Πρακτικό 9ο/2008 έκτακτης Συνεδρίασης
του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου

Στο Ψαθόπυργο και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δ. Δ. Ψαθοπύργου
σήμερα την 7η Οκτωβρίου 2008 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 συνήλθε
σε έκτακτη συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου.
Στην συνεδρίαση είχαν κληθεί και παραβρέθηκαν οι :
•

Καραβίδας Δημήτρης, Πρόεδρος

•

Σπυρούλια Όλγα, Αντιπρόεδρος

•

Κόρρα Ελευθερία, Γεν. Γραμματέας

•

Νταουσιάννης Αναστάσιος, Ταμίας

•

Μπιρμπίλη Νικολέτα, Μέλος

•

Παπαγεωργίου Ειρήνη, Ειδ. Γραμματέας

•

Λάτσινου Αλεξάνδρα, Μέλος

•

Κουρεμένος Ηλίας, Μέλος

•

Στουραΐτης Δημήτριος Μέλος

Μετά από διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. .Ψήφισμα του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου με αφορμή
την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την δημιουργία κέντρου
φιλοξενίας μεταναστών (παρανόμων όπως αναφέρει το δελτίο
τύπου) σε έκταση (δημόσια όπως ισχυρίζεται το Υπουργείο και η
ΚΕΔ) 40 στρεμμάτων στο Δρέπανο του Δήμου Ρίου Αχαΐας.
Αναφορικά με το πρώτο [1] θέμα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε
σχετικά το Δ.Σ. αναφορικά με την εξέλιξη του θέματος, παρουσιάσθηκε υλικό
που συγκεντρώθηκε από το ΔΣ αναφορικά με το θέμα δημιουργίας κέντρου
φιλοξενίας μεταναστών και διαβάστηκε το παρακάτω ψήφισμα που
συντάχθηκε από τον Πρόεδρο του ΔΣ προς τους :
1. Tον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Προκόπη Παυλόπουλο
2. Tον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κ. Σπ.
Σπυρίδων

3. Tον Νομάρχη Αχαΐας, κ. Δημήτριο Κατσικόπουλο
4. Tον Πρόεδρο της Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Αχαίας, κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλο
5. Tον Δήμαρχο Ρίου Αχαΐας, κ. Χρήστο Λιακόπουλο
6. Τους Βουλευτές του Νομού Αχαΐας όλων των παρατάξεων.
«Τα μέλη του Δ.Σ. του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου αφού έλαβαν
υπόψη τους:
•

την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ιδίως
το άρθρο της 14,

•

τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 σχετικά με το καθεστώς των
προσφύγων,

•

την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών,

•

το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως
τα άρθρα του 1 και 18,

•

την οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003
σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων
άσυλο στα κράτη μέλη,

•

την οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004,
για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το
καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως
προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για
άλλους λόγους,

•

το Σύνταγμα της χώρας μας και κυρίως τα άρθρα 5 παράγραφος 2
και άρθρο 25,

•

την Έκθεση της διακομματικής επιτροπής για την παρακολούθηση
της πολιτικής της μετανάστευσης,

•

σημεία της ομιλίας του Υπουργού Εσωτερικών στην 3η συνεδρίαση
της Εθνικής Επιτροπής για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών,

•

το από 4/10/2008 Δελτίο Τύπου του Γραφείου του Υπουργού
Εσωτερικών που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.

