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ΘΕΜΑ: Συμβολή στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος. 
 

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ 
 
Απευθυνόμαστε σε εσάς, προκειμένου να ζητήσουμε τη συμβολή του Υπουργείου σας, και 

συγκεκριμένα της Γεν. Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, όσο και τη δική σας 
προσωπικά, για την αντιμετώπιση των ζητημάτων, που έχουν προκύψει από την αυξημένη 
εισροή άτυπων μεταναστών στο νησί μας. 

 Αρχικά θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα γεγονός ότι πρόσφατα 
πραγματοποιήθηκε στο νησί μας, ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή των αστυνομικών, 
στρατιωτικών και λιμενικών αρχών, καθώς και φορέων του τόπου, με θέμα την ανταλλαγή 
απόψεων και ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων, για την αντιμετώπιση της  κατάστασης, όπως 
έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή στο νησί μας. 

Εισαγωγικά σας αναφέρουμε, ότι σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τα οποία προκύπτουν 
από καταγραφές του Λιμενικού Σώματος και του Αστυνομικού τμήματος του νησιού μας, το 
τελευταίο εξάμηνο, έχουν εισρεύσει αθροιστικά περίπου 2.000 άτομα, γεγονός που 
καταδεικνύει το εύρος και την κρισιμότητα της κατάστασης. 

Στη σύσκεψη αυτή, αναφέρθηκε με ιδιαίτερη έμφαση τόσο από εμένα προσωπικά, όσο και 
από άλλους παρευρισκόμενους, η ανάγκη εύρεσης κατάλληλων χώρων υποδοχής και η 
δημιουργία των απαραίτητων υποδομών για φιλοξενία, ενώ τονίστηκε η ιδιαίτερη σημασία που 
έχει η  φύλαξη και ενίσχυση των θαλάσσιων συνόρων μας, ως μέτρο πρόληψης.   

Τονίστηκε επίσης, ότι ο Δήμος μας έχει ήδη διαθέσει προσωπικό στο λιμεναρχείο και το 
αστυνομικό τμήμα του νησιού, προκειμένου να επισπευσθούν -κατά το δυνατόν- οι απαραίτητες 
γραφειοκρατικές διαδικασίες.   

Συζητήθηκε ακόμη, η δυνατότητα συμβολής των στρατιωτικών υποδομών του νησιού 
μας, (Σύνταγμα Ευζώνων) μέσω της παραχώρησης οχημάτων μεταφοράς των άτυπων 
μεταναστών αλλά ακόμα και η παραχώρηση στρατιωτικού γιατρού, για την εξυπηρέτηση των 
αναγκών παροχής ιατρικής βοήθειας σε όσους από αυτούς το έχουν ανάγκη. 
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Ζητήθηκε επιπλέον η παροχή ιατρικού προσωπικού καθώς και κινητής ιατρικής μονάδας 

–σε τακτά χρονικά διαστήματα στο νησί μας- από την Οργάνωση «Γιατροί χωρίς Σύνορα», μέλη 
της οποίας πήραν μέρος στη σύσκεψή και συμφώνησαν ως προς αυτό.  

Προσωπικά ως δήμαρχος, συνοψίζοντας την θέση της δημοτικής αρχής καθώς και τις 
προτάσεις των φορέων και συλλόγων του νησιού μας, όπως αυτές εκφράστηκαν πάνω στο θέμα,  
σας ενημερώνω σχετικά προκειμένου να λάβετε γνώση και να μας παράσχετε τη συμβολή σας, 
όπου αυτό είναι δυνατό.  

Οι προτάσεις μας περιλαμβάνουν σε γενικές γραμμές τα εξής σημεία :   
 

• Άμεση προτεραιότητα, κρίνεται η ύπαρξη μέριμνας για την αποτελεσματικότερη 
φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων μας, κάτι που μπορεί να μετριάσει σε μεγάλο 
βαθμό την αυξημένη εισροή προσφύγων και μεταναστών γενικότερα. 

