




Σελ. 3Οι δράσεις της παράταξής µας 

Η Αλλαγή Πορείας συνεχίζει τις ανοικτές συζητήσεις που ξεκίνησε τον 

Ιανουάριο στις γειτονιές του Πόρου µε στόχο να ακούσει τους 

προβληµατισµούς και τις απόψεις των πολιτών για τα θέµατα που τους 

απασχολούν στην περιοχή τους. 

Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση των πολιτών στην πρώτη συγκέντρωση 

που πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 26 Ιανουαρίου στην Πούντα ενώ 

δυνατό παρών έδωσαν οι κάτοικοι του Συνοικισµού που βρέθηκαν 

κοντά στην παράταξή µας την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου. 

Η πρώην ∆ηµοτική Σύµβουλος και γραµµατέας του 

Ειρηνοδικείου Καλαυρίας, Ελένη Κανατσίδη, και ο επιχειρηµατίας 

από το ηπειρωτικό τµήµα του ∆ήµου, Γεώργιος Κουτουζής, θα 

συµµετέχουν στο ψηφοδέλτιο του Γιάννη ∆ηµητριάδη. Η 

εµπειρία τους και η ηθική τους ακεραιότητα αποτελούν σηµαντικά 

εφόδια για την επίτευξη των εκλογικών στόχων της παράταξής 

µας και, εφόσον αυτοί ευοδωθούν, για την στήριξη της αυριανής 

δηµοτικής αρχής. 

Ο Γιάννης ∆ηµητριάδης, µαζί µε τα µέλη της παράταξής του, 

παρουσίασε τα βασικά σηµεία του προγράµµατός του και τις προτάσεις 

του για τη βελτίωση των περιοχών και απάντησε σε όλα τα ερωτήµατα 

που έθεσαν οι κάτοικοι. Η επόµενη ανοικτή συζήτηση θα 

πραγµατοποιηθεί στο Λεµονοδάσος, την Κυριακή 9 Μαρτίου, 

στις 12:00,στο κατάστηµα της Φωτεινής Καραδήµα στην Αλυκή. 

Θα ακολουθήσουν συγκεντρώσεις στη Μπρίνια, στο Ασκέλι, στο 

Νεώριο και στις υπόλοιπες περιοχές του Πόρου.

Η Αλλαγή Πορείας στις γειτονιές του Πόρου

Η Ελένη Κανατσίδη και ο Γεώργος Κουτουζής 
υποψήφιοι µε την Αλλαγή Πορείας



Γιώργος Αλιφέρης,
Αρχιπλοίαρχος Π.Ν. ε.α.

Γιώργος Καΐκας,
Καθηγητής χηµείας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

Σελ. 4 Οι σύµβουλοι µας

Σε αυτό το άρθρο θέλω να σταθώ λίγο στο δελτίο τύπου που εξέδωσε ο 
δήµος Πόρου, ως απάντηση στην προεκλογική δέσµευση του Γιάννη 
∆ηµητριάδη. ∆έσµευση µε την οποία όλοι οι κάτοικοι του Πόρου θα 
ασφαλιστούν για δωρεάν αεροδιακοµιδή σε περίπτωση επείγουσας 
ανάγκης. 
 Εδώ λοιπόν θα µπορούσε να πει κανείς δύο πράγµατα. Το πρώτο, που 
είναι και το προφανές, έχει να κάνει µε την ανικανότητα αυτής της 
δηµοτικής αρχής. Όπως διαβάζουµε στο δελτίο τύπου  «Ο ∆ήµος Πόρου 
και ο ∆ήµαρχος προσωπικά, ασχολούνται µε τη συγκεκριµένη υπόθεση 
τους τελευταίους µήνες». Ενασχόληση µηνών (υποτιθέµενη βέβαια) και το 
αποτέλεσµα ανύπαρκτο. Να θυµίσω πως άλλοι δήµοι υπέγραψαν 
αντίστοιχα ασφαλιστικά συµβόλαια µε ενασχόληση ηµερών ή ίσως και 
ωρών.
Το δεύτερο, που κατά τη γνώµη µου είναι και το πιο ουσιώδες, αφορά στο 
εξής: ο ∆ήµος Πόρου εκπροσωπεί και πρέπει να εκπροσωπεί όλους τους 
Ποριώτες ανεξαιρέτως. Σε καµία περίπτωση δε θα πρέπει κανείς να τον 
χρησιµοποιεί σε προεκλογικά παιχνίδια και να εκδίδει µέσω αυτού δελτία 
τύπου υπέρ της µίας ή της άλλης πλευράς. Το γεγονός ότι κάποιοι το 
έπραξαν, µαρτυρά µια παθογένεια του πολιτικού µας συστήµατος και της 
ελληνικής κοινωνίας γενικότερα. Μια βαθιά ριζωµένη αντίληψη κατά την 
οποία οι εκλεγµένοι αντιπρόσωποι αρχίζουν να ιδιοποιούνται τις δηµόσιες 
θέσεις στις οποίες βρίσκονται. Είτε πρόκειται για δήµους, είτε για 
υπουργεία, είτε για δηµόσιους οργανισµούς, πολλοί τα θεωρούν σαν δικά 
τους µαγαζιά. Λες και τα κληρονόµησαν και κάνουν κουµάντο όπως τους 
αρέσει. Εν τέλει, αυτός είναι και ένας από τους λόγους που ως κοινωνία 
έχουµε φτάσει σ' αυτή την κατάσταση.
Θεωρώ πως υπάρχει ένας µόνος τρόπος για να απαλλαγούµε από αυτή 
την παθογένεια. Και αυτός δεν είναι άλλος παρά η εκ βάθρων ανανέωση 
του πολιτικού προσωπικού µε νέους ανθρώπους οι οποίοι πρωτίστως δεν 
θα είναι µπολιασµένοι µε την κακή νοοτροπία του παρελθόντος.

Εκκρεµότητες 7 ετών Εκ βάθρων ανανέωση

Το 2007, η παράταξη της τότε µείζονος µειοψηφίας είχε θέσει σοβαρά 
εκκρεµή θέµατα του ∆ήµου για να λάβει τη διαβεβαίωση από τον 
∆ήµαρχο ότι «θα γίνουν όλα µε σειρά και µέθοδο». Μετά από 7 χρόνια, 
τα ακόλουθα δεν έχουν επιλυθεί:
1. Γηροκοµείο: Παραµονές δηµοτικών και νοµαρχιακών εκλογών 2006, 
ο τότε ∆ήµαρχος και υποψήφιος Νοµάρχης εγκαινίασε το κτήριο και 
δήλωσε ότι έχει εγκριθεί  ποσό 240.000€ για τη λειτουργία του ως Κέντρο 
Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων. Μετά από σχετική αίτησή µου, η 
∆ΗΚΕΠ  µού γνώρισε εγγράφως ότι το πρόγραµµα αυτής της 
χρηµατοδότησης είχε απορριφθεί ήδη από το 2005! Παρά τις συνεχείς 
αιτήσεις για λειτουργία του δεν έγινε τίποτα ουσιαστικό µέχρι σήµερα.
2. Ισόγειο ∆ηµαρχείου: Παραµένει κλειστό για 7 χρόνια την ώρα που 
ο ∆ήµος καταβάλλει µισθώµατα σε ιδιόκτητα κτήρια για στέγαση 
υπηρεσιών του.
3. Μωροπούλειο: Το κτήριο παραµένει εγκαταλελειµµένο από 15ετίας. 
Το ∆Σ αρνείται να µου χορηγήσει στοιχεία που έχω ζητήσει από την 
περασµένη δηµοτική περίοδο.
4. Κτήριο κληροδοτήµατος ∆. ∆ουζίνα στην πλατεία Κλαυθµώνος: 
Έχει µισθωθεί από το 2005 για αναπαλαίωση που δεν έχει γίνει ακόµα. 
Ο ενοικιαστής οφείλει µισθώµατα περίπου 100.000€.
5.  Μισθώµατα ακινήτων κληρονοµιάς Κωστελένου: Από το καλοκαίρι του 
2006 µέχρι σήµερα ο ∆ήµος δεν έχει εισπράξει ούτε ένα ευρώ.
6. Προκατασκευασµένες αίθουσες διδασκαλίας: Έχουν τοποθετηθεί σε 
ιδιόκτητο κτήµα και έχουν «κανιβαλιστεί». Το ∆Σ έχει αποφασίσει να 
µεταφερθούν σε χώρο του ∆ήµου και να αξιοποιηθούν για κάλυψη 
αναγκών των Συλλόγων του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Σταθµού κλπ. 
Η απόφαση δεν έχει υλοποιηθεί.
7. Οικόπεδα έξω από το Νεκροταφείο και το Λύκειο: Παραµένουν 
ανεκµετάλλευτα και σε άθλια κατάσταση.
8.  ΠΙΚΠΑ: Μετά την κατάργησή του, το κτήριο περιήλθε στο ∆ήµο 
Πειραιά ενώ το διεκδικεί και το ∆ηµόσιο. Μόνο ο ∆ήµος έχει µείνει απέξω. 
9. ∆ηµοτικά τέλη των οικογενειών µε ΑΜΕΑ, αναπηρία, πολυτέκνων και 
απόρων: ∆εν έχει επιστραφεί το 50% των δηµοτικών τελών παρότι υπάρχει 
σχετική απόφαση του ∆Σ από το 2005.
10.  Στέγαση για τις παρατάξεις της µειοψηφίας: Ο ∆ήµος δεν έχει 
διαθέσει χώρο, αν και προβλέπεται από το νόµο.
11. Βιολογικός: Ο Πόρος έχει καλύψει όλα τα έξοδα λειτουργίας και 
συντήρησής του, ενώ ο ∆ήµος Τροιζηνίας –Μεθάνων δεν έχει καταβάλει 
ούτε ένα ευρώ.