Υπογράφουν το παρακάτω κείμενο αναφορικά με το θέμα της δημιουργίας
Κέντρου Φιλοξενίας Μεταναστών στο Δρέπανο Ρίου Αχαΐας.
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ
Χρόνια τώρα οι άνθρωποι μετακινούνται από την πατρώα τους γη σε
άλλους τόπους ή χώρες. Είτε εγκαταλείποντες εμπόλεμες περιοχές είτε
διωκόμενοι από αυταρχικά καθεστώτα είτε πιεζόμενοι από την ένδεια και την
ανεργία είτε καθιστάμενοι‐στη βάση και του σύγχρονου όρου «περιβαλλοντικοί

πρόσφυγες». Συμπερασματικά, οι άνθρωποι μεταναστεύουν όταν είναι αδύνατο
να ζήσουν ως άνθρωποι εκεί που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν.
Η κίνηση αυτή οδηγεί τις χώρες υποδοχής ‐ κατά κανόνα ανεπτυγμένες
χώρες ‐ να διαμορφώνουν πολιτική για τη μετανάστευση, προκειμένου
σχεδιασμένα να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο.
Στον πυρήνα κάθε πολιτικής για τη μετανάστευση πρέπει να βρίσκεται ο
άνθρωπος και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ως απόλυτες και καθολικές αξίες και
ως κατακτήσεις απέναντι σε καταπιεστικές και αυταρχικές δομές καθώς και σε
προκαταλήψεις θρησκευτικές, φυλετικές, πολιτιστικές, κοινωνικές, εθνοτικές. Ο
μετανάστης είναι δυνάμει συμπολίτης και όχι ζήτημα ασφάλειας.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να είναι σεβαστά στη διαφορετικότητα
τους, με βάση τις αρχές της ισοπολιτείας, πάντοτε μέσα σε πλαίσιο σεβασμού της
έννομης τάξης της χώρας προορισμού. Το ελληνικό Σύνταγμα, άλλωστε ορίζει ότι
κάθε πολίτης που βρίσκεται στη χώρα μας έχει τα δικαιώματα με κάθε Έλληνα
πολίτη.
Όσο οι επεμβάσεις και ο πόλεμος συνεχίζονται στο Αφγανιστάν, την Ασία,
την Αφρική οι πρόσφυγες θα πληθαίνουν και θα κατευθύνονται κατά χιλιάδες
στην Ευρώπη μέσω των χωρών – πυλών (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία). Οι
προσπάθειες της μονο‐κρατορικής δύναμης των ΗΠΑ για έλεγχο των δικτύων
ενέργειας (πετρελαίου και φυσικού αερίου), με την αδυναμία της Ε.Ε. να
διαμορφώσει κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική, θα οδηγούν τον κόσμο σε διαρκώς
αυξανόμενη αστάθεια και αβεβαιότητα.
Η «Ευρώπη φρούριο» που επιβάλει η συνθήκη Σεγκεν, απόρροια της
ανυπαρξίας ευρωπαϊκής στρατηγικής και της ηγεμονικής συμπεριφοράς των
ΗΠΑ, μετασχηματίζουν την χώρα μας ως κυματοθραύστη των προσφυγικών
κυμάτων.
Σήμερα οι διαστάσεις και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά που έχει
αποκτήσει το μεταναστευτικό φαινόμενο, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και
διεθνώς, καθιστούν αναγκαία τη χάραξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης
μεταναστευτικής πολιτικής και, ιδίως, την ενιαία αντιμετώπιση των θεμάτων που
αφορούν τη μετανάστευση και το άσυλο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε μια Ευρώπη χωρίς εσωτερικά σύνορα και με τη δεδομένη παγκόσμια πολιτική
και οικονομική συγκυρία, κανένα κράτος ‐ μέλος δεν μπορεί να διαχειρισθεί
από μόνο του τον όγκο των μεταναστευτικών ροών που δέχεται. Επομένως το
μεταναστευτικό πρόβλημα είναι κλίμακας, που ξεπερνάει τις δυνατότητες μιας
χώρας. Πόσο μάλλον ενός νομού ή ενός Δήμου.
Οι μετανάστες που βρίσκονται στην χώρα μας και ειδικότερα στην Πάτρα
έχουν στο μυαλό τους μόνο μία επιλογή. Να περάσουν σε χώρα της Ευρώπης,
επειδή πιστεύουν ότι εκεί έχουν καλύτερες συνθήκες και περισσότερες

