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Ενημερώθηκαν χτες από το ∆ημοτικό Λιμενικό ταμείο Νάξου, οι καταστηματάρχες που δραστηριοποιούνται 
στην παραλία της Χώρας, γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις οι οποίες αφορούν στις πέργκολες και συγκεκριμένα 
στα (ακυρωθέντα πλέον) -με βάση την τελευταία απόφαση του Ειρηνοδικείου Νάξου- Πρωτόκολλα ∆ιοικητικής 
Αποβολής (απόφαση που έφερε στο προσκήνιο της τοπικής επικαιρότητας, κατ’ αποκλειστικότητα, προ 
ημερών, η «Κ». Τους επισημάνθηκε ότι εφεξής θα καταβάλλουν το τίμημα για την χρήση των «προβολών» τους 
επί της παραλίας στο ∆ημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου. Και ακόμη ότι, εν όψει του θέρους του 2019 και με βάση 
τον σχεδιασμό που ολοκληρώνει εντός των επομένων εβδομάδων η Αρχιτεκτονική Επιτροπή (του Πολεοδομικού 
Γραφείου Νάξου, το οποίος ως γνωστόν υπάγεται στον ∆ήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων), επιδίωξη του 
∆.Λ.Τ. Νάξου είναι ο κεντρικός παραλιακός δρόμος της Χώρας (που είναι όμορος των καταστημάτων Μαζικής 
Εστιάσεως) και πιο λειτουργικός αλλά και πιο ελκυστικός να καταστεί…

.
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

ΠΕΡΓΚΟΛΕΣ 
"ME THN MATIA"

TΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ,

ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΟΥ ΘΕΡΟΥΣ ΤΟΥ 2019…

Νίκος Φωστιέρης: 
Απάντηση στις ύβρεις 
για ανηθικότητα , 
ασυνέπεια έχουν δώσει 
οι συμπατριώτες μου 
με τις τρεις αναδείξεις 
ως Δήμαρχο Αμοργού, 
αλλά και η επί 38 
χρόνια υπηρεσία μου 
στο Πολεμικό Ναυτικό

Από τον πρώτο 
γύρο θα εκλέγονται 
όλοι οι δημοτικοί 
σύμβουλοι στο νέο 
"Καλλικράτη"

Μητροπολίτης 
Σύρου: Όχι στον 
όρο "Μακεδονία", 
όχι όμως, και στα 
συλλαλητήρια...

Προτείνονται διευθετήσεις 
των κόμβων αεροδρομίου 
και Ραντεβού
Κυκλοφοριακό: Δύο από τις πιο ευαίσθητες περιοχές της πόλεως Νάξου 
είναι: α) ο κόμβος στο ύψος του παλαιού θερινού κινηματογράφου και, 
β) ο κόμβος στο έμπα-έβγα του κρατικού αερολιμένα Νάξου. 
Οι δύο εν λόγω κόμβοι έχουν ήδη απασχολήσει τους αρμοδίους 
(εκλεγμένους) δημοτικούς παράγοντες.
Παρεμβάσεις στις περιοχές αυτές ενδέχεται να γίνουν εντός των 
επομένων μηνών και πάντως πριν από το ερχόμενο καλοκαίρι.
-Στους δύο αυτούς κόμβους υπάρχει πρόβλημα…
-Η «περίπτωση παλαιού σινεμά» ξεπερνιέται…
-Η «περίπτωση αεροδρομίου» εν πολλοίς εξαρτάται από την Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας του ΚΑΝΞ Νάξου…                                      ΣΕΛΙΔΑ 3

Εκτενή αναφορά στην επένδυση της ΟΝΕΞ στην 
Σύρο αλλά και στην Ελευσίνα κάνει ο βουλευτής 
Κυκλάδων της ΝΔ Φίλιππος Φόρτωμας. Όπως λέει, 
πρέπει να σεβαστούμε το περιβάλλον, αλλά και να 
στηρίξουμε τις επενδύσεις, οι οποίες δίνουν ανάσα 
στην ελληνική οικονομία. Ο Φίλιππος Φόρτωμας 
κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και στις ανεμογεννήτριες, 
τονίζοντας ότι « Οι ανεμογεννήτριες είναι 
καλές, λελογισμένα όμως. Τα τοπικά χωρικά θα 
λύσουν αυτά τα θέματα, δεν πρέπει να είμαστε 
αφοριστικοί». Συνέντευξη στις σελ. 8 & 9

