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Αποσυμφόρηση των νησιών ζήτησαν οι δήμαρχοι από τον Δ. Αβραμόπουλο
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Τις δυνατότητες άμεσης βελτίωσης της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στα νησιά του ανατολικού
Αιγαίου από τις προσφυγικές ροές, συζήτησαν ο επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών
Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος και οι δήμαρχοι της Λέσβου, της Χίου, της
Σάμου, της Κω και της Λέρου, σήμερα στα γραφεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην Αθήνα. 

Οι πέντε δήμαρχοι χαρακτήρισαν τη συνάντηση εποικοδομητική και έθεσαν στον επίτροπο το αίτημά
τους για άμεση αποσυμφόρηση των νησιών ενόψει της τουριστικής περιόδου, κυρίως από ευάλωτες
ομάδες μεταναστών και προσφύγων, καθώς και παραβατικούς, «οι οποίοι δημιουργούν ανασφάλεια
στους κατοίκους». Επίσης, ζήτησαν τη δημιουργία ενός κοινωνικού και αναπτυξιακού
προγράμματος για την αντιμετώπιση των ζημιών που έχουν υποστεί τα νησιά από τις προσφυγικές
ροές. 

«Οι πρόσφατες, εξαιρετικά δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ανέδειξαν κάποιες ελλείψεις» διαπίστωσε ο
Ευρωπαίος επίτροπος, Δημήτρης Αβραμόπουλος, και ζήτησε «ειδικά προσαρμοσμένα για
χειμερινές συνθήκες καταλύματα της Ύπατης Αρμοστείας, τα οποία έχει ήδη χρηματοδοτήσει η

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να εγκατασταθούν άμεσα».



Επίσης, ζήτησε οι συντονιστές των νησιών να αναλάβουν «χωρίς καθυστέρηση» τα καθήκοντά τους και να συνεργαστούν με τις τοπικές αρχές, καθώς
και να συζητηθεί με την ελληνική κυβέρνηση «κάθε δυνατή πρωτοβουλία για τη στήριξη των νησιών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων οικονομικής
στήριξης». 

Ο κ. Αβραμόπουλος υπογράμμισε ότι «η διαχείριση του μεταναστευτικού είναι μια ευρωπαϊκή και εθνική πρόκληση και ξεπερνάει τις κομματικές
αντιπαραθέσεις» και επανέλαβε ότι «πρέπει να συνεχίζει να τηρείται και να επιταχυνθεί η Κοινή Δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας».
Διαβεβαίωσε τους δημάρχους ότι η Επιτροπή βρίσκεται στο πλευρό της Ελλάδας και των νησιών, αλλά και κάθε άλλης χώρας που αντιμετωπίζει
ανάλογη κατάσταση και εξέφρασε, για ακόμα μία φορά, την ευγνωμοσύνη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τους κατοίκους των νησιών «που έχουν
δείξει αξιοθαύμαστη ευαισθησία και ανθρωπιά». 

Ο επίτροπος απηύθυνε, εξάλλου, πρόσκληση στους δημάρχους των πέντε νησιών να επισκεφθούν τις Βρυξέλλες τον επόμενο μήνα. 

Ο δήμαρχος Χίου, Μανώλης Βουρνούς, επισήμανε ότι «στο άμεσο μέλλον πρέπει να υπάρχει ένα πολύ γρήγορο αποτελεσματικό σχέδιο
ανασυγκρότησης των νησιών, με έμφαση στα ζητήματα της ασφάλειας και της οικονομικής ανάπτυξης, ώστε να μπορέσει να φύγει η κατάσταση από
την έκτακτη ανάγκη στην οποία βρίσκεται και να πάει σε μια κανονικότητα». 

«Το αίτημα για την αναπτυξιακή προοπτική των νησιών είναι πρώτης προτεραιότητας, όπως πρώτης προτεραιότητας είναι και οι καλύτερες
ανθρώπινες συνθήκες στους πρόσφυγες και μετανάστες και ιδίως για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες», συμπλήρωσε ο δήμαρχος Σάμου, Μιχάλης
Αγγελόπουλος. Ο ίδιος χαρακτήρισε την κατάσταση στα νησιά «κρίσιμη», γι’ αυτό και «μακριά από τοξικότητες, μισαλλοδοξίες και παρορμήσεις πρέπει
να δράσουμε συλλογικά». 

