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Ξεκινά η «Μελέτη συνολικής διάγνωσης και αντιµετώπισης
των προβληµάτων του ΒΙΟΚΑ» µε τη δωρεά ∆ηµητριάδη
Παρά την επίσηµη γραµµή
της δηµοτικής αρχής
για ακύρωση της διαδικασίας,
στις 13 Νοεµβρίου
µετά από µια συνεδρίαση
εννιά ωρών,
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο
αποφάσισε κατά πλειοψηφία
την ανάθεσή της.
Σελίδες 8-9

Υποδοµές για….Όσκαρ
στα σχολεία του Πόρου

Συζητήθηκε στις 6.11.2013
στο ΣτΕ η αίτηση ακύρωσης
του «Χωροταξικού
των Υδατοκαλλιεργειών»

Η «αµαρτωλή»
πασσαλωτή προβλήτα

Ακατάλληλα κτήρια και σηµαντικές ελλείψεις στα

Και ο ∆ήµος Πόρου µεταξύ των αιτούντων.

Ανοίγουµε τον φάκελο ενός έργου που αποτελεί

σχολεία του Πόρου. Η Αλλαγή Πορείας

Εξέδωσε «στο παρά πέντε» την απαιτούµενη

παράδειγµα κακοδιαχείρισης και κατασπατάλησης

παρουσιάζει τις προτάσεις της για την

απόφαση για νοµιµοποίηση της συµµετοχής του.

δηµοσίου χρήµατος. Οι ευθύνες του ∆ήµου και η
λύση του προβλήµατος.

αντιµετώπιση των προβληµάτων των κτηριακών
υποδοµών και δεσµεύεται για την εφαρµογή τους.
Σελίδές 10-11

Σελίδα 13

Σελίδα 12

Σελ. 2

Για τον Πόρο

Όπως σας είχαµε υποσχεθεί, τα «Νέα του Πόρου»
εκδίδονται πλέον µια φορά το µήνα, στο πλαίσιο της
προσπάθειας για έγκαιρη ενηµέρωση σας για τα θέµατα
που αφορούν στον τόπο και για τις θέσεις
της παράταξής µας.
Τον τελευταίο µήνα έχει γίνει σαφές, περισσότερο από ποτέ, πόσο πολύ συνυφασµένη είναι η διαιώνιση των
σοβαρών προβληµάτων που απασχολούν τον τόπο µε τη διαδροµή των προσώπων που διοικούν το ∆ήµο τις
τελευταίες δεκαετίες και µε τις πολιτικές τους σκοπιµότητες.
Αναφέροµαι βέβαια στο ζήτηµα του Βιολογικού και στην πασιφανή πλέον προσπάθεια του κ. Στρατηγού να
αποτρέψει την εκπόνηση «Συνολικής Μελέτης - Πραγµατογνωµοσύνης», η οποία θα εντοπίζει τις αιτίες των
χρόνιων προβληµάτων του και θα προσδιορίζει τις λύσεις για την οριστική επίλυσή τους. Στα εφτά χρόνια
δηµαρχίας του, ο κ. Στρατηγός, όχι µόνο δεν έχει κάνει τίποτα για την αντιµετώπιση των προβληµάτων, αλλά έχει
αποτρέψει µε αδιανόητη εµµονή την εφαρµογή κάθε πρότασης για τη διάγνωση και οριστική επίλυσή τους.
Σκοπός του προφανώς δεν είναι να χύνονται τα λύµατα στους δρόµους και στη θάλασσα, αλλά να µην
καταγραφούν επιστηµονικά οι τεράστιες ευθύνες του ίδιου και του προκατόχου του για τη δηµιουργία και
διαιώνιση των προβληµάτων αυτών. Και, για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι
ο ∆ήµαρχος δεν επιθυµεί -και αντίθετα προσπαθεί να αποτρέψει- τον εντοπισµό των αιτιών των προβληµάτων
και, συνακόλουθα, την επίλυσή τους.
∆υστυχώς αυτός ο φαύλος κύκλος ενισχύεται και από µικροπολιτικές προεκλογικές σκοπιµότητες .
∆εν είναι τυχαίο ότι τον τελευταίο µήνα ο κ. Στρατηγός «ανακάλυψε» ξαφνικά ότι για όλα τα προβλήµατα του
ΒΙΟΚΑ φταίει η εισροή υδάτων στο δίκτυο, δηλαδή η κακή κατασκευή του …πριν γίνει ο ίδιος ∆ήµαρχος.
Αντίστοιχης λογικής, ήταν και η τοποθέτηση του πρώην ∆ηµάρχου κ. Σπυρίδωνα στις 27 Μαΐου, όταν παρέστη,
για πρώτη φορά, στη συζήτηση της πρότασης που υπέβαλαν, για ενδέκατη φορά τότε, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
οι παρατάξεις της µειοψηφίας για εκπόνηση «Συνολικής Μελέτης» (η οποία και υπερψηφίστηκε). Ο κ. Σπυρίδων,
ο οποίος εµφανώς απαξίωσε την αναγκαιότητα εκπόνησης τέτοιας Μελέτης, ισχυρίστηκε ότι το πρόβληµα δεν
είναι ο ίδιος Βιολογικός, αλλά το γεγονός ότι η δηµοτική αρχή δεν τον λειτουργεί σωστά …αφότου ο ίδιος
σταµάτησε να είναι ∆ήµαρχος (δεν µας είπε βέβαια γιατί δεν φρόντισε να τον παραδώσει στον κ. Στρατηγό
στελεχωµένο όπως θα έπρεπε, ώστε να λειτουργεί σωστά).
Φυσικά, η αλήθεια βρίσκεται στα λεγόµενα και των δύο ∆ηµάρχων και εν πάση περιπτώσει πρέπει να
προσεγγιστεί µε επιστηµονικά και όχι µε πολιτικά κριτήρια (άλλωστε ακόµα και η δική µου εξήγηση µπορεί να
απορριφθεί ως πολιτική). Και αυτός είναι ο λόγος που οι τόσο σοβαρές κατηγορίες που υπονοεί ο ένας για τον
άλλον για αυτό το τόσο σοβαρό θέµα εκφράζονται τόσο «γλυκανάλατα». ∆ηλαδή ότι οι ίδιοι και οι δηµοτικοί
σύµβουλοι της παράταξής τους, βρίσκονται εναγκαλισµένοι σε µια πολιτική οµερτά, µε κοινό στόχο να
αποτραπεί πάση θυσία η εκπόνηση της «Συνολικής Μελέτης». Και αυτός είναι ο λόγος που καθιστά βέβαιο ότι
η παράταξή τους δεν πρόκειται να δώσει λύση στο µέγιστο ζήτηµα που απασχολεί τον Πόρο, ούτε µέχρι τον
Μάιο, ούτε σε µια ενδεχόµενη επόµενη θητεία της.
Μετά την απευθείας ανάθεση της Μελέτης µε κατά πλειοψηφία Απόφαση του ∆Σ στις 13 Νοεµβρίου, κόντρα
στην εισήγηση του κ. Στρατηγού, το ζητούµενο είναι να αφήσουν τους µελετητές να κάνουν τη δουλειά τους.
Όποιος α) είναι ειλικρινής στην εξήγηση που παρουσιάζει για τα προβλήµατα του ΒΙΟΚΑ, β) είναι
100% βέβαιος για αυτή και γ) κινείται µε γνώµονα τη λύση των προβληµάτων και όχι πολιτικά κίνητρα,
όπως τη συγκάλυψη των ευθυνών του, δεν έχει να φοβάται τίποτα από µια συνολική
πραγµατογνωµοσύνη που θα διενεργηθεί από τους καλύτερους επιστήµονες του είδους. Αντίθετα, θα
έπρεπε να την επιδίωκε, αφού, αφενός θα τον δικαίωνε και αφετέρου θα αποτελούσε την απαρχή της
αντιµετώπισης των προβληµάτων.
Σε ό,τι αφορά τη δική µου στάση, δεν πρόκειται να ασχοληθώ µε ευθύνες του παρελθόντος, αλλά µόνο µε λύσεις
του µέλλοντος. Εκτός, αν κάποιοι συνεχίσουν να σαµποτάρουν τις λύσεις αυτές!
Νεότερα, στο επόµενο φύλο.

Γιάννης ∆ηµητριάδης

«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

∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

Οι δράσεις της παράταξής µας

Συναντήσεις της παράταξής µας
µε παραγωγικούς φορείς και Συλλόγους
Τον Οκτώβριο, η παράταξή µας εγκαινίασε τους κύκλους
συναντήσεών της µε τους φορείς, τα σωµατεία και τους συλλόγους
που δραστηριοποιούνται στον Πόρο, µε στόχο την αµφίδροµη
πληροφόρηση για τα θέµατα που αφορούν στον κάθε ένα, καθώς και
τη διαµόρφωση προτάσεων και εξεύρεση λύσεων για τα
βραχυπρόθεσµα προβλήµατα που τους απασχολούν.
Στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου συναντήσεων, η παράταξή µας
προσκάλεσε στο γραφείο της στο λιµάνι του Πόρου, τα ∆ιοικητικά
Συµβούλια των Συλλόγων Γονέων των σχολείων του Πόρου.

Οι συζητήσεις που έγιναν επικεντρώθηκαν κατά κύριο λόγο στα
προβλήµατα υποδοµών των σχολείων, στην ακαταλληλότητα και στις
κακοτεχνίες ορισµένων κτηρίων, στις γειτονικές µε τα σχολεία
συγκρουόµενες χρήσεις, στο πρόβληµα της µεταφοράς των µαθητών
προς Νεώριο, αλλά και στον µακροπρόθεσµο σχεδιασµό της
παράταξής µας για τον τοµέα της Παιδείας (σχετικά µε το θέµα
ακολουθεί ειδική παρουσίαση στις σελίδες 10 & 11).
Στις 25 Οκτωβρίου πραγµατοποιήθηκε η συνάντηση µε το
προεδρείο του Σωµατείου Ιδιοκτητών Ταξί . Κατά τη συνάντηση,
πληροφορηθήκαµε µε ευχαρίστηση ότι οι θέσεις που δηµοσιεύσαµε
στο προηγούµενο φύλλο του εντύπου µας για το κυκλοφοριακό,
ταυτίζονται σε µεγάλο βαθµό µε εκείνες των αυτοκινητιστών, ενώ ειδική
αναφορά έγινε στα θέµατα του parking, της ελλιπούς σήµανσης του οδικού
δικτύου και του λιµανιού και στην αναγκαιότητα βελτίωσής της, στην
επικινδυνότητα της αδιάκριτης ενοικίασης τετράκυκλων «γουρουνών», στο
θέµα των νυκτερινών βαρδιών, στην έλλειψη κιγκλιδωµάτων ασφαλείας
στους περιφερειακούς δρόµους της Καλαυρίας κ.α.
Τέλος, στις 29 Οκτωβρίου πραγµατοποιήθηκε η συνάντηση µε το
προεδρείο του Σωµατείου Λεµβούχων . Στη διάρκεια της
συνάντησης συζητήθηκε εκτενώς το θέµα της ιδιωτικοποίησης του
λιµανιού, για την οποία το Σωµατείο εξέφρασε την κάθετη αντίθεσή
του, τα θέµατα των νυχτερινών βαρδιών, της χωροθέτησης θέσεων
αφετηρίας και επιβίβασης – αποβίβασης επιβατών, καθώς και
ο ευρύτερος σχεδιασµός της παράταξής µας για τον τοµέα των
τοπικών και ακτοπλοϊκών θαλάσσιων µεταφορών.

Συνελεύσεις κάθε Σάββατο
Εκτός από τις συναντήσεις µε τους διάφορους φορείς, η παράταξή
µας, από τα τέλη Σεπτεµβρίου, ξεκίνησε τις ανοικτές συνελεύσεις των
µελών και υποστηρικτών της. Οι συνελεύσεις πραγµατοποιούνται τα
περισσότερα Σάββατα, κατόπιν σχετικής εσωτερικής ανακοίνωσης,
στο γραφείο της παράταξης και σε αυτές µετέχουν οι δηµοτικοί
σύµβουλοι, οι υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι του 2010 και του 2014
και οι υποστηρικτές της παράταξης. Σκοπός των συναντήσεων είναι η

Στο πλαίσιο του επόµενου κύκλου συναντήσεων, για το προσεχές

εκτενής συζήτηση για τις θέσεις και τις ενέργειες της παράταξης, η

διάστηµα έχουν προσκληθεί σε συνάντηση οι διευθυντές των

επεξεργασία τους µέσω συλλογικών διαδικασιών και η επίσηµη

σχολείων, ο Εµπορικός & Επαγγελµατικός Σύλλογος, ο Σύλλογος

ενηµέρωση για τις θέσεις αυτές, καθώς και για τις εξελίξεις που

Ενοικιαζοµένων δωµατίων και ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΟΤΑ, ενώ στα

αφορούν στην προεκλογική προετοιµασία της παράταξης.

