
Τη δύναμη των νερών της, όπως 
πολλά χρόνια πριν, αξιοποι-
εί σχεδιασμένα η Νάουσα με 
στόχο να καταφέρει να παρά-

γει ηλεκτρικό ρεύμα, συνεπώς χρήματα 
για τις ανάγκες του Δήμου και των δη-
μοτών. Πρόκειται για ένα καινοτόμο και 
πρωτοποριακό επενδυτικό σχέδιο για 
την ανάπτυξη και εκμετάλλευση υδρο-
ηλεκτρικών σταθμών και άλλων ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας,  η καινοτο-
μία του οποίου έγκειται στην αξιοποί-
ηση των νερών του δικτύου ύδρευσης. 
Στόχος του σχεδίου, το οποίο υπο-
δέχονται με ενθουσιασμό όλοι οι φο-
ρείς που ενημερώνονται σχετικά,  είναι 
αφενός η μείωση των δαπανών, αφε-
τέρου η θεαματική αύξηση των εσό-
δων του και η επίτευξη της οικονο-
μικής αυτονομίας του Δήμου Νάου-
σας. Μέχρι στιγμής έχουν ενημερω-
θεί η ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργει-
ας), η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσε-

ων, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα-
νείων, αλλά και το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο, που ήδη εκπονεί τη σχε-
τική μελέτη. 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 
Ταμείο Παρακαταθηκών είναι σε ανα-
μονή της ολοκλήρωσης της μελέτης, 
ώστε να προχωρήσει το συντομότε-

ρο δυνατόν η υλοποίησή του, έχοντας 
αποσαφηνίσει ότι οι δράσεις του σχεδί-
ου είναι απολύτως επιλέξιμες για χρη-
ματοδότηση με ευνοϊκότατους όρους.
Υψηλόβαθμα στελέχη των δύο πιστω-
τικών οργανισμών συνεχάρησαν τον 
Δήμο Νάουσας για τον βαθμό αποτε-
λεσματικότητας του συγκεκριμένου 

σχεδίου και την ορθή αξιοποίηση των 
νέων τεχνολογιών προς όφελος του 
Δήμου και των δημοτών.
Για το θέμα αυτό προγραμματίζεται 
δημόσια προβολή του σχεδίου στο 
κοινό της πόλης μόλις ολοκληρωθεί η 
μελέτη του Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
εντός του καλοκαιριού, ενώ αναμένε-
ται και παρουσίασή του από τον Δή-
μαρχο Νίκο Κουτσογιάννη στις Βρυ-
ξέλλες στα τέλη του έτους.
Μέσα από την αύξηση των εσόδων 
του Δήμου Νάουσας που προβλέπε-
ται από την υλοποίηση του επενδυτι-
κού σχεδίου, ο Δήμος θα έχει τη δυ-
νατότητα να κινηθεί σε δύο άξονες:
1. Την υλοποίηση έργων υποδομής, έρ-
γων καθημερινότητας και τουριστικής 
ανάπτυξης.
2. Τη στήριξη ευπαθών ομάδων του 
πληθυσμού και την οικονομική ενίσχυ-
ση νέων ζευγαριών που τεκνοποιούν.

Με αξιοποίηση της δύναμης των νερών και του ήλιου

ΠανευρωΠαϊκή καινοτοΜια

Προβολή του επενδυτικού 
σχεδίου στο κοινό στις  
αρχές του φθινοπώρου
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Στην εποχή
της πλήρους

και ουσιαστικής
επικοινωνίας

Με ιδιαίτερη χαρά εγκαινιάζουμε 
με το φύλλο που κρατάτε στα χέ-
ρια σας μια νέα εποχή ουσιαστι-
κής επικοινωνίας του Δήμου με 
τους δημότες, αλλά και τους φί-
λους του τόπου μας ανά τον κό-
σμο. 

Η παρούσα καλαίσθητη έκδο-
ση έχει ως στόχο να επικοινω-
νήσει τις δράσεις και τα νέα του 
Δήμου μας. Βασικό στοιχείο μιας 
μοντέρνας δημοκρατικής κοινω-
νίας είναι η πλήρης, συνεχής και 
χωρίς κόστος ενημέρωση των πο-
λιτών. 

