ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Επί της τροτάσεως σχεδία. Νόμου «περί ιορνσεως Νομού
Λήμνου».
Ποος τη Βουλή των Ελλήνων
Με το παρόν Νομοσχέδιο ζητείται η δημιουργία Νομον
Λήμνον με την απόσπαση της νήσου χια-δώς και του Αγίου
Ευστρατίου από το Νομό Αέσδου.
Ιστορικοί λογά: και Αβγό; οργχνώσεως και χναπτνξεως
τον χοινωνκκού, πολιτικού και οικονομικέ) 6ίου στο νησιά χυ
τά «πιόάλουν τη; άμεση ίδρυση Νομού Λήμνον.
Διοικητιχώς η παρουσία τον Ελληνεκού Κράτους εκεί ο
φείλει νι «ναπτυχδεί πάρ-αυτα, με τις παρούσες ESvr/.ές σννδήχες. ως «νβγνώριβη τικ Βδνιχής. στρατηγικής χ*ι πολί
τικης σημασίας της’ σπουδαίας αντης περιοχής τη; Ελλη
νικής Επιχ:άτειχς και του ακριτικον πληδασμον της.
Π ρλιτιχώς. επίσης. η Λήμνος δικαιούται .να έχει τη :ι7,η της οωνη σπτ Bcv/.ή κ.α: σε οποιοοηποτε άλλο όργινο, i'-δνικέ ή Λιεδ-νέ ς. στο οποίο μετέχουν ο: Νομοί. δηλαδή. εχ-ράζουν τη -Stir τους ή στηρίζρυ; τα συμφέροντά τους ο;
κάτοικοι των διαφόρων περιοχών του Έδνους επί δεκαετίες,
τώοα. η Λήμνος lev κατόρδωσε -«ζ χ/αίείξε·. δικό της εχπρεσωπ.·.· στην Βουλή λόγω της δη/χογρχοικής υπεροχής και
—ιό όλης της Λέσδον.
Γία τη·; ίδρυση τον Νομού συνηγοροόν y.r. ο: έξης λόγο::
2; Η απόσταση της Λήμνον αχό τη Λέσδο τίναι πολύ
μεγάλη σχεδόν όση ν,α: της Χίον ννχ: είνχ. — τίετγο πως η
Λήμνος συνεδέδη διαιχηιτνκώς με. τη Λέπδο. Η εικόνα γίνετι: περισσότερο εναργής αν λάδε». κανείς ιττ’ όδ’ν τις αχόχα
μικρότερες αποστάσεις των νησιών (και Νομών) Λευκάδας
χα: ZaxiivSoj αττό τους όμορους Νομοός Αιτωλίας και Α
καρνανίας χχ Ηλείας ανπστοίχως.
6) Η συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση της Λήμνον γίνεται απ’
ενδείας εξ Αδητνών αεροπορικώς, ατμοπλοϊχώς 5ε κυρίως
μέσω Κύμης Ευόοίας. Η μεγάλη τουρίΕΠίκή κίνηση προς
Λήμνυ ιδιαίτερα κατά τους δερινσύς μήνες κ.ιδ-ιττά περισ
σότερό έντονη την ικο-δέπηση της πρστάσεως με την οποία

σκάσε ίτχι η ϊηχεοοργία αυτοτελών ττλίον υπηρεσιών τρος ά
μεση ρύδμιση πολλαπλών καδημερινών -δεμάτων. τουσιστ:ν.ών. εμπορεκών, πολιτιστικών κ_λ.χ.
γ) Η αξιόλογη εμπορική κίνηση της Λήμνσυ διεξάγεται
καριώτχτχ με τη Βόρειο Ελλάέ&χ. ελάχιστες τε είναι ο: εμχΓοραχάς, τταραγωγιβοές χα: οικονομικές -γενικά σχεσε:ς της
Λτμνον με τη Λεσέε.
ί) Στον κοινωνικό εκίσης τομέα δεν υπάρχει κζμεά σνναοεια. σχέση, οίκαενεοακές και κοινωνικές ϊ:ασυντέ-ε:ς μεταάν των κο-νων.ων των νυν ντσ:ών. σου οείχνε: ότ: η ζωή το
ίίιο εργάζετα: με ϊ·υο ξεχωριστές κοινωνίες πον τεχνητά έ
χουν υσαχδεί κάτω από ττη ίΐ'.α διοικητική μονάδα.
Γτα τονς πρτεκτε-δέντες λοιπό; ατοχρώντες λ.όγους εισηγούμε·δα οτη Βουλή την εσιιΐήτιτη της σροτάσεως Νόμον
τον οποίον το κείμενο ακ.ολουδεί.
Εν Αδήναις τη 8 Ιανουάριου 19S7
Ο σροτείνων Βουλευτής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΑΝΈΑΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΓ
Περί ίδρυσε ως Νομού Λήμνου.
'Αρδρο Μόνο.
1) Ιδρύεται Νομός Λτμνον αχοτελούμενος εκ. της σημε
ρινής Επαρχίας Λήμνον η οποία αποσπάται οιοικητικώς αττ
το Νομό Λέσόον.
έ) Στον έρυόμενο. :να τον παρόντος. Νομό έδρα τον ο
ποίου ορίζεται η πόλη Μόρινα, συνιστάπαι Νομαρχία
3) Το προσωπικόν της Νομαρχίας ορίζεται το αυτό προς
το της Νομαρχίας Λενκάίος.
4) Το Γραοείον Επαρχον Λήμνου καταργείτα:.
3) Η <σχύς ταυ παρόντος Νόμον άρχεται μετά ένα μήνα
από τη δημοσίευσή του στην εφημερίδα της Κυέερνήσεως.
•

Εν Αδήναις τη 8 Ιανουάριου 1θ87
Ο προτείνουν Βουλευτής
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΤΑΝΤΑΣ

