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κ. Αλέξη Τζίππα 

Πξόεδξν ηεο Κπβέξλεζεο 

  

 

 

Αξιόηιμε κύπιε Ππωθςποςπγέ, 

Παξά ηα κεγάια θαη δένληα πξνβιήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηνπο Γήκνπο θαη ηηο ηνπηθέο 

καο θνηλσλίεο, γηα ηα νπνία ζα πξέπεη λα ζπδεηήζνπκε ην ηαρύηεξν δπλαηόλ, αξρήο 

γελνκέλεο από ηε Σπληαγκαηηθή Αλαζεώξεζε, ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο νπνίαο ν α’ Βαζκόο 

Απηνδηνίθεζεο δελ ζπκκεηέρεη κε δηθή ζαο απόθαζε, ζεσξνύκε όηη πξέπεη λα δνζεί άκεζε 

πξνηεξαηόηεηα ζην κεηαλαζηεπηηθό – πξνζθπγηθό πξόβιεκα γηα λα πξνιάβνπκε αξλεηηθέο 

εμειίμεηο θαη λα κελ δήζνπκε θαηαζηάζεηο πνπ όινη απεπρόκαζηε. 

Τν κεηαλαζηεπηηθό – πξνζθπγηθό δήηεκα, πνπ ηδηαίηεξα ηα δπόκηζε ηειεπηαία 

ρξόληα, απαζρνιεί όζν θαλέλα άιιν πξόβιεκα ηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη 

επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο Γεκνθξαηίαο ζ’ απηέο αιιά θαη ηηο θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο, 

βαξύλεη πεξηζζόηεξν από νπνηαδήπνηε άιιε ρώξα ηελ παηξίδα καο θαη θπξίσο ην λεζησηηθό 

ηόμν ζην Αηγαίν, ηνπο Γήκνπο θαη ηνπο θαηνίθνπο ησλ λεζηώλ καο, πνπ παξά ην όηη 

πθίζηαληαη ηα κύξηα όζα πξνζπαζνύλ κε θάζε ηξόπν λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο ζηνηρεηώδεηο 

αλάγθεο ησλ νηθνγελεηώλ ησλ κεηαλαζηώλ θαη πξνζθύγσλ, κεηαθέξνληαο ζε όιν ηνλ 

θόζκν εηθόλεο ζπάληαο αλζξώπηλεο επαηζζεζίαο θαη αιιειεγγύεο. 

Οη απμεκέλεο όκσο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο ησλ ηειεπηαίσλ κελώλ, ζε ζπλδπαζκό κε 

ηηο ηεξάζηηεο θαζπζηεξήζεηο κεηεγθαηάζηαζεο θαη ηηο ειάρηζηεο επαλαπξνσζήζεηο, γηα ηνλ 



αξηζκό ησλ νπνίσλ καο εγθαινύλ αθόκα θαη νη Τνύξθνη, αιιά θαη ηελ απαίηεζε ησλ 

εγθισβηζκέλσλ κεηαλαζηώλ θαη πξνζθύγσλ λα αζθήζνπλ ην δηθαίσκά ηνπο γηα έλα 

θαιύηεξν παξόλ θαη κέιινλ, δηαηαξάζζνπλ ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, δεκηνπξγνύλ αθξαίεο 

ζπλζήθεο γηα όινπο θαη ηξνθνδνηνύλ ζε νξηζκέλεο κεηνςεθίεο θαηλόκελα κηζαιινδνμίαο θαη 

θαλαηηζκνύ. 

 

Κύπιε Ππωθςποςπγέ, 

Οη Γήκνη θαη νη θάηνηθνη ησλ λεζηώλ καο δελ κπνξνύλ πηα λα παξακέλνπλ απαζείο 

κπξνζηά ζε απηήλ ηελ παλζπεξκία αξκνδηνηήησλ ζε ζσξεία εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ, πνπ 

νδεγεί ζε θνβεξέο θαζπζηεξήζεηο, ηδηαίηεξα αλ ζπγθξίλνπκε ηνπο ξπζκνύο κε εθείλνπο 

άιισλ κεζνγεηαθώλ ρσξώλ. Γελ πξέπεη λα επηηξέςνπκε λα δηαηαξαρζεί ε θνηλσληθή εηξήλε 

κε ηελ επηθξάηεζε αθξαίσλ ζηνηρείσλ θαη απόςεσλ. Απέλαληη ζηα θαηλόκελα αδξάλεηαο, 

νιηγσξίαο θαη αδπλακίαο ζα πξνηάμνπκε ηελ ππεύζπλε ζηάζε καο θαη ηηο δξάζεηο καο. 

Η Κπβέξλεζε πξέπεη λα μαλαδεί άκεζα όιν ην πιέγκα ησλ αξκνδηνηήησλ θαη ησλ 

πόξσλ. Οη Γήκνη ζηελ κεγάιε απηή πξνζπάζεηα κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ θαζνξηζηηθά, 

ρξεηάδνληαη όκσο ππνζηήξημε θη απηό είλαη ην δεηνύκελν πνπ ζα ζέιακε επειγόνηωρ  λα 

ζπδεηήζνπκε καδί ζαο. 

Πξνο ηνύην, ζαο παξαθαινύκε λα νξίζεηε ζπλάληεζή ζαο κε αληηπξνζσπεία ηεο 

ΚΔΓΔ, ζηελ νπνία ζα παξίζηαληαη θαη νη Γήκαξρνη ηνπ Βνξείνπ Αηγαίνπ, ώζηε κέζα από ην 

δηάινγν λα πξνθύςνπλ εθείλεο νη απνθάζεηο ζαο πνπ ζα καο εληζρύζνπλ γηα λα 

εμαζθαιίζνπκε ηελ θνηλσληθή εηξήλε θαη λα ζπκβάιινπκε ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο. 
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