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Μάθετε περισό-
τερα, για τον Ιαμα-
τικό,Θρησκευτικό,
Αλιευτικό τουρισμό
στα Άβδηρα

σελ. 5

5 Μουσεία του
Νομού Ξάνθης
στο… τσεπάκι μας!

σελ. 5

Μαθήματα περιβαλ-
λοντικής ευαισθη-
σίας από τα παιδιά
μας... 

σελ. 5

συνέχεια στη σελ. 4

Αποκριές στην
Ξάνθη: ο Διόνυσος
ζει εδώ!   

σελ. 2

Στην κατεύθυνση αυτή συγκροτήθηκαν ομάδες εργασίας σε κάθε ΟΤΑ
οι οποίες με την υποστήριξη και συντονισμό του Γραφείου Ανάπτυ-

ξης και Προγραμματισμού (ΓΑΠ) της ΤΕΔΚ και υπό τις κατευθύνσεις
της  κάθε Δημοτικής/Κοινοτικής Αρχής συνέταξαν την πρόταση του κάθε
ΟΤΑ. Η επεξεργασία του συνόλου των προτάσεων των ΟΤΑ από τους Συμ-
βούλους Τοπικής Ανάπτυξης της ΤΕΔΚ είχε ως αποτέλεσμα  τη σύνταξη
ενός Προγράμματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού μας. Το ενι-

αίο Πρόγραμμα για το Νομό Ξάνθης που προέκυψε μετά από συνεργα-
σία της Υπηρεσίας Προγραμματισμού της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη-
σης με το ΓΑΠ της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης συνυποβλήθηκε για ένταξη και
χρηματοδότηση στο ΠΑΑ 2007-2013, μετά από απόφαση του ΔΣ της
ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης και του Νομαρχιακού Συμβουλίου, γεγονός που αναδει-
κνύει την ισότιμη συμμετοχή των δύο βαθμίδων της Αυτοδιοίκησης
στον αναπτυξιακό προγραμματισμό του Νομού Ξάνθης.

Η ΤΕΔΚ  Ν. Ξάνθης ανέλαβε πρωτοβουλία για την εκπόνηση ενός ενιαίου Προγράμματος σε επίπεδο Νομού Ξάνθης σε συνεργασία με τη
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ξάνθης, προκειμένου να υποβληθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προς ένταξη και
χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013«Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Αξίζει να σημειωθεί
ότι η συγκεκριμένη ονομασία δόθηκε ως ένδειξη αναγνώρισης της συμβολής του μεγάλου Ξανθιώτη συνεταιριστή ηγέτη στην
αγροτική ανάπτυξη της χώρας και στη δημιουργία και ενδυνάμωση του συνεταιριστικού μας κινήματος.

Ηολοκληρωμένη αξιοποίηση των γεω-
θερμικών πεδίων της Ν. Κεσσάνης ξε-
κίνησε ως το πιο προωθημένο

γεωθερμικό πρόγραμμα της χώρας και ως πι-
λότος για την αξιοποίηση παρόμοιων πεδίων
του Ελληνικού χώρου. Η κατασκευή της βα-
σικής μονάδας εκμετάλλευσης του πεδίου
σηματοδοτούσε τότε την έναρξη αξιοποί-
ησης της γεωθερμικής ενέργειας σε εμπο-
ρική κλίμακα στην Ελλάδα. Είκοσι χρόνια

μετά, τίποτα από τα παραπάνω δεν επαλη-
θεύθηκε. Μετά από πλήθος λανθασμένων
κυρίως «κεντρικών» επιλογών σήμερα το
πεδίο αποτελεί μια «πληγή» που όμως πρέ-
πει να κλείσει. Το διάστημα αυτό, η Τοπική
Αυτοδιοίκηση -ακόμη και πέρα από τις αρ-
μοδιότητές της- προχώρησε σε πλήθος πρω-
τοβουλιών και προβληματίζεται για το τι
άλλο πρέπει να κάνει από τη μεριά της για
την αξιοποίηση του πεδίου. »»»»

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»

της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου, συνο-
λικού ύψους 6 δισ. ευρώ, εγκρίθηκε
με πολύ σημαντικές δράσεις για την ανά-
πτυξη της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και
των υποδομών και είχαμε την ευκαιρία μέσα
από αυτές τις συσκέψεις χωριστά για τον
κάθε Nομό, να διαμορφωθεί ένα
Oλοκληρωμένο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Υποδομών. Η Περιφέρεια Ανατο-
λικής Μακεδονίας-Θράκης όσον αφορά στον
αγροτικό τομέα έχει πολλές προοπτικές,
έχει πολλές δυνατότητες, είναι η πύλη των
παρευξείνιων χωρών αλλά και όλων των
χωρών της Βαλκανικής και οφείλουμε να
αξιοποιήσουμε αυτές τις δυνατό-
τητες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Αλέξανδρος Κοντός
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 

& Τροφίμων

Η ανάπτυξη του αγροτικού χώρου,
με πλειάδα ουσιαστικών έργων,

αποτελεί επί πολλά χρόνια καθαρή στό-
χευσή μας, η οποία ήδη αποδίδει. Σε
συνεργασία με την Τοπική Ένωση Δήμων
& Κοινοτήτων προχωρήσαμε στην κα-
τάρτιση και υποβολή έργων για ένταξη
στο Πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτα-
τζής». Μέσα από τα συγκεκριμένα έργα
που προτείνουμε ως Νομαρχιακή Αυτο-
διοίκηση εκφράζουμε ξεκάθαρα την
άμεση προτεραιότητά μας που
είναι η ενίσχυση της πολιτικής
αγροτικής ανάπτυξης στην πε-
ριοχή μας.

Γιώργος Παυλίδης
Νομάρχης Ξάνθης

Στόχος μας αποτελεί το να λειτουργή-
σουν όλοι οι ΟΤΑ με τη Νομαρχιακή Αυ-

τοδιοίκησης σε αγαστή συνεργασία προς
μεγιστοποίηση των οφελειών του συνόλου των
πολιτών του Νομού. Το Πρόγραμμα Αγροτικής
Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» είναι
ένα ακόμη στοίχημα για εμάς. Kοινό όραμα
που διαπερνά όλα τα έργα που συνυποβάλ-
λουμε σε συνεργασία με τη Νομαρχία Ξάνθης
είναι ένα: η μετατροπή των προτεραιοτήτων
σε προγράμματα και έργα. Και λέξη «κλειδί»
η βελτίωση· βελτίωση  της ανταγωνιστικότη-
τας του αγροτικού τομέα, βελτίωση της
ζωής των συμπολιτών μας που ζούν
στην ύπαιθρο. 

