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Προτεραιότητα για την Αλλαγή Πορείας

«Κόκκινο» χτύπησε ο ∆ήµος Πόρου στην

Ως θετική καταγράφηκε η γνώµη του ∆Σ Πόρου

η παροχή υπηρεσιών υγείας µε σχέδιο για την

παραγωγή απορριµµάτων ανά άτοµο.

και του ΠΣ Αττικής επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών

ασφαλιστική κάλυψη όλων των κατοίκων.

∆ιαβάστε τις προτάσεις της παράταξης µας για

Επιπτώσεων των λιµενικών έργων που δροµολογεί

ένα ολοκληρωµένο και αποτελεσµατικό σύστηµα

το ΤΑΙΠΕ∆ στο πλαίσιο της παραχώρησης του

διαχείρισης απορριµµάτων.

λιµανιού, αφού έχασαν την προθεσµία για την
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έκφραση αρνητικής γνώµης.
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Σελ. 2

Για τον Πόρο

Σε προηγούµενο τεύχος, αναφερόµενος στο θέµα
του Βιολογικού, είχα γράψει ότι «δεν πρόκειται
να ασχοληθώ µε ευθύνες του παρελθόντος, αλλά µόνο
µε λύσεις του µέλλοντος. Εκτός, αν κάποιοι συνεχίσουν
να σαµποτάρουν τις λύσεις αυτές». Το ίδιο είχα δηλώσει
επανειληµµένα –και µε απόλυτη ειλικρίνεια- στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο, λέγοντας µάλιστα ότι αν η δηµοτική αρχή
αντιµετώπιζε µε γενναιότητα το πρόβληµα, ξεφεύγοντας
από τις αποτυχηµένες συνταγές του παρελθόντος, θα είχε
την αµέριστη πολιτική υποστήριξή της παράταξής µου.
∆υστυχώς, οι εξελίξεις των τελευταίων δύο µηνών απέδειξαν ότι οι υπεύθυνοι για τη σηµερινή κατάσταση
εξακολουθούν να κάνουν το αδιανόητο: σαµποτάρουν τις λύσεις, για να µην βγουν στην επιφάνεια οι ευθύνες τους.
Πώς αλλιώς µπορεί να χαρακτηριστεί το γεγονός ότι ανατράπηκε για µια ακόµα φορά η µοναδική διαδικασία
που θα µπορούσε να οδηγήσει σε λύση του προβλήµατος; Η µοναδική διαδικασία που θα µπορούσε να
οδηγήσει στη λύση οποιουδήποτε προβλήµατος! Ποια είναι αυτή; Η αναζήτηση της αιτίας του µε
επιστηµονικό τρόπο. ∆ηλαδή, στην περίπτωση του Βιολογικού, η εκπόνηση της «Μελέτης συνολικής
διάγνωσης των αιτιών των προβληµάτων του», την οποία, για µια ακόµα φορά (και οριστική σε ό,τι αφορά την
τρέχουσα δηµοτική περίοδο) βρήκαν τον τρόπο να αποτρέψουν όσοι έχουν λόγους να ανησυχούν για τα
συµπεράσµατα στα οποία θα κατέληγε µια ανεξάρτητη πραγµατογνωµοσύνη .
Είναι απολύτως γνωστό ποιοι ανέτρεψαν τον περασµένο ∆εκέµβριο τη διαδικασία αυτή: καταρχήν οι
εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής και οι κύριοι Στρατηγός και Σπυρίδωνας και κατά δεύτερον οι σύµβουλοι
της παράταξης της σηµερινής πλειοψηφίας του ∆ήµου, οι οποίοι και υπερψήφισαν σύσσωµοι την εκβιαστική
πρόταση των πρώτων, θέτοντας τη βάση για την επανάληψη των σκανδάλων των προηγούµενων δεκαετιών
(λεπτοµέρειες στις σελ. 8-9). Εφόσον λοιπόν πολιτικά πρόσωπα που κινούσαν τα νήµατα στα χρόνια
που το πρόβληµα δηµιουργήθηκε και γιγαντώθηκε εξακολουθούν να το επιδεινώνουν µε τις
σηµερινές τους παρεµβάσεις, αποδεικνύεται ότι η ανάδειξη των ευθυνών τους αποτελεί
υποχρεωτικά µέρος της λύσης του. Πολύ περισσότερο, σε µία στιγµή που ορισµένοι από αυτούς αξιώνουν
να «λύσουν» το πρόβληµα και ζητούν την πολιτική εντολή για να το διαχειριστούν για τα επόµενα πέντε χρόνια.
Χωρίς να αξιολογώ τις προθέσεις τους, την τιµιότητά τους ή τις ικανότητές τους, γεγονός είναι ότι στο θέµα
του Βιολογικού τα πρόσωπα αυτά απέτυχαν. Ειδικότερα, ο πρώην δήµαρχος καταρχήν δροµολόγησε και
παρέλαβε ένα έργο µε σοβαρά µελετητικά και κατασκευαστικά λάθη και κατά δεύτερον δεν φρόντισε για τη
διαδικασία που θα διασφάλιζε την καλή λειτουργία του (στελέχωση, συντήρηση, κόστος). Και η ευθύνη για την
αποτυχία αυτή γίνεται ακόµα µεγαλύτερη, εφόσον ο ίδιος αποφάσισε να φύγει από τον ∆ήµο πριν δοκιµαστεί
το έργο, παραδίδοντάς το σε έναν διάδοχο δικής του επιλογής, του οποίου το µερίδιο ευθύνης ανάγεται σε
τελική ανάλυση σε εκείνον που τον επέλεξε.
Η συµµετοχή του εποµένως στην αντιµετώπιση του προβλήµατος συγκρούεται εκ των πραγµάτων µε τις
βασικές αρχές της ανεξαρτησίας, αντικειµενικότητας και αµεροληψίας, τις οποίες οφείλουν να τηρούν όσοι
αναζητούν µία επιστηµονική λύση σε ένα επιστηµονικό πρόβληµα.

«Τα Νέα του Πόρου»

Ενηµερωτικό έντυπο της
παράταξης µείζονος µειοψηφίας
του ∆ήµου Πόρου
«Αλλαγή Πορείας»

Υπεύθυνος για την έκδοση:
Γιάννης ∆ηµητριάδης

Επικοινωνία:
info@allagiporeias.gr

Ο πρώην δήµαρχος παρήγγειλε, επέβλεψε και παρέλαβε ένα καράβι, αλλά κατέβηκε από αυτό πριν πέσει στο
νερό να δοκιµαστεί, αφήνοντας στο τιµόνι τον καπετάνιο της επιλογής του, χωρίς να του δώσει πλήρωµα και
λεφτά για καύσιµα. Αν σήµερα το καράβι έπλεε µε ασφάλεια, η επιτυχία θα ήταν όλη δική του και θα είχαµε κάθε
λόγο να του δώσουµε το τιµόνι του πλοίου. Όµως, σήµερα το καράβι βουλιάζει...
Το καράβι αυτό δεν είναι ο Βιολογικός. Είναι ο Πόρος.
Αν ήταν δικό σας, σε ποιον θα το εµπιστευόσασταν;
Στο επόµενο φύλλο θα αναφερθώ και στους υπόλοιπους λόγους για τους οποίους ζητάω να το εµπιστευθείτε
σε εµένα και την παράταξή µου.

Γιάννης ∆ηµητριάδης

6984 – 221.021

∆ΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ∆ΩΡΕΑΝ

Οι δράσεις της παράταξής µας

Εντυπωσιακή προσέλευση µικρών και µεγάλων
στη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Αλλαγής Πορείας
Με µία Χριστουγεννιάτικη γιορτή αφιερωµένη σε µικρούς και µεγάλους
αποχαιρέτισε η Αλλαγή Πορείας την παλιά χρονιά και καλωσόρισε τη
νέα. Στις 28 ∆εκεµβρίου, το κτίριο Συγγρού γέµισε από τα γέλια των
παιδιών που βρέθηκαν εκεί µαζί µε τους γονείς τους για να
διασκεδάσουν µε τα Χριστουγεννιάτικα παιχνίδια που είχαν ετοιµάσει
αποκλειστικά για την ηµέρα τα δύο ζωηρά…ξωτικά που επισκέφθηκαν
τον Πόρο. Επιπλέον, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν τη
φαντασία τους µέσα από πρωτότυπες χειροτεχνίες και φυσικά να δουν
από κοντά τον Άγιο Βασίλη που ήρθε στη γιορτή για να τους µοιράσει
τα δώρα τους. Την όµορφη ατµόσφαιρα της ηµέρας συµπλήρωσαν

Ευχαριστούµε τους φίλους και τις φίλες για τη θερµή ανταπόκριση στην

παιδιά από τη χορωδία του γυµνασίου που τραγούδησαν τα κάλαντα

πρόσκληση µας και για την εντυπωσιακή προσέλευσή τους στην εκδήλωσή

στους µικρούς και τους µεγάλους καλεσµένους µας.

µας και ευχόµαστε σε όλους καλή χρονιά µε υγεία και αισιοδοξία!

Ενίσχυση των οικονοµικά ασθενέστερων
Περισσότερες από 100 δωροεπιταγές των 40 ευρώ διέθεσε

παραχώρησαν για το σκοπό αυτό την «αποζηµίωση» τους από τις

η Αλλαγή Πορείας τις ηµέρες των γιορτών σε οικονοµικά ασθενείς

συµµετοχές τους στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, αλλά

συνανθρώπους µας, Έλληνες και αλλοδαπούς, προκειµένου να τις

και µέσω της ενίσχυσης από άλλα µέλη της παράταξής µας και από

αξιοποιήσουν για την αγορά τροφίµων από καταστήµατα του νησιού.

την οικογένεια του Γιάννη ∆ηµητριάδη.

Η προσφορά των δωροεπιταγών έγινε έπειτα από τη διασταύρωση

Τέλος, µε τη συνεισφορά του µέλους της παράταξής µας Γιώργου

των σχετικών στοιχείων του ∆ήµου Πόρου αλλά και από επικοινωνία

∆ηµητριάδη, το εστιατόριο «Η Ρότα» ανέλαβε για δεύτερη συνεχή

µε όλες τις εκκλησίες του Πόρου.

χρονιά τη σίτιση των συνανθρώπων µας που σιτίζονται από τον

Το απαιτούµενο ποσό για τις δωροεπιταγές συγκεντρώθηκε µε τη

Παιδικό Σταθµό, η λειτουργία του οποίου διακόπτεται τις µέρες των

βοήθεια των συµβούλων της Αλλαγής Πορείας που για 3η χρονιά

γιορτών.

Καθαρισµός παραλίας Μικρού Νεωρίου
Στις 26.12.2013 δηµοτικοί σύµβουλοι και φίλοι της Αλλαγής Πορείας
καθάρισαν την παραλία του Μικρού Νεωρίου στο πλαίσιο εθελοντικών
δράσεων που αναπτύσσει η παράταξή µας µε στόχο τη βελτίωση του
περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής στον Πόρο. ∆υστυχώς η
συγκεκριµένη παραλία, όπως και οι υπόλοιπες νότιες παραλίες του
νησιού, γεµίζουν πολύ εύκολα µε σκουπίδια µετά από κάθε νοτιά που
φυσάει, ειδικά το χειµώνα και γι΄ αυτό οι δράσεις καθαρισµού τους πρέπει
να είναι πολύ συχνές. Εξίσου σηµαντικός είναικαι ο υποβρύχιος καθαρισµός

στο Ρώσικο Ναύσταθµο και στο Μεγάλο Νεώριο και πρόκειται να

του βυθού στις παραλίες αυτές, κάτι που έχουµε κάνει στο παρελθόν

επαναλάβουµε και φέτος µε τη βοήθεια των καταδυτών φίλων µας.

Ανοικτές συζητήσεις στις γειτονιές του Πόρου
Τις προηγούµενες µέρες, η παράταξή µας εγκαινίασε τους κύκλους

απέναντι ηπειρωτικής περιοχής. Η παράταξή µας θα σάς ενηµερώνει

ανοικτών συζητήσεων στις γειτονιές του ∆ήµου µας. Η πρώτη τέτοια

εγκαίρως για τον προγραµµατισµό των συγκεντρώσεων, στις οποίες

συγκέντρωση έγινε την Κυριακή 26.1.2014 στην καφετέρια ESCAPE

σάς προσκαλούµε για να συζητήσουµε από κοντά για τα προβλήµατά

στην Πούντα , και θα ακολουθήσουν επόµενες σε κλειστούς, αλλά

των γειτονιών και τις λύσεις τους, αλλά και γενικότερα για τις

και σε ανοικτούς χώρους, στις υπόλοιπες περιοχές του νησιού και της

προοπτικές του τόπου µας.