επόµενα φύλλα της εφηµερίδας µας, θα ενηµερώσουµε για τους

Στις συναντήσεις αυτές µπορεί να µετέχει κάθε ενδιαφερόµενος,

επόµενους κύκλους συναντήσεων µε τους αλιείς, τα πολιτιστικά

ο οποίος µπορεί να πληροφορείται για τον προγραµµατισµό τους,

σωµατεία και τους διευθυντές και προϊσταµένους των αρχών και των

αφήνοντας τα στοιχεία του τηλεφωνικά στους ανθρώπους του

δηµοσίων υπηρεσιών του Πόρου.

γραφείου.

Σελ. 3

Σελ. 4

Οι σύµβουλοι µας

Ζητούνται
απαντήσεις

Να δώσουµε
ευκαιρίες

α) Τι γίνεται µε την αστική απαίτηση της Αγροτικής Τράπεζας από τον
∆ήµο Πόρου, για ποσό που σήµερα µαζί µε τους τόκους υπερβαίνει τις
600.000€, το οποίο δεν της κατέβαλε πριν από 10 χρόνια περίπου;
β) Ο εργολάβος Σ. Μπονάτος µε τους συνεργάτες του έχουν ασκήσει
αγωγές κατά του ∆ήµου και ζητούν για έργα που έχουν εκτελέσει (ΒΙΟΚΑ,
σχολείο, ΚΑΠΗ) ποσό άνω των 600.000€. Τι ακριβώς συµβαίνει; Έχουν
οριστεί δικηγόροι του ∆ήµου; Αν ναι, ποιοι και µε ποιες αποφάσεις;
Ποιος και γιατί κρατάει µυστικά από το ∆Σ αυτά τα τόσο σοβαρά θέµατα;
γ) Τι γίνεται µε το έργο της αντικατάστασης του δικτύου ύδρευσης της
Σφαιρίας; Πότε θα ολοκληρωθεί; Πότε θα αποκατασταθεί µε πλάκες
ο δρόµος πριν από τον Άγιο Γεώργιο και περιµετρικά της δεξαµενής;
δ) Τι έγινε µε το διορισµό του κ. Συξέρη ως άµισθου Αντιδηµάρχου, που
ανήγγειλε ο ∆ήµαρχος σε ∆Σ τον Σεπτέµβριο, τον οποίο αποδέχτηκε
δηµοσίως ο κ. Συξέρης; Ποιος από τους δύο αθέτησε το λόγο του;
ε) Πότε θα εκτελεστεί η απόφαση του ∆Σ, σύµφωνα µε την οποία ο ∆ήµος
πρέπει να αποµακρύνει τα σίδερα που υπάρχουν στον κοινόχρηστο χώρο
της πλατείας του Αγίου Κων/νου;
στ) Ποιος αποφάσισε για την τιµητική εκδήλωση της κ. Κωνσολάκη
και του υπεύθυνου των ανασκαφών του Ναού του Ποσειδώνα, καθόσον
η αρµοδιότητα αυτή ανήκει στο ∆Σ; Κανείς δεν θα είχε αντίρρηση στην
εκδήλωση αυτή, αλλά δεν µπορεί να απαξιώνεται τόσο πολύ ο ρόλος
του ∆Σ.
ζ) Μετά την παρουσίαση της πλαστής εγγραφής στα δηµοτολόγια της
«Μαρίας», ελέγξαµε µήπως έχουν παρουσιαστεί και στο ∆ήµο µας
«µαϊµού» εγγραφές;
η) Κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα Κυριακόπουλου
«Στο Αλβανικό Μέτωπο» πρότεινα στον ∆ήµαρχο α) να δοθούν τα
ονόµατα των Ποριωτών που έχασαν τη ζωή τους στους πολέµους του 19
ου αιώνα και των φονευθέντων από τους Γερµανούς στη διάρκεια της
κατοχής σε δρόµους του Πόρου και β) να αποδοθεί µία ιδιαίτερη τιµητική
διάκριση στο Ναύαρχο ∆ηµήτριο Κιοσσέ, Επίτιµο Αρχηγό Γενικού
Επιτελείου Ναυτικού, για την ηρωική συµµετοχή του στον Β΄ Παγκόσµιο
Πόλεµο. Απάντηση δεν έλαβα.

“Ηλίθιος είναι κάποιος που κάνει δύο φορές το ίδιο πείραµα και περιµένει
διαφορετικά αποτελέσµατα”. Αυτή η φράση ανήκει στον Άλµπερτ Αϊνστάιν.
Πόσο αυτονόητη ακούγεται αυτή η φράση. Κι όµως, ακόµη και τώρα κάποιοι
δυσκολεύονται να την κατανοήσουν. Ή καλύτερα, αρνούνται να την
παραδεχτούν.
Αναφαίροµαι στα πολιτικά δρώµενα αυτού του τόπου και την ψευδαίσθηση
που είχαν ορισµένοι πως τα πράγµατα θα βελτιώνονταν. Είναι όµως δυνατόν
να διορθώσουν την κατάσταση και να επιλύσουν τα προβλήµατα αυτοί που τα
δηµιούργησαν; Καλούµε, µε την ψήφο µας, πολιτικούς που έχουν δοκιµαστεί
και εκ του αποτελέσµατος έχουν αποτύχει, να δώσουν λύσεις; Εκείνοι είναι
που έχουν το µεγαλύτερο µερίδιο ευθύνης για την υπάρχουσα τραγική
κατάσταση και εµείς τους συντηρούµε και τους φέρνουµε στο προσκήνιο
ξανά και ξανά. Πολιτικούς “παλαιάς κοπής”, που ανακυκλώνονται διαρκώς.
Τα ίδια πρόσωπα σε διαφορετικές θέσεις. ∆ιατηρούνται και επιβιώνουν χάρη
στις γνωριµίες, στις κουµπαριές, στις εκάστοτε εξυπηρετήσεις στους κολλητούς.
∆ιαχειρίστηκαν τις τύχες αυτού του τόπου και τα αποτελέσµατα είναι
δυστυχώς ολοφάνερα. Σε τοµείς όπως η υγεία και η παιδεία δεν χρειάζεται να
αναφερθώ. Όλοι βιώνουµε και γνωρίζουµε τι επικρατεί. Να σταθούµε όµως
στο θέµα των υπoδοµών. Τα τελευταία χρόνια σπαταλήθηκαν εκατοµµύρια
ευρώ σε δηµόσια έργα. ∆ηµόσια έργα όµως στην πλειοψηφία τους
υπερκοστολογηµένα και το κυριότερο, κακοφτιαγµένα. Ένα υποτυπώδες
οδικό και ανύπαρκτο σιδηροδροµικό δίκτυο. ∆ίχως ασφαλή λιµάνια τα
περισσότερα µικρά νησιά. Κακοτεχνίες και ελλείψεις σε έργα για την
προστασία του περιβάλλοντος και για τη διασφάλισης της ποιότητας ζωής.
Το αποτέλεσµα είναι αντί για ουσιαστικές υποδοµές, οι οποίες είναι άκρως
απαραίτητες για την ανάπτυξη, να φουσκώσουν οι τσέπες διαφόρων
εργολάβων. Μην έχουµε αµφιβολία πως αν αυτοί που έπρεπε, διασφάλιζαν το
δηµόσιο συµφέρον, θα ξεκινούσαµε από άλλη αφετηρία και θα είχαµε πολύ
καλύτερες προοπτικές.
Όλους αυτούς λοιπόν πρέπει να τους παραµερίσουµε. Να τους κάνουµε
στην άκρη, αν επιτέλους θέλουµε να πάµε µπροστά. Να δώσουµε ευκαιρίες
σε νέους ανθρώπους µε φρέσκες ιδέες, µε όραµα. Αν όµως πάλι θέλουµε να
συντηρούµε την υπάρχουσα κατάσταση, τουλάχιστον ας το κάνουµε
συνειδητά. Γνωρίζοντας πως επιλέγοντας τά ίδια πρόσωπα, δεν είναι φρόνιµο
να αναµένουµε διαφορετικά αποτελέσµατα.

Γιώργος Αλιφέρης,

Γιώργος Καΐκας,

Αρχιπλοίαρχος Π.Ν. ε.α.

Καθηγητής χηµείας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

Οι σύµβουλοι µας

Σελ. 5

Σε δραµατική κατάσταση
οι δηµόσιοι χώροι

Χειµερινός τουρισµός
στον Πόρο
Το τριήµερο της 28ης Οκτωβρίου σε συνδυασµό µε τον καλό καιρό, έδωσε
στους κατοίκους της Αθήνας την ευκαιρία να πραγµατοποιήσουν
αποδράσεις σε κοντινούς προορισµούς, ανάµεσα στους οποίους και
ο Πόρος. Το τριήµερο ήταν για τους επιχειρηµατίες του νησιού µία
απαραίτητη τονωτική ένεση. ∆εν χρειάζεται όµως να είναι και η µοναδική
µέχρι την επόµενη αργία ή µέχρι την έναρξη της επόµενης τουριστικής
σεζόν. Μπορούµε να δηµιουργήσουµε όλοι µαζί τις προϋποθέσεις που θα
οδηγήσουν στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου και στην ενίσχυση
της οικονοµίας του νησιού µας.
Η στρατηγική ανάπτυξης χειµερινού τουρισµού πρέπει να έχει δύο σκέλη:
Πρώτο, την προσέλκυση µη οργανωµένων εκδροµέων από το λεκανοπέδιο.
Κλειδί για αυτό είναι η αντίληψη όλης της Τροιζηνίας ως ενιαίου τουριστικού
προϊόντος. Σε αντίθεση µε το καλοκαίρι, που οι επισκέπτες αναζητούν
παραλίες και υποδοµές στις οποίες βρίσκουν τη βολή τους αποφεύγοντας
τις µετακινήσεις, το χειµώνα, αυτό που αναζητούν είναι προορισµοί που
µπορούν να γεµίζουν τις µέρες τους µε διαφορετικά σηµεία ενδιαφέροντος.
Σκεφθείτε τους δηµοφιλείς χειµερινούς προορισµούς: Αράχοβα, Πήλιο,
Καλάβρυτα, Βυτίνα κ.α. Όλοι συνδέονται µε ένα δελεαστικό «πακέτο»
κοντινών εκδροµών γύρω από ένα κέντρο. Ένα αντίστοιχο κέντρο για όλη
την Τροιζηνία θα µπορούσε, λόγω του πλεονεκτήµατός του σε υποδοµές
διαµονής, να αποτελέσει και ο Πόρος, διευρύνοντας γεωγραφικά το
προσφερόµενο τουριστικό του προϊόν από την Επίδαυρο µέχρι την Ερµιόνη
και τονώνοντας παράλληλα και την κίνηση των περιοχών αυτών.
∆εύτερο σκέλος, η ανάπτυξη οργανωµένων µορφών εναλλακτικού
τουρισµού: φυσιολατρικός τουρισµός, πεζοπορία, ποδηλασία κ.α. για τα
οποία το φυσικό κάλλος του Πόρου µπορεί να αποτελέσει ιδανικό σκηνικό.
Επίσης, ο θαλάσσιος τουρισµός, µε την ανάπτυξη δραστηριοτήτων όπως το
ψάρεµα, το σκι, η κωπηλασία (παρεµπιπτόντως, στο προηγούµενο άρθρο
µου έκανα εκ παραδροµής λόγο για «έναν» εξαιρετικό ναυταθλητικό όµιλο,
αντί για δύο, που βέβαια είναι το ακριβές), η ιστιοπλοΐα κ.α. Και τέλος,
ο αθλητικός τουρισµός, που περιλαµβάνει την προετοιµασία οµάδων και
αθλητών αλλά και δρώµενα, για τη διοργάνωση των οποίων -όπως ανέφερα
και σε προηγούµενο άρθρο µου- τα γεωµορφολογικά χαρακτηριστικά του
νησιού είναι ιδιαίτερα ευνοϊκά.
∆εν χρειάζεται λοιπόν να περιµένουµε την επόµενη ευκαιρία που δεν
ξέρουµε πότε θα έρθει. Χρειάζεται απλά να συνεργαστούµε – ∆ήµοι,
φορείς, κάτοικοι - και να την δηµιουργήσουµε.

