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Σελίδα 4

Έτοιµοι για την Αλλαγή Πορείας του Πόρου

ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ

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

Λύση για το ακτοπλοϊκό Μ. Βαρβάρου, Γ. Τσάµης, 
Α. Λαδάς: κλείσιµο νίκης 
του ψηφοδελτίου µας.

Βρείτε τις διαφορές!

Προχωρηµένες συζητήσεις του Γιάννη ∆ηµητριάδη µε 

εφοπλιστική εταιρία για δροµολόγηση καταµαράν µε 

έδρα τον Πόρο και δύο δροµολόγια ηµερησίως

Με την προσθήκη της γιατρού – µικροβιολόγου 

Μ. Βαρβάρου, του δις πανευρωπαϊκού 

πρωταθλητή κωπηλασίας Γιάννη Τσάµη και του 

 τ. µέλους της εθνικής οµάδας κανόε – καγιάκ και 

προπονητή Αντώνη Λαδά ολοκληρώθηκε το 

ψηφοδέλτιό µας.

∆ιαβάστε τη νέα ψυχαγωγική στήλη του εντύπου 

µας, στην οποία παρουσιάζουµε όµοια πράγµατα, 

προκαλώντας τους αναγνώστες να εντοπίσουν τις 

διαφορές. Σηµερινή πρόκληση: ο εντοπισµός των 

διαφορών στα προγράµµατα του κ. Σπ. Σπυρίδωνα 

το 2002 και το 2014. 

Όλοι οι υποψήφιοι δηµοτικοί 
σύµβουλοι του συνδυασµού µας, 

µε τα βιογραφικά και τις 
φωτογραφίες τους. 

Με µεγάλη χαρά 
σας παρουσιάζουµε 

το πληρέστερο και το πλέον 
ελπιδοφόρο ψηφοδέλτιο που έχει 
συµµετάσχει ποτέ στις δηµοτικές 

εκλογές του Πόρου. 
Το ψηφοδέλτιο που, 

µε την εντολή σας στις 18 Μαΐου, 
θα κληθεί να αλλάξει 

την πορεία του τόπου µας. 



Σελ. 2 Για τον Πόρο 

Λίγες µέρες πριν από τις εκλογές της 18ης Μαΐου, 

θα αναφερθώ στο τελικό δίληµµα που θα αντιµετωπίσουν 

πολλοί από τους ψηφοφόρους πριν πάρουν την τελική τους 

απόφαση: θα ψηφίσουν ελεύθερα ή θα υποκύψουν στην 

τροµοκρατία και τις απειλές;

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

∆υστυχώς το δίληµµα αυτό δεν είναι θεωρητικό, αλλά ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα που επικρατεί τη 
στιγµή αυτή στο νησί µας. Μπροστά στη διαφαινόµενη εκλογική του ήττα, το σύστηµα των συµφερόντων 
που προσπαθεί να µείνει γαντζωµένο στην εξουσία, παίζει το τελευταίο του χαρτί: την τροµοκράτηση 
των πολιτών. «Η κάθε επιλογή έχει το κόστος της. Ελπίζω κάποιοι και ειδικά οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, να 
µπορούν να το αντέξουν…» έγραψε ένας ανώνυµος σχολιαστής στον διάλογο που αναπτύσσεται στο διαδίκτυο, 
αναφερόµενος στα πρόσωπα που «τόλµησαν» να θέσουν υποψηφιότητα µε την Αλλαγή Πορείας, ή να την 
υποστηρίξουν. Στην «πιάτσα» συµβαίνουν και ακούγονται και άλλα, όπως απειλές για δουλειές που θα χαθούν, για 
προµηθευτές που θα κοπούν –ή κόπηκαν ήδη- από διαπλεκόµενες επιχειρήσεις, για εξώσεις που οι ιδιοκτήτες 
αποφάσισαν να κάνουν σε ενοικιαστές τους, δέκα µέρες πριν τις εκλογές κ.α. 

∆εν θα ηθικολογήσω λέγοντας ότι οι νοοτροπίες αυτές πρέπει να τιµωρηθούν και ότι είναι καταδικαστέες. Αυτό 
είναι προφανές, αλλά δεν είναι αυτό το επιχείρηµά µου για να ενθαρρύνω τους πολίτες να τις αποδοκιµάσουν 
(τι να την κάνεις την ηθική διάσταση του θέµατος, αν ο ανήθικος αντίπαλός σου είναι πράγµατι σε θέση να σε 
πλήξει βάναυσα...). 
Το επιχείρηµά µου είναι απολύτως κυνικό και ρεαλιστικό: Οι πολίτες πρέπει να τιµωρήσουν τις νοοτροπίες 
αυτές επειδή δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα από αυτές. Οι απειλές και οι εκφοβισµοί σήµερα στον Πόρο 
βασίζονται σε µία µπλόφα: την µπλόφα ότι αυτοί που τις εκτοξεύουν θα έχουν και αύριο την εξουσία. Όµως, η 
αλλαγή που έχει συντελεστεί στη βούληση του εκλογικού σώµατος είναι πλέον εδραιωµένη και είναι ξεκάθαρο ότι 
η πλειοψηφία που επιθυµεί να δώσει τέλος στην κατρακύλα των τελευταίων δεκαετιών είναι συντριπτική. 
Εποµένως, η τροµοκρατία και οι απειλές βρίσκονται στον αέρα και οι πολίτες δεν έχουν τίποτα να 
φοβηθούν και δεν έχουν κανένα λόγο να µην ψηφίσουν ελεύθερα αυτό που επιθυµούν. 

Σε σχέση µε τα παραπάνω, θα ήθελα να κάνω και µια ειδική αναφορά στους υπαλλήλους του ∆ήµου, οι 
οποίοι εκτός από τροµοκράτηση υφίστανται και πρωτοφανή ανελευθερία έκφρασης. Οι άνθρωποι 
αυτοί, όχι µόνο ανησυχούν για τη δουλειά τους, αλλά σχεδόν τους απαγορεύεται να εκφραστούν θετικά υπέρ µας 
ή ακόµα και να µάς µιλήσουν δηµοσίως. Είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά τα έγγραφα αιτήµατά µας από το 
Νοέµβριο του 2013 και παρά τις υποµνήσεις µας, ο Πρόεδρος του Σωµατείου τους δεν απάντησε στην 
πρόσκλησή µας για συνάντηση, ισχυριζόµενος προφορικά ότι δεν θέλει κανείς να προσέλθει. Η πραγµατικότητα 
όµως είναι ότι οι περισσότεροι θα ήθελαν µια συνοµιλία µαζί µας, αλλά φοβούνται να την κάνουν για να µην 
υποστούν τις συνέπειες. Βρίσκω λοιπόν την ευκαιρία να απευθυνθώ σε όλους και να τούς πω ότι µε την ψήφο τους 
θα απορρίψουν ή θα επιβραβεύσουν την καταπίεση αυτή. Επίσης, βρίσκω την ευκαιρία να πω ότι όλα όσα 
διαδίδονται ως λάσπη για την παράταξή µας, ότι δήθεν θα τούς διώξουµε κτλ, είναι ψέµατα και ότι εκείνοι που τα 
διαδίδουν είναι οι ίδιοι που τούς καταπιέζουν και τούς εκφοβίζουν.

Κλείνοντας, θέλω να καλέσω όλους τους δηµότες να ψηφίσουν ελεύθερα, µε κριτήρια α) το συλλογικό 
συµφέρον, β) τα χαρακτηριστικά των υποψηφίων και γ) την πληρότητα και την καθαρότητα των 
προγραµµάτων των δύο συνδυασµών και να τούς διαβεβαιώσω ότι στις 18 Μαΐου η τροµοκρατία, οι 
απειλές και όσοι τις εκτοξεύουν, θα αποτελέσουν παρελθόν.



Σελ. 3Οι δράσεις της παράταξής µας 

Περισσότεροι από 350 κάτοικοι της περιοχής έδωσαν το παρών στον 

Άγ. Γιώργη, στη συγκέντρωση που πραγµατοποίησε η Αλλαγή Πορείας 

την Κυριακή 28 Απριλίου. Στην οµιλία του, ο υποψήφιος ∆ήµαρχος της 

«Αλλαγής Πορείας», Γιάννης ∆ηµητριάδης, παρουσίασε τους 34 

υποψήφιους δηµοτικούς συµβούλους του συνδυασµού του και εξέθεσε 

τις βασικές πολιτικές προτεραιότητές του, καθώς και το σχέδιο της 

παράταξής του για την αναζωογόνηση του εσωτερικού οικισµού του 

Πόρου που περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, και την παροχή κινήτρων σε 

νέους επιχειρηµατίες µέσω της µείωσης των δηµοτικών τελών ώστε να 

ζωντανέψουν ξανά τα στενά του Πόρου. 

Ο Γιάννης ∆ηµητριάδης δήλωσε βέβαιος για τη νίκη στις επικείµενες 

εκλογές και έστειλε µήνυµα σε όλους τους δηµότες να αντισταθούν 

στην τροµοκρατία και στις απειλές, διαβεβαιώνοντάς τους ότι όσοι τις 

εκτοξεύουν, στις 18 Μαΐου θα τεθούν οριστικά στο περιθώριο της 

πολιτικής ζωής του τόπου.

Μήνυµα νίκης στη συγκέντρωση 
της Αλλαγής Πορείας στον Άγ. Γιώργη

Συγκεντρώσεις στον Πειραιά και στο Νεώριο
Ο Γιάννης ∆ηµητριάδης και οι υποψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι της Αλλαγής Πορείας 

σας προσκαλούν στις συγκεντρώσεις που θα πραγµατοποιηθούν:

• το Σάββατο 10 Μαΐου και ώρα 20:00 στην Καστέλα, στο ξενοδοχείο Cavo d’ Oro.

• την Κυριακή 11 Μαΐου και ώρα 18:00 στο Νεώριο, στην ταβέρνα του Βασίλη Μουρτζούκου. 



Σελ. 4 ∆ηµοτικές Εκλογές

Κλείσιµο νίκης του ψηφοδελτίου της Αλλαγής Πορείας
Με την προσθήκη της Μαρίας Βαρβάρου, του Γιάννη Τσάµη και του Αντώνη Λαδά 
ολοκληρώθηκε το ψηφοδέλτιό µας

∆ύο νέα παιδιά, τα οποία αποτελούν πρότυπο για τη νεολαία µας, 

ο Γιάννης Τσάµης (αριστερά στη φωτογραφία) και ο Αντώνης Λαδάς, είναι 

οι δύο τελευταίες πινελιές νίκης στο συνδυασµό µας. Ο Γιάννης, ο οποίος 

εργάζεται ως µόνιµος υπάλληλος στο Γενικό Λογιστήριο του κράτους, έχει 

αναδειχθεί δύο φορές πρωταθλητής Ευρώπης στην κωπηλασία τα έτη 

2007 και 2009. 

Ο Αντώνης, ο οποίος είναι πτυχιούχος γυµναστής ΤΕΦΑΑ Αθηνών, υπήρξε 

µέλος της Εθνικής οµάδας κανόε – καγιάκ από το 1998  έως το 2006, ενώ 

σήµερα, ως προπονητής του Ν.Ο.Π.Τ. προετοιµάζει τους επόµενους 

πρωταθλητές που θα αναδείξει ο τόπος µας. Τα δύο παιδιά έχουν µάθει να 

ανεβαίνουν πάντα στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, και είµαστε σίγουροι ότι 

όλοι µαζί θα είµαστε νικητές στις 18 Μαΐου.

Η Μαρία Βαρβάρου, γιατρός µε εξειδίκευση στη µικροβιολογία / βιοπαθολογία, 

υποψήφια διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Αθηνών, έχει γεννηθεί και έχει 

µεγαλώσει στην Αθήνα. Πριν 2,5 χρόνια, επέλεξαν, µαζί µε το σύζυγό της, 

Νίκο Βολιώτη, να µετακοµίσουν στον Πόρο και να στήσουν εδώ τη ζωή 

τους. Με τη βοήθεια του συζύγου της, άνοιξε ένα µικροβιολογικό 

εργαστήριο -στολίδι στο λιµάνι του Πόρου- και επέλεξαν από κοινού τον 

τόπο µας και πλέον τόπο τους, για να µεγαλώσουν τα παιδιά τους και να 

φέρουν στον κόσµο πρόσφατα το τέταρτο παιδί τους. 

