
 
 
 
 
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 
Ξάνθη, 25 Ιουλίου 2007 

 
Σήμερα, Τετάρτη 25 Ιουλίου 2007 και ώρα 10.00-14.00, πραγματοποιήθηκε στην 
Ξάνθη, στην Αίθουσα Θρακικής Τέχνης & Παράδοσης, η 1η Διακρατική Συνάντηση του 
έργου «Κοινές προσεγγίσεις για το σχεδιασμό της ανάδειξης οικολογικά ευαίσθητων 
περιοχών στη Ροδόπη», το οποίο υλοποιείται από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Δράμας–Καβάλας–Ξάνθης, σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-
Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), στο πλαίσιο του Προγράμματος Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
INTERREG IIIA/PHARE CBC Ελλάδα-Βουλγαρία.  

Σκοπός του έργου είναι η προώθηση και υιοθέτηση κοινών, μεταξύ Ελλάδας και 
Βουλγαρίας, προσεγγίσεων για την ανάδειξη των προορισμών φυσικού και 
αισθητικού ενδιαφέροντος στη Ροδόπη. Οι κύριοι άξονες του έργου αφορούν στην 
ανάπτυξη ενός σχεδίου ανάδειξης για την περιοχή, αλλά και σε πιλοτικές δράσεις, 
όπως κατασκευή και βελτίωση μονοπατιών, σημάνσεις επιλεγμένων διαδρομών του 
Νομού Ξάνθης, καθώς και παραγωγή έντυπου και οπτικοακουστικού ενημερωτικού 
υλικού, δράσεις προβολής και δημοσιοποίησης. 

Η 1η Διακρατική Συνάντησης στην Ξάνθη σηματοδοτεί την έναρξη των συμμετοχικών 
διαδικασιών για την εκπόνηση του κοινού Σχεδίου Ανάδειξης για τη Ροδόπη. Προς την 
κατεύθυνση αυτή, εκπρόσωποι της δημόσιας διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και περιβαλλοντικών οργανισμών των δύο χωρών, κλήθηκαν να ανταλλάξουν 
απόψεις και προτάσεις για τις δυνατότητες αξιοποίησης των φυσικών και 
αισθητικών πόρων της περιοχής, προκειμένου να επιτύχουν την αειφόρο ανάπτυξή 
της και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. 

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν οι ακόλουθοι: 

Γιανταμίδης Ιορδάνης Δημοτικός Σύμβουλος Δήμος Παρανεστίου 
Θεοδωρούδη Ελευθερία Μέλος Ομάδας Έργου ΕΚΒΥ 
Ιωσηφίδου Αικατερίνη Περιβαλλοντολόγος  Δήμος Δράμας 
Καπαντζόγλου Γεώργιος Προϊστάμενος   Δήμος Δράμας 
Κατσακιώρη Μαρία Υπεύθυνη Υποέργων 1 & 4 ΕΚΒΥ 
Κοσιάρης Γεώργιος  Αν. Προϊστάμενος  ΙΓΜΕ ΠΜΑΘ 
Λιώλιος  Αστέριος  Καθηγητής   Δημοκρίτειο Παν/μιο Θράκης 
Μαναρίδης Μιχαήλ  Δασολόγος   Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου 
Μαραγκός Νικόλαος Αν. Δασάρχης   Δασαρχείο Ξάνθης 
Μαυρίδης Σπύρος  Υπεύθυνος έργου  Ν.Α. Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης 
Μήλιος Χρήστος   Δασάρχης    Δασαρχείο Σταυρούπολης 
Μούρκας Χρήστος  Αντιδήμαρχος   Δήμος Ξάνθης 



