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σης που μπορεί να ζημιώσουν πολλαπλώς τη 
Σαντορίνη. «Η κατάσταση με την καθαριότητα 
είναι εκτός ελέγχου. Υπάρχει τεράστιος υγειο-
νομικός κίνδυνος για το νησί και ο τωρινός δή-
μαρχος δείχνει ανήμπορος να λύσει το πρόβλη-
μα. Δεν υπάρχουν κάδοι στους δρόμους για να 
εξυπηρετείται ο κόσμος και το καλοκαίρι παρα-
τηρείται έντονη δυσοσμία. To πρόβλημα είναι 
γενικότερο, αλλά οξύνεται στην Καλντέρα, και 
πολλά σημεία του νησιού θυμίζουν χωματερή. 
Ωστόσο, άγνωστο παραμένει γιατί ο κ. Ζώρζος 
δεν κάνει τίποτα για αυτή την κατάσταση», δη-
λώνει στην «R» ο Αγγελος Ρούσσος, πρώην δή-
μαρχος και νυν υποψήφιος.

Στο ίδιο ύφος και οι δηλώσεις του Αντώνη 
Σιγάλα, υποψηφίου για τον δήμο Θήρας: «Ο 
Νίκος Ζώρζος έχει αποτύχει παταγωδώς στο 
θέμα της καθαριότητας. Θεωρώ ότι πρόκει-
ται για προσωπική ευθύνη του δημάρχου, κα-
θώς ανέθεσε την καθαριότητα σε έναν εργο-
λάβο και το αποτέλεσμα το βλέπουμε όλοι… 
Η Σαντορίνη πνίγεται από τα σκουπίδια. Αν ο 
κ. Ζώρζος ήταν αποφασιστικός, θα μπορούσε 
είτε να είχε επιβάλει πρόστιμα στον εργολάβο 
για την ανεπάρκειά του στην αποκομιδή των 
σκουπιδιών, είτε ακόμα και να σπάσει τη σύμ-
βαση. Ωστόσο, αυτός επέλεξε να μην κάνει τί-
ποτα από τα δύο».

Το μέγεθος του προβλήματος με την αποκο-
μιδή των απορριμμάτων αποτυπώνεται και στις 
φωτογραφίες που δημοσιεύει η «R». Οι άλλοτε 
μαγευτικές και φημισμένες παραλίες του νησιού 
«στολίζονται» από κάθε λογής σκουπίδια, καθ’ 
όλη τη διάρκεια του χρόνου. Πλαστικές σακού-
λες, γυάλινα μπουκάλια, ακόμα και «ξεχασμέ-
νες» παλέτες, συμπληρώνουν το σκηνικό εγκα-

τάλειψης. Την ίδια στιγμή, κάθε ανεκμετάλλευτο 
οικόπεδο στην Καλντέρα, στην Οία, στην Περίσ-
σα και στα Φηρά έχει μετατραπεί σε σκουπιδό-
τοπο, ενώ, ακόμα και όταν γίνεται η αποκομιδή 
των απορριμμάτων, οι δρόμοι γεμίζουν από τα 
σκουπίδια και τα υγρά που φεύγουν από τα σά-
πια και κακοσυντηρημένα απορριμματοφόρα.

