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Κυρίες και Κύριοι 

 

Μετά από πολλές διακυμάνσεις και καθυστερήσεις, 

επαναλειτουργούμε από σήμερα το Δημοτικό Μέγαρο του 

Ποταμού, ένα ιστορικό και εμβληματικό κτήριο, ένα τοπόσημο 

όχι μόνο για τον οικισμό του Ποταμού, αλλά θα έλεγα για όλο το 

νησί. Η ριζική ανακαίνιση του κτηρίου και η διατήρηση του 

ιστορικού του χαρακτήρα υπήρξαν στόχοι μας από την πρώτη 

στιγμή. Το αποτέλεσμα πιστεύω ότι μας δικαιώνει. Η 

δημοπρασία για την επισκευή του κτηρίου ακυρώθηκε 2 φορές, 

τη μία λόγω υπολογιστικού λάθους της μελέτης, και τη δεύτερη 

λόγω ξαφνικής αλλαγής στη νομοθεσία. Όμως το έργο 

δημοπρατήθηκε και ολοκληρώθηκε πιστεύω κατά τρόπο άψογο.  

 

Στο κτήριο διαμορφώθηκαν γραφεία εργασίας προσωπικού, 

όπου θα μεταφερθεί το ΚΕΠ ώστε το κτήριο πλέον να λειτουργεί 

σε καθημερινή βάση, γραφείο και γραμματεία Δημάρχου καθώς 

από Σεπτέμβριο θα βρίσκομαι στον Ποταμό 2 φορές την 

εβδομάδα σε τακτική βάση και αυτή η μικρή μεν αλλά αξιόλογη 

αίθουσα εκδηλώσεων και τελετών, ενώ ανακαινίστηκαν πλήρως 

οι χώροι υγιεινής και διαμορφώθηκε σχετικός χώρος για άτομα 

με αναπηρία.  

 

Η δυτική αίθουσα του πρώτου ορόφου θα στεγάσει το 

λειτουργικό μοντέλο του Μηχανισμού των Αντικυθήρων που έχει 

δωρηθεί στο Δήμο μας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης. Για τη μουσειακή διαμόρφωση της αίθουσας 

αναμένουμε την οριστική έγκριση χρηματοδότησης από το 

πρόγραμμα LEADER, μέσω του οποίου θα τοποθετηθεί και η 

ειδική πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο σύνολο του 

κτηρίου. Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός μοναδικού 



εκθεσιακού χώρου για το Ναυάγιο και το Μηχανισμό των 

Αντικυθήρων, που θα αποτελεί δέλεαρ για όλους τους 

επισκέπτες του νησιού με τη δυνατότητα πραγματοποίησης 

εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε συνεργασία με 

επιστημονικούς φορείς και με την ομάδα έρευνας του Ναυαγίου. 

Αναζητούμε επίσης κατάλληλο μηχανισμό ρολογιού για την 

ταράτσα του κτηρίου, όπως εξάλλου υπήρχε επί δεκαετίες.  

 

Μετά την ανακαίνιση του Δημοτικού Μεγάρου Ποταμού, σειρά 

έχουν σταδιακά και άλλα ιστορικά κτήρια όπως το Αστικό 

Σχολείο που δημοπρατείται εντός του 2019, το Παρθεναγωγείο 

του Καραβά, η Βιτζαμάνειος Σχολή και το Μαρκάτο στη Χώρα.  

  

Κυρίες και Κύριοι, σας ευχαριστώ όλες και όλους για την αποψινή 

σας παρουσία, ευχαριστώ την κοινωνία, τους κατοίκους και τους 

επαγγελματίες του Ποταμού για την υπομονή τους κατά τη 

διάρκεια των πολύμηνων εργασιών. Ευχαριστώ επίσης τους 

αντιδημάρχους, τους αιρετούς και τους υπαλλήλους του Δήμου 

για την πολύτιμη βοήθειά τους σχετικά με την προετοιμασία του 

κτηρίου για την σημερινή τελετή.  

 

Θα κλείσω με ένα χαιρετισμό που μας έστειλε ο γιατρός Κοσμάς 

Μεγαλοκονόμος, γνωστός για το πάθος του για την τοπική 

ιστορία.  

 

«Αυτός που προσεγγίζει τον Ποταμό, τον βλέπει να απλώνεται 

αρμονικά. Δυο κτίρια με όγκο, λες καθορισμένο από τη «χρυσή 

τομή» και με μετρημένη αρχιτεκτονική κομψότητα, κοσμούν τον 

Ποταμό. Ο περικαλλής Ναός της Κυράς μας Λαριώτισσας, που 

από το 1908 στέκει και διαφεντεύει, έχει από το 1932 άξιο 

αντίβαρο, το Κοινοτικό Μέγαρο. Το πρώτο κτήριο που στο νησί 

μας κτίστηκε με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα. Αυτή η 



αρμονία δεν διαπιστώνεται μόνο από τη μακρινή θέαση. Η άφιξη 

στην Πλατεία δικαιώνει κάθε προσδοκία. Η άπλα του χώρου 

δένεται με τα γύρω ιστορικά μαγαζιά, με τη μορφή του Στρατηγού 

Κορωναίου και με το μέγιστο κόσμημα, το Κοινοτικό Μέγαρο. 

Μελετώντας, χρόνια, την ιστορία του τόπου μας και βλέποντας τη 

νέα γενιά με φροντίδα να περιβάλει ιστορικά μνημεία και κτήρια, 

δεν μπορώ να μην αναφωνήσω: Η επιμελημένη ανακαίνιση του 

Κοινοτικού Μεγάρου του Ποταμού και η αναβαθμισμένη χρήση 

του… μόνο το ΜΠΡΑΒΟ μας αξίζουν. Είθε στην κοινωνία του 

όμορφου νησιού μας να επικρατεί πάντα πνεύμα συνεργασίας 

και διάθεση προσφοράς, τόσο σε εμάς τους πολίτες, όσο και 

στους Δημοτικούς Άρχοντες που εκλέγουμε. Έτσι στο μέλλον θα 

δούμε ένα ένα κι άλλα ιστορικά κτήρια να ανακαινίζονται και να 

επαναχρησιμοποιούνται. Κοσμάς Μεγαλοκονόμος».  

 

 


