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ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ

Συνέχεια σελ.8

Τι λιµάνι θέλουµε;

Οι απαντήσεις που µας έδωσαν εκπρόσωποι τοπικών φορέων 
που µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο σχετίζονται µε το λιµάνι

Το λιµάνι και τα εµπόδια

Κοντεύουν δεκαπέντε χρόνια από τότε 
που έγινε µια σύσκεψη στην Νοµαρχία, 
όλων των φορέων της Καβάλας µε ένα 
και µοναδικό σκοπό να ιεραρχήσουν τα 
µεγάλα έργα και να τα διεκδικήσουν 
από την κυβέρνηση. Τότε λοιπόν τέθη-
κε ένα δίλληµα, να διεκδικήσουµε ένα 
νέο νοσοκοµείο ή την σιδηροδροµική 
σύνδεση η οποία είναι σηµαντικό ανα-
πτυξιακό ατού; Η πλάστιγγα έγειρε υπέρ 
του νοσοκοµείου, έτσι λίγα χρόνια µετά, 
το 2000 ήταν, από το βήµα της Βουλής 
ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Σιµίτης 
ανακοίνωσε την ανέγερση του νέου νο-
σοκοµείου της Καβάλας, αυτό που εδώ 
και µερικούς µήνες λειτουργεί. Την ίδια 
στιγµή βέβαια όλο και περισσότεροι είναι 
αυτοί που πιστεύουν σήµερα, δεκαπέντε 
χρόνια µετά από εκείνη την σύσκεψη για 
το πόσο εφικτό είναι να ελπίζουµε σε µια 
σιδηροδροµική σύνδεση; Η οικονοµική 
συγκυρία και το διαφαινόµενο τέλος των 
προγραµµάτων στήριξης αποµακρύνουν 
σίγουρα το χρόνο υλοποιήσεις. 

Από αυτή την ιστορία ξέρουµε τι κερδί-
σαµε, κι αυτό είναι το νέο νοσοκοµείο, 
γνωρίζουµε όµως το τι χάσαµε; Μήπως 
τελικά έχουν δίκιο όσοι υποστηρίζουν 
ότι δεν µπορούµε να µιλάµε για εµπο-
ρικό λιµάνι Καβάλας αν πρώτα δεν 
αποκτήσουµε σιδηροδροµική σύνδεση. 
Από τις απαντήσεις που πήραµε από εκ-
προσώπους τοπικών φορέων προκύπτει 
ότι όλοι θέλουν ένα µεγάλο λιµάνι, πόλο 
ανάπτυξης, µήπως όµως κινδυνεύουµε 
να µείνουµε στα λόγια αν δεν έχουµε 
σιδηρόδροµο; Βέβαια υπάρχει και το 
άλλο λιµάνι, το παλιό, το οποίο όλοι 
φιλοδοξούµε να το δούµε κάποια στιγµή 
να γεµίζει κρουαζιερόπλοια και κότερα. 
Το θέλουµε, όµως µπορούµε; Σαφώς και 
µπορούµε αρκεί να ξεπεράσουµε τα επι-
µέρους και ελάσσονα που µας χωρίζουν 
και να βρούµε µια κοινή συνισταµένη στα 
µείζονα και τα σηµαντικά. Ας ελπίσουµε 
λοιπόν ότι αυτή η έρευνα του «Χ» θα 
συµβάλει προς αυτή την κατεύθυνση.

Θεόδωρος Α. Σπανέλης

Ένα νέο σύστηµα, που ακούει στο όνοµα “Λιµενικός Καλλι-
κράτης” και το οποίο θα στηρίζεται σε ενοποιήσεις Οργανι-
σµών Λιµένων και Λιµενικών Ταµείων, είναι στα άµεσα σχέδια 
της ηγεσίας του υπουργείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων 
και Αλιείας, µε κύριους στόχους την ενίσχυση των εσόδων 
του ∆ηµοσίου και τον εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη των 
λιµανιών της χώρας.
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του αρµόδιου Υπουργείου από τα 
890 λιµάνια που έχει η χώρα, µόνο τα 12 είναι εθνικής ση-
µασίας, ενώ τα 800 είναι “ορφανά” και µπορεί ο καθένας να 
δέσει εκεί χωρίς να πληρώσει ούτε ένα ευρώ.
Ο εξορθολογισµός των λιµανιών µέσω του λιµενικού “Καλλι-
κράτη” θα επιτευχθεί µε τέσσερις άξονες: το Αττικό Λιµενικό 
Σύστηµα, της Β. Ελλάδας, του Ιονίου και του Αιγαίου. Εκτός 
από τα έσοδα που θα εξασφαλιστούν για το ∆ηµόσιο, στόχοι 
του υπουργείου από τη δηµιουργία του εθνικού λιµενικού 
συστήµατος είναι ακόµα να λειτουργήσουν τα λιµάνια της 
χώρας αποτελεσµατικά και µε διαφάνεια, να ενισχυθεί η 
τουριστική εικόνα της χώρας, να γίνουν νέα έργα υποδοµών 
και σωστής λειτουργίας και να υπάρξει ένα ενιαίο σύστηµα 
λιµενικής πολιτικής. 

