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Καθαρή πορεία για μια μεγάλη και
καθαρή νίκη!
Με καθαρά πρόσωπα και
καθαρά λόγια η παράταξή μας
στοχεύει σε μια ευρεία νίκη
στις εκλογές της 26ης Μαΐου,
η οποία θα αντικατοπτρίζει
την ποιοτική διαφορά μεταξύ
των προτάσεων και των
αληθινών προθέσεων των δύο
υποψηφίων και θα δίνει την
αριθμητική άνεση στον Γιάννη
Δημητριάδη να εφαρμόσει το
πρόγραμμά του.
Σελίδες 2 & 24-25

Η μοναδική δημοτική
αρχή στην Ελλάδα
που επιστρέφει
στην κοινωνία τα χρήματα
της μισθοδοσίας της

« Όλα στη φόρα»

Πώς έκαναν φτερά
τα λεφτά των Ποριωτών
το 2010-2011

208.963€ έχουν διαθέσει στην κοινωνία μέσω δαπανών
για διάφορες δράσεις ο Γιάννης Δημητριάδης και
οι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Πόρου. Το ποσό αυτό
αντιστοιχεί στο σύνολο της μισθοδοσίας 4,5 ετών
έως σήμερα και σε 43.337€ από δικά τους χρήματα.

Μια ενδιαφέρουσα ενότητα, όπου παρουσιάζονται
πρωτογενή στοιχεία, όπως φωτογραφίες, πρακτικά
συνεδριάσεων ΔΣ, έγγραφα κ.ά., τα οποία αποκαλύπτουν
γεγονότα, θέσεις και συμπεριφορές που πολλοί θα ήθελαν
να ξεχαστούν, αλλά οι δημότες δικαιούνται να γνωρίζουν.

Τα «Νέα του Πόρου» θυμίζουν τις λεπτομέρειες
του σκανδάλου της υπεξαίρεσης των 585.000€
του 2010-2011, το ιστορικό, τις ποινικές και πολιτικές
ευθύνες, καθώς και μια ενδιαφέρουσα σύγκριση με
την παρόμοια υπόθεση του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σελίδα 3

Σελίδες 10-23

Σελίδες 6-9

Σελ. 2

Για τον Πόρο

μόλις μία βδομάδα μάς χωρίζει από τις εκλογές και θεωρώ
βέβαιο ότι όλοι έχουν διαμορφωμένη άποψη για τα
διλλήματα που συνδέονται με αυτές και έχουν λάβει την
απόφασή τους για το ποιον θα ψηφίσουν. Η προσπάθεια
που καταβάλλεται από τον Δήμο τα τελευταία χρόνια για την
πρόοδο του τόπου και η επιτακτική ανάγκη για συνέχισή της
θεωρώ ότι έχουν γίνει κατανοητές από τους ψηφοφόρους
και έχουν παρουσιασθεί επαρκώς στα «Νέα του Πόρου»,
στα Δελτία Τύπου και στο προεκλογικό πρόγραμμα που
έχει δημοσιεύσει έγκαιρα η παράταξή μου.
Από την άλλη, όπως ακριβώς είχα προβλέψει από την ίδια στήλη πριν δύο μήνες, η αντίπαλη παράταξη, μην έχοντας προτάσεις και πρόγραμμα να παρουσιάσει,
περιορίζεται σε ψέματα, σε προσωπικές επιθέσεις και σε όλο και πιο έντονες τον τελευταίο καιρό ενέργειες τρομοκράτησης των ψηφοφόρων και των
υποστηρικτών της παράταξής μου. Πρόκειται για κινήσεις που αποκαλύπτουν το ποιόν των ανθρώπων που κινούν τα νήματα στην παράταξη αυτή (είναι γνωστό
ότι δεν είναι μόνο ο κ. Δ. Στρατηγός), οι οποίοι έχουν συνηθίσει να απειλούν, να αντεκδικούνται και να καταγγέλλουν όταν δεν έχουν την εξουσία στα χέρια
τους, στέλνοντας το μήνυμα «ή εμείς ή θα δείτε τι θα πάθετε»!
Τις τελευταίες μέρες, χάνοντας τελείως την αυτοσυγκράτησή τους, με επίσημες ανακοινώσεις και συμπεριφορές έχουν στοχοποιήσει το Ναυτικό Όμιλο
Πόρου Τροιζηνίας, τη Γυμναστική Ένωση και τους προπονητές τους, οι οποίοι απειλούνται ότι «θα δουν τι θα πάθουν» που ανακατεύονται με τα κοινά,
ενώ ξεκίνησε (όπως και το 2014) η γνωστή τακτική με τα ψεύτικα προφίλ στο facebook, μέσω των οποίων η αντίπαλη παράταξη επιτίθεται με αισχρό τρόπο
σε μέλη της παράταξής μου. Μάλιστα, αρκετοί υποψήφιοι της παράταξης Στρατηγού και συγγενείς τους καρφώνονται και επικροτούν (Like) τις χυδαίες
αναρτήσεις, μαρτυρώντας την ηθική αυτουργία τους σε αυτές και χάνοντας κάθε τεκμήριο πολιτικής αθωότητας για την πατρότητα όσων γράφονται. Μερικοί
από αυτούς μάλιστα σχολιάζουν και οι ίδιοι επώνυμα στέλνοντας μηνύματα «ενότητας» σε συμπολίτες και συνδημότες τους, προσβάλλοντας, λασπολογώντας
και απειλώντας.
Θέλω να τονίσω ότι, απέναντι σε αυτές τις μεθόδους, η παράταξή μου ποτέ (ούτε το 2014 ούτε σήμερα) δεν έχει απαντήσει, αλλά δέχεται τις
επιθέσεις διατηρώντας την ψυχραιμία και τη σοβαρότητά της.
Η αυτο-αποκάλυψη του πραγματικού εαυτού των αντιπάλων μας είναι κάτι που από πολιτική άποψη είναι ευτυχές γεγονός, καθώς διασφαλίζει ότι κανείς πλέον
δεν μπορεί να ξεγελαστεί από την απόπειρα αντιστροφής της πραγματικότητας, μέσω της οποίας παρουσιάζουν εμένα ότι δήθεν διχάζω τον Πόρο και τους
εαυτούς τους ως εκείνους που δήθεν τον ενώνουν (όπως άλλωστε κάνει παντού και πάντα κάθε πολιτική πρόταση που πρεσβεύει τον ολοκληρωτισμό). Οι
ψηφοφόροι και υποστηρικτές μας πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν από τις επιθέσεις αυτές, καθώς είναι βέβαιο ότι η κοινωνία του
Πόρου θα τις περιθωριοποιήσει με την ψήφο της. Αν κέρδιζαν βέβαια στις εκλογές, είναι γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι θα ήταν άκρως επικίνδυνοι.
Τα παραπάνω αποτελούν έναν ακόμη λόγο για τον οποίο θα πρέπει στο παρόν φύλλο της εφημερίδας μας να αφιερώσω -για πρώτη φορά- αρκετό χώρο για
να υπενθυμίσω στοιχεία, φωτογραφίες και έγγραφα που αφορούν στους αντιπάλους μας και τις τακτικές τους. Ο βασικός λόγος, βέβαια, είναι εκείνος που
είχα τονίσει στο προηγούμενο φύλλο, δηλαδή ότι ήταν βέβαιο ότι ο κ. Στρατηγός δεν θα δημοσιοποιούσε τις θέσεις της παράταξής του για θέματα όπως η
δημοτική συγκοινωνία, το κυκλοφοριακό, οι κοινόχρηστοι χώροι, το λιμάνι, οι παραχωρήσεις σχολικών χώρων στα τοπικά αθλητικά Σωματεία κ.ά. Γι’ αυτό λοιπόν
θα το κάνω εγώ στο παρόν τεύχος.
Οι φετινές εκλογές, φίλες και φίλοι, αποτελούν τη σύγκρουση της αλήθειας, της ανιδιοτέλειας και του προγραμματισμού απέναντι στο ψέμα, τα
προσωπικά συμφέροντα και την πολιτική της καμένης γης.
Για τον λόγο αυτό τα εκλογικά ποσοστά πρέπει να αντιστοιχούν στην θέση που παίρνει η κοινωνία μας στην σύγκρουση αυτή.
Για τον λόγο αυτό πρέπει να κυριαρχήσει, και μάλιστα με μεγάλη διαφορά, η υγιής πλειοψηφία της κοινωνίας και πρέπει να βρεθούν στο περιθώριο,
με όσο το δυνατόν μικρότερη εκπροσώπηση, οι εκφραστές της διχόνοιας, της τρομοκρατίας και της ιδιοτέλειας και εκείνοι που δεν έχουν θέσεις,
προτάσεις και φιλίες, αλλά τις διαμορφώνουν κάθε μέρα με διαφορετικό τρόπο πάνω στη μανία τους να βρεθούν στην εξουσία.
Για τον λόγο αυτό κάθε ψήφος είναι πολύτιμη και κανείς δεν δικαιούται να απέχει από αυτή την εκλογική μάχη ή να ψηφίσει από υποχρέωση κάτι
που είναι αντίθετο στη συνείδησή του!
Εύχομαι καλή ψήφο σε όλους!

Γιάννης Δημητριάδης

Δήμαρχος Πόρου
Υποψήφιος Δήμαρχος Πόρου

Οικονομικός Απολογισμός

Σελ. 3

208.963€ σε 55 μήνες έχουν διαθέσει
στην κοινωνία από προσωπικά τους
χρήματα τα μέλη της δημοτικής αρχής
Πόρου
Όπως κάνουμε δύο φορές τον χρόνο, δημοσιεύουμε αναλυτικά τους
τομείς δράσεων στους οποίους διατίθενται οι απολαβές του Δημάρχου
και των δύο Αντιδημάρχων, οι οποίοι και είναι οι αιρετοί του Δήμου που
λαμβάνουν αντιμισθία.
Όπως είχε αναλυθεί στο τεύχος του Δεκεμβρίου του 2018, μέχρι τότε ο
Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος Πόρου είχαν διαθέσει για κοινωφελείς
δράσεις και για δράσεις του Δήμου συνολικά 192.066€.
Από τον Ιανουάριο μέχρι και τον Απρίλιο του 2019, η δημοτική αρχή
«επέστρεψε» στην κοινωνία άλλα 16.897€ και έτσι το ποσό που έχει διατεθεί
συνολικά από τα μέλη της στους 55 μήνες που ασκούν τα καθήκοντά τους

ανέρχεται πλέον σε 208.963€, εκ των οποίων τα 165.626€ προέρχονται
από τη μισθοδοσία τους και τα υπόλοιπα 43.337€ αποτελούν
επιπλέον έξοδα που έχει διαθέσει από προσωπικά του χρήματα ο
Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης.
Αναλυτικά:
Απολαβές αιρετών Δήμου Πόρου περιόδου 1.2019 - 4.2019 (4 μήνες):
Καθαρές απολαβές Δημάρχου
1.714€ x 4 = 6.856€
Καθαρές απολαβές 2 Αντιδημάρχων
1.126€ x 4 x 2 = 9.008€
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ (μισθοί) 		

Για την ίδια περίοδο τα έξοδα που διατέθηκαν ιδιωτικά από τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους ήταν τα ακόλουθα:
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ΤΟΜΕΑΣ			
		
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΣΧΟΛΕΙΑ – ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ
Υλικά για μαθήματα ρομποτικής Δημοτικών Σχολείων
1.474€
Διαδραστικός Πίνακας Β’ Δημοτικού			
1.463€
Εκδρομή Γ’ Λυκείου					1.000€
Εκδρομή Α’ Δημοτικού					 794€
Εκδρομή Β’ Λυκείου					 500€
Εκδρομή ΕΠΑΛ Γαλατά					 300€
Μετακίνηση μαθητών για περιβαλλοντική δράση 		
500€
Λαχνοί Συλλόγων				
100€
Σύνολο 					
5.337€
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Επιτάφιος Αγ. Γιώργη 			
		
300€
Φιλόπτωχο Ταμείο					 100€
Είδη Πάσχα για απόρους 				
40€
Σύνολο						
440€
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Έξοδα για Απόκριες 					2.731€
Ενίσχυση Γυμναστικής Ένωσης				1.750€
Ενίσχυση Α.Ο. Ποσειδώνα				1.000€
Ενίσχυση Α.Ο. Πόρου					 700€
Ενίσχυση ΝΟΠΤ					 300€
Σύνολο						
6.481€
ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ / ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ
Συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας			
1.548€
Έξοδα έκδοσης-διανομής εφημερίδας Δεκεμβρίου 2018 1.401€
Νομικός σύμβουλος Δήμου 				
1.200€
Διάφορες δαπάνες 					 290€
Ζωοτροφές αδεσπότων (4 x 50€)			
200€
Σύνολο						
4.639€
Γενικό Σύνολο Εξόδων				

16.897€

15.864€

Σελ. 4

Ειδήσεις

Δεν τελειώνουν τα καλά νέα για τον Πόρο:
Μονοπάτια, Α/C στα Σχολεία, γήπεδο μπάσκετ
στο Ασκέλι κ.ά. εγκρίθηκαν από το ΔΣ Πόρου
Με σειρά σημαντικών Αποφάσεων που έλαβε στην τελευταία του τακτική συνεδρίαση πριν τον Σεπτέμβριο
το Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου (από 26.4.2019 έως την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών το
Σεπτέμβριο επιτρέπεται η ψήφιση μόνο κατεπειγουσών Αποφάσεων), αξιοποιείται κάθε διαθέσιμη
χρηματοδότηση και ανοικτή πρόσκληση του Προγράμματος Φιλόδημος για ιδιαίτερα σημαντικές δράσεις
του Δήμου.
Σημαντικότερη όλων, η ανάπτυξη του δικτύου πεζοπορικού τουρισμού, μέσω της χρηματοδότησης
137.000€ που ενέκρινε πριν λίγες μέρες για τον Δήμο μας ο Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης. Από
τα χρήματα αυτά, που βρίσκονται ήδη στη διάθεση του Δήμου, ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης
επέλεξε τα 107.000€ να διατεθούν για την υλοποίηση αυτούσιας της δράσης ανάπτυξης πεζοπορικού
τουρισμού σύμφωνα με την Μελέτη που έχει εκπονήσει για τον Δήμο η “PATHS OF GREECE” και τα
30.000€ για την τοποθέτηση μονάδων Air Condition σε όλες τις αίθουσες όλων των σχολικών μονάδων
του Πόρου.
Άλλες δράσεις που εγκρίθηκαν από το ΔΣ και πρόκειται να χρηματοδοτηθούν μέσω του Προγράμματος
Φιλόδημος είναι η κατασκευή ανοικτού γηπέδου μπάσκετ στο Ασκέλι (594.839€), η εκπόνηση Μελετών
πυροπροστασίας σε στα Σχολεία (15.000€), η κατασκευή υποδομών πρόσβασης ΑμΕΑ στα Σχολεία και
στις τουαλέτες τους (8.500€) και η προμήθεια 6 στάσεων για τη Δημοτική Συγκοινωνία της Σφαιρίας
(20.000€).

Ξεκίνησε να λειτουργεί
η Δημοτική Συγκοινωνία
της Σφαιρίας
Ξεκίνησε τη λειτουργία της τη Μ. Πέμπτη η Δημοτική Συγκοινωνία της
Σφαιρίας, με το νέο mini bus του Δήμου να πραγματοποιεί από το πρωί τα
πρώτα του δρομολόγια. Δεδομένου ότι ο Δήμος μας διαθέτει προς το παρόν
μόνο τρεις οδηγούς με κατάλληλο δίπλωμα για την οδήγηση του λεωφορείου,
το ωράριο λειτουργίας της Συγκοινωνίας είναι καταρχήν το ακόλουθο:
• Μ. Πέμπτη έως Μ. Σάββατο: 09:00-11:00, 12:00-14:40 & 18:00-19:40
• Κυριακή Πάσχα: μη-λειτουργία
• Δευτέρα Πάσχα έως Κυριακή Θωμά: 09:00-11:00, 12:00-14:40 & 18:0019:40, 20:40-24:00
• Καθημερινές έως 13 Ιουνίου: 09:00-11:00, 12:00-14:40
• Σαββ/κύριακα έως 13 Ιουνίου: 09:00-11:00, 12:00-14:40 & 18:00-19:40
• Θερινή περίοδος (από 14 Ιουνίου έως 8 Σεπτεμβρίου): 09:00-11:00,
12:00-14:40 & 18:00-19:40, 20:40-24:00
Το mini bus έχει αφετηρία το Νέο Δυτικό Λιμάνι (έναντι κτ. Συγγρού), με
εκκίνηση δρομολογίων κάθε «ακριβώς», «και 20» και «παρά 20», η διαδρομή
του θα είναι ο κύκλος της Σφαιρίας με 5 στάσεις (Σινεμά, πλ. Ηρώων,
Ευαγγελισμός, πλ. Σολομωνίδη, Αγ. Στέφανος) και οι επιβάτες ΔΕΝ θα
πληρώνουν εισιτήριο.

Πρόγραμμα προεκλογικών
εκδηλώσεων «καθαρής Πορείας»
 Κυριακή 12.5.2019, 12:00 - Ομιλία στο Λεμονοδάσος
Ταβέρνα Φωτεινής Καραδήμα

 Πέμπτη 16.5.2019, 17:30 – Περιοδεία στο Ασκέλι
Σημείο συνάντησης: Cafe «Once upon a time»

 Δευτέρα 20.5.2019, 19:00 – Ομιλία στον Πειραιά
Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας - Φουαγιέ επισήμων (είσοδος & πάρκινγκ επισήμων)

 Τετάρτη 22.5.2019, 17:30 – Περιοδεία στον Συνοικισμό
Σημείο συνάντησης: : «Άσπρος Γάτος»

 Πέμπτη 23.5.2019, 18:30 – Πορεία στον Οικισμό
Σημείο συνάντησης: Πούντα: Cafe «Escape»
Σημείο κατάληξης: Εκλογικό κέντρο «Καθαρής Πορείας» - Party στο Passagio

 Παρασκευή 24.5.2019, 21:00 – Κεντρική ομιλία
Παραλία Πόρου - Εκλογικό κέντρο «Καθαρής Πορείας»

Σελ. 6

Υπεξαίρεση

Η υπεξαίρεση στον Δήμο Πόρου

Μιας που ο Δήμαρχος της περιόδου 2007-2014 κ. Δημήτρης
Στρατηγός, καθώς και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Πόρου την περίοδο του 2011 κ. Χρήστος Δρούγκας, διεκδικούν
ξανά την ψήφο των δημοτών, η υπενθύμιση από μέρους μας των
πεπραγμένων τους και του τρόπου με τον οποίον άσκησαν διοίκηση
αποτελεί μια νομοτελειακή εξέλιξη. Ακολούθως παρατίθεται ένα
σύντομο ιστορικό της υπεξαίρεσης ποσού ύψους 585.000€ που
έλαβε χώρα το 2010-2011 σε βάρος του Δήμου και του Δημοτικού
Λιμενικού Ταμείου Πόρου.

Πώς έγινε η υπεξαίρεση
Σύμφωνα με την από 13.3.2012 Έκθεση της εταιρίας PKF ΕΥΡΩΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
Α.Ε. προς τον Δήμο Πόρου, η υπεξαίρεση των χρημάτων του
Δήμου συντελέσθηκε ως εξής: «…από τις αρχές του Οκτωβρίου 2010
πραγματοποιούνταν από την (αναπληρώτρια) ειδική ταμία του Δήμου
αναλήψεις χρηματικών ποσών από τον …λογαριασμό… στην Εμπορική
Τράπεζα, μεγαλύτερων από αυτά που καταβάλλονταν τις αμέσως επόμενες
ημέρες προς… τρίτους. Το σωρευτικό αυτό ποσό των υπεραναλήψεων
αυτών ανέρχεται προσεγγιστικά σε 75.000 ευρώ περίπου κατά την 31.12.2010
και σε 305.000€ περίπου κατά την 11.5.2011… από τις αρχές Οκτωβρίου
πραγματοποιούνταν καταθέσεις στον… λογαριασμό όψεως του Δήμου… στην
Εμπορική Τράπεζα, ποσών μικρότερων εκείνων που καθημερινά εισέπρατταν
οι εισπράκτορες του Δήμου. Το σωρευτικό ποσό των επί έλαττον καταθέσεων
αυτών ανέρχεται προσεγγιστικά σε 60.000€ περίπου κατά την 31.12.2010 και

σε 70.000€ περίπου κατά την 11.5.2011».
Σύμφωνα με την από 9.7.2012 Έκθεση της εταιρίας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. προς το ΔΛΤ Πόρου, η υπεξαίρεση των
χρημάτων του ΔΛΤ συντελέσθηκε ως εξής: «γίνονταν τακτικά αναλήψεις
σημαντικών ποσών (ειδικά κατά το διάστημα από τον Αύγουστο έως
το Νοέμβριο του 2010), για τις οποίες δεν προέκυψε από τον έλεγχο ότι
πραγματοποιούνταν για να χρησιμοποιηθούν σε συγκεκριμένες πληρωμές
υποχρεώσεων του ΔΛΤΠ. Αυτές οι αναλήψεις γίνονταν παρά το ότι στο ταμείο
του ΔΛΤΠ φέρεται να υπήρχαν (λογιστικά) αρκετά διαθέσιμα (μετρητά), τα
οποία με τις αναλήψεις αυτές διογκώνονταν περαιτέρω. Έτσι, την 31.12.2010
τα ταμειακά διαθέσιμα (μετρητά) στο ταμείο-χρηματοκιβώτιο του ΔΛΤΠ
φέρεται να ανέρχονταν (λογιστικά) στο ποσό 181.961,03€ ενώ την 11.5.2011
το ποσό αυτό φέρεται να ανερχόταν (λογιστικά) σε 206.070,65€… Κατά τον
έκτακτο έλεγχο όμως των μετρητών που βρίσκονταν στο χρηματοκιβώτιο
του Δήμου Πόρου την 11.5.2011, τα μετρητά του ΔΛΤΠ που ευρέθηκαν και
καταμετρήθηκαν ανέρχοντο σε 70€».
Με λίγα λόγια, μέχρι τις 31.12.2010 είχαν υπεξαιρεθεί 135.000€ από
τον Δήμο Πόρου και 181.961€ από το ΔΛΤ και συνολικά 316.961€,
ενώ την περίοδο μέχρι τις 11.5.2011 υπεξαιρέθηκαν περίπου άλλα
270.000€.

