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Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στις 28 ∆εκεµβρίου,
στις 18:00 στο κτίριο Συγγρού..
Με µεγάλη χαρά σας προσκαλούµε στη
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Αλλαγής Πορείας
που θα πραγµατοποιηθεί στις 28 ∆εκεµβρίου, στις
18:00 στο κτίριο Συγγρού.
Η πρόσκληση απευθύνεται σε φίλες και φίλους όλων
των ηλικιών και ιδιαιτέρως σε εκείνους της τρίτης
ηλικίας για να ανταλλάξουµε ευχές και απόψεις.
Όσο για τους µικρούς µας φίλους, τους περιµένουν
πολλές εκπλήξεις αλλά και…. ο Άγιος Βασίλης για να
τους µοιράσει δώρα για τη νέα χρονιά! Ελάτε να
περάσουµε ένα όµορφο απόγευµα µε κεράσµατα,
καφέ και Χριστουγεννιάτικη ατµόσφαιρα!

ΒΙΟΚΑ:
34 Χρόνια αποτυχίας

Ιδιωτικοποίηση του λιµανιού:
ο χρόνος µετράει αντίστροφα

Εσωτερικός Οικισµός:
τέλος στην αποµόνωση
µε ξεκάθαρες δεσµεύσεις

Για πρώτη φορά η Αλλαγή Πορείας παρουσιάζει

Σοβαρότατες παραβάσεις του ΤΑΙΠΕ∆ κατά τη

Σε µαρασµό η τοπική οικονοµία του εσωτερικού

ολόκληρο το ιστορικό του έργου από το 1980

διαδικασία για την παραχώρηση του λιµανιού.

οικισµού του Πόρου. Η Αλλαγή Πορείας παρουσιάζει

µέχρι σήµερα µαζί µε τις τελευταίες εξελίξεις

Πρόταση της Αλλαγής Πορείας για αντεπίθεση

τις προτάσεις της για την αναζωογόνηση της αγοράς

σχετικά µε το θέµα.

από το ∆ήµο.

και της προσβασιµότητας του εσωτερικού οικισµού.
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Για τον Πόρο

Με την ψήφιση στις αρχές Νοεµβρίου από το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, του ετήσιου Τεχνικού Προγράµµατος
και του Προϋπολογισµού του 2014, τελευταίου έτους
της τρέχουσας δηµοτικής θητείας, συµπληρώθηκε
η εικόνα των πολιτικών πεπραγµένων της παρούσας
δηµοτικής αρχής.
Η αρνητική ψήφος της παράταξής µας (για 3η χρονιά)
στις αποφάσεις αυτές, δεν αποτελεί µια τυπική
αντιπολιτευτική κίνηση, αλλά εκφράζει την καταδίκη
του πολιτικού µηδέν και της διαχειριστικής αδιαφάνειας.
Είναι αδιανόητο το γεγονός ότι την τρέχουσα δηµοτική περίοδο (αλλά και την προηγούµενη) δεν έχει γίνει ούτε
ένα µεγάλο έργο στο ∆ήµο Πόρου και ότι τα ετήσια Τεχνικά Προγράµµατα των τελευταίων χρόνων είχαν τα
εξής χαρακτηριστικά: πρώτον, δεν περιέλαβαν ούτε ένα µεγάλο έργο πνοής, δεύτερον, τα έργα µεσαίας
κλίµακας που περιελάµβαναν δεν υλοποιήθηκαν και τρίτον υλοποιήθηκαν µόνο µικρά έργα, τα οποία
αφορούσαν κυρίως δαπάνες εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ για την ανεπιτυχή αντιµετώπιση των προβληµάτων
του Βιολογικού.
Επιπλέον, ο ∆ήµος Πόρου, για περισσότερα από 6 χρόνια φέρνει για ψήφιση Προϋπολογισµούς χωρίς να έχει
δηµοσιεύσει τον ισολογισµό χρήσης της προηγούµενης χρονιάς. Πρόκειται για ένα πρωτοφανές –και φυσικά
παράνοµο- φαινόµενο που δεν επιτρέπεται να συµβαίνει ούτε καν σε περίπτερο. Με δεδοµένη αυτή την
πρακτική, κανείς δεν γνωρίζει τι συµβαίνει στην πραγµατικότητα µε τα οικονοµικά του ∆ήµου, τι εισπράξεις και
τι έξοδα γίνονται και ποια δεν γίνονται. Υπόψη των δηµοτικών συµβούλων τίθενται υποθετικά νούµερα και
ευσεβείς πόθοι, χωρίς κανείς να γνωρίζει αν οι χρήσεις του ∆ήµου όλα αυτά τα χρόνια είναι πλεονασµατικές ή
ελλειµµατικές και πώς διαµορφώνονται, αλλά και πώς αξιοποιούνται τα χρηµατικά υπόλοιπα που βεβαιώνονται
στο τέλος κάθε έτους. Χαρακτηριστικό της απίστευτης αυτής αδιαφάνειας είναι ότι, παρότι η υπεξαίρεση του
2010 – 2011 δεν έχει ποτέ εγγραφεί στους Προϋπολογισµούς (θυµίζω: περίπου 585.000€ από τα χρηµατικά
υπόλοιπα του ∆ήµου και του Λιµενικού Ταµείου - για το οποίο παρεµπιπτόντως ισχύουν τα ίδια), τα νούµερα
των χρηµατικών υπολοίπων που αποτυπώθηκαν στους Προϋπολογισµούς των ετών από το 2010 έως σήµερα
είναι πραγµατικά. Με λίγα λόγια, η αδιαφάνεια –ελλείψει ισολογισµών- είναι τέτοια που επέτρεψε στη δηµοτική
αρχή να εξαφανίσει λογιστικά τα υπεξαιρεθέντα ποσά σε χρόνο και µε τρόπο που κανείς δεν έχει καταλάβει.
Φυσικά, το ίδιο εύκολο θα ήταν να εξαφανίσει και άλλα ποσά, χωρίς να το καταλάβει κανείς.
Κι όµως, οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας ψήφιζαν ανελλιπώς τα Τεχνικά Προγράµµατα και τους
Προϋπολογισµούς της ντροπής. Κι όµως, η κεντρική ∆ιοίκηση ενέκρινε τους δεύτερους και την κατασπατάληση
δηµόσιου χρήµατος για τον ΒΙΟΚΑ χωρίς να βλέπει τίποτα το µεµπτό. Πρόκειται βέβαια για την ίδια κεντρική
∆ιοίκηση που, κάτω από τις χλιαρές αντιδράσεις του ∆ήµου, σήµερα παραχωρεί το λιµάνι µας σε ιδιώτες για
40 χρόνια και που χθες χαρακτήρισε το µισό νησί βιοµηχανική ζώνη ιχθυοκαλλιεργειών. Για την ίδια κεντρική
∆ιοίκηση που έκλεισε τη ∆ΟΥ, τη ∆ΕΗ, τον ΟΤΕ, που υπολειτουργεί το Κέντρο Υγείας, που αφήνει να ρηµάζει
το Κ.Ε. Πόρος και που έχει µετατρέψει το νησί µας σε άγονη γραµµή, χωρίς να νοιώσει καµία σοβαρή
αντίδραση από την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πώς να αντιδράσει όµως κάποιος που είναι τόσο πολύ εκτεθειµένος
και ευάλωτος και πώς να ασκήσει τον πειθαρχικό του έλεγχο κάποιος άλλος που έχει τόσο πολύ ανάγκη την
σιωπή του για την υλοποίηση των δικών του σχεδίων. Η αλληλεξάρτηση λοιπόν που υπάρχει µεταξύ των
διαφορετικών επιπέδων διοίκησης τα τελευταία χρόνια, έχει οδηγήσει σε µία πρωτοφανή υποτίµηση των
συµφερόντων του τόπου, προς όφελος της επιβίωσης αποτυχηµένων τοπικών ηγεσιών και της υλοποίησης
καταστροφικών κεντρικών πολιτικών αποφάσεων.
Αυτή δυστυχώς είναι η ωµή αλήθεια και συµπληρώνεται από το συµπέρασµα ότι αν δεν σπάσει ο δεσµός αυτός,
ο Πόρος δεν πρόκειται να ξεφύγει από την ηθική και οικονοµική κατρακύλα της χώρας.
Αν όµως σπάσει, είµαι απολύτως πεπεισµένος, ότι σε ένα τόσο µικρό, αλλά προνοµιούχο µέρος, µπορούµε να
κάνουµε θαύµατα και να δηµιουργήσουµε ένα πρότυπο µοντέλο ανάπτυξης στην Ελλάδα της κρίσης. Αυτό είναι
και το στοίχηµα µε το οποίο θα βρεθούµε αντιµέτωποι στις δηµοτικές εκλογές του 2014.
Εύχοµαι σε όλες και σε όλους καλά Χριστούγεννα, µε υγεία, ευτυχία, αλλά και µε αισιοδοξία για το µέλλον.

