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ερικές ημέρες ξεκούρασης στη Θήρα
και περιπάτων στα σοκάκια της είναι
ίσως το όνειρο κάθε τουρίστα που
οργανώνει τις διακοπές του για τη σεζόν που
σε λίγες ημέρες ξεκινά. Το ηφαίστειο, το ηλιοβασίλεμα και η γνωστή φιλοξενία των ντόπιων
δεν αρκούν για να κρύψουν τα μεγάλα προβλήματα στις υποδομές και στην καθημερινή λειτουργία του νησιού, με τους κατοίκους να μετρούν προβλήματα και τον δήμο να παρακολουθεί ανήμπορος να αντιδράσει ή να αναζητήσει λύσεις. Οπως καταγγέλλουν επικεφαλής
συνδυασμών, καταστηματάρχες και δημοσιογράφοι, η προβληματική αποκομιδή των σκουπιδιών, το κατεστραμμένο οδικό δίκτυο και το
ακατάλληλο λιμάνι είναι μερικά μόνο από τα
προβλήματα που αμαυρώνουν την εικόνα του
νούμερο ένα τουριστικού προορισμού, σε παγκόσμιο επίπεδο. Επισημαίνουν ότι πίσω από
τη φανταχτερή «βιτρίνα» κρύβεται η πραγματική Σαντορίνη και αποδίδουν ευθύνες στη δημοτική Αρχή, κάνοντας λόγο για έλλειψη πολιτικής βούλησης, ατολμία και αδράνεια του νυν
δημάρχου Νίκου Ζώρζου.
«Το νησί φέτος δεν είναι έτοιμο να δεχθεί
τους τουρίστες. Είμαστε πνιγμένοι στα σκουπίδια. Είναι τραγική η κατάσταση σε ό,τι αφορά την περισυλλογή απορριμμάτων. Υπάρχει
τεράστιος υγειονομικός κίνδυνος για το νησί
και ο τωρινός δήμαρχος δείχνει ανήμπορος να
λύσει το πρόβλημα», δηλώνει στη Realnews ο
Αγγελος Ρούσσος, πρώην δήμαρχος και νυν
υποψήφιος, επισημαίνοντας πως «δεν υπάρχουν κάδοι στους δρόμους για να εξυπηρετείται ο κόσμος. Πολλές φορές το καλοκαίρι παρατηρείται έντονη δυσοσμία στο νησί εξαιτίας των σκουπιδιών».
Την αγωνία της για τους «αυτοσχέδιους σκουπιδότοπους» εκφράζει και η Μαρία Αργυρού,
επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης. «Η κατάσταση είναι απαράδεκτη ενόψει της τουριστικής περιόδου. To πρόβλημα είναι γενικότερο,
αλλά οξύνεται στην Καλντέρα, μια περιοχή μοναδικού κάλλους. Παρόλο που πρόκειται για
ένα νησί με μοναδική ομορφιά, οι τουρίστες
φεύγουν με τις χειρότερες εντυπώσεις. Ο δήμος ανέθεσε την καθαριότητα σε έναν εργολάβο, παρόλο που είχε δεσμευτεί για το αντίθετο.
Το αποτέλεσμα ήταν η καθαριότητα να χαρακτηρίζεται ανεπαρκής. Αν ο δήμος ήθελε, θα
μπορούσε να έχει πεντακάθαρη τη Σαντορίνη».
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«Στη Σαντορίνη είμαστε
πνιγμένοι στα σκουπίδια»
Eνας από τους πιο πλούσιους
δήμους της Ελλάδας, με
32 εκατ. ευρώ στο ταμείο
του, βουλιάζει εξαιτίας της
ευθυνοφοβίας και της έλλειψης
οράματος της δημοτικής Αρχής

Για ατολμία και αδράνεια κατηγορούν τον δήμαρχο Νίκο Ζώρζο
οι κάτοικοι της Σαντορίνης

Εργα του 1980
Την εκτίμηση ότι δεν υπάρχει η πολιτική βούληση από τους αρμόδιους του δήμου ώστε
να δοθεί λύση στο τεράστιο πρόβλημα των
σκουπιδιών, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν
τα απαραίτητα χρήματα, εκφράζει ο Μανόλης
Ορφανός, υποψήφιος δήμαρχος, επικεφαλής
του συνδυασμού «ΤΩΡΑ», υπογραμμίζοντας
ότι η ύπαρξη και η διαιώνιση αυτών των προβλημάτων δεν οφείλονται σε έλλειψη χρημάτων αλλά στο γεγονός πως δεν έχουν γίνει έργα υποδομής. «Θα υποδεχθούμε τους επισκέπτες του 2019 με έργα υποδομής του 19701980, τη στιγμή που ο δήμος Θήρας είναι ο
καλύτερος πελάτης των τραπεζών. Υπάρχουν
πολλά χρήματα σε λογαριασμούς του δήμου
και του Ιδρύματος Λούλας και Βαγγέλη Νομικού - ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ. Συγκεκριμένα, μόνο το ταμείο του δήμου έχει 32 εκατομμύρια ευρώ.
Για την καθαριότητα η Σαντορίνη πληρώνει
2.500 ευρώ την ημέρα, ενώ σύμφωνα με τα
τετραγωνικά θα έπρεπε να πληρώνει 7.000 ευρώ, με τόσα μαγαζιά και ξενοδοχειακές μονάδες», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Ορφανός
και συμπληρώνει: «Αυτό συμβαίνει γιατί ο δήμαρχος δεν έχει την πολιτική βούληση να έχει
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τα πραγματικά τετραγωνικά των καταστημάτων. Υπάρχει ευθυνοφοβία και έλλειψη οράματος. Θα πρέπει να αλλάξουμε τον προϋπολογισμό. Το πιο τραγικό είναι πως η Σαντορίνη είναι ένας προορισμός που έχει ποσοστό επαναλαμβανόμενων επισκεπτών μόνο 3%. Αυτό συμβαίνει γιατί οι τουρίστες ταλαιπωρούνται να πάνε στο ξενοδοχείο, στις διαδρομές τους, ταλαιπωρούνται ακόμα
και να περπατήσουν».

