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ΠΡΟ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΟΤΡΓΟΤ  ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ κ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΛΑΚΙΩΣΑΚΗ 
 
  
ΘΕΜΑ: ΟΒΑΡΟ ΑΚΣΟΠΛΟΪΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΙ ΔΤΣΙΚΕ ΚΤΚΛΑΔΕ 
 
 

Αξιότιμε κ. Τπουργζ  , 

 

Ζχοντασ εξαντλιςει όλθ μασ τθν υπομονι και οικονομικι αντοχι, ζχουμε ζρκει αυτι τθ ςτιγμι ςε 

απόγνωςθ και είμαςτε πλζον πεπειςμζνοι ωσ κάτοικοι αλλά και ωσ επιχειρθματίεσ τθσ  περιοχισ  

των δυτικϊν Κυκλάδων και ιδιαίτερα τθσ ίφνου, ότι, παρά τισ προςπάκειεσ που καταβάλουμε για 

το καλό όνομα του νθςιοφ και τθσ χϊρασ μασ προσ το εξωτερικό, τελικά αντιμετωπιηόμαςτε από το 

κράτοσ, ωσ πολίτεσ, όχι δεφτερθσ ι τρίτθσ, αλλά ίςωσ πολφ κατϊτερθσ κατθγορίασ ςτα κζματα 

υγείασ και ακτοπλοΐασ ! 

 

Όπωσ γνωρίηετε εξ ιδίων, θ οικονομικι μθχανι τθσ ίφνου είναι αποκλειςτικά ο τουριςμόσ, ο οποίοσ 

εξαρτάται πρωτίςτωσ από τον προγραμματιςμό και τθν ποιότθτα τθσ ακτοπλοϊκισ ςφνδεςθσ και 

γίνεται ελκυςτικόσ και αναπτφςςεται από τθν ποιότθτα και το κόςτοσ των προςφερόμενων παροχϊν 

από εμάσ. 

 

Δυςτυχϊσ αυτό δεν δείχνει να το καταλαβαίνει, θ ναυτιλιακι  εταιρία  Zante Ferries που καλφπτει τα 

δρομολόγια με το μόνο οχθματαγωγό ςυμβατικό πλοίο ςτθν περιοχι μασ  , αλλά οφτε, όπωσ μασ 

δείχνει μζχρι ςιμερα, και το κράτοσ με τισ υπθρεςίεσ του. 

 

Δεν ηθτάμε νζα καράβια υπερπολυτελείασ! 

Δεν ηθτάμε υπερβολικά δρομολόγια! 

Δεν ηθτάμε να ταξιδεφουμε δωρεάν! 
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Ηθτάμε τα αυτονόθτα επιτζλουσ να γίνουν πράξθ, ϊςτε να μπορεί και θ πολιτεία από τθν μεριά τθσ 

αυτοδίκαια να ηθτά από τουσ νθςιϊτεσ όλα αυτά που απαιτεί μονομερϊσ! Δεν ζχουμε ςαν πολίτεσ 

μόνο εμείσ υποχρεϊςεισ! Ζχει και θ πολιτεία προσ εμάσ! 

 

Καμία ςχεδόν δθμόςια υποδομι δεν υπάρχει ςτον τόπο μασ και όποια ζχει απομείνει, πλζον 

υπολειτουργεί (Περιφερειακό Ιατρείο, Αςφαλιςτικόσ Φορζασ, Αςτυνομία, λιμάνι κ.α.). 

το ακτοπλοϊκό, αυτό που ηθτάμε εδϊ και χρόνια και από τουσ πλοιοκτιτεσ και από το κράτοσ, 

είναι να είναι ζςτω τα βαςικά προγραμματιςμζνα δρομολόγια, κοινοποιθμζνα ςτο διαδίκτυο και 

αναρτθμζνα/ανοικτά  ςτα ςυςτιματα ζκδοςθσ ειςιτθρίων για όλο το χρόνο και να υπάρχει 

ανάλογα με τθν εποχι, ενδεχόμενθ αφξθςθ. Είναι ςθμαντικό ο βαςικόσ κορμόσ των δρομολογίων 

να υπάρχει πάντα on line, γιατί μόνο ζτςι μπορεί να γίνει προγραμματιςμόσ, όχι μόνο από όςουσ 

κζλουν να επιςκεφτοφν το νθςί μασ, αλλά και από τουσ τουριςτικοφσ πράκτορεσ του εξωτερικοφ 

και όχι μόνο. 