Σελ. 5Οι σύµβουλοι µας

Ευκαιρίες χρηµατοδότησης 
εν µέσω οικονοµικής κρίσης

Kώστας ∆όσκαρης
Οικονοµολόγος, λογιστής

Οι θαλάσσιες µεταφορές στα νησιά έχουν χειροτερεύσει σηµαντικά και η 
κατάσταση δεν φαίνεται να βελτιώνεται σύντοµα. Τα νησιά εξαρτώνται 
σχεδόν αποκλειστικά από την επαρκή και ποιοτική πρόσβαση σε υπηρεσίες 
θαλασσίων µεταφορών, καθώς από αυτές τις υπηρεσίες εξαρτώνται η υγεία 
και η οµαλή λειτουργία της τοπικής οικονοµίας.
Όσον αφορά στην τοπική οικονοµία, οι ποιοτικές θαλάσσιες µεταφορές 
καθορίζουν σε πολύ µεγάλο βαθµό την  οικοδόµηση και την περαιτέρω 
ανάπτυξη τουριστικών υποδοµών, καθώς και την παγίωση της µεγάλης ροής 
τουριστών και επισκεπτών.
∆υστυχώς, ο Πόρος πριν, και πόσο µάλλον µετά την οικονοµική κρίση που 
µαστίζει τη χώρα µας, δεν έχει ευτυχήσει να δει καλύτερες µέρες σ’ αυτό τον 
τοµέα. Αν και στις τοπικές θαλάσσιες µεταφορές ηγεµονεύει µία µόνο 
εταιρεία, το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών έχει υποβαθµιστεί 
σηµαντικά.
Πολλές φορές το τελευταίο διάστηµα έχουν παρατηρηθεί φαινόµενα µη 
τήρησης της προβλεπόµενης ώρας αναχώρησης και συνακόλουθα της 
προγραµµατισµένης διάρκειας του ταξιδιού. Αυτά, σε συνδυασµό µε την 
συνεχή επίκληση τεχνικών βλαβών για τις καθυστερήσεις ή και συνέχιση του 
πλου µε άλλα µέσα (π.χ. λεωφορείο), δηµιουργούν ένα καταθλιπτικό 
σκηνικό.
Ωστόσο, θα πρέπει αυτή η κατάσταση να µας κάνει παθητικούς; Θα πρέπει 
να µας πτοήσει σε τέτοιο βαθµό, ώστε να θεωρήσουµε ότι καµία ενέργεια ή 
αντίδραση δεν δύναται να οδηγήσει σε ένα καλύτερο αποτέλεσµα; Όχι, σε 
καµία περίπτωση! Αν ήταν να δεχόµαστε µοιρολατρικά τα προβλήµατα που 
µας προκύπτουν είτε σε προσωπικό, είτε σε τοπικό επίπεδο, τότε δεν θα 
υπήρχε πρόοδος στις κοινωνίες.  
Για το λόγο αυτό, µε σκοπό την ανατροπή αυτής της κατάστασης, πιστεύω 
ότι οι δηµότες σε συνεργασία µε τη δηµοτική αρχή, δρώντας µε τρόπο 
ενιαίο και συντονισµένο, µπορούν  να διεκδικήσουν και να πετύχουν την 
παροχή ποιοτικότερων θαλασσίων µεταφορών.
Εξάλλου, όπως είχε πει και ο Μπρέχτ, όποιος παλεύει µπορεί να χάσει αλλά 
όποιος δεν παλεύει καθόλου, έχει ήδη χάσει.   

Αναγκαία η αναβάθµιση 
των θαλασσίων µεταφορών

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

Η πρόσβαση στη χρηµατοδότηση είναι ζωτικής σηµασίας για την έναρξη ή 
επέκταση µιας επιχείρησης και τα διάφορα επιδοτούµενα προγράµµατα  
παρέχουν χρηµατοδότηση σε µικρές επιχειρήσεις µε διάφορες µορφές - 
επιδοτήσεις, δάνεια και σε ορισµένες περιπτώσεις εγγυήσεις. Ένα 
πρόγραµµα που αφορά άµεσα στο νησί µας και το οποίο προκηρύχθηκε 
πρόσφατα είναι το πρόγραµµα ΤΕΠΙΧ για φθηνά δάνεια σε νησιωτικές 
τουριστικές επιχειρήσεις. Το πρόγραµµα «ΤΕΠΙΧ - Νησιωτική 
Επιχειρηµατικότητας (ΤΑΝΕ)» αποσκοπεί στη στήριξη πολύ µικρών και 
µικρών τουριστικών επιχειρήσεων των νησιωτικών περιοχών της χώρας και 
στην κάλυψη των κενών ρευστότητας της χρηµατοπιστωτικής αγοράς, µε 
επιδίωξη την αναβάθµιση του τουριστικού προϊόντος της χώρας και 
ειδικότερα:
- στην αναβάθµιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών των 
τουριστικών µονάδων που δραστηριοποιούνται στις νησιωτικές περιοχές,
- στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς των επιχειρήσεων,
- στην καλύτερη ανταπόκριση της τουριστικής περιόδου και
- στην εξασφάλιση προοπτικών βιωσιµότητας για το νησιωτικό ελληνικό 
τουρισµό.
Από τους ανωτέρω στόχους δεν αποκλείονται επενδυτικά σχέδια που έχουν 
ή πρόκειται να υπαχθούν σε προγράµµατα κρατικών ενισχύσεων. 
Η κάθε επιχείρηση που επιθυµεί να χρηµατοδοτήσει ένα επιχειρηµατικό της 
σχέδιο θα συµπράττει µε το ΤΕΠΙΧ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, συνεισφέροντας 
διαθέσιµά της από κοινού µε τα διαθέσιµα του Ταµείου, προκειµένου να 
δηµιουργηθεί το παρόν µέσο Χρηµατοοικονοµικής Τεχνικής «ΤΕΠΙΧ ‐ 
Νησιωτική Επιχειρηµατικότητα». Η συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα θα 
καλύπτει το 30% του Επιχειρηµατικού Σχεδίου, ενώ το ΤΕΠΙΧ µέσω της 
παροχής δανείων θα καλύπτει το 70% του επιχειρηµατικού σχεδίου.
Η συµµετοχή των επιχειρήσεων θα καταβάλλεται από διαθέσιµα της 
επιχείρησης, τα οποία δεν θα έχουν χαρακτηριστικά κρατικής ενίσχυσης. 
Το πρόγραµµα προβλέπει την παροχή δανείων ύψους από 10.000 έως 
30.000 ευρώ για κεφάλαια κίνησης ή/και χρηµατοδότηση επενδύσεων, µε 
τετραετή περίοδο αποπληρωµής και σταθερό επιτόκιο 2,8 %. Ειδικά για τις 
επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησιά µε πληθυσµό µικρότερο των 3.100 
κατοίκων καθώς και για επενδύσεις που θα γίνουν στα νησιά αυτά από 
επιχειρήσεις µε έδρα οπουδήποτε στην Ελλάδα, το επιτόκιο θα είναι 
µηδενικό.
Σηµείωση: Αναµένεται από το Υπουργείο Εσωτερικών ρύθµιση µέχρι 100 
δόσεις για χρέη προς ∆ήµους µε µείωση προσαυξήσεων. Λεπτοµέρειες στο 
επόµενο τεύχος.



Σελ. 6 Οι προτάσεις µας

Η παράταξή µας στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
της 28.1.2014 έκανε τις ακόλουθες τοποθετήσεις:

1. Ρωτήσαµε αν, όπως ανακοίνωσε η Περιφέρεια 

Αττικής, ο λόγος για τον οποίο δεν έχει ξεκινήσει 

ακόµα η επισκευή του κατεστραµµένου 

τµήµατος του λιµανιού είναι ότι ο ∆ήµος δεν 

έχει υποβάλει τις αναγκαίες µελέτες. Απαντώντας, ο 

∆ήµαρχος κ. Στρατηγός επιβεβαίωσε το γεγονός, 

αποδίδοντάς το σε γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

2. Καταγγείλαµε ότι ο ∆ήµος έχει απολέσει δεκάδες 

ευκαιρίες για υπαγωγή σε χρηµατοδοτικά 

προγράµµατα για τον τουρισµό, την ύδρευση, την 

αποχέτευση, κ.α. Απαντώντας για λογαριασµό της 

δηµοτικής αρχής ο διευθυντής της ∆ΗΚΕΠ δήλωσε 

ότι «∆υστυχώς δεν υπάρχει οργανωµένη δοµή στο 

∆ήµο µας για να διεκδικήσει προγράµµατα».

3. Υποβάλαµε σειρά παρατηρήσεων για τη 

διόρθωση της σύµβασης ανάθεσης σε ιδιώτη της 

αποκοµιδής και καθαριότητας του ∆ήµου για 

το 2014, οι οποίες δεν έγιναν δεκτές, µε 

αποτέλεσµα να την καταψηφίσουµε. Κατά τη 

διάρκεια της συζήτησης, ο ∆ήµαρχος δήλωσε ότι η 

ανακύκλωση έχει σταµατήσει από το καλοκαίρι, 

χωρίς ωστόσο ο ∆ήµος να το έχει ανακοινώσει 

στους κατοίκους, ώστε να µην ξεχωρίζουν µάταια 

τα απορρίµµατά τους.

4. ∆ιαφωνήσαµε µε το γεγονός ότι ο ∆ήµος, µετά 

από ένα χρόνο παλινδροµιών, αποφάσισε τελικά να 

µην προχωρήσει στη νοµιµοποίηση αυθαίρετων 

κατασκευών εντός αιγιαλού παραλίας και 

ανακάλεσε τις σχετικές αποφάσεις (τις οποίες 

είχαµε εξ αρχής χαρακτηρίσει ως µη εφαρµόσιµες) 

χωρίς να τις αντικαταστήσει µε εφαρµόσιµες.

