
 

 

Διάσκεψη Δημάρχων υπό την αιγίδα της Παπικής 

Ακαδημίας Επιστημών  
 

 

 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1ης Ημέρας.  
 

 

Ευχαριστώ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε να βρίσκομαι σε αυτόν τον ιερό 

τόπο, σε αυτή τη μαγική πόλη τη Ρώμη. Θέλω να σας ευχαριστήσω ειλικρινά. Θέλω να σας 

ευχαριστήσω ακόμα που μου δίνετε την ευκαιρία να συμμετάσχω σε αυτή την ιδιαίτερη συνάντηση η 

οποία δεν μετράει την ευαισθησία και την ανθρωπιά μας αλλά την ικανότητά μας να 

πραγματοποιήσουμε και να σχεδιάσουμε και να διασφαλίσουμε το μέλλον μας. Το μέλλον της 

Ευρώπης το μέλλον το δικό μας. 

 

Να μου επιτρέψετε να συστηθώ. Είμαι ο δήμαρχος της Λέσβου, ένα νησί του Αιγαίου στην Ελλάδα. 

Είναι αυτό το νησί που πέρυσι δέχθηκε ειρηνική εισβολή ανθρώπων που ήταν κατατρεγμένοι από 

πολέμους, πείνα, φτώχια, εκμετάλλευση για να βρουν μια θέση κάτω από τον Ευρωπαϊκό ήλιο. Είμαι 

ο δήμαρχος του νησιού από όπου πέρυσι πέρασαν ένα εκατoμμύριο πρόσφυγες σε 15 μήνες. Είναι  το 

μέρος το οποίο κατά την άποψή μου αντιμετώπισε μια κατάσταση που δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ 

ξανά στο παρελθόν και ελπίζω ούτε και στο μέλλον. Το οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου πιστεύω 

ότι θα είχε διαλυθεί, θα είχε επικρατήσει το χάος και αυτό γιατί όλοι αιφνιδιαστήκαμε. Δεν υπήρχε 

καμία, μα καμία ευρωπαϊκή πολιτική, δεν υπήρχε κανένας προϊδεασμός γι' αυτό που θα ακολουθούσε, 

που αντιμετωπίζαμε, και αυτό είναι το ανησυχητικό για την Ευρώπη. Είναι δυνατόν να μη μπορείς να 

προβλέψεις τι θα επακολουθήσει από αυτό το ρεύμα των ανθρώπων όταν γνωρίζεις ότι στη γειτονιά 

σου, στο περίγυρό σου διεξάγονται πόλεμοι, ότι σφάζονται άνθρωποι και ξεκληρίζονται οικογένειες;  

Κι όμως απροετοίμαστη η Ευρώπη.  

Συνεπώς κλήθηκε μια μικρή κοινωνία, η κοινωνία του νησιού μου να σηκώσει ένα τεράστιο βάρος 

στις πλάτες της. Ένα βάρος για λογαριασμό όλης της Ευρώπης. Εκεί ήταν πέρυσι η Ευρώπη, εκεί ήταν 

η πραγματική Ευρώπη, η Ευρώπη των αξιών έτσι όπως την οραματίστηκαν οι ιδρυτές της. Η Ευρώπη 

της ανθρωπιάς της αλληλεγγύης της Δημοκρατίας της συνεργασίας μεταξύ λαών και ανθρώπων. 

Σήμερα βρισκόμαστε σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι, ή ακολουθούμε αυτή την πορεία ή 

ακολουθούμε την πορεία της ξενοφοβίας που οδηγεί στο ρατσισμό και σε ακόμα χειρότερες 

καταστάσεις, τον κύκλο των φασιστικών καταστάσεων που αντικρίσαμε και ζήσαμε στο παρελθόν. 