Η Νάουσα αλλάζει με σταθερούς 
ρυθμούς. Γίνεται ένας εξωστρε-
φής, καινοτόμος, σύγχρονος ευ-
ρωπαϊκός δήμος με κοινωνική 
ευαισθησία. Ας γίνουμε συνο-
δοιπόροι αυτής της σπουδαίας 
πορείας προς το αύριο. 

Ας το φωνάξουμε να το ακού-
σουν όλοι! ΝάουσαLetter!

Η φωνή μας ακούγεται δυνατά!

Νίκος Κουτσογιάννης
Δήμαρχος Νάουσας

Τέλος οι πεταμένες
σακούλες με σκουπίδια 

στις γειτονιές

ΑλλΑγΗ τΗς ΕικόΝΑς σε όλες 
τις γωνιές του Δήμου θα επιτευ-
χθεί με την τοποθέτηση των νέων 
πλαστικών κάδων (1.100) που 
πρόκειται να γίνει μέσα στο κα-
λοκαίρι. Η κάκιστη και υγειονομι-
κώς επικίνδυνη εικόνα των σκου-
πιδιών σε σακούλες σε κάθε γωνιά 
της πόλης θα αποτελέσει σύντο-
μα παρελθόν, αφού οι κάδοι θα 
είναι πάρα πολλοί και θα εξυπη-
ρετούν τους πάντες. Παράλληλα 
η εικόνα τους ανάμεσα σε ζαρτι-
νιέρες με λουλούδια θα δίνει μια 
άλλη οπτική και στην αισθητική 
της σύνθεσης.
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ΕΝτός τόυ κΑλόκΑιριόυ θα 
είναι έτοιμη η «Χελωνίτσα», η νέα 
παιδική χαρά της Πλατείας Ειρή-
νης. Η πρώτη πλήρως πιστοποιη-
μένη στον βορειοελλαδικό χώρο 
και για άτομα με ειδικές ανάγκες, 
με όλες τις προδιαγραφές των ευ-
ρωπαϊκών προτύπων ασφάλειας.

Με 15 πιστοποιημένα παιχνίδια, ει-
δικό τάπητα ασφαλείας και ιδανι-
κές συνθήκες παραμονής των συ-
νοδών των παιδιών.
Ένα πραγματικό στολίδι, ένα αρι-
στούργημα σχεδιασμού και αισθη-
τικής, που ήδη συζητιέται πολύ 
εντός και εκτός πόλης!

Η ΠρόςτΑςιΑ του ποταμού και η 
καταγραφή των όρων οικοδομησι-
μότητας ένθεν κακείθεν της Αράπι-
τσας εντός της πόλης είναι οι δύο 
κύριοι στόχοι μελέτης που εκπόνη-
σε ο Δήμος Νάουσας και σύντομα 
πρόκειται να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. 
Βασικό μέλημα της μελέτης είναι 

η λύση ιδιοκτησιακών ζητημάτων 
που ταλαιπωρούν την πόλη εδώ και 
πολλά χρόνια, επιτρέποντάς την 
πια να προχωρήσει με σαφή δεδο-
μένα στον αναπτυξιακό σχεδιασμό 
για το εσωτερικό της πόλης. Τι δη-
λαδή μπορεί να κάνουν Δήμος και 
πολίτες εκατέρωθεν του ποταμού.

Έρχεται η «Χελωνίτσα»
στην Πλατεία Ειρήνης!

Ευταξία και σαφή
δεδομένα στο ποτάμι

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
παρεμβάσεων εντός πόλης

ΑςφΑλτόςτρώςΕις πολύ επιβαρυ-
μένων δρόμων εντός πόλης Νάουσας 
ξεκινά το αμέσως επόμενο διάστημα ο 
Δήμος. Στη Βύρωνος, τη Φιλίππου, τη 
Στουγιαννάκη, τη Δραγούμη, τη Γεν-
νηματά, τη Ζαφειράκη, τη Χρ. Λανα-
ρά (με δημιουργία κυκλικού κόμβου 
στο Εργατικό Κέντρο), με στόχο την 
ασφάλεια και τη βελτίωση ποιότητας 
ζωής οδηγών και πεζών. Στην ίδια ερ-
γολαβία γίνεται μεγάλη παρέμβαση αι-
σθητικής και λειτουργικής αναβάθμι-
σης στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
με κυκλικούς κόμβους και επέκταση 
και βελτίωση του πεζοδρομίου.

