
Επικοινωνιακή καμπάνια από τον Δήμο Πόρου κατά 

της δημιουργίας ιχθυο-βιομηχανικής ζώνης - Π.Ο.Α.Υ. 

και πίεση προς τους κυβερνητικούς βουλευτές προκει-

μένου η Κυβέρνηση να αποφασίσει την ακύρωση του 

σχεδιασμού πριν τις εθνικές εκλογές.

Ταμπέλες, σκίαστρα, παγκάκια, κοινόχρηστα 

όργανα γυμναστικής, κοινόχρηστα ποδήλατα κ.ά. 

ομορφαίνουν από φέτος τους κ/χ χώρους του Δήμου 

μας, παρέχοντας διευκολύνσεις σε κατοίκους και 

επισκέπτες.

Σημαντικές πρωτοβουλίες του Δήμου για την αντι-

πυρική θωράκιση του νησιού. Τοπικό Σχέδιο Δια-

χείρισης καταστροφών, δράσεις πυροπροστασίας, 

πληροφοριακές δράσεις και συνεχής διεκδίκηση για 

ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων στο νησί.

Σελίδες 8-9 Σελίδες 20-21Σελίδες 24-26

Κορυφώνεται ο αγώνας 
κατά της Π.Ο.Α.Υ.

Η πολιτική προστασία 
στο επίκεντρο

Νοικοκύρεμα στους 
κοινόχρηστους χώρους
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Ψήφισμα του Δημοτικού 

Συμβουλίου με το οποίο 

ζητούνται από την Πολιτεία 

τα αυτονόητα για την υγεία, 

την παιδεία, τον αθλητισμό 

και την ασφάλεια, καθώς 

και να γίνει σεβαστή 

η επιλογή της τοπικής 

κοινωνίας για ανάπτυξη 

με βάση τον τουρισμό και την 

προστασία του περιβάλλοντος.

Σελίδες 13-17

Οι κάτοικοι του Πόρου δεν είναι 
πολίτες β΄ κατηγορίας!



Σελ. 2 Για τον Πόρο

Ευχαριστούμε, για την παραχώρηση των φωτογραφιών, τους: Αργύρη Αναγνωστόπουλο • Νάσο Αργυρόπουλο • Γιώργο Γκιώνη
• Μπάμπη Κανατσίδη • Άννα Κανατσίδη • Χαράλαμπο Λεβέντη • Σάββα Μαρώτο • Ελένη Μωραΐτη • Νίκο Παύλου • Whynot

Επικοινωνία: grafeiotypou@poros.gr   |  22983 - 20512

«Τα Νέα του Πόρου» - Υπεύθυνος για την έκδοση: Γιάννης Δημητριάδης (Το κόστος έκδοσης της εφημερίδας καλύπτεται προσωπικά από τον Δήμαρχο Πόρου).

Γιάννης Δημητριάδης 

Δήμαρχος Πόρου

Μπαίνοντας στην εκλογική χρονιά, συνεχίζουμε απερίσπα-
στοι την προσπάθειά μας να βελτιώσουμε τον τόπο μας 
στους τομείς που έχει αρμοδιότητα ο Δήμος και να εξα-
σφαλίσουμε από την Πολιτεία τα αυτονόητα αγαθά που 
δεν μας παρέχει στους τομείς δικής της αρμοδιότητας. 
Καθώς στις υπόλοιπες σελίδες της εφημερίδας παρουσιά-
ζονται θέματα που αναφέρονται στην προσπάθεια αυτή, το 
εισαγωγικό μου σημείωμα, καθώς και η σελίδα στην οποία 
παρουσιάζονται οι υποψήφιοι της παράταξής μου, θα εί-
ναι τα μοναδικά σημεία του τεύχους τα οποία αναφέρονται 
στην προεκλογική περίοδο.

Μια περίοδο που ακόμα δεν έχει ανοίξει, αφού απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό θα ήταν να είχε παρουσιαστεί ένας αντίπαλος συνδυασμός ή έστω ένας 
αντίπαλος υποψήφιος Δήμαρχος. Μια τέτοια εξέλιξη είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της δημοκρατίας, ώστε να μπορεί να κριθεί όχι μόνο η δική μας απο-
τελεσματικότητα και αξιοπιστία, αλλά και κάθε εναλλακτική πρόταση και προσέγγιση των δεδομένων που αφορούν στον Δήμο μας. Φυσικά, θα ήταν υποκριτικό 
να ισχυριστώ ότι η γενική αίσθηση αποδοχής της δημοτικής αρχής και η απουσία αντιπάλου οχτώ μόλις μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
των συνδυασμών δεν εξυπηρετεί τον προεκλογικό μου σχεδιασμό και ότι δεν με χαροποιεί. Από τη στιγμή όμως που υπάρχουν ορισμένα πρόσωπα που -σε 
προφανή συνεννόηση μεταξύ τους- εκφράζονται δημόσια εναντίον της δημοτικής αρχής (μεταξύ των οποίων και τουλάχιστον τρεις δημοτικοί σύμβουλοι της 
μειοψηφίας), θεωρώ επιτακτικό να εκτεθούν θεσμικά και να διεκδικήσουν την ψήφο των δημοτών παρουσιάζοντας τις αντιπροτάσεις τους για το πρόγραμμα 
και τον τρόπο διοίκησης του Δήμου.

Μέχρι στιγμής τα πρόσωπα αυτά έχουν προτιμήσει να δηλητηριάζουν τη δημόσια συζήτηση με τοξική ρητορική, ακραίες προσβολές προς εμένα, τους συνερ-
γάτες μου και τους υποστηρικτές μου (δηλαδή την πλειοψηφία της κοινωνίας βάσει των εκλογικών αποτελεσμάτων του 2019), λαϊκισμό και νηπιακού επιπέδου 
κριτική. Και χρησιμοποιώντας εναντίον μου την τακτική της ποινικώς κολάσιμης συκοφαντίας, μέσω ενός ψεύτικου προφίλ πίσω από το οποίο προφανώς κρύβε-
ται άνανδρα κάποιος από τους ίδιους. Πρόκειται, βέβαια, για μια τακτική που έχω συνηθίσει να αντιμετωπίζω ήδη από το 2010, χωρίς ποτέ να την ανταποδίδω, 
αλλά και χωρίς να την αφήνω ατιμώρητη στο πεδίο που πρέπει, δηλαδή σε εκείνο της ελληνικής δικαιοσύνης. 

Συνεπώς, θεωρώ επιτακτικό τα πρόσωπα αυτά να σοβαρευτούν, να συγκροτήσουν έναν εκλογικό συνδυασμό και να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους, ώστε να 
κριθούν από τους πολίτες. Ακόμα και αν δεν έχουν αποφασίσει ήδη να το κάνουν, τους προτρέπω εγώ να το κάνουν, γιατί μόνον αυτός είναι ο πολιτισμένος 
και δημοκρατικά αποδεκτός τρόπος πολιτικής αντιπαράθεσης και αναμέτρησης. Δηλαδή, αναμέτρηση θέσεων και προτάσεων από επώνυμους ενήλικες που 
αναλαμβάνουν υπεύθυνα έναν συγκεκριμένο πολιτικό ρόλο (του υποψηφίου) και διεκδικούν έναν άλλο (του αιρετού). Φυσικά δεν παριστάνω ότι δεν επιθυμώ 
μια ευρεία εκλογική νίκη, αλλά αντιθέτως έχω τη βεβαιότητα ότι αν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι μέχρι στιγμής εκπέμπουν μόνο αρνητικά σήματα και καμία 
ιδέα, εκτεθούν εκλογικά, δεν θα έχουν σοβαρή απήχηση στο εκλογικό σώμα. Και, βέβαια, αν κάνω λάθος εκτίμηση, ένας λόγος παραπάνω οι δημότες να τους 
προτιμήσουν και να στείλουν εμένα σπίτι μου. 

Από τη μεριά μου, έχω ήδη από πέρυσι ανακοινώσει την υποψηφιότητά μου για τις εκλογές, έχω διαμορφώσει και εγκρίνει στα αρμόδια όργανα του Δήμου 
έναν μακροχρόνιο σχεδιασμό έργων και δράσεων και με πάρα πολύ μεγάλη χαρά εδώ και έναν χρόνο ανακοινώνω υποψηφίους για τον συνδυασμό του 2023, 
ο οποίος έχει συμπληρώσει ήδη τον απαιτούμενο αριθμό για τη συμμετοχή στις εκλογές. Επίσης, εκτός από την τακτική έντυπη και ηλεκτρονική ενημέρωση 
των πολιτών μέσω της εφημερίδας και των Δελτίων Τύπου, σύντομα θα λειτουργήσει και η ιστοσελίδα του συνδυασμού, στην οποία θα παρουσιάζονται όλα 
τα υλοποιημένα και σχεδιαζόμενα έργα και δράσεις. Με όλα αυτά δεν θέλω να πιέσω κανέναν να ψηφίσει τον συνδυασμό μου, ούτε να τον μεταπείσω αν δεν 
είναι ευχαριστημένος μαζί μας, αλλά θέλω να δώσω στους δημότες πρόσβαση σε όλες τις αναγκαίες πληροφορίες ώστε να διαμορφώνουν ισχυρή γνώμη 
μόνοι τους. Και έχω την πεποίθηση ότι η μεγάλη πλειοψηφία των δημοτών έχει διαμορφωμένη και σταθερή γνώμη ότι είμαστε στον σωστό δρόμο και πρέπει 
να συνεχίσουμε σε αυτόν. Και αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη ηθική επιβράβευση και το μεγαλύτερο κίνητρο για να συνεχίσουμε! 

Εύχομαι χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλες και όλους!



Σελ.  3Οικονομικός Απολογισμός

Οι δαπάνες των μελών της 
δημοτικής αρχής για την 
«επιστροφή» της μισθοδοσίας 
τους στην κοινωνία
Ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης, από την πρώτη εκλογή του το 2014, 
έχει δεσμευτεί ότι τα χρήματα που λαμβάνει ο ίδιος και τα αιρετά μέλη της 
δημοτικής του αρχής (2 Αντιδήμαρχοι & ο Πρόεδρος του Δ.Σ. τότε) θα 
επιστρέφονται στην κοινωνία μέσω διάφορων δαπανών σε τομείς που οι 
δράσεις του Δήμου χρειάζονται υποστήριξη. Αντίστοιχη δέσμευση υπάρχει 
και για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

• Για τη δημοτική περίοδο 2014-2019 (59 μήνες) οι σχετικέςδαπάνες 
(χορηγίες) ανήλθαν στο ποσό των 269.449€.
• Για την τρέχουσα δημοτική περίοδο μέχρι στιγμής ανέρχονται στο 
ποσό των 157.983€, εκ των οποίων οι 96.774€ είχαν παρουσιαστεί στο 
προηγούμενο τεύχος (έως 31.12.2021) και οι 61.209€ αφορούν το 2022 και 
αναλύονται ακολούθως:

 ΤΟΜΕΑΣ              ΔΑΠΑΝΕΣ

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

 1 Χορηγίες τροφίμων κ.ά.      4.655€

2 Υγειονομικό υλικό      3.554€

3 Δαπάνες για ενίσχυση Ιερών Ναών    2.900€

4 Χρηματική βοήθεια σε πολίτες σε ανάγκη    2.172€

5 Συντήρηση ακτινολογικού μηχανήματος Κ.Ε. Πόρος   1.650€

6 Αναλώσιμα απινιδωτών        378€

7 Δωρεά στον Αγ. Κήρυκο        300€

 Σύνολο                 15.609€

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

1 Επικοινωνιακό υλικό        2.351€

2 Υφασμάτινες τσάντες πολλαπλών χρήσεων  2.207€

 Σύνολο                  4.558€

 ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 

 1 Δώρα επιτυχόντων μαθητών Γ’ Λυκείου    1.920€

2 Χορηγία σκάφους κανόε-καγιάκ     1.800€

3 Δώρα Χριστουγέννων (Αγ. Βασίλη)    1.649€

4 Εκδρομή ΕΠΑ.Λ .        300€

5 Αθλητικός εξοπλισμός Α’ Δημοτικού       181€

 Σύνολο                 5.850€

  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

1 Υποστήριξη εκδηλώσεων      2.315€

2 Δαπάνες φιλοξενίας       1.605€

 Σύνολο                  3.920€ 

 ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΥ 

1   Γραμματειακή υποστήριξη              14.425€

2 Έξοδα δικηγόρων      5.299€

3 Διάφορες δαπάνες      4.022€

4 Έκδοση βιβλίου «Ο Πόρος το 1821»   2.809€

5 Έκδοση Τοπ. Σχ. Αντιμ. Φυσ. Καταστροφών   2.709€

6 Έξοδα έκδοσης - διανομής εφημερίδας    2.008€
 (ΤΝΤΠ 1.855€+45€+ΕΛΤΑ 108€) 

 Σύνολο                 31.272€

 Γενικό Σύνολο Εξόδων              61.209€



Σελ. 4 Δημοτική Αρχή

Νέες Αντιδήμαρχοι η Εβελίνα Παπαδοπούλου και η Ντίνα 
Μοσχογιάννη-Καραμάνη
Με Απόφαση του Δημάρχου Γιάννη Δημητριάδη που δημοσιεύθηκε 
την 1.11.2022, νέα Αντιδήμαρχος έως τις 31.12.2023 ορίστηκε η Εβελίνα 
Παπαδοπούλου, με αρμοδιότητα εποπτείας της Διεύθυνσης Διοικητικών 
Υπηρεσιών, του Τομέα Τουρισμού και των δομών «Κοινωνικό Παντοπωλείο» 
και «Κοινωνικό Φαρμακείο». Με διαφορετική Απόφαση του Δημάρχου, 
Αντιδήμαρχος με θητεία από 11.1.2023 έως 31.12.2023 και αρμοδιότητα 
εποπτείας των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου θα οριστεί η Ντίνα 
Μοσχογιάννη - Καραμάνη. Επίσης, η Αντιδήμαρχος Οικονομικών 
Χριστίνα Ροή, της οποίας η θητεία ολοκληρώνεται στις 10.1.2023, από 
τις αρχές Νοεμβρίου ανέλαβε επιπλέον τις αρμοδιότητες εποπτείας των 
τομέων Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας (τις οποίες κατείχε η Καίτη Ροΐδη), 
μέρος των οποίων θα διατηρήσει ως εντεταλμένη σύμβουλος και έως το 
τέλος του 2023. Τέλος, όπως έχει ανακοινωθεί ήδη από τα τέλη του 2021, 
Αντιδήμαρχοι Τεχνικών Υπηρεσιών διατηρούνται ο Τάσος Παπαχρήστου, 
με αρμοδιότητα στους τομείς Τεχνικών Έργων και Ύδρευσης - Αποχέτευσης 
και ο Χρήστος Λίτσας, με αρμοδιότητα στον τομέα Καθαριότητας. 

Η παραίτηση της Καίτης Ροΐδη
Η μέχρι πρότινος Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών Καίτη Μπήτρου-
Ροΐδη, στις 25.10.2022 ανακοίνωσε αιφνιδιαστικά στον Γιάννη Δημητριάδη 
την απόφαση της να μην θέσει τελικά υποψηφιότητα για δημοτική 
σύμβουλος στις δημοτικές εκλογές του 2023 για προσωπικούς λόγους και 
να παραιτηθεί από την θέση της δημοτικής συμβούλου της πλειοψηφίας 
προκειμένου να διευκολύνει την παράταξή της κατά την εκλογική χρονιά 
του 2023. Ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης με ανακοίνωσή του, την 
ευχαρίστησε δημόσια για την προσφορά της στον Δήμο και στην παράταξη 
από το 2017 και για τη διευκόλυνση της παράταξης με τη στάση της και της 
ευχήθηκε κάθε καλό στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή και στην 
πορεία της εκτός Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Από την μεριά της, η κ. Ροΐδη 
δήλωσε: «Έλαβα την απόφαση να μην συνεχίσω να ασχολούμαι με τα κοινά για 

καθαρά προσωπικούς -και όχι πολιτικούς- λόγους και βέβαια διευκρινίζω ότι 

δεν πρόκειται να συμμετέχω ούτε σε άλλο συνδυασμό που τυχόν διεκδικήσει 

την δημαρχία στις ερχόμενες εκλογές. Θα ήθελα να εκφράσω ένα μεγάλο 

ευχαριστώ στους Δημότες του Πόρου που με στήριξαν με την ψήφο τους όλα 

αυτά τα χρόνια. Θα συνεχίσω να βοηθάω τους συμπολίτες μας μέσα από την 

εργασία μου, στο Φαρμακείο της οικογένειάς μου και από την δραστηριοποίησή 

μου στην κοινωνία ως πολίτης που αγαπάει τον τόπο του».

Η ορκωμοσία και η ανεξαρτητοποίηση του Κώστα Γκιων
Σε συνέχεια της παραίτησης της κ. Ροΐδη, κλήθηκε σύμφωνα με το νόμο 
και ορκίστηκε στις 31.10.2022 ως δημοτικός σύμβουλος της παράταξης 
πλειοψηφίας ο πρώτος επιλαχών Κωνσταντίνος Γκιων. Ο κ. Γκιων είχε 
διατελέσει σύμβουλος της πλειοψηφίας την περίοδο 2014-2019, αρμόδιος 
για θέματα Παιδείας και Αθλητισμού, καθώς και Πρόεδρος του Δ.Σ. 
από τον Μάρτιο του 2017 έως τον Μάιο του 2019, όταν και υπέβαλε την 
παραίτησή του αμέσως μετά τις δημοτικές εκλογές και τη μη-επανεκλογή 
του. Μάλιστα, είχε δηλώσει τότε στον Γιάννη Δημητριάδη ότι δεν επιθυμεί 
να συμμετέχει σε κανένα άλλο Όργανο του Δήμου, καθώς και ότι αν τυχόν 
στο μέλλον κληθεί ως επιλαχών να αναλάβει θέση στο Δ.Σ. θα αρνηθεί. 
Ωστόσο, όταν έφτασε η στιγμή αυτή ο κ. Γκιων δεν αρνήθηκε και μάλιστα 
στην πρώτη συνεδρίαση στην οποία μετείχε (4.11.2022) γνωστοποίησε 
την ανεξαρτητοποίησή του και καταφέρθηκε κατά της δημοτικής αρχής 
κατηγορώντας την για αναποτελεσματικότητα ήδη από την πρώτη της θητεία. 

Ο Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης έκανε την ακόλουθη 
δήλωση αναφορικά με τη στάση του κ. Γκιων:
«Τη Δευτέρα 1η Νοεμβρίου, στο περιθώριο της ορκωμοσίας του κ. Γκιων, τον 

κάλεσα να αποσαφηνίσει τη θέση του αναφορικά με τη στήριξη της δημοτικής 

αρχής, δεδομένου ότι τον Μάιο του 2019, όταν είχε παραιτηθεί από δημοτικός 

σύμβουλος για τους τρεις εναπομείναντες μήνες της τότε δημοτικής περιόδου 

λόγω προσωπικής πικρίας για τη μη-επανεκλογή του στις δημοτικές εκλογές, 

μού είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να ασχοληθεί ξανά με τα κοινά, ούτε 

να αποδεχτεί θέση δημοτικού συμβούλου στο μέλλον αν ποτέ κληθεί ως 

επιλαχών. Επιπλέον, τους τελευταίους μήνες είναι γνωστό ότι με διάφορους 

τρόπους είναι επικριτικός προς την δημοτική αρχή. Απαντώντας μου, ο κ. 

Γκιων μου εξέθεσε τους λόγους της δυσαρέσκειάς του και με ενημέρωσε ότι 

πρόθεσή του είναι να παραμείνει στην παράταξη και να ψηφίζει τα θέματα 

κατά συνείδηση. Οι λόγοι που μου εξέθεσε δεν είχαν πολιτικό πρόσημο, ενώ 

όσοι είχαν ήταν απολύτως προσχηματικοί. Όπως ήταν φυσικό, του εξήγησα 

ότι δεν μπορώ να του επιτρέψω να ενεργεί ως δούρειος ίππος μέσα στην 

παράταξη και τον προσκάλεσα να λύσουμε τυχόν παρεξηγήσεις και να είναι 

υποψήφιος στις εκλογές του 2023. Ο κ. Γκιων επιφυλάχτηκε να απαντήσει 

μέχρι την Παρασκευή, οπότε και ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή του. Η 

επιλογή αυτή, η οποία στερεί μία έδρα από την παράταξη στην οποία το 2019 

ο λαός του Πόρου έδωσε το 58% των ψήφων, κρίνεται ως πολιτικά ανέντιμη 

και είναι βέβαια η ίδια με εκείνη του κ. Γ. Κουτουζή ο οποίος έκανε ακριβώς 

το ίδιο πριν 1,5 χρόνο».

Αλλαγές καθηκόντων 
στην δημοτική αρχή Πόρου
Μπαίνοντας στην εκλογική χρονιά του 2023 ολοκληρώνονται οι τελευταίες προγραμματι-

σμένες αλλαγές καθηκόντων της δημοτικής αρχής, καθώς και οι αλλαγές που επήλθαν σε 

συνέχεια της παραίτησης της συμβούλου της πλειοψηφίας Καίτης Μπήτρου - Ροΐδη. 
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Έναν χρόνο πριν τις εκλογές του 2023, ο συνδυασμός του Δημάρχου 
Γιάννη Δημητριάδη έχει ήδη συμπληρώσει τον ελάχιστο αριθμό για την 
συμμετοχή στις εκλογές (15), καθώς και την προβλεπόμενη ποσόστωση των 
δύο φύλων. Ειδικότερα, μέχρι στιγμής έχει ανακοινωθεί η συμμετοχή στο 
ψηφοδέλτιο των οχτώ εν ενεργεία δημοτικών συμβούλων της παράταξης, 
δύο παλαιών υποψηφίων της και εν ενεργεία συμβούλων της στο Δ.Σ. του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, ενός  ακόμα κατ’ επανάληψη υποψήφιου και 

τεσσάρων νέων προσώπων που ασχολούνται για πρώτη φορά με τα κοινά. 
Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα εκλογική νομοθεσία, το 
Δημοτικό Συμβούλιο Πόρου θα αριθμεί πλέον 15 μέλη (από 17 σήμερα) 
και οι συνδυασμοί που θα μετέχουν στις εκλογές μπορεί να αριθμούν από 
15 έως 38 μέλη, εκ των οποίων 40% γυναίκες (6 στους 15 , 15 στους 38). 
Οι εκλογές θα διεξαχθούν στις 8 Οκτωβρίου 2023 και οι συνδυασμοί θα 
πρέπει να κατατεθούν έως τις 31 Αυγούστου. 

 Έτοιμη για τις εκλογές 
η «Καθαρή Πορεία»

Παπαδοπούλου Εβελίνα Παπαχρήστου Τάσος Καραμάνη - Μοσχογιάννη 
Ντίνα

Λίτσας Χρήστος

Στάικος Τζεφ

Κλείσας Γιώργος 

Ροή Χριστίνα Δημητριάδης Γιώργος
μέλος Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.

Τζανετοπούλου -
Καΐκα Χρύσα

μέλος Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.

Καΐκας Γιώργος
τ. δημοτικός σύμβουλος

Κανατσίδη Ελένη

Εν ενεργεία δημοτικοί σύμβουλοι: 

Δοντά - Ρεστρέπο Στεφανία
φοιτήτρια

Λουκόπουλος Πάνος 
επιχειρηματίας

ΣωτηράκηςΤζέισον 
επιχειρηματίας

Δόσκαρης Στέφανος
φοιτητής

Υποψήφιοι για πρώτη φορά το 2023:

Οι υποψήφιοι της «Καθαρής Πορείας» που έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής: 

Υποψήφιοι 
και το
2019:
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Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 
του Δήμου Πόρου για δημιουργία 
σταθμών κ/χ ηλεκτρικών ποδηλάτων 

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης 
για έργα οδικής ασφάλειας

Υποβλήθηκε πρόταση 
χρηματοδότησης για την ανάπλαση  
του περιβάλλοντος χώρου του 
Ρολογιού 

Έγκριση Μελετών και προτάσεων 
χρηματοδότησης για έργα ύδρευσης 
(Λεμονοδάσος, αφαλάτωση)

Εγκρίθηκε στις 16.5.2022 από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου 
Ανάπτυξης & Επενδύσεων η χρηματοδότηση του Δήμου μας με 255.816€ 
για την ανάπτυξη δράσης «μικροκινητικότητας» με τη δημιουργία και 
λειτουργία σταθμών διάθεσης κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδηλάτων. 
Με την αξιοποίηση της δράσης, ο Δήμος μας σκοπεύει να λειτουργήσει 
από το 2023 τρεις μεικτούς σταθμούς δωρεάν διάθεσης συμβατικών 
και ηλεκτρικών ποδηλάτων, οι οποίοι θα βρίσκονται στο Νέο Δυτικό 
Λιμάνι (υφιστάμενος), στο κέντρο στην περιοχή της Δημοτικής Αγοράς 
(νέος) και στην πλατεία Σολομωνίδη στην Πούντα (νέος). Η δράση 
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 
(άξονας Προτεραιότητας 14, πρόσκληση «Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, 
Μικροκινητικότητα, Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Μετακινήσεων») 
και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και 
Εξοικονόμησης Ενέργειας.

Μια ακόμα Μελέτη που εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή και υποβλήθηκε για 
χρηματοδότηση, είναι εκείνη που αφορά τη «Βελτίωση της οδικής 
ασφάλειας» περιοχών του νησιού. Το προβλεπόμενο έργο, το οποίο έχει 
προϋπολογισμό 2.782.183€ και αφορά την ασφαλτόστρωση μεγάλου 
μέρους του οδικού δικτύου της Καλαυρίας και της Σφαιρίας και την 
τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων και σήμανσης, αναμένεται να χρηματοδοτηθεί 
από το Ταμείο Ανάκαμψης στο οποίο υπέβαλε την σχετική πρόταση ο 
Δήμος μας τον περασμένο Ιούλιο.

Υποβλήθηκε στο Πράσινο Ταμείο πρόταση του Δήμου μας για χρηματο-
δότηση του έργου ανάπλασης του περιβάλλοντος χώρου στο Ρολόι, στο 
πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγί-
ου» (2021β΄ - άξονας προτεραιότητας 2). Το έργο έχει προϋπολογισμό 
240.000€, εκ των οποίων οι 163.000€, εφόσον η πρόταση γίνει δεκτή, θα 
καλυφθούν από το Πράσινο Ταμείο και οι υπόλοιπες 77.000€ από ιδίους 
πόρους του Δήμου. Η αρχιτεκτονική Μελέτη του έργου αποτελεί τμήμα 
της εγκεκριμένης από το Υπουργείο Πολιτισμού «Μελέτης Αναβάθμισης 
της γειτονιάς Καστέλι και των προσβάσεων της», η οποία έχει χρηματο-
δοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» στις αρχές της 
δεκαετίας του 2000 και βρισκόταν από το 2005 αναξιοποίητη στα συρτά-
ρια του Δήμου.

Εγκρίθηκε στις 14.11.2022 από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πόρου 
η Μελέτη για την αντικατάσταση του κεντρικού δικτύου ύδρευσης της 
περιοχής του Λεμονοδάσους και του βανοστασίου στη θέση Μεγάλη Σκάλα, 
καθώς και η υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του σχετικού έργου στο 
Υπουργείο Εσωτερικών (Πρόσκληση «Εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ 
της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της Λειψυδρίας»). Με το 
εν λόγω έργο, το οποίο έχει π/υ 249.780€, ο Δήμος Πόρου αποσκοπεί να 
αντιμετωπίσει τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην υδροδότηση του 
Λεμονοδάσους και της ευρύτερης περιοχής εξαιτίας της παλαιότητας του 
δικτύου και της διαρκώς αυξανόμενης κατανάλωσης. 
Επίσης, η Οικονομική Επιτροπή, με Απόφασή της στις 29.9.2022, ενέκρινε 
Μελέτες για την προμήθεια δύο μονάδων αφαλάτωσης συνολικής 
ημερήσιας παραγωγής 1.600κ.μ. και για δημιουργία φωτοβολταϊκού 
σταθμού που θα καλύπτει ενεργειακά τη λειτουργία τους, καθώς και την 
υποβολή πρότασης χρηματοδότησης των σχετικών έργων στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος (Πρόσκληση «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα 
στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας»). Με τα εν λόγω 
έργα, τα οποία έχουν π/υ 3.207.741€, ο Δήμος Πόρου αποσκοπεί στην 
εξασφάλιση απόλυτης επάρκειας πόσιμου νερού τη θερινή περίοδο, με 
παράλληλη μείωση των ποσοτήτων που αντλούνται από τον υδροφόρο 
ορίζοντα της Τροιζηνίας. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω Μελέτες συντάχθηκαν 
από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με τη συμβολή εξωτερικών τεχνικών 
συμβούλων, ενώ οι Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής ελήφθησαν 
ομόφωνα από τα μέλη της πλειοψηφίας, καθώς οι εκπρόσωποι της 
μειοψηφίας δεν προσήλθαν στις αντίστοιχες συνεδριάσεις.   

Νέες χρηματοδοτήσεις έργων 
για τον Δήμο μας
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Σύσκεψη για το θέμα της αποτροπής δημιουργίας βιομηχανικών 
Περιοχών Οργανωμένων Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών στον 
Σαρωνικό πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 21.5.2022 στον Πόρο, με 
πρωτοβουλία του Δημάρχου Πόρου Γιάννη Δημητριάδη. 

Στη σύσκεψη είχαν προσκληθεί όλοι οι Δήμαρχοι και οι βουλευτές νησιών 
και ακτών του Σαρωνικού δυτικά και νότια της Σαλαμίνας έως την Ύδρα, 
καθώς και οι Περιφερειάρχες και τοπικοί Αντιπεριφερειάρχες Αττικής 
και Πελοποννήσου. Ωστόσο, το «παρών» έδωσαν μόνο οι Δήμαρχοι 
Επιδαύρου Τ. Χρόνης και Ξηρομέρου Γ. Τριανταφυλλάκης (συντονιστής της 
Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής περιοχών με ιχθυοκαλλιέργειες), 
η Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Β. Θεοδωρακοπούλου - Μπόγρη και οι 
βουλευτές Γ. Γκιόλας (Αργολίδας/ΣΥΡΙΖΑ), Θ. Δρίτσας (Α΄ Πειραιά/
ΣΥΡΙΖΑ) και Χρ. Μπουτσικάκης (Α΄ Πειραιά Ν.Δ.). Επίσης, ενημέρωσαν 
ότι δεν μπορούσαν να παραβρεθούν εξαιτίας ανειλημμένων υποχρεώσεων 
οι Δήμαρχοι Αγκιστρίου Γ. Αθανασίου, Αίγινας Γ. Ζορμπάς και Σαλαμίνας 
Γ. Παναγόπουλος και οι βουλευτές (Α΄Πειραιά/Ν.Δ.) Κ. Κατσαφάδος, Ν. 
Μανωλάκος και Γ. Μελάς. Σημειώνεται ότι ο Γιάννης Δημητριάδης είχε 
αρχικά καλέσει τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη να συγκαλέσει την 
σύσκεψη αυτή στην Αθήνα και καθώς ο Περιφερειάρχης δεν το έπραξε, ο 
Δήμαρχος Πόρου ανέλαβε ο ίδιος την πρωτοβουλία για την σύγκλησή της.

