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ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913

100 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

Του Χρήστου
Π. Ίντου
Το 1912-1913 η Ελλάδα µε
τη συµµετοχή της στον κοινό
αγώνα των βαλκανικών κρατών
εναντίον της οθωµανικής αυτοκρατορίας πέτυχε εκείνο που
φάνταζε ως τότε όνειρο ανεκπλήρωτο. Κατόρθωσε µέσα σε
λίγους µήνες να ελευθερώσει
τη Μακεδονία, την Ήπειρο, τη
Θράκη, τα Νησιά του Βόρειου
και του Ανατολικού Αιγαίου. Περιοχές, όπου επιβίωνε και προόδευε ο ελληνισµός παρά τη
σκλαβιά αιώνων.
Μετά τη σκληρή και πολύνεκρη µάχη των Γιαννιτσών (1920 Οκτωβρίου 1912), που
άνοιξε το δρόµο για τη Θεσσαλονίκη, υψώθηκε η γαλανόλευκη και στην περιοχή του
∆ήµους µας (22/23-10-1912).
Στην ιστορική του έδρα, τη Γουµένισσα, και στη συνέχεια σε
όλη σχεδόν τη σηµερινή έκτασή
του. Ακολούθησαν γεγονότα σε
τοπικό και ευρύτερο επίπεδο,
συγκρούσεις µεταξύ των συµµάχων για να λήξη ο πόλεµος
µε τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου (28 Ιουλίου 1913) που
όρισε και µέρος των βορείων
συνόρων της Πατρίδας µας.
Τα µεγάλα γεγονότα του
1912-1913 δεν ήταν τυχαία.

Παρά του ότι η µικρή Ελλάδα
των χρόνων εκείνων είχε δοκιµαστεί από µια πτώχευση, είχε
τον ατυχή πόλεµο του 1897, τη
φροντίδα, όσο µπορούσε, για
έναν ανορθόδοξο αγώνα, τον
Μακεδονικό, µετά το κίνηµα
στο Γουδί (1909) βρήκε την αυτοπεποίθηση, τον ενθουσιασµό,
τη δύναµη της δηµιουργίας.
Ανασυγκροτήθηκε, οργανώθηκε, εξοπλίστηκε. Και όλα
αυτά, γιατί ενέπνευσε το λαό η
ηγεσία, πολιτική, στρατιωτική,
πνευµατική. Οµονόησαν όλοι
παραµερίζοντας πάθη και µικρότητες. Πλούσιοι και φτωχοί,
εγχώριοι και απόδηµοι πρόσφεραν για την Πατρίδα.
Όταν κηρύχθηκε η επιστράτευση (17-9-1912) χιλιάδες
ήταν οι ελληνικής καταγωγής
εθελοντές από όλα τα µέρη του
κόσµου. Οι µαχητές αξιωµατικοί
και οπλίτες, πειθαρχούσαν, τραγουδούσαν και πολεµούσαν.
Μπροστά στον ενθουσιασµό και
στο πάθος για τη νίκη πετούσαν.
Και οι καλύτερες οχυρώσεις,
όπως στο Σαραντάπορο και στο
Μπιζάνι, κατέρρευσαν. Οι γυναίκες, φτωχές, πλούσιες, πριγκίπισσες φόρεσαν τις άσπρες
ποδιές για να φροντίσουν πληγωµένους στα πεδία των µαχών,
στα πρόχειρα και στα οργανωµένα νοσοκοµεία.
Έτσι νικήσαµε τότε, έλεγαν.
Και αυτό το κατέγραψαν πολεµιστές γνωστοί λόγιοί µας που
γεύτηκαν το µπαρούτι. Το αφηγούνται στα αποµνηµονεύµατά
τους οι αξιωµατικοί και οι πολιτικοί, το περιγράφουν στα
γράµµατα προς τα αγαπηµένα
πρόσωπά τους οι πολεµιστές.
Σήµερα που ως χώρα και
λαός βρισκόµαστε σε δύσκολη
καµπή της ιστορικής µας πορείας, το «θαύµα» του 1912-13,
εκατό χρόνια ακριβώς µετά
µπορεί και πρέπει να µας διδάξει.

Λαµπρός εορτασµός
απελευθέρωσης Γουµένισσας

Μ

ε
ιδιαίτερη
λαµπρότητα τελέστηκαν στη
Γουµένισσα οι εορταστικές εκδηλώσεις για την
100η επέτειο απελευθέρωσης της Παιονίας από
τον τουρκικό ζυγό, παρουσία του Υπουργού
Μακεδονίας Θράκης Θεόδωρου Καράογλου.
Στις 23 Οκτωβρίου
2012 η Γουµένισσα, Ιστορική πρωτεύουσα του ∆ήµου Παιονίας, φόρεσε τα γιορτινά
της και υποδέχτηκε τους επίσηµους προσκεκληµένους και πλήθος κόσµου, για να γιορτάσει τα 100 χρόνια ελευθερίας.
Μετά την δοξολογία, χοροστατούντος του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Γουµενίσσης, Αξιουπόλεως, Πολυκάστρου και Γεφύρης κκ ∆ηµητρίου, στην Ιερά Μονή Παναγίας Γουµένισσας, τον πανηγυρικό της ηµέρας εκφώνησε ο δάσκαλος Κων/νος Ίντος.
Τελέστηκε επιµνηµόσυνη δέηση για τους πεσόντες στο Ηρώο των Μακεδονοµάχων,
κατάθεση στεφάνων και ακολούθησε παρέλαση, τµηµάτων σχολείων, Πολιτιστικών Συλλόγων, Σ.Ε.Ο., και τµηµάτων Στρατού.
Μετά το τέλος της παρέλασης παρουσιάστηκαν παραδοσιακοί χοροί από τους Πολιτιστικούς Συλλόγους της Γουµένισσας «Οι Παίονες», «Άγιος Τρύφωνας» και «∆ιογένης ο Σινωπεύς».
Στη συνέχεια παρατέθηκε δεξίωση από τον ∆ήµαρχο Παιονίας Αθανάσιο Λαπόρδα
στο ΚΑΠΗ της Γουµένισσας.
Στις εορταστικές εκδηλώσεις παραβρέθηκαν ακόµη: ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς Χρήστος Γκουντενούδης, ο Βουλευτής Γεώργιος Γεωργαντάς, ο αναπληρωτής ∆ήµαρχος Κιλκίς Περικλής
Κολότσιος, ο διοικητής της 2ας Μεραρχίας Πεζικού υποστράτηγος Πέτρος Γεωργίου, ο
Γενικός Αστυνοµικός ∆ιευθυντής περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Υποστράτηγος
Παρασκευάς Μαραπίδης, ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Κιλκίς Αριστοτέλης Μανωλάς, ο
∆ιοικητής της 33ης Ταξιαρχίας Ταξίαρχος Γεώργιος ∆άλλας, ο ∆ιοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Γουµένισσας Νικόλαος Κόλλας, ο Πρόεδρος, οι Αντιδήµαρχοι και
∆ηµοτικοί σύµβουλοι του ∆ήµου Παιονίας, Πρόεδροι Συλλόγων και φορέων της περιοχής.
Το απόγευµα της ίδιας µέρας έγινε διάλεξη µε θέµα «Βαλκανικοί πόλεµοι 19121913 – Η Απελευθέρωση της Γουµένισσας», µε οµιλητή τον εκπαιδευτικό, συγγραφέα
και ιστορικό Χρήστο Ίντο και ακολούθησε συναυλία από την χορωδία ενηλίκων του ∆ηµοτικού Ωδείου Παιονίας.
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Ξεκίνηµα νέας σχολικής χρονιάς
µε δυσκολίες αλλά κι αισιοδοξία

