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Το Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης (ΠΚΣΑ) που σχεδιάσθηκε από την ΤΕΔΚ
N. Ξάνθης/ΕΠΑ και υποβλήθηκε στο πλαίσιο Εταιρικής Συνεργασίας με επικεφαλής τον
Δήμο Ξάνθης, βραβεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.
Όπως ανακοινώθηκε από τον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Γιάννη Παπαθανασίου η πρόταση
βραβεύεται μαζί με άλλες 12 (μία από κάθε Περιφέρεια) μεταξύ των 137 προτάσεων
που υποβλήθηκαν συνολικά μετά από σχετική προκήρυξη και αξιολογήθηκαν από
αρμόδια Επιτροπή. Σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, πρόκειται για πρόταση
που προωθεί τις πιο καινοτόμες–ολοκληρωμένες και εφαρμόσιμες ιδέες και ως εκ
τούτου επιλέγεται ως «πρότυπο».
Στόχος, η δημιουργία ενός νέου πόλου ανάπτυξης για την Περιφέρεια ΑΜΘ, με ακτινοβολία και πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας.
Το όλο εγχείρημα αποκτά εξαιρετικό ενδιαφέρον σε μια περίοδο παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, αφού αποτελεί βιώσιμη και εφαρμόσιμη καινοτόμο πρόταση των τοπικών
Φορέων, στο οποίο η Τοπική Αυτοδιοίκηση αναδεικνύεται πρωταγωνίστρια. Ως εκ
τούτου, η ένταξη της συνολικής πρότασης σε χρηματοδοτικά προγράμματα με
ευθύνη του Υπουργείου και της Περιφέρειας είναι επιτακτική.

“

Γιάννης Παπαθανασίου,
Υφυπουργός
Οικονομίας &
Οικονομικών

Δημήτρης Σταμάτης,
Γενικός Γραμματέας της
Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης

“

… Από δω και στο εξής ιδιαίτερη
έμφαση πρέπει να δοθεί στην
άμεση χρηματοδότηση του συνολικού Σχεδίου προκειμένου ο καινοτόμος
και
αναπτυξιακός
χαρακτήρας της συγκεκριμένης
πρότασης να αποτελέσει ολοκληρωμένη και εφαρμόσιμη δράση.

“

“

… η Περιφέρεια ενθαρρύνει την εκπόνηση και
εφαρμογή ανάλογων σχεδίων τα οποία μπορούν
να κινητοποιήσουν τις
παραγωγικές δυνάμεις
της περιοχής και να δράσουν ως καταλύτες πρωτοβουλιών για προϊόντα
και υπηρεσίες.

“

“

… το έργο θα μπορέσει
να ενταχθεί ταχύτερα
στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της
νέας περιόδου και να
εξασφαλίσει το σύνολο
των πόρων που θα
απαιτηθούν για την
υλοποίησή του.

“

… Προσδοκούμε και πιστεύουμε
στην άμεση χρηματοδότηση του
συνολικού Πρότυπου Καινοτόμου
Σχεδίου Ανάπτυξης, γεγονός που
θα μας φέρει πιο κοντά στην ολοκλήρωση του έργου που οραματιστήκαμε και πραγματοποιούμε
για την ακριτική μας Θράκη.

“

Βραβείο για το

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Πάρκο Ξάνθης

Βιργινία Τσουδερού,
Πρόεδρος Ιδρύματος
Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης

Μιχάλης Στυλιανίδης,
Δήμαρχος Ξάνθης,
Πρόεδρος ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης/ΕΠΑ
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ΕΠΑ & Δήμος Ξάνθης
Συνεργασία για την Εφαρμογή των
Κανόνων Ποιότητας για πρώτη
φορά στις Γιορτές Παλιάς Ξάνθης
ετά τη δημόσια διαβούλευση και
την ολοκλήρωση των 10 Οδηγών
Ποιότητας για την Παλιά Πόλη
της Ξάνθης, σειρά είχε η εφαρμογή τους.
Σε συνεργασία με τον Δήμο Ξάνθης και
τη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Ξάνθης (ΔΕΑΞ), η «Ενέργεια-ΠεριβάλλονΑνάπτυξη» (ΕΠΑ), η Επιχείρηση της
Τοπικής Ένωσης Δήμων & Κοινοτήτων Ν.
Ξάνθης που είχε αναλάβει να δημιουργήσει τους Οδηγούς Ποιότητας για τη
λειτουργία του Παραδοσιακού Οικισμού
της πόλης, κατά τη διάρκεια των φετινών
Γιορτών Παλιάς Ξάνθης 2008, προχώρησε
στη σταδιακή εφαρμογή των Οδηγών, ξεκινώντας από τους Οδηγούς Στολισμούς
και Σήμανσης.

Μ
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30/08

Στην επίσημη έναρξη των Γιορτών, η Σοφία Παπάζογλου και ο Αλκίνοος Ιωαννίδης ερμήνευσαν τραγούδια του Γιάννη Μαρκόπουλου

2008
Πολύ κόσμος, κέφι, καλή
ενέργεια, νόστιμο φαγητό
και εφαρμογή των πρώτων
κανόνων ποιότητας… Οι
φετινές Γιορτές ολοκληρώθηκαν δημιουργώντας
σε όλους την αίσθηση
αναμονής των επόμενων…
Συγχαρητήρια σε όλους!

