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Θέμα : Αποσυμφόρηση από τον υπερπληθυσμό αιτούντων άσυλο  στη Λέσβο  

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,  

Με την παρούσα θα ήθελα να σας ενημερώσω και να επανέλθω στο κρίσιμης σημασίας 

ζήτημα, που αφορά την τοπική διαχείριση των προσφυγικών μεταναστευτικών ροών και 

την αποσυμφόρηση της Λέσβου.  

Η αποσυμφόρηση της Λέσβου εξαγγέλθηκε από εσάς τον ίδιο κατά το Περιφερειακό 

Συνέδριο Ανάπτυξης με χρονικό ορίζοντα μάλιστα τα τέλη Σεπτεμβρίου. Όπως φυσικά θα 

γνωρίζετε την τελευταία εβδομάδα στη Λέσβο οι διαμένοντες αιτούντες άσυλο έχουν 

ξεπεράσει τους 10.000 και οι καθημερινές αφίξεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση 

παρουσιάζοντας μάλιστα και αυξητική τάση. Τόσο η δική μου ανησυχία όσο και της 

τοπικής κοινωνίας εντείνεται βλέποντας τα χρονικά περιθώρια που εσείς θέσατε να 

εξαντλούνται και αντί της μείωσης του αριθμού των αιτούντων άσυλο να βλέπουμε 

καθημερινά την κατακόρυφη αύξησή του.  

Η ανησυχία και ο φόβος των κατοίκων εντείνεται μάλιστα και από διάφορους 

επιτήδειους, που καθημερινά διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις για δήθεν νέα κέντρα 

φιλοξενίας,  τις οποίες οφείλει το Υπουργείο να διαψεύδει άμεσα. Σας υπενθυμίζω ότι με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είμαστε και παραμένουμε κάθετα αντίθετοι σε 

οποιαδήποτε νέα δομή. Όσο λοιπόν η αποσυμφόρηση δεν γίνεται πράξη, τόσο περισσότερο 

θα απειλείται η διατάραξη της ισορροπίας της τοπικής κοινωνίας και υπάρχει ο κίνδυνος 
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να γίνουμε μάρτυρες τραγικών γεγονότων. Η αυξανόμενη παραβατικότητα εξαντλεί ακόμα 

περισσότερο την υπομονή της τοπικής κοινωνίας, που βρίσκεται ήδη στα όρια της.   

Κρίνοντας αποκλειστικά από την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Κ.Υ.Τ Μόριας 

και από τη δική σας δέσμευση για αποσυμφόρηση έως το τέλος Σεπτεμβρίου, θεωρώ ότι τα 

χρονικά περιθώρια είναι πολύ περιορισμένα. Μάλιστα εάν αυτή η προσπάθεια 

αποσυμφόρησης συμπέσει με την συνήθη αύξηση των ροών του Σεπτεμβρίου και του 

Οκτωβρίου τότε υπάρχει κίνδυνος να μη γίνει καν αισθητή η διαφορά. 

 Έχοντας, ξεπεράσει πλέον τους 10.000 αιτούντες άσυλο, θεωρώ πως είναι επιτακτική 

ανάγκη να ξεκινήσει άμεσα η αποσυμφόρηση της Λέσβου, που έχει πολύ μεγαλύτερο 

πληθυσμό σε σχέση με όλα τα άλλα νησιά και έχει σηκώσει δυσανάλογο βάρος στη 

διαχείριση των ροών. Ευελπιστώ ότι η υπόσχεσή σας δεν θα μπει μαζί με τις υπόλοιπες 

ανεκπλήρωτες υποσχέσεις που κατά καιρούς έχουν ακούσει οι συμπολίτες μας τόσο από 

Ευρωπαίους αξιωματούχους όσο και από προκατόχους σας. 

 

Με εκτίμηση, 

Δήμαρχος Λέσβου 

                                                                   Σπύρος Γαληνός  


