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Πρός 

Τήν Διεύθυνσιν τῆς Ἑταιρείας «ΛΑΝΕ» 

(ὑπ’ὄψιν Διευθύνοντος Συμβούλου 

κ. Χαραλάμπους Σαλβαράκη) 

εἰς Πειραιᾶ 

 

Ἀξιότιμοι κύριοι,  

 Καλή, εἰρηνική καί δημιουργική ἡ νέα χρονιά! 

 Ἐν συνεχείᾳ τοῦ ὑπ΄ ἀριθ.1004/30-12-2013 γράμματός μας 

πρός τήν Ἑταιρεία σας, ἀναφορικά μέ τό ἀνακῦψαν ὀξύτατο 

πρόβλημα εἰς τήν ναυτιλιακή μας συγκοινωνία μέ τόν Πειραιᾶ 

καί τήν Κρήτη, ἀποστέλλω τό παρόν ὡς μία ὕστατη 

προσπάθεια ἀναθεωρήσεως τοῦ ὅλου ζητήματος καί μή 

διακοπῆς τῆς ἐπί 6ετίαν περίπου ἀρκετά καλῆς συνεργασίας μέ 

τήν δική σας Ἑταιρεία. 

 Εἰς τό ἐπισυναπτόμενο ψήφισμα τῆς Παγκυθηραϊκῆς 

Συνελεύσεως τῆς 12ης Ἰανουαρίου 2014 εἰς τήν Μονήν τῆς 

Μυρτιδιώτισσάς μας ἀποτυπώνεται ὁλοκάθαρα ἡ βούλησις τοῦ 

λαοῦ μας γιά τήν διατήρησι τῆς περιφερειακῆς γραμμῆς 

(Πειραιᾶς-Κύθηρα-Ἀντικύθηρα-Κρήτη) μέ τό δικό σας πλοῖο, 

παράλληλα μέ τήν ἄλλη γραμμή, στήν ὁποία κινεῖται τό τοπικό 

πλοῖο. Καί ἀκόμη διευκρινίζεται ὅτι ἡ περυσινή παλλαϊκή 

ἀντίδρασις ἔγινε, ὄχι γιά τήν παρακώλυσι τῆς ἐκτελέσεως τῶν 

δρομολογίων τῆς γραμμῆς ἐκείνης, ἀλλά γιά τόν κίνδυνο 

ἀπομακρύνσεως τοῦ τοπικοῦ πλοίου «Πορφυροῦσα» (κάτι 

παρόμοιο πού ἔγινε πρό 6ετίας μέ τό τοπικό πλοῖο «Ἀνδρέας») 

σέ περίπτωσι πραγματοποιήσεως τοῦ ἐπιδοτούμενου 

http://www.ecclesia.gr/


ἑβδομαδιαίου δρομολογίου Νεάπολη – Κύθηρα - Ἀντικύθηρα 

καί ἑνός ἀκόμη ἀπό Γύθειο – Κύθηρα, τό ὁποῖο ζητοῦσε ἡ 

Ἑταιρεία σας. Εἶναι ξεκάθαρο τό θέμα αὐτό. 

 Ἡ Ἑταιρεία σας καλεῖται ἅπαξ ἔτι νά ἀναλάβη τίς 

νομικές, ἠθικές καί ἐθνικές εὐθύνες της καί νά μή διακόψῃ τήν 

ὑφιστάμενη σύμβασί της μέ τό ΥΝΑ, πού ἐξυπηρετεῖ τό 

δημόσιο συμφέρον καί τήν συγκοινωνία τῶν δύο ἀκριτικῶν 

πρός νότον νησιῶν μας. Στό ψήφισμα τῆς Παγκυθηραϊκῆς 

Συνελεύσεως δίδεται ἡ δυνατότης τροποποιήσεως τῆς 

δρομολογιακῆς κινήσεως, ὄχι ὅμως καί τῆς στερήσεως ἔστω καί 

τοῦ ἑνός περιφερειακοῦ δρομολογίου (Πειραιᾶς-Κύθηρα-

Ἀντικύθηρα-Κρήτη). 

 Τό παρόν ἔγγραφό μας κοινοποιοῦμε πρός τό ΥΝΑ, ἀλλά 

καί πρός τόν πολυσέβαστο Ἀρχιεπίσκοπο Κρήτης κ.Εἰρηναῖο, ὁ 

ὁποῖος εἶναι πνευματικό τέκνο τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου 

Κισάμου καί Σελίνου κυροῦ Εἰρηναίου, τοῦ μεγάλου αὐτοῦ 

Ἱεράρχου τῆς Ἐκκλησίας μας καί Ἱδρυτοῦ τῆς μητρικῆς 

Ἑταιρείας σας, τῆς ΑΝΕΚ, διά νά παρέμβη διακριτικά ὅπως 

πάντοτε. 

 

Μέ ἰδιαίτερη τιμή καί εὐχές 

Ὁ Μητροπολίτης  

 

 

 

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ἀνακοινοῦται : Ἀξιότιμον κ.Μιλτιάδην Βαρβιτσιώτην, Ὑπουργόν ΥΝΑ. 

Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ.Εἰρηναῖον. 

 


