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Πρόσωπα
Η χ ώ 
της Θράκης

τερα για περιπτώσεις χιονοπτώσεων και 
παγετού. Έχουμε πάρει δύο jcb, δύο 
φορτηγά, 3 ημιφορτηγά και πάρα πολ-
λά απαραίτητα οχήματα καθώς και ένα 
καλαθοφόρο, με χρήματα είτε από το 
υπουργείο εσωτερικών ή με δικά μας 
χρήματα. Επίσης, πρέπει να αναφέ-
ρω ότι είμαστε υπερήφανοι και πρω-
τοπόροι σε όλη την ΑΜΘ γιατί βάλαμε 
ράμπα ΑΜΕΑ για να κάνουν τα μπά-
νια τους τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΠΡΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΕΣ

Ο Γ. Τσιτιρίδης νοιώθει περήφανος 
που ο δήμος Αβδήρων αξιοποίησε το 
πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για την πρό-
σληψη στον δήμο 30 + 10 υπαλλήλων 
από την ΔΕΥΑ, όπου δίνεται η δυνα-
τότητα στους μακροχρόνια ανέργους 
να δουλέψουν για δύο χρόνια προ-
κειμένου να συμπληρώσουν τα έν-
σημα και να βγούνε στην σύνταξη.

Ο Δήμος πληρώνει το 25% και το 
υπόλοιπο 75% ο ΟΑΕΔ. Με αυτό τον 
τρόπο ο δήμος έχει επί πλέον προ-
σωπικό για εργατικά χέρια και υπαλ-
λήλους με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ

Ο δήμαρχος Γ. Τσιτιρίδης στην συνέ-
χεια έκανε αναφορά στα Λουτρά της 
Ποταμιάς όπου προχώρησε ενόψει της 
αξιοποίησης τους στην αναγνώριση των 
φυσικών πόρων, δηλαδή την αναγνώρι-
ση ως ιαματικές πηγές αλλά υπάρχει 
η ιδιομορφία ότι δεν είναι δημοτικές 
εκτάσεις τα λουτρά της Ποταμιάς αλλά 
ήταν παλιά στον ΕΟΤ, μετά πέρασαν 
στον ΤΑΙΠΕΔ μετά πέρασαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και 
όλα αυτά τα χρόνια έγιναν προσπάθειες 
είτε να παραχωρηθούν στον δήμο για 
50 χρόνια προκειμένου να αξιοποιη-
θούν ή μέσω ΣΔΙΤ ή ακόμη και να αγο-
ραστούν από τον δήμο με ένα λογικό 
τίμημα αλλά δυστυχώς δεν εισακουστή-
καμε από την Αθήνα και από όλες τις 
προαναφερθείσες εταιρείες που έχουν 
στην δικαιοδοσία τους ακίνητα αξίας 
πολλών δισεκατομμυρίων ανά την Ελ-
λάδα και φυσικά ο λόγος που δεν πα-
ραχωρήθηκε στον δήμο ήταν ότι δημι-
ουργήθηκε μία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
όπου όλες οι Ιαματικές Πηγές θα περά-
σουν σε αυτή την Α.Ε. που θα ανήκει 
στο κράτος και θα αξιοποιηθούν από το 
κράτος. Ποιο συγκεκριμένα αναφέρει. 
«Ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2021 
και με ΦΕΚ αυτή η ΑΕ θα πάρει με ή 
χωρίς την συναίνεση των δήμων όλα 
αυτά τα ακίνητα και θα τα αξιοποιήσει».

ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΜΥΡΩΔΑΤΟΥ

«Από την αρχή προσπαθήσαμε τον 
χώρο να τον νοικιάσουμε σε κάποιον 
ιδιώτη πάντα με τους όρους ενός κά-

μπινγκ χωρίς την αδειοδότηση γιατί 
δεν την είχε. Με λίγα λόγια, ο δήμος 
Αβδήρων, απλά θα νοίκιαζε έναν χώρο 
που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
ως κάμπινγκ ή οτιδήποτε άλλο. Έγι-
νε δύο φορές ο διαγωνισμός, βρέθηκε 
επενδυτής είτε από Ελλάδα είτε από 
Βουλγαρία αλλά τελευταία στιγμή ο 
επενδυτής δεν ξεκινούσε να κάνει κάτι.

