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Ερμούπολη, 9 Ιουνίου 2015 

                                      Αριθ. Πρωτ. 6862 

Προς:  

κ. Θοδωρή Δρίτσα, Αναπληρωτή Υπουργό  

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού 

Fax: 210 4220767 

Email: minister.office@yna.gov.gr 

    minister@yna.gov.gr 

 

Κοινοποίηση: Ως πίνακας αποδεκτών 

 

 Θέμα: «Διακοπή ενδοκυκλαδικών συνδέσεων» 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,  

 

Όπως είναι γνωστό, για άλλη μια φορά οι Κυκλάδες αντιμετωπίζουν το θέμα της διακοπής των 

συνδέσεων εντός του νομού, κάτι που απασχολεί σε καθημερινή βάση το Επιμελητήριο Κυκλάδων. 

Ειδικότερα, η διακοπή της σύνδεσης των δυτικών Κυκλάδων με την πρωτεύουσα Σύρο, αλλά και η 

διακοπή της σύνδεσης της γραμμής Πάρου, Νάξου, Θήρας με την πρωτεύουσα κατά τη επιστροφή προς 

Πειραιά, έχουν δημιουργήσει μια χαώδη κατάσταση στο νομό, στερώντας από τους μεν κατοίκους, τη 

δυνατότητα να μετακινηθούν προς την πρωτεύουσα, είτε για τη διεκπεραίωση υποθέσεών τους είτε για  

λόγους υγείας, από τους δε επισκέπτες, τη δυνατότητα επίσκεψης σε αυτά τα νησιά.    

Όσον αφορά στις δυτικές Κυκλάδες, δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε η ανησυχία που είχαμε εκδηλώσει στο 

τελευταίο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών που πραγματοποιήθηκε στη Νάξο, ότι η χρονική 

διάρκεια της παράτασης που δόθηκε - ως προσωρινό μέτρο - για την κάλυψη της σύνδεσης, με το ΕΓ/ΟΓ 

ΑΡΤΕΜΙΣ, πολύ γρήγορα θα εξέπνεε, θέτοντας μας και πάλι αντιμέτωπους με το ίδιο πρόβλημα.  

Γνωρίζουμε ότι το θέμα απασχολεί σοβαρά το Υπουργείο και ότι υπάρχει σε εξέλιξη, διαδικασία για την 

εύρεση λύσης, όμως λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτός των άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο νομός 

από τη διακοπή της ενδοεπικοινωνίας, βρισκόμαστε στην έναρξη της τουριστικής περιόδου, 

παρακαλούμε θερμά όπως εκτός της επίσπευσης των διαδικασιών για την εφαρμογή μιας οριστικής 

λύσης, εξετασθεί η επέκταση ήδη υπαρχόντων δρομολογίων (π.χ. προσέγγιση στη Σύρο, πλοίου της 

γραμμής Θήρας, Πάρου, Νάξου, Πειραιά κατά την επιστροφή του) ώστε να καλυφθούν εν μέρει, 

συνδέσεις που έχουν διακοπεί.  

Κατανοούμε πλήρως τις δυσκολίες που σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση της χώρας, όμως 

θεωρούμε ότι η εξασφάλιση τόσο της δυνατότητας μετακίνησης κατοίκων και επισκεπτών, όσο και της 

σύνδεσης των νησιών μεταξύ τους αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα των πολιτών, αλλά και απαραίτητη 

προϋπόθεση για την ανάπτυξη οποιασδήποτε οικονομικής δραστηριότητας.  
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Με εκτίμηση, 

                                       

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 

 

 

Πίνακας αποδεκτών 

 

 κ. Ιωάννης Θεοτοκάς 

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Οικονομίας,  

Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού 

 

 κ. Ιωάννης Γιαννέλης  

Γενικός Γραμματέας Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής 

 

 κ. Νικόλαος Συρμαλένιος 

Βουλευτής νομού Κυκλάδων 

 

 κ. Αντώνιος Συρίγος  

Βουλευτής νομού Κυκλάδων 

 

 κ. Νικόλαος Μανιός  

Βουλευτής νομού Κυκλάδων 

 

 κ. Γιάννης Βρούτσης 

Βουλευτής νομού Κυκλάδων 

 

 κ. Γεώργιος Χατζημάρκος 

Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου 

 

 κ. Γεώργιος Λεονταρίτης 

Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων 

 

 κ. Γεώργιος Μαραγκός  

Αντιπρόεδρος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου 

 

 Επαγγελματικοί φορείς – Σύλλογοι Κυκλάδων 

 

 Μέσα μαζικής ενημέρωσης Κυκλάδων   


