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           Resolution Griechenland braucht Unterstützung und eine sofortige Entlastung zur      
                         Entschärfung der Flüchtlingssituation auf den griechischen Inseln  
 
 
Wir, das Netzwerk, bestehend aus 45 Kommunalpolitiker*innen Griechischer Herkunft in 
Deutschland, haben bereits mit unserer Resolution im November letztens Jahres auf die 
unerträgliche und explosive Situation auf den griechischen Inseln hingewiesen. Seit Monaten 
müssen mehr als 40.000 Menschen auf den ägäischen Inseln ausharren. Auch viele 
Familien, Kinder und Jugendliche sind in völlig überfüllten Hotspots unter 
menschenunwürdigen Verhältnissen untergebracht. Durch die Öffnung der Grenze seitens 
der Türkei steigt die Zahl der Geflüchteten, die die Insel erreichen.  
 
Jahrelang haben sich viele Inselbewohner engagiert um die Flüchtlinge gekümmert, Zeit und 
Geld investiert, obwohl es ihnen finanziell oft selbst nicht gut geht.  
Aber schon lange sind die Grenzen der Belastbarkeit überschritten für die Geflüchteten, wie 
auch für die Inselbevölkerung und die vielen Helfer vor Ort. Nun wachsen die Proteste der 
griechischen Bevölkerung, es kommt sogar zu gewalttätigen Übergriffen. Trotz der jüngsten 
Vorkommnisse von Lesbos und an der EU-Grenze findet niemand bislang eine nachhaltige 
Lösung. Allein mit finanziellen Hilfen für Griechenland und einer stärkeren Grenzsicherung ist 
es nicht getan. 

Wir begrüßen die gemeinsame Initiative aus Kommunen, Kirchen und der Zivilgesellschaft in 
Deutschland, die sich mit dieser Politik nicht abfinden und weiter für Mitmenschlichkeit 
einstehen. Sie fordern, dass Städte, Landkreise und Kirchengemeinden Zufluchtsorte für alle 
Menschen bleiben, die Anspruch auf Hilfe und Schutz haben. Damit Griechenland sofort 
geholfen wird, muss in Deutschland eine humanitäre Sonderregelung getroffen werden, 
unabhängig von einer Einigung aller Länder für eine Europäische Lösung. Letztens wurde 
über eine sehr kleine Zielgruppe von unbegleiteten Kinder und Jugendlichen gesprochen, 
aber noch immer nicht gehandelt. Diese Lösung reicht nicht aus! Gerade jetzt darf 
Griechenland nicht allein gelassen werden! 

Wir können die Familien zusammenführen, die lange darauf warten. Wir können die vielen 
unbegleiteten Kinder und Jugendlichen zu uns nehmen, damit sie endlich eine sichere 
Kindheit bekommen. Wir können alleinstehenden Frauen und Kranken Schutz bei uns bieten. 
Wir können mit den europäischen Partnern ernsthaft in Verhandlungen eintreten, damit die 
Europäische Union, wieder zu ihren Werten zurückfindet. Wenn nicht alle mitgehen, dann 
sollen eben nur die helfen, die immer noch für Menschlichkeit und Solidarität 
einstehen. Insbesondere darf sich die dringend gebotene Neuausrichtung des europäischen 
Asylsystems keinesfalls am EU-Türkeiabkommen orientieren.  

Außerdem appellieren wir insbesondere an all diejenigen Länder, die durch Waffenexporte 
und unfaire Handelsregelungen Kriege- und Fluchtursachen mitverantworten, die 
Konsequenzen mitzutragen. Nicht länger sollen die Länder rund um das Mittelmeer die 
Hauptleidtragenden sein; anstatt nur weiter zu zuschauen, übernimmt jedes Land sofort eine 
konkrete Zahl der Geflüchteten Menschen aus den untragbar überfüllten Unterkünften von 
Moria und auf anderen Inseln. Gerade Deutschland als einer der größten Waffenexporteure 
muss seine Rolle neu überdenken, zumal ein großer Teil dieser Waffen in die Türkei geliefert 
wird, die gerade ein gefährliches Spiel an ihrer Grenze zu Griechenland betreibt.                                                                  

Vertreten durch: 
 

Ioanna Zacharaki (Nordrhein-Westfalen), Stella Kirgiane – Efremidis (B. Württemberg), 
Argirios Papazoglou (Nordrhein-Westfalen),  

 Thomas Papadopoulos (Hessen) 
Email: iniohos@anatoliki.gr 
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Ψήφισμα: Η Ελλάδα χρειάζεται υποστήριξη και άμεση ανακούφιση για να απαλύνει την 
κατάσταση των προσφύγων στα ελληνικά νησιά  

 
Εμείς, τα 45 μέλη ελληνικής καταγωγής του Δικτύου Aιρετών τοπικής αυτοδιοίκησης στη 
Γερμανία, επισημάναμε ήδη με το ψήφισμά μας τον Νοέμβριο του περασμένου έτους την 
ανυπόφορη και εκρηκτική κατάσταση στα ελληνικά νησιά. Για μήνες, περισσότεροι από 40.000 
άνθρωποι, αναγκάζονται να παραμένουν στα νησιά του Αιγαίου. Πολλές οικογένειες, παιδιά και 
έφηβοι στεγάζονται σε εντελώς συνωστισμένους καταυλισμούς κάτω από απάνθρωπες 
συνθήκες. Το άνοιγμα των συνόρων από την Τουρκία αυξάνει τον αριθμό των προσφύγων που 
φτάνουν στα νησιά.  
Για χρόνια, πολλοί κάτοικοι των νησιών έννοιωσαν την υποχρέωση να φροντίσουν τους 
πρόσφυγες, επενδύοντας χρόνο και χρήμα, αν και συχνά οι ίδιοι δεν είναι σε καλή οικονομική 
κατάσταση.  
 
