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ΟΜΙΛΙΑ 
 
Κυρίες και κύριοι  
 
Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις μεγαλύτερες 
κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία τριάντα τουλάχιστον 
χρόνια. 
 
Και η κρίση αυτή έχει να κάνει με την εισροή άνω του ενός 
εκατομμυρίων μεταναστών- προσφύγων, που μετακινήθηκαν από 
την Ασία και την Αφρική προς την Ευρώπη μόλις σε ένα χρόνο.  
 
Η προσφυγική αυτή  κρίση δοκιμάζει τις αντοχές του ίδιου του 
ευρωπαϊκού οικοδομήματος κι έχει καταστεί σήμερα ένα από τα 
σημαντικότερα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Είναι ένα πρόβλημα με ανθρωπιστική πρώτα από όλα διάσταση, 
που όμως ανέδειξε για μια ακόμη φορά τα γνωστά ελλείμματα της 
ευρωπαϊκής ένωσης όσον αφορά την κοινή εξωτερική της πολιτική, 
το σεβασμό στους κανόνες του διεθνούς δικαίου, την αλληλεγγύη 
μεταξύ των κρατών μελών, την ικανότητά της να αποφασίζει και 
να δρα άμεσα και αποφασιστικά όταν βρίσκεται αντιμέτωπη με 
συνθήκες κρίσης κλπ.  
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Αυτά τα ευρωπαϊκά ελλείμματα μπορούσαμε ως οικογένεια μέχρι 
πρότινος να τα κρύψουμε κάτω από το χαλάκι.  
 
Το προσφυγικό όμως ζήτημα και οι ανεξέλεγκτες διαστάσεις που 
λαμβάνει , αναδεικνύουν και πάλι αυτά τα ελλείμματα και 
δημιουργούν συνέπειες που γίνονται περισσότερο αισθητές στις 
χώρες που είναι λόγω γεωγραφικής θέσης περισσότερο 
εκτεθειμένες στα καραβάνια των προσφύγων που αναζητούν στην 
Ευρώπη ένα καλύτερο μέλλον.  
 
Όμως δεν αφήνει ανεπηρέαστες ούτε τις ευρωπαϊκές χώρες που δεν 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του προβλήματος. 
 
Οι δεκάδες νεκροί της τρομοκρατικής επίθεσης στο Παρίσι από 
ισλαμιστές τρομοκράτες δημιουργεί τεράστια ανασφάλεια σε όλη 
την Ευρώπη. 
Οι πρόσφατες επιθέσεις που δέχτηκαν γυναίκες από πρόσφυγες σε 
διάφορες χώρες της Βορείου Ευρώπης και τα μέτρα που 
αναγκάζονται να πάρουν οι κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση 
αυτών των φαινομένων , πλήττουν ευθέως  την καθημερινότητα 
των ευρωπαίων πολιτών. 
Ενώ δεν πρέπει να υποτιμούμε την πολιτική αστάθεια που 
δημιουργεί στην ήπειρό μας η αναβίωση φαινομένων ρατσισμού 
και ξενοφοβίας που πλέον αποκτούν εκρηκτικές διαστάσεις ,  
πολλές φορές μάλιστα υπό την ανοχή ή και την παρότρυνση 
κάποιων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων που υιοθετούν ως επίσημη  
κρατική πολιτική μέτρα που δεν συνάδουν με την ευρωπαϊκή 
κουλτούρα των ανοιχτών συνόρων.  
 
Το προσφυγικό πρόβλημα θέτει σε αμφισβήτηση ένα από τα 
θεμελιώδη δικαιώματα που διαθέτουν μέχρι σήμερα οι πολίτες των 
χωρών μελών της Ε.Ε., αυτό της ελεύθερης διακίνησης τους, χωρίς 
κανέναν περιορισμό, στα όρια της Ευρώπης. 
 