Οι βασικοί στόχοι

Η βάση του σχεδιασµού αυτού είναι η µεγιστοποίηση των 

δυνατοτήτων µικρών και µεγάλων λιµένων, η ανάπτυξη 
συνεργασιών και συνεργιών αλλά και η κάλυψη αδυναµιών 
ελέγχου κυρίως των οικονοµικών δεδοµένου ότι στο πα-
ρελθόν έχει παρατηρηθεί απώλεια εσόδων για τον κρατικό 
κορβανά.
Στους βασικούς στόχους είναι ότι η νησιωτική χώρα πρέπει 
να αποκτήσει λιµάνια αντάξια των σηµερινών αναγκών του 
τουρισµού µε ότι αυτό συνεπάγεται θετικό για τη κρουαζιέ-
ρα αλλά και την ακτοπλοΐα.
Ένας λιµενικός “Καλλικράτης” ενδεχοµένως θα έλυνε µια 
σωρεία προβληµάτων επί δεκαετίας επισηµασµένων και συσ-
σωρευµένων στα συναρµόδια υπουργεία.
Πολύ δε περισσότερο εκείνων των προβληµάτων που σχε-
τίζονται µε τη χρηµατοδότηση παρεµβάσεων καθώς µέχρι 
τώρα εµπλέκονται τουλάχιστον τέσσερα υπουργεία αλλά και 
των δυνατοτήτων εµπλοκής της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Το ερώτηµα που πλανάται ωστόσο είναι πότε θα έχει σχη-
µατοποιηθεί καθώς τα γεγονότα στη παγκόσµια οικονοµία 
τρέχουν και οι µεγάλες επενδύσεις σπεύδουν να τοποθετη-
θούν όσον αφορά το λιµενικό τοµέα έγκαιρα, προκειµένου 
να προλάβουν τις αναδιαµορφούµενες, ελέω αναδυόµενων 
αγορών, εµπορευµατικές

Στο ερώτηµα τι λιµάνι θέλουµε και ποια η άποψη για τον 
Καλλικράτη στα λιµάνια, µας απάντησαν τοπικοί ταγοί αλλά 
και εργαζόµενοι στον χώρο και παραθέτουµε τις απαντήσεις 
των (µε τυχαία σειρά).

Στα “σκαριά” ο λιµενικός “Καλλικράτης”
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Αδάµ Κοσµίδης – πρόεδρος ΟΛΚ

Εκ µέρους της ∆ιοίκησης του ΟΛΚ χαιρετίζουµε την πρω-
τοβουλία του Χ να διερευνήσει τις απόψεις και θέσεις των 
πολιτικών, οικονοµικών, επαγγελµατικών πολιτιστικών κλπ 
φορέων της Καβάλας γύρω από τα θέµατα των λιµανιών 
της. 
Η αποτύπωση των απόψεων αυτών, σχετικά µε την σηµε-
ρινή κατάσταση αλλά και τους σχεδιασµούς ολοκλήρωσης  
των λιµενικών εγκαταστάσεων, όπως και τις προοπτικές 
αξιοποίησης των υποδοµών αυτών, για την περαιτέρω 
ανάπτυξη της εµπορευµατικής, επιβατικής, τουριστικής 
κλπ δραστηριότητας, θα  βοηθήσει ουσιαστικά στον σχε-
διασµό και την εφαρµογή των αναγκαίων πολιτικών για την 
υλοποίηση του Οργανισµού. 
Είναι ιδιαίτερα σηµαντική η συµµετοχή όλων και µπορεί 
να δηµιουργήσει συνθήκες µιας συλλογικής προσπάθειας 
για την ανάπτυξη των λιµανιών της Καβάλας. Ανάπτυξη 
που διαχέεται και αλληλοτροφοδοτεί την όλη οικονοµική 
δραστηριότητα της περιοχής µας. 
 

