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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΞΕΝΟΥ ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 

Ο Γενικός Πρόξενος της Γαλλίας, κος Christian Thimonier επισκέφτηκε το ∆ήµο Αµυνταίου την 
∆ευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011. Ο Γάλλος Πρόξενος, συνοδευόµενος από τον κο Ιωαννίδη 
Ευάγγελο, δικηγόρο από το Ξινό Νερό, ξεκίνησε την επίσκεψή του από το ∆ηµαρχείο 
Αµυνταίου όπου τον υποδέχθηκαν ο Αντιδήµαρχος κος Μωυσιάδης Κωνσταντίνος, ο Πρόεδρος 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κος Λιάσης Ιωάννης, ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Μπάντης 
Ιορδάνης, ο ∆ιευθυντής του ∆ήµου Αµυνταίου κος Γκερσάνης Αθανάσιος και εκπρόσωπος του 
Συλλόγου «Αµύντας» Αµυνταίου για το τµήµα της χορωδίας κος Κύρκος Θεόδωρος. 
Οι εκπρόσωποι του ∆ήµου Αµυνταίου, αφού µετέφεραν το χαιρετισµό του ∆ηµάρχου κου Μάκη 
Ιωσηφίδη, που απουσίαζε στην Αθήνα για υποθέσεις του δήµου, συζήτησαν µε τον Πρόξενο 
για τα χαρακτηριστικά του διευρυµένου ∆ήµου Αµυνταίου, τη διάρθρωση της τοπικής 
οικονοµίας, αλλά και δυνατότητες συνεργασίας µε γαλλικούς φορείς. Φυσικά, αναφορές 
έγιναν και για τις γαλλικές επιρροές στην περιοχή Αµυνταίου, οι οποίες ξεκινούν από την 
περίοδο του 1ου Παγκόσµιου Πολέµου µε την παραµονή των γαλλικών στρατευµάτων στην 
περιοχή και συνεχίζονται µέχρι σήµερα µε τις γαλλικές ποικιλίες σταφυλιών που 
καλλιεργούνται στον αµπελώνα του Αµυνταίου.  
Μετά τη συνάντηση στο ∆ηµαρχείο η αντιπροσωπεία του ∆ήµου Αµυνταίου και ο Γάλλος 
διπλωµάτης κατευθύνθηκαν στην Τοπική Κοινότητα Πετρών για να ξεναγηθούν στον Ιερό Ναό 
του Αγίου Νικολάου και τον αρχαιολογικό χώρο Πετρών, όπου τους υποδέχθηκαν ο πρόεδρος 
της τοπικής κοινότητας κος Κυριακόπουλος Γρηγόριος, ο εκπρόσωπος της ΑΜΚΕ «Πετριέων 
Γη» κος Χαντζηκωνσταντίνου Αλέξανδρος και µέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου µε 
παραδοσιακές φορεσιές, που προσέφεραν παραδοσιακά εδέσµατα και ντόπιο κρασί. 
Ο τελευταίος προορισµός της περιήγησης ήταν το Ξινό Νερό, η ιστορία του οποίου συνδέεται 
µε την παραµονή των γαλλικών στρατευµάτων στην περιοχή κατά τη διάρκεια του 1ου 
Παγκοσµίου Πολέµου. Στο διατηρητέο κτήριο που στεγάζει το δηµοτικό σχολείο του χωριού ο 
Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, κος Νικόλαος Χάσος, ο Σύλλογος Γονέων, οι δάσκαλοι και 
οι µαθητές καλωσόρισαν το Γάλλο Πρόξενο. Ο ∆ιευθυντής του σχολείου κος Πρόδροµος 
Γεωργιάδης έκανε µια σύντοµη ιστορική αναδροµή της λειτουργίας του ∆ηµοτικού Σχολείου ως 
Γαλλικό Νοσοκοµείο κατά την διάρκεια του 1ου Παγκοσµίου Πολέµου και προσέφερε µία 
παλιά φωτογραφία όπου απεικονίζονται τα Γαλλικά στρατεύµατα στον αύλειο χώρο του 
σχολείου. 
Τέλος, η αντιπροσωπεία επισκέφθηκε το εργοστάσιο εµφιάλωσης του Ξινού Νερού, καθώς και 
η ιστορίας της πηγής συνδέεται µε τους Γάλλους. Η πηγή του Ξινού Νερού είχε θεωρηθεί από 
τον Franchet d' Esperey, αρχιστράτηγο των συµµαχικών στρατευµάτων στη Μακεδονία τον 1ο 
Παγκόσµιο Πόλεµο, ότι έχει νερό εφάµιλλο αν όχι ανώτερο των πλουσίων µεταλλικών νερών 
της Γαλλίας. Έτσι τα συµµαχικά στρατεύµατα εγκατέστησαν την πρώτη µονάδα εµφιάλωσης 
στο Ξινό Νερό, µία πηγή που οι ευεργετικές της ιδιότητες ήταν γνωστές από την αρχαιότητα. 
Ο Γάλλος διπλωµάτης κατά την αποχώρησή του ευχαρίστησε τους υπευθύνους του ∆ήµου 
Αµυνταίου για τη φιλοξενία και ευχήθηκε η επίσκεψή του να αποτελέσει την αρχή 
συνεργασιών του ∆ήµου Αµυνταίου µε γαλλικούς φορείς. 
 
 

Γραφείο Τύπου 
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