ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡ. ΕΝΟΤ. ΚΙΛΚΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
«Αδιαπραγμάτευτο τρίπτυχο για την διοίκηση του Δήμου Παιονίας η Υγεία των
Δημοτών, η Ποιότητα του Νερού και η προστασία του Φυσικού Κάλους του
Πάϊκου
σε
σχέση
με
την
λειτουργία
μεταλλείων.»
Μετά και από τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τον διεθνή ανοιχτό πλειοδοτικό
διαγωνισμό για το δημόσιο μεταλλευτικό χώρο στο Πάικο, οφείλουμε να
ενημερώσουμε
τους
συνδημότες
μας
για
τα
ακόλουθα:
Ο Δήμος μας ουδέποτε ενημερώθηκε ή ρωτήθηκε από το Υπουργείο ή άλλη αρμόδια
αρχή
για
το
συγκεκριμένο
θέμα.
Εκπλαγέντες και θορυβημένοι από τις εξελίξεις ζητήσαμε εγγράφως ,πλήρη
ενημέρωση ,έστω και καθυστερημένα τόσο από το Υπουργείο όσο και από το ΙΓΜΕ
αλλά και από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της χώρας για τις συνέπειες που θα υπήρχαν
από
την
λειτουργία
των
μεταλλείων.
Τονίσαμε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι θεωρούμε απαραίτητο να γίνει δημόσια
συζήτηση ,εδώ στον τόπο μας , από ειδικούς που θα μας εξηγήσουν επιστημονικά και
τεκμηριωμένα , τι πραγματικά θα συμβεί με την λειτουργία των μεταλλείων και που
θα απαντήσουν πειστικά στις απόλυτα δικαιολογημένες φοβίες που διατυπώνονται
από
κατοίκους
της
περιοχής
μας.
Ξεκαθαρίσαμε ότι η διοίκηση του Δήμου δεν πρόκειται να επιτρέψει την λειτουργία
των μεταλλείων εάν έστω και στο ελάχιστο διαφανεί ότι θα κινδυνέψει η Υγεία των
Δημοτών, η Ποιότητα του Νερού και η προστασία του Φυσικού Κάλους του Πάικου.
Το παραπάνω τρίπτυχο αποτελεί για εμάς τη κόκκινη γραμμή στο συγκεκριμένο θέμα
, όπως επισήμανε σε δημόσιες τοποθετήσεις του ο Δήμαρχος Παιονίας κ. Αθανάσιος
Λαπόρδας.
Σε τηλεφωνική επικοινωνία με αρμόδιους υπαλλήλους του Υπουργείου ο Δήμαρχος
ζήτησε ειδικοί επιστήμονες να ενημερώσουν υπεύθυνα ,δια ζώσης ,τους συνδημότες
μας κατά την διάρκεια ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μέχρι σήμερα έχει καταστεί σαφές ότι στα συγκεκριμένα μεταλλεία δεν θα υπάρξει
εξόρυξη χρυσού και μάλιστα με την χρήση κυανίου, αλλά εξόρυξη Μολύβδου ,
Αργύρου
και
Ψευδαργύρου.
Στην πρόσφατη επίσημη επίσκεψη αρχηγού κόμματος που εκπροσωπείται στο
ελληνικό κοινοβούλιο, αυτή του κ. Κουβέλη , ο Δήμαρχος προέβη σε επισήμανση του
θέματος και ο κ.Κουβέλης δεσμεύτηκε δημόσια ότι θα ανοίξει το θέμα και στην
Βουλή.
Ο Δήμαρχος σε πρόσφατη επίσκεψή του στην Διεύθυνση Μεταλλείων της
Περιφέρειας στην Θεσσαλονίκη πήρε ξεκάθαρη απάντηση ότι σε αυτό το σημείο την
μόνη εμπλοκή με το θέμα την έχει το Υπουργείο και σε κάποιο βαθμό το ΙΓΜΕ.
Μετά την τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου κάποιοι βιάστηκαν να
παραπληροφορήσουν
τους
συνδημότες
μας.
Θα ήταν πραγματικά χρήσιμο να αποκαλυφθεί η σκοπιμότητα αυτής τους της
κίνησης.
Ψευδώς λοιπόν κάποιοι ανέφεραν ότι ο Δήμαρχος Παιονίας αποκάλεσε ημιμαθείς
παρευρισκομένους όταν απλώς αναφέρθηκε στο γνωστό ρητό ότι «η ημιμάθεια είναι
χειρότερη της αμάθειας» και η αναφορά αυτή είχε να κάνει με την απόλυτη ανάγκη
ενημέρωσης τόσο του Ίδιου και του Δημοτικού Συμβουλίου όσο και της Τοπικής

κοινωνίας
για
το
τι
πραγματικά
θα
συμβεί.
Είναι επίσης άξιο απορίας γιατί μέσω αυτής της προσπάθειας παραπληροφόρησης
κάποιοι προσπαθούν να χωρίσουν την τοπική κοινωνία και μάλιστα βάζοντας
απέναντι θεσμούς, όπως τον Δήμαρχο του ενιαίου Δήμου Παιονίας αλλά και μέλη του
Δημοτικού
Συμβουλίου.
Από την στιγμή που προέκυψε το θέμα , σύσσωμη η διοίκηση του Δήμου ,έθεσε ως
αδιαπραγμάτευτους όρους τα όσα προαναφέρθηκαν σχετικά με την Υγεία των
Δημοτών, τη Ποιότητα του Νερού και τη προστασία του Φυσικού Κάλους του
Πάικου.
Επειδή λοιπόν η διοίκηση του Δήμου δεν μπορεί να ασχολείται με τα μικροπολιτικά ή
και άλλα συμφέροντα εκείνων που διαστρεβλώνουν γεγονότα προσπαθώντας να τα
εξυπηρετήσουν,
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