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ΠΟΛΙΤΕΣ 

ΣΕ ΔΙΑΛΟΓΟ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗ 

Μάρτιος 2016 

Πρόταση ενός σχεδίου αντιμετώπισης  

της προσφυγικής κρίσης  

Η σύγχρονη προσφυγική κρίση εδράζεται σε βαθύτερες, διεθνείς και τοπικές, κοινωνικοοικονομικές 

και πολιτικές αιτίες. Δυστυχώςοδηγεί σε περαιτέρω επιδεινώσεις, τόσο από ανθρωπιστική όσο και 

διεθνοπολιτική σκοπιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) συνεχίζει να φαντάζει ανίκανη απέναντι στις 

ιστορικές ευθύνες. Την ίδια στιγμή οι διεθνείς πρωτοβουλίες για φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων και 

η ενεργός εμπλοκή του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο συνιστούν απλώς ένα πρόσχημα των γνωστών 

«προθύμων» με προφανή τη γεωστρατηγική, ιμπεριαλιστική στόχευση.  

Σε συνδυασμό με την επιτυχή προσπάθεια της Τουρκίας να εκμεταλλευτεί τις συγκυρίες ανοίγοντας 

παντού ζητήματα που εξωτερικεύουν την πίεση που δέχεται από τα ανατολικά, η διαμορφούμενη 

κατάσταση αντιστρέφεται στα κυριαρχικά μας δίκαια και εντείνει τη σύγκρουση στην περιοχή.  

Το οργουελικό σκηνικό της Συνόδου Κορυφής ΕΕ – Τουρκίας στις 7 Μάρτη, επιβεβαιώνει πως η 

Ελλάδα οφείλει να αντιμετωπίσει την εξελισσόμενη ανθρωπιστική κρίση στο εσωτερικό της 

καταρχήν μέσω των δικών της δυνάμεων, διεκδικώντας με περισσότερες αξιώσεις την 

οικονομική στήριξη από την ΕΕ. 

Τουναντίον, η μέχρι σήμερα παθητική στάση της ελληνικής κυβέρνησης και η φοβική, μικροπολιτική 

στάση της κοινοβουλευτικής αντιπολίτευσης οδηγεί τη χώρα σε πολιτικά αδιέξοδα. Οι πιέσεις προς 

τους «εταίρους» και τους γείτονες για να αντιστραφεί το ολοένα εντεινόμενο ρεύμα εκφασισμού θα 

μπορούσαν να έχουν τότε μόνο αποτέλεσμα, αν συνοδεύουν συγκεκριμένες, πολιτικές υπέρβασης που 

αναλαμβάνει η Ελλάδα.  

Οι συγκυριακές, αντιδραστικής φύσεως επιλογές και τακτικές δεν αρκούν λοιπόν. Τουναντίον 

απαιτείται, έστω και στο "και πέντε", ένας ολιστικός, μακρόπνοος σχεδιασμός και σε συνάρτηση 

αυτού στοχευμένες, προδραστικές ενέργειες.  

Αναγνωρίζοντας υποστηρίζουμε: 

1) Ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης και ανάκτησης του 

ιστορικού-πολιτικού κεκτημένου της Ελλάδας στην περιοχή, αναπτυσσόμενο στις εξής συνιστώσες: 

 Άνοιγμα και υπεύθυνη διαχείριση των χερσαίων συνόρων στον Έβρο, αξιοποιώντας τον 

κρατικό μηχανισμό, τις εθνικές δυνάμεις ασφάλειας και εθελοντικές πρωτοβουλίες πολιτών - 

σύσταση και εγκατάσταση εκεί μιας επαρκούς δομής ελέγχου, καταγραφής των 

προσφυγικών, μεταναστευτικών ροών, προώθησής τους στο εθνικό δίκτυο φιλοξενίας και 

στη συνέχεια, οργανωμένα και συγκροτημένα, στις κατά περίσταση χώρες τελικού 

προορισμού και/ή στη διαδικασία επαναπροώθησής τους. 

 Σύσταση ενός εθνικού δικτύου φιλοξενίας στη λογική της σταδιακής εκτόνωσης των ροών 

στην ενδοχώρα έως και τα χερσαία σύνορα στο βορρά. Καθώς, δυστυχώς, οι ροές έχουν ήδη 

ανοίξει τις θαλάσσιες διόδους, ακόμη κι αν η προαναφερόμενη διαχείριση των χερσαίων 

συνόρων στον Έβρο τις κατευνάσει, το εθνικό δίκτυο φιλοξενίας πρέπει να αναπτυχθεί και 

στον άξονα Αθήνας - Θεσσαλονίκης. 

 Βασικοί κόμβοι αυτού του εθνικού δικτύου φιλοξενίας θα πρέπει να είναι τα αστικά σχέδια 

φιλοξενίας προσφύγων / μεταναστών (ΑΣΦ) στα σημαντικά αστικά κέντρα των ως άνω 

αξόνων. Τα ΑΣΦ πρέπει να αναπτυχθούν από το συντονισμό των αρχών και των θεσμών της 

κάθε πόλης. Η ανάπτυξη ΑΣΦ είναι πολύ προτιμότερη από την επιλογή της 

"στρατοπέδευσης" για τους εξής τρεις βασικούς λόγους: πιο αποτελεσματική / οικονομική 

εξυπηρέτηση και τροφοδοσία, αποφυγή της γκετοποίησης αλλά και της συγκέντρωσης της 

ακραίας, ρατσιστικής αντίδρασης. 

