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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 «Στο πλευρό σας για την αποσυμφόρηση»

Διαχωρισμό προσφύγων και μεταναστών, ζήτησε ο Αβραμόπουλος από τη Μυτιλήνη

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 19|01|2017 14:46

Στο πλευρό των νησιών που ζητούν επιτακτικά αποσυμφόρηση, στάθηκε με τη δήλωσή του, χτες το πρωί από τον Καρά
Τεπέ, ο επίτροπος Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημήτρης Αβραμόπουλος: «Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, αυτό
αποτελεί προσωρινή και όχι μόνιμη λύση.

Στο πλευρό των νησιών που ζητούν επιτακτικά αποσυμφόρηση, στάθηκε με τη δήλωσή του, χτες το πρωί από τον Καρά
Τεπέ, ο επίτροπος Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημήτρης Αβραμόπουλος: «Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, αυτό
αποτελεί προσωρινή και όχι μόνιμη λύση.

Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό σας για να αποσυμφορηθούν τα νησιά, μεταφέροντας τις ευάλωτες ομάδες
ατόμων στην ηπειρωτική χώρα, επιστρέφοντας όσους δεν δικαιούνται άσυλο, και επιταχύνοντας τις διαδικασίες
επιστροφής στην Τουρκία, όσων μπορούν να εξασφαλίσουν προστασία εκεί.

Έχουμε όλοι το ηθικό καθήκον να αντιμετωπίσουμε άμεσα την ανθρωπιστική αυτή κατάσταση». Επίσης, ο Ευρωπαίος
επίτροπος απηύθυνε «έκκληση προς όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συνεχίσουν να αυξάνουν το ρυθμό
μετεγκαταστάσεων από την Ελλάδα και να παρέχουν ασφαλές καταφύγιο για τους πρόσφυγες στις χώρες τους».

Ο κ. Αβραμόπουλος επισκέφτηκε τα κέντρα της Μόριας και του Καρά Τεπέ συνοδευόμενος από τον υπουργό
Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννη Μουζάλα, τον PhilippedeBrauer, διευθυντή της Διεύθυνσης Ανθρωπιστικών Κρίσεων
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεύθυνο για την χρηματοδότηση των ΜΚΟ, τον MartinVervei, συντονιστή της εφαρμογής της
κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, την περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, Χριστιάνα Καλογήρου, και τους
Σπύρο Γαληνό, δήμαρχο Λέσβου, Μανώλη Βουρνού, δήμαρχο Χίου, και Μιχάλη Αγγελόπουλο, δήμαρχο Σάμου.

 

Αβραμόπουλος: «Υπόδειγμα λειτουργίας»

Ο διοικητής του ανοιχτού Κέντρου Φιλοξενίας του Καρά Τεπέ, Σταύρος Μυρογιάννης, περιέγραψε σε λίγες προτάσεις το
έργο που έχει γίνει στον καταυλισμό του Καρά Τεπέ, ώστε να φιλοξενεί σήμερα έως και 1.000 άτομα: «Δεν πιαστήκαμε
απροετοίμαστοι, αλλά ήταν έκπληξη για μας να δούμε τόσο μεγάλους αριθμούς, όπως τρεις χιλιάδες άτομα που είδαμε
από τον Απρίλιο έως τον Αύγουστο του 2015 και στη συνέχεια ακόμα περισσότερους. Στη συνέχεια όλοι μαζί με
επικεφαλής το δήμαρχο, μπορέσαμε και αποσυμφορήσαμε το νησί. Γιατί οι επισκέπτες έφτασαν να είναι παραπάνω από
τους Μυτιληνιούς. Προσπαθώντας να καλυτερεύσουμε τις συνθήκες διαβίωσης, βεβαίως κουραζόμαστε και θέλουμε
παραπάνω βοήθεια. Δεν λέω ότι αυτό το μέρος είναι παράδεισος, αλλά λειτουργεί με αξιοπρέπεια».

Και ο κ. Αβραμόπουλος απάντησε: «Ξεκινήσατε από το τίποτα και έχετε φτιάξει υπόδειγμα λειτουργίας καταυλισμού.
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Και ο κ. Αβραμόπουλος απάντησε: «Ξεκινήσατε από το τίποτα και έχετε φτιάξει υπόδειγμα λειτουργίας καταυλισμού.
Είμαστε σε ένα νησί που σε μεγάλο ποσοστό ξέρει τι σημαίνει προσφυγιά και το απέδειξε με τον ανθρωπισμό και την
ευαισθησία του».