Μιχάλης Στυλιανίδης
Δήμαρχος Ξάνθης

Πρόεδρος ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης
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τεύχος 68ο

Προ των θυρών το
λογότυπο και η
«ταυτότητα» της Πα-
λιάς Ξάνθης από την
ΕΠΑ

σελ. 6

Συμβουλευτικές υπη-
ρεσίες της ΕΠΑ στην
εκπόνηση του Επι-
χειρησιακού Σχεδίου
για τον Δήμο Ξάνθης 

σελ. 6

Πρόγραμμα 
2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»
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Οι πίνακες με τα προτεινόμενα προς ένταξη έργα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» στη σελ. 4 »» »»» »»»»»

Αγροτικής Ανάπτυξης

“
“
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Και το κλείσιμο των Γιορ-
τών, παραδοσιακά, με την πολύωρη παρέ-
λαση... Μια απόλυτα βιωματική κατάσταση που
όποιος δεν συμμετέχει, απλά δεν ξέρει τι
χάνει…

Πολύ καλή η διοργάνωση των φετινών Αποκριάτικων Γιορτών. Η επιτυχία
δεν ήρθε βεβαίως ούτε εύκολα, ούτε αυτονόητη ήταν. Τα συγχαρητήρια
πηγαίνουν κυρίως στη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Ξάνθης (ΔΕΑΞ) που
τα στελέχη της άοκνα και με απίστευτη ενέργεια και μεράκι εργάζονταν για
πολύ καιρό προκειμένου να πετύχουν ένα τέτοιο θεαματικό αποτέλεσμα.
Και του χρόνου παιδιά, με το δύσκολο στοίχημα να ξεπεράσετε τον φετινό
πολύ καλό εαυτό σας!

Το φλαμίγκο «Ξανθού-
λης», η «φρέσκια»
μασκότ του Ξανθιώτι-
κου Καρναβαλιού, και
στη ζωντανή του
μορφή, μπροστά στο
ρολόι της πόλης, με
φόντο το κυρίως πανώ
των Γιορτών.

Άρμα φουτουριστικής αισθητικής εν μέσω διο-
νυσιακής ατμόσφαιρας... Οι φετεινές Γιορτές
ήταν ένα πάρτυ που κράτησε ξάγρυπνη την
πόλη, τουλάχιστον για ένα ολόκληρο -το τελευ-
ταίο κυρίως- τριήμερο.

Και άρωμα από Βραζιλία είχαμε
στις φετινές γιορτές. Οι Sam-
baxe μας έκαναν και μας μαζί
τους να λικνιστούμε στους ρυθ-
μούς της bossa nova, της
samba ή τουλάχιστον, να το
προσπαθήσουμε….

«Οι Κούκεροι και ο Μύθος των Μασκο-
φόρων»: ένας εικαστικός περίπατος με
έργα της Βουλγάρας φωτογράφου Katia
Ilieva, που φιλοξενήθηκε στο Λαογρα-
φικό Μουσείο της πόλης… Όταν μια
τοπική γιορτή ξεπερνά τα σύνορα και
απλώνεται στη γειτονιά των Βαλκανίων
φανερώνει μια ελπιδοφόρα δυναμική.

Μια από τις φετινές καινοτομίες των διοργα-
νωτών ήταν  η αξιοποίηση της Κεντρικής
Πλατείας της πόλης ως χώρου συναυλιακών
εκδηλώσεων. Οι Locomondo, το μεσημέρι
του ηλιόλουστου Σαββάτου, έκαναν την-
ασφυκτικά γεμάτη από νεολαία- πλατεία να
δονείται σε ροκ ρυθμούς.

43οΞανθιώτικο Καρναβάλι
ΘΡΑΚΙΚEΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚEΣ ΕΟΡΤEΣ

Το Χορευτικό Εργαστήρι
της Φιλοπρόοδης Ένωσης
Ξάνθης αναπαράστησε δρώ-
μενα της Θρακικής Ορφικής
Γης στην Κεντρική Πλατεία
της πόλης. «Κουδουνάδες»
και «μουντζούρηδες», «κα-
λόγεροι» και «μπάμπω»,
ήταν όλοι εκεί, ξετυλίγοντας
το κουβάρι της παράδοσης,
στήνοντας ένα αλλιώτικο
θρακιώτικο γλέντι για όλους.

Χωρίς υπερβολή, μια από τις πιο ευχάρι-
στες εκπλήξεις των φετινών Γιορτών ήταν
η παρουσίαση του τετράγλωσσου (ελλη-
νικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά) ντοκι-
μαντέρ σε μορφή DVD που παρήγαγε η
ΔΕΑΞ στο πλαίσιο προβολής του παραδο-
σιακού οικισμού της Παλιάς Ξάνθης. Ένα
γλέντι πολιτισμού και αναμνήσεων –προ-
μηθευτείτε το άμεσα από τα γραφεία της
ΔΕΑΞ (τηλ.: 25410 73640).

»

»

»

»

»

»

»

ef_68d:efim.65  17-04-08  13:47   2



Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3

Ει
δι

κό
 έ

νθ
ετ

ο

Στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος και με τον παρα-
πάνω τίτλο, κυκλοφόρησε πρόσφατα η νέα ενημερωτική έκ-
δοση της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης. Το έντυπο απευθύνεται
στους ωφελούμενους που συμμετέχουν στις Δράσεις
του παραπάνω Επιχειρησιακού Σχεδίου (ΕΣ) καθώς και
στις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις του
Νομού που έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στα Προ-
γράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ που συμπεριλαμβάνονται
στο συγκεκριμένο ΕΣ.

Η Ενέργεια-Περιβάλλον-Ανάπτυξη…
… (ΕΠΑ), δηλαδή η Αμιγής Επιχείρηση της ΤΕΔΚ Ν. Ξάν-
θης και η Αναπτυξιακή Εταιρεία Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης, στο πλαίσιο υλοποίησης της Τοπικής Πρωτοβου-
λίας Απασχόλησης (ΤΠΑ) «Πρωταγόρας» εξέδωσαν έν-
τυπο με τίτλος: 

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις απασχόλησης 
«χρήσιμοι φορείς για την εργασία»

Κύριος σκοπός του «Πρωταγόρα»…,
… δηλαδή του παραπάνω Σχεδίου Ολοκληρωμένης Πα-
ρέμβασης, που υλοποιείται στο πλαίσιο των Τοπικών Πρω-
τοβουλιών Απασχόλησης (ΤΠΑ), είναι η άμβλυνση
ανισοτήτων που παρουσιάζονται ως προς την πρό-
σβαση στην αγορά εργασίας για τις ευπαθείς ομάδες
πληθυσμού (Άτομα με Ειδικές Ανάγκες -ΑμΕΑ-, γυναίκες
με χαμηλή μόρφωση και αγρότισσες, παλιννοστούντες,
νέοι -20-34 ετών- άνεργοι και υποαπασχολούμενοι) των
Δήμων Αβδήρων και Βιστονίδας. Οι πληθυσμοί αυτοί
βρίσκονται ή γειτονεύουν στις ζώνες προστασίας της Σύμ-
βασης Ραμσάρ, περιοχές για τις οποίες ισχύει καθεστώς
περιορισμών ως προς την ανάπτυξη παραγωγικών δρα-
στηριοτήτων. 

