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 Τον κ. Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας 

 Τον κ. Αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης 

ΘΕΜΑ: ΛΟΥΤΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ- Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΟΥ ΕΜΕΙΝΕ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ 

Οι εγκαταστάσεις των Λουτρών Ελευθερών στο Δήμο Παγγαίου ανήκουν κατά 

κυριότητα στον Περιφέρεια ΑΜΘ ως διαδόχου της Νομαρχίας Καβάλας. 

Ένας επισκέπτης μετά από χρόνια απουσίας, μένει άφωνος  από  το εύρος της 

εγκατάλειψης και της αδιαφορίας. Κάποτε αποτελούσε μία πολύβουη πολιτεία που 

πρόσφερε κοινωνικότητα και γιάτρευε πληγές, σωματικές και ψυχικές. Τώρα, καμιά 

δεκαριά κτίρια θρηνούν τη μοναξιά τους ρημαγμένα και λεηλατημένα, με πόρτες 

και παράθυρα σπασμένα, τοίχους και πατώματα κατεστραμμένα, δωμάτια γεμάτα 

σκουπίδια και σχισμένα στρώματα. Ούτε λόγος για "επισκευές" βεβαίως! 

ΟΙ προηγούμενες απόπειρες αξιοποίησης και αναβάθμισης των εγκαταστάσεων 

υπήρξαν άκαρπες 

Μία ελπιδοφόρα επένδυση που ξεκίνησε με προοπτικές (θεωρητικά),  καρκινοβατεί 

εδώ και 4 χρόνια περίπου με τους επενδυτές να ισχυρίζονται ότι υπάρχει 

κωλυσιεργία και δεν εγκρίνεται, η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. 

Επειδή τα λουτρά των Ελευθερών είναι δημόσια περιουσία, είναι υποχρέωση της 

διοίκησης της Περιφέρειας να ενημερώσει το Περιφερειακό Συμβούλιο αλλά και την 
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κοινωνία προκειμένου να γίνει κατανοητή η κατάσταση που επικρατεί και η 

πρόοδος που πιθανώς σημειώθηκε. 

Ερωτάται λοιπόν κάθε αρμόδιος στην Περιφέρεια και ο πρόεδρος της 

Εργοανάπτυξης κ. Γρανάς: 

1. Ποια ενημέρωση για τα Λουτρά των Ελευθερών παρείχε στη Διοίκηση ο 

πρόεδρος της ΕΡΓΟΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, περιφερειακός Σύμβουλος Καβάλας κ. 

Αρχέλαος Γρανάς και σε ποιες σχετικές ενέργειες έχει προβεί κατά τη 

διάρκεια της θητείας του: 

2 Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί στο χώρο των Λουτρών των 

Ελευθερών; Έχει επισκεφθεί την περιοχή, ως πρόεδρος,  το τελευταίο 

χρονικό διάστημα, ώστε να μπορεί να την περιγράψει; 

3 Ποιος είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη του χώρου και την προστασία από 

βανδαλισμούς και λεηλασίες; 

4  Από τη Σύμβαση, αλλά και από το Νόμο ο μισθωτής/επενδυτής έχει ευθύνη 

για την κατάσταση που έχουν περιέλθει οι εγκαταστάσεις που μισθώνει; 

5  Οφείλει να φροντίζει για την φύλαξη του χώρου;  

6 Εάν δεν τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, μπορεί να γίνει καταγγελία 

της σύμβασης εκ μέρους του ιδιοκτήτη, δηλαδή της Περιφέρειας;   

7 Προβλέπεται από τη σύμβαση ενοίκιο εκ μέρους του ενδιαφερομένου 

επενδυτή;  Καταβάλλεται το ενοίκιο αυτό; 

8 Αληθεύει ότι δεν εγκρίθηκε η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ότι 

γύρισε πίσω με πολλές επισημάνσεις και σημειώσεις; 

9 Τι επί πλέον γνωρίζετε προκειμένου να ενημερώσετε το Περιφερειακό 

Συμβούλιο με πληρότητα και εμπεριστατωμένα; 

Ο επερωτών 

Δημήτρης Λυμπεράκης 

Περιφερειακός Σύμβουλος Π.Ε. Καβάλας 

 


