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Σκάνδαλο µε την ιδιωτικοποίηση του λιµανιού

ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ

Ενηµερωτ ι κό  έ ν τυπο  της  παράταξης  µε ί ζονος  µε ιοψηφ ίας  “Αλ λαγή  Πορε ία ς”

∆ύο µέτρα και δύο σταθµά 
στην µεταχείριση 
των οφειλετών του ∆ήµου

Κυκλοφοριακό: ξεκάθαρες 
προτάσεις για λύση

Πλήρης αδιαφορία 
του ∆ήµου για τις παραλίες

Επί 15 µήνες η δηµοτική αρχή απέρριπτε τα 

νόµιµα αιτήµατα δηµοτών για µείωση 20% των 

µισθωµάτων δηµοτικών ακινήτων. ∆εν το έκανε 

όµως για όλους.

Απέναντι στα αόριστα λόγια που επί δεκαετίες 

«λύνουν το πρόβληµα», η Αλλαγή Πορείας 

παρουσιάζει συγκεκριµένες προτάσεις και βγάζει 

από τα συρτάρια τις κυκλοφοριακές µελέτες.  

Ούτε µία παραλία δεν κατάφερε να παραχωρήσει 

η δηµοτική αρχή σε ιδιώτες µε τις προβλεπόµενες 

διαδικασίες. Ζηµιά δεκάδων χιλιάδων ευρώ για τα 

ταµεία του ∆ήµου και του ∆ΛΤ.

Επαληθεύονται 

όσα έχει επισηµάνει 

η παράταξή µας από 

την πρώτη στιγµή: 

Ενώ ο διαγωνισµός 

βρίσκεται ήδη στην δεύτερη 

φάση του, το Τ.Α.Ι.ΠΕ.∆. 

δεν έχει προσδιορίσει ακόµα 

ποιο τµήµα του 

λιµανιού παραχωρείται.
Προκήρυξη διαγωνισµού - 3.4.2013 Φάκελος τροποποίησης χωροθέτησης - 10.9.2013
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Σελ. 2 Για τον Πόρο 

Συνεχίζοντας την άµεση επικοινωνία µου µαζί σας, 

θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισµένα θέµατα που έχουν 

ανακύψει τον τελευταίο καιρό σχετικά µε το τοπίο που 

φαίνεται να διαµορφώνεται εν όψει των δηµοτικών 

εκλογών του προσεχούς Μαΐου.

Είναι πλέον κοινή παραδοχή ότι η δηµοτική αρχή Στρατηγού είναι µια αποτυχηµένη δηµοτική αρχή. Πρόκειται 
για ένα αντικειµενικό δεδοµένο, για το οποίο µπορεί ο καθένας να δώσει διαφορετική εξήγηση. ∆εν θα αναλύσω 
στην παρούσα φάση την εξήγηση που δίνω εγώ, αλλά θα πάω κατευθείαν στο «δια ταύτα». Και το «δια ταύτα» 
είναι ότι ο Πόρος σήµερα, περισσότερο από ποτέ, χρειάζεται καταρχήν διοίκηση και τάξη και κατά δεύτερον 
έργα υποδοµής και ανάπτυξης που θα βασίζονται σε συγκεκριµένο όραµα και στρατηγική. Τα παραπάνω 
συνοψίζονται στο καίριο ερώτηµα: «Ποιος θα τα κάνει όλα αυτά;» 

Το µόνο εύκολο θα ήταν να απαντούσα στο ερώτηµα αυτό λέγοντας «εµείς και γι΄ αυτό ψηφίστε µας». 
Η απάντηση όµως έχει µεγαλύτερο βάθος: όλα αυτά έχουν υποχρέωση να τα κάνουν όλοι όσοι έχουν ως 
κίνητρο το κοινό καλό και θέλουν να διαθέσουν τον εαυτό τους στα κοινά χωρίς να αποβλέπουν σε 
ανταλλάγµατα. Οι άνθρωποι αυτοί οφείλουν να συγκροτήσουν µια συλλογικότητα και να συνεργαστούν για το 
καλό του τόπου. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό, είναι η ισότιµη συµµετοχή όλων στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων και –εφόσον µιλάµε για µια δηµοτική παράταξη- στην στήριξη ενός υποψήφιου ∆ηµάρχου που 
µπορεί να τους ενώνει και να αξιοποιεί τις ικανότητες και τις γνώσεις τους. ∆ιαφορετικά, η επίκληση της ανάγκης 
για «συνεργασία» και «ενότητα» µπορεί να αποτελέσει µανδύα για να καλύψει τις προσωπικές φιλοδοξίες όσων 
την εξαγγέλλουν. Η περίπτωση που ένας υποψήφιος ∆ήµαρχος καλεί ξεχωριστά εν κρυπτώ όσους θέλει να έχει 
υπό την ηγεσία του και τους ανακοινώνει ότι θα είναι αρχηγός µιας οµάδας που δεν υπάρχει ακόµα, η οποία θα 
επιδιώξει άγνωστους σκοπούς που µόνον ο ίδιος έχει αποφασίσει (υποσχόµενος παράλληλα σε όλους ότι θα 
είναι υπαρχηγοί και διάδοχοί του), δεν έχει καµία σχέση µε τις έννοιες της συλλογικότητας και της συνεργασίας. 
Αντίθετα, πρόκειται για ένα ηγεµονικού τύπου µοντέλο κοινωνικής κινητοποίησης, το οποίο κεντρίζει τα πλέον 
ιδιοτελή κίνητρα των αποδεκτών του και εφόσον αποκτήσει εξουσία, αυτή είναι ανεξέλεγκτη και αδιαφανής. 
Είναι κάτι που έχει δοκιµαστεί και στο παρελθόν και που -κατά τη γνώµη µου- είναι αυτό ακριβώς που δεν 
χρειάζεται ο Πόρος αυτή τη στιγµή.  

Όταν στα µέσα Αυγούστου προσκλήθηκα σε συνάντηση µε τον πρώην ∆ήµαρχο Πόρου κ. Σπ. Σπυρίδωνα, µού 
πρότεινε να συµµετέχω (προσωπικά) στο συνδυασµό που προτίθεται να συγκροτήσει «εφόσον αποφασίσει 
οριστικά ότι θα διεκδικήσει εκ νέου τη ∆ηµαρχία του Πόρου». Στο συνδυασµό αυτό, δε, αποκόµισα τη 
βεβαιότητα ότι ήδη έχουν συµφωνήσει να µετέχουν αρκετά στελέχη της παράταξης Στρατηγού. Η απάντηση που 
έδωσα ήταν ότι είναι αντιφατικό να επιχειρηµατολογεί κανείς για το πόσο κακή και επικίνδυνη είναι µια δηµοτική 
αρχή και την ίδια στιγµή να επιδιώκει λίγο πολύ να τεθεί επικεφαλής της ίδιας παράταξης, αντί να στηρίζει (στη 
διάρκεια της θητείας της ή έστω εν όψει των επικείµενων εκλογών) την αντιπολίτευσή της. Φυσικά, δήλωσα ότι 
εγώ δεν έχω καµία θέση σε έναν τέτοιο συνδυασµό και αντιπρότεινα στον κ. Σπυρίδωνα να στηρίξει τη δική µας 
παράταξη, µε το πρόγραµµά, τις δεσµεύσεις και τα µέλη της. Εφόσον, δε, το να είναι εκείνος ο υποψήφιος 
∆ήµαρχος, αποτελούσε αναγκαία προϋπόθεση για κάτι τέτοιο, τού δήλωσα ότι, για χάρη της ενότητας και του 
κοινού καλού, προθυµοποιούµαι να παραµερίσω ή ακόµα και να τεθώ εκτός συνδυασµού, ώστε να ηγηθεί εκείνος 
της παράταξης. Ο κ. Σπυρίδων δεν συζήτησε καν την πρότασή µου και, κλείνοντας τη συζήτηση, διατύπωσα το 
συµπέρασµα ότι θα είµαστε αντίπαλοι στις εκλογές.

Η «Αλλαγής Πορείας», από τις εκλογές του 2010 µέχρι σήµερα, επιζητεί πραγµατική συνεργασία και ενότητα, 
εξαντλώντας κάθε προσπάθεια για συνεργασία µε την παρούσα δηµοτική αρχή, αλλά και µε τον πρώην 
∆ήµαρχο. Εν όψει δε των επερχόµενων εκλογών, έχει απευθύνει ανοικτό κάλεσµα προς όλους όσοι µπορούν να 
προσφέρουν στα κοινά, να συνεργαστούν µαζί της για το καλό του τόπου. Με την ίδια συνέπεια αντιµετωπίσαµε 
τις κρίσιµες αποφάσεις που έπρεπε να λάβουµε ενόψει των επερχόµενων δηµοτικών εκλογών. Θεωρούσα 
υποχρέωσή µου να σάς ενηµερώσω για τις αποφάσεις αυτές και να ξεκαθαρίσω ότι ο στόχος να δώσουµε τέλος 
στην παρακµή που γνωρίζει ο τόπος τις τελευταίες δεκαετίες είναι αδιαπραγµάτευτος.

«Τα Νέα του Πόρου»

Ενηµερωτικό έντυπο της 

παράταξης µείζονος µειοψηφίας

του ∆ήµου Πόρου 

«Αλλαγή Πορείας»

Υπεύθυνος για την έκδοση:

Γιάννης ∆ηµητριάδης

Επικοινωνία:

info@allagiporeias.gr

6984 – 221.021

Οι φωτογραφίες είναι ευγενική 

παραχώρηση του Χάρη Λεβέντη

∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

Γιάννης ∆ηµητριάδης

Στις 3 Σεπτεµβρίου έφυγε από κοντά µας 
ο πρ. ∆ήµαρχος Στέλιος Σολοµωνίδης. 
Κρίναµε ότι δεν θα ήταν πρέπον να 
εντάξουµε στην ύλη µιας παραταξιακής 
εφηµερίδας ο,τιδήποτε αφορά στο πένθος 
για την απώλειά του, στο οποίο 
συµµετέχουµε µαζί µε ολόκληρο το λαό 
του Πόρου. Εκφράζουµε και πάλι τα ειλικρινή 
µας συλλυπητήρια στην οικογένειά του.



Σελ. 3Οι δράσεις της παράταξής µας 

Την παροχή όλου του απαραίτητου εξοπλισµού για την οργάνωση 

της Οµάδας Εθελοντών Πυροσβεστών παρείχε η παράταξή µας και 

ο επικεφαλής της Γιάννης ∆ηµητριάδης. Οι Εθελοντές Πυροσβέστες 

του Πόρου, οι οποίοι για πρώτη χρονιά τάχθηκαν ως συντεταγµένη 

οµάδα στο πλευρό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ∆ήµου, 

δραστηριοποιήθηκαν όλη την αντιπυρική περίοδο, κάνοντας τακτικές 

και έκτακτες περιπολίες στον Πόρο, ενώ ευτυχώς οι φορές που 

χρειάστηκε να επέµβουν για καταστολή πυρκαγιάς δεν αφορούσαν 

σοβαρά περιστατικά. 

Η παράταξή µας παρείχε πλήρη εξοπλισµό (ρουχισµό, µπότες, 

ασύρµατους) για τα 11 άτοµα της Οµάδας, ενώ ο Γιάννης 

∆ηµητριάδης παραχώρησε τη χρήση ιδιωτικού υδροφόρου 

οχήµατος και ανέλαβε τα έξοδα για την κίνηση και τη συντήρηση των 

µηχανοκίνητων µέσων των εθελοντών πυροσβεστών. 

Τέλος, µετά από χρόνια τέθηκε πάλι σε χρήση η δεξαµενή 

χωρητικότητας 100 κυβικών στο κτήµα ∆ηµητριάδη στο Νεώριο 

η οποία συνδέθηκε µε δίκτυο πυροσβεστικών κρουνών κατά µήκος 

των ορίων της έκτασης που είχε πληγεί από τις φωτιές του 1999 και 

του 2007, στην οποία σήµερα έχει αναγεννηθεί το καµένο 

πευκοδάσος. 

Με τον ίδιο επίσης τρόπο είχαµε δράσει και στις αρχές του 

καλοκαιριού, όταν και αναλάβαµε την πρωτοβουλία και τα έξοδα για 

την τοποθέτηση ξύλινης πόρτας στην παιδική χαρά του Συνοικισµού, 

µετά την καταστροφή της προηγούµενης. 

Τέλος, µετά τις  µάταιες επανειληµµένες επισηµάνσεις µας προς τη 

δηµοτική αρχή για την αποκατάσταση των φθαρµένων παγκακιών 

στους παραλιακούς δρόµους του Ασκελίου και Νεωρίου, ξεκινήσαµε 

-µε τον ίδιο τρόπο- την σταδιακή αποκατάστασή τους.

Για να µην περάσει ούτε µία µέρα ακόµα µε τα παιδιά µας να 

κινδυνεύουν από σοβαρό ατύχηµα στις παγίδες της παιδικής χαράς 

στο Άλσος Παπαντωνίου και αφού επί έναν µήνα που είχαµε θέσει το 

θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο η δηµοτική αρχή δεν είχε 

αποκαταστήσει τις ζηµιές, η παράταξή µας ανέλαβε την πρωτοβουλία 

να αποκαταστήσει άµεσα, µε δικά της έξοδα, και µε τον πλέον 

ασφαλή τεχνικό τρόπο όλες τις φθορές που υπήρχαν στις παιδικές 

χαρές του Άλσους και του Συνοικισµού.