Η συµµετοχή της, αξιαγάπητης σε όλη την κοινωνία του Πόρου, Μαρίας 

αποτελεί τιµή για τον συνδυασµό µας και έµπρακτη απόδειξη για τη 

διάθεσή της να προσφέρει µε όλες της τις δυνάµεις στο νησί που αγάπησε 

από επιλογή.



Σελ. 5Υποδοµές

Πέραν των πολλών επί µέρους θεµάτων, που 

κρίνονται από το αποτέλεσµα των εκλογών 

της 18ης Μαΐου, η επιλογή των ψηφοφόρων 

αποτελεί και ένα είδος δηµοψηφίσµατος 

αναφορικά µε την έκβαση τριών 

καθοριστικών για το µέλλον του τόπου µας 

ζητηµάτων:

1. Αντιµετώπιση των προβληµάτων του 

Βιολογικού Καθαρισµού

α) Αλλαγή Πορείας: Έχουµε προτείνει από το 

2011 την εκπόνηση «Συνολικής Μελέτης - 

Πραγµατογνωµοσύνης» για τη διάγνωση των 

αιτιών των προβληµάτων του ΒΙΟΚΑ και έχουµε 

κάνει δωρεά 24.600€ για το σκοπό αυτό. Έχουµε 

δεσµευτεί ότι το πρώτο πράγµα που θα 

κάνουµε εφόσον εκλεγούµε είναι η ανάθεση 

της µελέτης και ότι κάθε νέο έργο για τον 

ΒΙΟΚΑ θα βασίζεται στα συµπεράσµατά της.

β) ∆ύναµη Ενότητας: Οι εν ενεργεία σύµβουλοι 

της πλειοψηφίας και υποψήφιοι µε την ∆.Ε. έχουν 

καταψηφίσει στο ∆Σ δέκα φορές την εκπόνηση 

πραγµατογνωµοσύνης, χωρίς ποτέ να έχουν 

αντιπροτείνει κάτι άλλο. Τον Μάιο του 2013, όταν ο 

Γιάννης ∆ηµητριάδης προσέφερε τα 24.600€ για 

την πραγµατογνωµοσύνη ψήφισαν υπέρ της 

εκπόνησής της και τον ∆εκέµβριο του 2013, 

αµέσως µετά την κατάθεση στο λογαριασµό της 

δωρεάς, ανακάλεσαν την απόφασή τους, 

ψηφίζοντας υπέρ της ανάθεσης νέων έργων 2,5 εκ. 

ευρώ από την Περιφέρεια χωρίς τη διενέργεια 

πραγµατογνωµοσύνης. Ο κ. Σπυρίδων τάχθηκε 

υπέρ της επιλογής αυτής. Στο προεκλογικό 

πρόγραµµα της ∆.Ε.  αναφέρεται ως στόχος 

«η άµεση αποκατάσταση της σωστής 

λειτουργίας του ΒΙΟΚΑ», αλλά ούτε µία λέξη 

για το πώς θα επιτευχθεί…

2) ∆ηµιουργία βιοµηχανικής Περιοχής 

Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών 

(ΠΟΑΥ) στον βόρειο Πόρο. 

α) Αλλαγή Πορείας: Η Αλλαγή Πορείας, ο 

Γιάννης ∆ηµητριάδης και η Πρωτοβουλία για την 

Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος έχουν 

πρωτοστατήσει στον ξεσηκωµό κατά της 

δηµιουργίας Π.Ο.Α.Υ. στον Πόρο. Ακόµα και από 

τη θέση του επικεφαλής της µειοψηφίας, ο Γιάννης 

∆ηµητριάδης κατάφερε να πείσει την εταιρία που 

δραστηριοποιείται στον Πόρο να αποφασίσει την 

οικειοθελή αποχώρησή της από τον Πόρο έως το 

τέλος του 2015. Η εκλογή του Γ. ∆ηµητριάδη ως 

δηµάρχου αποτελεί εγγύηση για την τήρηση 

της απόφασης της εταιρίας, για την 

αποµάκρυνση όλων των ιχθυοτροφείων και 

για τον αποχαρακτηρισµό του Πόρου από 

περιοχή κατάλληλη για την συγκέντρωση 

ιχθυοτροφείων, στην οποία πρέπει να 

δηµιουργηθεί ΠΟΑΥ έως το 2016.

β) ∆ύναµη Ενότητας:  Ο κ. Σπυρίδων, ως 

δήµαρχος, ήταν εκείνος που έφερε τα 

ιχθυοτροφεία στον Πόρο, εκείνος που τα άφησε 

να γιγαντωθούν και εκείνος που επί των ηµερών του 

συντάχθηκε από το τότε Υπουργείο Γεωργίας η 

Μελέτη για τον καθορισµό ΠΟΑΥ στον Πόρο, 

χωρίς ποτέ η δηµοτική αρχή να αντιδράσει. 

Σήµερα, παρά τα επίµονα ερωτήµατά µας, 

ο κ. Σπυρίδων δεν έχει αναφέρει ποτέ και τίποτα 

αναφορικά µε το ζήτηµα. Ως απάντηση 

συµπεριέλαβε στο ψηφοδέλτιό του τον αρχι – 

ιχθυοτρόφο του Πόρου, ∆. Γρίβα. Το 

προεκλογικό πρόγραµµα της ∆.Ε.  δεν 

αναφέρει ούτε µία λέξη αναφορικά µε τις 

ιχθυοκαλλιέργειες και την Π.Ο.Α.Υ. …

3) Ιδιωτικοποίηση των νότιων ακτών του 

Πόρου («λιµένας Πόρου») για 40 χρόνια µέσω 

του ΤΑΙΠΕ∆:

α) Αλλαγή Πορείας: Η παράταξή µας είναι εκείνη 

που, από τον Αύγουστο του 2012, όταν και 

ανακοινώθηκε η εκχώρηση των δικαιωµάτων 

παραχώρησης του λιµανιού στο ΤΑΙΠΕ∆, 

διατυµπάνισε την αντίθεσή της, µιλώντας για 

ιδιωτικοποίηση αποικιοκρατικού τύπου. Χάρη στις 

πρωτοβουλίες µας και στη νοµική και πολιτική 

τεκµηρίωση του θέµατος από τον Γιάννη 

∆ηµητριάδη, ο ∆ήµος Πόρου έκανε ορισµένες 

κινήσεις αντίθεσης στην επικείµενη παραχώρηση 

του λιµανιού. Προκειµένου να µπλοκάρουµε την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας, η παράταξή µας 

συνέταξε και επέδωσε (από κοινού µε τους 

συλλόγους λεµβούχων και αυτοκινητιστών) στους 

αρµόδιούς υπουργούς, εξώδικο αίτηµα στο οποίο 

επισηµαίνονται όλες οι παρανοµίες της 

διαδικασίας. Στο πρόγραµµά µας διαµηνύουµε 

στην Πολιτεία και τους ενδιαφερόµενους 

επενδυτές ότι η εκλογή µας θα αποτελέσει 

µήνυµα της κοινωνίας του Πόρου ότι δεν θα 

αποδεχτεί την ιδιωτικοποίηση του λιµανιού 

και ότι, µε επικεφαλής τον Γ. ∆ηµητριάδη, θα 

αντιταχθεί µε όλες της τις δυνάµεις σε αυτήν.

β) ∆ύναµη Ενότητας: Οι εν ενεργεία σύµβουλοι 

της πλειοψηφίας και υποψήφιοι µε την ∆.Ε. 

καταψήφισαν την συνυπογραφή και από τον ∆ήµο 

Πόρου του εξώδικου που απέστειλε η παράταξή 

µας, ενώ όταν το θέµα τέθηκε ενώπιον του 

Περιφερειακού Συµβουλίου, ο κ. Σπυρίδων, ως 

επικεφαλής της µειοψηφίας (απόντος του κ. Β. 

Κικίλια), ψήφισε υπέρ της αναβολής του θέµατος 

και όχι υπέρ της έκφρασης αρνητικής γνώµης. 

Αµέσως µετά εξέδωσε ανακοίνωση, µε την οποία, 

απευθυνόµενος στους Ποριώτες, ανέφερε ότι 

«είναι ευκαιρία να ξαναδούµε το θέµα» (και ενώ η 

επίσηµη θέση του ∆ήµου είναι αρνητική). Στο 

προεκλογικό πρόγραµµα της ∆.Ε.  δεν 

αναφέρεται ούτε µία λέξη αναφορικά µε την 

ιδιωτικοποίηση του λιµανιού…

ΒΙΟΚΑ, ΠΟΑΥ, Ιδιωτικοποίηση του Λιµανιού: ΝΑΙ ή ΟΧΙ;
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Λύση για το ακτοπλοϊκό 
Προχωρηµένες συζητήσεις του Γιάννη ∆ηµητριάδη µε εφοπλιστική 
εταιρία για δροµολόγηση καταµαράν µε έδρα τον Πόρο και δύο 
δροµολόγια ηµερησίως

Την ώρα που ο αντίπαλος υποψήφιος δήµαρχος δηµοσιεύει µε περηφάνια τα 

δροµολόγια της µονοπωλιακής ακτοπλοϊκής εταιρίας που έχει αποµονώσει τα 

τελευταία χρόνια το νησί µας, παρουσιάζοντάς τα ως αποτέλεσµα δικής του 

διαµεσολάβησης (άσχετα που είχαν θεσµοθετηθεί αρκετούς µήνες πριν 

ασχοληθεί ξανά µε τα κοινά του Πόρου), και την ίδια ώρα που ο αντίπαλος 

συνδυασµός διοργανώνει τη συγκέντρωσή του στον Πειραιά σε πλοίο που τού 

διέθεσε η συγκεκριµένη κοινοπραξία, η παράταξή µας αναζητά τρόπους 

αποδέσµευσης της ακτοπλοϊκής σύνδεσης του Πόρου από την εξάρτηση µίας 

και µόνο εταιρίας και ανεύρεσης εναλλακτικών τρόπων ακτοπλοϊκής σύνδεσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, έχουµε πραγµατοποιήσει συναντήσεις µε την εφοπλιστική 

εταιρία MOTI S.A. (των εφοπλιστών κ. Μουνδρέα και κ. Κωνσταντινίδη) και 

είµαστε στην ευχάριστη θέση να µπορούµε να δηµοσιοποιήσουµε την 

αλληλογραφία που αποδεικνύει, ότι βρισκόµαστε σε πολύ καλό δρόµο για την 

δροµολόγηση ταχύπλοου καταµαράν σκάφους µε έδρα και διανυκτέρευση 

στον Πόρο και δύο δροµολόγια ηµερησίως προς/από Πειραιά: 



Υποδοµές

∆ικαίωση της Αλλαγής Πορείας για τα έργα στην 
προβλήτα της Αγροτικής  
Επιβεβαίωσε τελικά ο υπεύθυνος Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Πόρου ότι τα 

έργα της Περιφέρειας, προϋπολογισµού 568.488€, που έγιναν τους 

προηγούµενους µήνες για την «αποκατάσταση βλαβών κρηπιδωµάτων 

νέου λιµένα Πόρου», από την πιάτσα των ταξί έως την Αµβροσία δεν 

περιελάµβαναν µελέτη αρχιτεκτονικών διαµορφώσεων, όπως είχαµε καταγγείλει 

µε ανακοινώσεις µας στις 17 και 27 Μαρτίου 2014. 

Όπως αποδείχτηκε, η διαµόρφωση της επιφάνειας της προβλήτας, το ύψος 

της, η τοποθέτηση των στοιχείων υποδοµής της, όπως πίλαρς, παγκάκια, 

δέστρες κτλ, η πρόβλεψη για σκαλιά ή µπάρες και γενικότερα η απόλυτη 

ασχήµια της (χωρίς χρήση παραδοσιακών υλικών, αλλά µόνο µπετόν) 

υποδείχτηκαν «στο µιλητό» από αναρµόδιους (και προφανώς άσχετους µε το 

αντικείµενο) εντολείς.