Τα συμπεράσματα της σύσκεψης ήταν τα ακόλουθα:
1. Το περιορισμένο ενδιαφέρον των αιρετών εκπροσώπων των περιοχών 
του Δυτ. & Νότ. Σαρωνικού για το θέμα, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι δεν 
υπάρχει έδαφος και νομιμοποίηση για κοινό αγώνα με κοινό αίτημα τη 
ματαίωση του σχεδιασμού ιχθυο-βιομηχανοποίησης του Σαρωνικού.
2. Το περιορισμένο ενδιαφέρον των αιρετών εκπροσώπων των παράκτιων 
περιοχών όλης της χώρας, οδηγεί σε αντίστοιχο συμπέρασμα και αναφορικά 
με τον αγώνα για αναθεώρηση του Χωροταξικού των Υδατοκαλλιεργειών.
3. Η απόλυτη αδιαφορία όλων των Περιφερειών της χώρας, της Ένωσης 
Περιφερειών και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας για το θέμα 
ενισχύει τα παραπάνω συμπεράσματα και επιπλέον προκαλεί απογοήτευση 
σχετικά με την αποδοχή του θεσμικού παραγκωνισμού τους.
4. Κανένα κόμμα δεν έχει δηλώσει ότι είναι στις προθέσεις του η 
αναθεώρηση του σχεδιασμού και κανένας βουλευτής δεν έχει καταθέσει 
δημόσια συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση του θέματος. 
5. Η θέση του Δήμου Πόρου αναφορικά με τη δική του περιοχή, 
είναι ότι ζητάει την πλήρη ακύρωση του σχεδιασμού δημιουργίας 
Π.Ο.Α.Υ. και δηλώνει ότι η μη-αποδοχή του αιτήματος συνιστά 
casus belli για την τοπική κοινωνία και δεν μπορεί γίνει αποδεκτή. 
Σε περίπτωση που η Κυβέρνηση δεν αποσύρει άμεσα (πριν τις εθνικές 
εκλογές) τον σχεδιασμό, ο Δήμος μας έχει δηλώσει ότι θα προχωρήσει σε 

Σύσκεψη για το θέμα των 
Π.Ο.Α.Υ. στον Πόρο: Ζοφερό το 
μέλλον του Σαρωνικού
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Την ίδια στιγμή που ο Δήμος μας δίνει τον κρίσιμο αυτό αγώνα, η Κυβέρνη-
ση χάρισε στον κλάδο των ιχθυοκαλλιεργειών μια ακόμα παράταση για την 
προθεσμία ίδρυσης βιομηχανικών ζωνών ιχθυοκαλλιέργειας (Π.Ο.Α.Υ.), με 
διάταξη που ψηφίστηκε στην Βουλή από την κυβερνητική πλειοψηφία (και 
βεβαίως και από τους 5 βουλευτές Α΄Πειραιά & Νήσων) σε ανύποπτο 
χρόνο στις 28 Ιουλίου 2022. Ειδικότερα, ενώ στις 22.12.2021 είχε εγκριθεί 
με διάταξη νόμου η παράταση της σχετικής προθεσμίας έως τις 4.11.2022 
(προκαλώντας τότε τις διαμαρτυρίες κατοίκων και Δήμων περιοχών, στις 
οποίες σχεδιάζεται η δημιουργία Π.Ο.Α.Υ.) και ενώ η προθεσμία αυτή 
δεν είχε ακόμα λήξει, το Υπουργείο Περιβάλλοντος ενέταξε αιφνιδιαστικά 
στον Ν. 4964/2022 που ψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία στις 
28.7.2022 νέα διάταξη (ά. 63) με την οποία δίδεται προθεσμία δύο επιπλέ-
ον ετών (δηλαδή έως τις 4.11.2024) στις εταιρίες προκειμένου να ιδρύσουν 
τις Π.Ο.Α.Υ. 
Η κίνηση αυτή, η οποία έχει προκαλέσει προεκλογικά τη δημόσια ικανοποί-
ηση των παραγόντων του κλάδου της ιχθυοκαλλιέργειας, έρχεται σε πλήρη 
αντιδιαστολή με την περιφρόνηση με την οποία η Πολιτεία αντιμετωπίζει 
διαχρονικά την Κεντρική Ένωση Δήμων και τους Δήμους στους οποίους 
σχεδιάζονται οι συγκεκριμένες «επενδύσεις», οι οποίοι ζητούν επανεξέ-
ταση του σχεδιασμού και εξαίρεση συγκεκριμένων περιοχών από αυτόν 
(Πόρος, παραλιακό Μέτωπο Μύτικα Αιτωλοακαρνανίας κ.ά.).
Υπενθυμίζεται ότι, η ανωτέρω παράταση είναι η 4η που εγκρίνεται για τη 
συγκεκριμένη υπόθεση μετά τη θεσμοθέτηση του «Χωροταξικού των Υδα-
τοκαλλιεργειών» στις 4.11.2011 (Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ). Ειδικότερα, ενώ η 
αρχική προθεσμία που όριζε το Χωροταξικό ήταν έως τις 4.11.2016, στη 
συνέχεια η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ενέκρινε με Π.Ν.Π. την πρώτη πα-
ράταση για 3 επιπλέον έτη (έως τις 4.11.2019) και ακολούθως η σημερινή 
Κυβέρνηση με διαδοχικές διατάξεις Νόμων παρέτεινε τρεις φορές ακόμα 
την ανωτέρω προθεσμία, αρχικά έως τις 4.11.2021, στη συνέχεια έως τις 
4.11.2022 και πλέον έως τις 4.11.2024.

δυναμικές κινητοποιήσεις και ολοκληρωτική σύγκρουση, προκειμένου να 
προστατεύσει το νησί. Στο πλαίσιο αυτό, θα ληφθεί από το Δ.Σ. Απόφαση 
αποχής των κατοίκων του Πόρου από τις εθνικές εκλογές και κήρυξης 
όλων των εκπροσώπων της Κυβέρνησης, της Περιφέρειας και της Βουλής 
ως θεσμικά ανεπιθύμητων στην περιοχή μας. Επίσης, με την υπ’ αριθμ. 
46/26.5.2022 Απόφαση, ο Δήμος ξεκίνησε ήδη καμπάνια (φυλλάδια, πανό, 
social media) για να επικοινωνήσει τις θέσεις του. 
6. Σε ό,τι αφορά την ανάληψη κοινών ενεργειών, ο Δήμος Πόρου 
επαναπροσδιορίζει το κάλεσμά του προς όσους Δήμους τυχόν επιθυμούν 
να αγωνιστούν για την αποτροπή δημιουργίας Π.Ο.Α.Υ. στις δικές τους 
περιοχές ή για άλλες «κόκκινες γραμμές» που τυχόν προσδιορίσουν (π.χ. 
ως προς το μέγεθος των Π.Ο.Α.Υ. ή συγκεκριμένες ζώνες τους). 
    Δεδομένης της κρισιμότητάς του θέματος, η αντιμετώπιση του οποίου 
δεν πρέπει να επηρεαστεί από την αντικειμενική αδυναμία ορισμένων να 
προσέλθουν στη σύσκεψη του Πόρου, ο Δήμος Πόρου κάλεσε δημόσια 
κάθε ενδιαφερόμενο Δήμο και βουλευτή που τυχόν θέλει να ακολουθήσει, 
να ενισχύσει και να συμπληρώσει τις ανωτέρω ενέργειες, να ενημερώσει 
σχετικά τον Δήμο Πόρου εντός δύο εβδομάδων. Στο κάλεσμα αυτό 
ανταποκρίθηκε μόνο ο Δήμος Ξηρομέρου Αιτωλοακαρνανίας που 
αγωνίζεται για την εξαίρεση συγκεκριμένων ζωνών από την τεράστια 
Π.Ο.Α.Υ. που βρίσκεται υπό θεσμοθέτηση στην επικράτειά του.
    Σημειώνεται ότι στον Σαρωνικό επίκειται η ίδρυση 5 Π.Ο.Α.Υ. (Σαλαμίνα-
Διαπόρια, Μέγαρα, Κόρφος-Επίδαυρος, Μέθανα, Πόρος), μέσω των οποίων 
η έκταση της ιχθυοκαλλιέργειας θα αυξηθεί 32 φορές και η παραγωγή 
θα απελευθερωθεί μετά από 5 χρόνια. Έτσι, η πλέον επιβαρυμένη 
θάλασσα της χώρας και διέξοδος των 4εκ. κατοίκων της πρωτεύουσας στη 
θάλασσα, θα μετατραπεί σε μια ενιαία βιομηχανική ζώνη ιχθυοκαλλιέργειας 
που θα αποτελεί την 1η ιχθυοπαραγωγό περιοχή στην Ελλάδα (από 7η 
σήμερα). Από την αύξηση αυτή θα απορρίπτονται καθημερινά στη 
θάλασσα λύματα ιχθύων που αντιστοιχούν σε ανθρώπινο πληθυσμό άνω 
των 1,7 εκ. ατόμων και τόνοι φορμόλης, φαρμάκων, τροφών κ.ά. Μάλιστα, 
στα παραπάνω νούμερα δεν περιλαμβάνονται τα στοιχεία μεμονωμένων 
γιγαντιαίων ιχθυοτροφείων, όπως εκείνων στο Τρίκερι Ύδρας και στο 
Αγκίστρι (προβλέπεται η ίδρυση μίας νέας μονάδας με ετήσια παραγωγή 
διπλάσια από εκείνη όλων των σημερινών ιχθυοτροφείων του Πόρου). Οι 
παραπάνω θαλάσσιες εκτάσεις, μαζί με αντίστοιχου μεγέθους χερσαίες 
εκτάσεις, θα περιέλθουν στη διαχείριση της πολυεθνικής εταιρίας που 
σήμερα ελέγχει τον κλάδο της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας και σε αυτές 
πρόκειται να κατασκευαστούν συσκευαστήρια, αποθήκες, ιδιωτικοί δρόμοι 
και λιμενικές εγκαταστάσεις κ.ά. σε δάση, αιγιαλούς και παραλίες και σε 
ιδιωτικούς χώρους που πλέον δεν θα έχουν άλλες επιτρεπτές χρήσεις.

Ιχθυοτροφεία

Επικοινωνιακή καμπάνια του Δήμου 
Πόρου « Όχι στην Π.Ο.Α.Υ.»

Νέα παράταση από την Κυβέρνηση 
για τη δημιουργία των ιχθυο-
βιομηχανικών ζωνών (Π.Ο.Α.Υ.) 

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 46/26.5.2022 Απόφασης του Δημοτικού Συμ-
βουλίου Πόρου, το καλοκαίρι διανεμήθηκε από τον Δήμο μας επικοινω-
νιακό υλικό που ενημερώνει τους κατοίκους και επισκέπτες σχετικά με το 
ζήτημα της βιομηχανικής ζώνης ιχθυοτροφείων (Π.Ο.Α.Υ.) και ζητάει τη 
στήριξή τους στον αγώνα για τη διάσωση του νησιού μας. Το επικοινωνια-
κό υλικό, το οποίο είναι εκτυπωμένο στα ελληνικά και τα αγγλικά, αποτελεί-
ται από ένα δίπτυχο φυλλάδιο και ένα μικρό επιτραπέζιο σταντ για τα κα-
ταστήματα εστίασης, τα οποία παραπέμπουν με QR code στην ιστοσελίδα 
του Δήμου Πόρου όπου υπάρχει ειδική ενότητα με όλες τις πληροφορίες 
σχετικά με το θέμα. Τα παραπάνω έντυπα έχουν μοιραστεί ήδη σε όσες 
επιχειρήσεις του νησιού επιθυμούν να συμμετέχουν στην καμπάνια του Δή-
μου, ενώ το δίπτυχο φυλλάδιο παραδίδεται επίσης σε όλα τα σκάφη που 
ελλιμενίζονται στο λιμάνι. Τέλος, τοποθετήθηκαν πανό στο Ρολόι και στο 
κτήριο Συγγρού και τρεις πληροφοριακές πινακίδες για το θέμα των ιχθυο-
τροφείων στους χώρους αφίξεων του λιμανιού. Στόχος της καμπάνιας είναι 
να υπάρξει άμεσα θετική απάντηση της Κυβέρνησης στο αίτημα που έχει 
διατυπώσει ο Δήμος για εξαίρεση του Πόρου από τις περιοχές στις οποίες 
πρόκειται να ιδρυθούν βιομηχανικές ζώνες ιχθυοτροφείων.
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Θέλω να ξεκινήσουμε από το ζήτημα των υδατοκαλλιεργειών. Έχετε 
εκφράσει την πλήρη αντίθεσή σας, μάλιστα αποτελεί για τον Δήμο 
Πόρου casus belli, όπως χαρακτηριστικά ειπώθηκε στην τελευταία 
σύσκεψη για το θέμα. Εξηγήστε μας τι συμβαίνει με αυτό το ζήτημα. 
Δώστε μας ένα σύντομο ιστορικό της όλης υπόθεσης.

Ο πολλαπλασιασμός των ιχθυοτροφείων στη χώρα μας από τη δεκαετία του 
1990 βασίστηκε σε άδειες που χορηγούσαν παράνομα οι τότε Νομαρχίες. 
Στη συνέχεια, με βάση τη νομολογία του ΣτΕ, η Πολιτεία αναγκάστηκε 
να θεσμοθετήσει Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Υδατοκαλλιέργειες, 
το οποίο, αξιολογώντας όλη την ελληνική ακτογραμμή, καθόρισε τις 
περιοχές που είναι κατάλληλες για τη λειτουργία ιχθυοτροφείων. Είναι 
επισήμως γνωστό ότι η σχετική Μελέτη ανατέθηκε από τις ίδιες τις 
εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας σε μελετητικό γραφείο επιλογής τους και στη 
συνέχεια παραδόθηκε ως δωρεά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Έτσι, το 
Χωροταξικό που θεσμοθετήθηκε τελικά το 2011 έκρινε ως κατάλληλες για 
τη λειτουργία ιχθυοτροφείων -ποιες άλλες- ακριβώς εκείνες τις περιοχές 
στις οποίες ήδη υπήρχαν τα υφιστάμενα «αυθαίρετα» ιχθυοτροφεία. 
Μάλιστα, το Χωροταξικό καθόρισε ότι στις περιοχές αυτές θα πρέπει 
να δημιουργηθούν βιομηχανικές ζώνες όπου τεράστιες θαλάσσιες και 
χερσαίες εκτάσεις θα περιέλθουν στον έλεγχο των εταιριών. Με την ίδρυση 
των λεγόμενων «Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών», 
η οποία σήμερα δρομολογείται σε 25 περιοχές, οι θαλάσσιες εκτάσεις 
που καταλαμβάνουν τα ιχθυοτροφεία στη χώρα μας θα αυξηθούν κατά 
24 φορές, ενώ η παραγωγή τους θα τετραπλασιαστεί τα πρώτα 5 χρόνια 
και θα απελευθερωθεί στη συνέχεια. Δυστυχώς, ο Πόρος είναι μία από 
τις περιοχές αυτές στην οποία, σύμφωνα με τη Μελέτη που βρίσκεται 
σε τελικό στάδιο θεσμοθέτησης, προβλέπεται αύξηση των θαλάσσιων 
στρεμμάτων από 100 σε 2.700 και κατάληψη χερσαίου χώρου περίπου 6.000 
στρεμμάτων, ο οποίος αντιστοιχεί στο ¼ της έκτασης του νησιού. Η εν 
λόγω περιοχή θα διοικείται από την πολυεθνική εταιρία ιχθυοκαλλιέργειας 
που σήμερα ελέγχει σχεδόν όλο τον κλάδο στην Ελλάδα, κατά τα μοντέλα 
των αποικιοκρατικών πρακτικών που βλέπουμε στην Αφρική και τη Λατινική 
Αμερική.

Καταλαβαίνουμε ότι μια τέτοια εγκατάσταση αλλοιώνει τα 
χαρακτηριστικά του νησιού, βιομηχανοποιώντας μέρος του 
θαλάσσιου και του χερσαίου μέρους του. Μιλήστε μας για τις 
συνέπειες που θα υποστεί ο Πόρος;
Οι συνέπειες θα είναι καθολικές. Αν ο σχεδιασμός δεν ανακληθεί, θα 
πρέπει να αλλάξει βίαια ο αναπτυξιακός προσανατολισμός του νησιού και ο 
χαρακτήρας της κοινωνίας μας. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα μπορούσε 
να γίνει αυτό «αναίμακτα». Τυχόν ίδρυση της Π.Ο.Α.Υ. θα προκαλούσε μια 
τεράστια έκρηξη που θα πυροδοτούσε διαρκείς συγκρούσεις, τόσο  με 
την Πολιτεία και την εταιρία, όσο -αναπόφευκτα- και στο εσωτερικό της 
κοινωνίας. Δηλαδή, δεν θα πρόκειται για μία μάχη που χάθηκε, αλλά για 
έναν διαρκή πόλεμο που θα ξεσπάσει. Και για τον λόγο αυτό προσπαθώ να 

εξηγήσω στην Κυβέρνηση ότι το λάθος πρέπει να διορθωθεί εδώ και τώρα, 
με την εξαίρεση του Πόρου από τον σχεδιασμό. Για τις περιβαλλοντικές 
συνέπειες δεν χρειάζεται να μιλήσω, αρκεί να δει κανείς πώς είναι ο βυθός 
και οι ακτές κοντά σε οποιοδήποτε ιχθυοτροφείο. 

Ποιος είναι ο φορέας που χορήγησε την άδεια; Και επιπλέον να 
ρωτήσω, υφίσταται θαλάσσιο χωρικό σχέδιο, που να νομιμοποιεί 
τέτοιες χρήσεις;
Η δημιουργία των Π.Ο.Α.Υ. αποτελεί κατά την άποψή μου φαινόμενο 
θεσμικής εκτροπής. Πρόκειται για μια διαδικασία που προχωράει επί 
δεκαετίες στον «αυτόματο πιλότο» παρά τις εναλλαγές Κυβερνήσεων, 
χωρίς να έχει περάσει ποτέ από τη Βουλή. Σημειώνω ότι το Χωροταξικό 
των Υδατοκαλλιεργειών θεσμοθετήθηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση 
και οι ίδιες οι Π.Ο.Α.Υ. ιδρύονται με Προεδρικά Διατάγματα. Την ίδια 
στιγμή, Δημοτικά και Περιφερειακά Συμβούλια και βουλευτές όλων των 
κομμάτων διατρανώνουν την αντίθεσή τους με τις κατά τόπους Π.Ο.Α.Υ. Κι 
όμως, κάποιοι χαμηλόβαθμοι γραφειοκράτες του Υπ. Περιβάλλοντος και 
των Νομαρχιών/Περιφερειών, υπό την καθοδήγηση των παραγόντων του 
κλάδου, είναι εκείνοι που αποφασίζουνεδώ και 30 χρόνια για το μέλλον του 
ελληνικού παράκτιου χώρου. Μάλιστα, για να απαντήσω και στο δεύτερο 
ερώτημά σας, το Ελληνικό Κράτος δεν έχει θεσμοθετήσει έως σήμερα 
Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο για τον παράκτιο χώρο (παραβαίνοντας 
μάλιστα τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις), με συνέπεια το Ειδικό 
Χωροταξικό των Υδατοκαλλιεργειών να είναι το μοναδικό Πλαίσιο που 
ισχύει σήμερα στις ελληνικές θάλασσες και ακτές. Δεν υπάρχει κανένας 
άλλος κλάδος στην ελληνική οικονομία που να απολαμβάνει τέτοιας 
προνομιακής μεταχείρισης από το Ελληνικό Κράτος, όπως απολαμβάνει 
ο χρεοκοπημένος κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών, ο οποίος πρόσφατα 
επιβάρυνε το τραπεζικό σύστημα με πάνω από 1δις€ χρέη (παρά μάλιστα 
τις πολλαπλάσιες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που έλαβε). Να σημειώσω 
επίσης ότι οι αυθαίρετες εγκαταστάσεις υποστήριξης των ιχθυοτροφείων 
στον αιγιαλό και στο δάσος είναι οι μοναδικές που έχουν εξαιρεθεί με 
νόμο από την επιβολή κυρώσεων. Την ίδια στιγμή, απαγορεύεται π.χ. από 
το νόμο στον Δήμο Πόρου να εγκαταστήσει μονάδα αφαλάτωσης στη 
ζώνη παραλίας για να παρέχει νερό στους κατοίκους του.  

Ποια είναι η θέση του Δημοτικού σας Συμβουλίου; Πως αντιμετω-
πίζουν το θέμα οι φορείς και γενικότερα οι συνδημότες σας στον 
Πόρο;
Ο Δήμος έχει υποστεί εμπαιγμό από την εταιρία ιχθυοκαλλιέργειας ήδη 
τη δεκαετία του 2000, όταν για πρώτη φορά το Δ.Σ. έλαβε Απόφαση ότι 
δεν θέλει άλλα ιχθυοτροφεία στο νησί και η εταιρία δεσμευόταν για κάτι 
τέτοιο. Από τότε τα ιχθυοτροφεία στο νησί τριπλασιάστηκαν. Μάλιστα, το 
2013, υπό την πίεση καταδικαστικής δικαστικής Απόφασης για υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος και προκαταρκτικής εξέτασης για κακουργηματική 
χρήση φορμόλης, το Δ.Σ. της εταιρίας έλαβε ομόφωνη Απόφαση ότι 
έως το 2015 θα αποχωρούσε τελείως από το νησί. Όπως αποδείχθηκε, 

Συνέντευξη του Γ. Δημητριάδη 
στο www.aftodioikisinews.gr 
τον Ιούνιο του 2022 για το θέμα 
των ιχθυοτροφείων
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όμως, ήδη τότε είχε κινήσει τις διαδικασίες για τη δημιουργία Π.Ο.Α.Υ. 
Φυσικά, όταν το καλοκαίρι του 2020 η Μελέτη της Π.Ο.Α.Υ. κοινοποιήθηκε 
στον Δήμο (έως τότε οι υπάλληλοι του Υπουργείου Περιβάλλοντος δεν 
μας την έδιναν, παρανομώντας), το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε ομόφωνη 
Απόφαση με την οποία χαρακτηρίζει ως casus belli τον σχεδιασμό και 
ζητάει την ακύρωσή του. Η Απόφαση αυτή εκφράζει το 99% της κοινωνίας. 
Ωστόσο, όπως συμβαίνει παντού και πάντα, σε κάθε κοινωνία υπάρχουν 
άτομα χωρίς ηθικές αναστολές που είναι έτοιμα να συμμαχήσουν με τον 
εισβολέα, προκειμένου να αποκομίσουν οικονομικά ή και πολιτικά οφέλη.

Γνωρίζω ότι υπάρχουν και άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν το 
ίδιο πρόβλημα. Υπάρχει ένα κοινό σχέδιο δράσης, ένας κοινός 
συντονισμός;
Από το 2011 δεκάδες φορείς των πληττόμενων περιοχών σύστησαν την 
«Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή Φορέων Περιοχών με ανάπτυξη 
Υδατοκαλλιεργειών», η οποία έθεσε στην Πολιτεία δύο και μόνο αιτήματα, 
τα οποία ήταν 1) να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των Δήμων και Περιφερειών 
για την ίδρυση Π.Ο.Α.Υ. και 2) να προηγηθεί η θεσμοθέτηση Γενικού 
Χωροταξικού Πλαισίου για τον παράκτιο χώρο. Τα αιτήματα αυτά έχουν 
αγνοηθεί παντελώς από όλες τις Κυβερνήσεις και δυστυχώς δεν έχουν 
απευθυνθεί ποτέ στα σοβαρά σε αυτές από τις Ενώσεις Δήμων (ΚΕΔΕ) 
και Περιφερειών (ΕΝΠΕ), οι οποίες έχουν αδιαφορήσει διαχρονικά για το 
θέμα καταργώντας τον εαυτό τους. Σήμερα, στην Πανελλήνια Συντονιστική 
Επιτροπή μετέχουν ενεργά 9 Δήμοι, εκ των οποίων μόνο ο Πόρος θέτει ως 
θέμα «ζωής ή θανάτου» την ακύρωση της τοπικής Π.Ο.Α.Υ. Οι υπόλοιποι 
Δήμοι της χώρας (πέραν των ανωτέρω 9) στους οποίους προβλέπεται η 
ίδρυση Π.Ο.Α.Υ. είτε δεν γνωρίζουν καθόλου το θέμα, είτε το γνωρίζουν 
και δεν τους απασχολεί. Δυστυχώς, όταν οι κάτοικοι έρθουν ξαφνικά 
αντιμέτωποι με τις προβλέψεις των Μελετών των κατά τόπους Π.Ο.Α.Υ., θα 
είναι πολύ αργά για οποιαδήποτε αντίδραση από εκείνους τους Δήμους.

Συμπυκνώστε μας το αίτημα του Δήμου Πόρου προς την κεντρική 
εξουσία πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα και στην περίπτωση της μη 
ικανοποίησης, ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις σας;
Το αίτημα είναι απλό και καθαρό: Να ανακληθεί άμεσα ο σχεδιασμός 
ίδρυσης Π.Ο.Α.Υ. Έχουμε θέσει ως ορίζοντα για να λάβουμε μια επίσημη 
απάντηση από την Κυβέρνηση τον Ιούλιο και σε κάθε περίπτωση απαιτούμε 
να έχουμε την απάντηση πριν τις εκλογές. Δεν πρόκειται να καταπιούμε 
τυχόν μετάθεση του ζητήματος για μετά τις εκλογές, γιατί αυτό θα 
ισοδυναμούσε με μια ακόμα κοροϊδία. Αν δεν ενημερωθούμε άμεσα ότι ο 
σχεδιασμός θα ανακληθεί, θα εισηγηθώ στο Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει 
Απόφαση με την οποία θα καλεί τους δημότες σε αποχή από τις εθνικές 
εκλογές και θα χαρακτηρίζει όλους τους εκπροσώπους της Βουλής και 
της Κυβέρνησης ως θεσμικά ανεπιθύμητους στην περιοχή μας, ενώ στη 
συνέχεια θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις μας. 
Νομίζω ότι πρέπει να υπογραμμισθεί ότι, εκτός από το πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει το νησί, ο Πόρος διαθέτει μια ιδιαίτερα ξεχωριστή ομορφιά, 
είναι από τους πλέον ελκυστικούς τουριστικούς προορισμούς, διαθέτει 
αρκετά συγκριτικά πλεονεκτήματα. 

Ποια είναι τα σχέδιά σας για τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού; Ποιες 
είναι οι προτεραιότητες που έχετε θέσει;
Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι να αποκαταστήσουμε και να 
αναβαθμίσουμε τις ταλαιπωρημένες βασικές υποδομές του νησιού 
(ύδρευση, αποχέτευση, φωτισμός), δεύτερη προτεραιότητα είναι να 
αναβαθμίσουμε τους κοινόχρηστους χώρους με αναπλάσεις όπου δεν 
έχουν γίνει ποτέ και βελτιώσεις παντού (πεζοδρόμια, αστικοί εξοπλισμοί 
κ.τ.λ.). Παράλληλα, υλοποιούμε δέσμες δράσεων που σχετίζονται με την 
αναβάθμιση του λιμανιού, τα κυκλοφοριακά ζητήματα και τις συγκοινωνίες. Η 
δημοτική μας αρχή είναι απολύτως συνειδητοποιημένη ότι οι λύσεις πρέπει 
να αναζητηθούν στον περιορισμό της κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και 
στην προώθηση εναλλακτικών μέσων μετακίνησης και έχουμε ξεκάθαρη 
λαϊκή εντολή να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή.

Πως οραματίζεστε τον Πόρο της επόμενης δεκαετίας;
Το όραμα για το νησί συνδέεται με τις ανωτέρω προτεραιότητες. Ο 

Πόρος πρέπει να αξιοποιήσει τα γεωγραφικά χαρακτηριστικά της μικρής 

απόστασης από την Αττική, των μικρών αποστάσεων στο εσωτερικό του 

και του τεράστιου φυσικού λιμανιού του ως συγκριτικά πλεονεκτήματα, 

αποκρούοντας παράλληλα κάθε αυτοματισμό που οδηγεί στην 

αστικοποίηση. Η αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών 

ζητημάτων και η στόχευση στον θαλάσσιο τουρισμό, ο οποίος τροφοδοτεί 

την τοπική οικονομία για τουλάχιστον 6 μήνες τον χρόνο, αποτελούν 

κεντρικά σημεία του οράματός μας. Οι λύσεις και οι ιδέες που υλοποιούμε 

προς τον σκοπό αυτό έχουν ξεκάθαρο προσανατολισμό προς τη 

διατήρηση και ανάδειξη των νησιωτικών χαρακτηριστικών της περιοχής και 

την αποφυγή πρακτικών που οδηγούν στην υποβάθμιση του φυσικού και 

πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Ποιες είναι οι άμεσες διεκδικήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του 
νησιού από την κεντρική εξουσία και πόσο ικανοποιημένος είστε 
από τη μέχρι σήμερα ανταπόκρισή της στα αιτήματα του Δήμου σας;
Ο Δήμος και η κοινωνία του Πόρου ζητούν από την Πολιτεία τα αυτονόητα: 
γιατρούς, δασκάλους, πυροσβέστες, αθλητικές υποδομές και γενικώς ίση 
αντιμετώπιση με τους υπόλοιπους πολίτες και περιοχές αυτής της χώρας. 
Δεν πρόκειται για διεκδικήσεις, αλλά για δικαιώματα. Δυστυχώς, η Πολιτεία 
δεν ανταποκρίνεται καθόλου στις υποχρεώσεις της απέναντι στους πολίτες 
του Πόρου και έχει αδικήσει διαχρονικά την περιοχή μας. Πλέον είμαι 
απολύτως βέβαιος για την αιτία της κατάστασης αυτής, η οποία είναι ότι 
δεν έχουμε πραγματική θεσμική εκπροσώπηση. Είναι νομοτελειακό -και 
επιβεβαιώνεται και εκ του αποτελέσματος- ότι κανείς βουλευτής Α’ Πειραιά 
και Νήσων, ο οποίος εκλέγεται από 150.000 ψηφοφόρους της πόλης του 
Πειραιά, δεν θα δώσει μάχη για τα δικαιώματα και τις διεκδικήσεις μόλις 
3.000 ψηφοφόρων ενός νησιού το οποίο δεν γνώριζε καν πριν αποφασίσει 
να πολιτευτεί. Οι περισσότεροι ούτε καν γνωρίζουν τα προβλήματά μας 
και κάνουν αγγαρεία να ασχολούνται με τα νησιά, ενώ οι ελάχιστοι που 
ανταποκρίνονται στον ρόλο τους ως βουλευτές μας μπορούν να πετύχουν 
πράγματα μόνο για «χαμηλής σημασίας» θέματα, όχι όμως για τα ζητήματα 
«πρώτης γραμμής». Παρόμοια είναι τα συμπεράσματα και σε ό,τι αφορά 
την Περιφέρεια Αττικής. Κανείς Περιφερειάρχης δεν θα συγκρουστεί 
με την κεντρική εξουσία και κανείς Αντιπεριφερειάρχης Νήσων δεν θα 
συγκρουστεί με τον Περιφερειάρχη του για χάρη των νησιών. Τουλάχιστον 
έτσι λέει η ιστορία μέχρι σήμερα.

Ολοκληρώνοντας και αφού σας ευχαριστήσω, ποιο είναι το μήνυμα 
που θέλετε να στείλετε στους συνδημότες σας αλλά και σε εκείνους 
που προκαλούν, κατά την άποψή σας προβλήματα στην βιώσιμη 
πορεία του Πόρου;
Το μήνυμα είναι ότι η δημοτική αρχή και εγώ προσωπικά κάνουμε ό,τι 
περισσότερο περνάει από το χέρι μας για τα συμφέροντα του Δήμου 
και των κατοίκων του. Και το κάνουμε, όχι μόνο ανταποκρινόμενοι στις 
αρμοδιότητές μας, αλλά καλύπτοντας -στον βαθμό που είναι νόμιμο- και 
μέρος του τεράστιου κενού που υπάρχει πέρα από αυτές (π.χ. χορηγία 
και λειτουργία ασθενοφόρου, λειτουργία Εθελοντικού Πυροσβεστικού 
Κλιμακίου κ.ά.). Τέλος, κάτι το οποίο είναι γνωστό στον Πόρο, είναι ότι 
εγώ προσωπικά δεν χρωστάω σε κανένα κόμμα, σε κανέναν βουλευτή και 
σε κανέναν χορηγό καμία χάρη, ούτε έχω καμία προσωπική φιλοδοξία, 
για χάρη της οποίας θα θυσίαζα τα συμφέροντα του Δήμου. Δεν έχω 
κανένα πρόβλημα λοιπόν να λέω τα πράγματα με το όνομά τους και να 
αναδεικνύω τα θέματα που καίνε. Είναι δεδομένο ότι για πολλές δεκαετίες 
τα θέματα αυτά παρέμεναν επιμελώς «κάτω από το χαλί» προκειμένου 
το τοπικό πολιτικό σύστημα να αλληλο-εξυπηρετείται και οι ψηφοφόροι 
να ψηφίζουν την αυτοκαταστροφή τους. Η σημερινή δημοτική αρχή του 
Πόρου, έχοντας πλήρη πολιτική νομιμοποίηση από τους δημότες, σπάει 
αυτή τη «συνωμοσία» για πρώτη φορά και καλεί δημόσια την Πολιτεία 
να διασώσει το νησί και να κάνει όσα δεν έγιναν όλα τα προηγούμενα 
χρόνια. Προσωπικά είμαι έτοιμος να εκφράσω ειλικρινή ευγνωμοσύνη αν 
εισακουστούμε ή να συγκρουστώ ολοκληρωτικά αν αγνοηθούμε.
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Με τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθηκαν στις 15.6.2022 
στο Μέγαρο Μαξίμου οι Δήμαρχοι των νησιών της χώρας με πληθυσμό 
έως 5.000 κατοίκους, μεταξύ των οποίων και ο Πόρος, προκειμένου να 
συζητήσουν τα ζητήματα που τους απασχολούν. 