Ενίσχυση των εθελοντών πυροσβεστών 
από την Αλλαγή Πορείας

Αποκατάσταση των ζηµιών στις παιδικές χαρές 
και στα παγκάκια από την παράταξή µας



Γιώργος Αλιφέρης,
Αρχιπλοίαρχος Π.Ν. ε.α.

Γιώργος Καΐκας,
Καθηγητής χηµείας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

Σελ. 4 Οι σύµβουλοι µας

1) Ιστορικό αρχείο: φαίνεται ότι αφενός µένει κλειστό και αφετέρου πάει για 

κατάργηση. Προτείναµε στη δηµοτική αρχή την έκδοση ψηφίσµατος 

διαµαρτυρίας προς τον Υπουργό για τη διατήρηση και στελέχωσή του. 

Απάντηση δεν λάβαµε.

2) Εξοφλήσεις λογαριασµών ΟΤΕ: Μετά το κλείσιµο του καταστήµατος 

«ΓΕΡΜΑΝΟΣ», οι λογαριασµοί εξοφλούνται µε επιβάρυνση των κατοίκων 

κατά 0,80€ για σταθερά και 1,30€ για κινητά. Αυτό δεν επιτρέπεται καθώς 

ο ΟΤΕ, σύµφωνα µε τα συµβόλαια που έχει κάνει µε τους πελάτες του, είναι 

υποχρεωµένος να εισπράττει χωρίς επιβαρύνσεις (όπως κάνει και η ∆ΕΗ). 

Προτείναµε να γίνει έγγραφο προς τον ΟΤΕ, αλλά απάντηση δεν λάβαµε.

3) Περίπτερα: Ζητήσαµε να κινηθεί η διαδικασία λειτουργίας των 3 κλειστών 

(λόγω καταργήσεως των αδειών) περιπτέρων, επισηµαίνοντας ότι 

η αρµοδιότητα έχει περιέλθει στους ΟΤΑ από το 2011. Απάντηση δεν λάβαµε.

4) Παραλίες: Με τους απαράδεκτους χειρισµούς της, η δηµοτική αρχή 

προκάλεσε οικονοµική ζηµιά τουλάχιστον 60.000€ στο ∆ήµο και το ∆ΛΤ. 

Έχουµε θίξει κατ’ επανάληψη το θέµα, αλλά απάντηση δεν λάβαµε.

5) Μωροπούλειο: Μετά από µακροχρόνιες διαµαρτυρίες µου, ήρθε η δικαίωση 

και άλλαξε επιτέλους η πρόσοψη του κτιρίου. Συγχαρητήρια στους συντελεστές 

της αναµόρφωσης και ιδιαίτερα στον ζωγράφο Σπύρο Μπορµπαντωνάκη. 

Πρότεινα επίσης να συντηρηθεί η πρόσοψη και το µπαλκόνι µε χρήµατα των 

δηµοτικών συµβούλων. Η πρόταση δεν έγινε αποδεκτή.

6) ∆ηµοτικά τέλη: Με οµόφωνες αποφάσεις του ∆Σ του 2006, οι 

πολύτεκνοι, οι άποροι και τα ΑΜΕΑ απαλλάσσονται κατά 50% από τα 

δηµοτικά τέλη που καταβάλλουν µε τους λογαριασµούς της ∆ΕΗ. 

∆υστυχώς οι αποφάσεις δεν έχουν εφαρµοστεί και δεν έχουν επιστραφεί 

τα παρανόµως εισπραχθέντα τέλη.

7) Ο ζωγράφος κ. Αναστάσιος ∆άγκλης παρέδωσε στο Σύλλογο Γονέων 

και Κηδεµόνων των Νηπιαγωγείων τα έσοδα (1.700€) από την έκθεση 

εικόνων αγιογραφίας που συνδιοργάνωσε µε την Ένωση Αποστράτων 

Αξιωµατικών. Υποβάλαµε την πρόταση να σταλεί ευχαριστήριο από τον 

∆ήµο, αλλά δεν έγινε αποδεκτή. 

8) Κληρονοµιά Πελαγίας ∆ρούδε: Η ∆/νση Εθνικών Κληροδοτηµάτων έχει 

ζητήσει από τις 18-3-2008 ενηµέρωση για το θέµα. Ο ∆ήµαρχος και η 

Πρόεδρος του Ν. Προσώπου δεν θέλουν να πάρει την κληρονοµιά ο ∆ήµος;

Ο τοµέας της υγείας (µαζί µε αυτόν της παιδείας στον οποίο θα 

αναφερθώ σε επόµενο τεύχος της εφηµερίδας)  αποτελεί κατά την άποψη 

µου έναν από τους σηµαντικότερους δείκτες µε βάση τον οποίο 

αξιολογείται το αξιακό σύστηµα που διέπει την κοινωνία µας και τη 

σηµασία που τελικά έχει ο πολίτης µέσα σε αυτή. Σήµερα ο τοµέας αυτός 

βρίσκεται σε κρίση, η οποία µπορεί κατά κύριο λόγο να οφείλεται στην 

οικονοµική κρίση, αλλά δεν παύει να αποτελεί στοιχείο µίας συνολικής 

κρίσης αξιών. 

Οι συνέπειες της κρίσης αυτής γίνονται ακόµα πιο αισθητές στην επαρχία 

και δυστυχώς µετρώνται µε αριθµούς χαµένων ανθρώπινων ζωών. 

Φαντάζοµαι δεν έχει κανείς αµφιβολία ότι αν το Κέντρο Υγείας του 

Γαλατά, ήταν καλύτερα στελεχωµένο ή στο ∆ηµοτικό Ιατρείο του Πόρου 

υπήρχαν εικοσιτετράωρες βάρδιες ιατρικού προσωπικού και αξιόπιστος 

µηχανισµός άµεσης διακοµιδής, θα είχαν σωθεί αρκετές ανθρώπινες ζωές. 

Και όµως, ενώ για τις ελλείψεις και τα λουκέτα στην υγεία και την παιδεία 

προτάσσεται τόσο εύκολα η εξήγηση της έλλειψης πόρων, την ίδια στιγµή 

βρίσκονται χρήµατα για την κάλυψη άλλων αναγκών σε άλλους τοµείς (π.χ. 

στις 3.10.2013 το Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής ενέκρινε για το 2014 

έργα ύψους 400εκ. ευρώ, µεταξύ των οποίων 30 εκ. για γήπεδα 

ποδοσφαίρου και µπάσκετ). Τοµείς, που µακάρι όλες οι ανάγκες τους να 

µπορούσαν να καλυφθούν απόλυτα, αλλά που όταν η ∆ιοίκηση οφείλει να 

διαλέξει ποιον θα καλύψει και ποιον όχι, τότε όλοι θα έπρεπε να έρχονται 

σε δεύτερη προτεραιότητα σε σχέση µε εκείνον της υγείας. Η εύκολη και 

άµεση πρόσβαση για όλους στις υπηρεσίες περίθαλψης, και ειδικά η 

δυνατότητα άµεσης διακοµιδής στις περιπτώσεις επειγόντων 

περιστατικών, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και όχι πολυτέλεια. 

Ακόµα περισσότερο δε σε ένα νησί, όπου εκ των πραγµάτων οι 

δυνατότητες διακοµιδής σε νοσοκοµείο ή πρόσβασης σε γιατρό είναι πιο 

δύσκολες. Εµείς πιστεύουµε ότι είναι απαραίτητη και αδιαπραγµάτευτη η 

συνεχής και συνεπής διεκδίκηση από την Πολιτεία όλων των απαραίτητων 

υποδοµών και της απαιτούµενης στελέχωσης των δηµόσιων υπηρεσιών 

Υγείας, µε παράλληλη κάλυψη όλων των ελλείψεων από τον ∆ήµο. 

Αυτό θα πρέπει να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα της νέας δηµοτικής αρχής.

Ζητούνται 
απαντήσεις

Η υγεία 
πάνω απ’όλα
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Η ανάπτυξη 
στο επίκεντρο

Kώστας ∆όσκαρης
Οικονοµολόγος, λογιστής

Στη συνεδρίαση της 27ης Μαΐου 2012 υπερψηφίστηκε η πρόταση της 

παράταξης µας για εκπόνηση συνολικής µελέτης διάγνωσης των 

προβληµάτων του ΒΙΟΚΑ Πόρου – Γαλατά, µε έξοδα του επικεφαλής της 

παράταξής µας. Στο πλαίσιο της συγκεκριµένης απόφασης συστάθηκε 

διαπαραταξιακή επιτροπή µε αποκλειστικό τοµέα ευθύνης τον ΒΙΟΚΑ, 

προκειµένου να επιλέξει τον ανεξάρτητο µελετητή που θα αναλάβει την 

εκπόνηση της µελέτης και εν συνεχεία να δροµολογήσει τις απαιτούµενες 

διαδικασίες για την ολοκλήρωση της και την εφαρµογή των λύσεων που θα 

προτείνει.

Ως µέλος της συγκεκριµένης επιτροπής µπορώ να επιβεβαιώσω ότι:

Α) Καλέσαµε τους πλέον εξειδικευµένους µελετητές στην Ελλάδα, οι οποίοι 

και ήρθαν στον Πόρο για την επισκόπηση του δικτύου και της µονάδας 

ΒΙΟΚΑ

Β) Όλοι κατέληξαν στο ίδιο συµπέρασµα: ο βιολογικός του Πόρου δεν 

λειτουργεί και στην πραγµατικότητα αποτελεί έναν τεράστιο σηπτικό βόθρο 

που διατρέχει όλο το νησί!

Γ) Υπάρχουν απλές ενέργειες, µε τις οποίες µπορούν να αντιµετωπιστούν 

στοιχειωδώς και άµεσα τα προβλήµατα, καθώς και µακροπρόθεσµες που 

µπορούν να τα επιλύσουν οριστικά σε βάθος τριών – τεσσάρων χρόνων. 

Και αυτό είναι τελικά το ζητούµενο: να απαλλαγεί οριστικά ο Πόρος από µία 

πληγή  που ξεκίνησε να «αιµορραγεί» το 2006 και συνεχίζει δυστυχώς µέχρι 

σήµερα µε συνεχή προβλήµατα (µόλις πρόσφατα, την 1.10.2013, 

παρουσιάστηκε υπερχείλιση στο φρεάτιο µπροστά από το Sofrano) που 

κανείς δεν µπορεί να αµφισβητήσει ότι πλήττουν την εικόνα του νησιού, την 

οικονοµία του και πρωτίστως την ποιότητα της ζωής µας. Τουλάχιστον αυτό 

είναι το δικό µας ζητούµενο και για αυτό επιµέναµε τα τελευταία 2 χρόνια 

υποβάλλοντας την εισήγηση µας για την εκπόνηση της µελέτης σχεδόν σε 

κάθε ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Στο συγκεκριµένο έργο έγιναν λάθη διαχρονικά και βεβαίως υπάρχουν 

πολιτικές ευθύνες. Ωστόσο, θέλω να πιστεύω ότι πλέον υπάρχει η πολιτική 

βούληση από όσους συµµετείχαν στη δηµιουργία και τη διαχείριση του 

έργου για να δοθεί οριστική λύση στο πρόβληµα και ότι δεν θα επιδιώξουν 

να µπλοκάρουν την ανάθεση και υλοποίηση της µελέτης. ∆ιότι τώρα έχουµε 

µπροστά µας την ευκαιρία να δώσουµε οριστική λύση στο πρόβληµα και να 

φέρουµε ξανά τον Πόρο στην θέση που του αξίζει.  

ΒΙΟΚΑ: 
Η ευκαιρία είναι τώρα

Παναγιώτα Κοράλλη
∆ιπλωµατούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. - Υποψήφια ∆ιδάκτωρ Ε.Μ.Π.

Η επίσηµη τουριστική σεζόν τελείωσε, αυτό όµως δεν σηµαίνει ότι δεν 

χρειάζεται να προετοιµαστούµε για την επόµενη από τώρα κιόλας. 

Ο τουρισµός αποτελεί τον σηµαντικότερο πυλώνα ανάπτυξης και εισροής 

εσόδων για τον Πόρο και µε αυτό το δεδοµένο οφείλουµε να εργαστούµε 

συλλογικά για τη βελτίωση και την ανάδειξη του τελικού τουριστικού 

προϊόντος που προσφέρουµε σε εγχώριους και ξένους επισκέπτες. 

Ο Πόρος µπορεί να ανακτήσει την τουριστική δυναµική που φαίνεται να 

έχει χάσει τα τελευταία χρόνια. Τα προτερήµατά του, εκτός από την φυσική 

οµορφιά και την εγγύτητα στην Αθήνα, είναι πολλά. Οι παροχές υπηρεσιών 

καταλύµατος, εστίασης και βραδινής διασκέδασης είναι άρτιες και 

καλύπτουν διαφορετικές ανάγκες, ανάλογα µε την οικονοµική δυνατότητα 

κάθε επισκέπτη. Αυτό που λείπει είναι ο σωστός και κυρίως ο έγκαιρος 

σχεδιασµός και η εφαρµογή µακροπρόθεσµης στρατηγικής που θα 

αναδείξει τα πλεονεκτήµατα του νησιού. Αυτό σίγουρα δεν µπορεί να 

επιτευχθεί µε ενέργειες ενίσχυσης του τουρισµού που είτε εφαρµόζονται 

ετεροχρονισµένα, είτε προαναγγέλλονται χωρίς να εφαρµόζονται ποτέ και 

µε επιτροπές που στην πραγµατικότητα καθίστανται ανενεργές. Επίσης αν 

θέλουµε να συζητάµε σοβαρά για καλοκαιρινό τουρισµό, θα πρέπει πρώτα 

να εξαφανίσουµε το πρόβληµα του Βιολογικού και να προβληµατιστούµε 

για την κατάσταση και το πλήθος των προσβάσιµων παραλιών µας.

