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Κύριε Πρόεδρε,
Κύριες και Κύριοι Σύνεδροι,

Εκ μέρους του Δ.Σ. της ΠΟΠ-ΟΤΑ σας ευχαριστώ
για την πρόσκληση   και την ευκαιρία να 
τοποθετηθούμε για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως 
είναι το προσφυγικό.

Χιλιάδες άνθρωποι από την Ασία και Αφρική 
ωθούνται από πολυπαραγοντικούς λόγους όπως 
πολέμους , ακραία φτώχεια, διαφθορά, φυλετικές και
θρησκευτικές αντιπαραθέσεις , ανεργία και για 
άλλους λόγους , να εγκαταλείψουν τις εστίες τους 
και να αναζητήσουν ασφαλές καταφύγιο στην 
Ευρώπη και συγκεκριμένα στον πιο πλούσιο Βορρά.

Η Ευρώπη αλλά και η Χώρα μας ενώ έβλεπαν τα 
προηγούμενα χρόνια ότι το πρόβλημα διογκωνόταν 
με γεωμετρική πρόοδο δεν φρόντισαν να 
προετοιμαστούν με τις κατάλληλες δομές και 
υπηρεσίες και μάλιστα έδειξαν να αιφνιδιάζονται από
την μαζικότητα του φαινομένου το προηγούμενο 
διάστημα .

Έτσι το ταξίδι στο όνειρο του πλούσιου Βορρά 
για χιλιάδες πρόσφυγες  και μετανάστες ή χάνεται 
στο Αιγαίο και στην Μεσόγειο έχουμε χιλιάδες 
νεκρούς  ή λιμνάζει στις Ευρωπαϊκές Χώρες του 
Νότου  Ελλάδα , Ιταλία , Ισπανία , Πορτογαλία και 
Γαλλία.

Αν δεν προσέξουμε το αποτέλεσμα θα είναι ο 
ξεσηκωμός των προσφύγων και των μεταναστών οι 
οποίοι δεν έχουν να χάσουν τίποτα αφού ούτε 
πατρίδα έχουν ούτε ζωή έχουμε ήδη τέτοια 
παραδείγματα.



Και πέραν αυτού αυτή η δήθεν πολιτική της 
Ευρώπης έχει φέρει ήδη οικτρά αποτελέσματα.

Όλοι βλέπουμε πολιτικές δυνάμεις που είχαν 
καταδικαστεί από την ιστορία να αναδύονται 
εκμεταλλευόμενοι την κατάσταση και να διεκδικούν 
πολιτικό ρόλο στην πολιτική σκηνή της Ευρώπης και 
ήδη σε πολλές Χώρες το έχουν καταφέρει.

Η Χώρα μας  βιώνοντας την πολύχρονη  πολιτική
και οικονομική κρίση  με το λαό της σε εξαθλίωση 
δέχθηκε το μεγαλύτερο βάρος του μεταναστευτικού 
προβλήματος χωρίς υποδομές , χωρίς κονδύλια  για 
την αντιμετώπιση του προβλήματος και τις 
Ευρωπαϊκές Χώρες να υψώνουν συρματοπλέγματα 
και φράκτες και να εξαντλούνται σε ατέρμονες 
συζητήσεις   στο πως θα σταματήσουν τις 
μεταναστευτικές ροές στις Χώρες όπως η Τουρκία 
που αποδεικνύεται για μια  ακόμη φορά ότι δεν έχει 
καμία διάθεση για συνεργασία παρά το μόνο που 
συνήθως διεκδικεί είναι να εκμεταλλευτεί την 
κατάσταση και να πάρει όσα περισσότερα  μπορεί.

Η Ελλάδα συνεχίζει να αντιμετωπίζει το 
πρόβλημα σε χώρους προσωρινής  φιλοξενίας με 
μεγάλο κόστος οικονομικό χωρίς να διαφαίνεται 
πρόθεση αναλογικής κατανομής μεταναστών από την
Ευρωπαϊκή  Ένωση αφού όλες οι Χώρες αρνούνται 
να τους  δεχθούν .

Και θα πρέπει να τονίσουμε σ’ αυτό το σημείο 
ότι ο Ελληνικός λαός παρ’όλα  τα προβλήματα του 
υποδέχτηκε αυτούς τους ανθρώπους με μεγαλείο 
ψυχής και ανεξάντλητα αποθέματα ανθρωπιάς .

Η Τ.Α. έπαιξε τον ρόλο της με το παραπάνω έστω
με τα πενιχρά μέσα που διέθετε αφού της λυπούνε 
βασικά εργαλεία όπως το Νομοθετικό πλαίσιο και η 
έλλειψη οικονομικών πόρων αλλά και το απαραίτητο 
προσωπικό το οποίο πρέπει να προσληφθεί και να 
εκπαιδευτή.



 Η Τ.Α. μέσω της ΚΕΔΕ και η Χώρα μας  θα 
πρέπει να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην 
διαχείριση του προβλήματος.

Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε παθητικά και
από απόσταση τις διεργασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση
αλλά να παρέμβουμε  καθοριστικά ώστε να 
εξαλειφθούν οι παράγοντες της μαζικής 
μετανάστευσης και να ανοίξουν οι δρόμοι προς την 
Ευρώπη με βάση το Διεθνές Δίκαιο τα ανθρώπινα 
δικαιώματα και την αλληλεγγύη των Κρατών Μελών.

Να υπάρξει συγκεκριμένη πρόταση από την 
ΚΕΔΕ σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο που θα 
αξιοποιεί προς όφελος του μεταναστευτικού τον 
Δημόσιο χώρο των Δήμων και θα προστατεύει την 
Δημόσια Υγεία , θα προασπίζει την ασφάλεια και τα 
συμφέροντα των Δημοτών χωρίς να επηρεάζεται η 
εμπορική και κοινωνική δραστηριότητα και που 
φυσικά η πρόταση αυτή θα συνοδεύεται από τους 
ανάλογους πόρους από την Κυβέρνηση προς τους 
Δημάρχους που θα υλοποιούν αυτές  τις 
παρεμβάσεις.  

Με την προϋπόθεση  βέβαια ότι και οι Δήμαρχοι 
θα προωθήσουν δράσεις και δομές από τις οποίες  θα
ωφεληθούν η Τοπική οικονομία και η κοινωνία .

Φυσικά δεν παραλείπουμε ότι πάνω απ΄όλα 
πρέπει να σταματήσει ο πόλεμος στην γειτονική μας 
Συρία.

Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλή επιτυχία 
στις εργασίες του τόσου σημαντικού Συνεδρίου σας .

 Για τα προβλήματα και τις εκκρεμότητες των 
εργαζόμενων έτσι και αλλιώς θα έχουμε την ευκαιρία
στο Τακτικό Συνέδριο του Οκτωβρίου να τα πούμε.   