Σκοπός του εντύπου… 
… είναι να καλύψει τις ανάγκες ενημέρωσης και πληρο-
φόρησης των παραπάνω κοινωνικών ομάδων σε θέματα
που αφορούν στην απασχόλησή τους. Συγκεκριμένα,
υπάρχουν κατάλογοι με τους φορείς (πληροφορίες και
τηλέφωνα) που δραστηριοποιούνται σε θέματα απα-
σχόλησης και έτσι οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να
πληροφορηθούν για:
�τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού –

ΟΑΕΔ-
�τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης -ΚΠΑ- του ΟΑΕΔ
�τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης -ΚΕΚ- του Νο-

μού Ξάνθης

Η δημοσίευση αυτή εντάσσεται στην Πράξη με τίτλο: «Ενέργειες Δημοσιότητας
και Ευαισθητοποίησης από την Τοπική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων Ν. Ξάνθης,
στο πλαίσιο του Σχεδίου με τίτλο “Oλοκληρωμένο Τοπικό Πρόγραμμα Ανάπτυ-
ξης, Απασχόλησης & Κοινωνικής Συνοχής στην Περιοχή του Νέστου”».

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2000-2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

To Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 
κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο.

Η έκδοση αναφέρεται στους στόχους του Προγράμματος καθώς και στις
Δράσεις Απασχόλησης, με αναλυτική αναφορά σε καθένα από τα Προγράμματα
του ΟΑΕΔ και στο τι ακριβώς θα πρέπει ωφελούμενοι και επιχειρήσεις να γνωρί-
ζουν προκειμένου να ενταχθούν σε αυτά.
Επιπλέον, τέσσερις από τους νέους επιχειρηματίες που στο πλαίσιο του συγκε-
κριμένου Προγράμματος άνοιξαν τη δική τους επιχείρηση, καταθέτουν τις
εμπειρίες τους και μιλούν για τα μελλοντικά τους επαγγελματικά σχέδια.

Τέλος, το έντυπο περιλαμβάνει χρήσιμο χάρτη του Νομού Ξάνθης με τους Δή-
μους και τις Κοινότητες που τον συναποτελούν καθώς και μια γενική εισαγωγή για
το τι είναι οι «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις», τους στόχους τους και ποιες συγ-
κεκριμένα υλοποιούνται στο Νομό στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΜΘ 2000-2006.

�τις Δομές Συμβουλευτικής Υποστήριξης
�τα Γραφεία Διαμεσολάβησης και Συμβουλευτικής Στα-

διοδρομίας
�τους Φορείς Αγροτικού Ενδιαφέροντος (Ένωση Αγροτι-

κών Συνεταιρισμών Ξάνθης, Ένωση Νέων Αγροτών Ξάνθης,
Οργανισμό Πληρωμών Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων
Προσανατολισμού Εγγυήσεων-ΟΠΕΚΕΠΕ-Διεύθυνση Θράκης,
Οργανισμό Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτι-
σης και Απασχόλησης-ΟΓΕΕΚΑ- «Δήμητρα», κ.ά.)

�διευθύνσεις Φορέων που αφορούν στην ομάδα στόχο των
Παλλινοστούντων-Ομογενών (Κέντρο Πληροφόρησης και
Υποστήριξης Παλιννοστούντων-Μεταναστών-Προσφύγων Δή-
μου Ξάνθης -KEΠΥΠ, Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης Αλλο-
δαπών και Μεταναστών, Γενική Γραμματεία Αποδήμου
Ελληνισμού -ΓΓΑΕ-, κ.ά.)

�διευθύνσεις Φορέων που αφορούν
στην ομάδα στόχο των ΑμΕΑ
(Κέντρο Διάγνωσης, Αξιολόγησης
& Υποστήριξης -ΚΔΑΥ- ΑμΕΑ, Κέν-
τρο Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρ-
τισης ΑμΕΑ- ΚΕΚΥΚ- ΑμΕΑ

�τις Κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων και
�τις πηγές αναζήτησης εργασίας (ΑΣΕΠ, εφημερίδες, κ.ά).

Το έντυπο μπορείτε να το προμηθευτείτε από:

�την Τοπική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων Νομού Ξάνθης

�την Αναπτυξιακή Εταιρία ΑΜΘ Α.Ε., Κέντρο Ευρωπαϊκής
Πληροφόρησης Ξάνθης 

�τους Δήμους Αβδήρων και Βιστονίδας

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Δίκτυο Απα-
σχόλησης Πρωταγόρας» μπορείτε να βρείτε στο…

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2000-2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται 
κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 

και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο

Η δημοσίευση αυτή εντάσσεται στην πράξη με τίτλο «Ενέργειες Δημοσιότητας
και Ευαισθητοποίησης από την Αμιγή Επιχείρηση της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης, “Ενέργεια-
Περιβάλλον-Ανάπτυξη”, στο πλαίσιο του Σχεδίου με τίτλο “Δίκτυο Απασχόλη-
σης Πρωταγόρας”».

Τοπική Πρωτοβουλία 
Απασχόλησης

«ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ»

Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Απασχόλησης

Χρήσιμοι φορείς για την εργασία

Η τοπική κοινωνία 
ενάντια στην ανεργία 

& στον κοινωνικό αποκλεισμό

Τοπική Πρωτοβουλία Απασχόλησης

Νέο έντυπο

Προμηθευτείτε το έντυπο από:

�την Τοπική Ένωση Δήμων 
& Κοινοτήτων Νομού Ξάνθης

Ολοκληρωμένο Τοπικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, Απασχόλησης & Κοινωνικής Συνοχής στην Περιοχή του Νέστου

Νέο έντυπο

»
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4 Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
1981 Διάνοιξη των 2 πρώτων παραγω-

γικών γεωτρήσεων από το ΙΓΜΕ
1988 Εκχώρηση στην ΕΤΒΑ του δικαιώματος

κατασκευής των έργων υποδομής σε
46.000 στρ. με χρηματοδότηση 1,2 δις δρχ.

1993 Το Υπουργείο προχωρά σε αρχική πρόσκληση εν-
διαφερομένων για την εκμίσθωση του δικαιώματος εκ-
μετάλλευσης του Γεωθερμικού Πεδίου
Αμεση ανταπόκριση και κατάθεση πρότασης από το Ενεργειακό
Γραφείο (ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης) και των Κοινοτήτων Κουτσού-Ν. Κεσσάνης-Σελίνου, με την
υποστήριξη της ΓΕΜΕΕ (θυγατρική ΕΤΒΑ) και του ΚΑΠΕ

1994 Το υπουργείο προχωρά σε Διεθνή πλειοδοτική δημοπράτηση εκμίσθωσης του Πεδίου
και των έργων υποδομής
Συστήνεται με πρωτοβουλία του Ενεργειακού Γραφείου (ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης) η «Εταιρεία
Εκμετάλλευσης Γεωθερμία Α.Ε.» με τη συμμετοχή της ΤΕΔΚ, του Δήμου Ξάνθης των
Κοινοτήτων Κεσσάνης, Κουτσού, Σελίνου, με την υποστήριξη του ΙΓΜΕ, ΚΑΠΕ, ΕΤΒΑ,
Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσ/νίκης, Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Νο-
μαρχίας Ξάνθης και Περιφέρειας ΑΜΘ. Η εταιρεία υποβάλλει προσφορά για τη διαχεί-
ριση του Πεδίου
Το Υπουργείο ανακοινώνει ότι στο διαγωνισμό πλειοδοτεί η εταιρεία «Θερμοκήπια
Θράκης Α.Ε.» με προτεινόμενες επενδύσεις 2,5 δις δρχ.