Στο πλαίσιο της τοποθέτησής του, ο Δήμαρχος Πόρου Ιωάννης Δημητρι-
άδης ανέφερε στον κ. Πρωθυπουργό τα εξής:
• Επεσήμανε τις θετικές συνέπειες των διατάξεων που έχει θεσπίσει η Κυ-
βέρνηση αναφορικά με τις δυνατότητες σύναψης Προγραμματικών Συμβά-
σεων μεταξύ Δήμων και Δικτύων, τις οποίες έχει αξιοποιήσει στο έπακρο 
ο Δήμος Πόρου, όντας σήμερα ο πρώτος και μόνος Δήμος που έχει 
ενισχύσει με αυτόν τον τρόπο το προσωπικό της Τεχνικής του Υπηρεσίας 
με 5 άτομα.
• Επεσήμανε ότι τα νησιά της Αττικής αντιμετωπίζουν σοβαρό έλλειμα 
θεσμικής εκπροσώπησης, καθώς η υπαγωγή τους στην Περιφέρεια Ατ-
τικής και στην εκλογική Περιφέρεια Α’ Πειραιά & Νήσων τούς στερεί τη 
δυνατότητα που έχουν τα υπόλοιπα νησιά της χώρας να εκπροσωπούνται 
ικανοποιητικά στα ανώτερα επίπεδα Διοίκησης και κατέθεσε την άποψη 
υπέρ της δημιουργίας αυτόνομης εκλογικής Περιφέρειας για τα νησιά της 
Π.Ε. Νήσων από την Αίγινα και νότια. 
• Επανέλαβε το πάγιο αίτημα των Δήμων Πόρου, Κυθήρων, Μήλου, Σκο-
πέλου και Σπετσών για αύξηση του πληθυσμιακού ορίου χαρακτηρισμού 
των νησιωτικών Δήμων ως «μικρών» από τις 3.500 στις 5.000 κατοίκους, 
ώστε να ισχύουν και για αυτούς σε μόνιμη βάση οι πρόνοιες που ισχύουν 
για τους «μικρούς» Δήμους (3ος Αντιδήμαρχος με αντιμισθία, 3ος Ειδικός 

Συνεργάτης Δημάρχου, ετήσια ειδική χρηματοδότηση) και που μόνο εκτά-
κτως έχουν δοθεί την τρέχουσα περίοδο στους εν λόγω 5 Δήμους από τη 
σημερινή Κυβέρνηση.
• Ζήτησε να αντιμετωπιστεί νομοθετικά η αδικία που υπάρχει σε βάρος 
αρκετών νησιωτικών Δήμων, οι οποίοι υποχρεώνονται από τους Περιφε-
ρειακούς Σχεδιασμούς Διαχείρισης Απορριμμάτων να επιβαρύνονται με 
δυσβάσταχτες δαπάνες μεταφοράς των απορριμμάτων τους (π.χ. οι Δήμοι 
του Αργοσαρωνικού καθημερινά στη Φυλή) χωρίς να λαμβάνουν καμία 
απολύτως οικονομική αντιστάθμιση.
• Πρότεινε να προβλεφθεί με νομοθετική ρύθμιση η δυνατότητα για τα 
Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία να επανακαθορίσουν τις χερσαίες ζώνες λιμένα 
ευθύνης τους με χρηματοδοτική βοήθεια από το Υπουργείο Ναυτιλίας και 
με συγκεκριμένη προθεσμία για την έγκριση των σχετικών πράξεων.
• Τόνισε ότι τα προβλήματα που εξέθεσαν πολλοί συνάδελφοι από ακρι-
τικά νησιά σχετικά με τις τοπικές δομές υγείας, ισχύουν εξίσου και στον 
Πόρο, όπου το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο υπολειτουργεί με μία 
ιατρό μόνο κάποια πρωινά, και ζήτησε άμεση ενίσχυσή του.
• Τέλος, αναφέρθηκε στο μείζον ζήτημα της δημιουργίας βιομηχανικής 
ζώνης ιχθυοτροφείων και επεσήμανε ότι ο Πόρος είναι ο μοναδικός μι-
κρός νησιωτικός Δήμος στον οποίο προβλέπεται η δημιουργία Π.Ο.Α.Υ., 
γεγονός που επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ένα ακραίο λάθος του σχε-
διασμού το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να διορθωθεί. Κλείνοντας, τόνισε 
ότι το λάθος αυτό μπορεί να διορθωθεί μόνο από τον ίδιο τον κ. Πρωθυ-
πουργό και τον προσκάλεσε στον Πόρο προκειμένου να ανακοινώσει τη 
ματαίωση του εν λόγω καταστροφικού σχεδιασμού.

Συνάντηση των Δημάρχων 
των μικρών νησιών με τον 
Πρωθυπουργό
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Με επιστολή που απέστειλε στις 7.11.2022 ο Δήμαρχος Πόρου στους κυ-
βερνητικούς βουλευτές Α΄ Πειραιά & Νήσων, τούς προσκάλεσε σε ανοι-
χτή συζήτηση στον Πόρο το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου στο κτήριο Συγγρού 
και ώρα 16:00, προκειμένου να συζητήσουν με τη δημοτική αρχή, παρουσία 
πολιτών και με διαδικτυακή μετάδοση, τα σοβαρά θέματα που απασχολούν 
τους κατοίκους του Δήμου μας. Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

«Αξιότιμοι κυρία και κύριοι,
Σας προσκαλώ σε ανοικτή συζήτηση στον Πόρο το Σάββατο 3 Δεκεμ-
βρίου στο κτήριο Συγγρού και ώρα 16:00, προκειμένου να συζητήσουμε, 
παρουσία πολιτών και με διαδικτυακή μετάδοση, τα σοβαρά θέματα που 
απασχολούν τους κατοίκους του Δήμου μας, στα οποία είχα αναφερθεί και 
στην από 12.5.2022 επιστολή μου και τα οποία παραθέτω εκ νέου: 
1. Υγεία: …
2. Νεολαία-Αθλητισμός: …
3. Πολιτική Προστασία: … 
4. Περιβάλλον – Τουρισμός - Ιχθυοκαλλιέργειες: …
Όπως είχα αναφέρει και στην προηγούμενη επιστολή μου, οι κάτοικοι του 
Πόρου μόνο εξοργισμένοι μπορούν να νοιώθουν από την έως σήμερα 
αντιμετώπιση της Πολιτείας, η οποία είναι η ίδια παρά τις εναλλαγές κυβερ-
νήσεων, βουλευτών και περιφερειακών αρχών. Καθώς όλα τα ανωτέρω προ-
βλήματα συνεχίζουν να υφίστανται και καθώς δεν έλαβα καμία απάντηση 
από μέρους σας στην προηγούμενη επιστολή μου, θεωρώ ότι η παρουσία 
σας στην ανοικτή συζήτηση της 3ης Δεκεμβρίου είναι αναγκαία.
Με τιμή, Ο Δήμαρχος Πόρου, Γιάννης Δημητριάδης»

Ωστόσο, ούτε ένας από τους 5 κυβερνητικούς βουλευτές δεν αντα-
ποκρίθηκε στο κάλεσμα του Δήμου για συζήτηση των ανωτέρω θε-
μάτων και η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε τελικά μόνο με τους 
δημότες, οι οποίοι και εξέφρασαν, όπως και ο Δήμαρχος, την έντονη 
δυσαρέσκειά τους για τη στάση των βουλευτών. 
Καθώς τα προβλήματα της περιοχής διαιωνίζονται και η Πολιτεία εξακο-
λουθεί να αδιαφορεί για αυτά, η δημοτική αρχή έφερε προς συζήτηση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο στις 15.12.2022 την έγκριση Ψηφίσματος αναφορικά 
με τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνει ο Δήμος για την αντιμετώπιση της 
κατάστασης. 

Ακολουθεί η εισήγηση του Γιάννη Δημητριάδη προς το 
Δ.Σ. και το Ψήφισμα που εγκρίθηκε:
«Κυρίες και κύριοι σύμβουλοι,
 Όπως γνωρίζετε, η περιοχή μας αντιμετωπίζει διαχρονικά σοβα-
ρά ελλείματα σε τομείς που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Κε-
ντρικής Διοίκησης και κυρίως στους τομείς υγείας, παιδείας–νέας γενιάς, 
πολιτικής προστασίας και προστασίας του πολίτη. Επιπλέον, κρίσιμες πο-
λιτικές επιλογές του Κεντρικού Κράτους για το νησί μας στους τομείς της 
ανάπτυξης, της χωροταξίας και της προστασίας του περιβάλλοντος και 
συγκεκριμένα η χωροθέτηση ιχθυο-βιομηχανικής ζώνης - Π.Ο.Α.Υ., θί-
γουν ευθέως τις επιλογές και τις κατευθύνσεις που έχει υιοθετήσει η κοινω-
νία και ο Δήμος μας. Οι συγκρούσεις και τα ελλείματα αυτά είναι ξεκάθαρο 
ότι κατά κύριο λόγο οφείλονται, αφενός στη διαχρονική ευρύτερη έλλειψη 

Δεν προσήλθαν οι κυβερνητικοί βουλευτές στην ανοικτή συζήτηση που τους 
προσκάλεσε ο Δήμαρχος για τα κρίσιμα προβλήματα του Πόρου
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σοβαρής νησιωτικής πολιτικής από πλευράς του Κεντρικού Κράτους το 
οποίο αδυνατεί να παρέχει στις νησιωτικές κοινωνίες ίση πρόσβαση στα 
βασικά κοινά αγαθά και αφετέρου στην έλλειψη ουσιαστικής θεσμικής πο-
λιτικής εκπροσώπησης της περιοχής μας, η οποία αποδίδεται στην υπα-
γωγή του Πόρου σε μια εκλογική Περιφέρεια στην οποία οι κάτοικοί του 
αποτελούν μόλις το 2,3% των ψηφοφόρων (εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι Α΄ 
Πειραιά και Νήσων: 194.027 εγγεγραμμένοι Δήμου Πόρου: 4.510). 
    Επιπλέον, για να είμαστε δίκαιοι και ειλικρινείς, μερίδιο ευθύνης για την 
αντιμετώπιση αυτή έχει και η ίδια η τοπική κοινωνία, η οποία έως σήμερα 
νομιμοποιεί και επιβραβεύει με την ψήφο της την αντιμετώπιση της οποίας 
τυγχάνει, αλλά και οι δημοτικές αρχές που διαχρονικά έχουν αποφύγει 
να αναδείξουν τις ευθύνες της Κεντρικής Διοίκησης στους συγκεκριμένους 
τομείς. Η στάση αδυναμίας αυτή του τοπικού παράγοντα αποδίδεται βέ-
βαια κυρίως στην προσδοκία του ότι οι καταστάσεις μπορούν να βελτιω-
θούν μέσα από τις καλές πολιτικές και προσωπικές σχέσεις με την Κεντρική 
Διοίκηση και τους τοπικούς εκπροσώπους της (βουλευτές). Ωστόσο, η 
προσδοκία αυτή και συνεπώς η σχετική παθητική στάση δεν έχει δικαιωθεί 
έως σήμερα. Επιπλέον, δεν πρέπει να αγνοηθεί ότι υπάρχει μερίδα στην 
κοινωνία μας (όπως και σε κάθε κοινωνία) η οποία απολύτως συνειδητά 
επιλέγει να διατηρεί προνομιακές σχέσεις και διασυνδέσεις με εκπροσώ-
πους της Κεντρικής Διοίκησης και των κομματικών μηχανισμών, όχι για 
να επιδιώξει μέσω αυτών την εξυπηρέτηση του συλλογικού συμφέροντος, 
αλλά αποκλειστικά για να εξυπηρετήσει ατομικά συμφέροντα. 
    Η σημερινή δημοτική αρχή, αφού εξάντλησε κάθε τρόπο προσέγγισης 
των ανωτέρω θεμάτων μέσω συνεννόησης και πίεσης προς τα αρμόδια 
Υπουργεία, την Κυβέρνηση και τους τοπικούς βουλευτές, έχει διαμορφώ-
σει πλέον ξεκάθαρη άποψη ότι η προσέγγιση αυτή δεν αρκεί για να 
επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Άλλωστε, έχει δοκιμαστεί επί 
δεκαετίες χωρίς να φέρει αποτελέσματα, παρά την εναλλαγή Κυβερνήσε-
ων, τοπικών βουλευτών και δημοτικών αρχών. Μάλιστα, στο καθοριστικό 
ζήτημα των ιχθυοτροφείων φαίνεται ότι η παθητική στάση του Δήμου έως 
το 2014, αλλά και της πλειοψηφίας της κοινωνίας (δικαιολογημένη εν μέρει 
λόγω άγνοιας), έπαιξε καθοριστικό ρόλο ώστε ο Πόρος να επιλεγεί από 
τα κέντρα λήψης αποφάσεων ως «πρόσφορη» περιοχή αρχικά για την 
αδειοδότηση ιχθυοτροφείων (δεκαετία 1990), ακολούθως για τον πολλα-
πλασιασμό τους (δεκαετίες 2000, 2010) και σταδιακά για τη μετατροπή 
του νησιού από τουριστικό σε ιχθυο-βιομηχανικό (Σχέδιο ΟΡΣΑ 2002, 
Μελέτη Υπ. Γεωργίας 2003, Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο 2011). Επιπλέον, 
η στρατηγική αυτή επιλογή της Πολιτείας για το μέλλον του νησιού μας 
φαίνεται ότι δεν είναι καθόλου άσχετη με την αμέλεια που έχει επιδείξει 
σε άλλους τομείς ευθύνης της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εξαί-
ρεση που προβλέφθηκε φέτος το καλοκαίρι για τη διέλευση εργαζομένων 
των ιχθυοτροφείων μέσα από το δάσος του Πόρου κατά τις ημέρες που 
απαγορεύεται η κίνηση όλων των οχημάτων για λόγους πυροπροστασίας, 
η οποία αποδεικνύει με τον πλέον επίσημο τρόπο ότι ο προσανατολισμός 
του νησιού προς την ιχθυοκαλλιέργεια είναι για την Πολιτεία σημαντικότε-
ρος από την προστασία του δάσους του.
    Με βάση όλα τα ανωτέρω δεδομένα, είναι ξεκάθαρο ότι η μοναδική 
οδός για τη διάσωση του νησιού στο θέμα των ιχθυοτροφείων και για την 
εξασφάλιση των αυτονόητων παροχών και αγαθών στους υπόλοιπους το-
μείς, είναι η ανάδειξη της πολιτικής πτυχής των εν λόγω θεμάτων και 
η αυτονόητη συσχέτισή τους με την ψήφο μας στις εθνικές εκλογές. 
Δηλαδή, θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η ψήφος μας ισοδυναμεί με επι-
λογή μας επί των θεμάτων αυτών. Και ό,τι αυτό που επιλέγουμε έως σήμερα 
είναι να μην έχουμε γιατρούς, καθηγητές, πυροσβέστες κτλ και να γίνουμε 
βιομηχανική ζώνη ιχθυοτροφείων. Από την άλλη, όσοι ζητούν την ψήφο 
μας πρέπει να δεσμευτούν επί των σχετικών θεμάτων και μάλιστα όσοι ήδη 
κυβερνούν μπορούν και οφείλουν να το κάνουν έμπρακτα και άμεσα. 
     
Συνεπώς, αυτό που πρέπει να κάνουμε από την μεριά μας είναι να επιβάλ-
λουμε σε όλα τα κόμματα και τους βουλευτές, τόσο όταν διεκδικούν 
την ψήφο μας, όσο και όταν μας εκπροσωπούν στην Βουλή, να υιο-
θετήσουν και να ικανοποιήσουν τις θέσεις μας. Αυτό είναι κάτι που εκ 

του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι δεν το έχουμε κάνει επαρκώς έως 
σήμερα και υπάρχει μόνο ένας τρόπος για να το κάνουμε: Να υιοθετήσου-
με κοινή στάση και να απευθύνουμε την σχετική απαίτηση από κοινού, 
ανεξαρτήτως ιδεολογιών, κομματικών προτιμήσεων και μικροπολι-
τικών σκοπιμοτήτων, μέσω του ανώτατου τοπικού Συλλογικού Ορ-
γάνου, δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου. Βεβαίως, προκειμένου η 
απαίτηση να αποτελεί πράγματι απαίτηση και όχι ευχολόγιο, θα πρέπει να 
εμπεριέχει και προειδοποίηση για τη στάση μας σε περίπτωση αγνόησής 
της. Και φυσικά, θα πρέπει να περιλαμβάνει σαφή περιγραφή των θέσεων 
και αιτημάτων μας. 
     Ολοκληρώνοντας την εισήγησή μου, θα ήθελα να αναφερθώ επιγραμ-
ματικά στα βασικά ζητήματα για τα οποία γίνεται λόγος στην παρούσα και 
στην κλιμάκωση των ενεργειών του Δήμου τα τελευταία χρόνια αναφορικά 
με την αντιμετώπισή τους:
1. Υγεία: Ο Πόρος είναι μάλλον το μοναδικό νησί του πληθυσμιακού του 
μεγέθους στο οποίο η δημόσια δομή υγείας (Πολ. Περ. Ιατρείο) δεν παρέ-
χει διαδικασία διακομιδών, δεν λειτουργεί καθημερινά και με γνωστό ωρά-
ριο και δεν λειτουργεί με εφημερίες εκτός πρωινών (ούτε καν ετοιμότητας/
on call), στελεχώνεται δε με μόλις μία ιατρό. Για το εν λόγω ζήτημα έχω 
κάνει ως Δήμαρχος από το 2014 έως σήμερα 27 έγγραφα προς τους αρ-
μόδιους Υπουργούς (ζητώντας και ραντεβού μαζί τους το οποίο δεν έχει 
γίνει), τους Διοικητές της Υγειονομικής Περιφέρειας και τον Πρόεδρο του 
ΕΚΑΒ, χωρίς να έχω λάβει απάντηση. Επίσης, στις αρχές του 2019 υπέβαλα 
μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πειραιά, ενώ σε συνάντησή μου με 
τον Πρωθυπουργό το 2022 έθεσα προφορικά το συγκεκριμένο ζήτημα, 
όπως επίσης και σε τοπικούς βουλευτές. 
2. Νεολαία - Αθλητισμός: Ο Δήμος Πόρου είναι πιθανότατα ο μοναδι-
κός στη χώρα που δεν διαθέτει ούτε μια αθλητική εγκατάσταση. Αντιθέτως, 
υπάρχουν ρημάζουσες αθλητικές εγκαταστάσεις στο νησί που ανήκουν 
στο Π.Ν., το οποίο τις χρησιμοποιεί μόνο για τις ορκωμοσίες ναυτών, 
επιτρέποντας ατύπως να εισέρχονται σε αυτές οι κάτοικοι και τα Σωματεία 
του Πόρου. Ο Δήμος μας από το 2015 ζητάει να του παραχωρηθούν οι 
εγκαταστάσεις από το Π.Ν. με Προγραμματική Σύμβαση ώστε να αναλάβει 
την ευθύνη αποκατάστασής τους αξιοποιώντας χρηματοδότηση που είναι 
πρόθυμη να διαθέσει η Περιφέρεια, καθώς και τη συντήρηση και διαχείρι-
σή τους. Για το θέμα αυτό από το 2015 έχω απευθύνει 12 επιστολές στην 
πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του Π.Ν. και έχω πραγματοποιήσει ισάριθ-
μες περίπου συναντήσεις με τους αρμόδιους Υπουργούς, τους Αρχηγούς 
ΓΕΝ, τον Περιφερειάρχη Αττικής, την Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Νήσων και 
τοπικούς κυβερνητικούς βουλευτές.
3. Πολιτική Προστασία: Την ώρα που σε 80 περιοχές και νησιά της χώ-
ρας με μικρότερο ή καθόλου δάσος ιδρύθηκαν Εποχιακά Πυροσβεστικά 
Κλιμάκια (2020), η Πολιτεία έχει επιλέξει να αφήσει το εξ ολοκλήρου δα-
σώδες νησί μας στο έλεος του Θεού, μειώνοντας -εν κρυπτώ- κατά 50% 
από το καλοκαίρι του 2021 τις περιπολίες του Πυροσβεστικού Σταθμού 
Τροιζήνας και αναθέτοντας υποκριτικά την ευθύνη πυροπροστασίας του 
νησιού στο Εθελοντικό Π.Κ., το οποίο δεν μπορεί να καλύψει τις αναγκαίες 
βάρδιες. Μάλιστα, μεταξύ των 80 Εποχιακών Π.Κ. που ιδρύθηκαν το 2020, 
εκείνο που φέρεται να έχει ως έδρα τον Δήμο Τροιζηνίας-Μεθάνων, στην 
πραγματικότητα εποπτεύει το τμήμα του δικού μας Δήμου στην Πελο-
πόννησο, στο οποίο δεν υπάρχει δάσος. Όπως ενημερώθηκε επίσημα ο 
Δήμος μας, δε, από τον αρμόδιο Πύραρχο του Ν. Αργολίδας τον Μάιο 
του 2021, οι παραπάνω επιλογές βασίζονται σε πολιτικές αποφάσεις και όχι 
σε υπηρεσιακές υποδείξεις. Για το θέμα αυτό, απέστειλα πλήθος επιστολών 
το 2021 και 2022 στον αρμόδιο Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας και στον Αρχηγό του Πυροσβεστικού Σώματος, με αποτέ-
λεσμα για την αντιπυρική περίοδο 2022 να τοποθετηθούν προσωρινά 5 
επιπλέον επαγγελματίες πυροσβέστες στο Εθελοντικό Π.Κ. Πόρου.  
4. Περιβάλλον - Τουρισμός - Ιχθυοκαλλιέργειες: Ο Πόρος αποτελεί το 
μόνο νησί του Αργοσαρωνικού στο οποίο, κόντρα στις επιθυμίες της κοι-
νωνίας και του Δήμου, η Πολιτεία, με παράνομες Αποφάσεις της, ήδη από 
τις αρχές της δεκαετίας του 1990 εγκατέστησε ιχθυοτροφεία, στερώντας 
από κατοίκους και επισκέπτες μεγάλο μέρος της ακτογραμμής του. Το 2011 
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με τη θεσμοθέτηση του «Χωροταξικού των Υδατοκαλλιεργειών», ο Πό-
ρος χαρακτηρίσθηκε ως περιοχή που προορίζεται για τη δημιουργία ιχθυ-
ο-βιομηχανικής ζώνης (ΠΟΑΥ) και σήμερα αποτελεί τον μοναδικό μικρό 
νησιωτικό Δήμο στην χώρα (πληθυσμός κάτω των 3.500 κατοίκων) στον 
οποίο επίκειται η θεσμοθέτησή Π.Ο.Α.Υ. Η θεσμοθέτηση αυτή θα αλλάξει 
με βίαιο τρόπο τον αναπτυξιακό προσανατολισμό του νησιού, το φυσικό 
περιβάλλον του και τον τρόπο ζωής μας, μειώνοντας κατά 1/4 τον χερσαίο 
χώρο διοίκησης του Δήμου και προκαλώντας νομοτελειακά τοπική εξέ-
γερση. Είναι αυτονόητο, δε, ότι όσο δεν ανακοινώνεται η απόσυρση των 
σχετικών σχεδίων ο Πόρος βρίσκεται σε πολεμική κατάσταση απέναντι 
στην κεντρική Διοίκηση. Για το θέμα αυτό έχω συναντηθεί κατ’ επανάληψη 
με τον Πρωθυπουργό, όλους τους αρμόδιους Υπουργούς και τοπικούς 
βουλευτές, ενώ το Δημοτικό Συμβούλιο έχει λάβει ομόφωνες Αποφάσεις 
(121/2.10.2020 και 150/23.11.2020) με τις οποίες χαρακτηρίζει casus belli τον 
σχεδιασμό και ζητάει την άμεση απόσυρσή του, η οποία και έχει αγνοηθεί 
μέχρι στιγμής από την Κυβέρνηση. 
5. Παιδεία: Παρά την εγγύτητα με την Αθήνα, στα Σχολεία Β’/θμιας εκπαί-
δευσης του Πόρου τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται σημαντικά κενά 
που αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη καθυστέρηση ή και καθόλου. Οι συνέ-
πειες για το μέλλον πολλών μαθητών είναι μη-αντιστρέψιμες, ο θεσμός 
του Σχολείου απαξιώνεται, η παραπαιδεία οργιάζει επιβαρύνοντας τις οι-
κογένειες και η κοινωνία χάνει την συνοχή της. Για το θέμα αυτό έχω κάνει 
πλήθος επιστολών και επικοινωνιών με την Υπουργό, τον Γενικό Γραμματέα 
και τους Διευθυντές του Υπουργείου Παιδείας.
6. Στελέχωση Α.Τ. Πόρου: Το Α.Τ. είναι σταθερά υποστελεχωμένο (έως 
και κατά 50%) με συνέπεια τη θερινή περίοδο να αδυνατεί να ανταποκρι-
θεί στις κρίσιμες αρμοδιότητές του που αφορούν στην αστυνόμευση των 
κυκλοφοριακών μέτρων και της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις δασικές 
οδούς.  Για το θέμα αυτό έχω κάνει πλήθος επιστολών και επικοινωνιών με 
τον αρμόδιο Υφυπουργό και τον Αστυνομικό Διευθυντή Πειραιά.
     Για την υποστήριξη της δημοτικής αρχής στον σχεδιασμό ενεργειών 
αναφορικά με τα παραπάνω θέματα, στα τέλη του 2021 σύστησα επίσης 
-ως Ομάδα Εργασίας- «Επιτροπή Αγώνα» στην οποία προσκάλεσα να 
συμμετέχουν 15 δραστήριοι συμπολίτες μας, η οποία έκτοτε διαβουλεύεται 
και εισηγείται προτάσεις αναφορικά με τη στρατηγική του Δήμου. Στο ση-
μείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι οι Δήμοι και οι Δήμαρχοι δεν έχουν καμία 
τυπική αρμοδιότητα επί των ανωτέρω θεμάτων, αλλά προφανώς θεωρώ 
υποχρέωσή μου να ασχολούμαι με αυτά προσπαθώντας να υπερασπιστώ 
τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας. Η προσπάθεια αυτή μπορεί να έχει 
και έχει μόνο μία πρακτική διάσταση και αυτή είναι η ενημέρωση των αρμο-
δίων για τα προβλήματα, η διατύπωση προτάσεων για την επίλυσή τους και 
η επιχειρηματολογία και πίεση για την επίλυσή τους. Και βέβαια, αρμόδιοι 
για τα θέματα αυτά είναι η εκάστοτε Κυβέρνηση, οι Υπουργοί της και οι το-
πικοί βουλευτές της. Εν προκειμένω, πέρα από τις συναντήσεις και τηλεφω-
νικές επικοινωνίες με τους τοπικούς κυβερνητικού βουλευτές (5 τον αριθμό 
την τρέχουσα περίοδο), φροντίζω πάντα να τους κοινοποιώ τη σημαντική 
αλληλογραφία για τα κρίσιμα θέματα και να ζητάω την παρέμβασή τους. 
     Επιπλέον, συνολικά για όλα τα ανωτέρω θέματα το τελευταίο έτος 
τούς έχω αποστείλει αναλυτική επιστολή στις 12.5.2022, καθώς και δύο 
επιστολές ειδικά για το θέμα της Π.Ο.Α.Υ. στις 25.5.2022 και στις 
30.5.2022 με τις οποίες ζητάω τη βοήθειά τους. Καθώς δεν έλαβα ποτέ 
καμία απάντηση στις επιστολές, ούτε υπήρξε κάποια ουσιαστική ενέργεια 
από μέρους τους αναφορικά με τα θέματα αυτά, η επόμενη κίνηση ήταν ότι 
τους προσκάλεσα σε δημόσια συζήτηση στον Πόρο, προκειμένου να ενη-
μερωθούν για αυτά και να αναλάβουν να ενεργήσουν για την επίλυσή τους. 
Ωστόσο, σε δύο τέτοιες προσκλήσεις μου, για τις 21.5.2022 ειδικά για 
την Π.Ο.Α.Υ. και για τις 3.12.2022 για όλα τα θέματα, οι βουλευτές δεν 
προσήλθαν (προσήλθε μόνο ο κ. Χρ. Μπουτσικάκης στις 21.5.2022 και οι 
κ. κ. Κ. Κατσαφάδος και Ν. Μανωλάκος απέστειλαν επιστολές με τις οποίες 
ενημέρωσαν για την αδυναμία τους να προσέλθουν).
    Είναι προφανές ότι η αδυναμία προσέλευσης σε ένα κάλεσμα λόγω 
ανειλημμένων υποχρεώσεων θα μπορούσε να γίνει πιστευτή και σεβαστή. 
Όμως, σύμπτωση επαναλαμβανόμενη, μαζική και διαχρονική δεν είναι σύ-