Η υπεξαίρεση στον Δήμο
Όπως ισχυρίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Στρατηγός μετά την
αποκάλυψη της υπεξαίρεσης, κατά το διάστημα εκείνο ήλεγχε καθημερινά
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τα extrait των τραπεζικών λογαριασμών του Δήμου και επομένως γνώριζε
ότι ο λογαριασμός άδειαζε, αλλά υπέθετε ότι το ποσό που έλειπε από
τον τραπεζικό λογαριασμό βρισκόταν στο χρηματοκιβώτιο. Παρότι όμως
το χρηματοκιβώτιο του Δήμου βρίσκεται στο ακριβώς διπλανό δωμάτιο
από το γραφείο του, δεν μπήκε στον κόπο να επαληθεύσει την ιδιαίτερα
«εύστοχη» και «πετυχημένη» υπόθεσή του…
Μάλιστα, σύμφωνα με το άρθρο 171 § 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
«το ποσό που μπορεί να διατηρεί σε μετρητά στο ταμείο ο δημοτικός ή
κοινοτικός ταμίας ορίζεται με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,
Οικονομικών και Οικονομίας». Εν προκειμένω, το ανώτατο επιτρεπόμενο
όριο μετρητών στο χρηματοκιβώτιο ήταν 9.250€. Επιπλέον, σύμφωνα
με το άρθρο 48 του Βασιλικού Διατάγματος 17-5/15.6.1959, ο Δήμαρχος
οφείλει να ελέγχει το ταμείο του Δήμου μία φορά το μήνα. Κι όμως, το
άλλοθι του κ. Στρατηγού για τα λεφτά που έκαναν φτερά κάτω από τη μύτη
του είναι ότι νόμιζε πως το χρηματοκιβώτιο είχε τα λεφτά που έλειπαν από
τον λογαριασμό, αλλά δεν το τσέκαρε ποτέ!
Ιδιαίτερη σημασία έχει η εικόνα του χρηματοκιβωτίου στις 31.12.2010, καθώς,
λόγω του κλεισίματος του έτους, η Τράπεζα βεβαίωσε το πραγματικό ύψος
του λογαριασμού του Δήμου, το οποίο ήταν κατά 135.000€ λιγότερο από
εκείνο που φαινόταν στη λογιστική εικόνα του Δήμου. Έτσι, ο Δήμος έκανε
αναγκαστικά συμψηφιστική εγγραφή, με την οποία μείωσε κατά 135.000€
τον κωδικό του λογαριασμού τραπέζης και αύξησε κατά το ίδιο ποσό
το ποσό του χρηματοκιβωτίου. Όμως, ακόμα και τότε κανείς δεν έλεγξε
(υποτίθεται) αν υπάρχει αυτό το ποσό στο χρηματοκιβώτιο.
Αποτέλεσμα ήταν ότι η υπεξαίρεση δεν αποκαλύφθηκε στις 31.12.2010 όταν
το υπεξαιρεθέν ποσό ήταν 316.961€, αλλά συνεχίστηκε για 5 ακόμα μήνες
μέχρι να το αποκαλύψει η τακτική ταμίας του Δήμου που επέστρεψε από
την άδεια λοχείας της.

Η υπεξαίρεση στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο
Η διαδικασία λογιστικής παρακολούθησης των χρηματικών υπολοίπων του
ΔΛΤ ήταν ασφαλέστερη και πιο διαφανής από του Δήμου, αφού ήταν
“on line” και δεν γινόταν με συμψηφισμούς μία φορά τον χρόνο. Έτσι, θα
περίμενε κανείς ότι η αφαίμαξη του τραπεζικού λογαριασμού θα έπρεπε
να είχε γίνει αντιληπτή ανά πάσα στιγμή από τον Πρόεδρό του, ο οποίος
και είχε πρόσβαση στον σχετικό λογαριασμό του ΔΛΤ. Όπως εξήγησε,
όμως, ο κ. Στρατηγός στο ΔΣ Πόρου για λογαριασμό των Γιώργου
Μάνδηλα (Πρόεδρος μέχρι 2010) και Χρήστου Δρούγκα (Πρόεδρος από
τον Ιανουάριο του 2011), και εκείνοι υπέθεταν ότι τα χρήματα βρίσκονταν
στο χρηματοκιβώτιο. Φυσικά, η διοίκηση του ΔΛΤ διέπεται από τις ίδιες
διατάξεις που ισχύουν και για τον Δήμο σε ό,τι αφορά την τήρηση μετρητών
στο χρηματοκιβώτιο.
Όμως, στην περίπτωση του ΔΛΤ, συνέβη και το εξής αδιανόητο: Μετά
από επίμονα αιτήματα της παράταξης «Αλλαγή Πορείας» τον Ιανουάριο
του 2011, δηλαδή αμέσως μετά την ορκωμοσία της δημοτικής αρχής
και την τοποθέτηση του κ. Δρούγκα ως Προέδρου στο ΔΛΤ στη θέση
του κ. Μάνδηλα, οι δύο Πρόεδροι υπέγραψαν μεταξύ τους στις 9.2.2011
πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής, σύμφωνα με το οποίο: «Διαθέσιμο
ταμειακό υπόλοιπο της 31ης 12.2010 (ταμείο και καταθέσεις στην Εμπορική
Τράπεζα), ανέρχεται στο ποσόν των 312.719,14 ευρώ». Ωστόσο, ήδη στις
31.12.2010 το ποσό ήταν μειωμένο κατά 181.961,03€ και επομένως οι
δύο Πρόεδροι βεβαίωσαν ψευδώς την ύπαρξή του.
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Οι νομικές και δικαστικές πτυχές της υπόθεσης
Παρά τις διαβεβαιώσεις του κ. Στρατηγού για άπλετο φως στην υπόθεση, οι
χειρισμοί που έκανε ήταν οι ακριβώς αντίθετοι. Καθοριστική ήταν η επιλογή
του να υποβάλει προσωπική μήνυση κατά της ταμία του Δήμου Αγγελικής
Ασημομύτη και όχι μήνυση κατά παντός υπευθύνου, η οποία θα αναζητούσε
και τυχόν άλλους συνεργούς μέσα στον Δήμο και το ΔΛΤ (αλλά πιθανότατα
θα έβαζε και τον ίδιο στο κάδρο των υπόπτων). Επίσης, παρότι ο κ.
Στρατηγός δεσμεύτηκε ότι οι δικηγόροι που θα εκπροσωπούσαν το Δήμο
στη δίκη θα ήταν κοινής αποδοχής, με αλχημείες που έκανε στη συνέχει
ακύρωσε τον διορισμό και δικηγόρου που υπέδειξε η μειοψηφία. Στη δίκη
που έγινε τον Οκτώβριο του 2012 με κατηγορούμενη την αναπληρώτρια
ειδική ταμία Αγγελική Ασημομύτη και την καθ’ υπόδειξήν της συνεργό της
Τόμη Ηρειώτη, ο κ. Στρατηγός μεταξύ άλλων κατέθεσε ότι δεν ξέρει ποιο
είναι το ανώτατο ποσό που επιτρέπεται να υπάρχει στο χρηματοκιβώτιο,
καθώς και ότι διαπίστωσε την υπεξαίρεση όταν άνοιξε το χρηματοκιβώτιο
παρουσία όλων των δημοτικών συμβούλων όλων των παρατάξεων, ενώ η
αλήθεια είναι ότι το άνοιξε μόνος του με τους συνεργάτες του, χωρίς οι
σύμβουλοι της μειοψηφίας να γνωρίζουν πότε το έκανε και τι ακριβώς
βρήκε μέσα. Ο κ. Στρατηγός κατέθεσε επίσης ότι η ταμίας ήταν τυπική
υπάλληλος, ενώ η αλήθεια είναι ότι τη διατηρούσε στη θέση της παρότι
είχε υποπέσει σε σοβαρές πειθαρχικές παραβάσεις και ότι ο ίδιος, για να
τις καλύψει, υπέπεσε στο αδίκημα της διπλής ψευδούς βεβαίωσης, για το
οποίο ήταν υπόδικος σε άλλη δίκη. Επίσης, ο τ. Δήμαρχος κατέθεσε ότι η
Τόμη Ηρειώτη εργαζόταν νομίμως στο Δημαρχείο, ενώ η αλήθεια είναι ότι
εμφανιζόταν παρανόμως ως δημοτική υπάλληλος με την απόλυτη κάλυψη
του, τής είχε διαθέσει παρανόμως πλήρως εξοπλισμένο γραφείο εντός του
Δημαρχείου (και στη συνέχεια στο κτήριο της ΔΗΚΕΠ), όπου δεχόταν
κοινό ως φερόμενη υπάλληλος του Δήμου Πόρου, υπογράφοντας,
σφραγίζοντας και πρωτοκολλώντας έγγραφα.
Ένα άλλο πολύ κρίσιμο στοιχείο είναι ότι τις πρώτες μέρες μετά την
αποκάλυψη της υπεξαίρεσης, η δημοτική αρχή επικοινωνούσε με τον
δικηγόρο της κ. Ηρειώτη (η οποία ακόμη δεν είχε εμπλακεί στην υπόθεση),
ο οποίος παρουσιάστηκε ως δικηγόρος της κ. Ασημομύτη. Μάλιστα, τις
κρίσιμες εκείνες μέρες, ορισμένες από τις ενέργειες της κ. Ασημομύτη έγιναν
καθ’ υπόδειξη του εν λόγω δικηγόρου κ. Φίλια. Όμως, αφού η Ασημομύτη
κατονόμασε την Ηρειώτη ως συνεργό της, ο κ. Φίλιας αποδείχτηκε ότι
ήταν δικηγόρος της Ηρειώτη. Μάλιστα, κατά τη δίκη της 8.10.2012, ο κ.
Φίλιας δήλωσε ότι ουδέποτε ήταν δικηγόρος της κ. Ασημομύτη, ενώ η
Ασημομύτη τον κατηγόρησε ότι αρχικά την εκπροσώπησε λειτουργώντας
στην πραγματικότητα προς όφελος της Ηρειώτη. Το πλέον σοβαρό σε ό,τι
αφορά αυτή την πτυχή είναι ότι ο κ. Στρατηγός, ο οποίος γνώριζε ότι η
Ασημομύτη έλεγε την αλήθεια, δεν την επιβεβαίωσε, αλλά αντίθετα, όταν
ρωτήθηκε σχετικά, δεν απάντησε στο ερώτημα κατόπιν προτροπής του
δικηγόρου του.
Σήμερα οι κ. Στρατηγός και Δρούγκας δηλώνουν υπερήφανοι για
την υπευθυνότητα με την οποία διοίκησαν τον Δήμο, σε τέτοιο
βαθμό μάλιστα που διεκδικούν ξανά την ψήφο των δημοτών, ώστε
να επαναλάβουν προφανώς την τόσο υπεύθυνη διοίκησή τους στην
οποία δεν αναγνώρισαν ποτέ κανένα λάθος. Ποιος θα μπορούσε να
τους ψηφίσει άραγε;
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Υπεξαίρεση 2010-2011: Τα γραπτά μένουν
Η από 26.1.2011 βεβαίωση της Εμπορικής Τράπεζας, σύμφωνα με
την οποία το χρηματικό υπόλοιπο του Λιμενικού Ταμείου στις
31.12.2010 ήταν 146.702,53€

Απόσπασμα απομαγνητοφώνησης
συνεδρίασης ΔΣ Πόρου - 13.5.2011
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο κ. Δόσκαρης έχει το λόγο και μετά η κα Μάνδηλα.
ΔΟΣΚΑΡΗΣ …Οι προϋπολογισμοί έχουν δύο (2) βασικά στοιχεία: το
1ο στοιχείο το οποίο εκεί πατάει, διότι όλα τα άλλα είναι προϋπολογίσιμα,
είναι το Ταμείο. Χρήστο σου έκανα μία ερώτηση που έλεγε για το Λιμενικό
Ταμείο «Έχεις τα χρήματα μέσα;». Μου απάντησες «ναι». Μου είπες μετά
ότι τα παρέλαβες λογιστικά. Δεν είναι χρηματιστήριο. Δεν είναι αέρας. Τι
παρέλαβες; Τι εννοείς «παρέλαβα λογιστικά;». Χαρτιά;
ΔΡΟΥΓΚΑΣ Τελείωσες;
ΔΟΣΚΑΡΗΣ Ναι, αυτά. Α, και για δύο (2) υπογραφές, που εννοείται και
το ξέρει και η κουτσή Μαρία ότι θέλεις δύο (2) υπογραφές για να γίνονται
εντάλματα κ.λπ. Αυτά τώρα είναι παιδικά… Το ίδιο ισχύει βέβαια και για
του Δήμου τον προϋπολογισμό.
ΔΡΟΥΓΚΑΣ Είπα και προηγουμένως ότι υπήρχε βεβαίωση ταμειακού
υπολοίπου από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Πόρου που έχει τη
διαχείριση του ταμείου του Λιμενικού Ταμείου, με ειδικό ταμία την κα
Αγγελική Ασημομύτη.
ΔΟΣΚΑΡΗΣ Κάποιος συνέταξε τον προϋπολογισμό. Στον προϋπολογισμό,
αυτό είναι ένα στοιχείο που δεν μπορεί να αλλοιωθεί και λέγεται ταμείο.
Εδώ βέβαια, στο Δήμο του Πόρου, αλλοιώθηκε. Δηλαδή άλλο βάλαμε και
άλλο είχαμε.
ΔΡΟΥΓΚΑΣ Και για τον προϋπολογισμό του Δήμου, εάν δεν κάνω λάθος,
υπάρχει βεβαίωση…
ΔΟΣΚΑΡΗΣ Το ίδιο πράγμα.
ΔΡΟΥΓΚΑΣ Ακριβώς.
ΔΟΣΚΑΡΗΣ Ωραία. Άρα το είδατε επιδερμικά. Αυτό συνέβη.
ΜΑΝΔΗΛΑ Μπορώ να μιλήσω; Αισθάνομαι εδώ ότι προσπαθεί η μείζονα
αντιπολίτευση να αποδώσει ευθύνες.
ΔΟΣΚΑΡΗΣ Εννοείται. Αυτό λέμε.
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ Τι το διαισθάνεστε; Αφού το είπαμε. Πολιτικές… Με
εγκληματική ανευθυνότητα και ανικανότητα.
ΜΑΝΔΗΛΑ Μπορώ να τελειώσω κ. Δημητριάδη. Δε σας διέκοψα ποτέ σε
τίποτα… Όλοι, κάποιοι από εσάς, συμμετέχετε σε όλα τα νομικά πρόσωπα
όπως και στο Συμβούλιο του Δήμου, όπως και στην Οικονομική Επιτροπή.
Συντάχθηκαν προϋπολογισμοί.
ΔΟΣΚΑΡΗΣ Δεν τους συντάξαμε.
ΜΑΝΔΗΛΑ Τους ελέγξατε. Δε σας διέκοψα κ. Δόσκαρη.
ΔΟΣΚΑΡΗΣ Και είχατε την απαίτηση να τους ψηφίσουμε!!! Αυτό είναι το
κακό.
ΜΑΝΔΗΛΑ Θα μπορούσατε.
ΔΟΣΚΑΡΗΣ Γι’ αυτό δεν το κάναμε.
ΜΑΝΔΗΛΑ Συμμετέχετε σε όλα τα συμβούλια και τα Νομικά Πρόσωπα.
Τους ελέγξατε τους προϋπολογισμούς.
ΔΟΣΚΑΡΗΣ Ναι και σας είπαμε ότι είναι απαράδεκτοι. Δηλαδή τι άλλο
να λέγαμε; …Και στους δύο προϋπολογισμούς σάς το είπαμε.
Επειδή το σημαντικότερο στην πολιτική, αλλά και σε κάθε δημόσια
συζήτηση, είναι να παρουσιάζει κανείς πρωτογενή στοιχεία που
αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς του, καθώς μόνο αυτό μπορεί
να διακρίνει τον ψεύτη από εκείνον που λέει αλήθεια, ακολούθως
παρουσιάζονται όλα τα κρίσιμα στοιχεία του ιστορικού της
υπεξαίρεσης στον Δήμο μας:

Το από 9.2.2011 Πρωτόκολλο Παράδοσης-Παραλαβής μεταξύ
Γ. Μάνδηλα και Χρ. Δρούγκα, σύμφωνα με το οποίο ο πρώτος
παραδίδει στον δεύτερο χρηματικό υπόλοιπο 312.719,14€, εκ των
οποίων περίπου τα 2/3 δεν υπήρχαν)

Δημοσίευμα του προπαγανδιστικού μέσου της ίδιας της παράταξης
του κ. Στρατηγού, εφημερίδας «ΜΕΛΛΟΝ», στις 19.11.2011, το
οποίο αποκαλύπτει ότι η Τόμη Ηρειώτη (καταδικασθείσα για την
υπεξαίρεση μαζί με την αναπληρώτρια ταμία του Δήμου Αγγ.
Ασημομύτη) λειτουργούσε στον Δήμο ως «μαϊμού» δημοτική
υπάλληλος, χρησιμοποιώντας τη δημοτική σφραγίδα και
πρωτοκολλώντας έγγραφα.
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Η υπεξαίρεση στον Δήμο Θεσσαλονίκης

Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης στον τέως Δήμαρχο Θεσσαλονίκης
Βασίλη Παπαγεωργόπουλο επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων
Θεσσαλονίκης, για το αδίκημα της άμεσης συνέργειας στην υπεξαίρεση
στην υπηρεσία κατ’ εξακολούθηση διά παραλείψεως. Επίσης, ίδια ποινή
επιβλήθηκε και στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Δήμου Μιχάλη Λεμούσια,
ενώ ισόβια και επιπλέον 9 χρόνια κάθειρξη επιβλήθηκαν στον πρώην ταμία
Παναγιώτη Σαξώνη.
Ο Πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Γ. Αποστολάκης ανακοίνωσε το
σκεπτικό, σύμφωνα με το οποίο: «Δεν αρκεί ούτε το λευκό ποινικό μητρώο.
Οι σπουδαίες αθλητικές επιδόσεις δεν μπορούν να θεμελιώσουν την απονομή
του ελαφρυντικού. Θα έπρεπε να σταθούν στοιχεία ήθους αποτρεπτικά στην
εγκληματική δραστηριότητα. Το πληγέν έννομο αγαθό είναι το δημοτικό χρήμα.
Εκδήλωσαν αμέσως πράξεις διαφθοράς, με το που ανέλαβαν τη διοίκηση.
Δεν εκδήλωσαν κάποια μεταμέλεια. Ήταν εξοικειωμένος με το οικονομικό
έγκλημα», είπε ο Πρόεδρος του δικαστηρίου.
«Ο Δήμαρχος όρισε ως Γενικό Γραμματέα τον στενό συνεργάτη του. Οι
δυο τους συνδέονταν στενότατα και ταυτίστηκαν στην κοινή γνώμη. Ο Μ.
Λεμούσιας αναζητούσε μία «πηγή» χρημάτων στις οικονομικές υπηρεσίες
του δήμου. Ο Γενικός Γραμματέας προέτρεψε τον ταμία Π. Σαξώνη να
υπεξαιρεί κατ’ εξακολούθηση και για αόριστο χρόνο χρήματα για την
ενίσχυση της δημοτικής παράταξης «Αναγέννηση», της οποίας ηγείτο ο Β.
Παπαγεωργόπουλος. O Γενικός Γραμματέας έκαμψε τις αντιρρήσεις που
είχε ο ταμίας, διαβεβαιώνοντάς τον ότι στον Δήμο ασκεί διοίκηση αυτός.
Γνώστης όλων των σχεδιασμών ήταν και ο Β. Παπαγεωργόπουλος. Παρέμενε
στο παρασκήνιο, προσποιούμενος άγνοια. Ο Δήμαρχος άφησε την εκτέλεση
του σχεδιασμού στον Γενικό Γραμματέα. Έτσι, έβαλαν μπροστά τη «μηχανή»
της υπεξαίρεσης. Η διανομή του μερίσματος γινόταν μεταξύ τους. Ύστερα,
ζήτησε ο Σαξώνης ένα ποσοστό 10% από τα υπεξαιρεθέντα ποσά», τόνισε ο
Πρόεδρος, ανακοινώνοντας την Απόφαση.
«Οι σχέσεις τους δεν διερράγησαν ούτε όταν βγήκαν στη δημοσιότητα