Όπως, ήταν αναµενόµενο, δεν χρειάστηκε να περάσει περισσότερος από ένας 

µήνας, για να γίνει αντιληπτό ότι το ύψος της προβλήτας (το οποίο ανέβηκε 

κατά περίπου 20εκ. , όπως είχε καταγγείλει η παράταξή µας, µε αποτέλεσµα η 

υψοµετρική διαφορά πεζοδροµίου – ασφάλτου να φτάνει τελικά τα 35 έως 40εκ.), 

ήταν δυσλειτουργικό και επικίνδυνο. Μάλιστα, στο διάστηµα που πέρασε 

σηµειώθηκαν τουλάχιστον δύο περιστατικά µε πτώση και τραυµατισµό 

τουριστών, αφού τα ύψη που έχουν διαµορφωθεί, χωρίς κάγκελο ή σκαλί είναι 

απολύτως εκτός προδιαγραφών.   

Έτσι, στις 25 Απριλίου, έπιασαν και πάλι δουλειά οι µπουλντόζες …για να 

γκρεµίσουν όλο το µήκος της επιφάνειας της προβλήτας προς τη µεριά της 

ασφάλτου, προκειµένου να δηµιουργηθεί σκαλί, πράγµα αναγκαίο µεν έτσι 

όπως έγινε το έργο, αλλά και πάλι ελλιπές, αφού τα δύο σκαλοπάτια που 

προέκυψαν είναι ανισοϋψή και φυσικά και πάλι εκτός προδιαγραφών. Φυσικά, 

ούτε για την επιδιόρθωση υπήρξε µελέτη και οι υποδείξεις έγιναν και πάλι µε 

την διαδικασία του «µιλητού».

Θυµίζουµε ότι, απαντώντας στις ανακοινώσεις µας (αυτόκλητα – µιας που δεν 

επρόκειτο για δικό του έργο, αλλά για έργο που ήθελε να παρουσιάσει ως δικό 

του), ο κ. Σπ. Σπυρίδων, µε δική του ανακοίνωση – πριν βέβαια την πρόσφατη 

επιδιόρθωση που τον εξέθεσε ανεπανόρθωτα - υπεραµύνθηκε της ποιότητας 

του έργου, ισχυριζόµενος ότι το πεζοδρόµιο δεν υπερυψώθηκε.
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Quiz: βρείτε τις διαφορές!

Για να θυµούνται οι παλιοί και να µαθαίνουν οι νεότεροι, ανασύραµε από το αρχείο µας και 

δηµοσιεύουµε ορισµένες σελίδες από το πρόγραµµα του υποψηφίου ∆ηµάρχου του 2002, 

κ. Σπύρου Σπυρίδωνα, για την τετραετία 2003 – 2006. Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να τις 

συγκρίνει κανείς µε το πρόγραµµα του 2014. Όποιος βρει διαφορές κερδίζει µια 

ευρωπαϊκή επιδότηση από ανύπαρκτο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα!  

Προεκλογικό Πρόγραµµα Σπ. Σπυρίδωνα - 2002 
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Προεκλογικό Πρόγραµµα Σπ. Σπυρίδωνα - 2002 
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Προεκλογικό Πρόγραµµα Σπ. Σπυρίδωνα - 2002 
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Προεκλογικό Πρόγραµµα Σπ. Σπυρίδωνα - 2002 
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Αλιφέρης Γιώργος: Αρχιπλοίαρχος Π.Ν. ε.α., 
δηµοτικός σύµβουλος της Αλλαγής Πορείας (2011 - 2014), 
τ. επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας (2007 - 2010), 
τ. πρόεδρος ∆Σ, τ. αντιδήµαρχος, τ. πρόεδρος των 
∆ηµοτικών Επιχειρήσεων (1995 – 2007), πρόεδρος του 
τοπικού παραρτήµατος της Ε.Α.Α.Ν. Είναι παντρεµένος 
µε την Κατερίνα Κουµπή, έχει δύο παιδιά και µένει στο 
Ασκέλι.

Αντωνίου Γιάννης: Συνταξιούχος επιχειρηµατίας 
κέντρων νυκτερινής διασκέδασης και εστιατορίων. 
Έχει δύο παιδιά και µένει στη Σφαιρία. 

∆ηµητριάδης Γιώργος: Πτυχιούχος 
της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστήµιου Αθηνών, 
ιδιοκτήτης εστιατορίου. Είναι 47 ετών,  
παντρεµένος µε τη Βάσω Κογιώνη και έχει 
τρεις γιους. Μένει στο Ασκέλι.

∆ιακορώνας ∆ηµήτρης (∆ηµητρέλας): 
Επαγγελµατίας ψαράς, µέλος του Συλλόγου 
Επαγγελµατιών Αλιέων Ιδιοκτητών Πόρου - 
Γαλατά. Είναι παντρεµένος µε τη Μίριαµ 
Πεστριµό, έχει δύο κόρες και µένει στο Ασκέλι.

Ζεντέλης Στέλιος: Απόφοιτος τµήµατος 
Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων ΤΕΕ, ελεύθερος 
επαγγελµατίας, αυτοκινητιστής, ιδρυτικό µέλος 
της Οµάδας Εθελοντών Πυροσβεστών Πόρου. 
Είναι 24  ετών και µένει στο Συνοικισµό.

Θεοχάρης Γιώργος: Απόφοιτος τµήµατος 
Τεχνικών Πληροφορικής ΙΕΚ ΑΚΜΗ, τεχνικός 
δικτύων και υπολογιστών. Είναι 28 ετών 
και µένει στην Πούντα.

Καραδήµα Φωτεινή: Επιχειρηµατίας 
ενοικιαζοµένων δωµατίων και εστιάτορας. 
Μένει στην Αλυκή.

Καρατζάς Κώστας: Συνταξιούχος 
µηχανολόγος της Ανωτέρας Σχολής 
Υποµηχανικών Αθηνών, δραστήριο µέλος της 
κοινότητας των Τροιζηνίων της Αθήνας και του 
Πειραιά. Έχει δύο παιδιά και µένει στο Καστέλι.

Καΐκας Γιώργος: Πτυχιούχος Χηµείας 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, καθηγητής 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, δηµοτικός 
σύµβουλος της Αλλαγής Πορείας (2011 – 2014). 
Είναι 36 ετών, παντρεµένος µε τη Νίκη 
Πρωτόπαπα και µένει στο Συνοικισµό.

Κανατσίδη Ελένη: Πτυχιούχος Πολιτικών 
Επιστηµών Παντείου Πανεπιστηµίου, γραµµατέας 
του Ειρηνοδικείου Καλαυρίας, τ. δηµοτικός 
σύµβουλος (2003 – 2010), τ. πρόεδρος της 
∆ηµοτικής Επιχείρησης (2005 – 2010), πρόεδρος 
του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων Γυµνασίου. 
Είναι παντρεµένη µε τον Τάσο Παγώνη, έχει δύο 
παιδιά και µένει στον Άγ. Γιώργη.

∆όσκαρης Κώστας: Πτυχιούχος Οικονοµικών 
Επιστηµών, Ανάπτυξης &Προγραµµατισµού του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και της Σχολής 
Εµποροπλοιάρχων, οικονοµολόγος, λογιστής, 
δηµοτικός σύµβουλος της Αλλαγής Πορείας (2011 - 
2014). Είναι 45 ετών, παντρεµένος µε τη Βάσια 
Μπίσσια και έχει ένα γιο. Μένει στο Συνοικισµό. 

Βαρβάρου Μαρία: Γιατρός µε εξειδίκευση στη 
µικροβιολογία/βιοπαθολογία, υποψήφια διδάκτωρ 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών µε πολλαπλές εισηγήσεις 
εργασιών σε ιατρικά συνέδρια του εσωτερικού και του 
εξωτερικού. Είναι 39 ετών, παντρεµένη µε το Νίκο 
Βολιώτη και έχει τέσσερα παιδιά. Μένει στο Συνοικισµό.

Βασιλόπουλος Αντώνης: Απόστρατος 
αξιωµατικός της ΕΛ.ΑΣ., τ. διοικητής του Αστυνοµικού 
Σταθµού Γαλατά (1994 – 2008). Είναι παντρεµένος µε τη 
∆ήµητρα Σαραντοπούλου, έχει δύο κόρες και µένει 
στο Λεµονοδάσος και στην Πούντα.

Βερβενιώτης Θόδωρος (Καραβόλος): 
Εστιάτορας και επιχειρηµατίας ενοικιαζοµένων δωµατίων. 
Είναι παντρεµένος µε τη Μαρία Βερβενιώτη - ∆ούρου, 
έχει δύο παιδιά και µένει στον Άγ. Γιώργη. 

Γάτσινος Βαγγέλης: Απόφοιτος της Ακαδηµίας 
Εµπορικού Ναυτικού της Ύδρας, πλοίαρχος του 
εµπορικού ναυτικού. Είναι παντρεµένος µε την Ειρήνη 
Κονόνοβα, έχει τρία παιδιά και µένει στο Συνοικισµό.

Γκιών Κώστας: Καθηγητής φυσικής αγωγής, 
τ. διευθυντής του Γενικού Λυκείου Πόρου (1993 - 2012), 
αντιπρόεδρος και προπονητής της Γυµναστικής Ένωσης 
Πόρου – Γαλατά. Είναι παντρεµένος µε τη Γεωργία 
Λιβανού, έχει 5 παιδιά και µένει στην Πέρλια.

∆άγκλης Γιώργος: Απόφοιτος τµήµατος Τεχνικών 
Πληροφορικής ΙΕΚ ΞΥΝΗ, ιδιοκτήτης internet - καφέ 
στην Πούντα. Είναι 35 ετών και µένει στο Ασκέλι.

Κατιτζάρης Νίκος: Απόφοιτος δηµοσίου 
ΙΕΚ και ΙΕΚ ∆ΕΛΤΑ τµήµατος Τεχνικών 
Υπολογιστών, ελεύθερος επαγγελµατίας, τεχνικός 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. Είναι 37 ετών, 
παντρεµένος µε την Κατερίνα Τούσα και έχει 
δύο παιδιά. Μένει στο Συνοικισµό.

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ
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Κεφαλληνού Ζωή: Πιστοποιηµένη αναλύτρια 
δέρµατος τεχνολογίας SAM, επιχειρηµατίας, 
τ. πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεµόνων 
∆ηµοτικού (2010 – 2012).Είναι 37 ετών, παντρεµένη µε 
τον Γιώργο Κρητικό και έχει ένα γιο. Μένει στην Πέρλια.

Παπαχρήστου Τάσος (Μπαχούµης): 
Επιχειρηµατίας, πρόεδρος του «Εµπορικού 
Επαγγελµατικού Συλλόγου Πόρου», τ. δηµοτικός 
σύµβουλος (2007 - 2010) και τ. αντιδήµαρχος 
(2008 - 2009) Πόρου. Είναι 47 ετών, παντρεµένος 
µε την Ελένη Π. Κουτουζή και έχει δύο παιδιά. 
Μένει στον Αγ. Στέφανο.

Παύλου – Παπαζαφειροπούλου Άννα: 
Καθηγήτρια µουσικής και διευθύντρια της χορωδίας 
του Γυµνασίου Πόρου από το 1991, ιδρυτικό µέλος 
του Πολιτιστικού Συλλόγου Πόρου και δηµιουργός 
της χορωδίας του το 2006. Είναι 47 ετών, 
παντρεµένη µε το Νίκο Παύλου και έχει τέσσερα 
παιδιά. Μένει στο Ασκέλι.

Ρούσος Λάκης: Λεµβούχος και επαγγελµατίας 
ψαράς, αντιπρόεδρος του «Σωµατείου 
Λεµβούχων Πόρου – Γαλατά». Είναι 46 ετών, 
παντρεµένος µε τη Μαρία Μακρογιάννη και έχει 
δύο γιους. Μένει στην Πούντα.

Τζάνος Βαγγέλης: Αξιωµατικός του 
Πολεµικού Ναυτικού ε.α. , µέλος του ∆Σ του 
∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου µε την Αλλαγή 
Πορείας (2013 -2014). Είναι 48 ετών, παντρεµένος 
µε την Ελένη Μουρτζούκου και 
έχει δύο γιους. Μένει στο Νεώριο.