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

Προσφορές αγάπης από την Αλλαγή Πορείας
Για τρίτη συνεχή χρονιά, οι σύµβουλοι της Αλλαγής Πορείας
επιστρέφουν στην κοινωνία του Πόρου την «αποζηµίωσή» τους από
τις συµµετοχές τους στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Έτσι, η παράταξή µας θα διαθέσει και φέτος δωροεπιταγές των
40 ευρώ για αγορά τροφίµων από καταστήµατα του Πόρου σε
συνανθρώπους µας που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη, τονώνοντας
παράλληλα και την τοπική αγορά.
Λόγω της εντεινόµενης οικονοµικής κρίσης, οι δωροεπιταγές αυτές
φέτος, µετά την ενίσχυση του «κοινωνικού µας ταµείου» και από άλλα
µέλη της παράταξής µας, καθώς και από την οικογένεια του επικεφαλής
µας Γιάννη ∆ηµητριάδη, ελπίζουµε ότι θα ξεπεράσουν τις 100.
Επίσης, όπως και πέρυσι, σε συνεργασία µε την ταβέρνα «Η Ρότα»
του µέλους της παράταξής µας Γιώργου ∆ηµητριάδη, η Αλλαγή
Πορείας θα παράσχει γεύµατα για τις ηµέρες των γιορτών σε
δηµότες που τα έχουν ανάγκη.
Οι συνάνθρωποί µας που θα λάβουν τις παραπάνω προσφορές
προκύπτουν µετά από διασταύρωση των σχετικών στοιχείων του
∆ήµου Πόρου και από επικοινωνία και συνεννόηση µε όλες τις
εκκλησίες του νησιού.
Ωστόσο, παρακαλούµε τις φίλες και τους φίλους µας να µην
διστάσουν να µάς υποδείξουν περιπτώσεις συνανθρώπων µας που
τυχόν έχουν σοβαρή ανάγκη για βοήθεια.

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στις 28 ∆εκεµβρίου,
στις 18:00 στο κτίριο Συγγρού.
Με µεγάλη χαρά σας προσκαλούµε στη
Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Αλλαγής Πορείας
που θα πραγµατοποιηθεί στις 28 ∆εκεµβρίου, στις
18:00 στο κτίριο Συγγρού.
Η πρόσκληση απευθύνεται σε φίλες και φίλους όλων
των ηλικιών και ιδιαιτέρως σε εκείνους της τρίτης
ηλικίας για να ανταλλάξουµε ευχές και απόψεις.
Όσο για τους µικρούς µας φίλους, τους περιµένουν
πολλές εκπλήξεις αλλά και…. ο Άγιος Βασίλης για να
τους µοιράσει δώρα για τη νέα χρονιά! Ελάτε να
περάσουµε ένα όµορφο απόγευµα µε κεράσµατα,
καφέ και Χριστουγεννιάτικη ατµόσφαιρα!
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Οι σύµβουλοι µας

Αναξιοποίητη,
εγκαταλελειµµένη
και λεηλατηµένη η ακίνητη
περιουσία του ∆ήµου

Η σηµασία
του λιµανιού του Πόρου

1) Κληροδότηµα ∆ουζίνα
α. Ηµιτριώροφο διατηρητέο κτίριο στην οδό Πραξιτέλους 13, στην Πλατεία
Κλαυθµώνος: µισθώθηκε το 2005 για 25 χρόνια προκειµένου να
αναπαλαιωθεί έναντι σχετικού µισθώµατος. Σήµερα οφείλει µισθώµατα της
τάξεως των 100.000€. Προ έτους αποφασίστηκε η έξωση του µισθωτού και
ορίστηκε δικηγόρος αλλά δεν έχει κινηθεί η διαδικασία.
β. Οίκηµα ∆ηµαρχείου: το ισόγειο παραµένει ανεκµετάλλευτο µετά την
αποχώρηση των ΕΛΤΑ το 2007. Ύστερα από πιέσεις µας, η ∆ιεύθυνση
Εθνικών Κληροδοτηµάτων αποφάσισε να εκµισθώσει στο ∆ήµο για 5 χρόνια
το ισόγειο µε τον 1ο όροφο και τη σοφίτα έναντι 35.000€ ετησίως από 10-92013. Περιµένουµε να δούµε πότε θα το χρησιµοποιήσει.
γ. Κτήµα Ασκελίου, ελαιώνας 12 στρεµµάτων: έχει τοπογραφηθεί και χωριστεί
σε 4 οικόπεδα, ξεριζώθηκαν οι ελιές και χρησιµοποιείται ως αποθηκευτικός
χώρος. Απαράδεκτη εικόνα.
δ. Αγρόκτηµα Λιθινού µε Σφαγεία: δεν έχει τοπογραφηθεί και λεηλατείται
από όµορους ιδιοκτήτες. Τα σφαγεία είναι κλειστά και ανεκµετάλλευτα πλέον
των 10 ετών και το κτήµα άµισθο.
ε. Αγρόκτηµα Καραπολίτι: δεν έχει τοπογραφηθεί και λεηλατείται από
όµορους ιδιοκτήτες. Πρόσφατα, ιδιώτης περιέφραξε τµήµα του και εκκρεµεί
η υπόθεση στα δικαστήρια. Η πέτρινη οικία του είναι γκρεµισµένη, τα
εσπεριδοειδή ξεριζώθηκαν και είναι χρόνια άµισθο.
2) Κληροδότηµα Καραµάνου
Αγρόκτηµα µε πέτρινη οικία στην Κάνταλη, εγκαταλελειµµένο, καταπατηµένο,
άµισθο και λογγοµένο µε γκρεµισµένη την οικία.
3) Κληροδότηµα Κωστελένου:
Περιήλθε στο ∆ήµο τον Ιούλιο του 2006 και περιλαµβάνει καταστήµατα,
οικίες , αγρόκτηµα 12 στρεµµάτων στην Αγία Άννα στο Γαλατά και διαµέρισµα
στον Πειραιά. ‘Έχουν περάσει 8 χρόνια και ο ∆ήµος δεν έχει εισπράξει ούτε
ένα ευρώ από τα µισθώµατα.
4) Κληροδότηµα - δωρεά Ν.Σαµπάνη
Αγρόκτηµα 100 στρεµµάτων, συνιδιοκτησία κατά 50% µε το ∆ήµο
Τροιζηνίας. Τα τελευταία 6 χρόνια είναι άµισθο και εγκαταλελειµµένο.
5) Κληροδότηµα - δωρεά Πελαγίας ∆ρουδέ
Άφησε όλη την περιουσία της στο ∆ήµο για το Γηροκοµείο. Ο ∆ήµος έλαβε
το 2008 τη διαθήκη της και µέχρι σήµερα δεν την έχει αποδεχτεί παρόλο που
κατέβαλε παράνοµα σε δικηγόρο - ο οποίος δεν έκανε τίποτα- 1.280€ για την
τακτοποίηση της.
(Θα τρίζουν τα κόκαλα των ευεργετών δωρητών).

Στις 9.12.2013 η δηµοτική αρχή έφερε στο ∆Σ την έγκριση εξώδικου
διαµαρτυρίας προς τους εµπλεκόµενους φορείς, σχετικά µε την
παραχώρηση του λιµανιού από το ΤΑΙΠΕ∆. Επρόκειτο για εξώδικο που
συνέταξε η παράταξή µας, προκειµένου να το επιδώσει µαζί µε συλλόγους
και φορείς του νησιού και που, µετά από συνεννόηση µε το ∆ήµαρχο,
καταθέσαµε στη συνεδρίαση της 13.11.2013, προκειµένου να µελετηθεί από
τους συµβούλους και να επιδοθεί εκ µέρους του ∆ήµου, λαµβάνοντας
µεγαλύτερη βαρύτητα.
Παρ’ όλα αυτά, στις 9 ∆εκεµβρίου, η πλειοψηφία καταψήφισε την
πρόταση. Ορισµένοι επικαλέστηκαν άγνοια του περιεχοµένου και άλλοι το
βρήκαν αιχµηρό. Τελικά αποφάσισαν να στείλει ο ∆ήµος διαφορετικό
εξώδικο, αφού πρώτα οριστεί δικηγόρος να το συντάξει και στη συνέχεια
πάει το θέµα στην Οικονοµική Επιτροπή για έγκριση του κόστους
επίδοσης κτλ. Ως εκ τούτου, ένα άλλο εξώδικο µπορεί να επιδοθεί τελικά
από το ∆ήµο, όταν αυτό που ζητάµε να µην γίνει, θα έχει ήδη γίνει.
Αυτό το περιστατικό καταδεικνύει σε µεγάλο βαθµό τον τρόπο που
αντιδρούµε ως ∆ήµος. Άτολµα, διστακτικά και µε αδικαιολόγητη
καθυστέρηση σε ζητήµατα τεράστιας σηµασίας.
∆υστυχώς δεν έχουµε αντιληφθεί τη σηµασία του θέµατος. ∆εν έχουµε
αντιληφθεί πως µέχρι να λήξει η παραχώρηση, οι περισσότεροι από εµάς
θα είµαστε…“εν τόπω χλοερό”. Το λιµάνι, ο ίδιος ο Πόρος, θα περάσει
στα χέρια επενδυτή µε µοναδικό στόχο το κέρδος! Θα παίξει σε ένα
γήπεδο χωρίς κανόνες, αφού ποτέ δεν υπήρξαν κανόνες για τους
µεγαλοεπιχειρηµατίες στην Ελλάδα, πόσο µάλλον τώρα.
Θεωρούµε απίθανο να περιφραχτεί η παραλία και να απαγορευτεί η
πρόσβαση; Ή µετά από κάποια χρόνια να επεκταθεί η προβλήτα προς τη
θάλασσα και να ανεγερθούν άλλες κατασκευές; Ήδη προβλέπεται η
ανέγερση δύο κτιρίων µπροστά από το κτίριο Συγγρού. Τελικά, θεωρούµε
απίθανο στα επόµενα 40 χρόνια τα συµφέροντα των Ποριωτών να
αποδειχθούν αντίθετα µε αυτά του ενοικιαστή;
Κάποιοι, καλοπροαίρετα, ελπίζουν ότι ο επενδυτής θα φέρει και την
ανάπτυξη. Μια µατιά όµως σε χώρες που ξεπουλούν τα πάντα αρκεί για να
δει κανείς ότι η ανάπτυξη έρχεται για τις εταιρίες και όχι για τις τοπικές
κοινωνίες. Ας δούµε πόσο αναπτύχθηκε ο Σαρωνικός µε την παραχώρηση
του αεροδροµίου σε Γερµανούς.

