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Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
Γνωρίζετε πολύ καλά το μεγάλο πρόβλημα που έχει προκύψει, και  που έχει ενταθεί αυτό το  

διάστημα, με τους πρόσφυγες αλλά και τους λαθρο-μετανάστες, μιας και είναι πλέον καθημερινά έξω 
από την πόρτα σας.

Θα ήθελα όμως να σας ενημερώσω για ένα  ζήτημα που εδώ στο νησί της Λήμνου γίνεται 
πλέον φαινόμενο.  Συγκεκριμένα σε πολλές περιπτώσεις συμπολίτες μας δεν μπορούν να ταξιδέψουν 
από τα υπόλοιπα  νησιά της Περιφέρειας μας προς την Λήμνο αλλά και προς την Καβάλα. Αυτό 
συμβαίνει  γιατί  σε  περίπτωση  μεταφοράς  των  ανθρώπων  αυτών,   τα  πρακτορεία  δεν  αφήνουν 
προφανώς καμία θέση για να ταξιδέψουν  οι συμπολίτες μας καθώς δεν υπάρχει από το Υπουργείο  
σας και κατ επέκταση από τις Λιμενικές Αρχές κάποια οδηγία ή έλεγχος, που να επιτρέπει στους 
Έλληνες πολίτες να ταξιδεύουν απρόσκοπτα.

Αυτό  δεν  έχει  συμβεί  μόνο  μια  φορά,  αλλά  έχω  δεχτεί  πολλές  φορές  διαμαρτυρίες  
συμπολιτών μας.

Επίσης, οι συμπολίτες μας υποχρεώνονται να παίρνουν καμπίνα και Α θέση, αφού  όπως 
επικαλούνται τα πρακτορεία, δεν  υπάρχουν διαθέσιμες  οικονομικές  θέσεις. 

Κύριε Υπουργέ, κατανοώντας τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει αυτοί οι 
άνθρωποι, αλλά και γνωρίζοντας τη δύσκολη οικονομική θέση στην οποία  βρίσκονται οι κάτοικοι 
των νησιών μας, παρακαλούμε για τις οδηγίες σας,  ώστε  να υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στα πλοία  
αλλά και οικονομικές, για τους κατοίκους της Λήμνου που επιθυμούν να ταξιδέψουν.
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