Αποφασίσαμε στο τέλος, να λειτουργή-
σει ο δήμος μόνος του ως κάμπινγκ 
τον συγκεκριμένο χώρο και οι Τε-
χνικές Υπηρεσίες ξεκίνησαν αυτήν 
την διαδικασία. «Έχουμε δηλώσει 
στο κτηματολόγιο τον συγκεκριμένο 
χώρο γιατί ναι μεν ανήκει στον δήμο 
αλλά αυτό που θέλαμε ήταν να χω-
ριστεί το συγκεκριμένο οικόπεδο των 
30 στρεμμάτων του κάμπινγκ από την 
συνολική έκταση των 4000 στρεμμά-
των που ανήκουν στην περιοχή του 
Μυρωδάτου και πλέον έχει χαρακτι-
ριστεί σαν ξεχωριστό οικόπεδο και 
ήδη βρίσκονται στην πορεία του τε-
λειώματος των μελετών για να πάρου-
με τις σχετικές αδειοδοτήσεις για να 
μπορέσουμε να το λειτουργήσουμε.

 

ΠΟΤΕ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ;

Ο Δήμαρχος πιστεύει ότι μέχρι το κα-
λοκαίρι του 22 θα έχουν ολοκληρω-
θεί οι μελέτες και ακολούθως θα ξε-
κινήσουν οι εργασίες. Μέχρι το 2023 
και το αργότερο το Καλοκαίρι του 
2024 θα ξεκινήσει την λειτουργία του.

Όπως μας εξήγησε ο δήμαρχος, ο χώ-
ρος δεν θα λειτουργεί μόνο για τρο-
χήλατα αλλά θα υπάρχουν και ξύλινα 
σπιτάκια μέσα τύπου μπανγκαλόου: 
«Η αλήθεια είναι ότι δεν καταφέρα-
με να το κάνουμε μαζί με τα Λουτρά 
αλλά δεν το βάζουμε κάτω.  Όσον αφο-
ρά τις εντάξεις σε έργα υποδομών τα 
πήγαμε ως δήμος άριστά, όσον αφο-
ρά την τουριστική ανάπτυξη υστερή-
σαμε αλλά, από εδώ και εμπρός, εί-
ναι στόχος της δημοτικής αρχής να 
κερδίσουμε και αυτό το στοίχημα».

ΑΝΤΙ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ

«Το 2014 τον Σεπτέμβριο, αναλάβαμε 
την διοίκηση και τον Ιανουάριο του 
2015 έγιναν οι μεγάλες πλημύρες. 
Αυτό στάθηκε η αφορμή να κάνουμε 
πάρα πολλές παρεμβάσεις όσον αφο-
ρά τον καθαρισμό των παλιών κανα-
λιών και την δημιουργία νέων για να 
υπάρχει αντιπλημμυρική προστασία. 
Το πιο σημαντικό είναι ότι καταφέρα-
με και εντάξαμε στο Αντώνης Τρίτσης 
δύο σημαντικά έργα προϋπολογισμού 
2,5 εκ. ευρώ. Το ένα είναι η διευθέτη-
ση του ρέματος της Γεννησέας. Όπως 
είναι γνωστό η Γεννησέα είναι χαμηλά 
και σε περίπτωση έντονων βροχοπτώ-

σεων υπάρχει ο κίνδυνος 
πλημύρας, οπότε, ήταν μο-
νόδρομος για να την προ-
στατεύσουμε. Θα γίνουν 
σαζανέτ και θα σκαφτεί πιο 
βαθιά ο χείμαρρος και το 
άλλο αντιπλημμυρικό εί-
ναι της Λευκόπετρας. Εκ 
του αποτελέσματος και με 
τις παραπάνω μικρές ή 
μεγάλες παρεμβάσεις δεν 
είχαμε πλημυρικά φαινό-
μενα στον δήμο και στην 
περίπτωση της Πολιτικής 
Προστασίας, τα πήγαμε 
πολύ καλά, ενώ βλέπουμε 
σε άλλους δήμους οι κα-
ταστροφές είναι μεγάλες.