Ενάμιση χρόνο τώρα φωνάζω ότι δεν μπορεί να αφήνεται μια κοινωνία να διαχειρίζεται μια τέτοια 

κατάσταση. Μια κοινωνία, που μπορεί να αιφνιδιάστηκε αλλά δεν πανικοβλήθηκε. Και παρότι 

αιφνιδιάστηκε, παρέμεινε με καθαρό μυαλό και αντί να γίνει μέρος του προβλήματος αναζήτησε και 

πρότεινε λύσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο παράλληλα με την τοπική διαχείριση. Αυτές τις λύσεις τις 

προτείνουμε ενάμιση χρόνο τώρα και ενώ ακούμε ευμενή σχόλια και ενώ ακούμε αποδοχή και ότι 

είναι η πραγματική λύση γι' αυτό το πρόβλημα, παρόλα αυτά οι αποφάσεις που παίρνονται είναι προς 

λάθος κατεύθυνση. Δεν πρέπει κανείς να ξεχνάει ότι όταν πας να διαχειριστείς ένα πρόβλημα πρέπει 

να εντοπίσεις την πραγματική αιτία που το προκαλεί και αυτό πρέπει να κάνουμε ως Ευρώπη. Πρέπει 

να αντιμετωπίσουμε αυτές οι αιτίες που γεννούν τη προσφυγιά και τη μετανάστευση χωρίς αυτό να 



 

 

φεύγει ποτέ από το μυαλό μας, γιατί σε πολλές περιπτώσεις δείχνει να το ξεχνάμε και να θέλουμε να 

αντιμετωπίσουμε μόνο τις συνέπειες. Οι συνέπειες είναι το δεύτερο που πρέπει να αντιμετωπίσουμε 

αλλά και σε αυτό πρέπει να παρέμβει πάλι δυναμικά η Ευρώπη και να μην αφήνει μικρές κοινωνίες 

να σηκώνουν αυτό το βάρος διότι το παράδειγμα που δίνεις είναι ο λάθος δρόμος της ξενοφοβίας και 

του ρατσισμού. Είχαμε προτείνει να γίνει μια ασφαλής δίοδος. Να μην αφήνουμε αυτούς τους 

ανθρώπους να πέφτουν στα δίχτυα των διακινητών να τους εκμεταλλεύονται ψυχικά σωματικά 

οικονομικά και κυρίως να μην αφήνουμε να χάνονται ανθρώπινες ζωές. Ανθρώπινες ζωές που 

χάνονταν και χάνονται καθημερινά. Είπαμε ότι το κλειδί βρίσκεται στην Τουρκία, εκεί θα έπρεπε να 

γίνεται ο έλεγχος και η καταγραφή και από εκεί με ασφαλή τρόπο να πηγαίνουν στη χώρα που μπορεί 

να τους φιλοξενήσει αλλά αντ’ αυτού αποφάσισαν κάτι διαφορετικό. Έδωσαν το δικαίωμα στην 

Τουρκία να καθορίζει εκείνη τις ροές όπως επιθυμεί και άφησαν τα νησιά μας όμηρο σε θέσεις τρίτων 

και εκβιασμούς.   

 

Σήμερα δε κλείνουμε μόνο σύνορα μεταξύ χωρών αλλά κλείνουμε και περιοχές μέσα στην ίδια τη 

χώρα. Μετατρέπουμε περιοχές σε στρατόπεδα με μια απάνθρωπη πολιτική. Αντί να φιλοξενήσουμε 

τους αδερφούς και τις αδερφές μας όπως είναι ο τίτλος της σημερινή συνάντησης τους τιμωρούμε 

συνεχώς κάνοντάς τους να μη θέλουν να έρθουν μετατρέποντας πολλές περιοχές όπως είναι το νησί 

μου σε φυλακές ανθρώπινων ψυχών. Κάνουμε τη διαβίωσή τους βασανιστική, δημιουργούμε κλειστά 

κέντρα και μετατρέπουμε τα νησιά μας σε φυλακές και εκεί αντιδρούμε και εκεί φωνάζουμε ότι  

αύριο, σήμερα ακόμα και χθες αν είναι δυνατόν πρέπει να παρθούν άλλες πολιτικές. Θα πρέπει να 

