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Η παρζμβαςθ τθσ Μαρίνασ Αλμπάντθ, δικθγόρου, με αφορμι τθ ςυνεδρίαςθ του 
Δθμοτικοφ υμβουλίου ςτισ 27 Αφγουςτου 2012 

 
Χκεσ, διεξιχκθ ςυηιτθςθ του δθμοτικοφ 
ςυμβουλίου Ρρζβεηασ, για το πρόβλθμα 
του λιμενικοφ αλιευτικοφ καταφυγίου του 
Ραντοκράτορα, θ οποία διιρκεςε ςχεδόν 
τρεισ ϊρεσ, για να καταλιξει θ 
πλειοψθφία του Δ.Σ., ότι δεν υπάρχει 
λόγοσ να πάρει απόφαςθ, οφτε καν να 
τοποκετθκεί, παίρνοντασ κζςθ υπζρ ι 
κατά τοφ, ιδθ εκτελοφμενου, ζργου. 
 
Θ ςυηιτθςθ, θ οποία χαρακτθρίςτθκε από 
ζνταςθ και εκατζρωκεν αντεγκλιςεισ, 
είχε όλα τα χαρακτθριςτικά μιασ 
οπερζτασ, ςτθν οποία «κεςμικοί», 
κζλοντασ να τθριςουν το δθμοκρατικό 
πρόςχθμα, τοποκετικθκαν για να 
δθλϊςουν, ςτθν πλειοψθφία τουσ ότι, 
αφ’ θσ ςτιγμισ το «ζργο» είναι «κεςμικό» 
και εκτελείται από τθν Ρεριφζρεια, 
οποιαδιποτε απόφαςθ δεν κα είχε 
νόθμα, διότι, όπωσ χαρακτθριςτικά είπε ο 
διμαρχοσ: «Δεν μποροφμε να 
ςταματήςουμε το ζργο».  
 

 
 

Κανόνασ και εξαιρζςεισ 
 
Λαμπρζσ εξαιρζςεισ ςτθν παραπάνω 
πλειοψθφικι άποψθ, ιταν οι κζςεισ  των 
κ.κ. Λωάννθ ζντηου, τθσ παράταξθσ 
«Δθμόςιοσ Χϊροσ», Βαγγζλθ Τςοβίλθ τθσ 
παράταξθσ «Λαϊκι Συςπείρωςθ» και 
Δθμιτρθ Αυδίκου, ςτον οποίο οφείλουμε 
ιδιαίτερθ μνεία, διότι, παρότι δθμοτικόσ 

ςφμβουλοσ τθσ πλειοψθφίασ, με τθν 
περιεκτικι, αλλά πλιρθ ουςίασ, 
τοποκζτθςι του, απζδειξε τθν αγάπθ του 
για το περιβάλλον, αλλά και το ικοσ του, 
υποβάλλοντασ μία πολφ καλι πρόταςθ. 
 
Μεταξφ άλλων, τοποκετικθκε και ο 
Αντιπεριφερειάρχθσ κ. Λωάννου, ο οποίοσ, 
επζμενε ςτον αναπτυξιακό χαρακτιρα 
του «ζργου», κάνοντασ ιδιαίτερθ μνεία 
ςτισ υποτικζμενεσ αποφάςεισ τόςο του 
ΣτΕ, όςο και του Μονομελοφσ 
Ρρωτοδικείου Ρρζβεηασ, οι οποίεσ, 
ςφμφωνα πάντα με τα λεγόμενα του κ. 
Λωάννου, απζρριψαν τισ αιτιςεισ και τθν 
προςφυγι των πολιτϊν. Στθν πορεία, 
βζβαια, εν μζρει αναςκεφαςε, αλλά θ 
προςπάκεια που επζδειξε τόςο ό ίδιοσ, 
όςο και θ πλειοψθφία των δθμοτικϊν 
ςυμβοφλων που τάςςονται υπζρ του 
λιμενικοφ καταφυγίου, για δθμιουργία 
εντυπϊςεων περί οριςτικισ κρίςθσ επί 
του νομικοφ κζματοσ, φαίνεται να ζχει 
κάνει καλά τθ δουλειά τθσ αφοφ, πολλοί 
ςυμπολίτεσ μασ κεωροφν ότι ιδθ τα 
δικαςτιρια τάχκθκαν οριςτικά και 
αμετάκλθτα υπζρ τθσ εκτζλεςθσ του 
ζργου. Εκτόσ κι αν, ο κ. Λωάννου κι οι 
λοιποί Καππαδόκεσ, υπζρμαχοι του 
ζργου, γνωρίηουν κάτι που οι υπόλοιποι 
αγνοοφμε.  
 