Λιμάνι-εφιάλτης
Ο πρώην δήμαρχος Σαντορίνης Αγγ. Ρούσσος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και για το λιμάνι του Αθηνιού, στο οποίο έχουν σπάσει και έχουν υποστεί
καθίζηση τρεις από τους τέσσερις προβλήτες. «Οι ζημιές στο λιμάνι προέκυψαν
γιατί δεν υπήρχε η κατάλληλη συντήρηση. Ηταν φυσικό επακόλουθο κάποια
στιγμή να συμβεί αυτό. Εχουν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης και επέκτασης του λιμανιού, το οποίο όμως θέλω να υπογραμμίσω ότι βάσει των σχεδίων
θα πάψει να είναι λειτουργικό, καθώς λόγω του βάθους της θάλασσας δεν θα
μπορούν να δέσουν τα πλοία».

Δρόμοι-παγίδες
Τη γη να χάνεται κάτω από τα πόδια τους είδαν πριν από περίπου έναν μήνα οι
κάτοικοι της Σαντορίνης, όταν μια τεράστια τρύπα «εμφανίστηκε» ξαφνικά στη
μέση του δρόμου, εξαιτίας μιας ξαφνικής νεροποντής. Ολοι στο νησί παραδέχονται ότι το οδικό δίκτυο είναι απαρχαιωμένο και φοβούνται ότι ενόψει του καλοκαιριού θα υπάρξουν θύματα. «Σε πολλά σημεία οι δρόμοι είναι παγίδες. Αυ-

τό, όμως, είναι λογικό διότι τα τελευταία χρόνια δεν έχει υπάρξει κανένα έργο συντήρησης.
Οι δρόμοι είναι παλιοί -τουλάχιστον σαράντα
ετών- και η έλλειψη συντήρησης δημιουργεί
σημαντικά προβλήματα. Ενδεικτικό είναι ότι η
τελευταία φορά που έγινε συντήρηση στο οδικό δίκτυο της Σαντορίνης ήταν το 2003, όταν
και ανέλαβα δήμαρχος εγώ. Ο τωρινός δήμαρχος δεν έχει προχωρήσει σε κανένα έργο. Πολύ φοβάμαι ότι τους επόμενους μήνες, αν δεν
αλλάξει κάτι, θα έχουμε ατυχήματα», αναφέρει
ο πρώην δήμαρχος Σαντορίνης Αγγ. Ρούσσος.
Μοιάζει παράξενο, αλλά η Σαντορίνη τα τελευταία χρόνια δεν έχει ασφαλείς, σύγχρονες
ή τουλάχιστον επαρκείς παιδικές χαρές για να
παίξουν τα παιδιά. Παντού αντικρίζει κανείς μια
κόκκινη ταμπέλα που λέει «Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος». Τα πάντα είναι σπασμένα,
ρημαγμένα και επικίνδυνα. Για το λουκέτο διαρκείας στις παιδικές χαρές μάς μιλά η Μ. Αργυρού: «Εχουν περάσει τέσσερα χρόνια και οι
παιδικές χαρές είναι κλειστές, ενώ απομακρύνουν σταδιακά και τα όργανα, με αποτέλεσμα
τα παιδιά της Σαντορίνης να μην έχουν χώρο
να παίξουν. Μέχρι να αποκατασταθούν οι αδυναμίες, φτάσαμε καλοκαίρι του 2019 χωρίς παιδικές χαρές».
Με τον φόβο πως αυτό το καλοκαίρι η Σαντορίνη δεν θα είναι έτοιμη να υποδεχθεί τους
επισκέπτες της ζουν οι καταστηματάρχες. Η
Εύη Κωστάκη, ιδιοκτήτρια του καταστήματος
«Showroom», μας λέει: «Το νησί έχει κηρυχθεί
σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης μετά τις κακοκαιρίες. Το αν θα είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τουρίστες εξαρτάται από τα μέτρα που θα
λάβουν οι δημοτικές Αρχές. Εχουμε πολλά προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Ο δρόμος προς το
λιμάνι είναι χάλια. Είχαμε και πτώση πρανούς.
Το πρόβλημα με τα σκουπίδια παραμένει ενόψει τουριστικής περιόδου. Επιπλέον, οι παιδικές χαρές είναι ακατάλληλες και το θέμα παραμένει άλυτο». Την πεποίθηση πως το νησί «βρίσκεται σε ανεξέλεγκτη κατάσταση λόγω σκουπιδιών, λιμανιού, υποδομών και προβλήματος
στέγασης» εξέφρασε στην «R» ο Ο.Κ., ιδιοκτήτης καταστήματος στην Οία.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Σάββατο 23 Μαρτίου 2019, από
αυτοκίνητο σταθμευμένο επί της
οδού Σατωβριάνδου πλησίον πλατείας
Ομονοίας, διαρρήκτες αφαίρεσαν
διάφορα αντικείμενα, μεταξύ αυτών
και χαρτοφύλακα με δικαστικά
έγγραφα σημαντικής επαγγελματικής
σημασίας που έχουν αξία μόνο για
τον κάτοχό τους. Παρακαλείται όποιος
γνωρίζει κάτι σχετικό να επικοινωνήσει
με το +306974-508070.
Προσφέρεται αμοιβή σε όποιον
βοηθήσει στην επιστροφή των
εγγράφων.