∆

υσκολίες υπάρχουν, η οικονοµική συγκυρία είναι προβληµατική καθώς µειώθηκε
η κρατική χρηµατοδότηση, αλλά η δηµοτική αρχή θα πράξει παν το δυνατόν για να µην
υπάρξουν προβλήµατα στη θέρµανση των σχολείων του δήµου και γενικότερα στην οικονοµική
κάλυψη της λειτουργίας τους.
Αυτή είναι η δέσµευση της δηµοτικής αρχής που
αναλήφθηκε µε την έναρξη της νέας σχολικής
χρονιάς.
Συγκεκριµένα: Με την έναρξη της σχολικής χρο-

Συνάντηση
του δηµάρχου
µε τους κατοίκους Οµαλού
Την ∆ευτέρα 16 Ιουλίου ο ∆ήµαρχος Παιονίας, Αθανάσιος
Λαπόρδας, επισκέφτηκε τον
Οµαλό, συνοδευόµενος από
τον ∆ιευθυντή της ∆.Ε.Υ.Α.Π.,
Γ. Αναστασιάδη, και τον
Πρόεδρο του Πενταλόφου –
Οµαλού, Χρήστο Εµεξεζίδη,
και συζήτησε µε τους κατοίκους για τα προβλήµατα υδροδότησης που απασχολούν το
χωριό τους αρκετά χρόνια
τώρα. Ο κ. Λαπόρδας ενηµέρωσε τους κατοίκους, ότι παρά
τη δύσκολη οικονοµική κατάσταση, εξοικονοµήθηκαν κονδύλια και εκτελείται το έργο
υδροδότησης της περιοχής
τους, µε το οποίο θα λυθεί οριστικά το πρόβληµα υδροδότησης του Οµαλού.
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νιάς ο ∆ήµαρχος Παιονίας κ. Αθανάσιος Λαπόρδας παραβρέθηκε στον καθιερωµένο Αγιασµό, που
έγινε στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Πέτρου και
στο Λύκειο Ευρωπού, χοροστατούντος του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Γουµενίσσης, Αξιουπόλεως, Πολυκάστρου και Γέφυρας κκ ∆ηµητρίου.
Στον χαιρετισµό που απηύθυνε ο ∆ήµαρχος, διαβεβαίωσε, πως παρά τη δύσκολη οικονοµική κατάσταση λόγω των κρατικών περικοπών, θα κάνει τα
αδύνατα δυνατά ώστε τα σχολεία να µην αντιµετωπίσουν προβλήµατα µε τη θέρµανση και τις
άλλες λειτουργικές ανάγκες τους.

O δήµος Παιονίας στη ∆.Ε.Θ.

Πύλη για την
ενηµέρωση και
συµµετοχή των
δηµοτών µας
Αγαπητοί συνδηµότες - συνδηµότισσες,
Μετά από αρκετό
καιρό επανερχόµαστε µε την «Πύλη
Ενηµέρωσης» για να
ολοκληρώσουµε
αυτό που ξεκινήσαµε,
την επίσηµη ενηµέρωση των συµπολιτών
µας
στα
µεγαλύτερα αλλά και
µικρότερα θέµατα
που τους αφορούν κι
έχουν να κάνουν µε τον ∆ήµο µας.
Ζητήµατα που είχαν να κάνουν µε το τέρας της γραφειοκρατίας, που κυριαρχεί στην λειτουργία του κράτους µας, αλλά και προτεραιότητες που δόθηκαν σε
αµεσότερες ανάγκες στην λειτουργία του ∆ήµου µας,
οδήγησαν στην καθυστέρηση της έκδοσης, που φυσικά
στόχος µας πλέον είναι να τηρήσει το… ραντεβού που
θεσπίζουµε µε τους συντοπίτες µας.
Η «Πύλη» θα προσπαθήσουµε να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες σε όλους, ώστε να γνωρίζουν από
πρώτο χέρι τους στόχους και τις προτεραιότητες του
∆ήµου Παιονίας, να χρησιµοποιούν στο έπακρο τις
υπηρεσίες που προσφέρονται από τον ∆ήµο µας, για
να κρατήσουµε την ποιότητα που πρέπει και µπορούµε
ως τοπική κοινωνία, µέσα στο χάος που επικρατεί σήµερα στην χώρα µας.
Άλλωστε, αυτός πιστεύουµε ότι είναι ο ρόλος της
Αυτοδιοίκησης, κοντά στον πολίτη και όχι µακριά ή…
και απέναντι, όπως η Κεντρική ∆ιοίκηση.
Ο ∆ήµαρχος Παιονίας

Οµιλία Χρήστου Ιντου
για τα 100 χρόνια
ελεύθερης Παιονίας

Η

Παιονία έδωσε το παρών της στην 77η ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, µε περίπτερο του ∆ήµου στα
πλαίσια του Προγράµµατος ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑ∆Α – FYROM. Παρουσιάστηκαν οι στρατηγικοί
στόχοι του έργου, οι δράσεις που αναλαµβάνουν οι εταίροι
του Προγράµµατος και κυρίως η δηµιουργία και λειτουργία
του νεοσύστατου Γραφείου Απασχόλησης και Επιχειρηµατικότητας στο ∆ηµαρχείο Παιονίας. Ο ∆ήµος φιλοξενήθηκε σε
χώρο του Περιπτέρου 10, σηµείο που υπήρξε πόλος έλξης
για τους επίσηµους που επισκέφτηκαν τη ∆ΕΘ, αλλά και τη
νεολαία που ανταποκρίθηκε σε αυτή την πρωτοβουλία του
∆ήµου Παιονίας.

Με επιτυχία πραγµατοποιήθηκε στον Ευρωπό διάλεξη από τον συγγραφέα – εκπαιδευτικό Ίντο Χρήστο, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για
τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Παιονίας.
Ο κ. Ίντος στην οµιλία του έκανε εκτενή αναφορά
στα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν εκείνη την εποχή.
Αναφέρθηκε στις µάχες που έγιναν στην περιοχή της
Παιονίας, διάβασε επιστολές στρατιωτών, προκαλώντας συγκίνηση στο ακροατήριο, οι οποίοι ανέφεραν
πότε και πως κινήθηκε το στράτευµα και πόσο οι κάτοικοι της περιοχής τους βοήθησαν µε τα λιγοστά
εφόδια και τρόφιµα που είχαν.
Επίσης, αναφέρθηκε χρονολογικά στο πότε έγινε η
απελευθέρωση της κάθε πόλης της Παιονίας.
Κατά τη διάρκεια της οµιλίας ο κ. Ίντος παρουσίαζε
και φωτογραφικό υλικό, που έχει στη διάθεσή του
από εκείνη την εποχή.