Ήδη όμως τα όρια της ανθεκτικότητας εξαντλήθηκαν, τόσο των προσφύγων όσο και του 
τοπικού πληθυσμού των νησιών και των πολλών βοηθών. Τώρα οι διαμαρτυρίες του ελληνικού 
πληθυσμού αυξάνονται, υπάρχουν και βίαιες επιθέσεις. Παρά τα πρόσφατα γεγονότα στη 
Λέσβο και στα σύνορα της ΕΕ, κανείς δεν βρήκε ακόμη βιώσιμη λύση. Η οικονομική βοήθεια 
στην Ελλάδα και η ισχυρότερη ασφάλεια των συνόρων από μόνη της δεν αρκεί.  
 
Χαιρετίζουμε την κοινή πρωτοβουλία από τους δήμους, τις εκκλησίες και την κοινωνία των 
πολιτών στη Γερμανία, οι οποίοι δεν συμβιβάζονται με αυτήν την πολιτική και εξακολουθούν να 
υποστηρίζουν την αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο. Απαιτούν να παραμείνουν οι πόλεις, οι 
περιφέρειες και οι εκκλησιαστικές ενορίες καταφύγια για όλους τους ανθρώπους που 
δικαιούνται βοήθεια και προστασία. Προκειμένου να βοηθηθεί άμεσα η Ελλάδα, πρέπει να 
αποφασισθεί ειδική ανθρωπιστική ρύθμιση στη Γερμανία, ανεξάρτητα από μια συμφωνία όλων 
των χωρών για μια ευρωπαϊκή λύση. Tελευταίως συζητιόταν μια λύση για μια πολύ μικρή ομάδα  
ασυνόδευτων παιδιών και εφήβων, αλλά ακόμα δεν πράττεται τίποτα.  
Aυτή η λύση δεν αρκεί! Ειδικά τώρα χρειάζεται η Ελλάδα υποστήριξη. 
 
Μπορούμε να επανενώσουμε τις οικογένειες που το περιμένουν πολύ καιρό. Μπορούμε να 
αναλάβουμε  πολλά ασυνόδευτα παιδιά και εφήβους, ώστε να έχουν τελικά μια ασφαλή παιδική 
ηλικία. Μπορούμε να προσφέρουμε προστασία σε γυναίκες και ασθενείς. Μπορούμε να 
ξεκινήσουμε σοβαρές διαπραγματεύσεις με τους ευρωπαίους εταίρους, ώστε η Ευρωπαϊκή 
Ένωση να μπορέσει να βρει το δρόμο πίσω στις αξίες της. Εάν δεν συμμετάσχουν όλοι, τότε 
οφείλουν να βοηθήσουν μόνο εκείνοι που εξακολουθούν να υποστηρίζουν τον ανθρωπισμό και 
την αλληλεγγύη. Ειδικότερα, ο επείγων επαναπροσδιορισμός του ευρωπαϊκού συστήματος 
ασύλου δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να βασιστεί στη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας. 
 
Επιπλέον, απευθύνουμε έκκληση σε όλες τις χώρες που είναι υπεύθυνες για τα αίτια του 
πολέμου, μέσω εξαγωγών όπλων και αθέμιτων εμπορικών ρυθμίσεων, να μοιραστούν τις 
συνέπειες. Οι χώρες της Μεσογείου δεν πρέπει πλέον να υφίστανται το κύριο βάρος. Αντί να 
παρακολουθούμε απλά, κάθε χώρα αναλαμβάνει αμέσως έναν συγκεκριμένο αριθμό 
προσφύγων από τους απαράδεκτα υπερπλήρεις καταυλισμούς στη Mόρια και στα άλλα νησιά. 
Ειδικότερα, η Γερμανία, ως ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς όπλων, πρέπει να 
επανεξετάσει το ρόλο της, ιδίως επειδή ένα μεγάλο μέρος αυτών των όπλων παραδίδεται στην 
Τουρκία, η οποία παίζει σήμερα ένα επικίνδυνο παιχνίδι στα σύνορά της με την Ελλάδα. 
 

 
Εκπροσωπείται από: 

Iωάννα Ζαχαράκη (Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία), Στέλλα Κυργιανέ-Εφραιμίδης (Βάδη 
Βυρτεμβέργη), Aργύριος Παπάζογλου (Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία), 

Θωμάς Παπαδόπουλος (Έσση) 
Email: iniohos@anatoliki.gr 


