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Πέμπτη, 12/03/2015 | Πολιτική

Ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, έστειλε στην Αναπληρώτρια Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, κα Τασία Χριστοδουλοπούλου,
στον Αναπληρωτή Υπουργό Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννη Πανούση και στη Διεύθυνση Πρόνοιας του Υπουργείου
Εργασίας & Κοινωνικής  Αλληλεγγύης την παρακάτω επιστολή, με θέμα: Κλείσιμο δομής ΠΙΚΠΑ και μεταφορά μεταναστών στο Κέντρο
Φιλοξενίας Μόριας.

 

 

Αξ. κ. Υπουργέ

Με αυτή την επιστολή, θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με το πολύ σημαντικό ζήτημα της φιλοξενίας μεταναστών στο χώρο των παιδικών
κατασκηνώσεων ΠΙΚΠΑ, στην περιοχή του αεροδρομίου Μυτιλήνης.

Ο χώρος αυτός έχει δομηθεί ως χώρος παιδικών κατασκηνώσεων, κάτι που συνεπάγεται ότι οποιαδήποτε άλλου είδους  χρήση του επισύρει ευθύνες.
Επίσης, η ανεξέλεγκτη χρήση του έχει προκαλέσει φθορές (κτιριακές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις υγιεινής κ.α), οι οποίες πρέπει να αποκατασταθούν
άμεσα. Λόγω των παραπάνω φθορών οι εναπομείναντες μετανάστες που παραμένουν εκεί, διαμένουν κάτω από πολύ άσχημες και συνάμα
επικίνδυνες  συνθήκες. Αυτό συμβαίνει παρά την εντολή να κλείσει ο παραπάνω χώρος και να μεταφερθούν οι παράνομα εισερχόμενοι στη χώρα
μετανάστες, στο Κέντρο της Μόριας.

Θα ήθελα να σας τονίσω ότι, στην περιοχή βρίσκεται το κλειστό γήπεδο Μυτιλήνης καθώς και γήπεδα τένις, όπου και διεξάγονται αγώνες
Μπάσκετ, Βόλεϊ και χάντμπολ εθνικών κατηγοριών καθώς και διεθνή τουρνουά τένις. Στο χώρο αυτό φιλοξενούνται συχνά νεαροί αθλητές

                
ΛΕΣΒΟΣ News Πολιτική

(/articles/news-
Κοινωνία

(/articles/news-
Οικονομία

(/articles/news-
Αθλητικά

(/articles/news-
Πολιτισμός

(/articles/news-
Αστυνομικό Ρεπορτάζ

(/articles/news-
Εκπαίδευση
(/articles/news-

Εργασία
(/articles/news-Αγροτικά - Αλιεία

(/articles/news-
Περιβάλλον
(/articles/news-

Τουρισμός
(/articles/news-

Υγεία
(/articles/new

Ναυτιλιακά - Μεταφορές
(/articles/news-categories/naytiliaka-

Βιβλίο (/articles/news-

categories/lesviako-vivlio)

Μουσείο Σίγρι - Γεωπάρκο
(/articles/news-categories/moyseio-

Να κλείσει άμεσα το ΠΙΚΠΑ και να υπάρξει τμήμα με ανοιχτή δομή στη Μόρια ζητάει ο Σ. Γαλήνος

http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/epistoli-gia-ti-synaylia-tis-eleonoras-zoyganeli-sti-mytilini-na
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos/triimero-panigyri-stoy-profiti-ilia-stin-agiaso
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos/egkatastasi-ypsilon-tahytiton-internet-stoys-toyristikoys
http://www.lesvosnews.net/sites/default/files/kcfinder/images/mpasis.jpg
http://www.lesvosnews.net/
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/koinonia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/oikonomia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/athlitika
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/astynomiko-reportaz
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ekpaideysi
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ergasia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/agrotika-alieia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/perivallon
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/toyrismos
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/ygeia
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/naytiliaka-metafores
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/lesviako-vivlio
http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/moyseio-sigri


18/7/2017 Να κλείσει άμεσα το ΠΙΚΠΑ και να υπάρξει τμήμα με ανοιχτή δομή στη Μόρια ζητάει ο Σ. Γαλήνος | lesvosnews.net

http://www.lesvosnews.net/articles/news-categories/politiki/na-kleisei-amesa-pikpa-kai-na-yparxei-tmima-me-anoihti-domi-sti 2/3

όπως και παιδιά. Επίσης, ο χώρος των κατασκηνώσεων του ΠΙΚΠΑ, γειτνιάζει με κατοικημένη περιοχή, οι κάτοικοι της οποίας
επηρεάζονται άμεσα από τη δυσοσμία και τα λύματα των προβληματικών εγκαταστάσεων.

Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η κατάσταση δεν ωφελεί ούτε τους διαμένοντες στο χώρο μετανάστες, ούτε τους αθλητές αλλά ούτε και τους κατοίκους της
γύρω περιοχής. Γι’ αυτό το λόγο, ζητώ τη μετατροπή μιας πτέρυγας του Κέντρου Κράτησης παράνομα εισερχομένων στη χώρα μεταναστών
σε Ανοιχτό Κέντρο φιλοξενίας, ώστε έπειτα από την ταυτοποίηση και τις ιατρικές εξετάσεις να στεγαστούν οι εναπομείναντες μετανάστες
που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο χώρο του ΠΙΚΠΑ. Με αυτό το τρόπο, εξασφαλίζονται αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τους παράνομα
εισερχομένους στη χώρα μετανάστες αλλά και η δυνατότητα επισκευής των παιδικών κατασκηνώσεων, ώστε να επιτελέσουν το σκοπό της
δημιουργίας τους.

Το ζήτημα της φιλοξενίας των παράνομων μεταναστών είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίζεται με την ανάλογη ευαισθησία αλλά και
υπευθυνότητα. Δεν πρέπει να επιβαρύνουμε ούτε τους πολίτες αλλά ούτε και τους πολύπαθους μετανάστες, οι οποίοι διαμένουν σε χώρους που δεν
είναι κατάλληλοι για τη φιλοξενία τους.

Παρακαλώ θερμά για τις σχετικές ενέργειες εντός των αρμοδιοτήτων σας, ώστε να μετατραπεί σε Ανοιχτό Κέντρο Φιλοξενίας μια υπάρχουσα πτέρυγα
του Κέντρου της Μόριας για να μεταφερθούν οι εναπομείναντες μετανάστες που διαβιούν στο χώρο του ΠΙΚΠΑ.

Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση,

Δήμαρχος Λέσβου

Σπύρος Γαληνός
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Ερώτηση προς τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών υπέβαλε ο βουλευτής Στ. Τάσσος.

Η Επίκαιρη Ερώτηση αναφέρει: «Οι μεγάλες υλικές ζημιές και ο θάνατος μιας 43χρονης γυναίκας που
προκάλεσε ο σεισμός στη Λέσβο, αναδεικνύουν τις...
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Ο χώρος της Υγείας δεν εξαιρείται από τη μνημονιακή επέλαση. Η υποβάθμιση του Δημόσιου συστήματος
υγείας συνεχίζεται. Η υποστελέχωση και η υποχρηματόδηση έχουν οδηγήσει πολλές δομές σε
συρρίκνωση.  Ταυτόχρονα η κυβέρνηση με την πρόταση για τους νέους Οργανισμούς...

(/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-

diazygio-me-ti-dimokratiki-eyaisthisia-stis)

14/07/17 - 19:16
Η δημοτική αρχή και το "διαζύγιο" με τη δημοκρατική ευαισθησία στις εξωτερικές της επαφές. Με
αφορμή την επίσκεψη του πρέσβη των ΗΠΑ (/articles/news-categories/politiki/i-dimotiki-arhi-kai-diazygio-me-ti-

dimokratiki-eyaisthisia-stis)

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης των ΗΠΑ επισκέπτεται το νησί μας.

Η επίσκεψη ήταν κρυφό μυστικό αλλα καλα προετοιμασμένο απο τις αρχές του τόπου, δήμαρχο και
περιφερειάρχη. 
Να θυμίσω οτι η κυβέρνηση του ευθύνεται για τον πόλεμο στη Συρία και τον τροπο διαχείρισης του
προσφυγικού (IRC...
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