∆υστυχώς η κατάσταση που επικρατεί στον Πόρο αναφορικά µε την
φροντίδα των δηµοσίων χώρων είναι δραµατική. Όπου και να γυρίσουµε το
βλέµµα µας, αντικρίζουµε την έλλειψη καθαριότητας και την πληµµελή
συντήρηση των κάθε είδους δηµοσίων χώρων.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα –και άκρως συµβολικό ως προς την θέση τουαποτελεί η πλατεία Καραµάνου, µπροστά από το ∆ηµαρχείο. Περισσότερο
από έναν χρόνο µετά την περάτωση ορισµένων περιορισµένων έργων, ο
∆ήµος δεν έχει προβεί σε αποκατάστασή της τρύπας που είχε ανοιχθεί για
τη διενέργειά τους, αλλά συµβιβάστηκε µε την «προσωρινή» λύση της
τοποθέτησης µιας µεταλλικής πλάκας, η οποία τελικά αποδείχθηκε µόνιµη.
Στην ίδια πλατεία, το κανάλι οµβρίων που τη διατρέχει περιµετρικά, έχει
πλέον περισσότερες τρύπες και παγίδες, παρά σχαράκια και µάρµαρα,
θέτοντας σε κίνδυνο τα µικρά παιδιά που παίζουν καθηµερινά εκεί, αλλά και
τους ανυποψίαστους περαστικούς που τη διασχίζουν αµέριµνοι. Πρόκειται
για ένα θέµα που έχουµε θίξει κατ΄ επανάληψη στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
εδώ και τρία χρόνια (!) και παρ’ όλα αυτά η δηµοτική αρχή δεν έχει ακόµα
φροντίσει να αντιµετωπίσει, µε αποτέλεσµα η παράταξή µας να αναλαµβάνει
άµεσα πρωτοβουλία αποκατάστασης των σπασµένων µαρµάρων.
Αλλά και τα κατεστραµµένα παγκάκια της παραλίας, τα σπασµένα πλακάκια
και κολωνάκια στην Πλατεία Ηρώων, οι ζηµιές στις παιδικές χαρές (κάποιες
από τις οποίες αποκαταστάθηκαν από την παράταξή µας), η εικόνα που
παρουσιάζουν τα λερωµένα πεζοδρόµια, οι παραλίες, η δηµοτική αγορά, οι
βρώµικοι κάδοι απορριµµάτων, τα παρτέρια µε τα ξεραµένα φυτά,
το σιντριβάνι της Γοργόνας µε νερό που έχει µετατραπεί σε βούρκο κ.α.
συνθέτουν ένα σκηνικό εγκατάλειψης που, αφενός δεν αξίζει σε ένα τόσο
όµορφο νησί και αφετέρου κάθε άλλο παρά δελεαστικό είναι για
το επισκέπτη.
Επιτρέπεται ο περιβάλλων χώρος του κτηρίου Συγγρού, ενός κτηρίου που
αναδεικνύει τον πολιτισµό του τόπου µας και βρίσκεται ακριβώς απέναντι
από το νέο λιµάνι, στο οποίο στεγάζεται η λαογραφική συλλογή του
συλλόγου «η Ποριώτισσα» και το Ιστορικό Αρχείο, να είναι γεµάτος µε
περιττώµατα περιστεριών;
Τα όσα αναφέρω πιο πάνω είναι πράγµατα που µπορούν να
αντιµετωπιστούν άµεσα και χωρίς υψηλό κόστος. Αφού δεν είναι σε θέση η
δηµοτική αρχή να παράγει έργο στο νησί, ας προσπαθήσει τουλάχιστον να
συντηρεί και όχι να αφήνει στο έλεος τα ήδη υπάρχοντα…

Kώστας ∆όσκαρης

Παναγιώτα Κοράλλη

Οικονοµολόγος, λογιστής

Μηχανολόγος Μηχανικός - Υποψήφια ∆ιδάκτωρ Ε.Μ.Π.

Σελ. 6

Οι προτάσεις µας

Η παράταξή µας στην συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
της 24.10.2013 έκανε τις ακόλουθες τοποθετήσεις:
4. Επισηµάναµε ότι για τέταρτη συνεχή χρονιά
ο ∆ήµος έχει παραβιάσει τις προθεσµίες για τη
σύνταξη του Προϋπολογισµού του επόµενου
έτους και καταψηφίσαµε την προτεινόµενη
αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του τρέχοντος
έτους.
5. Υπερψηφίσαµε όλες τις προτεινόµενες από την
αρµόδια διαπαραταξιακή επιτροπή µειώσεις σε
εσφαλµένους λογαριασµούς ύδρευσης και
επισηµάναµε τις εγκληµατικές πρακτικές της
δηµοτικής αρχής α) να τούς εκδίδει µε έναν χρόνο

1. ∆ιαµαρτυρηθήκαµε για την καθυστέρηση στην

6. Ενηµερώσαµε ότι, µετά από 3 χρόνια µάταιων

ανάθεση της «Μελέτης συνολικής διάγνωσης

σχετικών υποµνήσεων στη δηµοτική αρχή,

Η παράταξή µας στις συνεδριάσεις
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που
έλαβαν χώρα στις 13.11.2013 και
15.11.2013 έκανε τις ακόλουθες
τοποθετήσεις:

και επίλυσης των προβληµάτων του ΒΙΟΚΑ»

αναλάβαµε την πρωτοβουλία να αντικαταστήσουµε

1. Εισηγηθήκαµε, και υπερψηφίστηκε κατά

(µε κάλυψη των εξόδων από την παράταξή µας) και,

τα επικίνδυνα σπασµένα µαρµάρινα πλακάκια

πλειοψηφία, την απευθείας ανάθεση της «Μελέτης

µαζί µε την ελάσσονα µειοψηφία, υποβάλαµε στον

στην πλατεία ∆ηµαρχείου.

- πραγµατογνωµοσύνης συνολικής διάγνωσης

καθυστέρηση και β) να καταλογίζει σε ιδιοκτήτες τις
ανεξόφλητες οφειλές των ενοικιαστών.

και επίλυσης των προβληµάτων του ΒΙΟΚΑ»

∆ήµαρχο, κ. Στρατηγό, επιστολή, µε την οποία του
δηλώσαµε ότι αν η Μελέτη δεν ανατεθεί έως τις 15

7. Επισηµάναµε για µια ακόµα φορά το διαχρονικό

στο µελετητικό γραφείο που υπέδειξε η αρµόδια

Νοεµβρίου, θα προχωρήσουµε ιδιωτικά στην

πρόβληµα που υπάρχει µε την καθαριότητα στις

Επιτροπή του ∆Σ µε οµόφωνή εισήγησή της µε

ανάθεσή της. Απαντώντας, ο ∆ήµαρχος ενηµέρωσε

τουαλέτες της δηµοτικής αγοράς.

κάλυψη του κόστους εκπόνησής της, από την
παράταξή µας.

αιφνιδιαστικά ότι «αποφάσισε» να µην εφαρµόσει
την απόφαση του ∆Σ για ανάθεση της Μελέτης,

8. Ζητήσαµε πληροφόρηση, την οποία δεν λάβαµε,

2. Εισηγηθήκαµε, αλλά καταψηφίστηκε, α) την

αποτρέποντας

για τις διεκδικήσεις εις βάρος του ∆ήµου

µείωση των τελών κοινοχρήστων χώρων

περίπου 600.000€ από την Αγροτική Τράπεζα και

για το 2014 κατά 20%, προκειµένου να τονωθεί

άλλων 600.000€ από τον εργολάβο που είχε

η επιχειρηµατικότητα, β) την απαλλαγή όλων των

2. Ενηµερώσαµε ότι αναθέσαµε σε δικηγόρο την

αναλάβει τη συντήρηση του δικτύου ΒΙΟΚΑ και την

δηµοτών από τα τέλη αποχέτευσης, επειδή είναι

αντίκρουση

της

Μελέτης

κατασκευή των σχολείων.

ανταποδοτικά και το δίκτυο ΒΙΟΚΑ δεν λειτουργεί,

Επιπτώσεων

που,

α)

έτσι

ξανά

την

επίλυση

των

προβληµάτων του ΒΙΟΚΑ.

Περιβαλλοντικών
κατά

γ) την υπαγωγή των µακροχρόνια ανέργων

παράβαση της νοµοθεσίας περί παραδοσιακών

στους δικαιούχους µειωµένου τιµολογίου 50% στα

οικισµών και γ) αποκρύπτοντας τα προβλήµατα της

τέλη καθαριότητας, δηµοτικού φωτισµού και ΤΑΠ.

κατάρρευσης στον ΟΤΕ και τις κακοτεχνίες του

Επίσης εισηγηθήκαµε και υπερψηφίστηκε να

ξύλινου προβλήτα, έχει υποβάλει το ΤΑΙΠΕ∆ για

µηδενιστούν τα τέλη διαφήµισης και συµφωνήσαµε

εκτέλεση έργων στο λιµάνι του Πόρου.

να παραµείνουν σταθερά τα υπόλοιπα τέλη.

αναρµοδίως,

β)

3. Καταψηφίσαµε το Τεχνικό Πρόγραµµα, το
3. Υπενθυµίσαµε ότι στις 6 Νοεµβρίου συζητείται

Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα ∆ράσης και τον

στο ΣτΕ η προσφυγή 111 φορέων κατά του

Προϋπολογισµό του 2014, λόγω της επί της

Χωροταξικού

Υδατοκαλλιεργειών

αρχής πολιτικής διαφωνίας µας µε την φιλοσοφία

(σύµφωνα µε το οποίο ο Πόρος έχει χαρακτηριστεί

και το περιεχόµενό τους, λόγω του ότι ο ∆ήµος δεν

βιοµηχανική ΠΟΑΥ) και ότι µέχρι και την

δηµοσιεύει ισολογισµούς, λόγω του ότι δεν έχει

ηµεροµηνία εκείνη ο ∆ήµος Πόρου, παρά τη

γίνει ποτέ η διαγραφή από τα χρηµατικά υπόλοιπα

σχετική απόφαση του ∆Σ, ήταν ο µοναδικός ∆ήµος

των ποσών της υπεξαίρεσης του 2010 - 2011, καθώς

του Αργοσαρωνικού που δεν συµµετέχει σε αυτήν.

και για επί µέρους λόγους που εκθέσαµε.

των

Οι προτάσεις µας

Σελ. 7

Η παράταξή µας στις συνεδριάσεις του ∆Σ του ∆ηµοτικού
Λιµενικού Ταµείου που έλαβαν χώρα στις 29.10.2013, 8.11.2013
και 15.11.2013, έκανε τις ακόλουθες τοποθετήσεις:

1. Προτείναµε, και υπερψηφίστηκε οµόφωνα, να

υλοποιήθηκε

όσα

της είναι εξωπραγµατικό (70.000€, όταν η εταιρία

ξεκινήσει η διερεύνηση ανάθεσης όλων των

περιλαµβάνονταν στα αντίστοιχα Τεχνικά

που ανέλαβε την καθαριότητα σε όλο το ∆ήµο για

µελετών που απαιτούνται για την αδειοδότηση και

Προγράµµατα, γ) επειδή για τα έργα της

την τουριστική σαιζόν του 2013 αµείφθηκε µε

θεσµοθέτηση masterplan του λιµανιού.

ανάπλασης της παραλιακής ζώνης και της

15.000€) και επειδή η Επιτροπή παρακολούθησης

2. Προτείναµε, αλλά καταψηφίστηκε από την

δηµιουργίας αλιευτικού καταφυγίου στην Πέρλια,

της σύµβασης συγκροτήθηκε παρανόµως µόνο

πλειοψηφία, την µείωση για το 2014 των

για

από συµβούλους της πλειοψηφίας.

ανταλλαγµάτων για τη χρήση χώρων χερσαίας

(500.000,00€ + 800.000,00€), το ∆ΛΤ δεν έχει

5. Υπερψηφίσαµε την πρόταση για εκκίνηση των

ζώνης λιµένα κατά 20%, προκειµένου να τονωθεί

προχωρήσει

απαιτούµενων διαδικασιών για τη δηµιουργία

η επιχειρηµατικότητα, µε δεδοµένο το γεγονός ότι

απαιτούµενων

το ∆ΛΤ έχει να πραγµατοποιήσει οποιοδήποτε

προβλέπει κανένα έργο για τη διαπλάτυνση,

του κόστους από την Περιφέρεια Αττικής.

έργο

εξύψωση και ενίσχυση της γέφυρας στο κανάλι,

6. Ψήφισαµε λευκό σε όλες τις περιπτώσεις

περισσότερα από 7 χρόνια.

η στατικότητα δεν είναι εξασφαλισµένη,

ούτε

προτάσεων για έγκριση ενδεικτικών πιστώσεων για

3. Καταψηφίσαµε το Τεχνικό Πρόγραµµα του

κονδύλι για τη δηµιουργία υδατοδροµίου, σε

προµήθειες και εργασίες, επειδή, όπως κάνει

∆ΛΤ για το 2014, για τους ακόλουθους λόγους:

περίπτωση που αυτό απαιτηθεί µέσα στο 2014,

παγίως η διοίκηση του ∆ΛΤ συνοδευόντουσαν από

α) επειδή µε ετήσια τακτικά έσοδα άνω των

ε) επειδή προβλέπει την κατασκευή ράµπας στην

µόνο µία προσφορά – και όχι από τρεις.

500.000€, προβλέπει πραγµατοποίηση έργων από

παραλία της Παναγίτσας στο Ασκέλι, η οποία

7. Ψήφισαµε υπέρ όλων των αιτηµάτων δηµοτών

ιδίους πόρους µόνο 43.423€, β) επειδή δεν

δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να υλοποιηθεί.

για διακανονισµούς των οφειλών τους µε τους

περιλαµβάνει ούτε ένα συνεχιζόµενο έργο, γεγονός

4. Καταψηφίσαµε την προγραµµατική σύµβαση µε

ευνοϊκότερους όρους που επιτρέπει η νοµοθεσία.

