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ΘΕßßΑ: ΔΙαμαρτυρßα_γΙα τηγ προσπÜθεια αγατροπÞò απüφασηò του ΣτΕ για τηγ Üρση
γεωγραφικοý περιορισμοý προσφýγων.

Τα Τελευταßα χρüνΙα, τα ΝησιÜ μαò βιþνουν μια ιδιüτυπη πολmκÞ ««εποικισμοý»,

λüγω του μεταναστευτικοý - προσφυγικοý. Με την κÜλυψη συμφωνιþν και
ανεý9υνων πολΙτικþν εντüò και εκτüò τηò χþραò, τα ΝησιÜ του B.Aryaiou, απü
ΝησΙÜ παραμεθüρια üπου μÝχρι πρüσφατα Þταν ιηχεδüν αδýγατο ακüμα και γα
εΠενδýσουν αλλοδαποß γΙα Εθυκοýò λüγουò, ξαφνικÜ μετατρÜπηκαν σε ανοιχτÝò
πολυεθνικÝò φυλακÝò χωρßò üρια.

Η Πρüσφατη απüφαση του ΣτΕ, αναπτÝρωσε τιò ελπßδεò τουλÜχιστογ για
ομοιüμορφη κατανομÞ των Sαριßν σε üλη τη χþρα. Θα μποροýσαν πλÝον να
εφαρμΟσΤΟýν πολΙτικÝò ισοκατανομÞò, ΕθυκÞò ασφÜλααò και οτιδÞποτε ÜΜο θα
περßμενε κανεßò απü Ýνα υπεýθυνο κρÜτοò.

Αντ'αυτοý στο κατατεθειμÝνο σlòÝδιο νüμου «ΠροσαρμογÞ τηò ΕλληνικÞò
νΟμΟθεσßαò δΙαμονÞ και ελευθερßα κυκλοφορßαò σχετικÜ με τιò απαιτÞσειò για τηγ
υΠΟδΟχÞ των αΙτοýνΤων γ|α τη διεθνÞ προστασßα» και συγκεκριμÝνα στο ¶ρθρο 7

με τßτλο «δημονÞ και ελευθερßα κυΩοφορßαò»τ, επιχειρεßται η ακýρωση τηò
απüφασηò του ΣτΕ, που Üρει τον γεωγραφικü περιορσμü των προσφýγων που
εγκλωβßζει τουò αιτοýντεò Üσυλο στα νησιÜ. ι

ΠλÝΟν μποροýμε να υποψιαζüμαοτε βÜσιμα üτι η πολιτικÞ βοýληση εßναι υπÝρ
τηò μετατροπÞò των Νησιþν σε φυλακÝò κÜτι που δεν θα δαταρÜξει Την

υπüλοmη χþρα,
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ΕκφρÜζουμε την Ýντονη δυσαρÝσκεια μαò γι'αυτü και ζητοýμε την Üμεση εξεýρεση

λýσηò στσ πρüβλημα που δυοτυχιßò τουò τεJßευταßουò μÞγεò παßρνει εκρηκπκÝò

διαστÜσαò. Εßναι Üδικο, το βÜροò δηχεßρισηò τηò προσφυγικÞò κρßσηò να το
επωμßζονται μονομεριbò οι Νησιιßτεò τηò παραμεθορßου, που ασθÜνσνται ωò
πολßτεò β'κατηγορßαò με λιγüπρα Üκαιιßματα και πολλÝò υποχρειßισειò.
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