μπτωση. Είναι προφανές ότι η επιλογή της σημερινή δημοτικής αρχής να 
μην βάζει κάτω από το χαλί τα προβλήματα που καταδυναστεύουν δια-
χρονικά το νησί και η συνεχής πίεση προς την (κάθε) Κυβέρνηση και τους 
(όποιους) βουλευτές της να τα επιλύσουν, τους φέρνει σε τόσο δύσκολη 
θέση, που προτιμούν να εκτίθενται λιγότερο με το να κρύβονται, παρά να 
εκτεθούν περισσότερο με το να βρεθούν αντιμέτωποι με τις ευθύνες τους. 
Και μάλιστα, το ότι αυτό συμβαίνει σε προεκλογική περίοδο φανερώνει 
πόσο πολύ το νησί μας και οι κάτοικοί του στερούνται ενδιαφέρο-
ντος και ενεργειών προώθησης των συμφερόντων τους από εκείνους 
οι οποίοι εκλέγονται ακριβώς για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Η δη-
μοτική μας αρχή, λοιπόν, δεν έχει κανέναν λόγο να υποτιμήσει το σοβαρό-
τατο αυτό ζήτημα, αλλά αντιθέτως κρίνει ότι η ανάδειξή του στην πραγμα-
τική του διάσταση, ως κοινού παρονομαστή όλων των ανωτέρω κρίσιμων 
θεμάτων, αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να διακοπεί η διαχρονική 
περιθωριοποίηση της περιοχής μας και η προσβολή των συνταγματικών 
δικαιωμάτων των κατοίκων της.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι όπως το Δημοτικό Συμβούλιο 
εγκρίνει το ακόλουθο Ψήφισμα στο οποίο εμπεριέχονται οι διαχρο-
νικές θέσεις του Δήμου στους κρίσιμους τομείς αρμοδιότητας της 
Κεντρικής Διοίκησης:
1. Αξιώνει και απαιτεί από την Κεντρική Διοίκηση και από την εκάστοτε 
Κυβέρνηση την ισότιμη αντιμετώπιση των κατοίκων του Πόρου και την τή-
ρηση των συνταγματικών επιταγών της ισότητας των πολιτών (ά. 4) και της 
μέριμνας για την ανάπτυξη των νησιωτικών περιοχών (ά. 101), οι οποίες 
καταπατούνται σφόδρα σε ό,τι αφορά την παροχή βασικών αγαθών στους 
τομείς της υγείας, της παιδείας και της κρατικής προστασίας: 
α) Εξασφάλιση των ελάχιστων πρωτοβάθμιων παροχών υγείας, μέσω της 
ορθής και διαφανούς λειτουργίας του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ια-
τρείου Πόρου και ειδικότερα: i) Γνωστοποίηση του καθεστώτος λειτουρ-
γίας του Ιατρείου στους πολίτες και τις τοπικές αρχές, λειτουργία του με 
διαφάνεια (ωράριο, στελέχωση, χρήση τηλεφώνου και ηλ. αλληλογραφίας), 
ii) αυτοτελής λειτουργία του (απαγόρευση ανάθεσης βαρδιών του προσω-
πικού του στο Κ.Υ. Γαλατά), iii) διενέργεια 24ωρης εφημερίας ετοιμότητας 
(on call) για τις περιπτώσεις έκτακτων περιστατικών για τις οποίες θα ει-
δοποιείται από τις τοπικές αρχές, iv) αξιοποίηση των ασθενοφόρων του 
Δήμου από τους ιατρούς του Π.Π.Ι και του Κ.Υ. στις περιπτώσεις έκτακτων 
περιστατικών, v) προκήρυξη των 5 κενών οργανικών θέσεων του Π.Π.Ι. Ο 
Δήμος δεσμεύεται για την παροχή επιδόματος διαμονής- διατροφής στο 
προσληφθέν προσωπικό του Π.Π.Ι., υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα καλύ-
πτει κενά του Κ.Υ. Γαλατά. 
β) Εξασφάλιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων και ειδικότερα: Παραχώρηση 
της χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων του στρατοπέδου του Κ.Ε. Πό-
ρος στον Δήμο με Προγραμματική Σύμβαση, προκειμένου ο τελευταίος να 
μπορεί να αναλάβει την ευθύνη αποκατάστασης, συντήρησης και διαχείρι-
σής τους, διαφορετικά αδειοδότηση και χρηματοδότηση της κατασκευής 
των προβλεπόμενων στο Β.Δ. 106/1972 (ΦΕΚ 29/Α) αθλητικών εγκαταστά-
σεων στον χώρο αιγιαλού στην περιοχή του Αγ. Στεφάνου. 
γ) Άμεση δημιουργία Εποχιακού Πυροσβεστικού Κλιμακίου στο νησί του 
Πόρου. 
δ) Άμεση κάλυψη των κενών του Γυμνασίου Πόρου και θεσμική διασφά-
λιση ότι δεν θα υπάρχουν κενά στα Σχολεία του νησιού μετά την έναρξη 
του σχολικού έτους. 
ε) Άμεση στελέχωση των κενών οργανικών θέσεων του Α.Τ. Πόρου. 
στ) Άμεση εξαίρεση του Πόρου από τις περιοχές στις οποίες θα δημιουρ-
γηθούν βιομηχανικές ζώνες – Π.Ο.Α.Υ. 
2. Προσκαλεί τους τοπικούς κυβερνητικούς βουλευτές να συζητήσουν τα 
ανωτέρω θέματα σε ανοικτή συζήτηση με τα μέλη του Δ.Σ. και τους πολίτες 
του Πόρου και να δεσμευτούν για τις ενέργειές τους και για τις ενέργειες 
της Κυβέρνησης. Ειδικότερα, τους καλεί να ενημερώσουν τον Δήμο για την 
ημέρα και ώρα που ο καθένας τους μπορεί να προσέλθει στον Πόρο για 
να συμμετέχει σε τέτοια συνάντηση και τους τονίζει ότι η τακτική παρουσία 
τους είναι αναγκαία στον τόπο μας, προκειμένου να ενημερώνονται, να 
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συζητούν και να δεσμεύονται για τα θέματα που απασχολούν τον Δήμο 
και την κοινωνία. Ωστόσο, αν δεν ανταποκρίνονται στην υποχρέωσή τους 
αυτή, δεν είναι καλοδεχούμενοι στο εξής να έρχονται στην περιοχή μας 
μόνο για εθιμοτυπικούς και προεκλογικούς λόγους. 
3. Ειδικά για το θέμα της Π.Ο.Α.Υ., δηλώνει ότι, αν έως την εξαγγελία των 
εθνικών εκλογών δεν έχει ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση η εξαίρεση 

του Πόρου από τις περιοχές στις οποίες θα δημιουργηθεί Π.Ο.Α.Υ., το 
Δημοτικό Συμβούλιο θα λάβει νέα Απόφαση, με την οποία θα καλεί τους 
κατοίκους να απέχουν από την ψηφοφορία και θα διεξάγει σχετική επικοι-
νωνιακή καμπάνια, ως ένδειξη δυσαρέσκειας και αγανάκτησης προς όλα 
τα κόμματα που έχουν ασκήσει διακυβέρνηση τις τελευταίες δεκαετίες και 
είναι υπαίτια για τον συγκεκριμένο σχεδιασμό.
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Forum Αυτοδιοίκησης και 
συναντήσεις του Δημάρχου 
Πόρου με Υπουργούς της 
Κυβέρνησης στον Πόρο

Ταυτόχρονα με τα «Συνοριακά», το διήμερο 2&3 Σεπτεμβρίου 2022 
πραγματοποιήθηκε στον Πόρο το 13ο Forum Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
από τον Σύλλογο Δημάρχων Αττικής και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων 
Αττικής, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πόρου. 
Στο Forum συμμετείχαν αρκετοί εν ενεργεία και πρώην Δήμαρχοι, ενώ 
χαιρετισμούς και ομιλίες απηυθύναν ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης 
Βορίδης, η Υφυπουργός Πρόνοιας & Κοιν.  Αλληλεγγύης Δόμνα Μιχαηλίδου, 
οι εκπρόσωποι κομμάτων βουλευτές Μίλτος Χατζηγιαννάκης (ΣΥΡΙΖΑ) 
και Απόστολος Πάνας (ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ), ο Περιφερειάρχης Αττικής 
Γιώργος Πατούλης, ο Πρόεδρος της ΠΕΔΑ Δήμαρχος Γαλατσίου Γιώργος 
Μαρκόπουλος, ο Αντιπρόεδρος Δήμαρχος Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης 
Γρηγόρης Κωσταντέλλος, ο Πρόεδρος του Σ.Δ.Α. πρ. Δήμαρχος Πεύκης 

Παύλος Καμάρας και ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης.
Στο περιθώριο του Συνεδρίου, ο Δήμαρχος Πόρου πραγματοποίησε κατ’ 
ιδίαν συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Βορίδη, ενώ η Υφυπουργός 
Πρόνοιας & Κοιν. Αλληλεγγύης κ. Μιχαηλίδου επισκέφθηκε το ΚΔΑΠ και 
το Δημαρχείο Πόρου, όπου είχε εκτενείς συζητήσεις με τη δημοτική αρχή 
για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς της.

Ο Δήμαρχος Πόρου ενημέρωσε τους δύο Υπουργούς, ως εκπροσώπους 
της Κυβέρνησης, για τα σοβαρά θέματα που απασχολούν το νησί και 
ιδίως για το μείζον ζήτημα της Π.Ο.Α.Υ., καθώς και για θεσμικά θέματα 
αρμοδιότητάς τους, επί των οποίων οι δύο Υπουργοί έδειξαν ενδιαφέρον 
και συζήτησαν λύσεις που μπορούν να βοηθήσουν τον Δήμο. 
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Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη

Συνάντηση Δημητριάδη - Πατούλη στα γραφεία της Περιφέρειας

Συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη πραγματοποίησαν 
τα στελέχη του Δικτύου Συνεργασίας Δήμων Π.Ε Νήσων Αττικής την Τε-
τάρτη 28.9.2022 στα γραφεία του Δικτύου στον Πειραιά. Στο πλαίσιο της 
συνάντησης, πραγματοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση της πρωτοπορια-
κής δραστηριότητας του Δικτύου στους τομείς της τεχνικής υποστήριξης 
των Δήμων-μελών του και της αξιοποίησης κοινοτικών πόρων και συζη-
τήθηκαν θέματα ενίσχυσης του αναπτυξιακού ρόλου των Δήμων και των 
αναπτυξιακών φορέων.
Κορωνίδα της έως σήμερα δραστηριότητας του Δικτύου αποτελεί η σύνα-
ψη Προγραμματικής Σύμβασης με τον Δήμο Πόρου για την πολυετή υπο-
στήριξη των τρεχόντων και μελλοντικών έργων του με την παραχώρηση 
εξειδικευμένου προσωπικού 6 ατόμων που συνδράμουν τους 3 μόνιμους 
μηχανικούς του Δήμου, η οποία μετά και την έγκριση του Ελεγκτικού Συ-

νεδρίου είναι η πρώτη στη χώρα που αξιοποιεί πλήρως τις δυνατότητες 
που δίνει στο σύγχρονο νομικό πλαίσιο (ά. 12 & 44 του Ν. 4412/2016, 
ά. 4 του Ν. 4674/2020, ά. 9 του Ν. 4782/2021). Επίσης, αξιοσημείωτη 
δραστηριότητα έχει παρουσιάσει το Δίκτυο στη διαχείριση του Προγράμ-
ματος CLLD/LEADER, μέσω του οποίου τα τελευταία χρόνια αντλήθηκαν 
13,5εκ.€ και εντάχθηκαν 84 ιδιωτικά και 41 δημόσια έργα στους 8 Δήμους 
μέλη του Δικτύου. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Δικτύου, Δήμαρχος Κυθή-
ρων Στράτος Χαρχαλάκης, ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητριάδης, ο 
Δήμαρχος Αίγινας Γιάννης Ζορμπάς, ο βουλευτής Κοζάνης Γιώργος Αμα-
νατίδης, ο Διαχειριστής του Δικτύου Μαρίνης Μπερέτσος, ο τεχνικός σύμ-
βουλος Δημήτρης Μπογιατζής και άλλα στελέχη του Δικτύου.

Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη και την Αντιπεριφε-
ρειάρχη Νήσων Β. Θεοδωρακοπούλου - Μπόγρη πραγματοποίησε την 
Πέμπτη 17.9.2022 ο Δήμαρχος Πόρου Γ. Δημητριάδης στα γραφεία της 
Περιφέρειας στην Αθήνα. Βασικό θέμα που έθεσε στον κ. Πατούλη ο 
Δήμαρχος Πόρου ήταν η επιτακτική ανάγκη υπογραφής Προγραμματικών 
Συμβάσεων μεταξύ Δήμου-Περιφέρειας, ώστε να ενεργοποιηθούν οι 
χρηματοδοτήσεις τεσσάρων δράσεων του Δήμου συνολικού κόστους 
1,17εκ.€ που είναι επί μακρόν ενταγμένες στον Προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας. Ο κ. Πατούλης αναγνώρισε ότι υπάρχει καθυστέρηση στη 
στήριξη των δράσεων του Δήμου Πόρου και δεσμεύτηκε ότι αυτό θα 

θεραπευτεί άμεσα, ενώ ο κ. Δημητριάδης απάντησε ότι η τήρηση της 
δέσμευσης αυτής θα αποτελέσει εξέλιξη που ικανοποιεί πλήρως τον 
Δήμο, δεδομένου ότι την τρέχουσα αυτοδιοικητική περίοδο δεν έχει 
υπογραφεί ούτε μία Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια, παρότι 
οι περισσότερες από τις σχετικές χρηματοδοτήσεις έχουν εγκριθεί ήδη 
από τα προηγούμενα χρόνια. 
Επίσης, ο κ. Δημητριάδης εξέθεσε στον κ. Πατούλη το οικονομικό 
αδιέξοδο που προκαλεί από το 2010 στους Δήμους Πόρου, Σπετσών, 
Τροιζηνίας-Μεθάνων, Αγκιστρίου και Αίγινας η υποχρέωση μεταφοράς 
των απορριμμάτων τους στην ηπειρωτική Αττική, εξαιτίας της οποίας το 
κόστος εναπόθεσης στον ΧΥΤΑ της Φυλής είναι για αυτούς διπλάσιο 
σε σχέση με των υπόλοιπων Δήμων της Αττικής. Ο Δήμαρχος Πόρου 
τόνισε ότι πρόκειται για άδικη και παράνομη αντιμετώπιση και επεσήμανε 
ότι οι 5 Δήμοι, οι οποίοι ζητάνε την πλήρη επιδότηση του κόστους 
μεταφοράς, στρέφονται πλέον στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα 
αστικά Δικαστήρια εναντίον του ΕΔΣΝΑ (ο οποίος ελέγχεται από την 
Περιφέρεια). Τέλος, κατά τη συνάντηση συζητήθηκε εκτενώς η πρόθεση 
της Περιφέρειας να χρηματοδοτήσει την αποκατάσταση του γηπέδου του 
Κ.Ε. Πόρος και υπήρξε πλήρης ταύτιση απόψεων ότι αυτό μπορεί να γίνει 
μόνο αν το Πολεμικό Ναυτικό συμφωνήσει να παραχωρήσει τη χρήση 
του γηπέδου στον Δήμο με Προγραμματική Σύμβαση. Για το θέμα αυτό, 
δε, συμφωνήθηκε να εκδοθεί κοινό Δελτίο Τύπου και να αποσταλεί κοινή 
επιστολή στον Αρχηγό του Γ.Ε.Ν., συμφωνία την οποία ωστόσο δεν τήρησε 
στην συνέχεια ο Περιφερειάρχης. 
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Εγκατάσταση κοινόχρηστων ποδηλάτων 
Τον πρώτο του Σταθμό Κοινόχρηστων Ποδηλάτων απέκτησε τον Απρίλιο 
ο Δήμος Πόρου, με 11 ποδήλατα να είναι διαθέσιμα στους χρήστες 
που θέλουν να μεταβούν από το «Νέο Δυτικό Λιμάνι» στο κέντρο του 
Πόρου. Η χρήση των ποδηλάτων, τα οποία έχουν ηλεκτρονικό σύστημα 
ταχυτήτων, είναι δωρεάν για 3 ώρες, ενώ για χρήση 3 επιπλέον ωρών 
υπάρχει χρέωση 2€/ώρα και για χρήση πέραν της 6ης ώρας 5/€ώρα. 
Σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτική η επιστροφή των ποδηλάτων εντός 24 
ωρών από την παραλαβή, ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση τους εκτός του 
Οικισμού του Πόρου. Η εγγραφή στο Σύστημα είναι απλή και γίνεται επί 
τόπου στο αυτόματο μηχάνημα που βρίσκεται στον χώρο με τη χρήση 
πιστωτικής κάρτας και χρέωση 1€. Από τη στιγμή της εγγραφής του, 
ο χρήστης λαμβάνει με μήνυμα κωδικούς με τους οποίους μπορεί να 
χρησιμοποιεί ξανά το Σύστημα όσες φορές θέλει. Ο Δήμος Πόρου έχει 
ήδη κάνει ενέργειες για τη δημιουργία δύο ακόμα σταθμών (στην πλατεία 
Ηρώων και στην Πούντα) στους οποίους θα τοποθετηθούν συμβατικά, 
αλλά και ηλεκτροκίνητα κοινόχρηστα ποδήλατα, με στόχο ο αριθμός 
τους να είναι σύντομα τέτοιος που θα υπερκαλύπτει τις ανάγκες των 
κατοίκων και επισκεπτών. Η χρηματοδότηση του έργου, το οποίο κόστισε 
30.000€, εξασφαλίστηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ 
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020» (LEADER) μετά από σχετική πρόταση που 
υπέβαλε ο Δήμος Πόρου τον Νοέμβριο του 2020.

Εγκατάσταση κοινόχρηστων οργάνων γυμναστικής
8 σετ κοινόχρηστων οργάνων γυμναστικής μπορούν να απολαμβάνουν 
από το καλοκαίρι οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του Πόρου, τα οποία 
τοποθετήθηκαν μπροστά από την Παιδική Χαρά του Άλσους Παπαντωνίου, 
καθώς και στην Παιδική Χαρά της Πέρλιας. Η προμήθεια των οργάνων, 
τα οποία κόστισαν 25.000€ έγινε με χρηματοδότηση από το ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014 - 2020 «Πολιτισμός & Περιβάλλον Εν 
Πλω» (LEADER).

Συστήματα Σκίασης στο λιμάνι
Τρία συστήματα σκίασης εφελκυούμενων πανιών τοποθετήθηκαν από το 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πόρου στους χώρους αναμονής των επιβατών 
των ταξί, των ταχυπλόων επιβατηγών πλοίων, των λέμβων Πόρου-Γαλατά 

Νέοι αστικοί εξοπλισμοί για τον 
Δήμο μας
Συνεχής είναι η προσπάθεια του Δήμου για την αναβάθμιση της 
αισθητικής και της λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων. 
Στο πλαίσιο αυτό, το 2022 υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες δράσεις:



και της Δημοτικής Συγκοινωνίας στο λιμάνι του Πόρου. 
Η προσπάθεια για την αδειοδότησή τους ξεκίνησε το 2019 και 
ολοκληρώθηκε επιτυχώς πρόσφατα, μετά από συνεργασία του ΔΛΤ με 
την Εφορία Νεοτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και την 
αφιλοκερδή υποστήριξη του αρχιτέκτονα μηχανικού Νίκου Καρακατσάνη.
Τα συστήματα εφελκυούμενων πανιών αποτελούν ελαφριές κατασκευές 
που μοιάζουν με ιστία και δεν αλλοιώνουν τον παραδοσιακό χαρακτήρα 
του Οικισμού, ενώ παρουσιάζουν σημαντικά λειτουργικά πλεονεκτήματα, 
έχοντας εξαιρετική απόδοση σκίασης, αντοχή στις καιρικές συνθήκες, 
αλλά και ευελιξία στην τοποθέτηση με δυνατότητα εύκολης συμπλήρωσης 
ή μετακίνησης ανάλογα με τις ανάγκες. Η δαπάνη για την προμήθεια 
των σκιάστρων χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ 2014-2020» (LEADER) και ανήλθε 
στο ποσό των 24.800€.

Τοποθέτηση 50 νέων παγκακιών στους κοινόχρηστους 
χώρους του Οικισμού
Στην τοποθέτηση 50 νέων παγκακιών προχώρησε ο Δήμος Πόρου σε 
κατάλληλα σημεία δημοτικών χώρων, καθώς και χώρων χερσαίας ζώνης 
λιμένα. Πρόκειται για σημεία στα οποία είτε δεν υπήρχαν έως σήμερα 
καθόλου παγκάκια, είτε υπήρχαν σε μη-επαρκή αριθμό, είτε υπήρχαν 
παλαιού τύπου παγκάκια που έπρεπε να αντικατασταθούν για λόγους 
εκσυγχρονισμού και ομοιογένειας. Η δαπάνη για την αγορά των παγκακιών, 
ύψους 17.500€, χρηματοδοτήθηκε από το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα CLLD/
LEADER 2014 - 2020 «Πολιτισμός & Περιβάλλον Εν Πλω» (LEADER), 
στο πλαίσιο του οποίου ο Δήμος μας αναβαθμίζει τους κοινόχρηστους 
χώρους του, εμπλουτίζοντάς τους με νέους αστικούς εξοπλισμούς.

Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων
Συνεχίζεται η τοποθέτηση νέων πινακίδων του Κ.Ο.Κ. και πληροφοριακών και 
επεξηγηματικών πινακίδων από τον Δήμο Πόρου. Ειδικότερα, με προμήθεια 
κόστους 9.548€ που διενήργησε πρόσφατα ο Δήμος, παραλήφθηκαν και 
τοποθετήθηκαν νέες πινακίδες που επεξηγούν κυκλοφοριακές λειτουργίες, 
νέες πληροφοριακές πινακίδες που υποδεικνύουν καταστήματα που 
βρίσκονται στο εσωτερικό του Οικισμού του Πόρου, καθώς και 
εξειδικευμένες πινακίδες, όπως εκείνες που τοποθετήθηκαν στο Ρολόι 
καλώντας τους πολίτες να μην στέκονται κοντά στον γκρεμό και να μην 
πετάνε πέτρες ή εκείνες που καλούν τους οδηγούς να μην τρέχουν επειδή 
παίζουν παιδιά. Τέλος, τοποθετήθηκαν πινακίδες απαγόρευσης στάσης-

στάθμευσης (Ρ40) σε σημεία στα οποία υπάρχουν φαινόμενα παράνομης 

και επικίνδυνης στάθμευσης.  

Τοποθέτηση στάσεων τοπικών συγκοινωνιών 
Τοποθετήθηκαν στις αρχές του καλοκαιριού πινακίδες στην αφετηρία και 
τις 7 στάσεις της διαδρομής της δημοτικής συγκοινωνίας της Σφαιρίας. 
Οι πινακίδες είναι ξύλινες και ειδικά μελετημένες ώστε να εναλλάσσονται 
τα δρομολόγια ανά περίοδο και εκείνες της δημοτικής συγκοινωνίας 
διαθέτουν φωτισμό με φωτοβολταϊκό. 
Αλλά και οι τοπικές θαλάσσιες συγκοινωνίες του Πόρου απέκτησαν τις δικές 
τους καλαίσθητες ξύλινες πινακίδες με τις οποίες οι πολίτες ενημερώνονται 
για τη θέση των αφετηριών και για τα δρομολόγια.
Οι πινακίδες τοποθετήθηκαν στις προβλήτες Νεωρίου, Ασκελίου και 
Μοναστηρίου όπου προσεγγίζουν οι επιδοτούμενες λέμβοι του Δήμου, 
καθώς και στο λιμάνι στην αφετηρία προς Γαλατά, ενώ στα σημεία 
αναχώρησης προς Νεώριο, Ασκέλι και Αλυκή τοποθετήθηκαν τρίποδες 
κινητές ταμπέλες ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτό ποια ακριβώς είναι 
η λέμβος που εκτελεί τα αντίστοιχα δρομολόγια. Τέλος, ειδική σήμανση 
διατέθηκε από τον Δήμο και τοποθετήθηκε πάνω στις τρεις βάρκες (Τάκης-
Κωνσταντίνος, Τζων Νάκης και Σωκράτης) που εκτελούν τα δρομολόγια 
Νεωρίου, Ασκελίου και Αλυκής.

Selfie Point με το τρισδιάστατο λογότυπο του Δήμου στην 
πλατεία Ηρώων
Η Τουριστική Επιτροπή του Δήμου Πόρου, σε συνεργασία με το Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο Πόρου, τοποθέτησαν στο κεντρικότερο σημείο του νησιού, 
απέναντι από την πλατεία Ηρώων, τρισδιάστατο τουριστικό λογότυπο του 
Πόρου το οποίο από φέτος το καλοκαίρι έχει αναδειχθεί στο πλέον πολύ-
φωτογραφισμένο σημείο του νησιού. Ο σκόπος της δράσης, ο οποίος 
επιτεύχθηκε από την πρώτη στιγμή, είναι η δημιουργία ενός τοπόσημου 
αναφοράς στο οποίο οι επισκέπτες θα φωτογραφίζονται και κατόπιν θα 
διαμοιράζουν τις φωτογραφίες τους στα κοινωνικά δίκτυα αυξάνοντας 
έτσι την αναγνωρισιμότητα του brand name του προορισμού. Η αγορά 
του λογότυπου έγινε με χορηγία του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου, 
Αλεξάνδρου Δημητριάδη.
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Σελ. 22 Περιβάλλον

Οι περιβαλλοντικές δράσεις του 
2022

Συνεχίστηκαν και το 2022 οι συστηματικές περιβαλλοντικές 
δράσεις του Δήμου μας, οι οποίες διακρίνονται τόσο στις 
γνωστές «ακτιβιστικές» παρεμβάσεις καθαριότητας στο 
πεδίο, όσο και σε καινοτόμες δράσεις περιβαλλοντικής 
ευθύνης.

Διανομή επικοινωνιακού υλικού περιβαλλοντικής ευθύνης 
από τον Δήμο Πόρου
Σε μια ακόμα πρωτοποριακή κίνηση προχώρησε ο Δήμος μας, 
διανέμοντας κατά την έναρξη της τουριστικής περιόδου επικοινωνιακό 
υλικό περιβαλλοντικής ευθύνης στους κατοίκους,  τους επιχειρηματίες και 
τους επισκέπτες της περιοχής.
Ειδικότερα, το υλικό που διανεμήθηκε ήταν το εξής:
• 4.000 δίπτυχα φυλλάδια, στα οποία εκτίθεται συνοπτικά το ζήτημα των 
ιχθυοτροφείων και η αντίθεση του Δήμου στη δημιουργία βιομηχανικής 
Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.).
• 1.000 μικρά χάρτινα σταντς που τοποθετούνται στα τραπέζια των 
καταστημάτων εστίασης, με τα οποία οι επισκέπτες ενημερώνονται για το 
ζήτημα της Π.Ο.Α.Υ. και παραπέμπονται με QR code στην ιστοσελίδα του 
Δήμου για περισσότερες πληροφορίες.
• 2.000 κρεμαστά καρτελάκια (door hangers) για τις πόρτες των μπάνιων 
των καταλυμάτων, με τα οποία οι επισκέπτες παρακαλούνται να κάνουν 
οικονομία και ορθή χρήση νερού και ενημερώνονται για την πολιτική 
αλλαγής πετσετών.

• 2.000 οβάλ καρτελάκια για τα κρεβάτια των καταλυμάτων, με τα οποία 
οι επισκέπτες ενημερώνονται για την πολιτική αλλαγής κλινοσκεπασμάτων.
Η τοποθέτηση σήμανσης, με την οποία οι επισκέπτες παρακαλούνται 
να βοηθήσουν στην προστασία των υδάτινων πόρων της περιοχής και 
ενημερώνονται για την πολιτική αλλαγής πετσετών και κλινοσκεπασμάτων, 
αποτελεί μια πρακτική που υιοθετείται από τις μεγάλες ξενοδοχειακές 
μονάδες σε όλο τον κόσμο (και ήδη σε μερικές του Πόρου), η οποία είναι 
αποδεδειγμένο ότι επιφέρει σημαντική οικονομία στη χρήση του νερού, 
ενεργοποιώντας την περιβαλλοντική ευθύνη του πελάτη. Η υιοθέτηση 
της πρακτικής αυτής από έναν Δήμο στο σύνολό του αποτελεί μια 
πρωτοποριακή κίνηση που πιθανότατα δεν έχει υιοθετήσει ακόμα κανένας 
άλλος Δήμος. Η δαπάνη για την αγορά του υλικού, κόστους 2.529€, έγινε 
με χορηγία του Δημάρχου Πόρου Γιάννη Δημητριάδη και η γραφιστική 
επιμέλεια -αφιλοκερδώς- από τη Μαρία Ζεντέλη.

Νέα διανομή υφασμάτινων τσαντών με δωρεά του Ινδού 
κινηματογραφικού παραγωγού Ravindar Dariya
Δέκα χιλιάδες (10.000) ακόμα υφασμάτινες τσάντες πολλαπλών χρήσεων 
με τα λογότυπα του Δήμου Πόρου, οι οποίες μεταδίδουν το μήνυμα του 
περιορισμού πλαστικών μιας χρήσης μοιράστηκαν δωρεάν σε κατοίκους 
και επισκέπτες του Πόρου. Οι τσάντες παραδόθηκαν, ως χορηγία, στον 
Δήμαρχο Πόρου Γιάννη Δημητριάδη από τον Ινδό παραγωγό του Bol-
lywood κ. Ravindar Dariya. Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί τον κ. Ravindar 
Dariya για τη σημαντική δωρεά του, καθώς και τον Ποριώτη διπλωμάτη 
Δημοσθένη Κοράλλη για τη διαμεσολάβησή του.
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Καθαρισμός νότιας παραλίας του Σαρωνικού από το Λύκειο 
Πόρου
Στις 19.10.2022 ο Δήμος Πόρου με τα παιδιά και τους καθηγητές του 
Λυκείου Πόρου πραγματοποίησαν δράση καθαρισμού σε μία ιδιαίτερα 
επιβαρυμένη βόρεια παραλία της περιοχής μας. Τα παιδιά είδαν από κοντά 
τη δραματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται πολλές νότιες ακτές 
του Σαρωνικού, στις οποίες καταλήγουν μέσω των βόρειων θαλάσσιων 
ρευμάτων μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων, και μέσα σε 2 ώρες 
κατάφεραν να αλλάξουν όψη στην παραλία απομακρύνοντας όλα τα μεγάλα 
και εμφανή απορρίμματα. Βέβαια, πολλαπλάσια μικρότερα σκουπίδια και 
κυρίως θρύμματα πλαστικών, καλαμάκια, καπάκια κ.τ.λ. είναι αδύνατον να 
περισυλλεχθούν και θα παραμείνουν στην περιοχή για πολλές δεκαετίες 
αποκτώντας όλο και μικρότερες διαστάσεις. Επιπλέον, σε ελάχιστο χρόνο 
στην ίδια παραλία θα καταλήξουν νέα απορρίμματα και η εικόνα της θα 
αποκτήσει ξανά την ίδια δραματική εικόνα. Και αυτή είναι μόνο μία από 
τις δεκάδες βόρειες - δυσπρόσιτες ακτές της ευρύτερης περιοχής της 
Τροιζηνίας που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση. Οι δράσεις καθαρισμού, 
λοιπόν, τις οποίες συστηματικά διοργανώνει ο Δήμος Πόρου σκοπεύουν 
πρωτίστως στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και των κεντρικών αρχών 
που θα όφειλαν να είχαν συγκεκριμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος. Επίσης, είναι βέβαιο ότι κάθε παιδί που σήμερα συμμετέχει 
σε μια τέτοια δράση αποκτά βιώματα που του διαμορφώνουν την 
περιβαλλοντική συνείδηση με την οποία αύριο θα πορευτεί ως ενήλικας, 
έχοντας πλέον την ευθύνη να συμβάλει στη λύση των μεγάλων παγκόσμιων 
και τοπικών περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Η δράση διοργανώθηκε από τον Δήμο Πόρου σε συνεργασία με την 
HELMEPA και την αμερικάνικη Μ.Κ.Ο. Ocean Conservancy, οι οποίες 
και ανέλαβαν το κόστος μεταφοράς των μαθητών και τους μοίρασαν 
μπλουζάκια με περιβαλλοντικά μηνύματα. Στα παιδιά επίσης μοιράστηκαν 
σάντουιτς και νερά, χορηγία του Δημάρχου και του καταστήματος La 
Frianderie.

Νέος υποβρύχιος καθαρισμός του λιμανιού του Πόρου
Ένας ακόμα υποβρύχιος καθαρισμός στο λιμάνι του Πόρου 
πραγματοποιήθηκε από την Aegean Rebreath και τον Δήμο μας στις 
22.6.2022. Αυτή τη φορά στη δράση συμμετείχαν και 40 διάσημοι 
Γερμανοί επισκέπτες που ταξίδεψαν για τον σκοπό αυτό στον Πόρο με 
10 ιστιοπλοϊκά καταμαράν, ενώ υπήρχε τηλεοπτική κάλυψη από μεγάλα 
γερμανικά Μ.Μ.Ε. Όπως και τις προηγούμενες φορές, από τον βυθό 
ανασύρθηκαν εκατοντάδες αντικείμενα, όπως ποτήρια, σχοινιά, σίδερα 
κ.ά., τα οποία έχουν συσσωρευτεί εκεί επί δεκαετίες -όπως και σε κάθε 
λιμάνι- λόγω των καιρικών συνθηκών (αέρας, βροχή, όμβρια) αλλά και λόγω 
ανεύθυνων συμπεριφορών.