Ρολλοί πολίτεσ, είτε ωσ εκπρόςωποι 
φορζων, είτε ατομικά, τοποκετικθκαν, 
αλλά  και διζκοψαν επανειλθμμζνα τουσ 
ομιλθτζσ ςε μία, ομολογουμζνωσ, χαλαρι 
διαδικαςία, ίςωσ γιατί ο διευκφνων 
αρχικά τθ ςυηιτθςθ, κ. Ριπιλίδθσ, 
προςπάκθςε, και ορκϊσ, να δϊςει τον 
λόγο ςε όςο το δυνατόν περιςςότερα 
άτομα. Ρροςωπικά, όμωσ, 
αντιμετωπίςτθκα μ’ ζναν ιδιότυπο 
ρατςιςμό, τόςο από τον ίδιο, όςο και από 
κάποια άλλα μζλθ του Δθμοτικοφ 
Συμβουλίου. Ιμουν το μόνο άτομο που, 



ςε κάκε μου παρζμβαςθ, δεχόμουν τα 
πυρά του ιδίου,  του αντιπροζδρου κ. 
Τςαγκάρθ, αλλά και τον χλευαςμό 
κάποιων ςυμβοφλων, εισ εκ των οποίων 
(ο κ. Σαραμπατςίνασ) με ρϊτθςε πόςο 
διάςτθμα(!) μζνω μόνιμα ςτθν Ρρζβεηα!!! 
 
Ομολογϊ, βζβαια, ότι οι παρεμβάςεισ 
μου δεν ιταν ςφμφωνεσ με το 
πρωτόκολλο, αλλά παραςφρκθκα, τόςο 
από τθν όλθ χαλαρι διαδικαςία, όςο και 
από τα αιςκιματα που τρζφω για τον 
Ραντοκράτορα, το μζροσ όπου 
ακοφμπθςα τθν καρδιά μου, από τότε 
που κυμάμαι τον εαυτό μου και όπου, 
πλζον, ευτφχθςα να εγκαταςτακϊ. “My 
home is where my heart is”, λζνε οι 
Άγγλοι και αυτό ιςχφει για τουσ 
περιςςότερουσ από μασ. 
 