που αποδεικνύει ότι τα προηγούµενα 7 χρόνια δεν

το ∆ήµο για την καθαριότητα, επειδή το κόστος

µε

τα

χρήµατα

που

εισπράττει

για

τα

κανένα

οποία

έργο

αναζητείται

ούτε

καν

χρηµατοδότηση

στη

µελετών,

από

δ)

σύνταξη των
επειδή

δεν

υδατοδροµίου στο λιµάνι του Πόρου, µε κάλυψη

Σελ. 8

ΒΙΟΚΑ

Ξεκινά η «Μελέτη συνολικής διάγνωσης και αντιµετώπισης
Παρά την αντίθετη πρόταση του ∆ηµάρχου

Το αντικείµενο της Μελέτης περιλαµβάνει

προσκλήθηκαν στον Πόρο, όπου πραγµατοποίησαν

κ. Στρατηγού, ο οποίος τον τελευταίο µήνα έκανε

επιγραµµατικά τα ακόλουθα:

αυτοψίες των εγκαταστάσεων και συναντήσεις µε

ό,τι µπορούσε για να ακυρώσει τη διαδικασία που

1. Αξιολόγηση λειτουργίας των έργων µεταφοράς

την Επιτροπή.

αποφασίστηκε στις 27 Μαΐου, το ∆ηµοτικό

ακαθάρτων και της µονάδας επεξεργασίας λυµάτων.

Συµπέρασµα από τις συναντήσεις αυτές ήταν:

Συµβούλιο στις 13 Νοεµβρίου, µετά από µια

2. Συλλογή των απαραίτητων στοιχείων µε τη βοήθεια

α) Ότι η µονάδα του Βιολογικού δεν λειτουργεί και

συνεδρίαση

της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.

ρηµάζει ελλείψει στελέχωσης, ενώ το δίκτυό του

πλειοψηφία την απευθείας ανάθεση της Μελέτης,

3. ∆ιαµόρφωση προτάσεων και λύσεων για την

αποτελεί στην πραγµατικότητα έναν τεράστιο

υπερψηφίζοντας την πρόταση της παράταξής µας.

επίλυση των λειτουργικών προβληµάτων των έργων

σηπτικό βόθρο που διατρέχει όλο το νησί.

µεταφοράς

β) Ότι µε απλές ενέργειες µπορούν να

εννιά

ωρών,

αποφάσισε

κατά

ακαθάρτων

και

της

µονάδας

Με την Απόφαση αυτή ολοκληρώθηκε η εφαρµογή

επεξεργασίας λυµάτων.

αντιµετωπιστούν στοιχειωδώς και άµεσα τα πλέον

της διαδικασίας που προέβλεπε η Απόφαση ∆Σ

4. Άµεσες ενέργειες προκειµένου τα απαιτούµενα

επείγοντα προβλήµατα, όπως της δυσοσµίας και

103/2013 της 27ης Μαΐου, σύµφωνα µε την οποία,

έργα α' προτεραιότητας να προωθηθούν το

της διάχυσης λυµάτων στους δρόµους και να

µετά από πρόταση της παράταξής µας (η οποία

ταχύτερο δυνατό.

εξοικονοµηθούν ετήσια έξοδα της τάξης των

µέχρι τότε είχε απορριφθεί 10 φορές σε 2 χρόνια),

5. Προτάσεις για τις απαραίτητες µελέτες και

100.000€ από σπατάλη ενέργειας.

αποφασίστηκε η «∆ιενέργεια πραγµατογνωµοσύνης

εργασίες β΄ προτεραιότητας καθώς και για τον

γ) Ότι τα έργα και οι εργασίες που περιλαµβάνονται

και σύνταξη µελέτης µε αντικείµενο τη διάγνωση

τρόπο λειτουργίας και συντήρησης των έργων

στις δροµολογηθείσες µελέτες των 245.000€ και

των υφιστάµενων και εν δυνάµει προβληµάτων που

µεταφοράς ακαθάρτων και της µονάδας

610.000€, οι οποίες τέθηκαν υπόψη τους, δεν είναι

αφορούν στη µονάδα και το δίκτυο του Βιολογικού

επεξεργασίας λυµάτων.

καθόλου βέβαιο ότι θα επιλύσουν τα προβλήµατα,
αλλά αντίθετα, πιθανότατα θα προκαλέσουν µάταιη

Καθαρισµού και διατύπωση συνολικής πρότασης για
την επίλυσή τους» από εξωτερικό µελετητή που θα

Κατ’ εφαρµογή της απόφασης 103/2013, µέχρι τις 13

κατασπατάληση δηµοσίου χρήµατος.

επιλεγόταν, από διαπαραταξιακή Επιτροπή µε

Σεπτεµβρίου

πλέον

δ) Ότι µε µακροπρόθεσµες ενέργειες µπορούν να

επικεφαλής τον ∆ήµαρχο και θα πληρωνόταν (µέχρι

εξειδικευµένα µελετητικά γραφεία του χώρου και,

αντιµετωπιστούν οριστικά σε βάθος 3 – 4 χρόνων

του ποσού των 30.000€) από την παράταξή µας.

πέντε από αυτά, που εκδήλωσαν ενδιαφέρον,

όλα τα προβλήµατα.

έγιναν

επαφές

µε

τα

“Συλλογή” κατεστραµµένων αντλιών στη µονάδα ΒΙΟΚΑ

ΒΙΟΚΑ
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των προβληµάτων του ΒΙΟΚΑ» µε τη δωρεά ∆ηµητριάδη
Η αλλαγή στάσης του κ. Στρατηγού (στις 27 Μαΐου

Περιφέρεια (δήθεν) τού έκανε σχετική υπόδειξη.

κόστους από την παράταξή µας. Και πάλι

είχε ταχθεί υπέρ της εκπόνησης της Μελέτης)

Το τραγελάφικο της υπόθεσης είναι πως, παρ’ όλα

ο κ. Στρατηγός, εξάντλησε κάθε «επιχειρηµατολογία»

αποκαλύφθηκε,

στη

αυτά, ο κ. Στρατηγός ζήτησε από την παράταξή

για να αποτρέψει τα µέλη της παράταξής του να

συνεδρίαση του ∆Σ της 24ης Οκτωβρίου, όταν και

µας να καταβάλει στον ∆ήµο τα 30.000€ ευρώ που

προχωρήσουν

τάχθηκε ξαφνικά κατά της εισήγησης της αρµόδιας

έχει υποσχεθεί για την πληρωµή της Μελέτης (!!!).

Ωστόσο, µετά από πολύωρη συνεδρίαση, µόνο

Επιτροπής

µάλιστα

Μετά από τις εξελίξεις αυτές, στις 31 Οκτωβρίου, ο

πέντε από τους έντεκα συµβούλους του στήριξαν

συνυπέγραφε και ο ίδιος) για ανάθεση της Μελέτης

επικεφαλής της παράταξής µας, Γ. ∆ηµητριάδης,

µε την ψήφο τους το νέο πισωγύρισµα του

σε µελετητή που προέκυψε µετά από την πολύµηνη

απέστειλε επείγον έγγραφο στην Περιφέρεια, µε το

∆ηµάρχου και έτσι υπερψηφίστηκε η εισήγηση της

διαδικασία αξιολόγησης.

οποίο ενηµέρωσε για τα ακριβή περιστατικά και

παράταξής µας για την απευθείας ανάθεση της

Μέχρι τότε, ο κ. Στρατηγός σαµπόταρε µε κάθε

ζήτησε ενηµέρωση για την πραγµατική θέση της

Μελέτης.

τρόπο τη διαδικασία που είχε αποφασίσει το ∆Σ, µε

Περιφέρειας (η απάντηση ελήφθη στις 11

αποκορύφωµα το γεγονός ότι µετά την

Νοεµβρίου, εκθέτοντας απόλυτα τον κ. Στρατηγό).

Τα συµπεράσµατα

ολοκλήρωση,

των

Αµέσως µετά την αποστολή της επιστολής µας, ο κ.

Οι παραπάνω χειρισµοί της δηµοτικής αρχής είναι

συναντήσεων µε τους υποψήφιους µελετητές, δεν

Στρατηγός συγκάλεσε αµέσως την Επιτροπή, η

προφανές πλέον ότι αποσκοπούν στη συγκάλυψη

συγκάλεσε ξανά την Επιτροπή, προκειµένου να γίνει

οποία και συνεδρίασε τη ∆ευτέρα 4 Νοεµβρίου.

των ευθυνών που σχετίζονται µε την προβληµατική

η τελική επιλογή του µελετητή και ο τρόπος

Κατά τη συνεδρίαση, ο ∆ήµαρχος «επιχειρηµατολόγησε»

κατασκευή και λειτουργία του έργου και µε την

ανάθεσης, ώστε στη συνέχεια η παράταξή µας να

µε πρωτοφανή επιµονή κατά της εκπόνησης της

κατασπατάληση εκατοµµυρίων ευρώ χωρίς

καταβάλει την αµοιβή του.

«Συνολικής Μελέτης», ζητώντας ταυτόχρονα από

αποτέλεσµα επί 23 χρόνια. Και αυτό, επειδή λύση

Με δεδοµένη την µεγάλη καθυστέρηση για τη

τον Γ. ∆ηµητριάδη να προβεί στην δωρεά των

των προβληµάτων σήµερα, σηµαίνει αναπόφευκτα

σύγκληση αυτή, στη συνεδρίαση της 24ης

30.000€. Απαντώντας, ο επικεφαλής της

και διερεύνηση και διάγνωση των αιτιών τους.

Οκτωβρίου, οι παρατάξεις της µειοψηφίας µε

παράταξής µας επεσήµανε ότι η µόνη αρµοδιότητα

Σηµαίνει δηλαδή ότι θα έρθουν στην επιφάνεια και

επιστολή µας προς τον κ. Στρατηγό, δηλώσαµε ότι

της Επιτροπής είναι να υποδείξει στο ∆Σ τον

οι ευθύνες για τις αιτίες αυτές. Προκειµένου λοιπόν

αν µέχρι τις 15 Νοεµβρίου δεν έχει επιλεγεί

µελετητή και τον τρόπο ανάθεσης της Μελέτης και

να µην έρθουν στην επιφάνεια οι ευθύνες αυτές,

ο µελετητής, τότε θα τον επιλέξουµε µόνοι µας και

κάλεσε

πράξουν,

είναι ξεκάθαρο ότι η παράταξη που διοικεί τον

θα τού αναθέσουµε ιδιωτικά την εκπόνηση της

επαναλαµβάνοντας τη δέσµευσή του να καλύψει το

τόπο όλα αυτά τα χρόνια, έχει εγκλωβιστεί σε έναν

Μελέτης. Απαντώντας, ο κ. Στρατηγός, αποκάλυψε

κόστος. Έτσι, η Επιτροπή προχώρησε σε σχετική

φαύλο κύκλο «µη - λύσης» και γιγάντωσης των

ότι «αποφάσισε» να µην προχωρήσει τη διαδικασία

εισήγηση, την οποία ο κ. Στρατηγός υπέγραψε,

προβληµάτων.

και ότι στις 10 Οκτωβρίου απέστειλε -χωρίς να

παρά τη διαφωνία του.

Αναµφίβολα, η απεµπλοκή από τη λογική αυτή θα

ενηµερώσει κανέναν- έγγραφο, µε το οποίο έχει

Η εισήγηση της Επιτροπής ήρθε τελικά προς

απαιτούσε µεγάλο πολιτικό θάρρος, το οποίο

ζητήσει από την Περιφέρεια να εκπονήσει τη

ψήφιση στη συνεδρίαση του ∆Σ της 13ης

η παράταξή µας είχε δηλώσει επανειληµµένα ότι θα

Μελέτη.

Νοεµβρίου 2013, όπου οι δηµοτικοί σύµβουλοι, κατ’

ήταν έτοιµη να αναγνωρίσει στον κ. Στρατηγό αν

Μάλιστα, στη µεν Περιφέρεια επικαλέστηκε ως

εφαρµογή της απόφασης που οι ίδιοι είχαν λάβει

προχωρούσε τη διαδικασία, όπως άλλωστε έκανε

λόγο της αλλαγής στάσης του ότι η µειοψηφία

στις 27 Μαΐου 2013, κλήθηκαν να υπερψηφίσουν

και κατά τους 5 µήνες που ο ∆ήµαρχος παρίστανε

(δήθεν) δεν εκπλήρωσε τη δέσµευσή της να

την απ’ ευθείας ανάθεση της Μελέτης στο

ότι την προχωρούσε (επισηµαίνουµε σχετικά ότι

χρηµατοδοτήσει τη Μελέτη, ενώ στο ∆Σ, ότι η

επιλεχθέν µελετητικό γραφείο µε κάλυψη του

η παράταξή µας, από τις 27 Μαΐου µέχρι σήµερα,

µετά

ΒΙΟΚΑ

στις

από

πίεσή

(την

13

οποία

µας,

Σεπτεµβρίου,

τα

µέλη

της

να

το

στην

ανάθεση

της

Μελέτης.

δεν προχώρησε σε καµία ενέργεια αναφοράς στις
αρµόδιες αρχές των σοβαρών συµβάντων που
καθηµερινά λάµβαναν χώρα από βλάβες και
αστοχίες του Βιολογικού). Ωστόσο, η πολιτική αυτή
συναίνεση, που ήταν απαραίτητη για τη δηµοτική
αρχή προκειµένου να κάνει το µεγάλο αυτό βήµα,
δεν έτυχε εκτίµησης και τελικά αξιοποιήθηκε από
τον κ. Στρατηγό για να µάς κοροϊδέψει,
κερδίζοντας πέντε µήνες «πολιτικής εκεχειρίας».
Η ανάθεση τελικά της Μελέτης χωρίς τη συναίνεση
της δηµοτικής αρχής, αποτελεί ταυτόχρονα την
απαρχή της επίλυσης των σοβαρών προβληµάτων
του ΒΙΟΚΑ, αλλά και την συντριπτική ήττα της
πολιτικής της συγκάλυψης και της µη - λύσης.