δυνατότητες νομιμοποίησης και εργασίας. Εξάλλου από την χώρα τους όταν
ξεκίνησαν και διέσχισαν μέχρις εδώ χιλιάδες χιλιόμετρα, είχαν μόνο αυτή την
επιλογή στο μυαλό τους. Να περάσουν μέσα από την Ελλάδα στην Ευρώπη.
Αυτό τους είχαν υποσχεθεί και οι μεσάζοντες που τους πούλησαν πολύ ακριβά
την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή.
Ποιος μπορεί να αρνηθεί σε ένα άνθρωπο να ελπίζει και να πιστεύει για
μια καλύτερη ζωή;
Ποιος μπορεί να σβήσει αυτή την ελπίδα;
Οι φυλακές ίσως! Αλλά και αυτές προσωρινά. Γιατί παρόλο την δυστυχία
τους και οικονομική τους ανέχεια οι άνθρωποι αυτοί πίστεψαν στο όνειρό τους
και ξόδεψαν τα πάντα γι’ αυτό. Ακόμα και την ίδια τους την ζωή είναι πρόθυμοι
να δώσουν.
Κάθε χρόνο εκατοντάδες πεθαίνουν από ασφυξία σε σφραγισμένα
εμπορευματοκιβώτια ή από την πείνα σε κλειδωμένα φορτηγά, κομματιάζονται
από νάρκες διασχίζοντας εμπόλεμες περιοχές ή παγώνουν στην προσπάθεια να
διασχίσουν οροσειρές. Κάθε χρόνο εκατοντάδες πνίγονται στα σαπιοκάραβα των
δουλεμπόρων στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν ευρωπαϊκό έδαφος.
Όταν επιτέλους φτάσουν στην ελεύθερη Ευρώπη διαπιστώνουν ότι δεν
είναι καθόλου ασφαλείς. Βρίσκονται έγκλειστοι στα αποκαλούμενα κέντρα
προσφύγων, ορισμένα από τα οποία δεν διαφέρουν από μια συνηθισμένη
φυλακή. Ορισμένοι από τους πρόσφυγες δεν μπορούν να αντέξουν τη δυστυχία
και τις συνθήκες κράτησής τους και ξεκινούν απεργία πείνας ή ράβουν τα μάτια
και το στόμα τους διαμαρτυρόμενοι για την κατάστασή τους. Ορισμένοι φτάνουν
ακόμη και στο σημείο να αυτοκτονήσουν.
Οι θάνατοι αυτοί δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά.
Είναι αποτέλεσμα πολιτικών που δεν βλέπουν την ανθρώπινη υπόσταση
εκείνων που εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους, αλλά προτιμούν να τους
αντιμετωπίζουν ως αριθμούς, ή ακόμη χειρότερα, ως μια φυσική
καταστροφή, μια «πλημμύρα».
Κάθε μετανάστης στην χώρα μας θα πρέπει να προστατεύεται από το
θεσμικό μας πλαίσιο και αφού αξιολογηθεί θετικά η αίτησή του για χορήγηση
ασύλου να εφοδιάζεται με ταξιδιωτικά έγγραφα και να μπορεί να κινείται
ελεύθερα στις χώρες της ΕΕ ως νόμιμος πολίτης της. Ακόμα και σε αρνητική
αξιολόγηση η εθνική μας νομοθεσία αλλά και οι κανονισμοί της Ε.Ε. είναι
σαφέστατοι για την πορεία του.