Πέραν του καλοκαιρινού τουρισµού, ο Πόρος έχει όλες τις δυνατότητες 

ανάπτυξης εναλλακτικών µορφών τουρισµού οι οποίες µπορούν να 

αξιοποιηθούν όλο τον χρόνο. Μία τέτοια είναι ο αθλητικός τουρισµός. 

Ο Πόρος διαθέτει έναν εξαιρετικό ναυτικό όµιλο και µία ποδοσφαιρική 

οµάδα που µπορούν να προσελκύσουν επισκέπτες κυρίως µέσα από τη 

διοργάνωση αγώνων και µέσω της παροχής κάθετων υπηρεσιών και 

υποδοµών προετοιµασίας – προπόνησης. ∆ιαθέτει επίσης ιδανικές 

διαδροµές για τους λάτρεις του ποδηλάτου και της πεζοπορίας και ιδανικές 

εγκαταστάσεις και καιρικές συνθήκες για όσους αγαπούν τον θαλάσσιο 

τουρισµό και τα θαλάσσια σπορ.  

Αν τα παραπάνω συνδυαστούν µε τη συστηµατική και σωστή προβολή τους 

(δεν επιτρέπεται για παράδειγµα σήµερα το επίσηµο website του Πόρου να 

παρουσιάζει την εικόνα που παρουσιάζει) και την εποικοδοµητική 

συνεργασία του ∆ήµου µε την ιδιωτική πρωτοβουλία, τότε µπορούµε να 

πετύχουµε πολλά. 



Σελ. 6 Οι προτάσεις µας

Η παράταξή µας στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
και του ∆Σ του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου (∆ΛΤ) 
των τελευταίων µηνών έκανε, µεταξύ άλλων, τις ακόλουθες 
τοποθετήσεις:

Για τον ∆ήµο:
Καταγγείλαµε τη συνεχιζόµενη κακοδιαχείριση 

των οικονοµικών του ∆ήµου και της ακίνητης 

περιουσίας του ίδιου και των κληροδοτηµάτων του 

και καταψηφίσαµε όλα τα σχετικά θέµατα.

Καταψηφίσαµε, όπως κάνουµε παγίως, την 

αναµόρφωση του προϋπολογισµού που πρότεινε 

η δηµοτική αρχή, επειδή ο ∆ήµος Πόρου και το 

∆ΛΤ δεν εκδίδουν ισολογισµούς και επειδή στους 

προϋπολογισµούς τους δεν έχει αποτυπωθεί ποτέ 

η υπεξαίρεση των 585.000 ευρώ του 2010 - 2011, και 

επαναλάβαµε το πάγιο αίτηµά µας για διενέργεια 

διαχειριστικού ελέγχου από τις αρµόδιες 

δηµόσιες αρχές.

Καταγγείλαµε την αδράνεια της δηµοτικής αρχής 

απέναντι σε µεθοδευµένες καταπατήσεις κοινο- 

χρήστων χώρων.

Για τις υποδοµές:
Εισηγηθήκαµε τη σύνταξη Μελέτης διάγνωσης 

των αιτιών των προβληµάτων του Βιολογικού 

Καθαρισµού και διατύπωσης συνολικής πρότασης 

για την επίλυσή τους, µε κάλυψη των εξόδων µέχρι 

€30.000 από την παράταξή µας. Η πρόταση,

η οποία είχε απορριφθεί 11 φορές από το 2011, 

υπερψηφίστηκε τελικά στις 27.5.2013 , αλλά 

έκτοτε η δηµοτική αρχή έχει καθυστερήσει 

αδικαιολόγητα την υλοποίησή της. 

Αναλάβαµε τη σύνταξη της διαπαραταξιακής 

εισήγησης τεκµηρίωσης των λόγων αντίθεσης 

του ∆Σ Πόρου στον φάκελο «τροποποίησης 

του καταφυγίου τουριστικών σκαφών λιµένα 

Πόρου» που εκπόνησε ιδιωτική µελετητική εταιρία 

για λογαριασµό του Τ.Α.Ι.ΠΕ.∆., η οποία (εισήγηση) 

υπερψηφίστηκε οµόφωνα. Κατά τη συνεδρίαση, 

η παράταξή µας υπενθύµισε ότι από τον Αύγουστο 

του 2012 έχει επισηµάνει τις καταστροφικές 

δυνατότητες που η µνηµονιακή νοµοθεσία παρα- 

χωρεί στον ιδιώτη επενδυτή που θα αναλάβει τη 

διοίκηση του λιµανιού για τα επόµενα 40 χρόνια και 

ζήτησε από τους συµβούλους της πλειοψηφίας να 

κάνουν την αυτοκριτική τους για τη στάση που 

έχουν κρατήσει µέχρι σήµερα σχετικά µε το θέµα. 

Επισηµάναµε επανειληµµένα ότι µήνες µετά την 

κατάρρευση του προβλήτα στην περιοχή του ΟΤΕ 

και παρά τις εκκλήσεις µας, δεν  έχει γίνει καµία 

ενέργεια αντιµετώπισης της κατάρρευσης, ούτε 

αναπλήρωσης των χαµένων θέσεων ελλιµενισµού.

Προτείναµε και υπερψηφίστηκε από το ∆Σ να 

υποβληθεί αίτηµα προς το ∆ΛΤ για άµεση 

κατάρτιση masterplan του λιµανιού και για 

αξιοποίηση του νέου λιµανιού (ferry boats) για 

ελλιµενισµό θαλαµηγών σκαφών. 

Προτείναµε και υπερψηφίστηκε από το ∆Σ να 

υποβληθεί αίτηµα προς το Λιµεναρχείο Πόρου για 

γνωστοποίηση, σήµανση και καλύτερη αστυνό- 

µευση των επιτρεπόµενων ζωνών και των 

απαγορεύσεων ελλιµενισµού ανά τύπο σκάφους 

στο λιµάνι και επισηµάναµε τη ντροπιαστική 

κατάσταση που επικρατεί σε ό,τι αφορά στην 

έλλειψη εξυπηρέτησης των σκαφών και τις ακραίες 

µορφές που έχει λάβει η άγρα πελατών. 

Προτείναµε και υπερψηφίστηκε από το ∆Σ να 

οριστούν οι τιµές εκκίνησης των διαγωνισµών για 

την παραχώρηση των παραλιών αρµοδιότητας 

του ∆ήµου Πόρου, στο 80% των τιµών που είχαν 

κατακυρωθεί οι διαγωνισµοί του 2009 και στο 60% 

για τις παραλίες που έχουν πληγεί από τα 

προβλήµατα του ΒΙΟΚΑ (Ρώσικο, Λιµανάκι της 

Αγάπης). Με δεδοµένο ότι µέχρι και τον Ιούλιο η 

δηµοτική αρχή δεν «κατόρθωσε» να διενεργήσει 

ούτε έναν διαγωνισµό, προτείναµε και υπερψη- 

φίστηκε την παράταση της διάρκειας των 

παραχωρήσεων του 2012 στους ίδιους 

παραχωρησιούχους.

Σε ό,τι αφορά στην πλαζ του Ασκελίου: 

προτείναµε τις ενδεδειγµένες λύσεις για την 

αντιµετώπιση των προβληµάτων που προκαλούσε 

η διαρκής αλλαγή στάσης του κ. Στρατηγού 

αναφορικά µε τον τρόπο παραχώρησής της, και 

τελικά µε µεγάλη καθυστέρηση στις 22 Ιουλίου 

ψηφίστηκε η τελευταία πρότασή µας για διόρθωση 

της απόφασης παραχώρησης στο όµορο 

ξενοδοχείο, από την οποία να εξαιρούνται 

οι κατασκευές που έχουν χαρακτηριστεί ως 

αυθαίρετες το 2009. Επίσης ζητήσαµε τη διενέργεια 

Ε.∆.Ε., προκειµένου να διαπιστωθεί ποιος από τους 

διαδοχικούς Προέδρους του Λιµενικού Ταµείου 

ευθύνεται για την εξαφάνισή της έκθεσης 

αυθαιρέτων του 2009 και για το ότι επί 4 χρόνια 

δεν είχε γίνει καµία ενέργεια νοµιµοποίησής τους 

και προτείναµε την άµεση ψήφιση απόφασης για 

ενέργειες νοµιµοποίησής τους έως το τέλος του 

2012. Tέλος, όπως και πέρυσι, στην πρώτη 

συνεδρίαση του Σεπτεµβρίου, τονίσαµε ότι πρέπει 

να ξεκινήσουν οι διαδικασίες παραχώρησης της 

πλαζ Ασκελίου για το επόµενο έτος.
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Ζητήσαµε για πολλοστή φορά την άµεση 

 για την αναµονή 

επισκεπτών στο νέο λιµάνι.

Προτείναµε και υπερψηφίστηκε από το ∆Σ να 

τοποθετηθούν οµπρέλες και παγκάκια στην 

.

Ζητήσαµε επανειληµµένα τον  του 

 που υπάρχει κοντά στο αντλιοστάσιο του 

Βιολογικού Καθαρισµού στο Μεγάλο Νεώριο.

Καλέσαµε τη δηµοτική αρχή να 

στην παραλία του Αγ. Στεφάνου, απέναντι 

από το Λύκειο.

Ζητήσαµε επανειληµµένα την επιδιόρθωση και 

 που βρίσκονται σε 

κοινόχρηστους χώρους και ειδικά εκείνων που 

βρίσκονται στους παραθαλάσσιους χώρους 

αρµοδιότητας του ∆ΛΤ και τελικά αναλάβαµε 

µόνοι µας την πρωτοβουλία και τα έξοδα 

επιδιόρθωσής τους.

Ζητήσαµε επανειληµµένα από τη δηµοτική αρχή 

να επιδιορθώσει τα 

 και να ελέγξει το 

φρεάτιο στον δρόµο για την παλιά αγορά.

Καλέσαµε τη δηµοτική αρχή να επιδιορθώσει τις 

 στο 

‘Αλσος Παπαντωνίου και αυτής στο Συνοικισµό και 

τελικά αναλάβαµε µόνοι µας την πρωτοβουλία και 

τα έξοδα επιδιόρθωσής τους.

Καλέσαµε τη δηµοτική αρχή να φροντίζει τα 

παρατηµένα παρτέρια στο λιµάνι.

Ζητήσαµε από    τη δηµοτική αρχή να επιδιορθώσει το 

 απέναντι από το Μωροπούλειο.

Προτείναµε την αποδοχή των οµόφωνων 

εισηγήσεων της Τουριστικής Επιτροπής προς το 

∆Σ, και ειδικά των αιτηµάτων για 

. 

Προτείναµε την υποβολή Ψηφίσµατος του ∆Σ 

στους αρµόδιους φορείς σχετικά µε την έλλειψη 

οδηγών ασθενοφόρων και τα λοιπά προβλήµατα 

του . 

Επισηµάναµε για µια ακόµα φορά την 

 

αναφορικά µε τον καθορισµό και τη δυνατότητα 

είσπραξης των δηµοτικών τελών και υπενθυµίσαµε 

τις σχετικές προτάσεις που είχαµε υποβάλει από τις 

αρχές του 2011 για µείωσή τους, οι οποίες 

δυστυχώς δεν εισακούστηκαν.

Υπενθυµίσαµε ότι ο ∆ήµος Πόρου, παρά τη 

σχετική απόφαση του ∆Σ, είναι ο µοναδικός ∆ήµος 

του Αργοσαρωνικού που δεν συµµετέχει στην 

προσφυγή 111 φορέων κατά του Χωροταξικού 

των , 

η οποία πρόκειται να εκδικαστεί στις 6.11.2013.

Από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου 

επισηµάναµε την ανυπαρξία σχεδίου και 

διαδικασιών πρόληψης και αντιµετώπισης 

πυρκαγιών από το ∆ήµο Πόρου και αργότερα ότι 

δεν γίνονται καν περιπολίες από τα οχήµατα 

 και ζητήσαµε την άµεση 

ενεργοποίησή τους.

Υπερψηφίσαµε τα αιτήµατα των ενοικιαστών των 

δηµοτικών καταστηµάτων για 

, επισηµαίνοντας ότι η 

δηµοτική αρχή στην πράξη τα απέρριπτε επί 15 

µήνες, παρότι η νοµοθετική ρύθµιση που επιτρέπει 

τη µείωσή τους υπάρχει από τον Απρίλιο του 2012. 

Προτείναµε την 

 

όλων των επιχειρήσεων που ξεκινούν για πρώτη 

φορά τη λειτουργία τους το 2013, αλλά η 

πλειοψηφία καταψήφισε την πρόταση.

∆ιαφωνήσαµε µε την επιλογή της πλειοψηφίας να 

µην ψηφίζει την έγκριση 

 

(έως 3.00 π.µ.), τα οποία υπερψηφίστηκαν χάρη 

στις ψήφους της παράταξής µας, και επισηµάναµε 

τους κινδύνους που επιφέρει η επιλογή αυτή στην 

τουριστική ανάπτυξη του νησιού.