Περιοδική έκδοση της ∆ηµοτικής Αρχής του ∆ήµου Παιονίας Οκτώβριος 2012

Γοητευµένος από την Παιονία
ο Γερµανός Πρόξενος

Τ

η δέσµευσή του ότι θα
βοηθήσει στην τουριστική ανάπτυξη του
∆ήµου Παιονίας ,έδωσε ο
Γερµανός Πρόξενος κ. Obermaier στην συνάντηση που
είχε, την Τρίτη 24/7/2012, µε
τον ∆ήµαρχο Παιονίας Αθανάσιο Λαπόρδα στο ∆ηµαρχείο. Η δηµοτική αρχή
επιφύλαξε θερµή υποδοχή
στο Γερµανό Πρόξενο, στον
οποίο παρουσίασε τα ιστορικά στοιχεία της περιοχής,
καθώς και τους τουριστικούς
προορισµούς , που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για προσέλκυση Γερµανών τουριστών.
Ο κ. Λαπόρδας ενηµέρωσε
τον κ. Obermaier για την πιθανότητα να επιλεγεί ο
∆ήµος Παιονίας για την
εφαρµογή, σε πιλοτικό στάδιο, µιας από τις µεγαλύτερες διοικητικές
µεταρρυθµίσεις στο χώρο της
τοπικής αυτοδιοίκησης . Επίσης, τον ενηµέρωσε για τις
προσπάθειες που ξεκίνησαν,
δια µέσου του κ. Ανέστη Οσιπίδη, για την αδερφοποίηση του ∆ήµου Παιονίας µε τον ∆ήµο
Eslingen της Γερµανίας, όπου διαµένουν και εργάζονται πολλοί Έλληνες και κυρίως Κιλκισιώτες. Ο Γερµανός Πρόξενος, περιηγήθηκε στα οινοποιία της Αξιούπολης και της Γουµένισσας, µίλησε από κοντά µε τοπικούς οινοποιούς και ακολούθησε γεύµα µε παραδοσιακά
εδέσµατα προς τιµήν του. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στον κ. Obermaier η παραδοσιακή
µουσική που άκουσε από τα γνωστά σε όλους «Χάλκινα της Γουµένισσας». Μάλιστα ζήτησε
να παραβρεθούν σε επικείµενη εκδήλωση του Προξενείου. Ο κ. Ompermaier δήλωσε εντυπωσιασµένος από τη φιλοξενία και δήλωσε ότι ο ∆ήµος Παιονίας απέκτησε έναν καινούργιο
φίλο, ενώ έδωσε την υπόσχεση ότι πολύ σύντοµα θα ξαναβρεθεί στην περιοχή µας.

Εγκριση τοπικού σχεδίου
απασχόλησης στο ν. Κιλκίς
Μ
ία άκρως ενθαρρυντική προσπάθεια ξεκινάει στο Νοµό Κιλκίς, από την οποία δεν
θα µπορούσε να λείπει ο ∆ήµος Παιονίας.
Στα πλαίσια των Τοπικών Σχεδίων Απασχόλησης, η
σύµπραξη του Νοµού «Συν-ενεργείν στην Απασχόληση», έλαβε θετική γνωµοδότηση από την Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή και σύντοµα θα αναλάβει
δράσεις καταπολέµησης της ανεργίας και ενίσχυσης
της απασχόλησης. Μεταξύ άλλων, στο εταιρικό
σχήµα, µε επικεφαλής την Εταιρεία Έρευνας και
Ανάπτυξης Κιλκίς, συµµετέχουν το Επιµελητήριο
Κιλκίς, η Αναπτυξιακή Κιλκίς ΑΕ ΟΤΑ, το Εργατικό
Κέντρο Κιλκίς, η Γνώση Αναπτυξιακή ΑΜΚΕ, ο Εµ-

πορικός Σύλλογος Γουµένισσας, ο Σύνδεσµος Επενδυτών Γαλλικού Κιλκίς και φυσικά ο ∆ήµος Παιονίας
µαζί µε την Κοινωφελή του Επιχείρηση. Οι δύο φορείς της περιοχής µας θα αναλάβουν ενέργειες ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας και των
οµάδων στόχου, προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης ανέργων για την απόκτηση επαγγελµατικών προσόντων στη λειτουργία κοινωνικών
επιχειρήσεων, συµβουλευτικές δράσεις υποστήριξης
ωφελουµένων µετά την τοποθέτησή τους στην
αγορά εργασίας, καθώς και τις απαιτούµενες ενέργειες προώθησης και δηµοσιοποίησης των εν λόγω
δράσεων στα τοπικά και πανελλαδικά µέσα.

Εκθεση
φωτογραφίας
στη Γουµένισσα
Εξαιρετική ήταν η έκθεση φωτογραφίας που οργανώθηκε στη Γουµένισσα, κατά την διάρκεια των 37ων Θεοτοκίων, µε θέµα «οι Βαλκανικοί πόλεµοι βήµα-βήµα,
και µουσικά όργανα των µουσικών κατοίκων της Γουµένισσας». Ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας,
Γιάννης Αλίρης, παρουσίασε την έκθεση σε αρχές και
επισκέπτες όπου παρουσιάζεται τµήµα της ένδοξης
ιστορίας και του πολιτισµού της Γουµένισσας.

34α Αξιουπολίτικα
Τα Αξιουπολίτικα αποτελούν ένα από τους σηµαντικότερους πολιτιστικούς θεσµούς του ∆ήµου Παιονίας
καθώς αριθµούν ήδη 34 χρόνια ζωής.
Και φέτος το καλοκαίρι λοιπόν οργανώθηκαν µε
πολύ µεγάλη επιτυχία τα 34α Αξιουπολίτικα, µε πολλές εκδηλώσεις και κύριο στοιχείο την παρουσία πλήθους κόσµου.
Με ιδιαίτερη κατάνυξη πραγµατοποιήθηκε η Περιφορά της Ιεράς Εικόνας και ο Μέγας Εσπερινός στο
ξωκλήσι του Αγίου Φανουρίου, χοροστατούντως του
Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Γουµενίσσης – Αξιουπόλεως – Πολυκάστρου και Γεφύρης κκ ∆ηµητρίου.
Στις 27-8-2012 έγινε οµιλία από τον Αξιουπολίτη
δηµοσιογράφο Παντελή Σαββίδη, στα πλαίσια των
εορταστικών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την
απελευθέρωση της Παιονίας στο πρώην ∆ηµαρχείο
Αξιούπολης. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν µε τη µεγάλη συναυλία της γνωστής τραγουδίστριας Χρύσπας,
στην κεντρική πλατεία της Αξιούπολης, η οποία γέµισε
ασφυκτικά από τον κόσµο.

Προτεραιότητα
η ασφάλεια
των πολιτών
Είναι γεγονός ότι
φέτος το καλοκαίρι εξαιτίας και της απόσπασης
συνοριοφυλάκων στον
Έβρο παρατηρήθηκαν
αυξηµένα κρούσµατα
παραβατικότητας σε οικισµούς του δήµου µας,
γεγονός που κινητοποίησε τη δηµοτική αρχή
για να ζητήσει σε όλους
τους τόνους από τις αρµόδιες αρχές την λήψη όσων µέτρων απαιτούνται για
την ασφάλεια των δηµοτών µας.
Με ικανοποίηση λοιπόν η δηµοτική αρχή υποδέχτηκε στο ∆ηµαρχείο το νέο Αστυνοµικό ∆ιευθυντή
Κιλκίς, Αριστοτέλη Μανωλά την Τρίτη 25 Σεπτεµβρίου. Ο κ. Λαπόρδας ενηµέρωσε τον κ. Μανωλά για
τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι πολίτες του
δήµου και κυρίως για το θέµα της ασφάλειας στην περιοχή της Παιονίας, που αποτελεί προτεραιότητα για
τη δηµοτική αρχή. Ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής διαβεβαίωσε τον ∆ήµαρχο ότι από τις 2 Οκτωβρίου, οπότε
και θα επιστρέψουν οι αστυνοµικοί του νοµού που βρίσκονται στον Έβρο, το θέµα της ασφάλειας στην περιοχή της Παιονίας θα λυθεί µε τρόπο αποφασιστικό.

www.municipalityofpaionia.gr
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Προσφορά δέκα φορητών
υπολογιστών στο Κ.Υ. Πολυκάστρου
Τιµήθηκε η Επέτειος της ∆ιάσπασης
του Μακεδονικού Μετώπου

∆

έκα φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές προσέφερε ο δήµος Παιονίας στο
Κέντρο Υγείας Πολυκάστρου, µε στόχο
τη διευκόλυνση του προγράµµατος ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης κα συνεπώς της εξυπηρέτησης
των δηµοτών και της στήριξης του ιατρικού έργου
του Κ.Υ.

