
Μυτιλήνη 04 Φεβρουαρίου 2016 

 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

(Πρωτοβουλία Δήμου Λέσβου)  
 

Μοιραζόμαστε την κοινή πεποίθηση ότι αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε 

την μεγάλη πρόκληση της διαχείρισης μιας μεγάλης κλίμακας ανθρωπιστικής 

κρίσης για την οποία απαιτείται συνέργεια, συνεργασία και κοινή δράση σε όλα 

τα επίπεδα.  

Αναγνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή συντελείται ένα αποτρόπαιο έγκλημα εις 

βάρος των προσφύγων. Το οργανωμένο αυτό έγκλημα συμπεριλαμβάνει 

οικονομική εκμετάλλευσή,  καταπάτηση των θεμελιωδών ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων καθώς και πράξεις κατά της ανθρώπινης ζωής και παραβιάζουν 

με το χειρότερο τρόπο την αξία και την αξιοπρέπειά του ανθρώπου. Τα θύματα 

του εγκλήματος πολλαπλασιάζονται καθημερινά, ανάμεσά τους γυναίκες, 

παιδιά, βρέφη, ενώ το καρτέλ της διακίνησης κερδίζει δισεκατομμύρια δολάρια 

από την εκμετάλλευση της ελπίδας και της ανάγκης των προσφύγων για 

ασφάλεια. Η δράση του δικτύου ξεκινά από την Τουρκία και δεν αποκλείεται να 

επεκτείνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη.  

Πιστεύοντας στην προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

και της υπέρτατης αξίας της ζωής, ενώνουμε τις φωνές μας δηλώνοντας 

ξεκάθαρα πως  

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ 

Για το λόγο αυτό διακηρύσσουμε:  

Μπροστά σε αυτή την τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή, καλούμε τις 

κυβερνήσεις των κρατών του κόσμου να αναλάβουν δράση και να επέμβουν με 

κάθε μέσο, έχοντας ως στόχο την καταπολέμηση του εγκληματικού δικτύου 

διακινητών τόσο στην Τουρκία όσο και στις χώρες που αυτό έχει επεκταθεί.  

Καλούμε σε δράση το σύνολο της διεθνούς κοινότητας κατά του 

αδίστακτου δικτύου λαθρεμπόρων. Πρέπει πλέον όλοι να γνωρίζουν πως η 

αδράνεια μας καθιστά όλους συνυπεύθυνους, ακόμα και συνένοχους σε αυτό το 

έγκλημα.  

Δηλώνουμε την πεποίθησή μας ότι μόνο όταν καταπολεμηθεί 

αποτελεσματικά το δίκτυο διακινητών θα μπορέσουμε να διαχειριστούμε με 

ανθρωπιά και αλληλεγγύη αυτή την κρίση. Πιστεύουμε ότι το αποφασιστικό 



χτύπημα θα δοθεί μέσω της διεξαγωγής των προσφυγικών καταγραφών 

στο έδαφος της Τουρκίας και έπειτα την απευθείας αναχώρηση όσων 

δικαιούνται διεθνούς προστασίας στις χώρες προορισμού. Σε περίπτωση 

που αυτό δε συμβεί προτείνουμε την δημιουργία ασφαλούς και νόμιμου 

διαδρόμου προς την Ευρώπη ώστε ο πρόσφυγας να φτάνει με ασφάλεια στη 

χώρα προορισμού και φιλοξενίας του. Όλες οι χώρες της Ευρώπης θα πρέπει 

να αναλάβουν όλες μαζί τη διαχείριση αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης 

αναλαμβάνοντας η κάθε μια το βάρος που της αναλογεί.   

Καλούμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να λάβει υπόψη τις προτάσεις της 

συγκεκριμένης διακήρυξης και να αναλάβει δράση παίρνοντας μέτρα κατά του 

παράνομου δικτύου διακινητών       

 

Ο Δήμαρχος Λέσβου 

Σπύρος Γαληνός 



Mytilene 04 February 2016 

 
Declaration 

 

(An Initiative o f the Municipality of Lesvos Island) 

 

We share the awareness that we are faced today with the big challenge of 

administering a large scale humanitarian crisis for which cooperation, synergy 

and common action is needed in every level of administration.  

We recognise that today a hideous crime is committed against the 

refugees. This well organised crime includes financial exploitation and 

fundamental human rights violation as well as a violation of human value and 

dignity. The victims of that crime, among which there are many women and 

children, multiply everyday while the smuggling cartel gains billions of dollars 

from the exploitation of the refugee ’s hope and need for security. These 

criminal networks are based in Turkey and it is possible that they have already 

spread across Europe.  

Sharing the common belief in the protection of fundamental human rights 

and the value of human life, we join our voices and commonly declare that  

 

THIS CRIME MUST STOP NOW  

 

We therefore declare : 

 

Facing a large scale humanitarian crisis we call upon the governments of 

all nation states to take action and intervene, by any means necessary, in order 

to tackle the criminal smuggling network in Turkey and all the other countries 

where it is based.  

We call international community into action against the ruthless 

smuggling networks. We must all understand that ignorance and passive 

observance makes as all equally responsible and even equally guilty for that 

crime.  



We declare our belief that only when the smuggling networks are 

efficiently stopped we can administer this crisis with solidarity and compassion. 

We believe that we can give a decisive blow against the criminals by 

conducting the refugee registration process in mainland Turkey and then 

by directly transporting all refugees and individuals in need of 

international protection to their final destination. In case the 

aforementioned proposal is not feasible we propose the establishment of a safe 

and secure passage to Europe so that refugees arrive safely to their final 

destination. All European member states must take part in the management of 

this crisis and share proportionately it’ s burden.  

We call the European Council to take seriously into consideration the 

proposals of this declaration and take action against the illegal smuggling 

networks.      

 

The Mayor of Lesvos 

Spyros Galinos 

 