Γιώργος Αλιφέρης,

Γιώργος Καΐκας,

Αρχιπλοίαρχος Π.Ν. ε.α.

Καθηγητής χηµείας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

Οι σύµβουλοι µας

Νέο ΕΣΠΑ:
Γιατί δεν πρέπει να χαθεί
ούτε ένα ευρώ

Σελ. 5

Κοινωνική
αλληλεγγύη

Όλοι γνωρίζουµε για τα προγράµµατα ΕΣΠΑ και τη χρησιµότητά τους
στις επιχειρήσεις. Οι επιχειρηµατίες, είτε ανήκουν σε αυτές που
ονοµάζονται «µεγάλες», είτε «µικρές» επιχειρήσεις, µπορούν να
επωφεληθούν από ένα πρόγραµµα και να επιδοτηθούν ανάλογα µε τις
ανάγκες της επιχείρησης τους στον τοµέα που πραγµατικά το έχουν
ανάγκη.
Είναι λοιπόν πολύ σηµαντικό να γίνει προσπάθεια να απορροφηθούν όλοι
οι πόροι που αναλογούν στον τόπο µας, από πολλές και διαφορετικές
επιχειρήσεις, από διαφορετικούς κλάδους, µε διαφόρους τζίρους, παλιές
και νεοσύστατες επιχειρήσεις, επιχειρήσεις που έχουν ένα όραµα για τη
δραστηριότητα τους, που θέλουν να δουν τους στόχους τους να
υλοποιούνται .
Καθώς διανύουµε αυτούς τους δύσκολους καιρούς µε όλο και πιο βαριές
φορολογίες και αβάσταχτες κυρώσεις, είναι αναγκαίο οι επιχειρήσεις να
βρουν τρόπους να πατήσουν γερά στα πόδια τους, µέσα από τα
χρηµατοδοτικά προγράµµατα του ΕΣΠΑ. Πλέον οι µικροµεσαίες
επιχειρήσεις όπως και ο κλάδος των αγροτών (αγροτική ανάπτυξη)
µπορούν να αναπτύξουν τις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες µε τα
επιδοτούµενα προγράµµατα, έτσι ώστε να δηµιουργηθεί ένας άξονας
ανάπτυξης που τόσο πολύ έχει ανάγκη ο τόπος µας.
Ο τουριστικός
κλάδος, που προσφέρει εργασία σε τόσα άτοµα και οικογένειες κάθε
χρόνο, θα επωφεληθεί επίσης πολύ από τα νέα προγράµµατα ΕΣΠΑ, ενώ
θα δηµιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας χωρίς µεγάλο κόστος προς
την επιχείρηση .
Η διαδικασία είναι απλή και γνωστή στον επιχειρηµατικό κόσµο που
οραµατίζεται και θέλει πραγµατικά να αναπτύσσεται, ακόµα και σε αυτή τη
δυσµενή εποχή για την οικονοµία της χώρας. Ίσως τελικά να µην είναι
τόσο δύσκολο και περίπλοκο να αλλάξει η τύχη και το µέλλον των
επιχειρήσεων και κατ’ επέκταση και του τόπου που µας φιλοξενεί . Γιατί να
το αφήσετε να χαθεί;

Σε λίγες µέρες στον Πόρο, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, θα
γιορτάσουµε τις Άγιες µέρες των Χριστουγέννων. Τα Χριστούγεννα είναι
συνυφασµένα µε την οικογένεια, τη συντροφικότητα και την κοινωνική
αλληλεγγύη. Αυτές τις µέρες αποφασίζουµε να αφιερώσουµε λίγο από το
χρόνο µας, όχι µόνο στην ικανοποίηση των δικών µας αναγκών, αλλά και
στις ανάγκες των ασθενέστερων µελών της κοινωνίας µας. Οφείλουµε να
βοηθήσουµε τους συνανθρώπους µας να νοιώσουν ότι αποτελούν µέλη
του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου και ότι δεν έχουν αφεθεί να
διαχειριστούν µόνοι τους τα προβλήµατα και τις δυσκολίες, οικονοµικής ή
άλλης φύσης, που αντιµετωπίζουν.
Στο πλαίσιο αυτό, πέρα από την όποια επίδειξη κοινωνική αλληλεγγύης
εκ µέρους της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, είναι απαραίτητη και η καταλυτική
παρέµβαση των θεσµικών οργάνων του Κράτους. Στη δικιά µας
περίπτωση το ρόλο αυτό έχει ο ∆ήµος.
Η παρέµβαση του ∆ήµου είναι εξίσου σηµαντική καθώς διαθέτει τους
οικονοµικούς πόρους και τους µηχανισµούς που µπορούν να οδηγήσουν
σε ένα καλύτερο αποτέλεσµα, τουλάχιστον από υλικής πλευράς.
Ωστόσο, στην περίπτωση του ∆ήµου Πόρου απ’ ότι φαίνεται δεν
µπορούν να επιβεβαιωθούν οι αποτελεσµατικές δράσεις που όλοι
προσδοκούµε προκειµένου να δοθεί µια αξιοπρεπής λύση στο ζήτηµα των
αναξιοπαθούντων συµπολιτών µας.
Η οικονοµική κρίση που έχει οδηγήσει πολύ κόσµο στα όρια της φτώχειας
αξιώνει την βέλτιστη δράση από το ∆ήµο. Αλλά που… Εδώ και χρόνια
αναµέναµε από τις προηγούµενες δηµοτικές αρχές το χτίσιµο του ΚΑΠΗ
µε σκοπό την καλύτερη υποβοήθηση των φτωχών γερόντων.
Τι έγινε στο τέλος; Τίποτα! Έµεινε στις µακέτες.
Αλλά πέραν του ΚΑΠΗ που δεν λειτουργεί και του προγράµµατος
«Βοήθεια στο σπίτι», τι άλλο έχει κάνει ο ∆ήµος για την ανακούφιση των
ευπαθών οµάδων; Γιατί αδρανεί και επαφίεται µονάχα στην καλή θέληση
των συλλόγων και της Εκκλησίας; Φυσικά δεν περιµένω απάντηση γιατί
η παρούσα δηµοτική αρχή γνωρίζει να πράττει µονάχα για το θεαθήναι
και όχι για την ουσία. Ας ελπίσουµε ότι το πνεύµα των Χριστουγέννων θα
βοηθήσει…

Kώστας ∆όσκαρης

Παναγιώτα Κοράλλη

Οικονοµολόγος, λογιστής

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

Σελ. 6

Οι προτάσεις µας

Η παράταξή µας στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
της 9.12.2013 έκανε τις ακόλουθες τοποθετήσεις:
1. Εισηγηθήκαµε - όπως είχε συµφωνηθεί σε
προηγούµενη συνεδρίαση - την άµεση επίδοση από
το ∆ήµο στους αρµόδιους φορείς του εξώδικου
αιτήµατος που προσκόµισε η παράταξή µας,
αναφορικά µε τις παράνοµες ενέργειες του
ΤΑΙΠΕ∆ για την ιδιωτικοποίηση του λιµανιού.
Η πλειοψηφία καταψήφισε την πρότασή µας,
επιφέροντας επιπλέον καθυστέρηση στο χρόνο
αντίδρασης

του

∆ήµου

στις

συντελούµενες

παρανοµίες. Κατόπιν των ανωτέρω, η παράταξή µας
θα συνυπογράψει το εξώδικο µε άλλους φορείς του
Πόρου και θα το επιδώσει χωρίς τη συµµετοχή του
∆ήµου.
2. Υπερψηφίσαµε την απόφαση του ∆Σ του ∆ΛΤ
για δηµιουργία υδατοδροµίου στον Πόρο.
3. Επισηµάναµε, για µια ακόµα φορά, ότι από το
2006 µέχρι σήµερα δεν έχουν εφαρµοσθεί οι
αποφάσεις του ∆Σ για την επιστροφή των τελών
που παρανόµως έχουν εισπραχθεί από ευπαθή
άτοµα και ζητήσαµε να κινηθούν άµεσα οι
διαδικασίες για την επιστροφή τους.
4. Ζητήσαµε ενηµέρωση για το αν ο ∆ήµος έχει
προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για να
διασφαλίσει τη νόµιµη παραχώρηση των πλαζ
για το 2014 προκειµένου να µην υπάρξει ζηµιά
στον τουρισµό, αλλά και στα οικονοµικά του ∆ήµου
και του ∆ΛΤ, όπως το 2013 (πάνω από 60.000€).
5. Προτείναµε και υπερψηφίστηκε να µην εγκριθεί
το αίτηµα του Υπουργείου Ναυτιλίας για δωρεάν
παραχώρηση δηµοτικού κτιρίου για τη στέγαση του
Λιµεναρχείου Πόρου, καθώς τα οικονοµικά του
∆ήµου είναι ήδη δυσχερή.
6. ∆ιαφωνήσαµε µε τη νοµιµοποίηση όλων
αδιακρίτως των αυθαίρετων κατασκευών εντός
αιγιαλού - παραλίας στα διοικητικά όρια του
∆ήµου και την κατάργηση της Επιτροπής που είχε
συστήσει το ∆Σ µε αρµοδιότητα την καταγραφή
των κατασκευών αυτών, προκειµένου να γίνει
αξιολόγηση από το ∆Σ για το ποιες πρέπει να
νοµιµοποιηθούν. Κατόπιν της διαφωνίας µας
αποφασίστηκε η αναβολή του θέµατος.