Ομόφωνα το Περιφερειακό 
Συμβούλιο και η Περιφερειακή 
Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου, 
με κοινό ψήφισμά τους, ζητούν 
την επαναφορά των μειωμένων 
συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του 
Αιγαίου, προς αποκατάσταση 
της ισονομίας στην ορθή 
κατεύθυνση, και όχι σε αυτήν 
που ακολούθησε η προηγούμενη 
κυβέρνηση ζητώντας, τον Ιούνιο 
του 2015, την εξίσωση του ΦΠΑ 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
με το διχαστικό, ανυπόστατο και 
περιορισμένου δημοσιονομικού 
οφέλους επιχείρημα “to promote 
fairness’’. Σελ. 4

Φίλιππος Φόρτωμας: 
Θέλουμε η επένδυση 
της ΟΝΕΞ να 
αναπτυχθεί και να
είναι βιώσιμη

Την ερχόμενη Τρίτη 
16 Νοεμβρίου, 
τελικά, προχωρούν 
οι επιχειρηματίες 
της εστίασης σε 
24ωρο κλείσιμο των 
καταστημάτων τους 
σε όλη τη χώρα, 
διαμαρτυρόμενοι για τα 
νέα περιοριστικά μέτρα 
που ισχύουν στον κλάδο. 
Την ίδια μέρα, μάλιστα, 
στις 12 το μεσημέρι 
αντιπροσωπεία του 
κλάδου θα επιδώσει 
ψήφισμα διαμαρτυρίας 
στον πρωθυπουργό. Σελ. 3
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Συνέντευξη
στον Ëάμπρο Δεμερτζή

Θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη 
συζήτησή μας με αυτή την 
καινούρια τροπολογία για τους 
νέους και το πρώτο ένσημο. Τα 
1200 ευρώ που θα παίρνει ένας 
νέος που θα ξεκινήσει τώρα 
την δουλειά του και θα επιμε-
ρίζονται μεταξύ εργαζομένου 
και εργοδότη. Δηλαδή ο νεο-
προσλαμβανόμενος θα παίρνει 
600 ευρώ από το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων σε 6 ισόποσες μη-
νιαίες δόσεις. Αυτό είναι πάρα 
πολύ καλό πρόγραμμα, από την 
άλλη όμως καταλαβαίνετε και 
εσείς ότι μπαίνουμε σε μια δύ-
σκολη περίοδο λόγω της κατά-
στασης που ζούμε. 

Μðáßíïõìå óå ìéá ðïëý äý-
óêïëç õãåéïíïìéêÞ óõíèÞêç. 
Αõôü äåí óçìáßíåé βÝβáéá üôé 
ç ΚõβÝñíçóç äåí åðéôá÷ýíåé 
ôïõò ñõèìïýò ôçò ìÝóù êõ-
βåñíçôéêώí áðïöÜóåùí êáé 
äå óõìβÜëëåé óôçí åðéôÜ÷õíóç 
ôùí Ýñãùí. Τï ðéï óçìáíôéêü 
åßíáé βÝβáéá íá õðÜñ÷åé êßíç-
ôñï, êõñßùò ãéá ôç íÝá ãåíéÜ: íá 
βñßóêåé åñãáóßá. ΜÝóá óå üëá 
áõôÜ ôá ïðïßá æïýìå ôá ôåëåõ-
ôáßá ÷ñüíéá, ðñώôï ìÝëçìá ãéá 
ôç ΝÝá Δçìïêñáôßá êáé ôïí Κõ-
ñéÜêï ΜçôóïôÜêç, áðïôåëïýí ïé 
íÝïé. Κáé èåùñώ üôé áõôü åßíáé 
ôï ðéï óçìáíôéêü ãéá êÜèå Εë-
ëçíéêÞ ΚõβÝñíçóç, íá äßíåé êß-
íçôñá óôç íÝá ãåíéÜ.