Σάββας Εµινίδης – Βουλευτής 

Θέλουµε το λιµάνι που έχουµε σχεδιάσει εδώ και πολλά 
χρόνια και το οποίο θα καταστήσει την Καβάλα κέντρο 
διαµετακοµιστικού εµπορίου, τόσο εισαγωγικού όσο και 
εξαγωγικού, ειδικά µε τη δηµιουργία Ζώνης Ελεύθερου 
Εµπορίου. Αλλά για να συµβεί αυτό θα πρέπει να ολοκλη-
ρωθούν όλα τα έργα που έχουν προγραµµατιστεί, όπως 
έχει ήδη δεσµευτεί δηµοσίως η κυβέρνηση και όπως βλέ-
πουµε καθηµερινά να συµβαίνει. Είχα την ευκαιρία, κατά τη 
διάρκεια συζήτησης επίκαιρης ερώτησής µου στη Βουλή, 
να ξεκαθαρίσω στην κυβέρνηση ότι το λιµάνι της Καβάλας 
αποτελεί σοβαρή ελπίδα ανάπτυξης για την ευρύτερη πε-
ριοχή. ∆ιότι αφενός η Καβάλα δεν αντέχει άλλες χαµένες 
ευκαιρίες, αφετέρου το λιµάνι µας είναι µεταξύ των ανα-
γκαίων υποδοµών για την προσέλκυση ξένων παραγωγι-
κών επενδύσεων. Και για να είναι ολοκληρωµένη η υποδο-
µή του, απαιτείται και η σιδηροδροµική του σύνδεση µε το 
υπόλοιπο δίκτυο, προοπτική για την οποία εργαζόµαστε.

 
Σε ό,τι αφορά τον επικείµενο Καλλικράτη ίσως η  συζή-
τηση είναι αρκετά πρόωρη, δεδοµένου ότι µέχρι στιγµής 
έχει εκφραστεί µόνο ένα γενικό πλαίσιο προθέσεων από 
τον Υπουργό Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, 
Γιάννη ∆ιαµαντίδη. Όπως έχει πει ο ίδιος, προσβλέπει στην 
εξοικονόµηση πόρων και στην εκτέλεση βασικών έργων 
υποδοµής στα νησιά, µέσω της ενοποίησης όλων των λι-
µανιών σε δύο ή τέσσερις εταιρείες που θα µπουν και στο 
Χρηµατιστήριο. Περιµένω να δω κάτι χειροπιαστό, έναν 
πιο συγκεκριµένο σχεδιασµό, για να µπορώ να εκτιµήσω 
τις προθέσεις του υπουργείου. Σε κάθε περίπτωση, η συ-
γκέντρωση αρµοδιοτήτων και σχεδιασµού σε µεγαλύτερα 
σχήµατα, που θα λειτουργήσουν µε πιο επιχειρηµατικά και 
λιγότερα «κρατικιστικά» κριτήρια, είναι κατ’ αρχάς θετική. 
Είναι πετυχηµένος ο παραλληλισµός µε το σχέδιο «Καλλι-
κράτης» της Αυτοδιοίκησης, διότι κι εκεί αυτό συµβαίνει: 
δηµιουργούνται µεγαλύτερα σχήµατα, δηλαδή ισχυρότε-
ροι πόλοι τοπικής εξουσίας. Επιπροσθέτως, ίσως κάτω από 
µια κοινή διοίκηση, τα γειτονικά λιµάνια (π.χ. της Καβάλας 
και της Αλεξανδρούπολης) περάσουν σε ένα νέο επίπεδο 
συνεργασίας, σε αντίθεση µε τον σηµερινό ανταγωνισµό 
τους. Επαναλαµβάνω, όµως, ότι όλα αυτά είναι εκτιµήσεις 
και ότι όλα θα συζητηθούν εάν και εφόσον υπάρξει κάτι 
επίσηµο.

Μιχάλης Τιµοσίδης – Υφυπουργός

Κάθε βήµα που στόχο έχει την ενδυνάµωση ίσως και εξα-
σθενηµένων δοµών, αποτελεί ευκαιρία για ανάπτυξη, ανά-
δειξη και πλούτο αυτών. Έτσι και το σενάριο ενοποίησης 
λιµένων αν και δεν έχει ξεδιπλωθεί πλήρως αποτελεί µια 
σκέψη και ιδέα που είµαι σίγουρος πως στην υλοποίηση της 
θα φέρει σηµαντικά οφέλη. Άλλωστε ένα δυνατό λιµάνι για 
την Καβάλα αποτελεί ένα δυνατό αναπτυξιακό εγχείρηµα 
το οποίο τόσο επιζητούµε.

