζεζε ηωλ ζεκάηωλ. 

 

 

            Από το γραφείο τύπου του Δήμου.  


