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Οφείλουμε να αφουγκραστούμε και να σεβαστούμε τις αποφάσεις των συμπολιτών μας. Η 
διοίκηση δεν ασκείται ερήμην των πολιτών, δήλωσε τότε η Δήμαρχος κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίασης. Ένα σημαντικό θέμα τέθηκε στην κρίση της Τοπικής Κοινωνίας των Βιλίων 
που αφορούσε στην φιλοξενία Σύρων Προσφύγων σε ξενοδοχειακή μονάδα στα Βίλια. 
Πρόκειται για μία απόφαση που σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να παρθεί ερήμην 
της τοπικής κοινωνίας, η οποία θα αντιμετώπιζε μία καινοφανή κατάσταση. Για το λόγο 
αυτό ο Δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας πραγματοποίησε συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα των Βιλίων την Κυριακή 30 Οκτωβρίου 2016 στις 6 
το απόγευμα απευθύνοντας ανοικτή πρόσκληση σε όλους. Το ζήτημα τέθηκε όταν έγινε 
γνωστό πως ξενοδοχειακή μονάδα των Βιλίων αιτήθηκε στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
να αναλάβει τη φιλοξενία 100 Σύρων προσφύγων, που σήμερα διαμένουν προσωρινά σε 
άλλα κέντρα φιλοξενίας. Δεδομένης της σοβαρότητας και της έκτασης που έχει πάρει το 
προσφυγικό ζήτημα τον τελευταίο καιρό σε όλη την χώρα η δημόσια διαβούλευση και η 
κατάθεση των απόψεων όλων των φορέων αλλά και των απλών κατοίκων των Βιλίων μέσα 
από δημοκρατικές διαδικασίες ήταν το καταλληλότερο μέσο για την λήψη οποιασδήποτε 
απόφασης. Από την πλευρά του ο Δήμος και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο θεώρησε 
ότι σε ότι αφορά την οποιασδήποτε μορφής φιλοξενία αριθμού προσφύγων θα πρέπει οι 
κάτοικοι να είναι απολύτως ενημερωμένοι και κύριοι των επιλογών τους. Η κ. Γιάννα 
Κριεκούκη, ενημέρωσε όλους τους παρευρισκόμενους για το ζήτημα ενώ στην συνέχεια 
ζήτησε την τοποθέτηση και την κατάθεση των απόψεων όλων των πλευρών. Τον λόγο 
πήραν τόσο οι κάτοικοι των Βιλίων, που είχαν κατακλύσει την αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου, όσο και οι εκπρόσωποι της ξενοδοχειακής μονάδας, εκπρόσωποι των τοπικών 
φορέων και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου. Στις τοποθετήσεις τους οι 
παρευρισκόμενοι τόνισαν την συμπαράστασή τους στους πρόσφυγες αλλά εξέφρασαν, στο 
σύνολό τους, την αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο της εγκατάστασης και διαμονής 
προσφύγων στα Βίλια για λόγους που σχετίζονται κυρίως στο γεγονός ότι η διαμονή 100 
προσφύγων θα επιφέρει αναστάτωση στην τοπική κοινωνία λόγω του μικρού 
πληθυσμιακού μεγέθους των Βιλίων (περίπου 700 μόνιμοι κάτοικοι τους χειμερινούς μήνες) 
καθώς επίσης ότι το ιατρείο της περιοχής είναι μικρό και δεν επαρκεί ούτε για τους 
μόνιμους κατοίκους. Τέλος στις τοποθετήσεις τους εξέφρασαν τις ανησυχίες τους για τις 
επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει στον τουρισμό που αποτελεί και την μοναδική πηγή 
εσόδων της περιοχής με δεδομένο οτι δεν πρόκειται για προσωρινή διαμονή αλλά για χώρο 
μόνιμης φιλοξενίας προσφύγων στα Βίλια. Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από πρόταση της 
Δημάρχου Γιάννας Κριεκούκη, αποφάσισε κατά πλειοψηφία να συνταχθεί με τη θέση των 
κατοίκων και να μην αποδεχθεί την πρόταση του Γραφείου της Ύπατης Αρμοστείας για 
παραμονή Σύρων προσφύγων στη ξενοδοχειακή μονάδα «ΒΕΡΟΡΙ» της Τοπικής 
Κοινότητας Βιλίων.Δεν υπερψήφισαν αυτή την απόφαση, που στην ουσία αποτελεί τη θέση 
των κατοίκων και των εκπροσώπων τους, και ψήφισαν ΚΑΤΑ της απόφασης (ο Δημοτικός 
Σύμβουλος Θεοδώρου Χαράλαμπος, ο οποίος έκανε επίκληση στα φιλάνθρωπα αισθήματα 
των κατοίκων και πρότεινε να πιέσουν όλοι για να λάβουν όλοι τα απαραίτητα έγγραφα 
και να μπορέσουν να μετακινηθούν) ή δήλωσαν ΠΑΡΩΝ (οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Πανωλιάσκος Αθανάσιος, Δουδέσης Δημήτριος και Κώνστα Αγλαΐα οι οποίοι δήλωσαν 
ότι κατανοούν τις ανάγκες των ανθρώπων που ξεριζώθηκαν από την πατρίδα τους, είναι 
διάχυτοι οι φόβοι που εκφράστηκαν αλλά δεν μπορούν να συνηγορήσουν στην μη 
παραμονή Σύρων προσφύγων αλλά μπορούμε να ζητήσουμε περισσότερες εγγυήσεις). 
Παρά το γεγονός ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν ήταν ομόφωνη, στοιχείο 
που θα εξέφραζε ακόμη πιο καθαρά τη θέση της τοπικής κοινωνίας, η διοίκηση του Δήμου 
και προσωπικά η Δήμαρχος δεσμεύονται να λάβουν όλα εκείνα τα μέτρα ώστε να γίνει 
σεβαστή τόσο από την Ύπατη Αρμοστεία όσο και από τον ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου. 