«Του αρέσει η καρέκλα
του δημάρχου»
Σε απόγνωση βρίσκονται οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του 
νησιού λόγω των εργασιών στο λιμάνι του Αθηνιού, στο οποίο 
έχουν υποστεί καθίζηση τρεις από τις τέσσερις προβλήτες. Φο-
βούνται ότι τους καλοκαιρινούς μήνες θα επικρατήσει χάος και 
καταλογίζουν ευθύνες στην παρούσα δημοτική Αρχή. «Θέλου-
με να πιστεύουμε ότι μέχρι τον Ιούνιο θα έχει ολοκληρωθεί ένα 
μέρος των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, γιατί, αν μείνει έτσι 
η κατάσταση, το νησί μας δεν θα μπορεί να εξυπηρετήσει τους 
τουρίστες. Εδώ ένα πλοίο έρχεται και δημιουργείται πρόβλημα, 
πόσο μάλλον όταν θα έρχονται μαζικά τα πλοία και τα κρουα-
ζιερόπλοια. Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι δεν θα μπορούμε να 
τους εξυπηρετήσουμε. Ας μην ξεχνάμε ότι το λιμάνι σε ένα νησί 
είναι η πρώτη αλλά και η τελευταία εικόνα για έναν επισκέπτη», 
αναφέρει χαρακτηριστικά ο Γ. Αργυρός, ενώ από την πλευρά 
του ο κ. Σιγάλας τονίζει: «Το λιμάνι του Αθηνιού δεν είναι σε θέ-
ση να υποδεχθεί τους τουρίστες. Εχουμε μείνει χωρίς λιμάνι λό-
γω προσωπικών συμφερόντων. Στο συγκεκριμένο σημείο ο δή-
μαρχος έχει μεγάλη περιουσία και καταστήματα και ουσιαστι-
κά υπονομεύει το έργο».

Την έντονη ανησυχία του για το λιμάνι εκφράζει και ο πρώ-
ην δήμαρχος Αγγ. Ρούσος, υπογραμμίζοντας ότι ήδη τα πρώ-
τα προβλήματα έχουν ξεκινήσει. «Δεν νομίζω ότι θα λειτουργή-
σει σωστά το λιμάνι φέτος, γιατί δεν θα μπορούν να κυκλοφο-
ρήσουν τα λεωφορεία εντός του χώρου του λιμανιού. Ηδη, οι 

tour operators μου κάνουν παράπονα 
ότι δεν μπορούν να κλείσουν εκδρομές 
στα γκρουπ για το ηφαίστειο, καθώς 
τα γραφεία δεν μπορούν να εξασφα-
λίσουν ότι θα είναι εφικτή η πρόσβα-
ση στο Αθηνιό, για να μπουν οι τουρί-
στες στα καΐκια και να πάνε στο ηφαί-
στειο. Προφανώς αυτά τα παράπονα 
φτάνουν και στα αυτιά του κ. Ζώρζου, 
όμως αυτός είναι ικανοποιημένος που 
κάθεται στην καρέκλα του δημάρχου. 
Είναι χαρούμενος με αυτό. Του αρέσει 
η καρέκλα. Είναι εξουσιομανής, αλλά 
θα πρέπει να γνωρίζει ότι έχει και κά-
ποιες υποχρεώσεις έναντι της θηραϊ-
κής οικονομίας», σημειώνει σε έντονο 
ύφος ο κ. Ρούσσος.

Αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση
Μια τεράστια τρύπα εμφανίστηκε στη 
μέση του δρόμου στην περιοχή Φηρο-
στεφάνι, εξαιτίας μιας ξαφνικής νερο-

ποντής, κόβοντας το νησί στα δύο. Ενάμιση μήνα μετά, όχι μό-
νο δεν έχουν αποκατασταθεί οι ζημιές από τον δήμο, αλλά δεν 
έχει καν ανατεθεί το σχέδιο της μελέτης. «Απαράδεκτα, όμως, εί-
ναι η αντίδραση και τα αντανακλαστικά του δημάρχου στο συ-
γκεκριμένο ζήτημα, καθώς υπάρχει αδικαιολόγητη καθυστέρη-
ση στην αποκατάσταση της ζημιάς. Περίπου είκοσι ημέρες με-
τά την καθίζηση πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνεδρίαση της 
Οικονομικής Πολιτικής του δήμου για την απευθείας ανάθεση 
μελέτης 79.000 ευρώ με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Αυ-

1. Στο πολύπαθο λιμά-
νι του Αθηνιού η σκόνη, 
οι λάσπες και τα μπάζα 
εμποδίζουν την κίνηση 
των επιβατών και δυ-
σκολεύουν τους ελιγ-
μούς των οδηγών των 
λεωφορείων 
2. Μία από τις ανεξέ-
λεγκτες χωματερές της 
Σαντορίνης. Σκουπιδό-
τοπος στο «μπαλκόνι» 
με την καλύτερα θέα 
στον κόσμο 
3. Το απορριμματοφό-
ρο αφήνει ίχνη από τα 
σκουπίδια και η μυρω-
διά είναι ανυπόφορη

