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Αντίο
Χαρίλαο

Τιμή φύλλου: 0,01 ευρώ

στον

Ο Χαρίλαος Ανθόπουλος, πρώην πρόεδρος
της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης και Δήμαρχος Σταυρούπολης, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, την
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2009, σε ηλικία 80
ετών.
Μετά τον θάνατο του δικού μας «μπάρμπα
Χαρίλαου» και στην προσπάθειά μας να
προσεγγίσουμε την Αυτοδιοικητική πορεία
του Χαρίλαου Ανθόπουλου, επιλέχθηκαν
και σκιαγραφούνται δύο χρονικές ενότητες:
Κατά την πρώτη περίοδο, δηλαδή τα έτη
1983-1986, ο Χαρίλαος Ανθόπουλος είναι
Δήμαρχος Σταυρούπολης και Πρόεδρος του
Αναπτυξιακού Συνδέσμου «Κοιλάδα Νέστου» ενώ στη δεύτερη περίοδο, κατά τα
έτη 1995-1998, είναι Δήμαρχος Σταυρούπολης και Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης.

Ανθόπουλο

Πρωτοπόρος
στην υιοθέτηση νέων
θεσμών και καινοτόμων
θέσεων για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση

Εμπνευστής
δράσεων Βαλκανικής
συνεργασίας και
αλληλεγγύης

Ένθερμος Υποστηρικτής
βιώσιμων πρακτικών και
ανάπτυξης για τον ορεινό
όγκο
Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 78ο
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Η ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(1983-1986)
Οι προσπάθειες για να βγεί η
ορεινή περιοχή της Σταυρούπολης
από την απομόνωση...
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ιστός στις ιδέες για την ενδυνάμωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δημιούργησε το 1984 τον
Αναπτυξιακό Σύνδεσμο η «Κοιλάδα του Νέστου». Ήταν ο δεύτερος Αναπτυξιακός Σύνδεσμος που
ιδρύθηκε στην Ελλάδα στον οποίο ανέλαβε πρώτος Πρόεδρος.
Ταυτόχρονα ως Δήμαρχος Σταυρούπολης και Πρόεδρος
του Συνδέσμου επιδιώκει και πετυχαίνει το 1985 την
ένταξη της περιοχής Σταυρούπολης στο Ειδικό
Πρόγραμμα Παραμεθόριων περιοχών του Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης, μέσα από το οποίο υλοποιούνται σημαντικά έργα υποδομής και επιδιώκει να βγάλει την περιοχή από την απομόνωση.
Το 1988 ιδρύεται στην ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης Γραφείο Ανάπτυξης και Προγραμματισμού το οποίο ανέλαβε την
υποστήριξη του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που για πρώτη φορά εξαγγέλλεται με σκοπό να στηρίξει Διακοινοτικά έργα αλλά
και ολοκληρωμένα Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα ευρύτερων γεωγραφικών ενοτήτων. Πρόκειται για μια νέα
αντίληψη όπου ο Χαρίλαος Ανθόπουλος δίνει το στίγμα του «Αυτοδιοικητικού άνδρα». Συνεργάζεται με
την ΤΕΔΚ και δρομολογεί την ένταξη στο Πρόγραμμα έργων που στην πορεία του χρόνου αποδεικνύονται συνεπή με την αντίληψή του για μια ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τέτοια έργα ήταν:
• Η εκπόνηση Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος:
Το Πρόγραμμα αυτό μετέπειτα αποτέλεσε τον κορμό
της πρότασης που υποβλήθηκε και υλοποιήθηκε στο
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1. Ξεδιπλώνοντας τις σκέψεις του για το Εθνικό Πάρκο της
Ροδόπης σε θεματικό Συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στην Ξάνθη
2. Επικεφαλής αποστολής αιρετών και στελεχών στην άλλη
πλευρά των συνόρων.

στο τιμόνι της ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης...