Έχετε λάβει μέρος σε αυτή την 
πρώτη ευρεία σύσκεψη που 
πραγματοποιήθηκε για το νο-
σοκομείο της Σύρου. Εκεί δια-
πιστώθηκε ότι μπαίνουμε σχε-
δόν «γυμνοί» στην πανδημία, 
το χειμώνα στα νησιά μας. Όλο 
το νοσοκομείο έχει μόλις έναν 
αναισθησιολόγο, που σημαί-
νει ότι αυτός ο άνθρωπος θα 
πρέπει να γίνει χίλια κομμάτια 
για να μπορεί να καλύψει τις 
ανάγκες. Πέρα από τις άλλες 
που υπάρχουν, των υγειονο-
μικών - και δεν  αναφέρομαι 
στην αναστολή εργασίας που 
έχουν 15 – 19 άτομα δεν ξέρω 
ακριβώς τον αριθμό - αλλά ένα 
νοσοκομείο που καλύπτει μια 

τεράστια περιοχή, ουσιαστικά 
είναι ανυπεράσπιστο, δεν έχει 
όπλα στην φαρέτρα. 

Χáßñïìáé ðïõ ìïõ äßíåôå ôçí 
åõêáéñßá íá êïõβåíôéÜóïõìå 
ãéá ôï íïìáñ÷éáêü íïóïêïìåßï 
ôçò Σýñïõ êáé ðüóï ìÜëëïí íá 
ðïýìå êÜðïéá ðñÜãìáôá ãéá 
ôï íïóïêïìåßï – ΚÝíôñï Υãåß-
áò ΝÜξïõ. Νá ðÜñïõìå ëßãï ôá 
ðñÜãìáôá áðü ôçí áñ÷Þ. Έ÷ïõí 
βãåé 17 Üôïìá óå áíáóôïëÞ, 
üìùò Ý÷ïõí ðñïóëçöèåß 14 Üôï-
ìá åðéêïõñéêïý ðñïóùðéêïý. 
Ήäç βñßóêïíôáé óôç èÝóç ôïõò - 
ôá Ýξé áñíÞèçêáí íá áíáëÜβïõí 
õðçñåóßá êáé Ý÷ïõí βãåé ðñï 
ëßãùí çìåñώí ïé áðïöÜóåéò 
áíáðëÞñùóÞò ôïõò. Άñá, ðïëý 

ïñèÜ ç ΕëëçíéêÞ ΚõβÝñíçóç 
ôçñåß ôï ìÝôñï ôçò áíáóôïëÞò, 
áöïý êáëåß ôïõò áíèñώðïõò, 
êõñßùò ãýñù áðü ôéò õãåéïíï-
ìéêÝò ìïíÜäåò, íá ôçñÞóïõí ôá 
ìÝôñá êáé íá åìβïëéáóôïýí êáé 
åêåßíïé ôï áðïöåýãïõí. Αõôïß 
èá Ýðñåðå íá åßíáé ïé ðñώôïé 
ðïõ èá åìβïëéáóôïýí êáé èá 
Ýðñåðå ïé ßäéïé íá êáôáëÜβïõí 
ôç óðïõäáéüôçôá ôïõ åìβïëéá-
óìïý, ðñÜãìá ôï ïðïßï äåí åßíáé 
ãßíåôáé öõóéêÜ áðü üëïõò. Γé’ 
áõôü êáé ðïëý ïñèÜ ç ΚõβÝñíç-
óç öñïíôßæåé ãéá ôï êïéíü êáëü 
êáé ôç äçìüóéá õãåßá, åöáñìü-
æïíôáò ôï íüìï êáé ôßðïôá ðáñá-
ðÜíù. 