Χαρακλάνης Θοδωρής: Απόφοιτος µηχανικός 
της Ανωτέρας ∆ηµόσιας Σχολής Εµπορικού 
Ναυτικού (Α∆ΣΕΝ), τεχνικός της ∆ΕΗ. Έχει τρεις 
γιους και µένει στο Νεώριο.

Τσάµης Γιάννης: Μόνιµος υπάλληλος στο Γενικό 
Λογιστήριο του κράτους, δύο φορές πρωταθλητής 
Ευρώπης στην κωπηλασία (2007,2009). Είναι 28 ετών 
και µένει στην Πέρλια.

Τσούκας Μπάµπης: Απόφοιτος 
ραδιοτηλεγραφητής και πλοίαρχος Γ΄ της Ανωτέρας 
∆ηµόσιας Σχολής Εµπορικού Ναυτικού (Α∆ΣΕΝ), 
ανεξάρτητος δηµοτικός σύµβουλος (2012 – 2014),  
πρόεδρος «Συλλόγου Ιδιοκτητών Ενοικιαζόµενων 
∆ωµατίων - ∆ιαµερισµάτων Πόρου-Γαλατά» και της 
«Οµοσπονδίας Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων -  
∆ιαµερισµάτων Αργοσαρωνικού». Είναι παντρεµένος 
µε τη Σοφία Μητσιοπούλου, έχει δύο παιδιά και µένει 
στο Ασκέλι.

Ροή Χριστίνα: ∆ραστήριο µέλος της κοινωνίας 
του Πόρου µε έντονη συµµετοχή στα κοινά, 
αντιπρόεδρος του Συλλόγου «Οι Φίλοι του 
Λεµονοδάσους», αντιπρόεδρος του Ναυτικού 
Οµίλου, έφορος του Πολιτιστικού Συλλόγου. 
Είναι παντρεµένη µε τον Αλέκο Ροή, έχει τρία 
παιδιά και µένει στο Ασκέλι.

Κλείσας Γιώργος: Απόφοιτος ΙΕΚ αθλητικής 
δηµοσιογραφίας, ιδιωτικός υπάλληλος (εργαζόµενος 
σε καφέ - µπαρ) και ποδοσφαιριστής του 
«Α.Ο. Ποσειδών Πόρου». Είναι 26 ετών και 
µένει στην Πούντα.

Κοράλλη Νάγια: ∆ιπλωµατούχος µηχανολόγος 
µηχανικός Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, υποψήφια 
διδάκτωρ του τοµέα Τεχνολογίας των Κατεργασιών Ε.Μ.Π., 
συνεργάτης του Εργαστηρίου Τεχνικών & Εφαρµογών Laser 
του Εθνικού Ιδρύµατος Ερευνών, δηµοτική σύµβουλος της 
Αλλαγής Πορείας  (2011 – 2014). Είναι 27 ετών και µένει 
στο Καστέλι.

Κουβαρά – Μπρίνκερινκ Ανούκ: Πτυχιούχος 
Μάρκετινγκ, ∆ιαφήµισης  & ∆ιακόσµησης της Σχολής 
NIMETO της Ουτρέχτης, από τους αρχικούς συνεργάτες της 
COCO-MAT, ελεύθερος επαγγελµατίας µε ειδικότητα στην 
προώθηση επιχειρήσεων, συνεργάτης της οικογενειακής 
επιχείρησης ενοικίασης σκαφών θαλασσίου τουρισµού. Είναι 
η πρώτη αλλοδαπή υποψήφια σύµβουλος στην ιστορία του 
∆ήµου Πόρου. Γεννήθηκε  στην Ολλανδία, είναι 39 ετών, 
παντρεµένη µε τον Ανδρέα Κουβαρά και έχει δύο κόρες. 
Μένει στο Ασκέλι.

Κουτουζής Γιώργος: Απόφοιτος µηχανικός 
της Ανωτέρας ∆ηµόσιας Σχολής Εµπορικού Ναυτικού 
(Α∆ΣΕΝ), επιχειρηµατίας στον τοµέα της παραγωγής 
ελαιόλαδου. Είναι παντρεµένος µε την Ιωάννα Χαριζάνη, 
έχει ένα γιο και µένει στην Πούντα. 

Λαδάς Αντώνης: Πτυχιούχος ΤΕΦΑΑ Αθηνών, 
γυµναστής, µέλος της Εθνικής οµάδας κανόε - καγιάκ 
(1998 - 2006), προπονητής στο ΝΟΠΤ. 
Είναι 32 ετών και µένει στην Πούντα.

Μακρή Αγγελική: Συνταξιούχος διοικητική 
υπάλληλος ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στο περιφερειακό κατάστηµα 
Πειραιά και στο παράρτηµα Πόρου (1975 – 2010).  
Είναι παντρεµένη µε τον Γιώργο Αδαµόπουλο, 
έχει µία κόρη και µένει στο Ασκέλι.

Μοσχογιάννη - Καραµάνη Κωνσταντίνα: 
Νοικοκυρά και απασχολούµενη σε οικογενειακές 
αγροτικές εργασίες. Είναι 35 ετών, παντρεµένη 
µε το Μάνθο Μοσχογιάννη και έχει δύο κόρες. 
Μένει στο Λεµονοδάσος.



Σελ. 14 ∆ηµοτικές εκλογές

Σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Καλλικράτη (Ν. 

3852/2010), υπό τον τίτλο «Κωλύµατα και 

ασυµβίβαστα» ορίζεται ότι δεν µπορούν να 

εκλεγούν ή να είναι δήµαρχοι ή δηµοτικοί 

σύµβουλοι «υπάλληλοι µε οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας του ∆ηµοσίου, των περιφερειών, των 

νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, των κρατικών 

νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δηµοσίων 

επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τη διοίκηση των 

οποίων ορίζει άµεσα ή έµµεσα το ∆ηµόσιο, µε 

διοικητική πράξη ή ως µέτοχος, άσκησαν 

καθήκοντα προϊσταµένου οργανικής µονάδας 

επιπέδου Γενικής ∆ιεύθυνσης ή ∆ιεύθυνσης, 

µέσα στο δεκαοκτάµηνο πριν από τη 

διενέργεια των δηµοτικών εκλογών.»

Για την προαναφερόµενη περίπτωση προσώπων, 

υφίσταται τοπικό µεν αλλά απόλυτο κώλυµα 

εκλογιµότητας, που δεν αίρεται ούτε καν µε την 

παραίτησή τους από την επίµαχη ιδιότητά τους µε 

την ανακήρυξη της υποψηφιότητάς τους και κατά 

συνέπεια τα πρόσωπα αυτά θα µπορούσαν να 

θέσουν υποψηφιότητα στις δηµοτικές εκλογές της 

18ης Μαΐου, µονό αν είχαν απαλλαγεί από τα 

καθήκοντά τους, πριν τις 17 Νοεµβρίου του 2012.

Με την από 15-5-62/Συν.15 (ΦΕΚ 188/31-5-62) 

απόφαση του ∆.Σ. του ΙΚΑ, συστάθηκε το 

Παράρτηµα Πόρου, υπαγόµενο στο Περιφερειακό 

Υποκατάστηµα του ΙΚΑ Πειραιά. Σύµφωνα µε το 

Προεδρικό ∆ιάταγµα 266/1989 µε τον τίτλο 

«Οργάνωση και σύνθεση υπηρεσιών ΙΚΑ» και 

ειδικότερα σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 1 αυτού  : 

«1. Περιφερειακά και Τοπικά Υποκαταστήµατα: 

Τα Υποκαταστήµατα αυτά είναι επιπέδου 

∆ιεύθυνσης…», ενώ σύµφωνα µε την παρ. 2 του 

άρθρου 4 : «2. Παραρτήµατα: Τα Παραρτήµατα 

αποτελούν αποκεντρωµένες γεωγραφικά µονάδες, 

επιπέδου τµήµατος, των Υποκαταστηµάτων 

(Περιφερειακών και Τοπικών) στα οποία υπάγονται. 

Ως έργο έχουν την επιτόπου παροχή 

εξυπηρετήσεων προς τους ασφαλισµένους και 

εργοδότες της ασφαλιστικής περιοχής τους και την 

άσκηση αποφασιστικής αρµοδιότητας επί 

ασφαλιστικών θεµάτων, ύστερα από σχετική 

εκχώρηση αρµοδιοτήτων του Προϊσταµένου 

του Υποκαταστήµατος, στο οποίο υπάγονται. 

Οι µονάδες αυτές ως προς τα θέµατα του 

καθορισµού της ασφαλιστικής περιοχής τους και 

της διαδικασίας στελέχωσής τους εξοµοιώνονται 

προς τα Υποκαταστήµατα.», ενώ  σύµφωνα µε το 

άρθρο 27 παρ. 4 του παραπάνω Π∆: «4. Οι 

αρµοδιότητες των Παραρτηµάτων περιορίζονται στα 

θέµατα που τους ανατίθενται µε απόφαση 

εκχώρησης αρµοδιοτήτων του προϊσταµένου του 

Υποκαταστήµατος, στο οποίο υπάγονται.»

Από τα προαναφερόµενα οριζόµενα στο Π.∆. 

266/89 προκύπτει ότι οι Προϊστάµενοι των 

Παραρτηµάτων του ΙΚΑ έχουν καθήκοντα 

διοικητικής φύσεως, χειρίζονται υποθέσεις πολιτών, 

εκδίδοντας διοικητικές πράξεις στο πλαίσιο 

εκχώρησης αρµοδιοτήτων σ’ αυτούς από τον 

∆ιευθυντή του Υποκαταστήµατος στο οποίο 

υπάγονται. Σύµφωνα µάλιστα µε τα αυτολεξεί 

αναφερόµενα στην 14/2014 εγκύκλιο για τη 

διενέργεια των δηµοτικών εκλογών της 18 Μαΐου 

2014:  «Το σχετικό κώλυµα εκλογιµότητας εκτείνεται 

σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες που 

περιλαµβάνονται στην εδαφική περιφέρεια στην 

οποία κατά το νόµο εκτείνεται η αρµοδιότητα του 

υπαλλήλου και αποβλέπει (το κώλυµα) στην 

αποτροπή της προπαρασκευής της πολιτικής 

σταδιοδροµίας των υπαλλήλων που εµπίπτουν 

στις διατάξεις αυτές µε εκµετάλλευση, µε τον 

τρόπο αυτό, της θέσεώς τους αλλά και στην 

αποτροπή του επηρεασµού της λαϊκής 

βούλησης και περαιτέρω της εκλογικής 

προτίµησης των ψηφοφόρων σε στενό 

µάλιστα κύκλο, όπως αυτός των δηµοτικών 

εκλογών….».

Με λίγα λόγια, το νοµοθετικό πλαίσιο είναι 

φτιαγµένο ακριβώς για να απαγορεύει τη 

συµµετοχή προσώπων σαν τον κ. Χατζαντωνά στις 

δηµοτικές εκλογές και να απαγορεύει σε 

υποψήφιους δηµάρχους σαν τον κ. Σπ. Σπυρίδωνα 

να τοποθετούν στους συνδυασµούς τους τέτοια 

πρόσωπα. Κι όµως και οι δύο αγνόησαν τη 

νοµοθεσία και προτίµησαν να υποβάλουν τους 

ψηφοφόρους σε αυτό ακριβώς που περιγράφει η 

νοµοθεσία, γνωρίζοντας καλά µάλιστα ότι µετά από 

ένσταση που θα υποβάλουµε ως αντίπαλος 

συνδυασµός (δυστυχώς δεν υπάρχει αυτεπάγγελτη 

νοµοθεσία ελέγχου των κωλυµάτων εκλογιµότητας) 

η υποψηφιότητα και η τυχόν εκλογή του κ. Χατζαντωνά 

θα ακυρωθούν.