Κα ςτακϊ, λίγο, επί τθσ ςυμπεριφοράσ 
των ανωτζρω, για να τονίςω ότι θ πρϊτθ 
μου επαφι με τουσ ςυγκεκριμζνουσ 
αιρετοφσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ τθσ 
πόλθσ μασ, μου προκάλεςε αιςκιματα 
ανάλογα μ’ αυτά που κα ζνιωςαν οι 
μετανάςτεσ τθσ Ακινασ, κφματα τθσ 
επιχείρθςθσ «Ξζνιοσ Ηευσ». Το κυρίαρχο, 
λοιπόν, αίςκθμα, ιταν αυτό ενόσ παρία. 
Ρροφανϊσ, μθ γνωρίηοντάσ με 
προςωπικά και ωσ μθ εμπίπτουςα ςτο 
πελατειακό κοινό των εν λόγω αιρετϊν, 
δεν κεωρικθκε άξια ςθμαςίασ θ 
επανειλθμμζνθ  ζκκλθςι μου να 
τοποκετθκϊ, τθν ίδια ςτιγμι που 
κακζνασ από τουσ παρευριςκόμενουσ 
ζπαιρνε όποτε ικελε τον λόγο, 
αντιδικοφςε, παρενζβαινε κλπ. Στο τζλοσ, 
βζβαια, μετά από τθν επιμονι μου, μου 
δόκθκε χρόνοσ από τον κ. Ριπιλίδθ, για να 
δεχκϊ μία άλλου είδουσ επίκεςθ 
πολιτικισ εμπάκειασ, αυτι του 
αντιδθμάρχου Λοφρου, το όνομα του 
οποίου μοφ διαφεφγει και ο οποίοσ, 
αφοφ ηιτθςε επανειλθμμζνα από τον 
πρόεδρο να μου αφαιρζςει τον λόγο και 
να μου κλείςει το μικρόφωνο, 
φωνάηοντασ «γιατί τθν αφινεισ και 
μιλάει;», αποχϊρθςε από τθν αίκουςα, 
αποδεικνφοντασ τα… δθμοκρατικά του 

φρονιματα.  
Αρχι άνδρα δείκνυςι! 
 

Ερωτιματα και απαντιςεισ 
 
Τα ερωτιματα που προκφπτουν είναι 
εφλογα: 

 Ροιοσ ο λόγοσ να ςυηθτθκεί ςτο Δ.Σ. 

το κζμα του λιμενικοφ-αλιευτικοφ 
καταφυγίου Ραντοκράτορα, εφόςον, 
όπωσ αποδείχκθκε, ΕΞΑΧΘΣ ΔΕΝ υπιρχε 
θ πολιτικι βοφλθςθ να καταλιξει ςε 
απόφαςθ;  
 

- Θ απάντθςθ είναι προφανισ. 
Για να ενδυκοφν θ δθμοτικι 
αρχι και θ αντιπολίτευςθ του 
κυρίου Γιαννάκθ (ο οποίοσ, 
ειριςκω εν παρόδω, ζλαμψε 
δια τθσ απουςίασ του, παρότι 
είχε τοποκετθκεί κατά του 
«ζργου») τθσ δθμοκρατικισ 
νομιμοφάνειασ. «Ναι, ακοφμε 
τουσ δημότεσ, αλλά τι να 
κάνουμε κι εμείσ; Το ζργο δεν 
μποροφμε να το 
ςταματήςουμε», νίβοντασ τασ 
χείρασ τουσ ωσ άλλοι Ρόντιοι 
Ριλάτοι. 

 Τι ςκοπιμότθτα ζχει ζνα αλιευτικό 

καταφφγιο χωρθτικότθτασ ογδόντα (80) 
ςκαφϊν,  το οποίο –υποτίκεται- ότι 
γίνεται για τθν εξυπθρζτθςθ των  
δεκατριϊν (13) ψαράδων του 
Ραντοκράτορα, όταν μάλιςτα οι δϊδεκα 
(12) εξ αυτϊν διαφωνοφν με τθν 
καταςκευι του, για λόγουσ οικονομικοφσ, 
οικολογικοφσ, αλλά και διότι γνωρίηουν 
από πρϊτο χζρι ότι δεν κα είναι αςφαλζσ 
για τα ςκάφθ τουσ, τθ ςτιγμι που θ 
ςυγκεκριμζνθ περιοχι βάλλεται από 
ιςχυροφσ ανζμουσ, που ενίοτε ξεπερνοφν 
και τα 10 μποφόρ; Κυμόμαςτε όλοι τθν 
από αζροσ επιχείρθςθ διάςωςθσ του 
πλθρϊματοσ του ρϊςικου φορτθγοφ 
πλοίου, που προςάραξε εκεί τον 
περαςμζνο χειμϊνα, όταν τα κφματα 
ςκζπαηαν τα κατάρτια.  