Η πόλη αλλάζει με
κανονισμό λειτουργίας
κοινόχρηστων χώρων

ΞΕκιΝΗςΕ από τα μέσα Ιουνίου η λει-
τουργία του νέου κανονισμού κοινό-
χρηστων χώρων του Δήμου, με στόχο 

τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και 
τη δημιουργία συνθηκών μιας πόλης 
πιο φιλικής στον πεζό και τον επισκέ-
πτη, με διασφάλιση της προσπελασι-
μότητας για όλους.
Για τον σκοπό αυτό έχουν ήδη στα-
λεί επίσημες επιστολές με συστάσεις 
συμμόρφωσης όπου έχουν εντοπιστεί 
ζητήματα κατάληψης πεζοδρομίου 
από επαγγελματίες, εμπόρους κλπ.
Να σημειωθεί ότι ο κανονισμός θα 
υλοποιηθεί αυστηρότατα σε συνεργα-
σία με την Αστυνομία, χωρίς καμία πα-
ρέκκλιση και ανοχή σε όσους παρανο-
μούν προκαλώντας προβλήματα στην 
κυκλοφορία και την εικόνα της πόλης.

Επτά νέα γεμιστικά
στον κάμπο

ΕΠτΑ κΑιΝόυριΕς ΙΝΟΧ δεξαμενές 
(γεμιστικά) σε χωριά του κάμπου του 
Δήμου Νάουσας (Αγγελοχώρι, Πολυ-
πλάτανος, Ζερβοχώρι, Μαρίνα, Μόνο-
σπιτα) τοποθέτησε τις προηγούμενες 
μέρες ο Δήμος, δίνοντας λύση σε χρό-
νιο αίτημα των κατοίκων. Βελτιώνο-
νται αισθητά οι υπάρχουσες συνθή-
κες και η εξυπηρέτηση των αγροτών.
Πρόκειται για επτάτονες ΙΝΟΧ δεξαμε-
νές αυτόματης πλήρωσης που τοπο-
θετήθηκαν σε νέες βάσεις. Διαθέτουν 
δύο παροχές 4 ιντσών η καθεμιά, και οι 
αγρότες θα εξυπηρετούνται σε ταχύτε-
ρο χρόνο και υπό καλύτερες συνθήκες 
σε σχέση με το παρελθόν. Επόμενος 
στόχος, που έχει ήδη μπει σε εφαρμο-
γή, είναι η γεώτρηση και η κατασκευή 
γεμιστικού στον Αρχάγγελο.

Φοιτητικός διαγωνισμός
για το Δημοτικό Πάρκο

ΠρόκΗρυςςΕτΑι εντός του Ιουλίου 
από τον Δήμο ο φοιτητικός αρχιτεκτο-
νικός διαγωνισμός με θέμα την ανά-
πλαση του Δημοτικού Πάρκου. Στόχος 
η συλλογή και υιοθέτηση καινοτόμων 
προτάσεων για την ανάπλαση του πάρ-
κου της πόλης, που θα μπουν σε εφαρ-
μογή στον κατάλληλο χρόνο. Η αξιολό-
γηση των προτάσεων θα γίνει εξ ημι-
σείας από ειδική επιτροπή και το κοινό.

Και ζεστό νερό στο 
κολυμβητήριο Ζερβοχωρίου

Εικόςι ΗλιΑκόυς ςυλλΕκτΕς για 
τη θέρμανση της πισίνας του Δημοτι-
κού Κολυμβητηρίου Ζερβοχωρίου το-
ποθέτησε ο Δήμος, ενώ παράλληλα αλ-
λάζουν οι λαμπτήρες του κολυμβητη-
ρίου με led για  εξοικονόμηση ενέργει-
ας. Το κολυμβητήριο στο Ζερβοχώρι 
αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Ιου-
λίου και ο στόχος είναι η συμπλήρω-
ση τριών μηνών συνεχούς λειτουργίας.

Φάκελος για τα ιαματικά 
νερά Αγ. Νικολάου Κοπανού

ςυΝΕΧιζΕι τΗΝ ΠρόςΠΑθΕιΑ του 
πρώην Δήμου Ανθεμίων για την αξιο-
ποίηση των ιαματικών νερών της περι-
οχής Αγίου Νικολάου Κοπανού ο Δή-
μος. Πλήρης φάκελος θα κατατεθεί 
στο Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης 
με στόχο την υλοποίηση σχεδίου ανά-
πτυξης του Τουρισμού στην περιοχή.