Σελ. 10

Παιδεία

Υποδοµές για... Όσκαρ
Ένας παιδικός σταθµός που στεγάζεται σε
αστυνοµικό τµήµα, δύο νηπιαγωγεία που
στεγάζονται

σε

γηροκοµείο,

ένα

που

στεγάζεται σε ταβέρνα, ένα δηµοτικό που
στεγάζεται σε νηπιαγωγείο, ένα δηµοτικό
και ένα γυµνάσιο που στεγάζονται σε
νεόκτιστα κτήρια - σουρωτήρια. Αυτές
είναι οι κτηριακές υποδοµές των σχολείων
του Πόρου τον 21ο αιώνα, µαζί µε ένα
Λύκειο

που

αποτελεί

εξαίρεση

στον

κανόνα και -ώ του θαύµατος- στεγάζεται
σε κατάλληλο κτήριο.

Κι όµως (µε την εξαίρεση του Νηπιαγωγείου –
ταβέρνα) πρόκειται στο σύνολό τους για κτήρια
που κατασκευάστηκαν τις δεκαετίες του 1990 και το
2000, για τα οποία δαπανήθηκαν εκατοµµύρια.
Παιδικός Σταθµός

Το κτήριο του παιδικού σταθµού συµβολίζει τον
παραλογισµό και την τοπική διαπλοκή, στο όνοµα
της οποίας το άσπρο µπορεί να εµφανιστεί ως
µαύρο. Το συγκεκριµένο κτήριο αποτελούσε δωρεά
για τη στέγαση του Αστυνοµικού Τµήµατος Πόρου.
Όµως,

ο

τότε

διοικητής,

το

χαρακτήρισε

ακατάλληλο λόγω της θέσης του στο εσωτερικό
του οικισµού, η οποία αποτρέπει την γρήγορη
προσέγγιση στον παραλιακό δρόµο. Έτσι, το Α.Τ.
στεγάστηκε για λίγα χρόνια σε κτήριο της παραλίας
και το 1997 ο ∆ήµος Πόρου βρήκε την ευκαιρία να
στείλει τα παιδάκια προνηπιακής ηλικίας στο παρ’
ολίγον Α.Τ., η µετάβαση στο οποίο είναι δυνατή
µόνο µε µηχανάκι (καθηµερινά όλα τα παιδάκια
πηγαινοέρχονται υποχρεωτικά δικάβαλο χωρίς
κράνος, αφού δεν υπάρχει δυνατότητα ούτε καν
στάσης αυτοκινήτου)."Τουλάχιστον το Α.Τ.

ώστε να µην γίνεται κατασπατάληση ενέργειας

σχολείο γειτνιάζει µε τον µπαζότοπο του ∆ήµου,

δεν παρέµεινε στο πλέον ακατάλληλο σηµείο του

και να θερµαίνεται επαρκώς το χρησιµοποιούµενο

ο

νησιού", θα σκεφτόταν κανείς. Κι όµως: µετά τη

τµήµα. Σοβαρότερα προβλήµατα: η µη επαρκής

προβλεπόµενη χρήση... την δηµιουργία κλειστού

στέγαση

γυµναστηρίου. Ωστόσο, σε αυτόν γίνεται

µεταστεγάστηκε σε ιδιωτικό κτήριο υποδεέστερων

θέρµανση και ψύξη, η διαρρύθµιση των αιθουσών
και η έλλειψη αυλής και παιχνιδιών. Το 2ο

παρανόµως η µεταφόρτωση των απορριµµάτων

προδιαγραφών σε ακόµα πιο ακατάλληλο σηµείο

Νηπιαγωγείο, στο οποίο πηγαίνουν παιδάκια από

του ∆ήµου, ενώ τα παρατηµένα λυόµενα

της ίδιας στενής οδού, για το οποίο το ελληνικό

τον παραδοσιακό οικισµό, στεγάζεται σε απολύτως

αποτελούν εστίες µόλυνσης και παραβατικότητας.

δηµόσιο πληρώνει έκτοτε υψηλά ενοίκια.

ακατάλληλο κτήριο, πρώην ταβέρνα, που βρίσκεται

Έτσι, τα παιδιά του ∆ηµοτικού συχνά αναγκάζονται

δίπλα στην δεξαµενή στον Αϊ - Γιώργη, µε κυριότερα

να κάνουν µάθηµα µε κλειστά παράθυρα λόγω της

τα προβλήµατα της αυλής και του µη επαρκούς

έντονης δυσοσµίας.

του

παιδικού

σταθµού,

το

Α.Τ.

Νηπιαγωγεία
Το 1ο Νηπιαγωγείο και το ολοήµερο νηπιαγωγείο

στεγάζονται,

σε

τµήµατα

του

κτηρίου

οποίος

στην

πραγµατικότητα

έχει

ως

εσωτερικού φωτισµού.

που

Τέλος, ένα σοβαρό ζήτηµα που αντιµετωπίζουν

δηµιουργήθηκε για να γίνει «Γηροκοµείο»... και

1 ο ∆ηµοτικό

φέτος τα παιδιά των δύο ∆ηµοτικών σχολείων και

τελικά ποτέ δεν έγινε τέτοιο. Παρά τις πρόχειρες

Στεγάζεται στο νεόκτιστο κτήριο του Αγ. Στεφάνου,

ειδικότερα τα 23 παιδιά που µένουν προς το

µετατροπές που έχουν γίνει για την φιλοξενία των

το οποίο σε γενικές γραµµές δεν αντιµετωπίζει

Νεώριο, είναι αυτό της µεταφοράς τους, αφού το

µικρών µαθητών, το κτήριο εξακολουθεί να

σοβαρά προβλήµατα. Όµως, η χρήση του κτηρίου

λεωφορείο που τα µετέφερε µέχρι πέρυσι δεν

χρειάζεται προσαρµογή και αλλαγή χρήσης καθώς

είναι για νηπιαγωγείο στο ισόγειο και για αίθουσα

κυκλοφορεί φέτος και µέχρι στιγµής δεν έχει

και διανοµή των δικτύων θέρµανσης και ηλεκτροδότησης,

εκδηλώσεων του ∆ήµου στον όροφο. Επιπλέον, το

βρεθεί εναλλακτική λύση.

Παιδεία

Σελ. 11

Η στέγαση και µόνο των σχολείων και µάλιστα σε
ακατάλληλους χώρους, δεν ταυτίζεται αναγκαστικά
µε την επίλυση των προβληµάτων.
Η καταλληλότητα των κτηρίων, τόσο από άποψη
τοποθεσίας, όσο και από άποψη κατασκευής,
αποτελούν παραµέτρους εξίσου σοβαρές και όταν
δεν πληρούνται, η στέγαση σε ακατάλληλους
χώρους µπορεί να αποτελεί µόνο προσωρινή λύση.
Όµως, πέντε, δέκα και δεκαπέντε χρόνια στέγασης
σε ακατάλληλα και επικίνδυνα κτήρια, και κυρίως η
σιωπή για την ανάγκη εξεύρεσης εναλλακτικών
λύσεων,

µαρτυρούν

ανεύθυνη

-

και

στην

πραγµατικότητα ψηφοθηρική - στάση, η οποία
βέβαια πρέπει να λάβει τέλος.
Οι

δεσµεύσεις

της

παράταξής

µας

εφόσον αναλάβει τη διοίκηση του τόπου,
είναι οι ακόλουθες:

•

Προσωρινή

µεταστέγαση

του

παιδικού

σταθµού στο κτήριο του «Γηροκοµείου».
• Μεταστέγαση του 2 ου Νηπιαγωγείου σε
καταλληλότερο κτήριο εντός παραδοσιακού
οικισµού, µε επικρατέστερο αυτό του παιδικού

2 ο ∆ηµοτικό και Γυµνάσιο

Οι προτάσεις της παράταξής µας

Στεγάζονται στα νεόκτιστα “κτήρια - φυλακές” του

Οι

λιµανιού, οι αρχιτέκτονες των οποίων πρέπει να

καταρχήν στην αναγνώριση των προβληµάτων

έσπασαν το κεφάλι τους για να κατορθώσουν να

στέγασης και υποδοµών των σχολείων και

τους αποκόψουν απολύτως τη θέα στη θάλασσα,

στην αποκήρυξη του στρουθοκαµηλισµού που

Παρότι η καλή εκτέλεσή τους έχει βεβαιωθεί από

διέπει τις δηµοτικές αρχές επί χρόνια.

το ∆ήµο, ο οποίος και τα έχει παραλάβει, τα κτήρια
έχουν σηµαντικές κακοτεχνίες Ειδικότερα, τα
ταβάνια βάζουν νερά και οι διάδροµοι των ορόφων
πληµµυρίζουν σε περίπτωση βροχής, τα πατώµατα
είναι στρωµένα µε ακατάλληλα µάρµαρα που

θέσεις

της

παράταξής

µας,

βασίζονται

σταθµού.
• Προσαρµογή του κτηρίου και του προαύλιου
χώρου του «Γηροκοµείου» µε συγκέντρωση σε
αυτό του 1ου και του ολοήµερου νηπιαγωγείου και
του παιδικού σταθµού για τουλάχιστον τρία χρόνια.
• Έναρξη διαλόγου για την τύχη του Γηροκοµείου
και οριστική διευθέτηση του ζητήµατος εντός
τριετίας.

γλιστράνε, ενώ οι επίσης µαρµάρινες σκάλες έχουν

• Αλλαγή χρήσης του 1ου ∆ηµοτικού, αποµάκρυνση

επικίνδυνες αιχµές και γωνίες. Επιπλέον, τα κάγκελα

του µπαζότοπου και των λυόµενων από τον

του ορόφου έχουν προδιαγραφές ενηλίκων µε

Αγ. Στέφανο και µεταφόρτωση των απορριµµάτων

κάθετο πάτηµα σε ύψος που ένας ανήλικος µπορεί

στον χωροθετηµένο χώρο στον Γαλατά.

να πατήσει και να το υπερπηδήσει. Εκτός από τα
παραπάνω ζητήµατα ασφαλείας, ένα

ακόµα

• Νοµικές ενέργειες και καταλογισµός των ευθυνών

απαράδεκτη

αναφορικά µε τις κακοτεχνίες στο 2ο ∆ηµοτικό

ακουστική της αίθουσας εκδηλώσεων, για την

και το Γυµνάσιο και άµεση αποκατάστασή τους

βελτίωση της οποίας απαιτούνται µελέτη και έξοδα

στο σύνολό τους.

σοβαρότατο

πρόβληµα

είναι

η

αρκετών χιλιάδων ευρώ. Και να σκεφτεί κανείς ότι
για την κατασκευή των κτηρίων έγινε υπέρβαση του

• Μακροπρόθεσµος σχεδιασµός για κάλυψη

προϋπολογισµού

αναγκών στέγασης σχολείων (νηπιαγωγείων) σε

κατά

700.000€

τα

οποία

επιβαρύνθηκε ο ∆ήµος.

ανακαινισµένα, σύµφωνα µε τις απαιτούµενες

Λύκειο

προδιαγραφές, κτήρια του Κ.Ε. Πόρος, σε

Πρόκειται για ένα κτήριο, το οποίο, σύµφωνα µε

περίπτωση

την ενηµέρωση των γονέων, σε γενικές γραµµές

διεκδίκησης εγκαταστάσεών του από τον ∆ήµο,

δεν αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα.

για την οποία έχει δεσµευθεί η παράταξή µας.

που

ευοδωθεί

η

προσπάθεια
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Υποδοµές

Η «αµαρτωλή» πασσαλωτή προβλήτα
Ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά δείγµατα
κακοδιοίκησης και κατασπατάλησης δηµοσίου
χρήµατος που βρίσκεται στο νησί µας, είναι
η πασσαλωτή προβλήτα του τουριστικού
καταφυγίου, µπροστά από τα σχολεία του Πόρου.

Πρόκειται για ένα έργο που ανατέθηκε τον Ιούλιο
του 2005 και έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί µέχρι
τον Μάρτιο του 2006, αλλά «ολοκληρώθηκε»
τελικά περίπου το 2008, χωρίς ποτέ να παραδοθεί
λόγω των κακοτεχνιών του. Έκτοτε, το ∆ηµοτικό
Λιµενικό Ταµείο (∆ΛΤ), το οποίο από το 2005
πληρώνει αντάλλαγµα στο ∆ηµόσιο για τη χρήση
του και, από το 2008, το έχει θέσει σε κοινή χρήση,
θέτοντας σε κίνδυνο τους πεζούς, χωρίς να έχει
προβεί σε καµία ενέργεια επισκευής του έργου και
καταγγελίας των συµβάσεων της κατασκευής. Είναι
γνωστό δε ότι έχουν συµβεί αρκετοί τραυµατισµοί
πολιτών εξαιτίας των κενών που υπάρχουν µεταξύ
των ταβλών του δαπέδου καθώς και σοβαρές

προβλήτας,

εγκατάσταση

ο ΕΟΤ δεν ανταποκρίθηκε στις συµβατικές του

ζηµιές σε σκάφη, λόγω της αδυναµίας πρόσδεσης

πυροσβεστικού δικτύου, πίλαρς, κάδων απορριµµάτων

υποχρεώσεις, ποτέ κανείς δεν πορχώρησε στις

στις δέστρες της προβλήτας.

