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ΘΕΜΑ : «Ευχαριστήρια Επιστολή - Παράδοση καθηκόντων Λιμενάρχη Πόρου» 
 
 
        Σήμερα 21-12-2020 με απόφαση της Στρατιωτικής και Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, παραδίδω μετά από δυόμιση χρόνια τη Διοίκηση του 

Λιμεναρχείου Πόρου μετατιθέμενος ως Ναυτιλιακός ακόλουθος Αμβούργου. 

       Με το παρόν θα ήθελα κατ’ αρχάς να εκφράσω τις εκ βάθους καρδιάς ευχαριστίες μου προς όλη 

την τοπική κοινωνία του Πόρου για τη συνεργασία αυτά τα χρόνια και την έμπρακτη συμπαράστασή 

τους στο έργο της Υπηρεσίας μας. 

       Ευχαριστώ τη Δημοτική Αρχή Πόρου και ειδικότερα τον Δήμαρχο Πόρου Δημητριάδη Ιωάννη για 

την άριστη συνεργασία που είχαμε προς το συμφέρον του τόπου του Πόρου, ιδίως το τελευταίο 

χρονικό διάστημα που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις πρωτόγνωρες όχι μόνο για εμάς 

αλλά για ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίες απαιτούν συγκροτημένες διοικητικές Αρχές για να 

αντιμετωπιστούν. Πολλές ευχαριστίες και στη Δημοτική Αρχή Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων και τον 

Δήμαρχο κ. Πολλάλη Σπ. για την αγαστή μας συνεργασία. 

       Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την εκκλησία και τους τοπικούς ιερείς του Πόρου 

προεξάρχοντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Ύδρας, Σπετσών, Αιγίνης, Ερμιονίδας και 

Τροιζηνίας κ. Εφραίμ, ο οποίος με ενέπνευσε προκειμένου να έρθω πιο κοντά στην εκκλησία. 

      Θερμές ευχαριστίες στον Πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου κ. Δημητριάδη 

Αλέξανδρο καθώς και στον διατελέσαντα Πρόεδρο κ. Αλιφέρη Γεώργιο, όχι μόνο για την άριστη 

συνεργασία μας, η οποία επιβεβαιωνόταν σε κάθε θέμα που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε από 

κοινού, αλλά και για την μέριμνα για διάθεση σημαντικών πόρων δεκάδων χιλιάδων ευρώ 

προκειμένου βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας του προσωπικού του Λ/Χ Πόρου, για τις οποίες 

υπήρχε απόλυτη ανάγκη να πραγματοποιηθούν.  

       Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Διοικητή του Κ.Ε. Πόρος Πλοίαρχο Μορελάτο Δημήτριο ΠΝ,  στον 

πρώην και στη νυν Διοικητή του Α.Τ. Πόρου, στο Α.Τ. Τροιζήνας, στον Προϊστάμενο του 

Πυροσβεστικού Εθελοντικού Κλιμακίου για την άριστη συνεργασία των Υπηρεσιών μας σε κάθε 

περιστατικό που αντιμετωπίσαμε από κοινού στο πλαίσιο των καθηκόντων μας. 

      Ευχαριστώ επίσης όλους του πλοιάρχους, κυβερνήτες και πληρώματα του σπουδαίου στόλου 

του Πόρου μας για την άμεση και ανιδιοτελή τους προσφορά σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης 

καθώς και σε κάθε ανάγκη η οποία προέκυψε, όπως επίσης ευχαριστίες οφείλω ειδικά και στους 
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πλοιοκτήτες των Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων της πορθμειακής γραμμής για την άριστη συνεργασία μας και την 

συμμόρφωσή τους προς τις σχετικές αποφάσεις που εκδόθηκαν με σκοπό τη διασφάλιση της 

δημόσιας υγείας.  

        Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκπροσώπους των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων 

μαζικής ενημέρωσης για την αντικειμενική και ανιδιοτελή προβολή του έργου της Υπηρεσίας μας 

καθώς και την εποικοδομητική κριτική όταν απαιτήθηκε, στοιχείο απαραίτητο σε μια Δημοκρατική 

Χώρα.   

       Τέλος, στους συναδέλφους μου στο Λιμεναρχείο Πόρου και στο Α΄ Λιμενικό Τμήμα Μεθάνων, 

στελέχη άρτια καταρτισμένα, θα ήθελα θερμά να τους ευχαριστήσω για τη στήριξη και την πολύτιμη 

βοήθειά τους και είναι βέβαιο ότι οι επιτυχίες της Υπηρεσίας μας και όλα όσα καταφέραμε αυτά τα 

χρόνια δεν θα είχαν επιτευχθεί χωρίς αυτούς. Συνεχίστε έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ όλους και όλες, 

καλή δύναμη και καλή συνέχεια, καλή αντάμωση.  

 

 
 
                                                                                           Ο  ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ  
                                                                                                                                
                                                              
 
                                                                      Πλωτάρχης  Λ.Σ. ΜΑΝΩΛΟΥΔΑΚΗΣ Ιωάννης 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 
1. Ιερά Μητρόπολη Ύδρας 
2. Δήμος Πόρου 
3. Δήμος Τροιζηνίας - Μεθάνων 
4. ΔΛΤ Πόρου  
5. ΔΛΤ Τροιζηνίας - Μεθάνων  
6. ΚΕ Πόρος 
7. Αστυνομικό Τμήμα Πόρου 
8. Αστυνομικό Τμήμα Τροιζήνας 
9. «ΠΟΡΘΜΕΙΟ ΠΟΡΟΥ Ν.Ε.»  
10. «ΠΟΡΟΣ ΟΧΗΜΑΤΑΓΩΓΑ Ν.Ε.»  
11. «ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΗ Ν.Ε.»  
12. «ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΚΗ Ν.Ε.»  
13. Σωματείο Λεμβούχων Πόρου-Γαλατά « Ο Άγιος Νικόλαος» 
14. «Νίκη Χατζηπέρου και Σ.Ι.Α. Ο.Ε.»  
15. «Family tours» 
16. Εθελοντικό Πυροσβεστικό κλιμάκιο Πόρου  
17. Ε.Ε.Σ.Π. 
18. Έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα μαζικής επικοινωνίας Πόρου 
 
 
ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Λ/Χ Πόρου 
2. Α΄Λ/Τ Μεθάνων 
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