Το Κιόσκι της νέας εποχής

ςΕ ΝΕΑ ΕΠόΧΗ μπαίνει το «Κιόσκι» 
μετά την υπογραφή της σύμβασης 
μακροχρόνιας παραχώρησης χρήσης 
και την παράδοση των κλειδιών από 
τον Δήμαρχο στον πλειοδότη επενδυ-
τή. Ήταν το επιστέγασμα μιας επίπο-
νης προσπάθειας του Δήμου για την 
επαναλειτουργία και αναβάθμιση του 
εγκαταλελειμμένου κτιρίου, στην κα-
τεύθυνση της αξιοποίησης των υπαρ-
χουσών υποδομών και της δημιουργί-
ας νέων θέσεων εργασίας.
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Στη Νάουσα πλέον
οι Υπηρεσίες Πρόνοιας

ςτις ΕγκΑτΑςτΑςΕις του Κέντρου 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγ-
γύης του Δήμου, στο πρώην εργοστά-
σιο Λόγγου-Τουρπάλη, λειτουργούν 
ήδη τα γραφεία των Υπηρεσιών Πρό-
νοιας. Η Νάουσα κατάφερε να αναλάβει 
για πρώτη φορά στη Νάουσα τις συγκε-
κριμένες υπηρεσίες, που εξυπηρετούν 
πάνω από 600 δικαιούχους του Δήμου.
Οι δικαιούχοι Πρόνοιας του Δήμου μας 
εξυπηρετούνταν παλαιότερα από την 
πρώην Νομαρχία και τα τελευταία χρό-
νια από τον Δήμο Βέροιας, στο Μακρο-
χώρι, χάνοντας πολύ χρόνο και χρήμα.

Μίνι βαν για ΑμΕΑ

τΗ δώρΕΑ ενός μίνι βαν εννέα θέσεων 
από τον ΟΤΕ εξασφάλισε ο Δήμος για 
τη μεταφορά συνδημοτών μας με ανα-
πηρίες. Το όχημα σύντομα θα μετατρα-
πεί κατάλληλα ώστε να είναι σε θέση να 
φιλοξενήσει δυο αναπηρικά αμαξίδια 
και να προσφέρει σημαντικές υπηρε-
σίες σε όσες και όσους έχουν ανάγκη.

Πλήρες σχέδιο δράσης
για τα αδέσποτα

ςΕ ΠλΗρΗ ΕφΑρμόγΗ βρίσκεται με 
την πρόσληψη του κτηνιάτρου το σχέ-
διο δράσης για την αντιμετώπιση του 
ζητήματος των αδέσποτων ζώων από 
τον Δήμο. Το σχέδιο προβλέπει σύντο-
μα την κατασκευή ενός μικρού, καθό-
λα νόμιμου, χώρου προσωρινής φύλα-
ξης των ζώων, με όλες τις προδιαγρα-
φές, καθώς και ενός μικρού ιατρείου.
Επίσης θα τοποθετηθούν ταΐστρες και 
ποτίστρες σε κεντρικά σημεία, ενώ προ-
βλέπεται και η δημιουργία ενός μικρού 
πάρκου ζώων. Την ίδια στιγμή εντείνο-
νται -βάσει νομοθεσίας- οι προσπάθει-

ες σήμανσης των ζώων συντροφιάς με 
ειδικά τσιπάκια, που θα γνωστοποιούν 
ανά πάσα στιγμή τα στοιχεία τους και 
του ιδιοκτήτη τους, με στόχο τον περι-
ορισμό των παράνομων πωλήσεων και 
της εγκατάλειψης ζώων συντροφιάς.
Κομβική δράση του σχεδίου αποτε-
λούν οι στοχευμένες πολιτικές ενημέ-
ρωσης του κόσμου (σχολεία, σύλλογοι 
κ.ά.) για την ανάγκη τήρησης της νο-
μοθεσίας, σε συνδυασμό με τη συλ-
λογική δράση, ως τις μόνες διασφα-
λίσεις αντιμετώπισης του ζητήματος 
υπέρ των πολιτών και των αδέσποτων.

