
 

 

                                          
 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Μσηιλήνη  23 Οκηωβρίοσ 2014   

ΝΟΜΟ ΛΔΒΟΤ                                                  
ΓΗΜΟ ΜΤΣΙΛΗΝΗ       
ΓΡΑΦΔΙΟ ΓΗΜΑΡΥΟΤ Προς: ΜΜΔ Λέζβοσ  

ΣΗΛ:2251350575 

ΦΑΞ:2251040184 

Email: dimarxosmyt@gmail.com 

Μσηιλήνη 20 επηεμβρίοσ 2019  

ΠΡΟ: Τποσργό Δζωηερικών,  

κ. Σάκη Θεοδωρικάκο 

Κοιν. Πρόεδρο ΚΣΤΠ Α.Δ.,  

κ. Γεώργιο Μπιηάκο 

Γιεσθ. σμβ. ΚΣΤΠ Α.Δ., κ. Ιωάννη 

Υαρωνίηη 

Βοσλεσηές Ν. Λέζβοσ:  

κ. Υαράλαμπο Αθαναζίοσ 

κ. Γιάννη Μποσρνού 

Μαρία Κομνηνάκα 

ΜΜΔ Λέζβοσ 

 

 

 

 

 
Αμηόηηκε θ. Υπνπξγέ,  

 
Με ηελ παξνύζα επηζηνιή ζα ήζεια λα ζαο ελεκεξώζσ γηα έλα πνιύ ζεκαληηθό 

δήηεκα, πνπ αθνξά ηελ ζηέγαζε ησλ καζεηώλ ησλ ζρνιείσλ ηνπ 3νπ θαη 4νπ Λπθείνπ θαη 

ηνπ 3νπ Γπκλαζίνπ, ζηελ πόιε ηεο Μπηηιήλεο.  

Έπεηηα από ηνλ κεγάιν ζεηζκό ηεο 12εο Ινπλίνπ 2017, ε καζεηηθή θνηλόηεηα βξέζεθε 

κπξνζηά ζε ηεξάζηηα ζηεγαζηηθά πξνβιήκαηα, ηα νπνία ν ηόηε Δήκνο Λέζβνπ επηρείξεζε 

λα ιύζεη άκεζα κεηά από κηα θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο. Τν αίηεκα πνπ έγηλε ζηελ 

ΚΤΥΠ Α.Ε θαη ην Υπνπξγείν Εζσηεξηθώλ γηα παξνρή ιπόκελσλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο γηα 

ην ζρνιηθό ζπγθξόηεκα, πνπ θηινμελεί πάλσ από 500 καζεηέο, δελ έγηλε δεθηό θαη ν 

πξώελ Δήκνο Λέζβνπ πξνέβε ζε πξνκήζεηα θνληέηλεξ από δσξεά ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο ηνπ ΟΗΕ γηα ηνπο πξόζθπγεο.  

Η ζπγθεθξηκέλε πξνζσξηλήο θύζεο ιύζε πιένλ δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα 

θαιύςεη ηηο αλάγθεο ζηέγαζεο ησλ καζεηώλ θαη απνδεηθλύεηαη πνιιέο θνξέο επηθίλδπλε 

ιόγσ ηεο θαηαζθεπήο ησλ θνληέηλεξ, ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα δηακνλή αηηνύλησλ άζπιν 

θαη όρη γηα αίζνπζεο δηδαζθαιίαο.  

Σπλεπώο, ιόγσ ησλ παξαπάλσ, θαη θπζηθά ιόγσ ηεο επηθηλδπλόηεηαο αιιά θαη ηεο 

αθαηαιιειόηεηαο ησλ θνληέηλεξ αηηνύκαη από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Υπνπξγείνπ 

Εζσηεξηθώλ 6 ιπόκελσλ αηζνπζώλ δηδαζθαιίαο ώζηε λα ζηεγαζηνύλ νη καζεηέο ηνπ 

ζρνιηθνύ ζπγθξνηήκαηνο θαη λα δνζεί ν απαξαίηεηνο ρξόλνο ζην Δήκν Μπηηιήλεο γηα λα 

ηειεηώζνπλ ηα έξγα ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ησλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ.  



 

 

Τν αίηεκά καο απαηηεί άκεζε θαη γξήγνξε ιύζε δηόηη ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε 

ππάξρεη θίλδπλνο λα ζηακαηήζεη ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Τν λεζί καο θαιείηαη λα 

αληηκεησπίζεη θαζεκεξηλά ηηο επηπηώζεηο κεγάισλ θξίζεσλ θαη ζεσξώ όηη ε θεληξηθή 

θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα ζηαζεί δίπια ζηνπο ζπκπνιίηεο καο θαη ηδηαίηεξα ζηε καζεηηθή 

θνηλόηεηα.  

Παξακέλσ ζηε δηάζεζή ζαο γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζέκα θαη 

αλακέλσ ηηο άκεζεο ελέξγεηέο ζαο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηόο καο.   
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