κ.α. και να στεγάσει τα γραφεία διοίκησης και τους

απαιτούµενες νοµικές ενέργειες εναντίον του που -

χώρους υγιεινής/ενδιαίτησης του καταφυγίου στο

µόνον αυτές - µπορούν να λύσουν το θέµα. Αντίθετα

Το ιστορικό της υπόθεσης

υφιστάµενο παραλιακό κτίριο της ∆ΗΚΕΠ.

το ∆ΛΤ ασκεί µέχρι σήµερα παράνοµα και

Η υπόθεση ξεκινά στο τέλος του 2004, όταν το

Στη συνέχεια, στις 25 Ιουλίου 2005, ο ∆ήµαρχος

επικίνδυνα τη χρήση της προβλήτας, καταβάλλοντας

∆ΛΤ και ο ∆ήµος Πόρου υπέβαλαν στο αρµόδιο

Πόρου και ο Πρόεδρος του ∆ΛΤ, υπέγραψαν

αδιαλείπτως το σχετικό αντάλλαγµα. Επιπλέον,

Υπουργείο αίτηµα για χωροθέτηση «Τουριστικού

προγραµµατική σύµβαση µε τον Πρόεδρο του

εξακολουθεί να στεγάζει το γραφείο διοίκησής του

Καταφυγίου» στη δυτική παραλιακή ζώνη του λιµανιού.

ΕΟΤ –και στενό συνεργάτη του ∆. Αβραµόπουλου-

σε µισθωµένο ιδιωτικό ακίνητο, παραβιάζοντας την

Παράλληλα, ο τότε ∆ήµαρχος, κ. Σπ. Σπυρίδων, µε

Αριστείδη Καλογερόπουλο, για την εκτέλεση όλων

Υπουργική

επιστολή του προς τον τότε Υπουργό Τουριστικής

των προβλεπόµενων έργων από τον ΕΟΤ.

εγκατάστασή του στο κτήριο της ∆ΗΚΕΠ ήδη από

Ανάπτυξης, ∆. Αβραµόπουλο, υπέβαλε αίτηµα

Σύµφωνα µε τη σύµβαση, ο προϋπολογισµός του

τον Ιούνιο του 2005 και επιβαρύνοντας έκτοτε µε

υλοποίησης του έργου από τον ΕΟΤ, στον οποίο

έργου (έναν µόλις µήνα µετά την δηµοσίευση της

χιλιάδες ευρώ τον προϋπολογισµό τους.

το ∆Σ Πόρου ανέθεσε ακολούθως τη διαδικασία

Υπουργικής Απόφασης)

διπλασιάστηκε και

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι µελέτες που

ένταξης και εκτέλεσης του έργου.

ορίστηκε στα 1.309.000€, µε χρηµατοδότηση από

εκπονούνται σήµερα από το ΤΑΙΠΕ∆, για τα έργα

Έτσι, στις 31 Μαΐου 2005, εκδόθηκε η µε αριθ. 6566

ΕΠΑΝ/Γ΄ΚΠΣ και χρόνο εκτέλεσής τους 8 µήνες,

που απαιτούνται στο λιµάνι του Πόρου εν όψει της

Απόφαση του Υφυπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης

µετά το πέρας των οποίων και την παράδοση του

ιδιωτικοποίησής του, αποκρύπτουν παντελώς τα

Αναστάσιου Λιάσκου, µε την οποία εγκρίθηκε η

έργου, το ∆ΛΤ θα αναλάµβανε τη χρήση και

προβλήµατα της πασσαλωτής εξέδρας, και της

«Χωροθέτηση καταφυγίου τουριστικών σκαφών

εκµετάλλευση του καταφυγίου. Αξιοσηµείωτο είναι

τσιµεντένιας προβλήτας από την οικεία Καρρά έως

στη δυτική παραλιακή ζώνη του Πόρου». Σύµφωνα

ότι στη σύµβαση δεν συµπεριλήφθηκε καµία

τη γωνία του Σινεµά (η οποία αντιµετωπίζει το ίδιο

µε την απόφαση, το κόστος του έργου, το οποίο

ποινική ρήτρα κατά του ΕΟΤ σε περίπτωση

πρόβληµα µε το τµήµα που ήδη έχει καταρρεύσει).

στην πραγµατικότητα ταυτιζόταν µε την κατασκευή

καθυστέρησης παράδοσης του έργου –ή ακόµα

Αντίθετα, τις παρουσιάζει ως άρτιες και απολύτως

της προβλήτας, προϋπολογιζόταν στις 660.000 €

χειρότερα σε περίπτωση µη παράδοσής του ποτέ-

λειτουργικές, µε αποτέλεσµα η αποκατάστασή τους

και ως φορέας διαχείρισής του, ο οποίος, σύµφωνα

και καµία πρόβλεψη για την µεταβίβαση στον ΕΟΤ

να µην εντάσσεται στα έργα που πρόκειται να

µε

την

τουλάχιστον της υποχρέωσης καταβολής των

εκτελεστούν από το ΤΑΙΠΕ∆ µε διαδικασίες fast

δηµοσίευση της Απόφασης να καταβάλει

ανταλλαγµάτων σε µια τέτοια περίπτωση. Στη

track, και τελικά να προβλέπεται η εκτέλεση µόνο

αντάλλαγµα στο ∆ηµόσιο και να προχωρήσει στην

συνέχεια συνέβη ακριβώς αυτό: το έργο δεν

έργων

εκτέλεση των προβλεπόµενων έργων, οριζόταν το

παραδόθηκε ποτέ.

Λεπτοµέρεια: ο λιµενολόγος που εκπόνησε τις

∆ΛΤ. Ως ετήσιο αντάλλαγµα, που το ∆ΛΤ ξεκίνησε

Η ευθύνη της παράταξης Στρατηγού – Σπυρίδωνα

µελέτες αυτές είναι ο ίδιος που εκπόνησε τη µελέτη

αµέσως να καταβάλει, ορίστηκε το ποσό των 3.180 €

όµως για το φιάσκο που ακολούθησε, δεν

χωροθέτησης του τουριστικού καταφυγίου το 2005

µε ετήσια τιµαριθµική αναπροσαρµογή, ενώ διάρκεια

περιορίζεται µόνο στην υπογραφή µιας σύµβασης

και ο ίδιος που, κατόπιν σύστασης του κ. Σπυρίδωνα

της παραχώρησης ορίστηκαν τα 33 χρόνια. Το ∆ΛΤ

που δεν διασφάλιζε τα συµφέροντα του ∆ΛΤ το

στον κ. Στρατηγό, ανέλαβε τις µελέτες για την

υποχρεούνταν να προχωρήσει στην κατασκευή της

2005, αλλά, επεκτείνεται µέχρι σήµερα, αφού, ενώ

αποκατάσταση της κατάρρευσης στον ΟΤΕ το 2012.

τη

νοµοθεσία

υποχρεούνταν

από

καθώς

και

στην

Απόφαση

αµελητέας

που

σηµασίας

προβλέπει

και

την

κόστους.

Υδατοκαλλιέργειες
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Συζητήθηκε στις 6.11.2013 στο ΣτΕ η αίτηση ακύρωσης του
«Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου των Υδατοκαλλιεργειών»
Μετά από τέσσερις αναβολές, συζητήθηκε στις
6.11.2013 2013 στο Συµβούλιο της Επικρατείας η αίτηση
ακύρωσης

κατά

του

«Χωροταξικού

των

Υδατοκαλλιεργειών, την οποία ζητούν συνολικά 116
φορείς: η ΚΕ∆Ε, 24 ∆ήµοι (ανάµεσά τους όλοι οι
∆ήµοι του Αργοσαρωνικού), η Περιφέρεια Ιονίων
Νήσων, η πρ. Συνοµοσπονδία Αλιέων, βουλευτές,
Οµοσπονδίες

και

Σύλλογοι

τουριστικών

επαγγελµάτων, προστασίας του περιβάλλοντος,
οικιστών κ.α. Από την περιοχή µας, συµµετοχή στην
αίτηση έχουν δηλώσει οι ∆ήµοι Πόρου και
Τροιζηνίας, οι δύο παρατάξεις της µειοψηφίας του
∆ήµου

Πόρου,

Καταναλωτών»,

οι

Σύλλογοι

«Πρωτοβουλία

«Ιδιοκτητών

ενοικιαζόµενων

«Πολιτών
-

και

Πόρος»,

δωµατίων

-

διαµερισµάτων Πόρου - Γαλατά, Τροιζηνίας»,
ο «Εµπορικός και Επαγγελµατικός Σύλλογος» και

έναντι κάθε άλλης (τουρισµού, αλιείας, προστασίας

απαγορεύεται η αλιεία και ο θαλάσσιος τουρισµός,

ο «Εξωραϊστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου

φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος) σε όλο τον

ενώ στον χερσαίο χώρο θα απαγορεύεται η

Μεθάνων Η Αρσινόη».

ελληνικό παράκτιο χώρο.

τουριστική και οικιστική ανάπτυξη σε απόσταση

Σε ό,τι αφορά το ∆ήµο Πόρου, θυµίζουµε ότι

β) Εφτά Υπουργοί της κυβέρνησης Παπανδρέου

1.000µ. Το νησί µας αναγνωρίζεται επισήµως ως µη

η δηµοτική αρχή παραβίασε τη δεσµευτική

βάφτισαν το bussiness plan αυτό «Χωροταξικό

ανεπτυγµένο τουριστικά και χωρίς ενδιαφέρον για

Απόφαση 52/27.4.2011 του ∆Σ και αρνήθηκε να

Πλαίσιο των Υδατοκαλλιεργειών» και το θεσµοθέτησαν

την ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισµού.

καταθέσει προσφυγή στο ΣτΕ. Έτσι, οι επικεφαλής

µε διαδικασίες «µαϊµού» στις 4.11.2011, διαπράττοντας

Μοναδική ελπίδα για να αποφευχθεί η υλοποίηση

των παρατάξεων της µειοψηφίας, Γ. ∆ηµητριάδης και

ποινικά αδικήµατα, για τα οποία ο Εισαγγελέας του

των σχεδίων αυτών είναι η ετυµηγορία του ΣτΕ, το

∆. Πάνου, εφαρµόζοντας την απόφαση (σύµφωνα µε

Αρείου Πάγου διαβίβασε δικογραφία στην Βουλή

οποίο

την οποία εξουσιοδοτήθηκαν, ως µέλη τριµελούς

στις 14.12.2011, µετά από µήνυση εκπροσώπων της

αντισυνταγµατικότητας

Επιτροπής στην οποία µετείχε και ο ∆ήµαρχος, να

Π.Σ.Επιτροπής.

αντικατοπτρίζει

προβούν στις απαιτούµενες ενέργειες για την

γ) Από τότε µέχρι σήµερα, δεκάδες άδειες

Υδατοκαλλιεργειών. Σε διαφορετική περίπτωση,

προσβολή του Χωροταξικού), δήλωσαν εµπρόθεσµα

ιχθυοκαλλιέργειας σε όλη τη χώρα έχουν αυξήσει τη

η

τη συµµετοχή του ∆ήµου στην προσφυγή που

δυναµικότητά τους δυνάµει των διατάξεων του

αποκλειστικά από τη δυνατότητα των εταιριών για

υποβλήθηκε από τα 111 µέλη που µετέχουν στην

Χωροταξικού, αφού το Ελληνικό Κράτος συνεχίζει

χρηµατοδότηση των απαιτούµενων επενδύσεων,

«Πανελλήνια

Φορέων

κατά αδικαιολόγητο τρόπο να πριµοδοτεί έναν µη

καθώς και από την εντιµότητα της διοίκησης της

Ανάπτυξη

βιώσιµο κλάδο, οι υποχρεώσεις του οποίου

εταιρίας ∆ΙΑΣ, η οποία έχει δεσµευτεί επισήµως για

Υδατοκαλλιεργειών». Παρ’ όλα αυτά, η δηµοτική αρχή

ξεπερνούν το 1 δις ευρώ, εις βάρος των ελλήνων

την πλήρη αποχώρηση της από τον Πόρο έως το

µέχρι και την ηµεροµηνία της δίκης δεν είχε εκδώσει

πολιτών.

τέλος του 2015.

την απαραίτητη απόφαση ορισµού των δικηγόρων.

δ) O Πόρος και τα Μέθανα εντάχθηκαν στις

Αντίθετα, έχει αποδειχθεί ότι οι κάτοικοι του

Για το λόγο αυτό, και προκειµένου η συµµετοχή του

περιοχές στις οποίες είναι υποχρεωτική η δηµιουργία

Πόρου

∆ήµου να µην απορριφθεί από το ΣτΕ., οι δικηγόροι

βιοµηχανικής Περιοχής Οργανωµένης Ανάπτυξης

εµπιστοσύνη σε όσους διοίκησαν το ∆ήµο

της υπόθεσης ζήτησαν ειδική προθεσµία για να

Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ). Στις περιοχές αυτές,

από το 1990 µέχρι σήµερα, αφού ο µεν νυν

προσκοµίσουν

νοµιµοποιητικά

προβλέπεται η συγκέντρωση απεριόριστου αριθµού

∆ήµαρχος, ήταν ο πρωτεργάτης της αλλαγής

έγγραφα, η οποία ευτυχώς δόθηκε. Έτσι, µετά από

ιχθυοτροφείων ανά 500µ, µε απεριόριστη παραγωγή.