 
• Ζητάμε τη συμβολή σας στην ενίσχυση και -ει δυνατόν- επιπλέον στελέχωση του 

Λιμενικού Σώματος και του Αστυνομικού τμήματος του νησιού μας σε προσωπικό, 
προκειμένου να μπορεί με αρτιότητα και αποτελεσματικότητα να αντιμετωπίζει τις 
επείγουσες και κρίσιμες αυτές καταστάσεις. Οι συνεχείς αποσπάσεις και 
μετατάξεις προσωπικού από την περιοχή μας προς το κέντρο, δυσχεραίνουν κατά 
πολύ την αποτελεσματική λειτουργία αυτών των υπηρεσιών. 
 

• Δεδομένου ότι το –άτυπο- υπάρχον κέντρο πρώτης υποδοχής, το οποίο έχει εκ 
των ενόντων στηθεί και λειτουργεί στο νησί μας, επαρκεί για την κάλυψη των 
αναγκών 40-50 ατόμων το μέγιστο, παρακαλούμε για την μέριμνά σας 
προκειμένου να υπάρξει η αναγκαία χρηματοδότηση, για την κατάλληλη  
διαμόρφωση νέου χώρου με τις απαραίτητες προδιαγραφές για την προσωρινή 
φιλοξενία μεγαλύτερου αριθμού μεταναστών. 

 
• Ως εναλλακτική πρόταση για την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών, 

προτείνουμε τη δημιουργία πλωτών κέντρων υποδοχής, ως την προσφορότερη 
λύση για την περισσότερο άμεση αντιμετώπιση του υπάρχοντος προβλήματος. 

Αυτή η πρόταση, για την υλοποίηση της οποίας ζητάμε και τη δική σας σημαντική 
συμβολή, περιλαμβάνει την αξιοποίηση τυχόν εγκαταλελειμμένων – κατασχεμένων πλοίων  τα 
οποία παρέχουν ήδη ξενοδοχειακό κλπ. εξοπλισμό και ως εκ τούτου μπορούν να διατεθούν για 
την προσωρινή φιλοξενία των μεταναστών στο νησί μας, ή ακόμα και μέσω της μίσθωσης 
πλοίων από ναυτιλιακές εταιρείες, έναντι αντιτίμου το οποίο θα καταβάλλεται από το Δήμο.  

Πιστεύουμε ότι αυτή η λύση  προσφέρεται, καθώς διασφαλίζει συνθήκες υγιεινούς και 
ελεγχόμενης διαβίωσης των μεταναστών, έως ότου αυτοί προωθηθούν προς τις χώρες 
προορισμού τους. 

• Ζητάμε ακόμα τη συμβολή σας στη συντόμευση των απαιτούμενων διαδικασιών , 
προκειμένου να γίνεται –όσο είναι δυνατό-  ταχεία η διεκπεραίωση και μεταφορά 
των μεταναστών στις χώρες προορισμού τους.  

• Τέλος, ζητάμε την άμεση εκταμίευση Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων και την 
ενεργοποίηση προγραμμάτων μετεγκατάστασης, καθώς το βάρος που πέφτει στην 
τοπική αυτοδιοίκηση είναι δυσβάσταχτο, για να μπορεί να το αντιμετωπίσει χωρίς 
την απαραίτητη επιπλέον χρηματοδότηση.   
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Πιστεύουμε ότι θα επιδείξετε την δέουσα ευαισθησία, την οποία γνωρίζουμε πως 

διαθέτετε, και θα ανταποκριθείτε ανάλογα στο τόσο κρίσιμο αυτό ζήτημα, το οποίο ο Δήμος μας 
προσπαθεί -με όσα μέσα και λιγοστούς πόρους διαθέτει- να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά και 
μάλιστα εν μέσω μιας δύσκολης θερινής περιόδου.                                                  

       
 
 
 

                                                     Με εκτίμηση 
                                                         Ιωάννης Αντ. Γαλουζής  

                                    
                                                          Δήμαρχος  Καλυμνίων 

                                                              
                                                            


