
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  

ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Θέμα: Η (απο)σύνδεση Κάσου επιδεινώνει το τουριστικό έλλειμα!  

 

        Όπως κάθε καλοκαίρι, τα τελευταία τουλάχιστον επτά χρόνια, με 

πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας μας, την 7/7, πραγματοποιήθηκε στην Κάσο 

συνάντηση μελών των Κασιακών παροικιακών φορέων Αμερικής, Αθήνας 

και Ρόδου. Οι συναντήσεις αυτού του χαρακτήρα αποτελούσαν διαχρονικά 

μοναδική ευκαιρία αλληλογνωριμίας των μελών των ΔΣ καθώς και 

αλληλοενημέρωσης πάνω σε θέματα που αφορούν στην ιδιαίτερη πατρίδα 

μας. Πρέπει να τονιστεί ότι αντίστοιχες συναντήσεις οργανώνονται κάθε 

χρόνο σε όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου με μεγάλη επιτυχία.  

 

           Οι συναντήσεις αυτές δεν υποκαθιστούν, ούτε έχουν τον ρόλο μιας 

λαϊκής συνέλευσης. Στην  φετινή συνάντηση, παραβρέθηκαν ο Δήμαρχος 

Ηρωικής Νήσου Κάσου κ. Μιχάλης Ερωτόκριτος  καθώς και εκπρόσωποι 

από όλους τους φορείς εντός και εκτός Κάσου. Η συνάντηση έγινε στον 

προαύλιο χώρο του Ι.Ν. Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Πέρα Παναγία), 

τηρώντας αποστάσεις ασφαλείας,  για την προστασία της υγείας όλων των 

παρευρισκομένων, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού. 

 

             Η απόφαση για την εν λόγω συνάντηση πάρθηκε ξαφνικά, με αφορμή 

τα πολλαπλά προβλήματα σύνδεσης της Κάσου και όχι μόνο, ενώ ήδη 

βρισκόμαστε στα μέσα της καλοκαιρινής περιόδου.  

 

          Αρχικά έγινε μια αναλυτική αναφορά στις προσπάθειες της 

Ομοσπονδίας μας καθώς και των Δήμων της Ηρωικής Νήσου Κάσου και της 

Καρπάθου για την μείωση του κόστους εισιτηρίου, για την βελτίωση στις 

ανταποκρίσεις πτήσεων και ακτοπλοϊκών   δρομολογίων, για την 

αντιμετώπιση το προβλήματος καθυστέρησης αποστολών ταχυδρομείου, για 

την ανάγκη επέκτασης εφαρμογής του ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ, 

ενός πολύ πετυχημένου μέτρου και στους ιδιοκτήτες κατοικιών μη μονίμων 

κατοίκων (πχ πρόσβαση στο σύστημα με τον μοναδικό αριθμό ΑΤΑΚ του 

ακινήτου).  

 

              Με την από 30/6 κοινή επιστολή της Ομοσπονδίας μας, του 

Συλλόγου Απανταχού Καρπαθίων και του Συλλόγου εν Ελλάδι Κασίων, 

ζητήσαμε την ικανοποίηση  των ακόλουθων αιτημάτων, μήπως και δεν  χαθεί 

εντελώς και η φετινή καλοκαιρινή περίοδος: 

 



              α. Την μείωση του κόστους εισιτηρίων  του  Ε/Γ - Ο/Γ ΟΛΥΜΠΟΣ, 

εφόσον αναλάβει την εκτέλεση των δρομολογίων που συνδέει τα νησιά μας.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε τιμές  για το δρομολόγιο ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΚΑΣΟΣ από 

τις ιστοσελίδες των εταιρειών την 30/6:  

Ε/Γ - Ο/Γ ΠΡΕΒΕΛΗΣ 254€ (για δίκλινη εξωτερική καμπίνα και μικρό ΙΧ 

όχημα,  με έκπτωση εάν γίνει κράτηση μετ΄ επιστροφής) 

 Ε/Γ - Ο/Γ ΟΛΥΜΠΟΣ 368€ (για δίκλινη εσωτερική καμπίνα και μικρό ΙΧ 

όχημα,  ενώ δεν προβλέπεται έκπτωση εάν γίνει κράτηση μετ΄ επιστροφής) 

 

            β.   Την επίσπευση έναρξης εκτέλεσης  του   δρομολογίου ΣΗΤΕΙΑ – 

ΚΑΣΟΣ – ΚΑΡΠΑΘΟΣ – ΧΑΛΚΗ – ΡΟΔΟΣ, που αρχικά προβλεπόταν να 

αρχίσει την 13/6 και εάν ισχύσει η πιο πρόσφατη ανακοίνωση, θα αρχίσει την 

15/7, δηλαδή με καθυστέρηση μεγαλύτερη από ένα μήνα, από την αρχική 

πρόβλεψη. Για τον λόγο αυτό και προκειμένου να επιμηκυνθεί κατά το 

δυνατό η τουριστική περίοδος των νησιών μας, ζητάμε την επιμήκυνση του 

δρομολογίου μέχρι και το τέλος Οκτωβρίου 2022.  

 
          Λόγω της σοβαρότητας του συγκοινωνιακού προβλήματος και των 

δυσμενών του επιπτώσεων στην τουριστική κίνηση του νησιού μας, δεν 

υπήρξε χρόνος για συζήτηση άλλων θεμάτων. Κοινή πεποίθηση όλων των 

παρευρισκόμενων ήταν, ότι πρέπει όλοι μαζί ενωμένοι να συνεχίσουμε να 

προσπαθούμε με μοναδικό στόχο, ένα καλύτερο αύριο για το νησί μας.   

 

Ο Πρόεδρος                                   

Γιάννης Φραγκούλης                      

 
 

 


