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τελευταία συνεδρίασή μας σύσσωμη η αντιπολίτευση είχαμε
ζητήσει ειδική-έκτακτη συνεδρίαση για το προσφυγικό -
μεταναστευτικό το οποίο εδώ και πολύ καιρό δυστυχώς
προσλαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις.

Να πούμε, επίσης, ότι αντίστοιχα είχαμε ζητήσει και ειδική
συζήτηση για την Υγεία, την οποία θα κάνουμε αύριο, πάλι ως έκτο
και τελευταίο θέμα της συνεδρίασης και θα τοποθετηθούμε
αναλυτικά, αν βεβαίως προλάβουμε… απλά το αναφέρω για να
τονίσω ότι τέτοια κεντρικά ζητήματα όταν  μάλιστα τίθενται
επιτακτικά από την ίδια την κοινωνία, την πραγματικότητα ,πρέπει
να συζητιούνται ξεχωριστά από τα άλλα διαδικαστικά θέματα, σε
έκτακτες συνεδριάσεις  και όσο γίνεται πιο γρήγορα και όχι με
ρυθμούς καλλικρατικής νομότυπης γραφειοκρατίας, γιατί η
πραγματικότητα μας ξεπερνά και τρέχει πολύ πιο γρήγορα από τις
δικές μας διαδικασίες.

 

Σε ό,τι αφορά τώρα στο προσφυγικό.

 

Η εκτίμησή μας, την οποία έχουμε καταθέσει πολλές φορές και
στο Π.Σ. είναι ότι πρόκειται για ένα ζήτημα που απαιτεί άμεσες
πολιτικές παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα.

 Δεν μπορεί η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που σηκώνει το
συντριπτικό βάρος της βασικής εισροής και πρώτης υποδοχής
προσφύγων, να είναι απλά παρακολουθητής ή τυπικός
διαχειριστής των κυβερνητικών ή ευρωπαϊκών αποφάσεων ή να
λειτουργεί επικουρικά ή συμβουλευτικά στις όποιες πολιτικές
ακολουθούνται, αν, τελικά ακολουθούνται και όπως
ακολουθούνται.

 

Αν ανοίξουμε το ζήτημα σε όλες του τις πτυχές θα έπρεπε ο
καθένας από εμάς να μιλάει για ώρες, αλλά ο χρόνος δυστυχώς
είναι πιεστικός.

 

Δεν μπορούμε όμως να αποφύγουμε ορισμένες επισημάνσεις που
διαμορφώνουν και το γενικότερο πλαίσιο, στο οποίο κατά την
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εκτίμησή μας αν δεν εντάξουμε το προσφυγικό δεν μπορούμε να
το αξιολογήσουμε και πολύ περισσότερο να δούμε ποιες μπορεί να
είναι οι πραγματικές δυνατότητες πολιτικής και πρακτικής
παρέμβασης.

 

Το πρώτο που πρέπει να έχουμε καθαρό είναι ότι δεν πρόκειται
για ένα φυσικό φαινόμενο. Ζούμε μια από τις μεγαλύτερες στην
ιστορία μετακινήσεις πληθυσμών, κυρίως εξαιτίας της ανατίναξης
ολόκληρων περιοχών από τους ιμπεριαλιστές. Για όσα επικίνδυνα
κλιμακώνονται στην ευρύτερη γειτονιά μας η Δύση και η Ευρώπη
έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και κεντρική ευθύνη.

 

 Οι ίδιοι οι θύτες, με περισσή υποκρισία σήμερα, έρχονται τάχα να
νοιαστούν για τα θύματά τους. Μια έγνοια η οποία έχει να κάνει
αποκλειστικά και μόνο με το πώς θα προφυλαχτούν από τις
συνέπειες των δικών τους πολιτικών στη Μέση Ανατολή και όχι
μόνο.

 

Αντίστοιχα, η παρέμβαση του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο , η οποία όλοι
γνωρίζουμε ότι αποτελεί ένα ακόμη μέσο κατάλυσης της εθνικής
μας κυριαρχίας,  άσχετα με το εάν κάποιοι προσπαθούν να μας
καθησυχάσουν και να μας διαβεβαιώσουν ότι η ανάμιξή του είναι
σε ένα  πολύ συγκεκριμένο και ξεκάθαρο το πλαίσιο, αλλά και η
πολιτική της Τουρκίας με πρόσχημα το Προσφυγικό, ο εκβιασμός
της Τουρκίας, έτσι όπως τον είδαμε και στην τελευταία Σύνοδο
Κορυφής, δεν πρέπει να φεύγουν στιγμή από την οπτική μας και
πρέπει να αναδεικνύονται -αν θέλουμε να μιλάμε σοβαρά για το
ζήτημα.

 

Σταματώ εδώ το περίγραμμα γιατί ο χρόνος δεν επιτρέπει πιο
αναλυτική αναφορά.