στάσης του ∆ήµου υπέρ των ιχθυοκαλλιεργειών το

ασφυκτικές πιέσεις, η δηµοτική αρχή έφερε τελικά το

Στον Πόρο, η έκταση της υπό θεσµοθέτηση ΠΟΑΥ

καλοκαίρι του 2011, ο δε προηγούµενος, όπως

θέµα του ορισµού δικηγόρων στην Οικονοµική

εκτίνεται από το Μόδι µέχρι το Λιµανάκι της Αγάπης

είχε ενηµερώσει η εταιρία ∆ΙΑΣ, µε ανακοίνωσή

Επιτροπή στις 11 Νοεµβρίου 2013, όπου και ελήφθη

και καταλαµβάνει το µεγαλύτερο τµήµα της

της στις 7.9.2011 (την οποία ποτέ δεν

οµόφωνα τελικά η απαιτούµενη απόφαση.

Καλαυρίας, η διαχείριση του οποίου προβλέπεται να

διέψευσε ο κ. Σπυρίδων), ήταν εκείνος µε τον

περιέλθει σε ιδιωτικό «φορέα διαχείρισης», ο

οποίο,

Θυµίζουµε πως θεσµοθετήθηκε το Χωροταξικό:

οποίος θα ελέγχεται από εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας.

δραστηριοποίησής της στον Πόρο, είχε συναντηθεί

α) Οι εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας έφτιαξαν ένα business

Σε απόσταση τουλάχιστον 100µ από τα όρια των

…και την διαβεβαίωσε για τη συναίνεση της τοπικής

plan ανάπτυξης του κλάδου, µε το οποίο κατοχύρωσαν

παλιών και νέων µονάδων, οι οποίες θα έχουν

κοινωνίας

την προτεραιότητα της ιχθυοκαλλιεργητικής χρήσης

υποχρεωτικά και χερσαίες εγκαταστάσεις, θα

δραστηριότητας στο νησί…».

Περιοχών

Συντονιστική

που

θίγονται

τα

Επιτροπή
από

απαιτούµενα

την

οφείλει

υλοποίηση

δεν

η

να

και

το
των

το

µνηµείο

διαπλοκής

που

Χωροταξικό
σχεδίων

πρέπει

εταιρία

στην

ακυρώσει

να

«πριν

ύπαρξη

θα

έχουν

την

των

εξαρτάται

καµία

έναρξη

της
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Ακτοπλοΐα

Ακτοπλοΐα: Συνεχίζεται η αποµόνωση του Πόρου
και της Τροιζηνίας

Τα δροµολόγια αυτά υποβλήθηκαν από την εταιρία

κατά την έκτακτη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού

ακτοπλοϊκή σύνδεση του Πόρου και της

Hellenic

Συµβούλιο

Συµβουλίου Πόρου στις 14.10.2013, και ακολούθως

Τροιζηνίας µε τον Πειραιά µε συµβατικά

Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.), το οποίο –ως

υποβλήθηκε στους αρµόδιους φορείς και στην HSW.

πλοία, µε αποκορύφωµα την περίοδο από

συνήθως- στις 15 Οκτωβρίου γνωµοδότησε θετικά

Το Ψήφισµα αναφέρει τα εξής:

Νοέµβριο 2013 έως Απρίλιο 2014.

και ακολούθως εγκρίθηκαν από τον αρµόδιο

«…Τονίζουµε ότι οι κάτοικοι του Πόρου και της

Συγκεκριµένα, από τον Νοέµβριο του 2013 έως

Υπουργό Εµπορικής Ναυτιλίας. Μία µόλις µέρα πριν

Τροιζηνίας δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας,

και τον Οκτώβριο του 2014, θα πραγµατοποιούνται

τη συνεδρίαση του Σ.Α.Σ., η δηµοτική αρχή Πόρου

αλλά ισότιµοι Έλληνες πολίτες που δικαιούνται ίση

από και προς το λιµάνι του Πόρου:

έφερε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς συζήτηση το

πρόσβαση

• από 10 Νοεµβρίου 2013 έως και 9 Ιανουαρίου 2014

θέµα, ώστε στο «παρά πέντε» –όπως γίνεται κάθε

δικαστήρια, στα νοσοκοµεία και σε κάθε άλλη

και από τις 28 Φεβρουαρίου έως και τις 15 Απριλίου,

χρονιά- ο ∆ήµος να εκφράσει µε απόφαση

παροχή ή υπηρεσία που είναι αυτονόητη ή

µόνο ένα δροµολόγιο (Παρασκευή απόγευµα από

∆ηµοτικού Συµβουλίου τη θέση του για

υποχρεωτική για κάθε φορολογούµενο πολίτη.

Πειραιά και Σάββατο πρωί από Πόρο).

το ακτοπλοϊκό, την οποία φυσικά κανείς δεν

Εφόσον το Ελληνικό Κράτος έχει αποφασίσει να µας

• από 10 Ιανουαρίου έως 27 Φεβρουαρίου, δύο

λαµβάνει υπόψη. ∆υστυχώς στην απόφαση αυτή του

στερήσει το αυτονόητο δικαίωµα η πρόσβαση αυτή

δροµολόγια (Παρασκευή και Κυριακή από Πειραιά

∆Σ, καθώς και σε µία συνάντηση του ∆ηµάρχου µε

να γίνεται στον τόπο µας, η ελάχιστη υποχρέωσή του

και Σάββατο και Κυριακή µεσηµέρι από Πόρο).

τον αρµόδιο Υπουργό, η οποία επίσης έγινε την

είναι να µάς εξασφαλίσει τη δυνατότητα καθηµερινής

• από 16 Απριλίου έως 6 Ιουνίου και από 15

τελευταία

τίποτα,

µετάβασής µας στο διοικητικό κέντρο του Πειραιά.

Σεπτεµβρίου

περιορίζεται και η συνολική πολιτική του ∆ήµου

Υποχρέωσή του είναι επίσης να εξασφαλίσει τη

δροµολόγια χωρίς επιστροφή την Κυριακή.

σχετικά µε το ακτοπλοϊκό ζήτηµα.

δυνατότητα πρόσβασης στο νησί µας των Ελλήνων

• από 6 Ιουνίου έως 14 Σεπτεµβρίου πέντε

Η παράταξή µας συνέβαλε στη διαµόρφωση του

και αλλοδαπών επισκεπτών µας, δηλαδή να

δροµολόγια µε την επιστροφή της Κυριακής στις

κειµένου του διαπαραταξιακού Ψηφίσµατος, το

εξασφαλίσει τη λειτουργία του τουρισµού µας και την

14:30 το µεσηµέρι.

οποίο και αποτέλεσε την οµόφωνη απόφαση του ∆Σ

ίδια την επιβίωσή µας.

Επιδεινώνεται

χρόνο

έως

31

µε

το

χρόνο

Οκτωβρίου,

η

τέσσερα

Seaways

στιγµή

(HSW)

και

δεν

στο

απέδωσε

στις

διοικητικές

υπηρεσίες,

στα
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Για τους λόγους αυτούς ζητάµε:

1. Τη διαµόρφωση ενιαίου µετώπου όλων των

πρόσφατα ακούγαµε στα δηµοτικά συµβούλια

α) Την καθηµερινή ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού

ενδιαφερόµενων ∆ήµων του Αργοσαρωνικού, µε

απόψεις στη λογική «αφού δεν βγαίνει οικονοµικά

µε τον Πειραιά χειµώνα καλοκαίρι.

στόχο αφενός την από κοινού διαπραγµάτευση µε

η εταιρία, δεν µπορούµε να την υποχρεώσουµε να

β) Την εξίσωση του κόστους των εισιτηρίων των

τους αρµόδιους φορείς και τις ακτοπλοϊκές εταιρίες

αυξήσει τα δροµολόγια». Πρόκειται βέβαια για

συµβατικών και των ταχύπλοων πλοίων για τους

και αφετέρου την διερεύνηση εναλλακτικής λύσης

απόψεις απολύτως εσφαλµένες, τόσο ως προς

πολίτες του Πόρου και της ευρύτερης περιοχής

εξυπηρέτησης της γραµµής µε τη δηµιουργία

την παραδοχή τους, όσο και ως προς το

Τροιζηνίας, κατά τις ηµέρες που η ακτοπλοϊκή

εταιρίας λαϊκής βάσης και τη δροµολόγηση

συµπέρασµά τους.

σύνδεση του νησιού δεν γίνεται µε συµβατικό πλοίο.

ηµιταχύπολου πλοίου µεσαίου µεγέθους.

Τέλος,

γ) Την αλλαγή των ωρών που πραγµατοποιούνται τα

2. Την κατάργηση του προστατευόµενου

αποµονώνουν τον τόπο µας, εµείς καλοδεχόµαστε

δροµολόγια των συµβατικών πλοίων κατά την

µονοπωλίου της HSW, ώστε να αποδεσµευτούν

το πλοίο τους δεσµεύοντας δεκάδες µέτρα

τουριστική περίοδο (Απρίλιος – Οκτώβριος), ώστε

οι κερδοφόρες γραµµές του Αργοσαρωνικού από

προκυµαίας για να πλαγιοδετεί χωρίς να χρειάζεται

να διευκολύνονται οι επισκέπτες. Συγκεκριµένα,

τις ευρύτερες σταθµίσεις κόστους – οφέλους

να ρίξει άγκυρα και διατηρούµε τέσσερις θέσεις

αιτούνται

αποκλειστικά µιας υπερδανεισµένης εταιρίας µε

«parking» για τα ferryboats Πόρου – Γαλατα,

Παρασκευής από το λιµάνι του Πειραιά να εκτελείται

παρουσία σε δεκάδες γραµµές σε όλη της Ελλάδα

στερώντας από το λιµάνι µας αρκετές θέσεις

στις 16.30 ή 17.00 και το δροµολόγιο της Κυριακής

3. Την πρόταξη της κοινωνικής υπηρεσίας της

ελλιµενισµού θαλαµηγών, τις οποίες το φετινό

από το λιµάνι του Πόρου να εκτελείται αργά το

ακτοπλοϊκής σύνδεσης

απόγευµα στις 19.00 ή 19.30.

συγκέντρωση

δ) Την αύξηση των καθηµερινών δροµολογίων

υπηρεσιών υγείας στον Πειραιά).

όπως η παράνοµη χορήγηση ρεύµατος ή νερού,

ταχυπλόων πλοίων κατά την τουριστική περίοδο

4. Την διαπραγµατευτική αξιοποίηση των

η οποία επίσης λαµβάνει χώρα) δεν είναι

(Απρίλιος – Οκτώβριος), ώστε να καλύπτεται η

δυνατοτήτων εξυπηρέτησης των πλοίων στο

υποχρεωτικές

ζήτηση των εισιτηρίων, η οποία τα δύο τελευταία

λιµάνι του Πόρου.

αυτοδιοίκησης και οπωσδήποτε θα µπορούσαν να

το

συµβατικό

δροµολόγιο

της

των

την

ίδια

στιγµή

που

οι

ακτοπλόοι

(µε

δεδοµένη

την

καλοκαίρι διώχναµε από τον Πόρο επειδή δεν είχαν

διοικητικών

υπηρεσιών

και

πού να δέσουν. Οι παροχές αυτές (αλλά και άλλες,

από

µέρους

της

τοπικής

µπουν στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων (αν

χρόνια υπερκαλύπτει την προσφορά θέσεων –
δροµολογίων.

Αντί να κάνει τα παραπάνω, ο ∆ήµος Πόρου δεν έχει

βέβαια τέτοιες διαπραγµατεύσεις λάµβαναν χώρα),

ε) Σε περίπτωση µη ικανοποίησης των ανωτέρω

ποτέ συµµαχήσει µε τους υπόλοιπους θιγόµενους

ώστε η ικανοποίηση των αιτηµάτων του ∆ήµου να

αιτηµάτων, την επιβολή της υποχρέωσης παροχής

∆ήµους, ώστε να αυξήσει τη διαπραγµατευτική του

συναρτάται

δηµόσιας υπηρεσίας, σύµφωνα µε το άρθρο 2

ικανότητα

διευκολύνσεων, ή αντίθετα µε την επιβολή

παραγρ. 6 του Ν.2932/2001, όπως το ∆Σ Πόρου έχει

σαµπόταρε πέρυσι την πρότασή µας για έκδοση

«αντιποίνων» στους εφοπλιστές.

ζητήσει και στο παρελθόν µε την οµόφωνη

κοινού

Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για τα παραπάνω

Απόφαση – Ψήφισµα 98/2012.

