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Γραφεία: Γεωργίου Σταύρου 20 67100 Τηλ. 25410 27470

Έτος 100 Αριθμός φύλλου 65ο

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007

Τιμή φύλλου: 0,01 ευρώ

»»»

Γενικό πλαίσιο

χωροταξικού σχεδιασμού
και

αειφόρου ανάπτυξης

Σοβαρές ενστάσεις επί του Σχεδίου της ΚΥΑ
από τους Φορείς

Το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο (ΕΧΣ) συνιστά
μία από τις σημαντικότερες διαρθρωτικές
αλλαγές που έγιναν στη χώρα τις τελευταίες
δεκαετίες. Σκοπός του ΕΧΣ είναι ο προσδιορισμός στρατηγικών κατευθύνσεων για την
ολοκληρωμένη χωρική ανάπτυξη και αειφόρο οργάνωση του εθνικού χώρου για τα

του Νομού

επόμενα δεκαπέντε χρόνια. Είναι μια φιλόδοξη μεταρρύθμιση που θα συμβάλλει καθοριστικά στην ολοκληρωμένη και αειφόρο
ανάπτυξη της Ελληνικής Επικράτειας. Πλέον,
καθένας θα ξέρει τι μπορεί να κάνει και πού
και όλες οι δραστηριότητες θα υπακούουν
σε κανόνες εκ των προτέρων γνωστούς.

Πύλες - Πόλοι και Άξονες Ανάπτυξης (ΥΠΕΧΩΔΕ 2007)

Βασικά σημεία των προτάσεων της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης (σε περίληψη):
- Διόρθωση του σημερινού μοντέλου ανάπτυξης με ενίσχυση του ρόλου της Περιφέρειας.
- Εναρμόνιση του ΣΧΕΔΙΟΥ με το ΕΣΠΑ, στο οποίο υιοθετούνται οι προτάσεις της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης, σχετικά με την ύπαρξη τριπόλου των αστικών κέντρων: «Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης».
- Ένταξη του τριπόλου «Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης» στην κατηγορία «Λοιποί Εθνικοί
πόλοι» δηλαδή στη β΄ κατηγορία πόλεων-πόλων, από τη δ΄κατηγορία που προβλέπει για
την Ξάνθη το Σχέδιο.
- Ισχυροποίηση της σημασίας του κάθετου άξονα Ξάνθης-Συνόρων και αναγνώρισή του ως
πύλης προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη.
- Αναγνώριση και αναφορά στον Λιμένα Πόρτο Λάγος καθώς έχει ήδη χαρακτηρισθεί ως λιμένας Εθνικής σημασίας-Αναβάθμιση του Λιμένα Αβδήρων
- Ένταξη του αερολιμένα Χρυσούπολης στην κατηγορία ως «κυρίου Διεθνούς Αερολιμένα».
- Να θεωρηθεί πρώτης προτεραιότητας η υλοποίηση σύγχρονου σιδηροδρομικού άξονα

Λιμάνι

Πόρτο-Λάγος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ »»»»»
»

»

σελ. 5

Τα παιδιά
του Δροσερού
έκαναν κλικ…

σελ. 2

»

Η ΤΕΔΚ σε μεσογειακές
διαδρομές...

»

σελ. 3

Περί του
Σαμακώβ,
μέρος
πρώτον…

σελ. 6
Άμεση βοήθεια
στους πυρόπληκτους
από την ΤΕΔΚ

σελ. 6

περιεχόμενα »»»»»

τεύχος 65O

Ό,τι νέο για το Δίκτυο
Βαλκανικών πόλεων με
Ιστορικά Κέντρα

Θεσσαλονίκης-Αμφίπολης-Καβάλας-Ξάνθης-Συνόρων.
- Να υπάρξει αναφορά για την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και ιδιαίτερα της Γεωθερμίας στο Νομό Ξάνθης.
- Να υπάρξει αναφορά στην αξιοποίηση των Εθνικών Πάρκων ιδιαίτερης οικολογικής αξίας:
Ορεινής ζώνη, Παραλιακής ζώνης-Υγροβιοτόπων.
- Να αναγνωρισθεί το τρίπολο «Δράμα-Καβάλα-Ξάνθη» ως κομβικό σημείο σύνδεσης με
τις Χώρες των Βαλκανίων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως χώρος διασυνοριακών συνεργασιών.
- Να προστεθούν ως χώρος «διεθνούς εμβέλειας» στον Τομέα του Πολιτισμού τα Άβδηρα
καθώς και η Παλιά Πόλη της Ξάνθης ως «ειδικής εμβέλειας» με σημαντική επιρροή στα
Βαλκάνια.
- Να ενισχυθεί ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μεταφορά αρμοδιοτήτων και πόρων
ως προϋπόθεση κάθε Επιχειρούμενης Μεταρρύθμισης.

Νέα τροχιά ανάπτυξης
• Αναβάθμισή του
σε λιμένα
Εθνικής Σημασίας
• Σχέδιο μετατροπή
του Λιμενικού
Ταμείου Λάγος
σε Οργανισμό Λιμένος

ρομολογείται η αναβάθμιση του λιμένα Πόρτο
Λάγος δεδομένου ότι αυτός εντάχθηκε στους
Λιμένες Εθνικής Σημασίας ικανοποιώντας με τον
τρόπο αυτό ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων και των
φορέων του νομού. Παράλληλα, με την ψήφιση του
σχετικού νόμου ο λιμένας Πόρτο Λάγος θα έχει τη
δυνατότητα χρηματοδότησης από το χρηματοδοτικό
πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
(ύψους 3 δισ. ευρώ για έργα 6 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών της χώρας, με προνομιακούς όρους επιτοκίου και χρόνο αποπληρωμής).
συνέχεια στην σελ. 4

Δ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
Palmer καλεί Στυλιανίδη στο Στρασβούργο
Ο Διευθυντής του Τμήματος Πολιτισμού και Πολιτισμικής
Κληρονομιάς του Συμβουλίου της Ευρώπης, κ. Robert Palmer,
προσκαλεί επειγόντως τον Πρόεδρο της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης κ.
Μιχάλη Στυλιανίδη στο Στρασβούργο για διαβουλεύσεις
αναφορικά με την πρωτοβουλία της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης για το
Δίκτυο Βαλκανικών Πόλεων με Ιστορικά Κέντρα. (περισσότερα
στη σελ. 5).
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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Καλλιτέχνες από Αμερική, Αυστρία, Σερβία, Ελλάδα, Βουλγαρία συμμετείχαν στα καλοκαιρινά φεστιβάλ
των Δήμων της Ξάνθης, σηματοδοτώντας την ανάγκη των τοπικών Δήμων για εξωστρέφεια και τη
συνειδητοποίηση ότι μέσα από την επικοινωνία και τη γνώση του «διαφορετικού»,
ο ενταύθα
πολιτισμός,
διαφορετικού ο ενταύθα
πολιτισμός,
όχι μόνο δεν κινδυνεύει, τουναντίον, αλληλοεπιδρά, εμπλουτίζεται και μεταλαμπαδεύεται.
Τα τοπικά φεστιβάλ έχουν «ωριμάσει» και ανιχνεύουν το φρέσκο τους πρόσωπο όχι μόνο εκτός συνόρων,
αλλά και μέσα από διαπολιτισμικές προσέγγισεις και ποιοτικές ενταύθα επιλογές. Αναμένουμε του χρόνου
και τα καλύτερα!