Για τους παραπάνω λόγους ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ψαθόπυργου δεν
αποδέχεται την δημιουργία Κέντρου Φιλοξενίας κλειστού τύπου στο
Δρέπανο του Ρίου Αχαΐας, αλλά και πουθενά στο Νομό Αχαΐας. Δεν αποδέχεται
την ίδρυση και λειτουργία σύγχρονων φυλακών.
Η κατασκευή του Κέντρου Φιλοξενίας στο Δρέπανο κλειστού
τύπου είναι έργο χωρίς αποτέλεσμα.
Εμείς πιστεύουμε και θα διεκδικήσουμε το πρόβλημα να αντιμετωπίζεται
στους χώρους υποδοχής τους που είναι περιοχές γνωστές και οριοθετημένες.
Η Αχαΐα και κυρίως η περιοχή της Πάτρας δεν είναι χώρος υποδοχής
μεταναστών.
Οι εικόνες που διαδραματίζονται καθημερινά στην Πάτρα δεν τιμούν
κανένα μας. Καθημερινά κάνουν το γύρω του κόσμου εικόνες με μετανάστες να
προσπαθούν, κρεμασμένοι από τους κάβους των πλοίων για Ιταλία, να
περάσουν σε μια καλύτερη ζωή.
Η Πάτρα αξίζει όμως μια καλύτερη αντιμετώπιση.
Εμείς θα διεκδικήσουμε μαζί με όλους τους μαζικούς φορείς της πόλης
αλλά και του Νομού Αχαΐας μια ξεκάθαρη λύση. Μια λύση που να δικαιώνει τον
πολιτισμό μας και την ιστορία μας. Πραγματικά. Χωρίς ψιλά γράμματα και
υποσημειώσεις.
Ήδη διαμορφώνεται μια ευρύτερη κοινωνική πλατφόρμα πάνω στην
οποία μπορούμε να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε πρωτοβουλίες και
επιλογές πολιτικής ισονομίας και δικαιοσύνης. Επιλογές και λύσεις με σεβασμό
στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Συ‐στρατευόμαστε με κινήσεις αλληλεγγύης, με ανθρώπινες οργανώσεις,
με κόμματα και πολιτικές νεολαίες που διεκδικούν για λογαριασμό αυτών των
ανθρώπων το αυτονόητο. Το δικαίωμά τους να ελπίζουν σε κάτι καλύτερο. Εμείς
οι Έλληνες έχουμε ζήσει συνθήκες έντονης μετανάστευσης και ξέρουμε την
αγωνία και την προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον. Ένα μέλλον που
δυστυχώς οι συνθήκες στην παρτίδα σου δεν σου επιτρέπουν να απολαύσεις.
Προτείνουμε και διεκδικούμε όλοι οι δυνητικοί πρόσφυγες να μπορούν με
την φροντίδα οργανώσεων και κινήσεων αλληλεγγύης να απολαμβάνουν της
Ελληνικής φιλοξενίας. Ελεύθερα, ισότιμα. Χωρίς διακρίσεις χρωματικές ή
θρησκευτικές. Σε ανοικτά και εντός του ιστού της πόλης κέντρα φιλοξενίας.
Εκεί να τους παρέχεται στέγαση, υγειονομική φροντίδα, πληροφορίες και
διευκολύνσεις (νομική συνδρομή, διερμηνείς σύμβουλοι εργασίας κλπ ) για την
ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία μας ή την νόμιμη μετάβασή τους σε άλλες

χώρες. Ελεύθερα, χωρίς εγκλεισμούς, χωρίς φύλακες, χωρίς περιορισμούς
ατομικών ελευθεριών.
Αυτή η επιλογή είναι πλέον κοινωνικά αποδεκτή, σύμφωνη με τους
ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες και πλήρως εναρμονισμένη με την
διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Τέλος είναι για το κράτος μας και η
πλέον αποδεκτή από πλευράς κόστους.
Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι τελικά θα επικρατήσει κάτι άλλο.
Επιφυλασσόμενοι παντός δικαιώματος μας, στο πλαίσιο του
δημοκρατικού διαλόγου, αναμένουμε την γραπτή απάντηση σας στα παραπάνω
ερωτήματα, την οποία και θα γνωστοποιήσουμε στην τοπική κοινωνία μας με
αναρτήσεις
έντυπες
και
ηλεκτρονικές
στην
ιστοσελίδα
μας
www.psathopirgos.gr.
Ο Πρόεδρος

