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Κύριε Πρωθυπουργέ, 
Μετά την ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Βορείου Αιγαίου απευθύνομαι και 

εγώ  προσωπικά  σε  εσάς  ως  τελευταία  μας  ελπίδα  μεταφέροντας  την  αγωνία  των  κατοίκων  της  Λήμνου, 
ζητώντας  την παρέμβασή σας έστω και την ύστατη στιγμή, προκειμένου να αποφευχθεί η κατάργηση της  
Δ.Ο.Υ. Λήμνου, του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπήρων και  η συνένωση του Νοσοκομείου Λήμνου με της 
Μυτιλήνης.   

Η Λήμνος το 7ο σε μέγεθος νησί της Ελλάδας που μαζί με τον Άγιο Ευστράτιο έχουν  20.000 
μόνιμους  κατοίκους  και  σχεδόν  διπλάσιους  το  καλοκαίρι,  πρέπει  να  έχουν   σωστή,   αν  όχι  ιδιαίτερη 
αντιμετώπιση  από  την  Πολιτεία.  Απέχουμε  από  την  Μυτιλήνη,  πρωτεύουσα  του  Νομού  Λέσβου,  όπου 
μεταφέρονται  οι  υπηρεσίες,  εφτά  ώρες   ακτοπλοϊκώς  και  δίχως  καθημερινή  σύνδεση  και  θα  είμαστε 
αναγκασμένοι  να  πηγαίνουμε  εκεί  για  να  εξυπηρετηθούμε  και  να  επιστρέψουμε  όταν  θα  τύχει  να  έχει 
δρομολόγιο.  

Όσο και να κατανοούμε τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας μας, θεωρούμε ότι αυτές οι 
αποφάσεις  κατάργησης των εν λόγω υπηρεσιών δεν στηρίζονται  σε καμιά λογική. Έχουμε την εντύπωση ότι 
όταν αποφασίστηκε η κατάργησή τους  δεν λήφθηκε καθόλου υπόψη η γεωγραφική θέση του νησιού μας  και η 
απόστασή  του  από  την  έδρα  του  Νομού.  Δεν  λήφθηκε  υπόψη  η  περίφημη  νησιωτικότητα,  οι  καιρικές 
συνθήκες, η δύσκολη σημερινή οικονομική κατάσταση των πολιτών, που θα αναγκάζονται να δαπανούν  μια  
ολόκληρη εβδομάδα ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν για μια υπόθεση ενός λεπτού ή μιας εγγραφής ή  
μιας υπογραφής ή μιας εξέτασης ενός γιατρού. 

  Εμείς,  οι κάτοικοι αυτού του απομακρυσμένου νησιού με τα τόσα άλλα τοπικά προβλήματα που  
αντιμετωπίζουμε  (  ακτοπλοϊκές  και  αεροπορικές  συγκοινωνίες,  ανεργία,  υποβάθμιση  παιδείας,  αγροτικά 
προβλήματα κ.α ) απαιτούμε από την Πολιτεία να καταλάβει και να εφαρμόσει το αυτονόητο, δηλαδή την μη  
κατάργηση των υπηρεσιών εκείνων που δεν τόλμησαν να καταργήσουν οι μη Δημοκρατικές Κυβερνήσεις. 
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Κύριε Πρωθυπουργέ, 
       Οι αποφάσεις αυτές πιστεύουμε ότι είναι αποφάσεις υπηρεσιακών παραγόντων, οι οποίοι  δεν  

γνωρίζουν  ή  δεν  θέλουν  να  αναγνωρίσουν  την  ιδιαιτερότητα  της  Λήμνου.   Δεν  είμαστε  διατεθειμένοι  να  
συναινέσουμε  ή να ανεχτούμε  τον  μαρασμό του  νησιού  μας.  Δεν είμαστε  διατεθειμένοι  να δεχτούμε  να μας 
καταδικάσετε  σε  αφανισμό.  Δεν  είμαστε  διατεθειμένοι  να  θυσιαστούμε  στο  βωμό  των  εκάστοτε  πολιτικών 
σκοπιμοτήτων. Διεκδικούμε μια δίκαιη αντιμετώπιση για να μπορέσουμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια  στον τόπο 
μας.                        

                                                                                                       Με βαθύ σεβασμό 
                                                                                   Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος

                                                                             Σάββας Βαρελτζής 
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