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       Θέλω να ευχαριστήσω τους διοργανωτές της σημερινής εκδήλωσης 

καθώς δίνεται η ευκαιρία σε εμάς του αιρετούς αυτοδιοικητικούς να 

τοποθετηθούμε και να αναλύσουμε πτυχές του ζητήματος που πιθανόν 

είναι άγνωστες ή δεν προβάλλονται από τα μέσα. 

 

     Εδώ και 18 μήνες περίπου στον ακριτικό οικισμό της Ειδομένης 

Δήμου Παιονίας αντιμετωπίζουμε καθημερινά τη σκληρή πλευρά της 

προσφυγιάς των λαών εκείνων, που αντιμετωπίζουν τα δεινά του 

πολέμου στη Μέση Ανατολή. 

     Ως απόγονοι προσφύγων, καθώς το 70% περίπου των κατοίκων 

μας προέρχονται από προσφυγικές οικογένειες, καταλαβαίνουμε την 

αγωνία αυτών των ανθρώπων και για τον λόγο αυτό έχουμε ανταποκριθεί 

στις ανάγκες τους με ανθρωπιά, ευαισθησία και αλληλεγγύη παρέχοντας 

νερό, τρόφιμα, ρούχα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αναλαμβάνοντας 

φυσικά ως Δήμος και την Καθαριότητα της περιοχής. 

     Στην προσπάθεια αυτή συμμετείχαν όχι μόνο δημότες της 

περιοχής, αλλά συνάνθρωποι μας εθελοντές από όλες τις περιοχές της 

Ελλάδας, Μ.Κ.Ο., η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, η 

Διεθνής Οργάνωση Μεταναστών, ο Ε.Ε.Σ., όπως βέβαια και ο Δήμος 

Παιονίας. 

    Κίνητρα της συμμετοχής μας αυτής στις επιχειρήσεις φροντίδας 

και περίθαλψης ήταν η ευαισθησία μας, για τους λόγους που προανέφερα 

αλλά και το γεγονός πως στην περιοχή ευθύνης μας ζουν, αλληλεπιδρούν 

και παράγουν οι δημότες, για τους οποίους υποχρεούμαστε να παρέχουμε 



συνθήκες ασφαλούς διαβίωσης, καθαριότητας και υγιεινής. 

Αναλογιστείτε πως η Ειδομένη αποτελεί έναν ακριτικό οικισμό 100 

περίπου κατοίκων και αυτή τη στιγμή δίπλα και μέσα στον οικισμό 

φιλοξενούνται περί τις 15.000 ψυχές σε έναν προσωρινό καταυλισμό 

δυναμικότητας 3.000 ανθρώπων. 

     Χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες ή να αναφερθώ σε συγκεκριμένα 

παραδείγματα χάριν οικονομίας χρόνου, θέλω να σας επισημάνω, πως 

έχουμε γίνει μάρτυρες μικρών καθημερινών δραμάτων και η έκφραση 

αυτή δεν είναι καθόλου υπερβολική, ίσως μάλλον το αντίθετο. 

     Στη διάρκεια της θητείας της προηγούμενης Κυβέρνησης δεν 

υπήρχε σχεδόν καμία ανταπόκριση και είναι πραγματικά λυπηρό αυτό, 

εκτός βέβαια από την ΚΕΔΕ, την Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας και την 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, φορείς οι οποίοι έχουν συνεισφέρει 

στις προσπάθειες μας. Κατά τη θητεία της υπηρεσιακής κυβέρνησης, που 

ανέλαβε πριν τις Εθνικές Εκλογές Σεπτεμβρίου 2015, άνοιξε ένας 

δίαυλος επικοινωνίας και άμεσης συνεργασίας χάρη στον νυν αν. 

Υπουργό κο Μουζάλα, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθούν 

συναντήσεις, συνεννοήσεις και πρακτικές παρεμβάσεις με στόχο να 

αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, κυρίως την όσον αφορά την 

καθαριότητα και δημόσια υγεία της περιοχής. 