 

Τι βιώνουμε, λοιπόν, σήμερα ως χώρα και ως Βόρειο Αιγαίο;
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Βιώνουμε από τη μια την αθρόα προσέλευση χιλιάδων
απελπισμένων ανθρώπων και από την άλλη τα κλειστά σύνορα.

 

 Βιώνουμε τον εγκλωβισμό χιλιάδων προσφύγων στην Ελλάδα της
κρίσης, της φτώχειας και της ανατίναξης του κοινωνικού ιστού.

 

Η πολιτική δηλαδή του ιμπεριαλισμού σπρώχνει την προσφυγιά
στην Ελλάδα, την οποία Ελλάδα, η οικονομική πολιτική της Ε.Ε. και
των ελληνικών κυβερνήσεων έχει κυριολεκτικά ρημάξει. 

Και πώς απαντά η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Από τη μια τρέχει
πίσω από τις εξελίξεις και τους Ευρωπαϊκούς σχεδιασμούς και
συσχετισμούς και από την άλλη, δυστυχώς επενδύει με στο
περίσσευμα ανθρωπιάς που απλόχερα προσφέρει ο ελληνικός
λαός.

 

Το εκρηκτικό μείγμα όμως που διαμορφώνει ο εγκλωβισμός
χιλιάδων απελπισμένων σε μια χώρα, με τέτοια και τόση
οικονομική και κοινωνική κρίση, δεν απαντιέται με τεχνάσματα
και πολιτικάντικους επικοινωνιακούς χειρισμούς αναδεικνύοντας
μόνον το περίσσεμα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης που έχουν
επιδείξει οι έλληνες απ άκρη σ άκρη της χώρας.

 Απαιτεί πολιτικές και πρωτοβουλίες.

 

Και οφείλουμε να καυτηριάσουμε με τον πιο κατηγορηματικό
τρόπο το γεγονός ότι αυτή η κυβέρνηση διαφημίζει την πρόσληψη
στο πλαίσιο των κατάπτυστων προγραμμάτων Κοινωνικής
Εργασίας, χιλιάδων ανέργων για να καλύψει τις ανάγκες των hot
spots.

 

 Προσλαμβάνει, δηλαδή, με 500 ευρώ, την απελπισία των ανέργων
για να «διαχειριστεί» την απελπισία των προσφύγων.
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Επιπλέον, πάνω στο περίσσευμα ανθρωπιάς του ελληνικού λαού
έρχονται να παρέμβουν και να επενδύσουν δεκάδες ΜΚΟ,
γνωστής και άγνωστης ταυτότητας, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο,
χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία.

 

Και σε καμιά περίπτωση δεν λέμε ότι όλες οι ΜΚΟ είναι στο ίδιο
τσουβάλι. Δεν λέμε αυτό

. Αλλά επιμένουμε στο ότι:  όταν μια κρίση παίρνει τέτοιες
διαστάσεις και η πολιτεία απουσιάζει, στήνονται δίπλα στον
πραγματικό και ανιδιοτελή εθελοντισμό και κανονικά
«μαγαζάκια».

 

--Τι λένε σε όλους μας όσα ακούσαμε από πολλά επίσημα
ευρωπαϊκά και ελληνικά στόματα τις τελευταίες μέρες, για την
ανάθεση ακόμα και σε εξειδικευμένες ΜΚΟ του εξωτερικού, που
έχουν και καλά την τεχνογνωσία, τη διαχείριση κονδυλίων και του
όλου έργου;

 

--Μας προβληματίζουν όλα αυτά;

--Πώς στεκόμαστε απέναντι σε τέτοιες μεθοδεύσεις;

 --Τι γίνεται με την καταγραφή και τον έλεγχο των ΜΚΟ που έχει
ακουστεί πολλές φορές;

-- Πώς σχολιάζουμε τα πρόσφατα δημοσιεύματα του τοπικού
Τύπου για δωρεά σε μεγάλη ΜΚΟ της Μυτιλήνης, με την οποία
συνεργάζεται και η Περιφέρεια σε ευρωπαϊκά προγράμματα;

--Μας ανησυχούν τέτοιου είδους φαινόμενα και πώς θέλουμε να
απαντήσουμε;

 

--Αντίστοιχα, πήραμε ως περιφερειακή Αρχή καμιά πρωτοβουλία
για τον έλεγχο του απαράδεκτου μαυραγοριτισμού που
αναπτύσσεται;
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--Και μπορεί το απαράδεκτο αυτό φαινόμενο να είναι ακόμα σε
μικρή κλίμακα, αλλά δεν πρέπει να το σταματήσουμε;

-- Δεν πρέπει με κάθε τρόπο να το πατάξουμε;

--Έχουμε κάνει τίποτα;

 

Από την άλλη, ακούμε και διαβάζουμε για προβλήματα που θα
υπάρξουν στον τουρισμό της περιφέρειάς μας. Πρόσφατα
πραγματοποιήθηκε και μια σύσκεψη φορέων με την
περιφερειάρχη, η οποία από την ίδια χαρακτηρίστηκε
εποικοδομητική.