υποθέσεις που βάρυναν τον Μ. Λεμούσια. Αυτό σημαίνει ότι είχαν ένα δυνατό
μυστικό που τους κρατούσε αλληλέγγυους», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με την Απόφαση, το ύψος της υπεξαίρεσης ξεπερνάει τα 17,9
εκατ. €. Ο ταμίας, Π. Σαξώνης, από το 1999 έως και το 2008 λάμβανε τα
χρήματα αυτά άφθονα και απροβλημάτιστα. Μία εντολή του Δημάρχου
αρκούσε να κλείσει η «στρόφιγγα» των μετρητών. «Εντύπωση προκαλεί η
ιλιγγιώδης αύξηση των μετρητών που έπαιρνε ο Π. Σαξώνης μετά το 1999,
που -κατά μέσο όρο- υπεξαίρεσε το 84,88% των μετρητών που αναλάμβανε»,
σημείωσε ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου.
Όσον αφορά τον Π. Σαξώνη, είπε ότι τα πλαστά παραστατικά που
προσκόμιζε για να καλύψει την υπεξαίρεση ήταν κακότεχνα και εξόφθαλμα
πλαστά. «Ήταν ασύδοτος και είχε ασυλία», τόνισε ο πρόεδρος, ενώ για
τους δύο πρώην διευθυντές της ταμειακής υπηρεσίας είπε ότι «παρείχαν
ηθελημένα συνδρομή και άφθονα μετρητά, γνωρίζοντας ότι δεν θα πληρώσει
ο Σαξώνης».
Η ποινή του πρ. Δημάρχου Θεσσαλονίκης μεταβλήθηκε από το Πενταμελές
Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σε ποινή κάθειρξης 12 ετών, μετά
από τη μετατροπή του κατηγορητηρίου σε δίωξη για το αδίκημα της απλής
συνέργειας στην υπεξαίρεση στην υπηρεσία… Η συγκεκριμένη ποινή
κατέστη αμετάκλητη με Απόφαση του Αρείου Πάγου.
Μετά την καταδίκη του, ο πρ. Δήμαρχος Θεσσαλονίκης δήλωσε:
«Χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο και με Δικαστική Λογιστική
Πραγματογνωμοσύνη που διενεργήθηκε από 2 Καθηγητές Οικονομικών του
Πανεπιστημίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» κατόπιν Εισαγγελικής εντολής, οι οποίοι
Καθηγητές υπογράφουν ότι τα δηλωθέντα νομιμότατα εισοδήματά μου όλα
αυτά τα χρόνια, της Δημαρχίας μου ήταν πολύ περισσότερα από τις όποιες
καταθέσεις μου, χωρίς καμία απολύτως σκιά. Με ψηλά το κεφάλι θα συνεχίσω
τον αγώνα μέχρι την τελική δικαίωση».
πηγή: ΑΠΕ-ΜΠ, www.wepost.gr. www.zougla.gr, www.tovima.gr
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Με μηνύσεις και καταγγελίες «μάς
ενώνει» ο Πόρος
Είναι γνωστό ότι στην ιστορία οι πλέον ολοκληρωτικές νοοτροπίες
και προθέσεις κρύβονται πίσω από συνθήματα ενότητας και ειρήνης
και ότι πάντα εκείνοι που διχάζουν τις κοινωνίες και δεν σέβονται
τις δημοκρατικές τους επιλογές κατηγορούν όσους υπηρετούν τη
δημοκρατία και την ενότητα για διχασμό.
Κάπως έτσι και στον Πόρο, εκείνοι που ούτε στιγμή δεν σεβάστηκαν τις
δημοκρατικές επιλογές της κοινωνίας το 2014 και επί πέντε χρόνια έκαναν
πράξη την ανυπακοή και τη σύγκρουση με τον Δήμο, παράλλαξαν τον τίτλο
τους από «Δύναμη Ενότητας» στο παρεμφερές «ο Πόρος μάς ενώνει»
και κατηγορούν τη σημερινή δημοτική αρχή, δηλαδή την πλειοψηφία, για
διχασμό. Βέβαια, όπως είναι γνωστό, ο διχασμός προϋποθέτει ισοδύναμα
αριθμητικά μέρη, με ισοδύναμη δημοκρατική νομιμοποίηση. Όταν π.χ. σε
μια ομάδα 10 ατόμων οι 2, επειδή διαφωνούν με τις αποφάσεις των 8, δεν
τις σέβονται, αυτό δεν είναι διχασμός. Ούτε όταν σε μια κοινωνία 3.000
κατοίκων οι 300 πολεμούν τις αποφάσεις της εκλεγμένης ηγεσίας του
56%. Αυτό δεν ονομάζεται διχασμός, αλλά μη-σεβασμός στη δημοκρατία.
Δηλαδή φασισμός.
Οι δημότες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι εναντίον του σημερινού
Δημάρχου Πόρου Γιάννη Δημητριάδη και της δημοτικής αρχής
Πόρου έχουν υποβληθεί περισσότερες από 50 (!!!) μηνύσεις, αγωγές
και λοιπές νομικές ενέργειες από τα ακόλουθα πρόσωπα:
• Από τον κ. Δ. Γρίβα: 4 μηνύσεις, 1 αγωγή, 7 προσφυγές και 3 αιτήσεις
ακύρωσης κατά του Γ. Δημητριάδη και άλλων μελών της οικογένειάς του
• Από τον πρ. Λιμενάρχη Πόρου Ι. Αθηναίο: 3 μηνύσεις και 1 αγωγή

κατά του Γ. Δημητριάδη (μάρτυρες: Δ. Γρίβας, Θ. Μητσόπουλος και Γ.
Μάνδηλας)
• Από τον μακαρίτη Βασίλη Λαζαρίδη: 3 μηνύσεις κατά του Γ. Δημητριάδη
• Από τον κ. Θ. Μητσόπουλο: 1 μήνυση κατά του Γ. Δημητριάδη
(μάρτυρας Ι. Αθηναίος)
• Από τον κ. Σπ. Σπυρίδων: 1 μήνυση κατά του Γ. Δημητριάδη
• Εξαιτίας δημοσιευμάτων του Β. Λαζαρίδη που κοινοποίησε στην
Εισαγγελία Πειραιά: 19 ποινικές δικογραφίες κατά της δημοτικής αρχής
• Εξαιτίας ενεργειών του Λιμεναρχείου Πόρου μέχρι το 2017: 5
ποινικές δικογραφίες κατά της δημοτικής αρχής
• Εξαιτίας ενεργειών της κ. Μ. Μάνδηλα και του κ. Γ. Μάνδηλα: 5
ποινικές δικογραφίες κατά της δημοτικής αρχής
• Εξαιτίας ενεργειών του κ. Δ. Γρίβα: 3 ποινικές δικογραφίες κατά της
δημοτικής αρχής
• Εξαιτίας των κ. Δ. Γρίβα, Γ. Μάνδηλα και Α. Μακρή: 1 ποινική
δικογραφία κατά της δημοτικής αρχής
• Από διάφορους πολίτες: 5 ποινικές δικογραφίες κατά της δημοτικής
αρχής
Σημειώνεται ότι σε καμία από τις περιπτώσεις αυτές δεν έχει βγει
δικαστική ή διοικητική Απόφαση εναντίον του Γιάννη Δημητριάδη.
Επιπλέον των παραπάνω, στο σημερινό φύλλο παρουσιάζουμε
πρωτότυπα αποσπάσματα ορισμένων άλλων πράξεων «ενότητας»
που έκαναν πρωτοκλασάτα στελέχη της μειοψηφίας τα τελευταία
χρόνια (οι οποίες φυσικά έπεσαν στο κενό):

Καταγγελία κ. Μαργαρίτας Μάνδηλα, με κοινοποίηση στον Εισαγγελέα, κατά της οδήγησης
των απορριμματοφόρων του Δήμου από τους οδηγούς του εργολάβου καθαριότητας

Όλα στη φόρα

Προσφυγή της κ. Αγγελικής Μακρή κατά της Απόφασης Δημάρχου, με την οποία ανατέθηκαν στην κ. Καίτη Ροΐδη καθήκοντα
εντεταλμένης συμβούλου για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, το Κοινωνικό Φαρμακείο, τον Παιδικό Σταθμό και το ΚΔΑΠ

Προσφυγή των κ. Δ. Γρίβα, Γ. Μάνδηλα και Α. Μακρή, με κοινοποίηση στον Εισαγγελέα, για την ακύρωση
του Κανονισμού Καθορισμού Θέσεων Ελλιμενισμού στο Λιμάνι του Πόρου
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Προσφυγές όλων των συμβούλων της μειοψηφίας (εκτός την κ. Ελ. Κουτουζή) κατά της ίδρυσης της Δημοτικής Συγκοινωνίας της Σφαιρίας.

Προσφυγές και όλων των συμβούλων της μειοψηφίας (εκτός της κ. Ελ. Κουτουζή) του Εμπορικού και Επαγγελματικού Συλλόγου
Πόρου (με Πρόεδρο τον υποψήφιο δ.σ., με τον κ. Στρατηγό, κ. Δ. Συξέρη και έφορο τον επίσης υποψήφιο Γρ. Μαστροπέτρο) κατά της
Απόφασης, με την οποία το Δημοτικό Συμβούλιο καθόρισε ότι οι κοινόχρηστοι χώροι του Δήμου θα παραχωρούνται στις επιχειρήσεις
του Πόρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων (σωστά διαβάζετε, δεν υπάρχει τυπογραφικό λάθος!)
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«Στο σπίτι του κρεμασμένου
δεν μιλάνε για σχοινί» Προκλήσεις και απαντήσεις…
Ο κ. Δ. Στρατηγός, μιας που δεν έχει παρουσιάσει προεκλογικό πρόγραμμα, συνεχίζει την (αναμενόμενη) τακτική
των ψεμάτων και της διαστρέβλωσης της πρόσφατης ιστορικής μνήμης του τόπου. Φυσικά, όσα δημοσιεύει ο ίδιος
και οι υποψήφιοί του δεν μπορούν να μένουν ασχολίαστα και η παράταξή μας πρέπει να υπενθυμίζει την αλήθεια.
Ορισμένα από τα θέματα αυτά είναι τα ακόλουθα:

Απάντηση αναφορικά με τον αθλητισμό
Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση του «Διεθνούς Τουρνουά Ποδοσφαίρου
Θησέας – Θανάσης Μούγιος», που διοργανώθηκε φέτος στον Πόρο για
3η χρονιά προσελκύοντας 400 μικρούς αθλητές με τους συνοδούς τους, ο
κ. Δ. Στρατηγός εξέδωσε Δελτίο Τύπου, με το οποίο κατηγόρησε τον Δήμο
για «αποκλεισμό του Α.Ο. Πόρου από το τουρνουά».
Απαντώντας, ο Γιάννης Δημητριάδης ενημέρωσε ότι η συνδιοργάνωση του
τουρνουά, όπως και τα 3 προηγούμενα χρόνια, είχε αποφασισθεί από το
Δ.Σ. Πόρου από τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους και οι ομάδες που
συμμετείχαν σε αυτό είναι τα μέλη του δικτύου σχολών GPS S.Ε.Ε. – Valencia, το οποίο και έχει αποκλειστικά την ευθύνη του αθλητικού του σκέλους.
Μεταξύ των ομάδων αυτών είναι και η ομάδα του Τροιζηνιακού. Επίσης,
κατόπιν έγκαιρου αιτήματός της απευθείας προς το δίκτυο, εξασφάλισε
συμμετοχή και η ομάδα του Α.Ο. Ύδρας.
Καθώς το τουρνουά έγινε στον Πόρο, ο Δήμος Πόρου παρακάλεσε τους
υπευθύνους για την κατά παρέκκλιση συμμετοχή και του Α.Ο. Πόρου.
Με την οριστικοποίηση του προγράμματος την παραμονή της έναρξης
του τουρνουά, οι διοργανωτές απάντησαν θετικά για συμμετοχή του
Α.Ο. Πόρου σε συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία στην οποία υπήρχε

διαθέσιμη θέση. Έτσι, έγινε αμέσως επικοινωνία με τους εκπροσώπους
του Α.Ο. Πόρου, οι οποίοι ωστόσο απάντησαν αρνητικά στην πρόταση
και στη συνέχεια η ίδια πρόταση έγινε στην αντίστοιχης ηλικίας ομάδα των
Μεθάνων, η οποία και απάντησε θετικά, καταλαμβάνοντας τελικά την θέση.
Οι παραπάνω πληροφορίες είναι βέβαιο ότι απαντούν σε κάθε
καλοπροέραιτο ερώτημα έχει τεθεί σχετικά με το τουρνούα. Από την
άλλη, αποκαλύπτουν άλλη μια επικοινωνιακή γκάφα του κ. Δ. Στρατηγού,
που έσπευσε να εκμεταλλευθεί επικοινωνιακά ένα θέμα που στην
πραγματικότητα δεν έχει καμία πολιτική διάσταση. Μιας λοιπόν που ο
διαχρονικά παντελώς αδιάφορος και απών από κάθε δράση που αφορά
στον τοπικό μας αθλητισμό κ. Στρατηγός έκανε το λάθος να ανοίξει τέτοια
πολιτική κουβέντα, ας ρωτήσει ποιοι είναι οι χορηγοί του Α.Ο. Πόρου, ας
ρωτήσει ποιος είναι ο βασικός χορηγός του Α.Ο. Ποσειδώνα, του Ν.Ο.Π.Τ.
και της Γυμναστικής Ένωσης και ας ενημερωθεί για τις δαπάνες του Δήμου
για αθλητικές δράσεις την τελευταία 5ετία, σε σύγκριση με το απόλυτο
μηδέν της περιόδου δημαρχίας του.
Επίσης, ας ενημερώσει τους δημότες ότι η υποψήφια σύμβουλός του
κ. Αγγελική Μακρή, επιδιώκοντας το «ξεσπίτωμα» και ουσιαστικά την
αναστολή των δράσεων των τοπικών αθλητικών Σωματείων, έχει προσφύγει
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στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ζητώντας την ακύρωση των
Αποφάσεων Δ.Σ. με τις οποίες η δημοτική μας αρχή παραχωρεί εδώ και
χρόνια αίθουσες του A’ Δημοτικού και του Λυκείου στους στυλοβάτες του
τοπικού αθλητισμού Ν.Ο.Π.Τ. και Γυμναστική Ένωση.
Ευτυχώς, βέβαια, οι προσφυγές της απορρίφθηκαν και έτσι ο
αθλητισμός στο νησί μας συνεχίζεται και ευτυχώς η κ. Μακρή και η
παράταξή της μέχρι στιγμής βρίσκονται στην αντιπολίτευση.

Απάντηση αναφορικά με το Σαλόνι Θαλάσσιου
Τουρισμού
Ένα άλλο θέμα που ξαφνικά θυμήθηκε ο κ. Στρατηγός είναι το Σαλόνι
Θαλάσσιου Τουρισμού, το οποίο με Δελτίο Τύπου του οικειοποιήθηκε ως
δικό του επίτευγμα, κατηγορώντας τον σημερινό Δήμαρχο ως υπεύθυνο
που χάθηκε από τον Πόρο. Απαντώντας, ο Γιάννης Δημητριάδης
επεσήμανε ότι το Σαλόνι ξεκίνησε και καθιερώθηκε επί των ημερών του
κ. Σπυρίδωνα και ότι παρήκμασε στα χρόνια του κ. Στρατηγού, όταν το
πολυτελές του σκέλος μεταφέρθηκε στο Ναύπλιο. Υπενθύμισε επίσης την
ανοικτή βάνα του Βιολογικού που ο κ. Στρατηγός είχε αφήσει στην περιοχή
της πασσαλωτής προβλήτας, εκτρέποντας μονίμως όλα τα λύματα του
Οικισμού στη θάλασσα, η οποία είχε εξοργίσει τους συμμετέχοντες στο
Σαλόνι. Και ότι, προκειμένου να λειτουργήσει προσωρινά το αντλιοστάσιο
του Βιολογικού μπροστά στο Σινεμά, ώστε να περιορισθεί η ανυπόφορη
μυρωδιά τις μέρες του Σαλονιού, ο Δήμος «δανείστηκε» την αντλία του
Νεωρίου, αφήνοντας επίτηδες το Νεώριο να ζει μέσα στο λύμα ένα
ολόκληρο Πάσχα. Επίσης, υπενθύμισε τη ρωγμή που μεγάλωνε στο λιμάνι
χρόνο με τον χρόνο μέχρι το 2012 και τον κ. Στρατηγό που κατηγορούσε
όσους προειδοποιούσαν για την κατάρρευση ότι κινδυνολογούν, καθώς και
ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014 το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο δεν είχε
αναζητήσει καν την Περιβαλλοντική Μελέτη του έργου αποκατάστασης
του λιμανιού, την οποία έπρεπε να είχαν παραδώσει οι μελετητές τον
Ιούνιο του 2013.
Το πώς καθιερώθηκε λοιπόν το Σαλόνι στον Πόρο και πώς και γιατί χάθηκε
είναι γνωστό.
Ο κ. Στρατηγός επιλέγει να υποτιμάει τους πολίτες, φτάνοντας στο
σημείο ακόμα και να κατηγορήσει εμένα για τη σημερινή παρωδία
του έργου του λιμανιού, τη στιγμή που εγώ συγκρούομαι με τους
υπαίτιους της παρωδίας και εκείνος έχει συνάψει πολιτική συμμαχία
μαζί τους και φωτογραφίζονται αγκαλιά.

Απάντηση για τη «μαϊμού» γραμματέα στον Δήμο
Στην ομιλία που διάβασε στα εγκαίνια του εκλογικού του κέντρου ο κ.
Στρατηγός, ένα από τα σοβαρά λάθη που έκανε ήταν ότι υιοθέτησε
αυτούσια τη «Λαζαρίδεια» επιχειρηματολογία περί «μαϊμού» γραμματέως
στον Δήμο Πόρου. Απαντώντας, ο Γιάννης Δημητριάδης τόνισε ότι είχε
υποβάλει μήνυση κατά του μακαρίτη πλέον δημοσιογράφου για το σχετικό
δημοσίευμά του, η οποία δεν πρόλαβε να εκδικαστεί, και ότι αυτός είναι
ο μόνος λόγος που δεν καταδικάστηκε (και) για τους συγκεκριμένους
συκοφαντικούς ισχυρισμούς του (είχε καταδικασθεί τέσσερις φορές για
άλλα δημοσιεύματα).
Αναφερόμενος στην ουσία του θέματος, ο κ. Δημητριάδης επεσήμανε
ότι, όταν εγκαταστάθηκε στον Δήμο την τον Σεπτέμβριο του 2014, το
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γραφείο γραμματείας Δημάρχου ήταν στελεχωμένο με μηδέν (0) άτομα
και ότι, τόσο σε αυτό, όσο και στο ίδιο το γραφείο του Δημάρχου, δεν
υπήρχαν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές κ.τ.λ. Προκειμένου λοιπόν
να αποκτήσει γραμματειακή υποστήριξη, προσέλαβε ως ιδιώτης την
αναγκαία για κάθε Δήμαρχο γραμματέα, καλύπτοντας ο ίδιος ιδιωτικά τη
μισθοδοσία της και τις εισφορές της. Επίσης, για να έχει ο ίδιος όλη την
ευθύνη για την παρουσία της στον Δήμο και να υπάρχει πλήρης διαφάνεια
για τον ρόλο της απέναντι σε υπαλλήλους και δημότες, εξέδωσε Απόφαση
Δημάρχου, με την οποία την όρισε νόμιμα ως άμισθη ειδική συνεργάτη
του. Όποιος λοιπόν σκαλίζει το συγκεκριμένο θέμα φέρνει στην επιφάνεια
μια κατάσταση που μάλλον μαρτυράει κάποιες καλές πρακτικές που έχει
αναπτύξει ο σημερινός Δήμαρχος στην προσπάθειά του να μην επιβαρύνει
τον Δήμο. Πιθανότατα, δε, είναι ο μόνος Δήμαρχος πανελλαδικά που έχει
κάνει κάτι τέτοιο και ο κ. Στρατηγός έδωσε την ευκαιρία αυτό να γίνει
ευρύτερα γνωστό.
Πότε, όμως, ο Δήμος Πόρου είχε στα αλήθεια «μαϊμού» γραμματέα
Δημάρχου; Φυσικά, αυτό συνέβαινε μέχρι το 2011, όταν ο ίδιος ήταν
Δήμαρχος και στέγαζε παρανόμως στο γραφείο γραμματείας Δημάρχου
(και αργότερα στη ΔΗΚΕΠ), χωρίς Απόφαση Δημάρχου, χωρίς πρόσληψη,
χωρίς ΙΚΑ, χωρίς καμία διαφάνεια, χωρίς καμία ντροπή και χωρίς ποτέ να
εξηγήσει στον λαό του Πόρου πώς και γιατί την φιλοξενούσε, κάποια κυρία
ονόματι Τόμη Ηρειώτη, η οποία το 2011 υπεξαίρεσε (μαζί με την ταμία του
Δήμου) 585.000€ από τον Δήμο και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.
Με ποιο απύθμενο θράσος λοιπόν ο κ. Στρατηγός τόλμησε να κατηγορήσει
σήμερα τον Γιάννη Δημητριάδη, που με πλήρη υπευθυνότητα, νομιμότητα
και διαφάνεια, και προκαλώντας μόνο οικονομικό όφελος στο Δήμο,
απέκτησε γραμματέα εκεί που δεν είχε, όταν εκείνος με πλήρη αδιαφάνεια
και παρανόμως άνοιξε την πόρτα σε ένα μη-εξουσιοδοτημένο άτομο,
προκειμένου εκείνο να αλωνίζει μέσα στον Δήμο ως το δεξί του χέρι,
και όταν εκείνος δεν ένοιωσε καμία ευθιξία και δεν ανέλαβε ποτέ καμία
πολιτική ευθύνη που το άτομο αυτό ξάφρισε τα ταμεία, αλλά ακόμα μέχρι
σήμερα σφυρίζει αδιάφορα για τα 585.000€ των δημοτών του Πόρου που
έκαναν φτερά;
Μετά και από αυτό, το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι ο κ.
Στρατηγός έχει το ακαταλόγιστο! Άραγε, εκτός από εκείνους που
έχουν τους γνωστούς δικούς τους λόγους να τον ψηφίσουν, ποιος
άλλος θα διανοηθεί να το κάνει;