Σχολικά έργα συντήρησης

ΕργΑ ςυΝτΗρΗςΗς σχολικών κτιρίων 
υλοποίησε ο Δήμος Νάουσας. Οι πα-

ρεμβάσεις είναι οι εξής:
• Αλλαγή ασφαλτοτάπητα στο Γυμνά-
σιο-Λύκειο Αγγελοχωρίου
• Τοποθέτηση αντιολισθητικού τάπη-
τα στο γήπεδο μπάσκετ του Γυμνασί-
ου-Λυκείου Αγγελοχωρίου
• Αντικατάσταση υδρορροών στο ΕΠΑΛ 
Νάουσας
• Μερική αντικατάσταση στέγης στο 
Γυμνάσιο Επισκοπής
• Αντικατάσταση στοιχείων αμιάντου 
στο Λάππειο Γυμνάσιο
• Συντηρήσεις-βελτιώσεις στο Νηπια-
γωγείο Γιαννακοχωρίου
Φυσικά στην αρχή της σχολικής χρο-
νιάς είχε παραδοθεί και ο δρόμος πρό-
σβασης για το 10ο δημοτικό σχολείο.

Γεμάτο παιδιά κάθε μέρα το 
πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής

ΧιλιΑδΕς μΑθΗτΕς όλων των τάξε-
ων πέρασαν στη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς από το πάρκο κυκλοφοριακής 
αγωγής Νάουσας, που δουλεύει στο 
φουλ εδώ και έναν χρόνο σε συνεργα-
σία με πιστοποιημένους εκπαιδευτές. 
Το κυκλοφοριακό πάρκο της Νάουσας 
είναι το μοναδικό που λειτουργεί και με 

μαθήματα θεωρίας, πριν την επίσκεψη 
για την πρακτική εξάσκηση. Εξυπηρε-
τεί μάλιστα εκτός από όλη την Ημαθία 
και πολλά σχολεία της Πέλλας και άλ-
λων νομών, με αρκετά σχολεία να έρχο-
νται και δεύτερη φορά. Έτσι δικαιώνε-
ται η επιλογή συνεχούς λειτουργίας και 
αξιοποίησης του πάρκου για εκπαιδευ-
τικούς σκοπούς ανάπτυξης της υπευ-
θυνότητας των μαθητών σε ζητήματα 
κυκλοφοριακής αγωγής.

Αυξημένες ροές επισκεπτών 
στη Σχολή Αριστοτέλους

Καρπούς αρχίζουν να αποδίδουν οι συ-
ντονισμένες ενέργειες του Δήμου Νά-
ουσας με στόχο την αύξηση της ροής 
επισκεπτών στη Σχολή Αριστοτέλους. 
Μέσα στον Απρίλιο καταγράφηκαν 
ρεκόρ επισκεψιμότητας από μαθη-
τές σχολείων και αλλοδαπούς, ενώ για 
το επόμενο διάστημα έχει εκδηλωθεί 
αντίστοιχα μεγάλο ενδιαφέρον.
Οι περισσότεροι επισκέπτες εντάξανε 
στο πρόγραμμά τους τους Μακεδονι-
κούς Τάφους και οινοποιεία της περι-
οχής, ενώ καθολικού ενδιαφέροντος 
είναι η επίσκεψη στο Άλσος του Αγί-
ου Νικολάου.

Στον Δήμο το στολίδι
της Βενιζέλου

Περιουσία του Δήμου είναι πια το δι-
ατηρητέο κτίριο επί της οδού Βενιζέ-
λου, ένα πραγματικό στολίδι της αρχιτε-
κτονικής της πόλης. Η εξαγορά έγινε με 
χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου 
και χωρίς καμία επιβάρυνση του Δήμου.
Ολοκληρώθηκε έτσι επιτυχώς μια ακό-
μη προσπάθεια για να διαφυλαχθεί η 
πολιτιστική κληρονομιά. Στόχος είναι 
η αξιοποίηση του κτιρίου ως Κέντρου 
Τουριστικής Πληροφόρησης και Προ-
βολής Τοπικών Προϊόντων.