Η Γεν. Γραμματέας
Του Διοικητικού Συμβουλίου

Δημήτρης Καραβίδας

Ελευθερία Κόρρα

Τα μέλη:
Σπυρούλια Όλγα
Νταουσιάνης Αναστάσιος
Παπαγεωργίου Ειρήνη
Λάτσινου Αλεξάνδρα
Μπιρμπίλη Νικολέτα
Κουρεμένος Ηλίας
Στουραΐτης Δημήτρης»
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε ομόφωνα η έγκριση του εν λόγω
ψηφίσματος.
Η απόφαση αυτή του Δ.Σ. πήρε τον αύξοντα αριθμό 20 του 2008 και
διατυπώνεται ως ακολούθως :
ΑΠΟΦΑΣΗ Υπ. Αρ.20/2008
«Το ΔΣ του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθόπυργου με αφορμή την πρόσφατη
ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών και της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας για την δημιουργία κέντρου φιλοξενίας μεταναστών (παρανόμων
όπως αναφέρει το δελτίο τύπου) σε έκταση (δημόσια όπως ισχυρίζεται το
Υπουργείο και η ΚΕΔ) 40 στρεμμάτων στο Δρέπανο του Δήμου Ρίου Αχαΐας
αποφάσισε την έκδοση του παρακάτω ψηφίσματος :

Προς :
1. Tον Υπουργό Εσωτερικών, κ. Προκόπη Παυλόπουλο
2. Tον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, κ. Σπ.
Σπυρίδων
3. Tον Νομάρχη Αχαΐας, κ. Δημήτριο Κατσικόπουλο
4. Tον Πρόεδρο της Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Αχαίας, κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλο
5. Tον Δήμαρχο Ρίου Αχαΐας, κ. Χρήστο Λιακόπουλο
6. Τους Βουλευτές του Νομού Αχαΐας όλων των παρατάξεων.
Τα μέλη του Δ.Σ. του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου αφού έλαβαν
υπόψη τους:
•

την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ιδίως
το άρθρο της 14,

•

τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 σχετικά με το καθεστώς των
προσφύγων,

•

την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών,

•

το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως
τα άρθρα του 1 και 18,

•

την οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003
σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων
άσυλο στα κράτη μέλη,

•

την οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004,
για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το
καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως
προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για
άλλους λόγους,

•

το Σύνταγμα της χώρας μας και κυρίως τα άρθρα 5 παράγραφος 2
και άρθρο 25,

•

την Έκθεση της διακομματικής επιτροπής για την παρακολούθηση
της πολιτικής της μετανάστευσης,

•

σημεία της ομιλίας του Υπουργού Εσωτερικών στην 3η συνεδρίαση
της Εθνικής Επιτροπής για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών,

•

το από 4/10/2008 Δελτίο Τύπου του Γραφείου του Υπουργού
Εσωτερικών που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.

Υπογράφουν το παρακάτω κείμενο αναφορικά με το θέμα της δημιουργίας
Κέντρου Φιλοξενίας Μεταναστών στο Δρέπανο Ρίου Αχαΐας.
ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΥ

Χρόνια τώρα οι άνθρωποι μετακινούνται από την πατρώα τους γη σε
άλλους τόπους ή χώρες. Είτε εγκαταλείποντες εμπόλεμες περιοχές είτε
διωκόμενοι από αυταρχικά καθεστώτα είτε πιεζόμενοι από την ένδεια και την
ανεργία είτε καθιστάμενοι‐στη βάση και του σύγχρονου όρου «περιβαλλοντικοί
πρόσφυγες». Συμπερασματικά, οι άνθρωποι μεταναστεύουν όταν είναι αδύνατο
να ζήσουν ως άνθρωποι εκεί που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν.
Η κίνηση αυτή οδηγεί τις χώρες υποδοχής ‐ κατά κανόνα ανεπτυγμένες
χώρες ‐ να διαμορφώνουν πολιτική για τη μετανάστευση, προκειμένου
σχεδιασμένα να αντιμετωπίσουν το φαινόμενο.
Στον πυρήνα κάθε πολιτικής για τη μετανάστευση πρέπει να βρίσκεται ο
άνθρωπος και τα ανθρώπινα δικαιώματα, ως απόλυτες και καθολικές αξίες και
ως κατακτήσεις απέναντι σε καταπιεστικές και αυταρχικές δομές καθώς και σε
προκαταλήψεις θρησκευτικές, φυλετικές, πολιτιστικές, κοινωνικές, εθνοτικές. Ο
μετανάστης είναι δυνάμει συμπολίτης και όχι ζήτημα ασφάλειας.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να είναι σεβαστά στη διαφορετικότητα
τους, με βάση τις αρχές της ισοπολιτείας, πάντοτε μέσα σε πλαίσιο σεβασμού της
έννομης τάξης της χώρας προορισμού. Το ελληνικό Σύνταγμα, άλλωστε ορίζει ότι
κάθε πολίτης που βρίσκεται στη χώρα μας έχει τα δικαιώματα με κάθε Έλληνα
πολίτη.
Όσο οι επεμβάσεις και ο πόλεμος συνεχίζονται στο Αφγανιστάν, την Ασία,
την Αφρική οι πρόσφυγες θα πληθαίνουν και θα κατευθύνονται κατά χιλιάδες
στην Ευρώπη μέσω των χωρών – πυλών (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία). Οι
προσπάθειες της μονο‐κρατορικής δύναμης των ΗΠΑ για έλεγχο των δικτύων
ενέργειας (πετρελαίου και φυσικού αερίου), με την αδυναμία της Ε.Ε. να
διαμορφώσει κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική, θα οδηγούν τον κόσμο σε διαρκώς
αυξανόμενη αστάθεια και αβεβαιότητα.
Η «Ευρώπη φρούριο» που επιβάλει η συνθήκη Σεγκεν, απόρροια της
ανυπαρξίας ευρωπαϊκής στρατηγικής και της ηγεμονικής συμπεριφοράς των
ΗΠΑ, μετασχηματίζουν την χώρα μας ως κυματοθραύστη των προσφυγικών
κυμάτων.
Σήμερα οι διαστάσεις και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά που έχει
αποκτήσει το μεταναστευτικό φαινόμενο, τόσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όσο και
διεθνώς, καθιστούν αναγκαία τη χάραξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης
μεταναστευτικής πολιτικής και, ιδίως, την ενιαία αντιμετώπιση των θεμάτων που
αφορούν τη μετανάστευση και το άσυλο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σε μια Ευρώπη χωρίς εσωτερικά σύνορα και με τη δεδομένη παγκόσμια πολιτική
και οικονομική συγκυρία, κανένα κράτος ‐ μέλος δεν μπορεί να διαχειρισθεί
από μόνο του τον όγκο των μεταναστευτικών ροών που δέχεται. Επομένως το
μεταναστευτικό πρόβλημα είναι κλίμακας, που ξεπερνάει τις δυνατότητες μιας
χώρας. Πόσο μάλλον ενός νομού ή ενός Δήμου.