Η ΕΠΑ στηρίζει τον πολιτισμό

05/09

Κατά τη διάρκεια των φετινών Γιορτών, τo Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης (ΠΑΚΕΘΡΑ) διοργάνωσε ενδιαφέρουσα έκθεση αρχειακού υλικού με τίτλο: «Ο
άρχοντας Ναλπάντογλου, η οικογένεια Παρασχίδη και η σχέση τους με τις οικογένειες Λαλάγκα, Χασιρτζόγλου και Ζουλιάμη». Η έκθεση, καθώς και το ομότιτλο βιβλίο που τη συνόδευε, χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από την Επιχείρηση της ΤΕΔΚ
Ν. Ξάνθης, «Ενέργεια-Περιβάλλον-Ανάπτυξη». Η διάρκεια της έκθεσης ήταν από 30
Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου 2008 και πραγματοποιήθηκε στον πεζόδρομο της
Οδού Στάλιου, στην «καρδιά» της Παλιάς Ξάνθης, όπου βρίσκεται και η προσωρινή
στέγη του ΠΑΚΕΘΡΑ.

07/09

Ο Ξανθιώτης Άγγελος Μουρβάτης μετά τους «Ψυχή»,
και σε συνεργασία με τον
John Jeff Touch, δημιουργεί τους Cosmicray με τους
οποίους ξεσήκωσε τη νεολαία στη συναυλία που
πραγματοποιήθηκε στην
Πλατεία Μητροπόλεως

Τα σοκάκια της Παλιάς Πόλης, όπως αυτά μπροστά
από την Πινακοθήκη «Χρήστος Παυλίδης» (1, 2) και
απέναντι από το Δημαρχείο
(3), ήταν πλημμυρισμένα
από κόσμο που συμμετείχε
ενεργά σε επιτόπιες, αυθόρμητα οργανωμένες χορευτικές συναντήσεις…
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«Τα μπουζούκια επί σκηνής…». Ο Θανάσης Πολυκανδριώτης και «Οι Επόμενοι»,
γνωστοί από την Τελετή Έναρξης των
Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004, με 40
μπουζούκια, θύμισαν αξέχαστες στιγμές
της ελληνικής μουσικής

07/09

Η συμμετοχή στον
ποδηλατικό γύρο
της πόλης αποτελεί
έμπνευση και ενεργοποιεί τη σκέψη
για πρωτοβουλίες
και ενσωμάτωση
θετικών συμπεριφορών στους πολίτες της «όμορφης
πόλης»

Σκηνή Δημαρχείο… Ο χώρος που έχει ταυτιστεί με παρουσιάσεις νεανικών συγκροτημάτων και γεμίζει από τη φρεσκάδα και
την ενέργεια του νεαρόκοσμου
1

Δήμος Σελέρου

Δήμος Ξάνθης

εν ήμοις
Αποκατάσταση των
Χώρων Ανεξέλεγκτης
Διάθεσης Αποβλήτων
(ΧΑΔΑ) του
Δήμου Σελέρου

Το έργο
Το συγκεκριμένο έργο χρηματοδοτείται από το Γ’ ΚΠΣ και βρίσκεται
σε εξέλιξη. Το αντικείμενό του περιλαμβάνει τις εργασίες αποκατάστασης δύο συνολικά ΧΑΔΑ που
εντοπίζονται εντός των διοικητικών
ορίων του Δήμου.

Οι επιδράσεις του στο
περιβάλλον και στους
κατοίκους
Η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ αναμένεται ότι θα έχει αποκλειστικά και
μόνο θετικές επιδράσεις στο περιβάλλον, εφ’ όσον δίνεται με αυτόν
τον τρόπο η δυνατότητα στους ρυπασμένους, λόγω ανεξέλεγκτης
απόρριψης, χώρους να επανέλθουν
κατά το δυνατόν στη φυσική τους
κατάσταση, αλλά και στους κατοίκους της περιοχής να βελτιωθεί η
ποιότητα ζωής τους μέσω της αισθητικής αναβάθμισης των συγκεκριμένων περιοχών.

Κατασκευή
αντιπλημμυρικών
έργων στους
οικισμούς ΣελέρουΛευκόπετρας

Το έργο
Το έργο χρηματοδοτείται από το Γ’
ΚΠΣ και βρίσκεται σε εξέλιξη. Το
αντικείμενό του περιλαμβάνει δύο
υποέργα που αφορούν στην κατασκευή πλακοσκεπών οχετών από
σκυρόδεμα και πλαστικούς αγωγούς
αποχέτευσης οι οποίοι θα μεταφέρουν τα όμβρια ύδατα μέσω σχαρών.

Τα αποτελέσματα
2

3

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από
την υλοποίηση του έργου είναι η
ανάπτυξη του αγροτικού χώρου της
Περιφέρειας με την κατασκευή αναγκαίων έργων υποδομής, ώστε να
διασφαλιστεί το επιδιωκόμενο επίπεδο διαβίωσης.

