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Προοδευτικές λύσεις και προτάσεις
Α υτό ήταν το αντικείµενο του 

διεθνούς συνεδρίου  που δι-
οργάνωσε στην Αθήνα, στις 
19 του µηνός Το  «∆ΙΚΤΥΟ» 

για τη Μεταρρύθµιση  στην Ελλάδα 
και την Ευρώπη και το Foundation 
for European Progressive Studies.   
Η µέχρι τώρα λειτουργία του ∆ΙΚΤΥ-
ΟΥ, που  ιδρύθηκε το 2013 από την 
΄Αννα ∆ιαµαντοπούλου, τέως βου-
λευτή, υπουργό των κυβερνήσεων 
του ΠΑΣΟΚ και  επίτροπο ευρωπα-
ϊκών υποθέσεων, και διευθύνεται 
από την ίδια,  η παρουσία της οποίας 
στην ελληνική  πολιτική σκηνή  είναι 
γενικά αναγνωρισµένη, έχει συµβάλ-
λει σηµαντικά στη µελέτη και προβο-
λή ζωτικών θεµάτων.  Στο συνέδριο  
µετείχαν σηµαντικές πολιτικές προ-
σωπικότητες  της Ελλάδας και επικε-
φαλής διεθνών  ανθρωπιστικών ορ-
γανισµών. Ενδεικτικά αναφέρω τους 
κυρίους Μ. Ντ’  Αλέµα, τέως Πρωθυ-
πουργό της Ιταλίας, τον Κ. Σηµίτη, τ. 
Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Ι. 
Μουζάλα, Υπουργό Μεταναστευτικής 
Πολιτικής της Ελληνικής Κυβέρνη-
σης, τον  ∆. Παπαδηµούλη, αντιπρό-
εδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
τον κ. Στ. Θεοδωράκη, Πρόεδρου του 
κόµµατος ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ, τον κ. Γ. Κα-
µίνη, δήµαρχο Αθηναίων, τον κ. Ph. 
Leclerc, αντιπρόσωπο της Ύπατης 
Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους πρό-
σφυγες της Ελλάδας, την κ. Μ. Κοπ-
πά, επίκουρη καθηγήτρια Παντείου 
πανεπιστηµίου, πρώην ευρωβουλευ-
τή, τον κ. Στ. Λαµπρινίδη, ειδικό 
εντεταλµένο της ευρωπαϊκής ΄Ενω-
σης για τα ανθρώπινα δικαιώµατα 
και τον κ. Τ. Fajon, αντιπρόεδρο της 
Προοδευτικής Συµµαχίας των σοσια-
λιστών και ∆ηµοκρατών στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο. 
 Η πρόεδρος του ∆ΙΚΤΥΟΥ κ. ∆ια-
µαντοπούλου, ανοίγοντας τις εργασίες 
του συνεδρίου αναφέρθηκε στη µεγάλη 
κρίση  του προσφυγικού ζητήµατος την 
οποία βιώνει η Ευρώπη,  κρίση εξω-
γενή, παράλληλα µε την οικονοµική 
κρίση, κρίση εσωτερική. Οι Έληνες, ως 
λαός βίωσαν  προσφυγιές, και ξεριζω-
µούς από τις πατρογονικές εστίες τους. 
Τις θρήνησαν, τις τραγούδησαν και 
τώρα αντιµετωπίζουν µια νέα προσφυ-
γιά, λαών ξεριζωµένων από τις δικές 
τους εστίες, και καλούνται να σταθούν 
πλάι τους, να τους προστατεύσουν, δια-
σφαλίζοντας συγχρόνως τη συνοχή των 
κοινωνιών τους. Και στάθηκαν αλλη-
λέγγυοι, παρά τα µεγάλα προβλήµατα 
της χώρας και η στάση αυτή του λαού 
–και κυρίως των νησιών που δέχτη-
καν τον κύριο όγκο των προσφυγικών 
ροών, αναγνωρίστηκε διεθνώς. Όµως  
το προσφυγικό δεν αφορά µόνο την Ελ-
λάδα ή την Ιταλία, αλλά ολόκληρη την 
Ευρώπη.
 Στο συνέδριο παραβρέθηκε και ο 
Πρόεδρος της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας 
κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ο οποίος 