σταθµών του παραλιακού πεζοδροµίου, τη 

δηµιουργία αρκετών θέσεων στάθµευσης, τη 

δηµιουργία στρογγυλής πλατείας αναστροφής 

στον Αϊ Γιάννη κ.α. 

β) Μετά από µεθοδεύσεις ∆ήµου - Περιφέρειας, 

η µελέτη ∆ιαµαντόπουλου, παρά τη θετική γνώµη 

των αρχιτεκτόνων που την εξέτασαν, απορρίφθηκε 

από  έ να ν  δ ι κ η γόρο  που  προ ΐ σ τα το  το υ  

αρµόδιου οργάνου, χωρίς να κληθεί σε αυτό ο 

κ. ∆ιαµαντόπουλος, ώστε να τού υποδειχθούν 

τροποποιήσεις για την έγκρισή της. Ακολούθως, 

η Περιφέρεια, χωρίς τη σύµφωνη γνώµη του 

∆Σ Πόρου, ανέθεσε την εκπόνηση άλλης µελέτης 

σε µια άγνωστη αρχιτέκτονα και από κοινού µε τη 

δηµοτική αρχή, µε διαδικασία-εξπρές την έφεραν 

προς ψήφιση, µε προϋπολογισµό 1.000.000€, 

προκειµένου να δηµοπρατηθεί προεκλογικά.

γ) Η µελέτη της Περιφέρειας προβλέπει, σε όλο το 

τµήµα από την πιτσαρία Κοµνηνού µέχρι το 

κατάστηµα Τσούκα να σηκωθεί η προκυµαία 70

εκ από την άσφαλτο (όπως έχει συµβεί και στο 

τµήµα από το Μουσείο µέχρι εκεί), αποκόβοντας 

εξ ολοκλήρου µε τσιµεντένια τοιχία τη θέα της 

θάλασσας από το δρόµο και από τα ισόγεια των 

σπιτιών και αποµακρύνοντας την επαφή των πεζών 

µε τη θάλασσα. Σε όλο το τµήµα αυτό διατηρείται 

η άσφαλτος και µονοδροµείται η οδός, µε την 

κατάργηση της δυνατότητας αναστροφής 

οχηµάτων στην πλατεία του Αϊ Γιάννη, χωρίς να 

προβλέπονται πουθενά χώροι µανούβρας και 

στάθµευσης.

Με βάση τα παραπάνω, προτείναµε τη λήψη 

της ακόλουθης απόφασης, η οποία 

καταψηφίστηκε:

«Επιβεβαίωση της εν ισχύ απόφασης του ∆Σ 

για έγκριση της µελέτης ανάπλασης της 

Πούντας του αρχιτέκτονα ∆ηµήτρη 

∆ιαµαντόπουλου και διατύπωση αιτήµατος 

στην Περιφέρεια για υπόδειξη των 

απαιτούµενων τροποποιήσεων, προκειµένου 

να εγκριθεί αρµοδίως και να υλοποιηθεί µε τη 

διαθέσιµη χρηµατοδότηση»

Τέλος, καλέσαµε την πλειοψηφία, η οποία 

υπερψήφισε τη µελέτη της Περιφέρειας, να θέσει ως 

όρο τη διατήρηση των υφιστάµενων υψοµέτρων, 

χωρίς ούτε αυτή η πρότασή µας να γίνει αποδεκτή.

5. Επισηµάναµε ότι, σύµφωνα µε την Υπουργική 

Απόφαση 6566/2005, πρέπει να στεγαστούν στο 

παραλιακό κτήριο της ∆ΗΚΕΠ χώροι υγιεινής 

και ενδιαίτησης του τουριστικού λιµένα και το 

γραφείο διοίκησης του ∆ηµοτικού Λιµενικού 

Ταµείου και έτσι αποτρέψαµε την ψήφιση µιας 

παράνοµης απόφασης εκµίσθωσης του εν λόγω 

κτηρίου.

6. Καταψηφίσαµε τον ορισµό του κ. ∆. Συξέρη ως 

Προέδρου της Τουριστικής Επιτροπής 

(ΕΤΑΠ). Ο κ. Συξέρης αποδέχτηκε τη θέση, παρότι 

είχε παραιτηθεί από αυτή κατά την έναρξη της 

τουριστικής σεζόν του 2013 και παρότι ο 

Πρόεδρος του ∆Σ κ. ∆. Μωρόπουλος ξεκαθάρισε 

ότι ο ίδιος θα επιλέγει ποιες αποφάσεις της 

Επιτροπής και ποιες όχι θα εισάγονται προς 

συζήτηση στο ∆Σ (πρακτική που αποτέλεσε το 

λόγο της παραίτησης πέρυσι του κ. Συξέρη).  

7. Προτείναµε την δηµοπράτηση της µελέτης 

∆ιαµαντόπουλου για την ανάπλαση της 

Πούντας και, για τους ακόλουθους λόγους, 

καταψηφίσαµε τη µελέτη «υπογειοποίησης 

της περιοχής» που υπέβαλε η Περιφέρεια:

α) Η µελέτη του βραβευµένου Ποριώτη 

αρχιτέκτονα ∆ηµήτρη ∆ιαµαντόπουλου, η οποία 

ανατέθηκε και εγκρίθηκε από το ∆Σ Πόρου (και 

πληρώθηκε από το ∆ήµο) το 2003, προέβλεπε τη 

διατήρηση όλων των παραδοσιακών στοιχείων, την 

αντικατάσταση της ασφάλτου µε µπορντό 

κυβόλιθους, τη διατήρηση των υψοµετρικών 



1. Επισηµάναµε ότι δύο µήνες µετά την απόφαση 

της πλειοψηφίας για αντιµετώπιση των 

προβληµάτων του ΒΙΟΚΑ από την Περιφέρεια, η 

οποία υποτίθεται ότι θα ξεκινούσε τον Ιανουάριο, 

και την έµπρακτη ακύρωση της απόφασης για ανάθεση 

«Συνολικής Μελέτης - Πραγµατογνωµοσύνης» µε τη 

δωρεά της παράταξής µας, κανένα έργο 

αντιµετώπισης δεν έχει ξεκινήσει, γεγονός που 

αποδεικνύει ότι –όπως είχαµε καταγγείλει εξ αρχής- 

σκοπός της δηµοτικής αρχής ήταν το κουκούλωµα 

των ευθυνών και όχι η επίλυση των προβληµάτων. 

2. Ρωτήσαµε τη δηµοτική αρχή, χωρίς να λάβουµε 

απάντηση, για ποιο λόγο σταµάτησαν τα έργα στο 

λιµάνι και πότε προβλέπεται να συνεχιστούν και να 

ολοκληρωθούν.

3.  Ρωτήσαµε τη δηµοτική αρχή, χωρίς να λάβουµε 

απάντηση, τι γίνεται µε το λεωφορείο του 

Νεωρίου, το οποίο, σύµφωνα µε προηγούµενη 

ενηµέρωση έχει αποσυρθεί από τη γραµµή.

4. Ρωτήσαµε για δεύτερη φορά, χωρίς να λάβουµε 

απάντηση, τον κ. ∆. Συξέρη, ο οποίος, µετά από 

πρότασή του είχε οριστεί από το ∆Σ στις 12.9.2013 

ως Πρόεδρος Επιτροπής που υποτίθεται ότι θα 

διερευνούσε έως το τέλος του 2013 το ενδεχόµενο 

επαναλειτουργίας του κέντρου Καρδάση στο 

Λεµονοδάσος, γιατί δεν εκτέλεσε την απόφαση του 

∆Σ. 

5. Επισηµάναµε την απαράδεκτη κατάσταση στην 

οποία βρίσκεται το κτήριο Συγγρού και καλέσαµε 

τη δηµοτική αρχή να φροντίσει για τη συντήρηση 

και την καθαριότητά του.

6. ∆ιαµαρτυρηθήκαµε για την αντιδεοντολογική 

εµπλοκή του γραφείου τύπου του ∆ήµου στην 

προεκλογική αντιπαράθεση.

7. Καταγγείλαµε ότι ο ∆ήµος δεν γνωστοποίησε 

αρµοδίως τις ανάγκες πρόσληψης εποχιακού 

προσωπικού.

9. Υπερψηφίσαµε τη συµµετοχή του ∆ήµου στη 

διεθνή τουριστική έκθεση του Βερολίνου, η 

οποία αποτελούσε πάγια πρόταση της παράταξής 

µας, που απορριπτόταν επί δύο χρόνια και 

υλοποιήθηκε δυστυχώς µόνο φέτος εν όψει 

δηµοτικών εκλογών.

8. Καταψηφίσαµε τα θέµατα αναµόρφωσης και 

έκθεσης εκτέλεσης του Προϋπολογισµού, λόγω 

της αδιαφάνειας των οικονοµικών του ∆ήµου, της 

εγγραφής ψευδών χρηµατικών υπολοίπων το 2010 

– 2011 και της µη δηµοσίευσης ετήσιων οικονοµικών 

ισολογισµών.

Οι προτάσεις µας

Η παράταξή µας στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
της 13.2.2014 έκανε τις ακόλουθες τοποθετήσεις:



Σελ. 8 Το θέµα

1. Βιολογικός Καθαρισµός
Από το 1991 µέχρι και το 2006 ο Πόρος σκάφτηκε δύο φορές προκειµένου να 

περάσουν οι αγωγοί του ΒΙΟΚΑ και διατέθηκαν σχεδόν 10εκ.€ για την 

κατασκευή του δικτύου και της µονάδας επεξεργασίας λυµάτων στην περιοχή 

της Ντάνας. Το 2006, λίγο πριν την έναρξη λειτουργίας του δικτύου, ο τότε 

∆ήµαρχος, κ. Σπυρίδων αποχώρησε από το ∆ήµο και, χωρίς να έχει φροντίσει 

για τον τρόπο συντήρησης, τη στελέχωση και το κόστος λειτουργίας του έργου, 

άφησε τον διάδοχό του να πατήσει το κουµπί της εκκίνησης. Σήµερα, οχτώ 

χρόνια µετά, αποδεικνύεται ότι η µονάδα χρίζει ολικής αντικατάστασης και ότι το 

δίκτυο κατασκευάστηκε και τη δεύτερη φορά µε σοβαρές κακοτεχνίες. Εκτός 

από αυτές, κλειδί του προβλήµατος αποτελεί η εκτίµηση, κατά το στάδιο των 

µελετών, ότι ο ισοδύναµος πληθυσµός της περιοχής θα φτάσει µέχρι το 2030 

στους 35.000 κατοίκους.