Απάντηση για την ανακύκλωση
Ένα ακόμα σοβαρό ψέμα που είπε ο κ. Στρατηγός στην ομιλία του ήταν ότι
επί των ημερών του ο Δήμος Πόρου έκανε ανακύκλωση.
Η αλήθεια όμως είναι η εξής: Μέχρι και το 2014 ο Δήμος Πόρου δεν ήταν
καν συμβεβλημένος με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης, η
οποία είναι ο μοναδικός επίσημος φορέας στην Ελλάδα που διενεργεί έργο
ανακύκλωσης (σύστημα μπλε κάδων). Όταν το 2014 ανέλαβε τη διοίκηση
η δημοτική μου αρχή, δεν μπορούσε καν να ξεκινήσει να διενεργεί έργο
ανακύκλωσης, επειδή δεν υπήρχε τέτοια σύμβαση με την Ε.Ε.Α.Α. Έτσι,
το έργο ανακύκλωσης ξεκίνησε στα μέσα του 2015, αφού υπογράφτηκε
για πρώτη φορά σύμβαση με την Ε.Ε.Α.Α. και έκτοτε, σύμφωνα με όλα τα
επίσημα στοιχεία της Ε.Ε.Α.Α., του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης
και του Ε.Δ.Σ.Ν.Α., το έργο αυτό παρουσιάζει εντυπωσιακά αποτελέσματα.
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Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, μέχρι το 2014 ο Δήμος Πόρου εναπέθετε
ετησίως στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Ασπροπύργου (τον
μοναδικό αποδέκτη ανακυκλώσιμων υλικών για την περιοχή μας) μηδέν
(0) τόνους ανακυκλώσιμων υλικών. Μάλιστα, ο πονηρός κ. Στρατηγός,
προκειμένου να κάνει οικονομία στην προμήθεια πράσινων κάδων για
τη συλλογή των ανακατεμένων απορριμμάτων, αλλά και να εξαπατά τους
δημότες ότι δήθεν κάνει ανακύκλωση (μ’ έναν σμπάρο δυο τρυγόνια),
είχε παραλάβει δωρεάν μέσω του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Τροιζηνίας
(ο οποίος ήταν συμβεβλημένος με την Ε.Ε.Α.Α.) δεκάδες μπλε κάδους,
τους οποίους όμως χρησιμοποιούσε για τα κανονικά σκουπίδια, εν αγνοία
των «κορόιδων» δημοτών τους οποίους διαβεβαίωνε ότι δήθεν λειτουργεί
ανακύκλωση.
Το θράσος του κ. Στρατηγού σήμερα είναι τέτοιο που, αντί να αφήσει αυτή
την πολιτική και περιβαλλοντική του απάτη να ξεχαστεί, στην πρόσφατη
ομιλία του κορόιδεψε ξανά τους ακροατές του λέγοντας ότι εκείνος
ξεκίνησε την ανακύκλωση.
Οι περισσότεροι ακροατές που είχε εκείνη την ημέρα τα γνωρίζουν
όλα αυτά ή αδιαφορούν παντελώς για τέτοια θέματα.
Οι υπόλοιποι όμως, μπορούν να τον ψηφίσουν;

Ρούσσος ισχυρίζεται ότι συναντήθηκε ο ίδιος μαζί μου. Τότε προφανώς
εγώ έχω αμνησία, γιατί είμαι βέβαιος ότι τέτοια συνάντηση μαζί του δεν
έχω κάνει ποτέ και πουθενά (γενικότερα δεν έχουμε ανταλλάξει ποτέ
περισσότερα λόγια από μια ευγενική καλημέρα) και επιπλέον πρέπει να
βλέπω φαντάσματα, γιατί είμαι σίγουρος ότι ο πατέρας του Παναγιώτη,
Γιάννης, ήρθε και με συνάντησε στο γραφείο μου για το συγκεκριμένο
θέμα. Μάλιστα και οι υπόλοιποι στο Δημαρχείο είδαν το συγκεκριμένο
φάντασμα να εισέρχεται στο γραφείο μου, οπότε μάλλον θα πρέπει να
ανησυχούμε ότι το Δημαρχείο είναι στοιχειωμένο.
Για να σοβαρευτούμε, προφανώς έχουμε να κάνουμε με μια υπόθεση
όπου ο λόγος του ενός τίθεται εναντίον του λόγου του άλλου. Ο ένας
είναι ψεύτης και ο άλλος λέει αλήθεια. Το ίδιο ισχύει και για την ιστορία
που προανήγγειλε ο Παναγιώτης με τους τρεις συμβούλους μου που τού
υποσχέθηκαν τραπεζαρία «αρκεί να μην κατέβει απέναντί μας». Αν ίσχυε
μια τέτοια ιστορία, μάλιστα, θα σήμαινε ότι εκτός από ψεύτης είμαι και
βλάκας! Τον είχα υποτίθεται «στο πιάτο» μες στο γραφείο μου να έχει την
ανάγκη μου, του είπα «όχι» και μετά τον παρακαλούσα επί τρείς μέρες
μέσω τρίτων να αλλάξει γνώμη. Ευτυχώς που τα κατάφερα καλύτερα με
τους υπόλοιπους 26 υποψηφίους που ήθελα στον συνδυασμό μου…».

Απάντηση για το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο

Απάντηση στην Αγγελική Μακρή για την παραχώρηση Σχολικών
χώρων σε τοπικά αθλητικά Σωματεία
Στα χνάρια του επικεφαλής του συνδυασμού της κ. Δ. Στρατηγού και η
κ. Αγγελική Μακρή, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία διαψεύδει την
αλήθεια, αναφορικά με τις ενέργειές της για τις παραχωρήσεις σχολικών
χώρων σε τοπικά αθλητικά Σωματεία.
Ιδού λοιπόν η αλήθεια: Με την υπ’ αριθμ. 20/9.2.2018 Απόφασή του, το
Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου ενέκρινε, σύμφωνα με ομόφωνη Απόφαση της
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας: 1) Τη διάθεση χρήσης του υπόγειου χώρου
του Α’ Δημοτικού Σχολείου Πόρου στον Ν.Ο.Π.Τ. για καθημερινή χρήση
τις απογευματινές ώρες, 2) Τη διάθεση χρήσης των χώρων του Λυκείου
Πόρου στη Γυμναστική Ένωση Πόρου για καθημερινή απογευματινή
χρήση, 3) Τη χρήση του γηπέδου μπάσκετ του Γ.Ε.Λ. Πόρου σε δημότες
τις απογευματινές ώρες.
Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, η κ. Α. Μακρή με συνεχείς παρεμβάσεις της
εμπόδιζε την συζήτηση του θέματος, διατάρασσε την τάξη και προσέβαλε
τους συναδέλφους της και τον Πρόεδρό του Δ.Σ., ο οποίος αναγκάστηκε
να την αποβάλει εφαρμόζοντας τον Κανονισμό. Αφού η Απόφαση
ψηφίστηκε, η κ. Μακρή κατέθεσε προσφυγή ενώπιον του Συντονιστή
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την οποία ζήτηση την ακύρωση της
Απόφασης παραχώρησης, για τους λόγους τους οποίους επαναλαμβάνει
και σήμερα. Ευτυχώς, ο Συντονιστής απέρριψε την προσφυγή και όλους
τους ισχυρισμούς της (αρ. πρωτ. 35875/12988/10.5.2018).
Επομένως, αν η κ. Μακρή ισχυρίζεται ότι δεν ζήτησε την ακύρωση της
παραχώρησης στα αθλητικά Σωματεία, απλούστατα ψεύδεται. Επιπλέον,
πρέπει να καταλάβει ότι δεν έχει σημασία τι πιστεύει εκείνη για το τι είναι
παράνομο και τι όχι, αλλά σημασία έχει η κρίση του εκάστοτε αρμόδιου
Οργάνου (εν προκειμένω Συντονιστής Α.Δ.). Το ίδιο ισχύει και αναφορικά
με το ποιος λέει την αλήθεια και ποιος συκοφαντεί τον άλλον. Πρόκειται
για βασικούς κανόνες στον δημόσιο διάλογο! Επίσης, πρέπει να καταλάβει
ότι άλλο το Δημοτικό Συμβούλιο και άλλο τα Διοικητικά Συμβούλια
των αθλητικών Σωματείων. Τα ερωτήματα τα οποία επιμένει να θέτει
απευθυνόμενη σε εμένα για τις συνδρομές κ.τ.λ. δεν έχουν καμία απολύτως
σχέση με τον Δήμο.
Τέλος, το πλέον απαράδεκτο και επικίνδυνο που κάνει η κ. Μακρή είναι η
ευθεία εμμονική στοχοποίηση των αθλητικών Σωματείων και συγκεκριμένων
προσώπων που αποτελούν στυλοβάτες του τοπικού νεανικού αθλητισμού,
όπως η Γεωργία Λιβανού και ο Χρήστος Λίτσας.
Το θέμα έχει σοβαρέψει πολύ και μετά από τα παραπάνω,
αναμένω επίσημη ανακοίνωση του κ. Δ. Στρατηγού, ο οποίος είναι
υποχρεωμένος να δηλώσει δημοσίως αν ταυτίζεται με τις ανωτέρω
θέσεις και ενέργειες της κ. Μακρή ή διαφορετικά οφείλει να τις
αποκηρύξει.

Ένα ακόμα ψέμα που ακούστηκε στην ομιλία του κ. Στρατηγού ήταν ότι επί
των ημερών του δρομολογήθηκε η ίδρυση του Εθελοντικού Πυροσβεστικού
Κλιμακίου Πόρου.
Η αλήθεια είναι η εξής: Η παράταξη «Αλλαγή Πορείας» τον Μάιο του
2011, ως αντιπολίτευση, μελέτησε και υπέβαλε στο Δημοτικό Συμβούλιο
Πόρου πλήρη πρόταση για λήψη Απόφασης για ίδρυση Εθελοντικού
Πυροσβεστικού Κλιμακίου στον Πόρο. Ωστόσο, ο κ. Στρατηγός, κάνοντας
παράβαση καθήκοντος, δεν εφάρμοσε ποτέ την Απόφαση και δεν έκανε
τις απαραίτητες ενέργειες για την ίδρυση του Κλιμακίου. Μάλιστα, τόσο η
«Αλλαγή Πορείας», όσο και η ίδια η Πυροσβεστική Υπηρεσία, απηύθυνε
ματαίως έγγραφα στον Δήμο ζητώντας του να προχωρήσει τη διαδικασία.
Όταν ο Γιάννης Δημητριάδης ανέλαβε Δήμαρχος το 2014, χρειάστηκε
να ληφθεί νέα Απόφαση Δ.Σ. και ακολούθως, σε συνεργασία με την
Πυροσβεστική, προχώρησαν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ίδρυση
του Κλιμακίου, η οποία τελικά επιτεύχθηκε στις αρχές του 2018, με συνέπεια
έκτοτε το νησί μας να προστατεύεται από Πυροσβεστική Υπηρεσία που
λειτουργεί εντός αυτού 365 μέρες το χρόνο και 24 ώρες την ημέρα.
Στην ιστορική για το νησί στιγμή των εγκαινίων του Ε.Π.Κ. τον περασμένο
Οκτώβρη, σε μία εκδήλωση η οποία έπρεπε να αντιμετωπισθεί από
όλους χωρίς καμία μικρο-κομματική σκοπιμότητα, δεν παρέστη ούτε ένας
εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης. Οι άνθρωποι, όχι μόνο δεν επεδίωξαν την
ίδρυση του Ε.Π.Κ., όχι μόνο πέταξαν στα σκουπίδια την έτοιμη πρόταση για
την ίδρυσή του που υπέβαλε η παράταξή μας το 2011, αλλά δεν μπόρεσαν
καν να προσποιηθούν ότι χάρηκαν που εμείς πετύχαμε αυτό για το οποίο
εκείνοι αδιαφόρησαν.
Και σήμερα ο κ. Στρατηγός έχει το θράσος να δηλώνει ότι εκείνος
δρομολόγησε την ίδρυση του Κλιμακίου.
Οι συνειδητοί υποστηρικτές του είναι βέβαιο ότι, όπως και
εκείνος, αδιαφορούν παντελώς για τέτοια θέματα και έχουν άλλες
προτεραιότητες. Υπάρχουν άλλοι δημότες, όμως, που μπορούν να
τον ψηφίσουν;

Νέα απάντηση στον κ. Π. Ρούσσο για την υπόθεση
των τραπεζοκαθισμάτων του
Ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο του κ. Στρατηγού,
κ. Π. Ρούσσος, δημοσίευσε στις 7.5.2019 απάντηση προς τον Γιάννη
Δημητριάδη, αναφορικά με τη μη-παραχώρηση τραπεζοκαθισμάτων από το
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο στο νέο του κατάστημα. Με την απάντησή του,
ο κ. Ρούσσος διαψεύδει με καθυστέρηση δύο μηνών την ενημέρωση που
είχε δημοσιεύσει ο Δήμαρχος στις 9.3.2019, σχετικά με τη συγκεκριμένη
υπόθεση.
Απαντώντας, ο Γιάννης Δημητριάδης ανέφερε: «Ξαφνικά λοιπόν ο κ. Π.
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«Με τα δικά τους λόγια»
Η παρούσα στήλη παρουσιάζει πρωτογενή στοιχεία, όπως αποσπάσματα πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου,
στα οποία πρόσωπα που δεν βρίσκονται στην παράταξή μας αναφέρονται στην περίοδο δημαρχίας του κ. Δημήτρη
Στρατηγού.

για να κάνουμε το εσωτερικό δίκτυο του Πόρου; Θα είχε γίνει… Αλλά τα
ποτάμια μία φορά περνάνε. Το ΕΣΠΑ πέρασε… εγώ έφυγα το Νοέμβρη του
2006.

Ο κ. Σπ. Σπυρίδων για τον κ. Στρατηγό και τον Βιολογικό
Καθαρισμό (Συνεδρίαση Δ.Σ. 17.6.2016)

Ο κ. Σπ. Σπυρίδων για τον κ. Στρατηγό και τον Βιολογικό
Καθαρισμό (Συνεδρίαση Δ.Σ. 12.3.2015)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Σας είπα ότι το 2003 – γιατί ένα έργο βιολογικού και
αποχέτευσης δεν είναι στατικό – έγινε το βασικό δίκτυο. Από εκεί και έπειτα
ήθελε συνέχεια βελτιώσεις, μία εκ των οποίων ήταν το εσωτερικό δίκτυο
αποχέτευσης Σφαιρίας, όπου είναι τα όμβρια μαζί με τα λύματα…
ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ: Γιατί δεν έγιναν;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Εγώ λέω την πραγματικότητα. Να σου πω, μην με ρωτάς εμένα
γιατί δεν έγινε.
ΚΟΥΤΟΥΖΗΣ: Ποιον να ρωτήσω;
ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Δεν ήμουν Δήμαρχος.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ: …οι Σύμβουλοι που είναι αυτοί (της Δύναμης Ενότητας)
διαχώρισαν τη θέση τους (στις εκλογές του 2014). Και εγώ αυτό που θα σου
πω είναι ότι για αυτό κατέβηκα Δήμαρχος. Εκτός αν πιστεύετε ότι κατέβηκα
πάλι να πάρω το αξίωμα του Δημάρχου που λίγο-πολύ μου έλειπε. 16 χρόνια
με τίμησε αυτός ο τόπος. Κατέβηκα, γιατί κατέβαινα στο καράβι και με έπιανε
ο ταξιτζής, με έπιαναν φίλοι και μου έλεγαν «Σπύρο, πρέπει να κάνεις κάτι
για τον τόπο σου». Τέλος πάντων… Το 2013 είπα στον τότε Δήμαρχο: «Είναι
ανοιχτό το ΕΠΠΕΡΑΑ, ένα μεγάλο πρόγραμμα για το περιβάλλον. Δώστε
μας μία μελέτη η οποία δεν κόστισε πάνω από 20.000€-25.000€, να το
υπαγάγουμε στο ΕΠΠΕΡΑΑ, για να μπορέσει να φτιαχτεί το εσωτερικό δίκτυο
του Πόρου». Δυστυχώς αυτή η μελέτη δεν εδόθη και χάθηκε η μεγάλη
ευκαιρία … στο διάστημα που έλειπα … ο Δήμος της Τροιζήνας στο ΕΣΠΑ
πήρε 40.000.000€. Το Αγκίστρι 10.000.000€-15.000.000€. Όλοι από
20.000.000€ και πάνω. Και ο Πόρος δεν πήρε ούτε 1€. Πέρασε λοιπόν ένα
ποτάμι λεφτά και πιστεύετε ότι δεν θα μπορούσαμε να βρούμε 4.000.000€,

Σ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Έχω στα χέρια μου την τροποποίηση του προϋπολογισμού
της Περιφέρειας το 2012, όταν ήμουν Περιφερειακός Σύμβουλος. Και τότε
με πίεση στον Σγουρό, που ήταν Περιφερειάρχης, είχε μέσα ένα έργο
των 290.000 για τον Πόρο και άλλο ένα των 610.000, ήτοι 1.000.000 είχε
βάλει η Περιφέρεια το 2012. Αντιλαμβάνεστε τι αξία έχει ένα έργο το 2012,
1.000.000€. Και αν αφήσεις ένα σύστημα να χαλάσει, που αφέθηκε, δεν
κατακρίνω εσάς τώρα, πόσο μεγάλωσε…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιους κατακρίνετε;
Σ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Αυτόν που ήσασταν αγκαλιά στις εκλογές. Αυτόν καταγγέλλω.
Άσε τους Συμβούλους.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι διακοσμητικοί, ε;
Σ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Ποιοι;
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι Σύμβουλοι!
Σ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Και η Πρόεδρος, που έχεις δίπλα, Σύμβουλός του ήταν. Και ο
κ. Αντιδήμαρχος. Ας αφήσουμε τους Συμβούλους. Το έχω εξηγήσει εδώ. Τους
Συμβούλους τους ανεβάζουν ή τους κατεβάζουν αυτοί που είναι Δήμαρχοι και
από τη δουλειά που κάνουν. Μη με διακόπτεις, όμως, σε παρακαλώ… Άρα,
λοιπόν, το ’12 υπήρχε για τον Πόρο 1.000.000. Όπως υπήρχε αντίστοιχα για
τα Μέθανα ίσως περισσότερα εκεί…
…Είπα προηγουμένως τι συνέβη με τη χρηματοδότηση του ’12. Πρώτα απ’
όλα, πρέπει να παραδεχθείτε ότι ο Πόρος ξεκίνησε και έκανε Βιολογικό
20 χρόνια πριν αποφασίσουν οι άλλοι. Δυστυχώς, όμως, αφέθηκε στην
τύχη του…Έπρεπε αμέσως μετά –γιατί εγώ έφυγα πριν την υλοποίηση του
έργου, πριν το ξεκίνημα της λειτουργίας- έπρεπε αμέσως μετά, το επόμενο
έργο, τότε που «έβρεχε» ο Θεός λεφτά, το ΕΣΠΑ, που απέναντι πήρε 50
εκατομμύρια η Τροιζήνα, το Αγκίστρι πήρε 15-20 εκατομμύρια, για να έχετε το
μέγεθος περίπου πού κινηθήκανε, έπρεπε να γίνει το εσωτερικό δίκτυο του
Πόρου. Να διαχωριστούν τα όμβρια από το αποχετευτικό… είναι αστείο να
κατηγορούμαι, τη στιγμή που έφυγα, όταν ήταν το δίκτυο για να ξεκινήσει και
να δοκιμαστεί και να γίνουν οι συνδέσεις, διότι δεν έγινε το εσωτερικό, που
θα ήταν το επόμενο βήμα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επί των ημερών σας έγιναν οι δοκιμές, κ.Σπυρίδων. Ή
θυμάμαι λάθος; Είπατε δεν δοκιμάστηκε επί των ημερών σας.
Σ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Όχι, όχι, κάνετε λάθος.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έτσι είπατε.
Σ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Κάνετε λάθος!
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δοκιμάστηκε επί των ημερών σας.
Σ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Δοκιμάστηκε μόνο αν πάει η αντλία από κάτω, αν πάει το
νερό στο Βιολογικό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με τι δοκιμάστηκε; Με τι υλικό μέσα;
Σ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Με νερό.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με νεράκι του Θεού. Όχι με λύμα!
Σ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Εδώ ξέρετε τι συμβαίνει; Κατηγορούν άνθρωποι που δεν
κάνανε τίποτα κάποιον που δεν τα έκανε όλα. Περί αυτού πρόκειται. Ξέρετε,
ο Σπυρίδων στον Πόρο πρέπει να έχει ετοιμάσει τα έργα για την επόμενη
50ετία. Διότι δεν είχε προβλέψει ότι όταν υπήρχαν ΕΣΠΑ κλπ. δεν θα είχαν
φροντίσει να κάνουν εσωτερικό δίκτυο, όταν εγώ ο ίδιος έβρισκα μελετητή.
Και σας είπα κάντε τη μελέτη, ο Περιφερειάρχης έχει λεφτά -στο είπα και
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προσωπικά εσένα και το ξέρετε ή σας το είπε ο κ.Τσούκας- 20.000 ήταν
η μελέτη, να προχωρήσετε να κάνετε το παντορροϊκό, που δυστυχώς δεν
περπάτησε. Και δεν φταίω εγώ γι’ αυτό. Υπήρχαν χρήματα τότε να φτιαχτεί
το παντορροϊκό.
… Ακούστε, λοιπόν. Όταν έφυγα, 17 Νοεμβρίου του 2006, δεν είχαν συνδεθεί
στον Πόρο ούτε καν οι κάθετοι αγωγοί… Και με κατηγορείτε εμένα για το
μεγάλο θέμα που δεν έκανα deal και συμφωνία, γιατί όποτε θα συνδεόταν
ο Γαλατάς, μετά από 5 μήνες… Είναι αστείο! Υπήρξε ανικανότης από το ’07
μέχρι τώρα και δεν έχει πληρώσει η απέναντι περιοχή.