ΑΠΌΚΌΣΜΗ μοιάζει η 
θέα σε αυτό το τμήμα του 
δρόμου. Η σεζόν ανοί-
γει αλλά τα έργα αποκα-
τάστασης καθυστερούν, 
καταγγέλλουν οι αντίπα-
λοι του δημάρχου Νίκου 
Ζώρζου

ΤΡΑΓΙΚΗ
Στη φημισμένη Καλντέ-
ρα, στη γραφική Οία, στη 
γεμάτη από τουρίστες 
όλο τον χρόνο Περίσσα 
και στα μοναδικά στον 
κόσμο Φηρά, η κατάστα-
ση με τα σκουπίδια είναι 
εκτός ελέγχου

τή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο να δού-
με ποιος θα αναλάβει τη μελέτη, καθώς βάσει 
αυτής της μελέτης θα γίνει τελικά το έργο», δη-
λώνει στην «R» ο υποψήφιος Αντ. Σιγάλας και 
συμπληρώνει: «Μιλάμε για μια αδικαιολόγη-
τη απραξία από την παρούσα δημοτική Αρχή 
και για αδυναμία να αντεπεξέλθει στις ανάγκες 
του νησιού. Θεωρώ απαράδεκτο ότι δεν υπήρ-
χε προσωπική παρέμβαση του Νίκου Ζώρζου 
για να αποκατασταθεί η ζημιά όσο το δυνατόν 

γρηγορότερα. Εχει αφήσει την κατάσταση στο 
έλεος του Θεού. Η εικόνα της Σαντορίνης τα τε-
λευταία χρόνια είναι άσχημη. Ο δήμαρχος κ. 
Ζώρζος από την πρώτη ημέρα έχει ένα σχέδιο 
υποβάθμισης του νησιού».

Δήμαρχος μειοψηφίας 
Την ώρα που όλα αυτά τα προβλήματα αμαυ-
ρώνουν την εικόνα του δημοφιλούς τουριστι-
κού προορισμού, οι συνεργάτες του Ν. Ζώρ-
ζου τον εγκαταλείπουν ο ένας μετά τον άλλον, 
με αποτέλεσμα να τίθεται θέμα πλειοψηφίας 
στο δημοτικό συμβούλιο. «Το νησί έχει μείνει 
ακυβέρνητο. Στην ουσία ο κ. Ζώρζος έχει μεί-
νει χωρίς πλειοψηφία στο δημοτικό συμβού-
λιο, καθώς δύο άτομα έχουν ανεξαρτητοποιη-
θεί, αντιδήμαρχοι έχουν αποχωρήσει και οι δη-
μοτικοί σύμβουλοι δεν δίνουν το ‘‘παρών’’ στις 
συνεδριάσεις. Είναι σαφές ότι υπάρχει ένα χά-
σμα και μια εικόνα διάλυσης», δηλώνει ο πρώ-
ην συνεργάτης του δημάρχου, Γ. Αργυρός, ο 
οποίος στις επικείμενες εκλογές θα είναι υπο-
ψήφιος με τον συνδυασμό της αντιπολίτευσης.

Την ίδια άποψη εκφράζει και ο Αντ. Σιγάλας 
λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο κ. Ζώρζος δεν 
έχει πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο εδώ 
και πολύ καιρό. Τον έχουν εγκαταλείψει όλοι. 
Αποχωρούν οι αντιδήμαρχοί του και οι δημο-
τικοί σύμβουλοι και όσοι του έχουν απομείνει 
δεν εμφανίζονται στις συνεδριάσεις. Ενδεικτικό 
είναι ότι στις συνεδριάσεις δεν υπάρχει απαρ-
τία. Μόνο στα μεγάλα και σημαντικά θέματα 
η αντιπολίτευση βάζει πλάτη για να προχωρή-
σουν κάποια έργα για το καλό της Σαντορίνης».

Λίγες ημέρες απομένουν 
για την έναρξη της τουριστικής 
περιόδου και η Σαντορίνη 
μοιάζει ανέτοιμη να 
υποδεχθεί επισκέπτες
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