2. Λιµάνι
Η κακή διαχείριση του λιµανιού και η διάθεση πολλών εκατοµµυρίων ευρώ σε 

προβληµατικά έργα, αποτελούν µία από τις αιτίες για ορισµένα από τα 

σοβαρότερα προβλήµατα που αντιµετωπίζει σήµερα ο Πόρος. Η εκτέλεση 

έργων από την Αµβροσία έως το φαρµακείο ∆ρούγκα τις αρχές τις δεκαετίας 

του 1990, χωρίς άδεια, χωρίς µελέτες και χωρίς τήρηση στατικών κανόνων έγινε 

η αιτία να καταρρεύσει µεγάλο τµήµα του λιµανιού το 2011 και να κινδυνεύει να 

καταρρεύσει ακόµα µεγαλύτερο. Επίσης, η σύναψη ετεροβαρούς σύµβασης το 

2005 µε τον ΕΟΤ, χωρίς ρήτρες και χωρίς διασφάλιση των συµφερόντων του 

∆ήµου σε περίπτωση κακοτεχνιών, οδήγησε στο φιάσκο της κακότεχνης και 

επικίνδυνης κατασκευής της πασσαλωτής προβλήτας, η οποία δεν έχει 

παραδοθεί µέχρι σήµερα, παρότι ο ∆ήµος καταβάλει ετήσιο ενοίκιο στο 

∆ηµόσιο. Τα παραπάνω, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η δηµοτική αρχή δεν 

τόλµησε ποτέ να καταρτίσει masterplan των χρήσεων του λιµανιού, οδήγησαν 

στην σηµερινή απαξίωσή του, η οποία αποτελεί τη δικαιολογία πολλών (ακόµα 

και όσων ευθύνονται για αυτή) για την ιδιωτικοποίηση του λιµανιού µέσω του 

ΤΑΙΠΕ∆.

Οι οχτώ ανοικτές πληγές

5. Οι µελέτες που έµειναν 
στα συρτάρια
Τους τελευταίους µήνες, η παράταξή µας έφερε στο προσκήνιο τις µελέτες που 

είχαν παρουσιαστεί µε τυµπανοκρουσίες πριν το 2006, για την ανάπλαση της 

Πούντας και την αναµόρφωση του κτηρίου της δηµοτικής αγοράς. Οι µελέτες 

αυτές είχαν ανατεθεί και εγκριθεί από το ∆Σ, και οι µελετητές είχαν πληρωθεί για 

την εκπόνησή τους. Ωστόσο, ο ∆ήµος δεν τις εφάρµοσε και σήµερα, δέκα 

χρόνια µετά, µιλάµε ακόµα για τα ίδια προβλήµατα, τα οποία, µε το πέρασµα του 

χρόνου έχουν επιδεινωθεί. Σε αντίστοιχο τέλµα βρίσκεται και η µελέτη του 

Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του Πόρου, η α’ φάση της οποίας έχει 

παραδοθεί στο ∆ήµο από τα µέσα της δεκαετίας του 2000, αναµένοντας έκτοτε 

µια τυπική έγκριση από το ∆Σ, προκειµένου ο µελετητής να προχωρήσει στη 

σύνταξη της β΄ φάσης. Συνέπεια αυτής της παράλειψης είναι να βρίσκονται σε 

πολεοδοµική εκκρεµότητα όλες οι εκτός σχεδίου περιοχές του ∆ήµου, ανάµεσα 

στις οποίες βέβαια και εκείνη της ανατολικής Σφαιρίας κάτω από τον Μύλο…

 

6. Λεµονοδάσος 
Ο µαρασµός του γνωστότερου πόλου έλξης του Πόρου, εξαιτίας της έλλειψης 

νερού και της έλλειψης ελέγχου της παράνοµης δόµησης κορυφώθηκε κατά 

κύριο λόγο τη δεκαετία του 1990. Οι γεωτρήσεις του ∆ήµου πάνω από το 

Λεµονοδάσος οδήγησαν στο στέρεµα των πηγών (αλλά και του καταρράκτη που 

αποτελούσε τοπικό αξιοθέατο) και προκάλεσαν το σοβαρό ποτιστικό πρόβληµα 

που απαντάται σήµερα. Επίσης, µε την ανοχή του ∆ήµου, συντελέστηκε µη 

αναστρέψιµη άναρχη οικοδόµηση της περιοχής, ενώ η περιοχή δεν απέκτησε 

ποτέ ένα ειδικό καθεστώς προστασίας, το οποίο και θα αποτελούσε τη µόνη 

λύση για την παράλληλη διατήρηση και ανάδειξή της, αλλά και για την 

οριοθέτηση και προστασία των πολεοδοµικών δικαιωµάτων των τοπικών 

περιουσιών.



7. Γηροκοµείο 
Με δηµόσια κονδύλια και ιδιωτικές δωρεές, το 2006 ολοκληρώθηκε η κατασκευή 

του Γηροκοµείου στην Πέρλια. Κατά τα εγκαίνια του, τα οποία 

πραγµατοποιήθηκαν παραµονές των δηµοτικών και νοµαρχιακών εκλογών του 

2006, ο κ. Σπυρίδων, ως απερχόµενος ∆ήµαρχος και ήδη υποψήφιος 

Νοµάρχης, δήλωσε ότι έχει εγκριθεί ποσό χρηµατοδότησης 240.000€ για τη 

λειτουργία του ως Κέντρου Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων. Ωστόσο, όπως 

αποδείχθηκε στη συνέχεια, η εν λόγω χρηµατοδότηση είχε απορριφθεί από το 

2005, ενώ καµία άλλη χρηµατοδότηση δεν είχε εξασφαλιστεί. Έτσι, το κτήριο 

παραµένει µέχρι σήµερα αναξιοποίητο, στεγάζοντας σε ορισµένους χώρους του 

τάξεις νηπιαγωγείων και, στο υπόγειό του, την αποθήκη του ∆ήµου, ενώ τα 

υπόλοιπα τµήµατά του βρίσκονται σε απαράδεκτη κατάσταση. Κυρίως όµως, όλα 

αυτά τα χρόνια όσοι ηλικιωµένοι είχαν ανάγκη τις υπηρεσίες που θα παρείχε, 

περίµεναν µαταίως την έναρξη της λειτουργίας του.

8. Η "δηµοτική υπάλληλος - µαϊµού"
Πρόκειται για την Τόµη Ηρειώτη, την οποία άφησε προίκα στη διοίκηση 

Στρατηγού ο κ. Σπυρίδωνας και το 2010 – 2011 υπεξαίρεσε (µαζί µε την ταµία του 

∆ήµου) 585.000€ από το ∆ήµο και τα Νοµικά του Πρόσωπα. Πέρα από τα 

ερωτήµατα για τα κίνητρα µιας τέτοιας πολυετούς αφιλοκερδούς εργασίας, 

ενδεχοµένως να µπορούσε να θεωρηθεί αποδεκτό το να εντάξει παρατύπως 

ένας ∆ήµαρχος στο ανθρώπινο δυναµικό του ∆ήµου µία συνεργάτιδά του 

αµισθί. Είναι αυτονόητο όµως ότι, εφόσον το κάνει, αναλαµβάνει προσωπικά όλη 

την ευθύνη για το ποιόν και τις πράξεις της. Χωρίς να παραβλέπεται η τεράστια 

ευθύνη και του κ. Στρατηγού, ο οποίος, µαζί µε το ∆ήµο, το 2006 παρέλαβε και 

την «υπάλληλο – µαϊµού», η πρωταρχική πολιτική ευθύνη για το …ξάφρισµα που 

τελικά προκάλεσε στον ∆ήµο η κ. Ηρειώτη, ανήκει σε εκείνον που την έβαλε 

παράτυπα µέσα στο ∆ήµο. Το χειρότερο είναι ότι την προφανή αυτή ευθύνη, όχι 

µόνο δεν ανέλαβε ποτέ κάποιος από τους δύο ∆ηµάρχους, αλλά ούτε καν την 

καταλόγισε ο ένας στον άλλο. Έτσι κι αλλιώς τα λεφτά που υπεξαίρεσε η εκλεκτή 

τους δεν ήταν δικά τους… 

της περιόδου 1991 - 2006
Το θέµα

3. Ιχθυοτροφεία
Το 1991 στον Πόρο δεν υπήρχε ούτε ένα ιχθυοτροφείο. Μέχρι το 2000 

αδειοδοτήθηκαν τρία συνολικού εµβαδού 35 στρεµµάτων και ετήσιας 

παραγωγής 440 τόνων. Στις 22.12.2000, το ∆Σ Πόρου αποφάσισε «Να µη γίνει 

καµία επέκταση σε υπάρχουσες µονάδες ιχθυοκαλλιέργειας που λειτουργούν 

στο νησί του Πόρου, ούτε να δοθούν καινούργιες άδειες» (Απόφαση 254/2000). 