Σελ. 3

Σελ. 4

Οι σύµβουλοι µας

Μη ενηµέρωση και παροχή
στοιχείων του ∆ήµου
σε δηµοτικούς συµβούλους

∆εν ζητείται ελπίδα

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ( Ν.2690/1999) ο ∆ήµος, όπως και

«Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία», λέει το γνωστό γνωµικό. Και αυτό

κάθε δηµόσια υπηρεσία, έχει υποχρέωση να απαντά στα γραπτά αιτήµατα

γιατί η Πανδώρα, στο γνωστό µύθο, αφού δεν µπόρεσε να χαλιναγωγήσει

κάθε πολίτη και να παρέχει τα αιτούµενα στοιχεία, πολύ δε περισσότερο

την περιέργειά της και άνοιξε το περίφηµο κουτί, πρόλαβε στο τέλος και

στους δηµοτικούς συµβούλους, σε προθεσµίες από 20 έως 50 ηµέρες, και

έκλεισε ξανά µέσα την ελπίδα. Το κουτί της Πανδώρας είχε µέσα

για τη µη απάντηση εκτός των άλλων, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του

κλεισµένες και όλες τις συµφορές και τα ελαττώµατα.

Ν. 3242/2004, προβλέπεται και αποζηµίωση στον αιτούντα.

Έχουµε αναρωτηθεί ποτέ τι γύρευε η ελπίδα εκεί µέσα; Κρύβει µια πολύ

Επίσης σύµφωνα µε τον Καλλικράτη (ά.61), ο ∆ήµαρχος υποχρεούται να

σπουδαία αλήθεια αυτός ο µύθος. Για όλους µας, η ελπίδα είναι και πρέπει

απαντάει στα ερωτήµατα που υποβάλλουν οι δηµοτικοί σύµβουλοι εντός

να είναι ελάττωµα. Κανείς δεν πρέπει να αφήνει τα πράγµατα στη τύχη και

ενός µήνα, ενώ σύµφωνα µε απόφαση της Αρχής Προστασίας

απλά να ελπίζει να του έρθουν ευνοϊκά. Αντιθέτως πρέπει να προνοεί, να

Προσωπικών ∆εδοµένων (αρ. 90/2009), ο ∆ήµος είναι υποχρεωµένος να

προγραµµατίζει, να µελετά όλες τις παραµέτρους και µετά να αποφασίζει.

παρέχει στους δηµοτικούς συµβούλους κάθε αιτούµενο στοιχείο,

Βέβαια, ο καθένας από εµάς στην προσωπική του ζωή είναι ελεύθερος να

προκειµένου να ενηµερώνονται και να δύνανται να ασκούν τα καθήκοντα

κάνει ό, τι θέλει. ∆εν ισχύει όµως το ίδιο για αυτούς που έχουν στα χέρια

και τις αρµοδιότητές τους .

τους την τύχη του νησιού. Για τη δηµοτική αρχή, η στείρα ελπίδα είναι

Παρά την παραπάνω ισχύουσα νοµοθεσία, ο ∆ήµος Πόρου αρνείται

ελάττωµα. Και τα τελευταία χρόνια αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις δεν

συστηµατικά να απαντήσει σε δεκάδες έγγραφα της παράταξής µας και να

κάνουν τίποτα άλλο από το να αφήνουν τα πράγµατα στη τύχη τους και

µάς χορηγήσει τα αιτούµενα στοιχεία. Ειδικότερα, από την 1.1.2011 έως

απλά να ελπίζουν ότι θα πάνε καλά.

σήµερα, δεν έχουν απαντηθεί συνολικά εκατόν δέκα τέσσερις αιτήσεις µας

Η παραλαβή του βιολογικού καθαρισµού, του σηµαντικότερου έργου

προς το ∆ήµο, το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο και τη ∆ιαχειριστική

υποδοµής, έγινε χωρίς να τεθεί σε δοκιµαστική λειτουργία. Παραλήφθηκε

Επιτροπή Κληροδοτήµατος ∆. ∆ουζίνα.

µε την ελπίδα ότι θα λειτουργεί σωστά. Τα αποτελέσµατα γνωστά. Για να

Η παράταξή µας, αφού παρήλθαν κατά πολύ οι σχετικές προθεσµίες και

περάσουν οι αγωγοί µπροστά από το «Αµβροσία», επεκτάθηκε το λιµάνι

αφού υπενθύµισε επανειληµµένα την παράληψη απάντησης των αιτήσεων,

χωρίς να γίνει µελέτη. Με την ελπίδα πως θα αντέξει και δε θα πέσει.

µε δύο υποµνήµατά της στις 2.8.2012 και στις 10.7.2013, κατήγγειλε το

∆υστυχώς όµως έπεσε. Ένα µεγάλο µέρος του πληθυσµού ζει από τον

γεγονός αυτό στις αρµόδιες εισαγγελικές αρχές, οι οποίες ήδη διεξάγουν

τουρισµό. Θα περίµενε κανείς ο τουρισµός να αποτελεί πρώτη

προκαταρκτική εξέταση κατά των υπευθύνων. Έκτοτε, κατά τακτά χρονικά

προτεραιότητα. Τα χρήµατα όµως που εγγράφονται για την τουριστική

διαστήµατα εξακολουθούµε να υπενθυµίζουµε εγγράφως, αλλά και

προβολή του νησιού είναι λιγότερα από το ένα της χιλίοις του

προφορικά, την υποχρέωση απάντησης των εγγράφων, ώστε να δώσουµε

προϋπολογισµού του ∆ήµου. Αντί λοιπόν η δηµοτική αρχή να κάνει το

τη δυνατότητα συµµόρφωσης των υπευθύνων, προτού διωχθούν ποινικά.

αυτονόητο, να διαθέτει χρήµατα για διαφήµιση, ελπίζει ότι οι τουρίστες θα

Ωστόσο, τα αιτούµενα στοιχεία δεν έχουν κοινοποιηθεί ακόµα (και µάλλον

φιλοτιµηθούν να έρθουν από µόνοι τους.

ούτε πρόκειται), µε αποτέλεσµα σοβαρές υποθέσεις, όπως η υπεξαίρεση,

Υπάρχουν πολλά ακόµα παραδείγµατα που θα µπορούσα να αναφέρω.

η διαχείριση της ακίνητης περιουσίας, οι καταπατήσεις δηµοσίων χώρων κ.α.

Η ουσία όµως είναι µία: για να προοδεύσει ένας τόπος δεν χρειάζεται

να καλύπτονται από απόλυτη αδιαφάνεια.

ελπίδα. Χρειάζεται διορατικότητα, προνοητικότητα και κυρίως σωστός
προγραµµατισµός. Αυτά τα χαρακτηριστικά που λείπουν χρόνια από τον
τόπο, θα δώσουν στο νησί την ώθηση που χρειάζεται.

Γιώργος Αλιφέρης,

Γιώργος Καΐκας,

Αρχιπλοίαρχος Π.Ν. ε.α.

Καθηγητής χηµείας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

Οι σύµβουλοι µας

Τα προβλήµατα λύνονται
όταν αλλάζουµε τον τρόπο
που τα προσεγγίζουµε

Σελ. 5

Ορισµένες επισηµάνσεις
για τα αίτια αποτυχίας
του ΒΙΟΚΑ

Όταν κάποιος προσπαθεί να λύσει ένα πρόβληµα µε ένα συγκεκριµένο τρόπο

Με αφορµή τα όσα λέγονται και γράφονται τον τελευταίο καιρό για το θέµα

και διαπιστώνει ότι δεν λύνεται, τότε οφείλει να αλλάξει τον τρόπο. Οφείλει να

του Βιολογικού, θα ήθελα να κάνω ορισµένες επισηµάνσεις:

αλλάξει κατεύθυνση και να δοκιµάσει νέες προσεγγίσεις γιατί διαφορετικά το

Αναφέρεται συχνά ο ισχυρισµός ότι η έννοια του «ισοδύναµου πληθυσµού»

πρόβληµα θα παραµείνει. Επίσης, σε κάθε οργανισµό, εταιρία ή οµάδα που

είναι άσχετη µε εκείνη του πραγµατικού πληθυσµού. Όµως, ο «ισοδύναµος

κάποιος έχει αναλάβει να λύσει ένα πρόβληµα και αποτυχαίνει επανειληµµένα

πληθυσµός» αποτελεί την εκτίµηση για τη µέγιστη τιµή του πραγµατικού

να το λύσει, εκείνοι που τον επιλέγουν οφείλουν να τον αντικαταστήσουν, γιατί

πληθυσµού (µόνιµων και εποχιακών κατοίκων) στην περίοδο αιχµής.

στην ανθρώπινη φύση µηχανισµοί όπως η προκατάληψη, η εµµονή και ο

Οι µελέτες και χρηµατοδοτήσεις του Βιολογικού, βασίστηκαν σε

εγωισµός δεν τού επιτρέπουν να αναζητήσει νέες προσεγγίσεις,

υπεραισιόδοξες παραδοχές, σύµφωνα µε τις οποίες: α) ο µόνιµος

ανατρέποντας τα δεδοµένα που τον οδηγούν στην αποτυχία.

πληθυσµός Πόρου – Γαλατά εκτιµήθηκε ότι από 5.875 κατοίκους το 1991, θα

∆υστυχώς σήµερα βλέπουµε το νησί µας αντιµέτωπο µε πληθώρα

αυξηθεί σε 8.500 σε βάθος 40ετίας και β) η µέγιστη τιµή του εποχιακού

προβληµάτων – στις υποδοµές, στο περιβάλλον, στην ανάπτυξη, στην υγεία

πληθυσµού εκτιµήθηκε ότι από 15.000 το 1991, θα αυξανόταν σε περίπου

κτλ– τα οποία έχουν δηµιουργηθεί µέσα από λάθος προσεγγίσεις πολλών

27.000 σε βάθος 40ετίας. Έτσι, το έργο σχεδιάστηκε για «ισοδύναµο

ετών. Μάλιστα, δείγµατα για ορισµένα εξ αυτών, όπως για παράδειγµα για

πληθυσµό» 35.700 κατοίκων. Η υπερεκτίµηση αυτή οδήγησε σε

τον Βιολογικό, ή για το λιµάνι, που αποτελούν και τις µεγάλες πληγές του

υπερδιαστασιολόγηση των µηχανικών εξαρτηµάτων του δικτύου (και φυσικά

νησιού µε σηµαντικές παράπλευρες απώλειες για την οικονοµία του και την

σε αύξηση του κόστους του έργου) και αποτελεί έναν από τους λόγους

ποιότητα ζωής των Ποριωτών, είχαν κάνει την εµφάνιση τους από πολύ

φθοράς τους, αφού λειτουργούν µε µικρότερες παροχές από αυτές για τις

νωρίς. Όµως η εκάστοτε δηµοτική αρχή, τα αντιµετώπιζε πάντα µε τον ίδιο

οποίες είναι σχεδιασµένα.

αναποτελεσµατικό τρόπο: αρχικά προσπαθούσε να τα κρύψει κάτω από το

Επίσης, αναφέρεται συχνά ότι το πρόβληµα δεν είναι κατασκευαστικό, αλλά

χαλί αρνούµενη να παραδεχθεί ότι υπάρχουν και ακολούθως εφάρµοζε τις

πληµµελούς συντήρησης. Είναι συνδυασµός!

ίδιες ακριβώς µεθόδους (γραφειοκρατικές ή τεχνικές) που οδήγησαν στη

∆εν είναι δεν είναι κατασκευαστικό πρόβληµα -και κυρίως σχεδιαστικό- το

δηµιουργία τους (η οποίες νοµοτελειακά αποτυχαίνουν). Έτσι φτάσαµε

ζήτηµα της υπερδιαστασιολόγησης; ∆εν είναι το ίδιο ο µη συνυπολογισµός

σήµερα εδώ που έχουµε φτάσει.

του παντορροϊκού δικτύου αποχέτευσης της Σφαιρίας; Ήταν γνωστό ότι θα

Ευτυχώς, όπως προανέφερα, τα προβλήµατα µπορούν να λυθούν όταν

οδηγούνταν και τα όµβρια στο δίκτυο του ΒΙΟΚΑ, όµως δεν υπήρξε καµία

επιλέξουµε να αλλάξουµε τον τρόπο που τα προσεγγίζουµε. Η σηµερινή

πρόβλεψη για αντιµετώπιση στις σχετικές µελέτες. Η παράβλεψη αυτή αποτελεί

πραγµατικότητα του νησιού δεν αφήνει περιθώρια για την ίδια συνταγή µε τα

την αιτία για πρόσθετες καταπονήσεις του δικτύου, εµφράξεις και διαβρώσεις.

ίδια υλικά γιατί το αποτέλεσµα θα είναι το ίδιο. Η σηµερινή πραγµατικότητα

Επιπλέον, στις µελέτες δεν προβλέπονταν ανοξείδωτα εξαρτήµατα, οµαλοί

επιβάλλει δηµιουργία προοπτικών που θα αναζωογονήσουν το νησί και θα

εκκινητές αντλιών, σχάρες στις εισόδους των αντλιοστασίων για να

το βάλουν πάλι σε τροχιά ανάπτυξης, επιβάλλει ανατρεπτικές προτάσεις για

συγκρατούν τα φερτά υλικά και κεντρικές µονάδες απόσµισης.

κάθε τοµέα και οργανωµένο σχέδιο για την υλοποίηση τους, επιβάλλει

Επιπλέον των ανωτέρω, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του έργου, δεν υπήρξε

σκληρή δουλειά, επιβάλλει δράση από ανθρώπους µε γνώσεις και διάθεση

πρόνοια για τη στελέχωσή του µε το κατάλληλο προσωπικό, δεν υπήρξε

να προσφέρουν. Τα προβλήµατα της σηµερινής πραγµατικότητας δεν

πρόνοια για τη συντήρησή του και για το κόστος της, ούτε θεσπίστηκε

λύνονται µε υποσχέσεις σωτηρίας και µάλιστα από τους ίδιους ανθρώπους

κανονισµός αποχέτευσης, µε αποτέλεσµα οι συνδέσεις να γίνονται ανεξέλεγκτα.