1995 Η εταιρεία που ανέλαβε την αξιοποίηση του πεδίου δεν προχωρά στην υλοποίηση της
προσφοράς της επικαλούμενη θέματα όπως σύμβαση Ramsar, απουσία Κανονιστικού
Πλαισίου για τις χρήσεις γης κ.λπ.
Το Ενεργειακό Γραφείο ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης σε συνεργασία με τη Νομαρχία προκαλεί στην
Ξάνθη σύσκεψη με το Γενικό Γραμματέα  του Υπουργείου Βιομηχανίας, κ. Τ. Μαντέλλη
Αποφασίζονται κρίσιμα ζητήματα όσον αφορά στην εκμετάλλευση του πεδίου από τους
Τοπικούς Φορείς που όμως ουδέποτε υλοποιήθηκαν λόγω παραίτησης του Γενικού Γραμ-
ματέα τους επόμενους μήνες.

1996 Συστήνεται η «Γεωθερμία Ν. Κεσσάνης Α.Ε.» με ιδιώτες μετόχους και την Κοινότητα Ν.
Κεσσάνης

1997 Υπογράφεται σύμβαση μίσθωσης 13.500 στρ. του Πεδίου με την παραπάνω εταιρεία
μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό

2000 Η παραπάνω εταιρεία αδυνατεί να εκτελέσει το επενδυτικό της πρόγραμμα και ως εκ τού-
του λύεται η σύμβαση με το Υπουργείο για την εκμετάλλευση του πεδίου

2001 Ο Δήμος Αβδήρων και το Ενεργειακό Γραφείο ΑΜΘ-ΤΕΔΚ ολοκληρώνουν μελέτη για τη
δημιουργία Βιοτεχνικού Πάρκου με χρήση Γεωθερμίας

2003 Το Ενεργειακό Γραφείο ΑΜΘ-ΤΕΔΚ με χρηματοδότηση της Περιφέρειας ΑΜΘ ολοκλη-
ρώνει τους ελέγχους και τις πραγματογνωμοσύνες στις εγκαταστάσεις του πεδίου. Το
κόστος για την αποκατάσταση πλησιάζει τα 750.000 ευρώ 

2008 Αναθερμαίνεται το ενδιαφέρον μέσω του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων καθώς και της Περιφέρειας για την αξιοποίηση του Πεδίου.
Συστήνεται Ειδική Επιτροπή με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων, κ. Αλέξανδρου Κοντού, με σκοπό τη μελέτη εφαρμογής της Γεωθερμίας στον
αγροτικό τομέα.

Β. ΚΡΙΣΙΜΑ ΘΕΜΑΤΑ
• Η αποκατάσταση των έργων υποδομής στο Γεωθερμικό Πεδίο (πιθανόν να χρειαστεί με-

ρικός επανασχεδιασμός των υποδομών)
• Αποσαφήνιση του μοντέλου αξιοποίησης του πεδίου: «o διαχειριστής θα είναι απο-

κλειστικά ο επενδυτής»; Δίδεται η δυνατότητα να διατίθενται ρευστά σε τρίτους; 
• Μπορεί ο επενδυτής να ασχολείται ταυτόχρονα με πολλαπλές εφαρμογές (τουριστικές,

γεωργικές, υδατοκαλλιέργειες κ.λπ.); 
• Πώς εξασφαλίζεται η ορθολογική διαχείριση του Γεωθερμικού Πεδίου ιδιαίτερα κατά το

πρώτο στάδιο λειτουργίας του;
• Πώς εξασφαλίζονται οι γεωργοί ιδιοκτήτες των αγροτεμαχίων της περιοχής; Θα αναγ-

κασθούν να πουλήσουν τα χωράφια τους στον «διαχειριστή-επενδυτή» ή θα τους δοθεί
η δυνατότητα εκμετάλλευσής τους;

• Η διερεύνηση νέων μορφών επενδύσεων πού μπορούν να υλοποιηθούν στο Γεωθερ-
μικό Πεδίο

• Αναγκαία είναι η ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στις ζώνες προστασίας και στις επι-
τρεπόμενες χρήσεις με βάση το κανονιστικό πλαίσιο για τις προστατευόμενες περιο-
χές και τα νέα Χωροταξικά Σχέδια.

ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ 
Σήμερα υπάρχουν αρκετά νέα δεδομένα με βάση τα οποία πρέπει να ξεκινήσει μια νέα προ-
σπάθεια όπως: 
• ο νέος Νόμος περί Γεωθερμίας ο οποίος όμως παραπέμπει πολλά ζητήματα σε Προ-

εδρικά Διατάγματα που δεν έχουν υπογραφεί
• ο νέος Νόμος περί συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα
• το τομεακό πρόγραμμα 2007-2013 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
• η αποκεντρωμένη πλέον σε περιφερειακό επίπεδο αρμοδιότητα περί της Γεωθερμίας
• η νέα προγραμματική περίοδος 2007-2013 με το αντίστοιχο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Μακεδονίας και Θράκης.
Τίποτα όμως δεν θα προχωρήσει εάν δεν υπάρξει πέρα από την πολιτική βούληση και η εφαρ-
μογή με αυστηρό χρονοδιάγραμμα ενός νέου προγράμματος για τα έργα υποδομής αλλά κυρίως
για τις προοπτικές υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων.  Οι διαδικασίες υλοποίησης των επεν-
δυτικών σχεδίων πρέπει να εξασφαλισθούν με λεπτομέρεια, διότι αν δεν γίνει αυτό κινδυ-
νεύουν και άλλες προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Περιφέρειά μας να έχουν την
ίδια τύχη: δηλαδή να γίνουν οι υποδομές αλλά να μη γίνουν οι επενδύσεις. Η βούληση,
όπως αποδεικνύεται και από τη μέχρι σήμερα εξέλιξη υπάρχει από τις τοπικές δυνάμεις, όμως
την αρμοδιότητα δεν την έχουν αυτές.

ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΤΑΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α’ &  Β’ ΒΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ-ΜΕΤΡΑ-ΥΠΟΜΕΤΡΑ-ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΥ
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ΑΞΟΝΑΣ  1 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΑ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑΣ

ΜΕΤΡΟ  111 Δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης και ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της διάδοσης επιστημονικών γνώσεων και καινοτόμων πρακτικών,
για τα άτομα που απασχολούνται στους τομείς της γεωργίας, των τροφίμων και της δασοκομίας

ΜΕΤΡΟ  122 Βελτίωση της οικονομικής αξίας των δασών
ΜΕΤΡΟ  125 Βελτίωση και ανάπτυξη της υποδομής που σχετίζεται με την ανάπτυξη και προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας

ΑΞΟΝΑΣ  2 ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
ΜΕΤΡΟ  216 Στήριξη για μη παραγωγικές επενδύσεις

ΑΞΟΝΑΣ  3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΜΕΤΡΟ  313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
ΜΕΤΡΟ  321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
ΜΕΤΡΟ  322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών
ΜΕΤΡΟ  323 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς
ΜΕΤΡΟ  341 Απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση, εφαρμογή

ΑΞΟΝΑΣ  4 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER
ΜΕΤΡΟ  413 Ποιότητα ζωής/διαφοροποίηση

ΥΠΟΜΕΤΡΟ  313 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
ΥΠΟΜΕΤΡΟ  321 Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
ΥΠΟΜΕΤΡΟ  322 Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών
ΥΠΟΜΕΤΡΟ  323 Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς

ΥΠΟΜΕΤΡΟ  Α Γεωργικός τομέας

Δράση 1: Εγγειοβελτιωτικά έργα και δράσεις
Δράση 2: Έργα αναδασμών
Δράση 3: Αγροτικός εξηλεκτρισμός
Δράση 4: Βελτίωση βοσκοτόπων
Δράση 5: Βελτίωση προσπελασιμότητας στις αγροτικές  εκμεταλλεύσεις (Αγροτική οδοποιία)

ΜΕΤΡΟ  223 Πρώτη δάσωση μη γεωργικών γαιών
ΜΕΤΡΟ  226 Αποκατάσταση του δασοκομικού δυναμικού και εισαγωγή δράσεων πρόληψης

ΥΠΟΜΕΤΡΟ  Β Δασοκομικός Τομέας Δράση : Διάνοιξη και Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου εντός των υπό εκμετάλλευση δασών

πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης
2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»

Σημείωση
Τα παραπάνω αποτελούν σκέψεις και προτάσεις του Σύμβουλου Ανάπτυξης της ΤΕΔΚ Ν. Νομού Ξάν-
θης κ. Νίκου Μίχου, ο οποίος διετέλεσε Διευθυντής του Ενεργειακού Γραφείου ΑΜΘ (1991-2001).

συνέχεια από τη σελ. 1

συνέχεια από τη σελ. 1
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Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 5

‰È¿ÊÔÚ·;
ΣKEΨEIΣ ME ΛOΓO TΩN ΣYNEPΓATΩN THΣ TEΔK/EΠA

A

Από αρχές Φεβρουαρίου στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης, υπάρχει κάδος ανα-
κύκλωσης για κουτάκια αλουμινίου. Κάθε πρωί οι μαθητές
του σχολείου περιμένοντας τη σειρά τους πετούν μέσα στον
κάδο τα κουτάκια αλουμινίου που έχουν φέρει από τα σπί-
τια τους.  Ένα μάθημα ευαισθησίας για το περιβάλλον από
τα παιδιά μας, που καθημερινά μας έχουν βάλει στη διαδι-
κασία να μαζεύουμε όλα τα κουτάκια αλουμινίου που χρη-
σιμοποιούμε στα σπίτια μας, γιατί πρέπει να τα
πετάξουμε  στο συγκεκριμένο κάδο ανακύκλωσης και όχι
στους κοινούς κάδους απορριμμάτων.
Μία προσπάθεια που αξίζει συγχαρητήρια, γιατί είναι ένα  μά-
θημα  από τα παιδιά μας για τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος.
Άραγε θα ακολουθήσουμε εμείς οι μεγάλοι αυτό το παράδειγμα;             Δ.Γ

… αυτό το δίμηνο στον πειρασμό ενός «τσιτάτου», όπως  ενδεχομένως κά-
ποιοι θα το χαρακτήριζαν, αν και το συγκεκριμένο -κατά την άποψή μου- πόρρω
απέχει από το να κατηγοριοποιείται ως τέτοιο, αλλά ας είναι…
Ας μου επιτραπεί επίσης η χρησιμοποίηση της αγγλικής γλώσσας γιατί πιστεύω
ότι αποδίδει με ήρεμη δύναμη- αυτές οι μικρές, σύντομες, στρογγυλές λέξεις,
πλέκονται μ΄ έναν εσωτερικό ρυθμό καταπληκτικό- ένα μήνυμα διαχρονικό και
ένα απόσταγμα σκέψης που μπορεί να αποτελέσει την αφετηρία για δράση συ-
στηματική, συνεπή και στοχευμένη στην καθημερινή κοινωνική προσφορά.

Be the change you wish to see in the world…

gandhi Υποκλίνομαι… Μ.Μ.

Ανακύκλωση  Μαθήματα ευαισθησίας για το περιβάλλον
από τα παιδιά προς τους μεγάλους

Θα υποκύψω

Ευσύνοπτη και σε μέγεθος οδηγού-τσέπης, άρα εύχρηστη πολύ,
η νέα έκδοση της Αμιγούς Νομαρχιακής Επιχείρησης «Εταιρία
Τουριστικής Προβολής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ν. Ξάνθης»,

μας δίνει πληροφορίες και την αφορμή για μια εικονική -σε πρώτη
φάση- επίσκεψη σε 5 Μουσεία του Νομού μας.
Μέσα από ένα πλούσιο και ποιοτικό φωτογραφικό υλικό, περιεκτικά
κείμενα φωτίζουν το προφίλ των: Αρχαιολογικού Μουσείου Αβδή-
ρων, Εκκλησιαστικού Μουσείου Μητροπόλεως Ξάνθης, Λαογραφι-
κού Μουσείου Ξάνθης, Ιστορικού & Λαογραφικού Μουσείου
Αβδήρων και του Λαογραφικού Μουσείου Σταυρούπολης. Για το κα-
θένα από τα παραπάνω υπάρχουν πληροφορίες με τις διευθύνσεις
και τα τηλέφωνά τους. και άρα, καμία δικαιολογία δεν υπάρχει πια
για να μην περάσουμε στο επόμενο στάδιο, δηλαδή σε μια in situ
επίσκεψή μας στα συγκεκριμένα μουσεία.
… Για όσους η τοπική ιστορία αποτελούσε μέχρι τώρα -δυστυχώς-
terra incognita, η Νομαρχία μας δίνει ένα καλό εργαλείο για να
αρχίσουμε να ξεκλειδώνουμε το παρελθόν μας προκειμένου να
κρατήσουμε «φωτεινό» το μέλλον μας.

