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Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις «Συνοριακά της
Νεότερης Ελλάδας – 2018»
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν για τρίτη χρονιά οι επετειακές
εκδηλώσεις «Συνοριακά της Νεότερης Ελλάδας», με ιστορική αναφορά στις
διαπραγματεύσεις που έλαβαν χώρα στο λιμάνι του Πόρου το Φθινόπωρο του
1828, μεταξύ του Ιωάννη Καποδίστρια και των διπλωματικών αποστολών
Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας, οι οποίες οδήγησαν στον καθορισμό των
πρώτων συνόρων του ελεύθερου Ελληνικού Κράτους. Η φετινή επέτειος των
190 χρόνων από τα βαρυσήμαντα αυτά ιστορικά γεγονότα συνοδεύτηκε από
την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για καθιέρωση των συγκεκριμένων
εορτασμών ως τοπικής αργίας.
Οι εορτασμοί, οι οποίοι φέτος ήταν αφιερωμένοι στη μνήμη του Γεωργίου
Καλού, ξεκίνησαν την Πέμπτη 30.8 με μια συγκινητική εκδήλωση, κατά την
οποία παρουσιάστηκε το τελευταίο του βιβλίο «Εγώ, ο Παύλος». Την
Παρασκευή 31.8 η προγραμματισμένη συναυλία της μπάντας του Πολεμικού
Ναυτικού ματαιώθηκε με Απόφαση Υπουργού Εθνικής Άμυνας, λόγω
πένθους για την απώλεια του Επισμηναγού Νικόλαου Βασιλείου. Οι
εκδηλώσεις συνεχίστηκαν το Σάββατο 1.9, με τη δοξολογία και την κατάθεση
στεφάνων το πρωί στην προτομή του Ι. Καποδίστρια και τη συναυλία του
Βασίλη Παπακωνσταντίνου το βράδυ στον Ρώσικο Ναύσταθμο, με την
παρουσία περισσότερων από 2.500 θεατών.
Τις εκδηλώσεις των «Συνοριακών» τίμησαν με την παρουσία τους:
Οι βουλευτές Γ. Γεννιά, Κ. Δουζίνας, Ε. Σταματάκη και Κ. Κατσαφάδος, οι
εκπρόσωποι των πρεσβειών της Ρωσίας και της Γαλλίας, ο Αρχηγός Στόλου
του Π.Ν. Ι. Παυλόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Νήσων Π. Χατζηπέρος, οι
Αντιδήμαρχοι του Δήμου Τροιζηνίας-Μεθάνων Κ. Πατουλιάς και Μ. Μπακάλη,
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ο Πρόεδρος της ΕΑΑΝ Σπ. Περβαινάς και εκπρόσωποι αρχών και φορέων
του Δήμου Πόρου.
Πολύτιμοι χορηγοί των εκδηλώσεων ήταν:
Η Περιφέρεια Αττικής, η Hellenic Seaways, η Κοινοπραξία Πλοίων Σαρωνικού,
τα ξενοδοχεία/δωμάτια: Sirene Blue Resort, Xenia – Poros Image, New Aegli,
7 Brothers, Niki’s Village, Διόνυσος, Σάρων και Kaikas Studios, το εστιατόριο
«Πέτρος», η Μαρία Ζεντέλη (γραφιστική κάλυψη), η οικογένεια Σοφιανού
(φωτισμός θάλασσας με πυροφάνια) και ο Δήμαρχος Πόρου Γιάννης
Δημητριάδης.
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