που τα δηµιούργησαν και είχαν επί δεκαετίες την ευκαιρία να τα λύσουν

Συνυπολογίζοντας τα παραπάνω, φτάνουµε µε µαθηµατική ακρίβεια στην

αλλά απέτυχαν παταγωδώς. Λύνονται µόνο µε αλλαγή προσώπων, τα οποία

σηµερινή δυσάρεστη κατάσταση…

θα προσεγγίσουν τις λύσεις µε νέες µεθόδους.
Kώστας ∆όσκαρης

Παναγιώτα Κοράλλη

Οικονοµολόγος, λογιστής

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

Σελ. 6

Οι προτάσεις µας

Η παράταξή µας στις συνεδριάσεις του ∆Σ στις 17 & 30.12.2013
έκανε τις ακόλουθες τοποθετήσεις:
1. Προτείναµε να γίνει αποδεκτή η πρόταση της
Περιφέρειας Αττικής να χρηµατοδοτήσει έργα
αντιµετώπισης των προβληµάτων του ΒΙΟΚΑ και
θέσαµε ως προϋπόθεση η µελέτη αυτή να βασιστεί
στα συµπεράσµατα που θα προκύψουν από τη
«Συνολική Μελέτη διάγνωσης των αιτιών των
προβληµάτων», την οποία από τον Μάιο του 2013
έχει αποφασίσει το ∆Σ να εκπονήσει ιδιώτης
µελετητής για λογαριασµό του ∆ήµου. Η πρότασή
µας καταψηφίστηκε από όλους τους συµβούλους
της παράταξης Στρατηγού, οι οποίοι αποφάσισαν
να

γίνουν

έργα

εκατοµµυρίων

ευρώ

χωρίς

προηγουµένως να έχουν διαγνωστεί οι αιτίες των
υφιστάµενων προβληµάτων. Επισηµάναµε ότι µέχρι
και την ηµέρα πραγµατοποίησης του ∆Σ, δηλαδή 7

3. Καταγγείλαµε ότι η δηµοτική αρχή, παρά την

µήνες µετά την απόφαση του Μαΐου και παρά την

σύµφωνα µε το Λογιστικό Σύλλογο η αµοιβή για

υποτιθέµενη αντίθεσή της στην ιδιωτικοποίηση

κατάθεση της δωρεάς 24.600€ για την πληρωµή

επιχειρήσεις µε τζίρο 300.000€ προσδιορίζεται σε

του λιµανιού του Πόρου, λειτουργεί υπέρ των

της «Συνολικής Μελέτης» από την παράταξή

500€ το µήνα. Παρ’ όλα αυτά, ο Π/Υ της ∆ΗΚΕΠ

σχεδίων του ΤΑΙΠΕ∆. Ειδικότερα, στις 19.12.2013

µας, ο ∆ήµαρχος δεν έχει προχωρήσει στην

υπερψηφίστηκε

απώλεσε την προθεσµία διατύπωσης γνώµης επί

υπογραφή της απαιτούµενης σύµβασης.

πλειοψηφίας.

της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)

από

τους

συµβούλους

της

του ΤΑΙΠΕ∆ για το λιµάνι, ενώ στην ίδια γραµµή,
2. Καταγγείλαµε την απαράδεκτη κατάσταση

6. Καταψηφίσαµε τα θέµατα που αφορούσαν

ο αυριανός αρχηγός της ίδιας παράταξης,

σχετικά µε την επικινδυνότητα, τις καθυστερήσεις

στους Π/Υ και τα Προγράµµατα ∆ράσης του

κ. Σπ. Σπυρίδωνας, πρότεινε στο Περιφερειακό

και µαταιώσεις δροµολογίων υδροπτερύγων

∆ήµου, της ∆ΗΚΕΠ και του Λιµενικού Ταµείου και

Συµβούλιο (ΠΣ) την αναβολή του θέµατος και όχι

εξαιτίας µηχανικών βλαβών και προτείναµε να

υπερψηφίσαµε τον Π/Υ του Κέντρου Κοινωνικής

την έκφραση αρνητικής γνώµης. Αντίθετα, οι

αναλάβει

Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας.

παρατάξεις

ο

αποζηµιώσεων

∆ήµος
καθώς

πρωτοβουλία
και

αξίωσης

δροµολόγησης

της

µειοψηφίας

του

∆ήµου

κοινοποίησαν εµπρόθεσµα σε όλα τα µέλη του ΠΣ

ασφαλέστερων πλοίων.

εξώδικη αναφορά που επέδωσαν από κοινού µε

Η δηµοτική αρχή απέρριψε την πρότασή µας και η

σωµατεία του νησιού στους αρµόδιους Υπουργούς,

παράταξή µας ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει

µε

µονοµερώς στις σχετικές ενέργειες.

παραβάσεις που αφορούν τη σχετική ΜΠΕ .

την

οποία

επισηµαίνουν

σοβαρότατες

4. Καταγγείλαµε ότι η δηµοτική αρχή βεβαίωσε
οφειλές σε καταστηµατάρχες που δεν έκαναν
χρήση χώρων χερσαίας ζώνης λιµένα, αφού οι
σχετικές αιτήσεις τους εγκρίθηκαν µόλις το
∆εκέµβριο και απαντώντας ο κ. Στρατηγός
δεσµεύτηκε ότι το Λιµενικό Ταµείο θα προχωρήσει
στην απαλλαγή τους από τη σχετική υποχρέωση.
5. Καταγγείλαµε ότι η ∆ηµοτική Κοινωφελής
Επιχείρηση, µε προϋπολογισµό 320.000€ για το
2013, εκ των οποίων οι 260.000€ για µισθοδοσία
προσωπικού (η οποία δεν χρειάζεται ειδική
λογιστική παρακολούθηση) πρόκειται να καταβάλει
σε αµοιβές λογιστών το ποσό των 18.000€, όταν

Υγεία

Υγεία: Πρόταση - ∆έσµευση της παράταξής µας για ασφάλιση
όλων των κατοίκων του Πόρου
αεροµεταφοράς ή όχι. Στην περίπτωση δε που οι
δύο γνώµες δεν συµφωνούν υπερισχύει η γνώµη
του γιατρού που βλέπει τον ασθενή.
Το ετήσιο κόστος της ασφάλισης αυτής, το οποίο
ανέρχεται περίπου σε 20.000€ (4€ - 5€ για κάθε
κάτοικο) µε κλίµακα επιστροφής ασφαλίστρων για
λιγότερες από 7 διακοµιδές το χρόνο, θα καλυφθεί
εξ ολοκλήρου από το ∆ήµο, χωρίς καµία
επιβάρυνση των δηµοτών, ενώ σε οποιαδήποτε
περίπτωση προκύψει απρόβλεπτο γραφειοκρατικό
κώλυµα για την έγκριση των απαιτούµενων
αποφάσεων από την Κεντρική ∆ιοίκηση, το κόστος
θα καλυφθεί ιδιωτικά από τον Γιάννη ∆ηµητριάδη,
ο οποίος έχει δεσµευθεί ότι ως ∆ήµαρχος, θα
επιστρέφει το σύνολο του µισθού του στην τοπική
κοινωνία.
Το ζήτηµα της παροχής υπηρεσιών υγείας και

Η σύµβαση που θα υπογραφεί µπορεί να

ειδικά ο τρόπος άµεσης διακοµιδής σε µεγάλα

1) Επείγουσα αεροµεταφορά εξαιτίας αιφνίδιας

συµπληρωθεί από δεύτερη σύµβαση που θα

νοσοκοµεία σε περιπτώσεις επειγόντων

ασθένειας ή ατυχήµατος στο κατάλληλο

καλύπτει και τους διαµένοντες στα ξενοδοχεία και

περιστατικών, αποτελεί τη σηµαντικότερη

νοσοκοµείο, µε πλήρως επανδρωµένο και

ενοικιαζόµενα δωµάτια του νησιού (τα οποία θα

αγωνία των κατοίκων του Πόρου. Το ζήτηµα

εξοπλισµένο ελικόπτερο.

µπορούν να διαφηµίσουν στους επισκέπτες τους

αυτό αποτελεί τη νούµερο 1 προτεραιότητα

2) Μεταφορά µε ασθενοφόρο (το οποίο θα

την παροχή της συγκεκριµένης ασφάλισης), µε

της παράταξής µας εφόσον αναλάβει τη

έρχεται από την Κόρινθο) δια ξηράς σε

επιβάρυνση για τα ίδια ή για το ∆ήµο, περίπου 2€

διοίκηση του ∆ήµου. Για το λόγο αυτό, έχουµε

περίπτωση αδυναµίας του ελικοπτέρου να

ανά κλίνη το χρόνο. Τέλος, εφόσον κάτι τέτοιο

επεξεργαστεί

ασφαλιστικής

πετάξει λόγω καιρικών συνθηκών και εφόσον

ενδιαφέρει και το γειτονικό ∆ήµο Τροιζηνίας, θα

κάλυψης όλων των κατοίκων του Πόρου µε

δεν υπάρχει διαθέσιµο ασθενοφόρο και

µπορούσε να εξεταστεί το ενδεχόµενο σύναψης

σύναψη συµβολαίου µε κάποια από τις µεγάλες

οδηγός στο Κ.Υ. Γαλατά.

συνολικής σύµβασης για τους δύο ∆ήµους, ώστε να

ιδιωτικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο

3) Παραλαβή του ασθενούς από ασθενοφόρο

καλυφθούν οι κάτοικοι όλης της Τροιζηνίας, αλλά και

χώρο και παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες.

στο λιµάνι του Πειραιά σε περίπτωση

να µειωθεί το κατά κεφαλήν κόστος για το ∆ήµο µας.

Η ιδέα αυτή, η οποία έχει εφαρµοστεί σε αρκετούς

µεταφοράς µε πλοίο και την κάλυψη

νησιωτικούς, αλλά και ηπειρωτικούς ∆ήµους,

ορισµένων βασικών εξόδων µεταφοράς

στοχεύει

ενός συνοδού του.

να

ένα

σχέδιο

αντιµετωπίσει

καταρχήν

την

κρισιµότερη έλλειψη του τοπικού συστήµατος

4) Aπεριόριστη τηλεφωνική πρόσβαση όλων

παροχής υπηρεσιών υγείας, η οποία είναι η διακοµιδή

των κατοίκων όλο το 24ωρο σε γιατρούς όλων

εκτάκτων περιστατικών. Πέραν αυτού, τα

των ειδικοτήτων και ειδικά εκείνων που δεν

προσφερόµενα πακέτα της αγοράς παρέχουν και

υπάρχουν στην περιοχή µας.

άλλες υπηρεσίες, όπως εικοσιτετράωρη δωρεάν
πρόσβαση σε τηλεφωνική γραµµή, µέσω της οποίας

Οι υπηρεσίες αυτές θα λειτουργούν επικουρικά και

οι δηµότες θα µπορούν να επικοινωνήσουν µε

συµπληρωµατικά των παροχών που παρέχονται

γιατρούς όλων των ειδικοτήτων.

έτσι κι αλλιώς από το δηµοτικό ιατρείο του Πόρου,

Εφόσον ο Γιάννης ∆ηµητριάδης εκλεγεί ∆ήµαρχος,

το Κέντρο Υγείας Γαλατά και τους ιδιώτες γιατρούς.

δέσµευσή του προς τους κατοίκους του Πόρου

Ειδικά για τις περιπτώσεις έκτακτων διακοµιδών, η

είναι ότι στον πρώτο χρόνο της ∆ηµαρχίας του

διαδικασία που ακολουθείται είναι ότι ο γιατρός του

ο ∆ήµος θα συνάψει σύµβαση µε µια από τις πιο

δηµοσίου επικοινωνεί µε τους γιατρούς της

αξιόπιστες εταιρίες του χώρου, η οποία θα καλύπτει δωρεάν

εταιρίας,

για όλους τους κατοίκους του Πόρου τα ακόλουθα:

αποφασίζουν

περιγράφει
από

το

περιστατικό

κοινού

εάν

και

χρήζει

Σελ. 8

ΒΙΟΚΑ

ΒΙΟΚΑ: Επαναλαµβάνεται το σκάνδαλο
των προηγούµενων δεκαετιών
Την κάλυψη των ευθυνών όσων δηµιούργησαν
και διαιώνισαν το πρόβληµα του ΒΙΟΚΑ
έβαλαν οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας πάνω
από την ανάγκη επίλυσής του και αποφάσισαν
ένα ακόµα πισωγύρισµα που καταδικάζει τον
Πόρο σε νέες περιπέτειες.

Όπως είχαµε γράψει «επί του πιεστηρίου» στο
προηγούµενο

τεύχος,

στη

συνεδρίαση

της

17.12.2013, η παράταξη της πλειοψηφίας ψήφισε
σύσσωµη υπέρ της πρότασης – εκβιασµού της
Περιφέρειας για άµεση εκτέλεση νέων έργων για
τον Βιολογικό µε την προϋπόθεση να µην
εκπονηθεί προηγουµένως «Συνολική µελέτη»
διάγνωσης των σηµερινών προβληµάτων του.