Ξάνθη

»

Γιορτές
Παλιάς Πόλης

Τα παιδιά του

Δήμου Σταυρούπολης

διασκέδασαν δημιουργικά στην παιδική παράσταση
θεάτρου δρόμου στην πλατεία της πρωτεύουσας του
Δήμου.

• Τα μέλη του Σώματος
Εθελοντών Σαμαρειτών
και Διασωστών Ξάνθης με
την πολύτιμη παρουσία
τους ήταν ΕΣΟ έτοιμοι και
στις φετινές Γιορτές.
Οι Φίλιππος Πλιάτσικας και
Βασίλης Καζούλης μετά το
τέλος μιας συναυλίας γεμάτη γλυκιά ενέργεια, χαμογελούν ανάμεσά τους…

• Nεοφόλκ ήχοι στην
όχθη του Κόσυνθου…
Ο Περικλής Αγιανόζογλου
των Μani Deum, ένα από
τα συγκροτήματα που
συμμετείχαν στο πανευρωπαϊκό φεστιβάλ «Αείρρευστη Φύσις» δίπλα
στον Κόσυνθο…
Οι ορφικοί ήχοι μπορεί και
να ηχούσαν κάπως έτσι…

»

• Ξυλοπόδαροι, κλόουν, ζογκλέρ και ηχο-παιχνίδια…

»

• Ο Γκόραν Μπρέγκοβιτς
άνοιξε τις Γιορτές
… και αποθεώθηκε.

»

»

»
«Όπως το βλέπω εγώ»:
Έκθεση φωτογραφίας
παιδιών του Συνοικισμού
Δροσερού Ξάνθης.
Εικόνες πολλαπλών αναγνώσεων…

»

Φωτογραφικές
σημειώσεις από τις
σημαντικότερες
εκδηλώσεις που
πραγματοποιήθηκαν
σε Δήμους του Νομού
Ξάνθης κατά τη
διάρκεια του φετινού
καλοκαιριού….

• Η ελληνο-αμερικανίδα
τραγουδίστρια Νadia
Weinberg μετά την επιτυχημένη «Μουσική Βραδυά
χωρίς Σύνορα» ανάμεσα
στον Πρόεδρο της ΤΕΔΚΔήμαρχο Ξάνθης, κ. Μιχάλη Στυλιανίδη και τον
Aμερικανό Πρόξενο
κ. Hoyot Brian Yee.

• Το μουσικοχορευτικό συγκρότημα Novi Beograd,
από το Βελιγράδι της Σερβίας στις εκδηλώσεις
Νεολαίας, Πολιτισμού και Παράδοσης στη Γενισέα του

Δήμου Βιστονίδας. Φολκλόρ με άρωμα
Βαλκανίων.

»
»
• Ο Δήμαρχος

»

»
H Στέλλα Κονιτοπούλου μετά το τέλος
της συναυλίας της συγχαίρει τη Δήμαρχο
Αβδήρων, κ. Εύα Τσακίρη, για την
προσπάθεια συνέχειας και εξέλιξης ενός
πολυετούς θεσμού, όπως είναι τα
«Δημοκρίτεια»

στο

Δήμο

Βιστονίδας, κ. Νίκος Ζλάτκος, Αβδήρων.

εγκαινιάσε τις φετινές Γιορτές Νεολαίας, Πολιτισμού
& Παράδοσης

»
• Eδώ και τέσσερα καλοκαίρια

Στη βυζαντινή περίοδο τα

αρχαία Άβδηρα μετονομάστηκαν σε Πολύστυλο, το οποίο αποτελούσε μάλιστα και έδρα Επισκοπής.
Επί των ερειπίων του μεταβυζαντινού
εκείνου επισκοπικού ναού τελείται
κάθε χρόνο τον Ιούλιο, στο πλαίσιο
των «Δημοκριτείων», εσπερινή λειτουργία.
Μυσταγωγική ατμόσφαιρα, σε χώρο από
αιώνες ιερό, με θέα τα νερά του Αιγαίου, αφορμή για επανασύνδεση με
τον εαυτό...

ο Δήμος Τοπείρου διοργανώνει το Περιφερειακό Πρωτάθλημα
Μπιτς Βόλεϋ Γυναικών-Αντρών Μακεδονίας Θράκης. 22 ζευγάρια κοριτσιών και
30 αντρών αγωνίστηκαν φέτος τον Ιούλιο στην παραλία των Μαγγάνων, με την
ομάδα των κοριτσιών από τη Θεσσαλο-
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Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

νίκη να κερδίζει τα κορίτσια του Τοπείρου… Με τα χαμόγελα στα χείλη και τα
βραβεία ανά χείρας, «πρώτες» και «δεύτερες» αποδεικνύουν στην πράξη ότι
αυτό που κερδίζει στο τέλος είναι η
χαρά της συμμετοχής…
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Ιούνιος-Αύγουστος 2007
Συμμετοχή της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης
στις εκδηλώσεις του διακρατικού
Προγράμματος MIDA
1

Κατά τη χρονική περίοδο Ιουνίου-Αυγούστου 2007, η Τοπική
Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) Ν. Ξάνθης συμμετείχε ενεργά σε μια σειρά εκδηλώσεων που έλαβαν
χώρα στο πλαίσιο του Προγράμματος διακρατικής συνεργασίας MIDA («Μεσογειακές Πρωτοβουλίες-Ανάπτυξη στη Γεωργία»), η υλοποίηση του οποίου έχει
εγκριθεί στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας
INTERREG III B – Archimed. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά 21 εταίροι από Ιταλία, Ελλάδα
(μεταξύ των οποίων και η ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης), Κύπρο,
Τουρκία και Λίβανο. Στόχος του συγκεκριμένου Προγράμματος είναι η προώθηση της ανάπτυξης αγροτικών περιοχών της Μεσογείου που χαρακτηρίζονται από
την παραγωγή παραδοσιακών τοπικών προϊόντων.