  

Υποδειγματικό χαρακτήρισε το Κέντρο του Καρά Τεπέ, ο κ. Αβραμόπουλος μιλώντας με τον Στ. Μυρογιάννη

 

«Χρήματα υπάρχουν»

«Δεν είναι μόνο θέμα τα χρήματα. Τα χρήματα υπάρχουν και είναι και πολλά. Τα περισσότερα χρήματα που έχουν δοθεί σε
χώρα, είναι στην Ελλάδα και θα συνεχίσει η Ευρώπη να βοηθά την Ελλάδα, εφόσον είναι υποχρέωσή της. Το θέμα όμως
δεν είναι τα λεφτά, αλλά η οργάνωση, οι υπηρεσίες, οι Επιτροπές που αξιολογούν τις αιτήσεις ασύλου. Είναι πολλά που
πρέπει να συλλειτουργούν σε μια οργανωμένη ευρωπαϊκή χώρα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρχής στήριξε και στηρίζει οικονομικά και με στελέχη και με υπηρεσίες. Συνεργάζεται με την
κυβέρνηση και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Το να καταφέρουμε εδώ να έχουμε ένα πρότυπο λειτουργίας σε αυτό τον
καταυλισμό, είναι αποτέλεσμα συνεργασίας, συνεννόησης και συναντίληψης όλων. Είμαστε εδώ για να στείλουμε μήνυμα
προς την Ευρώπη και κυρίως προς την τοπική κοινωνία, ότι υπάρχει συλλογική προσπάθεια. Δεν είναι μόνη της, η Λέσβος,
ούτε η Χίος ή η Κως».

 

«Μεταβατική περίοδος»

»Η κατάσταση δεν μπορεί να είναι μόνιμη. Είναι μια μεταβατική περίοδος και όλοι πρέπει να δείξουμε ανοχή και αντοχή
και το κυριότερο να λειτουργούν αποτελεσματικότερα τα προγράμματα που έχουν αποφασιστεί. Έχουμε μια πολύ
σημαντική συνεργασία με τη γειτονική Τουρκία. Το ότι έχει υπάρξει αυτή η δήλωση, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να
καλλιεργούνται συγχρόνως και καλές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, καλύτερης κατανόησης της πραγματικότητας.

Από την άλλη πλευρά σε ό,τι αφορά εδώ, την ανθρωπιστική διάσταση της πραγματικότητας, ας μην ξεχνάμε ότι οι
τελευταίες εικόνες λόγω αυτής της απρόσμενης κακοκαιρίας, έκαναν το γύρο του κόσμου και σε ένα μεγάλο βαθμό
αδίκησαν τη συλλογική προσπάθεια που γίνεται εδώ.

Εδώ σε αυτή την ακριτική γωνιά της Ελλάδας, πρέπει να αναγνωριστούν οι πολίτες, οι οποίοι επέδειξαν εξαρχής
ανθρωπισμό και ευαισθησία, αλλά και οι αρχές που αγωνιούν για το τι μέλλει γενέσθαι», πρόσθεσε ο κ. Αβραμόπουλος.

 

Διαχωρισμός προσφύγων - μεταναστών

«Εμείς δεν πρέπει μόνο να επιμείνουμε να συνεχίζει να εφαρμόζεται η συμφωνία, αλλά το κυριότερο, οι άνθρωποι που
πήραν την απόφαση να περάσουν θάλασσες, φωτιές, πολέμους και καταστροφές, είναι εκείνοι που δικαιούνται την
προστασία που τους αναλογεί. Εκείνοι που παράτυπα και παράνομα έχουν περάσει τα σύνορα της Ευρώπης και της
Ελλάδας θα πρέπει να καταλάβουν ότι θα πρέπει να γυρίσουν πίσω. Αυτά είναι ξεκάθαρα μηνύματα που στέλνουμε
σήμερα», δήλωσε.
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Ο κ. Αβραμόπουλος στον Καρά Τεπέ με τους κ.κ. Μουζάλα, Philippe de Brauer, Martin Vervei, Χριστιάνα Καλογήρου και
τους Σπ. Γαληνό, Μ. Βουρνού, και Μ. Αγγελόπουλο

 

 

Για τα κονδύλια και τις νέες δομές

«Διευκρινίσεις» Μουζάλα

 

Σε σχέση με την απορρόφηση των κονδυλίων που διατέθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο κ. Αβραμόπουλος τόνισε
πως «για τη διαχείριση των κονδυλίων συγκροτήθηκε διαχειριστική επιτροπή, υπόλογη και υπεύθυνη έναντι Ελλάδας
και Ευρώπης. Παρακολουθούν δε το όλο θέμα, οι αρμόδιες υπηρεσίες. Οι ΜΚΟ οφείλουν να διαχειρίζονται με διαφάνεια
τα χρήματα που διατίθενται. Ο έλεγχος υπάρχει».