Έτσι, ακυρώθηκε στην πράξη η απόφαση που είχε
λάβει στο ∆Σ στις 13.11.2013 για ανάθεση της
«Συνολικής Μελέτης» και αχρηστεύτηκε η δωρεά
που είχε ήδη κάνει στο ∆ήµο ο επικεφαλής της
παράταξής µας για την κάλυψη του κόστους της.
Τα χρήµατα αυτά (24.600€) πλέον δεν
µπορούν να διατεθούν για κανένα άλλο σκοπό,
ούτε να επιστραφούν στο δωρητή, γεγονός που

συντασσόµενη µε την πρότασή µας) προθυµοποιήθηκε

πληθυσµό 35.000), τα οποία δεν θα αµφισβητηθούν.

προσθέτει

χαρακτήρα

ξαφνικά να εκπονήσει µια τεχνική µελέτη για άµεση

Οι εκπρόσωποι της µειοψηφίας του ∆ήµου,

ανηθικότητας στην απόφαση που ψήφισαν στις

εκτέλεση έργων ύψους 2,2εκ.€ (τα οποία δεν

Γ. ∆ηµητριάδης, ∆. Πάνου και Ν. Κοράλλη, που

17.12.2013 τα µέλη της παράταξης Στρατηγού –

εξήγησε πού θα βρεθούν), µε την προϋπόθεση

ήταν παρόντες στη σύσκεψη, εξέφρασαν αµέσως

Σπυρίδωνα, µε τις ευλογίες της Περιφέρειας.

να µην γίνει η «Συνολική µελέτη» και εποµένως

τη διαφωνία τους µε την πρόταση και ξεκαθάρισαν

Θυµίζουµε ότι η παράταξη της πλειοψηφίας από το

να µην διαπιστωθούν οι αιτίες για τα σηµερινά

ότι θα την καταγγείλουν δηµοσίως. Αντίθετα, οι

2011 µέχρι τον Μάιο του 2013 είχε καταψηφίσει την

προβλήµατα.

κ. κ. Στρατηγός και Σπυρίδωνας εξέφρασαν τη

ανάθεση της «Συνολικής Μελέτης» συνολικά 10

Η µελέτη της Περιφέρειας δεν θα περιλαµβάνει

σύµφωνη γνώµη τους και έτσι στις 17.12.2013 το

φορές, βρίσκοντας διάφορες δικαιολογίες, όπως

πραγµατογνωµοσύνη/διάγνωση, αλλά «για λόγους

θέµα ήρθε ξανά στο ∆Σ, όπου οι σύµβουλοί τους

ότι ο Βιολογικός λειτουργεί µια χαρά (!!!), ότι ο

συντοµίας» θα προσπεράσει τα στάδια του

ψήφισαν σύσσωµοι την πρόταση της Περιφέρειας,

∆ήµος δεν µπορεί να διαθέσει τα χρήµατα για µια

εντοπισµού των αιτιών των σηµερινών προβληµάτων.

την οποία τούς µετέφερε προφορικά ο κ. Στρατηγός.

τέτοια µελέτη κ.α. Τον Μάιο του 2013, και αφού ο

Έτσι, χωρίς καµία επιστηµονική τεκµηρίωση,

Κατά τη διάρκεια του ∆Σ, για να δικαιολογήσει τα

Γιάννης ∆ηµητριάδης προσφέρθηκε εγγράφως να

θα βασιστεί στις αυθαίρετες παραδοχές: α) ότι

αδικαιολόγητα, ο ∆ήµαρχος ανέφερε (µόνο

αναλάβει ιδιωτικά το σχετικό κόστος, ψηφίστηκε για

οι προηγούµενες µελέτες και η εκτέλεσή τους

προφορικά, χωρίς να γραφτεί στην εισήγησή του ή

πρώτη φορά η απόφαση για ανάθεση της

ήταν απολύτως εύστοχες, β) ότι η µονάδα του

στην απόφαση) ότι οι µηχανικοί της Περιφέρειας

«Συνολικής Μελέτης» και τελικά στις 13.11.2013, µε

ΒΙΟΚΑ είναι εντελώς κατεστραµµένη λόγω της

(πολλοί από τους οποίους ήταν υπεύθυνοι για την

αδικαιολόγητη καθυστέρηση, αποφασίστηκε η

κακής λειτουργίας της και γ) ότι το δίκτυο δεν

παραλαβή

ανάθεση στο µελετητικό γραφείο που επιλέχτηκε

έχει σοβαρά προβλήµατα. Με βάση τις

έργων) θα διαπιστώσουν έτσι κι αλλιώς τις

οµόφωνα µετά από αξιολόγηση πέντε µηνών.

παραδοχές αυτές, θα αντικατασταθεί εξ

κακοτεχνίες

Ωστόσο, το «σύστηµα» δεν είχε πει την τελευταία

ολοκλήρου ο µηχανολογικός και ηλεκτρολογικός

προβληµάτων.

του λέξη: Σε µια σύσκεψη - παρωδία, την οποία

εξοπλισµός της µονάδας, ενώ στο δίκτυο, εκεί που

Πόσο πιθανό είναι όµως τα ίδια πρόσωπα να

συγκάλεσε

και

έναν

αµέσως

επιπλέον

µετά,

στις

9.12.2013,

ο

των
και

κατεστραµµένων
τα

αίτια

των

υφιστάµενων
σηµερινών

είναι το πραγµατικό πρόβληµα, θα γίνουν µόνο

καταδείξουν εκ των υστέρων κατασκευαστικά

Αντιπεριφερειάρχης κ. ∆. Κατσικάρης στο γραφείο

«βασικές

θα

λάθη σε έργο το οποίο παρέλαβαν οι ίδιοι ή οι

του, η Περιφέρεια (η οποία επί 3 χρόνια προέτρεπε

βασίζονται

υδραυλικά

συνάδελφοί τους στα ίδια γραφεία; Μάλλον

το ∆ήµο να αναθέσει τη «Συνολική Μελέτη»,

δεδοµένα» (υπερδιαστασιολόγηση για ισοδύναµο

διορθώσεις»

στα

οι

«υφιστάµενα

οποίες

απίθανο...

Πέρα των ανωτέρω, µέχρι σήµερα, η µόνη υπαρκτή

2. Αν το δίκτυο κατασκευάστηκε και παραλήφθηκε

εµφανίζονται απόλυτα σύµφωνοι σε µία άποψη: να

χρηµατοδότηση για εκπόνηση µελέτης είναι τα

εντάξει, τότε γιατί τόσα χρόνια κολυµπάµε στα

µην γίνει πραγµατογνωµοσύνη! Παράλληλα, οι

24.600 €

Τα

λύµατα και αναπνέουµε τη δυσωδία τους; Αν δεν

πολιτικοί

υποτιθέµενα 2,2εκ.€ της Περιφέρειας ήταν

ελεγχθούν τα «υφιστάµενα υδραυλικά δεδοµένα»

παρέλαβαν και λειτούργησαν τα αποτυχηµένα έργα

και παραµένουν λεφτά «φάντασµα». ∆εν τα

και δεν γίνουν ριζικές διορθώσεις στο δίκτυο, τότε

του Βιολογικού, χωρίς να ντρέπονται αξιώνουν να

έχει δει κανείς, δεν εµφανίζονται σε κανένα

πώς θα αναγνωριστούν και θα διορθωθούν τα

τα επιδιορθώσουν οι ίδιοι και να εκτελέσουν τα νέα

έγγραφο.

προβλήµατά του;

έργα.

πλειοψηφίας αποφάσισαν να ακυρώσουν στην

3. Σε ποιον χρεώνεται η µέχρι σήµερα αποτυχία

Το σηµαντικότερο όµως είναι ότι η στάση τους

πράξη µια µελέτη που είχε έτοιµη χρηµατοδότηση

του Βιολογικού και σε ποιον θα χρεωθεί η βέβαιη

αυτή καταδικάζει τον Πόρο σε νέες περιπέτειες,

και να πετάξουν στα σκουπίδια τα 24.600€ που

αποτυχία των σηµερινών αποφάσεων, την οποία

αφού όχι µόνο χάθηκε µια χρυσή ευκαιρία

είχαν κατατεθεί ήδη στο λογαριασµό του ∆ήµου.

θα πληρώσει όλο το νησί τα επόµενα χρόνια; (αν οι

εντοπισµού και αντιµετώπισης των αιτιών των

Αποφάσισαν να την αντικαταστήσουν µε µια

αποφάσεις αυτές δεν ανατραπούν)

προβληµάτων, αλλά αποφασίστηκε ουσιαστικά η

διαδικασία η οποία αφενός δεν έχει ως στόχο την

4. Πέρα από την πολιτική ευθύνη, ποιος έχει τη

κατασπατάληση δηµοσίου χρήµατος για εκτέλεση

οριστική λύση του προβλήµατος αλλά την

νοµική ευθύνη για το γεγονός ότι ένα έργο

ίδιων έργων µε βάση τα ίδια επιστηµονικά

συγκάλυψη και αφετέρου δεν διαβεβαιώνει κανείς

εκατοµµυρίων ευρώ που λειτούργησε µόλις πριν

δεδοµένα, µε εκείνα τα οποία εκτελέστηκαν και

ότι θα χρηµατοδοτηθεί.

από 5 χρόνια (µονάδα) θα πεταχτεί στα σκουπίδια

αποδείχθηκαν άστοχα δύο φορές τις τελευταίες

Προσπαθώντας να συµβιβάσει την κατάσταση, η

και θα αντικατασταθεί από νέο έργο αντίστοιχου

δύο δεκαετίες τα προηγούµενα έργα. Αν η

παράταξή µας έθεσε προς ψηφοφορία την

κόστους και ποιος έχει την ευθύνη για τη

απόφαση αυτή δεν είχε ληφθεί, αλλά είχε ανατεθεί

πρόταση

της

συγκάλυψη του γεγονότος ότι ένα άλλο έργο, το

η

«Συνολικής µελέτης» από το ιδιωτικό µελετητικό

οποίο έχει κατασκευαστεί 2 φορές έως σήµερα

προηγούµενη απόφαση, το ιδιωτικό µελετητικό

γραφείο και στη συνέχεια, στη βάση των

(δίκτυο),

γραφείο (το οποίο χρειαζόταν 3 µήνες για να

συµπερασµάτων της, να εκπονηθεί η µελέτη της

επιδιόρθωση;

της

δωρεάς

Παρόλα

να

αυτά

προηγηθεί

∆ηµητριάδη.

οι

η

σύµβουλοι

παράδοση

της

χρειάζεται

για

τρίτη

φορά

ριζική

Περιφέρειας και να ξεκινήσουν τα έργα που

που

«Συνολική

ανέθεσαν,

Μελέτη»

παρακολούθησαν,

σύµφωνα

µε

την

παραδώσει την «Συνολική Μελέτη») θα ήταν
σήµερα σχεδόν έτοιµο να την παραδώσει και οι

υπόσχεται να χρηµατοδοτήσει. Κι όµως, οι

Το προσωπικό πολιτικό συµφέρον πάνω από

βασικές

σύµβουλοι της πλειοψηφίας καταψήφισαν την

το συµφέρον του τόπου:

εφαρµοστούν

πρόταση, χάνοντας κάθε άλλοθι για τις

Είναι προφανές ότι κανένας από όσους έχουν

τουριστικής περιόδου.

πραγµατικές τους προθέσεις. Ας σταθούµε λίγο

εµπλακεί µέχρι σήµερα στη δηµιουργία και

Η µόνη σωτηρία για το νησί είναι οι δηµότες

στην στάση τους: Μέχρι εκείνο το ∆Σ έµοιαζαν να

διατήρηση των προβληµάτων δεν θα έπρεπε να

στις εκλογές του προσεχούς Μαΐου να δώσουν

φυλλορροούν. Χαρακτηριστικό είναι πως σε

είναι συντελεστής στη λύση τους. Ωστόσο, στην

στην παράταξή µας την εντολή να βάλει το

τακτικό συµβούλιο πριν από λίγους µήνες ήταν

πραγµατικότητα συµβαίνει ακριβώς το αντίθετο και

µαχαίρι στο κόκαλο και να λύσει πάση θυσία το

παρόντες µόλις τρεις. Στις 17.12.2013 έγιναν µια

όλοι οι ενδεχόµενοι υπαίτιοι (ή συνυπαίτιοι) των

πρόβληµα, θέτοντας την ανάγκη για επίλυσή

γροθιά και εµφανίστηκαν συµπαγείς όσο ποτέ.

προβληµάτων -οι οποίοι κατά τ’ άλλα ρίχνουν ο

του πάνω από την ανάγκη προστασίας των

Ήταν όλοι παρόντες και κανείς δεν άφησε αιχµές

ένας την ευθύνη στον άλλο για τη δηµιουργία τους-

υπευθύνων.