Εφαρμογή των Οδηγών Ποιότητας
για την Παλιά Πόλη της Ξάνθης
Η ιδέα της Τοπικής Ένωσης Δήμων & Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ) Ν. Ξάνθης, της Αμιγούς της Επιχείρησης «Ενέργεια-Περιβάλλον-Ανάπτυξη»
(ΕΠΑ) και του Δήμου Ξάνθης να δημιουργήσουν Οδηγούς Ποιότητας για τη λειτουργία του
Παραδοσιακού Οικισμού της πόλης, αποτελεί
πρωτοποριακή και καινοτόμο πρωτοβουλία για
τα δεδομένα των ελληνικών πόλεων και συμφωνεί με τις ευρωπαϊκές πολιτικές όπως
αυτές προδιαγράφουν το μέλλον των ευρωπαϊκών πόλεων.

Τι εφαρμόστηκε φέτος για πρώτη φορά από την ΕΠΑ

Ποιες είναι οι συγκεκριμένες εφαρμογές:

… σημαιών

… οριζόντιων
πανώ σε κάγκελα

… κάθετων πάνω

6

4

Στο Ρολόι της Κεντρικής Πλατείας, ένα ευμεγέθες κάθετο πανώ
σηματοδοτούσε τη μεγάλη γιορτή του Σεπτέμβρη στην Παλιά
Πόλη της Ξάνθης

Γιορτινή ατμόσφαιρα στην
«καρδιά» των Γιορτών

3

5

Στην «καρδιά» του
χώρου στον οποίο συγκεντρώνεται το μεγαλύτερο
πλήθος
των
επισκεπτών, στην Πλατεία Μητροπόλεως, και
τοποθετήθηκε ένα μεγάλο πανώ, διαστάσεων
5x5, με στόχο την ενίσχυση του γιορταστικού
κλίματος των Γιορτών.

Το σύστημα

Σε όλο το μήκος του
στηθαίου της εξέδρας,
στην οποία λαμβάνουν
χώρα οι κεντρικές συναυλίες, τοποθετήθηκε
το πανώ που σηματοδοτούσε τις φετινές Γιορτές.

Έξι (6) σημαίες υποδέχονταν τους επισκέπτες στην «καρδιά» των Γιορτών,
την πλατεία Μητροπόλεως, στις οποίες αναγράφονταν και οι 4 λέξεις-«κλειδιά» που συνθέτουν το μοναδικό χαρακτήρα της Παλιάς Πόλης της Ξάνθης:
Δημιουργική-Φιλόξενη-Πολυπολιτισμική-Γιορτινή.

Η ΔΡΑΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ
80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΤΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Μιχάλης Στυλιανίδης
Δήμαρχος Ξάνθης
Πρόεδρος ΤΕΔΚ/ΕΠΑ

σήμανσης & στολισμού που
επελέγη, είχε ως στρατηγικό
του στόχο να δημιουργήσει
μια εικόνα ενιαία, ομοιόμορφη, αναγνωρίσιμη, γιορτινή, υψηλής αισθητικής, η
οποία θα προσθέτει σωρευτικά με το χρόνο αξία στον
ίδιο τον θεσμό.

Αυτό
επιτεύχθηκε:
• με την ύπαρξη του λογοτύπου των Γιορτών σε όλες
τις εφαρμογές
• με την επιλογή κοινού γραφιστικού-χρωμάτων
• με την επιλογή του κατάλληλου μεγέθους και σχήματος του κάθε στοιχείου
στολισμού ανάλογα με τις
τεχνικές δυνατότητες που
υπήρχαν σε κάθε περίπτωση

Ειδικό ένθετο

… οριζόντιων
εναέριων πανώ

Άλλη εφαρμογή που
υλοποιήθηκε από την
ΕΠΑ ήταν η δημιουργία
των δύο κάθετων πανώ
στο σημείο εισόδου
στην Παλιά Πόλη της
Ξάνθης, και συγκεκριμένα στον τοίχο του
Δημαρχείου. Τα συγκεκριμένα πανώ καλωσόριζαν (στα ελληνικά και
αγγλικά) το πλήθος των
επισκεπτών στις φετινές Γιορτές.

Εξέδρα κεντρικών συναυλιών
στην Πλατεία Μητροπόλεως

… οριζόντιων
επιτοίχιων πανώ

2

Καλωσόρισμα στα
ελληνικά και στα αγγλικά

Η ΕΠΑ δημιούργησε τα πανώ
και των 27 Συλλόγων που
παίρνουν μέρος και στηρίζουν με τη συμμετοχή τους
το θεσμό των Γιορτών Παλιάς
Πόλης Ξάνθης. Για την ακρίβεια χρηματοδότησε το σχεδιασμό, την κατασκευή και
την τοποθέτηση…