Στο περιθώριο της δράσης έγιναν επίσης υποβρύχιες λήψεις από ειδικό 
ρομπότ στον βυθό στις περιοχές των ιχθυοτροφείων, όπου καταγράφηκαν 
εικόνες απόλυτης απουσίας ζωής (φύκια, ψάρια) και κυριαρχίας ενός 
απέραντου πέπλου ιζήματος, το οποίο προκαλείται από τη διάχυση των 
αποβλήτων της ιχθυοκαλλιέργειας.  
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Η πλέον σημαντική καινοτομία του Δήμου στον τομέα Πολιτικής Προ-
στασίας είναι η σύνταξη και δημοσίευση «Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης  
Φυσικών Καταστροφών». Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι Δήμοι οφείλουν 
να διαθέτουν Μνημόνια ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από φυ-
σικές καταστροφές. Η υποχρέωση αυτή βασίζεται σε μια κακώς νοούμενη 
μετακύλιση ευθυνών του Κεντρικού Κράτους προς την Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση, η οποία παραβλέπει το γεγονός ότι τα στελέχη των Δήμων δεν έχουν 
την κατάρτιση για να συντάσσουν τέτοια κείμενα. Έτσι, λίγοι είναι οι Δήμοι 
που έχουν αντεπεξέλθει στην υποχρέωση αυτή, ενώ όσοι το έχουν κάνει 
κατά κανόνα έχουν χρησιμοποιήσει τυποποιημένα υποδείγματα. 
Ο Δήμος μας επέλεξε να μην υιοθετήσει ένα Σχέδιο «φασόν», αλλά να 
συντάξει από μηδενική βάση το δικό του Σχέδιο για την πρόληψη, αντιμε-
τώπιση και αποκατάσταση καταστροφών, το οποίο είναι προσαρμοσμένο 
ακριβώς στα μέτρα του, είναι αναλυτικό και συγκεκριμένο και εμπεριέχει 
ονομαστικά όλες τις παραμέτρους που αφορούν στην επικράτειά του, την 
οργάνωσή του και τη λειτουργία τρίτων Υπηρεσιών στην περιοχή. Στο Σχέ-
διο, το οποίο συντάχθηκε από τον Δήμαρχο Γιάννη Δημητριάδη, κατα-
γράφονται όλες οι προβλεπόμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν από 
τους πολίτες και τις αρχές για την πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών ή 
άλλων καταστροφών. Η θεσμοθέτηση ενός τέτοιου σχεδίου με αναφορά 
σε όλες τις τοπικές ιδιαιτερότητες και καταγραφή διαφορετικών σεναρίων 
καταστροφών, αποτελεί μια πρωτοποριακή πρακτική, ειδικά για έναν μικρό 

νησιωτικό Δήμο, η οποία στοχεύει στην εξασφάλιση του μέγιστου βαθμού 
ετοιμότητας και ανταπόκρισης στην απευκταία περίπτωση εκδήλωσης πυρ-
καγιάς, πλημμύρας και άλλων φυσικών ή τεχνολογικών καταστροφών.
Για τη σύνταξή του Σχεδίου χρειάστηκε μελέτη, συσσώρευση εμπειρίας και 
χρόνος. Έτσι, το 2018 ο Δήμος υιοθέτησε καταρχάς ένα Σχέδιο εσωτε-
ρικής λειτουργίας για περιπτώσεις καταστροφών το οποίο συμπληρώθηκε 
σταδιακά, με αποτέλεσμα το 2021 να αποκτήσει συνολικό περιεχόμενο το 
οποίο αναφέρεται επιπλέον στον συντονισμό των τοπικών αρχών, στις προ-
βλεπόμενες ενέργειες των πολιτών και σε σενάρια καταστροφών. Μάλιστα, 
προκειμένου η εφαρμογή του να είναι δεσμευτική, το Σχέδιο εγκρίθηκε ως 
κανονιστική πράξη με την υπ’ αριθμ. 129/22.12.2021 ομόφωνη Απόφαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου.
   
Η βασικότερη προϋπόθεση, όμως, ώστε το Σχέδιο αυτό να αποδειχθεί 
χρήσιμο, είναι να είναι γνωστό στους κατοίκους. Για τον λόγο αυτό το 
Σχέδιο βρίσκεται μόνιμα αναρτημένο στην αρχική σελίδα του www.poros.
gr και επιπλέον, με δαπάνη που κάλυψε προσωπικά ο Δήμαρχος τυπώθηκε 
σε χιλιάδες αντίτυπα και διανεμήθηκε το καλοκαίρι μέσω των ΕΛΤΑ σε 
όλα τα σπίτια και τις επιχειρήσεις του Δήμου. Οι κάτοικοι θα πρέπει να 
το διαβάσουν με προσοχή και σε περίπτωση εκδήλωσης καταστροφής 
να ανατρέξουν άμεσα σε αυτό. Και βέβαια, το τελευταίο ελπίζουμε να μην 
χρειαστεί ποτέ!

Στο επίκεντρο των δράσεων του 
Δήμου η Πολιτική Προστασία

Σημαντικές και πρωτοποριακές πρωτοβουλίες στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας αναλαμβάνει ο Δήμος Πόρου, 

επιδιώκοντας αφενός να αυξήσει τα επίπεδα πρόληψης και ετοιμότητας του νησιού απέναντι σε κάθε είδους φυσική 

καταστροφή και αφετέρου να καλύψει σημαντικά κενά που υπάρχουν σε επίπεδο κεντρικού σχεδιασμού.

Κατάρτιση «Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Καταστροφών» 
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Η λειτουργικότητα του Τοπικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Φυσικών Κατα-
στροφών δοκιμάστηκε την Παρασκευή 10.6.2022 στο πλαίσιο μιας ακόμα 
πρωτοποριακής πρακτικής προσομοίωσης αντιμετώπισης πυρκαγιάς. Το 
σενάριό της άσκησης αφορούσε πυρκαγιά στο ΒΑ τμήμα του νησιού του 
Πόρου με άμεση απειλή των Οικισμών Ασκελίου και Συνοικισμού και ανά-
γκη οργανωμένης απομάκρυνσης του πληθυσμού. Η άσκηση διοργανώθη-
κε από τον Δήμο Πόρου σε συνεργασία με το Εθελοντικό Πυροσβεστικό 
Κλιμάκιο, το Α.Τ., το Λιμεναρχείο και το Κ.Ε. Πόρος και σε αυτήν συμμε-
τείχε το προσωπικό των ανωτέρω Υπηρεσιών, καθώς και εκπρόσωποι του 
Δασαρχείου, του Δημ. Λιμενικού Ταμείου και του ΔΕΔΔΗΕ.

Μια ακόμα πρόοδος με στόχο την ενίσχυση της ετοιμότητας του Δήμου για 
την αντιμετώπιση καταστροφών είναι η ολοκλήρωση, την άνοιξη του 2022, 
εκπαιδευτικού Προγράμματος επιμόρφωσης στην διαχείριση κρίσεων του 
Ε.Κ. Πανεπιστημίου Αθηνών από τον Δήμαρχο Γιάννη Δημητριάδη και τον 
Προϊστάμενο Πολ. Προστασίας του Δήμου Στέφανο Μπίσια.

Μια ιδιαίτερα απαιτητική και κατεπείγουσα διαδικασία ανάθεσης έργων και 
εργασιών ολοκληρώθηκε από τον Δήμο Πόρου στα μέσα του καλοκαιριού. 
Ειδικότερα, στις 22.6.2022 ο Δήμος μας, και 15 ακόμα Δήμοι της Περιφέ-
ρειας Αττικής, κηρύχθηκε από τον Γεν. Γραμματέα Πολ. Προστασίας σε 
«Κατάσταση Ειδικής Κινητοποίησης Πολ. Προστασίας», ενώ με Απόφαση 
του Αν. Υπουργού Εσωτερικών επιχορηγήθηκε με 100.000€ για διενέργεια 
δράσεων πυροπροστασίας (όπως και άλλοι 47 Δήμοι). Σύμφωνα με τις 
ανωτέρω Αποφάσεις, οι δράσεις αυτές μπορούσαν να ανατεθούν με κα-
τεπείγουσες διαδικασίες έως την 1η.8.2022 και να ολοκληρωθούν έως τις 
12.8.2022. Δεδομένων των ασφυκτικών αυτών προθεσμιών και του αιφνι-
διαστικού  χαρακτήρα των ανωτέρω Αποφάσεων, ο Δήμος μας από τις αρ-
χές Ιουλίου ανέτρεψε τις προτεραιότητές του προκειμένου να αξιοποιήσει 
την έκτακτη χρηματοδότηση, αλλά και επιπλέον πόρους που είχε διαθέσι-
μους. Για τη δρομολόγηση των δράσεων, χρειάστηκε μέσα σε 3 βδομάδες 
τον Ιούλιο να διενεργηθούν -μεταξύ άλλων- 13 κατεπείγουσες συνεδριάσεις 
Συλλογικών Οργάνων, να υπογραφούν 2 Προγραμματικές Συμβάσεις με 
τον Γενικό Γραμματέα Δασών και να ανατεθούν τελικά οι ακόλουθες 7 δρά-
σεις συνολικού προϋπολογισμού 218.779€:
1) Καθαρισμός, βελτίωση βατότητας και σήμανση δασικών μονοπατιών  μή-
κους 48,7χλμ - π/υ 94.000€ (χρηματοδότηση Φιλόδημος 2).
2) Συντήρηση δεξαμενών και συγκροτημάτων πυρόσβεσης και προσθήκη 
πυροσβεστικών κρουνών - 36.828€ (έκτακτη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ.).
3) Καθαρισμοί αντιπυρικών ζωνών - 25.726€ (επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ.).
4) Συντήρηση δικτύου πυρασφάλειας - 23.934€ (επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ.).
5) Συντήρηση γεωτρήσεων - 12.948€ (έκτακτη επιχορήγηση ΥΠ.ΕΣ.).
6) Εργασίες αναβάθμισης κεντρικού αγωγού ύδρευσης – πυρασφάλειας 
Λεμονοδάσους - 17.279€ (ίδιοι πόροι Δήμου).
7) Προμήθεια μπαρών και πινακίδων αποκλεισμού κυκλοφορίας σε δασι-
κές περιοχές - 7.500€ (ίδιοι πόροι Δήμου).
Η δημοτική αρχή Πόρου, με ανακοίνωσή της, ευχαρίστησε για τη συνερ-
γασία: τον Αν. Υπ. Εσωτερικών Στ. Πέτσα, τον Υφυπ. ΠΕΝ κ. Γ. Αμυρά, 
τον Γ. Γ. Δασών Κ. Αραβώση, τη Δασάρχη Πόρου Αθ. Κουτσούμπα, τον 
δασοπόνο Π. Βούρτσα και τον δασολόγο Θ. Κολοβό, τα μέλη του Συντ. 
Τοπικού Οργάνου Πολ. Προστασίας και τους υπαλλήλους του Δήμου που 
υπερέβαλαν τον εαυτό τους προκειμένου να ολοκληρώσουν εμπρόθεσμα 
τις αναγκαίες διαδικασίες, χωρίς να προκύψει υστέρηση στις υπόλοιπες 
δράσεις του Δήμου.

Τοποθέτηση μπαρών και πινακίδων 
αποκλεισμού κυκλοφορίας στα δάση

Άσκηση σεναρίου πυρκαγιάς στις 10 
Ιουνίου 2022

Επιμόρφωση στελεχών του Δήμου 
στη διαχείριση κρίσεων

Έκτακτες δράσεις πυροπροστασίας 
ύψους 218.779€ 

Προκειμένου να διασφαλίσει την ισχύ απαγορεύσεων κυκλοφορίας που 
εκδίδονται κάθε καλοκαίρι για τις δασικές οδούς των νησιών από την Περι-
φέρεια Αττικής, αλλά δεν εφαρμόζονται στην πράξη λόγω έλλειψης αστυ-
νόμευσης, ο Δήμος μας προχώρησε σε μία ακόμα πρωτοποριακή κίνηση 
τοποθετώντας μπάρες και πινακίδες αποκλεισμού κυκλοφορίας σε όλα τα 
σημεία στα οποία ξεκινούν οι σχετικές απαγορεύσεις. Σημειώνεται ότι ίδια 
απαγόρευση, η οποία αφορά τις μέρες υψηλής επικινδυνότητας εκδήλω-
σης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3, 4 & 5 (δηλαδή, την πλειοψηφία των 
ημερών του καλοκαιριού), ισχύει «στα χαρτιά» ήδη πριν από το 2014 για 
όλες τις δασικές περιοχές των νησιών της Π.Ε. Νήσων, χωρίς όμως να δια-
σφαλίζεται με κανέναν τρόπο η εφαρμογή της (υποτίθεται ότι η Αστυνομία 
θα έπρεπε να αστυνομεύει τα σημεία με μπλόκα, αλλά δεν έχει προσωπι-
κό). Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος μας τα τελευταία χρόνια είχε προτείνει 
στο Δασαρχείο να αναλάβει την τοποθέτηση των μπαρών, πράγμα που 
εγκρίθηκε πρόσφατα για 5 σημεία με Απόφαση του Γεν. Γραμματέα Δασών 
κ. Κωνσταντίνου Αραβώση μετά από θετική εισήγηση του Δασαρχείου. 
Οι μπάρες, οι οποίες κλειδώνουν στην κλειστή ή στην ανοιχτή θέση με λου-
κέτο το οποίο μπορούν να ανοίγουν μόνο οι τοπικές αρχές, τοποθετήθηκαν: 
1) στην ασφαλτοστρωμένη οδό από μονάδα ΒΙΟΚΑ έως Φούσα,
2) στον χωματόδρομο από Βρυσούλα έως ΒΙΟΚΑ, 
3) στον χωματόδρομο προς προφήτη Ηλία (από Αγ. Νεκτάριο και από 
κατασκήνωση). 
Τέλος, σημειώνεται ότι, σύμφωνα με διάταξη που ενέκρινε φέτος η Κυβέρ-
νηση, από την απαγόρευση κυκλοφορίας εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις 
δασικές περιοχές και εν προκειμένω στον Πόρο οι εργαζόμενοι στα ιχθυ-
οτροφεία. Για τον λόγο αυτό δεν εγκρίθηκε το αίτημα του Δήμου για τοπο-
θέτηση μπάρας στην δασική οδό προς τις περιοχές Μπίστι και Πυρκαλή. 
Με λίγα λόγια, η ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας των χερσαίων εγκα-
ταστάσεων των ιχθυοτροφείων μέσα στο δάσος του Πόρου κρίνεται από 
την Πολιτεία ως ανώτερη από την ανάγκη προστασίας του δάσους, ενώ 
εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κανείς τον κίνδυνο που θα προκαλέσει σε όλο 
το νησί του Πόρου τυχόν ίδρυση της Π.Ο.Α.Υ. και ο πολλαπλασιασμός 
των μετακινήσεων και μεταφορών της εταιρίας ιχθυοκαλλιέργειας μέσα στο 
δάσος σε περιόδους που η ίδια η Πολιτεία αξιολογεί ότι κάθε μετακίνηση 
συνιστά άμεση απειλή για την εκδήλωση πυρκαγιάς.
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Σοβαρό πρόβλημα με την 
έλλειψη κάλυψης του νησιού από 
επαγγελματικές δυνάμεις της 
Πυροσβεστικής

Ένα σημαντικό πρόβλημα για το νησί του Πόρου έχει προκύψει τα 
τελευταία χρόνια εξαιτίας της επιλογής της ηγεσίας του Υπουργείου 
Κλιμ. Κρίσης & Πολ. Προστασίας και του Πυροσβεστικού Σώματος 
να περιορίσει τις επαγγελματικές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο 
νησί. 
Ειδικότερα, το 2020 η Πολιτεία ίδρυσε 80 επαγγελματικά Εποχιακά Πυρο-
σβεστικά Κλιμάκια σε διάφορες περιοχές της χώρας (μεταξύ των οποίων 
και νησιά και περιοχές με καθόλου πευκοδάσος, όπως π.χ. η Τήνος). Στον 
Πόρο, ο οποίος αποτελεί ένα από τα νησιά με το μεγαλύτερο ποσοστό 
κάλυψης πευκοδάσους, στο οποίο μάλιστα δεν λειτουργεί Επαγγελματικό 
Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής, όχι μόνο δεν ιδρύθηκε Εποχιακό Π.Κ., αλλά 
από την αντιπυρική περίοδο του 2021 η Πυροσβεστική μείωσε εν αγνοία 
του Δήμου κατά το ήμισυ (από 2 σε 1 ημερησίως) τις περιπολίες του Πυ-
ροσβεστικού Σταθμού Τροιζηνίας και ανέθεσε όλως υποκριτικά τις υπόλοι-
πες περιπολίες στους 13 εθελοντές και τους 3 επαγγελματίες πυροσβέστες 
του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου, οι οποίοι είναι δεδομένο ότι 
δεν μπορούν να ανταποκριθούν χρονικά και αριθμητικά στις αναγκαίες 
βάρδιες. Επιπλέον, ο Δήμος αντιλήφθηκε όλως τυχαία ότι ένα από τα 80 
Εποχιακά Π.Κ. που ιδρύθηκαν είναι και εκείνο με φερόμενη έδρα τον Δήμο 
Τροιζηνίας - Μεθάνων, το οποίο στην πραγματικότητα δεν εδρεύει στον 
Δήμο Τροιζηνίας - Μεθάνων (όπου αναμφίβολα υπάρχουν σημαντικές 
ανάγκες πυροπροστασίας), αλλά πρόκειται για «κινητό» Κλιμάκιο που επο-
πτεύει το ηπειρωτικό τμήμα του Δήμου Πόρου που βρίσκεται απέναντι 
από την Ύδρα, όπου υπάρχουν ελαιώνες και αραιές κατοικίες, αλλά όχι 

δάσος. Μάλιστα, κατά την συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Π. της Περιφέρειας στις 
20.4.2022 ο Διοικητής Νομού Αργολίδας της Πυροσβεστικής, απα-
ντώντας στις εύλογες διαμαρτυρίες του κ. Δημητριάδη, δήλωσε ότι 
οι ανωτέρω επιλογές δεν αποτελούν αποτέλεσμα υπηρεσιακών ειση-
γήσεων, αλλά πολιτικών Αποφάσεων. 
Αντιδρώντας στα δεδομένα αυτά, ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης Δημητρι-
άδης, από τα τέλη του 2021 έως την αρχή της αντιπυρικής περιόδου του 
2022, απέστειλε διαδοχικές επιστολές (βλ. την τελευταία από αυτές με ημε-
ρομηνία 9.5.2022) στον αρμόδιο Υπουργό Κλιμ. Κρίσης & Πολ. Προστα-
σίας, στον Αρχηγό της Πυροσβεστικής, στους κυβερνητικούς βουλευτές 
της περιοχής και στο Γραφείο Πρωθυπουργού, ζητώντας τηνθωράκιση του 
νησιού με επαγγελματικές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ ανέδειξε το 
ζήτημα και στις συνεδριάσεις των Συντονιστικών Οργάνων Πολ. Προστα-
σίας του Δήμου και της Περιφέρειας. Οι κινήσεις αυτές του Δημάρχου 
υποχρέωσαν την ηγεσία του Υπουργείου και της Πυροσβεστικής να διαθέ-
σουν εκτάκτως για την αντιπυρική περίοδο 2022 στο Εθελοντικό Κλιμάκιο 
Πόρου 5 επιπλέον επαγγελματίες πυροσβέστες. Αμέσως ο Δήμος Πόρου 
εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ευχαρίστησε δημόσια την ηγεσία και ο 
Δήμαρχος απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή, με την οποία βέβαια επισή-
μανε ότι η λύση δεν θα πρέπει να είναι προσωρινή, αλλά μόνιμη. Επίσης, 
με τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου του 2022, ο Δήμαρχος απέστειλε σε 
όλους τους αποδέκτες νέα επιστολή, με την οποία υπενθυμίζει το αίτημα 
και ζητάει εκ νέου την ενίσχυση του νησιού με επαγγελματικές δυνάμεις 
της Πυροσβεστικής για την αντιπυρική περίοδο του 2023 και εφεξής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Πόρος, 9 Μαϊου 2022 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ     Αρ. Πρωτ.: - 2770 - 
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ     Βαθμός Ασφαλείας: 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ    Βαθμός Προτεραιότητας:  
Ταχ. Δ/νση: Πόρος Αττικής    ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 
Ταχ. Κώδικας: 180 20 
Τηλ.: 2298320512 
e-mail: dimarhos@poros.gr           ΠΡΟΣ: 

1. Υπουργό Κλ. Κρ. & Πολ. Πρ., κ. Χρ. Στυλιανίδη 
2. Αρχηγό ΠΣ Αντιστράτηγο, κ. Αλ. Ράπανο 
3. Βουλευτές Α΄ Πειραιά και Νήσων Ν.Δ. 

                                                      ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Πρωθυπουργού 
                                                                       2. Μέλη Σ.Τ.Ο. Πόρου 
       
ΘΕΜΑ: Υπόμνηση για άμεση ενίσχυση δυνάμεων του Π.Σ. στον Πόρο 
ΣΧΕΤ.: 1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7318/10.11.2021 έγγραφό μας προς τον   

                Υπουργό Κλιμ. Κρίσης & Πολ. Προστασίας και τον Αρχηγό του Π.Σ. 
             2. Η από 11.11.2021 αναφορά της βουλευτή Ά Πειραιά & Νήσων κας Π. Νούνια 

προς τον Υπουργό Κλιμ. Κρίσης & Πολ. Προστασίας 

             3. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10055/13.11.2021 έγγραφο του Γεν. Γραμμ. Πολ.    

                 Προστασίας προς τον Αρχηγό του Π.Σ.  
       4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1395/9.3.2022 έγγραφό μας 

       5. Το αναθεωρημένο Σχέδιο αντιπυρικής προστασίας του Δασαρχείου Πόρου  
 

Αξιότιμοι κυρία και κύριοι, 

     Όπως γνωρίζετε, ο Πόρος, με μόνιμό πληθυσμό 3.993 κατοίκους (και έως 20.000 το 

καλοκαίρι), είναι ένα από τα ελάχιστα νησιά με εκτεταμένο δάσος και σημαντικές 

οικιστικές πυκνώσεις στις παρυφές αυτού, οι περισσότερες των οποίων βρίσκονται 

στην ζώνη μεταξύ δάσους και θάλασσας (όπως ακριβώς στο Μάτι Αττικής). Στο νησί 

μας δεν λειτουργεί επαγγελματικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, ενώ, μετά από μεγάλη 

προσπάθειά μας, το 2018 ιδρύθηκε Εθελοντικό Π.Κ. το οποίο λειτουργεί με δαπάνες 

του Δήμου, έχοντας 12 εθελοντές και 3 επαγγελματίες πυροσβέστες. Το 2020 η Πολιτεία 

ίδρυσε 80 επαγγελματικά Εποχιακά Π.Κ. σε διάφορες περιοχές της χώρας, αλλά όχι 

στον Πόρο. Σαν να μην έφτανε αυτό, την αντιπυρική περίοδο του 2021 η Πυροσβεστική 

μείωσε εν αγνοία του Δήμου μας κατά το ήμισυ (από 2 σε 1 ημερησίως) τις περιπολίες 

του Πυροσβεστικού Σταθμού Τροιζηνίας στο νησί μας και ανέθεσε όλως υποκριτικά τις 

υπόλοιπες στους εθελοντές του Εθελοντικού Π.Κ., οι οποίοι είναι δεδομένο ότι δεν 

μπορούν να ανταποκριθούν χρονικά και αριθμητικά στις αναγκαίες βάρδιες.  

     Με λίγα λόγια, η Πολιτεία αποφάσισε συνειδητά και εγκληματικά, όχι μόνο να αφήσει 

ανοχύρωτο το νησί μας απέναντι στον κίνδυνο πυρκαγιάς, αλλά και να περιορίσει 

περαιτέρω την ελλιπή προστασία του το 2021. Τονίζω, επίσης, ότι με τις επιλογές αυτές, 

η ηγεσία του Π.Σ. (ενώ θα έπρεπε να πράττει ακριβώς το αντίθετο) τιμώρησε τους 

Ποριώτες εθελοντές για την αυταπάρνηση και προσφορά τους, αλλά και τον Δήμο μας 

για την επιλογή του να ιδρύσει Εθελοντικό Π.Κ. και να χρηματοδοτεί την λειτουργία του. 

     Όταν αντιλήφθηκα τα παραπάνω, Σάς απέστειλα δύο ευγενικές επιστολές (σχετ. 

1&4) παρακαλώντας κατ’ ελάχιστον να ενεργοποιηθεί ξανά το 2022 η δεύτερη ημερήσια 

περιπολία του Π.Σ. Τροιζηνίας. Δυστυχώς οι επιστολές μου αγνοήθηκαν παντελώς και 

η επιλογή Σας να εκθέτετε το νησί μας σε ανεπανόρθωτο κίνδυνο επαναλαμβάνεται και 

φέτος. Σημειώνω, δε, ότι σύμφωνα με τους χάρτες που γνωστοποίησε πρόσφατα σε 

όλους μας το Δασαρχείο Πόρου (σχετ. 5), το παρθένο πευκοδάσος του Πόρου είναι 

εκείνο της περιοχής αρμοδιότητάς του στο οποίο έχουν εκδηλωθεί τις τελευταίες 

δεκαετίες οι λιγότερες πυρκαγιές και συνεπώς εκείνο που κινδυνεύει ιδιαίτερα από μια 

καταστροφική πυρκαγιά. Ευτυχώς, το 2021 δεν προκλήθηκε στο νησί μας καμία 

πυρκαγιά και η υποβάθμιση της αντιπυρικής προστασίας του από μέρους Σας δεν είχε 

καταστροφικές συνέπειες. 

    Σαν να μην έφταναν τα παραπάνω, πρόσφατα αντιλήφθηκα τυχαία (χωρίς και πάλι 

να με έχουν ενημερώσει οι αρμόδιες Υπηρεσίες) ότι τελικά και στον Δήμο μας επιχειρεί 

από το καλοκαίρι του 2020 κινητό Εποχιακό Π.Κ., όχι όμως στο δασώδες νησί του 

Πόρου, αλλά στο τμήμα της επικράτειάς μας στην Πελοπόννησο όπου δεν υπάρχουν 

δάσος και Οικισμοί, αλλά μόνο ελαιώνες και διάσπαρτες κατοικίες (μάλιστα ως έδρα του 

φαίνεται δήθεν ο Δήμος Τροιζηνίας-Μεθάνων). Η σταγόνα που ξεχειλίζει όμως το 

ποτήρι της αγανάκτησής μας, είναι η επίσημη απάντηση του Διοικητή Ν. Αργολίδας του 

Π.Σ. κατά την συνεδρίαση του Σ.Ο.Π.Π. στις 20.4.2022 ότι τα παραπάνω δεν αποτελούν 

αποτέλεσμα υπηρεσιακών εισηγήσεων, αλλά πολιτικών αποφάσεων. Και για τον λόγο 

αυτό οφείλω να απευθύνω την παρούσα και στους τοπικούς κυβερνητικούς βουλευτές. 

    Κατόπιν όλων των ανωτέρω, Σάς καθιστώ όλους προσωπικά υπεύθυνους για 
κάθε κίνδυνο που διατρέχει το νησί του Πόρου λόγω των εγκληματικών αυτών 
αποφάσεων και για κάθε απευκταία καταστροφή που μπορεί να συντελεστεί 
συνεπεία αυτών, επιφυλάσσομαι, δε, ότι σε τέτοια περίπτωση ο Δήμος Πόρου 
θα κινηθεί νομικά εναντίον Σας, ως υπαιτίων, σε κάθε δυνατό επίπεδο. Σάς 
ενημερώνω ότι θα τηρήσω στάση αναμονής δύο εβδομάδων ελπίζοντας σε 
άμεση αναθεώρηση του σχεδιασμού της Πυροσβεστικής για τον Πόρο, και σε 
διαφορετική περίπτωση θα υποβάλω μήνυση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών 
Πειραιά προκειμένου να διερευνήσει το περιεχόμενο της απάντησης του 
κ.Διοικητή Ν. Αργολίδας και θα δώσω στην δημοσιότητα την παρούσα επιστολή 
προκειμένου να επιδιώξω λύση του θέματος με την βοήθεια των Μ.Μ.Ε. και της 
οργής των κατοίκων του Δήμου μας.  
 

Ο Δήμαρχος Πόρου 
 

Ιωάννης Δημητριάδης 





Σελ. 28 Τουρισμός

Συνεχίστηκαν και το 2022 οι συστηματικές δράσεις 
του Δήμου για την προβολή του Πόρου ως τουριστικού 
προορισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με διοργάνωση 
press trip και συμμετοχή στις μεγάλες διεθνείς Εκθέσεις. 

Προβολή στα μεγάλα ελληνικά Μ.Μ.Ε.
Σε όλα σχεδόν τα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια της χώρας προβλήθηκε ο 
Πόρος στις αρχές Ιουλίου, στο πλαίσιο press trip που διοργάνωσε η δημοτική 
αρχή με αφορμή το 4ο Φεστιβάλ Χειροτεχνίας. Ειδικότερα, ζωντανές 
συνδέσεις και ρεπορτάζ από το νησί μας μεταδόθηκαν σε εκπομπές της 
πρωινής ζώνης και στα δελτία ειδήσεων στην ΕΡΤ, τον ΣΚΑΪ, τον ALPHA, 
το MEGA και το ΟPEN, προβάλλοντας στο πανελλήνιο κοινό όμορφες 
εικόνες του νησιού και μεταφέροντας χρήσιμες ταξιδιωτικές πληροφορίες 
για τον Πόρο. Ο Δήμος Πόρου, με ανακοίνωσή του, ευχαρίστησε τα 
ανωτέρω κανάλια για τη διάθεση τόσο πολύτιμου τηλεοπτικού χρόνου στο 
πρόγραμμά τους, τους δημοσιογράφους Ελένη Λαζάρου και Χρήστο Νέζο 
για τα αναλυτικά ρεπορτάζ τους, καθώς και τις επιχειρήσεις και φορείς που 
υποστήριξαν -κατόπιν παράκλησης της δημοτικής αρχής- τις ανάγκες του 
συγκεκριμένου press trip.

  

Συμμετοχή στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Παρισίου 
Σε μια ακόμα σημαντική διεθνή διοργάνωση για την τουριστική προβολή 

του, έδωσε το «παρών» ο Δήμος Πόρου εν όψει της επόμενης 
τουριστικής χρονιάς. Ο Δήμος μας συμμετείχε ως συνεκθέτης της 
Περιφέρειας Αττικής στην τουριστική έκθεση IFTM Top Resa η οποία 
πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι από τις 20 έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2022, 
στο εκθεσιακό κέντρο Porte de Versailles. Τον Δήμο Πόρου εκπροσώπησε 
όπως πάντα ο Αντιπρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής Τάσος Φιακάς, ο 
οποίος πραγματοποίησε επαφές με tour operators, influencers και media, 
μέσω έντυπου & ψηφιακού υλικού αλλά και μέσω της επίσημης τουριστικής 
ιστοσελίδας visitporos.com.

Συμμετοχή για 8η φορά στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση 
του Λονδίνου
Για 8η συνεχόμενη χρονιά συμμετείχε ο Δήμος μας στη Διεθνή Έκθεση 
Τουρισμού WORLD TRAVEL MARKET - LONDON 2022, η οποία 
διεξάχθηκε στο εκθεσιακό κέντρο Excel στο Λονδίνο 7 - 9 Νοεμβρίου 
2022. H World Travel Market αποτελεί τη σημαντικότερη διοργάνωση 
παγκοσμίως στον τομέα του τουρισμού, απευθυνόμενη κατά κύριο λόγο 
στη βρετανική τουριστική αγορά, στην οποία συμμετέχουν εκθέτες από 
όλο τον κόσμο περισσότεροι από 50.000 εμπορικοί επισκέπτες, influenc-
ers και media. Τον Δήμο μας, ο οποίος συμμετεέιχε ως συνεκθέτης της 
Περιφέρειας Αττικής, εκπροσώπησε -όπως πάντα- ο Αντιπρόεδρος της 
Τουριστικής Επιτροπής Τάσος Φιακάς, παρουσιάζοντας τον προορισμό 
του Πόρου μέσω της επίσημης τουριστικής ιστοσελίδας visitporos.com και 
των αγγλόγλωσσων προωθητικών εντύπων του Δήμου. 

Συμμετοχή στην 37η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού PHILO-
XENIA 2022
Όπως κάθε χρόνο, ο Δήμος Πόρου συμμετείχε στη Διεθνή Έκθεση 
Τουρισμού Philoxenia, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Εκθεσιακό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου.  Στην Έκθεση, στην 
οποία ο Δήμος μας συμμετείχε ως συνεκθέτης της Περιφέρειας Αττικής,  
συμμετείχαν συνολικά 335 εκθέτες από 18 χώρες και 115 hostedbuyers 
από 35 χώρες, ενώ στο πλαίσιό της είχαν προγραμματιστεί περίπου 3.500 
ραντεβού και πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων. Στην Έκθεση ο Δήμος 
μας εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Τουριστικής Επιτροπής 
Τάσο Φιακά, ο οποίος διενέργησε συναντήσεις με επαγγελματίες του 
Τουρισμού (hosted buyers) από διάφορες χώρες και από διεθνή me-
dia, ενημερώνοντας για το νησί μας και τις επιχειρήσεις του μέσω της 
επίσημης τουριστικής ιστοσελίδας (visitporos.com) και του έντυπου υλικού 
παρουσίασης του Δήμου. 