Ο κ. Σπ. Σπυρίδων για τον κ. Στρατηγό και τους συμβούλους
τους (Συνεδρίαση Δ.Σ. 22.7.2015)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Λοιπόν εδώ γίνεται καταρχάς ένα θεμελιώδες λάθος κ.
Δημητριάδη. Απευθύνεστε στη Δημοτική Αρχή του κ. Στρατηγού. Καμία σχέση
δεν έχω ούτε εγώ, ούτε ο συνδυασμός μου! Κάνετε μεγάλο λάθος….
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφού πετιέται η Δημοτική Αρχή του κ. Στρατηγού για να
απαντήσει και λέτε εμένα γιατί το κάνω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: … Μου επιτρέπετε. Ο κ. Μωρόπουλος απάντησε ότι σαν
Δημοτική Αρχή έκαναν αυτά και δεν είχαν κάνει αυτά… Δηλαδή υπερασπίστηκε
την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Δεν μιλήσατε εσείς για να σας καταλογίσει
κανείς κάτι. Ο κ. Μωρόπουλος υπερασπίστηκε την προηγούμενη Δημοτική
Αρχή.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Ωραία. Άρα είναι διττή η σύσταση λοιπόν, ένθεν και ένθεν,
για να το ξεκαθαρίσουμε. Εγώ δεν είμαι συνέχεια κανενός. Άλλοι ήταν κακή
συνέχεια δική μου.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με τη διαφορά ότι σε μένα δεν μπορείτε να τα κάνετε αυτά.
Συστάσεις στους συμβούλους σας μπορείτε. Σε μένα δεν μπορείτε. Εγώ θα
κάνω όπως θέλω…
ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Όχι. Όταν απευθύνεστε στο συνδυασμό μου και σε μας και
λέτε «εσάς», είμαι κι εγώ μέσα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ε, εσείς τους διαλέξατε.
ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Το βασικότερο από αυτά είναι να καταλάβουμε ότι τέρμα ο
λαϊκισμός. Το ζήσαμε σε πανελλαδικό επίπεδο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε αυτό συμφωνώ! Ναι.

Ο κ. Σπ. Σπυρίδων για τον Στρατηγό και τους συμβούλους
τους (Συνεδρίαση Δ.Σ. 21.3.2017)
Σ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ: …Θα παρακαλέσω τον κ. Δημητριάδη, δεν μ’ ενδιαφέρουν
οι συμψηφισμοί σας με τον κ. Στρατηγό, ότι εμείς σας αφήναμε αυτά και εσείς
αφήστε μας αυτό. Είναι δικιά σας υπόθεση. Εδώ είναι ένας άλλος συνδυασμός
με άλλον επικεφαλής. Ποτέ δεν κάναμε μαζί συμψηφισμό. Και θα παρακαλέσω
μην απευθύνεστε στο συνδυασμό μας όταν μιλάτε για συμψηφισμούς.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Σπυρίδωνα, για να απαντήσω, άμα δέχονται οι Σύμβουλοί
σας ότι εσείς για λογαριασμό τους λέτε να μην τους απευθύνω τον λόγο…
Μιλάω για Συμβούλους. Μίλαγα με την κα Μητσιοπούλου. Το απαγορεύετε;
Σ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Θίγει εμένα προσωπικά.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ε, τι να κάνουμε; Πρόβλημά σας.
Σ.ΣΠΥΡΙΔΩΝ: Συμψηφισμούς κακώς κάνετε, αν θέλετε. «Ψηφίσαμε εμείς
αυτά», αφήνοντας υπόνοιες…
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καμία υπόνοια. Εδώ αφέθηκε αιχμή γιατί τα φέρνουμε
μαζεμένα. Τα φέρνουμε μαζεμένα γιατί τα αφήσανε αμάζευτα οι Σύμβουλοι
του δικού σας Συνδυασμού. Τι να κάνουμε, κ. Σπυρίδωνα;
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Ο κ. Βαγγέλης Ταρταράκης (υποψήφιος δ.σ. με τον κ.
Δ. Στρατηγό) για τον Γιάννη Δημητριάδη και για τον Δ.
Στρατηγό (δημοσίευση στο www.porosnews.gr στις
18.5.2014)
Φίλες κ φίλοι καλησπέρα,
Θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου στο Γιάννη το Δημητριάδη και στην
ομάδα του. Ο Γιαννης μετά από τίμιο αγώνα, δίνοντας μια πολύ μεγάλη μάχη
κατάφερε σήμερα να βγει Δήμαρχος επικρατώντας ενός πολύ μεγάλου
πολιτικού ονόματος (για τα μέτρα της περιοχής).
Νίκησε γιατί στο πρόσωπό του ο λαός του Πόρου είδε ένα τίμιο άνθρωπο ο
οποίος έρχεται με ανιδιοτελή αγάπη να κάνει κάτι καλό για το νησί. Νίκησε
γιατί πέρασε το μήνυμα ότι το νησί δε θέλει σωτήρες αλλά δουλειά. Ο Γιαννης
πλαισιώθηκε από μια ομάδα ανθρώπων άφθαρτων με τα ίδια οράματα κ με
την ίδια αγάπη για τον τόπο. Σε όλη την προεκλογική διαδρομή δε σταμάτησε
να περνάει το μήνυμα ότι η ομάδα αυτή έρχεται με μια θετική αύρα να
βοηθήσει. Είναι μια ομάδα καθαρή – αγνή, χωρίς σκοπιμότητες, με πρόσωπα
που λάμπουν. Μια ομάδα που έχει ήθος, που δε χτυπάει κάτω από το τραπέζι
που δεν απειλεί. Μια ομάδα που όλα της τα μέλη έχουν μάθει να δουλεύουν
και όχι να περιμένουν βολέματα.
Φίλες κ φίλοι ο λαός του Πόρου μίλησε ή μάλλον για την ακρίβεια ψήφισε και
αποφάσισε να δώσει ένα τέλος:
- Στην κακοδιαχείριση και στην ανυπαρξία, ελλείψει μορφωμένων ανθρώπων,
συμβούλων κ στελεχών
- Στην ατιμωρησία
- Στην αλαζονεία λες κ ο Πόρος ήταν αποικία και εμείς οι άποικοι που ήρθαν
οι σωτήρες να μας σώσουν
- Στις κουμπαριές κ στα συμφέροντα λες κ ο Πόρος ήταν μικρομάγαζο ολίγων οικογενειών
- Στο σκοτάδι που μας είχαν βυθιστεί τόσα χρόνια και το νησί ενώ έχει τόσες
δυνατότητες το διοικούσε μια ομάδα ανθρώπων χωρίς όραμα που δεν έχει
ασκήσει διοίκηση ποτέ
- Στην τρομοκρατία και τις απειλές των τελευταίων ημερών
Η νίκη της Αλλαγής Πορείας είναι μια νίκη των νέων ανθρώπων, αυτών που
θέλουν να πάνε μπροστά. Είναι μια νίκη της ομάδας. Μιας ομάδας που μας
εκφράζει όλους από όλα τα διαφορετικά πόστα. Μαζί σαν ομάδα πρέπει όλοι
ο καθένας στον τομέα του τώρα να βοηθήσει.
Γιάννη πρέπει να ξεριζώσεις νοοτροπίες παρελθόντος, είναι δύσκολο
αλλά έχεις το λαό του Πόρου μαζί σου. Έχεις μεγάλη ευθύνη απέναντι
σε όλους όσους σε πίστεψαν κ σε στήριξαν κατά τη δύσκολη περίοδο της
εκλογικής διαδικασίας. Μαζί με την ομάδα σου αύριο αλλά κ με τα μέλη της
αντιπολίτευσης πρέπει να διορθώσετε τα κακώς κείμενα και να χαράξετε μια
πορεία δεκαετίας άσχετα με το ποιος θα βγει Δήμαρχος μετά από 5 χρόνια.
Βάλτε τους στόχους κ εδώ είμαστε όλοι να βοηθήσουμε.
Φέρτε επενδύσεις στον Πόρο, φέρτε κοινοτικά προγράμματα, προωθήστε το
νησιά στις Ευρωπαϊκές αγορές. Χτίστε συμμαχίες με τα γύρω νησιά για το
καλό όλων μας και το αποτέλεσμα θα ‘ρθει. Δόξα τω Θεώ ο Πόρος έχει το
φυσικό χάρισμα να βρέχεται από θάλασσα αλλά να έχει πρόσβαση κ από
τη στεριά. Στοχεύστε εκεί κ κάντε τον Πόρο τουριστικό θέρετρο για όλο το
χρόνο. Βοηθήστε κ δείξτε το δρόμο στους επιχειρηματίες, εκπαίδευση θέλει
κ τουριστική συνείδηση. Έτσι θα πάμε μπροστά κ οι νέοι όχι μόνο θα μείνουν
στον τόπο αλλά θα γυρίσουν κ εκείνοι που έχουν φύγει.
Γιάννη προχώρα την ιστορία την γράφουν οι παρέες και οι ομάδες
Με εκτίμηση
Βαγγέλης Ταρταράκης
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Αγγελική Μακρή κατά αθλητικών
Σωματείων του Πόρου
Σε αρκετές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, η κ. Αγγελική Μακρή έχει καταφερθεί εναντίον του τρόπου
λειτουργίας τοπικών αθλητικών Σωματείων, στα οποία γυμνάζεται το σύνολο σχεδόν της νεολαίας του Πόρου,
αναπτύσσοντας μια ιδιαίτερα αντιδημοφιλή πολιτική πρόταση να τεθούν τα συγκεκριμένα Σωματεία εκτός των
Σχολικών χώρων (υπόγεια και διάδρομοι στο Α’ Δημοτικό και το Λύκειο), στους οποίους, ελλείψει δημοτικών
αθλητικών εγκαταστάσεων, φιλοξενούνται εδώ και δεκαετίες τα Σωματεία με τους νεαρούς αθλητές τους.

Η κ. Μακρή, μάλιστα, δεν περιορίστηκε στο να διαφοροποιηθεί από τη
σχετική πρακτική που ακολουθεί ο Δήμος και να εκφράσει διαφορετική
γνώμη στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά άσκησε και προσφυγή στην
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, προκειμένου η σχετική Απόφαση παραχώρησης
που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο να ακυρωθεί. Ευτυχώς, η Αποκεντρωμένη
Διοίκηση απέρριψε όλα τα επιχειρήματα που πρόβαλε η κ. Μακρή και έτσι
τα Σωματεία δεν εκδιώχθηκαν από τα Σχολεία.
Θυμίζουμε ότι η κ. Αγγελική Μακρή το 2014 εκλέχθηκε με την παράταξη της
«Αλλαγής Πορείας» και ορίστηκε αμέσως ως Αντιδήμαρχος από τον Γιάννη
Δημητριάδη. Όταν, όμως, το καλοκαίρι του 2015 ο Δήμαρχος αποφάσισε
να την αλλάξει, εκείνη ανεξαρτητοποιήθηκε στερώντας μια πολύτιμη έδρα
από τον συνδυασμό στον οποίο ο λαός του Πόρου μόλις έναν χρόνο
νωρίτερα είχε δώσει 10 έδρες στο 17μελές Δημοτικό Συμβούλιο. Αμέσως με
την ανεξαρτητοποίησή της (και μέχρι σήμερα), η κ. Μακρή εναγκαλίστηκε
με την αντιπολίτευση, ξέχασε τις διακηρύξεις της παράταξης με την οποία
εκλέχθηκε και άρχισε να κάνει συνεχώς προσφυγές κατά του Δήμου (τις
οποίες έχασε σε όλες τις περιπτώσεις) και να καταγγέλλει αορίστως τον
Γιάννη Δημητριάδη, χωρίς βέβαια να συγκεκριμενοποιήσει ποτέ για ποιον
λόγο το κάνει.
Φυσικά, όσο η κ. Μακρή ήταν Αντιδήμαρχος, δεν είχε κανένα πρόβλημα
με τον Δήμαρχο και την παράταξή της και όλα αυτά τα έκανε ακριβώς από
τη στιγμή που ο Δήμαρχος αποφάσισε να την αλλάξει από Αντιδήμαρχο.
Ορισμένες κινήσεις που έκανε στη συνέχεια ήταν επιθετικές, όχι μόνο προς
την δημοτική αρχή, αλλά και προς την ίδια την κοινωνία, με αποκορύφωμα
το συγκεκριμένο θέμα με τη φιλοξενία των αθλητικών Σωματείων στα
Σχολεία.
Μάλιστα, για το συγκεκριμένο θέμα εξέδωσε πρόσφατα ανακοίνωση, με την
οποία υπενθυμίζει τις σχετικές θέσεις της και στοχοποιεί τους γυμναστές
των δύο συγκεκριμένων Σωματείων που στεγάζονται στα Σχολεία.
Η απομάκρυνση, λοιπόν, των Σωματείων και των αθλητών από τα Σχολεία
αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας για την κ. Μακρή. Αν εκλεγεί δημοτική
σύμβουλος, θα συνεχίσει να ενεργεί προς την κατεύθυνση αυτή, ενώ, ακόμα
χειρότερα, αν (ο μη γένοιτο) βρεθεί στην πλειοψηφία, οι παραχωρήσεις
αυτές θα διακοπούν. Για το σχετικό ζήτημα, ο Γιάννης Δημητριάδης κάλεσε
με ανακοίνωσή του τον κ. Στρατηγό να καταδικάσει τις θέσεις και τις
ενέργειες της κ. Μακρή, πράγμα που ο κ. Στρατηγός δεν έκανε, υιοθετώντας
τες έτσι απολύτως.
Παρατίθενται ακολούθως όλα τα στοιχεία που αφορούν το συγκεκριμένο
θέμα:

Η Απόφαση του Δ.Σ. για τις παραχωρήσεις των χώρων:

Απόσπασμα της Απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης, με την οποία απορρίφθηκε η προσφυγή της κ. Μακρή, η
οποία ζητούσε να ακυρωθεί η παραχώρηση των χώρων:

Όλα στη φόρα

Τέλος, παρατίθεται απόσπασμα του Πρακτικού της συνεδρίασης του
Δ.Σ. στις 22.4.2016, στο οποίο είχε γίνει συζήτηση για το ίδιο θέμα:
ΑΓΓ. ΜΑΚΡΗ: Όλοι διαμαρτύρονται και λένε ότι πληρώνουν πάρα πολλά
χρήματα για τη γυμναστική των παιδιών τους και άλλοι που δεν πάνε
καθόλου τα παιδιά τους στη γυμναστική γιατί δεν έχουν να τα πάνε. Και
στους χορούς και στη γυμναστική.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μήπως δεν το ‘χετε καταλάβει. Μιλάτε για Σωματεία. Δεν
είναι του Δήμου αυτά. Το ξέρετε;
ΑΓΓ. ΜΑΚΡΗ: Υπάρχει ένα έγγραφο που από 1/1/11 οι αρμοδιότητες αυτές
έρχονται στο Δήμο. Αλλά, όπως και η προηγούμενη Αρχή δεν ασχολήθηκε,
έτσι δεν ασχολείστε και εσείς και ακολουθείτε τα χνάρια της προηγούμενης
Δημοτικής Αρχής.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η κα Μακρή έχει μία σύγχυση σ’ αυτό το θέμα. Οι
αρμοδιότητες που λέει τι είναι; Ο Αθλητισμός και Νέα Γενιά κλπ.; Φυσικά
τις έχουμε. Τι σημαίνει, ότι δεν μπορούν να δραστηριοποιούνται οι
Σύλλογοι; Νομίζετε ότι αυτός ο Νόμος σημαίνει ότι κλείνουν οι Σύλλογοι
και έρχονται στο Δήμο οι δραστηριότητές τους; Να τους κλείσουμε; Τι
λέτε; Εγώ πραγματικά δεν έχω καταλάβει τι λέτε.
ΑΓΓ.ΜΑΚΡΗ: Έχουν όλοι οι Δήμοι αθλητικές δραστηριότητες.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχουν πολλοί Δήμοι, έχουν γήπεδα, κλειστά
γυμναστήρια. Εμείς δεν έχουμε.
ΑΓΓ. ΜΑΚΡΗ: Και εσείς παραχωρείτε την αίθουσα του σχολικού κτιρίου
για να γίνονται ιδιωτικά μαθήματα.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εσείς λέτε να μην την παραχωρούμε! Εντάξει! Δεν σας
καταλαβαίνω πάντως, ειλικρινά.
ΑΓΓ. ΜΑΚΡΗ: Ακολουθείτε τα χνάρια της προηγούμενης Δημοτικής
Αρχής και εσείς.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γι’ αυτό, λοιπόν, εσείς παραιτηθήκατε για να μην τα
ακολουθήσετε… Όταν ήσασταν στο συνδυασμό μας, δεν γινόντουσαν
αυτά; Ξεκίνησαν να γίνονται από την ώρα που φύγατε από Αντιδήμαρχος
και αρχίσατε και τα λέτε; Επίσης, όταν είδατε το πρόγραμμα με το οποίο
κατεβήκατε στις εκλογές (του 2014) και σας ψήφισε ο κόσμος που λέτε,
είδατε πουθενά να γράφει ότι θα κλείσουμε τα Σωματεία και θα κάνει ο
Δήμος αθλητικές υποδομές και γυμναστήρια και δεν ξέρω εγώ τι, και θα
είναι με 10 ευρώ και όλα αυτά τα ωραία, που ωραία ακούγονται τώρα,
όταν βάλατε το όνομά σας σε ένα συνδυασμό και σε ένα προεκλογικό
πρόγραμμα, τα έγραφε μέσα; Βγήκατε γι’ αυτά; Γιατί δεν τα λέγαμε ποτέ αυτά
τα φανταστικά. Τώρα τα θυμηθήκατε μόλις χάσατε το Αντιδημαρχηλίκι…
Η αλήθεια είναι ότι αλλάξαμε όλοι. Μόλις φύγατε εσείς, αλλάξαμε όλοι.
Γίναμε κακοί και εσείς μείνατε η καλή.
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Απίστευτη θέση των Δ. Γρίβα,
Γ. Μάνδηλα και Α. Μακρή για το
λιμάνι: «Δεν επιτρέπεται ο μόνιμος
ελλιμενισμός σκαφών στον δίαυλο
του Πόρου!»
Απίστευτες θέσεις αναφορικά με το λιμάνι του Πόρου εκφράζουν με
καταθέσεις τους προς την Εισαγγελία Πειραιά οι αιρετοί εκπρόσωποι
της μειοψηφίας στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου, Δημήτρης
Γρίβας, Γιώργος Μάνδηλας και Αγγελική Μακρή.
Αντιδρώντας στην προσπάθεια της διοίκησης του ΔΛΤ για θεσμοθέτηση
Κανονισμού καθορισμού θέσεων και ζωνών ελλιμενισμού στο λιμάνι
(δηλαδή στην προσπάθεια να μπει τάξη στο λιμάνι και να σταματήσουν
κάποιοι ταβερνιάρηδες να το λυμαίνονται), τα μέλη της αντιπολίτευσης
άσκησαν προσφυγή κατά της Απόφασης του ΔΣ, την οποία, στο πλαίσιο
των νέων ηθών «ενότητας» και «αγάπης» για το καλό του Πόρου που
έχουν εισάγει στην πολιτική ζωή του τόπου, κοινοποίησαν στην Εισαγγελία
Πρωτοδικών Πειραιά.
Οι απόψεις που υπέβαλαν οι τρεις προσφεύγοντες στο πλαίσιο
των καταθέσεών τους στην προκαταρκτική ποινική δικογραφία
που προκάλεσαν κατά της διοίκησης του ΔΛΤ προκαλούν σοκ.
Σύμφωνα με αυτές, σε όλο τον «δίαυλο του Πόρου» (από πιάτσα
Δημήτρης Γρίβας:

Γιώργος Μάνδηλας:

Αγγελική Μακρή:

ταξί έως Σταυρό) είναι επικίνδυνος και δεν μπορεί να θεσμοθετηθεί
ο ελλιμενισμός σκαφών (απολύτως κατά την κ. Μακρή, μόνο των
μόνιμων κατά τους άλλους δύο). Φυσικά, οι ανωτέρω θέσεις είναι
λανθασμένες και δεν υπάρχει τέτοιο νομικό ζήτημα.
Ωστόσο, ο τεράστιος κίνδυνος που πράγματι υπάρχει για όλους τους
ψαράδες και τους λοιπούς ιδιοκτήτες σκαφών που ελλιμενίζονται
ανέκαθεν στις ζώνες αυτές, δεν είναι νομικός, αλλά πολιτικός, αφού,
αν τα συγκεκριμένα πρόσωπα βρεθούν ποτέ σε θέση διοίκησης,
η εφαρμογή των συγκεκριμένων επικίνδυνων απόψεών τους θα
επέβαλε το άδειασμα του λιμανιού και την απαγόρευση ελλιμενισμού
υπέρ της οποίας επιχειρηματολογούν.
Φυσικά, η παράταξή μας εγγυάται ότι αυτό δεν θα συμβεί,
αλλά αντίθετα θα επιβληθεί τάξη στις θέσεις ελλιμενισμού και
ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των ζωνών του.
Ακολουθούν οι επίμαχες απόψεις των τριών μελών της μειοψηφίας,
όπως τις κατέθεσαν στην Εισαγγελία:
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Βιολογικός Καθαρισμός:
Το «αίσθημα ευθύνης»
της δημοτικής αρχής Στρατηγού
Το σκανδαλώδες ιστορικό του Βιολογικού Καθαρισμού μέχρι το
2014 είναι λίγο πολύ γνωστό, με τελευταία πράξη του δράματος την
ανευθυνότητα και την αναποτελεσματικότητα της περιόδου 20112014.
Ο Δήμος, χωρίς να έχει στελεχώσει με προσωπικό τα έργα, χωρίς να έχει
αντλίες στα αντλιοστάσια, χωρίς να κάνει δράσεις συντήρησης, χωρίς να
διενεργεί πραγματογνωμοσύνη και συνολική μελέτη που θα αποκάλυπτε
τις αιτίες των προβλημάτων, αλλά έχοντας κάνει κρυφά εκροή των λυμάτων
μέσω bypass στο λιμάνι στην περιοχή της πασσαλωτής προβλήτας
(αποκαλύφθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014), περίμενε απαθής τις επόμενες

βέβαιες βλάβες και τα επόμενα ντροπιαστικά φαινόμενα εκροής λυμάτων,
αλλά και τα εκατομμύρια που υποσχόταν η Περιφέρεια για νέα έργα που
θα επαναλάμβαναν τα ίδια λάθη. Σε επίπεδο ηγεσίας, στις περιπτώσεις των
μεγάλων βλαβών, Δήμαρχος και Αντιδήμαρχοι ήταν άφαντοι, με αποτέλεσμα
αφενός να μην υπάρχει συντονισμός στις ενέργειες αποκατάστασης και
αφετέρου οι κάτοικοι να εξαγριώνονται δικαίως.
Η παραπάνω κατάσταση και ο βαθμός ευθύνης που διακατείχε
τους ανθρώπους εκείνους, που σήμερα ζητάνε ξανά την ψήφο των
δημοτών για να αναλάβουν και πάλι τα ηνία του Δήμου, συνοψίζεται
στο ακόλουθο έγγραφο που αποκαλύπτουμε σήμερα:
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Πάρτυ εργολάβων και τραπεζών με
αγωγές κατά του Δήμου Πόρου την
περίοδο 2007-2014

