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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΗΑΤΤΑ: Η κατάρρευση της ελληνικής ακτοπλοΐας προ των πυλών
Η παραίτηση του κ. Α. Βεντούρη από τη θέση του ως Προέδρου του ΣΕΕΝ και οι λόγοι για τους οποίους έγινε
φέρνουν και πάλι στο προσκήνιο την ήδη γνωστή και πάντοτε παρούσα εξαιρετικά κρίσιµη κατάσταση στην
οποία έχει περιέλθει τον τελευταίο καιρό η ελληνική ακτοπλοΐα.
Στα µακροχρόνια προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο σηµαντικότατος αυτός κλάδος της οικονοµίας µας έχει
προστεθεί, τελευταία, και η συρρίκνωση του µεταφορικού έργου, η οποία οφείλεται στη µείωση της αγοραστικής
δύναµης του ελληνικού κοινού, αλλά και στον περιορισµό της τουριστικής κίνησης προς τη νησιωτική Ελλάδα.
Η ελληνική ακτοπλοΐα αποτελεί εθνική υπόθεση! Αν η κατάσταση που υπάρχει σήµερα σ’ αυτήν επιτραπεί να
συνεχιστεί για λίγο ακόµη, θα σηµάνει την οριστική απαξίωση του συνόλου της νησιωτικής µας χώρας, µε άµεσες
και τραγικές συνέπειες για τον τοπικό πληθυσµό, τον τουρισµό, αλλά και την ίδια την εθνική µας οικονοµία,
καθώς θα πληγούν µαζί και πολλοί άλλοι, άµεσα συνδεδεµένοι µε την ακτοπλοΐα, τοµείς της οικονοµίας της
χώρας µας.
Ο ΗΑΤΤΑ, για µία ακόµη φορά, απευθύνει δραµατική έκκληση σε όλους τους αρµόδιους φορείς να ασχοληθούν
σοβαρά µε το θέµα και να προχωρήσουν άµεσα στη λήψη όλων των αναγκαίων µέτρων, τα οποία έχουν
υποδειχθεί και περιγραφεί αναλυτικά κατά καιρούς, προκειµένου να διασφαλισθεί η οµαλή σύνδεση της
νησιωτικής µε την ηπειρωτική Ελλάδα! Πρόκειται για εθνικό συµφέρον, το οποίο είναι ανάγκη να κυριαρχήσει
οποιουδήποτε άλλου, ελάσσονος, συµφέροντος µπορεί να εµποδίζει την υιοθέτηση των απαραίτητων µέτρων!
Μόνο µε αυτό τον τρόπο µπορούµε να ελπίζουµε σε ανάκαµψη της επιβατικής κίνησης, στη συνέχιση της
εξυπηρέτησης των αλλοδαπών επισκεπτών µας και στη συνολική ανάκαµψη του συγκεκριµένου κλάδου της
οικονοµίας µας.
Σε διαφορετική περίπτωση, η χώρα µας θα χάσει οριστικά έναν τοµέα εξαιρετικά σηµαντικό και απόλυτα
απαραίτητο για την επιβίωσή της, κάτι που δεν έχει την πολυτέλεια να δοκιµάσει, ιδιαίτερα στους δύσκολους
καιρούς που ζούµε. Γιατί, αν τα πράγµατα φτάσουν εκεί, το πιθανότερο είναι πως δεν θα υπάρξει εύκολα
επιστροφή!
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