Ωστόσο, το 2005 εκδίδονται δύο ακόµα άδειες συνολικά 40 στρεµµάτων και 

ετήσιας παραγωγής 460 τόνων και µια επέκταση αδείας 20 στρεµµάτων και 

παραγωγής 350 τόνων, ενώ συντάσσεται και η Μελέτη για τη δηµιουργία 

Περιοχής Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών. Ήταν η χρονιά που τον 

έλεγχο όλων των µονάδων απέκτησε η ∆ΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. Σύµφωνα 

µε ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρία στις 7.9.2011, ο κ. Σπυρίδων ήταν εκείνος 

µε τον οποίο «πριν την έναρξη της δραστηριοποίησής της στον Πόρο, είχε 

συναντηθεί …και τη διαβεβαίωσε για τη συναίνεση της τοπικής κοινωνίας στην 

ύπαρξη Ιχθυοκαλλιεργητικής δραστηριότητας στο νησί…». Ο κ. Σπυρίδων 

ουδέποτε διέψευσε τη συγκεκριµένη ανακοίνωση.

4. Τραπεζοκαθίσµατα χωρίς όριο
Την περίοδο 1991 – 2006 οι κοινόχρηστοι χώροι του ∆ήµου και του Λιµενικού 

Ταµείου στη Σφαιρία, µετατράπηκαν σε χώρους απέραντης ανάπτυξης 

τραπεζοκαθισµάτων. Ο ∆ήµος, χωρίς να θέσει κανένα αριθµητικό και 

χωροταξικό µέτρο, χωρίς να ασκεί έλεγχο τήρησης των αδειών και χωρίς καµία 

οικονοµική µελέτη, µετατράπηκε σε γενικό εισπράκτορα τελών κοινοχρήστων 

χώρων, αδιαφορώντας για τη δυνατότητα της τοπικής οικονοµίας να 

προσαρµοστεί σε µία απεριόριστη µεγέθυνση της προσφοράς του δυναµικού 

εστίασης. Έτσι, αντί η ανάπτυξη τραπεζοκαθισµάτων να προσαρµοστεί στο 

σηµείο κορεσµού της τοπικής οικονοµίας, απέκτησε απεριόριστο όριο, 

θυµίζοντας την αντίστροφή εκδοχή του παιδικού παιχνιδιού µε τις µουσικές 

καρέκλες, όπου όταν κλείσει η µουσική είναι σίγουρο ότι κάποιος θα µείνει 

όρθιος. Στην περίπτωση του Πόρου, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι κάποια 

τραπεζοκαθίσµατα θα µένουν πάντα άδεια και κάποιοι επιχειρηµατίες θα 

καταστρέφονται, τη στιγµή που ο ∆ήµος πλουτίζει. Απαράδεκτη ήταν επίσης και 

η επιλογή αποµάκρυνσης των τραπεζοκαθισµάτων από τη θάλασσα.



Σελ. 10 Υποδοµές

∆ήµος Πόρου δεν είναι µόνο ο Πόρος
Τεράστια είναι τα προβλήµατα που 

αντιµετωπίζει η ηπειρωτική περιοχή του 

∆ήµου Πόρου, εξαιτίας της διαχρονικής 

εγκατάλειψης της από τη δηµοτική αρχή, 

κυρίως στους τοµείς της καθαριότητας, της 

υδροδότησης και της οδοποιίας. 

Στον τοµέα της καθαριότητας, η εγκατάλειψη 

είναι καθολική, τόσο στην αποκοµιδή, όσο και στην 

καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων. 

Το πρόβληµα αυτό είναι τεράστιο τόσο στο 

Λεµονοδάσος, όσο και στο Καραπολίτι, τα 

Τσελεβίνια και τα Βλαχέικα, αλλά και σε σε όλες τις 

ακτές έως τα σύνορα µε τον ∆ήµο Ερµιονίδας, οι 

οποίες δεν θα ήταν υπερβολή να πούµε ότι δεν 

έχουν καθαριστεί ποτέ από τον ∆ήµο Πόρου. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι στην εργολαβία που ψηφίστηκε 

πρόσφατα από το ∆Σ για την καθαριότητα, 

συµπεριλήφθηκε µόνο ο κεντρικός δρόµος από 

Μπούγια έως Άρτιµο και όχι έως κτήµα Κοντοµηνά, 

ενώ δεν συµπεριλήφθησαν επίσης  οι δρόµοι πίσω 

από το συνεργείο Τριανταφύλλου, δρόµος πριν τον 

Άγιο Σεραφείµ έως Καρδάση, ο δρόµος - ποτάµι 

από Άρτιµο έως Λεµονοδάσος, και οι δροµίσκοι 

Λεµονοδάσους και Παναγίτσας. 

Η παράταξή µας ζήτησε την ένταξη όλων των 

παραπάνω περιοχών στην εργολαβία, ωστόσο η 

πλειοψηφία (ακόµα και δηµοτική σύµβουλος που 

έλκει την καταγωγή της από εκεί) δεν αποδέχτηκε 

τις προτάσεις µας. 

Σε ό,τι αφορά την υδροδότηση, είναι γνωστός ο 

διαχρονικός εµπαιγµός των κατοίκων στο 

Καραπολίτι, οι οποίοι κάθε χρόνο, και ειδικά τις 

προεκλογικές περιόδους, λαµβάνουν έγγραφες 

υποσχέσεις για δηµιουργία δικτύου ύδρευσης, οι 

οποίες αποδεικνύονται ψεύτικες. Αντίστοιχη 

ανάγκη για επέκταση του δικτύου υπάρχει και στο 

Μπέλεσι, ενώ και το δίκτυο που υπάρχει στο 

Λεµονοδάσος χρειάζεται επισκευή, αφού τα 

τελευταία χρόνια οι διακοπές είναι ιδιαίτερα 

συχνές. 

Τέλος, η περιοχή από το Καραπολίτι µέχρι το 

Φουρκαρί πρέπει να είναι από τις τελευταίες σε όλη 

την Ελλάδα µε τόσο εκτεταµένο δίκτυο 

χωµατόδροµων στους οποίους δεν έχει στρωθεί 

ούτε ένα µέτρο ασφάλτου. Μάλιστα, αποτελεί 

τοπικό ανέκδοτο η εξιστόρηση περιστατικών µε 

προεκλογικές περιοδείες τις δεκαετίες 1990 και 

2000, όπου οι υποσχέσεις για ασφαλτοστρώσεις 

«έπεφταν σύννεφο», χωρίς βέβαια να υλοποιούνται 

στη συνέχεια.

Με δεδοµένο το γεγονός ότι ο ∆ήµος Πόρου δεν 

έχει ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του απέναντι 

στους δηµότες της περιοχής, ο όµορος ∆ήµος 

Τροιζηνίας έχει προσπαθήσει αυτοβούλως να 

καλύψει τις ελλείψεις ειδικά στον τοµέα της 

αποκοµιδής απορριµµάτων, εξυπηρετώντας τους 

κατοίκους. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τις 

ασφαλτοστρώσεις που έχει κάνει στους γειτονικούς 

χωµατόδροµους που υπάγονται στην αρµοδιότητά 

του, έχει οδηγήσει πολλούς δηµότες του δικού µας 

∆ήµου στη σκέψη να υπαχθεί το ηπειρωτικό τµήµα 

του ∆ήµου Πόρου στον ∆ήµο Τροιζηνίας, κάτι που 

ενδεχοµένως αποτελεί στόχο και του τελευταίου. 

Ωστόσο µια τέτοια συζήτηση αποτελεί κόκκινη 

γραµµή για τον ∆ήµο Πόρου και οπωσδήποτε για 

την δική µας παράταξη.

Οι θέσεις της παράταξής µας:

Η παράταξή µας, θέλει να δηλώσει στους 

κατοίκους της περιοχής ότι το πραγµατικό δίληµµα 

για αυτούς δεν είναι ∆ήµος Πόρου ή ∆ήµος 

Τροιζηνίας, αλλά εκλογή και πάλι της ίδιας 

δηµοτικής αρχής στον ∆ήµο Πόρου που τους 

κοροϊδεύει τόσες δεκαετίες, ή εκλογή µιας νέας 

δηµοτικής αρχής που θα ασχοληθεί επιτέλους µε 

τα προβλήµατα της περιοχής και θα τα λύσει;

Η Αλλαγή Πορείας, εφόσον αναλάβει τη 

διοίκηση του ∆ήµου, θα αντιµετωπίσει άµεσα 

τα εν λόγω προβλήµατα, βασιζόµενη στις εξής αρχές:

1. Αντιµετώπιση της περιοχής και των κατοίκων 

της µε τα ίδια κριτήρια µε το νησιωτικό τµήµα 

του ∆ήµου.

2. Αναπρογραµµατισµός υποδοµών Λεµονοδάσους 

όπως δίκτυο ύδρευσης, πλακόστρωση µονοπατιών, 

παραδοσιακά φώτα και παγκάκια και νέος 

πολεοδοµικός σχεδιασµός.

3. Πάγια συνεργασία µε τον ∆ήµο Τροιζηνίας 

για όλα τα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος 

(ΒΙΟΚΑ, µεταφορά απορριµµάτων, ύδρευση, 

θαλάσσιες µεταφορές, τουριστική ανάπτυξη κ.α.).

4. Ανάθεση των συγκεκριµένων ζητηµάτων 

για καθοδήγηση και εποπτεία στους 

δηµοτικούς συµβούλους της παράταξης που 

προέρχονται από τη συγκεκριµένη περιοχή. 

Ως προς το σηµείο αυτό, η παρουσία του Γιώργου 

Κουτουζή στο ψηφοδέλτιο της παράταξής µας, 

αποτελεί εγγύηση για εµάς, αλλά και για τους 

κατοίκους της περιοχής για την πλήρη γνώση και 

την σωστή  αντιµετώπιση των σχετικών 

προβληµάτων.