Μια πτυχή της πρόσφατης ιστορίας των «μεγάλων έργων» που έγιναν
στον Πόρο την προηγούμενη δεκαετία, την οποία η προηγούμενη
δημοτική αρχή έκρυβε επιμελώς κρατώντας στο σκοτάδι τους
δημότες, είναι οι αγωγές που έχουν ασκηθεί κατά του Δήμου Πόρου
τα προηγούμενα χρόνια από εργολάβους και τράπεζες και τα ποσά
που έχουν επιδικαστεί σε βάρος του Δήμου.
Όπως ίσως δεν γνωρίζουν οι περισσότεροι δημότες, μέχρι το 2014,
εργολάβοι που είχαν αναλάβει έργα και εργασίες στον Πόρο, ή Τράπεζες και
Ταμεία στις οποίες είχαν εκχωρηθεί τα δικαιώματα από τις εργολαβίες αυτές,
έχουν ασκήσει 7 αγωγές κατά του Δήμου, ζητώντας συνολικά 4.315.000€.
Από αυτές, οι 6 έχουν ασκηθεί την περίοδο δημαρχίας Δ. Στρατηγού (και
μία την περίοδο Σπ. Σπυρίδωνα) και η νομική τους τεκμηρίωση επικαλείται
εσφαλμένους χειρισμούς της τότε δημοτικής αρχής.
1. Η αρχή γίνεται στις 16.12.2005, όταν η Αγροτική Τράπεζα, στην
οποία η εταιρία Consus Tεχνική ΑΤΕ (υπεργολάβος Στ. Μπονάτος) που
κατασκεύασε τη μονάδα ΒΙΟΚΑ (1999-2006) είχε εκχωρήσει την απαίτησή
της, κάνει αγωγή κατά του Δήμου ζητώντας 698.178€, αφού ο Δήμος είχε
καταβάλει το σχετικό ποσό στον εργολάβο και όχι στην ίδια. Η αγωγή
αποσύρεται τα επόμενα χρόνια, μετά από Απόφαση του ΔΣ Πόρου
τροποποιείται το Ρυμοτομικό του Οικισμού του Πόρου, ώστε το ακίνητό
της Τράπεζας από κ/χ χώρος να καταστεί οικοδομήσιμος.
2. Στις 9.5.2011 η εταιρία Χωροτεχνική ΑΤΕ, η οποία κατασκεύασε το Νέο
Δυτικό Λιμάνι (2008-2010) καταθέτει αίτηση με την οποία ζητάει από το
Δήμο το ποσό των 2.876.207€. Η σχετική αγωγή δεν έχει τελεσιδικήσει.
3. Στις 9.6.2011 ο εργολάβος Στ. Τριανταφύλλου, ο οποίος είχε αναλάβει
το έργο κατασκευής του αποχετευτικού δικτύου στο Ασκέλι και το Νεώριο
(2006-2008), καταθέτει αγωγή κατά του Δήμου, για τη μη-εξόφληση ποσού
107.392€ και κερδίζει 53.859€, τα οποία ο Δήμος μας αποπληρώνει το

2017 με επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών.
4. Στις 17.7.2012, ο εργολάβος Στ. Μπονάτος καταθέτει αγωγή κατά
του Δήμου Πόρου, με την οποία ζητάει 164.529€ για την αποπληρωμή
εργολαβίας και συμπληρωματικής σύμβασης για συμπληρωματικές εργασίες
συντήρησης και λειτουργίας του βιολογικού (2009-2011), με την υπόθεση
να εκκρεμεί μέχρι σήμερα.
5. Στις 30.7.2012 ο Στ. Μπονάτος καταθέτει αγωγή κατά του Δήμου Πόρου,
με την οποία ζητάει 96.762€ για τα έργα μεταφοράς του Γυμνασίου και
των Νηπιαγωγείων Πόρου που εκτέλεσε το 2008. Η αγωγή δεν έχει
τελεσιδικίσει μέχρι σήμερα.
6. Στις 24.10.2013 η Τράπεζα Millenium, στην οποία η εταιρία Δικτύωση
είχε εκχωρήσει την αξίωση αποπληρωμής του έργου κατασκευής του
αποχετευτικού δικτύου (2004-2008) υποβάλει αγωγή κατά του Δήμου
και κερδίζει 54.402€, τα οποία ο Δήμος μας αποπληρώνει το 2018 με
επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών.
7. Στις 16.5.2014 ο Στ. Μπονάτος καταθέτει αγωγή κατά του Δήμου Πόρου,
με την οποία ζητάει 318.000€ για την αποπληρωμή της ίδιας ως ανωτέρω
εργολαβίας συμπληρωματικών εργασιών του βιολογικού (2009-2011). Στη
σχετική δίκη ασκεί παρέμβαση το ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ, στο οποίο ο εργολάβος
είχε εκχωρήσει την αξίωση πληρωμής, και έτσι το 2016 επιδικάζεται υπέρ
του Ταμείου ποσό 366.478€, το οποίο ο Δήμος μας αποπληρώνει το 2017
με επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών.
Τέλος, πρέπει να προσθέσουμε ότι για τα μοναδικά δύο έργα της περιόδου
εκείνης, για τα οποία δεν έχει κατατεθεί αγωγή από τους εργολάβους,
δεν χρειάστηκε καν να γίνει κάτι τέτοιο, αφού, τόσο στην περίπτωση της
πασσαλωτής προβλήτας (έγκριση από ΕΟΤ), όσο και στην περίπτωση
των Σχολείων της παραλίας (έγκριση από Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου),
εγκρίθηκαν συμπληρωματικές συμβάσεις ύψους 700-800.000€ έκαστη,
γεγονός που προφανώς θα ικανοποίησε τους αντίστοιχους εργολάβους…
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Σχετικά με το ισόγειο
του Δημαρχείου...
Όπως είναι γνωστό, η παράταξη του κ. Στρατηγού έκανε την «παγκόσμια
πατέντα» να μην εκδώσει προεκλογικό πρόγραμμα. Πρόκειται για μια
κίνηση που δεν έχει γίνει ξανά ποτέ και φανερώνει την παντελή έλλειψη
θέσεων και το κενό περιεχόμενο της υποψηφιότητας Στρατηγού.
Σχολιάζοντας ορισμένες θέσεις και προτάσεις που αναρτήθηκαν στο facebook στην επίσημη σελίδα του του συνδυασμού του κ. Στρατηγού για τον
Δήμο, ως δήθεν προεκλογικό πρόγραμμα, διαπιστώνεται εύκολα ότι οι
περισσότερες από αυτές αποτελούν δράσεις που ήδη έχουν συντελεστεί την
τρέχουσα πενταετία και οι υπόλοιπες, μελλοντικές δράσεις με εγκεκριμένες
χρηματοδοτήσεις που ήδη έχει ανακοινώσει ο Δήμος.
Είναι προφανές λοιπόν ότι ο κ. Στρατηγός δεν έχει ιδέα για την πρόοδο που
έχει γίνει σε επίπεδο οργάνωσης του Δήμου σε σχέση με την πρωτόγονη
κατάσταση που παρέδωσε.
Σε ένα σημείο όμως που αξίζει να σταθούμε ιδιαίτερα είναι στο «τρομερό»
σχέδιό του για αξιοποίηση του ισογείου του Δημαρχείου. Του χώρου
δηλαδή που εκείνος είχε αναξιοποίητο επί 7-8 χρόνια και η σημερινή
δημοτική αρχή τον αξιοποίησε στεγάζοντας την Πολεοδομία, την οποία
μέχρι τότε ο κ. Στρατηγός στέγαζε στο ακίνητο του φίλου του Δ. Γρίβα.
Ας μάθει λοιπόν ο κ. Στρατηγός ότι, κατά τον κ. Γρίβα, το κτήριο

του Δημαρχείου και ολόκληρο το Κληροδότημα Δουζίνα «προς το
παρόν δεν αποδεικνύεται ότι ανήκουν στον Δήμο»!!!
Καταδικάζει τη θέση αυτή του φίλου του και πατέρα της υποψήφιάς
του Ιωάννας Γρίβα ο κ. Στρατηγός ή θα την υιοθετήσει με τη σιωπή
του όπως έκανε και με τις θέσεις της κ. Α. Μακρή για τη μη-στέγαση των
αθλητικών Σωματείων στα Σχολεία;
Αντίστροφα, ο κ. Γρίβας, τώρα που η κόρη του είναι υποψήφια με τον
κ. Στρατηγό μήπως άλλαξε γνώμη για το ιδιοκτησιακό καθεστώς του
Κληροδοτήματος Δουζίνα και πλέον «θα επιτρέψει» στον Δήμο να
το αξιοποιήσει χωρίς να κάνει συνεχείς καταγγελίες;
Μήπως άλλαξε γνώμη για το ιδιοκτησιακό του Άλσους Παπαντωνίου
και σταματήσει πλέον να το διεκδικεί από τον Δήμο;
Μήπως άλλαξε γνώμη και για τα σκαλάκια δίπλα από το σπίτι του και
σταματήσει να τα διεκδικεί και αυτά;
Μακάρι να άλλαξε και να το ανακοινώσει δημοσίως!
Αλλιώς, οι θέσεις του για τα συγκεκριμένα θέματα είναι προφανές ότι
αποτελούν μια βαριά προίκα της παράταξης Στρατηγού, όπως άλλωστε
ισχύει τα πέντε χρόνια της τρέχουσας περιόδου για την παράταξη
Σπυρίδωνα.
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«Ο Πόρος τούς ενώνει» –
Η αμαρτωλή ιστορία του εκλογικού
κέντρου του κ. Στρατηγού

Σε άλλα σημεία του παρόντος τεύχους έχουμε αναφερθεί σε λόγους
που έχουν «ενώσει» διάφορους συνδημότες μας, φέρνοντάς τους
απέναντί στον Γιάννη Δημητριάδη και την «Καθαρή Πορεία» και
επιδιώκοντας με τόση μανία να εκλεγεί ξανά Δήμαρχος ο πλέον
αναποτελεσματικός Δήμαρχος που έχει περάσει ποτέ από τον Δήμο.
Τέτοιοι λόγοι είναι τα τραπεζοκαθίσματα 5-6 καταστημάτων, το λεωφορείο
της άγονης γραμμής που πρέπει να κυκλοφορεί μόνο του στους δρόμους
του Πόρου, ένα τμήμα παραλίας που δεν παραχωρήθηκε σε κάποιον
που δεν την δικαιούνταν, το δικαίωμα που θέλουν να έχουν ορισμένοι
να φτάνουν με το μηχανάκι τους μέχρι την είσοδο του μαγαζιού τους
ή να καταλαμβάνουν όλο το πεζοδρόμιο αφήνοντας πεζούς, ΑμΕΑ και
καροτσάκια με μωρά να περνάνε από την άσφαλτο και άλλα τέτοια ευγενή
κίνητρα. Μήπως ένας ακόμα τέτοιος λόγος είναι τα ενοίκια που χάθηκαν
από δημοτικές υπηρεσίες που από το 2014 και μετά στεγάστηκαν δωρεάν
σε δημοτικά ακίνητα;
Στο παρόν άρθρο, θα παρουσιαστεί το ιστορικό του ακινήτου που
στεγάζει (δωρεάν υποθέτουμε) το σημερινό εκλογικό κέντρο του κ.
Δ. Στρατηγού.
Στο εν λόγω ακίνητο στα τέλη της δεκαετίας του 1990 στεγάστηκαν για
πρώτη φορά τα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου (το οποίο δεν ήταν
ακόμα Δημοτικό). Το 2001 υπογράφτηκε μίσθωση διάρκειας μέχρι το

2010, με μηνιαίο μίσθωμα (το 2011) 693,74€. Παρότι η μίσθωση έληξε,
ο τότε Πρόεδρος του ΔΛΤ Γ. Μάνδηλας δεν κίνησε τη διαδικασία νέου
διαγωνισμού. Ένα χρόνο μετά, στις 9.6.2011, κατόπιν εισήγησης του τότε
Προέδρου του ΔΛΤ κ. Χρ. Δρούγκα, αποφασίστηκε από το ΔΣ του ΔΛΤ η
διενέργεια διαγωνισμού για τη μίσθωση νέου ακινήτου (Απόφαση 29/2011),
ωστόσο με επόμενη Απόφαση (30/2011) της ίδιας συνεδρίασης (την
οποία η παράταξή μας κατήγγειλε τότε ως χαλκευμένη), ο διαγωνισμός
αναβλήθηκε, κατόπιν εισήγησης του κ. Δρούγκα, μέχρι τις 31.10.2011. Μετά
από έναν περίπου μήνα, όμως, ο κ. Χρ. Δρούγκας φέρνει ξανά το θέμα
στο ΔΣ (Απόφαση 56/2011), εισηγούμενος αυτή τη φορά τη ματαίωση
του διαγωνισμού και την ανάκληση των Αποφάσεων 29/2011 και 30/2011,
με τη δικαιολογία ότι η μίσθωση μπορεί να παραταθεί χωρίς διαγωνισμό
μέχρι συμπληρώσεως 12ετίας από την έναρξή της (δηλαδή μέχρι το 2013).
Φυσικά, ούτε και το 2013 η διοίκηση του ΔΛΤ, με Πρόεδρο πλέον τον τότε
Δήμαρχο Δ. Στρατηγό, προχώρησε στη διενέργεια διαγωνισμού. Όταν
το 2014 η νέα διοίκηση Δημητριάδη-Αλιφέρη αποφάσισε τη μεταστέγαση
των γραφείων στο κτήριο του ισογείου της ΔΗΚΕΠ (δημοτικό κτήριο
που επί χρόνια κρατούσε αναξιοποίητο η δημοτική αρχή Στρατηγού), το
στέλεχος της αντιπολίτευσης Δ. Γρίβας έκανε μηνυτήρια αναφορά κατά
της διοίκησης Αλιφέρη και σειρά ενεργειών, οι οποίες απέβησαν άκαρπες,
και έτσι τα τελευταία πέντε χρόνια τα γραφεία του ΔΛΤ στεγάζονται στο
εν λόγω ανακαινισμένο δημοτικό κτήριο, επιφέροντας ενοίκιο υπέρ του
Δήμου.
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Οι Αποφάσεις 29/2011 και 30/2011 που ανακλήθηκαν

Η Απόφαση 56/2011 για ματαίωση του διαγωνισμού, στην οποία ενσωματώνεται η εισήγηση του Γ.
Δημητριάδη περί του μη-σύννομου της διαδικασίας

Ορισμένες ενδιαφέρουσες πληροφορίες
Η ιδιοκτήτρια του επίμαχου κτηρίου, η οποία αποκόμισε πάνω από 100.000€
από τη συγκεκριμένη μίσθωση μόνο την περίοδο 2001-2014, είναι η κ. Χριστιάνα
Βασιλείου-Μούγιου, αδελφή ενός εκ των πλοιοκτητών της «Κοινοπραξίας
Πόρου», η οποία και εργάζεται στο εκδοτήριο εισιτηρίων του Πόρου (βλ. και
το σχετικό δημοσίευμα που αφορά στην Κοινοπραξία). Ο σύζυγός της είναι
ο κ. Κώστας Μούγιος, υποψήφιος με τον κ. Δ. Στρατηγό σήμερα και
με τον κ. Σπ. Σπυρίδωνα το 2014. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι ο τότε
Πρόεδρος του ΔΛΤ κ. Χρ. Δρούγκας (και εκ νέου υποψήφιος με τον κ.
Στρατηγό φέτος) είναι «ομοιοπαθής» με την κ. Βασιλείου, αφού και ο ίδιος
λάμβανε επί πολλά συναπτά έτη ενοίκιο (6.339€ το χρόνο) από τον Δήμο
για μίσθωση ακινήτου του που είχε λήξει πριν αρκετά χρόνια (Νηπιαγωγείο
στον Αγ. Γιώργη), την οποία η δημοτική μας αρχή διέκοψε, στεγάζοντας το
Νηπιαγωγείο στο σύγχρονο και ανακαινισμένο κτήριο ΚΑΠΗ (μάλιστα στην
πρόσφατη ομιλία του ο κ. Στρατηγός τοποθετήθηκε υπέρ της επιστροφής του

Νηπιαγωγείου στην περιοχή του Αγ. Γιώργη). Επίσης, «ομοιοπαθής» είναι και
ο κ. Δ. Γρίβας (πατέρας της υποψηφίας δ.σ. με τον κ. Στρατηγό, Ιωάννας
Γρίβα), ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του κτηρίου στο οποίο στεγαζόταν από
το 2009 μέχρι το 2018 η Πολεοδομία του Δήμου με ενοίκιο που ξεκίνησε
1.300€ και μειώθηκε στα 884€ (σύνολο 9ετίας μεταξύ 110 και 130.000€).
Ο κ. Γρίβας (ο οποίος παρεμπίπτοντος είναι ιδιοκτήτης και του κτηρίου στο
οποίο στεγάζεται η Αστυνομία του Πόρου, η μίσθωση του οποίου έχει λήξει
προ αμνημονεύτων ετών), εκτός από τις καταγγελίες για τη μεταστέγαση
των γραφείων του ΔΛΤ, έκανε επίσης πλήθος ενεργειών κατά του Δήμου,
καταγγέλλοντας ως αυθαίρετο το κτήριο του Δημαρχείου, στο ισόγειο του
οποίου η δημοτική αρχή Δημητριάδη μεταστέγασε την Πολεοδομία τελικά το
καλοκαίρι του 2018, μετά από τις καθυστερήσεις που προκάλεσαν οι ενέργειες
του κ. Γρίβα.Όπως είναι προφανές, λοιπόν, από όλα τα παραπάνω, είναι
«ο Πόρος που ενώνει» όλους τους παραπάνω κύριους και κυρίες!
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Γιατί η Κοινοπραξία φέρρυ-μποτ
Πόρου είναι εναντίον
της δημοτικής αρχής Πόρου;
Εδώ και αρκετό καιρό, τα στελέχη της Κοινοπραξίας φέρρυ-μποτ
Πόρουεκφράζονται αρνητικά κατά του Δήμου και είναι πολλοί οι
οδηγοί οι οποίοι έχουν πάει να αγοράσουν εισιτήριο προς Γαλατά,
οι οποίοι αναρωτιούνται γιατί η κυρία που κόβει τα εισιτήρια στο
εκδοτήριο λέει τα χειρότερα για τον Γιάννη Δημητριάδη και τη
δημοτική αρχή και κάνει αγώνα υπέρ του συνδυασμού του κ. Δ.
Στρατηγού. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι εξαιρετικά απλή
και υποχρεωνόμαστε να τη δημοσιοποιήσουμε στο παρόν τεύχος.
Στις 22 Σεπτεμβρίου 2014 ανέλαβε τη διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Πόρου το νέο Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον κ. Γ. Αλιφέρη.
Η προηγούμενη Πρόεδρος κ. Μ. Μάνδηλα (υποψήφια σήμερα ξανά για
δημοτική σύμβουλος με το ψηφοδέλτιο του κ. Δ. Στρατηγού) παρέδωσε στη
νέα διοίκηση μόνο το κλειδί των γραφείων του ΔΛΤ, παρά την υποχρέωση
που είχε να υπογράψει πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής όλων των
περιουσιακών στοιχείων και εκκρεμοτήτων του Νομικού Προσώπου. Ο
νέος Πρόεδρος χρειάστηκε να αναμοχλεύσει και να ερευνήσει όλα τα
στοιχεία και τις υποθέσεις του ΔΛΤ, προκειμένου να σχηματίσει εικόνα της
κατάστασης που παρέλαβε και να εντοπίσει τις εκατοντάδες εκκρεμότητες
(και τα σκάνδαλα) που είχε αφήσει η προηγούμενη διοίκηση.
Η σοβαρότερη τέτοια εκκρεμότητα που εντοπίστηκε στις αρχές του 2016
ήταν ότι η Κοινοπραξία «Πορθμεία Πόρου-Γαλατά» και οι δύο διάδοχες
Κοινοπραξίες που προέκυψαν μετά τη διάλυσή της («Κοινοπραξία Πόρου»
και «Κοινοπραξία Πόρου-Γαλατά») δεν είχαν καταβάλει τα λιμενικά τέλη
που εισέπρατταν υπέρ του ΔΛΤ Πόρου από τα εισιτήρια επιβατών
και οχημάτων από τον Ιούλιο του έτους 2012 μέχρι και τότε.
Για να γίνει κατανοητό, για κάθε 1€ που πληρώνει ο επιβάτης στα φέρρυμποτ, παρακρατείται επιπλέον βάσει νόμου 0,05€ (ποσοστό 5%),
προκειμένου να αποδοθεί αμέσως από την Κοινοπραξία στο ΔΛΤ Πόρου.
Το ποσό αυτό δεν είναι της Κοινοπραξίας, αλλά ανήκει στο ΔΛΤ. Όπως
διαπιστώθηκε λοιπόν, οι Κοινοπραξίες επί τέσσερα περίπου χρόνια δεν
απέδιδαν τα χρήματα αυτά στο ΔΛΤ, με αποτέλεσμα συγκεκριμένο
ποσό να ανέλθει στα 91.123€. Φυσικά, τεράστια ευθύνη για το γεγονός
αυτό έχει και το Λιμεναρχείο Πόρου, το οποίο δεν παραλάμβανε και δεν
έλεγχε τις μηνιαίες καταστάσεις κίνησης των πλοίων, καθώς και η Διοίκηση
του ΔΛΤ (με Προέδρους την κ. Ρ. Μάνδηλα και προηγουμένως τον ίδιο
τον Δήμαρχο Δ. Στρατηγό), η οποία δεν βεβαίωνε, δεν εισέπραττε και
γενικώς δεν αναζητούσε καθόλου τα συγκεκριμένα ποσά.
Μιλάμε δηλαδή για χοντρές δουλειές, οι οποίες γινόντουσαν στην
πλάτη των δημοτών του Πόρου και των επιβατών των πλοίων σε
περιόδους κρίσης. Την ίδια ώρα που ο απλός πολίτης δεν μπορούσε να
σηκώσει πάνω από 60€ λόγω των κάπιταλ κοντρολ, οι συγκεκριμένοι
συντοπίτες μας (με τις πλάτες ΔΛΤ και Λιμεναρχείου) είχαν στήσει
έναν μηχανισμό μέσω του οποίου απέκτησαν ρευστότητα -και
μάλιστα άτοκα!- 91.123€ από τα χρήματα των κορόιδων!
Μόλις τα παραπάνω έγιναν αντιληπτά από τη σημερινή διοίκηση, ζητήθηκε
αμέσως από το Λιμεναρχείο να γνωστοποιήσει τις καταστάσεις κίνησης των
πλοίων και έτσι αποκαλύφθηκαν τα ακριβή στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία
στις 28.6.2016 οι δύο Κοινοπραξίες χρωστούσαν συνολικά το παραπάνω
ποσό. Οι δύο Κοινοπραξίες κλήθηκαν αμέσως να πληρώσουν τις οφειλές
τους και έτσι εντάχθηκαν σε ρύθμιση καταβολής με καταβολή 12 μηνιαίων

