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ΘΕΜΑ : Η θετική συµβολή της Ελληνικής Το̟ικής Αυτοδιοίκησης στη
διαχείριση του µεταναστευτικού- ̟ροσφυγικού ̟ροβλήµατος της Ευρώ̟ης

Αξιότιµε κύριε Υπουργέ,
Ως Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδος, που αποτελεί πέραν
των άλλων και εταίρο του ∆ικτύου της Ελληνο-γερµανικής Συνέλευσης, όπου
συµµετέχουν εκπρόσωποι των φορέων της Ελληνικής και Γερµανικής
Αυτοδιοίκησης, θα ήθελα να σας εκφράσω την έντονη δυσαρέσκειά µου για µια
σειρά από αναφορές που φαίνεται ότι έχετε κάνει, σε βάρος ∆ηµάρχων
νησιωτικών δήµων της Πατρίδας µου.
Συγκεκριµένα, από τον Ελληνικό και ∆ιεθνή Τύπο πληροφορηθήκαµε ότι κατά
τη διάρκεια της παρουσίασης από εσάς, της έκθεσης για το προσφυγικό
ζήτηµα το 2017 στη χώρα σας, που πραγµατοποιήθηκε στο Βερολίνο,
αναφερθήκατε µε αρνητικούς χαρακτηρισµούς σε βάρος ελλήνων δηµάρχων
των νησιωτικών δήµων, στα όρια των οποίων λειτουργούν hot spots.
Αποδώσατε µάλιστα σύµφωνα µε τα δηµοσιεύµατα στους δηµάρχους εκείνους
την κύρια ευθύνη, για τις πραγµατικά άσχηµες συνθήκες φιλοξενίας στους
συγκεκριµένους χώρους υποδοχής. Αναφέρατε µάλιστα ότι η Γερµανία έχει
προσφέρει µεγάλες οικονοµικές παροχές στους συγκεκριµένους ∆ήµους αλλά
και άλλες επικουρικές υπηρεσίες, οι οποίες δήθεν δεν αξιοποιούνται επειδή δεν
το θέλουν οι ∆ήµαρχοι. Ισχυριστήκατε µάλιστα ότι πίσω από αυτήν την
άρνησή τους, κρύβεται η διάθεσή τους να ασκήσουν πίεση προκειµένου να
µεταφερθούν οι πρόσφυγες στην ηπειρωτική Ελλάδα από τα νησιά.

Αν τα παραπάνω ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα και πράγµατι
ελέχθησαν από πλευράς σας, θα ήθελα να σας επισηµάνω ότι αφενός δεν έχετε
σωστή πληροφόρηση. Αφετέρου, δεν αναγνωρίζετε όπως θα οφείλατε, ως
πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω από όλα και όχι ως Γερµανός
Υπουργός, την σηµαντική ανθρωπιστική συνεισφορά των δηµοτικών αρχών
αλλά και των τοπικών κοινωνιών των νησιών µας, στην αντιµετώπιση του
προσφυγικού- µεταναστευτικού προβλήµατος.
• Η άποψή σας είναι διαµετρικά αντίθετη µε την άποψη που διατυπώθηκε
στις 7 Μαρτίου 2017, από τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζ.
Κ. Γιουνκέρ, ο οποίος συνεχάρη την ελληνική αυτοδιοίκηση για τη
συµβολή της στην αντιµετώπιση του προσφυγικού προβλήµατος.
• Θεωρώ ότι κάποιοι σας παραπληροφορούν συστηµατικά και δεν σας
έχουν πει ότι οι ∆ήµοι στην Ελλάδα δεν έχουν καµία αρµοδιότητα και
δικαιοδοσία στους χώρους υποδοχής και φιλοξενίας, άρα δεν µπορούν
να έχουν και την ευθύνη για την κατάσταση που επικρατεί εκεί.
• Αγνοείτε ότι από την πρώτη στιγµή που ξέσπασε το προσφυγικό
ζήτηµα, οι νησιωτικοί ∆ήµοι της χώρας µας κλήθηκαν να διαχειρισθούν
χωρίς επαρκή οικονοµική βοήθεια και µέσα, τεράστιο αριθµό
προσφυγικών ροών, που σε πολλές περιπτώσεις ξεπερνούσαν σε αριθµό
και τον αριθµό των κατοίκων των νησιών αυτών. 1.200.000 πρόσφυγες
και µετανάστες πέρασαν το διάστηµα αυτό από τα νησιά µας.
• Αγνοείτε ότι η Ελλάδα, ως χώρα πρώτης υποδοχής προσφύγων,
κλήθηκε να υποδεχθεί µαζί µε την Ιταλία πάνω από το 95% των
προσφυγικών ροών και µάλιστα σε µια περίοδο, που στην Ευρωπαϊκή
Ένωση δεν υπήρχε ένα ολοκληρωµένο σχέδιο διαχείρισης του
προβλήµατος.
• Αγνοείτε πιθανόν ότι κανένας νησιωτικός ∆ήµος δεν έχει εισπράξει ούτε
ένα ευρώ βοήθειας για τη διαχείριση του προσφυγικού προβλήµατος.