Παράλληλα, η ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης ως συμμετέχων εταίρος στην Επιτροπή Καθοδήγησης του ανωτέρω Προγράμματος,
διοργάνωσε στις 23 Ιουλίου 2007 στην
πόλη της Ξάνθης, την τρίτη κατά σειρά –
και πρώτη στην Ελλάδα- Συνάντηση Επιτροπής Καθοδήγησης (“Meeting of
Steering Group”), στην οποία συμμετείχαν οι εκπρόσωποι εταίρων-μελών του
Προγράμματος ΜΙDA από την Ιταλία
(Ένωση Δήμων Περιφέρειας Basilicata
–ANCI- Ιταλίας), την Κύπρο (Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας), το Eργαστήριο Ελαιοκομίας και Μετασυλλεκτικής
Φυσιολογίας του Ινστιτούτου Ελιάς και
Υποτροπικών Φυτών Χανίων του Εθνικού
Ιδρύματος
Αγροτικής
Έρευνας
(ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), την Αναπτυξιακή Εταιρεία
Ροδόπης ΑΕ, τον Δήμο Κομοτηνής και
τον Δήμο Νευροκοπίου.

Εκδηλώσεις στις οποίες
συμμετείχε η ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης
Στο πλαίσιο της ίδιας δράσης του Προγράμματος ΜΙDA «Μεσογειακές Διαδρομές Πολιτισμού και Γεύσεων», η
ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης εκτός του ότι διοργάνωσε
τις παραπάνω εκδηλώσεις στο πλαίσιο των
«Δημοκριτείων 2007», συμμετείχε στις
παρακάτω 4 εκδηλώσεις στηρίζοντας το
Πρόγραμμα ΜIDA και τους κατά περίπτωση
διοργανωτές εταίρους της.

φωτογραφία 1: Oι κυρίες του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Αβδήρων
ενώ παρασκευάζουν με τον παραδοσιακό τρόπο το «ψωμί της γης»…
φωτογραφία 2: … και σε αναμνηστική
φωτογραφία με τη Δήμαρχο Αβδήρων
κ. Εύα Τσακίρη (δεύτερη από αριστερά), μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του ψησίματος
φωτογραφία 3: Ο υπαίθριος χώρος έμπροσθεν του Αγροτικού Συνεταιρισμού
Αβδήρων «Η Αγία Παρασκευή», όμορφα
διαμορφωμένος από την ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης, φιλοξένησε από τις 26 έως τις 28
Ιουλίου την έκθεση «Προϊόντα της Μεσογειακής Γης», στοχεύοντας στην προβολή και ανάδειξη περιοχών και
τοπικών παραδοσιακών προϊόντων από
την Ιταλία, την Κύπρο και την Ελλάδα
φωτογραφία 4: Κατά τη διάρκεια των
εγκαινίων της έκθεσης «Προϊόντα της
Μεσογειακής Γης», η αντιπρόεδρος της
ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης, Δήμαρχος Αβδήρων κ.
Εύα Τσακίρη προσέφερε στον εκπρόσωπο και υπεύθυνο του Προγράμματος
MIDA για το ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε κ. Ιωάννη Μετζιδάκη, βιβλίο με την ιστορία των Αβδήρων

Εκδηλώσεις που διοργάνωσε η
ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης
Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων
«Δημοκρίτεια 2007» του Δήμου Αβδήρων
και της δράσης του Προγράμματος
ΜΙDA «Μεσογειακές Διαδρομές Πολιτισμού και Γεύσεων», η ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης
διοργάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία:
α) την εκδήλωση «Το Ψωμί της Γαίας»
(25/7/2007)
β) την έκθεση «Προϊόντα της Μεσογειακής Γης» (26-28/2/ 2007).

3
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Συγκεκριμένα συμμετείχε:
α) με αποστολή προϊόντων επιχειρήσεων του Ν. Ξάνθης, στην
Έκθεση προϊόντων που διοργάνωσε (29-30 Ιουνίου 2007) η
Ένωση Δήμων Περιφέρειας Basilicata (ANCI) Ιταλίας, που
είναι και ο συντονιστής εταίρος του Προγράμματος ΜIDA
β) με αποστολή προϊόντων επιχειρήσεων του Ν. Ξάνθης και αντιπροσωπία από την ΤΕΔΚ στην Κομοτηνή, στο Φεστιβάλ
κρασιού, ούζου, μπύρας «Κομοτηνή στην υγειά σου!» (2526 Ιουνίου 2007). Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Δήμο
Κομοτηνής, έναν εκ των 21 εταίρων του Προγράμματος MIDA
γ) με αντιπροσωπία από την ΤΕΔΚ στο «5ο Φεστιβάλ Πολιτισμού και Τουρισμού» που πραγματοποιήθηκε στην Κεσάνη
της Τουρκίας (3-5 Αυγούστου 2007). Η εκδήλωση οργανώθηκε από το Δήμο Κεσάνης Τουρκίας, έναν εκ των 21 εταίρων
του Προγράμματος MIDA
δ) με αποστολή προϊόντων επιχειρήσεων του Ν. Ξάνθης και αντιπροσωπία από την ΤΕΔΚ στην έκθεση «Αγροτικός Αύγουστος 2007-Γη και Πολιτισμός», που διοργανώθηκε στα
Χανιά της Κρήτης (3-12 Αυγούστου 2007). Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας
(ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε) /Ινστιτούτο Υποτροπικών Φυτών & Ελαίας Χανίων,
έναν εκ των 21 εταίρων του Προγράμματος MIDA.

Συμμετέχουσες επιχειρήσεις από το Ν. Ξάνθης
Δέκα συνολικά επιχειρήσεις του Ν. Ξάνθης συμμετείχαν κατά
περίπτωση στις παραπάνω εκδηλώσεις, στηρίζοντας με τον
τρόπο αυτό τη συμμετοχή της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης στο Πρόγραμμα
ΜIDA. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι:
• Zαχαροπλαστείο «Παπαπαρασκευά» • Ζαχαροπλαστείο
«Το Κάτι Άλλο» • Συνεταιριστική Εταρεία Παραγωγής Επεξεργασίας Κρέατος «ΣΕΠΕΚ» • Παραγωγή & Επεξεργασία
Κρέατος «Απόστολος Παπαδόπουλος» • Βιομηχανία Γάλακτος «Ροδόπη» • Κτήμα Βουρβουκέλη • Κτήμα Σγουρίδη •
Ποτοποϊία Μανίτσα • Αρτοποιείο Αμπεριάδη • Αγροκτήματα Θράκης ΑΕ