Πριν συνεχίσετε, είπατε ότι 

προσελήφθη ένας αριθμός 
ατόμων και κάποιοι αρνήθηκαν 
να πάνε; Δηλαδή  κάποιος κά-
νει αίτηση για να προσληφθεί 
και μετά αρνείται να πάει;  

Νáé, áñíÞèçêáí ôéò èÝóåéò êáé 
öõóéêÜ βãÞêáí ïé áðïöÜóåéò 
áíáðëÞñùóÞò ôïõò. Νá ôïíß-
óïõìå ôï èÝìá ôéò õðïóôåëÝ÷ù-
óçò. Τï 2020 êáé ôï 2021 Ý÷ïõí 
ãßíåé óôï íïóïêïìåßï ôçò Σýñïõ 
áëëÜ êáô’ åðÝêôáóç êáé ôçò ΝÜ-
ξïõ, ðåñéóóüôåñåò áðü 30 ðñï-
óëÞøåéò åðéêïõñéêïý ðñïóùðé-
êïý, 6 íïìéìïðïéÞóåéò ìüíéìïõ 
ðñïóùðéêïý êáé 8 ðñïóëÞøåéò 
ìïíßìùí ãéáôñώí. ΑíáìÝíïíôáé 
ãéá ôï íïóïêïìåßï ôçò Σýñïõ 
áêüìç 13 ðñïóëÞøåéò ìïíßìïõ 

ðñïóùðéêïý êáé 2 ãéáôñώí. Τé 
ãéáôñïß èá åßíáé áõôïß; Δéåõèõ-
íôÞò ôçò ΜΑΦ êáé øõ÷ßáôñïò. 
Τώñá, üðùò ãíùñßæåôå, ôï íïóï-
êïìåßï ôçò Σýñïõ óôçñßæåé êáé 
ôï íïóïêïìåßï – ΚÝíôñï Υãåßáò 
ΝÜξïõ óå éáôñéêü, áëëÜ êáé ôå-
÷íéêü ðñïóùðéêü. Έ÷åé óôåßëåé 
ãéáôñïýò óôç ΜÞëï, áëëÜ êáé 
óôç Βüñåéá ΕëëÜäá ìå óêïðü 
ôçí áíôéìåôώðéóç ôçò ðáíäç-
ìßáò. Σôç Σýñï Ý÷ïõí ãßíåé Þäç 
28.000 åìβïëéáóìïß êáé õðÜñ÷åé 
ãåíéêÜ ìéá áóöáëÞò êáôÜóôáóç, 
êáèώò êáé óôç ΝÜξï, áíôßóôïé-
÷á, Ý÷ïõí ãßíåé áíÜëïãïé åìβï-
ëéáóìïß. ΜÝíïõí áêüìá ðïëëÜ 
íá ãßíïõí, åðßêåéôáé Ýíá íïìï-
ó÷Ýäéï ðïõ áöïñÜ ôçí ðñùôï-
βÜèìéá öñïíôßäá êáé õãåßá óå 
íçóéùôéêÝò ðåñéï÷Ýò. Πñüêåéôáé 
ãéá Ýíá íïìïó÷Ýäéï, ôï ïðïßï èá 
äώóåé êßíçôñá ïéêïíïìéêÜ êáé 
ü÷é ìüíï óå éáôñïýò êáé ëïéðü 
ðñïóùðéêü, ìÝôñá ôá ïðïßá èá 
äώóïõí ìéá áíÜóá óôçí ðñùôï-
βÜèìéá õãåßá. ΜÝíåé öõóéêÜ íá 
ôï äïýìå. Θåùñώ üôé Ý÷ïõí ãß-
íåé ðïëëÜ êáé óçìáíôéêÜ βÞìáôá 
êáé óå Üëëá ΚÝíôñá Υãåßáò, ôá 
ïðïßá áðïöïñôßæïõí ôá êåíôñé-
êÜ íïóïêïìåßá êáé êõñßùò ôï 
íïóïêïìåßï ôçò Σýñïõ. Λüãïõ 
÷Üñç, óôï ΚÝíôñï Υãåßáò Μõ-
êüíïõ, Ý÷ïõí ãßíåé ðïëëÝò êáé 
óçìáíôéêÝò ðñïóðÜèåéåò ôüóï 
áðü éäéώôåò, üóï êáé áðü ôï Δç-
ìüóéï. ΦõóéêÜ õðÜñ÷ïõí êáôÜ 
ôüðïõò ΚÝíôñá Υãåßáò, ôá ïðïßá 
Ý÷ïõí êåíÜ êáé áõôÜ ðñïöáíώò 
äåí åßíáé åýêïëï íá êáëõöèïýí, 
äéüôé åßíáé êåíÜ ÷ñüíùí. Έ÷ïõí 
ãßíåé ðïëëÜ êáé óçìáíôéêÜ βÞ-
ìáôá áðü ôçí ΕëëçíéêÞ ΚõβÝñ-
íçóç áõôÜ ôá äýï Ýôç ôçò ðáí-
äçìßáò, áêüìá êáé óå êåíôñéêÝò 
íïóïêïìåéáêÝò ìïíÜäåò óôçí 
÷ώñá, ìå ôïí ôñéðëáóéáóìü  ôùí 
ΜΕΘ ðáíåëëáäéêÜ. ΜÝóá óå üëá 
áõôÜ, äåí áíáéñïýìå óçìáíôéêÜ 
βÞìáôá ðïõ Ýãéíáí êáé áðü ôçí 
ðñïçãïýìåíç êõβÝñíçóç óå 
åðßðåäá íïìïý. Όìùò, áõôÜ ôá 
äýï ÷ñüíéá, Ý÷ïõìå ðñï÷ùñÞ-
óåé Ýíá βÞìá ðáñáðÜíù. 