Διάθεση εντύπου: Κέντρο Τουριστικής Ενημέρωσης της Νομαρχίας
Ξάνθης, στην κεντρική πλατεία της πόλης, τηλ. 25410 68625

Ο Δήμος Ξάνθης συμμετείχε στην 1η Γενική Συνέ-
λευση του Δικτύου, στο πλαίσιο του 3ου Ευρωπαϊ-
κού Συνεδρίου Ποιότητας με τίτλο: «Forum
Ευρωπαίων Πολιτών και Δήμων: Στοχεύοντας σε Πό-
λεις Ποιότητας, Στοχεύοντας σε μια Καλύτερη Κα-
θημερινότητα».
Στην εν λόγω Γενική Συνέλευση, 35 Δήμοι από την
Ελλάδα και την Ευρώπη ενέκριναν και  υπέγρα-
ψαν τον «Όρκο Ποιότητας», ένα πλαίσιο δέσμευ-
σης για την πολιτική συνεργασίας σε θέματα
ποιότητας και διοικητικών νεωτερισμών μεταξύ των
Δήμων αυτών.  Παράλληλα, 12 από αυτούς τους Δή-
μους, μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Ξάνθης,  προ-
χώρησαν στην υπογραφή του καταστατικού του

Ευρωπαϊκού δημοτικού Δικτύου με θέμα τους διοι-
κητικούς νεωτερισμούς με το όνομα «Πόλεις Ποι-
ότητας» και αγγλικό τίτλο: “Quality cities/Q-cities”.
Στο Δίκτυο Q-cities συμμετέχουν σημαντικές πό-
λεις από πολλές ευρωπαϊκές χώρες (Πόρτο, Λευκω-
σία, Λεμεσός, Στρόβολος και Λακατάμια, Οϊστερβικ,
Ουμέα, Γάνδη, Φόντε Νουόβα κ.α.), σημαντικά πα-
νεπιστημιακά ιδρύματα από τη Φινλανδία και τη Γερ-
μανία όπως και ελληνικές πόλεις που έχουν
αναπτύξει κάποιες καινοτομικές δραστηριότητες στο
τομέα της εξυπηρέτησης του πολίτη (Ν. Ιωνία Μα-
γνησίας, Βούλα κ.ά).
Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.q-citiesnet.eu/

Συμμετοχή στο Δίκτυο Q-Cities

Ο Δήμος Αβδήρων συμμετέχει ως εταίρος στο πρό-
γραμμα «Αλιευτικός τουρισμός και Ιχθυοτουρι-
σμός: Σχεδιασμός συνδυαστικών στρατηγικών της
αγοράς, για τη βιώσιμη διαχείριση του περιβάλ-
λοντος και της τουριστικής ζήτησης» με το ακρω-
νύμιο «Αλιευτικός Τουρισμός» (“Fish Tourism”),
που πραγματοποιείται  στο πλαίσιο της Ευρωπαϊ-
κής Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG III,
Δέσμη B, πρόγραμμα ARCHIMED, Άξονας προτε-
ραιότητας 3, Μέτρο 3.4 «Βιώσιμη ανάπτυξη του
τουρισμού». 

Σκοπός του προγράμματος είναι η πιλοτική εφαρμογή
του αλιευτικού τουρισμού και ιχθυοτουρισμού στις επι-
λεγμένες περιοχές της Ελλάδος, μεταφέροντας σχετική
εμπειρία και τεχνογνωσία από την Ιταλία. 

Ο Δήμος Αβδήρων, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμ-
ματος, έχει προχωρήσει στη διερεύνηση και καταγραφή της
υφιστάμενης κατάστασης ως προς την αλιεία και τη δυνατό-
τητα ανάπτυξης του ιχθυοτουρισμού στην περιοχή μας. Στο
πλαίσιο αυτό εξέδωσε πρόσφατα δύο πολυσέλιδα εγχειριδία-
και ένα cd με θέματα τον Ιχθυοτουρισμό (τρίγλωσσο, στα
ελληνικά, ιταλικά και αγγλικά) εικόνα 2…

… και τον Εναλλακτικό Τουρισμό στο Δήμο Αβδήρων (Αρ-
χαιολογικός-Ιστορικός, Οικολογικός, Ιαματικός, Αγροτουρι-
σμός και Θρησκευτικός Τουρισμός) εικόνα 1.
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για τον Αλιευτικό Τουρισμό
και τον Ιχθυοτουρισμό

Σ Χ Ε Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ   Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ι Κ Ω Ν

Το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου θα πραγ-
ματοποιηθεί στα Άβδηρα συνέδριο με

τίτλο «Ο Ιχθυοτουρισμός στην Ευρώπη. Πι-
λοτικές Λειτουργίες, Εμπειρίες και προτά-
σεις», και ειδική εκδήλωση για την πιλοτική
εφαρμογή του ιχθυοτουρισμού στο Πόρτο
Λάγος, με τη συμμετοχή αλιέων του Δήμου
καθώς και Ιταλών επιχειρηματιών που δραστη-
ριοποιούνται στο χώρο του ιχθυοτουρισμού.

i Τα έντυπα και το cd μπορείτε να τα προμηθευτείτε από τον Δήμο Αβδήρων.

Εν Δήμοις

Μυρωδάτο γλυκό κυδώνι, λικέρ τσάπουρνο (φρούτο του
δάσους της Ροδόπης), λιμπιστική μαρμελάδα φράουλα,
σπανακόπιτα με ρύζι και μυζήθρα (εννοείται με σπιτικό
φύλλο πάντα!) αποτελούν τις κυρίως σπεσιαλιτέ τις
οποίες και μπορείτε να αγοράσετε σε όμορφες συ-
σκευασίες. Παράλληλα, σε μεγάλη ποικιλία όλα τα υπό-
λοιπα εδέσματα ενός «κλασικού» μπουφέ-κέτερινγκ
που σφραγίζουν τη γευστική επιτυχία μιας εκδήλω-
σης –από μια ημερίδα ως ένα πάρτυ γενεθλίων, όλοι
θα χορτάσουν από τα χεράκια τους! Εσείς δεν έχετε να μεριμνήσετε
για τίποτα –πλην του αριθμού των καλεσμένων σας- αφού και όλα τα υπόλοιπα
απαραίτητα αξεσουάρ (πιάτα, ποτήρια, τραπεζομάντιλα) αποτελούν δική τους
φροντίδα. Ποιες είναι αυτές οι χρυσοχέρες νοικοκυρές λοιπόν; Οι γυναίκες
του Αναπτυξιακού Παραγωγικού Συνεταιρισμού Γυναικών Σατρών οι οποίες
όχι μόνο εμπνεύστηκαν από την ιδέα του συνεταιρίζεσθαι κάνοντάς την πράξη,
αλλά και την εξελίσσουν συνεχώς.
Η συμμετοχή και ενεργοποίηση σε συνεταιριστικές οργανώσεις, ακόμα περισ-
σότερο στην περίπτωση γυναικών –πόσο δε μάλλον γυναικών που προέρχον-
ται από αγροτικές περιοχές της περιφέρειας- αποτελεί μείζονος σημασίας
γεγονός. Όσον αφορά στις συγκεκριμένες γυναίκες μάλιστα που κατάγονται
και ζουν στις Σάτρες -στην οροσειρά της Ροδόπης, βορειοανατολικά της
πόλης της Ξάνθης-, η σημασία της πρωτοβουλίας και δράσης τους είναι πολ-
λαπλή: με τους άντρες τους να απουσιάζουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα
του έτους εργαζόμενοι στο εξωτερικό, με την περιορισμένη πρόσβαση σε
δημιουργικές δραστηριότητες πλην του νοικοκυριού, της φροντίδας των παι-
διών και των αγροτικών εργασιών, το να «βγουν» από το σπίτι και αξιοποιών-
τας τις δεξιότητές τους να δραστηριοποιηθούν μέσα σε πνεύμα
συλλογικότητας στη βάση ενός επιχειρηματικού μοντέλου έχει καθοριστική
σημασία αρχικά για τις ίδιες και ευρύτερα για τον οικισμός τους: όσο πιο καλά,
πιο δημιουργικές, πιο δυναμωμένες, με αυτοπεποίθηση νιώθουν αυτές οι ίδιες
οι γυναίκες-μητέρες-σύζυγοι που αποτελούν μια κρίσιμη μάζα προσωπικοτή-
των, τόσο καλύτερα θα μπορούν να στηρίζουν την οικόγενειά τους, να κρα-
τούν σφιχτοδεμένο τον κοινωνικό ιστό, και το κυριότερο να συμμετέχουν
δυναμικά στη διαμόρφωση των κοινωνικών εξελίξεων.
Και από την άλλη, με τους κλάδους του τουρισμού και της παραγωγής υπηρε-
σιών γενικότερα να παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις αλλά και να αποτελούν μια
από τις προτεραιότητες στο ΕΣΠΑ 2007-2013, η πρωτοβουλία των συγκεκρι-
μένων γυναικών εξελισσόμενη μέσα από άξονες συνεργασιών και δικτύωσης θα
μπορούσε να έχει ένα δυναμικό μέλλον.
Για πλήρη ενημέρωση επί των προϊόντων και παραγγελίες (πραγματοποιούνται
σε όλη την Ελλάδα), επικοινωνήστε με την Πρόεδρο του Συλλόγου, κ. Μεριέ
Κιντς (τηλ.: 6975 593345).