Σελ. 8

ΒΙΟΚΑ

ΒΙΟΚΑ - 34 χρόνια αποτυχίας
Εν αναµονή κρίσιµων εξελίξεων στην υπόθεση του

κατασκευάστηκε ήταν πολύ µεγαλύτερη από αυτή

µελέτη, ένας δεύτερος λόγος για την κατασκευή

Βιολογικού Καθαρισµού, µετά την ψήφιση στις 13

που αντιστοιχούσε στον τότε (αλλά και στον

νέου αποχετευτικού δικτύου 8 µόλις χρόνια µετά το

Νοεµβρίου από το ∆Σ, της ανάθεσης εκπόνησης

σηµερινό) µέγιστο πληθυσµό των 21.000 κατοίκων.

πρώτο, ήταν και «η αύξηση των πληθυσµιακών

«Συνολικής µελέτης πραγµατογνωµοσύνης» µε

Η υπερδιαστασιολόγηση των µηχανικών εξαρτηµάτων

δεδοµένων» - αφού η µονάδα είχε στο µεταξύ

χρηµατοδότηση από την παράταξή µας και µετά την

και η αντίστοιχη δέσµευση των προδιαγραφών

κατασκευαστεί για 35.700 κατοίκους - και κατά συνέπεια

ξαφνική παρέµβαση της Περιφέρειας Αττικής για

όλων των επόµενων έργων, πέρα από την αύξηση

η διατοµή των υφιστάµενων αγωγών κρίθηκε ανεπαρκής.

ακύρωση

του κόστους κατασκευής, είναι αναµφισβήτητο

Έτσι, χωρίς να γίνει απολύτως καµία ενέργεια για

πλέον ότι αποτελεί έναν από τους κυριότερους

τον καταλογισµό των ευθυνών που οδήγησαν στην

λόγους για τα σηµερινά προβλήµατα.

απόλυτη αχρήστευση και ακαταλληλότητα ενός

Τον Ιανουάριο του 2000, και ενώ η κατασκευή της

τόσο ακριβού και καινούργιου τότε έργου,

Βιολογικού

µονάδας ΒΙΟΚΑ προχωρούσε, υπεγράφη, µεταξύ

αποφασίστηκε η εξ ολοκλήρου αντικατάστασή του.

Καθαρισµού στον Πόρο ξεκινά τον Οκτώβριο του

του ∆ήµου Πόρου και του µελετητή ∆. Εφραιµίδη,

Η Νοµαρχία Πειραιά συµφώνησε µε το «πόρισµα»

1980, επί ∆ηµαρχίας του αειµνήστου Στ. Σολωµονίδη,

σύµβαση για τη σύνταξη της µελέτης «Εσωτερικού

της µελέτης και τον Ιούλιο του 2003 υπεγράφη νέα

όταν και κατατέθηκε µελέτη «Αποχέτευσης

δικτύου αποχέτευσης Πόρου». Το αντικείµενο της

µελέτη για το αποχετευτικό, για «Κατασκευή

ακαθάρτων υδάτων Πόρου - Γαλατά Τροιζηνίας».

µελέτης περιελάµβανε την πλήρη υδραυλική µελέτη

αντλιοστασίων, καταθλιπτικών αγωγών & κεντρικών

της

απόφασης,

παρουσιάζουµε

το

ιστορικό του έργου από το 1980 µέχρι σήµερα.

Η κατασκευή του έργου
Η

προσπάθεια

δηµιουργίας

κατασκευή

συλλεκτήρων ακαθάρτων». Φορέας υλοποίησης

αποχετευτικού δικτύου, η οποία ξεκίνησε τελικά

ορίστηκε µε απόφαση ∆Σ η Νοµαρχία, η οποία το

µετά από 9 χρόνια, όταν το Σεπτέµβριο του 1989

Σεπτέµβρη του 2004 υπέγραψε την εργολαβική

υπεγράφη εργολαβικό συµφωνητικό µεταξύ της

σύµβαση µε την εταιρεία ∆ΙΚΤΥΩΣΗ Α.Τ.Ε.

Νοµαρχίας Πειραιά και της Ηρακλής Τσίπρας

Παράλληλα, το 2005 συντάχθηκε από την Τεχνική

Α.Τ.Ε. για «Κατασκευή του εσωτερικού δικτύου

Υπηρεσία του ∆ήµου Πόρου µελέτη του έργου

αποχέτευσης». Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το

«∆ίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων ∆ήµου Πόρου

Νοέµβριο του 1994, επί ∆ηµαρχίας Σπ. Σπυρίδωνα,

(ολοκλήρωση δικτύων, αντλιοστάσιο τοπικής

όταν και υπεγράφη πρωτόκολλο προσωρινής

ανύψωσης ΑΟ1)», η οποία το ∆εκέµβρη του ίδιου

παραλαβής, ενώ τον Οκτώβριο του 1995 υπεγράφη

έτους ανατέθηκε από το ∆ήµο στον ανάδοχο

το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής από την τότε

«Ιωάννη Αργυρίου». Σηµειώνεται ότι οι ανωτέρω

Νοµαρχία Πειραιά. Σηµειώνεται ότι στο πλαίσιο

µελέτες δεν προέβλεπαν την κατάργηση του

του εν λόγω έργου, το 1992, προκειµένου να

παντοροϊκού δικτύου στη Σφαιρία, ούτε τη

περάσουν οι αγωγοί, χωρίς καµία µελέτη και χωρίς

σύνδεση αρκετών κάθετων αγωγών που ακόµα και

να ληφθούν οι απαιτούµενες εγκρίσεις, έγινε

σήµερα καταλήγουν στη θάλασσα. Επίσης, δεν

επέκταση των κρηπιδωµάτων του λιµανιού στο

προέβλεπαν σύστηµα απόσµισης για το νέο δίκτυο,

τµήµα που άρχισε να καταρρέει τον Οκτώβριο του

µε αποτέλεσµα το 2009 να τοποθετηθούν σε όλα

2012, από την Αγροτική Τράπεζα µέχρι και τη γωνία

τα αντλιοστάσια µονάδες απόσµισης (συσκευές

Η

µελέτη

αφορούσε

µόνο

την

έναντι του φαρµακείου ∆ρούγκα.

των δικτύων αποχέτευσης όλων των οικιστικά

UV), οι οποίες ωστόσο δεν έλυσαν το πρόβληµα.

Με το δίκτυο (υποτίθεται) έτοιµο επί 5 χρόνια, αλλά

ανεπτυγµένων περιοχών του ∆ήµου Πόρου, έως το

Τον Απρίλιο του 2006, εφτά χρόνια µετά την

χωρίς να υπάρχει ακόµα µονάδα επεξεργασίας

στάδιο της οριστικής µελέτης και της σύνταξης των

υπογραφή της σχετικής σύµβασης, γίνεται η οριστική

λυµάτων, τον Αύγουστο του 1999 , υπεγράφη

απαιτούµενων τευχών δηµοπράτησης, µε επανεξέταση

παραλαβή της µονάδας επεξεργασίας λυµάτων

η εργολαβική σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου Πόρου

του ήδη κατασκευασµένου από την προηγούµενη

από την τότε Περιφέρεια Αττικής, µε την

και της εταιρείας Consus Tεχνική Α.Τ.Ε. για την

εργολαβία Τσίπρα, αγωγού µεταφοράς λυµάτων.

παρατήρηση ότι «δεν κατέστη δυνατή η πλήρης

«Πλήρη µελέτη, κατασκευή και δοκιµαστική

Αυτό συνέβη επειδή ήταν κοινό µυστικό ότι το

δοκιµαστική λειτουργία των εγκαταστάσεων»,

λειτουργία

επεξεργασίας

δίκτυο που είχε παραδοθεί το 1995 δεν θα

επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί τα έργα του δικτύου

λυµάτων Πόρου - Γαλατά», µε χρηµατοδότηση

λειτουργούσε ποτέ λόγω κακοτεχνιών και ήταν

αποχέτευσης και δεν διοχετεύονταν λύµατα. Το ∆Σ

από κονδύλια της Ε.Ε. Κεντρικό σηµείο, όσον

επιβεβληµένη η κατασκευή νέου αποχετευτικού

Πόρου, µετά από γνωµοδότηση Επιτροπής που

αφορά το συγκεκριµένο έργο, είναι ότι οι σχετικές

δικτύου από µηδενική βάση, όπως συµπέρανε

συγκρότησε, η οποία υπέβαλε έκθεση, σύµφωνα µε

µελέτες και χρηµατοδοτήσεις βασίστηκαν σε

τελικά η µελέτη, η οποία υποβλήθηκε τον Μάρτιο

την οποία εκφράστηκε η εκτίµηση (ή ακριβέστερα

ιδιαιτέρως αισιόδοξες «εκτιµήσεις» αναφορικά µε

του 2003 από το ∆ήµο στη Νοµαρχία Πειραιά.

η µαντεψιά) ότι και στην περίπτωση προσκόµισης

την αναµενόµενη εκτόξευση του πληθυσµού της

Η κακή κατασκευή όµως του έργου Τσίπρα δεν

λυµάτων δεν θα παρουσιαστεί δυσλειτουργία, µε

περιοχής σε 35.700 άτοµα το 2034 (ισοδύναµος

ήταν ο µοναδικός λόγος για την εξ ολοκλήρου

την υπ’ αριθµ. 202/2006 απόφασή του ενέκρινε το

πληθυσµός καλοκαιριού). Έτσι η εγκατάσταση που

αντικατάστασή του. Σύµφωνα µε την εν λόγω

παραπάνω πρωτόκολλο παραλαβής.