Πιστεύετε ότι αυτό που είπε ο 
Α. Τσίπρας, να αποχωρήσει ο 
κύριος Μητσοτάκης, ήταν για 
«να κλείσει το μάτι» σε μια με-
ρίδα πολιτών;  

Πñïöáíώò! Η áíï÷Þ ëïãéêώí 

Φίλιππος Φόρτωμας: Θέλουμε η επένδυση της ΟΝΕΞ
να αναπτυχθεί και να είναι βιώσιμη

ΕêôåíÞ áíáöïñÜ óôçí åðÝíäõóç ôçò ΟΝΕΞ óôçí Σýñï áëëÜ êáé óôçí Εëåõóßíá êÜíåé ï βïõëåõôÞò ΚõêëÜäùí ôçò ΝΔ Φßëéððïò Φüñôùìáò. Όðùò 
ëÝåé, ðñÝðåé íá óåβáóôïýìå ôï ðåñéβÜëëïí, áëëÜ êáé íá óôçñßξïõìå ôéò åðåíäýóåéò, ïé ïðïßåò äßíïõí áíÜóá óôçí åëëçíéêÞ ïéêïíïìßá. Ο Φßëéð-
ðïò Φüñôùìáò êÜíåé éäéáßôåñç áíáöïñÜ êáé óôéò áíáíåώóéìåò ðçãÝò åíÝñãåéáò êáé óôéò áíåìïãåííÞôñéåò, ôïíßæïíôáò üôé « ç ðñÜóéíç åíÝñãåéá 
äåí åßíáé êáêÞ, óáöώò êáé  ðñÝðåé íá ìåéώóïõìå ôïõò ñýðïõò, ëåëïãéóìÝíá ãéá íá ìçí êÜíåé æçìéÜ óôï ðåñéβÜëëïí. Οé áíåìïãåííÞôñéåò åßíáé 
êáëÝò, ëåëïãéóìÝíá üìùò. Τá ôïðéêÜ ÷ùñéêÜ èá ëýóïõí áõôÜ ôá èÝìáôá, äåí ðñÝðåé íá åßìáóôå áöïñéóôéêïß» êáôáëÞãåé ï βïõëåõôÞò ôçò ΝÝáò 
Δçìïêñáôßáò.