Το θεμελιώδες αυτό δικαίωμα των ευρωπαίων πολιτών να 
μετακινούνται ελεύθερα , που βρίσκεται στον πυρήνα του 
ευρωπαϊκού οικοδομήματος , κινδυνεύει εξαιτίας της αδυναμίας 
της Ευρώπης να ασκήσει τον προσήκοντα έλεγχο στα σύνορά της.  
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Ο κίνδυνος αυτός επισημάνθηκε πρόσφατα από τον ίδιο τον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κ. Τούσκ, σε ομιλία 
του προς τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

Η επισήμανσή του , ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση "θα αποτύχει 
ως πολιτικό πρόγραμμα" αν δεν καταφέρει να ασκήσει τον 
προσήκοντα έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της, θα πρέπει όλους 
να μας προβληματίσει και να μας κινητοποιήσει. 

 
 
Η Πατρίδα μου, η Ελλάδα, αποτελεί όπως όλοι γνωρίζετε πολύ 
καλά,  τη βασική πύλη εισόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
υπηκόους τρίτων χωρών και ανιθαγενείς.  
 
Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, η ετήσια ροή των 
μεταναστών στην Ελλάδα αυξήθηκε από 75 χιλιάδες το 2014 
(νούμερο που ας σημειωθεί ότι αποτελεί το 30% του συνόλου των 
μεταναστών προς την Ευρώπη), στις 836 χιλιάδες το 2015. 
Επισημαίνω, σε αυτό το σημείο ότι καθώς 1 εκ μετανάστες είναι το 
σύνολο των μεταναστών προς την Ευρώπη το 2015, το 84% αυτών 
πέρασαν μέσω της Ελλάδας και σχεδόν όλοι δια θαλάσσης , στα 
νησιά Αιγαίου από την Τουρκία.  
 
Σήμερα, η ροή των προσφύγων και των μεταναστών συνεχίζεται 
με αμείωτη ένταση στα ελληνικά νησιά, με 3.000-4.000 ημερησίως 
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, παρά τις κακές καιρικές 
συνθήκες και τα 6 με 7 μποφόρ που πνέουν στο Αιγαίο. 
 
Το γεγονός αυτό αποδεικνύει ότι η Τουρκία, παρά τα 
ανταλλάγματα που πήρε κατά την πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής της 
Ε.Ε. και τις δεσμεύσεις που ανέλαβε, δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της.  
 
Και οι υποχρεώσεις που έχει αναλάβει είναι συγκεκριμένες.  
 
Όπως συγκεκριμένο είναι και το βάρος που έχουν κληθεί να 
σηκώσουν οι ελληνικοί Δήμοι, που αποτελούν τις πύλες υποδοχής 
των εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών.  
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Οι παραμεθόριοι νησιωτικοί Δήμοι του Αιγαίου που αποτελούν τις 
κύριες περιοχές εισόδου, ο Δήμος Αθηναίων και άλλοι οι Δήμοι 
του μητροπολιτικού κέντρου της Περιφέρειας Αττικής, αλλά και 
Δήμοι της Βορείου Ελλάδος στους οποίους έχουν δημιουργηθεί 
χώροι υποδοχής προσφύγων,  σε συνεργασία με τους 
κυβερνητικούς μηχανισμούς και την Κεντρική Ένωση Δήμων 
Ελλάδος (ΚΕΔΕ), προσπαθούν παρά τα περιορισμένα οικονομικά 
μέσα που διαθέτουν να ανταποκριθούν όσο το δυνατόν πιο άμεσα  
στις έκτακτες και απρόβλεπτες καταστάσεις που έχουν 
δημιουργηθεί. 
 
Αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την κατεπείγουσα 
αντιμετώπιση του προσφυγικού ζητήματος, παρά το γεγονός ότι το 
προσφυγικό πρόβλημα είναι ένα πρόβλημα που η διαχείριση του 
ξεπερνά τις ευθύνες αλλά και τις δυνατότητες της χώρας μας. 
 
Κι όποιος αρνείται να το αντιληφθεί αυτό, όποιος δεν 
καταλαβαίνει ότι η αυλή της Ελλάδος είναι και ευρωπαϊκή αυλή, 
όποιος υποστηρίζει θέσεις όπως το κλείσιμο εθνικών συνόρων, που 
υπηρετούν εθνικές σκοπιμότητες κι όχι τη συνολική ευρωπαική 
αντιμετώπιση του προβλήματος, ουσιαστικά υπονομεύει το ίδιο το 
ευρωπαϊκό εγχείρημα.  
 