Σελ. 11

Παρ’ όλα αυτά, τέσσερα χρόνια µετά, δεν έχει 

συµβεί τίποτα από τα παραπάνω και ο επίµαχος 

χώρος εξακολουθεί να παραµένει εν µέρει 

κατειληµµένος από τους όµορους ιδιοκτήτες και, 

κατά το υπόλοιπο µέρος του, µη διαµορφωµένος 

και σε απαράδεκτη κατάσταση. Η κατάσταση αυτή 

λαµβάνει χώρα µε την κάλυψη των συµβούλων της 

πλειοψηφίας, στους οποίους η παράταξή µας 

επανηλειµµένα έχει θέσει το θέµα, αξιώνοντας την 

εφαρµογή της Απόφασης του ∆Σ της 28.5.2010. 

Ωστόσο, φαίνεται ότι η δηµοτική αρχή 

προτάσσει την εξυπηρέτηση κάποιων 

ιδιωτικών συµφερόντων έναντι του κοινού 

συµφέροντος, αλλά και του πάγιου αιτήµατος του 

ιερέα, της εκκλησιαστικής επιτροπής και του 

ποιµνίου του Αγ. Κωνσταντίνου, για ανάπλαση του 

χώρου. 

Μάλιστα, ο Πρόεδρος του ∆Σ Πόρου και επί σειρά 

ετών αντιδήµαρχος, κ. ∆. Μωρόπουλος, στις 

12.2.2014, σε εκδήλωση στο πνευµατικό κέντρο, 

όταν ο ιερέας του Αγ. Κωνσταντίνου, πατήρ - 

Χαράλαµπος, έθεσε το θέµα, δεν δίστασε να 

απαντήσει δηµοσίως ότι δήθεν υπάρχει 

εκκρεµότητα επί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος 

του χώρου και γι΄ αυτό ο ∆ήµος δεν µπορεί να 

αποµακρύνει τα διαχωριστικά και να τον αναπλάσει.

Η θέση της παράταξής µας:

Η παράταξή µας, κόντρα στην πάγια τακτική της 

δηµοτικής αρχής, η οποία τα τελευταία χρόνια 

επιτρέπει τέτοιες πολυετείς καταπατήσεις 

δηµοτικής περιουσίας (βλ. π.χ. και Άλσος 

Παπαντωνίου), θέτει διαρκώς τα θέµατα αυτά 

ενώπιον του ∆Σ και υποβάλει αρµοδίως σχετικά 

έγγραφα. Ωστόσο, οι ενέργειες που µπορεί να 

κάνει η αντιπολίτευση περιορίζονται δυστυχώς 

µόνο στο καταγγελτικό επίπεδο, χωρίς να υπάρχει 

τρόπος επιβολής τους στη δηµοτική αρχή, ώστε να 

πάψει να παρανοµεί και να εφαρµόσει το Νόµο και 

τις αποφάσεις του ∆Σ. 

Η παράταξή µας, εφόσον αναλάβει τη 

διοίκηση του ∆ήµου, δεσµεύεται να δώσει 

τέλος σε όλες τις χρόνιες περιπτώσεις 

καταπατήσεων δηµοτικών και κοινόχρηστων 

χώρων και να διαφυλάττει σε κάθε 

περίπτωση τα συµφέροντα του ∆ήµου. 

Σε ό,τι αφορά ειδικά τον συγκεκριµένο ενιαίο 

κοινόχρηστο χώρο, δεσµευόµαστε ότι µέσα 

στον πρώτο χρόνο της διοίκησής µας θα 

δροµολογηθεί και εν συνεχεία θα εφαρµοστεί 

η µελέτη ανάπλασής του, προκειµένου να 

δηµιουργηθεί και να διατεθεί σε κοινή χρήση 

η πλατεία του Αγ. Κωνσταντίνου.

∆ιαχρονική αδιαφορία για τον κοινόχρηστο χώρο 
στον Αγ. Κωνσταντίνο - ∆έσµευση της παράταξής µας 
για ανάπλασή του

Για περισσότερα από δέκα χρόνια, τµήµα του 

κοινόχρηστου δηµοτικού χώρου µπροστά από 

τον Αγ. Κωνσταντίνο παραµένει κατειληµµένο, 

ενώ το υπόλοιπο τµήµα παραµένει µη 

διαµορφωµένο, µε αποτέλεσµα να στερείται 

λειτουργικότητας, αισθητικής και ασφάλειας. 

Το κατειληµµένο τµήµα (δίπλα από το Πνευµατικό 

Κέντρο), έχει αναγνωριστεί ως κοινόχρηστο από τους 

ιδιοκτήτες της όµορης µη αποπερατωµένης οικοδοµής 

στα τοπογραφικά που επισυνάπτονται στο συµβόλαιο 

και την άδεια οικοδοµής του 1994, ωστόσο, µε µία 

εσφαλµένη απόφασή της, η δηµοτική αρχή Στρατηγού 

στις 12.2.2010 είχε αναγνωρίσει «προς στιγµήν» 

ιδιοκτησιακά δικαιώµατα στους όµορους ιδιοκτήτες 

(µειοψηφούντων των κ. Γ. Αλιφέρη και Ε. Κανατσίδη). 

Μετά από ενέργειες του κ. Γ. Αλιφέρη και αίτηση της 

τότε µειοψηφίας προς το ∆Σ, στις 28.5.2010 η εν 

λόγω απόφαση ανακλήθηκε µε νεότερη απόφαση, 

σύµφωνα µε την οποία αποφασίστηκε «να 

αποµακρυνθούν πάραυτα µε µέριµνα και 

ευθύνη του ∆ήµου, ως υπευθύνου για τον 

κοινόχρηστο χώρο, τα υπάρχοντα παράνοµα 

σιδηρά παρεµβάσµατα και να αποδοθεί όλος ο 

χώρος (ανάµεσα από την εκκλησία και τα απέναντι 

κτήρια) σε κοινή χρήση στο λαό του Πόρου και να 

αναληφθούν ενέργειες για την ανάπλασή του». 

Υποδοµές



Σελ. 12 Τοποθετήσεις

Αναγκαία, εφικτά και όραµα…
του Αλέξη ∆ηµητριάδη*

Σε έναν πολιτικό σχεδιασµό κανείς ξεκινάει από τα 

αναγκαία, τα τρέχοντα και τα πιο εύκολα. Ο Πόρος, 

διοικητικά, πάσχει και στα πιο προφανή µε 

αποτέλεσµα ακόµα και οι απλούστερες διαδικασίες 

να παρουσιάζουν τραγική εικόνα. Το παρόν άρθρο 

στοχεύει να παρουσιάσει το όραµα της παράταξης: 

σκέψεις και προτάσεις για τις οποίες αξίζει να 

προσπαθήσουµε ακόµα και αν οι πιθανότητες 

επιτυχίας τους είναι µικρές. Πρόκειται για ένα 

σύνολο εµπνευσµένων ιδεών που θα µπορούσαν 

να προσθέσουν στο νησί µας έναν ιδιαίτερο 

χαρακτήρα, ένα πλεονέκτηµα, αυτό που συχνά 

αναφέρουµε ως «το κάτι παραπάνω».

Οι συγκοινωνίες στο νησί µας και η εικόνα που 

παρουσιάζει το καλοκαίρι µε τη συσσώρευση των 

αυτοκινήτων χρήζουν συνολικής αντιµετώπισης. 

Η απόλυτη πεζοδρόµηση τις νύκτες του καλοκαιριού 

από τα ταξί µέχρι την Πούντα κρίνεται αναγκαία. Η 

κυκλοφορία των πολιτών όµως εντός του 

πεζοδρόµου µπορεί να εξυπηρετηθεί και µε άλλους 

τρόπους. Η αναβίωση της θαλάσσιας κυκλοφορίας 

µε λάντζες θα ήταν µία εξαιρετική λύση. Φανταστείτε 

τους επισκέπτες του Πόρου να µπορούν να 

µετακινηθούν σε όλο τον Πόρο από και προς 

προκαθορισµένα σηµεία. Παλαιότερα υπήρχαν 

«σκάλες» παντού: στο Ασκέλι, στο Νεώριο, 

µπροστά από το ξενοδοχείο του Μάνεση. Ένα άλλο 

εξαιρετικό παράδειγµα αποτελεί το Ντουµπρόβνικ 

της Κροατίας στο οποίο υπάρχει τραµ δύο  µέτρα 

από τη θάλασσα. Ίσως το µέσο σταθερής τροχιάς να 

είναι πολύ δύσκολο να εφαρµοστεί αλλά οι Κροάτες 

µας δείχνουν µία πανέµορφή λύση.

Στο ίδιο πνεύµα, θα µπορούσε να γίνει µία 

ενοποίηση όλων των παραλιών της Σφαιρίας και 

του Ασκελίου. Ένας πανέµορφος περίπατος από 

την παραλία κάτω από τα παλιά σκουπίδια µέχρι 

την Παναγίτσα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η 

παραχώρηση της παραλίας του Κ.Ε. Πόρος στον 

∆ήµο και η αναβάθµιση των υπολοίπων. 

Το προϊόν παραλία δηµιουργεί µειονέκτηµα στο 

νησί. Η λύση των προβληµάτων του ΒΙΟΚΑ και η 

απελευθέρωση των παραλιών των ιχθυοτροφείων 

µαζί µε ένα σχέδιο ενοποίησης και εξυπηρέτησης 

όλων των παραλιών του ∆ήµου µπορεί να δώσει 

συγκριτικό πλεονέκτηµα. Υπό την αιγίδα του ∆ήµου 

µπορεί και πρέπει να οργανωθεί ένα δίκτυο 

συγκοινωνίας από και προς όλες τις παραλίες, 

ηπειρωτικού και νησιωτικού ∆ήµου,  ακόµα και µε 

λάντζες όπως κάνουν µε τεράστια επιτυχία οι Υδραίοι. 