ΚΥΚΛΑΔΙΚΗ  9  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Πολάκη, αλλά και άλλων στε-
λεχών της κυβέρνησης του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, η καθημερινή τους ρητο-
ρική, αλλά και οι ανακοινώσεις 
στα κεντρικά μέσα, αποδει-
κνύουν τον τρόπο με τον οποίο 
πολιτεύονται. Προφανώς δεν 
υπάρχει μια ξεκάθαρη στάση 
υπέρ του εμβολιασμού. Φυσι-
κά και μόνο κλείνουν το μάτι 
σε μία μερίδα κόσμου, η οποία 
δεν αποδέχεται τον εμβολιασμό 
και αυτό φάνηκε και στη συζή-
τηση που έγινε στο τελευταίο 
δημοτικό συμβούλιο με θέμα 
το νοσοκομείο της Σύρου. Η το-
ποθέτηση του κύριου Συρμαλέ-
νιου ανέδειξε ακριβώς αυτό. Τι 
δηλαδή? Συμφωνούν μεν στον 
εμβολιασμό, αλλά διαφωνούν 
στην αναστολή. Τι πρέπει να γί-
νει; Πώς θα πείσουμε τους υγει-
ονομικούς, το νοσηλευτικό αλλά 
και το ιατρικό προσωπικό, ότι 
πρέπει αυτοί πρώτα να εμβο-
λιαστούν; Και γνωρίζετε πάρα 
πολύ καλά, εσείς και οι φίλες 
και οι φίλοι που διαβάζουν αυτή 
την συνέντευξη, ότι οι υγειο-
νομικοί είναι αυτοί που δίνουν 
το παράδειγμα στην κοινωνία. 
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα 
ανθρώπων, οι οποίοι φοβού-
νται γιατί ακούνε έναν γιατρό ο 
οποίος είναι ενάντια στον εμβο-
λιασμό. Είναι δεκτό να διαφω-
νείς με την πλειοψηφία, αλλά 
όταν ανήκεις στις υγειονομικές 
βαθμίδες του δημοσίου, πρέ-
πει πρώτα απ’ όλα να κάνεις 
το χρέος σου, το οποίο είναι η 
διασφάλιση της δημόσιας υγεί-
ας. Πρέπει να εμβολιαστείς για 
να προστατέψεις τον εαυτό σου 
- όχι για να μη κολλήσεις, αλλά 
για να το περάσεις πιο ήπια - 
και για να μη μεταδώσεις τον ιό 
και στον κοινωνικό σου περίγυ-
ρο. Άρα, προφανώς εμβολιαζό-
μαστε, τηρούμε τα υγειονομικά 
μέτρα προστασίας, ανεξαρτή-
τως του εμβολίου, φροντίζουμε 
τον εαυτό μας και το κοινωνικό 
σύνολο. 

Μιας και αναφέρατε το όνομα 
του κυρίου Συρμαλένιου, αν 
το θέμα της αναστολής ήταν 
ένα δεύτερο φάουλ, το πρώτο 
ήταν αυτό για την Σύρο και την 
αναταραχή που δημιουργήθη-
κε γύρω από τα βαρέα μέταλλα 
στην Ερμούπολη. Αν αυτό έκα-
νε κακό γενικά στην εικόνα 
της Σύρου και τουριστικά και 
για τους κατοίκους. Βγήκε και 
ο δήμαρχος και είπε «όποιος 
ρυπαίνει εδώ είμαστε αλλά 
δεν μπορούμε να λέμε ανεξέ-
λεγκτα πράγματα». Όλο αυτό 
το κλίμα που δημιουργήθηκε 
πως σας φάνηκε; 

Εγώ θέλω να μιλάω ξεκάθαρα. 
Θεωρώ ότι δεν υπάρχει μια ξε-
κάθαρη θέση από την αυτοδιοί-
κηση και δεν θέλω να μιλήσω 
προσωπικά ούτε συγκεκριμένα, 