 Ανάληψη πρωτοβουλιών πανευρωπαϊκής εμβέλειας για την ασφαλή μετακίνηση και την 

οργανωμένη προώθηση των προσφύγων σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, αλλά και αντίστοιχων 

πρωτοβουλιών για την οικονομική, υλικοτεχνική και ηθική υποστήριξη του εν λόγω εθνικού 

σχεδίου από διεθνούς φορείς και εκτός των "συνόρων" της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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 Ενσωμάτωση μέρους των προσφύγων και μεταναστών στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου 

επιστροφής της νεολαίας και των δημιουργικών στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας στην 

επαρχία και στις τοπικές αγροτικές και λοιπές παραγωγικές δραστηριότητες μέσω της 

παροχής συγκεκριμένων κινήτρων και διευκολύνσεων. 

2) Ειδικότερα, τη σύσταση ενός πιλοτικού ΑΣΦ στη Θεσσαλονίκη, ξεκινώντας από την άμεση 

πρόσκληση / πρόκληση όλων των φορέων – διοικητικών, επιστημονικών, παραγωγικών, κοινωνικών 

της Θεσσαλονίκης καθώς και κινήσεων αλληλεγγύης όλων των πολιτών σε μια αρχική, ανοικτή 

σύσκεψη και τη συγκρότηση μιας αστικής δομής συντονισμού, προκειμένου να αξιοποιηθούν 

αποτελεσματικά και ισόρροπα όλες οι δυνάμεις και χώροι που διατίθενται (π.χ. στρατόπεδα, πάρκα 

Πανεπιστημιούπολης, εκθεσιακοί χώροι, εκστρατευτικό υλικό του Στρατού, διαθεσιμότητες 

νοσοκομείων και κλινικών, τοπικές παραγωγικές μονάδες) για: 

 τη δημιουργία ενός δικτύου ανοικτών / κλειστών χώρων φιλοξενίας μικρού μεγέθους, 

 την ανάπτυξη ενός συστήματος παροχής υπηρεσιών προς τους πρόσφυγες – σίτιση, 

υγειονομικές, ιατρικές υπηρεσίες, παιδαγωγική και εκπαιδευτική υποστήριξη, πολιτιστικές 

παρεμβάσεις κλπ., 

 τη συντονισμένη δραστηριοποίηση των παραγωγικών μονάδων της περιοχής σε ένα σύστημα 

παραγωγής και διάθεσης απαραίτητων υλικών και προϊόντων - εδώ τα επιμελητήρια και οι 

σύνδεσμοι μπορούν να παίξουν ρόλο, 

 την εφαρμογή τέλος ενός συστήματος καταγραφής και προώθησης – προέλευση, προσωπικά 

στοιχεία, επιδιωκόμενος προορισμός και λόγοι επιλογής του – με την ευθύνη και τη 

συνεργασία αρμοδίων φορέων (αστυνομικές αρχές, τοπική αυτοδιοίκηση) και σε αγαστή 

συνεργασία με την προαναφερόμενη εθνική, κεντρική δομή διαχείρισης ροών που θα εδρεύει 

στον Έβρο. 

Επίσης, αναγνωρτίζουμε την ανάγκη συντονισμένων δράσεων στήριξης των κατοίκων των νησιών 

του Αιγαίου που είναι αποδέκτες προσφύγων και μεταναστών:  

 μαζική και συντονισμένη ενίσχυση της κατανάλωσης των τοπικών προϊόντων των νησιών 

του Αιγαίου (Χίος, Μυτιλήνη, Λέρος, Κως, Σάμος) σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο ως 

μία πράξη συμβολισμού αλλά και έμπρακτης συμπαράστασης του κάθε ενεργού πολίτη, 

 προώθηση αιτήματος ειδικού κονδυλίου ενίσχυσης των τοπικών κοινωνιών και συνδρομή 

όλων των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας προς οικονομική ενίσχυση των δήμων 

της περιοχής, 

 διεθνείς πρωτοβουλίες αναγνώρισης της προσφοράς των κατοίκων.  

Η αντιμετώπιση του κάθε προβλήματος ξεκινά από την παραδοχή του.Οι στιγμές είναι κρίσιμες και 

δεν αντιμετωπίζονται εθελοτυφλώντας. Ο λαός μας απέδειξε πολλές φορές και αποδεικνύει και 

σήμερα την ανθρωπιστική, προοδευτική του κουλτούρα και την ανιδιοτελή του διάθεση συνεισφοράς. 

Η χώρα πρέπει να διαχειριστεί τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές,αλλά και ναείναι σε θέση 

να ενσωματώσει ένα μέρος τους. 

Μέσα από την δυνατότητα φιλοξενίας και διαχείρισης των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροώνη 

Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελέσει ένα φάρο αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης, ανακτώντας 

το ιστορικό, πολιτικό και πολιτιστικό κεκτημένο της, ενισχύοντας εν τέλει τις προοπτικές για την 

μακροχρόνια οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική της εξέλιξη.  
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