της

εγκατάστασης

ΒΙΟΚΑ

Σελ. 10

Η λειτουργία και συντήρησή του από το ∆ήµο Πόρου
Πέρα

από

επιµερίζονται

τις

σοβαρότατες

(κατά

τρόπο

ευθύνες
που

που

δεν

έχει

διερευνηθεί ποτέ) µεταξύ ∆ήµου, Νοµαρχίας,
µελετητών και κατασκευαστών, αναφορικά µε την
κατασκευή των απαιτούµενων έργων, για τη
σηµερινή τραγική κατάσταση του ΒΙΟΚΑ υπάρχει
και µια ξεκάθαρη αποκλειστική ευθύνη του ∆ήµου
Πόρου. Πρόκειται για την απόλυτη απουσία
ενεργειών εξασφάλισης των προϋποθέσεων για τη
σωστή λειτουργία του Βιολογικού. Συγκεκριµένα,
κανείς ποτέ, ούτε πριν το 2006 (παραλαβή
µονάδας),

ούτε

πριν

το

2008

(έναρξη

λειτουργίας δικτύου), ούτε µετά, δεν φρόντισε
για

την

εξασφάλιση

των

απαραίτητων

προϋποθέσεων, οι οποίες θα διασφάλιζαν ότι
ο Βιολογικός θα λειτουργούσε σωστά και ότι τα
χρήµατα που δαπανήθηκαν δεν θα πήγαιναν
χαµένα.

Κανείς δεν φρόντισε για το θεσµικό πλαίσιο
λειτουργίας του ΒΙΟΚΑ (δηµιουργία σχετικού

Βλάβη στο δίκτυο στις 15 ∆εκεµβρίου 2013

οργανισµού, διεύθυνσης ή τµήµατος), για τη
στελέχωσή του (δεν υπάρχει ούτε ένα άτοµο στο

Τα παραπάνω µάλιστα προβλέπονται, τόσο από τη

προσωπικού ασφαλείας της µονάδας… τον

∆ήµο Πόρου µε τη σχετική αρµοδιότητα), για την

νοµοθεσία, όσο και από την περιβαλλοντική

τακτικό έλεγχο και συντήρηση… την τήρηση

πρόσληψη εξειδικευµένου προσωπικού, για την

αδειοδότηση της µονάδας (Απόφαση Έγκρισης

αρχείου µε εργαστηριακές αναλύσεις…

ανάθεση αρµοδιοτήτων και τοµέων ευθύνης, για

Περιβαλλοντικών Όρων), η οποία είχε εκδοθεί πριν

θα ειδοποιεί τις αρµόδιες υπηρεσίες σε

την τήρηση αρχείου µετρήσεων, για τον καθορισµό

την κατασκευή της, µε διάρκεια ισχύος µέχρι το

περίπτωση ρύπανσης… τήρηση µέτρων και

υπευθύνων λειτουργίας και ασφαλείας κτλ. Επίσης,

2003, χωρίς να ανανεωθεί ποτέ (οι απαιτούµενες

χρονοδιαγράµµατος …αρχείο στη διάθεση

κανείς δεν φρόντισε ποτέ για τον καθορισµό του

ενέργειες ξεκίνησαν µόλις φέτος, αφότου η παράταξή

συναρµόδιων υπηρεσιών κ.α.».

κόστους και την εξασφάλιση της χρηµατοδότησης

µας υπέβαλε σχετική µήνυση στο ∆ήµαρχο κ. Στρατηγό

Επίσης, προβλέπεται οι δεξαµενές να έχουν

της λειτουργίας του Βιολογικού και για τη

και ο εισαγγελέας του άσκησε ποινική δίωξη).

καπάκια για να µην διαχέεται στο περιβάλλον

συµµετοχή

πλέον

Το χειρότερο όµως δεν είναι η τυπική έλλειψη της

η δυσοσµία, κάτι το οποίο -άγνωστο γιατί- δεν

Τροιζηνίας στη χρηµατοδότηση αυτή. Αντίθετα,

περιβαλλοντικής αδειοδότησης, αλλά η πραγµατική

συµπεριλήφθηκε στα σχετικά έργα, καθώς και

υπήρξε δυσανάλογη και αδικαιολόγητη προτίµηση

έλλειψη των προϋποθέσεων που είχαν τεθεί στην

η δεντροφύτευση του περιβάλλοντος χώρου και

στη διάθεση πόρων για τη συντήρηση, την

ΑΕΠΟ που έληξε το 2003, σχετικά µε τη λειτουργία

άλλες ενέργειες για την ένταξη του εργοστασίου

επιδιόρθωση βλαβών και την αγορά ανταλλακτικών.

της µονάδας. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτή, «για τη

στο τοπίο.

Επίσης, ο ∆ήµος δεν προέβη ποτέ στις

σωστή λειτουργία της µονάδας απαιτούνται

Τίποτα από τα παραπάνω δεν έλαβαν χώρα, ούτε

απαραίτητες ενέργειες που αφορούν στην

τακτικοί

το 2006, ούτε το 2008, ούτε ποτέ! Αντίθετα,

υποχρέωση των καταστηµάτων υγειονοµικού

χειρισµών

ενδιαφέροντος να τοποθετήσουν λιποσυλλέκτες

προσωπικό καθώς και µόνιµη απασχόληση

διαδοχικά κακότεχνα έργα, τα έθεσε σε λειτουργία

στις αποχετεύσεις τους, στη διασφάλιση ότι τα

εξειδικευµένου προσωπικού… ο φορέας του

στον «αυτόµατο πιλότο» και επί χρόνια ξοδεύει

όµβρια ύδατα δεν θα καταλήγουν στο δίκτυο, ότι

έργου θα είναι υπεύθυνος για την πρόβλεψη

εκατοµµύρια για να αγοράζει ίδια ανταλλακτικά και

δεν θα συνδέονται βόθροι µε το δίκτυο, ότι θα

εξειδικευµένου προσωπικού …µε στόχο την

να εκτελεί ίδιες εργασίες που δεν αντιµετωπίζουν

εισπράττονται τα τέλη αποχέτευσης και ότι θα

προστασία του περιβάλλοντος. Ο επικεφαλής

τα

συνδέονται

της εγκατάστασης θα είναι διπλωµατούχος

εντοπίσει τις αιτίες τους. Έτσι, ο Βιολογικός

καταστήµατα. Ποτέ, ούτε πριν το 2006, ούτε πριν

χηµικός ή µηχανικός

περιβάλλοντος ή

Πόρου-Γαλατά, ένα έργο µε κόστος κατασκευής

το 2008, ούτε µετά, δεν θεσπίστηκε κανονισµός

µηχανικός µε βασικές σπουδές ή εξειδίκευση

περίπου 10.000.000€, µε δυσανάλογο κόστος

αποχέτευσης - λειτουργίας του ΒΙΟΚΑ και δεν

στη λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας

συντήρησης και ανυπολόγιστο κόστος δυσφήµισης

συστάθηκε η προβλεπόµενη Επιτροπή του ∆Σ για

καθαρισµού λυµάτων/υγρών αποβλήτων.

για

τη διαχείρισή του, αρµοδιότητα της οποίας θα ήταν

Ο αρµόδιος φορέας λειτουργίας του έργου θα

χαρακτηρίζεται ως ένας «τεράστιος σηπτικός

και πολλές από τις παραπάνω ενέργειες και έλεγχοι.

είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση του

βόθρος που διατρέχει το νησί».

του

∆ήµου

σωστά

όλες

Γαλατά

οι

και

οικίες

και

τα

εργαστηριακοί
από

έλεγχοι,

επιστηµονικό

και

επίβλεψη
τεχνικό

ο

∆ήµος

Πόρου

προβλήµατα,

την

παρέλαβε

αρνούµενος

τουριστική

µας

αδιαµαρτύρητα

πεισµατικά

οικονοµία,

να

σήµερα

ΒΙΟΚΑ
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Οι τελευταίες εξελίξεις: η ιστορία επαναλαµβάνεται
πιθανότατα δεν θα ξαναβρεθούν ούτε τα επόµενα,
όπως µας ξεκαθαρίστηκε. Βρέθηκαν δηλαδή µόνο
αφού το ∆Σ προχώρησε σε ανάθεση «µελέτης
συνολικής διάγνωσης» και θα δοθούν µόνο αν το
∆Σ δεν επιµείνει στην εκπόνησή της πριν την
εκτέλεση των νέων έργων. Συµπερασµατικά, µάς

δηλώθηκε ότι «ο δρόµος που έχετε διαλέξει είναι ο
σωστός, αλλά αν θέλετε τεχνική µελέτη µε τεύχη
δηµοπράτησης και χρηµατοδότηση έργων, πρέπει
να τον παρακάµψετε» και µάς τέθηκε ρητά ο όρος
να ανακαλέσουµε την απόφαση για εκπόνηση
«µελέτης συνολικής διάγνωσης» µε τη δωρεά της
παράταξής µας. Οι εκπρόσωποι της µειοψηφίας
(του ∆ήµου) ήµασταν οι µόνοι που δηλώσαµε ότι
επιµένουµε στη διενέργεια πραγµατογνωµοσύνης
πριν τη δροµολόγηση οποιουδήποτε έργου και
ζητήσαµε από όλους τους υπόλοιπους να
αναλάβουν δηµοσίως την πολιτική ευθύνη για τα
Παρότι η Περιφέρεια και η δηµοτική αρχή

κάνουν τη µελέτη είναι οι ίδιοι που συµµετείχαν στα

λεγόµενά τους. Ωστόσο, λάβαµε την απάντηση ότι

ισχυρίζονται ότι αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα

στάδια

των

όσα ειπώθηκαν δεν µπορούν να καταγραφούν, ενώ

εκπόνησης πραγµατογνωµοσύνης, τις τελευταίες

υφιστάµενων έργων και έτσι γνωρίζουν καλά όλα τα

µάς απαγορεύτηκε η ηχογράφηση της συζήτησης.