Ο δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, επισήμανε ότι «συμφωνήσαμε όλοι ότι θα πρέπει να υπάρξει αποσυμφόρηση των νησιών,
αποφόρτιση της κατάστασης που υπάρχει σήμερα, και ελάφρυνση των τοπικών κοινωνιών από το βάρος που σηκώνουν». Η
αποσυμφόρηση των νησιών θα επιτευχθεί μέσα από «τη συνεργασία αλλά και την ειλικρίνεια όλων των πλευρών», εκτίμησε ο δήμαρχος
Λέρου, Μιχάλης Κόλλιας. 

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Κω, Γιώργος Κυρίτσης, κατηγόρησε την κυβέρνηση για «εγγενή αδυναμία να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, αδυναμία
η οποία μεταφέρεται στις πλάτες των τοπικών κοινωνιών των νησιών και βεβαίως των δημάρχων, οι οποίοι σηκώνουν και το μεγάλο πρόβλημα, στην
κατεύθυνση να ισορροπήσουν τόσο την πίεση από τις μεταναστευτικές ροές και την παρουσία αυτών των ανθρώπων, όσο και την κοινωνική συνοχή
και την ηρεμία σε κάθε νησί». 

Παρών στη σημερινή συνάντηση ήταν και ο Ευρωπαίος συντονιστής για την εφαρμογή της Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, Μάρτιν Βερβέι. 

Σημειώνεται ότι τη Δευτέρα οι πέντε δήμαρχοι έχουν ζητήσει να δουν τον πρωθυπουργό, ενώ προγραμματίζουν και συναντήσεις με τους αρχηγούς
των άλλων πολιτικών κομμάτων. Επίσης, στη 1 μμ. θα δώσουν συνέντευξη Τύπου στα γραφεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
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17/07/17 - 19:11
Επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Στ. Τάσσου για τους σεισμόπληκτους της Λέσβου (/articles/news-

categories/politiki/epikairi-erotisi-toy-voyleyti-st-tassoy-gia-toys-seismopliktoys)

Ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών υπέβαλε ο βουλευτής Στ. Τάσσος.

Η Επίκαιρη Ερώτηση αναφέρει: «Οι μεγάλες υλικές ζημιές και ο θάνατος μιας 43χρονης γυναίκας που
προκάλεσε ο σεισμός στη Λέσβο, αναδεικνύουν τις...
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Λαϊκή Ενότητα Λέσβου για το Νοσοκομείο Μυτιλήνης: Ο λαός της Λέσβου καθημερινά υποφέρει
(/articles/news-categories/politiki/laiki-enotita-lesvoy-gia-nosokomeio-mytilinis-o-laos-tis-lesvoy)

Ο χώρος της Υγείας δεν εξαιρείται από τη μνημονιακή επέλαση. Η υποβάθμιση του Δημόσιου συστήματος
υγείας συνεχίζεται. Η υποστελέχωση και η υποχρηματόδηση έχουν οδηγήσει πολλές δομές σε
συρρίκνωση.  Ταυτόχρονα η κυβέρνηση με την πρόταση για τους νέους Οργανισμούς...

(/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-

diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis)

14/07/17 - 19:16
Η δημοτική αρχή και το "διαζύγιο" με τη δημοκρατική ευαισθησία στις εξωτερικές της επαφές. Με
αφορμή την επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ (/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-

dimokratiki-eyaisthisia-stis)

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επισκέπτεται το νησί μας.

Η επίσκεψη ήταν κρυφό μυστικό αλλα καλα προετοιμασμένο απο τις αρχές του τόπου, δήμαρχο και
περιφερειάρχη. 
Να θυμίσω οτι η κυβέρνηση του ευθύνεται για τον πόλεμο στη Συρία και τον τροπο διαχείρισης του
προσφυγικού (IRC...
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