 

Ωστόσο, ακριβώς και σ’ αυτό το θέμα, αναδεικνύονται σοβαρές
παράμετροι.

Έχουμε συζητήσει πολλές φορές το Επιχειρησιακό Σχέδιο της
περιφέρειας.

Σε όλες τις συζητήσεις λέγαμε ότι δεν έχει καμιά σχέση με τις
δυναμικές εξελίξεις που συντελούνται στην ευρύτερη γειτονιά
μας, στη χώρα μας, στην κοινωνία. Και να που πριν αλέκτωρ
φωνήσαι τρις, επιβεβαιωνόμαστε.

 

Ποιες τροποποιήσεις και παρεμβάσεις μπορούμε να κάνουμε
τώρα ως περιφέρεια, ώστε τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στον
τουρισμό να απαντήσει ο σχεδιασμός στα νέα δεδομένα και τις
προοπτικές που διαμορφώνονται;

 Και το ερώτημά μας δεν είναι ρητορικό. Περιμένουμε απάντηση
από την πλειοψηφία.

 

Και πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν με
οποιονδήποτε τρόπο συνδέουμε το προσφυγικό με τον τουρισμό.

 Ούτε υστερίες περί κατάρρευσης του τουρισμού μας επιτρέπεται
να υιοθετούμε, οι οποίες οδηγούν σε πολύ επικίνδυνα φασιστικά
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μονοπάτια, αλλά ούτε και τα μάτια μπορούμε να κλείνουμε
λέγοντας ότι δεν τρέχει τίποτα.

 

Και από την άλλη, σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να δούμε
την προσφυγική κρίση ως «τουριστική ατραξιόν» που θα
προσελκύσει δήθεν ψαγμένους και εναλλακτικούς επισκέπτες.

 

 Αυτή η ανάγνωση της κρίσης, που παντρεύεται με το πολιτικό και
επικοινωνιακό εμπόριο ανθρωπισμού, αποτελεί βούτυρο στο ψωμί
των ιμπεριαλιστών, αλλά και της Τουρκίας, η οποία με πρόσχημα
το προσφυγικό και τα προβλήματα με τους γείτονές της και τη
Ρωσία, αλλά και με την παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο ξαναβάζει
εκβιαστικά όλη την ατζέντα στο τραπέζι.

 Το είδαμε με τον πιο σαφή τρόπο στην προηγούμενη Σύνοδο
Κορυφής, θα το ξαναδούμε και στις 17 και 18 Μαρτίου, μεθαύριο,
δηλαδή.

 

Διαβάσατε τι είπε μόλις χτες ο επικεφαλής του Συντονιστικού
Οργάνου για την Προσφυγική κρίση, κ. Βίτσας, είδατε τα εκλογικά
αποτελέσματα σε τρία κρατίδια της Γερμανίας.

Περιμένει κανείς ότι θ’ ανοίξουν τα βαλκανικά σύνορα, ότι θα
τηρηθεί όποια συμφωνία κλείσει -αν κλείσει- με την Τουρκία;

Μπορεί κανείς με ειλικρίνεια να πει ότι δεν θα μετατραπεί η
Ελλάδα σε αποθήκη δυστυχισμένων ανθρώπων?

 Μπορεί κανείς ακόμα να υπερθεματίζει στην αλληλεγγύη της
Ευρώπης του Διαφωτισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων;

 

Και σ’ αυτό το ζοφερό από πολλές πλευρές σκηνικό, εμείς ως
περιφερειακή Αρχή του Βορείου Αιγαίου τι κάνουμε;

 Πώς έχουμε παρέμβει;

Ποια πολιτική έχουμε απέναντι στο ζήτημα, πέρα από μια τυπική
διαχείρισή του?
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 Δυστυχώς, μάλλον τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι
παρακολουθούμε ή συμμετέχουμε σε τυπικές συνεδριάσεις, οι
οποίες τελικά δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα.

 

Εμείς επιμένουμε και θα επιμένουμε και καλούμε την
περιφερειακή Αρχή να κάνει πάντοτε τη σαφή οριοθέτηση και
τους αναγκαίους διαχωρισμούς όταν αναφέρεται στο Προσφυγικό.
Ποιοι φταίνε, πού οφείλεται, ποιοι το διαχειρίζονται, ποιοι
επενδύουν κυριολεκτικά και μεταφορικά στο πρόβλημα και ποιοι,
τελικά, και πώς κερδίζουν;

 

Και κλείνω με τις προτάσεις της παράταξης Βόρειο Αιγαίο - Γόνιμη
Γραμμή:

 

--Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να καταδείξει τους υπεύθυνους
για την Προσφυγική Κρίση. Να καταδείξει την Ε.Ε., τις ΗΠΑ και
τους συμμάχους τους που ανατινάζουν χώρες και την ευρύτερη
γειτονιά μας και προκαλούν τις τεράστιες μετακινήσεις
πληθυσμών.