Η αναβίωση του πάνω οικισµού του Πόρου της 

Πούντας µε πλατείες, σήµανση και εκσυγχρονισµό 

του περιπατητικού και οδικού δικτύου µπορούν να 

αναδείξουν ένα πρόσωπο του νησιού που περνά  

απαρατήρητο. Η δηµιουργία ανελκυστήρων που θα 

ενώνουν τούνελ που θα βρίσκονται στο επίπεδο 

της παραλίας µε τα ψηλά κοµµάτια του οικισµού 

αποτελεί µια ιδέα που ενδεχοµένως µπορεί να 

εφαρµοστεί. Γνωστά παραδείγµατα είναι ο 

ανελκυστήρας του White Face στη Νέα Υόρκη και 

-στην περιοχή µας- εκείνος του ξενοδοχείου 

Sirene . 

Η προσέλκυση των τουριστών πρέπει να είναι η 

κινητήριος δύναµη για κάθε απόφαση που 

λαµβάνεται στα ∆ηµοτικά πλαίσια. Προς αυτήν την 

κατεύθυνση κινείται και η ανάγκη διεκδίκησης του 

Κ.Ε. Πόρος. Όχι για καζίνο, ούτε για ΤΕΙ  αλλά για 

έναν δηµοτικό πολυχώρο που θα στεγάζει ένα 

µουσείο, τις δηµοτικές υπηρεσίες, µαγαζιά, 

εστιατόρια και καφετέριες. Έναν χώρο στον οποίο 

θα µπορούν οι επισκέπτες να χαλαρώνουν και οι 

Ποριώτες να εξυπηρετούνται χωρίς να είναι 

αναγκασµένοι να προσέλθουν σε υπηρεσίες µε 

δύσκολη πρόσβαση. Το Κ.Ε. Πόρος µπορεί να 

αποτελέσει έναν ολοκαίνουριο τουριστικό 

προορισµό, µεγαλώνοντας ολόκληρη την 

τουριστική πίτα του νησιού και όχι αποσπώντας 

κοµµάτι της πίτας που υπάρχει σήµερα. Μπορούµε 

να έχουµε την δική µας «Αρµάτα» , τα δικά µας 

Μιαούλεια. Είµαστε το µόνο νησί του Σαρωνικού 

που δεν έχει ένα ετήσιο πολυθέαµα να προσφέρει. 

Η προσέλκυση τουριστών ξεκινά από την υποδοµή. 

Ο Πόρος δέχεται χιλιάδες τουριστών ετησίως, 

ακτοπλοϊκώς ή οδικώς. Η ποιότητα όµως των 

υποδοµών εισόδου του νησιού είναι τραγική. 

Οφείλουµε να δηµιουργήσουµε ένα ζεστό 

καλωσόρισµα στους επισκέπτες µας. Ένα σύγχρονο 

λιµάνι µε χώρους σκίασης, τουαλέτες, πιάτσα ταξί 

και λεωφορείων και φυσικά σήµανση. Ένα πλοίο 

ιδιοκτησίας του ∆ήµου σαν το παλιό ∆ελφινάκι θα 

µπορούσε να γεφυρώσει το ακτοπλοϊκό κενό τον 

χειµώνα και να ενισχύσει τη σύνδεση µε το λιµάνι 

του Πειραιά το καλοκαίρι. Η δηµιουργία 

υδατοδροµίου µπορεί να βοηθήσει στην προσέλκυση 

τουριστών και να προσφέρει στο τεράστιο ζήτηµα της 

υγείας. Ο ∆ήµος Πόρου µπορεί σε αυτόν τον 

κυκεώνα της κρίσης να θωρακίσει τις υπηρεσίες υγείας 

που προσφέρει στους δηµότες του. Μεγάλες 

ασφαλιστικές εταιρείες έχουν  προτείνει συµβόλαια για 

µεγάλους πληθυσµούς µε αεροπορική κάλυψη, αλλά οι 

προτάσεις αυτές δεν έχουν εξεταστεί. Ο ∆ήµος 

µπορεί να εξασφαλίσει µόνιµο γιατρό και παιδίατρο 

ακόµα και µε πόρους από ιδιώτες. Αν κάθε πολίτης 

δίνει €2 µηνιαίως µπορεί να καλυφθεί µία τέτοια 

δαπάνη.

Πιθανώς αρκετά από τα παραπάνω να κρίνονται 

από ορισµένους ως όνειρα θερινής νυκτός. Εµείς 

όµως οφείλουµε να ονειρευόµαστε και αν 

καταφέρουµε να υλοποιήσουµε έστω και µία από 

τις παραπάνω ιδέες θα είναι επιτυχία. Το όραµα 

άλλωστε είναι εξ ορισµού δύσκολο να κατακτηθεί. 

Ας προσπαθήσουµε όµως!

*Ο Αλέξης ∆ηµητριάδης είναι οικονοµολόγος, ΜΒΑ



µε διάφορα συνθήµατα που, εκτός από την άσχηµη 

εικόνα που δηµιουργούν, έχουν γίνει και εστίες 

µόλυνσης αφού χρησιµοποιούνται ως τουαλέτες 

των περαστικών.Ο χώρος που είναι γεµάτος µπάζα, 

παρά την απαγορευτική πινακίδα, δεν φυλάσσεται, 

ούτε παρέχει καµία ασφάλεια αφού η περίφραξη 

του είναι ανύπαρκτη.

Η παράταξή µας δεσµεύεται εφόσον αναλάβει τη 

διοίκηση του ∆ήµου να προχωρήσει στις 

παρακάτω εργασίες στον συγκεκριµένο χώρο:

Α. Για τον χώρο της νότιας εισόδου του Λυκείου η 

πρόταση µας περιλαµβάνει δύο εναλλακτικές. 

Πιο συγκεκριµένα:

1) Τη διαµόρφωση του χώρου και την κατασκευή 

ενός γηπέδου χειροσφαίρισης, διαστάσεων 30µ x 20µ, 

το οποίο θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και ως 

γήπεδο µίνι ποδοσφαίρου.

2) Την κατασκευή ενός δεύτερου γηπέδου, 

διαστάσεων 25µ x 15µ, για πετοσφαίριση και 

καλαθοσφαίριση.

Οι εγκαταστάσεις θα χρησιµοποιούνται από τους 

µαθητές των δύο σχολείων τις πρωινές ώρες, και τα 

απογεύµατα θα διατίθενται για το κοινό και τους 

αθλητικούς συλλόγους της περιοχής.

Β. Για τον χώρο απέναντι από τα σχολεία 

προτείνουµε:

1) Την κατάλληλη διαµόρφωση ενός τµήµατος του 

µε τρόπο που να µην προσβάλλει τη φυσική 

οµορφιά του νησιού, ώστε να χρησιµοποιηθεί ως 

χώρος πάρκινγκ που ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς 

µήνες θα δώσει λύση και θα αποσυµφορήσει  το 

µοναδικό χώρο στάθµευσης στο νέο λιµάνι.

2) Το υπόλοιπο τµήµα θα γίνει χώρος πρασίνου µε 

αθλητικές εγκαταστάσεις (δύο γήπεδα τένις) και 

παιδική χαρά. Θα είναι ένα χώρος αναψυχής, 

περιπάτου και δραστηριοτήτων µέσα στο πράσινο 

και δίπλα στη θάλασσα.

Γ. Τον εξωραϊσµό της παραλίας του Αγ. Στεφάνου και 

µελλοντικά την ενοποίησή της  µε το τµήµα της που 

σήµερα χρησιµοποιείται µόνο από το Κ.Ε. Πόρος. 

*Ο Κώστας Γκιων είναι συνταξιούχος εκπαιδευτικός, 
πρώην διευθυντής Λυκείου Πόρου.

Αναµόρφωση περιοχής «Αγίου Στεφάνου»
του Κώστα Γκιων*

Τοποθετήσεις

Η βασικότερη πηγή οικονοµίας για το νησί, 

ειδικότερα τα τελευταία σαράντα χρόνια, είναι ο 

τουρισµός. Έλληνες και ξένοι επισκέπτες έρχονται 

στο νησί γιατί ενθουσιάζονται µε τις φυσικές 

οµορφιές του. Η εικόνα – φωτογραφία που 

αντικρίζει κανείς µόλις το πλοίο πλησιάσει τον 

Πόρο, ο νησιωτικός οικισµός της Σφαιρίας και το 

καταπράσινο περιβάλλον της Καλαυρίας, µένουν 

ανεξίτηλα στη µνήµη του επισκέπτη.

Η µαγευτική αυτή εικόνα όµως χάνεται όταν ο 

επισκέπτης µείνει στο νησί και µετακινηθεί σε άλλα 

µη κεντρικά σηµεία του Πόρου. Εκεί, θα υποχρεωθεί 

να αντικρίσει την άσχηµη εικόνα του νησιού που δεν 

οφείλεται στη φύση αλλά στην κακοποίηση των 

περιβαλλόντων χώρων από τον ανθρώπινο 

παράγοντα και την αδιαφορία των υπευθύνων. 

Τέτοια σηµεία υπάρχουν πολλά τόσο στη Σφαιρία 

όσο και στην Καλαυρία και παρουσιάζουν, ιδιαίτερα 

τους χειµερινούς µήνες, εγκατάλειψη αφού έχουν 

γίνει εστίες σκουπιδιών και µπαζότοποι.