Συνεχής προβολή του Πόρου 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Χορηγοί:

• Sirene Blue Resort • Odyssey Apartments • Oasis  • Andreas’ Family 
• Άσπρος Γάτος • Colona Sea Side • Εργάνη & Ef Zin • Ν.Ο.Π.Τ.
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Και στα αγγλικά το www.poros.gr και τα Δελτία Τύπου του Δήμου
Συνεχίζονται τα σημαντικά βήματα εξωστρέφειας του Δήμου Πόρου, με την 
έναρξη λειτουργίας και αγγλικής εκδοχής της ιστοσελίδας poros.gr, καθώς 
και την έκδοση όλων των Δελτίων Τύπου του Δήμου στα αγγλικά. Το poros.
gr, το οποίο ξεκίνησε να λειτουργεί το 2015 και εκσυγχρονίστηκε εκ νέου 
το 2019, αποτελεί την επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Πόρου στην οποία 
παρατίθενται όλες οι πληροφορίες για την περιοχή και για τη λειτουργία 
του Δήμου. Ταυτόχρονα, από το 2020 λειτουργεί και η δίγλωσση επίσημη 
τουριστική ιστοσελίδα του Δήμου visitporos.com, η οποία αποτελεί 
μετεξέλιξη της εφαρμογής «Poros Island my Guide» που λειτούργησε 
για πρώτη φορά το 2015 και παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για 
την τοπική αγορά στους επισκέπτες της περιοχής, σημειώνοντας τεράστια 
νούμερα επισκεψιμότητας. 
Η ενεργοποίηση της αγγλικής εκδοχής του poros.gr, καθώς και η 
δημοσίευση όλων των Δελτίων Τύπου του Δήμου Πόρου και στην αγγλική 
γλώσσα, η οποία έχει ξεκινήσει του τελευταίους μήνες, αποσκοπούν στην 
ενημέρωση των αλλοδαπών μόνιμων κατοίκων του νησιού για όλα τα 
θέματα που αφορούν στην περιοχή μας και στη λειτουργία του Δήμου μας. 

Η ιστορία του Πόρου στο www.poros.gr
Συνεχίζεται ο εμπλουτισμός της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου μας με 
σημαντικές ενότητες. Μία τέτοια είναι η νέα ενότητα με τίτλο «Ο Πόρος 
στην Ιστορία». Πρόκειται για μια περιεκτική ιστορική αναδρομή του τόπου 
μας, η οποία ξεκινάει από τη μυθολογία και τα προϊστορικά χρόνια και 
καταλήγει στη σύγχρονη εποχή, με παραπομπή και στο link της ειδικής 
εργασίας για την περίοδο του 1821 που βρίσκεται δημοσιευμένη στην 
ίδια ενότητα του www.poros.gr. Τα κείμενα και οι φωτογραφίες της νέας 
ενότητας δημοσιεύονται επίσης στο λεύκωμα «Νησιά της Αττικής – όψεις 
της ιστορίας και του πολιτισμού», το οποίο εκδόθηκε το 2021 από το 
Δίκτυο Συνεργασίας Δήμων Π.Ε. Νήσων Αττικής. 

Έναρξη λειτουργίας επίσημης ιστοσελίδας του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου
Σε λειτουργία βρίσκεται από το καλοκαίρι το νέο σύγχρονο site του ΔΛΤ 
Πόρου στη διεύθυνση www.portofporos.gr. Στις σελίδες του υπάρχουν 
αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας του λιμανιού του 
Πόρου και τον καθορισμό θέσεων πρόσδεσης και παροχής υπηρεσιών, 
καθώς και παρουσίαση του κεντρικού λιμένα, της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα 
και της ευρύτερης περιοχής του Πόρου. Επιπλέον, συμπεριλαμβάνονται 
αποσπάσματα από τον Πλοηγό «Ελλάς Θαλασσινός Οδηγός» που 
παραχωρήθηκαν από τον Αρχιπλοίαρχο (ΠΝ) και εκδότη Ν. Ηλία, 
ζωντανά δεδομένα από την πλατφόρμα του Marine Traffic και πρόγνωση 
του καιρού από το www.windy.com. 
Τέλος, υπάρχει επιλογή αγγλικής γλώσσας, δυνατότητα κατάθεσης 
ηλεκτρονικών αιτήσεων, σύνδεση με τη σελίδα του ΔΛΤΠ στη Διαύγεια και 
links με τις επίσημες ιστοσελίδες του Δήμου Πόρου, poros.gr και visitpo-
ros.com.  Το site είναι δημιουργία της εταιρείας New Tech Advs. 

Συνεχίζονται τα βήματα 
ψηφιακής μετάβασης και 
εξωστρέφειας από τον Δήμο και 
το Δημ. Λιμενικό Ταμείο
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Βάρκες προς Ασκέλι, Νεώριο και 
Αλυκή το καλοκαίρι 

Ξεκινάει η διαμόρφωση του πάρκου 
μπροστά από το Λύκειο Πόρου

«Φάγαμε τον γάιδαρο» με τον 
Βιολογικό

Και με τη βούλα «μικρός νησιωτικός» 
Δήμος ο Πόρος

Στο βασικό μέσο μαζικής συγκοινωνίας για τον Πόρο τη θερινή περίοδο 
αναδεικνύονται σταδιακά οι βάρκες, δίνοντας μεταφορικές λύσεις και 
συμβάλλοντας στην αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού και στην ανάδειξη 
της ιδιαίτερης ταυτότητας του νησιού. Το καλοκαίρι που πέρασε, χάρη 
στις επιδοτήσεις του Δήμου, οι καθιερωμένες «γραμμές» προς Ασκέλι 
και Νεώριο, αλλά και η «γραμμή» προς Αλυκή που αναβίωσε ξανά μετά 
από χρόνια, λειτούργησαν για 2 περίπου μήνες, ενώ ο Δήμος επιδιώκει 
κάθε χρόνο να επεκτείνει ακόμα περισσότερο τον αριθμό τους και τη 
διάρκειά τους. Σημειώνεται ότι ο Δήμος έχει εγκρίνει επιδότηση και για 
μεταμεσονύκτια δρομολόγια Πόρου-Γαλατά τον χειμώνα, χωρίς ωστόσο 
κάποιος λεμβούχος να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη διενέργειά τους.

Ξεκινάει στις αρχές του 2023 και θα ολοκληρωθεί πριν το καλοκαίρι η 
διαμόρφωση του πάρκου στο τριγωνικό οικόπεδο μπροστά από την 
είσοδο του Λυκείου Πόρου. Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική Μελέτη του 
έργου, στο οικόπεδο προβλέπονται εργασίες ανάπλασης και τοποθέτηση 
αστικού εξοπλισμού, με στόχο τη δημιουργία ενός χώρου αναψυχής και 
ξεκούρασης των μαθητών και γονέων, αλλά και προσέλκυσης κατοίκων της 
ευρύτερης περιοχής. Η Μελέτη συντάχθηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του 
Δήμου το 2018 και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού στις 8.2.2021, 
ενώ ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 225.000€, εκ των οποίων οι 
163.000€ προέρχονται από χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου που 
εγκρίθηκε στις 21.4.2021.

Η ώρα που όλοι περιμένουμε εδώ και χρόνια στην υπόθεση του Βιολογικού 
πλησιάζει και όλα είναι έτοιμα για την εκκίνηση του μεγάλου έργου 
αποκατάστασης. Τελευταία αναποδιά ο πόλεμος στην Ουκρανία και η 
ενεργειακή κρίση που επέβαλαν την αναπροσαρμογή του κόστους του, με 
συνέπεια ο Δήμος να αναγκαστεί να ζητήσει από το Υπουργείο Εσωτερικών 
πρόσθετη χρηματοδότηση 3εκ€ (16εκ€ από 13). Με τη σχετική εγκριτική 
Απόφαση να αναμένεται από μέρα σε μέρα, όλα είναι έτοιμα για τη 
δημοπράτηση του έργου, το οποίο για πρώτη φορά  θα δημοπρατηθεί ως 
ένα ενιαίο έργο (δίκτυα και εργοστάσιο), ώστε να μην επαναληφθεί το λάθος 
της «σαλαμοποίησης» που ο Δήμος είχε κάνει δύο φορές στο παρελθόν. 
Παράλληλα, οι δυσλειτουργίες των σημερινών προβληματικών υποδομών 
αντιμετωπίζονται στο επίπεδο της πρόληψης και της συντήρησης με τις 
βλάβες να έχουν περιοριστεί στις ελάχιστες δυνατές.

Μετά από πολλές προσπάθειες της δημοτικής αρχής, για πρώτη φορά ο 
Δήμος Πόρου εντάχθηκε το 2022 στη λίστα των μειονεκτικών νησιωτικών 
και ορεινών Δήμων (100 στο σύνολο), οι οποίοι λαμβάνουν ετήσια ειδική 
χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη των γενι-
κών αναγκών τους. Έτσι ο Δήμος μας θα λαμβάνει πλέον «έξτρα» ετήσια 
χρηματοδότηση 249.700€, η οποία αναμένεται να του δώσει τεράστια 
αναπτυξιακή ώθηση επιλύοντας κάθε πρόβλημα ρευστότητας για την κάλυ-
ψη των μικρών και μεσαίων δαπανών του.
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Προχωράει το έργο στο Περγάρι και 
το Μιστρέτσι

Δύο διαφορετικές όψεις του 
Γυμνασίου του Πόρου

Αλλαγή σκυτάλης στο Κέντρο 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παίδων 

Έφυγε ο Ανδρέας Μπουτζαρέλος 
(Μποζαρέλος)

Σε τελικό στάδιο βρίσκεται το έργο στο Περγάρι και το Μιστρέτσι, καθώς 
ήδη έχουν ολοκληρωθεί όλα τα τεχνικά έργα και η ασφαλτόστρωση 
στο Περγάρι και πλέον υπολείπονται μόνο κάποια τεχνικά έργα και η 
ασφαλτόστρωση στο Μιστρέτσι. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό 
έργο που υλοποιεί ο Δήμος Πόρου με χρηματοδότηση 1εκ.€ από την 
Περιφέρεια Αττικής, το οποίο αναμένεται να λύσει τα σοβαρά προβλήματα 
πρόσβασης που είχαν οι κάτοικοι και ιδιοκτήτες ακινήτων στην περιοχή. 
Σημειώνεται ότι η νομοθεσία που έχει εγκριθεί τους τελευταίους μήνες 
αναφορικά με την ενεργειακή κρίση έδωσε την δυνατότητα στον εργολάβο 
να επεκτείνει μονομερώς το χρονοδιάγραμμα του έργου και για τον λόγο 
αυτό το έργο δεν παραδόθηκε το Φθινόπωρο, όπως προέβλεπε η αρχική 
σύμβαση.

Την ώρα που το Γυμνάσιο Πόρου για δεύτερη χρονιά έχει σημαντικά 
κενά σε καθοριστικά μαθήματα πανελληνίων (μαθηματικά, φιλολογικά) 
και το Σχολείο υπολειτουργεί επί μήνες, τα παιδιά και η καθηγήτρια 
φυσικής αγωγής Ζωή Μηλιδώνη καινοτομούν καθιερώνοντας πρόγραμμα 
ανακύκλωσης υλικών κατά τη σχολική χρονιά 2021-2022 μέσω δημιουργίας 
σχετικού ιστολογίου. Κόντρα στις αντιξοότητες, την αδικία και την 
αντισυνταγματική αντιμετώπισή τους, τα παιδιά ξεχειλίζουν από διάθεση 
να μάθουν και να δημιουργήσουν. Σημειώνεται ότι ο Δήμαρχος Γιάννης 
Δημητριάδης έχει ασκήσει κάθε δυνατή πίεση προς το Υπουργείο Παιδείας, 
τον αρμόδιο Διευθυντή Β’/θμιας εκπαίδευσης και προσωπικά την Υπουργό 
κα Ν. Κεραμέως, οι οποίοι έως σήμερα έχουν αποτύχει παταγωδώς να 
παράσχουν στα παιδιά μας τα αγαθά που δικαιούνται.

Η Ποριώτισσα απόφοιτος της Σχολής Καλών Τεχνών Μάρα Δημοπούλου, 
αποτελεί τη νέα «μεταγραφή» του Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου, αναλαμβάνοντας 
μετά από πρόταση του Δημάρχου Γιάννη Δημητριάδη την εκμάθηση 
ζωγραφικής και εικαστικών τεχνών στα εγγεγραμμένα παιδιά, αλλά και τον 
συντονισμό λειτουργίας της δομής. Η Μάρα, η οποία διαδέχτηκε τη Μαρία 
Μπαρδάκα που παραιτήθηκε πρόσφατα, καθώς διορίστηκε ως δασκάλα 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μαζί με τη γυμνάστρια της δομής Διονυσία 
Γιαννούλη εγγυώνται ότι οι μικροί μας φίλοι που εγγράφονται στο ΚΔΑΠ 
θα απασχολούνται ποιοτικά, αναπτύσσοντας σημαντικές δεξιότητες και 
καλλιεργώντας τα ταλέντα τους.

Στις 29.11.2022 έφυγε για το τελευταίο ταξίδι ο Ανδρέας Μποζαρέλος. 
Ο Ανδρέας αποτελούσε «σήμα κατατεθέν» για τον Πόρο και ήταν 
πάντα το επίκεντρο της παρέας, των συναθροίσεων και της πλάκας. Είναι 
αξιοσημείωτος επίσης ο αριθμός των φίλων ανεξαρτήτου ηλικίας που 
είχε, όχι μόνο στον Πόρο, αλλά και σε δεκάδες άλλα μέρη στα οποία είχε 
ταξιδέψει ως ναυτικός (επαγγελματίας και αθλητής/ιστιοπλόος). Αφήνει 
πίσω του γλυκιές αναμνήσεις, απίθανες ιστορίες, πλούσιο ρεπερτόριο 
ανεκδότων και βέβαια αμέτρητους διπλωματούχους ιστιοπλόους από 
τη θρυλική σχολή του «Μάνα-Βούλα». Σημειώνεται ότι ο Ανδρέας ήταν 
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό της Αλλαγής Πορείας 
στις εκλογές του 2010.
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Στο ΣτΕ προσέφυγαν νησιωτικοί 
Δήμοι της Αττικής κατά 
του ΕΔΣΝΑ για το κόστος 
μεταφοράς των απορριμμάτων

Τέλος στην πολυετή αδικία σε βάρος τους από την οικονομική επιβάρυνση 
που τους προκαλεί η υποχρέωση καθημερινής μεταφοράς των 
απορριμμάτων τους στη Φυλή επιχειρούν να δώσουν οι Δήμοι Πόρου, 
Αίγινας και Τροιζηνίας-Μεθάνων, προσφεύγοντας κατά του ΕΔΣΝΑ 
στο ΣτΕ. Οι εν λόγω Δήμοι υπέβαλαν στο ΣτΕ προσφυγές κατά του 
Κανονισμού τιμολόγησης του ΕΔΣΝΑ για το 2022 μετά την άρνηση 
του φορέα, ο οποίος είναι αρμόδιος για την υποδοχή των απορριμμάτων 
της Αττικής και υπάγεται στην Περιφέρεια Αττικής, να αναλάβει ο ίδιος 
το δυσβάσταχτο αυτό κόστος, ενώ ενέργειες προς την ίδια κατεύθυνση 
εξετάζουν και οι Δήμοι Αγκιστρίου και Σπετσών.  
    Όπως είναι γνωστό, οι νησιωτικοί Δήμοι της Αττικής από το 2010 
υποχρεούνται από το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων 
(ΠΕΣΔΑ) της Αττικής να μεταφέρουν καθημερινά τα απορρίμματά τους 
στον ΧΥΤΑ της Φυλής, επωμιζόμενοι έτσι πολλαπλάσιο οικονομικό κόστος 
σε σχέση με τους υπόλοιπους Δήμους της Περιφέρειας (αλλά και της 
χώρας). Τις ίδιες προβλέψεις, δε, διατηρεί και η επικείμενη 3η αναθεώρηση 

του ΠΕΣΔΑ, η οποία απομακρύνει μάλιστα ακόμα περισσότερο τον 
χώρο παράδοσης των απορριμμάτων των νησιών (Σχιστό).  Σύμφωνα με 
αυτήν, οι ανωτέρω 5 Δήμοι θα είναι οι μόνοι μεταξύ των 66 Δήμων 
της Αττικής που θα συνεχίσουν να υποχρεώνονται σε παράδοση των 
σύμμικτων απορριμμάτων τους σε τόσο μεγάλη απόσταση από την 
επικράτειά τους. 
    Όπως είναι φυσικό, τo τεράστιο κόστος που προκαλεί στους εν λόγω 
Δήμους η υποχρέωση αυτή ακυρώνει κάθε δυνατότητά τους για ανάπτυξη 
«σύγχρονων» δράσεων καθαριότητας (διαλογή στην πηγή, διακριτά ρεύματα 
ανακύκλωσης και βιοαποβλήτων, γωνιές ανακύκλωσης, πράσινα σημεία κ.ά.), 
καθώς απορροφά το σύνολο των διαθέσιμων πόρων που προέρχονται 
από τα δημοτικά τέλη, καθιστώντας έτσι ελλειμματικές τις ανταποδοτικές 
υπηρεσίες καθαριότητας. Πρόκειται, βέβαια, για αντιμετώπιση που έρχεται 
σε ευθεία σύγκρουση με τη συνταγματική αρχή της ισότητας, καθώς 
και με τις αρχές που διέπουν τη διαχείριση απορριμμάτων (ιεράρχηση 
των μεθόδων διαχείρισης, αυτάρκεια και εγγύτητα της αξιοποίησης, «ο 
ρυπαίνων πληρώνει» κ.τ.λ.).
      Για τους παραπάνω λόγους, οι νησιωτικοί Δήμοι της Αττικής 
απευθύνουν συστηματικά τα τελευταία χρόνια στην Περιφέρεια 
(στην οποία υπάγεται ο ΕΔΣΝΑ), στο Υπ. Περιβάλλοντος και στους 
τοπικούς βουλευτές, το αιτήματα της δίκαιης αντιμετώπισης και 
της αναλογικής απαλλαγής από το τέλος εναπόθεσης στον ΧΥΤΑ, 
χωρίς μέχρι σήμερα να βρίσκουν καμία ανταπόκριση. Για όλους τους 
παραπάνω λόγους, κανένα Δημοτικό Συμβούλιο των εν λόγω Δήμων 
δεν γνωμοδότησε θετικά επί της 3ης αναθεώρησης του ΠΕΔΣΔΑ, 
η οποία συζητήθηκε πριν λίγες μέρες στο Περιφερειακό Συμβούλιο 
Αττικής, ενώ το Δ.Σ. Πόρου απέστειλε εμπεριστατωμένη αρνητική 
γνωμοδότηση.

Ακολούθως παρατίθεται η σχετική εισήγηση του Γιάννη Δημητριάδη 
προς το Δημοτικό Συμβούλιο:
    « Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον Περιφερειακό Σχεδιασμό 
Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Αττικής, οι Δήμοι της 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων υποχρεούνται από το 2010 να μεταφέρουν 
και να εναποθέτουν τα απορρίμματά τους στον ΧΥΤΑ της Φυλής. Ο 
Δήμος Πόρου συμμορφώθηκε πλήρως από την πρώτη στιγμή στην 
υποχρέωσή του αυτή, κλείνοντας τον ΧΑΔΑ που λειτουργούσε έως τότε 
και μεταφέροντας έκτοτε καθημερινά τα σύμμεικτα απορρίμματά του στον 
ΧΥΤΑ, επωμιζόμενος με τον τρόπο αυτό δυσβάστακτο οικονομικό κόστος 
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και κόστος διαχείρισης (εκτός έδρας μετακινήσεις οδηγών, διαχείριση 
στόλου οχημάτων, εντάλματα πορθμείου και διοδίων κ.ά.). Τονίζεται ότι 
οι προβλέψεις για τα νησιά αστόχησαν παντελώς, αφού οι περισσότεροι 
από τους υπόλοιπους Δήμους της Π.Ε. Νήσων, είτε δεν ανταποκρίθηκαν 
ποτέ στην υποχρέωσή τους αυτή λόγω απόλυτης αντικειμενικής αδυναμίας 
τους, είτε ανταποκρίθηκαν με μεγάλη καθυστέρηση, είτε ανταποκρίθηκαν 
εν μέρει, περιορίζοντας σε κάθε περίπτωση τις δυνατότητές τους για 
αξιοποίηση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας σε άλλες αναγκαίες 
δράσεις. 
    Σημειώνεται ότι, παρότι για τους ανωτέρω Δήμους η υποχρέωση 
μεταφοράς σε τόσο μεγάλη απόσταση ισοδυναμεί πρακτικά με διπλασιασμό 
του κόστους εναπόθεσης στον ΧΥΤΑ, ουδέποτε προβλέφθηκε για αυτούς 
κάποιο οικονομικό αντιστάθμισμα από πλευράς ΕΔΣΝΑ και ουδέποτε 
-έως πριν λίγα χρόνια- οι ίδιοι διαμαρτυρήθηκαν προς την Περιφέρεια 
Αττικής (η οποία ελέγχει την Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ) ή προς την Πολιτεία 
για την άδικη αντιμετώπισή τους. Επισημαίνεται ότι το δυσβάσταχτο 
κόστος μεταφοράς εξαντλεί κάθε πόρο της ανταποδοτικής υπηρεσίας 
καθαριότητας που θα μπορούσαν/όφειλαν οι εν λόγω Δήμοι να διαθέσουν 
για την άσκηση των λοιπών αρμοδιοτήτων καθαριότητας (πέραν της 
συλλογής-μεταφοράς απορριμμάτων και της καθαριότητας κ/χ χώρων) 
που προσδιορίζονται στο ά. 22 του Ν. 4555/2018, όπως προγράμματα 
πρόληψης μείωσης παραγωγής αποβλήτων, διαλογής στην πηγή, ανάπτυξης 
διακριτών ρευμάτων ανακυκλώσιμων αποβλήτων και βιοαποβλήτων, 
δράσεις ενημέρωσης  και ευαισθητοποίησης πολιτών, δράσεις μεταφοράς 
ΑΕΚΚ και πράσινων αποβλήτων στην Αττική, προώθηση δράσεων κυκλικής 
οικονομίας, κατασκευή και λειτουργία γωνιών ανακύκλωσης και πράσινων 
σημείων, κ.ά. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Δήμος Πόρου, μόλις το 2015 
ξεκίνησε έργο συλλογής – μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών μπλε κάδου 
(προς τον Ασπρόπυργο), ενώ οι λοιπές δράσεις του στον εν λόγω τομέα  
περιορίζονται -λόγω οικονομικής αδυναμίας- μόνο σε μεταφορές ΑΕΚΚ 
ετήσιου κόστους 20.000€+Φ.Π.Α. Οι επιδόσεις αυτές, δε, αποτελούν 
τις καλύτερες μεταξύ των νησιωτικών Δήμων που διενεργούν καθημερινή 
μεταφορά συμμίκτων στην Αττική.  
    Τα παραπάνω ζητήματα και κυρίως το αίτημα για αναλογική απαλλαγή 
από το τέλος εναπόθεσης στον ΧΥΤΑ της Φυλής (ή για αντιστάθμιση 
αυτού με αντίστοιχη επιδότηση), οι Δήμοι της Π.Ε. Νήσων τα θέτουν 
πλέον συστηματικά στην Περιφερειακή Αρχή και τον ΕΔΣΝΑ (καθώς και 
στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και τους τοπικούς βουλευτές προκειμένου 
να τα στηρίξουν), χωρίς καμία ανταπόκριση μέχρι στιγμής. Αντιθέτως, η 
Περιφερειακή Αρχή αρνείται να κάνει διάλογο για το θέμα και η Διοίκηση 
του ΕΔΣΝΑ δεν εμφανίζει καν στα αρμόδια Συλλογικά Όργανα τις 
παρεμβάσεις των Δήμων μας, ώστε να ληφθούν υπόψη κατά τη λήψη 
Αποφάσεων. Έτσι, οι Δήμοι Αγκιστρίου, Αίγινας, Πόρου, Σπετσών και 
Τροιζηνίας-Μεθάνων, μετά την άρνηση του ΕΔΣΝΑ να εγκρίνει για το 2022 
μειώσεις των τελών εναπόθεσης που τους επιβάλει, έχουν αποφασίσει να 
κινηθούν νομικά κατά του ΕΔΣΝΑ σε διοικητικό και αστικό επίπεδο.  
   Την ίδια στιγμή, η Περιφέρεια Αττικής έχει θέσει σε διαβούλευση 
την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για 
το αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ, στην οποία καταγράφεται ο μελλοντικός 
σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια Αττικής. Όπως 
αναγράφεται στη Μελέτη, ο νέος ΠΕΣΔΑ προβλέπει «τις αναγκαίες και 
απαραίτητες υποδομές για την εξυπηρέτηση των περιφερειακών αναγκών 
σε βάθος κατ’ ελάχιστον δεκαετίας, με έμφαση στη χωριστή συλλογή, στη 
βάση της πυραμίδας ιεράρχησης των μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων, με 
το μικρότερο δυνατόν περιβαλλοντικό αποτύπωμα και το βέλτιστο κόστος. 
επίσης, προβλέπεται η αναλυτική λογιστική απεικόνιση του κόστους 
διαχείρισης από τους ΟΤΑ Α’ βαθμού, ώστε να γνωρίζει ο πολίτης τι 
πληρώνει». Η Μελέτη αριθμεί 545 σελίδες, εκ των οποίων οι 504 πρώτες 
αποτελούν καταγραφή και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και μόνο 
οι 41 τελευταίες αποτελούν καταγραφή του νέου σχεδιασμού (σε στήλες 
Πίνακα). Από την καταγραφή αυτή, καθώς και από τον συνημμένο Χάρτη 
προτεινόμενων έργων, προκύπτει ότι δρομολογείται η δημιουργία στην 
Αττική 6 «Πάρκων Κυκλικής Οικονομίας» (ή «Μονάδες Ανάκτησης και 

Ανακύκλωσης Αποβλήτων»), τα οποία θα αποτελέσουν τους αποδέκτες των 
σύμμεικτων απορριμμάτων που έως σήμερα καταλήγουν στον ΧΥΤΑ της 
Φυλής και 11 «Πάρκων Κυκλικής Διακίνησης Προδιαλεγμένων Οργανικών» 
(για τα βιοαπόβλητα).
     Σύμφωνα με το Σχέδιο, οι Δήμοι της Π.Ε. Νήσων θα αποστέλλουν 
καθημερινά τα σύμμεικτα απορρίμματά τους στο Πάρκο Κυκλικής 
Οικονομίας του Πειραιά, το οποίο θα κατασκευαστεί στην ευρύτερη 
περιοχή του ΣΜΑ Σχιστού. Επίσης, θα δημιουργηθούν «Πάρκα Κυκλικής 
Διακίνησης Προδιαλεγμένων Οργανικών» στους Δήμους Σαλαμίνας, 
Αίγινας, Τροιζηνίας-Μεθάνων, Σπετσών και Ύδρας. Ειδικά για τα Κύθηρα, 
όπου ο ΕΔΣΝΑ τα τελευταία χρόνια λειτουργεί (με δικές του δαπάνες) 2 
ΧΥΤΥ, ο ΠΕΣΔΑ αναφέρει ότι θα κατασκευαστεί επιπλέον μικρή μονάδα 
επεξεργασίας ανακύκλωσης, ενώ για την Ύδρα αναφέρεται ότι  ήδη 
κατασκευάζεται μικρή μονάδα επεξεργασίας και θα κατασκευαστεί ΧΥΤΥ. 
Συνεπώς, για τον Δήμο Πόρου προβλέπεται, πρώτον ότι και στο 
απώτερο μέλλον θα συνεχίσει να αποστέλλει τον μεγάλο όγκο των 
απορριμμάτων του στην Αττική (και πλέον στο Σχιστό, δηλαδή 30χλμ 
ακόμα πιο μακριά από τη Φυλή) και δεύτερον ότι για τα βιοαπόβλητα 
(για τα οποία ωστόσο αδυνατεί να αναπτύξει ξεχωριστό ρεύμα 
συλλογής-μεταφοράς) θα εξυπηρετείται από «Πάρκο Κυκλικής 
Διακίνησης Προδιαλεγμένων Οργανικών» που σχεδιάζεται να 
δημιουργηθεί στην επικράτεια του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων. 
    Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι οι μελετητές και η πολιτική 
ηγεσία της Περιφέρειας εξακολουθούν να περιφρονούν ή ακόμα 
και να αγνοούν παντελώς το τεράστιο πρόβλημα που προκαλεί ο 
ΠΕΣΔΑ στους Δήμους Αγκιστρίου, Αίγινας, Πόρου, Σπετσών και 
Τροιζηνίας-Μεθάνων και συνεχίζουν να προβλέπουν για τους δύο 
πρώτους την καθημερινή θαλάσσια μεταφορά των απορριμμάτων 
μέσω ακτοπλοΐας σε απόσταση 15-20νμ με επιστροφή και για 
τους τρεις τελευταίους την οδική μεταφορά σε απόσταση 180χλμ 
(και πλέον 210) με επιστροφή. Η λύση αυτή έχει προφανώς μηδενικό 
κόστος για τον ίδιο τον ΕΔΣΝΑ εφόσον δεν αναλαμβάνει το κόστος της 
και είναι οικονομικά δυσβάστακτη για τους ίδιους τους Δήμους. Επιπλέον, 
η καθημερινή οδική μεταφορά σε τέτοια απόσταση είναι ιδιαίτερα 
επιβαρυντική και για το περιβάλλον, άμεσα (ρύποι) και έμμεσα (καύσιμα), 
γεγονός για το οποίο δεν γίνεται καμία μνεία στην ΣΜΠΕ, όπως άλλωστε 
δεν γίνεται καμία ανάλυση των αναγκαίων μεταφορών ανά Δήμο, του 
κόστους τους και των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων. Περαιτέρω, 
αποτελεί ακραία αδικία για τους ανωτέρω 5 Δήμους το γεγονός ότι 
απομένουν τελικά οι μόνοι μεταξύ των 66 Δήμων της Αττικής για 
τους οποίους ο ΕΔΣΝΑ δεν προβλέπει ούτε στο μέλλον εναπόθεση 
πλησίον της επικράτειάς τους με μικρό κόστος μεταφοράς και 
διαχείρισης (όπως ισχύει για τους 58 ηπειρωτικούς Δήμους και τη 
Σαλαμίνα) ή παραλαβή των απορριμμάτων τους σε εγκαταστάσεις 
του ΕΔΣΝΑ εντός της επικράτειάς τους (Κύθηρα, Ύδρα). Προφανώς, 
η έλλειψη διαφορετικών προβλέψεων για τους εν λόγω 5 Δήμους έρχεται 
σε ευθεία σύγκρουση και με τις συνταγματικές αρχές της ισότητας των 
πολιτών και των Ο.Τ.Α., καθώς και με τις κατευθύνσεις και στρατηγικές της 
ισχύουσας κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας που -απολύτως αντιφατικά- 
καταγράφονται στον ίδιο τον νέο ΠΕΣΔΑ (αρχές ιεράρχησης των μεθόδων 
διαχείρισης, αυτάρκειας και εγγύτητας της αξιοποίησης, αρχή «ο ρυπαίνων 
πληρώνει»).  
    Ο Δήμος μας δεν θα εξέφραζε αντίρρηση στον ανωτέρω σχεδιασμό 
αν το οικονομικό και διαχειριστικό κόστος δεν μεταφερόταν στον ίδιο (και 
στους υπόλοιπους 4 νησιωτικούς Δήμους) και αν ο ΕΔΣΝΑ αναλάμβανε 
πλήρως όλο το σχετικό κόστος για τη μεταφορά εκτός της επικράτειάς του. 
Δεδομένου, ωστόσο, ότι αυτό δεν συμβαίνει και δεν κατοχυρώνεται 
σε επίπεδο ΠΕΣΔΑ και καθώς ο ΠΕΣΔΑ δεν προβλέπει τη δημιουργία 
«Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας» ή Σταθμού Μεταφόρτωσης του 
ΕΔΣΝΑ στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων για 
την εξυπηρέτηση των όμορων Δήμων, οφείλουμε να εκφράσουμε 
κάθετη αρνητική γνώμη επί του εν λόγω Σχεδίου και της σχετικής 
ΣΜΠΕ». 
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Η καινοτόμα δράση της εβδομαδιαίας «Γενικής Καθαριότητας» των επί 
μέρους περιοχών του Δήμου μας ξεκίνησε ξανά από τις αρχές Νοεμβρίου
με τη διενέργεια καθαρισμών στην περιοχή της Πούντας. Στο πλαίσιο της 
δράσης, η οποία εφαρμόστηκε για πρώτη φορά τη χειμερινή περίοδο 
2021-2022, μία ημέρα κάθε βδομάδα αναστέλλεται το πάγιο πρόγραμμα 
καθαρισμών των κ/χ χώρων του Δήμου και όλο το συνεργείο της αναδόχου 
εταιρίας καθαριότητας μεταβαίνει στην ίδια συνοικία/περιοχή, όπου 
διενεργεί «Γενική Καθαριότητα». Έτσι, την περσινή περίοδο Νοέμβρη-Μάη 
η δράση εφαρμόστηκε συνολικά 26 φορές, από 2 σε κάθε μία από τις 12 
περιοχές στις οποίες μοιράστηκε η επικράτεια του Δήμου, συν 2 φορές σε 
περιοχές στις οποίες υπήρχαν έκτακτες ανάγκες.