αλλά καλό θα ήταν να έχου-
με ξεκάθαρες θέσεις. Είμαστε 
υπέρ της επένδυσης προφα-
νώς. Η μόλυνση του περιβάλλο-
ντος και όλα αυτά για τα οποία 
συζητάμε, έχουν λάβει χώρα, 
από παλαιότερες διοικήσεις. H 
ONEX δεν αρνήθηκε να ενσκή-
ψει και να δει το θέμα και να 
βελτιώσει την κατάσταση. Που 
όντως, έχουν γίνει σημαντικές 
βελτιώσεις και αυτό είναι χρέ-
ος της ελληνικής πολιτείας και 
του Υπουργείου να το δει. Όμως 
πρέπει όλοι μαζί να βοηθή-
σουμε και αυτή την επένδυση, 
όπως και κάθε επένδυση, η 
οποία πρέπει να είναι βιώσιμη 
για την ανάπτυξη της Σύρου, 
του νομού Κυκλάδων αλλά και 
γενικότερα της ελληνικής ναυ-
πηγοεπισκευαστικής βιομηχα-

νίας της χώρας μας. Αυτό είναι 
το πιο σημαντικό και νομίζω ότι 
πρέπει να δοθούν κίνητρα , που 
όντως δίνει η ελληνική πολιτεία 
και για τα ναυπηγεία Σκαραμα-
γκά και της Ελευσίνας, σε fund 
τα οποία πρέπει να είναι βιώ-
σιμα και με συνθήκες τέτοιες, 
ώστε να είναι ελκυστικές για 
τον επιχειρηματία. Με τον τρόπο 
αυτό θα είμαστε πάλι περήφα-
νοι για τους τομείς αυτούς, που 
δουλεύουν ήδη Συριανοί και 
Συριανές. Η οικονομία της Σύ-
ρου κινείται κυρίως γύρω από 
το ΝΕΩΡΙΟ. Είμαστε πολύ πε-
ρήφανοι για όλα αυτά τα οποία 
έχει καταφέριε μέχρι στιγμής η 
ONEX και για όλα αυτά τα οποία 
θα συμβούν με τους υπόλοι-
πους επενδυτές στα δύο ακόμη 
ναυπηγεία του Σκαραμαγκά και 

της Ελευσίνας. 

Μένω στο θέμα του περιβάλλο-
ντος. Είδαμε μικρά νησιά όπως 
τη Χάλκη και πραγματικά ζη-
λεύουμε που γίνονται “Πράσι-
να Νησιά”, ανήκουν στα Δωδε-
κάνησα. Θέλουμε να δούμε και 
στις Κυκλάδες τέτοια νησιά, 
έχουμε πολλά τέτοια μικρά 
νησιά που θα μπορούσαν να γί-
νουν. Είναι μέσα στα σχέδια να 
δούμε τις Μικρές Κυκλάδες ή 
κάποια άλλα μικρότερα νησιά 
τα οποία θα ανεξαρτητοποιη-
θούν από το πετρέλαιο και από 
την καύσιμη ύλη που ρυπαίνει, 
να τα δούμε πράσινα όπως εί-
ναι η Χάλκη και η Τήλος;  

Πρέπει να είμαστε συγκεκριμέ-
νοι με τις προτάσεις τις οποίες 
προωθούμε και με το τι διεκδι-
κούμε. Έχει γίνει πολλή ζημιά 
γύρω από τις ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας, με αφοριστικές 
ρητορικές, του τύπου  «δεν 
θέλουμε ανεμογεννήτριες, δεν 
θέλουμε πουθενά ανεμογεν-
νήτριες, θέλουμε βουνά ελεύ-

θερα από αιολικά». Είμαστε 
ξεκάθαρα υπέρ της αιολικής 
ενέργειας και των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας, γιατί είναι φι-
λικότερες προς το περιβάλλον. 
Η διασφάλιση βέβαια του τό-
που μας, θα επέλθει μόνο μέσα 
από την αναθεώρηση του ειδι-
κού χωροταξικού για τις ΑΠΕ 
και τη σύνταξη τοπικών χωρι-
κών για κάθε νησί του Νομού 
Κυκλάδων. Η Κυβέρνηση του 
Κυριάκου Μητσοτάκη, προχω-
ράει άμεσα και στις δύο αυτές 
παραμέτρους. Είναι μέτρα, τα 
οποία έπρεπε ήδη να έχουν 
εφαρμοστεί στη χώρα μας και 
εδώ να τονίσουμε την αναβλη-
τικότητα της προηγούμενης 
Κυβέρνησης στο θέμα αυτό. 
Προφανώς και θέλουμε πράσι-

