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Θέμα: Ακτοπλοϊκή  σύνδεση  Νεαπόλεως   Βοιών  –  Κυθήρων  –  Αντικυθήρων. 

 

    

 Αξιότιμε  κ.  Υπουργέ, 

 

 Ευρισκόμενος   στο  Σύδνεϋ της Αυστραλίας  προκειμένου να έλθω σε επαφή  με την εδώ  

πολυπληθή Kυθηραϊκή παροικία  πληροφορήθηκα με απογοήτευση το αποτέλεσμα της διαδικασίας  

για την επιδότηση της γραμμής που συνδέει την Νεάπολη Βοιών με τα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα. 

   Ανεξάρτητα από τα τυπικά της διαδικασίας οφείλω να σας ενημερώσω  για τα κάτωθι:  

α. Καταργείται  ο ανταγωνισμός  και δημιουργείται μονοπωλιακή κατάσταση στον  τομέα της 

ακτοπλοΐας στα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα με  αρνητικές συνέπειες για τα δύο νησιά τις οποίες 

πολύ γρήγορα όλοι θα διαπιστώσουμε, αν δεν  αλλάξει  -έστω και τώρα  -  το αποτέλεσμα. 

β. Θίγεται καίρια ο τουρισμός στα Κύθηρα σε μια  χρονική μάλιστα περίοδο που και ο τελευταίος 

επισκέπτης  των Κυθήρων και των Αντικυθήρων  προερχόμενος από τη Νεάπολη  Βοιών  είναι 

απολύτως  απαραίτητος για την τοπική οικονομία. 

γ . Η τροφοδοσία των Κυθήρων επηρεάζεται αρνητικά, αφού  αυξάνεται το κόστος μεταφοράς  των 

προϊόντων από την Πελοπόννησο , άρα και το κόστος ζωής στα Κύθηρα  σ’ όλους τους  τομείς ( 

τρόφιμα, καύσιμα, οικοδομικά υλικά κ.λ.π.). Και αυτό γιατί χωρίς  καθημερινή σύνδεση με 

Νεάπολη , η οποία   τώρα καταργείται,  ο έμπορος – μεταφοράς θα είναι αναγκασμένος να μείνει 

δύο  και τρείς  ημέρες στα Κύθηρα μετακυλίοντας το κόστος στον καταναλωτή. (Θα έρθει  άραγε 

τελικά ο έμπορος στα Κύθηρα ή όχι;). 

δ. Μοναδική λύση είναι η επανάληψη  της διαδικασίας  για να αποτραπούν μονοπωλιακές 

καταστάσεις  που φέρουν τα δύο νησιά μας τριάντα ( 30) χρόνια πίσω. 

    Όλοι  οι Κυθήριοι είναι αποφασισμένοι να  αντισταθούν  και να αγωνισθούν για να ανατραπεί η 

νέα  διαμορφούμενη κατάσταση. Τα Κύθηρα δεν μπορούν να αντέξουν  την κατάργηση της 

καθημερινής  επικοινωνίας  τους με την  Νεάπολη Βοιών. Δεν  είναι διατεθειμένα να 

αυτοκτονήσουν εξυπηρετώντας  μονοπώλια, καταργώντας παράλληλα τον υγιή ανταγωνισμό. 

   Ευελπιστώ ότι θα υπάρξουν οι δέουσες ενέργειες εκ μέρους σας ώστε  να βοηθηθούν τόσο τα 

Κύθηρα όσο και τα  Αντικύθηρα. 

                                                         Με  εκτίμηση, 

                  

                                   
  

                                                                                                        Θεόδωρος    Γ.  Κουκούλης  

   Δήμαρχος 
 

                                                                                        