φωτογραφία 5: Potenza, Περιφέρεια
Basilicata Ν. Iταλίας: Επιχειρήσεις του
Ν. Ξάνθης που δραστηριοποιούνται
στον πρωτογενή τομέα παραγωγής στήριξαν με την παρουσίαση των προϊόντων τους τη συμμετοχή της ΤΕΔΚ N.
Ξάνθης στην Έκθεση Προϊόντων από
Μεσογειακές Χώρες "Mediterranean
Weaves Festival", που πραγματοποιήθηκε στην ιταλική πόλη Potenza
φωτογραφίες 6 & 7: Κομοτηνή, φεστιβάλ κρασιού, ούζου, μπύρας «Κομοτηνή στην υγειά σου!». Εκπρόσωποι
των εταίρων του Προγράμματος MIDA.
Από αριστερά (δεύτερη) η κ. Μargherita Romaniello, εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Περιφέρειας Basilicata
(ANCI) Ιταλίας (συντονιστή εταίρου
του Προγράμματος ΜIDA), Θανάσης
Κούρος και Βάγια Παπαδοπούλου (ΤΕΔΚ
Ν. Ξάνθης), Αθηνά Γιαννακάκη
(ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε), Ειρήνη Νικολΐδου (Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Κομοτηνής). Στη φωτογραφία 7, το περίπτερο
με τα προϊόντα των επιχειρήσεων του
Νομού Ξάνθης, οι οποίες στήριξαν τη
συμμετοχή της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης στη
συγκεκριμένη εκδήλωση

4
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6

7
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φωτογραφίες 8 & 9: Φεστιβάλ Πολιτισμού και Τουρισμού» στην Κεσάνη
Τουρκίας. Ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης-Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχάλης Στυλιανίδης (δεύτερος από αριστερά) με
τον Γενικό Γραμματέα της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης-Δήμαρχο Σελέρου κ. Ιντζέ Μεμέτ
Μπιρόλ, τον Δήμαρχο Κομοτηνής κ. Δημήτρη Κοτσάκη και τον Δήμαρχο Κεσάνης Τουρκίας κ. Μεχμέτ Οστζάν στα
εγκαίνια της εκδήλωσης. Στη φωτογραφία 9, στιγμιότυπο από το φεστιβάλ
φωτογραφία 10: Έκθεση Μεσογειακών
Προϊόντων του Προγράμματος ΜIDA
στο πλαίσιο του «Αγροτικού Αυγούστου» (3-12/8-2007) στα Χανιά της
Κρήτης. Ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης-Δήμαρχος Ξάνθης κ. Μιχάλης Στυλιανίδης (δεξιά) με τον Σύμβουλο
Ανάπτυξης της ΤΕΔΚ-Υπεύθυνο του
Προγράμματος ΜΙDA στην ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης, κ. Θανάση Κούρο και την κ. Αθηνά
Γιαννακάκη, επιστημονικό προσωπικό
του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε

9
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Πού εντάσσεται
η δημιουργία
του δικτυακού τόπου;

Σε ποιους απευθύνεται;
Α. Στους 80 ωφελούμενους του Σχεδίου, οι οποίοι θα συμμετέχουν στις δράσεις του, Συμβουλευτική Υποστήριξη,
Προκατάρτιση, Κατάρτιση και Απασχόληση.
Οι ομάδες στόχων του Σχεδίου είναι:
• Νέοι Άνεργοι (ηλικίας 20-34)
• Άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ)
• Ειδικές κατηγορίες γυναικών (με χαμηλή μόρφωση- αγρότισσες)
• Παλιννοστούντες
• Υποαπασχολούμενοι.
Β. Στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα του
Νομού Ξάνθης που θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν
στο άμεσο μέλλον στα Προγράμματα Απασχόλησης του
ΟΑΕΔ, τα οποία συμπεριλαμβάνονται στο συγκεκριμένο
Επιχειρησιακό Σχέδιο (Stage και Επιδότηση Νέων Θέσεων
Εργασίας).
Γ. Στους εταίρους της Ομάδας Συνεργαζόμενων Φορέων
(ΟΣΦ) του σχεδίου, στους κοινωνικούς φορείς που δεν
αποτελούν μέλη της συγκεκριμένης ΟΣΦ, αλλά πιθανά είναι
μέλη άλλων ΟΣΦ των Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης
που υλοποιούνται στα όρια της Περιφέρειας ΑΜΘ, στις
υπηρεσίες της Πολιτείας και στους άνεργους και υποαπασχολούμενους, εκτός των άμεσα ωφελουμένων του παρόντος σχεδίου.

www.

Η ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης, στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου
Σχεδίου της Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης
(ΤΠΑ) με τίτλο «Δίκτυο Απασχόλησης Πρωταγόρας»
Κατηγορία Πράξεων 5.5.1 «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης»-ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης 2000-2006, υλοποιεί
Ενέργειες Δικτύωσης, οι οποίες αποσκοπούν:
• στην καταγραφή των στοιχείων των παλιννοστούντων των Δήμων Αβδήρων και Βιστονίδας. Με
τον τρόπο αυτό θα δημιουργηθεί κατάλογος παλιννοστούντων που θα περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με
τις ικανότητες/δεξιότητές τους και την υπάρχουσα κατάστασή τους στην αγορά εργασίας.
• στη μεταφορά και διάθεση υλικού σε ηλεκτρονική
μορφή που θα προβάλει τις προτεραιότητες και τους
στόχους των κοινωνικά ευπαθών ομάδων
• στο να δοθεί η δυνατότητα στους τελικούς δικαιούχους των δράσεων που αφορούν σ’ αυτήν την
κατηγορία (άνεργοι 20-34), να επιλέξουν τα άτομα
εκείνα που χρειάζονται περισσότερη βοήθεια
• στις επιχειρήσεις να αναζητούν εργαζόμενους ορίζοντας παραμέτρους.
Μία από τις επιμέρους δράσεις που υλοποιεί, είναι και
η δημιουργία Δικτυακού τόπου.