Οι μετανάστες που βρίσκονται στην χώρα μας και ειδικότερα στην Πάτρα
έχουν στο μυαλό τους μόνο μία επιλογή. Να περάσουν σε χώρα της Ευρώπης,
επειδή πιστεύουν ότι εκεί έχουν καλύτερες συνθήκες και περισσότερες
δυνατότητες νομιμοποίησης και εργασίας. Εξάλλου από την χώρα τους όταν
ξεκίνησαν και διέσχισαν μέχρις εδώ χιλιάδες χιλιόμετρα, είχαν μόνο αυτή την
επιλογή στο μυαλό τους. Να περάσουν μέσα από την Ελλάδα στην Ευρώπη.
Αυτό τους είχαν υποσχεθεί και οι μεσάζοντες που τους πούλησαν πολύ ακριβά
την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή.
Ποιος μπορεί να αρνηθεί σε ένα άνθρωπο να ελπίζει και να πιστεύει για
μια καλύτερη ζωή;
Ποιος μπορεί να σβήσει αυτή την ελπίδα;
Οι φυλακές ίσως! Αλλά και αυτές προσωρινά. Γιατί παρόλο την δυστυχία
τους και οικονομική τους ανέχεια οι άνθρωποι αυτοί πίστεψαν στο όνειρό τους
και ξόδεψαν τα πάντα γι’ αυτό. Ακόμα και την ίδια τους την ζωή είναι πρόθυμοι
να δώσουν.
Κάθε χρόνο εκατοντάδες πεθαίνουν από ασφυξία σε σφραγισμένα
εμπορευματοκιβώτια ή από την πείνα σε κλειδωμένα φορτηγά, κομματιάζονται
από νάρκες διασχίζοντας εμπόλεμες περιοχές ή παγώνουν στην προσπάθεια να
διασχίσουν οροσειρές. Κάθε χρόνο εκατοντάδες πνίγονται στα σαπιοκάραβα των
δουλεμπόρων στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν ευρωπαϊκό έδαφος.
Όταν επιτέλους φτάσουν στην ελεύθερη Ευρώπη διαπιστώνουν ότι δεν
είναι καθόλου ασφαλείς. Βρίσκονται έγκλειστοι στα αποκαλούμενα κέντρα
προσφύγων, ορισμένα από τα οποία δεν διαφέρουν από μια συνηθισμένη
φυλακή. Ορισμένοι από τους πρόσφυγες δεν μπορούν να αντέξουν τη δυστυχία
και τις συνθήκες κράτησής τους και ξεκινούν απεργία πείνας ή ράβουν τα μάτια
και το στόμα τους διαμαρτυρόμενοι για την κατάστασή τους. Ορισμένοι φτάνουν
ακόμη και στο σημείο να αυτοκτονήσουν.
Οι θάνατοι αυτοί δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά.
Είναι αποτέλεσμα πολιτικών που δεν βλέπουν την ανθρώπινη υπόσταση
εκείνων που εγκαταλείπουν τις πατρίδες τους, αλλά προτιμούν να τους
αντιμετωπίζουν ως αριθμούς, ή ακόμη χειρότερα, ως μια φυσική
καταστροφή, μια «πλημμύρα».
Κάθε μετανάστης στην χώρα μας θα πρέπει να προστατεύεται από το
θεσμικό μας πλαίσιο και αφού αξιολογηθεί θετικά η αίτησή του για χορήγηση
ασύλου να εφοδιάζεται με ταξιδιωτικά έγγραφα και να μπορεί να κινείται
ελεύθερα στις χώρες της ΕΕ ως νόμιμος πολίτης της. Ακόμα και σε αρνητική