στη σηµαντική οµιλία του αναφέρθηκε 
στη σοβαρότητα της προσφυγικής κρί-
σης. Κρίσης, που δεν οφείλεται σε οι-
κονοµικούς παράγοντες, αλλά στον πό-
λεµο στη Συρία.  που ανέδειξε τα δύο 
µεγάλα ελλείµµατα που αντιµετωπίζου-
µε: Θεσµικά, για τη λήψη  αποφάσεων 
και δηµοκρατικά. Το διεθνές θεσµικό 
πλαίσιο είναι πλούσιο σε διακηρύξεις 
όµως ελλιπές στην εφαρµογή. Τόνισε 
την ανάγκη συνεργασίας ΗΠΑ, Ρωσίας 
και Ευρωπαϊκής Ένωσης  γιατί το ζήτη-
µα πέραν από ανθρωπιστικό, κλονίζει 
τις αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού 
δικαίου και συνθηκών της Ευρωπαϊκής 
΄Ενωσης, θεµέλιο της οποίας είναι η 
αλληλεγγύη. Ανάγκη άλλωστε να  φερ-
θούµε στους  πρόσφυγες όπως προ-
βλέπει το ειδικό για τους πρόσφυγες 
διεθνές  δίκαιο,  αλλά  και θεµελιώδεις 
διατάξεις των συνθηκών της Ε.Ε., θε-
µέλιο της οποίας είναι η  αλληλεγγύη. 
Τόνισε ακόµα ότι το προσφυγικό θα δι-
αιωνίζεται όσο διαρκεί ο πόλεµος στη 
Συρία.

 Η πρώτη ενότητα των εργασιών 
είχε θέµα: «Η παγκόσµια διάσταση του 
προσφυγικού, Οι  µεταναστευτικές ροές  
σε συνεχή κίνηση. Προκλήσεις και ευ-
καιρίες».  Ο πρώτος εισηγητής 
κ. Παπαδηµούλης αναφέρθηκε στην 
ιστορία του ανθρώπου, που είναι η µε-
τανάστευση και η προσφυγιά και αυτή 
η πορεία θα συνεχιστεί.  Σήµερα όµως 
έχουµε µια Ενωµένη Ευρώπη που αρ-
νείται να εφαρµόσει τις αποφάσεις της 
για το προσφυγικό. Αναφέρθηκε επί-
σης στο δηµογραφικό πρόβληµα της 
Ευρώπης, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι 
η Ευρώπη γερνάει και έχουµε ανάγκη 
να αξιοποιήσουµε το «νέο αίµα». Ζήτη-
σε µεγαλύτερη αλληλεγγύη των κρατών 
της ΄Ενωσης για την αντιµετώπιση του 
προσφυγικού. Ο δεύτερος εισηγητής, 
κ. Λαµπρινίδης  αναφέρθηκε στα ελ-
λείµµατα του  δικαίου προστασίας και 
ενσωµάτωσης  προσφύγων και µετα-
ναστών στις δυτικές κοινωνίες. Και οι 
λόγοι µετακίνησης των λαών δεν είναι 
µόνο οι πόλεµοι αλλά και περιβαλ-
λοντικοί λόγοι. Ο τρίτος εισηγητής κ. 
Leclerc, αναφέρθηκε κυρίως στο θέµα 

