
Νήσος Κύθηρα – Χώρα – ΤΚ 80100 – Τ: (0030) 27360 31213 – F: (0030) 27360 31919 – Πληροφορίες: Π. Αλεζίδου, 
URL:www.kythira.gr – E: mayor@kythira.gr 

 

 

 

                          
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ  

                   ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 
 

                                                        Κύθηρα, 08-04-2015 
                                                                   Αριθμ. Πρωτ: 1327  
  

  

                                                                        ΠΡΟΣ: όπως Π.Α. 
                                                                  
 
 
  

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
 
Οι περιοχές ευθύνης των Δήμων μας συνιστούν μία ενιαία γεωγραφική ενότητα με 
κοινά χαρακτηριστικά, προβλήματα και προκλήσεις. Η υπάρχουσα περιφερειακή 
ακτοπλοϊκή σύνδεση που ενώνει τις περιοχές μας, λήγει τον Αύγουστο του 2016, 
σύμφωνα με τη σύμβαση της αναδόχου εταιρείας ΛΑΝΕ με το Δημόσιο.  
 
Όπως είναι σαφές, οι σημερινές δημοσιονομικές, κοινωνικές και οικονομικές 
συνθήκες είναι τελείως διαφορετικές από εκείνες του 2008, όταν σχεδιάστηκαν οι 
υπάρχουσες επιδοτούμενες γραμμές δημόσιας υπηρεσίας. Θεωρείται βέβαιο ότι ο 
σχεδιασμός των νέων γραμμών από το 2016 και μετά, θα είναι τελείως 
διαφορετικός αφού θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα νέα δεδομένα.  
 
Από το σχεδιασμό αυτό, που αφορά άμεσα το παρόν και το μέλλον των Δήμων 
μας, δεν μπορεί να απουσιάζει η γνώμη των τοπικών κοινωνιών και αρχών, 
όπως έχω τονίσει και στον αρμόδιο Υπουργό κ. Δρίτσα, ο οποίος τυγχάνει 
άριστος γνώστης των θεμάτων της ακτοπλοΐας και εκτιμώ ότι θα συμβάλει θετικά 
στην κατεύθυνση του εξορθολογισμού του ακτοπλοϊκού χάρτη στη Χώρα.    
 
Γι΄ αυτό επιθυμώ να σας καλέσω σε έναν ειλικρινή διάλογο με στόχο την 
αποτύπωση όσο το δυνατόν κοινών προτάσεων πάνω στο μείζον ζήτημα της 
ακτοπλοϊκής σύνδεσης των περιοχών μας, προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
Δήμαρχοι να αποκτήσουμε ενιαία φωνή και γραμμή πάνω στο ζήτημα αυτό και να 
την παρουσιάσουμε στο αρμόδιο Υπουργείο ενόψει του σχεδιασμού του νέου 
χάρτη των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών στη Χώρα μας.  
 
Για το σκοπό αυτό, σας παρακαλώ να αποτυπώσετε τις προτάσεις και τις σκέψεις 
σας για το εν λόγω ζήτημα, ει δυνατόν με συγκεκριμένες προτάσεις δρομολογίων 
και γραμμών, προκειμένου να ορίσουμε μία κοινή συνάντηση όλων μας με στόχο 
την παρουσίαση των προτάσεων αυτών στο αρμόδιο Υπουργείο.  
 
Χρόνος κοινής συνάντησής μας προτείνεται να είναι ο προσεχής Σεπτέμβρης και 
συγκεκριμένα η περίοδος 20-24/09, οπότε σας προσκαλώ να βρεθείτε στο νησί 
μας με αφορμή και τον εορτασμό της Πολιούχου μας Παναγίας Μυρτιδιώτισσας 
(24/9).  
 
Με τις σκέψεις αυτές και με διάθεση συνεργασίας, αναμένω τις απόψεις σας και 
σας εύχομαι ολόψυχα Καλό Πάσχα.  

 
Με Τιμή, 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΑΘ. ΧΑΡΧΑΛΑΚΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 
 
1. Δήμαρχος Ανατολικής Μάνης κ. Πέτρος Ανδρεάκος 
2. Δήμαρχος Ελαφονήσου κ. Χαράλαμπος Λιάρος 
3. Δήμαρχος Καλαμάτας κ. Παναγιώτης Νίκας 
4. Δήμαρχος Κισσάμου κ. Θεόδωρος Σταθάκης 
5. Δήμαρχος Μονεμβασίας κ. Ηρακλής Τριχείλης 

 