Μπόλη Κατερίνη  Μέλος Ομάδας Έργου ΕΚΒΥ 
Νικήσιανης Νίκος   Βιολόγος   ΜΚΟ Καλλιστώ 
Πασχάλης Χρήστος  Δ/ντης    Δ/νση Δασών Ξάνθης 
Πετρίδης Δημήτριος Αν. Δ/ντης   Δ/νση Δασών Ξάνθης 
Πορτάλιου Γιούλη   Συντονίστρια Έργου    Φορέας Διαχείρισης Ορ. Ροδόπης 
Πραβίτας Δημήτριος Συνεργάτης   Ν. Α. Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης 
Σκαρλάτος Βασίλειος Πρόεδρος   Φορέας Διαχείρισης Ορ. Ροδόπης 
Στάντσιου Ευτέρπη  Πρόεδρος ΝΕΓΑΣ   Νομαρχία Ξάνθης 
Τσιτλακίδης Αναστάσιος Δασάρχης   Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου 
Χατζηαποστόλου Στέλλα Συνεργάτης   Φορέας Διαχείρισης Ορ. Ροδόπης 
Χοτζακιάνης Ιωάννης Συντονιστής   Αναπτυξιακή Ν. Ξάνθης Α.Ε. 
Χωρινός Αλέξανδρος Γενικός Γραμματέας  Ν. Α. Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης 
Bachev Valentin  Biologist   Municipality Satovcha 
Gadzheva Ekaterina  Head of Sector   RIEW Smolyan 
Godev Ilya   Director   Municipality of Smolyan 
Kzasimiz Kamenov   Deputy Director  KFB Smolyan 
Meadenova Silviya  Biologist   Plovdiv University-Smolyan 
Nikolova Zlatka  Executive Director  Association of Rhodope Municipalities 
Roupetsovo Gosheva Zlatka Landscape Ecologist  Plovdiv University-Smolyan 
Povukov Plamen  Director   Εθνική Κυνηγετική Υπηρεσία Dikchan 
 
Παραβρέθηκαν, επίσης, οι ακόλουθοι εκπρόσωποι τηλεοπτικών σταθμών και εφημερίδων: 
Παυλικιάνος Αγ.  Εφημερίδα «Θράκη» 
Σακελλίων Ανδρέας Εφημερίδα «Νεάπολις» 
Κουμουλίδης Δημήτριος Τηλεοπτικός Σταθμός «Κανάλι 6» 
Καρανδεινός Αντώνης Τηλεοπτικός Σταθμός ΕΡΤ3 
 

Η συνάντηση καλύφθηκε τηλεοπτικά από τα τοπικά ΜΜΕ, ενώ παραχωρήθηκε και 
συνέντευξη από την κ. Μαρία Κατσακιώρη στην ΕΡΤ3, η οποία προβλήθηκε στο 
απογευματινό και βραδινό δελτίο ειδήσεων. 

Της συνάντησης προήδρευαν οι κ.κ. Αλ. Χωρινός (Γενικός Γραμματέας της Ν.Α. 
Δράμας-Καβάλας-Ξάνθης), Σπ. Μαυρίδης (Υπεύθυνος έργου, Ν.Α. Δράμας-Καβάλας-
Ξάνθης) και η κυρία Μαρία Κατσακιώρη (εκπρόσωπος ΕΚΒΥ), υπό τον συντονισμό του 
κ. Σ. Μαυρίδη.  

Ο κ. Μαυρίδης προλόγισε τη συνάντηση, παρουσιάζοντας συνοπτικά το έργο, το 
πρόγραμμα και τους συμμετέχοντες της συνάντησης. 

Στη συνέχεια, ο κ. Χωρινός, χαιρέτησε τη συνάντηση και τόνισε τις κοινές 
προσπάθειες των δύο πλευρών όσον αφορά στην προστασία και ανάδειξης της 
οροσειράς της Ροδόπης, την αμοιβαία και εποικοδομητική συνεργασία, καθώς και την 
αναγκαιότητα ανταλλαγής απόψεων, προκειμένου για το σχεδιασμό και την 
υιοθέτηση κοινών στρατηγικών ανάπτυξης της περιοχής. 

Από τη βουλγαρική πλευρά, το λόγο πήρε η κ. Zlatka Nikolova, Διευθύντρια του 
Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Ροδόπης, η οποία, αφού χαιρέτισε τη συνάντηση, 



παρουσίασε τους συμμετέχοντες από τη Βουλγαρία. Στη σύντομη ομιλία της, έκανε 
έναν απολογισμό πεπραγμένων από την πλευρά της χώρας της, εξέφρασε την 
ικανοποίηση για την υλοποίηση της συνάντησης και τόνισε τη στενή συνεργασία των 
δύο χωρών. 

Ακολούθησε η αναλυτική παρουσίαση του έργου, των δράσεων και των αναμενόμενων 
αποτελεσμάτων του από την κ. Μαρία Κατσακιώρη, η ομιλία της οποίας 
επικεντρώθηκε στην αναγκαιότητα εκπόνησης ενός κοινού Σχεδίου Ανάδειξης, στις 
αρχές τις οποίες αυτό θα βασισθεί, καθώς επίσης και τα περιεχόμενά του.  

