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Θέμα: Δι αχεί ρι ση παράτυπων μεταναστών και  προσφύγων  

 

Σχετι κό: 1. Αρ. Πρωτ. 53992  Επι στολή προς τον Υπουργό Προστασί ας του Πολί τη  

 

Εξοχότατη κυρία Πρόεδρε της Κυβέρνησης, 

 

Με αυτή την επι στολή θα ήθελα να επανέλθω στο μεί ζον ζήτημα της δι αχεί ρι σης των 

τεράστι ων μεταναστευτ ι κών ει σροών στο νησί  της Λέσβου.  

Αυτή τη στι γμή, το 60% των παράτυπα ει σερχόμενων μεταναστών και  προσφύγων στην 

Ελλάδα περνάει  από τη Λέσβο. Αυτό έχει  ως αποτέλεσμα να συγκεντρώνονται  πάνω από 

15.000 άνθρωποι  τόσο στην πόλη της Μυτι λήνης όσο και  στι ς περι οχές κατά μήκος της 

Ανατολι κής ακτής του νησι ού. Μάλι στα, το τελευταί ο δί μηνο ο αρι θμός των αφί ξεων 

ξεπερνά το συνολι κό πληθυσμό της Λέσβου. 

Όπως εί ναι  φυσι κό, οι  παραπάνω αρι θμοί  δεν εί ναι  δι αχει ρί σι μοι  και  ξεπερνούν 

κατά πολύ τ ι ς δυνατότητες και  τα δι αθέσι μα μέσα των τοπι κών φορέων. Η παραπάνω 

κατάσταση έχει  δημι ουργήσει  ένα εκρηκτι κό κλί μα τόσο ανάμεσα στι ς τάξει ς των 
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μεταναστών και  προσφύγων, οι  οποί οι  περι μένουν εναγωνί ως την αποχώρησή τους προς τον 

τελι κό προορι σμό, τόσο και  στην τοπι κή κοι νωνί α, η οποί α υφί σταται  τρομερή πί εση από 

τα δυσάρεστα επακόλουθα της δι αμονής αυτών των ανθρώπων σε δημόσι ους χώρους χωρί ς να 

υπάρχει  δυνατότητα κάλυψης των στοι χει ωδών συνθηκών υγι ει νής. Ενδει κτ ι κό του 

εξαι ρετ ι κά τεταμένου κλί ματος εί ναι  οι  καθημερι νές αναταραχές στο εσωτερι κό του 

λι μένα Μυτι λήνης με πολλούς τραυματί ες. Όλα τα παραπάνω έχουν καταστήσει  

συγκεκρι μένα σημεί α της πόλης απροσπέλαστα και  επι κί νδυνα γι α τους κατοί κους της 

πόλης προκαλώντας μάλι στα και  τεράστι ες ζημι ές σε τοπι κούς επι χει ρηματί ες και  

εργαζόμενους.  

Η  αναγκαι ότητα λήψης μέτρων γι α την αποσυμφόρηση της Λέσβου, εί ναι  κρί σι μη, 

άμεση και  υψί στης σημασί ας. Εί ναι  απαραί τητο να δρομολογηθούν επι πλέον πλοί α αλλά 

και  αεροπλάνα αποκλει στ ι κά γι α την μεταφορά παράτυπων μεταναστών και  προσφύγων. Το 

δι ακύβευμα εί ναι  η αποφυγή, πάση θυσί α, της κοι νωνι κής έκρηξης και  των ανεξέλεγκτων 

και  εξαι ρετ ι κά επι κί νδυνων επακόλουθων. Αυτός εί ναι  ο λόγος γι α τον οποί ο με γραπτή 

ει σήγησή μου πρότει να την κήρυξη της Λέσβου σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης (Σχετ ι κό 1). 

Σας απευθύνω δραματι κή έκκληση γι α τ ι ς άμεσες σχετ ι κές ενέργει ές σας ώστε να 

αποφύγουμε το κί νδυνο να θρηνήσουμε ανθρώπι νες ζωές. Εί ναι  άδι κο γι α όλους τους 

απλούς πολί τες, τα στελέχη των σωμάτων ασφαλεί ας αλλά και  της τοπι κής αυτοδι οί κησης,  

που έχουμε καταβάλει  υπεράνθρωπες προσπάθει ες τόσους μήνες τώρα, να συμβεί  αυτό που 

απευχόμαστε και  αυτό γι α το οποί ο αγωνι ζόμαστε τόσο και ρό. Εί ναι  όμως, άδι κο και  γι α 

τους ί δι ους τους μετανάστες και  πρόσφυγες, που υφί στανται  - εκτός των άλλων - και  αυτή 

τη δοκι μασί α.  

Παραμένω στη δι άθεσή σας γι α οποι αδήποτε δι ευκρί νι ση και  επι κοι νωνί α σχετι κά με 

το θέμα.  

 

 

Με εκτί μηση, 

Δήμαρχος Λέσβου 

                                                              Σπύρος Γαληνός  

 