Μέχρι τότε όµως, ο κ. Χατζαντωνάς θα µπορεί να 

πηγαίνει στους ψηφοφόρους, θέτοντας το 

επιχείρηµα: «Στηρίξτε µε όπως σας στηρίζω και 

εγώ» ή «αν δεν µας µιλάς, να το έχουµε 

υπόψη µας». Όσο αθώα και αν το εννοεί, πώς 

µπορεί ο ψηφοφόρος να µην το συνδέσει µε τα 

καθήκοντα που ασκούσε επί χρόνια ο 

συγκεκριµένος υποψήφιος στο ΙΚΑ;

Η Αλλαγή Πορείας, καλεί τους ψηφοφόρους να 

αντισταθούν στα φαινόµενα εκβιασµού και 

περιφρόνησης της νοµιµότητας και να µην 

υποκύψουν  στις απειλές. Οι συγκεκριµένοι κύριοι 

µετά τις 18 Μαΐου δεν θα µπορούν να 

πραγµατοποιήσουν καµία απειλή τους, επειδή 

απλούστατα δεν θα βρίσκονται στη δηµοτική αρχή 

Πόρου, αλλά θα τεθούν στο περιθώριο από τους 

ψηφοφόρους, που είναι βέβαιο ότι θα 

καταδικάσουν µε την ψήφο τους τις συγκεκριµένες 

νοοτροπίες. Πέραν αυτού, από τις 28.7.2014, το 

παράρτηµα του ΙΚΑ στον Πόρο καταργήθηκε και ο 

κ. Χατζαντωνάς -ο οποίος παραµένει ως υπάλληλος 

του γραφείου εξυπηρέτησης που θα δηµιουργηθεί 

στο Κ.Ε.Π.- δεν θα ασκεί πλέον καµία αποφασιστική 

αρµοδιότητα, ώστε να µπορεί να επιβραβεύσει τους 

ψηφοφόρους του ή να τιµωρήσει όσους δεν τον 

ψήφισαν.

Θλιβερές νοοτροπίες εκφράζει η παράνοµη υποψηφιότητα 
Χατζαντωνά
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Το γνωστό κινέζικο ρητό λέει «µία εικόνα όσο 

1.000 λέξεις». Παραφράζοντάς το (4 εικόνες όσο 

4.000 λέξεις, 40 εικόνες όσο 40.000 λέξεις κ.ο.κ.), 

δηµοσιεύουµε τέσσερις εικόνες µε τον υποψήφιο 

δηµοτικό σύµβουλο του αντίπαλου συνδυασµού 

κ. Ν. ∆ρούγκα, σε εκδηλώσεις της παράταξής µας. 

Ο κ. ∆ρούγκας, ο οποίος από τον Ιούνιο του 2013 

είχε δηλώσει τη στήριξή του στην παράταξή µας 

και µέχρι τον Φεβρουάριο του 2014 παρευρισκόταν 

ανελλιπώς στις εκδηλώσεις της Αλλαγής Πορείας, 

βρέθηκε ξαφνικά υποψήφιος µε τον κ. Σπυρίδωνα 

(πράγµα που βεβαίως είναι δικαίωµά του), χωρίς 

να εξηγήσει τους λόγους της ξαφνικής 

µεταστροφής του. 

Το µόνο που δήλωσε (στο διαδίκτυο) ήταν ότι από 

τον Οκτώβριο και µετά είχε διακόψει τις σχέσεις 

του µε την παράταξή µας και δεν είχε παραβρεθεί 

ποτέ από τότε σε εκδηλώσεις µας...

Τέσσερις εικόνες όσο 4.000 λέξεις 

Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση - 23.12.2013

Συνοικισµός - 2.02.2014Πούντα - 26.01.2014

Κοπή πίτας - 25.01.2014

∆ηµοτικές εκλογές
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ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΜΕΝΟΥΝ
Οι ψηφοφόροι πρέπει να γνωρίζουν ορισµένες 

θέσεις, ενέργειες ή δραστηριότητες που αφορούν 

στους υποψηφίους που ζητούν την ψήφο τους 

για να προασπιστούν τα συµφέροντα του ∆ήµου 

Πόρου.

Οι τρεις πρώτες περιπτώσεις που ακολουθούν 

διευκρινίζουµε ότι δεν αφορούν καθόλου σε 

ζητήµατα νοµιµότητας, ούτε σε παράνοµες πράξεις. 

Η πρώτη αφορά στις πολιτικές θέσεις ενός υποψηφίου, α) κατά της 

υδροδότησης του Πόρου µέσω του Γαλατά και β) υπέρ της ένταξης όλου του 

ηπειρωτικού τµήµατος του ∆ήµου Πόρου στον ∆ήµο Τροιζηνίας. 

Η δεύτερη αφορά σε πολλαπλές ιδιοκτησιακές διεκδικήσεις - καταπατήσεις 

ενός άλλου υποψηφίου εναντίον του ∆ήµου Πόρου και σε σχετικές νοµικές του 

ενέργειες και απειλές κατά των δηµοτικών συµβούλων του ∆ήµου.

Η τρίτη αφορά σε (νόµιµες) αναθέσεις χιλιάδων ευρώ από το ∆ήµο και 

το Λιµενικό Ταµείο σε συγγενικά πρόσωπα α΄ βαθµού εν ενεργεία 

υποψηφίων της πλειοψηφίας και εκ νέου υποψηφίων (δεν είναι παράνοµο, 

αλλά οι ψηφοφόροι πρέπει να το γνωρίζουν. ∆ική µας θέση είναι ότι κάποιος 

που εµπλέκεται µε τη δηµοτική διοίκηση δεν µπορεί την ίδια στιγµή να 

ωφελείται επαγγελµατικά από τον ∆ήµο). 

Η τέταρτη περίπτωση είναι η µόνη που αφορά και σε παράνοµη πράξη: 

Πρόεδρος του Λιµενικού Ταµείου, πρ. δηµοτικός σύµβουλος της 

πλειοψηφίας και εκ νέου υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος, βεβαιώνει 

εγγράφως µε πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής ότι παραδίδει στον 

διάδοχό του  312.719€ ως χρηµατικό υπόλοιπο του Λιµενικού Ταµείου. Όµως 

λίγες µέρες νωρίτερα είχε λάβει βεβαίωση από την τράπεζα ότι στο ταµείο 

βρίσκονταν µόνο 146.702€. Το ποσό της διαφοράς είχε υπεξαιρεθεί από το 

ταµείο, ενώ η υπεξαίρεση συνεχίστηκε για άλλους τρεις µήνες. Κι όµως, ούτε 

εκείνος που βεβαίωσε ότι παραδίδει ανύπαρκτα χρήµατα, ούτε εκείνος που 

βεβαίωσε ότι τα παρέλαβε, υπέστησαν ποτέ κάποια διοικητική ή ποινική 

συνέπεια. Μάλιστα, ο πρώτος από αυτούς έχει το θράσος να ζητάει εκ νέου την 

ψήφο των δηµοτών…

Περίπτωση 1η:  Αποφάσεις ∆ήµου Τροιζηνίας 

για υδροδότηση ∆ήµου Πόρου και για εδαφικές 

διεκδικήσεις από ∆ήµο Πόρου.
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Περίπτωση 2η: Νοµικές ενέργειες εδαφικών διεκδικήσεων 

κατά του ∆ήµου Πόρου 

(Άλσος Παπαντωνίου και σκαλάκια έναντι αυτού).

Περίπτωση 3η: Απ’ ευθείας αναθέσεις 6.010€ το 2014 

σε συγγενή α’ βαθµού δηµοτικού συµβούλου 

και νέου υποψήφιου δηµοτικού συµβούλου.
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Περίπτωση 4η: Η βεβαίωση της τράπεζας στις 26.11.2011 και το πρωτόκολλο 

παράδοσης – παραλαβής στις 9.2.2011 .



ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΜΕΝΟΥΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

∆Σ ∆ΛΤ - 29.10.2013

(ΘΕΜΑ: Κατάρτιση master plan του λιµανιού 

– µετά από πρόταση που υπέβαλε η Αλλαγή 

Πορείας)

ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ Απλά να ξεκαθαρίσουµε σε 

κάποιους ανθρώπους, …ότι εσείς δεν µπορείτε να 

δίνετε µια θαλάσσια περιοχή και να αποτελεί ένα οικόπεδο δικό του για να 

παρκάρει τα σκάφη του ή οτιδήποτε άλλο. ∆ηλαδή όταν µια περιοχή 

χαρακτηρίζεται για σκάφη αναψυχής ή οτιδήποτε, µπορεί ο οποιοσδήποτε να 

πάει και να δέσει. ∆ηλαδή δεν µπορεί ας πούµε ο Βίκος ή ο Κουβαράς να 

θεωρεί ότι είναι δικό του παρκινγκ. …Ναι. Έχουν καταγραφεί λοιπόν όλου του 

είδους τα παράπονα φέτος από µένα, δηλαδή από βάρκες που βάζουν για να 

καβατζάρουν από τα κοτεράκια τις θέσεις, µέχρι ένορκες … έχω από 

κυβερνήτες, ακόµη και για  ποινικά αδικήµατα που αφορούν  διάφορα  

θεµατάκια… Αν θέλουν  αυτοί οι άνθρωποι µια εξυπηρέτηση για οποιοδήποτε 

λόγο, να καταλάβουν όµως ότι είναι εξυπηρέτηση… ∆εν µπορώ εγώ σα 

Λιµενάρχης να µου βγάλετε ένα χώρο και να δένω µόνο εγώ το σκάφος µου. 

Μπορείτε να το φέρετε και εσείς και εσείς σ’ αυτό το χώρο, αν είναι για σκάφη 

αναψυχής… 

…∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ Θα πω κάτι κατ’ αρχήν σε σχέση µ’ αυτό που είπε ο 

Λιµενάρχης. Το πρόβληµα βεβαίως είναι και µε αυτούς, αλλά εγώ θεωρώ, 

νοµίζω ότι όλοι στον Πόρο ζούµε, ότι το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι στις 

ταβέρνες.

ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Κοιµάσαι και ξυπνάς µε τον Μητσόπουλο; Για όνοµα 

του Θεού!

∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ Εγώ δε θέλω να πω ονόµατα…

ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Όλος ο κόσµος γύρω από κει είναι;

∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ Όλος ο κόσµος του Πόρου ξέρει και γνωρίζει και βλέπει 

κάθε ηµέρα ότι εκεί υπάρχει σοβαρό πρόβληµα. Και το πρόβληµα Ματούλα, 

εσύ αντιδράς κατευθείαν…

ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Έλα ρε συ Γιάννη… Όλη µέρα µ’ αυτό ασχολείσαι…

…∆ΗΜΑΡΧΟΣ Κάτσε να ακούσουµε ρε Ματούλα. 

∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ …Μόνο και µόνο ότι ο Λιµενάρχης αφιέρωσε 10 λεπτά να 

πει για το άλλο πρόβληµα και όχι γι’ αυτό που είναι και µπροστά του, κοντά 

στο Λιµεναρχείο…

ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Και για τον Τάκη τον Μακρή εκεί δίπλα…

∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ Είπα «τα εστιατόρια» Ματούλα, αλλά όποιος έχει την 

µύγα  µυγιάζεται. Εσύ είπες για τον Μητσόπουλο. Εντάξει; …Λοιπόν το 

πρόβληµα είναι αµφίδροµο. Το έχουµε και εµείς, το έχει και το Λιµεναρχείο. 

Το Λιµεναρχείο το υποτιµάει πάρα πολύ. Το έχουν και οι ίδιοι, γιατί κι αυτοί 

όταν έχουν µια πελατεία, που λέει ότι είναι «δική µου πελατεία και όχι του 

νησιού», παίρνουν τηλέφωνο και «θα έρθει πελατεία για µένα» και σ’ αυτόν τον 

άνθρωπο κάνουµε µια εξυπηρέτηση αν θες, ότι αφήνουµε αυτή την πλατεία να 

πηγαίνει εκεί. Και εκεί υπάρχει θέµα. Γιατί κ. Λιµενάρχη φαντάζοµαι ότι όταν 

πηγαίνει εκεί κάποιο άλλο κότερο, κανείς δεν έχει δικαίωµα να το διώξει.

ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ Όχι. 