δικτυακός τόπος της ΤΠΑ
“ Δίκτυο Απασχόλησης

Με κύριο γνώμονα τις ανάγκες των φορέων και των ατόμων
ευπαθών ομάδων και με απώτερο σκοπό την δυναμική
τους διείσδυση στο Διαδίκτυο, ο δικτυακός τόπος περιέχει
τις εξής ενότητες:
• Εισαγωγική Σελίδα, η οποία περιέχει το Κεντρικό Μενού
και μια περίληψη του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Τοπικής
Πρωτοβουλίας Απασχόλησης
• Κεντρική Σελίδα Επιλογών, όπου προβάλλονται τα βασικά θέματα που αφορούν στο Ολοκληρωμένο Σχέδιο
• Εσωτερικές Σελίδες, όπου προβάλλονται αναλυτικά οι
επιμέρους δράσεις και οι στόχοι του Ολοκληρωμένου Σχεδίου, οι δράσεις που υλοποιούνται από τους εταίρους της
ΟΣΦ, τα στοιχεία επικοινωνίας με τους εταίρους της ΟΣΦ
• Φόρμα επικοινωνίας
• Παροχή δυνατότητας αναζήτησης, με λέξεις κλειδιά,
υλικού στο διαδίκτυο μέσω της χρήσης δημοφιλών μηχανών αναζήτησης.
Σημαντικός παράγοντας για τη συνεχή και αξιόπιστη ενημέρωση της ιστοσελίδας είναι η συνεργασία με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων, της Νομαρχίας, των τοπικών
οργανισμών του ΟΑΕΔ, των συλλόγων των επωφελούμενων
ευπαθών ομάδων και των κοινωνικών φορέων.

Πρωταγόρας ”

Ποιος είναι ο στόχος της
δημιουργίας του;
Ο δικτυακός τόπος www.protagorasnet.gr έχει ως
στόχο τη μεταφορά και διάθεση υλικού σε ηλεκτρονική μορφή που προβάλει τις προτεραιότητες και τους
στόχους των κοινωνικά ευπαθών ομάδων, τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και δεξιότητες/ικανότητες της κάθε
ομάδας στόχου, τα προβλήματα και τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζει για την επιδίωξη και επίτευξη των στόχων της και της κοινωνικής της ενσωμάτωσης.
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάγκη να δημιουργηθούν ή και να διευρυνθούν κανάλια κοινωνικής ανταλλαγής και επικοινωνίας μεταξύ των εργοδοτών και
του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου με τα μέλη της
ομάδας στόχου, με απώτερο σκοπό την αλληλογνωριμία και την άμβλυνση των αναστολών και των προκαταλήψεων στις διαδικασίες πρόσληψης και
απορρόφησής τους στην εργασία.

Η δημοσίευση αυτή εντάσσεται στην πράξη με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΙΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΔΚ Ν. ΞΑΝΘΗΣ “ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ”
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ”»- ΚΩΔ.ΟΠΣ 87452

Η δράση συγχρηματοδοτείται κατά 80%
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

συνέχεια από σελ. 1

»» Λιμάνι Πόρτο-Λάγος

Τα παραπάνω συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν σε σύσκεψη στο Υπουργείο Εθνικής Ναυτιλίας τον Ιούλιο του 2007. Συμμετείχαν, ο
τότε Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας κ. Μανώλης Κ. Κεφαλογιάννης, ο τότε Υφυπουργός και σημερινός Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλέξανδρος
Κοντός, ο τότε Βουλευτής Ξάνθης κ. Φίλιππος Τσαλίδης, ο Νομάρχης Ξάνθης κ. Γεώργιος Παυλίδης, ο Δήμαρχος Ξάνθης κ.
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Μιχάλης Στυλιανίδης, η Δήμαρχος Αβδήρων
κ. Εύα Τσακίρη, ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Ξάνθης
κ. Παναγιώτης Ανδρικόπουλος, ο Πρόεδρος
του Λιμενικού Ταμείου κ. Θωμάς Τσιρχόγλου
και ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής κ. Γεώργιος Βλάχος.
Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, ο Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης-Δήμαρχος Ξάνθης, κ. Μιχάλης Στυλιανίδης δήλωσε:

Τι περιέχει ο δικτυακός
τόπος;

Νέα τροχιά ανάπτυξης

«Το λιμάνι του Πόρτο Λάγος κατέχει ξεχωριστή θέση για το Νομό μας και την ευρύτερη περιοχή. Η αναβάθμισή του θα
δώσει τη δυνατότητα για την υλοποίηση
μεγάλων έργων υποδομής ενταγμένα σε
έναν άξονα στρατηγικής ανάπτυξης και
προόδου».

Επίσης για το ίδιο θέμα, η Αντιπρόεδρος
της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης- Δήμαρχος Αβδήρων

κ. Εύα Τσακίρη, δήλωσε:
«Με την πρωτοβουλία αυτή το λιμάνι του
Πόρτο Λάγος αλλάζει σελίδα, εκσυγχρονίζεται και μπαίνει σε νέα τροχιά ανάπτυξης. Αγωνιστήκαμε, να πετύχουμε τον
στόχο μας γιατί πιστεύουμε ότι τα οφέλη
που θα προκύψουν για την τοπική κοινωνία και την ευρύτερη περιοχή είναι πολλά
και σημαντικά.».
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Σκέφτηκαν, Έγραψαν, Είπαν

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 20

/7/07

Όλες οι τοπικές εφημερίδες (Μαχητής, Αδέσμευτη, Εμπρός, Η
Φωνή της Ξάνθης, Θράκη, Αγώνας, Ακρίτας) εφημερίδες της Περιφέρειας ΑΜΘ και της Β. Ελλάδας, καθώς και αθηναϊκές, αναφέρθηκαν διεξοδικά στο Συνέδριο για τη «Δημιουργία Δικτύου
Βαλκανικών Πόλεων με Ιστορικά Κέντρα» που οργανώθηκε με πρωτοβουλία της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης, της Επιχείρησής της «Ενέργεια-Περιβάλλον-Ανάπτυξη» και του Δήμου Ξάνθης στις 4-6 Ιουλίου 2007
στην Παλιά Πόλη της Ξάνθης. Η προβολή του Συνεδρίου υποστηρίχτηκε επίσης από τους τοπικούς (Δημοτικό Ραδιόφωνο Ξάνθης) και
τους περιφερειακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, (ΕΡΑ Κομοτηνής,
Ράδιο Χρόνος και Ράδιο Παρατηρητής στην Κομοτηνή) το δεκαπενθήμερο περιοδικό του ΤΕΕ, ενώ διάφορες ιστοσελίδες φορέων,
οργανισμών, εφημερίδων καθώς και bloggs φιλοξένησαν λεπτομέρειες για τη διοργάνωση και τα πορίσματα του Συνεδρίου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ 4/7/07

7/ & 9/8/07
ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ 4/

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 12/7/07

Palmer καλεί Στυλιανίδη στο Στρασβούργο
Αποστάλθηκε στις 23-7-2007 επιστολή του Προέδρου της ΤΕΔΚ Ξάνθης, κ. Μιχάλη Στυλιανίδη, προς τον κ. Robert Palmer, Διευθυντή του Τμήματος Πολιτισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Συμβουλίου της Ευρώπης (CoE), με την
οποία προτείνεται η ένταξη δραστηριοτήτων του Δικτύου στο «Περιφερειακό
Πρόγραμμα για τον Πολιτισμό και την Φυσική Κληρονομιά στην Νοτιοανατολική
Ευρώπη», ένα σημαντικό Πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη ενώ παράλληλα επιδιώκεται η δημιουργία μίας μόνιμης λειτουργικής διασύνδεσης με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Στις 12-9-07, σε σχετική
απαντητική του επιστολή δηλώνει ο κ. Robert Palmer: «Συνεπώς, συμφωνώ ότι πρέπει να διε-

ρευνήσουμε τα πρακτικά ζητήματα που εμπλέκονται για τον συνδυασμό των Έργων
μας…» και προτείνει να πραγματοποιηθεί άμεσα μία συνάντηση στο Στρασβούργο.