Καταγγείλαµε ότι όσες αποφάσεις της 

 δεν βολεύουν τη 

δηµοτική αρχή, εξαφανίζονται από τα πρακτικά των 

αποφάσεων της και καλέσαµε τον Πρόεδρό της 

∆. Συξέρη να αναλάβει τις ευθύνες του, πράγµα που 

έκανε µε τεράστια καθυστέρηση στις 30 Ιουλίου, 

υποβάλλοντας την παραίτησή του.

Υπερψηφίσαµε την πρόταση για συγκρότηση 

επιτροπής για τη διερεύνηση του τρόπου 

επαναλειτουργίας του κέντρου Καρδάση στο 

Λεµονοδάσος και τονίσαµε την 

 για τη διάσωση και επανανάδειξή του, 

ο οποίος απουσιάζει παντελώς.



Σελ. 8 Λιµάνι

Χάος στο Λιµάνι του Πόρου 

Το φετινό καλοκαίρι η κατάσταση στο λιµάνι 

του Πόρου υπήρξε απαράδεκτη. Οι θέσεις 

ελλιµενισµού που χάθηκαν από την 

κατάρρευση στην περιοχή του ΟΤΕ δεν 

αναπληρώθηκαν, ενώ στα υπόλοιπα τµήµατα 

της προβλήτας η έλλειψη σήµανσης, 

εξυπηρέτησης και αστυνόµευσης µετέτρεψε 

το λιµάνι σε ζούγκλα. Αποτέλεσµα ήταν ότι τις 

µέρες αιχµής εκατοντάδες σκάφη δεν κατάφερναν 

να δέσουν στο λιµάνι µας, ενώ όσα κατάφερναν, 

είτε τύχαιναν ανύπαρκτης εξυπηρέτησης, είτε 

έπεφταν θύµατα ακραίων µορφών άγρας πελατών. 

Αντί οι αρχές να υποδεικνύουν πού θα δέσει το 

κάθε σκάφος, αυτό το έκαναν κατά κύριο λόγο 

σερβιτόροι ορισµένων καταστηµάτων της 

παραλίας, οι οποίοι εξορµούσαν έως και 

εκατοντάδες µέτρα µακριά από τα καταστήµατά 

τους για να προσελκύσουν πελάτες, απαγόρευαν 

τον ελλιµενισµό σκαφών µπροστά στα µαγαζιά 

τους φυλάσσοντάς τις θέσεις για πελάτες τους κ.α. 

Ο αθέµιτος αυτός ανταγωνισµός, ο οποίος 

γιγαντώθηκε µε την ανοχή της δηµοτικής αρχής και 

του Λιµεναρχείου, τόνωσε την κίνηση ορισµένων 

καταστηµάτων και έπληξε την κίνηση άλλων, 

αύξησε την αξία ορισµένων ακινήτων και µείωσε 

την αξία άλλων, αλλά κυρίως κατέταξε το λιµάνι µας 

στην κατηγορία των αφιλόξενων λιµανιών στη 

συνείδηση των επισκεπτών του θαλάσσιου 

τουρισµού. 

Πριν φτάσουµε σε αυτό το σηµείο, η παράταξή µας 

είχε επανειληµµένα επισηµάνει το πρόβληµα και τις 

ενέργειες που έπρεπε να γίνουν. Από τις αρχές του 

2011, υποβάλαµε την πρόταση για κατάρτιση 

masterplan µε τις θέσεις ελλιµενισµού ανά τύπο 

σκάφους, χωρίς όµως να γίνει αποδεκτή, µε 

αποτέλεσµα σήµερα το masterplan να εκπονείται 

µε την επιµέλεια του Τ.Α.Ι.ΠΕ.∆, χωρίς συµµετοχή 

της αιρετής διοίκησης. Επιπλέον, η δηµοτική αρχή 

δεν προέβη ούτε καν στις απαιτούµενες 

διευθετήσεις για να αναπληρωθούν οι χαµένες 

θέσεις ελλιµενισµού από την κατάρρευση του 2012  

και δεν απάντησε καν στην πρόταση που 

υποβάλαµε σε συνεχείς συνεδριάσεις του ∆Σ του 

∆ΛΤ και του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από το 

Φθινόπωρο του 2012 για αξιοποίηση του νέου 

δυτικού λιµένα. 

 Με αυτά τα δεδοµένα, στην αρχή της τουριστικής 

περιόδου (29.4.2013), υποβάλαµε αίτηµα προς τον 

Πρόεδρο του ∆ΛΤ και το Λιµενάρχη Πόρου, 

ζητώντας έγγραφη ενηµέρωση για τις 

επιτρεπόµενες θέσεις ελλιµενισµού και 

προτείνοντας να ληφθούν όλες οι απαιτούµενες 

αποφάσεις, προκειµένου να επιτρέπεται ο 

ελλιµενισµός θαλαµηγών στο νέο δυτικό λιµένα και 

η διανυκτέρευσή τους στις θέσεις πλοίων 

ακτοπλοΐας και πορθµείου. Ωστόσο, το έγγραφο 

αυτό δεν απαντήθηκε και τα προβλήµατα 

επιδεινώθηκαν. Έτσι, στις 18 Ιουλίου, µαζί µε τους 

δηµοτικούς συµβούλους ∆ηµήτρη Πάνου και 

Μπάµπη Τσούκα, φέραµε το θέµα προς λήψη 

απόφασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, προτείνοντας 

να υποβληθεί στο Λιµεναρχείο αίτηµα για 

καλύτερη  αστυνόµευση  του  λ ιµαν ιού  

και για γνωστοποίηση και σήµανση των 

επιτρεπόµενων ζωνών και των απαγορεύσεων 

ελλιµενισµού ανά τύπο σκάφους, καθώς και 

να υποβληθεί στο ∆ΛΤ αίτηµα για κατάρτιση 

masterplan του λιµανιού και για διάθεση 

τµηµάτων του δυτικού λιµένα για ελλιµενισµό 

θαλαµηγών.

 Παρότι οι προτάσεις υπερψηφίστηκαν, η δηµοτική 

αρχή δεν τις υλοποίησε, ούτε το Λιµεναρχείο 

απάντησε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο (!! !), ενώ 

ο κ. Στρατηγός, ο οποίος είχε προτείνει την 

απόρριψή τους, εξήγησε ότι το θέµα έχει µεγάλο 

πολιτικό κόστος και προσέθεσε ότι ο προκάτοχός 

του, κ. Σπυρίδωνας, φρέναρε τρεις φορές στα 16 

χρόνια της δηµαρχίας του τη διαδικασία 

κατάρτισης masterplan, για να το αποφύγει. 

Ανεξάρτητα από τον καταµερισµό των πολιτικών 

ευθυνών, αυτό που αναδεικνύεται είναι ο πολιτικός 

ανορθολογισµός που κάνει τους διοικούντες να 

επιλέγουν την πρόκληση ενός τεράστιου κόστους 

για τον τόπο, για να αποφύγουν ένα ελεγχόµενο 

(από οποιονδήποτε ∆ήµαρχο έχει εκλεγεί µε 

ποσοστό της τάξης του 60%) πολιτικό κόστος για 

τους εαυτούς τους. 



Σελ. 9Λιµάνι

Από τον «Φάκελο Τροποποίησης 

Χωροθέτησης Καταφυγίου Τουριστικών 

Σκαφών», ο οποίος κοινοποιήθηκε στο 

∆ήµο Πόρου στις 10.9.2013, προκύπτουν 

τα εξής:

 Επαληθεύεται, όπως έχει επισηµάνει η παράταξή 

µας από την πρώτη στιγµή, ότι το ΤΑ.Ι.ΠΕ.∆. έχει 

αρµοδιότητα να παραχωρεί σε ιδιώτες επενδυτές 

όποιο τµήµα της χερσαίας ζώνης λιµένα του Πόρου 

(Σφαιρία, Ασκέλι, Νεώριο, Μπούγια έως Αλυκή) 

κρίνει και ότι το τµήµα αυτό είναι µεταβαλλόµενο. 

 Το Τ.Α.Ι.ΠΕ.∆., παρότι δεν έχει καµία 

αρµοδιότητα να χωροθετεί τις χρήσεις των 

λιµανιών που κατέχει, προχώρησε στην ανάθεση 

των σχετικών µελετών και η Πολιτεία παρανόµως τις 

προωθεί προς θεσµοθέτηση.

 Η νέα χωροθέτηση αποδεικνύει ότι καταρχήν 

υπερδιπλασιάζεται  η έκταση του τµήµατος που 

είχε προσδιοριστεί παραπλανητικά ότι πρόκειται να 

ιδιωτικοποιηθεί. Το τµήµα αυτό (Τουριστικό 

Καταφύγιο Πόρου), το οποίο είχε αποτυπωθεί 

ενδεικτικά να έχει έκταση από το κτίριο Συγγρού έως 

την οικία Καρρά (και που η δηµοτική αρχή είχε 

σπεύσει να προπαγανδίσει ότι θα είναι «µόνο αυτό»), 

επεκτείνεται καταρχήν έως την Αµβροσία και από το 

∆ηµαρχείο έως τον Ευαγγελισµό, ενώ οποιαδήποτε 

στιγµή µπορεί να επεκταθεί εκ νέου µε την ίδια 

διαδικασία τροποποίησης των ορίων του. 

 Εντός της ανωτέρω έκτασης, προβλέπεται 

η οικοδόµηση δύο κτιρίων διοίκησης εµβαδού 

150 τ.µ. έναντι του κτηρίου Συγγρού.

 Οι ζώνες που δεν θα παραχωρηθούν µε τον υπό 

εξέλιξη διαγωνισµό (δυτικός λιµένας, Αµβροσία έως 

∆ηµαρχείο, Ασκέλι, Νεώριο, Μπούγια έως Αλυκή), 

εξακολουθούν να ανήκουν στην περιουσία του 

Τ.Α.Ι.ΠΕ.∆., το οποίο έχει µοναδικό καταστατικό 

σκοπό την αξιοποίησή τους. 

Η επικαλούµενη νοµοθεσία ταυτίζει απόλυτα την 

έννοια του τουριστικού λιµένα και της µαρίνας, 

δίνοντας ελεύθερη δυνατότητα στον επενδυτή να 

επιλέγει ως πελάτες σκάφη µόνιµου ελλιµενισµού 

αντί διερχόµενα σκάφη. Επίσης, παρέχει στον 

επενδυτή τη δυνατότητα περίφραξης της 

χερσαίας ζώνης. 

 Οι ακολουθούµενες διαδικασίες περιβαλλοντικής 

αδειοδότησης παραβιάζουν τις διατάξεις που 

αφορούν λιµένες παραδοσιακών οικισµών. 

Μειώνεται η έκταση του λιµανιού που 

διατίθεται για ελλιµενισµό σκαφών θαλάσσιου 

τουρισµού, καθώς η συγκεκριµένη χρήση θα 

απαγορεύεται πλέον στη ζώνη από Αµβροσία έως 

πιάτσα ταξί όπου σήµερα ελλιµενίζονται µεγάλα 

γιωτς και στη ζώνη από Ευαγγελισµό έως Πούντα 

που σήµερα ελλιµενίζονται ιδιωτικά και 

επαγγελµατικά κότερα. 

∆ιατηρούνται οι άστοχα προβλεπόµενες από την 

µελέτη κατασκευής του νέου δυτικού λιµένα -και 

στην πράξη απολύτως ακυρωθείσες- προβλέψεις 

για ταυτόχρονο ελλιµενισµό  2 πλοίων ακτοπλοΐας 

και 4 πλοίων ferry boats.

 Τα προβλεπόµενα µήκη και τύποι σκαφών 

καθιστούν µη βιώσιµη τη σχεδιαζόµενη 

µαρίνα και αναµένεται να πλήξουν καίρια 

την τοπική οικονοµία. Ειδικότερα, προβλέπεται 

η διάθεση 115 από τις 178 θέσεις ελλιµενισµού στις 

κατηγορίες έως 12 µ., οι οποίες αποτελούν τις 

λιγότερο δηµοφιλείς κατηγορίες σκαφών. 

Αντίθετα, για την πλέον δηµοφιλή κατηγορία 

των 12 -15 µ. (φλοτίλες ιστιοπλοϊκών), που 

αντιπροσωπεύει ποσοστό πάνω από 50% της 

υφιστάµενης κίνησης του λιµανιού, διατίθενται µόνο 

49 θέσεις και µόνο στο τµήµα από Παλιά Ηλεκτρική 

έως Αµβροσία. 

Σε ό,τι αφορά τα µεγέθη από 15µ. – 18µ. (ιδιωτικά 

κότερα), το λιµάνι πλέον καθίσταται απαγορευτικό 

για την επίσκεψή τους, αφού προβλέπονται µόλις 12 

θέσεις, ενώ ο ελλιµενισµός των πολύ µεγάλων γιωτς, 

ο οποίος αποτελεί στοιχείο που εµπλουτίζει το 

κύρος και την φήµη του λιµανιού µας και ενισχύει 

την τοπική οικονοµία, απαγορεύεται παντελώς, 

αφού προβλέπονται µόλις 2 τέτοιες θέσεις 

ελλιµενισµού και µάλιστα στην πλέον ακατάλληλη 

περιοχή (Γοργόνα). 

Οδηγούνται σε κλείσιµο οι τοπικές 

επιχειρήσεις ενοικίασης και φύλαξης σκαφών 

της Πούντας, στην οποία θα επιτρέπεται 

αποκλειστικά ο ελλιµενισµός αλιευτικών.