∆ΗΜΗΤΡΙΑ∆ΗΣ Αλλά το διώχνουν! …Ούτε έχει δικαίωµα ο σερβιτόρος να 

δίνει νερό και ρεύµα του Λιµενικού µας Ταµείου. Άλλοι µπήκαν φυλακή επειδή 

πήραν από µια σωλήνα λίγο νεράκι... Είναι ένα πρόβληµα και κυρίως η αιτία του 

προβλήµατος οφείλεται στο ότι εµείς δεν έχουµε φροντίσει να κάνουµε κάποιες 

ορισµένες διευθετήσεις… Είπε ο ∆ήµαρχος τόσα χρόνια προσπαθειών, 

αποφάσεις, επιτροπές, master plan… Τίποτα δεν έγινε τελικά και όταν υπάρχει 

έλλειψη κανόνων και αναρχία σ’ ένα τέτοιο µεγάλο λιµάνι, αυτό θα γίνει κάποια 

στιγµή. …Αν το αρχίσουµε το πρόβληµα εξ’ αρχής και γι’ αυτό µιλάµε για 

master plan… Γενικά έπρεπε η τοπική αυτοδιοίκηση στον Πόρο να έχει 

καταφέρει να καταχωρήσει µε νόµιµο τρόπο τις χρήσεις του λιµανιού… Το 

λιµάνι µας δυστυχώς δεν είναι µόνο το λιµάνι… είναι και όλη η χερσαία ζώνη 

προς Νεώριο και Ασκέλι. Ακόµη και εκεί θα έπρεπε το master planµε µε κάποιο 

τρόπο να κατοχυρώσει και τις εκεί χρήσεις, ότι στην ακτή λουοµένων δε θα πάει 

ο άλλος να  το κάνει λιµάνι, όταν θα έρθει ένας ιδιώτης αύριο… Λοιπόν όλο 

πρέπει να µπει µέσα. Τώρα λοιπόν αυτό για µένα είναι µια πολιτική 

προτεραιότητα, που ας πούµε ότι αν ήµουν εγώ ∆ήµαρχος πριν πέντε χρόνια ή 

πριν δέκα, θα το είχα αγγίξει τέλος πάντων ή εν πάση περιπτώσει, να το πάω 

ανάποδα, νοµίζω ότι θα έπρεπε να το είχαν κάνει οι δηµοτικές αρχές και εµείς 

λέγαµε ας το κάνει και η τρέχουσα δηµοτική αρχή…

Τώρα. Στη γενική αυτή αναγκαιότητα που υπάρχει για τον Πόρο, έρχεται να 

προστεθεί ξαφνικά ότι σπεύδει το ΤΑΙΠΕ∆ να αποφασίζει εκείνο αναρµοδίως και 

παρανόµως να κάνει διευθετήσεις. Μεγαλώνει το τουριστικό καταφύγιο, λέει «θα 

πάτε εκεί αυτά τα κότερα, θα διώξετε τα άλλα, θα κάνετε αυτό, θα κάνετε το 

άλλο»… Αύριο µπορεί να κάνει το ίδιο για την Πέρλια, µεθαύριο για το Ασκέλι… 

∆εν ξέρουµε τι µπορεί να κάνει. Και γι’ αυτό το φέραµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

(το θέµα του masterplan), µε τη λογική ότι εµείς πρέπει να σπεύσουµε να το 

κάνουµε αρµοδίως, γιατί εµείς είµαστε οι µόνοι αρµόδιοι σαν φορέας 

διαχείρισης, να φτιάξουµε αυτό το master plan τώρα. Αυτό το master plan, 

κατά τη γνώµη µου, πρέπει να πιάσει όλη τη χερσαία ζώνη, ούτε µόνο ένα 

κοµµάτι στην Πούντα, ούτε µόνο τη µισή Σφαιρία, ούτε όλη τη Σφαιρία, ούτε να 

πούµε α, εδώ έχει παρέµβει το ΤΑΙΠΕ∆ ας το αφήσουµε απέξω. Όλη τη χερσαία 

ζώνη, όπου υπάρχει χερσαία ζώνη… Η πολιτική µας βούληση θα εκφραστεί 

όταν η µελέτη τελειώσει η 1η φάση, όπως γίνεται σε όλες τις µελέτες, που είναι η 

αποτύπωση – περιγραφή της υφιστάµενης κατάστασης και µετά πάµε στη 2η 

φάση, που είναι η πρόταση για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν… Τότε θα 

πρέπει εµείς να αφήσουµε στην άκρη το πολιτικό κόστος, να παραµερίσουµε τη 

σκέψη µας για τον κάθε φίλο µας, γνωστό µας, ψηφοφόρο µας που έχει µια 

βάρκα από δω και µια από κει, που έχει µια ταβέρνα εκεί, που έχει µαγαζιά 

εκεί… Να τα παραµερίσουµε, αλλά από την άλλη να προσπαθήσουµε να 

νοµιµοποιήσουµε και να εντάξουµε µέσα στις προτάσεις µας και το δικαίωµα 

αυτών των ανθρώπων να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους. ∆ύσκολο είναι…

Το πιο εύκολο είναι να πεις ότι δεν κάνουµε τίποτα, αλλά όταν δεν κάνουµε 

τίποτα, έρχονται άλλοι και παίρνουν αποφάσεις και θα τα κάνουν αυτοί µε τα 

δικά τους κριτήρια  …Γιατί τώρα το ΤΑΙΠΕ∆ …ήδη δουλεύουν, προχωράνε 

µελέτες και θα έρθουν να µας ανακοινώσουν τι θα κάνουν στο νησί µας. 

Σελ. 19∆ηµοτικές εκλογές



Ποιος φταίει για τα προβλήµατα του 

Βιολογικού Καθαρισµου; Ο κ. Σπυρίδων 

και οι υποψήφιοι του συνδυασµού του 

απαντάνε µε µία φωνή: «ο σηµερινός 

∆ήµαρχος κ. Στρατηγός». Ας δούµε τι 

έλεγαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι του κ. 

Στρατηγού πριν δύο χρόνια:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 10ης ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆Σ – 17.5.2012:

ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΥ Συγγνώµη ∆ήµαρχε, αλλά δεν µπορώ την ειρωνεία! 

Ο Βιολογικός, δεν τον δηµιουργήσαµε εµείς… Πήραµε µια προίκα που 

καλούµαστε, µε τα όποια προβλήµατα έχει, να τον  λειτουργήσουµε… Είναι 

µια προίκα που, είτε θέλουµε, είτε δε θέλουµε… Θέλουµε να επιρρίψουµε 

ευθύνες στους παλαιότερους; Να πούµε στους µελετητές; Θέλουµε να 

κάνουµε τι; Το θέµα είναι τι κάνουµε τώρα και αυτό προσπαθούµε. ∆εν 

µπορούµε δηλαδή να µας κατηγορείτε… ∆εν µπορεί να τα ισοπεδώνετε όλα! 

…Αυτό δεν µπορώ εγώ! Υπάρχουν λάθη; Υπάρχουν προβλήµατα; Βεβαίως! 

Όλοι τα γνωρίζουµε και ούτε τα κρατάµε µυστικά, ότι όλα λειτουργούν 

υπέροχα. Βεβαίως, το λάβαµε προίκα και καλούµαστε να το λειτουργήσουµε 

µε τα όποια προβλήµατα …Και δεν έχει γυρίσει ένας, για να το πω κι αυτό, να 

κάνει καταγγελία στην Περιφέρεια ή σε όποιον κερατά υπουργό που 

ασχολείται µε το θέµα αυτό και κοιτάµε. ‘Έχει ευθύνη ο ∆ήµαρχος γι’ αυτό; 

Γιατί το έχω πει πολλές φορές ότι πρέπει εµείς να είµαστε οι καταγγέλλοντες 

για το Βιολογικό και για τον όποιο Βιολογικό! Αλλά κοιτάµε εδώ, να µη ρίξουµε 

ευθύνες στους υπουργούς και σε κάθε κερατά εκεί πάνω!

…ΚΑΙΚΑΣ Π. Χωρίς να δούµε αυτός ο βιολογικός τι επακόλουθα θα είχε, 

γιατί ήταν λάθος από την αρχή!»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆Σ – 7.6.2012:

∆ΡΟΥΓΚΑΣ ΧΡ. (δ.σ µε τον κ. Στρατηγό) …Εγώ νιώθω την ανάγκη 

σήµερα να θυµίσω λίγο και την ιστορία του Βιολογικού, για να µπούµε λίγο σε 

µία σειρά και να µπορεί ο καθένας να ξέρει… Φτάνουµε το 1990 – 1994, στο 

1ο δίκτυο. Το 1ο δίκτυο, το οποίο είχαν φτάσει και κάποιοι να λένε, αφού 

κατασκευάστηκε και θάφτηκε και ήταν σπασµένα όλα, φτάσαµε στο 2000 που 

στο µεσοδιάστηµα είχε γίνει και το εργοστάσιο του Βιολογικού και παίζανε οι 

εργολάβοι ξύλο µε τους υπαλλήλους της Νοµαρχίας για το πώς θα µοιραστεί 

η µίζα και φτάσαµε µάλιστα στο σηµείο να λένε κάποιοι ότι θα πατήσουµε το 

κουµπί και θα λειτουργήσει το εργοστάσιο. Ερχόµαστε στο 2002. Παρακαλετά 

τότε εξασφαλίζονται 2δις δρχ χωρίς µελέτη, από τον Περιφερειάρχη της 

εποχής εκείνης, ενώ έπρεπε πρώτα να γίνει η µελέτη και να αξιολογηθεί αυτή 

και να κοστολογηθεί και να βγει το ποσό. Τότε, γιατί κάποιοι σύµβουλοι παλιοί 

και πολύ φίλοι του τότε ∆ηµάρχου λέγανε ότι «Σπύρο άµα δεν κάνουµε κάτι, 

θα χορέψουµε το χορό του Ζαλόγγου». Και βγαίνουν τα 6εκ. € ή 2.δις δρχ 

από τον Περιφερειάρχη, ο οποίος και προεκλογικά ήρθε κι έκανε εγκαίνια στο 

ΚΕΠ τότε. Και το 2003 εµφανίζεται η ∆ΙΚΤΥΩΣΗ, η οποία χρησιµοποιώντας 

υλικά από τα προηγούµενα φρεάτια, δηλαδή τις αντλίες και κάποια άλλα που 

έβαλε, συν το δίκτυο που έφτιαξε, έφτιαξε ένα έργο που είχε κόστος 2δις δρχ. ή 

6εκ. €. Και το παραλάβαµε αυτό το έργο και τώρα ερχόµαστε σήµερα να µη 

λειτουργούν οι αντλίες, να µην είναι στεγανά τα φρεάτια, να… Να θυµίσω ότι 

µόνο στο ΣΟΦΡΑΝΟ, η στεγανοποίηση των φρεατίων τότε κράτησε µήνες, γιατί 

ρίχναµε τα µπετά για να πιάσουµε τη θάλασσα.  Και φτάνουµε σήµερα … 

Μάλλον φτάσαµε στο 2007 που λήφθηκε η απόφαση να ξεκινήσει το σύστηµα 

και µόλις έπεσαν τα πρώτα λύµατα στο βιολογικό εργοστάσιο, άρχισε η 

κατάρρευση του βιολογικού εργοστασίου. 

ΚΑΙΚΑΣ Π. Και αυτά χωρίς προσωπικό.!

∆ΡΟΥΓΚΑΣ ΧΡ. Ξεκίνησε η κατάρρευση, γιατί στην προκειµένη περίπτωση 

είχε παραληφθεί το εργοστάσιο του Βιολογικού και δεν υπήρχε τίποτα µέσα από 

αυτά που προέβλεπε η µελέτη, ως ανοξείδωτο. 

ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Και ποιοι τα παρέλαβαν αυτά τα πράγµατα; 

∆ΡΟΥΓΚΑΣ ΧΡ. Ξέρεις…. Όσα έχουµε δώσει µέχρι σήµερα και… 

ΚΑΙΚΑΣ Π. Και τσάµπα πήγανε!