Στο κέντρο της πόλης

1

Σήμανση
Συλλόγων

Εντός των χιλίων φακέλων
των «Γιορτών Παλιάς Ξάνθης
2008» στάλθηκε τον Ιούλιο
σε όλη την επικράτεια, η νέα
έκδοση της «Ενέργειας-Περιβάλλον-Ανάπτυξη». Πρόκειται
για ένα ευσύνοπτο και κυρίως
κατατοπιστικό έντυπο με τον
τίτλο «10 Οδηγοί Ποιότητας
για την Παλιά Πόλη της Ξάνθης» στο οποίο εξηγείται εν
συντομία το σημαντικό αυτό
έργο της ΕΠΑ και του Δήμου
Ξάνθης, η σημασία που έχει
για το μέλλον της πόλης, παρατίθεται η σύντομη ιστορία
«σύλληψης» του λογοτύπου
των Γιορτών καθώς και ένας
σύντομος χαιρετισμός του Δημάρχου της πόλης και Προέδρου της ΕΠΑ κ. Μιχάλη
Στυλιανίδη, στον οποίο τονίζεται ότι η σημαντικότητα του
έργου είναι ακριβώς η υλοποίησή του η οποία και προχωρά από φέτος με τη
στήριξη όλων των συντελεστών που ζουν, δραστηριοποιούνται, δημιουργούν στην
Παλιά Πόλη της Ξάνθης.

Μετά τη δημόσια διαβούλευση και την ολοκλήρωση των 10 Οδηγών Ποιότητας για την Παλιά Πόλη της Ξάνθης, σειρά
είχε η εφαρμογή τους. Σε συνεργασία με τον Δήμο Ξάνθης και τη Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Ξάνθης (ΔΕΑΞ),
η ΕΠΑ κατά τη διάρκεια των Γιορτών Παλιάς Ξάνθης 2008, προχώρησε στη σταδιακή εφαρμογή των Οδηγών, ξεκινώντας από τους Οδηγούς Στολισμού και Σήμανσης.

Σημαίες με τις 4
λέξεις-«κλειδιά»

Έντυπο για την
Ποιότητα από την ΕΠΑ

«Η αποδοχή και εφαρμογή
προτάσεων των Οδηγών
Ποιότητας από όλους τους
άμεσα εμπλεκόμενους βοηθά την Παλιά Ξάνθη δίνοντάς της τα εφόδια για να
έχει μια πιο ανθρώπινη,
λειτουργική και καλαίσθητη
μορφή, με σεβασμό στους
κατοίκους και τους επισκέπτες της, αλλά και στη μακρόχρονη πολιτισμική της
ιστορία».

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στην πράξη με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΙΓΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΔΚ Ν. ΞΑΝΘΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ»
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Info

Την επιμέλεια του φακέλου και την προετοιμασία
της πρότασης ανέλαβε η
Επιχείρηση της ΤΕΔΚ Ν.
Ξάνθης «Ενέργεια-Περιβάλλον-Ανάπτυξη»
(ΕΠΑ). Σημαντική συνεισφορά στο όλο εγχείρημα είχαν οι:
• Δρ. Λάμπρος
Πυργιώτης, δημιουργός
του μοντέλου «ανακυκλωμένη πόλη Ξάνθης»
• Οι καθηγητές του
ΔΠΘ κκ Μάρω Γιαννοπούλου και Γιάννης
Ρουκούνης στην επεξεργασία πολεοδομικών
παραμέτρων και δεικτών
• Η Εταιρία Συμβούλων
INFOGROUP
• Η Διευθύντρια Τομέα
Περιβάλλοντος της
ΕΠΑ κ. Μαρία
Μούτσιου στην επιμέλεια της αίτησης και του
φακέλου
• O Σύμβουλος Ανάπτυξης της ΤΕΔΚ Ν.
Ξάνθης κ. Νίκος
Μίχος, ο οποίος ήταν ο
συντονιστής της ομάδας
προετοιμασίας του φακέλου και είχε τη συνολική ευθύνη για την
υποβολή της πρότασης

“

Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που η πρότασή
μας, τη οποία κατάρτισε η ΤΕΔΚ/ΕΠΑ και στο
εταιρικό σχήμα της οποίας συντονιστής φορέας
ήταν ο Δήμος της Ξάνθης, επελέγη ως μία από
τις 13 και βραβεύτηκε σε σύνολο 137 προτάσεων, στο πλαίσιο των Πρότυπων Καινοτόμων
Σχεδίων Ανάπτυξης.
Από δω και στο εξής ιδιαίτερη έμφαση πρέπει
να δοθεί στην άμεση χρηματοδότηση του συνολικού Σχεδίου προκειμένου ο καινοτόμος και
αναπτυξιακός χαρακτήρας της συγκεκριμένης
πρότασης να αποτελέσει ολοκληρωμένη και
εφαρμόσιμη δράση, με απώτερο στρατηγικό
στόχο τη δημιουργία στην Ξάνθη ενός υπερτοπικού πόλου ανάπτυξης στην περιοχή των Καπναποθηκών.
Οι καπναποθήκες είναι συνυφασμένες με την ιστορία και την παράδοση της Ξάνθης
και σηματοδοτούν μαζί με την περιοχή της Παλιάς Πόλης την ταυτότητα της πόλης
μας. Αυτός ο πλούτος αποτελεί αισθητική και πολιτιστική παρακαταθήκη και δεν
πρέπει να αφανιστεί αλλά να ενσωματωθεί με προγραμματισμένη πολιτική στις νέες
ανάγκες της πόλης, του Νομού, της Περιφέρειάς μας.
Μιχάλης Στυλιανίδης
Δήμαρχος Ξάνθης
Πρόεδρος ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης/ΕΠΑ