Είναι ένα πρόβλημα ευρωπαϊκό,  το οποίο εν κατακλείδι, 
υπερβαίνει τη χώρα και απαιτεί πανευρωπαϊκό σχέδιο για την 
ομαλή αντιμετώπισή του.  
 
Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η Ευρώπη πιάστηκε στον ύπνο , όταν 
ξέσπασε το πρόβλημα.  
 
Η Ελλάδα όμως δεν είχε την πολυτέλεια να μείνει αδρανής, γιατί 
ήρθε πρώτη από όλες τις χώρες, μαζί με την Ιταλία, αντιμέτωπη με 
αυτό.   
 
Σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες, του ελληνικού 
συστήματος ασύλου το οποίο ανασυστάθηκε μόλις τα τελευταία 
χρόνια, χωρίς δυστυχώς να έχει δοκιμαστεί σε ανάλογες συνθήκες 
κρίσης, οι υπηρεσίες υποδοχής των αιτούντων άσυλο,  
περιλαμβάνουν:  
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α) Την εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειάς τους,  
β) την καταγραφή τους,  
γ) τον ιατρικό έλεγχο και την παροχή τυχόν αναγκαίας 
περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης,  
δ)την ενημέρωση των μεταναστών για τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις τους, ιδίως δε για τις προϋποθέσεις υπό τις 
οποίες μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς διεθνούς 
προστασίας και  
ε) την μέριμνα για όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, ώστε 
να υποβληθούν στην κατά περίπτωση προβλεπόμενη 
διαδικασία.  

 
 
Οι υπηρεσίες πρώτης υποδοχής, αποτελούν σήμερα αρμοδιότητα 
κυρίως του κράτους. 
 
Οι αποφάσεις σε θέματα διαχείρισης και στρατηγικής 
λαμβάνονται μέχρι σήμερα χωρίς την ενεργό συμμετοχή της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην οποία εντούτοις μετακυλύετε το 
βάρος της αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων.  
 
Οι Δήμοι είναι αυτοί που καλούνται να διαχειριστούν σε 
καθημερινή βάση ζητήματα όπως : 

 Σίτισης, στέγασης, ένδυσης, ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης, μεταφοράς ανθρώπων 

 Καθαρισμού και επισκευών σε δημοτικές εγκαταστάσεις, 
ηλεκτροδότησης των κοινόχρηστων χώρων 

 Συνθηκών υγιεινής, και απρόσκοπτης λειτουργίας των 
Κέντρων Υγείας. 

 Θαλάσσιας ρύπανσης από μη ανακυκλώσιμα υλικά, όπως 
πλαστικές βάρκες, σωσίβια, βουλιαγμένα σκάφη κ.λπ.. 
Ενδεικτικά αναφέρω ότι, μόνο στη Λέσβο, υπάρχουν 800 
τόνοι μη ανακυκλώσιμων υλικών. 

 
Κι όλα αυτά ενώ υπάρχουν σημαντικές  ελλείψεις στους Δήμους, 
τόσο σε προσωπικό όσο και απαραίτητο εξοπλισμό, όπως 
μηχανήματα, απορριμματοφόρα, πλυντήρια, κλπ, για να 
διαχειρισθούν το πρόβλημα που δημιουργεί η άφιξη και 
διαχείριση τόσων χιλιάδων ανθρώπων, που πολλές φορές ως 
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ποσοστό ξεπερνούν το 1000% του τοπικού πληθυσμού των Δήμων 
υποδοχής.  
 
Το πρόβλημα είναι εκρηκτικό.  Η απουσία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τη 
διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος, απασχόλησε από την αρχή τους 
Δήμους και την ΚΕΔΕ, η οποία με  ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού της 
Συμβουλίου έχει δρομολογήσει ήδη την αλλαγή  της κατάστασης, όπως θα 
αναφερθώ στη συνέχεια.  
 