ΥΓ Πρόταση: Μπορείτε να προμηθευτείτε οι ίδιοι τα προϊόντα του Γυναικείου
Συνεταιρισμού Σατρών από το κατάστημά του που σε λίγο καιρό θα λειτουρ-
γήσει στις Σάτρες. Έτσι, η περιηγητική σας εκδρομή στους οικισμούς της ορει-
νής Ξάνθης θα περιλαμβάνει πλέον και την επί τόπου αγορά παραδοσιακών
γευστικών χειροποίητων λιχουδιών!                                                        Β.Π

Γυναίκες στα πρόθυρα ενός δυναμικού μέλλοντος
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δραστηριότητες
ΑΜΙΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΠΑ)

ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ [ΤΕΔΚ] ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Κωδικός: 4197
Γραφεία: Γεωργίου Σταύρου 20, Τ.Θ.:247

67100 ΞΑΝΘΗ
Τηλ.: 25410 27470
Fax.: 25410 29466
E-mail: tedk@xan.forthnet.gr
Web: www.tedk-xanthis.gr

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

Συντονισμός - Υπεύθυνος ύλης: Νίκος Μίχος, Σύμβουλος Ανάπτυξης

Επιμέλεια ύλης & 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. 

»»» Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Aφίσα μιας άλλης αισθητικής

Φλαμίγγος στο Πόρτο-Λάγος, αεροπλανάκι στη
Χρυσούπολη, ορειβάτες και κανό-καγιάκ στο
Νέστο, σκιέρ στο Παμπόροβο, παραδοσιακό
κτήριο στο Τσεπελάρε είναι μερικά μόνο από τα
καρτουνίστικα σχεδιάκια επάνω στον υπό
μόρφή κόμικ χάρτη που αναπαριστά το τμήμα
της ελληνικής και βουλγαρικής Ροδόπης. Την
αφίσα παρήγαγε και διανέμει ο Περιφερειακός
Οργανισμός Τουρισμού Ροδόπης Βουλγαρίας
(RRTA) του Δήμου Σμολυαν στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Τουρισμός στα Βουνά της
Ροδόπης- Μαζί, στις δύο πλευρές των συνόρων»
(“Tourism in the Rhodopes Mountain-Togeth-
er at both sides of the border”. Εταίρος του
συγκεκριμένου Προγράμματος είναι η ΤΕΔΚ Ν.
Ξάνθης. Μια αφίσα που ακολουθεί μια αισθητική
που αγαπά ο RRTA (την βλέπουμε και σε άλλα
τους έντυπα) και που αν μη τι άλλο «αναγκάζει»
με τον θεατή να την «ψαχουλέψει» –και γιατί
όχι, να εμπνευστεί το επόμενο ταξίδι του!
Περισσότερες πληροφορίες για το παραπάνω
Πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από το Phare
CBC: www.tourism-rodopi.eu

Συνάντηση στη Σμίνθη για το
Επιχειρησιακό ΑΜΘ
Την Παρασκευή 29 Φεβρουαρίου 2008 στη
Σμίνθη, διοργανώθηκε από την ΕΠΑ η 1η
Τεχνική Συνάντηση στην Περιφέρεια ΑΜΘ, με
θέμα «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013». Στη
συνάντηση συμμετείχαν, από τη Μονάδα
Προγραμματισμού και Αξιολόγησης της Ειδικής

Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) ΠΕΠ ΑΜΘ, ο κ.
Παναγιώτης Κουδουμάκης και η κ. Χαρίκλεια
Αγγελίνα, ο Δήμαρχος Μύκης κ. Αγγά
Μουσταφά και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων
Θερμών κ. Χασάν Ναζήρ, Κοτύλης κ.
Μουσταφά Χόμκο και Σατρών κ. Δαρή Ιρφάν,
Αντιδήμαρχοι και μέλη του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Μύκης, καθώς και
στελέχη των Δήμων Βιστονίδας, Μύκης, Ξάνθης,
Σελέρου και τα στελέχη της ΕΠΑ και ΤΕΔΚ Ν.
Ξάνθης κ. Νίκος Μίχος και Θανάσης Κούρος.
Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο των διαδικασιών
για υποβολή στην ΕΥΔ ΠΕΠ ΑΜΘ μέχρι 14
Μαρτίου 2008 των Τεχνικών Δελτίων Πράξεων
προς ωρίμανση και ένταξη στο ΠΕΠ ΑΜΘ

2007-2013. 

To Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του

Δήμου Ξάνθης
Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης την
Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2008 στο πλαίσιο
της διαδικασίας εκπόνησης του Επιχειρησιακού
Προγράμματος του Δήμου Ξάνθης. Στη
συνάντηση αυτή συμμετείχαν  όλα τα μέλη της
ομάδας εργασίας που έχει συγκροτηθεί με σκοπό
την σύνταξη του Επιχειρησιακού Προγράμματος,
οι προϊστάμενοι όλων των διοικητικών μονάδων
αλλά και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και
Ιδιωτικού δικαίου του Δήμου, καθώς και

στελέχη-συνεργάτες της ΕΠΑ, στην οποία
έχουν ανατεθεί εκ μέρους του Δήμου Ξάνθης
υπηρεσίες συμβούλου για την εκπόνηση του
Επιχειρησιακού Προγράμματος. Κύριο
αντικείμενο της συνάντησης αυτής, πέραν της
αποτίμησης της πορείας εκπόνησης του
Επιχειρησιακού Προγράμματος ήταν η αναλυτική
παρουσίαση των ερωτηματολογίων που
αποτυπώνουν την υφιστάμενη κατάσταση του
εσωτερικού περιβάλλοντος του Δήμου και του
τρόπου συμπλήρωσης αυτών καθώς και η
αποσαφήνιση του χρονοδιαγράμματος για την
έγκαιρη ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού
Προγράμματος του Δήμου Ξάνθης. Την ευθύνη
της συνάντισης είχε ο Αντιδήμαρχος κ.
Λεωνίδας Κωνσταντινίδης, ως προεδρεύων της
ομάδας έργου. Κύριος εισηγητής ήταν ο κ.
Τάσος Σαπουνάκης, συνεργάτης της ΕΠΑ.

Συνάντηση στην Περιφέρεια για το

«Αλέξανδρος Μπαλτατζής»
Την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2008
πραγματοποιήθηκε ενημερωτική σύσκεψη στα
Γραφεία της Περιφέρειας ΑΜΘ υπό την προεδρία
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων κ. Αλέξανδρου Κοντού με θέμα την
προώθηση της υλοποίησης του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-
2013 «Αλέξανδρος Μπαλατζής». Κατά τη
συνάντηση αυτή στην οποία κλήθηκαν και
συμμετείχαν οι ΟΤΑ του Ν. Ξάνθης
παρουσιάσθηκαν από τον Υπουργό αλλά και τον
Ειδικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Δημήτρη
Παπαγιαννίδη, μεταξύ των άλλων, οι άξονες
του Προγράμματος, το περιεχόμενο των Μέτρων
που περιλαμβάνονται σε κάθε άξονα και τα

μέτρα στα οποία μπορεί να είναι δικαιούχοι οι

ΟΤΑ. 
Συνάντηση για… έμπνευση

Συνάντηση εργασίας με φορείς της Παλιάς
Ξάνθης και τον Δήμαρχο Ξάνθης
πραγματοποιήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου 2008
με σκοπό τη διαμόρφωση άποψης  από ειδική
συνεργάτιδα της ΕΠΑ/ΤΕΔΚ  για το σχεδιασμό
του σήματος και τη δημιουργία ενιαίας
ταυτότητας και ομοιομορφία της εικόνας των
δραστηριοτήτων στην Παλιά Πόλη. Το λογότυπο
της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης θα συμβάλλει στη
δημιουργία μίας ταυτότητας -εύκολα
αναγνωρίσιμης- από το ευρύ κοινό κατά τις
ενέργειες προβολής της Παλιάς Πόλης ως

τόπου προορισμού και φιλοξενίας.

απ’ τον τόπο σου...

Εκδόσεις »

ΦΩΤΟ Αριστερά, η κ. Θεοδώρα Μάντζαρη -η
οποία, σημειωτέον, έχει σημαντική εμπειρία σε θέ-
ματα δημιουργίας εταιρικής ταυτότητας, είναι η νι-
κήτρια του διεθνούς διαγωνισμού για το σήμα των
Special Olympics 2012-, ο κ. Μιχάλης Στυλιανί-
δης, Πρόεδρος ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης/ΕΠΑ-Δήμαρχος
Ξάνθης, η κ. Μαρία Μούτσιου, Διευθύντρια Περι-
βάλλοντος της ΕΠΑ και ο κ. Νίκος Μίχος, Σύμβου-
λος Ανάπτυξης στην ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης.

Αποτελεί παράδοση πλέον ο φάκελος των Θρακι-
κών Λαογραφικών Εορτών (1) να συμπεριλαμβά-
νει κάθε χρόνο και μια -τοπικού ενδιαφέροντος
και ιδιαίτερα προσεγμένη πάντα- έκδοση. Η φε-

τινή, με τον τίτλο «Θρακιώτικη Απουκριά-Το παρελθόν
του μέλλοντός μας» (2) αποτελεί μια περιδιάβαση στο
λαϊκό πολιτισμό της ενιαίας Θράκης, με όχημα το δια-
χρονικό καρναβάλι και «οδηγούς»-συγγραφείς δύο αν-
θρώπους με αγάπη στο συγκεκριμένο αντικείμενο, την
Πένη Καμπάκη και τον Δημήτρη Βραχιόλογλου. Με το
σύνθημα «Ξεκινάμε, κι όπου μας βγάλει αυτή η ελεύθερη
κατάδυση στο χωροχρόνο» και επιλέγοντας την κινημα-
τογραφικού τύπου αφηγηματική τεχνική, η «κάμερα» των

συγγραφέων «ζουμάρει» στη Μπάμπω και στους Καλό-
γερους ή Γκαγκλάδες, στους Κούκερους, τους Μωμο-
γέρους, στο Βάκχο και στους Αναστενάρηδες, στον
εβρίτη Μπέη. Και από την Αδριανούπολη και το Ορτά-
κιοϊ, στο Σαμ(μ)άκοβο, στη Σωζόπολη, στη Νέα
Βύσσα Ορεστιάδας και στην Ξάνθη, μέσα από επιστη-
μονικές καταγραφές, με τον αυθορμητισμό και την αμε-
σότητα του προφορικού λόγου και τις «ειδικές
εμφανίσεις» των Βιζυηνού, Κατίνα Βέικου-Σεραμέτη και
Στέφανου Ιωαννίδη, το βιβλίο καταφέρνει κυρίως και
πρωτίστως μια ιδιαίτερη ενδιαφέροντος -για τον ανα-
γνώστη- απόπειρα προσομοιώσης στο χωροχρόνο της
καθ’ ημάς Αποκριάς.

Θρακιώτικη Απουκριά Το παρελθόν του μέλλοντός μας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2000-2006

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην πράξη με τίτλο:
«Υλοποίηση ενεργειών από την ΕΠΑ για τον σχε-
διασμό, την προώθηση και υλοποίηση μέτρων με
σκοπό την υιοθέτηση ορθών πρακτικών και κανόνων
ποιότητας στις δραστηριότητες της Παλιάς Πόλης».

ΦΩΤΟ Ο Δήμαρχος Μύκης, κ. Μουσταφά Αγκά, και
τα στελέχη της ΕΥΔ.
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ΦΩΤΟ Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων, κ. Αλέξανδρος Κοντός και πίσω του ο Γενικός
Γραμματέας Περιφέρειας ΑΜΘ, κ. Δημήτρης Σταμά-
της

Πηνελόπη Καμπάκη-Βουγιουκλή
Δημήτρης Βραχιόλογλου

Έκδοση: Δημοτική Επιχείρηση
Ανάπτυξης Ξάνθης

Η δράση συγχρηματοδοτείται
κατά 80% από το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
και κατά 20% από το Ελληνικό Δημόσιο 
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