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Κύριε Υπουργέ, 

Η αξιοπρέπεια του ανθρώπου σε κάθε στιγμή της ζωής του, είναι πάνω από πολιτικές 

και οικονομικές σκοπιμότητες. 

Η παγκόσμια  γνώμη αλλά και η Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία κατοχυρώνουν 

το δικαίωμα της αξιοπρεπούς μετακίνησης  των ανθρώπων με οποιαδήποτε μεταφορικό μέσο. Θα 

πρέπει λοιπόν να δείξετε έμπρακτα την ελάχιστη ηθική υποχρέωση συμπαράστασης στο θέμα της 

δικαίωσης των επιβατών του πλοίου  AQUA MARIA  της 9ης Μαΐου 2013  σε μια  επιδοτούμενη 

γραμμή από τους φόρους αυτών των ανθρώπων, που διαμαρτύρονται έντονα για τις εν γένει συνθήκες,  

όπως περιγράφονται στην επώνυμη καταγγελία της 10ης Μαΐου 2013 την οποία και σας επισυνάπτω. 

Αλλά πέραν του συγκεκριμένου δρομολογίου, θα πρέπει να αναλάβετε επιτέλους τις 

ανάλογες  πρωτοβουλίες, ώστε οι θαλάσσιες συγκοινωνίες που εξυπηρετούν τους κατοίκους αλλά και 

τους επισκέπτες της Λήμνου, να είναι  ίσες  με εκείνες που δικαιούται και ο τελευταίος Ευρωπαίος 

κάτοικος. 

 

                                               Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

                                                                             Σάββας Βαρελτζής
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ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΑΥΡΙΟΥ 

Κοινοποίηση: 

α) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

β) ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

γ) ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΛΗΜΝΟΥ

δ) ΔΗΜΟ ΛΗΜΝΟΥ 

ε) ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε 

 

στ) ΜΜΕ  

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

          Οι παρακάτω υπογράφοντες είμαστε επιβάτες του Ε/Γ – Ο/Γ  Aqua Maria της 

πλοιοκτήτριας εταιρίας  NEL Lines (ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε.) και μάλιστα 

στο δρομολόγιο που εκτελεί από ΚΑΒΑΛΑ – ΛΗΜΝΟ – ΑΓΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ – ΜΕΣΤΑ 

– ΨΑΡΑ- ΛΑΥΡΙΟ με αναχώρηση από ΚΑΒΑΛΑ Πέμπτη 9 Μαΐου 2013, ώρα          μ.μ 

και άφιξη στο ΛΑΥΡΙΟ Παρασκευή 10 Μαΐου 2013, ώρα                   μ.μ . Τα εισιτήρια 

που οι υπογράφοντες έχουμε εκδώσει αφορούσαν  το Ε/Γ – Ο/Γ  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ της αυτής 

πλοιοκτήτριας εταιρίας με δρομολόγιο από ΚΑΒΑΛΑ με ώρα αναχώρησης στις 15:00 μ.μ 

Πέμπτη 9 Μαΐου 2013 και άφιξη στο ΛΑΥΡΙΟ  7:30 π.μ Παρασκευή 10 Μαΐου 2013, με 

ενδιάμεσο σταθμό μόνο τον ΑΓΙΟ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ.

      Δυστυχώς πολλοί από εμάς αφού είχαμε αφιχθεί στα Λιμάνια αναχώρησης κατά τις 

αρχικά προβλεπόμενες ώρες αφού ακόμα και η ηλεκτρονική σελίδα της πλοιοκτήτριας 

εταιρίας που σας συνυποβάλλουμε δεν έδειχνε καμία αλλαγή δρομολογίου ή ωραρίου και 

http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&ved=0CFIQ6QUoADAG&url=http%3A%2F%2Fwww.imerisia.gr%2Fsummary.asp%3Fcatid%3D12458&ei=w-qLUe-MHuuB4AT69IHABQ&usg=AFQjCNEWdF-k2ejJy3pxnjtm8aR30H8M_w&bvm=bv.46340616,d.bGE


όσοι από εμάς είχαμε ειδοποιηθεί από τους πράκτορες που εκδώσαμε τα εισιτήρια μας, 

υποχρεωθήκαμε να πραγματοποιήσουμε  ένα πολύωρο ταξίδι με ενδιάμεσους σταθμούς 

που δεν προβλέπονταν στο εισιτήριο που είχαμε εκδώσει και φυσικά καμία αντιστοιχία 

στις καμπίνες που είχαμε κρατήσει. Η αλλαγή αυτή μας ανακοινώθηκε ότι οφείλεται σε 

βλάβη του Ε/Γ – Ο/Γ  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ όμως καμία Αρχή ούτε και η εταιρία μπορούσε να 

δικαιολογήσει γιατί δεν αρκέστηκε στην αντικατάσταση του πλοίου ως όφειλε κατά νόμο, 

αλλά  τροποποίησε  το  δρομολόγιο  με  αποτέλεσμα  την  επιμήκυνση  του  χρόνου  της 

διαδρομής ΚΑΒΑΛΑ – ΛΑΥΡΙΟ από 16,30 ώρες σε                      ώρες. Πρέπει να  

σημειώσουμε ότι για το συγκεκριμένο πλοίο (Ε/Γ – Ο/Γ Aqua Maria) έχουν υπάρξει μέχρι 

σήμερα αντιδράσεις και κινητοποιήσεις των νησιωτών για την ακαταλληλότητα του λόγω 

παλαιότητας και  οριστικά είχε  αποφασισθεί  η διακοπή της εκτέλεσης δρομολογίων με 

αυτό. 

        Το αυτό  επαναλήφθηκε και για το δρομολόγιο από ΛΑΥΡΙΟ – ΚΑΒΑΛΑ στις 29  

Απριλίου  2013,  Μεγάλη  Δευτέρα  και  στο  δρομολόγιο  ΚΑΒΑΛΑ   -  ΛΑΥΡΙΟ στις  7 

Μαΐου 2013, Τρίτη της διακαινησίμου.  

         Η ταλαιπωρία που έχουμε υποστεί όλοι μας και μάλιστα την περίοδο των εορτών του 

ΠΑΣΧΑ, η καθυστέρηση στην εργασία μας και στις υποχρεώσεις μας, η ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ 

επιμήκυνση  του  χρόνου  του  ταξιδιού  μας,  ο  απίστευτος  συνωστισμός  στο  πλοίο,  η 

δυσφήμηση  των  νησιών  μας  στους  επισκέπτες  μας  και  τα  παράπονα  όλων  δυστυχώς 

αντιμετωπίζουν μόνο την αδιαφορία των υπεύθυνων  και μας κάνουν να αισθανόμαστε οι 

νησιώτες και οι επισκέπτες μας ως πολίτες τρίτης κατηγορίας.

ΖΗΤΑΜΕ

     Τον έλεγχο της νομιμότητας όλων των τροποποιήσεων των άνω δρομολογίων και την 

αιτιολογία της χορήγησης της απαιτούμενης από το νόμο έγκρισης για αυτές τις αλλαγές 

από το αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας εάν αυτή χορηγήθηκε. 

    Την αποζημίωση όλων των επιβατών που υπογράφουμε την παρούσα καταγγελία.

    Τον καταλογισμό των ποινικών και άλλων ευθυνών των αρμοδίων. 

ΟΙ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ


	Προς: Νομαρχιακή Επιτροπή

