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Αξιότιμε κε Διευθυντά,   

Σε απάντηση ανωτέρω σχετικού, με το οποίο μας διαβιβάσατε αίτημα του Δημάρχου 

Σαμοθράκης για τροποποίηση δρομολογίων, ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΕΞ ΑΡΧΗΣ ΟΤΙ ΕΦΟΣΟΝ Η 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΑΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙ ΣΧΕΤΙΚΩΣ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙ ΑΝΑΝΤΙΡΡΗΤΑ 

ΚΑΙ ΑΜΕΣΑ.   

Ωστόσο, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την παρελκυστική τακτική εμπαιγμού του 

Δημάρχου Σαμοθράκης προς εμάς, με την οποία εξυπηρετεί τις μικροπολιτικές του 

σκοπιμότητες.  

Ειδικότερα, από την πρώτη στιγμή με την οποία υπέβαλε το σχετικό αίτημά του, η εταιρεία 

μας απήντησε θετικά αυθημερόν, την 15-5-2019, ζητώντας να υποδείξει ο ίδιος ο Δήμαρχος 

τις σχετικές τροποποιήσεις των δρομολογίων, κατά την απόλυτη κρίση του!! Όμως, εκείνος 

όχι απλά καθυστέρησε, αλλά αγνόησε την εταιρεία μας, τον τρόπο προγραμματισμού και 

έγκρισης των δρομολογίων, μέσω της υποβολής τους στο Υπουργείο, και τέλος το ίδιο το 

επιβατικό κοινό του νησιού. Έτσι, κι ενώ εγκρίθηκε ο πίνακας δρομολογίων από το 

Υπουργείο και δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο, οπότε όλοι είχαν πρόσβαση σε αυτόν, 

επανήλθε κατόπιν εορτής… και μόλις το Σάββατο, 18-5-2019! Και μάλιστα, με αίτημα 

απευθυνόμενο προς την Υπηρεσία σας και όχι με απάντηση προς την εταιρεία μας, 

απαιτώντας από το Υπουργείο να μας επιβάλει, με τη σημερινή διαβίβαση του αιτήματος, 

την τροποποίηση του ήδη εγκεκριμένου ΑΥΡΙΑΝΟΥ δρομολογίου! 
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Είναι, δε, τραγικό ότι σε ραδιοφωνικές του δηλώσεις ο Δήμαρχος Σαμοθράκης επιτέθηκε 

κατά της εταιρείας μας, με προσβλητικές συκοφαντίες εις βάρος μας περί αναλγησίας. 

Δυστυχώς, ο κος Δήμαρχος, ενεργώντας ως άλλος μονάρχης ή δικτάτορας νομίζει ότι έχει 

δικαίωμα επίταξης του πλοίου μας, με το να αξιώνει ό,τι θέλει και όποτε το θέλει! Επειδή, 

μέχρι σήμερα έχουμε επανειλημμένα ανταποκριθεί εθελοντικά και με δική μας επιβάρυνση 

σε πολλές περιπτώσεις ανάγκης του νησιού, πήρε το θάρρος και το έκανε θράσος να 

απαιτεί! Κι όλο αυτά, βέβαια, με ξένα κόλλυβα, αφού για το ποιος θα πληρώσει το 

μάρμαρο καμία κουβέντα... Δυστυχώς, δεν ξαφνιαζόμαστε, αφού κι όταν στο παρελθόν 

μίσθωσε ένα πλοιάριο (παντόφλα) για το μισό δρομολόγιο Αλεξανδρούπολης - 

Σαμοθράκης, το έκανε στις πλάτες των Σαμοθρακιτών, με κόστος 20.000 €!! Ενώ, την ίδια 

στιγμή αρνείται να πληρώσει το ποσό των 3.500,00 € που στοιχίζει ένα ολόκληρο 

δρομολόγιο Αλεξανδρούπολης – Σαμοθράκης με το πλοίο ΣΑΟΝΗΣΟΣ! 

Έτσι, και τώρα, ζητάει σε ξένες πλάτες, με δικό μας κόστος, να πληρώσει η εταιρεία μας το 

επιπλέον δρομολόγιο που απαιτεί, αγνοώντας εν προκειμένω ακόμα και το επιβατικό 

κοινό. Και τούτο διότι: 

1.       Για τα δρομολόγια της Τρίτης 21.05.2019 έχουν εκδοθεί ήδη εισιτήρια και 

συγκεκριμένα 18 εισιτήρια από Αλεξανδρούπολη και 28 εισιτήρια από Σαμοθράκη 

(συνημμένος πίνακας). Επιπλέον έχουν προγραμματιστεί να ταξιδέψουν προς την 

Σαμοθράκη 7 φορτηγά με ευπαθή προϊόντα. 

2.       Την Τετάρτη 22.05.2019 δεν έχει προγραμματισθεί και εγκριθεί δρομολόγιο 

επιστροφής από Σαμοθράκη, οπότε σε ενδεχόμενη ματαίωση του αυριανού δρομολογίου 

επιστροφής από Σαμοθράκη οι επιβάτες θα εγκαταλειφθούν εγκλωβισμένοι στην 

Σαμοθράκη μέχρι την Πέμπτη 23.05.2019. 

 Συνεπώς, γνώμονας και κριτήριο τυχόν τροποποίησης δρομολογίων θεωρούμε ότι πρέπει 

πρώτα να είναι οι καθημερινές, αδήριτες ανάγκες επιβίωσης του νησιού, τις οποίες 

απορούμε με τι σκεπτικό ο ίδιος ο Δήμαρχος τόλμησε να θυσιάσει εν όψει της εκλογικής 

αναμέτρησης.  

 Επειδή, η εταιρεία μας συνεχίζει να αγωνίζεται για την πρόοδο και ανάπτυξη του νησιού 

είναι τουλάχιστον ανήθικο να μας χρησιμοποιεί ο Δήμαρχος, στο πλαίσιο του κλίματος 

πολιτικής πόλωσης που καλλιεργεί, μιας και ο ίδιος, στις ίδιες ραδιοφωνικές δηλώσεις, είπε 

χαρακτηριστικά ότι «στέκονται όλοι εναντίον του». 

 Κλείνουμε και επαναλαμβάνουμε: η εταιρεία μας θα εφαρμόσει άμεσα ό,τι κρίνει η 

έμπειρη Υπηρεσία σας. 

Όμως, οφείλουμε να θέσουμε υπόψιν σας τα πραγματικά περιστατικά, προς αποκατάσταση 

της αλήθειας και τις πραγματικές ανάγκες και λειτουργίας των κατοίκων της Σαμοθράκης, 

για να τα λάβετε υπόψιν και να αποφασίσετε ελεύθερα και σφαιρικά.  

Με τιμή, 
 
Φώτης Μανούσης 
                                                                       


