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Διεθνές Συνέδριο Δημάρχων N-O-W, 21-23 Ιουλίου, Αθήνα, Ελλάδα 
Δελτίο Τύπου 
 
 
«Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι αριθμοί και δεν είναι ζώα!» 
 
 
Αθήνα, 22 Ιουλίου, 2016- Δήμαρχοι από την Ελλάδα, την Τουρκία και την Ιταλία 
συναντιούνται στο Διεθνές Συνέδριο Δημάρχων N-O-W στην Αθήνα με μέλη του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ειδικούς σε θέματα μετανάστευσης, πρόσφυγες και 
εκπροσώπους ΜΚΟ, για να αξιολογήσουν τη συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας 
για τη διαχείριση των προσφυγικών ροών.  
 
Δήμαρχοι και άλλοι υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι σημαντικού αριθμού πόλεων και 
δήμων-συμπεριλαμβανομένων αυτών της Αθήνας, του Dikili, της Ειδομένης, της 
Σάμου, του Pozzallo - έχουν συγκεντρωθεί για να συζητήσουν τον αντίκτυπο της 
συμφωνίας στις κοινότητές τους και να μοιραστούν καινοτόμες προσεγγίσεις 
απέναντι στις προκλήσεις.  
 
Αυτά τα θέματα εξελίχθηκαν σε επείγοντα μετά τα δραματικά γεγονότα στην 
Τουρκία τις προηγούμενες μέρες. Απομένει στην παρούσα στιγμή όχι μόνο «το 
ερώτημα κατά πόσο αυτό θα καταστήσει τη συμφωνία για το προσφυγικό 
άκυρη», όπως λέει ο Hannes Swoboda, Οικοδεσπότης του Συνεδρίου και 
Πρώην Μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, «αλλά μπορεί σύντομα οι 
Ευρωπαίοι να υποδεχτούν πρόσφυγες ειδικά από την Τουρκία». 
 
Η τρέχουσα πολιτική κατάσταση στην Τουρκία και οι αρνητικές επιπτώσεις που 
θα μπορούσε να έχει στην εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας 
είναι υπό συζήτηση, όπως επίσης και η έλλειψη υποστήριξης από την ΕΕ προς 
τους δήμους  που βρίσκονται κοντά στα σύνορα. 
 
Κύρια στοιχεία της συμφωνίας μέχρι στιγμής δεν έχουν υλοποιηθεί, ειδικά η 
μετεγκατάσταση των προσφύγων απευθείας από την Τουρκία στην Ευρώπη, 
τονίζει ο Gerald Knaus από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Σταθερότητας 
(European Stability Initiative-ESI). Για την ακρίβεια οι πρόσφυγες είναι 
«παγιδευμένοι» στην Ελλάδα, και στα νησιά, αλλά και στα ηπειρωτικά. Η ΕΕ δεν 
είναι σε καμία περίπτωση προετοιμασμένη για την απαραίτητη μετεγκατάσταση, 
«ούτε πολιτικά αλλά ούτε και οργανωτικά». 
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Η Ξανθούλα Σουπλή, Πρόεδρος της Κοινότητας Ειδομένης, σχολίασε: « Όλο 
αυτό το διάστημα, με τον μεγάλο αριθμό προσφύγων και μεταναστών, τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζαμε καθημερινά ήταν τεράστια. Δεν μπορούσαμε 
να δώσουμε λύση σε όλα, είμαστε ένα μικρό ακριτικό χωριό, δεν υπήρχαν δομές 
και σωστές συνθήκες διαβίωσης, ενώ το κράτος ήταν απόν. Οι άνθρωποι αυτοί 
δεν είναι ζώα, αριθμοί, έχουν ανάγκες». 
 