Μετά το σύντομο διάλειμμα που ακολούθησε, το λόγο πήρε ο κ. Σκαρλάτος, πρόεδρος 
του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης, ο οποίος τοποθετήθηκε θετικά στην 
παρουσίαση της κ. Κατσακιώρη, και υπερτόνισε τους τρεις βασικούς άξονες 
(περιβάλλον, κοινωνία, οικονομία), στους οποίους θα πρέπει να στηριχθεί το Σχέδιο 
Ανάδειξης για την επιτυχή υλοποίηση και εφαρμογή του. Στη συνέχεια, παρέθεσε 
συνοπτικά τα έργα που υλοποιούνται στην περιοχή και έθεσε ως απαραίτητη 
προϋπόθεση για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου και αποδοτικού σχεδίου 
ανάδειξης, τη συγκέντρωση και συσχέτιση όλων των δράσεων και έργων που 
υλοποιούνται ή προβλέπεται να υλοποιηθούν στην περιοχή. Επιπλέον, εξέφρασε τον 
προβληματισμό του για τη χρήση του λογοτύπου του έργου και τόνισε την ανάγκη 
υιοθέτησης ενός κοινού σήματος για τη Ροδόπη. Τέλος, δήλωσε την αμέριστη 
συμπαράσταση και βοήθεια του Φορέα, σε κάθε προσπάθεια ανάδειξης της Ροδόπης. 

Η επόμενη παρέμβαση έγινε από την κ. Στάντσιου, Πρόεδρο ΝΕΓΑΣ της Νομαρχίας 
Ξάνθης, η οποία, αφού εξέφρασε τα θερμά της συγχαρητήρια για τη συνάντηση, 
τοποθετήθηκε για την ανάδειξη της περιοχής, τόνισε την αναγκαιότητα 
ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας για την πλήρη αξιοποίηση ενός τέτοιου 
Σχεδίου Ανάδειξης και αναφέρθηκε στα σχετικά προγράμματα της Νομαρχίας και 
ειδιότερα, σε αυτά που αφορούν στις σημάνσεις των ιδαδρομών.  

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο κ. Κοσιάρης, Αν. Προϊστάμενος ΙΓΜΕ Ξάνθης, ο οποίος 
έκανε μια σύντομη ενημέρωση για το Πρόγραμμα «Γεώτοποι-Γεωπάρκα-Αειφόρος 
Ανάπτυξη», το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και αφορά στον εντοπισμό και καταγραφή 
όλων των γεωτόπων της περιοχής, με στόχο την προστασία, ανάδειξη και αειφόρο 
ανάπτυξή τους. 

Ακολούθως, ο κ. Πασχάλης, Διευθυντής Δασών Ν. Δράμας, ενημέρωσε για τα έργα 
που υλοποιήθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη από την υπηρεσία του και τόνισε την 
αναγκαιότητα διαχείρισης και συντήρησης των υποδομών από φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Πρότεινε, επίσης, την υιοθέτηση ενός ενιαίου τύπου πινακίδων 
σήμανσης και περιβαλλοντικής ερμηνείας, κοινού για όλη την περιοχή της Ροδόπης.  

Αμέσως μετά, το λόγο πήρε ο κ. Τσιτλακίδης, Δασάρχης Κ. Νευροκοπίου, ο οποίος 
παρέθεσε αναλυτικά τις δράσεις που ολοκληρώθηκαν στην περιοχή της 
αρμοδιότητάς του, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 του Έργου και αφορούσαν στη 
δημιουργία και οργάνωση του δασικού μονοπατιού Παναγίας-Καστανιές.  

Στη συνέχεια, ο λόγος δόθηκε στον κ. Iliya Godev, Διευθυντή του Γραφείου Ευρωπαϊκής 
Σύγκλισης και Διεθνών Δραστηριοτήτων του Δήμου Smolyan, ο οποίος αφού χαιρέτισε 



την εκδήλωση εκ μέρους τους Δημάρχου του Smolyan, παρέθεσε διεξοδικά τις 
δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στη βουλγαρική πλευρά και αφορούν σε 
καταγραφή, ταξινόμηση, μελέτη και υλοποίηση πρακτικών ανάδειξης της περιοχής 
ενδιαφέροντος. Η κύρια τοποθέτησή του αφορούσε στην αναγκαιότητα κοινού από τις 
δύο χώρες σχεδιασμού, καθώς τόσο οι στόχοι, όσο και οι προβληματισμοί τείνουν να 
συγκλίνουν. Μίλησε για κοινή βάση δεδομένων, κοινό σύστημα χαρτογράφησης της 
Δυτικής Ροδόπης, για ενιαία αισθητική αντίληψη και καταγραφή της πληροφορίας 
στις πινακίδες περιβαλλοντικής ερμηνείας, αλλά και για ενιαίο δίκτυο μονοπατιών 
που θα λειτουργεί διασυνοριακά. Καταλήγοντας, τόνισε ότι για την επιτυχή έκβαση 
όλων αυτών των εγχειρημάτων χρειάζεται, περά από το θεσμικό πλαίσιο, η 
ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση, τόσο της τοπικής κοινωνίας, όσο και του 
επιχειρηματικού κόσμου, καθώς και εκστρατεία ενημέρωσης σε επίπεδο τοπικό, 
εθνικό, αλλά και διακρατικό. 