βδοµάδες «έχουν παίξει τα ρέστα τους»

προβλήµατα. Οι µηχανικοί αυτοί δήλωσαν ότι θεωρούν

Μάλιστα, διευκρινίστηκε ότι η χρηµατοδότησή και

προκειµένου αυτή να µην γίνει. Την ίδια στιγµή,

περιττή τη διεξαγωγή πραγµατογνωµοσύνης και ότι

το

µόλις πέντε χρόνια µετά την έναρξη λειτουργίας του

ξέρουν εκ των προτέρων ότι τα έργα παραδόθηκαν

εκτέθηκε, ούτε είναι βέβαιη, ούτε µπορεί να

ΒΙΟΚΑ, η πρώτη δηλώνει ότι η µονάδα χρειάζεται

άρτια στο ∆ήµο και καταστράφηκαν από το 2011 και

υποβληθεί στο ∆ήµο εγγράφως.

ολική αντικατάσταση, ενώ η δεύτερη αφήνει να

µετά. Σε ό,τι αφορά τη µονάδα, θεωρούν την

Από την πλευρά του, ο κ. Στρατηγός δήλωσε ότι

εννοηθεί ότι ίσως ισχύει το ίδιο και για το δίκτυο.

καταστροφή αυτή σχεδόν απόλυτη και -για λόγους

συµφωνεί µε την πρόταση. Έτσι, την αµέσως

Τα παραπάνω, τα οποία σχετίζονται και µε τις

συντοµίας- αντί να µπουν στη διαδικασία να δουν τι

επόµενη µέρα, ο κ. Κατσικάρης τού απέστειλε

βαθύτερες πολιτικές προεκτάσεις του ζητήµατος,

δουλεύει και τι όχι, θα αντικαταστήσουν εξ

επιστολή µε την οποία δήλωσε (µόνο) τη

αναδείχθηκαν κατά τη σύσκεψη που έλαβε χώρα

ολοκλήρου το σύνολο του µηχανολογικού και

διαθεσιµότητα της Περιφέρειας να εκπονήσει την

στις 9 ∆εκεµβρίου στο γραφείο του

ηλεκτρολογικού εξοπλισµού της (χαρακτηριστικά

«πλήρη µελέτη», ξεχνώντας, για πρώτη φορά µετά

Αντιπεριφερειάρχη ∆. Κατσικάρη .

ειπώθηκε ότι θα µείνουν µόνο τα τσιµέντα).

από τρία χρόνια, τον τίτλο που χρησιµοποιούσε

πλευράς

Αντίθετα, σε ό,τι αφορά το δίκτυο θα γίνουν µόνο

µέχρι τότε, δηλαδή «µελέτη συνολικής διάγνωσης

Περιφέρειας, ο Αντιπεριφερειάρχης, ∆. Κατσικάρης,

«βασικές διορθώσεις» οι οποίες θα βασίζονται στα

των υφιστάµενων προβληµάτων» . Ακολούθως,

ο Γεν. Γραµµατέας Αναπτυξιακού Σχεδιασµού και

«υφιστάµενα υδραυλικά δεδοµένα» (δηλαδή στις

ο ∆ήµαρχος ανακοίνωσε για την αµέσως επόµενη

Υποδοµών κ. Καρδοµατέας και ο π.σ. κ. Σπυρίδων

διαστάσεις που αντιστοιχούν στον πληθυσµό των

µέρα

και από πλευράς ∆ήµου, ο ∆ήµαρχος, ∆. Στρατηγός,

35.000 κατοίκων) «γιατί δεν έχει νόηµα να

προκειµένου να ληφθεί απόφαση για την αποδοχή

οι επικεφαλής των παρατάξεων της µειοψηφίας,

γυρίζουµε πίσω».

της πρότασης της Περιφέρειας, παρότι ο επικεφαλής

Γ. ∆ηµητριάδης και ∆. Πάνου και η δ.σ. Ν. Κοράλλη.

Η µελέτη θα ολοκληρωθεί εντός του προσεχούς

της παράταξής µας Γ. ∆ηµητριάδης, είχε ήδη

Κατά τη σύσκεψη και σε αντίθεση µε ό,τι µας

Ιανουαρίου και τα έργα θα ξεκινήσουν πριν το

καταθέσει στο λογαριασµό του ∆ήµου τα 24.600€

δήλωνε εγγράφως ο κ. Κατσικάρης τα τελευταία

καλοκαίρι. Αν όµως επιµείνουµε στη διενέργεια

της

χρόνια, ενηµερωθήκαµε ότι η Περιφέρεια ξαφνικά

πραγµατογνωµοσύνης και καθυστερήσουµε άλλους

πραγµατογνωµοσύνης,

µπορεί να εκπονήσει «πλήρη µελέτη» για τον

τρεις µήνες (αυτό τους µάρανε!), τότε η Περιφέρεια

προηγούµενες αποφάσεις του ∆Σ.

ΒΙΟΚΑ, αλλά και να εξασφαλίσει χρηµατοδότηση για

δεν θα µπορεί να εκπονήσει την τεχνική µελέτη που

Μετά από κοινοποίηση όλων των ανωτέρω στους

τα απαιτούµενα έργα. Ωστόσο, η «πλήρης» αυτή

θα απαιτείται για να εφαρµοστούν οι κατευθύνσεις

αρµόδιους Εισαγγελείς η συνεδρίαση αναβλήθηκε

µελέτη δεν θα περιλαµβάνει πραγµατογνωµοσύνη.

της, ούτε θα εξασφαλίσει τη χρηµατοδότηση των

για τις 17.12.2013, οπότε και η παράταξη της

Στο εύλογο ερώτηµα, πώς είναι γνωστά τα απαιτούµενα έργα

έργων. Για τη χρηµατοδότηση αυτή, βρέθηκαν

πλειοψηφίας (σύσσωµη) ψήφισε την αποδοχή της

αν δεν υπάρχει πραγµατογνωµοσύνη, η απάντηση

ξαφνικά 2,2 εκατοµµύρια ευρώ, τα οποία δεν είχαν

πρότασης της Περιφέρειας. Τα νεότερα στο

ήταν ότι, οι µηχανολόγοι της Περιφέρειας που θα

βρεθεί

επόµενο τεύχος.

Στη

σύσκεψη

συµµετείχαν,

από

της

ποτέ

επίβλεψης

τα

και

παραλαβής

προηγούµενα

χρόνια

και

χρονοδιάγραµµα

κατεπείγουσα

δωρεάς

της

«πρότασης»

συνεδρίαση

του

για

την

σύµφωνα

του

που

∆Σ,

εκπόνηση
µε

τις
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Λιµάνι

Ιδιωτικοποίηση λιµανιού: ο χρόνος µετράει αντίστροφα
µε την ισχύουσα νοµοθεσία, φορέας διαχείρισης
του λιµανιού του Πόρου εξακολουθεί να είναι το
∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο. Εποµένως, το ΤΑΙΠΕ∆,
δεν έχει καµία αρµοδιότητα να τροποποιεί τα όρια
του

λιµανιού,

να

αιτείται

περιβαλλοντικές

αδειοδοτήσεις και να δροµολογεί λιµενικά στο
λιµάνι µας – όπως παρανόµως κάνει.
• Τρίτον, στους δύο επίµαχους φακέλους, που το

ΤΑΙΠΕ∆

έχει

υποβάλει

προς

θεσµοθέτηση

(«Φάκελος Τροποποίησης Χωροθέτησης
Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών» & «Φάκελος
Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Έργων
Ανάπτυξης και λειτουργίας λιµένα Πόρου»)
αναφέρονται και ψευδή στοιχεία όσον αφορά την
υφιστάµενη

κατάσταση

του

λιµανιού .

Παρουσιάζονται ως άρτια και λειτουργικά, έργα
που δεν έχουν καν παραδοθεί εξαιτίας σοβαρών
κακοτεχνιών, όπως η πασσαλωτή προβλήτα και
Με σύµµαχο το χρόνο, που τόσο απλόχερα

Ωστόσο η πλειοψηφία, προτάσσοντας ποικίλες

αποκρύπτεται η αναγκαιότητα εκτέλεσης των πλέον

ο ∆ήµος Πόρου παραχωρεί στο ΤΑΙΠΕ∆ λόγω της

προφάσεις, αποφάσισε τελικά να µην το

αναγκαίων έργων, όπως της επισκευής των

ατολµίας του να αντιδράσει, οι διαδικασίες για την

εγκρίνει και αντιπρότεινε να οριστεί δικηγόρος

κρηπιδωµάτων από την οικεία Καρρά έως το

παραχώρηση του λιµανιού προχωρούν µε γοργούς

από το ∆ήµο, παραπέµποντας το θέµα στο

φαρµακείο ∆ρούγκα (τα οποία είναι γνωστό ότι

ρυθµούς. Προκειµένου οι διαδικασίες αυτές να

…µέλλον. Έτσι, µετά από αρκετούς µήνες που ήδη

έχουν ακριβώς τα ίδια κατασκευαστικά προβλήµατα

ανακοπούν, αλλά και για να περάσει το πολιτικό

έχουν χαθεί εξαιτίας της αδράνειας της δηµοτικής

µε το µικρό κοµµάτι που έχει ήδη καταρρεύσει).

µήνυµα ότι τα συντελούµενα σχέδια θα

αρχής, θα χαθούν και άλλοι µέχρι (και αν) να

• Συνέπεια των παραπάνω είναι ότι πολλά από τα

προσκρούσουν στην κάθετη αντίθεση της τοπικής

ολοκληρωθεί η διαδικασία από την πλευρά του

προβλεπόµενα στους φακέλους του ΤΑΙΠΕ∆ έργα,

κοινωνίας, η παράταξή µας, στη συνεδρίαση του

∆ήµου. Μέχρι τότε βέβαια, οι Υπουργοί µπορεί να

δεν ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ανάγκες

∆Σ που πραγµατοποιήθηκε στις 9.12.2013,

έχουν υπογράψει αυτό που τους ζητάµε να µην

του λιµανιού, ενώ τα πραγµατικώς αναγκαία έργα

εισηγήθηκε την άµεση επίδοση από το ∆ήµο

υπογράψουν και το ΤΑΙΠΕ∆ να έχει ολοκληρώσει

δεν προβλέπονται, δεν αδειοδοτούνται, δεν

στους αρµόδιους Υπουργούς και στον αρµόδιο

την πώληση του λιµανιού µας.