προστατευθούν οι πρόσφυγες αλλά θα πρέπει να προστατευθούν και οι τοπικές κοινωνίες, θα πρέπει 

να προστατευθεί και το ίδιο το μέλλον της Ευρώπης. Ένα μέλλον το οποίο με αυτές τις πολιτικές 

παρουσιάζεται ζοφερό. Εκφράζω πραγματικά τις ευχαριστίες μου για την σημερινή πρόσκληση και τα 

συγχαρητήριά μου προς τους δημάρχους άλλων περιοχών που δεν γνωρίζουν και δεν αντιμετωπίζουν 

πρόβλημα και όμως θέλουν να συμμετέχουν στην λύση του. Η λύση του βρίσκεται στις τοπικές 

κοινωνίες και τους δημάρχους, στα δίκτυα των Δήμων και αυτό το έχω ήδη προτείνει στην Ελλάδα,. 

Έχω προτείνει ένα δίκτυο ελληνικών δήμων, το οποίο θα σηκώσει το βάρος που σήμερα σηκώνει 

μόνη της η Λέσβος και μερικά ακόμη νησιά με τη λογική ότι όταν ένα βάρος το σηκώνεις μόνος σου 

θα σε λυγίσει, ενώ όταν το σηκώνουν πολλοί μαζί γίνεται πιο εύκολο. Σε δεύτερη φάση, ένα δίκτυο 

ευρωπαϊκών δήμων, διότι θα μου επιτρέψετε με σεβασμό να αναφέρω ότι αυτές τις δύσκολες ώρες για 

την Ευρώπη κάποιες πολιτικές ηγεσίες αποδείχθηκαν ελλειμματικές και αυτό το έλλειμμα μπορούν και 

πρέπει να το καλύψουν οι δήμαρχοι και οι πολίτες που γνωρίζουν και μπορούν να αντιληφθούν ότι 

δεν μπορεί να λες πρόβλημα έναν άνθρωπο που προσπαθεί να σώσει τη ζωή του και τη ζωή της 

οικογένειάς του που κρατάει το παιδί του στην αγκαλιά και ψάχνει ένα καλύτερο μέλλον. Αλλά τα 

προβλήματα είναι αυτά που αναφέρουν οι δήμαρχοι. Προβλήματα είναι οι πολιτικές και τα τείχη που 

σηκώνονται στους ανθρώπους και όχι στις ξενοφοβικές ιδέες. Αυτά πρέπει να παλέψουμε και από 

αυτά πρέπει να ξεφύγουμε και πιστεύω με συντονισμένη και ειλικρινή προσπάθεια από πλευράς 

ευρωπαϊκών δήμων μπορούμε να το κάνουμε. Είναι εύκολο με μια  διαίρεση του αριθμού των 

ανθρώπων που ψάχνουν μια θέση κάτω από τον ευρωπαϊκό ήλιο δια του αριθμού των δήμων. Πόσα 

άτομα αντιστοιχούν στον καθένα μας; ένας πολύ μικρός αριθμός. Παράλληλα θα πρέπει να ξέρουμε 

ότι οι άνθρωποι αυτοί που έρχονται στην Ευρώπη δεν έρχονται να ζήσουν ως παρείσακτοι, έρχονται 

να εργαστούν, να δουλέψουν και να φτιάξουν το μέλλον τους και των οικογενειών τους. Και αυτό οι 

δήμαρχοι το γνωρίζουν, το ανέφεραν οι συνάδελφοι και οι κυρίες δήμαρχοι. Δεν πρέπει απλά να 

βρούμε χώρους να φιλοξενήσουμε τους ανθρώπους και να προσφέρουμε ελεημοσύνη, πρέπει να τους 



 

 

εντάξουμε στις κοινωνίες μας, πρέπει να τους κάνουμε χρήσιμα μέλη των κοινωνιών μας και αυτοί οι 

άνθρωποι έχουν να προσφέρουν πολλά ίσως περισσότερα από ότι φανταζόμαστε με αυτό το πάντρεμα 

των πολιτισμών της αλληλεγγύης και της γνώσης που μπορεί να προσφέρουν και μπορεί να υπάρξει. 