Ακολούθησε η τοποθέτηση της κ. Ekaterina Gadzheva, Προϊσταμένης της 
Περιφερειακής Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Υδάτων του Smolyan, η οποία 
διευκρίνισε το ρόλο και τη δομή του φορέα που εκπροσωπεί και τόνισε την 
αρμοδιότητά του να αδειοδοτεί οποιαδήποτε επένδυση στην περιοχή της Ροδόπης. 
Τόνισε, επίσης, ότι ο κοινός σχεδιασμός είναι το ζητούμενο τόσο εθνικά, όσο και 
διακρατικά, ενώ η ανάπτυξη της περιοχής θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις αρχές 
της αειφορίας. 

Ο κ. K. Kamenov, Αναπληρωτής Προϊστάμενος στην Περιφερειακή Διοίκηση Δασών του 
Νομού Smolyan, πήρε εν συνεχεία το λόγο για να περιγράψει τη δομή και τις 
αρμοδιότητες της υπηρεσίας του, τονίζοντας εκείνες που αφορούν στη διαχείριση 
προστατευόμενων περιοχών. Υπερτόνισε, επίσης, την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ 
των δύο χωρών, αλλά και δημιουργία ενός διακρατικού δικτύου επισκεπτών. 
Τελειώνοντας, ευχαρίστησε, εκ μέρους του προϊσταμένου του, την ελληνική πλευρά 
για τη βοήθειά της στην κατάσβεση των δύο πρόσφατων πυρκαγιών στην περιοχή. 

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε η κ. Ζ. Roupetsovo Gosheva, Περιβαλλοντολόγος του 
Πανεπιστημίου Φιλιππούπολης-Παράρτημα του Smolyan, που μίλησε για τον Μη 
Κυβερνητικό Οργανισμό «Ροδόπη το Βουνό για Όλους», του οποίου είναι μέλος και τις 
δράσεις του, τόσο στη Βουλγαρία, όσο και στην Ελλάδα. Ανέφερε, επίσης, τη 
συνεργασία με τον Μη Κυβερνητικό Οργανισμό «Καλλιστώ» και τις ανταλλαγές 
φοιτητών και εθελοντών που πραγματοποιούνται. Κατέληξε ότι οι στόχοι των δύο 
πλευρών είναι συναφείς και ότι η μεγαλύτερη επιδίωξη είναι η αξιοποίηση και 
αειφόρος ανάπτυξη των φυσικών πόρων. 

Η κ. Meadenova Silviya, Βιολόγος του Πανεπιστημίου Φιλιππούπολης-Παράρτημα του 
Smolyan, μίλησε για το Πρόγραμμα Προστασία της Βιοποικιλότητας στην περιοχή των 
Λιμνών του Smolyan, στο οποίο συμμετέχει και τόνισε, από την πλευρά της, την 
ανάγκη συνεργασίας των δύο χωρών. 

Ο κ. Povukov Plamen, συνεχάρη για τα έργα που υλοποιούνται στο ελληνικό τμήμα της 
Ροδόπης και τόνισε την ανάγκη διακρατικής συνεργασίας για τη διατήρηση της 
ποιότητας των υδάτων και για την εξάλειψη οικολογικών καταστροφών. 



Ο κ. Ν. Νικήσιανης, Βιολόγος και μέλος του Μη Κυβερνητικού Οργανισμού «Καλλιστώ» 
μίλησε για τις δράσεις του οργανισμού του, για τα διακρατικά προγράμματα τα 
οποία υλοποιεί και έθεσε το ζήτημα δημιουργίας εθνικού πάρκου στη Ροδόπη. 

Τέλος, ο κ. Godev, δευτερολογώντας, μίλησε για το έργο «Κοινά διασυνοριακά δίκτυα 
αειφόρου ανάδειξης», στο πλαίσιο του οποίου αποτυπώνονται οι διάφορες μορφές 
αειφόρου ανάπτυξης.  

Με τις καλύτερες εντυπώσεις και ευχές για μια γόνιμη και αποδοτική συνεργασία 
μεταξύ όλων των φορέων, εκατέρωθεν των συνόρων, έληξαν οι εργασίας της πρώτης 
διακρατικής συνάντησης του έργου.   
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