Είναι µια έµπρακτη στήριξη του δήµου προς τις
υπηρεσίες υγείας και κατ’ ουσίαν προς τους δηµότες µας. Η παράδοση των φορητών υπολογιστών
έγινε από τον ∆ήµαρχο Παιονίας στο ∆ιοικητή Γ.Ν.
Κιλκίς, Γρηγόρη Χατζησάββα, και στον ∆ιευθυντή του Κ.Υ. Πολυκάστρου, Γεώργιο Περπερίδη, παρουσία του αντιδηµάρχου οικονοµικών,
Κων/νου Σιωνίδη.

Η έκδοση τίτλων κυριότητας
Μετά από δηµοσιεύµατα στον τοπικό τύπο, η δηµοτική αρχή Παιονίας έχοντας συναίσθηση της
ανάγκης ενηµέρωσης των πολιτών του ∆ήµου για
θέµατα που τους αφορούν, αλλά και για την ταυτόχρονη προστασία αυτών από άσκοπες ενέργειες
που µπορούν ακόµη και να τους βλάψουν, προβαίνει στην παρακάτω δήλωση: Μία από τις προεκλογικές δεσµεύσεις της σηµερινής ∆ηµοτικής Αρχής
ήταν η προσπάθεια επίλυσης των προβληµάτων
που έχουν οι πολίτες διαφόρων δηµοτικών περιοχών, όπως η Γουµένισσα, το Στάθη, ο Οµαλός, η
Γρίβα, η ∆ογάνη και το Χαµηλό, µε την έκδοση τίτλων κυριότητας για τα παραχωρηθέντα οικόπεδα
και αγροτεµάχια αυτών. Στα πλαίσια αυτής της δέσµευσης έγιναν κατά καιρούς διάφορες συναντήσεις µεταξύ του ∆ηµάρχου κ. Αθανασίου
Λαπόρδα, του Αντιδηµάρχου κ. Θεόδωρου Θεοδωρίδη και του Αντιπεριφερειάρχη κ. Χρήστου
Γκουντενούδη παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων όπως του δασάρχη Γουµένισσας κ. Γεώργιου
Βούρτσα, του προϊσταµένου του τµήµατος τοπογραφίας και εποικισµού της περιφέρειας Κιλκίς κ
Νικόλαου Ταχτσίδη και του προϊστάµενου του
τµήµατος προγραµµατισµού του δήµου Παιονίας κ.
Γεώργιου Χαµουρούδη. Όσες συναντήσεις έγιναν
πριν της 22-03-2012 είχαν κοινή συνισταµένη την
αναµονή ενός νέου νόµου ο οποίος θα ρύθµιζε θέµατα που σχετίζονται µε την διαχείριση των εποικιστικών ακινήτων. Εν τέλει στις 22 του Μάρτη
ψηφίζεται ο νόµος υπ’ αριθµ. 4061, σύµφωνα µε
τον οποίο, στο άρθρο 14 αναφέρεται ότι, στην έδρα
κάθε Περιφέρειας συνιστάται τριµελής Επιτροπή
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Θεµάτων Γης και Επίλυσης ∆ιαφορών, που θα γνωµοδοτεί σχετικά µε την παραχώρηση ακινήτων. Στην
τελευταία συνάντηση των ανωτέρω προσώπων που
πραγµατοποιήθηκε στις 10-05-2012, ο αντιπεριφερειάρχης κ. Χρήστος Γκουντενούδης δεσµεύτηκε
να πιέσει τον αναπληρωτή περιφερειάρχη Κ.Μ., κ.
∆ιονύση Ψωµιάδη να τον εξουσιοδοτήσει γρηγορότερα, ώστε να προβεί άµεσα στην σύσταση της
Επιτροπής Θεµάτων Γης και Επίλυσης ∆ιαφορών.
Ταυτόχρονα ο προϊστάµενος του τµήµατος τοπογραφίας και εποικισµού κ. Νικόλαος Ταχτσίδης επεσήµανε ότι εάν δεν έρθουν στην υπηρεσία οι
διευκρινιστικές αποφάσεις του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, που αφορούν το
νόµο 4061, δεν µπορούµε να είµαστε σίγουροι ότι
τα συγκεκριµένα προβλήµατα που ταλανίζουν τις
κοινωνίες των ανωτέρω οικισµών του δήµου Παιονίας, µπορούν να λυθούν στα πλαίσια αυτού του
νόµου, αλλά και εφόσον εντάσσονται στο νόµο
αυτό, δεν γνωρίζουµε πριν διαβάσουµε τις εν λόγω
διευκρινιστικές αποφάσεις, τι θα χρειαστεί να προσκοµίσουν από δικαιολογητικά οι πολίτες για να αιτηθούν την επίλυση των προβληµάτων τους.
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, η δηµοτική αρχή Παιονίας έχοντας συναίσθηση της σοβαρότητας της
υπόθεσης συνιστά στους πολίτες που εµπλέκονται
σε τέτοιες υποθέσεις να µην προβούν σε βιαστικές
κινήσεις που ενδεχοµένως να µην οδηγήσουν πουθενά, και επίσης συνιστά στους υπόλοιπους εµπλεκόµενους να έχουν καλύτερη συναίσθηση των
αρµοδιοτήτων που πηγάζουν από την θέση που
αυτοί εκπροσωπούν.

Οι κοινοί αγώνες των Συµµάχων στο Μακεδονικό
Μέτωπο κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσµίου Πολέµου, που πέραν της τεράστιας συµβολής τους στην
έκβαση του πολέµου, συνέβαλαν καθοριστικά στην
διατήρηση της Μακεδονίας µας εντός του εθνικού
κορµού τιµήθηκαν µε ιδιαίτερη λαµπρότητα την Κυριακή 30/09/2012 στην 94η πανηγυρική επέτειο της
«∆ιάσπασης του Μακεδονικού Μετώπου τον Σεπτέµβριο του 1918», στο ∆ιασυµµαχικό Μνηµείο του
Πολυκάστρου. Μετά την επιµνηµόσυνη δέηση που
τέλεσε ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Γουµενίσσης,
Πολυκάστρου, Αξιουπόλεως και Γεφύρης κ.κ. ∆ηµήτριος, έγινε η επετειακή οµιλία από εκπρόσωπο της
ενώσεως συµµάχων πολεµιστών. Επίσης απηύθυνε
χαιρετισµό ο ∆ήµαρχος Παιονίας κ. Αθανάσιος Λαπόρδας. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων και προσκλητήριο πεσόντων. Η εκδήλωση έκλεισε µε τους
εθνικούς ύµνους των συµµαχικών χωρών. Στην εκδήλωση επίσης παραβρέθηκαν, εκπρόσωπος της Κυβέρνησης ο Γ.Γ. Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Κεντρικής Μακεδονίας κ. Αθανάσιος Καρούτσος, ο
Βουλευτής Ν. Κιλκίς κ. Γιώργος Γεωργαντάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Ν. Κιλκίς κ. Χρήστος Γκουντενούδης,
ο ∆ιοικητής Β.Σ.Σ. Αντιστράτηγος Τόπης Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος του Γ.Ε.Α., Γ.Ε.Ν., ο Γενικός Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας Υποστράτηγος Μαραπίδης Παρασκευάς,
εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής, αντιπροσωπεία
εφέδρων Αξιωµατικών, απόγονοι Μακεδονοµάχων
και αντιπροσωπεία σχολείων του Πολυκάστρου. Τη
Σερβία εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εργασίας κ.
Νέγκοβαν Στάγκοβιτς, συνοδευόµενος από τον
Υπουργό Εργασίας της ∆ηµοκρατίας της Σερβίας κ.
Πίτερ Ντόκιτς, από τον Πρέσβη και τον στρατιωτικό
ακόλουθο. Η Γαλλία εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό
Πρόξενο κ. Κριστώφ Λε Ριγκολέρτ συνοδευόµενος
από τον στρατιωτικό ακόλουθο. Η Ιταλία εκπροσωπήθηκε από τον στρατιωτικό ακόλουθο και η Ρωσία
εκπροσωπήθηκε από τον Υποπρόξενο κ. Μπόρις Μεστάνοβ.