Αρκεί να μη μας καταλάβει ο πανικός, αρκεί να λειτουργήσουμε γρήγορα και σας μιλώ από δική μου 

εμπειρία, πέρυσι είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα διαφορετικό πρόβλημα στη Λέσβο πέρασε ένας τόσο 

μεγάλος αριθμός. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζω φέτος με πολύ λιγότερους αριθμούς είναι 

τεράστια, διότι βρίσκουν χώρο με τη καθυστέρηση λήψης αποφάσεων από πλευράς Ευρώπης να 

ρίξουν δηλητήριο ρατσιστικά και ακροδεξιά στοιχεία στις ψυχές των ανθρώπων. Προσπαθούν να 

επηρεάσουν και να αλλάξουν στάση και αυτοί που αντιστέκονται είναι οι δήμαρχοι. Κανείς δεν μπορεί 

να αντιληφθεί τις πιέσεις που δέχονται οι δήμαρχοι και τις προσπάθειες που καταβάλουν οι δήμαρχοι 

για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν σε αυτή την έλλειψη αποφασιστικότητας πολλών κεντρικών 

ηγεσιών της Ευρώπης. Θέλω να σας ευχαριστήσω που βρίσκομαι εδώ ελπίζω να συνεισέφερα και εγώ 

στον προβληματισμό αλλά το πιστεύω γιατί το ζω καθημερινά. Η λύση βρίσκεται στους Δημάρχους.. 

Κάθε δήμαρχος θα πρέπει να πει πόσους ανθρώπους μπορεί να φιλοξενήσει και να εντάξει στην 

τοπική κοινωνία, ώστε να ξέρουμε το συνολικό αριθμό που μπορεί με άνεση η Ευρώπη να 

φιλοξενήσει και να ευνοηθεί και η ίδια η Ευρώπη και αυτό πρέπει να το κάνουμε από τώρα. Και εκεί 

επάνω θα πρέπει να γίνουν οι συγκεκριμένες πολιτικές από την ίδια την ΕΕ διότι δεν μπορείς να 

εκχωρείς τη δυνατότητα και να εκχωρείς σε χώρες που προσπαθούν να το εκμεταλλευτούν 

εκβιάζοντας όπως γίνεται από την Τουρκία για την Ελλάδα. Όταν ο Τούρκος πρόεδρος λέει θα 

πλημμυρίσω τα νησιά σας με πρόσφυγες και μετανάστες, απειλεί και εκβιάζει και ομολογεί ότι 

βρίσκεται πίσω από τις ροές και τους διακινητές. Παράλληλα διεκδικεί ζωτικό ελληνικό χώρο, το 

δικό μου π.χ νησί τότε πως το ανεχόμαστε, πως εκχωρούμε σε αυτούς τους ανθρώπους αυτό το 

δικαίωμα. Η Ευρώπη πρέπει να είναι εδώ και να ορθώσει το ανάστημά της. Έως τότε θα μου 

επιτρέψετε ταπεινά να αναφέρω ότι στο δικό μου νησί που είναι μια τελεία στο χάρτη, είμαστε ένας 

φάρος με αχνό φως που δείχνει το δρόμο για την Ευρώπη και θέλω με αυτό το δίκτυο να το κάνουμε 

ισχυρό και να το ακολουθήσει ολόκληρη η Ευρώπη, ολόκληρος ο κόσμος. Το ίδιο φως και το δρόμο 

που ο ίδιος ο ποντίφικας ευλογεί που σήμερα μας φιλοξενεί.  

 

Σας ευχαριστώ πολύ.  

 

 

 

 

 

ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2ης Ημέρας. 

