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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.  
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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 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 


