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Θέμα: Παρουσία λιμενικής αρχής στην ν. Ανάφης
Αξιότιμοι κύριοι,
εδώ και πολλά χρόνια το νησί μας αντιμετωπίζει σοβάρα προβλήματα σε θέματα ορθής
διαχείρισης του λιμενα και κυρίως τις ώρες που προσεγγίζει το πλοίο.
Ιδιαίτερα εχθές 27-9-2020 είχαμε πρωτοφανή επεισόδια στον λιμένα καθώς το πλοίο της
επιδοτούμενης γραμμής Superferry ΙΙ, που αναπληρώνει τα δρομολόγια της εταιρείας Anek
Lines, αρνήθηκε την επιβίβαση όλων των οχημάτων στους οδηγούς ενώ οι ίδιοι είχαν τα
απαραίτητα εισητήρια για να ταξιδέψουν.
Αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθεί ένταση μεταξύ των επιβατών των οχηματαγωγών και των
υπαλλήλων της εταιρείας. Υλικές ζημιές προξενήθηκαν σε αυτοκίνητα, διακυβεύτηκε η
σωματική ακεραιότητα των επιβατών και γενικά δημιουργήθηκε μια χαοτική κατάσταση με
αποτέλεσμα ένας επιβάτης του πλοίου, εν μέσω της έντασης να πάθει κρίση πανικού και να
διακομιστεί στο αγροτικό ιατρείο.
Για άλλη μια φορά το νησί μας δυσφημίστηκε εξαιτίας της ανοχής που δίδεται από το εκάστοτε
Υπουργείο Ναυτιλίας και την Κυβέρνηση στις ακτοπλοικές εταιρείες να κάνουν ότι θέλουν
προκειμένου να εξηπηρετηθούν ται δικά τους συμφέροντα.
Σαν δημοτικη παράταξη, ζητάμε το αυτονόητο, την ύπαρξη Λιμενικής Αρχής στο νησί μας έτσι
ώστε να υπάρξει η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του λιμανιού. Έτσι ώστε να τηρηθούν τα
μέτρα ασφαλείας κατά την αποβίβαση – επιβίβαση των επισκεπτών από τα πλοία που
προσεγγίζουν, να διασφαλιστεί η ασφάλεια των αλιειών σε περίπτωση κινδύνου κάποιου
σκάφους και τελικώς να τηρηθούν επιτέλους οι νόμιμοι κανονισμοί που ισχύουν για κάθε
λιμάνι.
Καθιστούμε υπεύθυνους όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην διαχείριση του λιμένα
Ανάφης,του Λιμενικού Ταμείου Ίου, Του Λιμεναρχείου Θήρας,του Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής για οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρξει στο μέλλον.
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Ειναι προφανες στο νησι μας υστερα και απο την κατασκευη τουριστικου καταφυγιου
απαιτειται η παρουσια λιμενικης αρχης .