Περιοδική έκδοση της ∆ηµοτικής Αρχής του ∆ήµου Παιονίας Οκτώβριος 2012

Παρέµβαση του ∆ηµάρχου Παιονίας στην Ενωση ∆ήµων

“∆εν είµαστε όλοι ίδιοι”

Τ

ην άδικη αντιµετώπιση των ορεινών και
παραµεθόριων περιφερειακών δήµων
της χώρας σε σχέση µε τους αστικούς
επισήµανε ο ∆ήµσαρχος Παιονίας Αθανάσιος
Λαπόρδας µε παρέµβασή του στην έκτακτη γενική συνέλευση της Περιφερειακής Ενωσης
∆ήµων Κεντρικής Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη, την Πέµπτη 23-8-2012 . Στην οµιλία του
ο κ. ∆ήµαρχος πέραν των κοινών σε όλους
τους δήµους προβληµάτων, ζήτησε να επιδειχθεί ιδιαίτερη προσοχή τους ορεινούς και ακριτικούς ∆ήµους που παρά την προσπάθεια που
κάνουν για συρρίκνωση των δαπανών, όπως ο
∆ήµος Παιονίας που κατάφερε και µείωσε τις
λειτουργικές δαπάνες του 2011 σε ποσοστό
25% σε σχέση µε το 2010, παρά ταύτα δεν
µπορούν να ανταπεξέλθουν οικονοµικά. Η παρέµβασή του ο κ. Λαπόρδα έχει ως εξής: Αγαπητοί Συνάδελφοι, Είναι γνωστό ότι οι
Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) κατανέµονται στους ∆ήµους µας µε κριτήρια όπως: πληθυσµός, αριθµός τοπικών διαµερισµάτων,
ελάχιστο κόστος λειτουργίας. Σήµερα, µετά την
συρρίκνωση των ΚΑΠ µε τις αλλεπάλληλες µειώσεις που έγιναν, επιβάλλεται η επανεξέταση
των κριτηρίων κατανοµής λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τα ιδιαίτερα προβλήµατα – γνωρίσµατα που έχουν οι µη αστικές αγροτικές και
ορεινές περιοχές. Λαµβάνοντας ως χαρακτηριστικό παράδειγµα τον ∆ήµο Παιονίας θα ήθελα
να απαριθµήσω µε στοιχεία τα σοβαρά µειονεκτήµατα ενός ορεινού αγροτικού µη αστικού
∆ήµου: Ο ∆ήµος µας καλύπτει έκταση 923,7
km² στο µεγαλύτερο µέρος της ορεινή. Αποτελείται από 31 ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες
µε συνολικά 51 οικισµούς. ∆ιαθέτει 650 περίπου χιλιόµετρα ασφαλτοστρωµένου οδικού δικτύου, 1200 χιλιόµετρα αγροτικού οδικού
δικτύου και 250 χιλιόµετρα δασικής οδοποιίας
. Αποτελεί πύλη εισόδου από και προς την Ευρώπη τόσο οδικώς (τελωνείο Ευζώνων) όσο
και σιδηροδροµικώς (τελωνείο Ειδοµένης) .
∆ιαθέτει 611 χιλιόµετρα δικτύου ύδρευσης, µεγάλο τµήµα του οποίου είναι ορεινό µε ανάγκη
τη συνεχή παρακολούθησή του και την φροντίδα για την αποκατάσταση των πολλαπλών
βλαβών που υφίσταται. Ταυτόχρονα αντιµετωπίζει προβλήµατα µε το πεδινό δίκτυο ύδρευσης (από τις γεωτρήσεις), και υφίσταται ανάγκη
συνεχούς αναζήτησης νέων γεωτρήσεων
ύδρευσης µε ό,τι αυτό οικονοµικά συνεπάγεται.
∆ιαθέτει επίσης 203,72χλµ δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, 31χλµ δίκτυο περισυλλογής
όµβριων υδάτων, 8,3χλµ δίκτυο περισυλλογής
όµβριων υδάτων από οπλισµένο σκυρόδεµα, 2
εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισµών, 61 δεξαµενές ύδρευσης, 41 γεωτρήσεις ύδρευσης
και 36 αντλιοστάσια. Η µικρή πυκνότητα πληθυσµού που διαθέτουµε σε σχέση µε τις αστικές
περιοχές, πολλαπλασιάζει σηµαντικά το κόστος
λειτουργίας των παρεχόµενων υπηρεσιών σε

βαθµό που δεν είναι δυνατόν να καλυφτεί ανταποδοτικά. Ας µη ξεχνάµε ότι τα ακριτικά
χωριά µας κατοικούνται επί το πλείστον από
χαµηλοσυνταξιούχους κυρίως του ΟΓΑ οι
οποίοι δεν έχουν δυνατότητα κάλυψης αυξηµένων δαπανών (ύδρευση, καθαριότητα, άρδευση κλπ. Η παροχή υπηρεσίας καθαριότητας
κατεξοχήν ανταποδοτική, παρουσιάζει ακόµη
προβλήµατα, λόγω της µεγάλης διασποράς οικισµών και κατοικιών. Ο ∆ήµος µας διαθέτει µικρούς οικισµούς στα σύνορα (Χαµηλό,
Ειρηνικό, Κορώνα, Μεταµόρφωση) και στο
όρος Πάϊκο (Λιβάδια, Καστανερή, Κάρπη,
Φανός, Σκρά, Κούπα) η αποκοµιδή απορριµµάτων στους οικισµούς δηµιουργεί πολλαπλά
έξοδα προσωπικού, µετακινήσεων, καυσίµων,
συντήρησης, βλαβών κλπ. Μπορούµε συγκριτικά να τονίσουµε ότι ένα οικοδοµικό τετράγωνο σε µία πόλη έχει µεγαλύτερο πληθυσµό
(και εποµένως και έσοδα) από ένα επαρχιακό
χωριό ενώ αντίστοιχα απαιτεί διπλάσιο – τριπλάσιο λειτουργικό κόστος . Υπάρχει βέβαια και
η κοινωνική διάσταση του θέµατος . Μεγάλο
µέρος των ορεινών – αποµονωµένων οικισµών
δεν εξυπηρετούνται από το ΚΤΕΛ µε αποτέλεσµα να αναγκάζεται ο ∆ήµος µας να διαθέτει
το λεωφορείο του για την µετακίνηση των ηλικιωµένων οι οποίοι χρειάζεται να µεταβαίνουν
στις έδρες των ∆ηµοτικών Ενοτήτων για εξυπηρέτησή τους (κυρίως για λόγους υγείας, εξέτασής τους από γιατρούς, συνταγογράφηση,
προµήθεια φαρµάκων κλπ). Η απουσία του
Κράτους στη συγκεκριµένη περίπτωση µας
αναγκάζει να επέµβουµε δίνοντας λύση στο σοβαρότατο αυτό κοινωνικό πρόβληµα. Η νέα ∆ηµοτική Αρχή έχοντας υπόψη της τις δύσκολες
δηµοσιονοµικές συνθήκες που βιώνει η χώρα
µας, µείωσε ήδη τις λειτουργικές της δαπάνες
το 2011 σε ποσοστό 25% σε σχέση µε το 2010,
ενώ παράλληλα αποπλήρωσε οφειλές προηγούµενων ετών ύψους 1,1εκ € και δόσεις δανείων προηγούµενων χρήσεων ύψους 1εκ €.
Παρόλα αυτά βρισκόµαστε για µία ακόµη φορά
σε οικονοµικό αδιέξοδο, παρά τα δραστικά
µέτρα περικοπών τα οποία έχουµε λάβει (χαρακτηριστικά αναφέρουµε ότι ελαττώσαµε τον
φωτισµό του ∆ήµου κατά 50%) . Επιβεβληµένο
και δίκαιο εποµένως είναι να ληφθούν υπόψη
σοβαρά τα παραπάνω και να αναθεωρηθούν τα
κριτήρια κατανοµής των ΚΑΠ, διαφορετικά
κάθε δική µας προσπάθεια θα έχει ελάχιστα
αποτελέσµατα ενώ οι κατά καιρούς εξαγγελίες
των κυβερνήσεων για στήριξη του κόσµου της
υπαίθρου και ιδιαίτερα των ακριτικών µικρών
χωριών θα αποδειχτεί ότι παραµένουν µόνον
εξαγγελίες χωρίς να υπάρχει δυνατότητα υλοποίησής των. Όλα αυτά βέβαια έχουν άµεσο αντίκτυπο, κοινωνικό και οικονοµικό, στους
κατοίκους των χωριών µας που θα αναγκαστούν να σηκώσουν όλο το βάρος µιας άνισης
κατανοµής πόρων.