∆ΡΟΥΓΚΑΣ ΧΡ. Κι επίσης να πω ότι όλες αυτές οι παραλείψεις, οι οποίες 

είχαν κόστος για τον καθένα ξεχωριστά, ειδικά αυτών που είναι πλάι του δικτύου 

όσον αφορά τις αποσµώσεις, ήταν ελλείψεις της κύριας µελέτης. ∆εν είχε 

προβλεφθεί πουθενά καµία στεγανότητα αερίων στα φρεάτια, γιατί ήταν 

τσιµεντένια µε µαντεµένια καπάκια και δεν υπήρχε κανένα σύστηµα απόσµωσης. 

Κλείνω µε το θέµα αυτό, όσον αφορά το κοµµάτι.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ∆Σ – 7.11.2012:

ΚΑΙΚΑΣ Π. ..Εάν θα συνεχίζουν να πέφτουν τα βοθρολύµατα ανεξέλεγκτα, το 

εργοστάσιο του βιολογικού καθαρισµού θα διαλύσει. Αν κι εγώ διαλυµένο το έχω 

και είναι ένα βαρέλι χωρίς πάτο ο βιολογικός του Πόρου. Γιατί έτσι αποφάσισαν 

ορισµένοι, είτε είναι νοµαρχία, είτε είναι ∆ηµοτικά Συµβούλια, για να γίνει αυτός 

ο Βιολογικός. Και τώρα δεν τις παίρνουν τις ευθύνες τους. Με γεια τους µε χαρά 

τους! Ο χρόνος τους δικαιώνει. 

ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ …Είναι απλό το ζήτηµα. Έχουν φαγωθεί λεφτά του 

Ελληνικού λαού σε αυτή την ιστορία και είναι πολλά τα λεφτά. Απαγγέλθηκε ποτέ 

κάποια κατηγορία; Έγινε κάποια µήνυση, κάποια αγωγή; Τον βάλαµε αυτόν τον 

τύπο να πληρώσει; Όποιος κι αν είναι, δεν µε ενδιαφέρει. Ας είναι ο Οµπάµα. 

Κάναµε κάποια κίνηση; 

ΓΡΙΒΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ (υποψήφιος δ.σ. µε τον κ. Σπυρίδωνα) Έχει γίνει! 

ΠΑΡΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ποια είναι αυτή; Πότε;  

ΓΡΙΒΑΣ Έχει γίνει. Είχαµε κινηθεί και εγώ και ο κ. Αλιφέρης, έχουµε καταθέσει, 

εγώ τουλάχιστον δύο φορές στον ανακριτή και δεν έχει προχωρήσει αυτή η 

διαδικασία. …Εδώ και τρία χρόνια, δυο φορές µας έχουν καλέσει στον 

ανακριτή…

…ΑΛΙΦΕΡΗΣ …Η υπόθεση αυτή που λέει ο κ. Γρίβας πήγε αρχείο. ∆εν πήγε 

σε τακτική δικάσιµο. 

ΓΡΙΒΑΣ… και στην εφηµερίδα ότι είχαν φαγωθεί δύο χρηµατοδοτήσεις. 

Σελ. 20 ∆ηµοτικές εκλογές



Ατοµικό και συλλογικό συµφέρον. Ταυτότητα ή διαφορά;
του Αλέξη ∆ηµητριάδη*

Η παρούσα εκλογική 

αναµέτρηση είναι οπωσδήποτε 

η κρισιµότερη των τελευταίων 

τριάντα χρόνων. Οι πολίτες 

του Πόρου καλούνται να 

αποφασίσουν ανάµεσα στο 

γνωστό παλιό κατεστηµένο  

(µε τα προτερήµατα & τα 

ελαττώµατα του)  και στην άγνωστη µεν αλλά 

καινούρια και ελπιδοφόρα προσπάθεια του 

συνδυασµού µας. Το διακύβευµα των εκλογών είναι 

τεράστιο από όποια σκοπιά και αν αναγνωστεί, είτε 

από αυτή  των προσωπικών συµφερόντων που 

πρόκειται να θιχτούν είτε από εκείνη του γενικού 

συµφέροντος, δηλαδή το καλό του τόπου.

Το καλό του τόπου δεν είναι µία αφηρηµένη 

έννοια. Σηµαίνει κατ’αρχήν την οικονοµική 

µεγέθυνση –ποσοτικό µέγεθος- και στη συνέχεια 

την ανάπτυξη -ποιοτικό µέγεθος. Η οικονοµική 

µεγέθυνση είναι προϋπόθεση της ανάπτυξης που 

εµπεριέχει ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως ο 

πολιτισµός, η κοινωνική συνοχή, το επίπεδο 

διαβίωσης και σίγουρα η έννοια της οικονοµικής 

και κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Όταν στα τέλη του 18ου  αιώνα ο γνωστός  

οικονοµολόγος Άνταµ Σµιθ έγραφε στον «Πλούτο 

των Εθνών» για το «Αόρατο Χέρι» θεώρησε ότι το 

ατοµικό συµφέρον ταυτίζεται νοµοτελειακά µε το 

συλλογικό. Φυσικά η ανθρώπινη φύση τον διέψευσε 

αποδεικνύοντας ότι, όταν απουσιάζουν ερεθίσµατα 

ισότητας από τους ηγέτες, πολλές φορές οι 

άνθρωποι εξυπηρετούν τα προσωπικά τους 

συµφέροντα χωρίς να νοιάζονται για το γενικό καλό. 

Για να πάει µπροστά ο τόπος µας οφείλουµε να 

προτάξουµε την έννοια του συλλογικού 

συµφέροντος και των ίσων ευκαιριών. Ο νέος 

∆ήµαρχος οφείλει να παραµερίσει όποιες 

διάφορες προκύψουν από την σκληρή εκλογική 

µάχη. Η νέα οργάνωση του ∆ήµου πρέπει να έχει 

στο κέντρο της τον άνθρωπο χωρίς να διαχωρίζει 

τους πολίτες ανάλογα µε την προτίµηση και την 

ψήφο τους. Οι επαγγελµατίες θα έχουν ίσες 

ευκαιρίες ανάλογα µε τα προβλεπόµενα από τον 

νόµο. Ο ∆ήµος Πόρου υποχρεούται επί τέλους να 

µετατραπεί σε ένα διαφανές «εργαλείο» για τους  

πολίτες χωρίς αγκυλώσεις και µικροπολιτικές 

εξυπηρετήσεις, ένα στήριγµα για τους αδυνάτους 

και ένα πεδίο δηµιουργίας για εκείνους που 

επιθυµούν να προσφέρουν.

Η Αλλαγή Πορείας, ο υποψήφιος ∆ήµαρχος και οι 

σύµβουλοί του επιθυµούν να αλλάξουν τον τόπο 

µέσα από την εφαρµογή του προγράµµατος που 

διαχρονικά παρουσιάζεται σε αυτές τις σελίδες. 

Εκείνο όµως  που θα αποτελέσει τη µέγιστη αλλαγή 

είναι η δικαιοσύνη που ευαγγελίζεται να εφαρµόσει 

ο Γιάννης ∆ηµητριάδης, προκειµένου να 

δηµιουργήσει έναν Πόρο, ίσων ευκαιριών, για 

όλους ανεξαιρέτως τους Ποριώτες. 

*Ο Αλέξης ∆ηµητριάδης είναι οικονοµολόγος, MBA

Σελ. 21Τοποθετήσεις



Μοναδική πορεία ανάπτυξης στον Πόρο ο τουρισµός
του Γιάννη Τσάµη *

Με αίσθηµα ευθύνης και στόχο την αλλαγή
της Νάγιας Κοράλλη  * 

Με αφορµή την απόφασή µου να συµµετάσχω στο 

ψηφοδέλτιο της Αλλαγής Πορείας, θα ήθελα να 

καταθέσω κάποιες σκέψεις µου αναφορικά µε την 

τουριστική ανάπτυξη, την βασική δηλαδή αναπτυξιακή 

προοπτική του τόπου µας.

Καταρχήν, για να καταφέρουµε να αναπτύξουµε τον 

Πόρο τουριστικά θα πρέπει να απευθυνθούµε σε 

τουρίστες που βοηθούν την ελληνική οικονοµία. Αυτοί 

είναι κυρίως οι ξένοι τουρίστες. Το µερίδιο του 

Πόρου από την αγορά των ξένων τουριστών είναι 

µικρό και χαµηλής ποιότητας. Πρέπει να ξεκινήσουµε 

συνεργασίες µε ανθρώπους που θα µας βοηθήσουν 

να προβάλλουµε το νησί µας σε ξένους τουρίστες 

υψηλότερης ποιότητας. Από εκεί και πέρα αυτό που 

µένει είναι να τους δείξουµε τις οµορφιές του τόπου 

µας, τις παραλίες µας, τις παραδόσεις µας, τον τρόπο 

ζωής µας και όλα αυτά για τα οποία µας επιλέξανε. 

Να τους κάνουµε να θέλουν να έρθουν ξανά!

Αν καταλάβουν όµως ότι δεν µπορούµε να 

προσφέρουµε αυτά που αρχικά τους είχαµε 

υποσχεθεί θα µας κρίνουν µε τον τρόπο τους και 

για να µπορέσουµε τους προσελκύσουµε ξανά θα 

χρειαστεί να χαµηλώσουµε τις τιµές µας και 

αργότερα και την ποιότητα µας. Ο τουρισµός είναι 

η προτεραιότητα µας και πρέπει να τον στηρίξουµε και 

να τον προστατεύσουµε όλοι µας από κάθε θέση.

Σε κάθε άλλη περίπτωση η ποιότητα της ζωής µας θα 

καταρρεύσει όπως και η αξία των περιουσιών µας.

*Ο Γιάννης Τσάµης είναι µόνιµος υπάλληλος στο Γενικό 
Λογιστήριο του κράτους.
Υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος µε την Αλλαγή Πορείας

Οι προσεχείς εκλογές θα κρίνουν και θα σφραγίσουν 

το µέλλον του Πόρου για τα επόµενα 5 χρόνια 

τουλάχιστον. Οι πολίτες του Πόρου καλούνται να 

αποφασίσουν µε γνώµονα το νέο µείγµα ιδεών και µέσων 

άσκησης πολιτικής, µε κύριο στόχο την ανάσχεση της 

υφιστάµενης κατρακύλας, καθώς επίσης και τον δύσκολο 

δρόµο προς την αναγέννηση του Πόρου.

Πιστεύω ακράδαντα ότι η παράταξη µας είναι η πλέον 

έτοιµη και κατάλληλη για να φέρει εις πέρας αυτή την 

απαιτητική αποστολή. Οι πολίτες µπορούν να µας 

εµπιστευτούν για τους εξής λόγους: Καταρχήν η 

ιστορία µας ως αντιπολιτεύση αποδεικνύει την 

ικανότητα, την ειλικρίνεια και τη συνέπεια µε την οποία 

τελούσαµε τα καθήκοντα µας. Η παράταξη µας πολλές 

φορές κατήγγειλε τα κακώς κείµενα, αναδεικνύοντας 

τους λανθασµένους χειρισµούς και την ανεπάρκεια της 

προηγούµενης δηµοτικής αρχής. 

Ωστόσο δεν µείναµε µονάχα σ’ αυτό, αλλά πολλές 

φορές προσπαθήσαµε να προωθήσουµε προτάσεις 

που θα έδιναν λύσεις στα τρέχοντα προβλήµατα και 

θα αναβάθµιζαν την καθηµερινότητα των πολιτών. 

∆εν λειτουργήσαµε ποτέ µε υστεροβουλία, από τη 

στιγµή που γνωρίζαµε ότι η ενδεχόµενη εφαρµογή 

θετικών προτάσεων από την πλευρά µας, θα ήταν για 

το συµφέρον όλων. 

Είµαστε η µοναδική µειοψηφία η οποία δεν 

εξαγοράστηκε από την πλειοψηφία και δεν προέβη σε 

αφανείς συµφωνίες µε αυτή. Όλη µας η 

δραστηριότητα κινήθηκε, κινείται και θα κινηθεί µε 

διαφάνεια και µε µοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση 

του δηµοσίου συµφέροντος. 