Ημερολόγιο δικτύου ημέρα
... εβδομάδα/... μήνας
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τη Διακήρυξη.

•
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην πράξη με τίτλο: «Ενέργειες δημοσιότητας από την Αμιγή Επιχείρηση της
ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης, Ενέργεια-Περιβάλλον-Ανάπτυξη στο πλαίσιο του Σχεδίου με τίτλο: Προστασία-Αποκατάσταση και Αξιοποίηση του παραδοσιακού οικισμού της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης»

Η δράση συγχρηματοδοτείται κατά 80%
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

;
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ΣKEΨEIΣ ME ΛOΓO TΩN ΣYNEPΓATΩN THΣ TEΔK/EΠA

Τοπική Αυτοδιοίκηση & ευαισθησία

Η τοπική αυτοδιοίκηση κοντά σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες… To Ιατροκοινωνικό Κέντρο Δροσερού Δήμου Ξάνθης αποτελεί μια προσπάθεια της τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε να προωθηθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
και κοινωνικής προστασίας των κατοίκων του Δροσερού. Εμβολιασμοί παιδιών, ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες, ψυχολογική
υποστήριξη, αποδεικνύουν για μια φορά ακόμα
ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να αναλάβει
ενεργό και σημαντικό ρόλο τόσο στο σχεδιασμό
όσο και στην υλοποίηση έργων κοινωνικής μέριμνας.
Δ.Γ.

«Αδράξτε την ευκαιρία.. »

Τα παραπάνω λόγια του Εκπροσώπου του Συμβουλίου της Ευρώπης προς τους αιρετούς και στελέχη
των Βαλκανικών Πόλεων με Ιστορικά Κέντρα που
συμμετείχαν στο Συνέδριο της Ξάνθης, είναι «κολλημένα» στη σκέψη μου. Αμέσως μετά, η πρόσκληση
του Διευθυντή του Τμήματος Πολιτισμού και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Συμβουλίου της Ευρώπης
(CoE) για διαβούλευση στο Στρασβούργο, δημιουργούν ένα νέο τοπίο. Πεδίον λαμπρόν λοιπόν, ιδιαίτερα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ξάνθης, που
με την Παλιά της Πόλη μπορεί και αναλαμβάνει ιστορικό ρόλο.
Είναι από τις στιγμές που ως στέλεχος της Αυτοδιοίκησης αισθάνεσαι απέραντη ικανοποίηση γιατί μία προσωπική σκέψη, με συλλογικές προσπάθειες
και πολλή δουλειά βρίσκει ανταπόκριση και έχει σημαντικό πρακτικό αποτέλεσμα για τον τόπο σου.
Ν.Μ.

Βενιζέλου . . .

Στο δρόμο της Βενιζέλου, ένα ανθρώπινο χέρι προεξέχει και σπάει την μονοτονία των κάθετων τοίχων
που οριοθετούν την ευθεία του δρόμου προκαλώντας αμηχανία στους αφηρημένους διαβάτες.
Ανάμεσα από τα κάγκελα μιας σιδερένιας πόρτας,
σαν μαραμένο κοτσάνι λουλουδιού, απλώνεται το
χέρι ενός παιδιού με κουρασμένα μάτια. Στέκεται
εκεί, σχεδόν από τότε που ήμασταν παιδιά και ήταν
και αυτός παιδί και μας παρακολουθούσε στις σχολικές μας εκδρομές. Χαρούμενος τότε, άπλωνε το χέρι προς τα μας, γελούσε δυνατά, έλεγε κάτι λόγια ακαταλαβίστικα, εμείς μάλλον τρομάζαμε
γελούσαμε, τον κοροϊδεύαμε, ίσως να του πιάναμε και το μοναχικό του χέρι.
20 χρόνια τώρα, στην ίδια στάση, βουβός στέκεται εκεί ακόμα χαμένος στον
δικό του κόσμο, φτιαγμένο από ένα παιδικό μυαλό που αρνήθηκε και αυτό
να μεγαλώσει εγκλωβισμένος σε ένα επιτακτικό αντρικό σώμα, μια εικόνα
αμήχανη της πόλης.
Δ.Α.

το Τέλος του πιο γλυκού υποκοριστικού
των χρόνων της αθωότητας..

Το τέλος του πιο γλυκού υποκοριστικού των χρόνων της αθωότητας…
Το «Νησάκι», η ταβέρνα στην Παλιά Πόλη,
δίπλα στα «παπάκια», στις όχθες του χειμάρρου της πόλης δεν υπάρχει πια. Μόνο το γεφυράκι του υπάρχει ατόφιο. Τα υπόλοιπα,
εγκαταλελειμμένο, ρημαγμένο σκηνικό. Τι παιχνίδια κάναμε παιδιά εκεί! Πηδούσαμε από τη μια στην
άλλη όχθη του στενού ρυακιού που οριοθετούσε το χώρο του εστιατορίου
από τον έξω κόσμο. Και όταν μας φωνάζανε για φαγητό, τρέχαμε όλο τρέλα
πάνω από την κουρμπαριστή γεφυρούλα για να φάμε γρήγορα γρήγορα και
να ξαναγυρίσουμε στο παιχνίδι. Το κρυφτό ήταν περισσότερο ευνοημένο
λόγω των άπειρων κρυψώνων σε πολυεπίπεδα σημεία –μέχρι το Καβάκι φτάναμε… Και ο κ. Τάσος, ο ιδιοκτήτης, μάστορας της πιο τρυφερής μοσχαρίσιας της πόλης πάντα περνούσε από το τραπέζι μας για μια καλησπέρα, που
ελαττώνονταν χρόνο με το χρόνο μαζί με την όρασή του…
…Μίνι λεκτικό μνημόσυνο, με την ελπίδα η δημιουργία και η φαντασία να
«αξιοποιήσουν» το χώρο εκ νέου. Τα πάντα ρει μεν, επί τω βελτίω, εύχομαι και ελπίζω για την περίπτωση του μικρού νησιού που βρίσκεται σε ένα
από τα ωραιότερα σημεία της Ξάνθης αποτελώντας ιδιαίτερο κομμάτι της
καθημερινής ιστορίας της πόλης.
Β.Π.
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
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δραστηριότητες
ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ [ΤΕΔΚ] ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΜΙΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΠΑ)