Στις ζώνες του νέου δυτικού λιµένα και της 

Αγροτικής Τράπεζας προωθείται η κατάργηση 

των υφιστάµενων χρήσεων κυκλοφοριακού 

χαρακτήρα (αναστροφή οχηµάτων απέναντι από 

την Αγροτική Τράπεζα και πάρκινγκ στο νέο λιµάνι). 

Για τις ανάγκες εκτέλεσης των προβλεπόµενων 

έργων προϋπολογίζεται µε αδιαφανή τρόπο κόστος 

1.264.500€ για το Τουριστικό Καταφύγιο και 

839.500€ για το τµήµα αλιευτικών σκαφών, χωρίς 

να εξηγείται ο φορέας και ο τρόπος χρηµατοδότησής τους. 

∆εν γίνεται καµία αναφορά στις κακοτεχνίες του 

ξύλινου προβλήτα και στο γεγονός ότι το έργο δεν 

έχει παραδοθεί εξαιτίας τους από το 2008. 

Αντίθετα, το έργο παρουσιάζεται ως άρτιο και 

λειτουργικό και δεν προβλέπεται κανένα έργο για 

την επιδιόρθωσή του.

∆εν γίνεται καµία αναφορά στα προβλήµατα 

των κρηπιδωµάτων στο τµήµα από το φαρµακείο 

∆ρούγκα έως την Αµβροσία (πέραν του τµήµατος 

στο οποίο έχει συντελεστεί η κατάρρευση) και ότι 

για την αποκατάστασή τους απαιτούνται 

εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. 

Αντίθετα,  παρουσιάζονται ως άρτια και λειτουργικά, χωρίς 

να προβλέπεται κανένα έργο για την επιδιόρθωσή 

τους. Επισηµαίνουµε ότι, σύµφωνα µε τις επίσηµες 

ενηµερώσεις, ολόκληρο το ως άνω τµήµα έχει τα ίδια 

κατασκευαστικά προβλήµατα µε το κοµµάτι που 

κατέρρευσε και για την αποκατάστασή του απαιτείται 

συνολική αντιµετώπιση.

∆εν γίνεται καµία αναφορά στις µη πραγµατο- 

ποιηθείσες αρχιτεκτονικές διαµορφώσεις στο νέο 

λιµάνι (τµήµα ακτοπλοΐας που δεν εµπίπτει στα όρια 

του Τουριστικού Καταφυγίου), η εκτέλεση των 

οποίων αποτελούσε προϋπόθεση για την σύµφωνη 

γνώµη της αρµόδιας Αρχιτεκτονικής Επιτροπής για 

την αδειοδότηση του συνολικού έργου, και οι 

απαιτούµενες εργασίες δεν προβλέπονται στους 

προϋπολογισµούς που εµπεριέχονται στο Φάκελο. 

Σηµειώνεται τέλος ότι ο συντάκτης του Φακέλου 

είναι ο ίδιος που υπογράφει και το τοπογραφικό της 

χωροθέτησης του αµαρτωλού έργου του ξύλινου 

προβλήτα το 2005, αλλά και ο ίδιος που (µετά από 

σύσταση του πρώην ∆ηµάρχου κ. Σπυρίδωνα 

– όπως ενηµέρωσε το ∆Σ ο νυν ∆ήµαρχος) 

έχει αναλάβει την εκπόνηση των µελετών που 

αφορούν στην αποκατάσταση της κατάρρευσης 

του 2012, αλλά και το masterplan που δεν 

θεσµοθετήθηκε το 2000. Εποµένως η γνώση του για 

τα στοιχεία που απέκρυψε από τον Φάκελο είναι 

δεδοµένη.

Όλα τα παραπάνω επισηµάνθηκαν στην 

οµόφωνη Απόφαση 174/2013 της 23.9.2013, µε 

την οποία εκφράστηκε η κατηγορηµατική 

αντίθεσή του ∆Σ στον συντελούµενο σχεδιασµό.

∆ηµοσιοποιήθηκαν τα πρώτα σχέδια του ΤΑ.Ι.ΠΕ.∆. 
για το Λιµάνι του Πόρου - Απόλυτη δικαίωση της παράταξής µας 



Σελ. 10 Κυκλοφοριακό

Κυκλοφοριακό: Ξεκάθαρες προτάσεις για λύση
Απέναντι στα αόριστα λόγια που επί δεκαετίες «λύνουν το πρόβληµα», η Αλλαγή Πορείας
παρουσιάζει συγκεκριµένες προτάσεις και βγάζει από τα συρτάρια τις κυκλοφοριακές µελέτες. 

Η κατάσταση που βιώσαµε φέτος το καλοκαίρι 

στην παραλία του Πόρου, σε ό,τι αφορά το 

κυκλοφοριακό και την στάθµευση αυτοκινήτων και 

µηχανών, ήταν για µια ακόµα χρονιά απαράδεκτη. 

Η απαγόρευση κυκλοφορίας επιβλήθηκε πολύ 

λιγότερες µέρες από ό,τι πέρυσι, τα προβλήµατα 

στάθµευσης οξύνθηκαν λόγω της αύξησης 

οχηµάτων και της κατάρρευσης του λιµανιού στον 

ΟΤΕ και για µια ακόµα χρονιά δεν υπήρξε κανένα 

µέτρο που να αφορά τα µηχανάκια και τα 

λεωφορεία τις ώρες αιχµής. Πρόκειται για µια 

κατάσταση, που ακόµα και αν είναι αποδεκτή από 

πολλούς από εµάς, είναι σίγουρο ότι δεν ευχαριστεί 

τους επισκέπτες µας, οι οποίοι, ενώ επισκέπτονται 

τον τόπο µας για να βρουν ηρεµία, έρχονται τελικά 

αντιµέτωποι µε συνθήκες που τούς θυµίζουν 

µεγαλούπολη.

Γιατί να συνεχίσουν να µάς προτιµούν όταν 

µπορούν να βρουν σε άλλους προορισµούς 

καλύτερες συνθήκες; Με βάση αυτό το ερώτηµα θα 

πρέπει να φροντίσουµε να βελτιώσουµε το 

τουριστικό µας προϊόν. Ο Πόρος, τις µέρες αιχµής 

θα πρέπει να θυµίζει «σκηνικό ταινίας» ώστε οι 

επισκέπτες του να νοιώθουν ότι βρίσκονται σε µία 

ατµόσφαιρα µοναδική. Σε αυτό θα πρέπει να 

συµβάλουµε όλοι, ακόµα και όσοι ενοχλούνται 

επειδή «χάνουν τη βολή τους». Έτσι κι αλλιώς, τα 

µέτρα που πρέπει να ληφθούν είναι ήπια και 

περιστασιακά, ανάλογα µε τις περιόδους και ώρες 

αιχµής και εποµένως θα είναι εύκολο να 

συνηθιστούν. Κυρίως όµως, τα αποτελέσµατά τους 

θα γίνουν άµεσα αισθητά στην εικόνα του νησιού, 

στην ικανοποίηση του επισκέπτη και στα ταµεία των 

µαγαζιών.

Καταρχήν, θα πρέπει να αξιοποιηθεί η 

κυκλοφοριακή µελέτη που έχει εκπονηθεί για 

λογαριασµό του ∆ήµου από την εποχή Σπυρίδωνα, 

την οποία οι δύο διαδοχικές δηµοτικές αρχές των 

τελευταίων δεκαετιών δεν έχουν εφαρµόσει. 

Η Αλλαγή Πορείας έχει κατ΄ επανάληψη ζητήσει να 

τής κοινοποιηθεί η συγκεκριµένη µελέτη και να 

έρθει προς συζήτηση στο ∆Σ, αλλά η δηµοτική 

αρχή, δεν έχει ανταποκριθεί στο αίτηµα, 

φοβούµενη προφανώς το πολιτικό κόστος. Εµείς 

ωστόσο αντιτάσσουµε ότι η εφαρµογή των 

αναγκαίων µέτρων θα  ωφελήσει την κοινωνία και 

την οικονοµία του Πόρου. 

Ορισµένα τέτοια µέτρα ελέγχου της κυκλοφορίας, 

έχουµε παρουσιάσει στο προεκλογικό πρόγραµµα 

του 2010:

Συγγρού έως Πούντα, σε δρόµο ήπιας κυκλοφορίας 

τροχοφόρων.

ώστε να γίνεται αναστροφή των οχηµάτων.

αυτοκινήτων από το Σινεµά έως την Αγροτική και 

από το ∆ηµαρχείο έως τον Ευαγγελισµό (πρόκειται 

για µέτρο που ήδη ισχύει, αλλά δεν τηρείται).

ταξί έως την πλατεία Ηρώων.

της παραλίας και αντικατάσταση του ασφαλτοτάπητα 

µε κυβόλιθους ή/και ποριώτικη πέτρα µε εξίσωση του 

ύψους της οδού µε το ύψος των πεζοδροµίων.

έκτακτων 

µέτρων τις «µέρες και ώρες αιχµής» (δηλαδή, από 

20:00 έως 1:00: όλα τα Σάββατα του Ιουνίου και της 

περιόδου από 1η έως 15η Σεπτεµβρίου, όλα τα 

Παρασκευο - Σαββατοκύριακα του Ιουλίου, όλες τις 

µέρες του Αυγούστου, από Μ. Πέµπτη έως Κυριακή 

του Πάσχα, τη γιορτή του Αγ. Πνεύµατος και την 

προηγούµενη/επόµενη µέρα της αν πρόκειται για 

Σαββατοκύριακο): α) απαγόρευση εισόδου Ι.Χ. στην 

παραλιακή οδό από το νέο λιµάνι έως την Πούντα, β) 

καθολική απαγόρευση εισόδου όλων των οχηµάτων 

µε τοποθέτηση εµποδίου και πεζοδρόµηση από την 

πιάτσα ταξί έως την Πούντα (µε εξαιρέσεις για άτοµα 

µε κινητικές δυσκολίες), γ) αλλαγή χώρου αφετηρίας 

λεωφορείων, ώστε να µην περνάνε από την 

παραλιακή οδό. 

Η καθιέρωση των µέτρων αυτών χρειάζεται 

συµπλήρωση από µέτρα εναλλακτικής κίνησης των 

πολιτών: 

επαγγελµατιών της τοπικής µαζικής µεταφοράς (ταξί, 

λεωφορεία, βάρκες, φέρι-µποτ) για την δηµιουργία 

«ενιαίου χάρτη συγκοινωνίας του Πόρου», µε 

γνώµονα την εξυπηρέτηση κοινού, κατοίκων και 

επισκεπτών, υπό την ευθύνη του ∆ήµου. 

- πλατεία Ηρώων - Πούντα» και επαναφορά των 

δροµολογίων «Πόρος - Ασκέλι», «Πόρος - 

Νεώριο».

εσωτερικού του παραδοσιακού οικισµού. 

στάθµευσης µέχρι την Αγροτική.

κοινόχρηστων ποδηλάτων από το κτήριο Συγγρού 

έως την Πούντα.

Επισηµαίνουµε ότι πολλά από τα ανωτέρω µέτρα 

δεν θα µπορούν να ληφθούν σε περίπτωση που 

προχωρήσουν τα σχέδια ιδιωτικοποίησης του 

λιµανιού, αφού όλη η έκταση µεταξύ της ασφάλτου 

και της θάλασσας, καθώς και το parking στο νέο 

λιµάνι, θα περάσουν στη διοίκηση του ιδιώτη. 

Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα που 

αποδεικνύει ότι, στην περίπτωση του λιµανιού µας, 

η ιδιωτικοποίηση αποτελεί τερατούργηµα, το οποίο 

πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία.



Σελ. 11Κυκλοφοριακό

Ένα στοιχείο που πιστεύουµε ότι πρέπει να 

συνθέτει τη νέα τουριστική ταυτότητα που 

οφείλει να αποκτήσει ο Πόρος είναι η φήµη 

ενός νησιού που είναι φιλικό στο ποδήλατο. 

Η εφαρµογή συστήµατος διάθεσης κοινόχρηστων 

ποδηλάτων στην  παραλία του Πόρου (καθώς και 

άλλες φιλικές προς το ποδήλατο εφαρµογές στο 

υπόλοιπο νησί, όπως σήµανση οδικών και δασικών 

διαδροµών κ.α.) είναι µια καινοτοµία που 

ταυτόχρονα θα ενισχύσει την φήµη αυτή, καθώς και 

τον χαρακτήρα του Πόρου ως οικολογικού νησιού, 

και -πρωτίστως- θα συµβάλει στην αντιµετώπιση 

των κυκλοφοριακών προβληµάτων του νησιού. 

Το σύστηµα, το οποίο έχει ήδη εφαρµοστεί µε 

επιτυχία σε περισσότερους από δέκα ∆ήµους σε 

όλη την Ελλάδα, επιτρέπει την πρόσβαση σε 

κοινόχρηστα ποδήλατα µε αυτοµατοποιηµένο 

τρόπο ή µε παροχή κλειδιών, σε µόνιµους 

κατοίκους και περιστασιακούς χρήστες - 

επισκέπτες. 