∆ηµήτρης Παπουτσής – Βουλευτής 

Λόγω του ότι δεν έχουµε εµπρός µας, στη διάθεση µας,  
ένα δεδοµένο σχέδιο συγχώνευσης ή συνεργασίας λιµα-
νιών, δεν θα µπορούσα να εκφράσω συγκεκριµένη θέση. 
Εκτιµώ όµως ότι σαφώς και θα προηγηθεί διάλογος πριν 
γίνουν κάποια βήµατα από την κυβερνητική πλευρά. Στο 
πλαίσιο λοιπόν του γενικότερου «καλλικρατικού» πνεύ-
µατος που διέπει την χώρα µας µια κίνηση συνεργασιών 
γενικότερα και λιµένων ειδικότερα, γίνεται αφενός για να 
υπάρξει εξοικονόµηση πόρων αφετέρου για να διασφαλι-
σθεί ένα καλύτερο επίπεδο οργάνωσης, το οποίο θα λει-
τουργήσει – εν προκειµένω - προς όφελος των λιµανιών 
και κατ́ επέκταση των τοπικών κοινωνιών. 
Σε ό,τι αφορά το εµπορικό λιµάνι της Καβάλας, σαφέστατα 
σχέδιο και επιδίωξη όλων µας είναι η περαιτέρω ενίσχυσή 
του, κάτι που επίσης επιδιώκουµε και για το επιβατικό λιµά-
νι της πόλης. Σε κάθε περίπτωση από την θέση µου – εκτι-
µώ οµοίως θα πράξουν άπαντες – θα αγωνισθούµε για να 
εξασφαλίσουµε τις ζωτικές δυνατότητες των λιµανιών µας 
και δη του εµπορικού που αποτελεί πύλη εισόδου και εξό-
δου προς τη Ν.Α. Ευρώπη, το Αιγαίο και τη Μεσόγειο. 

Κώστας Ευθυµιάδης – Πρόεδρος ΝΟ∆Ε
Τι άλλο θα επιθυµούσε κανείς παρά ένα µεγάλο λιµάνι, 
λιµάνι εξόδου της Ευρώπης στη Μεσόγειο µε στόχο την 
εξυπηρέτηση της ευρωπαϊκής αγοράς. Νοµίζω πως στόχος 
όλων µας θα πρέπει να είναι ένα λιµάνι ανεξάρτητο, δυνα-
µικό µε προοπτική που όντως θα εξασφαλίσει αναπτυξιακή 
ώθηση για τον τόπο µας.
Τώρα σε ό,τι αφορά τον επικείµενο Καλλικράτηµ, φρονώ 
ότι αυτός συστάθηκε για άλλου είδους παρεµβάσεις, και 
δεν µπορώ να γνωρίζω πως δύναται να λειτουργήσει στον 
λιµενικό και δη εµπορευµατικό χώρο. 

Παναγιώτης Τιάκας  - Πρόεδρος ΕΥΚ

Επιθυµία όχι µόνο των τοπικών ταγών κύρια των εργαζο-
µένων είναι ένα µεγάλο και ισχυρό λιµάνι, η παρουσία του 
οποίου θα φέρει θέσεις εργασίας άρα πρόοδο και ευηµερία 
στον τόπο. Αν τώρα κριθεί ότι η καλύτερη προοπτική για 
την σωστή και κερδοφόρα λειτουργία του είναι να ισχύσει 
και στην περίπτωση των λιµένων ο Καλλικράτης, αυτό δεν 
το γνωρίζω.

Κωνσταντίνος  Κλειτσιώτης - Πρόεδρος 
Οικονοµικού Επιµελητηρίου

Νοµίζω πως το ζητούµενο είναι ένα µεγάλο, άκρως λει-
τουργικό και δυναµικό λιµάνι. Αν αυτό έρθει µέσα από ένα 
καλλικρατικό σχέδιο µόνο από το διάλογο θα µπορούµε να 

το δούµε και να λάβουµε σαφή θέση. Νοµίζω όµως ότι η 
προοπτική των συνενώσεων θα µας απασχολήσει άµεσα. 
Βέβαια το ζητούµενο είναι αν ισχύσει σχέδιο Καλλικράτη η 
έδρα των συγχωνευµένων λιµένων να είναι στην Καβάλα. 
Το δικαιούται η πόλη µας και µπορεί να στηρίξει ένα τέτοιο 
ενδεχόµενο.

Βασίλης Ξουλόγης – ∆ήµαρχος Παγγαίου

Το ζητούµενο είναι ένα µεγάλο λιµάνι . Αν χρειάζεται Καλ-
λικράτης για την επίτευξη του στόχου, αυτό το ξέρουν οι 
ειδικοί. Εµείς ως τοπικοί άρχοντες τι άλλο να ζητούµε παρά 
µεγάλες επενδύσεις και κερδοφόρες δράσεις. 

Παναγιώτης Αρσονιάδης – Πρόεδρος της 
Οµοσπονδίας Επαγγελµατοβιοτεχνών Ν. 
Καβάλας 

Σαφώς και δεν µπορώ να εκφράσω θέση και άποψη σε ένα 
επικείµενο σχέδιο τυχόν συγχωνεύσεων ή συνεργασιών λι-
µανιών, τον λεγόµενο Καλλικκράτη. ∆εν είµαι ειδικός οπότε 
δεν µπορώ να έχω θέση. Ωστόσο, σε ό,τι αφορά το εµπορι-
κό λιµάνι της πόλης, ναι επιζητώ επιτέλους δραστηριότητα, 
κίνηση και δράση που θα φέρει την πολυπόθητη ανάπτυξη 
για την οποία άπαντες συζητάµε. Όσο για το τουριστικό λι-
µάνι, αυτό µπορεί να αξιοποιηθεί και πρέπει να αξιοποιηθεί 
περαιτέρω, αν όντως επιδιώκουµε να κερδίσουµε τουρισµό 
που θα φέρει επιπλέον ανάπτυξη στον τόπο µας.