4. Μεταρρυθμιστής, στήριξε την ουσιαστική αναβάθμιση της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσα από το Πρόγραμμα “Ιωάννης Καποδίστριας”

ίστευε σθεναρά στην διαβαλκανική συνεργασία και ήταν αυτή η θέση και η αρχή που
τον ωθούν να στηρίζει τη λειτουργία του Περιφερειακού Ενεργειακού Γραφείου που λειτουργεί στην ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης και να προωθεί την
υλοποίηση δράσεων -στον τομέα της ενέργειας-στο
πλαίσιο της Κρατικής Αναπτυξιακής Βοήθειας της Ελλάδας προς χώρες της Βαλκανικής.
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Μεγάλο κομμάτι της ζωής του αφιερώνει για την ανάδειξη των οικολογικών αξιών της περιοχής και την
αξιοποίησή της μέσω της δημιουργίας του Εθνικού
Πάρκου.
Από το 1984 συγκεντρώνει ειδικούς επιστήμονες από
Ελλάδα και Βουλγαρία στη Σταυρούπολη.
Το 1987 υποστηρίζει τις προσπάθειες που γίνονται για
την εκπόνηση του Προγράμματος Οικοανάπτυξης «Ροδόπη-Νέστος». Όραμά του η δημιουργία Διασυνοριακού Πάρκου στη Ροδόπη και γι’ αυτό το λόγο ταξιδεύει συχνά συσφίγγοντας τις σχέσεις με την Αυτοδιοίκηση της Βουλγαρίας.

Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
(1995-1998)

3. Σε συσκέψεις για την αναβάθμιση του Δασικού χωριού Ερυμάνθου και του ορεινού όγκου

5. Με ανώτερους κρατικούς αξιωματούχους και αυτοδιοικητικούς στη Βουλγαρία (Φιλιππούπολη) προωθώντας το όραμα
για το Διασυνοριακό Πάρκο

πλαίσιο των Leader, του Interreg και του ΕΤΕΡΠΣ.
• Η επισκευή Σχολείου και η μετατροπή του σε πολυθέσιο στην Σταυρούπολη:
Η αντίληψή του ότι η Παιδεία μαζί με την Υγεία
αποτελούν τους δύο πυλώνες για την κοινωνία μας,
έγινε πράξη από τον ίδιο. Προηγήθηκε η Ίδρυση
του Κέντρου Υγείας Σταυρούπολης, έργο για το
οποίο επίσης δραστηριοποιήθηκε έντονα ως Δήμαρχος και πέτυχε την υλοποίησή του.
• Διαχείριση απορριμμάτων όλων των οικισμών του
Αναπτυξιακού Συνδέσμου «Κοιλάδα του Νέστου»
• Μελέτες για ενίσχυση του επενδυτικού προγράμματος της ΔΡΥΜΟΣ Α.Ε.: Επένδυση για την οποία μόχθησε στήνοντας μαζί με τους συνεργάτες του σύγχρονη
Μονάδα παραγωγής ξυλοκάρβουνου, η οποία όμως στην
πορεία δεν μπόρεσε να λειτουργήσει βιώσιμα.

Π

Υπογράφοντας πρωτόκολλα συνεργασίας με τον Πρόεδρο
των ΟΤΑ της Μαύρης Θάλασσας Βουλγαρίας, ενέργεια που
σηματοδότησε το «άνοιγμα» της ΤΕΔΚ στην περιοχή αυτή.

Έδωσε ώθηση στην ανάπτυξη διασυνοριακών-διακρατικών δράσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με
Βουλγαρία και Ρουμανία και υποστήριξε με όλη του
τη δύναμη την ανάπτυξη σχέσεων με τις γειτονικές
περιοχές της Βουλγαρίας. Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως Πρόεδρος της ΤΕΔΚ Ξάνθης προώθησε των προγραμματισμό κοινών δράσεων για ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας σε -αδελφοποιημένες με ΟΤΑ του Νομού Ξάνθης- Κοινότητες της
Βουλγαρίας.

και το Γραφείο Ανάπτυξης και Προγραμματισμού, διαδραμάτισαν κύριο ρόλο ως προς:

1, 2. Πάντα παρών και με πρωταγωνιστικό ρόλο σε μεγάλα συνέδρια της Αυτοδιοίκησης.