ΑΞιόλόγΗ δρΑςτΗριότΗτΑ 
έχει να επιδείξει το Γραφείο Κοινω-
νικής Πολιτικής του Δήμου. Στην 
κορυφή της δραστηριότητας το 
συνεχώς αναπτυσσόμενο Κοινωνι-
κό Φροντιστήριο, με δωρεάν μαθή-
ματα από 35 εθελοντές καθηγητές 
(φωτογραφία) σε 120 μαθητές με 
χαμηλά οικογενειακά εισοδήματα. 
Πολλές και οι δράσεις και συνεργα-
σίες του Δικτύου Κοινωνικών Υπη-
ρεσιών, με θεσμικές πολιτικές στή-
ριξης και ενίσχυσης των κοινωνι-
κά ασθενέστερων ομάδων πληθυ-
σμού (πρόγραμμα επισιτιστικής, 
διανομή χυμών, κρέατος κ.ά., πα-
πουτσιών, εξετάσεις και καμπάνιες 

υγείας κ.λπ.), καθώς και οι ημερί-
δες για επίκαιρα θέματα (απεξάρ-
τηση, καρκίνος μαστού, αυτισμός, 
βία, πυροπροστασία κλπ.).
Πάρα πολύ χρήσιμη είναι και η κατα-
γραφή (και οικονομική βοήθεια) των 
Ευπαθών Ομάδων σε συνεργασία με 
το Βοήθεια στο σπίτι, αλλά και το αί-
τημα Μετακίνησης του Κινητού Μα-
στογράφου του Θεαγένειου Αντι-
καρκινικού Νοσοκομείου Θεσσα-
λονίκης στον Δήμο Νάουσας. 
Σημαντική πρωτοβουλία επίσης εί-
ναι η Χάρτα Ισότητας και η σύσταση 
Επιτροπής Ισότητας, για την επίτευ-
ξη της ουσιαστικής ισότητας των 
φύλων σε όλους τους τομείς. 

ΕιδικΗ ΑΝΑφόρΑ πρέπει να γί-
νει όμως στο Κέντρο Συμβουλευτι-
κής και Ψυχολογικής Στήριξης του 
Δήμου, τη λειτουργία του οποίου 
συνδράμει καταλυτικά το Ίδρυμα 
Δημούλα, βοηθώντας με τον τρό-
πο αυτό καθοριστικά τους αδύνα-
μους συμπολίτες, σύμφωνα με την 

επιθυμία και του διαθέτη.
Το Κέντρο στελεχώνεται με δύο 
επιστήμονες, κοινωνικό λειτουργό 
και ψυχολόγο, προσφέροντας στα 
δύσκολα αυτά χρόνια καθημερινά 
δωρεάν υπηρεσίες ψυχοκοινωνι-
κής υποστήριξης στους δημότες.

Ένα δίκτυο για όλες τις δουλειές!

κέντρο ςυμβουλευτικής με
τη συνδρομή του ιδρύματος δημούλα



τΗΝ ΑΠΕριόριςτΗ ςτΗριΞΗ της 
Προεδρίας της Δημοκρατίας στους 
δύο στρατηγικούς σχεδιασμούς της 
Διοίκησης του Δήμου Νάουσας, την 
αξιοποίηση του υδατικού δυναμικού 
για την παραγωγή ενέργειας και την 
ανάδειξη των αρχαιοτήτων και του 
πρώτου Πανεπιστημίου της Οικου-
μένης στην αρχαία Μίεζα, παρείχε με 
θερμές δηλώσεις του προς τον Δή-
μαρχο Νίκο Κουτσογιάννη ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας Προκόπης 
Παυλόπουλος κατά την πρόσφατη 
επίσκεψή του στη Νάουσα για τις εκ-
δηλώσεις του Ολοκαυτώματος.
Λίγο πριν το επίσημο γεύμα στον Άγιο 
Νικόλαο, ο Πρόεδρος επισκέφθηκε 
τον χώρο των πηγών, ως σημείο εκκί-
νησης του πρώτου σχεδιασμού. Εκεί 
ο Δήμαρχος τού ανάλυσε το σχέδιο 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από τη δύναμη των νερών, ως αναπό-
σπαστο στοιχείο ανάπτυξης της Νά-
ουσας εδώ και 100 και πλέον χρόνια.
Αντιφωνώντας τον Δήμαρχο στο επί-
σημο γεύμα ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας τόνισε:

«Επειδή ο ρόλος του Προέδρου της Δημο-
κρατίας είναι να στηρίζει, στο πλαίσιο των 
δυνατοτήτων, τις προσπάθειες που ιστο-
ρικοί τόποι όπως τούτος κάνουν, θέλω να 
σας διαβεβαιώσω πως σε ό,τι αφορά αυτό 
το εξαιρετικό σχέδιο για την αξιοποίηση 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα τε-
λεί οιωνεί υπό την αιγίδα της Προεδρίας 