Άγγελος Τσατσούλης – Πρόεδρος του Επι-
µελητηρίου Καβάλας

Εκτιµώ πως µε το σχέδιο αυτό, ο µόνος στόχος των κρα-
τούντων είναι να αναβαθµίσουν το λιµάνι της Θεσσαλο-
νίκης δια της υποβάθµισης των περιφερειακών λιµανιών.  
Εποµένως δεν δηλώνω υπέρµαχος ενός Καλλικράτη στα 
λιµάνια διότι  δεν µπορώ να πεισθώ ότι θα έρθουν οφέλη 
για την περιοχή µας. Γενικότερα σαφώς και θέλουµε ένα 
δυνατό, µεγάλο λιµάνι που θα δεχθεί και περαιτέρω ενί-
σχυση και όχι κάτι µικρό. 

Απόστολος Αθιανάς – Πρόεδρος των Ξενο-
δόχων Ν. Καβάλας

Είναι αυτονόητο πως για την Καβάλα το λιµάνι σηµαίνει 
πολλά. Και ακόµη περισσότερα σηµαίνει ένα µεγάλο λιµάνι, 
δυνατό µε πλήρη εξοπλισµό που να εξυπηρετεί εµπορευ-
µατική κίνηση. ∆εν ξέρω αν αυτό µπορεί να εξασφαλισθεί 
µε ένα επικείµενο Καλλικράτη. Όσο για το επιβατικό, ναι 
και αυτό πρέπει να αξιοποιηθεί περαιτέρω για προσέλκυση 
τουριστών.

Χρήστος Ηλιάδης – Πρόεδρος του Εµπορι-
κού Συλλόγου Καβάλας

Είναι αυτονόητο πως το µεγάλο λιµάνι µπορεί να φέρει 
περαιτέρω ανάπτυξη στην πόλη και στο νοµό. Και αυτό 
είναι το ζητούµενο για εµάς. Ενίσχυση της εµπορευµατικής 
κίνησης και έργα εξωραϊσµού, υποδοµής και ουσίας στο 
επιβατικό λιµάνι για άριστη εξυπηρέτηση αυτών που το 
χρησιµοποιούν. 

Γιώργος Παυλίδης – επικεφαλής της µείζονος αντιπολί

Όραµά µας, ένα σύγχρονο και 
ανταγωνιστικό λιµενικό σύστηµα
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Συνέχεια στην σελ. 10

τευσης στο Περιφερειακό Συµβούλιο
Η θέση του υποψήφιου Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. κ. Γιώργου 
Παυλίδη υπέρ του Λιµανιού της Καβάλας και της σιδηρο-
δροµικής σύνδεσης διατυπώνεται στο από 17/5/2000 πρα-
κτικό του ∆ιευρυµένου Νοµαρχιακού Συµβουλίου ∆ράµας-
Καβάλας-Ξάνθης και έχει ως εξής:
Η αληθινή υπεράσπιση των συµφερόντων της Καβάλας δεν 
είναι a la cart και επιλεκτική υπόθεση. Είναι θέµα στρατη-
γικής και ανάπτυξης και πορείας προς ένα καλύτερο αύριο, 
µέσα από δυνατούς και λειτουργικούς σχηµατισµούς». 

Σωµατείο φορτοεκφορτωτών Ν. Καβάλας

Για εµάς το ζητούµενο που προέχει και µας αφορά τα µέγι-
στα, είναι να υπάρξει µια τέτοια πολιτική από τους αρµοδί-
ους, ώστε να έχουµε κίνηση στο λιµάνι και εµείς δουλειά. 
Τώρα αν συγχωνευθούµε µε άλλους, ή παραµείνουµε µό-
νοι, δεν νοµίζουµε ότι εµείς µπορούµε να έχουµε θέση και 
άποψη γιατί δεν είµαστε ειδικοί. Απλά ό,τι γίνει να είναι για 
το καλό όλων µας. 

Σωµατείο Μηχανοτρατών και Γρι γρι  Ν. 
Καβάλας

Για το δικό µας το καλό, αυτό που θέλουµε είναι ένα δυνα-
τό εµπορικό λιµάνι και ένα οργανωµένο επιβατικό λιµάνι. 

Καλταπανίδης Λευθέρης – Πρόεδρος Βιο-
µηχάνων 

Η απάντηση στην ερώτηση «τι λιµάνι θέλουµε» είναι 
αυτονόητη. Ένα µεγάλο, σύγχρονο, λειτουργικό λιµάνι µε 
πλούσια δραστηριότητα. Όσο για τις συγχωνεύσεις, δεν 
είναι βέβαιο πως θα λειτουργήσουν υπέρ µας. Αλλά επειδή 
δεν υπάρχει κάποια συγκεκριµένη πρόταση, θεωρώ πως 
δεν µπορώ να έχω συγκεκριµένη θέση. 