Είναι πλέον κοινό μυστικό, ότι όχι μόνον η Ελλάδα αλλά ούτε η 
Ευρώπη, είχαν προετοιμαστεί για ένα τέτοιο όγκο εισερχομένων.  
Μόλις, τον Ιούλιο 2015 εγκρίθηκε από την ΕΕ το Αναμορφωμένο 
Εθνικό Στρατηγικό Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕ) και του Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό 260 
εκατ. ευρώ και 195 εκατ. Ευρώ αντίστοιχα.  
 
Η κατανομή των προϋπολογισμών βασίστηκε σε δεδομένα 
μεταναστευτικών ροών του 2014  που για την Ελλάδα έχουν 
πολλαπλασιαστεί επί 12 φορές περίπου για το 2015, καθώς όλοι 
σχεδόν διέρχονται από την Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου.  
 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες (UNHCR) δρομολόγησαν πρόγραμμα παροχής 20.000 
επιπλέον θέσεων υποδοχής στην Ελλάδα για αιτούντες άσυλο και 
υποψήφιους για μετεγκατάσταση από τη χώρα υπό τη μορφή 
ενοικιαζόμενης στέγης, κουπονιών για ξενοδοχεία και ανάδοχων 
οικογενειών. 

Μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί 1.000 θέσεις υποδοχής στο Δήμο 
Αθηναίων. Επίσης στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής του 2015, 
συμφωνήθηκε να εξασφαλιστούν επιπλέον 30.000 θέσεις υποδοχής 
στην Ελλάδα.    

Παράλληλα δημιουργούνται δύο κέντρα προσφύγων και 
μεταναστών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι οποίοι θα φιλοξενούν 
από 10.000 άτομα, τα οποία και θα δέχονται τους 
«ταυτοποιημένους» πρόσφυγες.  

 6



Ας ληφθεί υπόψη, ότι, μέχρι και σήμερα, το πλείστον των 
παραπάνω χρηματοδοτήσεων δεν έχουν καταβληθεί και 
βρίσκονται σε στάδιο σχεδιασμού, ενώ, η  ανάγκη υποστήριξης και 
φιλοξενίας των αμείωτων διερχόμενων και προσωρινά 
διαμενόντων  μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών είναι 
άμεση και επείγουσα.  

Δεν θα μπορούσα να παραλείψω, να αναφερθώ στον ανθρωπισμό 
των Δήμων και των κατοίκων των νησιών του Αιγαίου, οι οποίοι 
από φιλότιμο και αίσθημα φιλοξενίας, δείχνουν αγάπη και 
σεβασμό και κάνουν οτιδήποτε δυνατό για να βοηθήσουν, αυτούς 
τους ανθρώπους, τους εκτοπισμένους πρόσφυγες, που τους είναι 
παντελώς άγνωστοι. Και μάλιστα, αυτά συμβαίνουν σε μια  
Ελλάδα, όπου η ανεργία και οι συνέπειες της πολύχρονης 
οικονομικής και κοινωνικής κρίσης επηρεάζουν σε βάθος την 
καθημερινότητα και την ψυχολογία του κάθε Έλληνα πολίτη. 

Ως Πρόεδρος της  ΚΕΔΕ, προσωπικά έχω ήδη έρθει σε συμφωνία με 
τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής για την ενεργό στήριξη 
της ψηφιακής καμπάνιας με τίτλο «Δώστε το Νόμπελ Ειρήνης 
στους Έλληνες νησιώτες για τη βοήθεια στους πρόσφυγες» και την 
έμπρακτη επιβράβευση των Τοπικών Κοινωνιών και 
Αυτοδιοικήσεων. 

Και ζητώ με την ευκαιρία αυτή κι από σας να στηρίξετε τη χώρα 
μου με την ψήφο σας. 

Ο ελληνικός λαός βιώνει δύσκολες καταστάσεις και η ηθική 
επιβράβευση της ανθρωπιστικής προσπάθειας που γίνεται 
προκειμένου να στηρίξουμε τους συνανθρώπους μας που 
αναζητούν ένα καλύτερο μέλλον στην ήπειρό μας , θα μας δώσει 
τη δύναμη να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο να επιδεικνύουμε 
ανθρωπιά και αλληλεγγύη .  