αξιολόγηση η εθνική μας νομοθεσία αλλά και οι κανονισμοί της Ε.Ε. είναι
σαφέστατοι για την πορεία του.
Για τους παραπάνω λόγους ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ψαθόπυργου δεν
αποδέχεται την δημιουργία Κέντρου Φιλοξενίας κλειστού τύπου στο
Δρέπανο του Ρίου Αχαΐας, αλλά και πουθενά στο Νομό Αχαΐας. Δεν αποδέχεται
την ίδρυση και λειτουργία σύγχρονων φυλακών.
Η κατασκευή του Κέντρου Φιλοξενίας στο Δρέπανο κλειστού
τύπου είναι έργο χωρίς αποτέλεσμα.
Εμείς πιστεύουμε και θα διεκδικήσουμε το πρόβλημα να αντιμετωπίζεται
στους χώρους υποδοχής τους που είναι περιοχές γνωστές και οριοθετημένες.
Η Αχαΐα και κυρίως η περιοχή της Πάτρας δεν είναι χώρος υποδοχής
μεταναστών.
Οι εικόνες που διαδραματίζονται καθημερινά στην Πάτρα δεν τιμούν
κανένα μας. Καθημερινά κάνουν το γύρω του κόσμου εικόνες με μετανάστες να
προσπαθούν, κρεμασμένοι από τους κάβους των πλοίων για Ιταλία, να
περάσουν σε μια καλύτερη ζωή.
Η Πάτρα αξίζει όμως μια καλύτερη αντιμετώπιση.
Εμείς θα διεκδικήσουμε μαζί με όλους τους μαζικούς φορείς της πόλης
αλλά και του Νομού Αχαΐας μια ξεκάθαρη λύση. Μια λύση που να δικαιώνει τον
πολιτισμό μας και την ιστορία μας. Πραγματικά. Χωρίς ψιλά γράμματα και
υποσημειώσεις.
Ήδη διαμορφώνεται μια ευρύτερη κοινωνική πλατφόρμα πάνω στην
οποία μπορούμε να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε πρωτοβουλίες και
επιλογές πολιτικής ισονομίας και δικαιοσύνης. Επιλογές και λύσεις με σεβασμό
στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Συ‐στρατευόμαστε με κινήσεις αλληλεγγύης, με ανθρώπινες οργανώσεις,
με κόμματα και πολιτικές νεολαίες που διεκδικούν για λογαριασμό αυτών των
ανθρώπων το αυτονόητο. Το δικαίωμά τους να ελπίζουν σε κάτι καλύτερο. Εμείς
οι Έλληνες έχουμε ζήσει συνθήκες έντονης μετανάστευσης και ξέρουμε την
αγωνία και την προσπάθεια για ένα καλύτερο μέλλον. Ένα μέλλον που
δυστυχώς οι συνθήκες στην παρτίδα σου δεν σου επιτρέπουν να απολαύσεις.
Προτείνουμε και διεκδικούμε όλοι οι δυνητικοί πρόσφυγες να μπορούν με
την φροντίδα οργανώσεων και κινήσεων αλληλεγγύης να απολαμβάνουν της
Ελληνικής φιλοξενίας. Ελεύθερα, ισότιμα. Χωρίς διακρίσεις χρωματικές ή
θρησκευτικές. Σε ανοικτά και εντός του ιστού της πόλης κέντρα φιλοξενίας.

Εκεί να τους παρέχεται στέγαση, υγειονομική φροντίδα, πληροφορίες και
διευκολύνσεις (νομική συνδρομή, διερμηνείς σύμβουλοι εργασίας κλπ ) για την
ομαλή ένταξή τους στην κοινωνία μας ή την νόμιμη μετάβασή τους σε άλλες
χώρες. Ελεύθερα, χωρίς εγκλεισμούς, χωρίς φύλακες, χωρίς περιορισμούς
ατομικών ελευθεριών.
Αυτή η επιλογή είναι πλέον κοινωνικά αποδεκτή, σύμφωνη με τους
ευρωπαϊκούς κανονισμούς και οδηγίες και πλήρως εναρμονισμένη με την
διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Τέλος είναι για το κράτος μας και η
πλέον αποδεκτή από πλευράς κόστους.
Δεν μπορούμε να πιστέψουμε ότι τελικά θα επικρατήσει κάτι άλλο.
Επιφυλασσόμενοι παντός δικαιώματος μας, στο πλαίσιο του
δημοκρατικού διαλόγου, αναμένουμε την γραπτή απάντηση σας στα παραπάνω
ερωτήματα, την οποία και θα γνωστοποιήσουμε στην τοπική κοινωνία μας με
αναρτήσεις
έντυπες
και
ηλεκτρονικές
στην
ιστοσελίδα
μας
www.psathopirgos.gr.
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Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύθηκε η συνεδρίαση και γι’ αυτό
συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
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