της αλληλεγγύης, που είναι σοβαρό για 
τους εθνικούς πληθυσµούς. Η κ. Κοπ-
πά  για την αποτυχία αντιµετώπισης 
των προκλήσεων και της τροµοκρατίας 
που συνδέεται µε το προσφυγικό και τη 
µετανάστευση, αλλά  και την παρουσία 
του ISIS στις χώρες της ∆ύσης. 
 Η δεύτερη ενότητα είχε θέµα: «Η 
Ευρώπη και η προσφυγική κρίση: Αλ-
ληλεγγύη και δράση».  Εισηγητές ήταν 
ο κ. Γ. Μανιάτης, βουλευτής ∆ηµοκρα-
τικής Συµπαράταξης, πρώην Υπουρ-
γός,  ο κ. T. Fajon, αντιπρόεδρος της 
Προοδευτικής Συµµαχίας των Σοσιαλι-
στών και ∆ηµοκρατών στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και ο κ. G. Knaus, Πρόε-
δρος του Ιδρύµατος «Ευρωπαϊκή Πρω-
τοβουλία Σταθερότητας» (EST) και ο κ. 
D. Kipp, εκπρόσωπος του Γερµανικού 
Ινστιτούτου ∆ιεθνών Σχέσεων και Θε-
µάτων Ασφαλείας. Στην ενότητα αυτή 
διατυπώθηκαν ουσιαστικές θέσεις για 
την ανάγκη αλληλεγγύης µεταξύ των 
χωρών για τη συµπαράσταση των προ-
σφύγων αλλά και των ίδιων των χω-
ρών υποδοχής. Και φυσικά τονίστηκε 
και εδώ η διαφορά µεταξύ πρόσφυγα 
και µετανάστη. 
Η Τρίτη ενότητα επίσης παρουσίαζε 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί µετείχαν 
εκπρόσωποι της ελληνικής  πολιτικής 
ζωής, Στ. Θεοδωράκης, Γ. Καµίνης, Γ. 
Μουζάλης και η κ. Helga Kristensen,  
διευθύντρια του Προγράµµατος για 
την Ευρώπη, του Νορβηγικού Συµ-
βουλίου για τους Πρόσφυγες.  Οι 
συζητήσεις βέβαια στράφηκαν κυ-
ρίως στην αντιµετώπιση των ροών 
των προσφύγων από την Ελλάδα 
και πράγµατι είχε εξαιρετικό ενδι-
αφέρον, γιατί η κριτική είναι εύκο-
λη, όµως η πραγµατικότητα οδυ-
νηρή λόγω της τεράστιας έκτασης 
του προβλήµατος και των καθη-
µερινών ανατροπών εξαιτίας  του 
συνεχιζόµενου πολέµου στη Συ-
ρία αλλά και των κινδύνων από 
τις σχέσεις Τουρκίας και Ε.Ε. 
Οι συζητήσεις που ακολούθη-
σαν µετά το τέλος κάθε ενότητας 
µε παρεµβάσεις από τους ακρο-
ατές, υπήρξαν πράγµατι ουσι-
αστικές και φώτισαν το θέµα 

από πολλές πλευρές. Ας σηµειωθεί ότι 
και οι παρακολουθούντες ως ακροατές 
ήσαν προσωπικότητες των ελληνικών 
γραµµάτων και της δηµόσιας ζωής, 
 Το συνέδριο έκλεισε µε τις δύο οµι-
λίες των τ. πρωθυπουργών της Ιταλίας 
Μ. Ντ’ Αλέµα και της Ελλάδος Κ. Ση-
µίτη. Αξίζει η αναφορά στο λόγο του τ. 
Ιταλού Πρωθυπουργού κ. Ντ’  Αλέµα, 
που ήταν συγκλονιστική: Μήνυµα αφύ-
πνισης της Ευρώπης και των δυνάµεων 
του σοσιαλισµού: «Η προσφυγική κρί-
ση δεν είναι ευρωπαϊκή αλλά παγκό-
σµια. Το 86% του πληθυσµού, τόνισε, 
ζει σε υπανάπτυκτες χώρες. Η ιστορία 
δείχνει ότι «η µετανάστευση συνεισέ-
φερε στην ιστορία της ανθρωπότητας 
περισσότερο από τους φράχτες». Έθε-
σε δε προβληµατισµούς και για άλλα 
σοβαρά θέµατα που δεν εθίγησαν στο 
συνέδριο.  
 Και ο κ. Σηµίτης επίσης αναφέρ-
θηκε ότι είναι άµεση ανάγκη αντιµετώ-
πισης του προβλήµατος των ροών των 
µεταναστών και προσφύγων και την 
ανάγκη κατανοµής των βαρών µεταξύ 
των χωρών. ∆εν µπορεί η Ελλάδα να 
σηκώνει το βάρος του προσφυγικού 
ρεύµατος.  Επίσης τόνισε ότι το ∆ου-
βλίνο ΙΙ πρέπει ν’  αναθεωρηθεί.
 Ασφαλώς είναι  ανεπαρκής αυτή 
αναφορά στις εργασίες του εξαιρετικής 
σηµασίας διεθνούς αυτού συνεδρίου. 
Φώτισε πολλές πλευρές της προσφυ-
γικής κρίσης και ανέδειξε την υποκρι-
σία των µεγάλων δυνάµεων,  αλλά  την 
απουσία του ΟΗΕ για την εφαρµογή του 
διεθνούς δικαίου.  Οι εργασίες βέβαια 
του συνεδρίου αυτού θα δηµοσιευθούν 
από το ∆ΙΚΤΥΟ. Όµως, στις µέρες αγά-
πης που βρισκόµαστε  ας ακούσουµε το 
µήνυµα που έστειλε στο συνέδριο   ο 
σεβασµιώτατος αρχιεπίσκοπος Αθη-
νών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυµος:  
«να δούµε σ’  αυτούς (τους πρόσφυγες)  
το πρόσωπο του Θεού». 

Νίκη Καλτσόγια




