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Aγαπητέ Βασίλη,
στη συνέχεια της τηλ. επικοινωνίας σχετικά με το πρόβλημα των ιχθυοτροφείων στην περιοχή
του Πόρου, σου στέλνω την απάντησή μου στο σχετικό Δ.Τ. του Δημητριάδη:
Στις 9/5/2017, απέστειλα την πιο κάτω πρόσκληση με τίτλο : "ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ".
Και κείμενο:
"Μετά το θέμα που προέκυψε με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής σχετικά με
την μετεγκατάσταση των ιχθυοτροφείων στον Πόρο, ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Αττικής κ.
Παναγ. Χατζηπέρος συγκαλεί σύσκεψη στο γραφείο του στον Πειραιά την Παρασκευή 12 Μαϊου
2017, με θέμα "Λειτουργία μονάδων ιχθυοκλλιέργειας στην Π.Ε. Νήσων και τροποποίηση
χωροταξικού σχεδιασμού [ΚΥΑ 31722/4-11-2011]. Στην σύσκεψη έχουν προσκληθεί να
συμμετάσχουν οι Βουλευτές Α'&Β' Πειραιά......
Το χωροταξικό για τις ιχθυοκαλλιεργειες είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση για τα νησιά του
Αργοσαρωνίκου κι όχι μόνον, των οποίων η οικονομική ζωή στηρίζεται στον Τουρισμό και
ειδικά στον θαλάσσιο και δενμπορεί να ρυθμίζεται με μία ΚΥΑ η οποία υπεγράφει δια
περιφοράς στις 4 Νοεμβρίου του 2011, την τελευταία στιγμή πριν την πτώση της Κυβέρνησης Γ.
Παπανδρέου.
Απαιτείται Αναθεώρηση της υφισάμενης ΚΥΑ, έτσι ώστε να υπάρξει μιά ορθολογική αντιμετώπιση
περιβαλλοντολογικά κι επιστημονικά αποδεκτη, με σεβασμό στον άνθρωπο , το περιβάλλον και
την οικονομία του τόπου μας."
Στις 12 Μάιου του '17 είχα συγκαλέσει , σαν Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Αττικής,, ευρεία
σύσκεψη για την χωροθέτηση των ιχυειοκαλλιεργητικών μονάδων στον Αργοσαρωνικό. {ΠΟΑΥ].
Έτσι ποιπόν στην εν λόγω σύσκεψη συμμετείχαν Βουλευτές των Α'&'Β' Πειραιά,[ Εωαγ.
Καρακώστα, Γ. Γενιά, Ελ. Σταματάκη Θ. Δρίτσα], Αντιπεριφερειαρχές Περιφερειακοι Σύμβουλοι
ο Δήμαρχος Πόρου με τους δύο τότε Αντιδημάρχους κι υπηρεσιακοί παράγοντες.
Σκοπός της σύσκεψης ήταν η έκφραση απόψεων/προτάσεων σχετικά με την επικείμενη
οριστικοποίηση των ΠΟΑΥ στο τέλος του '19. σύμφωνα με την ΚΥΑ του '11.
Αντί λοιπόν ο Δήμαρχος κ. Ι. Δημητριάδης να προσκομίσει θέσεις και προτάσεις, προκειμένου
να πάμε συγκροτημένοι στην αναθεωρηση της ΚΥΑ, φρόντησε να πυροδοτήσει και να διαλύσει
ουσιαστικά την σύσκεψη χρησιμοποιόντας πρωτοφανείς κι ανοίκειους χαρακτηρισμούς σε βάρος
μου [οτι λέω μπούρδες, είμαι κολοτούμπας κλπ] και σε βάρος του τότε Αντιπεριφερειάρχη
Περιβάλλοντος κ. Αθ. Αναγνωστόπουλο, την Περιφερειάρχη και το Περιφερειακό Συμβούλιο, το
οποίο τροποποίησε την απόφαση για την ΚΥΑ αλλά να παραμείνει το ιχθυοτροφείο κάτω από το
εργοστάσιο του βιολογικού. .......
Μετά λοιπόν απ' αυτή την απαράδεκτη συμεριφιρά, όπου τορπίλησε κάθε δυνατότητα
εποικοδομητικής παρέμβασης, έρχεται τώρα και κλαίει κι οδύρετε πανω απο το "χυμένο γάλα "
που αυτός έχυσε.
Πού είναι οι προιτάσεις του Δήμου Πόρου για να εμποδίσει αυτή την τραγική εξέλιξη για το
ΑΤΥΧΟ νησί του Πόρου΄
Των φρονήμων τα παιδιά πρίν πεινάσουν μαγειρεύουν.Χρειάζεται όμως φρόνηση.......'
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