Περί απορριμμάτων…
Με δεδομένη τη νέα χωροθέτηση
των Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων
(ΧΥΤΥ) στο πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στη Περιφέρεια
Αν. Μακεδονίας-Θράκης, ζητήθηκε
εκ μέρους της Ανώνυμης Εταιρίας
«Διαχείριση Απορριμμάτων Αν. Μακεδονίας-Θράκης» (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ.)
η πρόταση της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης για
την χωροθέτηση των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ),
των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και του
χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) για το Νομό Ξάνθης.
Λαμβάνοντας πλέον υπόψη ότι ΜΕΑ
και αντίστοιχα ΧΥΤΥ προβλέπεται
να λειτουργήσουν στο ανατολικό
τμήμα του Νομού Καβάλας και στο
Νότιο τμήμα του Νομού Εβρου, το
Δ.Σ. της ΤΕΔΚ:
• Ως ΧΥΤΑ πρότεινε τον ήδη χωροθετημένο και λειτουργούντα από
χρόνια ΧΥΤΑ παραπλεύρως του Εργοστασίου Ζαχάρεως
• Για το υπό δημιουργία ΚΔΑΥ προτείνεται να χωροθετηθεί σε οικόπεδο ιδιοκτησίας Δήμου Ξάνθης
εντός της εδαφικής περιφέρειας
του Δήμου. Η τελική θέση θα
προσδιορισθεί αφού πρώτα οριστικοποιηθούν και γνωστοποιηθούν
αφενός οι τελικές θέσεις όπου χωροθετούνται τα αντίστοιχα ΚΔΑΥ
για τους Νομούς Ροδόπης και Καβάλας και αφετέρου ο προορισμός
που θα έχουν τα ανακυκλώσιμα
υλικά του Νομού Ξάνθης.
• Ως προς τους χώρους ΣΜΑ, για
την ορεινή περιοχή συμφωνεί με
τη νέα τοποθεσία που προτείνουν
ο Σ.Δ.Α.Ν.Ξ. και οι Δήμοι Μύκης
και Σταυρούπολης, για δε την πεδινή προτείνει να δημιουργηθεί
στο σημερινό χώρο που λειτουργεί
ο ΧΥΤΑ Ν. Ξάνθης.

Η επόμενη μέρα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του
Συνεδρίου (Ξάνθη, 4-6 Ιουλίου
2007) που σηματοδότησε την
ίδρυση του «Δικτύου Βαλκανικών
Πόλεων με Ιστορικά Κέντρα», τα
μέσα μαζικής ενημέρωσης -τόσο
σε περιφερειακό όσο και σε τοπικό
επίπεδο- στήριξαν την προσπάθεια
της ΕΠΑ με έντυπα και διαδικτυακά
αφιερώματα, ραδιοφωνικές εκπομπές και αναφορές σε blogg. Αλλά
και μια σειρά στοχοθετημένων
ενεργειών της ΕΠΑ μετά τη επιτυχή λήξη του συνεδρίου, έβαλε
τα πράγματα σε νέα τροχιά (βλ.
σελ. 5).

Η καρδιά μας χτυπά
στην Ηλεία…
Το ΔΣ της ΤΕΔΚ αποφάσισε να αναλάβει πρωτοβουλία με στόχο τη
συνδρομή της ΤΑ του Ν. Ξάνθης
στις προσπάθειες ανακούφισης των
περιοχών του Ν. Ηλείας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.
Για το σκοπό αυτό πρότεινε στους
ΟΤΑ του Ν. Ξάνθης αλλά και στα
Νομικά Πρόσωπα αυτών να μεταφέρουν στην ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης μετά
από σχετική απόφαση των συλλογικών τους οργάνων όποιο χρηματικό
ποσό δύνανται στο πλαίσιο των οικονομικών τους δυνατοτήτων προκειμένου στη συνέχεια αυτό να
διατεθεί στην ΤΕΔΚ Ν. Ηλείας για
κάλυψη άμεσων αναγκών στις πληγείσες περιοχές.
Η ΤΑ του Ν. Ξάνθης με την πρωτοβουλία της αυτή επιδεικνύει
πνεύμα αυτοδιοικητικής αλληλεγγύης προσδοκώντας να συμβάλλει με το δικό της τρόπο στην
αντιμετώπιση των προβλημάτων
και συνεπειών των καταστροφικών
πυρκαγιών.

Εκδόσεις

Η αναβάθμιση του λιμένα Πόρτο
Λάγος με την ένταξή του στους Λιμένες Εθνικής Σημασίας και η επεξεργασία Σχεδίου για τη μετατροπή
του Λιμενικού Ταμείου λιμένα
Πόρτο Λάγος σε Οργανισμό Λιμένος
με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας
ήταν τα θέματα που συζητήθηκαν
κατά τη διάρκεια συνάντησης που
πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο
Εμπορικής Ναυτιλίας τον Ιούλιο
(περισσότερες πληροφορίες για το
ποιοι συμμετείχαν καθώς και δηλώσεις
των κ.κ. Μιχάλη Στυλιανίδη και Εύας
Τσακίρη στην 1η & 4η σελίδες).

Φυλλαδίων συνέχεια...
Άοκνα η ΤΕΔΚ, συνεχίζει την εκδοτική της παραγωγή,
στο πλαίσιο ενημέρωσης για τις δράσεις και τα
προγράμματα που
υλοποιεί. Προσφάτως λοιπόν, ενταγμένο στο
Πρόγραμμα ΜΙDA
(βλ. σελ. 3) εκδόθηκε ένα σύντομο και περιεκτικό έντυπο για
το Πρόγραμμα, τους στόχους του
και τις συγκεκριμένες δράσεις που
η ΤΕΔΚ έχει αναλάβει στο πλαίσιό
του. Το φυλλάδιο μπορούσαν να το
προμηθευτούν οι συμμετέχοντες
των εκδηλώσεων που διοργάνωσε
η ΤΕΔΚ στο πλαίσιο του ΜΙDA τόσο
στα φετινά «Δημοκρίτεια» των
Αβδήρων όσο και στις «Γιορτές Παλιάς Πόλης Ξάνθης» -… τις λεπτομέρειες για τη συμμετοχή της ΤΕΔΚ
τις κρατάμε για το επόμενο τεύχος.

Βασίλης ∆. Αϊβαλιώτης - Σοφία ∆. Αδαμαντίδου

απ’ τον τόπο σου...