• τον Χωροταξικό Σχεδιασμό των νέων ΟΤΑ
• την κατάρτιση του ειδικού Προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ)
• την κατάρτιση των νέων επιστημόνων για την στελέχωση των νέων ΟΤΑ
• την κατάρτιση των ΟΕΥ των νέων ΟΤΑ καθώς και τον
• αναπτυξιακό σχεδιασμό των νεοσύστατων Δήμων.

3. Στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΤΕΔΚ Ξάνθης του
2005 παραλαμβάνει τιμητική πλακέτα από τον Πρόεδρο
για την προσφορά του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Οι αρχές του για τον δημοκρατικό προγραμματισμό
έδωσαν την αναγκαία υποστήριξη στις κοινές διαδικασίες
σχεδιασμού με το -νέο τότε- θεσμό της αιρετής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Μέσα από αυτή τη λογική σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η Ολοκληρωμένη παρέμβαση στη περιοχή Ροδόπης–Νέστου και το Ολοκληρωμένο συμπληρωματικό πρόγραμμα έργων-παρεμβάσεωνδράσεων.

Σημαντική υπήρξε η απόφασή του για την εξεύρεση χώρου στέγασης των λειτουργιών και δραστηριοτήτων της
ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης. Κάτι που πέτυχε με την απόκτηση της
παλιάς καπναποθήκης για την οποία από την πρώτη στιγμή είχε ως κύριο μέλημα του την εξεύρεση πόρων για την
αποκατάστασή της. Έθεσε ως στόχο την αποκατάσταση
του κτιρίου, κάτι που υλοποιήθηκε μέσα από προσπάθειες
της παρούσας Διοίκησης και βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο προ της παράδοσης προς χρήση από την ΤΕΔΚ. Άμεσα λοιπόν το ΣΠΙΤΙ της Αυτοδιοίκησης του Ν. Ξάνθης θα
είναι γεγονός και η αίθουσα συσκέψεων- συνεδρίων που
θα υπάρχει σ’ αυτό θα πάρει το όνομα «ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ» προς ανάμνηση του στις επόμενες γενιές
αιρετών που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο λειτούργημα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και υπενθύμιση των ιδιαίτερων αξιών και αρχών που διέκριναν και
χαρακτήριζαν τον δημόσιο βίο του.



Υποστήριξε ένθερμα την διανομαρχιακή αντίληψη της
ανάπτυξης, για τους τρεις Νομούς της νεοσύστατης Διευρυμένης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας-ΚαβάλαςΞάνθης: Με τον τρόπο αυτό, δηλαδή ενιαίες προδιαγραφές και κοινή μεθοδολογία, εκπονήθηκαν τα Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα στους τρεις Νομούς της Διευρυμένης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από τις αντίστοιχες
ΤΕΔΚ των Νομών. Με το ίδιο σκεπτικό υλοποιήθηκαν μία