Ενηµέρωση εκπροσώπων
φορέων για τα
οικονοµική των ΟΤΑ

Σ

ειρά ενηµερωτικών συγκεντρώσεων οργάνωσε η
δηµοτική αρχή, µε αφορµή τις δραµατικές περικοπές των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ),
οι οποίες υπερβαίνουν το 60%.
Η ενηµέρωση κρίθηκε απολύτως απαραίτητη για να γνωρίζει η τοπική κοινωνία, µε όσους φορείς εκφράζεται και
εκπροσωπείται, την ακριβή οικονοµική θέση του δήµου
καθώς στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία απαιτείται η
µετά λόγου γνώσεως συµβολή όλων στην αντιµετώπιση
της κρίσης.
Έτσι, ενηµερώθηκαν, κατ΄ αρχήν η Οικονοµική Επιτροπή
και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου για τα νέα οικονοµικά δεδοµένα στο ∆ήµο. Στο διάλογο που αναπτύχθηκε επιδείχθηκε πνεύµα κατανόησης από όλες τις
πλευρές.
Στις 5-9-2012 ακολούθησε συγκέντρωση όλων των
υπαλλήλων του ∆ήµου στο Κέντρο Πολιτισµού του
∆ήµου στο Πολύκαστρο και αφού ενηµερώθηκαν, ο ∆ήµαρχος έκανε έκκληση για οικονοµία και συστάσεις για
καλύτερη συµπεριφορά και κατανόηση στην αντιµετώπιση της καθηµερινότητας των πολιτών.
Επίσης, στις 6-9-2012 έγινε συγκέντρωση στην αίθουσα
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, όπου κλήθηκαν και παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι και οι Σύµβουλοι όλων των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του ∆ήµου, οι
Πολιτιστικοί Σύλλογοι, οι Αθλητικοί Σύλλογοι, οι Εµπορικοί Σύλλογοι, Κυνηγετικοί Σύλλογοι και όλοι οι φορείς.
Μετά την ενηµέρωση, που έγινε από τον ∆ήµαρχο, ακολούθησαν πολλές ερωτήσεις κι έγινε συζήτηση επί όλων
των θεµάτων που απασχολούν την Τοπική κοινωνία.

Ε

θιµοτυπική επίσκεψη πραγµατοποίησε στο ∆ήµο
Παιονίας το πρωί της Τρίτης 18 Σεπτεµβρίου ο
Υπουργός ΜΑ-Θ, Θεόδωρος Καράογλου. Τον
υποδέχτηκε ο ∆ήµαρχος Παιονίας, Αθανάσιος Λαπόρδας, ο οποίος εξήρε την επανασύσταση του Υπουργείου,
καθώς όπως είπε µπορεί να διαδραµατίσει σηµαντικό
ρόλο στην ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της προβολής της Μακεδονίας. Ο κ. Λαπόρδας παρέδωσε υπόµνηµα µε τρέχοντα ζητήµατα του ∆ήµου και ζήτησε από
τον κ. Καράογλου να βοηθήσει στην επίλυσή τους. Από την
πλευρά του, ο Υπουργός, τόνισε ότι θα σταθεί αρωγός της
Παιονίας στα κρίσιµα και καθηµερινά προβλήµατα που αντιµετωπίζει. Επίσης, τόνισε ότι ο ∆ήµος Παιονίας πρέπει
να αποτελέσει τη βιτρίνα στα βόρεια σύνορα της χώρας
προς τα Βαλκάνια και την Ευρώπη λόγω της ακριτικής τοποθεσίας του.

www.municipalityofpaionia.gr
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Η Παιονία ανανεώνεται διαδικτυακά

Π

λήρως
ανανεωµένη, µε
νέες δυνατότητες
για τον επισκέπτη,
η νέα ιστοσελίδα
του ∆ήµου Παιονίας αποτελεί
πλέον ένα διαδραστικό µέσο ενηµέρωσης και
επικοινωνίας ∆ηµάρχου και υπηρεσιών µε το δηµότη
και επαγγελµατία
της Παιονίας.
Εύχρηστη, φιλική
και προσιτή στον
επισκέπτη, δίνει τη
δυνατότητα δωρεάν προβολής και
διαφήµισης των
τοπικών επιχειρήσεων, φιλοξενώντας σε ειδική κατηγορία τα στοιχεία οποιουδήποτε ενδιαφερόµενου επαγγελµατία. Επισκεφθείτε την στο www.municipalityofpaionia.gr

Συνάντηση µε βουλευτή του ΚΚΕ

Σ

υνάντηση µε το βουλευτή Α΄
Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ, Θεοδόση Κωνσταντινίδη, είχε ο
δήµαρχος Παιονίας, Θανάσης Λαπόρδας, το πρωί της Πέµπτης 4 Οκτωβρίου, στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο, όπου
ανταλλάχτηκαν απόψεις για την κατάσταση που επικρατεί στους δήµους σήµερα. Ο κ. Λαπόρδας ενηµέρωσε το
βουλευτή για την οικονοµική κατάσταση του ∆ήµου και του επισήµανε
πως πρέπει να επανεξεταστούν τα κριτήρια για την κατανοµή των ΚΑΠ.
Μετά τη συνάντηση µε το δήµαρχο, ο κ.
Κωνσταντινίδης συναντήθηκε και µε
τους δηµοτικούς υπαλλήλους Παιονίας, στην αίθουσα του δηµοτικού συµβουλίου, µε τους οποίους και συζήτησε τα θέµατα που τους απασχολούν.