                                                       
Κωστής Σιµιτσής - ∆ήµαρχος Καβάλας 

«Ο Καλλικράτης, ως φορέας αναδιάρθρωσης της δηµόσιας 
διοίκησης, δεν είναι πανάκια και δεν είναι λογικό να εφαρ-
µόζεται παντού. Προφανώς, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
που είχαµε διασπορά και κατακερµατισµό ήταν αναγκαίο 
να έχουµε µια µορφή συνενώσεων ώστε µέσα από τη µε-
γέθυνση να υπάρξει οικονοµία κλίµακος και καλύτερη αξι-
οποίηση του στελεχιακού δυναµικού αλλά και των άλλων 
πλουτοπαραγωγικών πόρων. 
Με τα λιµάνια τα δεδοµένα σίγουρα είναι διαφορετικά. Τα 
λιµάνια έχουν ανταγωνιστικότητα και ταυτόχρονα συµπλη-
ρωµατικότητα. Το ερώτηµα που πρέπει να τεθεί είναι αν θα 
µπορέσει από µόνος του ένας διοικητής, ενός ενιαίου ορ-
γανισµού, να τα αντιµετωπίσει µε αυτόν τον τρόπο. Να αµ-
βλύνει δηλαδή τις ανταγωνιστικότητες και να βελτιώσει τις 
συµπληρωµατικότητες. Εγώ αισθάνοµαι ότι αν γίνει ένωση 
των λιµανιών, ένωση δηλαδή των Οργανισµών Λιµένων σε 
ένα ενιαίο, τότε ο νοµός Καβάλας θα αδικηθεί πρώτα και 
κύρια. Και αυτό γιατί ο νοµός διαθέτει πολλά λιµάνια τα 
οποία δυστυχώς υπολειτουργούν «καταπιεζόµενα» τόσο 
από τη Θεσσαλονίκη όσο και από τον Πειραιά. 
Σαφώς και είναι πολλά αυτά που πρέπει να αλλάξουν στο 
τρόπο διαχείρισης και οργάνωσης των λιµανιών. Πρέπει 
να καταργηθούν διάφορα προνόµια επαγγελµατικών 
οµάδων τα οποία τα καθιστούν µη ανταγωνιστικά. Αυτό 

δε σηµαίνει βέβαια πως πρέπει να πετάξουµε στον καιάδα 
τους ανθρώπους αυτούς που στήριξαν την επιβίωσή τους 
τόσο χρόνια στο λιµάνι. Επιβάλλεται να βρούµε τρόπους 
να αποκατασταθούν επαγγελµατικά, την ίδια στιγµή όµως 
πρέπει να διακοπούν τα προνόµια που υπάρχουν σήµερα 
τα οποία καθιστούν ανελαστική τη λειτουργία των λιµα-
νιών και πολύ ακριβές τις υπηρεσίες που προσφέρουν µε 
αποτέλεσµα να µην είναι ανταγωνιστικά προς τα λιµάνια 
της Τουρκίας αλλά και της Ιταλίας.
Προσωπικά πιστεύω ότι το πιο καλό µοντέλο θα ήταν η 
λειτουργία των λιµανιών να συνεχίσει όπως είναι σήµερα 
αλλά µε τάσεις ιδιωτικοποίησης των εµπορικών λιµανιών. 
Για παράδειγµα το εµπορικό λιµάνι της Νέας Καρβάλης θα 
µπορούσε να ιδιωτικοποιηθεί, να αναζητηθεί κάποιος στρα-
τηγικός εταίρος και µε την αξιοποίηση των γεωγραφικών 
και γεωπολιτικών δυνατοτήτων να καταστεί ένα κόµβος 
συνδυασµένων µεταφορών. 
Το εµπορικό λιµάνι της Καβάλας «Φίλιππος Β’» µπορεί να 
αναπτυχθεί µε τους τρόπους που αναπτύσσονται διεθνώς 
όλα σχεδόν τα λιµάνια, µε την είσοδο ιδιωτικών κεφαλαίων 
και µε βάση κάποιο στρατηγικό επενδυτικό σχέδιο, ενώ 
παράλληλα τα λιµάνια της Κεραµωτής και της Ν. Περά-
µου να διαδραµατίσουν ένα συµπληρωµατικό ρόλο. Όσον 
αφορά το επιβατικό λιµάνι πρέπει να αξιοποιηθεί ακόµα πε-
ρισσότερο ως χώρος τουρισµού και ψυχαγωγίας αλλά και 
διαµορφώνοντας συνθήκες τέτοιες που θ́  αυξήσουν την 
κίνηση  µικρών και µεγάλων τουριστικών σκαφών κάτι που 
αναµφίβολα θα βοηθήσει όλη την ευρύτερη περιοχή». 
   