Η εφαρμογή της δράσης, εκτός από την περιοδικότητα των καθαρισμών, 
εξασφαλίζει επιπλέον ότι εντοπίζονται λεπτομέρειες που τυχόν διαφεύγουν
της προσοχής των καθημερινών εργασιών και γίνονται βαρύτερες εργασίες
για τις οποίες απαιτούνται περισσότερα εργατικά χέρια ή εξοπλισμοί. 

Επίσης, καθώς οι επισκέψεις στην κάθε περιοχή αναγγέλλονται μια βδομάδα
νωρίτερα, οι κάτοικοι έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν με τον Δήμο 
και να υποδεικνύουν τυχόν σημεία που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής 
ή να το κάνουν επί τόπου συναντώντας τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο 
Καθαριότητας Χρήστο Λίτσα και τον επόπτη της αναδόχου εταιρίας 
Γιώργο Κουτσουμπέλη, οι οποίοι και συντονίζουν τις εργασίες.

«Εβδομαδιαία Γενική 
Καθαριότητα» σε όλο τον Πόρο
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Ανακοίνωση διοργάνωσης 19ης  
Έκθεσης “East Med Yacht Show” 
στον Πόρο

Έργα σε παραλίες και προβλήτες

Ρεκόρ αφίξεων στο λιμάνι του 
Πόρου το 2022

Τη διοργάνωση της Έκθεσης EAST MED YACHT SHOW στο λιμάνι του 
Πόρου στις 4 έως 6 Μαΐου 2023, αλλά και τα έτη 2024, 2025 και 2026 
ανακοίνωσαν σε συνέντευξη τύπου στον Πόρο, ο Δήμαρχος Πόρου Γιάν-
νης Δημητριάδης και ο Πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών 
Σκαφών Τουρισμού Αντώνης Στελιάτος. 
Στις δηλώσεις του, ο Δήμαρχος Πόρου, ανέφερε: «Με χαρά ανακοι-
νώνουμε τη διοργάνωση του EAST MED YACHT SHOW για τα επόμενα 
4 χρόνια στον φυσικό του χώρο, τον Πόρο. Το αναβαθμισμένο σε εγκατα-
στάσεις και υπηρεσίες λιμάνι μας αποτελεί ίσως το λιμάνι με τη μεγαλύτερη 
επισκεψιμότητα σκαφών στη χώρα και ο Πόρος αποτελεί τον κατεξοχήν 
προορισμό θαλάσσιου τουρισμού. Εννοείται ότι η συνεργασία αυτή με την 
ΕΠΕΣΤ είναι ευκαιρία για να ενώσουμε τις φωνές μας και να αναδείξουμε 
τον παραλογισμό που διακατέχει την Ελληνική Πολιτεία στην αντιμετώπιση 
όλων των κρίσιμων θεμάτων που σχετίζονται με τον θαλάσσιο τουρισμό: 
παράδοση των ακτών στην βιομηχανική ιχθυοκαλλιέργεια, νομοθετικός δι-
ωγμός των επαγγελματικών τουριστικών σκαφών με ελληνική σημαία, πα-
ντελής αδιαφορία για τη χωροθέτηση μαρίνων και τη ρύθμιση της λειτουρ-
γίας των νησιωτικών λιμανιών».
Από τη μεριά του, ο Πρόεδρος της ΕΠΕΣΤ, Αντώνης Στελλιάτος ανέ-
φερε τα εξής: «Η ΕΠΕΣΤ επιστρέφει με πολύ μεγάλη χαρά στον Πόρο, 
ο οποίος έχει ταυτιστεί τόσο με τη διοργάνωση του EAST MED YACHT 
SHOW, όσο και με τον θαλάσσιο τουρισμό γενικότερα. Το Yacht Show 
του 2023 θα αποτελέσει μια δυναμική επαναφορά για την Έκθεση μετά 
την αναγκαστική διακοπή της πανδημίας και στόχος είναι να αποτελεί στο 
εξής το μεγαλύτερο γεγονός του κλάδου στον ελληνικό χώρο και ένα από 
τα μεγαλύτερα διεθνώς». 

Συνεχίζονται οι παρεμβάσεις του Δ.Λ.Τ. σε χώρους αρμοδιότητάς του πέ-
ραν του λιμανιού της Σφαιρίας. Τους τελευταίους μήνες επισκευάστηκαν 
οι προβλήτες του Μεγάλου Νεωρίου και του Μοναστηρίου και κατεδα-
φίστηκαν οι αυθαίρετες κατασκευές της παραλίας Ασκελίου, ενώ για το 
πρώτο εξάμηνο του 2023 δρομολογούνται η τοποθέτηση τουαλετών και 
αποδυτηρίων και η κατασκευή υπόγειας διάβασης (με δαπάνη που προέρ-
χεται από δωρεά της οικογένειας Μάνεση) στην πλαζ Ασκελίου, η επισκευή 
των προβλητών της «Πολυκατοικίας» στο Νεώριο και των «χειμερινών κο-
λυμβητών» στην Μπούγια, η τοποθέτηση των πλωτών προβλητών του Αγ. 
Κοσμά, η κατασκευή του στεγάστρου αναμονής στο Νέο Δυτικό Λιμάνι, η 
επισκευή του κρηπιδώματος στην Πούντα και η επέκταση του δικτύου πα-
ροχών λιμένα. Τέλος, σε διοικητικό επίπεδο ολοκληρώνεται η Μελέτη Πε-
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων της ΧΖΛ και η κατάθεση της Μελέτης master 
plan στην αρμόδια επιτροπή έγκρισης στο ΥΝΑΝΠ (ΕΣΑΛ).

Εκτοξεύονται τα νούμερα των καταγεγραμμένων αφίξεων ιδιωτικών σκα-
φών στο λιμάνι του Πόρου, τα οποία έως τα τέλη Νοεμβρίου του 2022 
έχουν ανέλθει σε 18.041. Η αύξηση αυτή είναι αποτέλεσμα της μεγάλης 
δημοφιλίας που έχει αποκτήσει το λιμάνι μας στον χώρο του θαλάσσιου 
τουρισμού λόγω του υψηλού επιπέδου των υπηρεσιών και των υποδομών 
του (προσωπικό, παροχές λιμένα, ενημέρωση), αλλά και της επισκευής των 
κρηπιδωμάτων το 2020. Μάλιστα, στα νούμερα αυτά δεν περιλαμβάνονται 
οι αρόδο ελλιμενισμοί σκαφών εκτός Σφαιρίας, οι οποίοι με βάση αε-
ροφωτογραφίες που λαμβάνονται την περίοδο αιχμής προκύπτει ότι είναι 
περίπου διπλάσιες. Σημειώνεται ότι, σε μέρες αιχμής έχουν μετρηθεί στο 
λιμάνι της Σφαιρίας περίπου 150 σκάφη και εκτός λιμανιού, από τους όρ-
μους μετά το Μοναστήρι μέχρι το Βίδι, έως και 350 σκάφη. 
Τα τεράστια αυτά νούμερα κατατάσσουν μετά βεβαιότητας το φυσικό και 
το οργανωμένο λιμάνι του Πόρου στην κορυφή των λιμανιών άφιξης θα-
λάσσιου τουρισμού στη χώρα μας και αποδεικνύουν αφενός την τεράστια 
σημασία του για την τοπική οικονομία και αφετέρου την τεράστια αστοχία 
του κρατικού σχεδιασμού που προβλέπει τη δημιουργία ιχθυο-βιομηχανι-
κής ζώνης στο νησί. 

Έτος

Αρ. 
ελλιμε-
νισμών

στο λιμάνι

Εκτίμηση για 
ελλιμενισμούς 

σε όρμους
εκτός λιμένα

Έσοδα 
από τέλη 

πρόσδεσης

Έσοδα από 
παροχές 
λιμένα

2017 8.883

+200%

79.217,70 53.452,30

2018 11.029 104.499,75  65.290,91

2019 15.198 129.571,87  76.023,03

2020 8.223 71.004,01 45.559,09

2021 15.712 149.695,02 102.371,34

2022 18.041 202.059,90 126.479,71
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Η κατεδάφιση των αυθαιρέτων στο 
Ασκέλι

Σχετικά με το θέμα, επαναδημοσιεύ-
ουμε Δελτίο Τύπου της παράταξης 
μειοψηφίας «Αλλαγή Πορείας» από 
τον Ιούλιο του 2013

Μια νέα σελίδα γυρίζει για την πλαζ Ασκελίου με την κατεδάφιση των αυ-
θαιρέτων κατασκευών που ολοκληρώθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου. Πλέον, 
το ΔΛΤ θα μπορέσει για πρώτη φορά μετά την πενταετία 2008-2012 να 
προχωρήσει ξανά στη δημοπράτηση ολόκληρης της παραλίας (όπως έχει 
δεσμευτεί η διοίκηση Δημητριάδη ήδη από το 2014), αφού τα τμήματα με 
τις αυθαίρετες κατασκευές δεν εκμισθώνονταν μετά το 2013, καθώς αυτό 
απαγορεύεται από τον νόμο. Επιπλέον, η παραλία αποκτάει πλέον διπλάσιο 
εμβαδό αμμουδιάς. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 
2023 και θα εμπεριέχει όρους που θα εξασφαλίζουν τον αναγκαίο υψηλό 
επίπεδο εξοπλισμών και υπηρεσιών (5ετής διάρκεια, καντίνα, ξύλινες ξα-
πλώστρες κ.ά.), όπως έχει συμβεί και με όλες τις άλλες παραλίες που έχει 
δημοπρατήσει το ΔΛΤ μετά το 2014 (Μοναστήρι, Ανάσα, Μικρό Νεώριο, 
«10η Στάση»). Παράλληλα, το ΔΛΤ έχει συντάξει προμελέτη για την κατα-
σκευή νέων σταθερών υποδομών για την παραλία, οι οποίες θα κατασκευ-
ασθούν αφού εξασφαλισθούν οι αναγκαίες άδειες.
Ιστορικό:
Οι επίμαχες κατασκευές (μπαρ, πλακοστρώσεις, πεζούλια κ.τ.λ.) υλοποιή-
θηκαν τη δεκαετία του 1950 και 1960 από τον ΕΟΤ, καθώς και την δεκαετία 
του 1990 από το Λιμενικό Ταμείο. Το 2009, μετά από ανώνυμη καταγγελία, 
η Κτηματική Υπηρεσία εκδίδει Πρωτόκολλο Κατεδάφισης. Όμως, το ΔΛΤ 
δεν το προσβάλει ούτε ενεργεί για τη νομιμοποίηση των αυθαιρέτων, ενώ 
το Λιμεναρχείο δεν εμποδίζει τη χρήση τους από την εταιρία που μισθώνει 
την πλαζ. Όταν το 2013 η πλαζ παραχωρείται σε νέο παραχωρησιούχο 
(ξενοδοχείο Μάνεση), το Λ/Χ εφαρμόζει ξαφνικά τον νόμο και απαγο-
ρεύει τη χρήση των κατασκευών. Το μπαρ κλείνει, το ΔΛΤ αναγκάζεται να 
παραχωρεί στο εξής μόνο την ζώνη της αμμουδιάς και το νησί στερείται 
την μεγαλύτερη πλαζ του. Από το 2015, η νέα δημοτική αρχή εξαντλεί κάθε 
δυνατότητα για τη νομιμοποίηση των κατασκευών, ωστόσο η ευνοϊκή νο-
μοθεσία που υπήρχε πριν το 2014 για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων στον 
αιγιαλό έχει αλλάξει και η αδράνεια των πρώτων χρόνων έχει καταστήσει 
μη-αναστρέψιμο το Πρωτόκολλο Κατεδάφισης. Έτσι, προκειμένου η πλαζ 
να μπορέσει να αξιοποιηθεί ξανά και να δημοπρατηθεί στο σύνολό της, 
η κατεδάφιση καθίσταται μονόδρομος. Από το 2019 το ΔΛΤ κινείται για 
την εξασφάλιση των σχετικών εγκρίσεων, οι οποίες εκδίδονται την άνοιξη 
του 2022. Με την κατεδάφιση των κατασκευών ανοίγει πλέον ο μοναδικός 
δρόμος προκειμένου η πλαζ Ασκελίου να αποκτήσει ξανά και άμεσα την 
θέση που της αρμόζει στο νησί. 

στο γραφείο του «άτυπη σύσκεψη» με αντικείμενο το ζήτημα των παραλιών, 
στην οποία προσκλήθηκαν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και οι 
προϊστάμενοι της Αστυνομίας και του Λιμεναρχείου Πόρου.

Σε ό,τι αφορά την πλαζ Ασκελίου, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι μόλις λίγες 
μέρες νωρίτερα είχε αντιληφθεί την ύπαρξη Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης 
αυθαιρέτων κατασκευών που έχει συντάξει η Κτηματική Υπηρεσία από το 
2009 και ότι κίνησε άμεσα τις απαιτούμενες διαδικασίες για τη νομιμοποίησή 
τους. Επίσης ότι η ύπαρξη του Πρωτοκόλλου δεν δημιουργεί απολύτως 
κανένα ζήτημα σε σχέση με τη νομιμότητα της παραχώρησης που έχει γίνει 
στο ξενοδοχείο Αίγλη του κ. Μάνεση και τη λειτουργία της πλαζ.

Απαντώντας ο επικεφαλής της παράταξής μας Γιάννης Δημητριάδης 
ανέφερε ότι τίθεται σοβαρό ζήτημα σχετικά με την αποσιώπηση επί 4 
χρόνια από τη δημοτική αρχή και από το Λιμεναρχείο του Πρωτοκόλλου 
Κατεδάφισης, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα, αφενός να μην γίνουν ενέργειες 
νομιμοποίησής των αυθαιρέτων κατασκευών και αφετέρου να έχουν 
ψηφιστεί διαδοχικές παράνομες αποφάσεις παραχώρησής τους. Μάλιστα, 
το Λιμεναρχείο, δεν γνωστοποίησε την ύπαρξη του Πρωτοκόλλου κατά 
τις τρεις έως σήμερα συνεδριάσεις του Δ.Σ. στις οποίες ελήφθη απόφαση 
σχετικά με την παραχώρηση της πλαζ για το 2013, αλλά «θυμήθηκε» να τη 
γνωστοποιήσει στον ξενοδόχο (κ. Μάνεση) αφού ανέλαβε τη λειτουργία 
της πλαζ. Τέλος, διαμαρτυρήθηκε για την απουσία από τη σύσκεψη 
του Λιμενάρχη και επεσήμανε ότι παγίως απουσιάζει από τις κρίσιμες 
συνεδριάσεις του Δ.Σ. του ΔΛΤ, γεγονός που έχει συμβάλει στην έκδοση 
αντιφατικών ή και παράνομων –εν αγνοία των συμβούλων- Αποφάσεων.

Λαμβάνοντας τον λόγο ο Υπολιμενάρχης κ. Ευ. Καΐκας, ο οποίος 
αναπλήρωνε το Λιμενάρχη, ανέφερε ότι στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του 
ΔΛΤ στις 14.6.2013 (στην οποία μετείχε ο ίδιος, αναπληρώνοντας τον 
Λιμενάρχη), συντάχθηκε με την ομόφωνη Απόφαση για απ’ ευθείας 
ανάθεση στο ξενοδοχείο Μάνεση, επειδή ο δικηγόρος του ΔΛΤ, ο 
οποίος ήταν παρών, διατύπωσε σχετική εισήγηση. Σε ό,τι αφορά τη 
βεβαίωση των αυθαιρέτων κατασκευών από την Κτηματική το 2009, 
ενημέρωσε ότι η διαδικασία κινήθηκε εξαιτίας έγγραφης καταγγελίας μη 
- υπαρκτού προσώπου. Παραδέχτηκε ότι στη συνεδρίαση της 14.6.2013, 
δεν ενημέρωσε ρητά το Δ.Σ. για την ύπαρξη του Πρωτοκόλλου, καθώς και 
για την ύπαρξη Υπουργικής Εγκυκλίου που απαγορεύει την παραχώρηση 
αυθαιρέτων κατασκευών, αλλά, γνωρίζοντας την ύπαρξή τους, αξίωσε οι 
επίμαχες κατασκευές, συμπεριλαμβανομένης της καντίνας, να εξαιρεθούν 
από την παραχώρηση. Ωστόσο, ο ίδιος και ο Λιμενάρχης, διαβάζοντας 
αργότερα την απόφαση που εξέδωσε το ΔΛΤ, διαπίστωσαν ότι η 
επισήμανσή του, ούτε καταγράφηκε, ούτε εντάχθηκε στην Απόφαση και ότι 
στο τοπογραφικό περιλαμβάνονταν τελικά οι αυθαίρετες κατασκευές. Το 
Λιμεναρχείο προέβη κατευθείαν αυτεπάγγελτα στο κλείσιμο της πλαζ. Εν 
κατακλείδι, η άποψη του Λιμεναρχείου είναι ότι χρειάζεται να εκδοθεί νέα 
Απόφαση παραχώρησης από το ΔΛΤ, στην οποία δεν θα περιλαμβάνονται 
οι αυθαίρετες κατασκευές και ότι σε κάθε περίπτωση η πλαζ μπορεί να 
λειτουργεί πλέον μόνο χωρίς αυτές». 

«Στις 10.7.2013 ο Δήμαρχος Πόρου κ. Δημήτριος Στρατηγός συγκάλεσε 
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Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε και φέτος η μαθητική παρέλαση για 
τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στον Πόρο. Στην 
παρέλαση συμμετείχαν τα δύο Δημοτικά Σχολεία, το Γυμνάσιο, το Λύκειο 
και η Φιλαρμονική του Δήμου, ενώ οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν την 
προσέλευση αρκετού κόσμου που παρακολούθησε τους εορτασμούς και 
τόνωσε την τοπική αγορά.
Με την ολοκλήρωση της παρέλασης, ο Δήμος Πόρου βράβευσε στην 
πλατεία Ηρώων τους Ποριώτες μαθητές που εισήχθησαν φέτος σε σχολές 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μαζί με τους τιμητικούς επαίνους, ο 
Δήμαρχος Γιάννης Δημητριάδης παρέδωσε σε όλα τα παιδιά το βιβλίο που 
εξέδωσε φέτος ο Δήμος «Ο Πόρος το 1821» και δωροεπιταγές αξίας 150€, 
οι οποίες ήταν χορηγία του ιδίου και της εταιρίας «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» που 
τις διέθεσε με έκπτωση 20%. Ο Δήμαρχος συνεχάρη τους καθηγητές, τους 
γονείς και τους μαθητές και ευχήθηκε κάθε επιτυχία στη ζωή τους, καθώς και 
να επιστρέψουν στο νησί για να προσφέρουν εδώ τις επιστημονικές γνώσεις 
που θα αποκτήσουν, επισημαίνοντας ότι τα τελευταία χρόνια ο Δήμος 
Πόρου, αυξάνοντας συνεχώς τον κύκλο εργασιών του, δημιουργεί άμεσα 
και έμμεσα νέες εργασιακές ευκαιρίες για τους πτυχιούχους της περιοχής.
Επίσης, κατόπιν ομόφωνων Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ο 
Δήμαρχος παρέδωσε τιμητικές πλακέτες στον ιερέα π. Γεώργιο Στόκο 
που συνταξιοδοτήθηκε φέτος μετά από 40 χρόνια υπηρεσίας και στους 
νεαρούς πρωταθλητές Όμηρο Μοστίτσογλου (κανόε-καγιάκ) και Αντώνη 
Λάφη (τρίαθλο) για τις σημαντικές διακρίσεις τους στους διεθνείς αγώνες 
που συμμετείχαν πρόσφατα. 
Τέλος, ο Γιάννης Δημητριάδης αναφέρθηκε στο σοβαρό θέμα της ιχθυο-
βιομηχανικής ζώνης (Π.Ο.Α.Υ.), τονίζοντας ότι οι κάτοικοι και ο Δήμος του 
Πόρου λένε σήμερα το δικό τους ΟΧΙ στην εισβολή των ιχθυοτροφείων 
στον τόπο τους, ορμώμενοι από τα ίδια ακριβώς ιδανικά της ελευθερίας, 
της ανεξαρτησίας και της δημοκρατίας, τα οποία υπογραμμίζονται στην 
εθνική εορτή, και ότι η Πολιτεία θα πρέπει να αντιληφθεί ότι το ΟΧΙ αυτό 
είναι δίκαιο και αδιαπραγμάτευτο.

Τα παιδιά που βραβεύτηκαν είναι τα ακόλουθα:

• ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων Παν.     

   Πειραιά

• ΒΟΛΙΩΤΗ ΘΕΟΦΑΝΙΑ - Νοσηλευτικής Παν. Πατρών

• ΓΑΡΔΙΚΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ - Μηχανικών Σχεδίασης  

   Προϊόντων & Συστημάτων Παν. Αιγαίου

• ΓΚΙΩΝ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ - Τεχνολογιών Ψηφιακής  

   Βιομηχανίας Ε.Κ.Π. Αθηνών 

• ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ - Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών  

   Ε.Μ.Π.

• ΚΟΥΒΑΡΑ ΝΙΟΒΗ - Διοίκησης Επιχειρήσεων Παν. Πατρών

• ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ - Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

• ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - Πληροφορικής Παν. Πειραιά 

• ΛΕΣΙΩΤΗ ΖΩΗ - Χημείας Παν. Ιωαννίνων

• ΛΙΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

• ΜΠΑΛΙ  ΤΖΕΣΙΚΑ - Διοίκησης Επιχειρήσεων Παν. Πατρών

• ΜΠΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΙΑ - Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού  

   Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.)

• ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ - Νοσηλευτικής Παν. Πατρών

• ΡΑΔΙΤΣΑΣ - ΓΟΥΑΪΤ ΙΩΑΝΝΗΣ - Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών  

   Παν. Θεσσαλίας

• ΣΟΥΧΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - Οικονομίας & Βιώσιμης  

   Ανάπτυξης Χαροκοπείου

• ΤΥΛΙΓΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Παν.   

   Πελ/νήσου

Εορτασμός 28ης Οκτωβρίου και 
βράβευση εισακτέων μαθητών 
Λυκείου Πόρου
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Επεκτείνεται και στο ηπειρωτικό 
τμήμα του Δήμου Πόρου το 
Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»

Εορταστικές προσφορές και 
χορηγίες από τον Δήμο Πόρου

Κάλεσμα για στήριξη του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου και του Κοινωνικού 
Φαρμακείου του Δήμου

Επείγουσα έκκληση για βοήθεια σε 
συμπολίτη μας 

Ο Δήμος Πόρου ανακοινώνει την επέκταση των υπηρεσιών της κοινωνικής 
δομής «Βοήθεια στο Σπίτι» και στο τμήμα του Δήμου στην Πελοπόννησο 
από την περιοχή της Μπούγιας έως και το Καραπολίτι. Το Πρόγραμμα 
«ΒσΣ» παρέχει υπηρεσίες κατ’ οίκον σε ηλικιωμένους, σε άτομα με 
αναπηρία και σε ασθενείς που αναρρώνουν, εφόσον οι ανωτέρω διαβιούν 
μόνοι τους και δεν μπορούν να φροντίσουν επαρκώς τον εαυτό τους ή 
βιώνουν καταστάσεις απομόνωσης ή οικογενειακής κρίσης. Στο πλαίσιο 
του Προγράμματος παρέχονται πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας από 
νοσηλεύτρια, όπως κατ’ οίκον επισκέψεις για τη μέτρηση της πίεσης, 
συνταγογράφηση φαρμάκων, συνοδεία σε νοσοκομεία για εξετάσεις 
κ.ά., καθώς και από οικογενειακή βοηθό που αναλαμβάνει διεκπεραίωση 
εξωτερικών εργασιών, καθαριότητα του σπιτιού και προσφορά συντροφιάς. 
Κάθε ενδιαφερόμενος από το ηπειρωτικό τμήμα του Δήμου ή από το 
νησί του Πόρου, που επιθυμεί να εγγραφεί στο Πρόγραμμα, μπορεί να 
επικοινωνεί με τα τηλέφωνα 22980-29099 και 6940693069 κάθε μέρα 
εκτός Σ&Κ και ώρες 09:00 έως 13:00.

Όπως κάθε χρόνο, τις γιορτινές μέρες των Χριστουγέννων, αλλά και του 
Πάσχα, ο Δήμος Πόρου πραγματοποίησε διανομές τροφίμων και ειδών 
πρώτης ανάγκης σε συμπολίτες μας που τα έχουν ανάγκη. Ειδικότερα, 
μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου μοιράστηκαν πακέτα τροφίμων σε 
146 οικογένειες το Πάσχα και σε 80 τα Χριστούγεννα, ενώ μέσω των 
Κοινωνικών Υπηρεσιών 103 και 93 αντίστοιχα. Εκτός από τις δαπάνες 
που πραγματοποιεί ο Δήμος για την εξασφάλιση των ειδών αυτών, 
αλλά και τις χορηγίες των μελών της δημοτικής αρχής που λαμβάνουν 
αντιμισθία (Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι, Πρόεδρος Δ.Σ.), η δυνατότητα 
συνδρομής σε τόσους πολλούς συμπολίτες μας με τόσο πλούσια πακέτα 
τροφίμων οφείλεται επίσης στους «μεγάλους χορηγούς» του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου, καθώς και στους ακόλουθους χορηγούς του Δήμου: 

Όπως  είναι γνωστό, το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Πόρου διανέμει 
από το 2018 είδη σίτισης, ένδυσης, ατομικής υγιεινής και καθαριότητας 
στους περίπου 100 δικαιούχους που έχουν εγγραφεί σε αυτό με βάση 
εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Αντίστοιχα, το Κοινωνικό Φαρμακείο, 
διανέμει από το 2019 στους δικούς του δικαιούχους παραφαρμακευτικό και 
φαρμακευτικό υλικό (κλειστές συσκευασίες προ ημερομηνίας λήξης). Τα είδη 
παρέχονται στους ωφελούμενους δωρεάν και προέρχονται αποκλειστικά 
από δωρεές και χορηγίες. Καθώς το κύμα ακρίβειας των τελευταίων μηνών 
έχει μειώσει την αγοραστική δύναμη των ανωτέρω βασικών χορηγιών, το 
Κ.Π. χρειάζεται σήμερα περισσότερο από ποτέ τη στήριξη όλων μας. Για 
τον λόγο αυτό, ο Δήμος απευθύνει κάλεσμα σε όλες τις επιχειρήσεις και 
τους κατοίκους του Δήμου να στηρίξουν ενεργά τη λειτουργία του. Σε μια 
πολύ δύσκολη περίοδο όπως είναι η σημερινή, η συμβολή και η στήριξη 
όλων μας είναι αναγκαία! Επικοινωνία: Τηλ. 22980 22596 
Ε-mail: koinpant@yahoo.com  /  koinpharm.poros@gmail.com

Νέος συμπολίτης μας, οικογενειάρχης, αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα 
υγείας για την αντιμετώπιση του οποίου χρειάζεται οικονομική υποστήριξη, 
προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στο κόστος θεραπείας, αλλά και 
στις επαγγελματικές και οικογενειακές του υποχρεώσεις. Με αφορμή τις 
ημέρες των Χριστουγέννων, ο Δήμος μας καλεί κάθε ευαισθητοποιημένο 
συμπολίτη μας που έχει τη σχετική δυνατότητα, να στηρίξει οικονομικά την 
οικογένεια, η οποία αδυνατεί να ανταποκριθεί στο μεγάλο κόστος της όλης 
δοκιμασίας. Όσοι επιθυμούν να συνεισφέρουν παρακαλούνται να απευ-
θυνθούν στην Αντιδήμαρχο Εβελίνα Παπαδοπούλου (τηλ. 6988215520).

Μεγάλοι Χορηγοί του Κ.Π.:

• Όμιλος Σκλαβενίτη • Super Market ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός Α.Ε. 
• ΣΚΑΪ - « Όλοι μαζί Μπορούμε» • Ι.Μ.Ν. Αγίου Γεωργίου Πόρου 
• Φιλόπτωχο Ταμείο Ι.Μ.Ν. Αγίου Γεωργίου Πόρου • Coca Cola 3E • Lidl 
Hellas • Δημητριάδης Γιάννης, Δήμαρχος Πόρου • Μαυροκορδάτος 
Αθανάσιος & Κωνσταντίνου Ζουμπουλία

Χορηγοί:

• Super Market ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός Α.Ε. • Εσπεριδοειδή Αυγερινός 
• Μαθητές 1ου Δημοτικού Σχολείο Πόρου • Μαθητές Γυμνασίου 
Πόρου • Γεωργούσης Γκρουπ Ο.Ε. - Colona Βakery • Ανδρέας Ι. 
Καΐκας - Άσπρος Γάτος • Κανατσίδης Νικόλαος - Ζαχαροπλαστείο 
«Γλύκισμα» • Καραγιάννης Ι. & ΣΙΑ Ο.Ε. - Φούρνος • Φαρμακείο Ροΐδη 
• Κουνέλη Μαρία • Dennis & Frances McAllum • Φούρνος Γαλουντζή

Σημαντική δωρεά από τον 
κ. Θεόδωρο Θεοδώρου 
Μια σημαντική δωρεά ύψους 1.014€ για την αγορά ενός νέου απινιδωτή 
για τον Δήμο Πόρου έκανε ο κ. Θεόδωρος Θεοδώρου στη μνήμη της 
συζύγου του Σοφίας Κλάδου - Θεοδώρου, η οποία απεβίωσε το 2021. Ο 
Δήμος εξέφρασε τις ευχαριστίες του στον κ. Θεοδώρου και την οικογένειά 
του για τη σημαντική χειρονομία τους, καθώς και συλλυπητήρια για την 
απώλειά τους.
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Δωρεάν καρδιολογικούς ελέγχους πραγματοποίησε η οργάνωση «Καρδιές 
για όλους» σε συνεργασία με τον Δήμο Πόρου το τριήμερο 15, 16 & 17 
Απριλίου στο κτήριο του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Πόρου, 
στο πλαίσιο της οποίας εξετάστηκαν περισσότεροι από 130 ενήλικες 
κάτοικοι και παιδιά του Πόρου.  Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί την οργάνωση 
και τους ιατρούς της για την προσφορά τους, καθώς και τους χορηγούς 
της δράσης.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στις 22 και 23 Μαρτίου και στις 22, 23 
και 24 Ιουλίου οι φετινές εθελοντικές αιμοδοσίες του Δήμου μας. Συνολικά 
προσήλθαν 204 αιμοδότες, εκ των οποίων εγκρίθηκε η αιμοδοσία των 
202, οι οποίοι ενίσχυσαν για μια ακόμα φορά τα αποθέματα της τράπεζας 
αίματος του Δήμου μας. Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί όλους τους αιμοδότες 
για την προσέλευσή τους, το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο και το προσωπικό 
του για τη σταθερή συνεργασία τους και τους χορηγούς των δράσεων.

