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Ψήφισμα για επείγοντα ανθρωπιστικά μέτρα για την άμβλυνση της κατάστασης των 
προσφύγων στα ελληνικά νησιά 

 
Εμείς, 45 μέλη του Δικτύου των ελληνικής καταγωγής Aιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης στη 
Γερμανία, εκφράζουμε την εκτίμησή μας για την υποδοχή, διαμονή και μέριμνα που 
προσφέρεται για πολλά χρόνια σε πρόσφυγες στα νησιά του Αιγαίου. Οι κάτοικοι τους δεν 
έχασαν την ανθρωπιά τους και βοήθησαν παρά την οικονομική κρίση που απειλούσε την 
ίδια τους την ύπαρξη.  

Αλλά εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα τα όρια της ανθεκτικότητας τα έχουν υπερβεί οι 
πρόσφυγες, ο πληθυσμός των νησιών και οι πολλοί φορείς υποστήριξης. Λόγω των εντελώς 
απάνθρωπων συνθηκών στα κέντρα υποδοχής, η ατμόσφαιρα είναι εκρηκτική, όπως 
δείχνουν τα πρόσφατα επεισόδια στη Λέσβο. Μέχρι στιγμής, δεν έχει βρεθεί βιώσιμη λύση, 
η Ευρώπη έχει μετατοπίσει την προβληματική κατάσταση στην περιφέρεια και αφήνει 
μόνες τις χώρες εκεί.  

Δικαίως οι άνθρωποι αισθάνονται απογοητευμένοι και χάνουν την πίστη τους στην Ευρώπη 
και τις δομές της. Αντιλαμβανόμαστε αυξανόμενη αδυναμία και ανησυχία και φοβούμαστε 
αυξανόμενη απόρριψη και επιθετικότητα, ως απάντηση σε μη βιώσιμες συνθήκες. Το κλίμα 
στην Ελλάδα απειλεί να αναστραφεί. 

Είναι παρήγορο για μάς ότι ένας αυξανόμενος αριθμός δήμων στη Γερμανία, δεν 
συμφιλιώνεται με την αδράνεια των κυβερνήσεων, αλλά ενεργούν οι ίδιοι στο πλαίσιο της 
«Συμμαχίας Ασφαλών Λιμένων», προσφέροντας προστασία και καταφύγιο στους 
πρόσφυγες, που διασώθηκαν από τη θάλασσα. Είναι επειγόντως απαραίτητο να επεκταθεί 
αυτή η αλληλεγγύη και στους πρόσφυγες στα υπερπλήρη καταλύματα, στα ελληνικά νησιά. 

Οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης για μετεγκατάσταση προσφύγων στην 
ηπειρωτική χώρα, μπορούν να επιφέρουν βραχυπρόθεσμη ανακούφιση, αλλά δεν φέρνουν 
βιώσιμη λύση και εξακολουθούν να αφήνουν την Ελλάδα μόνη, με το πρόβλημα. 

Ως εκ τούτου, απευθύνουμε έκκληση σε όλες τις χώρες οι οποίες, μέσω των εξαγωγών 
όπλων και των αθέμιτων εμπορικών κανονισμών, είναι συνυπεύθυνες για τα αίτια του 
πολέμου και της προσφυγιάς, να αναλάβουν τις συνέπειες - όπως ζήτησε πρόσφατα και ο 
Πάπας Φραγκίσκος.  

Καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκαταλείψει το Δουβλίνο ΙΙΙ και τελικά να αναπτύξει 
ένα δίκαιο σύστημα διανομής, ώστε τα άτομα που επέζησαν την φυγή και έφτασαν στη 
Μεσόγειο να μπορούν να φιλοξενηθούν με ανθρώπινες συνθήκες. 

Οι χώρες της Μεσογείου, δεν πρέπει πλέον να είναι τα κύρια θύματα. Κάθε χώρα 
αναλαμβάνει, αντί να συνεχίσει να παρακολουθεί, άμεσα έναν συγκεκριμένο αριθμό 
προσφύγων, από τα αφόρητα υπερπλήρη καταλύματα της Μόριας και άλλων νησιών. 

Δεν θέλουμε να εγκαταλείψουμε την πίστη μας για μια ανθρώπινη Ευρώπη! 
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