     Ο Δήμος Παιονίας, οι υπηρεσίες μας, οι ανάγκες των συμπολιτών 

μου, δεν μπορούσαν να περιμένουν όμως έναν δυσκίνητο, δύσκαμπτο και 

γραφειοκρατικό κρατικό μηχανισμό να ανταποκριθεί και για το λόγο 

αυτό πήραμε την κατάσταση στα χέρια μας. Οργανώσαμε συναντήσεις, 

εδραιώσαμε συνεργασίας, εκπονήσαμε action plan σε συνεργασία με την 

Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τη διευκόλυνση και παροχή βοήθειας 

σε πρόσφυγες και μετανάστες. Πόσο όμως ένας μικρός περιφερειακός 

Δήμος μπορεί να αντικαταστήσει όργανα Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

Κρατικό Μηχανισμό;;; 



Στον καταυλισμό προσωρινής διαμονής και περίθαλψης στην 

Ειδομένη ανέλαβαν η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, ο 

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και οι Μ.Κ.Ο με όλες τις συνέπειες 

που έχουν προκύψει. Σαφώς και οι δραστηριότητες της Ύπατης 

Αρμοστείας, του Δ.Ο.Μ. και των Μ.Κ.Ο. είναι χρήσιμες και αξιέπαινες 

αλλά μέχρι ενός σημείου καθώς η νομιμότητα της υφιστάμενης 

κατάστασης είναι υπό συζήτηση και αμφισβήτηση. 

 Τις τελευταίες δεκαπέντε μέρες στην περιοχή του μικρού 

αεροδρομίου της Νέας Καβάλας κοντά στο Πολύκαστρο δημιουργήθηκε 

το πρώτο χοτ σποτ μετά φυσικά τον προσωρινό καταυλισμό της 

Ειδομένης. Αρχικά, υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις από την τοπική 

κοινωνία αλλά και από το δημοτικό συμβούλιο και τη δημοτική αρχή που 

εκπροσωπώ, μιας και δεν υπήρξε καμία πρότερη ενημέρωση, κανένας 

προγραμματισμός ή προειδοποίηση προς τον οικείο Δήμο.  

Εδώ να αναφέρω ότι και με την άδεια του Προέδρου της Π.Ε.Δ. τον 

οποίο εκπροσωπώ λόγω απουσίας του στην Αθήνα, γιατί αυτήν την 

στιγμή παραβρίσκεται στο Υπουργείο Εργασίας σε συνάντηση με την 

Αν. Υπουργό κα Αντωνοπούλου για θέματα εργασίας όσον αφορά την 

Κοινωφελή εργασία στους Δήμους, η θέση μας ως Π.Ε.Δ. είναι να 

βοηθήσουμε αυτή τη δύσκολη κατάσταση που περνά η πατρίδα μας και 

αυτό κάνουμε, με τη μόνη διαφορά ότι πρέπει να ενημερωνόμαστε 

έγκαιρα από την κυβέρνηση για να αντιμετωπίζουμε αντίστοιχα όποια 

κατάσταση μπορεί να προκύψει και όχι τελευταίοι και από τα Μ.Μ.Ε.   

         Συνεχίζοντας λοιπόν για το θέμα Ν. Καβάλα, αφού λάβαμε τις 

απαραίτητες διαβεβαιώσεις από τον Υπουργό κο Καμμένο σχετικά με 

την ασφάλεια και τις άρτιες συνθήκες υγιεινής της δομής, δεν είχαμε 

παρά να συναινέσουμε συνεχίζοντας από την πλευρά μας με αλληλεγγύη 

και ανθρωπιά να είμαστε κοντά στους πρόσφυγες. 

Σε όλη αυτή την κατάσταση αξίζουν σαφώς πολλά συγχαρητήρια στα 

Σώματα Ασφαλείας της χώρας μας, τον Ελληνική Αστυνομία και το 



Στρατό, που έχουν αποδείξει την επιχειρησιακή τους δυναμική και την 

ετοιμότητα των στελεχών τους. 

Κυρίες και κύριοι, η πικρή αλήθεια είναι πως η χώρα και κατ’ 

επέκταση η τοπική αυτοδιοίκηση δεν ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει μια 

τέτοια ανθρωπιστική, πανευρωπαϊκή και παγκόσμια ανθρωπιστική κρίση 

ευρείας κλίμακας. Οι δομές υγείας του Δήμου Παιονίας περιορίζονται σε 

ένα κέντρο υγείας και ένα μικρό περιφερειακό νοσοκομείο στη 

Γουμένισσα. Οι ελλείψεις σε υποδομές, προσωπικό, εξοπλισμό και 

αναλώσιμο είναι τεράστιες. 

