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Η νέα καθίζηση στον 
Αθηνιό τροµάζει τους 
επαγγελµατίες του 
τουρισµού στο νησί, 
οι οποίοι χρεώνουν 
στον δήµαρχο Νίκο 
Ζώρζο αδυναµία να 
διαχειριστεί την κρίσιµη 
κατάσταση 
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∆ 
ύο εβδοµάδες πριν από το πολυδιαφηµι-
σµένο «Πάσχα της Σαντορίνης», το µονα-
δικό λιµάνι του νησιού µοιάζει µε… βοµ-

βαρδισµένο τοπίο. Επαγγελµατίες του τουρισµού 
και εκπρόσωποι φορέων εκφράζουν τον έντονο 
προβληµατισµό τους για τις αφίξεις  των χιλιάδων 
επισκεπτών που αναµένονται τις επόµενες ηµέ-
ρες και τις δυσχέρειες που θα προκληθούν από 
την εικόνα-σοκ του λιµανιού. Μια αδύναµη δη-
µοτική Αρχή παρακολουθεί χωρίς ουσιαστικές πα-
ρεµβάσεις τα τεράστια προβλήµατα που αντιµε-
τωπίζει τα τελευταία χρόνια το πολύπαθο λιµάνι 
του Αθηνιού και τα οποία «αποκάλυψε» η πρό-
σφατη κακοκαιρία που έπληξε τη Σαντορίνη. Τα 
ξηµερώµατα της περασµένης Τετάρτης, οι κάτοι-
κοι και οι επισκέπτες του νησιού είδαν έκπληκτοι 
τον προβλήτα να διαλύεται µέσα σε λίγα δευτε-
ρόλεπτα σαν χάρτινος πύργος. Η «ναυαρχίδα» 
του ελληνικού τουρισµού, που και φέτος αναµέ-
νει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, έµεινε απο-
κλεισµένη, καθώς το λιµάνι «έφυγε».

Ανύπαρκτη συντήρηση
Εδώ και καιρό κάτοικοι και επιχειρηµατίες της Σα-
ντορίνης φωνάζουν ότι το λιµάνι στον Αθηνιό είναι 
ακατάλληλο και επικίνδυνο. Οι φόβοι τους επαλη-
θεύτηκαν µε τον χειρότερο δυνατό τρόπο, καθώς 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης -για όγδοη συ-
νεχόµενη φορά τα τελευταία χρόνια- κήρυξε µε 
απόφασή του ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων 
Γιώργος Λεονταρίτης την τοπική κοινότητα Πύρ-
γου Καλλίστης Θήρας, στην οποία συµπεριλαµβά-
νεται και το λιµάνι του Αθηνιού. Πριν ακόµα ολο-
κληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης των ζη-
µιών του περασµένου Φεβρουαρίου, όταν τρεις 
στους τέσσερις προβλήτες υπέστησαν καθίζηση, 
έρχεται ένα ακόµα πρόβληµα να προστεθεί στα 
πολλά που παραµένουν άλυτα, ενώ η σεζόν έχει 
ήδη ξεκινήσει. Τα θεµέλια του λιµανιού δεν άντε-
ξαν τον συνδυασµό των ακραίων καιρικών συν-
θηκών και της ανύπαρκτης συντήρησης από την 
παρούσα δηµοτική Αρχή, µε αποτέλεσµα να επι-
βαρυνθούν και στο τέλος να… παραδοθούν. «Εί-
ναι µαθηµατικά βέβαιο ότι δεν θα µπορούµε να 
αντεπεξέλθουµε στις ανάγκες που θα δηµιουργη-
θούν. Ας µην ξεχνάµε ότι το λιµάνι σε ένα νησί εί-
ναι η πρώτη αλλά και η τελευταία εικόνα για έναν 
επισκέπτη», δηλώνει στη Realnews ο Γιάννης Αρ-
γυρός, που είχε εκλεγεί µε τον συνδυασµό του 
δηµάρχου Νίκου Ζώρζου και ο οποίος στις επι-
κείµενες δηµοτικές εκλογές θα είναι υποψήφιος 
µε τον συνδυασµό της αντιπολίτευσης. Στο ίδιο 
ύφος και οι δηλώσεις του πρώην δηµάρχου Σα-
ντορίνης, Αγγελου Ρούσσου, ο οποίος δεν κρύ-
βει την ανησυχία του για τις εκτεταµένες ζηµιές. 
«∆εν νοµίζω ότι θα λειτουργήσει σωστά το λιµάνι 
φέτος γιατί δεν θα µπορούν να κυκλοφορήσουν 
τα λεωφορεία και τα αυτοκίνητα εντός του χώρου 
του λιµανιού. Είναι ένα απέραντο εργοτάξιο και 
παρουσιάζει τεράστια προβλήµατα. Οταν έγινε 
αυτή η καταστροφή, είχε άνεµο γαρµπή, εντά-

Εικόνες ντροπής στο 
λιµάνι της Σαντορίνης 

χερσαίων τµηµάτων του λιµένα του Αθηνιού, µε 
αποτέλεσµα ο υπό κατασκευή προβλήτας, εντός 
του εργοταξίου, να υποστεί καθίζηση µε κλίση 
προς τη θάλασσα. Ανάλογες ζηµιές υπέστησαν 
και άλλες θέσεις του λιµένα», αναφέρει σε µια λι-
τή ανακοίνωσή του ο δήµος Θήρας, χωρίς να γί-
νεται καµία αναφορά για το τι πρέπει να προσέ-
χουν οι κάτοικοι.