της Δημοκρατίας. Θα έχετε όλη μας τη 
συμπαράσταση γιατί είναι κάτι το πρω-
τοποριακό το οποίο θα μπορούσαν κι άλ-
λοι δήμοι να σκεφθούν.»
Ακολούθησε επίσκεψη στους Μα-
κεδονικούς Τάφους των Λευκαδίων 
και στο Αρχαίο Θέατρο της Μίεζας, 
όπου ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
ενημερώθηκε από την Προϊσταμέ-

νη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ημα-
θίας Αγγελική Κοτταρίδη για την αγα-
στή συνεργασία με τον Δήμο Νάου-
σας στην κατεύθυνση της ανάδειξης 
των αρχαίων μνημείων της περιοχής. 
Ειδική αναφορά έγινε στην ανάδει-
ξη του πρώτου Πανεπιστημίου της 
Οικουμένης, ως σημείο συνύπαρξης 
και συνάντησης του Αριστοτέλη και 

του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δύο προ-
σωπικοτήτων της ελληνικής ιστορίας 
που εξακολουθούν μέχρι και σήμερα 
να ασκούν παγκόσμια επιρροή.

«Εδώ ακριβώς υπάρχουν τα αδιάψευστα 
τεκμήρια της Ελληνικότητας της Μακε-
δονίας. Ένα μνημείο μ’ αυτήν την αξία νο-
μίζω ότι αξίζει τον κόπο να στηριχθεί όχι 
μόνο από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας 
αλλά σε εθνικό επίπεδο. Και σ’αυτόν τον 
τομέα είμαι στη διάθεσή σας» σημείωσε 
ο κ. Παυλόπουλος.
Αποχωρώντας ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας ευχαρίστησε τον Δήμαρ-
χο και τους συνεργάτες του για την 
άψογη φιλοξενία και την άριστη ορ-
γάνωση της επίσκεψής του, δήλωσε 
εκ νέου υπέρμαχος και θερμός υπο-
στηρικτής των σχεδιασμών του Δή-
μου. Τέλος υπογράμμισε:

«Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί ενωμέ-
νοι εδώ αγωνίζεστε σ’αυτές τις δύσκολες 
στιγμές για να πάει ο τόπος μπροστά, για 
να πάει η Νάουσα μπροστά και να έχει 
ένα μέλλον αντάξιο του μεγάλου παρελ-
θόντος. Γιατί αυτό πρέπει να συνειδητο-
ποιήσουμε ενωμένοι όλοι οι Έλληνες. Εί-
μαστε κληρονόμοι ενός μεγάλου παρελ-
θόντος, κι οφείλουμε να δείξουμε ότι δεν 
είμαστε απλώς αχθοφόροι αυτού του πα-
ρελθόντος αλλά μπορούμε να δημιουργή-
σουμε εξίσου ένα λαμπρό μέλλον. Εγώ εί-
μαι πεπεισμένος γι’αυτό. Και θα αναλώσω 
και την τελευταία ικμάδα των δυνάμεών 
μου προς αυτήν την κατεύθυνση».

Πρωταθλητές της
ζωής στη Νάουσα

ςτιγμΕς ψυΧικΗς ανάτασης μάς 
χάρισαν οι αθλητές της 10ης διεθνούς 
κολυμβητικής συνάντησης ατόμων 
με αναπηρία, που έγιναν το Σάββατο 
19 Μαρτίου στο Δημοτικό Κολυμβη-
τήριο. Ήταν μια ευκαιρία να γεμίσου-
με τις ψυχές μας με ελπίδα, κουράγιο 
και αισιοδοξία, παίρνοντας μαθήματα 
από τους πραγματικούς πρωταθλητές 
της ζωής! Άξια αναφοράς η πρόταση 
του δημάρχου Νίκου Κουτσογιάννη για 
την προσπάθεια να γίνουν την επόμενη 
χρονιά διήμεροι, που βρήκε τη σύμφω-
νη γνώμη των διοργανωτών.

