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ΘΕΜΑ: Πρωτόκολλα Ακτοπλοΐας
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Θα θέλαμε να σας εκφράσουμε την έντονη δυσαρέσκειά μας για την διατήρηση των
περιορισμών στα πρωτόκολλα της ακτοπλοΐας. Αποτέλεσμα της παράτασης των
περιορισμών είναι ο στραγγαλισμός κάθε προσπάθειας ανάκαμψης των τοπικών
οικονομιών μας. Από τα μέσα Ιουλίου λόγω της υφιστάμενης κατάστασης δεν υπάρχει
διαθεσιμότητα εισιτηρίων ενώ υπάρχει αυξημένη ζήτηση επισκεψιμότητας προς τα νησιά
μας.
Από την πρώτη στιγμή της πανδημίας καταβάλλαμε από κοινού, Πολιτεία, κάτοικοι και
επαγγελματίες, μεγάλη προσπάθεια για να θωρακίσουμε υγειονομικά τα νησιά μας. Τα
διατηρήσαμε ασφαλή προβάλλοντας διεθνώς την εικόνα της νησιωτικής Ελλάδας ως
Covid Free προορισμό.
Η απόφαση παράτασης των περιορισμών στα πρωτόκολλα της ακτοπλοΐας ακυρώνει όλη
αυτή τη μεγάλη προσπάθεια για την οποία είμαστε υπερήφανοι και αντιβαίνει και τις ίδιες
σας τις εκτιμήσεις όπως έχουν δημοσιευθεί επανειλημμένα.
Την κρίνουμε αδικαιολόγητη διότι και τα μέτρα ασφαλείας τηρούνται με απόλυτη ευθύνη
και θρησκευτική ευλάβεια, από τα πλοία της ακτοπλοΐας και τα επιδημιολογικά στοιχεία
που δημοσιεύετε δεν την στοιχειοθετούν. Επιπλέον είναι άδικη σε σχέση με τις
αεροπορικές μεταφορές που εκτελούνται χωρίς κανένα περιορισμό.
Οι νησιώτες αποτελούμε το παράδειγμα της αντιμετώπισης της πανδημίας και τώρα ζούμε
με τον εφιάλτη της οικονομικής κατάρρευσης.
Σας ζητάμε να επανεξετάσετε άμεσα το θέμα της αύξησης των πρωτοκόλλων και να
ανταποκριθείτε στο δίκαιο αίτημά μας.
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