 



- Τθν απάντθςθ τθν ζδωςε 
(προφανϊσ άκελά του) ο κ. 
Τςαγκάρθσ, ο οποίοσ είπε: «Δεν 
είναι κακό να μπουν και άλλα 
ςκάφθ μζςα. Έρχονται οι 
άνκρωποι με τα φουςκωτά 
τουσ ςτθν Πρζβεηα και δεν 
ζχουν ποφ να τα βάλουν». Ζτςι, 
ακριβϊσ, κ. Τςαγκάρθ! Ππωσ το 
είπατε. Δεν πρόκειται για 
αλιευτικό καταφφγιο, αλλά για 
καταςκευι μιασ μαρίνασ, ς’ ζνα 
μοναδικοφ κάλλουσ 
οικοςφςτθμα, το οποίο κα 
πλθγεί ανεπανόρκωτα και το 
οποίο, αν ποτζ δθμιουργθκεί 
πραγματικι οικολογικι 
ςυνείδθςθ ςτουσ ανκρϊπουσ 
που κρίνουν το μζλλον και τισ 
τφχεσ των παιδιϊν μασ, κα 
χρειαςτεί δεκάδεσ χρόνια για ν’ 
αποκαταςτακεί, χωρίσ να 
μποροφμε να παραβλζψουμε 
τθν καταςτροφι των 
κοραλλιογενϊν, γεμάτων 
απολικϊματα, βράχων, που 
χρειάςτθκαν εκατομμφρια 
χρόνια για να δθμιουργθκοφν. Ο 
ίδιοσ επεδίωξε να μασ πείςει ότι 
«πρακτικά, είναι λιγότερεσ οι 
θζςεισ»!!! Μόνο που δεν ζλαβε 
υπόψθ του τθν κατάκεςθ, κατά 
τθν εκδίκαςθ των αςφαλιςτικϊν 
μζτρων, ςτισ 21 Αυγοφςτου, του 
μθχανικοφ τθσ Ρεριφζρειασ, ο 
οποίοσ κατθγορθματικά διλωςε 
ότι το καταφφγιο κα εξυπθρετεί 
ογδόντα (80) ςκάφθ.  

Γιατί θ επιμονι του κ. Δθμάρχου και 

τθσ πλειοψθφίασ των ςυμβοφλων 
(εξαιρουμζνων όςων ανζφερα) ςτθ 
μελζτθ περιβαλλοντικϊν όρων, τθ ςτιγμι 
που είναι γνωςτό τοισ πάςι ότι αυτζσ οι 
μελζτεσ είναι «καρμπόν», με μερικζσ 
μόνο τροποποιιςεισ, που γίνονται για να 
κεωρθκεί ότι καλφπτουν τθν περιοχι 
ςτθν οποία αναφζρονται; Κι αφοφ, κ. 
Μπαΐλθ, δθλϊνετε «μθ ειδικόσ», γιατί δεν 
προβικατε ςε μια απλι ανάγνωςθ τθσ 
μελζτθσ του κ. Δεγκλερι, θ οποία 

περιγράφει με τα μελανότερα χρϊματα 
τισ περιβαλλοντικζσ επιπτϊςεισ που κα 
ζχει θ εκτζλεςθ του «ζργου» ςτο 
οικοςφςτθμα, ενάλιο και παράλιο, αλλά 
επικαλείςκε αποκλειςτικά και μόνο τθ 
μελζτθ περιβαλλοντικϊν όρων, θ οποία 
ςυνετάγθ προ 8ετίασ, μθ λαμβάνοντασ 
υπόψθ τισ νζεσ επιςτθμονικζσ ζρευνεσ, 
που αποδεικνφουν τθν επικινδυνότθτα 
τζτοιου είδουσ επεμβάςεων ςτο 
οικοςφςτθμα;  