4. Από τις πιο ευτυχισμένες του στιγμές όταν βραβεύτηκε από το Δήμο Ξάνθης για την προσφορά του στα
κοινά και την Αυτοδιοίκηση εν γένει, το 1999.
5. Ήταν ο «παππούς» όλων των παιδιών του κόσμου…
Οι φωτογραφίες από την υποδοχή των παιδιών από την
Σερβία που είχε φιλοξενήσει τα Χριστούγεννα του 1995
η ΤΕΔΚ Ξάνθης, μετά από πρωτοβουλία του Δ.Σ. του
οποίου ήταν Πρόεδρος.
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σειρά από παρεμβάσεις και προγράμματα που ανέδειξαν
τα κοινά χαρακτηριστικά των τριών Νομών, όπως ήταν
Προγράμματα ανταλλαγής εμπειριών, το Ολοκληρωμένο
Πρόγραμμα Οικονάπτυξης για την οροσειρά της Ροδόπης,
το Ολοκληρωμένο πρόγραμμα για χρηματοδότηση από το
Interreg, το πρόγραμμα Youthchoices για τους νέους.
Υπήρξε βασικός-ουσιαστικός υποστηρικτής της εκπόνησης αλλά και υλοποίησης του Ολοκληρωμένου
Προγράμματος Οικοανάπτυξης Ροδόπης-Νέστου.
Στήριξε με όλες του τις δυνάμεις προγράμματα και
δράσεις της ΤΕΔΚ που είχαν στόχο της υποστήριξη
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων στο Νομό Ξάνθης. Μέσα
από την παρέμβαση «Άνοιγμα Στην Κοινωνία» υλοποιήθηκαν δράσεις για την υποστήριξη μεγάλων ομάδων του
πληθυσμού όπως γυναίκες, παλιννοστούντες ομογενείς,
νέοι και αγρότες σε ζητήματα στήριξης της επιχειρηματικότητας, ομαλής ένταξης στο κοινωνικό σύνολο, αντιμετώπισης της ανεργίας και αγροτικών θεμάτων αντίστοιχα. Ιδρύθηκαν και λειτούργησαν κατά την προεδρία
του στην ΤΕΔΚ: Γραφείο Παλιννοστούντων Ομογενών,
Γραφείο Υποστήριξης Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, Κέντρο προετοιμασίας Νέων για την Απασχόληση, Γραφείο Ενημέρωσης Αγροτών, Γραφείο Υποστήριξης των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων
Αγωνίστηκε για την αναβάθμιση του ρόλου της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης συνολικά, και της ΤΕΔΚ ειδικότερα,
στηρίζοντας την ανάγκη ανασυγκρότησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέσω του Προγράμματος «Ιωάννης Καποδίστριας» στο πλαίσιο του οποίου η ΤΕΔΚ, τόσο το Δ.Σ. όσο

“

Το νοιάξιμο του για την
ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης για την
απόκτηση ιδιόκτητης
στέγης τον οδήγησε να
ψάξει το θέμα μιας παλιάς
καπναποθήκης, στη
συμβολή των οδών Σκρά
και Σωκράτους. Λίγο καιρό
μετά από τις σχετικές
συζητήσεις μας, χωρίς
πολλά λόγια αλλά με πολύ
έργο -έτσι ήταν πάντα ο
Χαρίλαος- το κλειδί του
ακινήτου ΒΚ 2505, με την
ιστορία του καπνού της
Ξάνθης γραμμένη στο τούβλο του, «προσγειωνόταν»
στα γραφεία μας.

“
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Ο Επικήδειος

για τον

Χαρίλαο Ανθόπουλο
Τα λόγια είναι φτωχά. Συναισθήματα λύπης,
συγκίνησης αλλά και το αίσθημα της απώλειας ενός δικού μας προσώπου, ενός στενού μας
συγγενή, μας διακατέχει όλους.
Γιατί ο Χαρίλαος Ανθόπουλος, ο δικός μας
Μπάρμπα Χαρίλαος όπως ο ίδιος ήθελε να
αποκαλείται, ήταν ο πατέρας όλων μας.
Η βαθιά σημασία τη λέξης «άνθρωπος» ταυτίζεται απόλυτα με την προσωπικότητα του
μπάρμπα Χαρίλαου.
Παιδί προσφύγων από τη Νικομήδεια, γεννιέται στην Σταυρούπολη και εδώ μαθαίνει τα
πρώτα του γράμματα.
Πνεύμα ανήσυχο από τα πρώτα του χρόνια
αγωνίζεται για την δημοκρατία και τα δικαιώματα των εργαζομένων ως συνδικαλιστής στην
Δράμα αλλά και ως ενεργό στέλεχος της ΕΔΑ.
Παντρεύεται την Αικατερίνη Παπαδοπούλου,
την αγαπημένη του «κα Καίτη». Όλοι γνωρίζουμε την αγάπη και την φροντίδα προς τη
σύζυγό του μέχρι την τελευταία στιγμή.
Δημοτικός Σύμβουλος στην Σταυρούπολη από
το 1964 έως το 1981 με εξαίρεση την περίοδο της δικτατορίας.
Από το 1982 ως Δήμαρχος Σταυρούπολης,
πλέον, αγωνίζεται για την ανάπτυξη της περιοχής.
Προχωρά στην ίδρυση νέων θεσμών όπως του
Αναπτυξιακού Συνδέσμου «Κοιλάδα του Νέστου» και πετυχαίνει να βγάλει την περιοχή
από την απομόνωση.
Το 1987-1994 εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος Σταυρούπολης και το 1994 έως το 1998
ως Δήμαρχος πλέον αναλαμβάνει και το τιμόνι
της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ν.
Ξάνθης.
Από τη θέση αυτή κάνει πράξη αυτό που ο
ίδιος σε κάθε ευκαιρία μπροστά σε κάθε
υπουργό διακηρύττει : «την ενίσχυση της Περιφέρειας και των Περιφερειακών Δήμων».
Θυμόμαστε όλοι μας με πόσο απλό και λιτό