-- Να καταγγείλει την, με πρόσχημα το προσφυγικό, εμπλοκή του
ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, η οποία είναι άκρως επικίνδυνη.

--Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να πιέσει με κάθε τρόπο την
κυβέρνηση να πάρει επιτέλους πολιτικές αποφάσεις και να μη
σύρεται πίσω από σχεδιασμούς που πιθανόν συνδέουν το
προσφυγικό με την αξιολόγηση και το μνημόνιο γενικότερα.

--Να πιέσει την κυβέρνηση για κονδύλια (να θυμίσω ότι 6 δισ. Θα
πάρει η Τουρκία) και τη δυνατότητα εφαρμογής ενός τοπικού
σχεδίου πολιτικών παρεμβάσεων και δράσεων που θα υλοποιηθεί
από την περιφέρεια, η οποία γνωρίζει καλύτερα τα επιμέρους
ζητήματα.

--Να δει πώς με δικές της δομές, όπως η ΕΝΑ Χίου,η οποία θα
πρέπει να ενεργοποιηθεί άμεσα,  μπορεί να εμπλακεί πιο ενεργά
και αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Και
αναφέρουμε την ΕΝΑ Χίου ακριβώς επειδή στο άρθρο 2 του
καταστατικού της που αφορά στο σκοπό της εταιρείας και
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συγκεκριμένα στην παράγραφο 10 αναφέρεται ότι ανάμεσα στους
σκοπούς της, είναι και η «ανάληψη δράσεων για την παροχή
κοινωνικών υπηρεσιών ή υπηρεσιών πρόνοιας». Η παραπάνω
πρόβλεψη σε συνδυασμό με την δυνατότητα που παρέχει ο
Καλλικράτης στην ΕΝΑ Χίου Α.Ε. να μετέχει σε προγραμματικές
συμβάσεις δίνουν πραγματικές δυνατότητες.

--Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να οργανώσει ενημερωτική
εκστρατεία στα σχολεία του Βορείου Αιγαίου, η οποία από τη μια
θα έχει στόχο την ψύχραιμη ενημέρωση και από την άλλη θα
εμβαθύνει σε ζητήματα Δημοκρατίας και δικαιωμάτων.
Υποκλινόμαστε όλοι στην αλληλεγγύη που έχουν δείξει οι
νησιώτες και γενικότερα ο λαός, αλλά όσο το φαινόμενο θα
οξύνεται η περαιτέρω ενημέρωση θα καθίσταται όλο και πιο
αναγκαία.

--Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να προωθήσει μια αναμόρφωση
του επιχειρησιακού σχεδίου για τον τουρισμό, απαιτώντας από τα
αρμόδια υπουργία (Οικονομίας και Τουρισμού) άμεση
ανταπόκριση. Αντίστοιχα να διεκδικήσει κονδύλια στήριξης των
εργαζομένων στον τουρισμό.

--Να κάνει από σήμερα σημαία της, τη μη κατάργηση του ειδικού
καθεστώτος για τον μειωμένο ΦΠΑ. Η ίδια η κομισιόν
επιβεβαίωσε ότι στο πλαίσιο της νησιωτικότητας οι ειδικοί
συντελεστές μπορούν να διατηρηθούν. Ανάδειξη του θέματος
σήμερα, όχι αύριο.

--Η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να πιέσει για να μπει επιτέλους
μια τάξη με τις ΜΚΟ. Η προσφυγική κρίση δεν έχει ανάγκη τους
επαγγελματίες του ανθρωπισμού. Οι μπίζνες γύρω από το
προσφυγικό είναι επικίνδυνες και μαζί με τους τυχοδιώκτες,
καίγονται και πραγματικές εθελοντικές οργανώσεις που
προσφέρουν χρόνια τώρα σημαντικό έργο.

--Συστηματικοί έλεγχοι και αυστηρή τιμωρία για τους ευτυχώς
λίγους σύγχρονους μαυραγορίτες, που πλουτίζουν πάνω στους
πρόσφυγες.

Τέλος, προτείνουμε να βγει από τη σημερινή μας συνεδρίαση ένα
ψήφισμα, σχέδιο του οποίου μαζί με τις προτάσεις μας,
καταθέτουμε προς έγκριση στο σώμα.
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* Τοποθέτηση Αγλαΐας Κυρίτση στο Περιφερειακό Συμβούλιο
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