Ένας τέτοιος χώρος είναι και η περιοχή του Αγ. Στεφάνου 

δίπλα από το Λύκειο και το 1ο ∆ηµοτικό σχολείο 

Πόρου. Η περιοχή αυτή που φιλοξενεί καθηµερινά 

περίπου 300 άτοµα (µαθητές και διδακτικό 

προσωπικό) αντί να αναβαθµισθεί λόγω της 

λειτουργίας των σχολείων, είναι εγκαταλελειµµένη 

εδώ και πολλά χρόνια. ∆εν έχει γίνει καµία εργασία 

διαµόρφωσης του χώρου έξω από το Λύκειο 

Πόρου µε αποτέλεσµα µε την πρώτη βροχόπτωση 

να δυσχεραίνει η είσοδος µαθητών και καθηγητών 

στο σχολείο. Στο χώρο αυτό που περιβάλλεται από 

έναν µαντρότοιχο γραµµένο µε συνθήµατα, είναι 

πεταµένοι µαρµάρινοι κίονες, άγνωστης προέλευσης, 

εδώ και πολλά χρόνια, θυµίζοντας στον κάθε 

επισκέπτη την εγκατάλειψη. Ανάλογη είναι η 

κατάσταση και στον χώρο απέναντι από τα σχολεία 

ο οποίος χρησιµοποιείται και ως πάρκινγκ του 

∆ήµου. Μέσα στον χώρο αυτό έχουν εγκαταλειφθεί 

τρία λυόµενα, ηµικατεστραµµένα, γραµµένα και αυτά 



Σελ. 14 ∆ηµοτικές εκλογές

• «Ο ∆ηµητριάδης κάνει συνέχεια µηνύσεις στη δηµοτική αρχή»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η παράταξή µας, από το 2011, είχε ξεκαθαρίσει α) ότι δεν θα 

συγκαλύπτει τις παραβατικές συµπεριφορές της δηµοτικής αρχής από τις 

οποίες προκύπτει όφελος για ορισµένους και ζηµιά για τον ∆ήµο, β) ότι 

-αντίθετα- ήταν διατεθειµένη να συναινεί, ή και να πρωτοστατεί, σε κάθε τυχόν 

«παράτυπη» ενέργεια της δηµοτικής αρχής, από την οποία προέκυπτε όφελος 

για το κοινωνικό σύνολο (π.χ. τοποθέτηση σκιάστρων στο νέο λιµάνι, 

αποκατάσταση εξέδρας στο Ρώσικο κ.α.) και γ) ότι ο έλεγχος που θα ασκούσε 

θα στρεφόταν αποκλειστικά προς τη δηµοτική αρχή και ποτέ προς 

δηµότες. 

Στη βάση των αρχών αυτών, στα τρία χρόνια που ασκήσαµε αντιπολίτευση, 

ήµασταν υποχρεωµένοι να υποβάλουµε αναλυτικές µηνυτήριες αναφορές για 

τα εξής τέσσερα θέµατα: 1) υπεξαίρεση – οικονοµική διαχείριση, 2) Βιολογικός 

Καθαρισµός (περιβαλλοντικό και οικονοµικό σκάνδαλο), 3) µη εφαρµογή 

αποφάσεων του ∆Σ και λοιπές παράνοµες ενέργειες της δηµοτικής αρχής υπέρ 

των ιχθυοτροφείων και 4) παραβίαση των κανόνων λειτουργίας του ∆ήµου (µη 

έκδοση πρακτικών συνεδριάσεων, µη απάντηση σε πάνω από 100 αιτήσεις µας, 

καταπάτηση διαδικασιών πρωτοκόλλησης εγγράφων κ.α.). Σε όλες τις 

περιπτώσεις διατάχτηκε προκαταρκτική εξέταση από τους αρµόδιους 

Εισαγγελείς, σε δύο από αυτές (ΒΙΟΚΑ, ιχθυοτροφεία) ασκήθηκαν ήδη ποινικές 

διώξεις κατά µελών της δηµοτικής αρχής και στη σοβαρότερη απ’ όλες 

(υπεξαίρεση) εκκρεµεί η άσκηση ποινικής δίωξης σχετικά µε σοβαρές 

κακουργηµατικές πράξεις που έχουµε καταγγείλει, γεγονός που αποδεικνύει ότι 

οι ενέργειες στις οποίες προβήκαµε ήταν επιβεβληµένες.    

• «Θα καθαιρέσουµε όλες τις τέντες για να µπουν οµπρέλες»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πρόκειται για µια ακόµα φήµη που δηµιουργήθηκε από τη 

φαντασία όσων επιδιώκουν να µας δυσφηµούν. ∆ηλώνουµε κατηγορηµατικά ότι 

δεν έχουµε ποτέ πει ή σκεφτεί κάτι τέτοιο και φυσικά ότι δεν πρόκειται να το 

κάνουµε.

• «Θα διώξουµε τους υπαλλήλους του ∆ήµου»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η πραγµατικότητα είναι ακριβώς η αντίθετη. Θα βασιστούµε 

στους υπαλλήλους του ∆ήµου για να τον εξυγιάνουµε και να τον κάνουµε να 

λειτουργεί όπως πρέπει. Το µόνο που θα διώξουµε είναι την κακή νοοτροπία 

που έχουν εµφυτεύσει σε όλη τη δοµή του ∆ήµου οι σηµερινοί διοικούντες, οι 

οποίοι τον έχουν αφήσει να λειτουργεί στον αυτόµατο πιλότο. Φυσικά, αν 

-υποθετικά- βρεθώ οποτεδήποτε αντιµέτωπος µε µεµονωµένες περιπτώσεις 

διαφθοράς ή άλλων σοβαρών παραβατικών συµπεριφορών υπαλλήλων ή 

αιρετών, θα δράσω µε απόλυτη αυστηρότητα. Τέλος, οι υπάλληλοι του ∆ήµου 

θα πρέπει να είναι βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να επαναληφθούν τα φαινόµενα της 

περιόδου Σπυρίδωνα, όταν πολλοί από αυτούς σέρνονταν επί χρόνια στα 

δικαστήρια κατηγορούµενοι για πράξεις ή παραλήψεις, για τις οποίες 

ευθυνόνταν η αιρετή διοίκηση του ∆ήµου.

Φίλες και Φίλοι.

Απέναντι στις ξεκάθαρες δηµόσιες τοποθετήσεις της παράταξής 

µας για όλα τα θέµατα που απασχολούν τον τόπο και τους δηµότες 

(µέσω των «Νέων του Πόρου», της ιστοσελίδας µας και των 

∆ελτίων Τύπου που εκδίδουµε σε εβδοµαδιαία σχεδόν βάση), 

η «αντίπαλη» παράταξη δυστυχώς αντιπαραθέτει µια απόλυτη 

σιωπή σε ό,τι αφορά τις προγραµµατικές της θέσεις. Παράλληλα, 

στην κοινωνία του Πόρου κυκλοφορούν εντέχνως διάφορες 

ανυπόστατες φήµες, πολλές από τις οποίες αγγίζουν τα όρια της 

λασπολογίας, σε ό,τι αφορά τις δικές µας θέσεις. 

Για το λόγο αυτό, αποφασίσαµε να καθιερώσουµε τη νέα αυτή 

στήλη, στην οποία θα καταγράφουµε τις «φήµες» που 

αναπαράγονται (χωρίς κανείς να τολµάει να τις διατυπώσει 

επώνυµα), τις οποίες και θα απαντάω µε τρόπο υπεύθυνο, επίσηµο 

και δεσµευτικό. 

• «Ο ∆ηµητριάδης θέλει να γίνει ∆ήµαρχος, επειδή θέλει µετά να 

γίνει βουλευτής» 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  ∆εν έχω κανένα απολύτως ενδιαφέρον να γίνω βουλευτής 

και βρίσκω την συµµετοχή στη σηµερινή κεντρική πολιτική σκηνή ως κάτι 

µάταιο και απεχθές. Αντίθετα, πιστεύω στη δυνατότητα να πάει µπροστά ένας 

µικρός τόπος µε βάση µια υγιή και αποτελεσµατική τοπική αυτοδιοίκηση, την 

οποία δεν έχουµε δει ποτέ µέχρι σήµερα. Άλλωστε, αν στόχευα να θέσω 

υποψηφιότητα για βουλευτής, δεν θα είχα κανένα λόγο να µην το κάνω κατευθείαν.

• «Η Αλλαγή Πορείας και ο ∆ηµητριάδης στηρίζουν και στηρίζονται 

από τον ΣΥΡΙΖΑ»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η υποψηφιότητά µου είναι απολύτως ανεξάρτητη και δεν έχει 

την επίσηµη ή ανεπίσηµη στήριξη από κανένα κόµµα. Ποτέ στη ζωή µου, ούτε 

καν στα φοιτητικά µου χρόνια, δεν εντάχθηκα σε κανένα σχηµατισµό, επειδή 

δεν µπορώ να υποτάξω ούτε την ιδεολογία µου, ούτε τη δράση µου κάτω από 

οποιαδήποτε κοµµατική ταµπέλα. Θεωρώ ότι εκείνο που έχει ανάγκη σήµερα 

ο ∆ήµος µας, αλλά και η χώρα µας, είναι να παραµερίσουµε παντελώς τις 

ταµπέλες αυτές και να προτάξουµε µόνο µία ταµπέλα: εκείνη της τιµιότητας. 

• «Ο ∆ηµητριάδης θέλει να διώξει τα ιχθυοτροφεία, γιατί έχει 

οικόπεδα στο βόρειο Πόρο και θέλει να φτιάξει ξενοδοχεία»

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Πρόκειται για απολύτως ψευδή φήµη που έχουν καλλιεργήσει 

όσοι θέλουν να υποτιµήσουν τον πολυετή αγώνα µου κατά της συγκέντρωσης 

ιχθυοτροφείων στον Πόρο. Όχι µόνο δεν έχω οικόπεδο και δεν σκοπεύω να 

φτιάξω ξενοδοχείο στον βόρειο Πόρο, αλλά η παράταξή µου είναι η µόνη που 

έχει υποβάλει υποµνήµατα στο Υπουργείο ΠΕΚΑ και στον Οργανισµό 

Αθήνας, µε τα οποία έχει τοποθετηθεί κατά της ανάπτυξης κάθε 

δραστηριότητας µεγάλης κλίµακας (ιχθυοτροφεία, ξενοδοχεία, εργοστάσια) 

στη συγκεκριµένη περιοχή. 

∆ΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ...
γράφει ο Γιάννης ∆ηµητριάδης





Εσείς ποιο φαγητό θα διαλέγατε…

ξαναζεσταµένο ή φρεσκοµαγειρεµένο;