»

Πόρτο-Λάγος, λιμάνι
εθνικής σημασίας

Σαμακώβ

το μονηστεφές Πέραν των ξανθίων

Το Πέραν…

Μέρος Α

… της Κωνσταντινούπολης-το Πέραν της ακτής
του Κερατίου κόλπου- για πολλούς είναι ένα
μέρος οικείο, ξακουστό, φορτωμένο με ιστορικές
περγαμηνές και μαρτυρίες-σύμβολα του παρελθόντος του. Ποιο είναι όμως το ταπεινό Πέραν
των Ξανθίων; Πέραν ποίου κείτεται η συνοικία

Ξάνθη 2007

Συμμετοχή της ΤΕΔΚ
στην Έκθεση
«POLIS 2007»
Στην Έκθεση «POLIS 2007» που
διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη
φέτος για 6η φορά αποφασίσθηκε
να συμμετάσχει η ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης. Το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΤΕΔΚ αξιολόγησε ως απόλυτα θετική την παρουσία της ΤΕΔΚ Ν.
Ξάνθης κατά τις προηγούμενες
τέσσερις φορές που συμμετείχε
δεδομένου ότι δόθηκε η ευκαιρία
παρουσίασης του σημαντικού
έργου που επιτελείται από την Τ.Α.
στο Νομό Ξάνθης αλλά και ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών
με τους λοιπούς συμμετέχοντες
φορείς στη συγκεκριμένη Έκθεση.

Γενικό Πλαίσιο
Χωροταξικού
Σχεδιασμού
Ολοκλήρωσε το
έργο της η
Ομάδα
Έργου που
συστάθηκε
με πρωτοβουλία του
Νομάρχη Ξάνθης κ. Γιώργου Παυλίδη. Η ομάδα συνέταξε κείμενο
με τις θέσεις της προκειμένου
να αξιοποιηθεί από τους Τοπικούς φορείς. Από πλευράς ΤΕΔΚ
Ν. Ξάνθης ως μέλος της Ομάδας
συμμετείχε ο Σύμβουλος Ανάπτυξης, κ. Νίκος Μίχος.

Στους δρόμους της
Μεσογείου

Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Δημοκρίτεια 2007» του
Δήμου Αβδήρων και της δράσης
του Προγράμματος ΜΙDA «Μεσογειακές Διαδρομές Πολιτισμού και
Γεύσεων», η ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης διοργάνωσε με ιδιαίτερη επιτυχία:
α) την εκδήλωση «Το Ψωμί της
Γαίας» (25/7/2007) β) την έκθεση
«Προϊόντα της Μεσογειακής Γης»
(26-28/2/2007). Παράλληλα, η
ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης ως συμμετέχων
εταίρος στην Επιτροπή Καθοδήγησης
του ανωτέρω Προγράμματος, διοργάνωσε στις 23 Ιουλίου 2007 στην
πόλη της Ξάνθης Συνάντηση Επιτροπής Καθοδήγησης. Επιπλέον,
στο πλαίσιο της ίδιας δράσης, η
ΤΕΔΚ συμμετείχε σε εκδηλώσεις
που έλαβαν χώρα στην Potenza της
Ιταλίας, στην Κομοτηνή, στην Κεσάνη Τουρκίας και στα Χανιά. Πληροφορίες για το MIDA και τους στόχους
του, μπορεί να αντλήσει κανείς μέσα
από - το προαναφερόμενο - σχετικό
ενημερωτικό φυλλάδιο που εξέδωσε
η ΤΕΔΚ, εταίρος του συγκεκριμένου
Προγράμματος.

που ονομάζεται Σαμακώβ; Και ακόμη γιατί οι συγγραφείς επέλεξαν να γεννήσουν μία καινούργια
λέξη, μονηστεφές, για να περιγράψουν το ταπεινό – σε σχέση με την απέναντι κείμενη Παλιά Πόλη
της Ξάνθης- Πέραν; Αυτά τα ερωτήματα, τριβέλισαν το μυαλό μας, με το πρώτο σχεδόν άγγιγμα του
νέου βιβλίου των Βασίλη Αϊβαλιώτη και Σοφίας Αδαμαντίδου. Ένα πόνημα, εκδόσεων Δημοτικής
Επιχείρησης Ανάπτυξης Δήμου Ξάνθης (ΔΕΑΞ) και Πολιτιστικού Αναπτυξιακού Κέντρου Θράκης (ΠΑΚΕΘΡΑ), που περιλαμβάνεται στο φάκελο για τις «Γιορτές της Παλιάς Πόλης 2007».
Το βιβλίο είναι το πρώτο μέρος μίας σειράς με σημείο αναφοράς τη συνοικία Σαμακώβ, από τις παλαιότερες συνοικίες στην Ξάνθη. Αποτελείται από 140 σελίδες, 225 παλιές και σύγχρονες φωτογραφίες, χάρτες, σχεδιαγράμματα και αναφορές σε 500 και πλέον πρόσωπα που έζησαν ή είχαν σχέση
με το Σαμακώβ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το βιβλίο αποτελεί την πρώτη συνθετική αναφορά για
αυτήν την άγνωστη στους πολλούς αλλά εξαιρετικά γοητευτική συνοικία της Ξάνθης.
Βασίλη Αϊβαλιώτη, Σοφίας Αδαμαντίδου, Σαμακώβ, το μονηστεφές Πέραν των ξανθίων Μέρος Α.
Πληροφορίες για την έκδοση: ΔΕΑΞ, τηλ.: 25410 22632, ΠΑΚΕΘΡΑ, τηλ.: 25410 73808.

»»» Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Κωδικός: 4197
Γραφεία:
Τηλ.:
Fax.:

E-mail:
6

Γεωργίου Σταύρου 20, Τ.Θ.:247
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Ιδιοκτήτης:
ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης
Εκδότης:
Μιχάλης Στυλιανίδης, Πρόεδρος ΤΕΔΚ
Ν. Ξάνθης

Σ’ αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν:
Δήμητρα Γώγου, Θανάσης Κούρος, Νίκος
Μίχος, Μαρία Μούτσιου, Βάγια Παπαδοπούλου
Επιμέλεια ύλης: Νίκος Μίχος
Επιμέλεια κειμένων: Βάγια Παπαδοπούλου

Σχεδιασμός - Σελιδοποίηση: ZOOM art group
Εκτύπωση: «Τυπόγραμμα α.ε»
Υπεύθυνος τυπογραφείου: Δημήτρης Γεντσίδης
Η Φωνή της Αυτοδιοίκησης διανέμεται στους ΟΤΑ,
σε Δημόσιους Οργανισμούς, Επιμελητήρια κ.λπ.