εναντίον

κανενός,

όπως

συνέβαινε

σε

προηγούµενες συνεδριάσεις. Όλοι συντάχθηκαν µε
τις θέσεις του ∆ηµάρχου και ταυτίστηκαν απόλυτα
µαζί του µετά από πολύ καιρό. Γενικά, ελάχιστοι
ήταν οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας που πήραν το
λόγο και έδειχναν να θέλουν να τελειώνει το θέµα
στα γρήγορα. Σαν ένα αόρατο χέρι να τους
καθοδηγούσε και να τους υποδείκνυε τι έπρεπε να
κάνουν….
Τα ερωτήµατα που προκύπτουν για τον Βιολογικό
είναι καίρια:
1. Αν ξηλωθεί η µονάδα πώς θα εξεταστεί τι δεν

πήγαινε καλά µέχρι σήµερα; ∆εν πρέπει πρώτα να
βρεθούν οι πραγµατικές αιτίες των προβληµάτων;
Ποιος µάς λέει ότι η αντικατάσταση του
εξοπλισµού της από ίδιο εξοπλισµό θα τα λύσει;

της

οδηγίες
φέτος

θα
πριν

προλάβαιναν
την

έναρξη

να
της
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Επικίνδυνη η κατάσταση µε τα ιπτάµενα: Παρέµβαση
(µόνο) από την παράταξή µας
Τους τελευταίους µήνες οι περιπτώσεις
πολύωρων καθυστερήσεων και µαταιώσεων
δροµολογίων ιπταµένων από και προς το
λιµάνι του Πόρου παρουσιάζουν ιδιαίτερα
µεγάλη συχνότητα και σοβαρότητα, χωρίς να
υπάρχει καµία σοβαρή αντίδραση από το
∆ήµο και το Λιµεναρχείο.

Σε πολλές από τις περιπτώσεις αυτές, οι επιβάτες
περιµένουν επί ώρες στο λιµάνι αναχώρησης χωρίς
καµία πληροφόρηση και σε πολλές άλλες τα
δροµολόγια µαταιώνονται εξ ολοκλήρου και οι
επιβάτες µεταφέρονται οδικώς στον προορισµό τους,
όπου φτάνουν µε τεράστια καθυστέρηση. Εξίσου
συνηθισµένες και ακόµα πιο ανησυχητικές, είναι οι
περιπτώσεις κατά τις οποίες σηµειώνεται βλάβη στις

Ωστόσο, µέχρι σήµερα, το Λιµεναρχείο δεν έχει

και άφιξης, διακοπής ή µαταίωσης του ταξιδιού:

µηχανές των υδροπτερύγων κατά τη διάρκεια του

απαντήσει στα ερωτήµατά µας. Και δυστυχώς δεν

δικαίωµα πλήρους και έγκαιρης ενηµέρωσης.

ταξιδιού, µε αποτέλεσµα να προκαλούνται

είναι η πρώτη φορά που το κάνει τον τελευταίο

n ¨Ó περίπτωση καθυστερηµένης αναχώρησης

απαράδεκτες καθυστερήσεις στην άφιξη των

χρόνο: δεν έχει επίσης απαντήσει στα ερωτήµατα

πάνω από 90 λεπτά: δικαίωµα επιστροφής του

δροµολογίων και κυρίως να τίθενται σε κίνδυνο η

που απευθύναµε στις 29.4.2013, σχετικά µε το πού

ναύλου είτε µεταφοράς υπό παρεµφερείς συνθήκες,

ασφάλεια και οι ζωές των επιβατών, όπως συνέβη κατά

επιτρέπεται και πού απαγορεύεται ο ελλιµενισµός

το ταχύτερο δυνατό και χωρίς επιπλέον επιβάρυνση,

το πρόσφατο συµβάν µε την προσάραξη του

ιδιωτικών σκαφών στο λιµάνι του Πόρου και στις

στον τελικό προορισµό και παροχή γευµάτων και

ιπτάµενου στα Τσελεβίνια στις 18.12.2013.

8.5.2013, σχετικά µε τα περιστατικά ρύπανσης της

αναψυκτικών.

θάλασσας από τον Βιολογικό στο Νεώριο.

n¨Ó περίπτωση καθυστερηµένης άφιξης πάνω

Μια ηµέρα πριν από το εν λόγω συµβάν (17.12.2013),

∆εν έχει απαντήσει επίσης ούτε καν στο ∆Σ

1 ώρα: αποζηµίωση ίση µε το 25% της τιµής του

η παράταξή µας είχε προτείνει στο ∆Σ την

Πόρου, το οποίο δυνάµει της υπ’ αριθµ.

εισιτηρίου.

ανάληψη συγκεκριµένων πρωτοβουλιών για την

155/18.7.2013 απόφασής του, τού απηύθυνε

nΣε περίπτωση καθυστερηµένης άφιξης πάνω

αποζηµίωση των επιβατών και την αποτροπή

αίτηµα: α) για καλύτερη αστυνόµευση της ζώνης

2 ώρες: αποζηµίωση ίση µε το 50% της τιµής του

συνέχισης της απαράδεκτης αυτής κατάστασης –

ελλιµενισµού στον προβλήτα του λιµανιού από τη

εισιτηρίου.

ειδικά δε για την αποτροπή πρόκλησης σοβαρού

νότια µάντρα του Κ.Ε.Πόρος έως τον Ευαγγελισµό,

ατυχήµατος, µε δεδοµένη την προφανή ανεπαρκή

β) για γνωστοποίηση των επιτρεπόµενων ζωνών και

Τα παραπάνω δικαιώµατα ασκούνται -αντίστοιχα- στο

κατάσταση των µηχανών των υδροπτερύγων.

των

λιµάνι αναχώρησης ή άφιξης του πλοίου, µε

Η δηµοτική αρχή αρνήθηκε να φέρει προς

σκάφους στην ίδια περιοχή και για ανάρτηση της

ενυπόγραφη

συζήτηση το θέµα και δήλωσε αορίστως ότι θα το

σχετικής σήµανσης και γ) για γνωστοποίηση των

εντύπου, το οποίο υποχρεούται να χορηγεί η

φέρει για συζήτηση σε επόµενη συνεδρίαση.

ονοµάτων όσων επιτρέπεται να υποβοηθούν την

ακτοπλοϊκή εταιρία κατά την ενηµέρωση για την

Ωστόσο, δεν το έκανε ποτέ, παρότι στο µεταξύ

καβοδεσία των σκαφών και όλων των παραβάσεων

καθυστέρηση ή τη διακοπή του ταξιδιού. Για κάθε

η τοποθέτησή µας αποδείχθηκε προφητική.

που έχουν βεβαιωθεί το 2013 σχετικά µε το

παράπονο ή καταγγελία κατά τη διάρκεια του ταξιδιού

Έτσι, µε δεδοµένη την αδικαιολόγητη αδράνεια που

ευρύτερο εν λόγω ζήτηµα.

οι επιβάτες δικαιούνται να απευθύνονται στον αρµόδιο

απαγορεύσεων

ελλιµενισµού

ανά

τύπο

συµπλήρωση

του

σχετικού

αξιωµατικό του πλοίου και µετά την άφιξη, στον

επιδεικνύει ο ∆ήµος για το θέµα, η παράταξή µας
στις 30.12.2013 απέστειλε επείγον έγγραφο στο

Τα δικαιώµατα των επιβατών

εκδότη του εισιτηρίου ή στην ακτοπλοϊκή εταιρία ή

Λιµεναρχείο Πόρου, µε το οποίο ζητάει να τής

Εν αναµονή της απάντησης του Λιµεναρχείου (την

στο τοπικό Λιµεναρχείο. Εάν κάποιος επιβάτης

κοινοποιηθούν στοιχεία (όνοµα πλοίου,

οποία ελπίζουµε ότι θα λάβουµε σύντοµα) η

θεωρεί ότι τα παραπάνω δικαιώµατα δεν έχουν γίνει

δροµολόγιο,

ώρες

παράταξή µας ενηµερώνει τους κατοίκους και

σεβαστά και οι προβλεπόµενες δυνατότητες άσκησής

καθυστέρησης, αιτία καθυστέρησης) για

επισκέπτες του Πόρου για τα δικαιώµατά τους

τους δεν παρασχέθηκαν, µπορεί να υποβάλει

όλες τις περιπτώσεις καθυστερήσεων και

ως επιβατών, σε περιπτώσεις καθυστέρησης ή

καταγγελία στην ακτοπλοϊκή εταιρία εντός 2 µηνών

µαταιώσεων δροµολογίων το 2013 και να τής

µαταίωσης του ακτοπλοϊκού ταξιδιού Πόρου - Πειραιά

από την ηµεροµηνία που σηµειώθηκε το συµβάν (και η

γνωστοποιηθούν οι ενέργειες στις οποίες έχει

(και αντίστροφα), που δεν οφείλονται σε ακραίες

εταιρία να δώσει την τελική απάντηση εντός 2 µηνών)

προχωρήσει αρµοδίως το Λιµεναρχείο για την

καιρικές συνθήκες ή φυσικές καταστροφές:

ή στο Λιµεναρχείο του προορισµού, στον Συνήγορο

αντιµετώπιση της κατάστασης.

n ¨Ó περίπτωση καθυστερηµένης αναχώρησης

του Καταναλωτή ή στα αρµόδια δικαστήρια.

αριθµός

επιβατών,

Καθαριότητα
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«Πρωταθλητής» στα απορρίµµατα ο ∆ήµος Πόρου.
Οι προτάσεις της παράταξής µας
38% απόκλιση από το µέσο όρο παραγωγής
απορριµµάτων των κατοίκων της Αττικής.
Τα παραπάνω άλλωστε επιβεβαιώθηκαν και από
την σιωπή του ∆ήµου στο έγγραφο ερώτηµα που
είχε απευθύνει η παράταξή µας στις 15.3.2011, µε το
οποίο ζητούσε τη χορήγηση συγκεντρωτικών
στοιχείων για την ανακύκλωση του ∆ήµου τα έτη
2009 και 2010 και ρωτούσε ποια είναι η διαδικασία
που ακολουθείται, αν υπάρχει σύµβαση µε
συγκεκριµένη εταιρία και ποιοι οι όροι της, πώς γίνεται
η µεταφορά των υλικών προς την εταιρία αυτή, αν η
διαδικασία µεταφοράς έχει διακοπεί και -αν ναι- ποια
είναι η τύχη των προς ανακύκλωση υλικών.
Οι προτάσεις της παράταξής µας για ένα
ολοκληρωµένο και αποτελεσµατικό σύστηµα
Την ώρα που οι ∆ήµοι πανελλαδικά οδηγούνται

Μεταξύ

σε µείωση των απορριµµάτων, δηµιουργώντας

σκουπίδια ανά κάτοικο βρίσκονται ∆ήµοι στους

| Χωροθέτηση εκ του µηδενός των θέσεων

νέα δεδοµένα για το θέµα της συνολικής

οποίους διαµένουν άτοµα υψηλών εισοδηµάτων, µε

τοποθέτησης όλων των κάδων και αντικατάσταση

διαχείρισης των σκουπιδιών, ο ∆ήµος Πόρου

υψηλό ακόµα επίπεδο κατανάλωσης, όπως οι

των φθαρµένων κάδων και όλων των µπλε κάδων

αναδεικνύεται «πρωταθλητής» στα παραγόµενα

∆ήµοι Κηφισιάς, µε 691 κιλά ανά κάτοικο το έτος,

που κακώς χρησιµοποιούνται για κοινά απορρίµµατα.

απορρίµµατα.

και Γλυφάδας µε 616. Εκτός από τους ∆ήµους των

| Εφαρµογή συστηµάτων υπόγειων κάδων, όπου

Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία του Ειδικού

ευπόρων κατοίκων, µεγάλες ποσότητες απορριµµάτων

είναι τεχνικά δυνατό.

∆ιαβαθµιδικού

Αττικής

κατ’ άτοµο παρουσιάζουν και ∆ήµοι µε βιοµηχανική,

| Επανέναρξη της διαδικασίας ανακύκλωσης µε

(Ε∆ΣΝΑ), στον οποίο µετέχουν οι ∆ήµοι και η

βιοτεχνική ή γεωργική δραστηριότητα όπως ο ∆ήµος

προοπτική ανάπτυξης διαχωρισµού υλικών µε

Περιφέρεια Αττικής και έχει τη διαχείριση του

Ασπροπύργου, µε 1.035 κιλά το έτος, ο ∆ήµος

χρήση διαφορετικών χρωµάτων σακουλών και

ΧΥΤΑ της Φυλής. Ενώ ο µέσος όρος της Αττικής

Κορωπίου µε 627 κιλά κ.α.

παροχή κινήτρων για οικιακή κοµποστοποίηση,

στα παραγόµενα απορρίµµατα για το 2012

Ωστόσο, ο ∆ήµος Πόρου είναι ο µοναδικός µε

ειδικά στα σπίτια της υπαίθρου.

ανέρχεται σε 472 κιλά ανά άτοµο, ο ∆ήµος Πόρου

µεγάλη παραγωγή σκουπιδιών στον οποίο η

| Θέσπιση τις µέρες αιχµής διπλών δροµολογίων

χτύπησε «κόκκινο» µε 651 κιλά ανά άτοµο.

απόκλιση από το µέσο όρο δεν οφείλεται ούτε στο

των απορριµµατοφόρων, το πρωί και το µεσηµέρι

Από τα στοιχεία του ΕΣ∆ΝΑ το 2012 προκύπτει

υψηλό εισόδηµα των κατοίκων του, ούτε στη

και δροµολογίου του µικρού απορριµµατοφόρου

σηµαντική µείωση των απορριµµάτων κατά 19% σε

βιοµηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα.