Κώστας  Χατζηεµµανουήλ – ∆ήµαρχος Θά-
σου

«Από τη στιγµή που δεν υπάρχει σιδηροδροµική σύνδεση 
το σενάριο της συνένωσης των λιµανιών είναι στον αέρα. 
Η σιδηροδροµική σύνδεση του εµπορικού λιµανιού της Κα-

βάλας µε τους Τοξότες όπως φαίνεται δεν θα ολοκληρωθεί. 
Για να προχωρήσει λοιπόν το σχέδιο του Καλλικράτη στα 
λιµάνια χρειάζονται και οι ανάλογες υποδοµές. Ο γενικότε-
ρος σχεδιασµός δεν µπορεί να υλοποιηθεί αν δεν υπάρχουν 
τα προαπαιτούµενα, τα οποία δεν υπάρχουν».

Σάββας Μιχαηλίδης – ∆ήµαρχος Νέστου

∆εν θεωρώ ότι ο Καλλικράτης µπορεί να λειτουργήσει 
οφελιµιστικά σε κάθε περίπτωση. Εν προκειµένω ίσως 
ένας καλλικρατικός λιµενικός σχεδιασµός να µην φέρει 
τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Άποψη και θέση µου 
είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση να αποκτήσει τον έλεγχο 
των Οργανισµών Λιµένων, διότι έχοντας σαφή εικόνα της 
τοπικής πραγµατικότητας, των στόχων αλλά και των προ-
βληµάτων αυτής, µπορεί να προχωρήσει σε σχεδιασµούς 
που θα έχουν όφελος για τις τοπικές κοινωνίες. Σαφώς και 
σε επίπεδο νοµού επιζητούµε δυνατό εµπορικό λιµάνι και 
αξιόλογα επιβατικά λιµάνια. Μια υδροκέφαλη όµως αρχή 
δεν µπορεί να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό για αυτό 
και εµµένω στην  άποψη για ενδυνάµωση του λιµένα µέσα 
από προσπάθειες της Τ.Α.

Αρχέλαος Γρανάς – Αντιπεριφερειάρχης

Είναι αυτονόητο πως η ανάπτυξη για το Ν. Καβάλας µπορεί 
να έρθει µέσα από το λιµάνι της. Άρα ένα δυνατό και άκρως 
λειτουργικό εµπορικό λιµάνι δεν µπορεί παρά να αποτελεί 
το ζητούµενο από κάθε πλευρά. Τώρα αν ο σχεδιασµός για 
έναν Καλλικκράτη στα λιµάνι λειτουργήσει προς όφελος 
µας δεν µπορώ να το γνωρίζω αν δεν ενηµερωθώ σχετικά. 
Εκτιµώ ωστόσο ότι κάθε προσπάθεια που γίνεται για εκ
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συχγρονισµό είτε του εµπορικού είτε των επιβατικών 
λιµανιών σε κάθε γωνιά του νοµού είναι σηµαντική και 
ελπιδοφόρα.

Εργαζόµενοι στον ΟΛΚ

Το ότι επιζητούµε ένα µεγάλο και σύγχρονο εµπορικό λι-
µάνι είναι αυτονόητο. Αν η ανάπτυξη τώρα των λιµενικών 
υποδοµών έρθει από έναν Καλλικράτη, αυτό µόνο αν το 
δούµε θα το κρίνουµε.

Ναυτικοί Πράκτορες
Για εµάς ένα το ζητούµενο: µεγάλο λιµάνι και σύγχρονες 
εγκαταστάσεις στους επιβατικούς λιµενικούς σχεδια-
σµούς. 

Αχιλλέας Καραγκιοζόπουλος – Πρόεδρος 
ΕΑΣ

∆εν µπορώ να έχω ειδική άποψη περί επικείµενου Καλλι-
κρατικού σχεδιασµού στα λιµάνια διότι δεν είµαι ειδικός. 
Σαφώς και το ζητούµενο είναι σχεδιασµός για σηµαντική 
πορεία στον εν λόγω χώρο. Ωστόσο µε δεδοµένη την πα-
γκοσµιοποίηση και τα οσα συµβαίνουν δια αυτής, θεωρώ 
πως µεγαλύτερα σχήµατα µπορούν να σταθούν καλύτερα 
στις απαιτήσεις του σύγχρονου εµπορίου. Τελωνειακές 
ενώσεις, ααναβαθµίσεις λιµενικών οργανισµών, µπορούν 
και για τον τόπο µας – εφόσον δοµηθούν καταλλήλως – να 
φέρουν ανάπτυξη και ένα µεγάλο λιµάνι, όπου η Καβάλα 
θα είναι το κέντρο της ενδοχώρας, το πέρασµα δια τις χώ-
ρες των Βαλκανίων σαφώς και αποτελεί στόχο και όραµα 
όλων µας. Αρκεί βέβαια οι σχεδιασµοί να µην µείνουν στα 
λόγια και να γίνουν πράξεις. Άρα ένας Καλλικράτης υπό 