Ένας δεύτερος και σηµαντικός λόγος για να µας 

εµπιστευτούν οι Ποριώτες, είναι η σύνθεση του 

ψηφοδελτίου µας: Σε αντίθεση µε ό,τι συµβαίνει στην 

κεντρική πολιτική σκηνή όπου ο πολίτης καλείται να 

σταθµίσει στην επιλογή του και παράγοντες, όπως η 

γενική κατεύθυνση της χώρας και η ιδεολογική 

τοποθέτηση των υποψηφίων, στις τοπικές εκλογές 

εξαιτίας της φύσης των ζητηµάτων που τίθενται, οι 

αιρετοί ουσιαστικά συνιστούν την αιχµή του δόρατος 

για την εφαρµογή του προγράµµατος που θα 

εφαρµόσει ο ∆ήµος. Σ΄ αυτό το µέτωπο, τολµώ να 

ισχυριστώ ότι έχουµε συγκεντρώσει ένα ευρύ σύνολο 

ανθρώπων που διαθέτουν εκείνα τα εχέγγυα 

αξιοπιστίας, εντιµότητας και εργατικότητας που 

χρειάζονται για την επόµενη µέρα της διοίκησης του 

∆ήµου µας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, οι συµπολίτες 

µας καλό είναι να κλείσουν τα αυτιά τους στις απειλές 

και τις ανέξοδες υποσχέσεις της αντίπαλης 

παράταξης. Ουσιαστικά αυτές οι πρακτικές όχι µόνο 

είναι κουτοπόνηρες, αλλά υποτιµούν τη νοηµοσύνη 

των Ποριωτών. Ενώ οι αντίπαλοι µας επικαλούνται τη 

«δύναµη της ενότητας», εν τοις πράγµασι αποτελούν 

τον ορισµό του διχασµού και της µισαλλοδοξίας.

Έτσι, θεωρώ ότι µια παροιµία τους χαρακτηρίζει 

απόλυτα. “Ο λύκος και αν εγέρασε και άσπρισε το 

µαλλί του, µήτε τη γνώµη άλλαξε, µήτε την κεφαλή 

του’’. Γι’ αυτό αγαπητοί συµπολίτες µου, µην 

τροµοκρατείστε και µην πιστεύετε εύκολα τα όσα σας 

λένε. Αν συµπεριφέρονται κατά αυτό τον τρόπο 

προεκλογικά, πώς είναι δυνατόν να µεταβάλλουν τη 

σκέψη τους και να εργασθούν ενωτικά προς όφελος 

όλων των Ποριωτών αύριο;  

Εξάλλου, δεν πολιτεύονται για να προσφέρουν 

αγαθές υπηρεσίες στο νησί, αλλά για να διαφυλάξουν 

τα κεκτηµένα τους και να προωθήσουν τα 

ποικιλώνυµα συµφέροντα τους. ∆εν βλέπουν τον 

∆ήµο ως µέσο εξυπηρέτησης των Ποριωτών, αλλά 

ως λάφυρο νίκης του κατεστηµένου.

Οι επερχόµενες εκλογές θα σηµαδέψουν βαθειά 

και θα προσδιορίσουν το µέλλον του νησιού µας. Η 

παράταξη µας καλεί τους Ποριώτες να 

εµπιστευτούν στα χέρια µας τη διακυβέρνηση του 

τόπου µας, µε αίσθηµα ευθύνης και προσµονή για 

ένα καλύτερο αύριο για όλους ανεξαιρέτως. Για 

έναν Πόρο που όλοι ονειρευόµαστε και 

φιλοδοξούµε να τον φτάσουµε ψηλά.

∆εν ζητούµε λευκή επιταγή. Το µόνο που ζητούµε 

είναι την εµπιστοσύνη και την αρωγή των συµπολιτών 

µας για να πραγµατώσουµε αυτό που κοµίζει η 

παράταξη µας, την ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΡΕΙΑΣ για εµάς και 

για το τόπο µας. Όλοι µαζί µπορούµε να τα 

καταφέρουµε. Καλό αγώνα!

*Η Νάγια Κοράλλη είναι µηχανολόγος µηχανικός – 
υποψήφια διδάκτωρ Ε.Μ.Π.
Υποψήφια δηµοτική σύµβουλος µε την Αλλαγή Πορείας
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Η ασφάλεια και η ανασφάλεια στη µικρή µας κοινωνία
Της Ανούκ Μπρίνκερινκ – Κουβαρά *

Ως µητέρα δύο µικρών κοριτσιών, αισθάνοµαι 

τυχερή που ζω στον Πόρο. Τα καλοκαίρια 

πηγαίνουµε για ώρες για µπάνιο στην παραλία. Τους 

χειµώνες κάνουµε µεγάλους περιπάτους στο δάσος 

του νησιού. Τα κορίτσια πηγαίνουν µε τα ποδήλατα 

τους στο σχολείο. Η ελευθερία και το φυσικό 

περιβάλλον είναι ευλογία για τον κάθε γονιό που 

µεγαλώνει τα παιδιά του στον Πόρο.

Τα παιδιά εδώ, µπορούν να παίζουν στους δρόµους, 

να κάνουν αθλητισµό, να συναντηθούν για µια… 

κρέπα, ακόµα και σε πολύ νεαρή ηλικία. Τα πάντα 

είναι κοντά και δεν υπάρχουν κίνδυνοι. Ποτέ δεν 

σκεφτόµαστε ότι µπορεί να συµβεί κάτι κακό στα 

παιδιά µας ή σε εµάς τους ίδιους…

Όµως καµιά φορά συµβαίνει και το κακό. Έχασα 

έναν αγαπηµένο µου φίλο πολύ νέο. Άκουσα για ένα 

σοβαρό τροχαίο ατύχηµα και σκέφτηκα τη µητέρα 

του αγοριού. Προβληµατίστηκα και αναρωτήθηκα

τι θα έκανα εγώ σε µια τέτοια περίπτωση; Ποιόν θα 

καλέσω αν τα παιδιά µου έχουν ένα ατύχηµα 

(φυσικά δεν µιλάω για µια γρατζουνιά ή για µερικά 

ράµµατα για τα οποία θα µπορώ να µεταφέρω το 

παιδί µου στο Κ.Υ. στο Γαλατά).

Τι θα κάνω αν κάποιος πάθει µπροστά µου καρδιακή 

προσβολή; Ποιόν θα καλέσω να προσφέρει τις 

πρώτες βοήθειες σε µια τέτοια σοβαρή περίπτωση;

Ποιος θα βοηθήσει αν ένας από τους λίγους 

γιατρούς του νησιού δεν βρίσκεται κοντά;

Υπάρχει φυσικά ο ευρωπαϊκός αριθµός έκτακτης 

ανάγκης 112. Πόσο όµως αυτός ο αριθµός καλύπτει 

τον Πόρο; Κι αν τον καλέσεις, αυτοί που µπορούν να 

φτάσουν πρώτοι, γνωρίζουν να παρέχουν πρώτες 

βοήθειες; 

Για όλες αυτές τις ερωτήσεις κανένας δεν έχει 

πραγµατικά τις απαντήσεις. Και σε περίπτωση 

έκτακτης ανάγκης το µυαλό µπλοκάρει, 

πανικοβάλλεται…  

Ναι, συµφωνώ, θα έπρεπε να έχουµε υποδοµές 

υγείας στο νησί µας. Θα έπρεπε να έχουµε 

περισσότερους γιατρούς και πολλά ακόµη «θα 

έπρεπε». Όµως γιατί να µην ξεκινήσουµε και µόνοι 

µας; Γιατί να µην είµαστε σε θέση να βοηθήσουµε κι 

εµείς οι ίδιοι τους συµπολίτες µας; Εκτός αυτού, 

έχουµε και τους τουρίστες που φιλοξενούµε. ∆εν 

είµαστε εν µέρει υπεύθυνοι και για αυτούς;

∆εν θα νιώθαµε πιο ασφαλείς, αν γνωρίζαµε ποιόν 

να καλέσουµε και που θα βρούµε αυτόµατο 

απινιδωτή (AED) σε περίπτωση που κάποιος πάθει 

καρδιακή προσβολή µπροστά µας; ∆εν θα νιώθαµε 

πιο ασφαλείς αν γνωρίζαµε ότι ο αστυνοµικός, ο 

λιµενικός, ο δάσκαλος, αλλά κι εγώ, κι εσύ, έχουµε 

µια πιστοποίηση από τον Ερυθρό Σταυρό και 

ξέρουµε τι θα κάνουµε σε µια έκτακτη ανάγκη;

 Η µικρή µας κοινωνία µπορεί να γίνει το παράδειγµα 

προς µίµηση για την υπόλοιπη Ελλάδα. Μπορούµε 

να πάρουµε την κατάσταση στα χέρια µας και να 

επωφεληθούµε όλοι.

∆εν θα ήταν µεγάλη διαφήµιση να µπορούµε να 

πούµε στους τουρίστες ότι η καµαριέρα ή ο 

σερβιτόρος έχουν δίπλωµα πρώτων βοηθειών και τα 

µεγάλα ξενοδοχεία έχουν µηχάνηµα AED;

Χρειάζονται τουλάχιστον 6 εθελοντές για να 

φέρουµε τον Ερυθρό Σταυρό να µας εκπαιδεύσει. 

Εγώ θα είµαι ανάµεσα τους. Ποιος άλλος είναι µαζί 

µου;  

Σηµείωµα. ∆είτε την παρακάτω ιστοσελίδα για 

πρώτες βοήθειες http://www.how-to-save-a-life.gr

As a mother of two little girls, I feel blessed to live on 

this Island. We can go to the beach and swim for 

hours in the summer time, have long walks in the 

forests in the winter-time, they can take their 

bicycles to school. The freedom and natural environ-

ment is a blessing for every parent to bring their 

children up into. The children here can play in the 

streets, go to sports activities, they can meet up for 

a “crepe” even from a very young age. Everything is 

nearby and there is never a real threat. We never 

really think that anything can happen to our children 

or to any of us…

But then it did happen: I lost a dear friend, far to 

young to die. I heard about a bad accident on the 

street, and thought of the boy’s mother and thought 

all of a sudden: what would I do in such a case, who 

do I call if my children have an accident (and I don’t 

mean the small every day bump on their knees or 

even a bigger fall from the swing which needs 3 

stiches:  we can get to the Health Center in Galatas 

by ourselves). What if I am around somebody who 

suffers of a sudden heart attack? 

Who do I call when there is a life-threatening situation, 

which needs direct first aid? Who will show up, when 

one of the few doctors is not around at the time…

We have a central emergency number 112, all over 

Europe. Does that include Poros too? And who will 

show up? Do they know first aid? 

All these questions, and nobody really has the 

answers. Let along when a life-threatening situation 

occurs: we panic, are not able to think straight…

Yes, I agree, we should have a health center on the 

island, we should have more doctors, but those are 

all “should”. What if we start with ourselves, don’t 

we all want to help when something bad happens to 

our fellow citizen? And what about the tourists we 

invite to our island. Aren’t we partly responsible 

towards them as well? 

Wouldn’t it give us a secure feeling, knowing when 

somebody has a heart attack, we know who to call, 

and where the AED machines are? Wouldn’t it feel 

secure, knowing that there are members of the 

police department, the coast card, teachers, but also 

you and me, who will have a certificate of the Red 

Cross, and we know what to do when somebody is 

in need…

As a small island, we can become an example for the 

rest of Greece, we can take this matter into our own 

hands and can only provide from the outcome. 

Isn’t it great advertisement to be able to tell the 

tourists: the staff of the hotel has a first aid diploma 

and for the bigger hotels among us to have an AED 

machine.

It will take 6 participants to be able to get the Red 

Cross to show us first aid. I am in, who is with me?

NOTE: please check out the website for more infor-

mation on first aid http://www.how-to-save-a-life.gr

*Η Ανούκ είναι η πρώτη αλλοδαπή υποψήφια δηµοτική 

σύµβουλος στην ιστορία του ∆ήµου Πόρου. 
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The secure and insecurity of our small society. 
Βy Anouck Brinkerink- Kouvara



Εσείς µε ποιό τρένο θα ταξιδεύατε; 

Aλλάξτε µαζί µας πορεία!


