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Θέμα: Στήρι ξη Δήμου Λέσβου και  νησι ών Ανατολι κού Αι γαί ου γι α την 

αντι μετώπι ση του ζητήματος των παράτυπων μεταναστών και  προσφύγων  

 

Κύριε Πρόεδρε,  

Τους τελευταίους μήνες, το νησί της Λέσβου αντιμετωπίζει μια από τις δυσκολότερες 

κρίσεις της σύγχρονης ιστορίας του. Πάνω από 600 παράτυποι μετανάστες και πρόσφυγες 

καταφθάνουν καθημερινά στο νησί, με αποτέλεσμα σήμερα, έπειτα από πρωτοβουλίες της 

Δημοτικής Αρχής, η κατάσταση να είναι οριακά διαχειρίσιμη.  

Ο Δήμος Λέσβου, ενεργώντας βάση συγκεκριμένου προγραμματισμού, έχει προβεί 

στην δημιουργία ενός νέου κέντρου προσωρινής φιλοξενίας στην περιοχή του “Καρά 

Τεπέ”, στην επέκταση του Κέντρου προσωρινής Φιλοξενίας, στην περιοχή της Μόριας, 

καθώς επίσης και στη διάθεση λεωφορείων για την μεταφορά των παράτυπων 

μεταναστών και προσφύγων. Παράλληλα, έχουμε ξεκινήσει μια εκτεταμένη εκστρατεία 

ενημέρωσης κυρίως διεθνών μέσων ενημέρωσης ενώ επίσης επιχειρούμε να δώσουμε 

ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση στο ζήτημα, απευθυνόμενοι με επιστολές στον Πρόεδρο 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε άλλους διεθνείς 

οργανισμούς.  

Όπως καταλαβαίνετε, το οικονομικό και υλικό κόστος όλων των δράσεων 

αντιμετώπισης του μεταναστευτικού ζητήματος, έχει επωμιστεί εξ ολοκλήρου ο ήδη 

περιορισμένος προϋπολογισμός του Δήμου Λέσβου. Αναλάβαμε όλες τις απαραίτητες 

πρωτοβουλίες για να μπορέσουμε να προστατέψουμε τόσο την ομαλή λειτουργία της 

τοπικής κοινωνίας όσο και όλους αυτούς τους καταταλαιπωρημένους ανθρώπους, θύματα 

απεχθούς εκμετάλλευσης των δικτύων λαθρεμπορίας. Παράλληλα, θέλοντας να 

ξεπεράσουμε την απραξία της κεντρικής Κυβέρνησης, αναλάβαμε δράση,  προσπαθώντας 

απεγνωσμένα να αποφύγουμε επικίνδυνα για την τοπική μας κοινωνία φαινόμενα. Όση, 

όμως, καλή θέληση και αν υπάρχει, τόσο από την πλευρά των συμπολιτών μας, όσο και 

από την Δημοτική Αρχή, λόγω του συνεχώς αυξανόμενου ρυθμού αφίξεων κινδυνεύει να 

χαθεί η δυνατότητα διαχείρισης και να κλιμακωθεί το ζήτημα ανεξέλεγκτα.  

Για τους παραπάνω λόγους, θα παρακαλούσα να τεθεί προς συζήτηση το 

μεταναστευτικό ζήτημα  στην επόμενη ολομέλεια της ΚΕΔΕ. Ένα θέμα που αφορά και 
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άλλους δήμους των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Επίσης, θα παρακαλούσα να 

εξεταστεί το ενδεχόμενο οικονομικής βοήθειας, καθώς και αποστολής υγειονομικού 

κλιμακίου προς όλους τους Δήμους των νησιών, που σηκώνουν το βάρος της διαχείρισης 

των παράτυπων μεταναστών και προσφύγων.  

Σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων και παραμένω στη διάθεσή σας για 

οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με το θέμα.  

 

 

Με εκτίμηση,  

Δήμαρχος Λέσβου και  

Πρόεδρος Π.Ε.Δ Β. Αιγαίου 

 

                                                               Σπύρος Γαληνός 

 

                             

 


