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Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / K O M M A T A )  
 «Παρεμβάσεις άμεσες και ουσιαστικές»

Η κοινή διακήρυξη των δημάρχων πέντε νησιωτικών Δήμων του «προσφυγικού», στη χθεσινή
παρουσίαση του «δικτύου» τους στην ΚΕΔΕ

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 24|01|2017 14:33

Με το μήνυμα ότι η τοπική αυτοδιοίκηση ενωμένη, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, θα συνεχίσει να διαχειρίζεται την
προσφυγική κρίση, δίνοντας έμφαση στην ανθρωπιστική διάσταση του ζητήματος, πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη
Τύπου που παραχώρησαν από κοινού, οι πέντε δήμαρχοι των νησιωτικών Δήμων, που συνθέτουν το γνωστό «δίκτυο»,
παρουσία του προέδρου της ΚΕΔΕ, Γιώργου Πατούλη.

 
Με το μήνυμα ότι η τοπική αυτοδιοίκηση ενωμένη, με σοβαρότητα και υπευθυνότητα, θα συνεχίσει να διαχειρίζεται την
προσφυγική κρίση, δίνοντας έμφαση στην ανθρωπιστική διάσταση του ζητήματος, πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη
Τύπου που παραχώρησαν από κοινού, οι πέντε δήμαρχοι των νησιωτικών Δήμων, που συνθέτουν το γνωστό «δίκτυο»,
παρουσία του προέδρου της ΚΕΔΕ, Γιώργου Πατούλη.

Ο δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, μαζί με τους δημάρχους Σάμου (Μ. Αγγελόπουλος), Χίου (Μ. Βουρνούς), Κω (Γ.
Κυρίτσης) και Λέρου (Μ. Κόλιας), διακήρυξαν τις θέσεις του «δικτύου» τους και ζήτησαν για μία ακόμη φορά, ουσιαστικές
και άμεσες παρεμβάσεις για την καλύτερη διαχείριση του μείζονος ανθρωπιστικού ζητήματος, υπογραμμίζοντας πως οι
τοπικές κοινωνίες έχουν κουραστεί.

 

Τα προβλήματα

Οι δήμαρχοι υπογράμμισαν, μεταξύ άλλων, ότι η κατάσταση είναι σε οριακό σημείο και εξέθεσαν τα κυριότερα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα στο προσφυγικό, εστιάζοντας κυρίως: στην αποσυμφόρηση, στις περαιτέρω
διευκρινίσεις επί της συμφωνίας Ε.Ε. - Τουρκίας, στις πολιτικές που πρέπει να δρομολογηθούν για την ενίσχυση της
ανάπτυξης των νησιών, φυσικά στην επιτάχυνση των διαδικασιών του ασύλου και στις συνθήκες διαβίωσης των
προσφύγων. Ακόμη οι δήμαρχοι αναφέρθηκαν και σε θέματα ασφαλείας, που εγείρονται εξαιτίας της γειτνίασής τους με
την Τουρκία.

Παράλληλα κατήγγειλαν τη θεώρηση των νησιών ως μεγάλων και ανοικτών ειδικών ζωνών αποκλεισμού για τους
πρόσφυγες από τις πολιτικές πρακτικές που ακολουθούνται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και αναλογική κατανομή του
συνολικού μηχανισμού αντιμετώπισης του προσφυγικού/μεταναστευτικού και των ανθρώπων, τόσο σε εθνικό επίπεδο
όσο και σε ευρωπαϊκό, λαμβάνοντας υπόψη και εθνικά, κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

 

Αιτήματα
Τέλος οι δήμαρχοι, εκτός από την αποσυμφόρηση, ζήτησαν τη διαμόρφωση ενός σοβαρού αναπτυξιακού και κοινωνικού
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Τέλος οι δήμαρχοι, εκτός από την αποσυμφόρηση, ζήτησαν τη διαμόρφωση ενός σοβαρού αναπτυξιακού και κοινωνικού
προγράμματος για την αντιστάθμιση της μεγάλης ζημιάς που έχουν υποστεί εδώ και δύο χρόνια οι τοπικές κοινωνίες και
οι οικονομίες, εξαιτίας της αναποτελεσματικής αντιμετώπισης από πλευράς των εθνικών και διεθνών αρχών.

 

«Να βρεθεί ο ορθός τρόπος»

«Πρέπει να βρεθεί ο ορθός τρόπος διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης διότι θεωρούμε ότι οι ακολουθούμενες πολιτικές
είναι ανορθολογικές και άδικες για τις τοπικές μας κοινωνίες που στάθηκαν με αλληλεγγύη όλο το προηγούμενο διάστημα,
σηκώνοντας ένα δυσανάλογο βάρος», είπε, μεταξύ άλλων, στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο δήμαρχος Λέσβου,
Σπύρος Γαληνός, υποστηρίζοντας επίσης πως δεν υπάρχουν περιθώρια αστοχιών και καθυστερήσεων. Σε ένα γενικότερο
επίπεδο δε, το «δίκτυο» σχολίασε ότι τα πράγματα είναι οριακά και πως οι παρεμβάσεις ουσίας έχουν πλέον ωριμάσει.

«Σήμερα καταθέτουμε την αγωνία μας για τις σοβαρές επιπτώσεις του προσφυγικού ζητήματος κυρίως στους νησιωτικούς
Δήμους. Η τοπική αυτοδιοίκηση λειτουργεί και θα συνεχίσει να λειτουργεί υπερκομματικά. Είμαστε Εθνική Ελλάδος και
στόχος μας είναι να αναλάβουν αυτοί που πρέπει τις ευθύνες τους», ανέφερε από τη μεριά του, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ,
Γιώργος Πατούλης, στην εισήγηση του. 
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