χρηµατοδοτούνται και γενικά δεν πρόκειται να

Εισαγγελέα, εξώδικου αιτήµατος για την

Με δεδοµένα τα παραπάνω, η Αλλαγή Πορείας θα

εκτελεστούν.

αναφορά των σοβαρών ποινικών αδικηµάτων

προχωρήσει στην άµεση επίδοση του εξώδικου

προϋπολογισµού 1.264.000€ για το διευρυµένο

που προκύπτουν από τις µέχρι σήµερα ενέργειες

αιτήµατος χωρίς την υπογραφή του ∆ήµου και

Τουριστικό Καταφύγιο (κτ. Συγγρού έως Αµβροσία

του ΤΑΙΠΕ∆ για την ιδιωτικοποίηση του

καλούµε όποιον πολίτη, Σύλλογο ή άλλο φορέα

και ∆ηµαρχείο έως Ευαγγελισµός) και 839.500€

λιµανιού.

επιθυµεί, να συµµετέχει στη διαµαρτυρία, να

για τα υπόλοιπα τµήµατα του λιµανιού, όταν στην

Το θέµα είχε τεθεί αρχικά από την παράταξή µας

προσέλθει στο γραφείο µας και να το υπογράψει

πραγµατικότητα τα απαιτούµενα για τη λειτουργία

στη συνεδρίαση της 24.10.2013, όταν και ο ∆ήµαρχος

µέχρι το τέλος ∆εκεµβρίου.

του λιµανιού έργα και την αποκατάσταση των

κ. Στρατηγός αποδέχτηκε την πρόταση του Γιάννη

Το

σοβαρότατες

σηµερινών προβληµάτων, είναι πολλαπλάσια και

∆ηµητριάδη να αναλάβει, µε τη συνδροµή των

παραβάσεις του ΤΑΙΠΕ∆ κατά τη διαδικασία

υπερπολλαπλάσιας αξίας. Όλα αυτά έχουν ως

δικηγόρων της Αλλαγής Πορείας, τη σύνταξη του

που προχωράει για την τροποποίηση της

αποτέλεσµα το λιµάνι του Πόρου να καταδικάζεται

σχετικού εξωδίκου, το οποίο ο επικεφαλής της

χωροθέτησης του λιµανιού µας και την

σε µακροχρόνια απαξίωση.

παράταξής µας εν συνεχεία έθεσε υπόψη του ∆Σ

περιβαλλοντική αδειοδότηση λιµενικών έργων

Φαίνεται ωστόσο πως η αναφορά των παραπάνω

στις 13.11.2013. Ένα µήνα µετά, και αφού η παράταξή

σε αυτό:

παραβάσεων, αλλά και όλα τα υπόλοιπα αναλυτικά

µας απέστειλε επείγον έγγραφο στο ∆ήµαρχο,

• Πρώτη και κυριότερη, η παράκαµψη της

νοµικά επιχειρήµατα που αναφέρονται στο εξώδικο

ζητώντας του να µην προκαλέσει επιπλέον

νοµοθεσίας που ισχύει για τα λιµάνια των

αίτηµα

καθυστέρηση στην επίδοση του εξωδίκου και, αν

παραδοσιακών οικισµών και η παράνοµη

συµβούλους της πλειοψηφίας ώστε να ψηφίσουν

δεν προτίθεται να το εγκρίνει, να το δηλώσει, ώστε

εφαρµογή των διατάξεων από τις οποίες

την επίδοσή του εξ ονόµατος του ∆ήµου.

η µειοψηφία να αποδεσµευτεί από τη συνεννόηση

εξαιρούνται ρητά οι παραδοσιακοί οικισµοί.

Ορισµένοι δεν µπήκαν καν στη διαδικασία να

και να το υποβάλει µόνη της, η δηµοτική αρχή το

• ∆εύτερον, παρά τη µεταβίβαση του δικαιώµατος

διαβάσουν το εξώδικο και άλλοι το βρήκαν... αιχµηρό.

έφερε προς συζήτηση στο ∆Σ.

µεταβίβασης του λιµανιού στο ΤΑΙΠΕ∆, σύµφωνα

Και ο χρόνος περνάει. Σίγουρα όχι υπέρ του Πόρου.

εξώδικο

επισηµαίνει

τις

δεν

Έτσι,

προβλέπονται

…ικανοποίησαν

αρκετά

έργα

τους
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Τοποθετήσεις

Η δηµοτική αγορά
της Ελένης Κανατσίδη*
Στην παραλιακή οδό του παραδοσιακού οικισµού
του νησιού µας, του Πόρου, βρίσκεται η ∆ηµοτική
Αγορά, στον 1ο όροφο της οποίας στεγάζονται
τρεις από τις κύριες δηµόσιες υπηρεσίες του τόπου
µας:

το

Λιµεναρχείο,

το

Τελωνείο

και

το

Ειρηνοδικείο. Στεγάζονται επίσης το Γραφείο
Γεωργικής Ανάπτυξης και ο Τ.Ο.Ε.Β.

(Τοπικός

Οργανισµός Εγγείων Βελτιώσεων). Το ισόγειο, το
οποίο αποτελείται από 12 καταστήµατα, είναι
εκµισθωµένο

σε

κρεοπωλεία,

ιχθυοπωλεία,

αρτοπωλείο, ανθοπωλείο κ.α. και εδώ λειτουργούν
και οι δηµόσιες κοινόχρηστες τουαλέτες.
Είναι το κτίριο που δέχεται το µεγαλύτερο αριθµό
πολιτών για τη διεκπεραίωση σηµαντικών θεµάτων
τους. Το Ειρηνοδικείο επισκέπτονται δικαστές,
εισαγγελείς και δικηγόροι καθώς και πολλοί
ηµεδαποί

και

αλλοδαποί

πολίτες,

για

να

παρασταθούν και να λύσουν νοµικά, κληρονοµικά,
ιδιοκτησιακά ή ποινικά θέµατα που τους
απασχολούν. Το Λιµεναρχείο επισκέπτονται
συντοπίτες µας που δραστηριοποιούνται σε
θαλάσσιες δραστηριότητες, όπως επαγγελµατίες
και ερασιτέχνες ψαράδες, βαρκάρηδες αλλά και
πολλοί τουρίστες για να δηλώσουν τον ελλιµενισµό
του σκάφους τους ή να πληρώσουν τα λιµενικά τέλη
που τους αναλογούν. To Τελωνείο ελέγχει τις
εξαγωγικές δραστηριότητες των κατοίκων της
περιοχής

(πρώην

επαρχίας

Τροιζηνίας),

τις

πετρελαιεύσεις των ντόπιων και διερχοµένων πλοίων
που δικαιούνται transit πετρέλαιο καθώς και
υποθέσεις λαθρεµπορίας. Το Γραφείο Γεωργικής
Ανάπτυξης εξυπηρετεί τους αγρότες της ευρύτερης
περιοχής και το Γραφείο Τοπικού Οργανισµού
Εγγείων Βελτιώσεων τους ιδιοκτήτες των κτηµάτων
του Λεµονοδάσους για θέµατα που τους απασχολούν.
Σε αυτό το κτίριο, λοιπόν, κυκλοφορεί πολύς κόσµος,
είτε για να επισκεφθεί κάποια από τις παραπάνω
υπηρεσίες, είτε για να ψωνίσει από τα καταστήµατα
της αγοράς. Εκτός από τους ντόπιους όµως, το κτίριο
επισκέπτονται και τουρίστες για να φωτογραφίσουν
τα προϊόντα ή την καθηµερινότητα των ντόπιων.
Αποθανατίζεται έτσι ο πολιτισµός µας, η κουλτούρα
µας. Είµαστε άραγε υπερήφανοι για αυτή την εικόνα;
Το κτίριο αυτό, το οποίο ανήκει στο ∆ήµο, κτίστηκε
κατά την περίοδο της ∆ικτατορίας, πριν από σαράντα
χρόνια, χωρίς οικοδοµική άδεια και δεν έχει
επισκευαστεί ποτέ.

Τοποθετήσεις

Η κατάστασή του είναι απαράδεκτη, αφού δεν έχει

του για την άθλια εικόνα του δικαστικού κτιρίου.

γίνει ποτέ κάποια προσπάθεια ευπρεπισµού του, ούτε

Ντρέποµαι όταν συναντώ αλλοδαπούς στην είσοδο

εξωτερικά, ούτε εσωτερικά. Λόγω των περικοπών

ή στο διάδροµο του Λιµεναρχείου να κοιτούν τα

των δαπανών του δηµοσίου καταργήθηκαν και οι

σκουπίδια στις σκάλες, τους βρώµικους τοίχους,

καθαρίστριες κι έτσι ήρθε και η βρώµα να

τους γκρεµισµένους σοβάδες και το σπασµένο τζάµι

ολοκληρώσει την καταστροφή. Οι σκάλες, οι

της τζαµαρίας. Ντρέποµαι, γιατί αυτό το κτίριο είναι

διάδροµοι και οι τοίχοι είναι βρώµικοι. Οι

στο σπίτι µου, είναι το σπίτι µας. Γιατί είναι δηµοτικό

επισκέπτες αντικρύζουν ξεφλουδισµένους σοβάδες,

και ανήκει σε όλους µας! Γιατί θα έπρεπε να είναι το

σπασµένα παντζούρια, άθλιες τουαλέτες, αλλά

στολίδι του νησιού και να είµαστε περήφανοι γι΄ αυτό.