Ο Δήμος Πόρου, σε συνεργασία με την AMKE «Με Οδηγό τον 
Διαβήτη» διοργάνωσε δράση ενημέρωσης του κοινού για τη νόσο του 
σακχαρώδους διαβήτη, με διενέργεια δωρεάν εξετάσεων στο κτήριο του 
Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Πόρου (κτήριο πρ. «ΚΑΠΗ»). 
Η δράση πραγματοποιήθηκε το διήμερο 6 & 7 Μαΐου και στο πλαίσιό 
της πραγματοποιήθηκαν από τους συνεργαζόμενους ιατρούς μετρήσεις 
σακχάρου, γλυκοζιλιωμένης και αιμοσφαιρίνης, εξετάσεις διαβητικής 
νευροπάθειας και συνεδρίες ψυχικής Υγείας σε περισσότερους από 80 
κατοίκους του Πόρου. 

Δωρεάν καρδιολογικοί έλεγχοι Εθελοντικές αιμοδοσίες 

Δράσεις αιμοδοσίας και ιατρικών 
εξετάσεων

Χορηγοί:

• Κοινωφελές Ίδρυμα ΤΙΜΑ • Εστιατόριο «Άσπρος Γάτος» • Εστιατόριο 
« Όασις» • Ξενοδοχείο Μάνεση • Φαρμακείο Ροΐδη

Χορηγοί:

• Κάβα Μπιτούνης • «Το Αλάτι της Γης» - Ράνια Καπέτα • Φαρμακείο 
Ροΐδη

Χορηγοί:

• Εστιατόριο «Στη Ρότα» • Εστιατόριο «Μουράγιο» • Εστιατόριο 
« Όασις» • Ξενοδοχείο Μάνεση • Φαρμακείο Ροΐδη
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκε μια ακόμα διοργάνωση POROSEA το Σαβ-
βατοκύριακο 28 & 29.5.2022. Τα αγωνίσματα πραγματοποιήθηκαν στον 
Ρώσικο Ναύσταθμο, στην παραλία του Κ.Ε. Πόρος, στο εσωτερικό του 
Οικισμού και στο κεντρικό οδικό δίκτυο του νησιού, συγκεντρώνοντας πε-
ρισσότερες από 500 συμμετοχές αθλητών. Ο Δήμος Πόρου ευχαριστεί 
για τη συνεισφορά τους στη διοργάνωση τους συνδιοργανωτές, Περιφέ-
ρεια Αττικής, εταιρία Whynot και Saronic Triathlon Club. Επίσης, το Κ.Ε. 
Πόρος, το Α.Τ., το Λιμεναρχείο, το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο, 
τον Ν.Ο.Π.Τ., τους εθελοντές ιατρούς Μάνο Δρίτσα και Γιώργο Κεραμί-
δα, τους χορηγούς και τους δεκάδες Ποριώτες εθελοντές που και πάλι 
αποτέλεσαν το κλειδί της επιτυχίας του POROSEA. Από πλευράς Δήμου, 
υπεύθυνοι για την προετοιμασία και τον συντονισμό της διοργάνωσης ήταν 
οι Αντιδήμαρχοι Χρήστος Λίτσας και Τάσος Παπαχρήστου, ο Πρόεδρος 
του Δημ. Λιμ. Ταμείου Αλέξανδρος Δημητριάδης, και οι συνεργάτιδες του 
Δημάρχου Κατερίνα Ανδρεάδη και Κατερίνα Ρεΐζη. 

Δυναμική επιστροφή στις 
εκδηλώσεις 

Μετά από δύο χρόνια αναγκαστικής αναστολής του Πολιτιστικού Προγράμματος του Δήμου λόγω της πανδημίας, από το 

καλοκαίρι του 2022 ξεκίνησαν και πάλι οι μεγάλες εκδηλώσεις του Δήμου, καθώς και επί μέρους εκδηλώσεις άλλων φορέων 

που πραγματοποιούνται στο νησί μας υπό την αιγίδα του Δήμου Πόρου.

Porosea 2022

ΧΟΡΗΓΟΙ: 
• ΑΠΑΝΑ (ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ) • ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΡΟΥ • ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΛΤ) • 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ) • ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΤΑΣΟΣ (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ) • ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΟΡΘΜΕΙΑ ΠΟΡΟΥ  • POROSNEWS • SARONOIL 

/ ΗΛΙΑΔΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (ΚΑΥΣΙΜΑ) • SARONIC FERRIES • SARONIC MAGAZINE • SARONIC OUTDOOR ACTIVITIES • HELLENIC SEAWAYS

ΔΙΑΜΟΝΗ:  • ΔΙΟΝΥΣΟΣ • ΘΟΔΩΡΑ APARTMENTS • ΚΑΐΚΑΣ ΝΙΚΟΣ STUDIOS & APARTMENTS • ΚΑΛΗΜΕΡΑ • ΠΑΥΛΟΥ •  GOLDEN VIEW •  NEW AEGLI 

• NINETTA’S STUDIOS • ODYSSEY APARTMENTS • SARON • SIRENE BLUE RESORT • XENIA POROS IMAGE • 7 BROTHERS

ΕΣΤΙΑΣΗ: • ΑΛΛΟΤΙΝΟ • ΑΠΑΓΚΙΟ • ΑΣΚΕΛΙ • ΑΣΠΡΟΣ ΓΑΤΟΣ • ΒΑΣΙΛΗΣ • ΓΕΙΑ ΜΑΣ • ΘΕΑΝΩ • ΜΟΥΡΑΓΙΟ • ΟΑΣΙΣ • ΠΕΤΡΟΣ • ΠΛΑΤΑΝΟΣ • ΣΤΗ ΡΟΤΑ 

• CLOCK  • COLONA • PORTO • UNIQUE
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Σε μία ζεστή τελετή στο περιθώριο των εγκαινίων της έκθεσης ζωγραφικής 
«Στα Ίδια Νερά» στην αίθουσα του κτηρίου Συγγρού, ο Δήμος Πόρου 
τίμησε τον Ποριώτη εικαστικό Χρήστο Παπαδόπουλο για τη διαχρονική 
προσφορά του στον πολιτισμό του Πόρου. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος 
Γιάννης Δημητριάδης: «Ο Χρήστος Παπαδόπουλος με το έργο του ξε-
πέρασε τα όρια, όχι μόνο του Πόρου, αλλά και της Ελλάδας, κοσμώντας 
σημαντικά κτήρια σε όλο τον κόσμο. Επίσης, η καλλιτεχνική συνεισφορά 
του στον Πόρο είναι συνεχής και πολυδιάστατη, καθώς επί χρόνια με-
ταλαμπάδευσε την τέχνη του στις νέες γενιές διδάσκοντας στο Κέντρο 
Δημιουργικής Απασχόλησης, έχει φιλοτεχνήσει το λογότυπο του Δήμου 
και έχει συμβάλει στην αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων του νησιού 
ζωγραφίζοντας ταμπέλες για αμέτρητα καταστήματα. Για τους λόγους αυ-
τούς, αποτελούσε χρέος για τον Δήμο και για το Δ.Σ. να τον τιμήσουν για 
τη διαχρονική προσφορά του στον τοπικό πολιτισμό».
Από τη μεριά του, ο καλλιτέχνης αποδέχτηκε με φανερή συγκίνηση τον 
τιμητικό έπαινο και το μετάλλιο που του απένειμε ο Δήμαρχος, εξιστορώ-
ντας ορισμένες χαρακτηριστικές στιγμές από την καλλιτεχνική του δια-
δρομή. Στα εγκαίνια της έκθεσης, στην οποία ο Χρήστος Παπαδόπουλος 
παρουσίασε τα έργα του μαζί με εκείνα της κόρης του Τζίνας έως τις 16 
Αυγούστου, έδωσαν το «παρών» πολλοί φίλοι των δύο καλλιτεχνών, ενώ 
με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση και το τιμώμενο πρόσωπο ο 
Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, ο πρ. Δήμαρχος Πόρου και 
Διευθύνων Σύμβουλος της Ε.Ε.Τ.Α., Σπύρος Σπυρίδων και οι Αντιδήμαρχοι 
του Δήμου.

Έκθεση Τζίνας και Χρήστου 
Παπαδόπουλου

Η επιστροφή στη διοργάνωση μεγάλων συναυλιών για τον Δήμο Πόρου 
σηματοδοτήθηκε από τη συναυλία του Νίκου Πορτοκάλογλου στην κα-
τάμεστη πλατεία Ηρώων το βράδυ της Κυριακής 31.7.2021. Η συναυλία 
αποτέλεσε την εναρκτήρια εκδήλωση του Poros Arts Festival, όπως και η 
συναυλία των Locomondo, η δαπάνη της καλύφθηκε από χρηματοδότηση 
που εξασφάλισε ο Δήμος μας από το πρόγραμμα LEADER.

Συναυλία Νίκου Πορτοκάλογλου

ΧΟΡΗΓΟΙ: 
• SIRENE BLUE RESORT • NEW AEGLI • ODYSSEY • 7 BROTHERS • 

ΔΙΟΝΥΣΟΣ • ΑΣΠΡΟΣ ΓΑΤΟΣ • ΣΤΗ ΡΟΤΑ • ΑΛΛΟΤΙΝΟ • CLOCK 

• ΚΑΒΑ ΜΠΙΤΟΥΝΗ



Σελ. 44 Πολιτισμός

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν το τριήμερο 1-3 Σεπτεμβρίου 2022 οι πέ-
μπτες εκδηλώσεις «Συνοριακά της Νεότερης Ελλάδας».  Με τις εκδηλώ-
σεις, οι οποίες από το 2018 έχουν καθορισθεί ως τοπική εορτή, τιμάται η 
επέτειος της διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε το Φθινόπωρο του 1828 
στο λιμάνι του Πόρου μεταξύ του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια και των 
πρέσβεων της Αγγλίας, της Γαλλίας και της Ρωσίας, κατά την οποία επιτεύ-
χθηκε η τεράστια διπλωματική νίκη του καθορισμού των πρώτων συνόρων 
του Ελληνικού Κράτους στη γραμμή Αμβρακικού-Παγασητικού. 
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν την Πέμπτη 1η Σεπτεμβρίου με την παρουσίαση 
του βιβλίου «Ο Πόρος το 1821» από τους Μπάμπη Ανδριανόπουλο, Μπά-
μπη Κανατσίδη, Σπύρο Μάνεση, Γιάννη Μανιάτη και τον Δήμαρχο Γιάννη 
Δημητριάδη και συνεχίστηκαν την Παρασκευή με τη συναυλία της μπά-
ντας του Πολεμικού Ναυτικού και της Ποριώτισσας καλλιτέχνη της Εθνικής 
Λυρικής Σκηνής Αγγελικής Μαρινάκη στην πλατεία Ηρώων. Οι εορτασμοί 
ολοκληρώθηκαν το Σάββατο με τη δοξολογία στον Ι.Μ.Ν. του Αγ. Γεωργί-
ου και την κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Ιωάννη Καποδίστρια το 
πρωί και τη συναυλία των Locomondo το βράδυ στον Ρώσικο Ναύσταθμο, 
όπου περισσότεροι από 2.000 θεατές διασκέδασαν και χόρεψαν με τους 
ρυθμούς του συγκροτήματος.
Ο Δήμαρχος Γιάννης  Δημητριάδης, κατά τον χαιρετισμό του στην κεντρι-
κή εκδήλωση της Παρασκευής, τόνισε ότι οι εορτασμοί των Συνοριακών 
αποτελούν μια αφορμή κατά την οποία ο Δήμος οφείλει να διαμηνύσει την 
δυσαρέσκειά του για τη διαχρονική εγκατάλειψη του νησιού σε κρίσιμους 
τομείς αρμοδιότητας του κεντρικού Κράτους, όπως η υγεία, η παιδεία, ο 
αθλητισμός και η ασφάλεια, με τη σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι να 
είναι η επικείμενη υπογραφή Προεδρικού Διατάγματος για τη δημιουργία 
βιομηχανικής ζώνης ιχθυοτροφείων στο νησί. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος, 
το μήνυμα που στέλνει ο Δήμος στην Πολιτεία με την αφορμή των Συνο-
ριακών είναι ότι οι κάτοικοι του Πόρου πρέπει να αντιμετωπισθούν άμεσα 
ως ισότιμοι Έλληνες πολίτες, ώστε η σημερινή τους δυσαρέσκεια να μετα-
τραπεί σε ευγνωμοσύνη προς όσους επιλύσουν τα ανωτέρω ζητήματα και 
όχι σε οργή.  
Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρουσία τους η Υφυπουργός Εργασίας 
Δόμνα Μιχαηλίδου, οι βουλευτές Α΄ Πειραιά και Νήσων Νόνη Δούνια 
και Νίκος Μανωλάκος, ο Δήμαρχος Ύδρας Γιώργος Κουκουδάκης, ο Δι-
οικητής του Κ.Ε. Πόρος, εκπρόσωποι των τοπικών σωμάτων ασφαλείας και 
εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Συνοριακά της Νεότερης Ελλάδας 

ΧΟΡΗΓΟΙ - ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: 
• ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ • Κ.Ε. ΠΟΡΟΣ • HELLENIC SEAWAYS 

• SARONIC FERRIES • ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΑΣΠΡΟΣ ΓΑΤΟΣ • ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 

ASPROS GATOS BY KOUZINO-THERAPY • ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΠΟΣΕΙΔΩΝ 

• SIRENE BLUE RESORT • HOTEL ΑΓΚΥΡΑ • HOTEL MANESSI 

• HOTEL PAVLOU • HOTEL CHRISTINA - PERLIA • ΚΑΝΤΙΝΑ RUSSIAN 

BAY • «ΛΕΜΟΝΟΔΑΣΟΣ» (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΛΑΧΟΣ) • ΛΕΜΒΟΣ 

ΤΖΩΝ ΝΑΚΗΣ • ΜΑΡΙΑ ΖΕΝΤΕΛΗ (ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ) 

• ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΡΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
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Η πλωτή Έκθεση «ΕΠΑΝΑCYΣΤΑΣΗ ́ 21», η οποία το καλοκαίρι ταξίδεψε 
σε 20 λιμάνια της χώρας με το ιστιοφόρο εκπαιδευτικό σκάφος «Μάνια», 
βρέθηκε την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022 στο λιμάνι του Πόρου. Η Έκθε-
ση διοργανώθηκε από την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος- 
Εθνικό Ιστορικό Μουσείο, το Κοινωφελές Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος» - Διε-
θνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης και την Τράπεζα Πειραιώς 
και στο πλαίσιό της πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με ομιλία του επιτελούς 
της Υπηρεσίας Ιστορίας Ναυτικού, Πλωτάρχη Αθανασίου Παπαδημητρό-
πουλου Π.Ν. και χαιρετισμό του Δημάρχου Πόρου Γιάννη Δημητριάδη.

Η Έκθεση, η οποία εντασσόταν στις Επετειακές Δράσεις για τον εορτασμό 
των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, αποσκοπούσε να αναδεί-
ξει τον ναυτικό Αγώνα του ’21, τόσο με αυθεντικά κειμήλια, όσο και με ψη-
φιακές εφαρμογές. Το αφήγημά της ξεκίνησε από τα πρώτα βήματα για τη 
δημιουργία αξιόμαχων ελληνικών μονάδων απέναντι στον οθωμανικό στό-
λο, ανέδειξε ιστορικά νησιά, κρίσιμα γεγονότα και πρόσωπα του ναυτικού 
Αγώνα και έκλεισε με ιστορικά τεκμήρια που παροτρύνουν τον επισκέπτη 
να στοχαστεί για τον αντίκτυπο που είχε ο ναυτικός Αγώνας στο εσωτερικό 
του μαχόμενου Έθνους και στην Ευρώπη.

Πλωτή έκθεση 
«ΕΠΑΝΑCΥΣΤΑΣΗ ΄21» 

Άλλες εκδηλώσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο 
του Πολιτιστικού Προγράμματος 
του Δήμου για το 2022:

• 1st Saronic S.U.P. Cup, στις 7 & 8.5.2022 υπό την αιγίδα του Δήμου. 
• Συνδιοργάνωση με την Ι. Μητρόπολη εκδήλωσης για τη Μικρά Ασία 
και τους Μικρασιάτες πρόσφυγες στις 22.5.2022 στο αμφιθέατρο του κτ. 
Συγγρού.
• Χορωδιακό Σεμινάριο String Theory από τις 9 έως τις 13.6.2022 στο 
αμφιθέατρο του κτ. Συγγρού.
• Εκδήλωση του χοροδιδασκαλείου του Ν.Ο.Π.Τ. στις 26.6.2022 στο 

αμφιθέατρο του κτ. Συγγρού υπό την αιγίδα του Δήμου.
• Φεστιβάλ χειροτεχνίας «4ο Craft Festival», με διοργανωτές την Εργάνη 
και το «Ef Zin» από τις 8 έως τις 10.7.2022, υπό την αιγίδα του Δήμου.
• Εκδήλωση σε μνήμη του ζεύγους Γεωργίου και Χέλγκας Κανελλάκη 
στις 9.7.2022 στο αμφιθέατρο του κτ. Συγγρού.
• «Γιορτή της Λεμονιάς» του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών «Η Ποριώ-
τισσα» από τις 16 έως τις 28 Ιουλίου στο αμφιθέατρο του κτ. Συγγρού υπό 
την αιγίδα του Δήμου.
• Θεατρικό έργο «Η ιστορία ενός σκύλου που τον έλεγαν πιστό» του Λου-
ίς Σεπούλβεδα, σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη, με διοργανώτρια την «Καθετή» 
στις 30.7.2022 στο αμφιθέατρο του κτ. Συγγρού, υπό την αιγίδα του Δήμου.
• Εκδήλωση αφιερωμένη στον ζωγράφο Marc Chagall στις 27.8.2022 
στον προαύλιο χώρο του Κ.Ε. Πόρος με την επιμέλεια και συμμετοχή της 
Λίνας Νικολακοπούλου και του Ιωάννη Σουλιώτη.
• Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου «Leondari Ensemble» στις 28.8.2022 
στοαμφιθέατρο του κτ. Συγγρού υπό την αιγίδα του Δήμου.
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Ένας νέος πολλά υποσχόμενα επιστήμονας με προοπτική διεθνούς 
καριέρας έχει αφοσιωθεί και εγκατασταθεί στο μικρό νησί του Πό-
ρου. Η επιλογή σας δήμαρχε να αφοσιωθείτε στα κοινά σας έχει 
δικαιώσει;
Ναι, απόλυτα! Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό από αυτή την πρόκληση που 
αντιμετωπίζω καθημερινά και από αυτή τη διαρκή σύγκρουση που καλού-
μαι να κάνω με όλα τα κακώς κείμενα αυτού του προβληματικού Kράτους 
στο οποίο ζούμε. Η απογοήτευση και αγανάκτηση που είχα ως πολίτης για 
τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης είναι βασικοί λόγοι που με κίνησαν 
να ασχοληθώ με τα κοινά. Επομένως, από αυτή την άποψη η επιλογή με 
δικαίωσε, γιατί ως Δήμαρχος προσπαθώ να αντιμετωπίσω τα ίδια προβλή-
ματα εκ των έσω. Καθημερινά έχουμε μικρές νίκες και καταφέρνουμε μικρά 
ή μεγαλύτερα αποτελέσματα που αποδεικνύουν ότι αυτό που κάνουμε αξί-
ζει τον κόπο. 

Από το 2014 μέχρι σήμερα τι έχει αλλάξει στον Πόρο; 
Το 2014 η κοινωνία του Πόρου έδωσε ξεκάθαρο μήνυμα για αλλαγή και 
εξέφρασε ξεκάθαρα την επιθυμία της να κινηθεί μπροστά. Έχοντας σαφή 
εντολή να εξασφαλίσει ισονομία και νοικοκυροσύνη, η δημοτική μου αρχή 
συγκρούστηκε με τις παλιές νοοτροπίες που έβαζαν το ατομικό συμφέρον 
πάνω από το κοινό και φρόντισε για την επιβολή και τήρηση κανόνων σε 
όλους τους τομείς της καθημερινότητας, όπως τα κυκλοφοριακά, η καθα-
ριότητα, η χρήση των κ/χ χώρων κ.ά. Επίσης, ο Δήμος και το Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο ξεκίνησαν να κάνουν σημαντικά έργα οριζόντιας αποτελε-
σματικότητας, προτάσσοντας το κοινό καλό από το βόλεμα των συγγενών 
και φίλων. Η αλλαγή που έχει επέλθει αποτυπώνεται με τον πλέον χαρακτη-
ριστικό τρόπο στον Προϋπολογισμό του Δήμου, ο οποίος από 4,6εκ€ το 
2014 αυξάνεται εντυπωσιακά κάθε χρόνο έχοντας φτάσει αισίως το 2022 
στο ποσό των 23εκ€, το οποίο αποτελεί ρεκόρ αναλογικά με τον πληθυ-
σμό των 3.993 κατοίκων μας. 

Τα προτερήματα του Πόρου απέναντι στα αλλά νησιά ποια είναι; 

Βασικό πλεονέκτημα είναι η μικρή απόσταση από την Αθήνα και τις μεγά-
λες πόλεις της Πελοποννήσου και οι μικρές αποστάσεις στο εσωτερικό 
του. Δηλαδή, στον Πόρο έρχεσαι ξεκούραστα και οικονομικά και το ίδιο 
ισχύει για τις μετακινήσεις σου εδώ. Από εκεί και μετά, το μεγάλο πλεονέ-
κτημα του νησιού είναι η φυσική του ομορφιά και η γεωμορφολογία του, 
η οποία είναι μοναδική. Η θάλασσα, το δάσος, ο παραδοσιακός Οικισμός 
του νησιού, καθώς και το μεγάλο και ασφαλές φυσικό λιμάνι ανάμεσα στο 
νησί και στις ακτές της Πελοποννήσου, συνθέτουν κάτι μοναδικό που δεν 
θυμίζει κανένα άλλο μέρος. Τέλος, οι υποδομές του νησιού (λιμάνι, αστικοί 
εξοπλισμοί κ.τ.λ.) διευκολύνουν τον επισκέπτη στην καθημερινότητά του, 
ενώ οι παρεχόμενες υπηρεσίες (καταλύματα, εστίαση) έχουν μεγάλη ποι-
κιλία και απευθύνονται σε όλα τα γούστα και τις οικονομικές δυνατότητες. 

Πόσο κοντά στους στόχους που είχατε βάλει, είστε σήμερα μετά 
την πρώτη σας εκλογή;
Είμαστε αρκετά κοντά, παρότι οι χρόνοι που χρειάζονται για την έγκριση 
και την εκτέλεση έργων είναι αδιανόητα αργοί. Ειδικότερα, ενώ από την 
πλευρά του Δήμου έχουν γίνει εδώ και αρκετά χρόνια όλες οι ενέργειες για 
την υλοποίηση όλων σχεδόν των στόχων που είχαμε θέσει, η παροιμιώδης 
ελληνική γραφειοκρατία αποτελεί έναν τεράστιο παράγοντα καθυστέρη-
σης. Δεν μπορεί να φανταστεί ένας απλός πολίτης πόσα στάδια ενεργειών 
υπάρχουν μέχρι να εγκριθεί και να ξεκινήσει να υλοποιείται ένα έργο και 
πόσοι μήνες μπορεί να περάσουν για να δώσουν μια έγκριση ορισμένες 
Υπηρεσίες ή για να ενημερώσουν για μια απαίτησή τους. Ειδικά οι μικροί 
Δήμοι έχουν μεγάλο πρόβλημα με τις καθυστερήσεις αυτές, καθώς όσο 
μεγαλύτερος είναι ο Δήμος τόσο περισσότερο βοηθιέται με πολιτικές πα-
ρεμβάσεις. Η τοπική αυτοδιοίκηση, όπως άλλωστε και η πολιτική γενικότε-
ρα, είναι μια σκληρή αρένα στην οποία δεν υπάρχει δικαιοσύνη, αλλά ισχύ-
ουν οι νόμοι της ζούγκλας. Ο Δήμαρχος που εκπροσωπεί πολλές χιλιάδες 
ψηφοφόρων βρίσκει ανοικτές πόρτες και για χάρη του μπορεί μέχρι και να 
αλλάξει ο νόμος. Από την άλλη, οι Δήμαρχοι των μικρών Δήμων παλεύου-
με για τους δικούς μας στόχους με διαφορετικούς όρους.

Συνέντευξη του Γιάννη
Δημητριάδη στο 
www.wetravel.gr και τον 
δημοσιογράφο Χρήστο Νέζο
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Ήθελα να μου μιλήσετε για το πολύ σημαντικό έργο του Δήμου σας 
στην πυροπροστασία του νησιού. 
Όπως είναι γνωστό, σε βασικούς τομείς στους οποίους η Πολιτεία οφείλει 
να παρέχει βασικές υπηρεσίες στους κατοίκους της (υγεία, παιδεία, αθλητι-
σμός κ.ά.), πολλά μικρά νησιά είναι εγκαταλελειμμένα στην τύχη τους. Έτσι, 
μεταξύ άλλων ελλείψεων, στον Πόρο δεν υπάρχει επαγγελματικό κλιμάκιο 
της Πυροσβεστικής. Μάλιστα, δεδομένου ότι το νησί μας είναι ένα εξ ολο-
κλήρου πευκόφυτο νησί, η Πολιτεία θα όφειλε να δίνει πολύ μεγαλύτερη 
προσοχή. Καθώς αυτό δεν συμβαίνει, από το 2018 ο Δήμος Πόρου έχει 
δημιουργήσει και λειτουργεί με δικές του δαπάνες Εθελοντικό Πυροσβε-
στικό Κλιμάκιο, στο οποίο υπηρετούν 17 Ποριώτες εθελοντές πυροσβέστες 
και μόνο 3 αξιωματικοί της Πυροσβεστικής. Επίσης, από το 2021 ο Δήμος 
έχει συντάξει και θεσμοθετήσει Τοπικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Φυσικών Κα-
ταστροφών, το οποίο μάλιστα εφαρμόσαμε πρόσφατα με απόλυτη επιτυ-
χία σε άσκηση προσομοίωσης αντιμετώπισης πυρκαγιάς. Τέλος, μετά από 
ενέργειες και πίεση που άσκησα τους προηγούμενους μήνες, για πρώτη 
φορά τοποθετήθηκαν στον Πόρο για την καλοκαιρινή περίοδο του 2022 
πέντε εποχιακοί πυροσβέστες, οι οποίοι θα ενισχύσουν το έργο του Εθε-
λοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου. 

Το μεγαλύτερο σας όνειρο για τον Πόρο πιο είναι; 
Υπάρχουν δύο τεράστιας κλίμακας έργα, τα οποία σχεδιάζουμε εδώ και 
καιρό και η υλοποίησή τους θα είναι για εμένα έργο ζωής. Πρόκειται για 
την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου και των λιμενικών υποδομών στις 
περιοχές Ασκέλι, Πέρλια και Νεώριο (δηλαδή εκτός κέντρου) και για την 
ανάπλαση όλων των κοινόχρηστων χώρων του Οικισμού και της περιοχής 
της Πούντας στο κέντρο. Πρόκειται για συνδυαστικά έργα με μεγάλο χρο-
νικό ορίζοντα ολοκλήρωσης, τα οποία προϋποθέτουν τη διευθέτηση των 
δικτύων κοινής ωφέλειας στο υπέδαφος, την ύπαρξη σχετικών Μελετών και 
εγκρίσεων και φυσικά την εξεύρεση των αναγκαίων πόρων. Η υλοποίηση 
αυτών των έργων και η συνεχής εξέλιξη των λύσεων που προωθούνται στα 
κυκλοφοριακά και συγκοινωνιακά θέματα θεωρώ ότι θα αποτελέσουν τις 
βάσεις για την περαιτέρω αναβάθμιση του νησιού και για πλήθος άλλων 
θετικών συνεπειών. 

Πολλοί θυμόμαστε τον Πόρο με το εμβληματικό θωρηκτό ΑΒΕ-
ΡΩΦ να δεσπόζει στο λιμάνι του Κέντρου Εκπαίδευσης. Γιατί δεν 
ζητάτε από το Κράτος να σας φέρει κάποιο άλλο, όπως το ΘΑΛΗΣ 

Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ; 
Δυστυχώς έχουμε πολύ πιο κρίσιμα θέματα να συζητάμε με το Πολεμικό 
Ναυτικό και το Υπουργείο Άμυνας. Αναφέρομαι στο γήπεδο και τις αθλη-
τικές εγκαταστάσεις του στρατοπέδου. Πρόκειται για εγκαταστάσεις που 
στην πραγματικότητα η κατασκευή και συντήρησή τους στο παρελθόν έχει 
γίνει προς όφελος της κοινωνίας του Πόρου και όχι τόσο για το ίδιο το 
Π.Ν. που τις χρησιμοποιεί ελάχιστα. Ο Δήμος μας από το 2015 και μετά 
ζητάει η χρήση των χώρων αυτών να του παραχωρηθεί με Προγραμματική 
Σύμβαση, ώστε να αναλάβουμε την ευθύνη τους και η χρήση τους από 
τους πολίτες να μην γίνεται παράτυπα. Ωστόσο, τα χρόνια περνάνε χωρίς 
κανείς από τους συνομιλητές μου στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία 
να δίνει λύση. Όπως γίνεται αντιληπτό, δεν θα μπορούσα την ίδια στιγμή 
που δεν βρίσκω ανταπόκριση σε αυτό το τόσο ζωτικής σημασίας ζήτημα, 
να θέτω χαμηλότερης προτεραιότητας αιτήματα που η τυχόν ικανοποίησή 
τους θα έβγαζε από το πρώτο πλάνο των συζητήσεων το κρίσιμο θέμα 
του γηπέδου. Άλλωστε, κάτι τέτοιο συνέβαινε τις προηγούμενες δεκαετίες 
και αυτή είναι σίγουρα μια βασική αιτία για την οποία δεν είχε λυθεί ποτέ 
το ζήτημα του γηπέδου. Παρ’ όλα αυτά, όπως έχω πληροφορηθεί, υπάρ-
χει μεγάλη πιθανότητα ένα άλλο εμβληματικό σκάφος -και μάλιστα πολύ 
πιο όμορφο- το ιστιοφόρο «Ευγένιος Ευγενίδης» να ελλιμενισθεί σύντομα 
στον Ναύσταθμο προσθέτοντας αίγλη στην εικόνα του νησιού. 

Στο μεγάλο θέμα που έχει προκύψει σχετικά με την αδειοδότηση 
νέων ιχθυοκαλλιεργειών γύρω από το νησί, ποια είναι τα επόμενα 
σχέδια σας; Οι Δήμος Πόρου και γενικά οι δημότες θέλουν τη νέα 
επένδυση στο τόπο τους; 
Πρόκειται για μια επένδυση ξένη που μόνο ζημιά θα προκαλέσει στον 
τόπο μας και είναι απολύτως ανεπιθύμητη. Δεν μιλάμε για κάποια λίγα ιχθυ-
οτροφεία, τα οποία άλλωστε βρίσκονται στο νησί επί δεκαετίες, προκα-
λώντας διαχρονικά επιβάρυνση στην τοπική οικονομία και το περιβάλλον, 
αλλά μιλάμε για τη δημιουργία μιας μεγάλης βιομηχανικής ζώνης που θα 
καταλαμβάνει το 1/4 του νησιού, των ακτών του και της θαλάσσιας περιμέ-
τρου του. Πρόκειται για ένα αρρωστημένο σχέδιο που πολύ απλά λέω ότι 
δεν μπορεί να υλοποιηθεί στον Πόρο. Όσο πιο γρήγορα το αντιληφθεί η 
Πολιτεία, τόσο το καλύτερο για όλους. Όσο πιο αργά το αντιληφθεί, τόσο 
το χειρότερο. Δεν είναι μια απόφαση που μπορεί να εφαρμοσθεί. Είναι 
ζήτημα ζωής ή θανάτου για εμάς και εγώ ως εκπρόσωπος της κοινωνίας 
οφείλω να μεταδώσω αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα στην Κυβέρνηση.