Το σύστηµα εγκαθίσταται από εταιρίες που 

παρέχουν ολοκληρωµένα πακέτα σχεδιασµού, 

µελέτης βιωσιµότητας, προµήθειας και 

εγκατάστασης της σταθερής υποδοµής και των 

ποδηλάτων, καθώς και τεχνικής υποστήριξης για 

την απρόσκοπτη λειτουργία του. Η εταιρία 

αναλαµβάνει ακόµα και την παροχή συµβουλευτικών 

υπηρεσιών για ένταξη σε προγράµµατα 

χρηµατοδότησης, η οποία σε περιπτώσεις άλλων 

∆ήµων έχει εξασφαλιστεί µέσω των προγραµµάτων 

ΕΣΠΑ. Η λειτουργία του συστήµατος στις 

περισσότερες περιπτώσεις γίνεται από τους ίδιους 

τους ∆ήµους, αλλά και από ιδιώτες οι οποίοι το 

υπενοικιάζουν. 

Για την περίπτωση του Πόρου, η διαχείριση µπορεί 

σε πρώτη φάση να γίνεται από τον ίδιο τον ∆ήµο 

και, εφόσον προκύψει κερδοφορία, να 

υπενοικιαστεί σε ιδιώτη. Ο σταθµός ενοικίασης, 

όπου οι χρήστες θα δηλώνουν την ταυτότητα τους 

και θα παραλαµβάνουν και θα παραδίδουν τα 

ποδήλατα, προτείνεται καταρχάς να βρίσκεται στον 

χώρο του parking του νέου λιµανιού έναντι του 

καταστήµατος «∆ιόνυσος», ενώ αργότερα µπορεί 

να εξεταστεί η εγκατάσταση δεύτερου ή/και τρίτου 

σταθµού στη δηµοτική αγορά και στην Πούντα, ενώ 

τα ποδήλατα θα µπορούν να χρησιµοποιούνται 

µόνο στον παραδοσιακό οικισµό (οι τοπικές 

επιχειρήσεις ενοικίασης ποδηλάτων δηλαδή, όχι 

µόνο δεν πρόκειται να πληγούν, αλλά η κίνησή τους 

θα τονωθεί από την ενίσχυση της φήµης του 

Πόρου ως ποδηλατικού προορισµού). 

Οι µόνιµοι χρήστες θα εγγράφονται στο σύστηµα, 

παραλαµβάνοντας ειδική ηλεκτρονική κάρτα 

πρόσβασης, ενώ οι περιστασιακοί χρήστες και οι 

επισκέπτες θα αποκτούν ειδικό κωδικό πρόσβασης 

µε την χρήση της πιστωτικής τους κάρτας ή κινητού 

ή θα χρησιµοποιούν τα ποδήλατα µε την χρήση 

κλειδιού που θα παρέχεται από υπάλληλο. 

Ο βασικός µας σχεδιασµός προβλέπει πιλοτικά 

την δωρεάν τετράωρη διάθεση των ποδηλάτων 

στους µόνιµους χρήστες και την κάλυψη του 

κόστους λειτουργίας από την χρέωση των 

περιστασιακών χρηστών (η χρέωση είναι χρονική 

και γίνεται απολογιστικά). Τέλος, η περίοδος 

λειτουργίας του συστήµατος σε πρώτη φάση 

προτείνεται να ξεκινά µε την έναρξη της Μεγάλης 

Βδοµάδας και να αναστέλλεται στις 15 Οκτωβρίου. 

Η παράταξή µας δεσµεύεται ότι, εφόσον θα 

εκλεγεί στις προσεχείς εκλογές, το σύστηµα 

θα εγκατασταθεί αµέσως µόλις εξασφαλιστεί 

η χρηµατοδότησή του. 

Κοινόχρηστα ποδήλατα στον Πόρο; Γιατί όχι! 



Σελ. 12 Οικονοµική πολιτική

∆ύο µέτρα και δύο σταθµά στη µεταχείριση 
των οφειλετών του ∆ήµου
Στις 30.7.2013, 14 µήνες µετά την ψήφιση του Νόµου 4071/11.04.2012, ο οποίος 

θεσµοθέτησε τη δυνατότητα µείωσης 20% για ένα χρόνο των 

µισθωµάτων δηµοτικών ακινήτων, η δηµοτική αρχή Στρατηγού 

αποφάσισε να φέρει προς ψήφιση στο ∆Σ το θέµα της αποδοχής των 

σχετικών αιτηµάτων. Η παράταξή µας υπερψήφισε τα αιτήµατα και τόνισε ότι 

πίσω από την απόφαση της δηµοτικής αρχής για αποδοχή τους, κρύβεται η 

επί 15 µήνες επιλογή της απόρριψής τους και της διατήρησης σταθερών των 

ενοικίων µεσούσης της κρίσης.

Αυτή η πολιτική επιλογή, ωστόσο, αφορούσε µόνο τους «κοινούς θνητούς»: 

Ενώ όλα τα σχετικά αιτήµατα συζητήθηκαν µε τόσο µεγάλη καθυστέρηση 

(η οποία σήµαινε διατήρηση υψηλών ενοικίων στο µεταξύ και επιβολή 

προσαυξήσεων σε περιπτώσεις οφειλών), το ενοίκιο του µοναδικού 

καταστήµατος που ανήκει σε σύζυγο δηµοτικού συµβούλου της πλειοψηφίας 

είχε µειωθεί 6 µήνες νωρίτερα (5.12.2012) και µάλιστα -παρανόµως- κατά 

30% και για 2 χρόνια µε απόφαση που ψήφισε η παράταξη της πλειοψηφίας 

(για λογαριασµό του κληροδοτήµατος ∆ουζίνα, στο οποίο ανήκει το ακίνητο). 

Επιπλέον, σε ανύποπτο χρόνο, µερικούς µήνες µετά την έκδοσή της, η 

απόφαση χαλκεύθηκε και σε αυτήν προστέθηκε η φράση, η οποία στην 

πραγµατικότητα δεν είχε ειπωθεί κατά τη λήψη της απόφασης «µε αναδροµική 

ισχύ από την ηµεροµηνία καταθέσεως της αιτήσεως (Μάρτιος 2012)», ώστε να 

ισχύει για 9 µήνες επιπλέον (φυσικά κάτι τέτοιο δεν έγινε για κανέναν άλλο 

δηµότη).

∆ηλαδή, για τους «κοινούς θνητούς», η συνολική µείωση που αποφάσισαν οι 

σύµβουλοι της πλειοψηφίας αντιστοιχεί συνολικά σε 2,4 ενοίκια (20% Χ 12 µήνες), 

αλλά στην περίπτωση του «δικού τους ανθρώπου» -τον οποίο φρόντισαν να 

διευκολύνουν πολύ νωρίτερα από τους άλλους- σε 9,9 ενοίκια (30% Χ 33 

µήνες)! Σηµειώνεται ότι ο εν λόγω δηµοτικός σύµβουλος δεν συµµετείχε στη 

συζήτηση και στη λήψη απόφασης που αφορούσε την περίπτωσή του, καθώς 

και ότι η απόφαση κρίθηκε ως παράνοµη από το Περιφερειακό Συµβούλιο 

Κληροδοτηµάτων, το οποίο µετέτρεψε το ποσοστό της µείωσης σε 20%.

Αλλά και στις περιπτώσεις βεβαίωσης οφειλών και προσαυξήσεων, η µεταχείριση 

των ηµετέρων είναι προνοµιακή: ενώ οι οφειλές όλων των άλλων υπόκεινται 

κάθε µήνα σε προσαυξήσεις 1% όπως προκύπτει από βεβαίωση την οποία 

κοινοποίησε ο ∆. Πάνου στη συνεδρίαση του ∆Σ της 27.5.2013, η οφειλή της 

εταιρίας στην οποία είχε παραχωρηθεί η πλαζ Ασκελίου µέχρι το 2012 

µειώθηκε αδικαιολόγητα κατά 10.000€ και οι προσαυξήσεις της κατά 5.025€, 

φτάνοντας συνολικά από τα 71.810€ στα 56.781€.

Το µήνυµα που περνάει είναι σαφές: «όσοι στηρίζουν πιστά το σύστηµα 

επιβραβεύονται». Οι δηµότες, αλλά και όσοι από τους συµβούλους της 

σηµερινής πλειοψηφίας ντρέπονται που υπηρετούν το σύστηµα αυτό, δεν 

πρέπει να υποκύψουν στον εκβιασµό, αλλά να επιβάλουν την αλλαγή του 

καθεστώτος που καταδυναστεύει τον τόπο εδώ και χρόνια. 

Η παράταξή µας δεσµεύεται για την τήρηση ισονοµίας και διαµηνύει στους 

δηµότες ότι υπάρχει και άλλος δρόµος: οι ίσες ευκαιρίες για όλους από έναν 

∆ήµο που δεν θα λειτουργεί ως µαγαζάκι των λίγων. ∆έσµευση µας είναι ότι οι 

οφειλές που έχουν συσσωρευθεί από την ανεύθυνη οικονοµική πολιτική της 

αρχής Στρατηγού θα ρυθµιστούν, εξαντλώντας κάθε περιθώριο που ορίζει η 

σχετική νοµοθεσία, προς όφελος των δηµοτών µας. 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                                                 

 



Σελ. 13ΒΙΟΚΑ

Από το 2010, οι παρατάξεις της µειοψηφίας 

φωνάζουν ότι τα σοβαρά προβλήµατα του 

ΒΙΟΚΑ είναι δοµικά και ότι πρέπει πάση θυσία να 

εφαρµοστούν λύσεις οριστικής αντιµετώπισής τους, 

οι οποίες µπορούν να υποδειχθούν µόνο από Μελέτη 

ανεξάρτητου φορέα που θα διαγνώσει συνολικά τις 

αιτίες τους. 

Μέχρι τον Μάιο του 2013, ο ∆ήµαρχος, κ. Στρατηγός, 

επιµένοντας ότι δεν υπάρχει πρόβληµα µε τον 

Βιολογικό, είχε απορρίψει 10 φορές την πρόταση 

αυτή, µε προφανή στόχο να µην αναδειχτούν οι 

ευθύνες όσων εµπλέκονται στη µελέτη, κατασκευή 

και λειτουργία επί 7 χρόνια ενός προβληµατικού 

δικτύου σχεδιασµένου για 35.000 κατοίκους, αντί 

για 6.000 που αφορά στην πραγµατικότητα. 

Έτσι, οι λύσεις που επιλέγονταν επί χρόνια 

περ ιορ ίζονταν στην αντ ιµετώπιση των 

συµπτωµάτων και όχι των αιτιών, µε αποτέλεσµα το 

πρόβληµα να διαιωνίζεται και να σπαταλούνται 

µάταια εκατοµµύρια ευρώ. 

Αφού εξάντλησε κάθε περιθώριο συνεννόησης, 

η παράταξή µας από τα µέσα του 2012 ενηµέρωσε 

τη δηµοτική αρχή ότι στο εξής θα αναφέρει στις 

αρµόδιες αρχές κάθε συµβάν διάχυσης λυµάτων, 

ώστε το πρόβληµα να αρχίσει επιτέλους να 

καταγράφεται, µιας και µέχρι τότε δεν υπήρχε 

καταγεγραµµένη ούτε µία περίπτωση συµβάντος 

που αποδείκνυε την προβληµατική λειτουργία του 

έργου. 

Έκτοτε, για πρώτη φορά από την έναρξη 

λειτουργίας του ΒΙΟΚΑ το 2006, έχουν 

καταγραφεί επισήµως πάνω από 18 τέτοια 

συµβάντα. 

Μετά τα ντροπιαστικά συµβάντα του φετινού 

Πάσχα, οι παρατάξεις της µειοψηφίας υπέβαλαν 

στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, για ενδέκατη φορά την 

πρόταση για εκπόνηση συνολικής µελέτης 

διάγνωσης των προβληµάτων και ο επικεφαλής της 

παράταξής µας, Γιάννης ∆ηµητριάδης, 

προσφέρθηκε να καλύψει το κόστος της µέχρι του 

ποσού των 30.000€. 

Στη συνεδρίαση του ∆Σ της 27ης Μαΐου 2012, µετά 

από µία πολύωρη συζήτηση, παρουσία δεκάδων 

κατοίκων, οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας (εκτός των 

κυρίων Μάγειρα και Ζεντέλη), µετά από τη θετική 

εισήγηση του κ. Στρατηγού, υπερψήφισαν εν τέλει 

την πρότασή µας και έκτοτε δροµολογήθηκε η 

διαδικασία οµόφωνης επιλογής, από διαπαραταξιακή 

επιτροπή που συγκροτήθηκε µε την ίδια απόφαση, 

του µελετητή που θα εκπονήσει τη µελέτη. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι, για πρώτη φορά σε συνεδρίαση µε 

αντικείµενο το συγκεκριµένο θέµα, στη συνεδρίαση 

της 27ης Μαΐου παρέστη και ο πρώην ∆ήµαρχος 

κ. Σπ. Σπυρίδωνας, ο οποίος υπεραµύνθηκε των 

επιλογών του και ισχυρίστηκε ότι ο Βιολογικός 

αποτελεί επιτυχία και όχι πρόβληµα, αποδίδοντας 

τα σηµερινά προβλήµατα στην κακή διαχείριση της 

δηµοτικής αρχής Στρατηγού. Από τη µεριά του, ο 

κ. Στρατηγός απάντησε ότι ο ίδιος ανέλαβε την 

«καυτή πατάτα» της παραλαβής και λειτουργίας 

του έργου, αφού προηγουµένως είχε γίνει η 

«εύκολη δουλειά» της κατασκευής του χωρίς καµία 

πρόβλεψη για το πώς θα λειτουργήσει. 