στη Σφαιρία στη 1:00 το πρωί.

σχέση µε το 2010. Η µείωση αυτή αφορά τους 65

Οπωσδήποτε οφείλεται εν µέρει στην τουριστική

| Τα καταστήµατα εστίασης και τα εµπορικά

∆ήµους της Αττικής που αποστέλλουν τα

δραστηριότητα, ωστόσο ο βασικός λόγος για την

καταστήµατα της Σφαιρίας θα πρέπει να βγάζουν

σκουπίδια τους στη Φυλή, αλλά είναι ενδεικτική των

απόκλιση είναι η µηδενική λειτουργία της

τα απορρίµµατά τους µόνο µισή ώρα νωρίτερα από

τάσεων

περιλαµβάνονται

ανακύκλωσης, σε αντίθεση µε όλους σχεδόν τους

την ώρα των δροµολογίων και ακριβώς την ώρα

∆ήµοι µε πλουσιότερα ή φτωχότερα κοινωνικά

υπόλοιπους ∆ήµους της Αττικής. Σύµφωνα µε τα

διέλευσης του βραδινού δροµολογίου (οι συγκεκριµένες

στρώµατα, βιοµηχανικοί ή αµιγώς αστικοί, καθώς

στατιστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα υλικά που

προθεσµίες δεν θα ισχύουν για τους ιδιώτες).

και µικρό ποσοστό ∆ήµων µε καλλιέργειες.

καταλήγουν

Ελλάδα

| Τοποθέτηση 20 κάδων στο πάρκινγκ του νέου

Σύµφωνα µε την ανάλυση των στοιχείων, η µείωση

αντιστοιχούν περίπου στο 25% των υπόλοιπων

λιµανιού για απόθεση απορριµµάτων όλες τις ώρες.

των απορριµµάτων τα τελευταία χρόνια αποτελεί

απορριµµάτων. Αν αναλογιστεί κανείς ότι στο ∆ήµο

| Πλήρης απαγόρευση απόθεσης χαρτοκιβωτίων,

συνέπεια της επέκτασης της φτώχειας και της

Πόρου, τα υλικά αυτά, είτε απορρίπτονται από τους

µεγάλων αντικειµένων,

µείωσης της κατανάλωσης.

κατοίκους στους (όποιους) κάδους ανακύκλωσης,

κάδους και τοποθέτηση κάδου οικοδοµών σε

αλλά στη συνέχεια προωθούνται στη χωµατερή µαζί

προκαθορισµένο χώρο.

Τα συµπεράσµατα για το ∆ήµο Πόρου:

µε τα υπόλοιπα απορρίµµατα, είτε δεν καταλήγουν

| Εκστρατεία Ενηµέρωσης για την εφαρµογή του

Ο ∆ήµος Πόρου µε 651 κιλά ανά άτοµο και 38%

καν στους κάδους αυτούς, αφού οι περισσότεροι

προγράµµατος καθαριότητας.

απόκλιση από το µέσο όρο, βρίσκεται στην

κάτοικοι πλέον δεν ξεχωρίζουν τα απορρίµµατα

| Μέτρα ελέγχου: επιβολή προστίµων, διενέργεια

όγδοη θέση µεταξύ 65 ∆ήµων.

γνωρίζοντας ότι είναι µάταιο, τότε εξηγείται η κατά

καθηµερινών δειγµατοληπτικών ελέγχων.

Συνδέσµου

πανελλαδικά,

καθώς

Νοµού

των

∆ήµων

στην

που

παράγουν

ανακύκλωση

στην

πολλά

διαχείρισης απορριµµάτων:

κλαδιών

κτλ.

στους
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Λιµάνι

Ιδιωτικοποίηση Λιµανιού: «Συνωµοσία» απώλειας προθεσµιών
υπέρ των σχεδίων του ΤΑΙΠΕ∆
στους αποδέκτες του στις 19.12.2013, ηµέρα κατά
την οποία το θέµα εισήχθη τελικά προς συζήτηση
στο ΠΣ.
Η συζήτησή του θέµατος βέβαια στο ΠΣ 79 µέρες
µετά την ανακοίνωση είχε καθαρά προσχηµατικό

χαρακτήρα, αφού η προβλεπόµενη προθεσµία είχε
χαθεί προ πολλού και η γνώµη του ΠΣ (όπως και
του ∆ήµου) θεωρείτο ήδη ως θετική. Σαν να µην
έφτανε αυτό, το ΠΣ (το οποίο στο παρελθόν είχε
επίσης λάβει απόφαση κατά της ιδιωτικοποίησης
του λιµανιού), µετά από εισήγηση της πλειοψηφίας
και του επικεφαλής της µειοψηφίας (απόντος του
κ. Β. Κικίλια) κ. Σπ. Σπυρίδωνα, έλαβε απόφαση
αναβολής του θέµατος, µε αποτέλεσµα µέχρι σήµερα
να µην έχει εκφράσει (ούτε καν εκπρόθεσµα) κάποια
γνώµη.
Η στάση του κ. Σπ. Σπυρίδωνα

Παρά τις οµόφωνες αποφάσεις του ∆Σ κατά της

τη µέχρι τότε κωλυσιεργία της δηµοτικής αρχής,

Αρνητική εντύπωση προκάλεσε η στάση, αλλά και η

ιδιωτικοποίησης του λιµανιού, ο ∆ήµος Πόρου δεν

ο Γιάννης ∆ηµητριάδης, προθυµοποιήθηκε να

ανακοίνωση που εξέδωσε στις 8.1.2014, ο κ. Σπ. Σπυρίδωνας,

απέστειλε στο Περιφερειακό Συµβούλιο Αττικής

αναθέσει ιδιωτικά σε δικηγόρο τη σύνταξη

ο οποίος ισχυρίστηκε ότι την αναβολή του θέµατος

αρνητική

Μελέτης

εξώδικου αιτήµατος, στο οποίο θα επισηµαίνονταν

προκάλεσε η κοινοποίηση του εξωδίκου µας.

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) των

οι παραβάσεις της νοµοθεσίας που σχετίζονται µε

Ωστόσο, το επιχείρηµα αυτό (δηλαδή ότι το ΠΣ

λιµενικών έργων που δροµολογεί το ΤΑΙΠΕ∆

την ΜΠΕ, ώστε να τεκµηριωθεί µε τον καλύτερο

δεν εξέφρασε αρνητική γνώµη επειδή θέσαµε

στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησης του λιµανιού.

δυνατό τρόπο η αρνητική γνώµη που (σύµφωνα µε

υπόψη του 13 σελίδες υποστήριξης αυτής της

Αλλά και το ΠΣ, από τη µεριά του, απώλεσε την

προηγούµενη απόφασή του) θα έπρεπε να εκδώσει

αρνητικής γνώµης) είναι εµφανώς παράλογο.

προθεσµία που ορίζει ο νόµος για να αποστείλει τη

το ∆Σ. Σύµφωνα µε την πρότασή µας, την οποία

Επιπλέον, ο κ. Σπυρίδωνας ανέφερε ότι «καµία

γνώµη του στις αρµόδιες υπηρεσίες. Έτσι, µε βάση

αποδέχτηκε ο κ. Στρατηγός, το εξώδικο θα

ηµεροµηνία ή προθεσµία δεν χάθηκε», κάτι που

τη

διαδικασία

εγκρινόταν από το ∆Σ σε επόµενη συνεδρίαση και

-όπως εξηγήθηκε ανωτέρω- είναι ψευδές. Τέλος, ο

διαβούλευσης για την περιβαλλοντική αδειοδότηση

θα επιδιδόταν στους αρµόδιους Υπουργούς και

πρώην ∆ήµαρχος Πόρου, επί της ουσίας του

των λιµενικών έργων του ΤΑΙΠΕ∆, οι γνώµες του

προϊστάµενους ∆ιευθύνσεων, καλώντας τους να

θέµατος, δήλωσε ότι «είναι µια ευκαιρία να

∆Σ Πόρου και του ΠΣ Αττικής, λαµβάνονται

µην εγκρίνουν την ΜΠΕ και τις συναφείς ενέργειες

ξαναδούµε τις θέσεις µας, που πρέπει να είναι

υπόψη ως θετικές (ακόµα και αν κατόπιν εορτής

του ΤΑΙΠΕ∆. Παράλληλα, θα κοινοποιείτο στην

ενιαίες, µε µοναδικό γνώµονα το καλό του τόπου

τα αντίστοιχα Συµβούλια «θυµηθούν» να εκδώσουν

Εισαγγελέα ∆ιαφθοράς κ. Ελένη Ράικου και στο ΠΣ

µας και κυρίως να ενηµερωθούν πλήρως και

αρνητική γνώµη).

Αττικής, σε απάντηση του εγγράφου για έκφραση

αντικειµενικά οι φορείς και οι κάτοικοι του Πόρου».

γνώµης επί της ΜΠΕ.

Με ανακοίνωσή που εκδώσαµε στις 10.1.2014, τού

Παίρνοντας τα πράγµατα από την αρχή, το ΠΣ την

Ωστόσο, η παράταξη Στρατηγού, σε ένα ακόµα

απαντήσαµε τα εξής: «Τού θυµίζουµε τις

1.10.2013 ανακοίνωσε ότι παρέλαβε από το αρµόδιο

κρίσιµο θέµα για τον τόπο έκανε κωλοτούµπα και,

οµόφωνες αποφάσεις του ∆Σ Πόρου εναντίον

Υπουργείο την επίµαχη ΜΠΕ και απέστειλε

αφού προκάλεσε καθυστέρηση δύο µηνών στην

της ιδιωτικοποίησης του λιµανιού. Γιατί θέλει

έγγραφο στο ∆ήµο Πόρου, ζητώντας τη γνώµη του

επίδοσή του εξωδίκου, στις 9.12.2013, µετά από

να τις ξαναδούµε; Ποια είναι η ευκαιρία, για

∆Σ επί αυτής. Σύµφωνα µε τη σχετική

εισήγηση της κ. Στ. Μητσιοπούλου, αποφάσισε

ποιον

νοµοθεσία

και

τελικά να µην το υπογράψει και να µην εκφράσει

δηµιούργησε; Εφόσον ο κ. Σπυρίδωνας

ά.3,παρ.2,Ν.4014/2011), ο ∆ήµος Πόρου θα

καθόλου γνώµη επί της ΜΠΕ. Έτσι το εξώδικο

ανοίγει το θέµα της αλλαγής της θέσης του

έπρεπε να αποστείλει τη γνώµη του στο ΠΣ

υπογράφηκε µόνο από τις παρατάξεις της

∆ήµου σχετικά µε το µείζον θέµα της

εντός ενός µήνα από την ανακοίνωση, ενώ το

µειοψηφίας, τον ανεξάρτητο σύµβουλο Μπ. Τσούκα,

ιδιωτικοποίησης του λιµανιού, ας το κάνει µε

ΠΣ στο αρµόδιο Υπουργείο εντός δύο µηνών.

το Σωµατείο Λεµβούχων, την Ένωση Αυτοκινητιστών

τη µόνη ιδιότητα υπό την οποία νοµιµοποιείται

Σύµφωνα µε τις ίδιες διατάξεις, η µη

Ταξί, το Σύλλογο Πολιτών & Καταναλωτών και το

να το κάνει. Αλλιώς, δεν δικαιούται να

αποστολή

Σύλλογο «Πρωτοβουλία - Πόρος» και –αφού

ερµηνεύει αυθαίρετα τις θέσεις της αιρετής

προθεσµιών εξοµοιούται µε θετική γνώµη.

εξαντλήθηκε κάθε περιθώριο να µεταπειστεί η

τοπικής αυτοδιοίκησης και πολύ περισσότερο

Στη συνεδρίαση του ∆Σ της 24.10.2010, µε δεδοµένη

δηµοτική αρχή και να το συνυπογράψει- επιδόθηκε

να υποδεικνύει την αλλαγή τους».

γνώµη

σχετική

επί

νοµοθεσία,

της

στη

(ά.43,παρ.2,Ν.4179/2013

γνωµοδότησης

εντός

των

είναι

ευκαιρία

και

ποιος

τη

Τοποθετήσεις

Ξεπουλιέται το λιµάνι του Πόρου - Παιχνίδια του ΤΑΙΠΕ∆!
Άµεσα τοπικό ∆ηµοψήφισµα!
του ∆ηµήτρη Πάνου*
Το λιµάνι του Πόρου

καταστήµατα λαϊκής τέχνης; Τι κέρδος θα έχει η

Τη στιγµή που η κυβέρνηση έχει φάει τα ψωµιά της,

ξεπουλιέται! Νοικιάζεται

τοπική κοινωνία; Τι νοµική κάλυψη θα έχει ο ∆ήµος

δεν γίνεται να χάσει ο Λαός του Πόρου και του

µε αδιαφανείς διαδικασίες!

από τη µη εκπλήρωση των συµβατικών όρων του

Γαλατά το λιµάνι του, επειδή κάποιοι θέλουν να το

Όποιος θα ελέγξει το

ενοικιαστή;

δώσουν άρον-άρον και κοψοχρονιά!

λιµάνι θα ελέγχει Πόρο

Για τούτους και για χίλιους άλλους λόγους

Το λιµάνι είναι και θα παραµείνει δικό µας!