Yπενθυµίζεται ότι το έργο για το λιµάνι της Σα-
ντορίνης ξεκίνησε το 2005, παραδόθηκε το 2010 
και το κόστος του ξεπέρασε τα 8 εκατοµµύρια 
ευρώ. Από το 2016, δηλαδή έξι χρόνια µετά την 
παράδοσή του, ξεκίνησαν και τα πρώτα προβλή-
µατα, καθώς µεγάλο τµήµα των κρηπιδωµάτων 
του τέθηκε εκτός λειτουργίας λόγω υποσκαφών 
και καθιζήσεων.

Οι πρώτες ζηµιές παρουσιάστηκαν στον προ-
βλήτα, 62 µέτρων, όπου έδεναν τα πλοία της ακτο-
πλοΐας. Μετακινήσεις πλακών στο υπόστρωµα της 
θάλασσας, καθιζήσεις και ρωγµές στο οδόστρω-
µα, σπηλαιώσεις στα κρηπιδώµατα, εκρίζωση µε-
ταλλικών αναδοµών είναι κάποιες από τις κατα-
στροφές που έχει υποστεί.

Με την πάροδο του χρόνου τα προβλήµατα 
στο λιµάνι µεγεθύνονται -κυρίως λόγω της ελλι-
πούς συντήρησης- και πλέον ο νούµερο ένα του-
ριστικός προορισµός της χώρας έχει µείνει ουσι-
αστικά χωρίς κύρια πύλη εισόδου.

 Λύσεις
Την ώρα που όλα αυτά τα προβλήµατα στο λι-
µάνι αµαυρώνουν την τουριστική εικόνα του νη-
σιού, ο δήµαρχος Θήρας Ν. Ζώρζος, πριν από 
λίγες ηµέρες, κατά τη διάρκεια δηµοτικής συνε-
δρίασης, κατέθεσε πρόταση για νέο λιµάνι. Ωστό-
σο, κάτι τέτοιο, σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµή-
σεις των ειδικών, θα χρειαστεί τουλάχιστον 10 
µε 15 χρόνια, κάτι που σηµαίνει ότι θα πρέπει 
να βρεθεί άµεσα µια άλλη λύση. «Αυτή τη στιγ-
µή υπάρχει προβλήτας στον Μονόλιθο, ο οποί-
ος σε έναν µήνα θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
και µε πολύ µικρά κόστη. Η περίπτωση για τον 
προβλήτα στον Μονόλιθο είναι ένα σχέδιο εφι-
κτό διότι έχουν δοθεί από παλιά όλες οι απαραί-
τητες εγκρίσεις», δηλώνει στην «R» ο Γ. Αργυρός.

σεως πέντε µε έξι Μποφόρ. Τι θα γίνει δηλαδή αν πιάσουµε τα εν-
νέα και τα δέκα Μποφόρ;», απορεί ο κ. Ρούσσος.

Οργή
Για τραγική κατάσταση στο λιµάνι του Αθηνιού κάνουν λόγο οι κά-
τοικοι του νησιού, οι οποίοι επισηµαίνουν ότι, λίγες ώρες µετά τη 
νέα καθίζηση, το «Blue Star Delos» χρειάστηκε περισσότερο από 
µισή ώρα για να δέσει και εύλογα αναρωτιούνται τι θα συµβεί τους 
καλοκαιρινούς µήνες, που η κίνηση των πλοίων θα είναι αυξηµέ-
νη. Οπως σηµειώνουν, θα µπορούσαν να είχαν γίνει τα τελευταία 
χρόνια κάποια «µερεµέτια» για να βελτιωθεί η κατάσταση και πα-
ράλληλα να ξεκινήσουν οι εργασίες για την κατασκευή ενός ακό-
µα λιµανιού, χρεώνοντας στον Ν. Ζώρζο ότι τελικά δεν έκανε τί-
ποτα από τα δύο. Την ίδια στιγµή, οι επιχειρηµατίες και οι κάτοι-
κοι της Σαντορίνης δηλώνουν την έντονη δυσαρέσκειά τους τό-
σο για τον δήµο όσο και για το Λιµενικό Ταµείο, καθώς δεν υπάρ-
χει ανακοίνωση που να προειδοποιεί ότι υπάρχει κίνδυνος από τις 
ζηµιές στο λιµάνι. 

«Οι εξαιρετικά δυσµενείς καιρικές συνθήκες που επικράτησαν 
9 και 10 Απριλίου 2019 στη Σαντορίνη, µε κύριο χαρακτηριστικό 
τους θυελλώδεις ανέµους, δηµιούργησαν έντονη καταπόνηση των 

θεατής  
Μια αδύναµη δη-
µοτική Αρχή παρα-
κολουθεί χωρίς ου-
σιαστικές παρεµ-
βάσεις τα τεράστια 
προβλήµατα που 
αντιµετωπίζει τα τε-
λευταία χρόνια το 
πολύπαθο λιµάνι 
του Αθηνιού 