Τα χρήµατα αυτά τα διαχειρίζεται η Κεντρική Κυβέρνηση και όχι οι
∆ήµοι. Και πάντως σε καµία περίπτωση δεν αποτελεί λύση να
πληρώνεις για να εγκλωβίζεις δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε ένα νησί ή
σε µια χώρα, για να ζουν οι υπόλοιποι µε την ησυχία τους και « να µας
κουνούν στη συνέχεια και το δάκτυλο» .
• Αγνοείτε προφανώς ότι η Ελληνική Αυτοδιοίκηση έχει επανειληµµένα
προσπαθήσει, τόσο µέσω της Ελληνικής Κυβέρνησης, όσο και µέσω
των αρµόδιων ευρωπαϊκών µηχανισµών, να υπάρξει τροποποίηση του
Ευρωπαϊκού Κανονισµού 369. Μόνον έτσι θα µπορούν οι ∆ήµοι να
θεωρηθούν φορείς υλοποίησης δράσεων στο προσφυγικό ζήτηµα, κάτι
που δεν µπορεί να γίνει σήµερα, γι αυτό κι άδικα µας ρίχνετε ευθύνες.
• Τέλος, η µετατροπή των ελληνικών νησιών σε «αποθήκες» απελπισµένων
ανθρώπων είναι αποτέλεσµα εκτός των άλλων και της άρνησης όλων των
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χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συµµορφωθούν µε τον κανόνα της
αναλογικής κατανοµής των προσφύγων.
Κύριε Υπουργέ Εσωτερικών της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας,
Το προσφυγικό ζήτηµα δεν είναι ελληνικό πρόβληµα, είναι ευρωπαϊκό.
Γνωρίζω πολύ καλά ότι και οι ∆ήµοι της Γερµανίας αντιµετωπίζουν αυτοί
ζητήµατα µε τη διαχείριση των προσφύγων, που αναζητούν στη χώρα σας µια
καλύτερη ζωή κι ένα ασφαλέστερο µέλλον.
Σε αυτή λοιπόν την κρίσιµη περίοδο, είναι αναγκαία περισσότερο από ποτέ
άλλοτε η συνεργασία και η αλληλεγγύη µεταξύ των ευρωπαϊκών θεσµών και
ιδιαίτερα της Αυτοδιοίκησης. Συνεργασία κι αλληλεγγύη δεν σηµαίνει να
επιρρίπτεις ευθύνες σε άλλους, αλλά να αναζητάς λύσεις, που στηρίζονται στο
ευρωπαϊκό κεκτηµένο.
Η Κυβέρνηση της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας ηγείται µιας
χώρας που έχει κοµβικό ρόλο στη διαµόρφωση της κοινής ευρωπαϊκής
πολιτικής. Εκ του ρόλου της, είναι µεγάλη και η ευθύνη της για το γεγονός ότι
σήµερα η Ευρώπη, είναι εγκλωβισµένη σε ένα κενό πολιτικής όσον αφορά το
προσφυγικό.
Αντί λοιπόν να µετατίθεται η ευθύνη για τη διαχείριση του προσφυγικού στην
Αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα σε µικρούς ∆ήµους χωρών που αποτελούν πύλες
υποδοχής των ροών, θα ήταν προτιµότερο να εργαζόµαστε συλλογικά. Να
επιδιώξουµε µεταξύ άλλων:
• την υιοθέτηση µιας κοινής πολιτικής διαχείρισης των µεικτών ροών
υπηκόων τρίτων χωρών
• τη δηµιουργία ενιαίου συστήµατος ασύλου, που θα λειτουργεί µε
ενιαίους κανόνες και ταχείες διαδικασίες
• την εφαρµογή ενιαίου πλαισίου για µετεγκαταστάσεις υπηκόων τρίτων
χωρών
• τη διαφύλαξη της κοινωνικής ειρήνης των τοπικών µας κοινωνιών και την
αποτροπή εκδήλωσης φαινοµένων ρατσιστικών συµπεριφορών
• την παροχή δυνατότητας στους ∆ήµους να θεωρούνται φορείς
υλοποίησης δράσεων για την αντιµετώπιση του προσφυγικού µεταναστευτικού
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Ελληνική Αυτοδιοίκηση, όλα αυτά τα χρόνια
της προσφυγικής κρίσης, έχει αναδείξει µε συνέπεια τις ευρωπαϊκές
ανθρωπιστικές ιδέες. Μαζί µε τους πολίτες των τοπικών µας κοινωνιών δώσαµε
µε πράξεις και καθηµερινό έργο νόηµα στις έννοιες της ανθρωπιάς και της
αλληλεγγύης. Με βάση τα παραπάνω, θεωρώ ότι οι αναφορές σας στους
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∆ηµάρχους των µικρών ελληνικών νησιών, εφόσον πράγµατι έγιναν και δεν
έχουν παραφραστεί από τον Τύπο, είναι και άδικες και αποπροσανατολιστικές.
Ενώ δεν αποδίδουν ευθύνες σε αυτούς που πραγµατικά ευθύνονται για τις
σηµερινές συνθήκες διαβίωσης στα hotspots των νησιών.
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