Σχολιάζοντας, ο κ. Μουζάλας είπε πως το ένα δισεκατομμύριο στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Αβραμόπουλος «δεν
διατέθηκε, αλλά είναι προς διάθεση. Έχουμε κάνει μια τεράστια απορρόφηση από τα έκτακτα κονδύλια, η οποία αγγίζει
το 70% και έχουμε απορροφήσει το 12% από τα τακτικά κονδύλια».

Επίσης ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, ξεκαθάρισε πως «ο κ. Αβραμόπουλος μίλησε για την αναγκαιότητα νέων
κλειστών και ανοικτών χώρων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση. Ελπίζω να σας έγινε σαφές αυτό».
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#Μουζάλας (/article/tag/Μουζάλας),  #Καρά- Τεπές (/article/tag/Καρά-%20Τεπές),  #Προσφυγικό (/article/tag/Προσφυγικό),
#συμφωνία ΕΕ- Τουρκίας (/article/tag/συμφωνία%20ΕΕ-%20Τουρκίας),  #Αβραμόπουλος (/article/tag/Αβραμόπουλος),
#Σταύρος Μυρογιάννης (/article/tag/Σταύρος%20Μυρογιάννης),

Τι είπαν οι αυτοδιοικητικοί

   

Ο Δήμαρχος Χίου, Μ. Βουρνούς                    Ο Δήμαρχος Σάμου, Μ. Αγγελόπουλος     

«Η κατάσταση είναι γνωστή. Ούτε το βόρειο Αιγαίο μόνο του μπορεί, ούτε η Ελλάδα μόνη της μπορεί να αντιμετωπίσει
αυτό το πρωτόγνωρο και μεγάλο ζήτημα. Χρειάζεται τη συμπαράσταση της Ε.Ε. και της διεθνούς κοινότητας. Εμείς
είμαστε σε ετοιμότητα και σε εγρήγορση, αλλά για να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, δεν αρκούν οι διαπιστώσεις και οι
επισκέψεις, αλλά πράξεις», τόνισε η περιφερειάρχης Χρ. Καλογήρου.

Ο δήμαρχος Σάμου, Μιχάλης Αγγελόπουλος, ανέφερε σχετικά: «Σημαντικότατη η επίσκεψη με υψηλό συμβολισμό, αλλά
και με αποτύπωση της πραγματικότητας. Η χώρα πρέπει να μη διασύρεται όταν έχει προσφέρει με επάρκεια και
ανθρωπιά ό,τι ήταν να προσφέρει στο προσφυγικό πρόβλημα και μεταναστευτικό ζήτημα. Τα εκατομμύρια προσφύγων
και μεταναστών που έχουν περάσει από τα νησιά μας, το αποδεικνύουν. Από την επίσκεψη του επιτρόπου, κρατώ τον
προσωρινό χαρακτήρα των κέντρων και το αίτημα για άμεση αποσυμφόρηση. Η Σάμος με 33.000 κατοίκους, δεν είναι
δυνατόν να έχει δεχτεί 5,2 φορές τον πληθυσμό της, χωρίς να παρέχεται η απαραίτητη υποστήριξη».

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Χίος, Μανόλης Βουρνούς, επεσήμανε: «Η επίσκεψη του κ. επιτρόπου στη Λέσβο, είναι
πολύ σωστή ενέργεια αυτή τη στιγμή, για να δει σε ένα παράδειγμα, όπως η Λέσβος, αυτό που συμβαίνει και στα
υπόλοιπα νησιά τον Ιανουάριο του 2017. Αυτό που κρατάμε είναι το τμήμα εκείνο που αφορά την άμεση
αποσυμφόρηση των νησιών, που είναι και το αίτημά μας, αλλά και την ανάγκη που υπάρχει για να γίνει σωστή
διαχείριση των ανθρώπινων ροών».

«Η άμεση αποσυμφόρηση των νησιών και η ελάφρυνση των τοπικών κοινωνιών, είναι το ζητούμενο και αυτό
υπογράμμισε και ο Ευρωπαίος επίτροπος. Και γι’ αυτό έχουμε προγραμματίσει μεθαύριο μια συνάντηση στην Αθήνα με
τον κ. Αβραμόπουλο, όλοι οι δήμαρχοι, ώστε να συζητήσουμε τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν, για να επιτευχθεί
αυτός ο στόχος. Που είναι και δικός μας, αλλά και της ίδιας της Ευρώπης όπως μας διαβεβαίωσε ο κ. Αβραμόπουλος»,
τόνισε ο δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός.
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