να νησιά, αυτό είναι μια τοπική, 
αλλά και μια κεντρική επιλογή, 
το να δημιουργηθεί δηλαδή ένα 
πρότυπο νησί, το οποίο θα ζει, 
θα αυτοτροφοδοτείται από την 
ενέργεια, η οποία θα παράγε-
ται αποκλειστικά από ανεμο-
γεννήτριες και φωτοβολταϊκά. 
Η πράσινη ενέργεια, δεν είναι 
«κακή» ενέργεια. Σε ό,τι αφο-
ρά τη σταδιακή απεξάρτηση της 
χώρας μας από το λιγνίτη και 
τον άνθρακα, η Ελλάδα θα πρέ-
πει να απαλλαγεί το αργότερο 
μέχρι το 2028 από αυτά και να 
μεταβούμε σε ηλεκτροδότηση 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα, 
με ταχύτερο ρυθμό σε σχέ-
ση με άλλες Ευρωπαϊκές χώ-
ρες. Δυστυχώς πολλοί μιλούν 
για όλα αυτά χωρίς να ζουν το 
πρόβλημα. Αν κοιτάξουμε στην 
Κοζάνη, θα δούμε ότι έχει γίνει 
τεράστια οικολογική καταστρο-
φή. Όλοι αυτοί λοιπόν, οι οποίοι 
είναι αφοριστικοί με τις ανε-
μογεννήτριες στο νομό μας και 
κόπτονται για το περιβάλλον, 
ας κάνουν μια βόλτα στην Κο-
ζάνη. Θα δουν ότι γίνεται πολύ 
μεγάλη ζημιά, απλώς οι ίδιοι 
δεν την ζουν στην αυλή τους. 
Οπότε, προφανώς και είμαστε 
υπέρ της πράσινης ενέργειας, 
όχι όμως των μεγάλων αιολικών 
πάρκων αδιακρίτως. Υπάρχουν 
βέβαια και βραχονησίδες, όπου 
θα μπορούσαν να τοποθετηθούν 
ανεμογεννήτριες. Το αντίστοιχο 
παράδειγμα της Χάλκης, θα 
μπορούσε να γίνει πραγματικό-
τητα και σε ένα μικρό νησί των 
Κυκλάδων. 

Άρα θα σπάσετε αυγά στην 
Τήνο και στην Πάρο που δεν 
θέλουν τις ανεμογεννήτριες; 

Εγώ έχω ξεκάθαρη άποψη και 
το έχω τονίσει. Ας μην είμαστε 
αφοριστικοί με τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και τις ανεμο-
γεννήτριες. Πρέπει να μπουν, 
αλλά να μπουν λελογισμένα. 
Σεβόμενοι το κυκλαδίτικο τοπίο 
και την φέρουσα ικανότητα του 
κάθε νησιού. Αντιλαμβάνομαι 
τις ανησυχίες  στην Πάρο, όσο 
και στον τόπο καταγωγής μου, 
την Τήνο, αντιλαμβάνομαι τις 
χωροταξικές και πολεοδομικές 
ανησυχίες τις οποίες υπάρ-
χουν. Άλλα είναι τα μέτρα και 
τα σταθμά υπήρχαν πριν από 
δέκα χρόνια και άλλα σήμερα. 
Ένα κατακλείδι, δεν πρέπει να 
είμαστε  αφοριστικοί, ούτε να 
κραυγάζουμε χωρίς να υπάρ-
χουν συγκεκριμένες προτάσεις. 
Αυτά τα περί ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας θα τα λύσουμε 
με δύο παραμέτρους. Την ανα-
θεώρηση του ειδικού χωροταξι-
κού για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και την σύνταξη τοπι-
κών χωρικών για κάθε νησί του 
Νομού.
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