 
- Θ απάντθςθ είναι και πάλι 
προφανισ. Διότι, θ επίκλθςθ τθσ 
(φερόμενθσ ωσ) νομιμότθτασ 
ευνοεί τουσ πιςτοφσ των 
κομματικϊν γραμμϊν, ειδικά 
όταν αφοροφν ςε χρθματικά 
ποςά, μερικϊν εκατομμυρίων 
ευρϊ. Και όχι, κ. Μπαΐλθ και κ. 
ςφμβουλοι. Δεν είναι ανάξιο 
λόγου το ποςό αυτό και να το 
λζτε δθμόςια, ςιμερα, ςτθν 
Ελλάδα τθσ φτϊχειασ, τθσ 
ανεργίασ, των αυτοκτονιϊν, των 
υπερχρεωμζνων νοικοκυριϊν, 
τθσ ζλλειψθσ ιατρικισ 
περίκαλψθσ και φαρμάκων, των 
αςτζγων, είναι –αν μθ τι άλλο- 
ΥΒΡΙ, με τθν αρχαία ζννοια τθσ 
λζξθσ. 
Να κυμάςτε, κφριοι άρχοντεσ 
τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, πωσ 
ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι 
απαραίτθτα και θκικό.  

 

Ιςτορία και ηωι ςτον 
Παντοκράτορα 
 
Ο Ραντοκράτορασ δθμιουργικθκε ωσ 
ζνασ μικρόσ οικιςμόσ, που κα 
εξυπθρετοφςε τουσ τότε πρόςφυγεσ. 
Μικρά, πλίνκινα ςπίτια ςτζγαςαν 
κατατρεγμζνουσ ανκρϊπουσ, ςτουσ 
οποίουσ παραχωρικθκαν κλιροι, για να 
μποροφν να ηιςουν. 
Σ’ αυτόν τον ιδιόμορφο, μορφολογικά, 
τόπο, βρζκθκα ςε πολφ μικρι θλικία, 
αποκτϊντασ τθν πρϊτθ μου επαφι με τθ 
κάλαςςα. Σ’ αυτόν τον όρμο μοφ ζμακε ο 
πατζρασ μου να κολυμπϊ, να κάνω 



μακροβοφτια κι ελεφκερθ κατάδυςθ και, 
όταν μεγάλωςα περιςςότερο, να 
ψαρεφω. Οι πιο ευτυχιςμζνεσ περίοδοι 
τθσ παιδικισ μου θλικίασ ταυτίηονται με 
τον τόπο αυτό. Κι αργότερα, 
μεγαλϊνοντασ, ζνιωκα τθν οικειότθτα 
που νιϊκει κάποιοσ ςτον αγαπθμζνο του 
τόπο, με  τ’ αρϊματα του γιαςεμιοφ, των 
λεμονανκϊν, τθσ αγριοςυκιάσ, τθσ 
βελοφδινθ υγραςίασ, των ανζμων και τθσ 
Κάλαςςασ. Εδϊ μεγάλωςα και πζραςα τα 
καλοκαίρια μου, ς’ αυτι τθ γωνιά του 
πλανιτθ, που για μζνα φαντάηει 
Ραράδειςοσ.  
Μια ανάςα απόςταςθ από τθν πόλθ κι 
όμωσ οι Ραντοκρατορίτεσ ζνιωκαν πάντα 
πρόςφυγεσ. Μςωσ γιατί, πολλοί από τουσ 
«ντόπιουσ» τοφσ αντιμετϊπιςαν με 
επιφφλαξθ, ενίοτε και με υπεροψία, κάτι 
που, ςε ςυνδυαςμό με τον ξεριηωμό τουσ, 
τουσ ζκανε να νιϊκουν ανεπικφμθτοι και 
να αυτοπεριορίηονται ςτον μικρό τουσ 
χϊρο.  
Τα χρόνια πζραςαν ϊςπου, ςτισ αρχζσ τθσ 
δεκαετίασ του ’90, οι οικιςτικζσ ανάγκεσ 
τθσ πόλθσ μεγάλωςαν, με αποτζλεςμα ν’ 
αρχίςουν οι οικοδομικζσ επεκτάςεισ  ςτον 
άλλοτε προςφυγικό καταυλιςμό. Κι όςο 
περιςςότερο περνοφςαν τα χρόνια, τόςο 
μεγάλωνε θ οικιςτικι ανάπτυξθ του 
Ραντοκράτορα, μετατρζποντάσ τον 
ςταδιακά ς’ ζνα από τα ωραιότερα 
προάςτια τθσ Ρρζβεηασ, ανεβάηοντασ, 
ςυγχρόνωσ, και τθν αξία των ακινιτων. 
Και πάνω που ο Ραντοκράτορασ κι οι 
κάτοικοί του, απόγονοι των προςφφγων 
τθσ ωμυλίασ, άρχιςαν να βρίςκουν 
επιτζλουσ τθ δικαίωςι τουσ, ζρχεται θ 
«ανάπτυξθ», υπό τθ μορφι πολλϊν 
χιλιάδων κυβικϊν τςιμζντου, για τθν 
καταςκευι ενόσ «φαραωνικοφ», όπωσ 
εφςτοχα χαρακτθρίςτθκε, ζργου, που κα 
καταςτρζψει τθν πιο όμορφθ περιοχι τθσ 
Ρρζβεηασ, κα μολφνει τθ κάλαςςα με 
απόβλθτα, μπαταρίεσ, βενηίνεσ, τοξικά 
κατάλοιπα από τα χρϊματα των ςκαφϊν, 
κα καταςτρζψει ζνα εξαιρετικό 
οικοςφςτθμα και ςτθ κζςθ του κα 
υψωκοφν κατάρτια πολυτελϊν ςκαφϊν, 
για λίγουσ. Κάποιοι επιχαίρουν, 
ονειρευόμενοι πριγκθπικζσ καλαμθγοφσ, 