προυποθέσεις µπορεί να φέρει θετικά σηµεία. 
Ναυτικό Μουσείο 

Κάθε προσπάθεια που στόχο έχει την ενδυνάµωση µορ-
φών λειτουργίας εφόσον προχωρήσει σωστά, µπορεί να 
έχει σηµαντικά αποτελέσµατα. Άρα αν ο Καλλικράτης στα 
λιµάνια φέρει ένα δυνατό και σύγχρονο εµπορικό λιµάνι 
και ενισχύσει τα µικρότερα λιµάνια του νοµού, αυτονόητο 
είναι πως θα αποτελέσει ένα σηµαντικό µοχλό ανάπτυξης. 

Σκάφη αναψυχής
Αν ο Καλλικράτης φέρει καλύτερα λιµάνια δεν µπορούµε 
να το γνωρίζουµε. Εµείς τουλάχιστον στο λιµάνι που αφο-
ρά τον πληθυσµό θέλουµε σύγχρονες εγκαταστάσεις και 
διευκολύνσεις που θα µαγνητίσουν πολίτες και τουρίστες 
που τόσο έχει ανάγκη η περιοχή. 

Κώστας Πανταζής – Πρόεδρος εκτελωνι-
στών 

Άποψη και θέση του κλάδου είναι να εξασφαλισθούν εκείνες 
οι προϋποθέσεις που θα φέρουν καλύτερη εξυπηρέτηση σε 
κάθε κλάδο που ασχολείται µε το εµπόριο και γενικότερα 
µε την µετακίνηση δια της θαλάσσης. Εµείς γνωρίζουµε 
πολύ καλά ότι µέχρι και σήµερα, πολλοί είναι οι επιχειρηµα-
τίες του ν. Καβάλας που οδηγούνται στην Θεσσαλονίκη για 
να διεκπεραιώσουν εµπορικές συναλλαγές οι οποίες χρή-
ζουν µεταφοράς από την θάλασσα. Άρα το ζητούµενο είναι 
σαφέστατα ένα ισχυρό και λειτουργικό λιµάνι, το οποίο αν 
εξασφαλισθεί µέσα από έναν Καλλικράτη δεν µας απασχο-
λεί. Μας ενδιαφέρει να υπάρξει αποτέλεσµα και µάλιστα 
άµεσα διότι η ανάπτυξη δεν µπορεί να περιµένει. Και ίσως 
µε την ενοποίηση υπηρεσιών, αξιοποιηθεί καλύτερα και το 

στελεχιακό προσωπικό που σε ορισµένες περιπτώσεις δεν 
αρκεί και σε άλλες πλεονάζει. 

Γιώργος Κασσανδρινός - Λιµενάρχης 
Καβάλας 

Για το Λιµεναρχείο Καβάλας ο στόχος είναι διπλός: σε 
ό,τι αφορά το επιβατικό λιµάνι άµεση επιθυµία µας είναι 
να διαµορφωθούν όλες εκείνες οι προϋποθέσεις που θα 
εξασφαλίσουν την άφιξη µεγάλων κρουαζιερόπλοιων στην 
περιοχή. Ευνόητοι οι λόγοι µιας τέτοιας εξέλιξης.

Σε ό,τι αφορά τώρα το εµπορικό λιµάνι, τι καλύτερο από 
ένα µεγάλο λιµάνι, µε υποδοµές, ικανό να εξασφαλίσει 
την εξυπηρέτηση όλων όσων έχουν σχέση µε τις 
εµπορευµατικές συναλλαγές. 

Στο ερώτηµα σας ποια είναι η θέση µας για τον επικείµενο 
Καλλικράτη στα λιµάνια, µπορώ να πω ότι η άποψη µας 
θα διαµορφωθεί εφόσον γνωρίζουµε τις παραµέτρους 
ενός τέτοιου σχεδίου. Είναι γεγονός πως η ύπαρξη τριών 
λιµανιών επί της Εγνατίας Οδού – Αλεξανδρούπολης 
– Καβάλας – Ηγουµενίτσας – µπορεί να γίνει µε σωστή 
αξιολόγηση µια εποικοδοµητική νοητή λιµενική ευθεία, 
όπου το κάθε λιµάνι δύναται να προσφέρει εξειδικευµένη 
λειτουργία. Για παράδειγµα τα φορτηγά να εξυπηρετούνται 
από την Καβάλα, η Ηγουµενίτσα να λειτουργεί ως επιβατικό 
λιµάνι κλπ. 

Τέλος ευχής έργο θα ήταν µια «συγχώνευση» να φέρει την 
Καβάλα ως διοικητικό λιµενικό κέντρο. 

Νανά Ηλιάδου