Ο επικεφαλής της παράταξής µας, Γιάννης 

∆ηµητριάδης, τόνισε ότι αυτό που έχει πρωτίστως 

σηµασία δεν είναι ο καταµερισµός των πολιτικών 

ευθυνών που αναµφισβήτητα υπάρχουν 

διαχρονικά, αλλά η άµεση επίλυση του 

προβλήµατος, για την οποία προϋποτίθεται 

ο εντοπισµός των αιτιών του χωρίς κόκκινες 

γραµµές που θα υποδεικνύονται από πολιτικές 

σκοπιµότητες. 

Η ψήφιση της πρότασής µας αποτελεί την 

αφετηρία για την οριστική επίλυση του 

προβλήµατος. Χάρη στην ψήφισή της, έχουν 

κληθεί έκτοτε και έχουν επισκοπήσει το δίκτυο και 

τη µονάδα του ΒΙΟΚΑ οι πλέον εξειδικευµένοι 

µελετητές στην Ελλάδα. Κοινό συµπέρασµα τους 

είναι ότι ο Βιολογικός δεν λειτουργεί και ότι το 

δίκτυό του αποτελεί στην πραγµατικότητα έναν 

τεράστιο σηπτικό βόθρο που διατρέχει όλο το 

νησί. Παρ’όλα αυτά, όλοι διαβεβαιώνουν ότι 

υπάρχουν απλές ενέργειες που µπορούν να 

αντιµετωπίσουν στοιχειωδώς και άµεσα τα 

προβλήµατα, καθώς και µακροπρόθεσµες που 

µπορούν να τα επιλύσουν οριστικά σε βάθος τριών  - 

τεσσάρων χρόνων. Ωστόσο, 5 µήνες µετά την 

ψήφιση της απόφασης η δηµοτική αρχή 

καθυστερεί αδικαιολόγητα τη διαδικασία, 

επιδιώκοντας πιθανότατα το πάγωµα της µέχρι τις 

εκλογές. Η παράταξή µας καταβάλλει κάθε 

προσπάθεια να µην χαθεί και άλλος χρόνος, 

αλλά δυστυχώς η επίσπευση της διαδικασίας δεν 

εξαρτάται από εµάς. Σε κάθε περίπτωση η 

οριστική λύση των προβληµάτων του ΒΙΟΚΑ 

αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της παράταξής 

µας και ρητή δέσµευση της σε περίπτωση που ο 

λαός του Πόρου της αναθέσει τη διοίκηση του ∆ήµου 

στις επερχόµενες δηµοτικές εκλογές.  

ΒΙΟΚΑ - Λύση από την παράταξή µας 
µε τη δωρεά 30.000€ για την εκπόνηση Μελέτης



Σελ. 14 Παραλίες

Πλήρης αδιαφορία του ∆ήµου για τις παραλίες
Το ζήτηµα της ανάδειξης και αύξησης των 

επισκέψιµων παραλιών του Πόρου αποτελεί µία 

από τις σηµαντικότερες παραµέτρους που 

επηρεάζουν την τουριστική κίνηση του νησιού και 

η παράταξή µας, µε σειρά προτάσεων, άρθρων και 

δράσεων το έχει σταθερά εντάξει στις πολιτικές της 

προτεραιότητες. Τη φετινή χρονιά, στα γνωστά 

προβλήµατα που συνθέτουν το ζήτηµα (µικρός 

αριθµός παραλιών, έλλειψη υποδοµών, 

ιχθυοτροφεία), ήρθε να προστεθεί και ένα ακόµα: 

η αδυναµία ανάθεσης των οργανωµένων παραλιών 

σε ιδιώτες. Αυτό συνέβη για δύο λόγους: Σε ό,τι 

αφορά στις παραλίες αρµοδιότητας του ∆ήµου 

(παραλίες ξενοδοχείων,  Λιµανάκι  Αγάπης,  

Ρώσικο, Βαγιονιά) η αιτία ήταν αρχικά η µεγάλη 

καθυστέρηση έκδοσης της απαιτούµενης 

Υπουργικής Απόφασης (15.6.2013), µε την οποία 

παραχωρήθηκε στους Ο.Τ.Α. το δικαίωµα 

παραχώρησής τους σε τρίτους για το 2013 

(κατά τ’ άλλα η κυβέρνηση είχε αναγάγει τη στήριξη 

του τουρισµού σε πρώτη της προτεραιότητα…) και 

εν συνεχεία η αδυναµία του ∆ήµου Πόρου να 

εφαρµόσει την εν λόγω Υπ. Απόφαση και να 

παραχωρήσει τις παραλίες µε τους απαιτούµενους 

διαγωνισµούς, τους οποίους προκήρυξε και τελικά 

ανέστειλε τρεις φορές. 

Από την άλλη, η αιτία για την τεράστια 

καθυστέρηση στην παραχώρηση της πλαζ 

Ασκελίου (αρµοδιότητας του ∆ηµοτικού Λιµενικού 

Ταµείου) και για την προβληµατική τελικά 

λειτουργία της, οφειλόταν αποκλειστικά  στους 

απαράδεκτους χειρισµούς της δηµοτικής αρχής. 

Η εταιρία, στην οποία είχε παραχωρηθεί η πλαζ 

για την περίοδο 2008 - 2012, από το 2010 

σταµάτησε να εξοφλεί τις οφειλές της, οι οποίες 

έφτασαν τελικά µαζί µε τις προσαυξήσεις, το ποσό 

των 61 .8 10€. Επιπλέον, όταν τον ∆εκέµβριο 

του 2012 έληξε η παραχώρησή της, δεν παρέδωσε 

την πλαζ και άσκησε ένδικα µέσα κατά του ∆ΛΤ. 

Η διοίκηση του ∆ΛΤ (Πρόεδρος: ∆. Στρατηγός, 

Αντιπρόεδρος: Στ. Μητσιοπούλου), κατά παράβαση 

της σύµβασης που είχε υπογράψει µε την εταιρία, 

όχι µόνο δεν την αποµάκρυνε από το 2010, αλλά 

ούτε καν την απέβαλε από το χώρο στα τέλη του 

2012, όταν και έληξε η σύµβαση. Μάλιστα, όταν 

µετά από παρέµβαση της παράταξής µας, 

υπενθυµίσαµε ότι  θα έπρεπε να καταπέσει 

η εγγυητική επιστολή 1 0 . 0 0 0 € , η διοίκηση 

του ∆ΛΤ καταχώρησε το ποσό αυτό ως εξόφληση 

ανταλλάγµατος του 2010 και όχι ως ποινή και τελικά 

µετέτρεψε τη συνολική οφειλή της εταιρίας από 

71.810€ σε 56.781€. Προηγουµένως, κατά τη 

διάρκεια της παραχώρησης, την είχε απαλλάξει και 

από τη συµβατική υποχρέωσή της για πρόσληψη 

ναυαγοσώστη. Σαν να µην έφταναν αυτά, για να 

αντιµετωπίσει τα ένδικα µέσα της εταιρίας, το 

∆ΛΤ ανέθεσε τον χειρισµό της υπόθεσης σε 

δικηγόρο που ήταν συνεργάτης της δικηγόρου της 

εταιρίας, ο οποίος και δεν υπέδειξε ποτέ τις 

ενέργειες που έπρεπε να γίνουν αναφορικά µε όλα 

τα παραπάνω.

Η παράταξή µας από το ∆εκέµβριο του 2012, µε 

πλήθος ενεργειών της είχε θίξει όλα τα παραπάνω 

στα αρµόδια όργανα, ενώ ήδη από τον Σεπτέµβριο 

είχε τονίσει την ανάγκη έγκαιρης διενέργειας 

διαγωνισµού για τη νέα παραχώρηση της πλαζ. 

Ωστόσο, η διοίκηση του ∆ΛΤ, αποσκοπώντας να 

παραχωρήσει και πάλι την εκµετάλλευσή της πλαζ 

στην ίδια εταιρία, προχώρησε σε πρωτοφανείς 

παλινωδίες και µέχρι τα τέλη Ιουλίου άλλαξε 5 

φορές γνώµη για τον τρόπο παραχώρησής της 

(κατά σειρά: 5ετής διαγωνισµός, αναµονή 

δικαστικής απόφασης, απευθείας ανάθεση στην 

ίδια εταιρία, µονοετής διαγωνισµός, απευθείας 

ανάθεση στο όµορο ξενοδοχείο).

 Η χαριστική βολή ήρθε στις αρχές Ιουλίου, όταν το 

Λιµεναρχείο «θυµήθηκε» ξαφνικά (και ενώ επί τρία 

χρόνια το είχε ξεχάσει…) ότι , από το 2009 

οι κατασκευές της πλαζ έχουν χαρακτηριστεί ως 

αυθαίρετες (χωρίς ποτέ η δηµοτική αρχή να έχει 

φροντίσει για τη νοµιµοποίησή τους) και εποµένως 

ότι η παραχώρηση στο όµορο ξενοδοχείο 

«Νέα Αίγλη», στην οποία είχε καταλήξει τελικά 

η διοίκηση στις 14.6.2013 (µε τη σύµφωνη γνώµη 

του Λιµεναρχείου!) ήταν τελικά …παράνοµη.

Μπροστά στα νέα δεδοµένα, η παράταξή µας ήταν 

εκείνη που πάλι πρότεινε τη λύση για να µπορέσει 

να λειτουργήσει στοιχειωδώς η παραλία. Μετά από 

πρότασή µας (από κοινού µε τους κ. ∆. Πάνου και 

Μπ. Τσούκα) το ∆Σ στις 18.7.2013 αποφάσισε να 

εισηγηθεί στο ∆ΛΤ την τροποποίηση της 

απόφασης, εξαιρώντας από την παραχώρηση τις 

αυθαίρετες κατασκευές, κάτι που τελικά το ∆Σ του 

∆ΛΤ αποφάσισε στις 22.7.2013. 

Στην ίδια συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

(18.7.2013), µετά από πρότασή µας δόθηκε τελικά η 

λύση και για την παραχώρηση των παραλιών 

αρµοδιότητας του ∆ήµου, αφού αποφασίστηκε 

η παράταση της διάρκειας των παραχωρήσεων του 

2 0 1 2  στους ίδιους παραχωρησιούχους και 

η αποστολή αιτήµατος προς τα αρµόδια 

Υπουργεία, προκειµένου το ζήτηµα να ρυθµιστεί και 

νοµοθετικά. 

Τέλος, µετά από πρότασή µας, το ∆Σ αποφάσισε 

την «άµεση τοποθέτηση οµπρελών και παγκακιών 

στην πλαζ Αγίου Στεφάνου», απόφαση που 

δυστυχώς δεν εφάρµοσε η δηµοτική αρχή.



Σελ. 15 Ρώσικος Ναύσταθµος

Ρώσικος Ναύσταθµος - S.O.S. 
του ∆ηµήτρη ∆ιαµαντόπουλου *
Ξέρω από την µητέρα του πατέρα µου, τη Μίνα 

∆ιαµαντοπούλου, ότι ο δικός της πατέρας ο 

Αλέξανδρος Τοµπάζης, εγγονός του ναυάρχου 

Μανώλη Τοµπάζη και πρέσβης στα τέλη του  19ου 

αιώνα στην Ρωσία, ήταν εκείνος που είχε 

µεσολαβήσει στον Τσάρο ώστε να επιστραφεί στην 

Ελλάδα και τυπικά η κυριότητα του Ναυστάθµου 

που τότε αποτελούσε Ρωσική ναυτική βάση. 

Από την ίδια έµαθα ότι αργότερα, τη δεκαετία του 

1920, ένας τότε διοικητής του Προγυµναστηρίου 

του Πόρου που είχε το παρατσούκλι «ο βάρδα 

µπουρλότο» (το όνοµα δεν ήθελε να µου το 

αποκαλύψει) γκρέµισε βάναυσα µε φουρνέλα 

εκτεταµένα τµήµατα των κτηρίων, µεταξύ των 

οποίων και τους από Αιγινήτικο πωρόλιθο θόλους 

του κεντρικού κτηρίου, για να µεταφέρει και να 

χρησιµοποιήσει το υλικό σε κτήριο που 

κατασκευάζονταν τότε στη ναυτική βάση του νησιού. 

Αργότερα, όπως έµαθα, πουλήθηκε σε ιδιώτες και, 

καθώς τα κτήρια ήταν ερειπωµένα και ακάλυπτα και 

οι καιροί στις επόµενες δεκαετίες δύσκολοι, 

ακολούθησε σταδιακά η φθορά του χρόνου. 

Ωστόσο, ακόµα και σε αυτήν την κατάσταση, τα 

ερείπια, µε την µνηµειακή τους υπόσταση, την 

ιστορία και τον θρύλο που τα περιέβαλε 

διατηρούσαν την αίγλη τους, αγαπήθηκαν και έγιναν 

ίσως το σηµαντικότερο τοπόσηµο του νησιού.  

Εκεί, πολύ αργότερα, τα καλοκαίρια, την περίοδο 

της πολιτιστικής άνοιξης, οργανώνονταν ποικίλες 

πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ανακατασκευάσθηκε και η 

παλαιά ξύλινη προβλήτα αναβιώνοντας κάπως και 

την παραδοσιακή θαλάσσια συγκοινωνία του 

νησιού. Πάντα το όραµα των περισσότερων µας 

ήταν να αναστηλωθεί το µνηµείο αυθεντικά και να 

αποκτήσει νέα συµβατή ζωή. 