Π Α Ρ Α Λ Ι Ε Σ

Όσο για τις παραλίες, ο δή-
μαρχος αναφέρει ότι έγιναν 
αρκετά βήματα. Λειτουρ-
γούν αρκετά αναψυκτήρια 
στην περιοχή του Μυρωδά-
του και των Αβδήρων  και 
το ποιο σημαντικό είναι ότι 
ο αριθμός των ναυαγοσω-
στών αυξήθηκε από τους 3 
στους 7 μαζί με τον εξοπλι-
σμό τους με αποτέλεσμα να 
νοιώθει μεγαλύτερη ασφά-
λεια ο επισκέπτης από την 
Ξάνθη και την Βουλγαρία.

Ο καθαρισμός των πα-
ραλιών με το μηχάνημα 
που μας έδωσε ο ΤΑΠ ως 
ανταποδοτικό, ξεκινούν 
τον Απρίλιο, οπότε κο-
σκινίζεται η άμμος και με 
την συνδρομή και τον άλ-
λων οχημάτων του δήμου, 
οι κάτοικοι των εξοχικών 
κατοικιών και οι επισκέ-
πτες είναι ικανοποιημένοι.

Κ.Υ. ΑΒΔΗΡΩΝ

Ο Δήμαρχος δεν έκρυψε 
την ικανοποίηση του για 
την επαναλειτουργία του 
Κέντρου Υγείας Αβδήρων 
όπως παλιά. «Γνωρίζεται ότι 
το ΚΥ Αβδήρων εξυπηρετεί 
πάνω από 30.000 κατοί-

κους στον δήμο Αβδήρων 
και Τοπείρου δεν λει-
τουργούσε για δύο μήνες. 
Το δημοτικό Συμβούλιο 
ομόφωνα και άλλοι φο-
ρείς αντιτάχθηκαν και 
βοήθησαν στην επανα-
λειτουργία του με αποτέ-
λεσμα να νοιώθουν ασφά-
λεια οι κάτοικοι και οι 
επισκέπτες της περιοχής.

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ

Τέλος, ο δήμαρχος δεν 
έκρυψε την ικανοποίηση 
του για την αξιοποίηση 
του γεωθερμικού πεδί-
ου της περιοχής από τον 
όμιλο Χαλιορή ο οποίος 
προτίθεται να εγκαταστή-
σει θερμοκηπιακή μονά-
δα αντίστοιχη του Ερα-
σμίου και να δώσει πάνω 
από 100 θέσεις εργασίας 
στην περιοχή της Ν. Κεσ-
σάνης και της Ποταμιάς.
Αυτή ήταν η συνέντευξη του 
δημάρχου Αβδήρων Γ. Τσιτι-
ρίδη που παραχώρησε στην 
«ΗΧΩ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ» και στον Α. 
Παυλικιάνο.
Γ. Τσιτιρίδης. Ένας δήμαρχος 
που εδώ και 7,5 χρόνια βρί-
σκεται στο τιμόνι του δήμου 
Αβδήρων, δρα ήσυχα, ήρεμα 
και με σταθερά βήματα.
Τον στεναχωρεί που τα 
Λουτρά της Ποταμιάς μέ-
νουν αναξιοποίητα εξ αιτίας 
κάποιων καρεκλοκένταυ-
ρων στην Αθήνα αλλά όπως 
μας είπε εμπιστευτικά,  δεν 
κρίθηκαν ακόμη όλα, έχο-
ντας προφανώς σχεδιάσει 
τις επόμενες κινήσεις του 
αναφορικά με την δημιουρ-
γία της Α.Ε. κρατικής Εταιρίας, 
που θα διαχειριστεί όλα τα 
Ιαματικά Λουτρά της Ελλάδος 
και πού όλοι αντιλαμβάνο-
νται ότι δεν θα γίνει τίποτε 
και προφανώς ο δήμαρχος 
εκεί ποντάρει και λέει ότι 
δεν χάθηκαν όλα.
Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ 
Π Α Υ Λ Ι Κ Ι Α Ν Ο Σ