“
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Η συνεργασία του Ιδρύματος με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το Πανεπιστήμιο και τον Επιχειρηματικό κόσμο
αποδεικνύει ότι μπορεί να αποφέρει λαμπερά αποτελέσματα για την ανάπτυξη αυτού του τόπου. Προσδοκούμε και πιστεύουμε στην άμεση χρηματοδότηση του
συνολικού Πρότυπου Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξης,
γεγονός που θα μας φέρει πιο κοντά στην ολοκλήρωση
του έργου που οραματιστήκαμε και πραγματοποιούμε
για την ακριτική μας Θράκη.
Βιργινία Τσουδερού
Πρόεδρος Ιδρύματος Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης

Η συμμετοχή του Επιμελητηρίου Ξάνθης στο Πρότυπο
Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης «Πολιτιστικό Οικονομικό
Πάρκο Ξάνθης μόνο θετικά αποτελέσματα θα μπορούσε
να επιφέρει. Εκφράζοντας τον επιχειρηματικό κόσμο της
Ξάνθης θα ήθελα να τονίσω ότι η συνεργασία μας με
την Τοπική Αυτοδιοίκηση συμβάλλει στην ενίσχυση της
απασχόλησης της οικονομίας της περιοχής μας.
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Το Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης, «Πολιτιστικό Οικονομικό Πάρκο Ξάνθης», αποτελεί μια ασφαλή διέξοδο προς το
μέλλον συνδυάζοντας την ιστορία και τον πολιτισμό μια περιοχής φορτισμένης με αναμνήσεις και εικόνες του καθημερινού
μόχθου, με το όραμα των τοπικών κοινωνιών για την βελτίωση
της ποιότητας της ζωής τους. Αποσκοπεί να μετατρέψει έναν
«θύλακα ερήμωσης», την περιοχή των εγκαταλειμμένων καπναποθηκών της πόλης, σε τόπο δημιουργίας, σε εφαλτήριο
πολιτιστικής και οικονομικής ανάπτυξης. Ατενίζει προς στο μέλλον της Ξάνθης και της ευρύτερης περιοχής, αξιοποιώντας μια
περιοχή που περικλείει ένα σημαντικό κομμάτι της πόλης,
άμεσα συνδεδεμένο με την οικονομική της άνθηση στα τέλη
του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα.
Το Πρότυπο Καινοτόμο Σχέδιο Ανάπτυξης, «Πολιτιστικό Οικονομικό Πάρκο Ξάνθης», αφορά σε μια στρατηγική ανάπτυξης
περιφερειακής οικονομίας και πολιτισμού, που βασίζεται στη
γνώση, την καινοτομία και τον συνεργατισμό. Συγκροτεί ένα
σύνολο δράσεων και πρωτοβουλιών που διαχέονται στο σύνολο
του πληθυσμού, με την εμπλοκή κυρίως των νέων σε ηλικία
πολιτών που εκπροσωπούν το μέλλον του τόπου και καλούνται
να δημιουργήσουν την αυριανή, θελκτική εικόνα της περιοχής.
Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο και ενθαρρυντικό το γεγονός της επιλογής από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ενός καινοτόμου Σχεδίου που προέρχεται από την Περιφέρειά μας,
ανάμεσα στις 13 προτάσεις που βραβεύτηκαν από τις 137 που
υποβλήθηκαν συνολικά. Σχέδια που ανοίγουν το δρόμο για τη
χρηματοδότηση καινοτόμων δράσεων με στόχο τη βελτίωση
της ποιότητας ζωής των πολιτών. Άλλωστε η Περιφέρεια ενθαρρύνει την εκπόνηση και εφαρμογή ανάλογων σχεδίων τα
οποία μπορούν να κινητοποιήσουν τις παραγωγικές δυνάμεις
της περιοχής και να δράσουν ως καταλύτες πρωτοβουλιών για
προϊόντα και υπηρεσίες.
Συγχαρητήρια στους φορείς του Νομού Ξάνθης για την προσπάθεια και την επιτυχία τους, καθώς και στο Υπουργείο για
την πρωτοβουλία του να κινητοποιήσει φορείς και εταίρους των
τοπικών κοινωνιών από όλη την χώρα, ώστε να προτείνουν από
κοινού καινοτόμες αναπτυξιακές δράσεις για την αναβάθμιση
των περιοχών τους.
Δημήτρης Σταμάτης
Γενικός Γραμματέας της
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας–Θράκης
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Το σχέδιο για τη δημιουργία του Πολιτιστικού και Οικονομικού
Πάρκου Ξάνθης, είναι μια καινοτομική, ολοκληρωμένη και
εφαρμόσιμη πρόταση, με σπουδαίο αναπτυξιακό όφελος για
ολόκληρη την περιοχή.
Αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο
οι τοπικές κοινωνίες και ειδικά οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να κινητοποιηθούν και να αξιοποιήσουν από
κοινού νέες ευκαιρίες, με στόχο την ανάπτυξη και τη βελτίωση
της ελκυστικότητας του τόπου, αλλά και την αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Για το λόγο αυτό άλλωστε αξιολογήθηκε ως Πρότυπο Καινοτομικό Σχέδιο Ανάπτυξης και είναι ένα από τα 13 που βραβεύθηκαν σε επίπεδο χώρας.
Η διάκριση αυτή ισοδυναμεί με ένα μεγάλο βήμα μπροστά για
την εφαρμογή του σχεδίου, αφού διατίθενται πόροι για την εκπόνηση των αναγκαίων μελετών και προπαρασκευαστικών ενεργειών. Έτσι το έργο θα μπορέσει να ενταχθεί ταχύτερα στα
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της νέας περιόδου και να
εξασφαλίσει το σύνολο των πόρων που θα απαιτηθούν για την
υλοποίησή του.
Γιάννης Παπαθανασίου
Υφυπουργός Οικονομίας & Οικονομικών
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Βραβείο για το