Συνεργασία µε το δήµο Valandovo

Τ

ο διασυνοριακό πρόγραµµα Interreg III για την δηµιουργία
χώρου διάθεσης και συλλογής ανακύκλωσης των χρησιµοποιηµένων
συσκευασιών φυτοφαρµάκων και λιπασµάτων υλοποιείται από τους δήµους
Παιονίας και Valandovo του γειτονικού
κράτους των Σκοπίων και όλοι µας
προσδοκούµε στα ευεργετικά αποτελέσµατα που θα έχει και στις δυο πλευρές
των συνόρων στην προστασία του περιβάλλοντος
Στο ∆ηµαρχείο Παιονίας πραγµατοποιήθηκε συνάντηση του δηµάρχου Παιονίας, Αθανάσιου Λαπόρδα, και
του Γενικού ∆ιευθυντή της Α.Ν.Κ.Ι. κ. Παύλου Πασσαλίδη, µε αποστολή από τον ∆ήµο Valandovo του γειτονικού κράτους των Σκοπίων, η οποία αποτελούνταν από τον δήµαρχο της πόλης κ. Nikolce Curlinovski
και τους συνεργάτες του, και αντιπροσώπους του Foundation Agricentre for Education µε επικεφαλής την
καθηγήτρια του Πανεπιστηµίου των Σκοπίων Gordana Popsimonova. Οι δυο πλευρές συζήτησαν σε φιλικό
κλίµα τη συνεργασία τους στα πλαίσια του διασυνοριακού προγράµµατος Interreg III και δόθηκαν εκατέρωθεν υποσχέσεις για περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας των δύο δήµων.
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∆ωρεάν φοίτηση σε
παιδικούς σταθµούς
και Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών µέσω ΕΣΠΑ
Για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά, το Ν.Π.∆.∆. Υγείας –
Πρόνοιας – Κοινωνικής Προστασίας – Αλληλεγγύης
του ∆ήµου Παιονίας, εξασφάλισε τη συµµετοχή 10
παιδικών σταθµών και των Κέντρων ∆ηµιουργικής
Απασχόλησης Παιδιών στο επιδοτούµενο από την
ΕΕΤΑΑ Α.Ε. πρόγραµµα «εναρµόνιση οικογενειακής
και επαγγελµατικής ζωής», που ισοδυναµεί µε δωρεάν φοίτηση παιδιών στις παραπάνω ∆οµές. Η δύσκολη οικονοµική συγκυρία καθιστά την εξασφάλιση
της χρηµατοδότησης από το συγκεκριµένο πρόγραµµα µια µικρή όαση για τους γονείς.
Οι υπηρεσίες του ∆ήµου (∆ηµοτικά καταστήµατα –
Κέντρο Πολιτισµού, Παιδικοί Σταθµοί) ανέλαβαν τη
συλλογή και κατάθεση των αιτήσεων στα Γραφεία
της αρµόδιας υπηρεσίας της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για όλους
τους ενδιαφερόµενους µε σκοπό τη διευκόλυνση των
γονέων. Συνολικά, στους Παιδικούς Σταθµούς και τα
τροφεία του ∆ήµου, 117 παιδιά φέτος θα µπορούν
να φοιτούν εντελώς δωρεάν, ενώ παράλληλα στα
Κέντρα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης 27 παιδιά -6 έως
12 ετών- θα έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης
πολιτιστικών, µουσικών, εικαστικών και δηµιουργικών
µαθηµάτων – δραστηριοτήτων.

∆ιάλεξη του κ. Νικολάου
Μέρτζου για
την απελευθέρωση
της Παιονίας

Μια από τις σηµαντικότερες, εµβληµατικές θα χαρακτηρίζαµε, προσωπικότητες της Μακεδονίας µας,
ο δηµοσιογράφος ιστορικός και πρόεδρος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών Νικόλας Μέρτζος ήταν
ο οµιλητής σε εκδήλωση που οργάνωσε ο ∆ήµος
Παιονίας την Κυριακή 4 Ιουνίου στο Κέντρο πολιτισµού και Πληροφόρησης Πολυκάστρου, µε αφορµή
τον Εορτασµό των 100 χρόνων από την Απελευθέρωση της Παιονίας. Ο κ. Μέρτζος τόνισε στην οµιλία
του το πόσο σηµαντική και χρήσιµη είναι, ιδιαίτερα
στην δύσκολη εποχή που διανύουµε, η τόνωση του
εθνικού µας φρονήµατος, παρουσίασε ιστορικά γεγονότα του παρελθόντος, αναφερόµενος στους ένδοξους αγώνες των Ελλήνων-Μακεδόνων, που
πολέµησαν µε ανδρεία για την απελευθέρωση του
τόπου µας. Η οµιλία ολοκληρώθηκε µε τον κόσµο,
φανερά ενθουσιασµένο, να χειροκροτεί τον διακεκριµένο οµιλητή. Νωρίτερα ο ∆ήµαρχος Παιονίας,
Αθανάσιος Λαπόρδας, εξήρε την προσφορά του κ.
Μέρτζου στο δηµόσιο βίο και τον ευχαρίστησε για
την αποδοχή της πρόσκλησής του.

Περιοδική έκδοση της ∆ηµοτικής Αρχής του ∆ήµου Παιονίας Οκτώβριος 2012

Αποχετευτικό δίκτυο µε 2 εκατ. ευρώ στη Γοργόπη
E

να έργο µε το οποίο αναβαθµίζεται η ποιότητα
ζωής των κατοίκων της Γοργόπης και παράλληλα προστατεύει τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα από την ρύπανση των αστικών λυµµάτων
ολοκληρώθηκε στη Γοργόπη από το ∆ήµο Παιονίας.
Το αποχετευτικό δίκτυο των 7.732,72 µέτρων που
κατασκευάσθηκε ολοκλήρωσε το αποχετευτικό δίκτυο
του οικισµού και συνδέθηκε µε τους τρείς κεντρικούς
αγωγούς και το αντλιοστάσιο λυµάτων που προϋπήρχαν. Επίσης ανατέθηκε σε εργολάβο η αποκατάσταση
όλων των ζηµιών που προκλήθηκαν στο αντλιοστάσιο
από κλοπή (καλωδίων, πινάκων και δύο αντλιών) έτσι
ώστε το έργο να είναι σε θέση να λειτουργήσει µόλις
τελειώσει η συνδεσµολογία.
Το έργο αυτό παρουσιάσθηκε από το δήµαρχο Παιονίας και στη συνέλευση των κατοίκων του χωριού,
στα µέσα Ιουνίου. Σηµειώνουµε ότι ο προϋπολογισµός
του έργου έφτασε το 1.959.400 ευρώ και η κατασκευή
του ολοκληρώθηκε σε πολύ σύντοµο χρόνο.

Αποχέτευση και βιολογικός στην Τούµπα

∆

έκα τέσσερα χιλιόµετρα αποχετευτικού
δικτύου κατασκευάζονται στην Τούµπα,
αλλάζοντας τα δεδοµένα στην ποιότητα
ζωής των κατοίκων. Η Τούµπα θυµίζει εργοτάξιο
καθώς οι εργασίες έφτασαν στο 80% της ολοκλήρωσης και απόδοσης προς χρήση. Η αναβάθµιση της ποιότητας ζωής και η προστασίας
του περιβάλλοντος προάγονται επίσης και από
την κατασκευή του βιολογικού καθαρισµού, µε
τη µέθοδο του τεχνητού υδροβιότοπου, που
βρίσκεται και αυτή σε εξέλιξη. Ο συνολικός
προϋπολογισµός των έργων είναι 2.700.000
ευρώ.

www.municipalityofpaionia.gr
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Συνεργασία δήµων Παιονίας - Γευγελή

Μ

ια νέα σελίδα συνεργασίας και αξιοποίησης Ευρωπαϊκών διασυνοριακών προγραµµάτων άνοιξε, µε την πρώτη συνάντηση των δηµάρχων Παιονίας, Θανάση Λαπόρδα, και Γευγελή, Ivan Frangov.