Κυρίες και κύριοι 
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Οι Δήμοι καλούνται να διαχειριστούν μία πολύ-εθνοτική 
πολυμορφία Οι Δήμοι είναι εκείνοι οι οποίοι, τελικά, θα πρέπει να 
μεριμνήσουν, για την ομαλή έστω και προσωρινή παραμονή των 
προσφύγων και των μεταναστών, παράνομων ή μη.  
 
Η ΚΕΔΕ, προασπίζει τα συμφέροντα της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
αλλά και της χώρας.  
 
Επικεντρώνει στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, ώστε να δώσει 
διέξοδο και στο προσφυγικό ζήτημα.  
 
Όπως προανάφερα, η ΚΕΔΕ έχει κάνει ήδη τα πρώτα βήματα στη 
συμμετοχή της στην διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. 
Συγκεκριμένα, μετά από δική της πρωτοβουλία επέτυχε, να 
συσταθεί Κοινή Επιτροπή με το Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, και έβαλε τη θεμέλιο λίθο στην προοπτική ανάσχεσης 
του προβλήματος και βιώσιμης διαχείρισης των επιπτώσεων του 
ζητήματος στις τοπικές κοινωνίες.  
 
Πριν από λίγες μέρες, στην 1η συνεδρίαση της Επιτροπής, η ΚΕΔΕ 
κατάφερε να δεσμεύσει τον αρμόδιο υπουργό στη διαχείριση των 
διαθέσιμων κοινοτικών πόρων, σε συνεργασία με την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, ώστε να λαμβάνονται αποφάσεις στρατηγικής μαζί 
με τις τοπικές κοινωνίες και όχι ερήμην τους. Στον επόμενο μήνα, 
αναμένονται τα επόμενα βήματα.  
 
Σε αυτή την προσπάθεια, η ΚΕΔΕ θα αναλάβει συγκεκριμένο ρόλο 
συντονισμού και εποπτείας, ενώ θα υποστηρίξει το σχεδιασμό και 
την αξιολόγηση των συγκεκριμένων δράσεων με την εκπόνηση 
των όποιων μελετών απαιτηθούν, από το Ινστιτούτο Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, που αποτελεί τον εθνικό επιστημονικό σύμβουλο 
για θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  
 

Κυρίες και κύριοι . 

Κλείνοντας την ομιλία θα ήθελα να σταθώ στο εξής: 

Η Ευρώπη πρέπει στο επόμενο διάστημα να κινηθεί σε τρία 
επίπεδα. 
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Το πρώτο επίπεδο, αφορά την πραγματική διαφύλαξη των 
συνόρων της.  

Το δεύτερο επίπεδο, αφορά τη δίκαιη κατανομή των προσφύγων 
σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Και το τρίτο επίπεδο, που αποτελεί πρόκληση για όλη την Ευρώπη, 
είναι να σχεδιάσει και να εφαρμόσει στρατηγικές  ενσωμάτωσης 
των προσφύγων στις τοπικές κοινωνίες που θα τους δεχθούν, που 
θα λειτουργήσουν ως αντίδοτο σε αναπτυξιακά προβλήματα της 
Ευρώπης. Να μετατρέψουμε το σημερινό πρόβλημα σε αυριανή 
ευκαιρία.  
Ως λαός έχουμε βιώσει έντονα την προσφυγιά και είμαστε έτοιμοι 
να συμβάλλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στην αντιμετώπιση του 
προβλήματος. Αρκεί αυτή να γίνει με ισότιμο και δίκαιο τρόπο.  
 

Ως Πρόεδρος της ΚΕΔΕ, εκπροσωπώντας τους Δήμους της 
Ελλάδος, αναγνωρίζω το αξιέπαινο έργο σας, και προσδοκώ στην 
υποστήριξή και στη συνεργασία σας, ώστε να αντιμετωπίσουμε 
ενωμένοι ως Ευρώπη την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση.  