Παράλληλα, ας μην ξεχνάμε και τις ανυπολόγιστες ζημιές που έχει 

υποστεί ο αγροτικός πληθυσμός μας καθώς έχουν ποδοπατηθεί και 

καταστραφεί χιλιάδες στρέμματα εκτάσεων. Ζητούμενο για εμάς είναι να 

μην γίνουν οι κάτοικοι της Ειδομένης και της Παιονίας πρόσφυγες και 

μετανάστες. Αυτή είναι άλλωστε η υποχρέωση της αυτοδιοίκησης ως 

δομής. Θα πρέπει να βρεθούν χρυσές τομές ώστε να αναπτυχθεί η τοπική 

οικονομία και να δρομολογηθούν μηχανισμοί ενσωμάτωσης και νέες 

επενδύσεις. Ίσως ακούγεται ουτοπικό, αλλά πλέον είναι μονόδρομος.  

Αυτό που περιμένουμε είναι να βρεθούμε σε ένα κοινό τραπέζι όλοι 

οι εμπλεκόμενοι φορείς και να συντονίσουμε τις προσπάθειές μας ώστε 

να ανταποκριθούμε στις νέες συνθήκες. 

Υπάρχουν πολλές πτυχές στο ζήτημά αυτό με εμπλεκόμενες ομάδες 

λαθροδιακινητών και ανθρώπων που αισχροκερδούν και 

εκμεταλλεύονται ανθρώπους που αναζητούν την ειρήνη και την 

ελευθερία. Δεν θα αναφερθώ σε αυτά τα φαινόμενα εμπιστευόμενος τις 

αρμόδιες αρχές και την αποτελεσματικότητά τους. 

Η πρόσφατη Σύνοδος Κορυφής μας δίνει κάποια ελπιδοφόρα 

μηνύματα όπως και η εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Είναι ανάγκη, 

βέβαια, η Τουρκία από την πλευρά της να σταματήσει να αντιμετωπίζει 

την ανθρωπιστική κρίση ως παζάρι ανταλλαγών με την Ελλάδα και την 

Ευρώπη και είναι ελπίδα μας να δείξουν όλοι οι εμπλεκόμενοι καλή 



διάθεση. Και αναφέρομαι στις χώρες της ομάδας Βίζενγκραντ, οι οποίες 

προφανώς έχουν ξεχάσει το δικό τους προσφυγικό δράμα μέσα στον 20
ο
 

αιώνα. 

Θα πρέπει να οριοθετηθεί το θέμα της επαναπροώθησης και 

επαναπατρισμού των παράτυπων μεταναστών ώστε να διαχωριστούν από 

τους πρόσφυγες που δικαιούνται ασύλου. 

Σε μια περίοδο γενικευμένων κρίσεων σε παγκόσμια κλίμακα, σε ένα 

περιβάλλον αβέβαιο και ασταθές, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρώ πως 

αντιμετωπίζει κατάματα τον εφιάλτη της αποδόμησης. Ήδη η Συνθήκη 

Δουβλίνο ΙΙ έχει αθετηθεί και επιμελώς αποσιωπηθεί σε πολλές 

περιπτώσεις.  

Το Θέμα όμως, αγαπητοί φίλοι, είναι ότι το πρόβλημα επέστρεψε για 

να μείνει σε εμάς, στην Ελλάδα κι από την πλευρά μας φοβόμαστε το 

ενδεχόμενο σταδιακά η κατάσταση να γίνει πλήρως ανεξέλεγκτη. Οι 

οικονομίες των προσφύγων κάποια στιγμή θα τελειώσουν, οι άνθρωποι 

έχουν ανάγκη εκτός από απλή συντήρηση και υγιεινή, από εργασία και 

επαγγελματική αποκατάσταση. Μια κοινωνία που οικονομικά 

ψυχορραγεί δεν είναι πρόσφορο έδαφος για αυτούς τους ανθρώπους που 

ζουν με το Βορειοευρωπαϊκό όνειρο.  

Κάθε προσπάθειά τους θα είναι να φτάσουν στα σύνορα με την 

ελπίδα να συνεχίσουν το ταξίδι τους και θα πρέπει να αναζητήσουμε 

επαρκείς λύσεις και σε αυτό το κομμάτι. 

 Ευχή όλων μας είναι να δοθεί μια οριστική και βιώσιμη λύση για τη 

σωτηρία χιλιάδων ψυχών αλλά και τη διασφάλιση της ενότητας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  