υπερσύγχρονους λαµπτήρες σε ένα εγκαταλειµµένο

Σε κάποιο συρτάρι της τεχνικής υπηρεσίας του ∆ήµου

και βδελυρό κτίσµα.

υπάρχει προµελέτη ανάπλασης της ∆ηµοτικής

Έχουν περάσει πολλές τετραετίες και πολλοί

Αγοράς, εγκεκριµένη από την Αρχιτεκτονική Επιτροπή

δήµαρχοι από το ∆ήµο Πόρου από τότε που

(που είναι και το πιο δύσκολο στάδιο της αδειοδότησης),

κατασκευάστηκε το κτίριο, αλλα αυτό παραµένει ίδιο.

που απλά περιµένει την εφαρµογή της…

Ίσως πριν από σαράντα χρόνια να ήταν αξιοπρεπές.
∆εν θυµάµαι. Εγώ το ζω 27 χρόνια. Τόσα χρόνια
είµαι Γραµµατέας στο Ειρηνοδικείο Καλαυρίας. ∆εν
το θυµάµαι ποτέ αξιοπρεπές. Ντρέποµαι κάθε φορά
που κάποιος δικαστής µου εκφράζει τα παράπονά

*Η Ελένη Κανατσίδη
είναι Γραµµατέας στο Ειρηνοδικείο Καλαυρίας.
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Εκτός πορείας
Λεφτά για πέταµα (έτσι κι αλλιώς δεν είναι δικά µας)
Έχουµε αναφερθεί ξανά στο θέµα των πανάκριβων προσκρουστήρων που
υπήρχαν στις προδιαγραφές κατασκευής του «νέου δυτικού λιµανιού», για τους
οποίους πετάχτηκαν αρκετές δεκάδες (ή ίσως και εκατοντάδες) χιλιάδες ευρώ.
Κάποιοι άνθρωποι έκριναν ότι οι προσκρουστήρες αυτοί ήταν αναγκαίοι για το
λιµάνι και τους έβαλαν στη σχετική µελέτη. Κάποιοι άλλοι, έκριναν ότι οι πρώτοι
καλώς τους έβαλαν και ενέκριναν τη µελέτη. Κάποιοι άλλοι (ή µπορεί και οι ίδιοι)
διαπίστωσαν ότι οι προσκρουστήρες όντως αγοράστηκαν και τοποθετήθηκαν
όπως έπρεπε στο λιµάνι. Αµέσως µετά, κάποιοι άλλοι, έκριναν ότι πολλοί από
τους προσκρουστήρες αυτούς δεν κάνουν και αποφάσισαν (επειδή έτσι
γούσταραν) να τους βγάλουν και να τους πετάξουν σε µία άκρη και να
αγοράσουν καινούργιους και τέλος κάποιοι άλλοι –σήµερα- αφήνουν όσους είναι
ακόµα τοποθετηµένοι να καταστρέφονται. Κάποιος όµως δεν θα έπρεπε να
λογοδοτήσει για όλα αυτά;

«Παραδοσιακός» φωτισµός
Πρόκειται για µια µάλλον …άστοχη επιλογή για τον φωτισµό των σοκακιών
περιµετρικά της εκκλησίας των Εισοδίων της Θεοτόκου, στην περιοχή του Σινεµά.
Η τοποθέτηση χωνευτών µοντέρνων φωτιστικών µέσα στην ποριώτικη πέτρα,
σίγουρα αποτελεί µια αισθητικά κακή ιδέα, η οποία υλοποιήθηκε µε µια
(προφανώς) ακόµα πιο κακή κατασκευή, που οδήγησε στην καταστροφή των
φωτιστικών από την εισροή υγρασίας και νερού. Από αισθητικής άποψης,
µάλλον η σηµερινή εικόνα των γεµάτων χώµα φωτιστικών είναι αρκετά καλύτερη
από εκείνη των ξεκάρφωτων αναµµένων φωτιστικών περιµετρικά µιας ταπεινής
παραδοσιακής εκκλησούλας. Παρ’ όλα αυτά υπάρχει και µια ακόµα καλύτερη
εικόνα: εκείνη ενός κανονικού πλακόστρωτου δαπέδου! Μήπως µετά από τόσα
χρόνια ήρθε η ώρα να ξηλωθούν τελείως τα αποµεινάρια της κατασκευής και να
τοποθετηθούν πλάκες ποριώτικης πέτρας;

Το τούνελ του Νεωρίου
Μια από τις πιο όµορφες διαδροµές του Πόρου είναι αυτή που ενώνει το Μικρό
µε το Μεγάλο Νεώριο, από την οποία µπορούσε κανείς να απολαύσει µια
ονειρεµένη θέα της θάλασσας και -ειδικά τα απογεύµατα- της δύσης του ήλιου.
Εκτός από τους κατοίκους του Νεωρίου, τη διαδροµή αυτή ακολουθούν
καθηµερινά δεκάδες συµπολίτες µας, αλλά και τουρίστες, οι οποίοι κάνουν τον
περίπατό τους προς το Νεώριο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, για να τη
διασχίσεις χρειάζεσαι µανταλάκι για τη µύτη, αλλά και ακτίνες Χ για να δεις την
θέα της θάλασσας. Και αυτό, γιατί αφενός η δυσοσµία που αναδύεται από τα
καπάκια του Βιολογικού είναι αφόρητη και αφετέρου, γιατί από την πλευρά της
θάλασσας έχουν φυτρώσει (κυριολεκτικά και µεταφορικά) διάφορα οπτικά
εµπόδια. Όποιος και αν είναι ο υπεύθυνος για την «ανάκτηση» της θέας της
θάλασσας, τον παρακαλούµε πολύ να δράσει, ώστε να µην στερείται από
κατοίκους και επισκέπτες µια πτυχή (όσο µικρή και αν τη θεωρήσει κανείς) της
ποιότητας ζωής τους και του τουριστικού προϊόντος του νησιού. Η παράταξή
µας, από τη µεριά της, κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για το θέµα του
Βιολογικού, το οποίο θα λύσουµε πάση θυσία αν αναλάβουµε τη δηµοτική αρχή.

Ανεξήγητα φαινόµενα
Με την ευκαιρία του άρθρου της Ελένης Κανατσίδη για την δηµοτική αγορά,
πέραν όλων των άλλων ντροπιαστικών, αναρωτιόµαστε για το εξής όσον αφορά
την εικόνα της ταράτσας: καλά όλα τα ατάκτως τοποθετηµένα ή παρατηµένα air
condition και άλλα εξαρτήµατα και αντικείµενα που ανήκουν στον ίδιο το ∆ήµο,
τα οποία παρουσιάζουν µια απαράδεκτη εικόνα. Το µπουρί των 10 και βάλε
µέτρων µήκους και 3 - 4 µήκους και οι τεράστιοι αεραγωγοί και εξαερισµοί, τι
δουλειά έχουν; Έχουν καµιά ψησταριά στο Λιµεναρχείο, ή µήπως έχουν στήσει
καµιά φουφου στο ειρηνοδικείο;

∆έντροοοοο…
Είπαµε: µην ζητάµε και πολλά από τη δηµοτική αρχή. Πριν ένα χρόνο περίπου
έσωσε το δέντρο που έπεφτε στην περιοχή της κατάρρευσης του λιµανιού και
όλοι είπαµε µπράβο. Τι περιµένουµε λοιπόν, να σώσει και το επόµενο που πέφτει
φέτος; Και µάλιστα από µόνη της; Πέρυσι, ήταν το porosnews που κινητοποίησε
τη δηµοτική αρχή και πρόλαβε στο παραπέντε το πρώτο δέντρο πριν …πάει για
µπάνιο. Ελπίζουµε φέτος να έχει η εφηµερίδα µας την τιµή να κινητοποιήσει τους
υπευθύνους. Επ’ ευκαιρίας, επισηµαίνουµε κάτι σχετικό και πολύ σοβαρό: υπάρχει
και δεύτερη ρωγµή πιο µέσα από την κατάρρευση. Εκτός από το δέντρο, πρέπει
να προλάβετε και το δρόµο!

Το ψέµα έχει κοντά ποδάρια
Κατά φαντασίαν διαλόγους µε τον Πρόεδρο της Ένωσης Πλοιοκτητών
Επαγγελµατικών Σκαφών Τουρισµού κ. Αντ. Στελλιάτο και ανύπαρκτα δελτία
τύπου που δήθεν διαβεβαιώνουν ότι η ΕΠΕΣΤ θα συµµετέχει στο Σαλόνι του
Πόρου επικαλείται εδώ και δύο µήνες ο κ. Στρατηγός, για να πείσει ότι δήθεν ο
µεγαλύτερος φορέας του θαλάσσιου τουρισµού θα συµµετέχει και φέτος στο
Σαλόνι που θα πραγµατοποιηθεί στον Πόρο. Ακόµα και δελτίο τύπου εξέδωσε
ο ∆ήµος, µε το οποίο διατυµπανίζει την συµµετοχή της ΕΠΕΣΤ, όταν ο εν λόγω
φορέας, όχι µόνο δεν έχει δηλώσει τη συµµετοχή του, αλλά αντίθετα είναι
γνωστό ότι συζητά τη συµµετοχή του στο Σαλόνι που θα πραγµατοποιηθεί στο
Ναύπλιο τις ίδιες ακριβώς µέρες. ∆εν µπορεί να καταλάβει ο ∆ήµαρχος ότι
παραπλανώντας τον κόσµο για κάτι που αργά ή γρήγορα θα αποδειχθεί ότι είναι
ψέµα, κάνει χειρότερο κακό στον εαυτό του; «Και δεν κατάφερε να κρατήσει το
Σαλόνι και δεν µπορείς να πιστέψεις ποτέ τις διαβεβαιώσεις του». Ας έµενε
τουλάχιστον µόνο στο πρώτο…