Ο δήµαρχος Παιονίας ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του κ. Frangov και επισκέφτηκε το
συνοριακό δήµο της γειτονικής χώρας, επικεφαλής πολυµελούς αντιπροσωπείας, στην οποία
συµµετείχαν οι αντιδήµαρχοι, Χρήστος Καραθόδωρος και Κώστας Σιωνίδης, καθώς και
οι ειδικοί επιστηµονικοί συνεργάτες του δήµου.
Οι δυο δήµαρχοι και οι αντιπροσωπείες τους συναντήθηκαν αρχικά στο ∆ηµαρχείο Γευγελή, όπου συζήτησαν για τις δυνατότητες συνεργασίας στον οικονοµικό και πολιτιστικό
τοµέα.
Ο δήµαρχος Γευγελή παρουσίασε στην ελληνική αντιπροσωπεία τα στοιχεία και τα χαρακτηριστικά του γειτονικού δήµου και ενηµέρωσε για τα έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί
µέσω του διασυνοριακού προγράµµατος INTERREG, καθώς και για τους στόχους που έχει
θέσει ο δήµος του για το επόµενο διάστηµα και θα αναζητήσει χρηµατοδοτήσεις µέσα από τη
συνεργασία των δύο δήµων και µέσω του INERREG.
Οι σηµαντικότεροι από τους στόχους του δήµου Γευγελή εστιάζονται στη δηµιουργία Βιοµηχανικής Ζώνης, στην οποία θα µπορούν να εγκατασταθούν και ξένες επιχειρήσεις, η περιβαλλοντική προστασία και τουριστική αξιοποίηση του Αξιού ποταµού. Πολύ σύντοµα ξεκινά
το µεγάλο έργο του βιολογικού καθαρισµού της πόλης µε 10 εκατοµ. ευρώ, από τα οποία τα
6,7 εκατ. Προέρχονται από το Ελβετικό κράτος και τα 2 εκατ. από το Ελληνικό κράτος.
Ένα ακόµη έργο που στοχεύει ο δήµος Γευγελή και µπορεί να έχει και ευεργετικές επιπτώσεις και στην ελληνική πλευρά, είναι η µεταφορά νερού από τις πηγές του όρους Κόνσκο, µε προϋπολογισµό 33 εκατ. ευρώ, µε στόχο την ύδρευση της πόλης, την άρδευση της
περιοχής του δήµου και την παραγωγή ηλεκτρισµού, ενώ κατά την περίοδο του χειµώνα
µέρος του νερού αυτού προγραµµατίζεται να µεταφερθεί στη λίµνη ∆οϊράνη, µε φυσική ροή
λόγω της υψοµετρικής διαφοράς των δυο περιοχών.
Από την πλευρά του ο δήµαρχος κ. Λαπόρδας απηύθυνε επίσηµη πρόσκληση στο δήµαρχο
Γευγελή να επισκεφτεί το δήµο Παιονίας και να του γνωρίσει όλες τις περιοχές του, το Πολύκαστρο, την Αξιούπολη, τον Ευρωπό και τη Γουµένισσα, τις δυνατότητες και τους στόχους
της δικής µας περιοχής, κάτι που αναµένεται να γίνει στα µέσα Νοεµβρίου.
Ο κ. Λαπόρδας τόνισε πως οι επιστηµονικοί συνεργάτες των δυο δήµων βρίσκονται σε
συνεχή επαφή και θα προετοιµάσουν τις προτάσεις των δυο πλευρών που θα υποβληθούν
στο πρόγραµµα INTERREG, ενώ επιχειρείται και η οργάνωση συνάντησης επιχειρηµατιών
των δυο δήµων, µε στόχο την ενδυνάµωση των οικονοµικών συνεργασιών των δυο περιοχών.
Αξίζει να σηµειωθεί πως ο κ. Λαπόρδας δεν παρέλειψε να τονίσει πως η λειτουργία των
καζίνο στη Γευγελή αποτελεί µια ανοιχτή και διαρκή πληγή για την οικονοµία της ελληνικής
πλευράς και ιδιαίτερα του δήµου Παιονίας και πως δεν θα σταµατήσει την προσπάθεια ενηµέρωσης και αφύπνιση των συνδηµοτών, όχι µόνο στο θέµα των καζίνο, αλλά και στο να
προτιµούν την τοπική αγορά του δήµου Παιονίας.
«Έχουµε εκλεγεί δήµαρχοι του τόπου µας, για να στηρίζουµε τον τόπο µας», σηµείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Λαπόρδας.
Η πρώτη αυτή επίσκεψη του δηµάρχου Παιονίας στο δήµο Γευγελή έκλεισε µε ξενάγηση
της ελληνικής αντιπροσωπείας στα έργα που υλοποιήθηκαν στη Γευγελή µέσω του INTERREG.

∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ
Τ 23433 50121

ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ
Τ 23433 50200

E info@municipalityofpaionia.gr
Επιµέλεια: ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ, eidisis@eidisis.gr, 23410 27307

∆ιεκδίκηση πιλοτικού προγράµµατος

Η

ένταξη του
δήµου σε
πιλοτικό
πρόγραµµα
του
Υπουργείου Εσωτερικών για τη διοικητική
µεταρρύθµιση στην
Τ.Α. θα δώσει τη δυνατότητα στο ∆ήµο
Παιονίας να αναβαθµίσει τις διοικητικές
του υπηρεσίες προς
τους δηµότες, ενώ διευκολύνει και το έργο
των δηµοτικών υπαλλήλων.
Το αίτηµα της ένταξης στο εν λόγω πρόγραµµα, στο οποίο συνολικά
θα ενταχθούν µόνο 15 δήµοι από όλη την χώρα, διατυπώθηκε από τον
∆ήµαρχο Αθανάσιο Λαπόρδα κατά τη διάρκεια πρόσφατης επίσκεψής του στην Αθήνα, συνοδευόµενος και από τον βουλευτή του ν. Κιλκίς της Ν.∆., Γεώργιο Γεωργαντά και συνάντησής του µε τον Υπουργό
Εσωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη.
Ο κ. ∆ήµαρχος ενηµέρωσε τον Υπουργό για την ιδιαιτερότητα του
∆ήµου, που αποτελεί την είσοδο της χώρας από βορρά (συνοριακοί
σταθµοί Ευζώνων και Ειδοµένης). Ταυτόχρονα, συζητήθηκε το αίτηµα
που έχει υποβάλλει ο ∆ήµαρχος για την επανεξέταση των κριτηρίων
σχετικά µε την ανακατανοµή των Κ.Α.Π. (Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων).
Η συνάντηση έγινε σε πολύ φιλικό κλίµα και ο υπουργός Εσωτερικών
διαβεβαίωσε το ∆ήµαρχο για την αµέριστη συµπαράστασή του.

Φωτοβολταϊκά στις στέγες σχολείων

Η

∆ιοίκηση
του
∆ήµου Παιονίας, υποστηρίζοντας την
κεντρική της
επιλογή για
δράσεις βελτίωσης της ποιότητας ζωής των
∆ηµοτών και
της προστασίας
του περιβάλλοντος, προχωρά σε πρόγραµµα αξιοποίησης των στεγών
των σχολείων του ∆ήµου.
Στόχος είναι να τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά 10 KW στις στέγες
όσων σχολείων πληρούν τις προϋποθέσεις .
Τα οφέλη από τη δράση αυτή θα είναι πολλαπλά καθώς η εγκατάσταση µε την πώληση του ηλεκτρικού ρεύµατος θα συνεισφέρει στις
λειτουργικές ανάγκες του σχολείου, θα επιδρά στο προσανατολισµό
των µαθητών σε νέες φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες και το
σηµαντικότερο θα συµβάλει στη µείωση της ρύπανσης της ατµόσφαιρας. Με 80τ.µ. από την στέγη ενός σχολείου είναι σαν να φυτεύουµε
20 στρέµµατα δάσους. Και αυτό διότι τόσα θα χρειάζονταν για να
απορροφούν τους 28 τόνους διοξειδίου του άνθρακα, την έκλυση
των οποίων αποτρέπουν τα φωτοβολταϊκά.
Η προσπάθεια αυτή έρχεται σε συνέχεια του έργου «Πρότυπο επιδεικτικό ενεργειακό δηµοτικό σχολείο Πολυκάστρου» το οποίο έχει υποβληθεί και τελεί υπό αξιολόγηση στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. καθώς επίσης και
των προγραµµάτων «Εξοικονοµώ» που αφορούν αντικαταστάσεις
λαµπτήρων και ενεργειακές βελτιώσεις κτιρίων.
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Τ 23433 50608
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