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
Πάρκο Ξάνθης

Παναγιώτης Ανδρικόπουλος
Πρόεδρος Εμπορικού Επιμελητηρίου Ξάνθης

!

Σημειώνεται ότι για την αξιολόγηση των συνολικά 137 προτάσεων που
είχαν κατατεθεί, συστήθηκε επιτροπή αποτελούμενη από μέλη των 7
συναρμόδιων υπουργείων, τους κοινωνικούς εταίρους και τις 13 Περιφέρειες, η οποία ανέλαβε την εξέταση των φακέλων. Προκειμένου
για τη τελική επιλογή δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία των
προτάσεων, τη ρεαλιστικότητα του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης,
τη δυνατότητα κινητοποίησης ιδιωτικών κεφαλαίων και τεχνογνωσίας
και την επιλεξιμότητά τους στο ΕΣΠΑ.

Αποστολή

αιρετών ΟΤΑ Λάρνακας στην

Ξάνθη

Επίσκεψη στη Θράκη με κέντρο την Ξάνθη και κύρια αφορμή το σημαντικότερο πολιτιστικό γεγονός της Περιφέρειας ΑΜΘ πραγματοποιείται κάθε Σεπτέμβρη –οι Γιορτές Παλιάς Ξάνθης,
πραγματοποίησαν αιρετοί και μέλη ΟΤΑ από τη Λάρνακα της Κύπρου. Τα μέλη της πολυπληθούς αποστολής των 50 και πλέον Κυπρίων είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν την ιδιαίτερη
φύση της περιοχής μας, μουσεία, αρχαιολογικά και θρησκευτικά μνημεία του τόπου όπως και
μέρη στα Άβδηρα και στο Αυξέντιο όπου αποτυπώνονται η κοινή ταυτότητα Θράκης-Κύπρου,
όπως είναι το Άλσος Αγνοουμένων και το Μουσείο Γρηγόρη Αυξεντίου.
Eπίσκεψη στο οινοποιείο «Βουρβουκέλη», στα Άβδηρα

Αναμνηστική φωτογραφία έξω από το Κέντρο Ανάδειξης Ιστορικής
& Λαογραφικής Ενότητας Θράκης-Κύπρου «Γρηγόρης Αυξεντίου»
στο Αυξέντιο του Δήμου Βιστονίδας

Ο Δήμαρχος Βιστονίδας κ. Νίκος Ζλάτκος με τον κ. Χριστόδουλο
Παπαχρίστου, Πρόεδρο της Κοινότητας Ψεμματισμένου Επαρχίας
Λάρνακας

Η Δήμαρχος Αβδήρων-Αντιπρόεδρος της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης/
ΕΠΑ κ. Εύα Τσακίρη και ο Δήμαρχος Βιστονίδας κ. Νίκος
Ζλάτκος με τον Γεωπόνο και Στέλεχος της Αναπτυξιακής
Εταιρείας Επαρχίας Λάρνακας κ. Αντώνη Νικολάου

Πρωτοβουλία της ΤΕΔΚ
για την

Πότε;

αν κύκλωση των συσκευών
Tι;

Την Τρίτη 1 Ιουλίου 2008 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΤΕΔΚ
Ν. Ξάνθης συνάντηση με θέμα την Ανακύκλωση των Ηλεκτρικών και
Ηλεκτρονικών Συσκευών (ΑΗΗΕ) και κυρίως τη συλλογική αντιμετώπιση του θέματος σε επίπεδο ΟΤΑ Ν. Ξάνθης.

Ποιοι;
Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της εταιρείας «Ανακύκλωση
ΑΕ», το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, και από πλευράς ΟΤΑ του
Νομού οι κκ: Αναστάσιος Θεοδωρίδης, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας
Δήμου Ξάνθης, Γεώργιος Καρασακαλίδης, Δήμαρχος Σταυρούπολης,
Μπιρόλ Ιντζέ, Δήμαρχος Σελέρου, Νικόλαος Ζλάτκος, Δήμαρχος Βιστονίδας, Γεώργιος Μουμτζάκης, Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας
Δήμου Αβδήρων, Ιρφάν Δαρή, Πρόεδρος Κοινότητας Σατρών και
Χασάν Ναζήρ, Πρόεδρος Κοινότητας Θερμών.