δόσεων, για ποσά 46.984,1€ η «Κοινοπραξία Πόρου» και 44.138,96€
η Κοινοπραξία «Πόρου-Γαλατά». Στα μέσα του 2017 και οι δύο
Κοινοπραξίες, οι οποίες χρωστούσαν ακόμα δύο δόσεις, έκαναν αίτηση
για αύξηση του αριθμού των δόσεων εκμεταλλευόμενες τον νέο νόμο
«των 100 δόσεων». Λόγω της φύσης και της προϊστορίας της οφειλής,
το ΔΣ του ΔΛΤ, προτάσσοντας τα συμφέροντα του Νομικού Προσώπου,
αποφάσισε για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις να εγκρίνει μόνο 24 δόσεις
και όχι 100. Σημειώνεται ότι η αντιπολίτευση, ενεργώντας και πάλι
υπέρ των συμφερόντων των πλοιοκτητών και όχι υπέρ του ΔΛΤ,
καταψήφισε την Απόφαση, αντιπροτείνοντας η οφειλή να εξοφληθεί
σε 100 δόσεις.
Ενώ όμως η «Κοινοπραξία Πόρου-Γαλατά» εντάχθηκε στη νέα ρύθμιση και
την τήρησε, η «Κοινοπραξία Πόρου», που εκείνη τη στιγμή χρώσταγε
ακόμα 7.830€, δεν αποδέχθηκε την Απόφαση και μάλιστα συνέχισε
να μην αποδίδει τα τέλη που παρακρατούσε από τους επιβάτες
υπέρ του ΔΛΤ, με αποτέλεσμα η οφειλή της να αυξηθεί και πάλι
περίπου στις 30.000€ (επιπλέον τα τελευταία χρόνια δεν κατέβαλαν
ούτε ανταλλάγματα για τη χρήση του εκδοτηρίου). Μάλιστα, απέστειλε και
δύο εξώδικα στο ΔΛΤ με τα οποία ζητούσε και τα ρέστα, σε ένα από τα
οποία ανέγραψε «ως μπλόφα» ότι δήθεν κοινοποιείται στον Εισαγγελέα, με
αποτέλεσμα το ΔΛΤ να αποστείλει απάντηση στον Εισαγγελέα και εξαιτίας
αυτής να κινηθεί προκαταρκτική εξέταση εναντίον των πλοιοκτητών για
υπεξαίρεση.
Οι γκάφες» των πλοιοκτητών, όμως, δεν σταματούν εκεί. Ταυτόχρονα
προσέβαλαν την Απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤ για τη ρύθμιση των 24 δόσεων,
με το επιχείρημα ότι δεν είχαν αιτηθεί 24 αλλά 100 δόσεις, με αποτέλεσμα
στα τέλη του 2018 να εκδοθεί τελικά σε δεύτερο βαθμό Απόφαση της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Επιτροπή ά. 152), με την οποία η υπαγωγή
στις 24 δόσεις ακυρώθηκε και επομένως η οφειλή έπρεπε να καταβληθεί
ολόκληρη και εφάπαξ. Συνεχίζοντας τις νομικές γκάφες, η Κοινοπραξία
προσέβαλε δικαστικά τη νέα Απόφαση που έλαβε το ΔΣ του ΔΛΤ, με την
οποία τής ζητούσε την εφάπαξ καταβολή του ποσού, και, αφού έχασε και
αυτή την αίτηση αναστολής, τελικά στις αρχές του 2019, υπό την απειλή της
απαγόρευσης απόπλου από το Λιμεναρχείο, η Κοινοπραξία κατέβαλε το
σύνολο της οφειλής της.
Από τα παραπάνω, λοιπόν, είναι πάρα πολύ προφανές για ποιους
λόγους οι συγκεκριμένοι άνθρωποι «παίζουν τα ρέστα τους»
προκειμένου να αναλάβουν τις τύχες του ΔΛΤ εκείνοι που είχαν τη
διοίκησή του μέχρι το 2014.
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Κίνδυνος για επιστροφή
στη ζούγκλα!
Είναι γνωστό ότι τα ζητήματα της διαχείρισης των κοινόχρηστων χώρων και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποτελούν δύο από τους κυριότερους
λόγους που... ένωσαν τα μέλη του συνδυασμού «Ο Πόρος μάς Ενώνει», καθώς η σημερινή δημοτική αρχή έχει προσπαθήσει με συστηματικό
τρόπο να επιβάλει την τάξη και την τήρηση στοιχειωδών κανόνων στα πεζοδρόμια και στους δρόμους, στους οποίους μέχρι το 2014 επικρατούσε
χάος.
Ωστόσο, ο τ. Δήμαρχος κ. Στρατηγός και ορισμένοι «πρωτοκλασάτοι» υποψήφιοί του δεν θεωρούν φρόνιμο να κρύψουν την κουλτούρα τους
για τα συγκεκριμένα θέματα ούτε καν κατά την προεκλογική περίοδο. Η πρότασή τους για τα συγκεκριμένα θέματα είναι σαφής και άλλωστε τη
γνωρίζουμε και από τα προηγούμενα χρόνια. Παραθέτουμε ορισμένες φωτογραφίες από τις καθημερινές αυτές καταστάσεις:

Το μηχανάκι του υποψηφίου Δημάρχου σταθμευμένο σε καθημερινή βάση
πάνω στο πεζοδρόμιο μπροστά από το κατάστημά του

Το ίδιο όχημα, μαζί με ένα ακόμα
και αρκετές σούβλες με αρνιά,
πάνω στην πλατεία Βιρβίλη

Το όχημα υποψηφίου συμβούλου σταθμευμένο μεγαλοπρεπώς πάνω στη
θέση με σήμανση ΑμΕΑ

Φρεάτιο ομβρίων που τσιμενταρίστηκε, με συνέπεια να υπάρχει κίνδυνος
πλημμύρας

Τα «πλαϊνά» που δεν χρησιμοποιούνται,
αποθηκευμένα στον κ/χ χώρο

5.5.2019
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Ποιοι ζητούν την ψήφο σας!
Σε συνέχεια της δημοσιοποίησης σε προηγούμενο τεύχος των παρουσιών των σημερινών δημοτικών συμβούλων
στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πόρου την περίοδο 2015-2018, δημοσιεύουμε σήμερα τις αντίστοιχες
παρουσίες για το 2019. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το ποσοστό συμμετοχής των 12 σημερινών συμβούλων που είναι
εκ νέου υποψήφιοι/ες και διεκδικούν ξανά την ψήφο σας.

2019
(έως 30.4.2019)

Συνεδριάσεις έτους

13

Ονοματεπώνυμο

Γιώργος Κλείσας

13

100%

Γιώργος Κουτουζής

13

100%

Τάσος Παπαχρήστου

13

100%

Κώστας Γκιών

12

92%

Καίτη Ροΐδη

12

92%

Βαγγέλης Τζάνος

12

92%

Γιώργος Καΐκας

11

85%

Ελένη Κουτουζή

11

85%

Ματούλα Μητσιοπούλου

10

77%

Θοδωρής Χαρακλάνης

10

77%

Νάγια Κοράλλη

4

31%

Αγγελική Μακρή

3

23%

Σπύρος Σπυρίδων

1

8%

Δημήτρης Μωρόπουλος

1

8%

Κώστας Δόσκαρης

1

8%

Βαγγέλης Ζεντέλης

0

0%

Γιώργος Μάνδηλας

0

0%
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Σχετικά με το μεγαλεπίβολο όραμα
του κ. Στρατηγού για τον Τουρισμό
του Πόρου...
Στο διαδίκτυο αναρτήθηκε το «όραμα» του κ. Στρατηγού για τον Τουρισμό. Διαβάζοντας τη σχετική ανάρτηση, εύκολα διαπιστώνει κανείς ότι
αποτελεί μία σύνθεση έκθεσης ιδεών, «εμβληματικών» ιδεών που δεν έχουν ρεαλιστικό χαρακτήρα τουλάχιστον στη σημερινή συγκυρία και
αντιγραφής του προγράμματος που ήδη υλοποιεί η δημοτική αρχή. Η συγκεκριμένη δημοσίευση αποτελεί μια καλή αφορμή να υπενθυμισθούν
οι δείκτες των τουριστικών δράσεων της τελευταίας 8ετίας, καθώς και ενδιαφέροντα έγγραφα που περιγράφουν την ανυπαρξία τουριστικής
στρατηγικής (σχέδιο) και πολιτικής (υλοποίηση) έως το 2014. Υπεύθυνοι της ανυπαρξίας αυτής, αλλά και πρωταγωνιστές μιας κουραστικής
προσωπικής κόντρας (μεταξύ τους) την περίοδο 2011-2014, ήταν ο τότε Δήμαρχος κ. Δ. Στρατηγός και ο τότε Πρόεδρος της Τουριστικής
Επιτροπής κ. Δ. Συξέρης. Όπως σε όλα τα θέματα, τα γραπτά και τα νούμερα υπενθυμίζουν την αλήθεια:

Έγγραφα Δ. Συξέρη προς Δήμο

Δείκτες τουριστικών δαπανών Δήμου 2011-2019

Όλα στη φόρα

Έγγραφο Δήμου προς κ. Συξέρη
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Αιμοδοσία Μαρτίου 2019

Διενέργεια ημερίδας με θέμα
«Παθήσεις & κακώσεις παιδιών και
εφήβων»

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Μαρτίου η πρώτη φετινή

Μια εξαιρετική ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 30.3.2019 στο κτήριο Συγγρού

εθελοντική αιμοδοσία της τράπεζας αίματος του Δήμου Πόρου. Συνολικά

με θέμα τις «Παθήσεις & κακώσεις παιδιών και εφήβων». Ομιλητές ήταν ο

προσήλθαν 167 αιμοδότες, εκ των οποίων κατάφεραν να δώσουν αίμα οι 158. Η

Ποριώτης καθηγητής ορθοπεδικής κ. Γιώργος Σάπκας και ο ορθοπεδικός

δημοτική αρχή ευχαριστεί θερμά όλους τους αιμοδότες που προσήλθαν στην

γιατρός του Ολυμπιακού κ. Χρήστος Θέος. Την παρουσίαση παρακολούθησαν

αιμοδοσία, το προσωπικό του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου, το προσωπικό του

αρκετοί κάτοικοι του Πόρου, μεταξύ των οποίων γυμναστές των Σχολείων,

προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και τη Μαρία Βαρβάρου, για τη σταθερή

αθλητές και εκπρόσωποι του Δήμου Πόρου.

συνδρομή της στη λειτουργία της τράπεζας αίματος.

Το νέο www.poros.gr είναι εδώ!

Έχασε την αγωγή κατά του Δήμου για
το «Άλσος» ο Δ. Γρίβας

Η νέα επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πόρου ξεκίνησε τη λειτουργία της εντελώς

Μεγάλη νομική νίκη του Δήμου Πόρου στην υπόθεση διεκδίκησης τμήματος

ανανεωμένη και αναβαθμισμένη στη διεύθυνση www.poros.gr. Μέσα από τη

του Άλσους Παπαντωνίου από το μέλος της αντιπολίτευσης κ. Δ. Γρίβα, ο

νέα μας ιστοσελίδα, ο αναγνώστης μπορεί να λάβει βασικές πληροφορίες για

οποίος διεκδικεί τμήμα του Άλσους Παπαντωνίου. Μετά από πολλές ματαιώσεις

το νησί και το ηπειρωτικό του τμήμα, να ενημερωθεί για τη σύσταση του Δήμου

της εκδίκασης της αγωγής του, τις οποίες μεθόδευε επαναλαμβανόμενα ήδη

(Δήμαρχος – Δημοτικό Συμβούλιο – Επιτροπές – Υπηρεσίες Δήμου), για το

από την προηγούμενη δημοτική περίοδο ο κ. Γρίβας, τελικά, χάρη στις σωστές

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, για τα Νέα και τα Δελτία Τύπου του Δήμου, για τα

δικονομικές κινήσεις της πλευράς του Δήμου μας, το Δικαστήριο εξέδωσε

χρήσιμα τηλέφωνα και για τις προσεχείς εκδηλώσεις, ενώ το περιεχόμενο της

απορριπτική απόφαση επί της αγωγής του κ. Γρίβα, ο οποίος και άσκησε έφεση.

θα ανανεώνεται καθημερινά και θα εμπλουτίζεται με νέες λειτουργίες, με σκοπό

Σημειώνεται ότι ο κ. Γρίβας, τον οποίο κατά ειρωνικό τρόπο η μειοψηφία έχει

την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και των επισκεπτών. Ταυτόχρονα,

ορίσει ως μέλος στην Επιτροπή Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου, διεκδικεί

κατασκευάζεται και η νέα τουριστική ιστοσελίδα του Δήμου Πόρου www.visit-

και άλλο κοντινό χώρο (κοινόχρηστες σκάλες δίπλα στο σπίτι του) από τον

poros.com, η οποία σύντομα θα ξεκινήσει τη λειτουργία της. Την κατασκευή και

Δήμο. Δυστυχώς, σε εκείνη την περίπτωση, εξαιτίας των εξωφρενικά ευνοϊκών

υλοποίηση των νέων ιστοσελίδων επιμελήθηκε εντελώς δωρεάν το μέλος της

για τον κ. Γρίβα νομικών ενεργειών που είχε κάνει ο Δήμος επί Δημαρχίας

Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Τάσος Φιακάς, τον οποίο και ευχαριστούμε

του κ. Δ. Στρατηγού, η Απόφαση που εκδόθηκε ήταν υπέρ του κ. Γρίβα και ο

για την διαρκή προσφορά του.

Δήμος έχει ασκήσει έφεση.

Ειδήσεις

Σελ. 43

Θεματικές συζητήσεις του Δημάρχου
Πόρου για ζητήματα αιχμής

3ο Διεθνές Τουρνουά ποδοσφαίρου
«Θησέας – Θανάσης Μούγιος»

Σειρά επιτυχημένων συζητήσεων με τους δημότες πραγματοποίησε τους

Για τρίτη φορά πραγματοποιήθηκε στον Πόρο λίγο μετά το Πάσχα, το Διεθνές

τελευταίους δύο μήνες ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης. Στις

Τουρνουά ποδοσφαίρου «Θησέας». Στο τουρνουά, το οποίο συνδιοργάνωσαν

συζητήσεις παρουσιάστηκαν από τον Δήμαρχο τα θέματα της ισονομίας

οι Δήμοι Πόρου και Τροιζηνίας-Μεθάνων, συμμετείχαν ομάδες μέλη του

των καταστημάτων, του Βιολογικού Καθαρισμού, των θέσεων ελλιμενισμού

δικτύου ακαδημιών G.P.S.-Valencia και περίπου 400 αθλητές, οι οποίοι ήρθαν

του λιμανιού, του κυκλοφοριακού και των αρνητικών εξελίξεων στο έργο της

στον Πόρο με τους συνοδούς τους, δίνοντας για μια ακόμα χρονιά μια

Περιφέρειας για την αποκατάσταση του λιμανιού. Στις συζητήσεις, στις οποίες

τονωτική ένεση στην τοπική οικονομία σε μια περίοδο υπολειτουργίας της

υπήρχε μεγάλη προσέλευση κοινού, έγινε ιστορική αναδρομή των αντίστοιχων

τουριστικής κίνησης. Αιτία της μεταφοράς του Τουρνουά από το Ναύπλιο

θεμάτων, με παρουσίαση power point από τον κ. Δημητριάδη, ενώ μια ακόμα

όπου διεξαγόταν προηγουμένως επί χρόνια, και συνδετικός κρίκος με τους

συζήτηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν εκείνη με τη νεολαία του Πόρου, στην

διοργανωτές του, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και γυμναστής

οποία προσήλθαν και συζήτησαν με τον Δήμαρχο δεκάδες παιδιά ηλικιών από

Κώστας Γκιών. Σημειώνεται ότι το φετινό τουρνουά ήταν αφιερωμένο στη

15 έως 35 ετών.

μνήμη του μικρού Θανάση Μούγιου που έφυγε πρόωρα από κοντά μας.

Αναβάθμιση της παραλιακής ζώνης
του λιμανιού με την πλακόστρωση
των αλτανών

Αέρας Bollywood στον Πόρο

Μια σημαντική παρέμβαση στην καρδιά του Πόρου αποτελεί η κατάργηση και

Με την άδεια του Δήμου και μετά από ενέργειες του Ποριώτη διπλωμάτη

πλακόστρωση των αλτανών που βρίσκονταν στην παραλία του λιμανιού από την

στην Ταϊλάνδη Δημοσθένη Κοράλλη, γυρίστηκε στον Πόρο το βίντεο κλιπ

πιάτσα ταξί μέχρι το Μουσείο. Πρόκειται για αλτάνες που είχαν κατασκευασθεί

δημοφιλούς Ινδού ποπ καλλιτέχνη. Το πολυπληθές συνεργείο και η ακριβή

χωρίς να ληφθεί υπόψη η ανάγκη διέλευσης του κοινού και επιβίβασης-

παραγωγή του βίντεο κλιπ έκαναν την εμφάνισή τους στην παραλία του Πόρου,

αποβίβασης των επιβατών, καθώς και η ανάγκη για ύπαρξη ενός ενιαίου

αιφνιδιάζοντας ευχάριστα τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού, οι οποίοι

χώρου συγκέντρωσης και εκδηλώσεων στο πλέον πολυσύχναστο σημείο του

είδαν ξαφνικά τους Ινδούς χορευτές και τις αρκετές Ελληνίδες χορεύτριες, αλλά

νησιού. Η αναγκαιότητα της συγκεκριμένης παρέμβασης επιβεβαιώνεται ήδη

και ακριβούς κινηματογραφικούς εξοπλισμούς, να μετακινούνται σε διαφορετικά

από τη νέα λειτουργικότητα και την οπτική ενότητα που απέκτησε ο χώρος,

σημεία της Σφαιρίας, στα οποία γυρίστηκαν διάφορα αποσπάσματα του βίντεο

την ορατότητα της θάλασσας από τα παραλιακά καταστήματα, αλλά και από

κλιπ.

την πρωτοφανή συνάθροιση του κοινού τη Μ. Παρασκευή στη συνάντηση των
Επιταφίων.
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Συνέντευξη

Συνέντευξη του Γιάννη Δημητριάδη
στο Saronic Magazine
Αναδημοσιεύουμε τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Δήμαρχος Πόρου στο προεκλογικό τεύχος του περιοδικού
Saronic Magazine τον Απρίλιο του 2019:
Ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης μιλά στο SM για τη διοίκηση και το έργο του στον Δήμο Πόρου, τις
σχέσεις του με την Περιφέρεια και τον Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων και τις επικείμενες εκλογές με αντίπαλο τον
προηγούμενο δήμαρχο Δ. Στρατηγό. Το 2014 που ανέλαβε τη διοίκηση του νησιού, ο Γιάννης Δημητριάδης δεσμεύθηκε
στους κατοίκους ότι θα κάνει ό,τι μπορεί, ώστε ο τόπος τους να αναπτυχθεί. Σχεδόν 5 χρόνια μετά έχει καταφέρει
-σύμφωνα με τα λεγόμενα του- να κάνει τον Πόρο εξωστρεφή, με δράσεις προβολής, πολιτισμού και εθελοντισμού,
ενώ, όπως σημειώνει, έχει καταφέρει να αλλάξει τη φιλοσοφία στη διοίκηση του Δήμου.

