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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για τη χρήση βίας και την καταστολή των κινητοποιήσεων
των κατοίκων στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφού έλαβε υπόψη της τις
καταγγελίες των Νομαρχιακών Τμημάτων Χίου, Σάμου και Λέσβου, καταδικάζει
με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τις επιθέσεις των δυνάμεων καταστολής
(Μ.Α.Τ.) στους κατοίκους των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου, που είχαν ως
αποτέλεσμα ξυλοδαρμούς και τραυματισμούς πολιτών.
Τις τελευταίες ημέρες στήνεται σκηνικό «πολέμου» στα νησιά του
Βορειοανατολικού Αιγαίου με ευθύνη της κυβέρνησης, η οποία με Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου, προχώρησε, με μεθόδους που θυμίζουν άλλες εποχές, σε
αναγκαστικές επιτάξεις εκτάσεων, προκειμένου να επιβάλει την ανάπτυξη
ΥΠΕΡΔΟΜΩΝ εγκλωβισμού προσφύγων και μεταναστών.
Πρόκειται για μια κυβερνητική λογική, που θέλει να δημιουργήσει
τετελεσμένα, ενάντια στη βούληση των νησιωτών, που όλα αυτά τα χρόνια
σηκώνουν στις πλάτες τους το δυσανάλογο βάρος της προσφυγικής-μεταναστευτικής
κρίσης, δημιουργώντας αποθήκες ψυχών ξεριζωμένων ανθρώπων.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., αφουγκραζόμενη την αγωνία των
συναδέλφων, που υπηρετούν στα νησιά, τα οποία επωμίζονται επί σειρά ετών το
προσφυγικό πρόβλημα, αλλά και την αγωνία των νησιωτών, εκφράζει την έντονη
διαμαρτυρία της και την αντίθεσή της στην ίδρυση δομών εγκλωβισμού προσφύγων και
μεταναστών στα νησιά αυτά.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:






Τον άμεσο απεγκλωβισμό και αποσυμφόρηση των νησιών μας με άρση του
γεωγραφικού περιορισμού.
Μια μόνο δομή για καταγραφή και ταυτοποίηση.
Ενίσχυση με προσωπικό των υπηρεσιών που επιβαρύνονται από το πρόβλημα.
Έλεγχο των Μ.Κ.Ο.
Σεβασμό και προστασία της ιδιωτικής περιουσίας και άμεση αποζημίωση όλων
όσοι έχουν υποστεί ζημιές.
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Τέλος, εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας σε όλους τους
συναδέλφους και συναδέλφισσες των νησιών και της Λέσβου, της Χίου, της Σάμου,
της Λέρου και της Κω και δηλώνουμε ότι θα είμαστε στο πλευρό τους σε ό,τι κι αν
χρειαστούν.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