Δύο επιτυχημένα συνέδρια

μΕ ΑΠόλυτΗ ΕΠιτυΧιΑ οργανώθη-
καν στη Νάουσα το Διεθνές Συνέδριο 
για το κεράσι (Απρίλιο) και το Πανελ-
λήνιο Συνέδριο Στατιστικής (Μάιο).
Στην προσπάθεια που κάνει για την 
ανάπτυξη του Συνεδριακού Τουρι-
σμού, ο Δήμος έδωσε εξετάσεις και 
πέτυχε να κερδίσει τις εντυπώσεις για 

δύο άψογες διοργανώσεις, απολαμ-
βάνοντας κολακευτικά σχόλια από 
τους οργανωτές.

Η Νάουσα του κόσμου

ΠρΑγμΑτικΑ ήταν μεγάλη επιτυ-
χία για τον Δήμο Νάουσας η συμμε-
τοχή στους παιδικούς αγώνες πόλεων 
στο Ίνσμπρουγκ της Αυστρίας. Εικόνες 
σαν αυτή της φωτογραφίας τιμούν τη 
Νάουσα και τους αθλητές της (Ε.Ο.Σ.), 
πόσο μάλλον όταν πρόκειται για παιδι-
κούς αγώνες υψηλών προδιαγραφών 
οργάνωσης επιπέδου ολυμπιακών αγώ-
νων, όπως περιέγραφαν οι συνοδοί της 
αποστολής, με επίκεντρο τη συμμετο-
χή και την ευγενή άμιλλα και όχι τη νίκη.

Ήταν η πρώτη συμμετοχή του Δήμου 
Νάουσας στη συγκεκριμένη αθλητι-
κή συνάντηση παγκόσμιας ακτινοβο-
λίας για αθλητές ηλικίας 12 έως 15 ετών, 
αποτέλεσμα οργανωμένης και επίπο-
νης προσπάθειας. Ευχή όλων είναι να 
τα καταφέρει ο Δήμος Νάουσας να μπει 
για τα καλά στο καλεντάρι των παιδικών 
αγώνων πόλεων μαζί με τις πιο ισχυρές 
οικονομικά Αθήνα και Πάτρα.

Στην αρχαία Μίεζα 
το Πρώτο Πανεπιστήμιο

της Οικουμένης

μΕ ςτΑθΕρΑ βήματα προχωρά ο 
σχεδιασμός του Δήμου σε συνεργα-
σία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημα-
θίας για την ανάδειξη του πρώτου Πα-
νεπιστημίου της Οικουμένης στην αρ-
χαία Μίεζα. Σχετικές αναφορές έκανε 
για το θέμα ο Δήμαρχος Νίκος Κου-
τσογιάννης, καλωσορίζοντας 300 Αρι-
στοτελιστές συνέδρους που βρέθη-
καν στο αρχαίο θέατρο της Μίεζας, 
στο πλαίσιο του συνεδρίου «Αριστοτέ-

λης 2400 Χρόνια» στη Θεσσαλονίκη. 
Ο Δήμαρχος εστίασε στη σημαντικό-
τητα του χώρου όπου συνυπήρξαν για 
πρώτη και μοναδική φορά οι δυο με-
γάλοι άνδρες του αρχαίου ελληνικού 
κόσμου, ο Αριστοτέλης και ο Αλέξαν-
δρος, τονίζοντας ότι από το επόμενο 
έτος ξεκινούν οι από κοινού προσπά-
θειες Δήμου και Εφορείας Αρχαιοτή-
των Ημαθίας για πολύ σημαντικές αρ-
χαιολογικές ανακαλύψεις στην ευρύ-
τερη περιοχή. 

Προγράμματα κολύμβησης 
για μαθητές δημοτικού

Τη συμμετοχή του Δημοτικού Κολυμ-
βητηρίου στην υλοποίηση πιλοτικών 
προγραμμάτων κολύμβησης σε σχο-
λεία Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης κατάφε-
ρε ο Δήμος Νάουσας. Πρόκειται για 
προγράμματα που θα υλοποιηθούν 
από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο και θα 
αφορούν όσα δημοτικά σχολεία επιθυ-
μούν να συμμετάσχουν. Για την εξυπη-
ρέτηση του προγράμματος θα προσλη-
φθούν τρεις γυμναστές.

ΝΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ: 04

Aπεριόριστη η στήριξη του Προέδρου της δημοκρατίας
στους στρατηγικούς στόχους του δήμου Νάουσας

«...ενωμένοι εδώ αγωνίζεστε σ’αυτές τις δύσκολες
στιγμές για να πάει ο τόπος μπροστά...» 