και Γαλατά για τα επόµενα

ΠΡΟΤΕΙΝΩ ανοικτή συγκέντρωση των ∆ηµοτικών

Οι πολίτες Πόρου-Γαλατά θα έχουν τον τελικό

πενήντα χρόνια!

Συµβουλίων Πόρου-Γαλατά, όλων των ενδιαφεροµένων

λόγο!

Αναρωτιόµαστε:

φορέων και ατόµων εντός ευλόγου χρόνου!

Τέρµα η υπνοβλάκωση!

Τι θα απογίνουν οι βαρκάρηδες και οι ταξιτζήδες; Τι

Να κληθούν όλοι οι υπεύθυνοι και να ακουστούν

Καιρός για αγώνες!

τύχη θα έχουν τα καταστήµατα Πόρου και Γαλατά

όλες οι απόψεις!

Να γίνει άµεσα τοπικό ∆ηµοψήφισµα!

για τα επόµενα πενήντα χρόνια; Θα κλείσουν τα

∆ΕΝ ∆ΕΧΟΜΑΙ τα τετελεσµένα γεγονότα και θα

Με αγωνιστικούς χαιρετισµούς!

περισσότερα και θα µείνουν ελάχιστα; Ο άγνωστος

αγωνιστώ µε όλες µου τις δυνάµεις µαζί µε τους

ενοικιαστής θα οικοδοµήσει πάνω στο λιµάνι; Θα

συµπατριώτες

τοποθετηθούν κάγκελα παντού; Θα είναι δύσκολο

πραξικοπηµατική εκχώρηση του Λιµανιού του Πόρου!

το περπάτηµα στην παραλία; Θα έχει δικά του

Θέλουµε ∆ΙΑΛΟΓΟ και όχι αποφασίζουµε και

εστιατόρια, καφενεία, µπαράκια και παντός είδους

διατάσσουµε!

µου

για

να

ανατρέψουµε

την

*Ο ∆ηµήτρης Πάνου
είναι δικηγόρος, επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας

Σελ. 14

Τοποθετήσεις

Ανάβρα
της Ζωής Κεφαλληνού*

Πριν από 16 χρόνια η Ανάβρα ήταν απλά ένα

εθελοντισµού στο σχέδιο ανάπτυξης του χωριού.

και γνωρίζω σχεδόν όλους τους κατοίκους του,

αποµακρυσµένο χωριό της Μαγνησίας στο οποίο

«Ο εθελοντισµός ήταν ένα επιπλέον στοιχείο που

άλλους περισσότερο και άλλους λιγότερο. Είναι

λίγοι κάτοικοι και πολλά ζώα συµβίωναν σε έναν

µας βοήθησε σηµαντικά. Ο καθένας προσέφερε από

άνθρωποι περήφανοι και νοικοκύρηδες που τους

ερειπωµένο και εγκαταλελειµµένο από τους πάντες

τη θέση του ότι µπορούσε και ακόµα περισσότερα,

αξίζουν τα καλύτερα. Τώρα έχει φτάσει η ώρα της

τόπο. Λίγα χρόνια µετά, αυτός ο τόπος, όχι µόνο

χωρίς να του ζητηθεί. Το προσωπικό συµφέρον

δράσης! Χρειάζεται να παραδειγµατιστούµε από το

κατάφερε να σταθεί όρθιος, αλλά να αποτελέσει

παραµερίστηκε και δουλέψαµε όλοι για το οµαδικό

επιτυχηµένο µοντέλο της Ανάβρας και να

πρότυπο ανάπτυξης για όλη την Ευρώπη. Κρατικά

συµφέρον. Συνεργαστήκαµε άπταιστα και τα

συνεργαστούµε για να αναδείξουµε τον τόπο µας.

κανάλια

αποτελέσµατα τα µάθατε από τα Μέσα Μαζικής

Είναι η ώρα να αναλάβουµε τις ευθύνες µας και να

επισκέπτες εντός και εκτός των ελληνικών συνόρων,

Ενηµέρωσης».

δουλέψουµε οργανωµένα για το δικό µας συµφέρον.

επισκέπτονται την Ανάβρα για να µάθουν το µυστικό

Ολοκληρώνοντας τη συζήτησή µου µαζί του, έπιασα

Οι καταστάσεις δεν θα αλλάξουν αν εµείς δεν

της ανάπτυξης της.

τον εαυτό µου να συγκρίνει την Ανάβρα µε τον

πάρουµε την απόφαση να κάνουµε ό,τι χρειάζεται για

Η Ανάβρα βρίσκεται 324 χλµ. µακριά από την Αθήνα

Πόρο. Σκεφτόµουν τη «συνταγή» της επιτυχίας

να αλλάξουν.

και 40 χλµ. από τον Αλµυρό Βόλου, σε υψόµετρο

αυτού του µικρού τόπου και διαπίστωσα ότι κανένα

1.000 µέτρων. Ο µέσος όρος ηλικίας των κατοίκων

από τα συστατικά της δεν απαιτούσε χρήµατα.

του χωριού είναι 37 – 40 ετών. Ο τόπος αυτός δεν

Στη συνέχεια διαπίστωσα µε µεγάλη χαρά ότι ο

γνώρισε ποτέ ανεργία και οι κάτοικοί του «αγνοούν»

Πόρος, ο δικός µας τόπος, έχει περισσότερα

την οικονοµική κρίση. Το µυστικό της επιτυχίας της

πλεονεκτήµατα από την Ανάβρα (εύκολη πρόσβαση,

Ανάβρας βρίσκεται στον τρόπο της αυτοδιοίκησης

µικρή απόσταση από τα κοντινότερα αστικά κέντρα,

της και µας το αποκαλύπτει µε πέντε µόνο λέξεις

φυσική οµορφιά, άριστα καταλύµατα κ.α.). Ενώ

ο κ. Τσουκαλάς, πρώην Κοινοτάρχης της Ανάβρας

λοιπόν θα µπορούσε το νησί µας να ξεχωρίζει,

για 16 συναπτά έτη: «ενθουσιασµός, κέφι, µεράκι,

δυστυχώς τα τελευταία χρόνια η εικόνα που

αγάπη, πίστη». Σε επικοινωνία που είχα µαζί του,

παρουσιάζει δεν αρµόζει ούτε στο όνοµά του, ούτε

ο κ. Τσουκαλάς µου µίλησε και για τη σηµασία του

στους ανθρώπους του. Ζω στον Πόρο από το 1984

κάθε

ευρωπαϊκής

χώρας,

αλλά

και

*Η Ζωή Κεφαλληνού
είναι επιχειρηµατίας

Τοποθετήσεις

Σελ. 15

Τουρισµός: το Α και το Ω της οικονοµίας του νησιού µας
του Μπάµπη Τσούκα*
επαγγέλµατα

προτάσεις και µάλιστα µε αποφάσεις ∆Σ, δεν

δεν δίνουµε ΤΙΠΟΤΑ. Είναι καιρός να αλλάξει αυτό

συνδέονται σ’ αυτό το

εφάρµοζαν παρά ελάχιστες (και αυτές κατά το

και να αποφασιστεί ένα σταθερό ποσοστό που θα

δέντρο

λέγεται

δοκούν).

διατίθεται για τον σκοπό αυτό κάθε χρόνο.

δρουν

Χρειάζεται λοιπόν άµεσα αλλαγή. ∆ηλαδή Τ.Α. που

13) Θα πρέπει να παραβλέψουµε την οικονοµική

όπως τα φύλλα στα κλαριά

να θέλουν και να µπορούν

να θεραπεύσουν το

κρίση και να κάνουµε ότι µπορούµε για να γίνουµε

του. ∆ηλαδή φύλλα, κλαριά

δέντρο µας. Καταρχάς, δηµιουργία οµάδας που θα

µια ΟΑΣΗ ξεκούρασης, µια ΟΑΣΗ διασκέδασης για

και κορµός είναι τόσο

ασχολείται αποκλειστικά µε τον Τουρισµό (κάτι

τον επισκέπτη µας. Καλές παροχές υπηρεσιών

αλληλοεξαρτώµενα

ώστε

ανάλογο µε το υπουργείο Τουρισµού σε τοπικό

λοιπόν στην καλύτερη δυνατή τιµή. Να το

αν λείψει κάποιο από τα τρία, το δέντρο παύει να

επίπεδο). Σκοπός της οµάδας αυτής θα είναι η

οργανώσουµε και να το φωνάξουµε για να το

υπάρχει και επέρχεται ο µαρασµός και η ερήµωση.

οργάνωση και ο συντονισµός των απαραίτητων

µάθουν

Οι Τοπικές Αυτοδιοικήσεις ΠΡΟ του αεροδροµίου

ενεργειών για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού

πανέµορφο νησί. Είµαστε κοντά στην Αθήνα. Είµαστε

«Ελ. Βενιζέλος» απλά έβλεπαν τους επαγγελµατίες να

αποτελέσµατος.

καθαροί. Είµαστε φθηνοί µε καλές παροχές

µαζεύουν τους ζουµερούς καρπούς του δέντρου και

1) Αναδιοργάνωση του νησιού µας έτσι ώστε οι εν

υπηρεσιών. Μπορείτε να µας επισκεφθείτε µε το

εισέπρατταν τέλη παρεπιδηµούντων χωρίς καν να

δυνάµει επισκέπτες να το προτιµούν και να είναι οι

αυτοκίνητό σας σε λιγότερο από δύο ώρες, µε

διανοούνται ότι είναι ανταποδοτικά. Μετά την

καλύτεροι διαφηµιστές µας όταν φύγουν.

συµβατικό πλοίο ή µε τα ιπτάµενα δελφίνια. Έχουµε

κατασκευή του αεροδροµίου διαπιστώσαµε ότι αυτό

2) Οργάνωση επιµορφωτικών σεµιναρίων για την

πανέµορφες,

λειτουργεί παρασιτικά στο δέντρο µας αφαιρώντας

καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών.

λιµανάκια. Είµαστε φιλόξενοι και έτοιµοι να σας

του το οξυγόνο και τα θρεπτικά συστατικά του

3) Η οµάδα θα αναλαµβάνει τις επαφές µε σχολεία,

προσφέρουµε καταφύγιο για να ξεφύγετε από τα

εδάφους. Αποτέλεσµα; Τα φύλλα κιτρίνισαν και

εταιρείες, αθλητικά σωµατεία κ.α., προτείνοντας το

προβλήµατά σας και να γεµίσετε τις µπαταρίες σας,

άρχισαν να πέφτουν. Το δέντρο µας (ο Τουρισµός)

νησί µας για εκδροµές και παρουσιάζοντας τις

αναπνέοντας το οξυγόνο που σας προσφέρουν τα

πεθαίνει.

παροχές που προσφέρουµε.

πευκόφυτα δάση µας και το ιώδιο της πεντακάθαρης

Οι Τ.Α. (οι κηπουροί και οι γεωπόνοι) συνεχίζουν να

4) Αρµοδιότητα της οµάδας θα είναι και η εξεύρεση

θάλασσάς µας. Είµαστε το κέντρο του Σαρωνικού και

ζητούν τα τέλη χωρίς να δείχνουν διάθεση

τρόπων µεταφοράς των εν δυνάµει επισκεπτών προς και

µπορούµε να γίνουµε το ορµητήριό σας για

ανταποδοτικότητας µέσα από τη διάγνωση των

από το νησί µας κατά τους µήνες αιχµής και όχι µόνο.

µονοήµερες αποδράσεις σε Επίδαυρο, Μυκήνες,

αιτιών και την προσπάθεια θεραπείας. Τι πρέπει

5) Οργάνωση και πρόσληψη τοπικού εργατικού

Ερµιόνη, Ναύπλιο και όλα τα νησάκια του

λοιπόν να γίνει; Πού πρέπει να εναποθέσουµε τις

δυναµικού του τοµέα ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ σε όλο το νησί.

Αργοσαρωνικού.

ελπίδες µας;

6) Οργάνωση πάρκινγκ σε διάφορα σηµεία του

14) Η οµάδα θα µας µάθει κατά κάποιο τρόπο να

Κατά πρώτον θα πρέπει να κρατήσουµε το δέντρο

νησιού αξιοποιώντας το ατού µας (τη διά ξηράς

λειτουργούµε

ζωντανό δηµιουργώντας έστω και µικρές ποσότητες

πρόσβαση).

οικογένεια.

οξυγόνου για τα φύλλα του και θρεπτικά συστατικά

7) Ρύθµιση του κυκλοφοριακού στη Σφαιρία µε

15) Η οµάδα θα οργανώσει όλους τους φορείς και

για τις ρίζες του. Ταυτόχρονα θα πρέπει να

τρόπο που θα αναδεικνύει το νησιωτικό χαρακτήρα,

συλλόγους έτσι ώστε να λειτουργούν συντονισµένα

αγωνιζόµαστε για αλλαγή της οικονοµικής πολιτικής

την αίσθηση ασφάλειας και την ευχαρίστηση που

µε στόχο την αναζωογόνηση του δέντρου µας.

του «Ελ. Βενιζέλος» ή τη δηµιουργία ενός

προέρχεται από έναν περίπατο και την ησυχία του

Θα µπορούσα να γράψω σελίδες ολόκληρες για το

περιφερειακού αεροδροµίου για την ευρύτερη

νησιού.