λ
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Κατά τη συνάντηση, παρουσιάσθηκε σε λεπτομέρειες η πρόταση της «Ανακύκλωση
ΑΕ» που αφορά στη συλλογική αντιμετώπιση του θέματος της ανακύκλωσης σε επίπεδο
Νομού Ξάνθης από τους ΟΤΑ του Νομού.
Κατά τη συνάντηση μορφοποιήθηκαν οι παρακάτω ενότητες στις οποίες θα μπορούσε
να εφαρμοσθεί το πρόγραμμα της Ανακύκλωσης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών συσκευών, ως εξής:
Οι Δήμοι Ξάνθης, Τοπείρου, Μύκης και Βιστονίδας αποτελούν ενότητες για την εφαρμογή του συστήματος ανακύκλωσης. Επιπλέον ο Δήμος Αβδήρων θα εξετάσει τη συνεργασία ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του με το σύστημα του Δήμου Βιστονίδας.
Οι ορεινές Κοινότητες θα εξετάσουν τη δυνατότητα συνεργασίας με το σύστημα του
Δήμου Μύκης.
Ο Δήμος Σταυρούπολης θα εξετάσει τη δυνατότητα εφαρμογής ολοκληρωμένου συστήματος σε συνεργασία με το Δήμο Παρανεστίου Νομού Δράμας και Ορεινού Νομού
Καβάλας.
Ο Δήμος Σελέρου προτίθεται να συνεργασθεί με το Δήμο Ξάνθης και ειδικότερα με το
σύστημα του Τοπικού Διαμερίσματος Κιμμερίων.

της κλιματικής αλλαγής
άβαμε ΗH αντιμετώπιση
ΕΥΡΩΠΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
την περίπτωση που ως τώρα αισθανόσασταν ότι οι γνώσεις σας για το μείζον θέμα των
αιτιών και επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη είναι περιορισμένες, ή γενικές, το ευσύνοπτο αυτό έντυπο της ΕΕ θα σας δώσει ό,τι ακριβώς χρειάζεστε: Γιατί
αλλάζει το κλίμα, τι περιλαμβάνει η ολοκληρωμένη πολιτική της ΕΕ για την ενέργεια
και την κλιματική πολιτική, ποιο είναι το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής
(ΣΕΔΕ) της ΕΕ είναι μερικά μόνο από τα θέματα για τα οποία μπορείτε να πληροφορηθείτε με τρόπο άμεσο και κατανοητό.
Το παρόν φυλλάδιο και άλλες σύντομες, σαφείς πληροφορίες σχετικά με την ΕΕ
διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ec.europa.eu/publications.
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φύτευση.

ΦΩΤΟ Το Βερολίνο είναι μία μόνο από τις αρκετές πόλεις της ΕΕ που διαθέτει λεωφορεία κινούμενα με υδρογόνο, με τη βοήθεια κονδυλίων της ΕΕ.
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δραστηριότητες
ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ [ΤΕΔΚ] ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΜΙΓΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΔΚ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, «ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΠΑ)

ΤΕΔΚ & Ανακύκλωση

μεθοδολογική προσέγγιση της παρουσίασης
των αποτελεσμάτων της Τοπικής Πρωτοβουλίας Απασχόλησης περιοχής Δροσερού
Δήμου Ξάνθης καθώς και το σχεδιασμό του
σχετικού απολογιστικού υλικού, πραγματοποιήθηκε από την ΕΠΑ την Πέμπτη 17 Ιουλίου 2008.

Νέο έντυπο από την ΕΠΑ

Η ΕΠΑ, η Επιχείρηση της Τοπικής Ένωσης
Δήμων & Κοινοτήτων Ν. Ξάνθης που είχε
αναλάβει να δημιουργήσει τους Οδηγούς
Ποιότητας για τη λειτουργία του Παραδοσιακού Οικισμού της πόλης, κατά τη διάρκεια
των φετινών Γιορτών Παλιάς Ξάνθης 2008,
προχώρησε στη σταδιακή εφαρμογή τους,
ξεκινώντας από τους Οδηγούς Στολισμού και
Σήμανσης.
Περισσότερα στη σελ. 1 & 3

Επίσκεψη του Προέδρου
στο νέο κτήριο

Την Τρίτη 1 Ιουλίου 2008 πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης συνάντηση
με θέμα την Ανακύκλωση των Ηλεκτρικών
και Ηλεκτρονικών Συσκευών (ΑΗΗΕ) και κυρίως τη συλλογική αντιμετώπιση του θέματος σε επίπεδο ΟΤΑ Ν. Ξάνθης. Στη
συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι ΟΤΑ
του Νομού Ξάνθης και της εταιρείας «Ανακύκλωση ΑΕ». Περισσότερα στη σελ. 5.