 
Να σας ευχαριστήσω και ελπίζω να μην καταχρώμαι το χρόνο σας επαναλαμβάνοντας μια 

τοποθέτησή μου αλλά πραγματικά θεωρώ καθήκον μου που βρίσκομαι σήμερα σε αυτή τη σύναξη 

πολύ υψηλού επιπέδου. Θέλω να σας θέσω ένα θέμα πιθανότατα να ξενίζει όταν τίθεται σε δημάρχους 

γιατί είναι υψηλής πολιτικής αλλά πραγματικά θέλω να το θέσω θέλω να σας κάνω κοινονούς διότι 

πιστεύω στη δύναμη των δημάρχων πιστεύω στη δύναμη των τοπικών κοινωνιών.  

 

Σας μίλησα χθες μεταξύ άλλων για τις απειλές που δέχεται σήμερα η Ευρώπη από πλευράς της 

Τουρκίας και τους κινδύνους. Απειλές που είναι ευθέως κατά της Ελλάδος. Σας είπα ότι έχει 



 

 

απειλήσει ο Τούρκος πρόεδρος ότι θα πλημμυρίσει την Ευρώπη την Ελλάδα δηλαδή τα νησιά μας με 

εκατομμύρια προσφύγων που τους παροτρύνει να έρθουν σε εμάς. και παράλληλα εγείρει αξιώσεις 

κατά των νησιών των ελληνικών νησιών ζητώντας την αναθεώρηση της συνθήκης της Λωζάνης, 

αναφορές πολύ επικίνδυνες. Από πέρυσι είχα πει τις ανησυχίες μου για την ειρήνη στην περιοχή μου 

είναι εξίσου σοβαρό και σήμερα με πληροφορίες που έχω για το νησί γνωρίζω ότι άνοιξαν και πάλι οι 

δρόμοι και αυξήθηκαν υπερβολικά οι αφίξεις. Αισθάνομαι φοβερή ανησυχία, πραγματικά η χώρα μας 

απειλείται, απειλείται η κοινωνική συνοχή και σε μια δύσκολη περίοδο επιχειρείται η εξουθένωση, 

επιχειρείται να μας κάνει να αντιδράσουμε. 

 

Αυτά είναι θέματα που θέτονται γύρω από την ειρήνη και θα ήθελα να τα λάβετε σοβαρά 

υπόψιν σας. Πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε παρέμβαση ως δήμαρχοι να ακυρώσουμε κάποιους 

τέτοιους ισχυρισμούς, πολέμους και συρράξεις που είναι στην πόρτα μας. Είναι στη χώρα μου είναι 

στο νησί μου αλλά είναι και στην πόρτα της Ευρώπης. Θα παρακαλούσα να το λάβετε και αυτό 

σοβαρά υπόψιν σας.  

 

Εγώ έχω κάνει αναφορές στον ΓΓ του ΟΗΕ, είχα κάνει την αναφορά στον ίδιο τον ποντίφικα ο 

οποίος μας τίμησε με την παρουσία του στο νησί. Μάλιστα ο ίδιος μαζί με τον πατριάρχη 

Βαρθολομαίο και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών Ιερώνυμο είχαν πει ότι το νησί μου είναι το νησί της 

ειρήνης. Πρέπει να προασπίσουμε την ειρήνη. Είχαν ευλογήσει μια ελιά που σήμερα την έχω φυτέψει 

δίπλα στο δημαρχείο της πόλης μου και μεγαλώνει εκεί το δέντρο της ειρήνης. Η ειρήνη όμως 

κινδυνεύει, θα ήθελα να έχω μια αναφορά από αυτή τη σημαντική μάζωξη ακριβώς για να 

εμποδίσουμε σχέδια και επιδιώξεις. Δεν είναι δυνατόν να απειλείται η Ευρώπη, να εκβιάζεται η 

Ευρώπη και κάποιες περιοχές της Ευρώπης όπως το νησί μου να μετατρέπονται σε ομήρους για την 

επιδίωξη άλλων σχεδίων.  

 

Σας ευχαριστώ.  