Κύριε Δημητριάδη, τι άλλαξε στον Πόρο τα 5 χρόνια που είσαστε
Δήμαρχος;
Αλλάξαμε τη νοοτροπία του Δήμου και σταδιακά αλλάζουμε και την εικόνα
του Πόρου. Οι αλλαγές που έχουν μπορούν να κατηγοριοποιηθούν κυρίως
σε τέσσερα επίπεδα: Το πρώτο είναι η τάξη και η καθαριότητα που γενικώς
επικρατούν πλέον στους κοινόχρηστους χώρους. Στο επίπεδο αυτό ο
Δήμος έχει την ευθύνη, τόσο της διαμόρφωσης και επιβολής κανόνων,
όσο και της τήρησής τους ως ο κύριος χρήστης και συντηρητής των
δημόσιων χώρων. Το δεύτερο επίπεδο είναι η αποκατάσταση των μεγάλων
αποτυχημένων έργων του παρελθόντος. Μέχρι το 2014 εκείνοι που έχουν
την πολιτική ευθύνη για την αστοχία των έργων αυτών δεν παραδέχονταν
ότι χρειάζονταν επανακατασκευή, προσπαθώντας έτσι να διαφυλάξουν την
πολιτική υστεροφημία τους. Η δημοτική μου αρχή φυσικά δεν είχε τέτοια
ταμπού και, αφού αποκάλυψε ότι ο Βιολογικός δεν λειτουργεί, δρομολόγησε
όλες τις αναγκαίες δράσεις επανακατασκευής του, συναντώντας απέναντί
της την πολιτικά αυτοκαταστροφική αντίδραση της σημερινής μειοψηφίας.
Το τρίτο επίπεδο αλλαγών είναι εκείνο της εξωστρέφειας του νησιού, με
δράσεις προβολής, πολιτισμού και εθελοντισμού που, ενώ μέχρι το 2014
ήταν ανύπαρκτες, πλέον αποτελούν το σήμα κατατεθέν του νησιού. Το
τελευταίο επίπεδο είναι αυτό της ισονομίας, όπου πλέον όλοι οι πολίτες
είναι ίσοι απέναντι στον Δήμο, χωρίς να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα
κάποιων προνομιούχων. Στο επίπεδο αυτό, βέβαια, η αλλαγή είναι ακόμα
ανολοκλήρωτη, αφού οι ευνοημένοι φίλοι και συγγενείς των προηγούμενων
δεκαετιών εξακολουθούν να διεκδικούν προνομιακή μεταχείριση, έχοντας
μάλιστα μετουσιώσει την επιθυμία τους αυτή σε πολιτική πρόταση. Η
δημοκρατία φυσικά δίνει τις απαντήσεις που χρειάζονται σε τέτοια θέματα
και γι’ αυτό οι φετινές εκλογές θα είναι εκείνες που, όπως πιστεύω, θα
δώσουν οριστικό τέλος σε αυτές τις προσδοκίες και στα φαινόμενα
«απειθαρχίας».
Τι συμπεράσματα βγάλατε από την πρώτη σας δημαρχιακή θητεία
και τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε;
Βασικά συμπεράσματα είναι ότι η δουλειά μιας δημοτικής αρχής
είναι ανεξάντλητη σε απαιτούμενο χρόνο και σε τομείς που μπορεί
να εντρυφήσει, αλλά, σε αντίθεση με τις άλλες βαθμίδες της δημόσιας
διοίκησης, στην πρωτοβάθμια τοπική αυτοδιοίκηση υπάρχει τεράστιο
περιθώριο για δημιουργία και αποτελεσματικότητα. Βασικές παράμετροι
της αποτελεσματικότητας αυτής είναι η ανταπόκριση του προσωπικού
του Δήμου, η συνεργασία με τις τρίτες Υπηρεσίες, η γραφειοκρατία και η
νομοθεσία, η οποία συνήθως έχει κενά ή δεν εφαρμόζεται σωστά. Είναι
στο χέρι κάθε διοίκησης να αυξήσει την αποδοτικότητα και τη διάθεση

προσφοράς του ανθρώπινου δυναμικού, ωστόσο οι άλλες τρεις παράμετροι
είναι εκείνες που μπορεί να καθυστερήσουν το έργο μιας καλής δημοτικής
αρχής.
Ποιες θα είναι οι προτεραιότητες σας για την επόμενη θητεία, σε
περίπτωση που εκλεγείτε ξανά;
Όπως προανέφερα, οι δημότες του Πόρου το 2014 δεν επέλεξαν απλώς την
αλλαγή των προσώπων που διοικούσαν. Επέλεξαν αλλαγή νοοτροπίας και
αλλαγή κινήτρων για τη συμμετοχή στα κοινά. Αγκάλιασαν και υιοθέτησαν
τα συνθήματά μας για ισονομία και για τέλος στα προνόμια των λίγων που
επωφελούνταν από τα αξιώματά τους για να εξυπηρετήσουν τα οικονομικά
τους συμφέροντα. Τα συνθήματα αυτά εμείς τα κάναμε πράξη τα 5 χρόνια
τις διακυβέρνησής μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι κανείς σήμερα δεν
μπορεί να μάς κατηγορήσει ότι ευνοήσαμε τους συγγενείς μας ή τους
πολιτικούς μας φίλους. Αντίθετα, κάθε κριτική που δεχόμαστε υποκρύπτει
την απαίτηση μερικών να επαναφέρουμε τα αθέμιτα προνόμια που είχαν
στο παρελθόν. Βασική μας προτεραιότητα λοιπόν για την επόμενη περίοδο
είναι η αλλαγή αυτή να καταστεί αμετάκλητη και ο Πόρος να μην γυρίσει
πίσω. Άλλη βασική προτεραιότητα είναι ο προγραμματισμός έργων και
δράσεων που βρίσκεται σε εξέλιξη να ολοκληρωθεί και να περάσει στις
επόμενες φάσεις του. Απώτερος στόχος μας είναι μέσω των πολιτικών
αυτών ο Πόρος να αξιοποιήσει τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα και να
εκμεταλλευθεί κάθε δυνατότητα ήπιας τουριστικής ανάπτυξης που θα
αυξήσει την επισκεψιμότητά του, ειδικά εκτός καλοκαιριού, προς όφελος
όλων των Ποριωτών και κυρίως της νέας γενιάς, για την οποία οφείλουμε
να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας.
Πείτε μας για τη συνεργασία σας με την Περιφέρεια Αττικής, κατά
την περίοδο της διοίκησης σας.
Η Περιφέρεια ανταποκρίθηκε σε όλα σχεδόν τα αιτήματα χρηματοδότησης
που υπέβαλε ο Δήμος μας για έργα αποκατάστασης (Βιολογικός, φυσικές
καταστροφές), Μελέτες κ.ά. Μάλιστα, τα κριτήρια για την αποδοχή τέτοιων
αιτημάτων ήταν απολύτως δίκαια, αφού η δέσμευση-οδηγία της κ. Δούρου
για έγκριση κάθε «ώριμου» αιτήματος κατά γενική ομολογία τηρήθηκε.
Από την άλλη, η συνεργασία του Δήμου με τον Αντιπεριφερειάρχη Νήσων
ήταν μηδενική τα τελευταία 2,5 χρόνια και αναποτελεσματική τα πρώτα
2,5. Όταν δίνω την απάντηση αυτή σε αντίστοιχες δημοσιογραφικές
ερωτήσεις, προκαλώ βέβαια την οργή του, αλλά θέλω να επισημάνω αφενός
ότι δεν μπορώ να λέω ψέματα και αφετέρου ότι είμαι προσεκτικός στις
διατυπώσεις μου. Ούτε τον χαρακτηρίζω ούτε λέω ότι φταίει εκείνος για
την αληθινή κατάσταση που περιγράφω. Ο τόπος μας είναι μικρός και ο
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καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του για το ποιος φταίει. Τέλος,
η Περιφέρεια απέτυχε παταγωδώς στο βασικότερο θέμα που αφορούσε
τον Πόρο, το οποίο ήταν η αποκατάσταση της βλάβης του Λιμανιού, με
δικό της έργο στο οποίο δεν εμπλέκεται ο Δήμος. Πρόκειται για ζημιά
του 2012, που το 2014 όλοι κατηγορούσαν τις προηγούμενες διοικήσεις
για τη μη-αποκατάστασή της. Στα 5 χρόνια που μεσολάβησαν έχουμε
ζήσει τραγελαφικές καταστάσεις και παρακολουθούμε τις υπηρεσίες της
Περιφέρειας να σέρνονται πίσω από τους διάφορους εργολάβους που
ταλαιπωρούν το έργο, χωρίς να τιμωρούνται. Στη διαδικασία αυτή η
Περιφερειακή αρχή είναι τελείως απούσα και το μόνο που έχουμε δει είναι
πομπώδη Δελτία Τύπου με ημερομηνίες ολοκλήρωσης του έργου που
συνεχώς διαψεύδονται.
Τον Πόρο τον συνδέουν πολλά με τον Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων.
Ποια ήταν η μέχρι τώρα σχέση σας με τον όμορο Δήμο και τι
προσδοκάτε σε επίπεδο συνεργασίας, σε περίπτωση που θα
επανεκλεγείτε;
Η σχέση μας με τον γειτονικό Δήμο ήταν πολύ καλή σε επίπεδο
διαπροσωπικών σχέσεων, αλλά σχεδόν ανύπαρκτη σε θέματα ουσίας. Από
τη μεριά μου είχα θέσει εξ αρχής ορισμένα θέματα στα οποία απαιτείται
συνεργασία, όπως το ζήτημα της συμμετοχής του Δήμου ΤροιζηνίαςΜεθάνων στις δαπάνες του Βιολογικού και η συνεργασία σε θέματα όπως η
τουριστική ανάπτυξη, η διαχείριση υδάτινων πόρων κ.ά. Αντίθετα, δεν έγινα
ποτέ αποδέκτης, εγγράφως ή προφορικά, αντίστοιχου ενδιαφέροντος για
συζήτηση των ίδιων ή άλλων θεμάτων. Όσα από αυτά αφορούν ζητήματα
θετικής συνεργασίας, προφανώς δεν μπορούσαν να προχωρήσουν
μονομερώς και μακάρι την επόμενη δημοτική περίοδο να τεθούν στο
τραπέζι και να αποτελέσουν αντικείμενο συνεργασίας. Αντίθετα, στο
ζήτημα του Βιολογικού αναγκαστήκαμε να κάνουμε μονομερείς ενέργειες,
ώστε να αποκαταστήσουμε την διαχρονική αδικία που υπήρχε εις βάρος
των δημοτών του Πόρου, οι οποίοι από το 2008 πληρώνουν τις δαπάνες
για τη διαχείριση των λυμάτων του Γαλατά. Κάνοντας μεθοδικά βήματα
και τεκμηριώνοντας επιστημονικά και νομικά το ζήτημα, επιβάλαμε από το

Σελ. 45

2018 ετήσιο τέλος 28% (100.000€-150.000€) στον γειτονικό Δήμο επί των
συνολικών δαπανών που κάνει ο Δήμος μας για τον Βιολογικό ΠόρουΓαλατά και διεκδικούμε περίπου 700.000€ για τα έτη 2008-2017.
Κύριε Δήμαρχε, στην ανακοίνωση της υποψηφιότητας του, ο
ανθυποψήφιος σας κ. Στρατηγός άφησε αιχμές ότι συμπεριφορές
της δημοτικής σας αρχής δίχασαν και πλήγωσαν τους πολίτες του
Πόρου.
Αν έχει δίκιο, τότε στις επερχόμενες εκλογές θα κατατροπωθώ, γιατί, αν έχω
κάνει κάτι τέτοιο, είναι απαράδεκτο. Αν έχει άδικο όμως, τότε οι δημότες
θα επιβραβεύσουν τη διοίκησή μου δίνοντάς της ξανά την πλειοψηφία. Και
αν η πλειοψηφία αυτή είναι μεγάλη, τότε το αφήγημα του κ. Στρατηγού θα
αποδειχθεί ότι αποτελεί μια θρασύτατη διαστρέβλωση της πραγματικότητας.
Η πραγματικότητα, λοιπόν, είναι ότι εκείνοι που «πληγώθηκαν» είναι μόνο
οι προνομιούχοι του παρελθόντος, οι οποίοι επί 5 χρόνια πράγματι δεν
αποδέχτηκαν την επιλογή της πλειοψηφίας και το έριξαν στο «αντάρτικο».
Αυτό όμως δεν λέγεται διχασμός, αλλά μη-σεβασμός στη δημοκρατία.
Σε έναν διχασμό χρειάζονται δύο αριθμητικά ίσα μέρη. Εδώ έχουμε μια
συντριπτική πλειοψηφία από τη μία και μια μειοψηφία που βρίσκεται στο
περιθώριο και ενεργεί αντιδημοκρατικά από την άλλη. Επαναλαμβάνω ότι
το αποτέλεσμα των εκλογών θα δείξει ποια προσέγγιση είναι αληθής.
Πού πιστεύετε πως θα κριθεί η εκλογική αναμέτρηση του Μαΐου;
Πέρα από όλα τα άλλα ζητήματα που περιέγραψα προηγουμένως, οι
εκλογές μας έχουν μια σημαντική ιδιαιτερότητα: ότι οι ψηφοφόροι πρέπει
να διαλέξουν μεταξύ του σημερινού Δημάρχου που ασκεί διοίκηση τα
τελευταία 5 χρόνια και του αμέσως προηγούμενου που ασκούσε διοίκηση
επτά χρόνια. Ανεξάρτητα από το τι ισχυρίζεται ο καθένας μας, το βασικό
κριτήριο των ψηφοφόρων είναι η προσωπική τους εμπειρία και η άποψη
που έχουν για το πρόσωπο και το έργο του κάθε υποψηφίου. Έχουμε
δηλαδή δύο επιλογές που όλες τους οι πτυχές είναι απολύτως γνωστές και
«χειροπιαστές». Βασικά, οι φετινές εκλογές του Πόρου είναι τόσο πολύ
απλές και εκεί ακριβώς πιστεύω ότι θα κριθεί το αποτέλεσμα.
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Συμμετοχή του Γιάννη Δημητριάδη
στην ημερίδα του ιδρύματος
Α.Κ. Λασκαρίδη για το θαλάσσιο
περιβάλλον
Στην ημερίδα που διοργάνωσε το ίδρυμα Α.Κ. Λασκαρίδη και το Δίκτυο Συνεργασίας για το θαλάσσιο περιβάλλον,
μέλος του οποίου είναι και ο Δήμος Πόρου, συμμετείχε ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης τη Δευτέρα
6.5.2019 στο ξενοδοχείο King George στο Σύνταγμα.

Ο Δήμαρχος Πόρου ανέπτυξε τη θεματική «Τοπική Αυτοδιοίκηση
και Θαλάσσιο Περιβάλλον. Ποιος έχει τελικά την ευθύνη;» και
αναφέρθηκε στο ζήτημα της επιβάρυνσης του παράκτιου χώρου από
μεταφερόμενα απορρίμματα και κυρίως πλαστικά, ενώ, στη συνέχεια
της παρέμβασής του, η ιστοσελίδα parapolitika.gr δημοσίευσε το
ακόλουθο άρθρο του αναφορικά με το θέμα:
«Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και περισσότερο γνωστή η έκταση του
προβλήματος της ρύπανσης της θάλασσας από τα πλαστικά μιας χρήσης.
Σημαντικές πρωτοβουλίες μελέτης και επικοινωνίας του θέματος, αλλά
και νομοθετικές ρυθμίσεις (χρέωση πλαστικής σακούλας), είναι τα βασικά
βήματα μέσω των οποίων η χώρα μας προσπαθεί -κατόπιν εορτής ως
συνήθως- να προλάβει την πραγματικότητα και τις ζοφερές προβλέψεις για

το μέλλον. Ωστόσο, στον τομέα της δράσης, δηλαδή της αποκατάστασης
και του καθαρισμού των χώρων που επιβαρύνονται, δυστυχώς δεν έχουν
γίνει καθόλου βήματα.
Στην πράξη, κανένας φορέας ή αρχή στη χώρα μας δεν ασχολείται με
τους καθαρισμούς των ακτών και βυθών από τα αμέτρητα πλαστικά και
λοιπά απορρίμματα που όλοι αναγνωρίζουν ότι καταλήγουν εκεί. Και
δεν αναφέρομαι φυσικά στις πολυσύχναστες ακτές και τις προσβάσιμες
παραλίες, οι οποίες αποτελούν ένα ελάχιστο ποσοστό της ακτογραμμής
της χώρας (και οι οποίες καθαρίζονται), αλλά αναφέρομαι στις
δυσπρόσιτες ακτές και ειδικά σε εκείνες στις οποίες εδώ και αρκετά
χρόνια τα επιστημονικά μοντέλα έχουν αποδείξει ότι καταλήγουν μέσω των
θαλάσσιων ρευμάτων τα μεταφερόμενα πλαστικά από τις μεγάλες πόλεις.
Μιλάω για δεκάδες παραλίες και παράκτιους βυθούς σε δεκάδες νησιά και
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ηπειρωτικές ακτές των ελληνικών θαλασσών, που κατά κανόνα έχουν βόρειο
προσανατολισμό και λειτουργούν σαν «χωνιά» στα οποία συσσωρεύονται
αδιανόητες ποσότητες πλαστικών και λοιπών απορριμμάτων. Μιλάω για
μικρές χωματερές, τις οποίες δεν θα τις δει ποτέ ο μέσος τουρίστας ή
ακόμα και ο μέσος κάτοικος (όπως δεν θα πάει ποτέ π.χ. στη χωματερή
της Φυλής), ούτε όμως και η Ε.Ε. ώστε να μάς βάλει πρόστιμο, για τις
οποίες δεν έχω ακούσει να μιλάει κανείς και οι οποίες είναι πάρα πολύ
βολικό να προσποιούμαστε ότι δεν υπάρχουν.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι Δήμοι έχουν την αρμοδιότητα καθαριότητας
όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, με την
προϋπόθεση ότι κάθε σχετική δαπάνη που διενεργούν ανταποδίδει τα τέλη
καθαριότητας που καταβάλουν οι δημότες τους (αρχή ανταποδοτικότητας).
Επιπλέον, όπως είναι γνωστό, ισχύει η γενική αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει»,
σύμφωνα με την οποία ο μεν ρυπαντής είναι υποχρεωμένος να πληρώσει για
τις επιπτώσεις που προκαλεί, κάθε τρίτος, δε, απαγορεύεται να επιβαρύνεται
με κόστη αντιμετώπισης επιπτώσεων που δεν προκαλεί ο ίδιος.
Άλλωστε, ακόμα και αν νομικά οι Δήμοι νομιμοποιούνταν να κάνουν τέτοιες
δράσεις, αυτό θα ήταν πρακτικά (δηλαδή οικονομικά) αδύνατο, αφού
το κόστος των αναγκαίων δράσεων καθαρισμού των ακτογραμμών και
παραθαλάσσιων βυθών είναι υπέρογκο, απαιτεί πολυπληθές εξειδικευμένο
προσωπικό, συνδυασμό διαφορετικών πλωτών μέσων για μεταφορά και
αποβίβαση προσωπικού σε περιοχές χωρίς οδική πρόσβαση, υποβρύχιες
συσκευές κ.ά., καθώς και περιοδικότητα επανάληψης τουλάχιστον δύο
φορές τον χρόνο. Οι Δήμοι, λοιπόν, έχουν απόλυτη νομική και οικονομική
αδυναμία να διενεργούν τέτοιες δράσεις. Δεν τις διενεργεί όμως ούτε η
Περιφέρεια, ούτε το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ούτε το Λιμεναρχείο, ούτε
κανείς άλλος. Απλούστατα δεν γίνονται καθόλου.
Οι συχνές εθελοντικές δράσεις που διενεργούνται σε πολυσύχναστες
παραλίες κοντά σε κατοικημένες περιοχές είναι βέβαια κάτι τελείως
διαφορετικό, γιατί η κλίμακα του προβλήματος είναι μη-συγκρίσιμη. Οι
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αξιέπαινες αυτές εθελοντικές πρωτοβουλίες, ακόμα και όταν διενεργηθούν
σε πιο απόμακρες περιοχές, έχουν κυρίως συμβολικό και επικοινωνιακό
αποτέλεσμα και, σε ό,τι αφορά την πραγματική τους επίδραση, θυμίζουν
σταγόνα στον ωκεανό.
Δεν δυσκολεύομαι να πω ότι το ίδιο ισχύει και για τις πρωτοποριακές
δράσεις που διενεργεί ο Δήμος Πόρου σε δικές του βόρειες μηπροσβάσιμες ακτές (καμία σχέση με τις επισκέψιμες πεντακάθαρες
παραλίες μας), από τις οποίες δύο φορές το χρόνο από το 2014 και μετά
μαζεύουμε όσα περισσότερα σκουπίδια μπορούμε από εκείνα που μάς
«στέλνει» η Αθήνα. Ο Δήμος Πόρου είναι ένας Δήμος «ακτιβιστής»
στον τομέα αυτό, ο οποίος, κινούμενος στα όρια μεταξύ νομιμότητας και
πολιτικού παραλογισμού (όταν καθαρίζεις σημεία που δεν βλέπει κανείς
δεν κερδίζεις ψήφους), έχει αναπτύξει επαναλαμβανόμενες δράσεις
καθαρισμών δυσπρόσιτων βυθών και ακτών, στις οποίες μετέχουν τα ίδια
τα αιρετά μέλη της δημοτικής αρχής, οι υπάλληλοι του Δήμου, υπάλληλοι
της εργολαβίας καθαριότητας, μαθητές σχολείων και εθελοντικές ομάδες
από τον Πόρο και την Αθήνα. Παρόλα αυτά, μετά από κάθε δράση μάς
κυριεύει η απογοήτευση για το μέγεθος του προβλήματος, το οποίο είναι
μη-διαχειρήσιμο.
Τι πρέπει να γίνει; Να προσδιορισθεί ακριβώς από τη νομοθεσία ποιος θα
αναλάβει την αρμοδιότητα καθαρισμού των παράκτιων χώρων (όπως π.χ.
καθορίστηκε μόλις το 2018 ότι τα ρέματα καθαρίζονται από τις Περιφέρειες)
και, εφόσον την αναλάβουν οι παράκτιοι Δήμοι, αυτό να συνοδεύεται από
αντίστοιχα σοβαρά κονδύλια σε ετήσια βάση, τα οποία θα κατανέμονται
ανά Δήμο με βάση τη γεωγραφική του θέση σε σχέση με τις μεγάλες
πόλεις και την κατεύθυνση των θαλάσσιων ρεμάτων.
Η δεύτερη μεγάλη περιβαλλοντική (και αναπτυξιακή) απειλή για τις
ίδιες ακτές του Σαρωνικού, του Ευβοϊκού, του Ιονίου και γενικότερα του
ελληνικού παράκτιου χώρου είναι η ιχθυοκαλλιεργητική δραστηριότητα, η
οποία αποτελεί ένα άλλο τεράστιο κεφάλαιο».