πως θα έπρεπε να λειτουργούµε. Εδώ, θα ήθελα να

περιοχή του Αργοσαρωνικού.

Η δηµιουργία

8) Οργάνωση και νοµιµοποίηση όλων των παραλιών

δώσω συγχαρητήρια στο Σύλλογο Πολιτών και

οξυγόνου µπορεί και επιβάλλεται να επιτευχθεί µε

έτσι ώστε οι επισκέπτες να απολαµβάνουν τις

Καταναλωτών για την πρωτοβουλία συγκέντρωσης µε

πολλούς τρόπους. Όλη η πολιτική των Τ.Α. θα πρέπει

καλύτερες παροχές υπηρεσιών.

στόχο την παράθεση ιδεών για το τι πρέπει να

να έχει ως βασικό στόχο την αναζωογόνηση του

9) Οργάνωση όλων των εναλλακτικών µορφών

κάνουµε για τον Τουρισµό µας.

δέντρου για να µην κινδυνεύει να ξεριζωθεί µε το

τουρισµού (Περιπατητικός, Πολιτιστικός, Αθλητικός,

Νοµίζω ότι είναι καιρός να σβήσουµε τις µαύρες

παραµικρό αεράκι. Τα γεγονότα δείχνουν ότι οι έως

Καταδυτικός, Θαλάσσιος κ.α.) για να παραταθεί όσο

σελίδες απραξίας και λαθών ανοίγοντας νέες και να

τώρα Τ.Α. απέτυχαν. Απέτυχαν όχι γιατί δεν ήξεραν,

το δυνατόν περισσότερο η τουριστική περίοδος.

αρχίσουµε να γράφουµε όλοι µαζί την ιστορία µας,

αλλά γιατί δεν ενδιαφέρθηκαν. Ενδιαφέρθηκαν για

10) Συµµετοχή σε τοπικές και διεθνείς εκθέσεις για τη

την παρακαταθήκη που θα αφήσουµε στα παιδιά µας.

άλλα πράγµατα εκτός από την αναζωογόνηση του

σωστή προβολή του προϊόντος µας.

Όλοι µαζί λοιπόν, σαν µια οικογένεια, οφείλουµε να

δέντρου µας. Καιρός λοιπόν να τους αλλάξουµε.

11) Συνεργασία µε τον ΕΟΤ και την Περιφέρεια για

κάνουµε τα πάντα για να ξαναδώσουµε ζωντάνια στο

Στο χέρι µας είναι.

οποιαδήποτε βοήθεια µπορούν να µας προσφέρουν.

δέντρο που µας δίνει ζωή, τον ΤΟΥΡΙΣΜΟ µας.

Σ’ αυτό το σηµείο πρέπει να λάβουµε υπόψη µας ότι

12) Είναι αδιανόητο να εξαρτόµαστε από τον

κατά καιρούς έχουν δηµιουργηθεί πολλές επιτροπές

Τουρισµό και να µην επικεντρωνόµαστε στην

τουρισµού µε µοναδικό σκοπό να διαλυθούν ξανά

εξυγίανσή του. Περνάµε κάθε χρόνο προϋπολογισµό

εντέχνως από τις Τ.Α. οι οποίες ενώ υιοθετούσαν τις

περίπου 4,5 εκατοµµυρίων ευρώ και για τον τουρισµό

Όλα

τα

Τουρισµός

που
και

όλοι.

ΥΠΑΡΧΟΥΜΕ.

γραφικές

σαν

παραλίες

οικογένεια.

Είµαστε

και

Μια

*Ο Μπάµπης Τσούκας
είναι ανεξάρτητος δηµοτικός σύµβουλος

ένα

απίθανα

φιλόξενη

Σελ. 16

Εκτός πορείας
Τι να τα κάνεις τα δέντρα όταν υπάρχουν οι τέντες;
Για άλλη µια φορά η δηµοτική αρχή εξάσκησε το προσφιλές της χόµπι να κόβει,
χωρίς καµία συµβουλή ειδικών και χωρίς να δίνει λογαριασµό σε κανέναν, τα
δέντρα του νησιού. Έτσι, ένα πρωινό οι καταπράσινοι φουντωτοί φίκοι που
οµορφαίνουν το τοπίο και το καλοκαίρι χάριζαν δροσιά και σκιά στους
περαστικούς και τους θαµώνες των µαγαζιών της παραλίας από τα ταξί έως τη
δηµοτική αγορά, µετατράπηκαν σε τσεκουρωµένους κορµούς δέντρων.
Ακούστηκαν διάφορες εξηγήσεις, όπως ότι οι ρίζες τους σπάνε τις πλάκες (τι
σχέση έχει αυτό µε το κλάδεµα άραγε;), ότι τα δέντρα χρειάζονταν τόνωση, αλλά
και το πιο ειλικρινές, ότι οι φυλλωσιές τους έκρυβαν ορισµένα µαγαζιά ή τις
ταµπέλες τους. Ακούστηκε επίσης ότι ο φίκος είναι ακατάλληλο είδος για τη
συγκεκριµένη περιοχή, πράγµα που δεν αποκλείεται να είναι και σωστό. Αυτό που
αποκλείεται όµως, είναι να θεωρηθεί ως σοβαρή η πρακτική της µυστικής και
αυθαίρετης εξολόθρευσης των δέντρων, µε µπακαλίστικα κριτήρια, χωρίς καµία
καθοδήγηση και επίβλεψη από ειδικούς.

Υπενθύµιση για συνάντηση
Οι υπάλληλοι του ∆ήµου Πόρου αποτελούν την ψυχή και το σώµα του ∆ήµου
και σε αυτούς οφείλεται εν πολλοίς η λειτουργία του σε µια περίοδο που δεν
είχαν καµία σοβαρή καθοδήγηση από τη ∆ιοίκηση. Η παράταξή µας έχει κατ΄
επανάληψη επιδιώξει να συναντηθεί και να συζητήσει εφ όλης της ύλης µε τα
συλλογικά τους όργανα, αλλά αυτό δυστυχώς δεν έχει γίνει µέχρι στιγµής εφικτό.
Ίσως ο φόρτος εργασίας, ίσως η αίσθηση ότι µια τέτοια συνάντηση µε την
αντιπολίτευση δεν επιτρέπεται από τη δηµοτική αρχή, έχουν ως αποτέλεσµα να
µην µας έχει δοθεί η ευκαιρία να δείξουµε σε όσους δεν µας γνωρίζουν, ότι δεν
είµαστε µπαµπούλες, ότι δεν «θα τους διώξουµε από τη δουλειά τους» κτλ. Έτσι,
δεν είχαµε την ευκαιρία να τούς πούµε το προφανές: ότι µόνο πάνω τους µπορεί
να βασιστεί η εξυγίανση του ∆ήµου και ότι µόνο κερδισµένοι µπορούν να βγουν
από τον εργασιακό εξορθολογισµό που ευαγγελιζόµαστε. Ελπίζουµε να έχουµε
την ευκαιρία να τους τα πούµε όλα αυτά στη συνάντηση που έχουµε ζητήσει
εγγράφως, µέσω του Προεδρείου τους από τις αρχές Νοεµβρίου, την οποία ο
Πρόεδρος του Σωµατείου έχει δεσµευθεί ότι θα προγραµµατίσουµε άµεσα.

Γιατί έχει κολλήσει το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο Πόρου;
Πρόκειται για το βασικό νοµοθέτηµα που θα ορίζει τις χρήσεις γης σε όλο το
∆ήµο Πόρου. Η µελέτη για την εκπόνησή του έχει ανατεθεί επί δηµαρχίας
Σπ. Σπυρίδωνα και η «α΄ φάση» του (περιγραφή υφιστάµενης κατάστασης)
παραδόθηκε στο ∆ήµο κάποτε, πριν το 2010. Ωστόσο, επί χρόνια το ∆Σ δεν την
εγκρίνει, µε αποτέλεσµα ο µελετητής να µην µπορεί να προχωρήσει στην
εκπόνηση της «β΄ φάσης», δηλαδή στις προτάσεις του. Οι παρατάξεις της
µειοψηφίας έφεραν δύο φορές το θέµα προς συζήτηση το 2011, αλλά η
πλειοψηφία ψήφισε «αναβολή», χωρίς στη συνέχεια να το ξαναφέρει προς
συζήτηση. Ανάµεσα στα όσα διαβάζουµε στην κατατεθειµένη περιγραφή της
υφιστάµενης κατάστασης είναι το εξής: «Η περιοχή επέκτασης του οικισµού του
Πόρου στο ΒΑ τµήµα της Σφαιρίας µέχρι την περιφερειακή οδό, για την οποία
βρίσκεται σε εξέλιξη η εκπόνηση Πολεοδοµική Μελέτη Επέκτασης, έχει εµβαδόν
0,53 Ha. Η ΠΜΕ βρίσκεται στο τελικό στάδιο έγκρισής της. Εκκρεµεί η εκπόνηση
της Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλότητας και η Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων». Πρόκειται βέβαια για το µείζον (πολιτικό) ζήτηµα της επέκτασης
ή όχι του οικισµού του Πόρου από το Μύλο προς τον «τουρκόδροµο» (στην
φωτογραφία αποτυπώνεται η επίµαχη έκταση). Περισσότερα σε επόµενο
τεύχος…

Άκρως επικίνδυνος ο δρόµος από Γαλατά προς Καραπολίτι
Γεµάτος παγίδες είναι ο δρόµος από το γήπεδο του Γαλατά προς την Πλάκα, την
Άρτιµο και το Καραπολίτι, τον οποίο χρησιµοποιούν καθηµερινά δεκάδες
οδηγοί, οι περισσότεροι των οποίων είναι δηµότες Πόρου. Στην περιοχή έχουν
γίνει πολλά τροχαία, ορισµένα από τα οποία θανατηφόρα και υπάρχει σοβαρός
κίνδυνους για τους διερχόµενους, ειδικά σε περιπτώσεις κακών καιρικών
συνθηκών και βροχής. Η φωτογραφία είναι ενδεικτική και αποτυπώνει, εκτός των
άλλων την αναισθησία και την ανευθυνότητα των υπευθύνων, αφού το µέσο που
τοποθετήθηκε για να αντιµετωπιστεί ένα πρόβληµα είναι εξίσου επικίνδυνο µε το
ίδιο το πρόβληµα. Η παράταξή µας γνωρίζει καλά τα προβλήµατα της περιοχής
και δέσµευσή της είναι ότι, εφόσον εκλεγεί, ο ∆ήµος θα ασχοληθεί για πρώτη
φορά µετά από χρόνια µε την αντιµετώπισή τους.

Ουδέν µονιµότερο του προσωρινού
Η θέση της συγκεκριµένης τρύπας που βρίσκεται επί χρόνια καλυµµένη µε µία
λαµαρίνα στη µέση του εικονιζόµενου στενού, έχει το συµβολισµό της. Βρίσκεται
ακριβώς κάτω από το παράθυρο του γραφείου ∆ηµάρχου και τη βλέπουν
καθηµερινά επί χρόνια όλα τα µέλη της δηµοτικής αρχής... Χωρίς να τη
φτιάχνουν βέβαια. Σκάφτηκε κάποια στιγµή για να γίνει µια σύνδεση ύδρευσης,
αλλά στη συνέχεια, αντί να αποκατασταθεί η επιφάνεια µε πλάκες, καπακώθηκε
µε µια λαµαρίνα και έµεινε έτσι. Επειδή, εκτός από άσχηµη, είναι και επικίνδυνη,
ας δώσουν οι υπεύθυνοι λίγη σηµασία στο θέµα και ας την επιδιορθώσουν. Μισή
µέρα δουλειά χρειάζεται.

Χάνονται οι φοίνικες του Πόρου
Οι φοίνικες του Πόρου αποτελούν ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά
γνωρίσµατά του το οποίο, µαζί µε άλλα, συνθέτει την ταυτότητά του νησιού. Σε
µια εποχή που η ταυτότητα αυτή χάνεται εξαιτίας ανθρωπογενών παρεµβάσεων
και που αποτελεί στοίχηµα επιβίωσης η ανασύστασή της, δεν υπάρχει η
πολυτέλεια ένα από τα λίγα εναποµείναντα στοιχεία της να αφήνεται να
καταστρέφεται. ∆υστυχώς αυτό ακριβώς συµβαίνει µε τους φοίνικες, οι οποίοι
πλήττονται από τη µάστιγα του κόκκινου σκαθαριού. Ο ∆ήµος, εκ του
αποτελέσµατος, έχει φανεί ανίκανος να διασώσει τους φοίνικες του νησιού, µε
αποτέλεσµα πολλοί από εκείνους που κοσµούσαν την παραλία να έχουν
ξεραθεί. Η κατάσταση χρειάζεται πολύ σοβαρή αντιµετώπιση και ο κίνδυνος να
αφανιστούν στην κυριολεξία τα πανέµορφα αυτά δέντρα από το νησί, είναι
υπαρκτός. Στο ∆ήµο µας έχουµε την τύχη να ζουν ορισµένοι πολλοί αξιόλογοι
γεωπόνοι, οι οποίοι σίγουρα θα µπορούσαν να συµβάλουν στην αντιµετώπιση
του προβλήµατος. Έχει ζητηθεί άραγε η βοήθεια τους;