τρόπο μας έκανε «μαθήματα» αποκέντρωσης
και περιφερειακής ανάπτυξης προτρέποντας
μας να ανατρέψουμε το μοντέλο του «όποιος
είναι κοντά στη σόμπα ζεσταίνεται».
Είναι ο θεμελιωτής της ιδέας –που έγινε
πραγματικότητα- για την οικοανάπτυξη της
ορεινής περιοχής και τη δημιουργία Εθνικού
Πάρκου, εξασφαλίζοντας πολλά προγράμματα
και χρηματοδοτήσεις για έργα.
Όραμά του να δημιουργηθεί ένα ευρύτερο Ενιαίο Διασυνοριακό Πάρκο.
Η αναγνώριση του πρωτοπόρου έργου από
όλους ήταν μια δικαίωση για τον ίδιο και τους
οικείους του. Για την προσφορά του στο τόπο
ο Δήμος Ξάνθης τον τιμά σε ειδική εκδήλωση
το 1999 και το Δ.Σ. της ΤΕΔΚ το 2005.
Σήμερα η Τοπική Αυτοδιοίκηση και η κοινωνία
μας αισθάνεται φτωχότερη γιατί χάνει τον Πατριάρχη και εμπνευστή της . Όμως μας άφησε
παρακαταθήκη το ήθος του, την ανιδιοτέλεια
του και τις πρωτοπόρες ιδέες του.
Όλοι θυμόμαστε από το βήμα του Συνεδρίου
της ΤΕΔΚ τα λόγια του «Την Παιδεία και την
Υγεία σαν τα μάτια σας».
Λυπούμαστε που ο ίδιος δεν πρόλαβε να
ζήσει τη στιγμή των εγκαινίων του νέου κτιρίου της ΤΕΔΚ, που το Αμφιθέατρο-δηλαδή
εκεί που Αυτοδιοίκηση θα συνεδριάζει και θα
υλοποιεί τις εκδηλώσεις της- θα έχει το
όνομά του.
Είμαστε όμως σίγουροι ότι μας χαμογελά και
μας κλείνει το μάτι από κει ψηλά που βρίσκεται.
Ως Πρόεδρος της ΤΕΔΚ εκφράζω στην οικογένεια του τα πιο ειλικρινή συλλυπητήρια από
την αυτοδιοικητική οικογένεια.
Αιωνία σου η μνήμη Μπάρμπα-Χαρίλαε.
Ξάνθη 15/12/2009
Πρόεδρος ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης
Στυλιανίδης Μιχαήλ

Θέλουμε το μικρό αυτό αφιέρωμα στη μνήμη του Χαρίλαου Ανθόπουλου να κλείσει με μερικές από τις πιο
ευτυχισμένες προσωπικές στιγμές με την αγαπημένη του σύντροφο, κα Καίτη Ανθοπούλου, το γένος Παπαδοπούλου. Η φροντίδα του για την κα Καίτη -που τόσο της χρειάστηκε τα τελευταία χρόνια- ήταν μοναδικό
παράδειγμα αλληλεγγύης και συντροφικότητας.

»»» Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Κωδικός:
Γραφεία:
Τηλ.:
Fax.:
E-mail:
Web:

4

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

Σ’ αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν:
Θανάσης Κούρος, Νίκος Μίχος, Μαρία Μούτσιου, Δέσποινα Γεωργαντζή

Εκδότης:
Μιχάλης Στυλιανίδης,
Πρόεδρος ΤΕΔΚ
Ν. Ξάνθης

Συντονισμός - Υπεύθυνος ύλης: Νίκος Μίχος, Σύμβουλος Ανάπτυξης

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.

