
  
 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 
 

ΑΝΑΦΟΡΑ 
 

Για τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  
 
Θέμα: «Ακτοπλοϊκός αποκλεισμός της Ανάφης λόγω μη έγκαιρου 
προγραμματισμού των δρομολογίων με αποτέλεσμα την αδυναμία προσέγγισης 
των επισκεπτών κατά την τουριστική περίοδο» 
 
Ο βουλευτής Κυκλάδων, Νίκος  Συρμαλένιος καταθέτει αναφορά την επιστολή                    
του Προέδρου της Ένωσης Τουριστικών Επιχειρήσεων Ανάφης, με θέμα την επιτακτική 
ανάγκη της προσθήκης ενός επιπλέον δρομολογίου της εταιρείας Βlue Star Ferries για 
τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο καθώς και την επιμήκυνση του ήδη υπάρχοντος 
δρομολογίου του Βlue Star Patmos έως το τέλος Σεπτεμβρίου. 
Σημειωτέον ότι στο νησί υπάρχει αυξημένος αριθμός κρατήσεων που λόγω της 
ανυπαρξίας δρομολογίων δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί με αποτέλεσμα σοβαρά 
οικονομικά προβλήματα των τουριστικών επιχειρήσεων της Ανάφης .       
 

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο. 
 

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε 
σχετικά. 

 
  
 
Αθήνα, 17 Μαΐου  2022  

 
 

Ο καταθέτων βουλευτής 
 

Συρμαλένιος Νίκος 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 Ανάφη,13 Μαΐου 2022 Ένωση 
Τουριστικών Επιχειρήσεων Ανάφης  
Έδρα . Ανάφη , Κυκλάδες  
E-mail: info@visit-anafi.gr  

Προς: Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής  
Κοινοποίηση: Υπουργείο Τουρισμού  
Blue Star Ferries  
Γραφείο Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου  
Γ. Χατζημάρκου  
Βουλευτής Κυκλάδων Γ. Βρούτσης  
Βουλευτή Κυκλάδων Ν. Συρμαλένιου  
Βουλευτή Κυκλάδων Φ. Φόρτωμα  
Βουλευτή Κυκλάδων Κ. Μονογυιού  
Μ.Μ.Ε.  
Δήμο Ανάφης  

 
 Θέμα: Ακτοπλοϊκό πρόβλημα νήσου Ανάφης.  
Αξιότιμοι Κύριοι,  
Η παρούσα επιστολή μας έχει σκοπό να σας υπενθυμίσει ότι υπάρχουμε και εμείς κάπου εκεί 
ξεχασμένοι από το κράτος στο νοτιότερο άκρο των Κυκλάδων. Για ακόμα μια χρονιά γινόμαστε 
μάρτυρες των ακτοπλοϊκών παιχνιδιών που παίζονται εις βάρος μας. Οι διαμαρτυρίες μας είναι 
έντονες στον διαρκή ακτοπλοϊκό αποκλεισμό που αντιμετωπίζει το νησί μας αλλά δυστυχώς 
χωρίς αποτέλεσμα κάθε φορά. Με έντονη την ανησυχία μας και έχοντας ως βάση τον αυξημένο 
αριθμό κρατήσεων των επισκεπτών μας, είναι επιτακτική ανάγκη της προσθήκης ενός επιπλέον 
δρομολογίου της εταιρείας Βlue Star Ferries τους μήνες Ιούλιο – Αύγουστο καθώς και επιμήκυνση 
του ήδη υπάρχοντος δρομολογίου του Βlue Star Patmos έως τέλος Σεπτεμβρίου. Αναμένουμε 
άμεσα τις ενέργειές σας και επίλυση του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε.  
Με εκτίμηση  
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος  
Γεώργιος Χάλαρης  

και το ΔΣ ΕΤΕΑ 


