
17/7/2017 Αναγνώριση και εδραίωση του «δικτύου» - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/kommata/90413-anagnorisi-kai-edraiosi-toy-diktyoy 1/4

 (/)

FOLLOW US 

(https://www.facebook.com/emprosnet/)



(https://twitter.com/emprosnet)



(https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-

D_ID-

ILOI15QOVg)

17.07.2017 | 12:07

Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η  ( / K O M M A T A )  
 Αναγνώριση και εδραίωση του «δικτύου»

Ο Αβραμόπουλος κάλεσε τους πέντε δημάρχους του «προσφυγικού» σε συνάντηση (και) την
Παρασκευή στην Αθήνα
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Δεν θα μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερη δυνατότητα εδραίωσης του νεοσύστατου «δικτύου» των πέντε νησιωτών
δημάρχων, που τα νησιά τους βιώνουν την προσφυγική κρίση, από την χθεσινή επίσκεψη του Ευρωπαίου επιτρόπου
Μετανάστευσης, Δημήτρη Αβραμόπουλου, στη Λέσβο, με την ταυτόχρονη αναγνώριση εκ μέρους του τελευταίου, του
σημαντικού ρόλου των εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης στη διαχείριση του μείζονος αυτού προβλήματος. Με την
πρόσκληση δε των δημάρχων στη Μυτιλήνη, στο πλαίσιο της επίσκεψής του για την επόμενη φάση διαχείρισης του
προσφυγικού, να δίνει και την καλύτερη αφορμή για να τεθούν επί τάπητος όλα τα ζητήματα (και) των τοπικών κοινωνιών,
που ομολογουμένως έχουν κουραστεί.
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Ακόμα πιο σημαντική όμως θεωρείται για το «δίκτυο» των νησιωτών δημάρχων -που πριν καν δημοσιοποιηθεί επίσημα η
δράση του, φαίνεται ότι διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στις τελευταίες εξελίξεις του προσφυγικού- η εξασφάλιση και κατ’
ιδίαν συνάντησης με τον Ευρωπαίο επίτροπο στην Αθήνα αύριο Παρασκευή. Για να ακολουθήσει την ερχόμενη Δευτέρα
και συνάντηση με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Γιώργο Πατούλη, πριν τη συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσουν με την
επίσημη διακήρυξη των θέσεών τους.

 

Η πρώτη αναγνώριση Αβραμόπουλου…

Μπορεί ο Δημήτρης Αβραμόπουλος να σημείωσε στη διάρκεια της τοποθέτησής του από τον καταυλισμό του Καρά Τεπέ,
πως δεν ήρθε για να κάνει κριτική, ούτε και για να κάνει πολιτική αυτή τη δύσκολη στιγμή, ωστόσο η πρωτοβουλία του να
προσκαλέσει τους πέντε δημάρχους του δικτύου στην επίσκεψή του στη Μυτιλήνη, αποτέλεσε σαφώς «πολιτική κίνηση»
αναγνώρισης του ρόλου της αυτοδιοίκησης και μέσω αυτών και των τοπικών κοινωνιών. Καθώς, αναγνώρισε σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, εκείνο που ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννης Μουζάλας, σίγουρα αναγνωρίζει, αλλά
με τη στάση του τελευταία, φαίνεται να υποτιμά. Τι είναι αυτό που αναγνώρισε ξεκάθαρα ο Ευρωπαίος επίτροπος; Πως

στην εξίσωση πια του προσφυγικού, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την ομαλή πορεία, οι τοπικές κοινωνίες των
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στην εξίσωση πια του προσφυγικού, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για την ομαλή πορεία, οι τοπικές κοινωνίες των
νησιών. Οι οποίες είναι επιβαρυμένες και απαιτούν συγκεκριμένες λύσεις, ξεκάθαρο πλάνο για τη συνέχεια, προκειμένου
να ανακτήσουν ξανά την εμπιστοσύνη τους στους κυβερνητικούς και ευρωπαϊκούς χειρισμούς για το προσφυγικό.

 

…και η εδραίωση του «δικτύου»

Ενισχυτικά σε όλα αυτά μάλιστα, ο κ. Αβραμόπουλος κάλεσε τους πέντε δημάρχους του «δικτύου» -δεδομένου ότι χθες στη
Μυτιλήνη δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν οι δήμαρχοι Κω και Λέρου- στην Αθήνα την Παρασκευή, για μία κατ’ ιδίαν και
διεξοδική συζήτηση. Για να βρεθούν κοινοί τόποι και να εξασφαλιστεί με συγκεκριμένα μέτρα και πρωτοβουλίες
προφανώς η συναίνεσή τους για τα επόμενα βήματα διαχείρισης του μεταναστευτικού. Η συνάντηση αυτή, θα γίνει
μάλιστα στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και εκεί τόσο ο δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, όσο και
οι υπόλοιποι δήμαρχοι θα επιδιώξουν να λάβουν αρμοδίως ξεκάθαρες δεσμεύσεις για την αποσυμφόρηση των νησιών
τους. Προτείνοντας φυσικά και το σχέδιο δράσης τους, που θέλουν την αυτοδιοίκηση -τους δήμους τους- να αναλαμβάνει
ενεργό ρόλο, αλλά και κονδύλια και αρμοδιότητες στη διαχείριση της κρίσης. Ο δήμαρχος Λέσβου μιλώντας χθες στα μέσα
ενημέρωσης στη διάρκεια της επίσκεψης Αβραμόπουλου στο νησί, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επίσκεψη του,
αλλά ξεκαθάρισε πως η αποτίμηση της επίσκεψης θα γίνει την Παρασκευή. Μετά την συνάντηση του «δικτύου» μαζί του.
Ως εκ τούτου, απέφυγε να απαντήσει ευθέως στα ερωτήματα των δημοσιογράφων για το αν είναι διατεθειμένος να πει
«ναι» σε μία νέα δομή στη Λέσβο…

 

Τη Δευτέρα στον Πατούλη

Εξάλλου, όπως είχε γράψει εξαρχής το «Ε», αποκαλύπτοντας τη λειτουργία του «δικτύου» από την περασμένη εβδομάδα,
οι πέντε δήμαρχοι είναι μεν ανοιχτοί σε κάθε συζήτηση και συνεννόηση τόσο με την Ε.Ε. όσο και με τον υπουργό
Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα, αλλά έχουν ξεκάθαρες «κόκκινες γραμμές». Με την αποσυμφόρηση να είναι
μία χαρακτηριστική και τη μη δημιουργία νέων δομών, να είναι η δεύτερη. Και τρίτη, την αναγκαιότητα να μπουν οι ίδιοι
οι δήμοι, η αυτοδιοίκηση κατ’ επέκταση, με σημαντικό ρόλο, πόρους και αρμοδιότητες, στη διαχείριση του προσφυγικού.
Για αυτό το λόγο μάλιστα, την ερχόμενη Δευτέρα, πριν τη συνέντευξή τους στα μέσα ενημέρωσης, που θα ανακοινώνουν
τις θέσεις τους, οι πέντε δήμαρχοι θα έχουν συνάντηση στα γραφεία της ΚΕΔΕ και με τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Γιώργο
Πατούλη. Επιδιώκοντας ευρύτερες συνεργασίες και διεύρυνση του «δικτύου» κατά τα πρότυπα του γνωστού «δικτύου
πόλεων» για το προσφυγικό, που λειτουργεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και στο οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο έχει και ο
δήμαρχος Σπ. Γαληνός.
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