 

Δυςτυχϊσ  θ κατάςταςθ που ζχει διαμορφωκεί, ιδίωσ από τθν Zante Ferries , είναι θ χειρότερθ όλων 

των εποχϊν και καταςτροφικι για τον τόπο μασ αλλά και για τθν ίδια τθν εταιρεία, μιασ και μόνο 

ςτθν δικι μασ ακτοπλοϊκι γραμμι (Δ.Κυκλάδων), υπάρχει το φαινόμενο τθσ μθ φπαρξθσ 

ανακοίνωςθσ των δρομολογίων του ςυμβατικοφ οχθματαγωγοφ πλοίου, για όλο το καλοκαίρι 

(και  για τον μινα επτζμβριο), θ, ωσ εκ τοφτου, αδυναμία ζκδοςθσ ειςιτθρίων για το χρόνο που 

κζλει ο πελάτθσ κακϊσ επίςθσ το φψοσ τθσ τιμισ των ειςιτθρίων είναι και το φτθνότερο. 

Αποτζλεςμα αυτοφ, αυτιν τθ  ςτιγμι ςτο ςφςτθμα κρατιςεων ,να υπάρχουν μόνο οι εταιρείεσ με 

τα ταχφπλοα που εκεί οι τιμζσ είναι τουλάχιςτον διπλάςιεσ.  

 

Όλα αυτά δυςτυχϊσ δυςφθμοφν το τουριςτικό μασ προϊόν και ζχουν φζρει ςε απόγνωςθ τουσ 

επαγγελματίεσ του κλάδου γενικότερα. Κακθμερινά ερχόμαςτε ςε επαφι με ανκρϊπουσ που είναι 

ςτα όρια τθσ οικονομικισ και ψυχολογικισ κατάρρευςθσ. Ιδιαίτερα οι ιδιοκτιτεσ  δωματίων και 

ξενοδοχείων που ζχουν ακυρϊςεισ εξωτερικοφ βρίςκονται ανυπεράςπιςτοι μπροςτά ςτα  

αναπάντθτα  ερωτιματα πελατϊν για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιοσ να ζρκει ςτο νθςί 

μασ. 

 

Κφριε Τπουργζ , 

Απευκφνουμε ζκκλθςθ βοικειασ ςτο πρόςωπό ςασ,  ϊςτε μζςω τθσ μεςολάβθςισ ςασ,  να βρεκεί 

επιτζλουσ μία άμεςθ και μόνιμθ λφςθ ςτο κζμα του ζγκαιρου προγραμματιςμοφ των 

δρομολογίων προσ το νθςί μασ, γιατί καταςτρεφόμαςτε! 

 Κλείνοντασ κα κζλαμε για άλλθ μια φορά να κάνουμε ςαφζσ προσ πάςα κατεφκυνςθ ότι νθςιϊτεσ 

και ακτοπλόοι είμαςτε ςυγκοινωνοφντα δοχεία διότι εμείσ δθμιουργοφμε, οργανϊνουμε και 

προωκοφμε το τουριςτικό, αγροτικό βιοτεχνικό και μεταποιθτικό μασ προϊόν κι αυτοί καλοφνται να 
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φροντίςουν για τθν αςφαλι, ζγκυρθ, ζγκαιρθ και ποιοτικι διακίνθςι του, όλοι με ςκοπό τθν 

κερδοφορία και τθν εξζλιξθ των παρεχόμενων προϊόντων και υπθρεςιϊν. 

 

 

Δεν αντζχουμε άλλο πια αυτιν τθν κατάςταςθ  τόςο ςτθν υγεία  όςο και ςτθν ακτοπλοϊκι μασ 

ςφνδεςθ! Θ τοπικι κοινωνία είναι ςτα όρια του να αντιδράςει προσ όποια κατεφκυνςθ ανεξζλεγκτα! 

                                     
 
 

 

       ασ ευχαριςτοφμε εκ των προτζρων για τθν όποια βοικειά ςασ!  

 

       Με ιδιαίτερθ εκτίμθςθ, 

                                                  

Για τον «φλλογο Επαγγελματιϊν και Εμπόρων ίφνου» 
 
 
 
 
                                      Ο  Πρόεδροσ                                                                      Ο  Γενικόσ Γραμματζασ 

 
 
 

ΠΟΛΕΝΑΚΘ ΘΕΟΔΩΡΟ                                                      ΙΩΑΝΝΘ ΡΑΦΕΛΕΣΟ  
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Διμοσ ίφνου 
ΕΕΕ 
Ομοςπονδία Εμπορικϊν υλλόγων Αττικισ και Όμορων Νομϊν και Νιςων  
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