τουρίςτεσ ςτα ενοικιαηόμενα, ηεςτό 
χριμα να ρζει ςτισ τςζπεσ τουσ. Αλλά 
οφτε μια ςτιγμι δεν ςκζφκθκαν τθν 
απαξίωςθ του οικιςμοφ, απαξίωςθ που 
κα προκαλζςει θ μαρίνα, μολφνοντασ τθν 
κακαρότερθ κάλαςςα που υπάρχει δίπλα 
ςτθν πόλθ.  
 

Θα τουσ το επιτρζψουμε; 
 
Τα νιόνυμφα ηευγάρια κα βρουν αλλοφ 
θλιοβαςίλεμα για να τραβιξουν τισ 
ρομαντικζσ φωτογραφίεσ του γάμου 
τουσ, αλλά τα παιδιά των 
Ραντοκρατοριτϊν κα μεγαλϊςουν ς’ ζναν 
τόπο μολυςμζνο, κατεςτραμμζνο, ςε μια 
κάλαςςα που δεν κα μπορεί να τουσ 
δεχκεί ςτθν αγκαλιά τθσ, που δεν κα 
μποροφν να ρίξουν τθν πρϊτθ τουσ 
πετονιά, γιατί δεν κα ‘χει ψάρια και δεν 
κα ξενυχτάνε ςτθν ακρογιαλιά, 
περιμζνοντασ τθν ανατολι. Πςο για τθν 
αξία των οικοπζδων; Ζνα είναι ςίγουρο. 
Στο γενικό ξεποφλθμα αυτοφ του τόπου 
που μασ ζφερε θ τφχθ να ηιςουμε, 
κάποιοσ ιδιϊτθσ που κα εξαγοράςει, 
ζναντι πινακίου φακισ, τθν υπό 
καταςκευι μαρίνα, κα φροντίςει  για τθν 
πλιρθ απαξίωςθ των οικοπζδων, εξαιτίασ 
τθσ μόλυνςθσ. 
 
Αυτι θ τςιμεντζνια μαρίνα κα είναι θ 
ταφόπλακα του Ραντοκράτορα. Κα τουσ 
το επιτρζψουμε; 
 

Μαρίνα Αλμπάντθ 