Έτσι θα αναδεικνυόταν το αρχιτεκτονικά 

ενδιαφέρον αλλά και ωραίο κτηριακό συγκρότηµα 

και µαζί ένα σηµαντικό κοµµάτι της ιστορίας του 

Πόρου, µε συνακόλουθα οφέλη. 

Την ίδια εποχή, στη στροφή του 21ου αιώνα, 

Αθηναίος επιχειρηµατίας αγοράζει την έκταση µε 

σκοπό να δηµιουργήσει στα αναστηλωµένα και 

µετασκευασµένα παλαιά κτήρια και στον 

περιβάλλοντα χώρο ξενοδοχειακή µονάδα µε 

θεµατολόγιο χαρακτήρα σχετικό µε τον ναύσταθµό, 

γεγονός που προφανώς θα διευκόλυνε την 

υλοποίηση του εγχειρήµατος αλλά και θα το 

διαφήµιζε επιχειρηµατικά. Εκπονεί µε συνεργάτες 

του, µεταξύ των οποίων και τον φίλο µου 

αρχιτέκτονα Νίκο ∆ηµητριάδη, τις µελέτες που θα 

έπρεπε αρχικά να εγκριθούν από το υπουργείο 

Πολιτισµού και στη συνέχεια αντιµετωπίζει πλήθος 

γραφειοκρατικών εµποδίων καθώς και µία άδικη 

δικαστική διένεξη, η οποία µετά από πολυετή 

ταλαιπωρία τελεσιδίκησε υπέρ του. Αν δεν είχε 

υπάρξει αυτή η µοιραία διένεξη για την πατρότητα 

κάποιων στοιχείων αποτύπωσης και µιας ιδέας 

(θέµατα κατά τη γνώµη µου ασήµαντα για όποιον 

βάζει σε πρώτη προτεραιότητα την διάσωση του 

µνηµείου) ίσως σήµερα να είχε γίνει µια µεγάλη 

επένδυση χωρίς χρήµατα του δηµοσίου και το 

συγκρότηµα να αποτελούσε ένα ζωντανό µνηµείο 

µε χρήσεις που να προσέφεραν πολλά και στο νησί 

εκτός από τα έµµεσα οφέλη.

Αντίθετα η υποβάθµιση που συντελέσθηκε τα 

τελευταία χρόνια και η παγερή αδιαφορία για αυτήν 

µου προκαλεί µεγάλη λύπη αλλά και ανησυχία:

χρόνο περισσότερα, ιδίως του κεντρικού κτηρίου.

Οι πέτρες χάνονται και καθώς η ετοιµοροπία 

επιδεινώνεται, χωρίς οποιοδήποτε µέτρο στήριξης 

και ασφάλειας, υπάρχει µεγάλος κίνδυνος για κάθε 

επισκέπτη. 

καταρράκτες του βιολογικού καθαρισµού, που 

ενίοτε εκτός από το ανοιχτό πηγάδι πληµµυρίζουν 

όλη την έκταση πριν καταλήξουν στην θάλασσα.

ακαλαίσθητες παράγκες και πιο πέρα σκηνές, 

τροχόσπιτα και πάντα άφθονα σκουπίδια που κανείς 

δεν µαζεύει παρά µόνο το καλοκαίρι στην περιοχή 

των οµπρελών.

τεράστιο και βαθύ φρεάτιο είναι συχνά γεµάτο µε τα 

λήµµατα που προανέφερα. Λίγο πιο πέρα στο 

πρανές, µε έντονη παρουσία το ακαλαίσθητο 

αντλιοστάσιο που ποτέ δεν χρησιµοποιήθηκε. 

αποµεινάρια των βάσεων που στήριζαν το ξύλινο 

δάπεδο της αποβάθρας που κατέρρευσε  και 

ολόγυρα στον βαλτώδη πυθµένα που θα ήταν απλό 

να εξυγιανθεί, στρώσεις από σκουπίδια ετών.

µας και καλό είναι να δούµε πώς µε τα λιγότερα 

µέσα που σήµερα υπάρχουν  θα το συµµαζέψουµε.

η νοµοθεσία που καθορίζει τις υποχρεώσεις των 

ιδιοκτητών και της πολιτείας για την προστασία των 

διατηρητέων, και την ασφάλεια των κατοίκων… και 

εµείς να συνεργασθούµε για αυτόν τον σκοπό.  

* Ο κ. ∆ηµήτρης ∆ιαµαντόπουλος είναι
  αρχιτέκτονας - πολεοδόµος, µέλος του Κεντρικού 
  Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής ΥΠΕΚΑ



Σελ. 16 Εκτός πορείας 

Σταθερές απόψεις!
Βρώµικος χώρος η πολιτική και αυτό αποδεικνύεται κάθε µέρα, ακόµα και σε 
έναν από τους πιο µικρούς ∆ήµους της χώρας. Ο ηγέτης του χθες µετατρέπεται 
µέσα σε µία µέρα στον αποδιοποµπαίο τράγο του σήµερα και πετιέται σαν 
στηµένη λεµονόκουπα, ο ηγέτης του προχθές, που µέχρι χθες έφταιγε για όλα, 
µετατρέπεται στον σωτήρα του αύριο, ο οποίος ξαφνικά ενδιαφέρθηκε για όλα 
όσα αδιαφορούσε χθες κ.ο.κ. Μπροστά στην ανάγκη για γάντζωµα στην εξουσία 
και στα οφέλη που βρίσκονται γύρω της, το άσπρο γίνεται µαύρο και κάθε 
άποψη, σκοπός η επιχείρηµα του χθες ξεχνιέται και αντικαθίσταται ακόµα και 
από την εκ διαµέτρου αντίθετη θέση. Ούτε καν παλιά «άπλυτα», παλιά νοµικά 
µπλεξίµατα ή κλεισµένοι φάκελοι του παρελθόντος δεν είναι ικανά να κρατήσουν 
στην ίδια πλευρά τους συνεργάτες του χθες ή να κρατήσουν σε απόσταση 
χθεσινούς αντιπάλους που ξαφνικά γίνονται φίλοι. Όσο για φιλίες, 
διαπροσωπικές σχέσεις κτλ, για αυτές ούτε λόγος. Κι αν όµως –λέµε ΑΝ- όλες 
αυτές οι κωλοτούµπες δεν οδηγήσουν τελικά στην εξουσία; 

Τουριστική Επιτροπή: µηδέν εις το πηλίκο! 
Τελικά µόνο τα µεγαλεπήβολα σχέδια και τα µεγάλα λόγια έµειναν από την τριετή 
λειτουργία της Τουριστικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής. 
Μετά από σήριαλ αρκετών µηνών και ενώ στην πράξη η Επιτροπή έτσι κι αλλιώς 
δεν λειτουργούσε, τον Ιούλιο ο πρόεδρός της, ∆ηµήτρης Συξέρης, 
επισηµοποίησε την παραίτησή του. Ακόµα και αν για το µηδενικό έργο της 
Επιτροπής δεν φταίει αποκλειστικά ο ίδιος, αλλά και τα εµπόδια και η λογοκρισία 
που ασκούσε η δηµοτική αρχή, ο κ. Συξέρης, µε την επιλογή του να καλύπτει τις 
άνωθεν παρεµβάσεις και να προεδρεύει σε µάταιες διαδικασίες, χρεώνεται 100% 
την πολιτική ευθύνη για την παταγώδη αποτυχία του έργου που ανέλαβε. Να 
σηµειωθεί ότι ο διάδοχός του, Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, από τον Απρίλιο και 
µετά που έχει αναλάβει την αναπλήρωσή του, δεν έχει συγκαλέσει την Επιτροπή 
ούτε µία φορά. Γιατί να κοροϊδευόµαστε άλλωστε…

Και ξαφνικά «θυµηθήκαµε» το Λεµονοδάσος (λίγο πριν τις εκλογές…)
Την συγκρότηση πενταµελούς Επιτροπής που θα διερευνήσει τη δυνατότητα 
αξιοποίησης του Κέντρου Καρδάση στο Λεµονοδάσος, αποφάσισε οµόφωνα το 
∆Σ, µετά από εισήγηση της πλειοψηφίας. Ωραίο ακούγεται και µακάρι να ήταν 
τόσο απλό το θέµα, αλλά αν η πρόταση αυτή δεν ενταχθεί σε έναν γενικό 
στρατηγικό σχεδιασµό για τη διάσωση και επανανάδειξη ολόκληρου του 
Λεµονοδάσους, τότε δεν υπάρχει καµία ελπίδα για την βιωσιµότητα ούτε του 
Κέντρου, ούτε του Λεµονοδάσους. Η παράταξή µας υπερψήφισε την πρόταση, 
επισηµαίνοντας ότι για να µην αποδειχθεί ένα προεκλογικό πυροτέχνηµα, θα 
πρέπει η δηµοτική αρχή να αποκτήσει επιτέλους ένα όραµα για την περιοχή, 
την υλοποίηση του οποίου θα πρέπει να αναλάβει προσωπικά ο (όποιος) 
∆ήµαρχος Πόρου, βοηθώντας µε το κύρος του αξιώµατός του την επιτάχυνση 
των απαιτούµενων δράσεων. 

 Ρεσιτάλ ανικανότητας
Έχουµε κουραστεί να επισηµαίνουµε στη δηµοτική αρχή την ανάγκη να 
τοποθετηθούν στο νέο δυτικό λιµάνι σκίαστρα και παγκάκια για την αναµονή των 
επισκεπτών που πρόκειται να αναχωρήσουν από τον Πόρο. Πρόκειται για ένα 
τόσο µικρό έργο από το οποίο εξαρτώνται τόσο δυσανάλογα πολλές συνέπειες 
για τον τουρισµό και τη φήµη του νησιού µας. Η τοποθέτηση των συγκεκριµένων 
υποδοµών προβλέπεται µάλιστα από τις µελέτες κατασκευής του λιµανιού και 
η Αλλαγή Πορείας από το 2010 ζητά επίµονα την τοποθέτησή τους. Ωστόσο, η 
δηµοτική αρχή δικαιολογείται λέγοντας ότι οι απαιτούµενες άδειες είναι πολύ 
χρονοβόρες, αλλά αντί να ξεκινήσει την διαδικασία έκδοσής τους, 
επαναλαµβάνει την ίδια δικαιολογία κάθε χρόνο. Στις 14.6.2013, µετά από πιέσεις 
µας αποφασίστηκε η διάθεση πίστωση δαπάνης (µόνο) 753€ για την 
τοποθέτηση οµπρελών στο χώρο. Οι οµπρέλες τοποθετήθηκαν και, όπως ήταν 
αναµενόµενο, λίγες µέρες αργότερα ξηλώθηκαν από τον αέρα. Τα σχόλια είναι 
περιττά… 

Πού πήγαν οι οµπρέλες και τα παγκάκια από τον Άγιο Στέφανο;
Στο προηγούµενο τεύχος των «Νέων του Πόρου» είχαµε επισηµάνει την 
κατάσταση στην οποία βρισκόταν η παραλία του Αγ. Στεφάνου, δηµοσιεύοντας 
την παρακάτω φωτογραφία. Αντιδρώντας, η δηµοτική αρχή αποµάκρυνε τα 
εικονιζόµενα µπάζα και καθάρισε την ακτή, καθιστώντας την επισκέψιµη σε 
λουόµενους. Μαζί µε τα µπάζα όµως αποµάκρυνε και τις οµπρέλες µε τα 
παγκάκια που βρίσκονταν τοποθετηµένα σε καλή κατάσταση στην παραλία. 
Οι εκπρόσωποί µας έθιξαν επανειληµµένα το ζήτηµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
και ο ∆ήµαρχος έδωσε άµεσα την εντολή στον Αντιδήµαρχο Βαγγέλη Ζεντέλη, 
ο οποίος ενηµέρωσε ότι οι οµπρέλες πετάχτηκαν, να ενεργήσει για την αγορά 
νέων οµπρελών. Αφού το µισό καλοκαίρι πέρασε χωρίς να τοποθετηθούν, στις 
18 Ιουλίου αναγκαστήκαµε να φέρουµε το θέµα ως πρόταση στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, όπου και υπερψηφίστηκε. Οι οµπρέλες, παρ’ όλα αυτά δεν µπήκαν 
ποτέ. Συγχαρητήρια στους υπευθύνους!

Τριάντα χρόνια υποσχέσεις 
«Από το τάξιµο κανείς δεν έχασε», συµβούλευε τοπικός άρχοντας του Πόρου 
(ονόµατα δεν λέµε) τους συνεργάτες του. Έτσι, οι κάτοικοι ορισµένων γειτονιών, 
όπως του Χριστού, του Καστελίου, του Αγ. Κωνσταντίνου, της Πούντας και άλλων 
περιοχών, περιµένουν µαταίως να διαµορφωθούν οι κοινόχρηστοι χώροι και 
οι πλατείες που τους έχουν υποσχεθεί διαδοχικοί ∆ήµαρχοι και δηµοτικοί 
σύµβουλοι εδώ και δεκαετίες. Οι αθεόφοβοι µάλιστα δίνουν τις ίδιες υποσχέσεις 
και τώρα, ελπίζοντας να ξεγελάσουν και πάλι τους κατοίκους. Ποιος θα 
προτιµήσει όµως να εµπιστευτεί εκείνον που τον έχει κοροϊδέψει επανειληµµένα, 
και όχι κάποιον του οποίου η αξιοπιστία -αν µη τι άλλο- µένει να κριθεί. 
Εµείς λοιπόν ζητάµε την ευκαιρία να αποδείξουµε την αξιοπιστία µας!