Εργαστήριο για την
ΤΠΑ Δροσερού

Το νέο έντυπο της ΕΠΑ κυκλοφόρησε στο
πλαίσιο των Γιορτών Παλιάς Ξάνθης με στόχο
να ενημερώσει τους κατοίκους της πόλης και
τους επισκέπτες της για το νέο πρόγραμμα
του Δήμου Ξάνθης που άρχισε από φέτος για
πρώτη φορά να τίθεται σε εφαρμογή και
αφορά σε συγκεκριμένους Οδηγούς Ποιότητας για την Παλιά Ξάνθη.
Περισσότερα στη σελ. 5.
Επίσκεψη στους χώρους της Καπναποθήκης,
που ανακατασκευάζεται για να στεγάσει σύντομα τα γραφεία της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης και της
Επιχείρησής της «Ενέργεια-ΠεριβάλλονΑνάπτυξη», πραγματοποίησε μέσα στον Ιούλιο ο Δήμαρχος Ξάνθης-Πρόεδρος της ΤΕΔΚ
Ν. Ξάνθης-ΕΠΑ, κ. Μιχάλης Στυλιανίδης. Η
ανακαίνιση του νέου κτηρίου, που βρίσκεται
στη γωνία των οδών Σκρα και Σωκράτους,
προχωράει με γοργούς ρυθμούς και ήδη βρίσκεται στη φάση ολοκλήρωσης των ηλεκτρολογικών του συστημάτων. Στη φωτογραφία,
στη μέση ο Πρόεδρος ΤΕΔΚ/ΕΠΑ με τους
Συμβούλους Ανάπτυξης της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης
κκ Θανάση Κούρο (δεξιά) και Νίκο Μίχο.

Εφαρμογή των
Οδηγών Ποιότητας

Εργαστήριο Διαλόγου με σκοπό την ενημέρωση και την ανταλλαγή απόψεων για την

Εκδόσεις »»

Ολοκλήρωση Επιχειρησιακού
Σχεδίου Δήμου Ξάνθης

Ολοκληρώθηκε η εκπόνηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ξάνθης από την
ομάδα έργου την οποία υποστήριξε συμβουλευτικά η ΕΠΑ/ΤΕΔΚ. Η Β’ Φάση του Προγράμματος περιελάμβανε την κατάρτιση των
σχεδίων δράσης, τον τετραετή προγραμματισμό των δράσεων και τον οικονομικό προγραμματισμό και συμπλήρωνε το Στρατηγικό
σχεδιασμό της Α’ φάσης επί του οποίου είχε
προηγηθεί η δημόσια διαβούλευση.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα υποβλήθηκε από
τον Δήμαρχο Ξάνθης, Μιχάλη Στυλιανίδη, στο
Δημοτικό Συμβούλιο όπου και έλαβε την έγκρισή του στις 30 Ιουλίου 2008.
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Ξάνθης:
http://www.cityofxanthi.gr

Oι εκκλησίες
της Παλιάς Ξάνθης

απ’ τον τόπο σου...

ι Ενορίες Μητροπόλεως, Καβακίου, Ακαθίστου Ύμνου και οι Ενωμένες Ενορίες του
Αγίου Γεωργίου και Αγίου Βλασίου, συναποτελούν τις πέντε ενορίες που υπάρχουν στην
Παλιά Πόλη της Ξάνθης, ο οικισμός της οποίας
είναι οργανωμένος με πυρήνα τις εκκλησίες του.
Οι συγκεκριμένοι ναοί, ανοικοδομημένοι όλοι
μετά τους ισοπεδωτικούς σεισμούς του 1829, η
αρχιτεκτονική, οι κτήτορές τους και μια σειρά
αξιόλογων κειμηλίων που βρίσκονται στο εσωτερικό τους (τοιχογραφίες, φορητές εικόνες, αρ-
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Κείμενο:
Γεώργιος Τσιγάρας
Συνέκδοση:
Ιερά Μητρόπολης Ξάνθης
και ΠεριθεωρίουΔημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης
Ξάνθης
Ξάνθη, 2008

γυρά σκεύη), αποτελούν το αντικείμενο της συγκεκριμένης εργασίας του θεολόγου-ερευνητή, κ.
Γιώργου Τσιγάρα. Η έκδοση, που συνόδευε τον
επίσημο φάκελο των Γιορτών Παλιάς Ξάνθης
2008, χαρακτηρίζεται τόσο για το αξιόλογο περιεχόμενό της όσο και για την επιμελημένη της
μορφή, το πολύ καλό εκτυπωτικό της αποτέλεσμα
και τη σπάνια –στις μέρες μας πια- ομορφιά του
πολυτονικού που προσδίδει πληρότητα, αρχοντιά
και εκλεπτυσμένη αισθητική στον ελληνικό γραπτό λόγο.

»»» Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Κωδικός:
Γραφεία:
Τηλ.:
Fax.:
E-mail:
Web:
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4197
Γεωργίου Σταύρου 20, Τ.Θ.:247
67100 ΞΑΝΘΗ
25410 27470
25410 29466
tedk@xan.forthnet.gr
www.tedk-xanthis.gr
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Ιδιοκτήτης:
ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης
Εκδότης:
Μιχάλης Στυλιανίδης,
Πρόεδρος ΤΕΔΚ
Ν. Ξάνθης

Σ’ αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν:
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.