Ο Luigi Ammatuna, Δήμαρχος του Pozzallo, προσθέτει: «Είναι φορές που 
νιώθουμε μόνοι, η Ρώμη είναι μακριά, οι Βρυξέλλες πάρα πολύ μακριά. Παρ’όλα αυτά συνεχίζουμε να κάνουμε το χρέος μας και να δεχόμαστε αυτούς τους 
ανθρώπους. Οι πολίτες του Pozzalo έχουν παραμείνει ίδιοι, είναι φιλόξενοι.»  Ο Μιχάλης Αγγελόπουλος, Δήμαρχος της Σάμου, αναφέρει: «Σήμερα, ο 
τουρισμός μας, το μόνο αιφόρο «προϊόν» του νησιού μας, πέφτει κατά 40%. Με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις στην Τουρκία, μπορεί να προστεθούν και νέες 
κατηγορίες προσφύγων. Είμαστε στο εξωτερικό σύνορο της Ευρώπης, μην το ξεχνάμε!»  
«Η συμφωνία μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας τοποθετεί ένα τεράστιο βάρος στους 
ώμους των δήμων στις συνοριακές περιοχές, ένα βάρος που έχει οδηγήσει 
πολλούς από αυτούς στα όριά τους», υπογράμμισε η Patricia Kahane. Η κ. 
Kahane είναι η Πρόεδρος του Karl Kahane Foundation και συν-ιδρύτρια της 
Act.Now, του ιδιωτικού οργανισμού που έχει ως βάση του την Αυστρία και που 
διοργανώνει το Συνέδριο.  
 
Η Kahane είπε: «Ο χρόνος εξαντλήθηκε περιμένοντας για μια συνολική λύση, 
οπότε πρέπει να ξαρχίσουμε να λύνουμε προβλήματα βήμα-βήμα από κάτω 
προς τα πάνω, ξεκινώντας με την αυξημένη στήριξη προς τους δήμους. Η 
συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας είναι ήδη μια θετική προσπάθεια για να σταματήσει η 
ανθρωπιστική καταστροφή στο Αιγαίο. Τώρα πρέπει να εμποδίσουμε μια 
κοινωνική καταστροφή στις συνοριακές περιοχές, καθώς αυτοί οι δήμοι είναι 
είναι ένα “τυφλό” σημείο για τα υπερεθνικά πολιτικά σώματα.» 
 
Ένας λοιπόν από τους στόχους του Συνεδρίου είναι να στείλει ένα ξεκάθαρο 
μήνυμα στους φορείς χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με την 
υποστήριξη που απαιτείται για τους δήμους που έχουν επηρεαστεί, από 
υλικοτεχνική υποστήριξη μέχρι και επιπρόσθετη οικονονομική και πρακτική 
βοήθεια. 
 
Ο  André Heller, καλλιτέχνης και συν-ιδρυτής της Act.Now, επαίνεσε τους 
συμμετέχοντες «που έχουν συγκεντρωθεί για να βρουν λογικές απαντήσεις σε 
ιδιαίτερα περίπλοκες ερωτήσεις και εφικτές λύσεις για προβλήματα που 
φαντάζουν γιγάντια» 
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Σχετικά με την Act.Now 
 
Το 1ο Διεθνές Συνέδριο Δημάρχων της N-O-W πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο 
του 2016 στη Βιέννη. Στη συνάντηση αυτή, δήμαρχοι των τόπων που βρίσκονται 
στην πορεία των προσφύγων (Μέση Ανατολή, Τουρκία, Ελλάδα, Ιταλία, 
Αυστρία, Γερμανία), αντιπρόσωποι ΜΚΟ και άνθρωποι που αναγκάστηκαν να 
εγκαταλείψουν την πατρίδα τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά ώστε να 
συζητήσουν πρακτικές λύσεις σε τοπικό επίπεδο. Η Act.Now ιδρύθηκε από τον 
Αυστριακό καλλιτέχνη André Heller, την πρόεδρο του Ιδρύματος Karl Kahane, 
Patricia Kahane και τον επιχειρηματία Elke Zuckerman και έχει ως βάση της την 
Βιέννη, Αυστρία.  
 
Επαφές ΜΜΕ 
 
Ελληνικά ΜΜΕ και ανταποκριτές στην Ελλάδα: 
Δημήτρης Ρούλιας, Αθήνα, Ελλάδα 
Ελένη-Ρεβέκκα Στάιου, Αθήνα, Ελλάδα 
T: +30 6981 305309 
E: act.now@outofthebox.gr 
 
Όλα τα άλλα ΜΜΕ: 
 
Elke Zuckermann, συν-ιδρύτρια της Act.Now, Vienna, Austria Robert Schafleitner, γραφεία Act.Now, Vienna, Austria T: +43 6606283077 
E: office@act-n-o-w.at 
 

 