Αργοσαρωνικού. Επιπλέον, όπως αποδείχτηκε,

είναι

στ) Την συνεκτίµηση των πάγιων αιτηµάτων του

ο ∆ήµαρχος Πόρου, δεν είχε καµία γνώση για τις

στρατηγικής από τον ∆ήµο και η έντεχνη εφαρµογή

∆ήµου, όπως έχουν εκφραστεί µε την Απόφαση

προθέσεις της ακτοπλοϊκής εταιρίας, αλλά ούτε καν

της από τον ∆ήµαρχο (…) .

72/2012 του ∆Σ, για εικοσιτετράωρη λειτουργία των

για τις προθέσεις των εταιριών του πορθµείου

Η παράταξή µας δεν κλείνει το µάτι στα µεγάλα

δροµολογίων του πορθµείου Πόρου – Γαλατά όλο

Πόρου - Γαλατά για την επόµενη χρονιά και δεν είχε

τοπικά και εθνικά συµφέροντα και δηλώνει

το χρόνο (ανά µισή ώρα από 07:00 έως 01:00 και ανά

προκαλέσει την διαβούλευση µαζί τους σχετικά µε τα

ξεκάθαρα ότι, εφόσον αναλάβει τη διοίκηση του

µία ώρα από 01:00 έως 07:00 τους καλοκαιρινούς

δροµολόγιά τους. Επίσης, τόσο σε ό,τι αφορά το

τόπου,

µήνες και τα Παρασκευο - Σαββατοκύριακα του

ακτοπλοϊκό ζήτηµα, όσο και σε ό,τι αφορά την

διαπραγµατευτεί σοβαρά και σκληρά µαζί τους, µε

χειµώνα και µε περισσότερα από ένα πλοία

πορθµειακή σύνδεση µε τον Γαλατά, µέχρι πολύ

µοναδικό γνώµονα το συµφέρον του τόπου.

ταυτόχρονα κατά τις ώρες και µέρες αιχµής όλου
του χρόνου), τα οποία έχουν απορριφθεί, µε
αποτέλεσµα ακόµα και η οδική σύνδεση του νησιού
µε τον Πειραιά να είναι ιδιαίτερα προβληµατική.
Όµως, σε ένα τόσο σοβαρό και περίπλοκο θέµα,
δεν είναι το σωστό περιεχόµενο των κειµένων, αλλά
η

σταθερή

και

συνεχής

διαπραγµατευτική

προσπάθεια που µπορεί να επιφέρει χειροπιαστά
αποτελέσµατα. Η παράταξή µας θεωρεί ότι η
αντιµετώπιση του ζητήµατος πρέπει να µην είναι
περιστασιακή και να γίνεται µε βάση τις ακόλουθες
αρχές οι οποίες δυστυχώς µέχρι σήµερα δεν
έχουν υιοθετηθεί:

και

-αντίθετα-

Ψηφίσµατος

όλων

η

δηµοτική
των

∆ήµων

αρχή
του

η

και

χάραξη

ο

µε

την

παροχή

σταθερής

∆ήµος,

για

σοβαρών

διαπραγµατευτικής

πρώτη

φορά,

θα
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Εκτός πορείας
Τώρα τι γίνεται µε το Κ.Ε. Πόρος;
Η παράταξή µας είναι η µόνη που έχει δηλώσει επισήµως ότι οι εγκαταστάσεις
του Κ.Ε. Πόρος πρέπει να διεκδικηθούν από το ∆ήµο και να αξιοποιηθούν στο
πλαίσιο µιας οικονοµικά βιώσιµης πρότασης εκµετάλλευσής τους. Βασικά οφέλη
από µια τέτοια εξέλιξη θα ήταν η στέγαση δηµοσίων υπηρεσιών, σχολείων,
καταστηµάτων, κέντρων εκδηλώσεων και υποδοµών φιλοξενίας αθλητικών
σωµατείων, η πολεοδοµική ενοποίηση του λιµανιού και των κοινοχρήστων
χώρων του στρατοπέδου και η απόδοση των αθλητικών εγκαταστάσεων στους
τοπικούς συλλόγους. Αντί αυτών, το Κ.Ε.Πόρος, µετά την οριστική παύση της
προπαίδευσης, βρίσκεται τα τελευταία χρόνια σε απαξίωση, µε κίνδυνο, εκτός
των άλλων να πέσει στα νύχια του ΤΑΙΠΕ∆ και στη συνέχεια ιδιωτών επενδυτών.
Όσο κανείς δεν διεκδικεί όµως, τόσο αρχίζουν οι διεκδικήσεις εις βάρος του.
Κάπως έτσι, το Π.Ν. ζήτησε ξαφνικά αντίτιµο για την χρήση των εγκαταστάσεων
από τους τοπικούς αθλητικούς συλλόγους που τις χρησιµοποιούν. Ευτυχώς, µετά
από ενέργειες του αντιπροέδρου της Γυµναστικής Ένωσης, Κώστα Γκιων,
η απαίτηση µπήκε προς το παρόν στο περιθώριο.

Παιδική χαρά: στου κουφού την πόρτα…
Έχουµε κουραστεί να θίγουµε την κατάσταση που επικρατεί στην παιδική χαρά
του Άλσους Παπαντωνίου, σε ό,τι αφορά την καθαριότητα. Όσο και να το λέµε
όµως, φαίνεται πως είναι µάταιο, αφού οι υπεύθυνοι δεν δίνουν δεκάρα, ούτε για
τις συνθήκες υπό τις οποίες παίζουν τα παιδιά µας, ούτε για την κριτική και τις
«προσβολές» που τους απευθύνουµε λέγοντας ότι οι εικόνες αυτές
αντικατοπτρίζουν το επίπεδο του ∆ήµου µας (δηλαδή προφανώς το δικό τους
επίπεδο και όχι όσων δεν φέρουν ευθύνη για το θέµα). Το µόνο που «έπιασε»
ήταν όταν αποφασίσαµε να αντικαταστήσουµε µε δικά µας έξοδα το κόντρα –
πλακέ της τσουλήθρας που είχε σπάσει, και κυρίως, όταν αποφασίσαµε να το
ανακοινώσουµε. Μέχρι και δελτίο τύπου εξέδωσε ο ∆ήµαρχος (!) για να εξηγήσει
τι …δεν έκανε για το θέµα, ενώ ορισµένοι σύµβουλοί του τόλµησαν να µας
ζητήσουν και τα ρέστα στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αµέσως µετά, για πρώτη
φορά µετά από τρία χρόνια, η δηµοτική αρχή αποφάσισε να επισκευάσει τα
υπόλοιπα όργανα της παιδικής χαράς. Και πάλι όµως, δεν φρόντισε να αναθέσει
σε κάποιον δηµοτικό υπάλληλο να καθαρίζει καθηµερινά τον χώρο. Τελικά, τους
λείπει το µυαλό, τους λείπει η ευαισθησία, ή τους λείπουν και τα δύο;

Τρεις µήνες απλήρωτοι εργαζόµενοι της ∆ΗΚΕΠ
Απλήρωτοι παρέµειναν από τον Αύγουστο έως τον Οκτώβριο οι εργαζόµενοι
της ∆ΗΚΕΠ, οι οποίοι δυστυχώς έχουν συνηθίσει τέτοιες καταστάσεις αφού η
καθυστέρηση αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που συµβαίνει. ∆ικαιολογία για την
κατάσταση αυτή δεν υπάρχει, ειδικά όταν οι αιρετοί του ∆ήµου φροντίζουν να
παίρνουν πάντα εγκαίρως το µισθό τους, µεταβιβάζοντας το όποιο
χρηµατοδοτικό κενό στους υπαλλήλους. Επιπλέον, είναι απαράδεκτο να υπάρχει
τέτοιο χρηµατοδοτικό κενό σε έναν ∆ήµο που σε γενικές γραµµές έχει
συµµαζεµένα οικονοµικά (όχι βέβαια εξαιτίας της οικονοµικής του πολιτικής,
αλλά εξαιτίας της παντελούς απουσίας έργων τα τελευταία χρόνια). Η ευθύνη
βέβαια για την ασυνέπεια της ∆ΗΚΕΠ, δεν βαραίνει αποκλειστικά την Πρόεδρό
της Ελένη Κουτουζή, αλλά πρωτίστως την ηγεσία του ∆ήµου. Στις περιπτώσεις
αυτές όµως υπάρχει και η πολιτική ευθύνη και η επιλογή της παραίτησης.

Parking Σκαφών «Ο ΒΙΟΚΑ»
Όσοι δηµότες ή επισκέπτες του Πόρου έχετε σκάφη ή αυτοκίνητα που δεν
έχετε που να τα φυλάξετε το χειµώνα, ο ∆ήµος Πόρου φροντίζει για εσάς,
προνοώντας για την ασφαλή και δωρεάν φύλαξή τους σε ιδιόκτητο
περιφραγµένο χώρο. Πρόκειται για το χώρο της µονάδας Βιολογικού
Καθαρισµού, στον οποίο, µιας που η µονάδα έτσι κι αλλιώς δεν λειτουργεί (µόνο
ο νόµος της βαρύτητας λειτουργεί για να ωθήσει τα λύµατα στην θάλασσα), οι
-πάντα σκεπτόµενοι πρωτοπόρα- διοικούντες τον ∆ήµο αποφάσισαν να
αλλάξουν χρήση, εξυπηρετώντας όσους δεν θέλουν να σπαταλάνε τα λεφτά
τους στις µάντρες φύλαξης σκαφών που βρίσκονται στον Γαλατά και την Πλάκα.
Φυσικά δεν πιστεύουµε ότι η εξυπηρέτηση γίνεται µόνο για κάποιους
προνοµιούχους, αλλά ότι στο νέο αυτό Parking του ∆ήµου, µπορούν και όλοι οι
υπόλοιποι δηµότες και επισκέπτες να φέρνουν τα ταχύπλοά τους, τις
ψαρόβαρκές τους, ακόµα και τα αυτοκίνητά τους. Αρκεί να έχουν γερές µύτες
και να µην τους ενοχλεί η γενικότερη εικόνα γυφτιάς και φθοράς δηµόσιας
περιουσίας που επικρατεί στο χώρο.

600.000 € - όπως λέµε 600.000 στραγάλια…
Μια σοβαρή υπόθεση για την οποία κανείς δεν γνωρίζει τίποτα είναι αυτή των
περίπου 600.000€, τα οποία διεκδικεί η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος από τον
∆ήµο Πόρου. Η υπόθεση έχει ως εξής: µε βάση σύµβαση που υπέγραψαν η ΑΤΕ
και ο εργολάβος που κατασκεύασε το κτήριο του «Γηροκοµείου», ο ∆ήµος
Πόρου θα έπρεπε στις αρχές της δεκαετίας του 2000 να καταβάλει στην ΑΤΕ και
όχι στον εργολάβο την οφειλή του απέναντί του. Όµως, αυτό δεν συνέβη και ο
εργολάβος εισέπραξε το σύνολο της αµοιβής του (300.000€) από το ∆ήµο, µε
αποτέλεσµα η ΑΤΕ να ζητάει σήµερα τα ίδια χρήµατα µε τις προσαυξήσεις τους.
Όπως αποκαλύφθηκε, το εξώδικο µε το οποίο η ΑΤΕ είχε κοινοποιήσει στο
∆ήµο της σύµβασή της µε τον µακαρίτη σήµερα εργολάβο «εξαφανίστηκε»,
αφού ο δηµοτικός υπάλληλος που υπέγραψε για την παραλαβή του δεν το
παρέδωσε στον τότε ∆ήµαρχο κ. Σπυρίδων. Ο υπάλληλος στη συνέχεια πέρασε
από Ε.∆.Ε. και τιµωρήθηκε µε πειθαρχική ποινή, αλλά αθωώθηκε στο ποινικό
δικαστήριο, όπου κατέθεσε ως µάρτυρας υπεράσπισης ο κ. Σπυρίδων. Έτσι
λοιπόν, ούτε γάτα ούτε ζηµιά, αφού ο µόνος που πρέπει να πληρώσει είναι ο
∆ήµος. Η υπόθεση σχετίζεται και µε το γιαπί της ΑΤΕ, το οποίο ρηµάζει επί
χρόνια δίπλα στην «Παλιά Ηλεκτρική». Ο νυν ∆ήµαρχος δηλώνει ότι δεν
γνωρίζει τίποτα για το θέµα.

Στρα - Ταν Πλαν
Όλοι γνωρίζουµε τον συµπαθή σκύλο των κόµιξ του Λούκυ Λουκ, Ραν Ταν Πλαν.
Πρόκειται για τον σκύλο της φυλακής, ο οποίος νόµιζε ότι οι φυλακισµένοι
Ντάλτον, οι οποίοι στην πραγµατικότητα ήθελαν να δραπετεύσουν, ήταν οι
καλύτεροί του φίλοι και τούς ακολουθούσε. Ενίοτε µάλιστα δάγκωνε και τον
δεσµοφύλακα, ο οποίος ήταν ο µοναδικός που τον φρόντιζε και µπορούσε να
τον προστατεύσει. Επίσης, καµιά φορά που ο Ραν Ταν Πλαν κοιµόταν και τού
πατούσαν την ουρά, συνέχιζε τον ύπνο του και µετά από µισή ώρα πεταγόταν
στον αέρα σκούζοντας. Τα αντανακλαστικά αυτά κάποιον µας θυµίζουν…

