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________ θαη εθπξνζσπείηαη από ηνλ Γήκαξρν θ. Δκκαλνπήι Βνπξλνύ 

ΚΑΣΑ 
 

ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, όπσο εθπξνζσπείηαη λόκηκα απν ηνλ Αλαπιεξσηή 

Υπνπξγό Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο θ. Ισάλλε Μνπδάια. 

*********** 

 

Τελ 7ε Ιαλνπαξίνπ 2016, κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Φίνπ θαη ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ, ην 

νπνίν εθπξνζσπήζεθε λόκηκα από ηνλ Αλαπιεξσηή Υπνπξγό Δζσηεξηθώλ θαη 

Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο θ. Ισάλλε Μνπδάια ππεγξάθε Σύκβαζε Γσξεάλ 

Παξαρώξεζεο Φξήζεο Αθηλήηνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 121 §1 θαη 

122§ 11 ηνπ Ν. 4249/2014.  Ο Γήκνο Φίνπ είλαη θύξηνο αθηλήηνπ εκβαδνύ 33.851,30 

ηεηξ. κέηξσλ ην νπνίν δηαζέηεη εληόο απηνύ παιαηό θηίξην (πξώελ εξγνζηάζην 

«ΒΙΑΛ») εκβαδνύ πεξίπνπ 6.000 ηεηξ. κέηξσλ, ζε απόζηαζε 7 ρηιηνκέηξσλ από ηελ 

πόιε ηεο Φίνπ.  Μέξνο ηνπ θηηξίνπ, εκβαδνύ πεξίπνπ 3.846 η.κ. ν Γήκνο Φίνπ ην 

παξαρώξεζε δσξεάλ άλεπ κηζζώκαηνο ππό ηνπο αλσηέξσ όξνπο ηνπ λόκνπ πξνο ην 

Υπνπξγείν Δζσηεξηθώλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξόηεζεο θαη πξνο ηηο από απηό 

επνπηεπόκελεο ππεξεζίεο γηα εγθαηάζηαζε Κέληξνπ Πξώηεο Υπνδνρήο, πξνο 

θαηαγξαθή θαη ηαπηνπνίεζε πνιηηώλ ηξίησλ ρσξώλ πνπ εηζέξρνληαη παξάηππα ζηε 

ρώξα, ζύκθσλα κε όζα νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο από 07/01/2016 Σύκβαζεο 

Παξαρώξεζεο. 

 

Σθνπόο ηεο παξαρώξεζεο απηήο, όπσο πξναλαθέξζεθε, ήηαλ ε δεκηνπξγία θέληξνπ 

πξώηεο ππνδνρήο. Πλην όμωρ εζείρ, παξά ηηο επαλεηιεκκέλεο πξνεηδνπνηήζεηο θαη 

δηακαξηπξίεο καο, παξαβιέςαηε εληειώο ηε κεηαμύ καο ζπκθσλία, θαη 

ζπγθεθξηκέλα: 

1. κεηαηξέςαηε ην Κέληξν Πξώηεο Υπνδνρήο ζε Κέληξν Κξάηεζεο, ρσξίο ηελ 

νπνηαδήπνηε εξώηεζε πξνο ην Γήκν Φίνπ αιιά θαη ηε ζπλαίλεζε ηνπ πξνο 

ηνύην, αιιά θαη ελάληηα ζηνπο όξνπο ηεο κεηαμύ καο ζπκθσλίαο. 

2. νπδέπνηε πξνβήθαηε ζηνλ νξηζκό εθ κέξνπο ζαο ησλ κειώλ πνπ ζα κεηείραλ 

ζηελ Δπηηξνπή πνπ πξνβιέπεηαη ζην α.5 ηεο κεηαμύ καο ζύκβαζεο, κε 

απνηέιεζκα λα κε ζπζηαζεί απηή ε Δπηηξνπή, θάηη ην νπνίν δεκηνύξγεζε 

πξνβιήκαηα αθόκα θαη θαηά ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

Κέληξνπ σο πξώηεο Υπνδνρήο, αθνύ νπδεκία ζπλελλόεζε θαη ζπλεξγαζία 

ππήξρε κεηαμύ ηεο νξηζζείζαο από ην Υπνπξγείν Γηνίθεζεο ηνπ Hotspot θαη 

ηνπ Γήκνπ Φίνπ.  Η Γηνίθεζε ηνπ Hotspot ιεηηνπξγνύζε θαη ζπλερίδεη αθόκε 

θαη ζήκεξα λα ιεηηνπξγεί ζαλ απηόλνκνο νξγαληζκόο θαη όρη εληεηαγκέλνο 

ζην ζύλνιν ησλ δνκώλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζην λεζί. 

3. Τα ζρέδηα θαη νη πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί,ηα νπνία πξνβιέπνληαη 

ζην α.3 ηεο κεηαμύ καο ζύκβαζεο θαη νπδέπνηε καο έρνπλ θνηλνπνηεζεί, 

αθνξνύζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρώξνπ σο Κέληξνπ Πξώηεο Υπνδνρήο θαη όρη 

σο Κέληξνπ Κξάηεζεο, επνκέλσο ε ιεηηνπξγία ηνπ δεύηεξνπ (θαηά παξάβαζε 

ηεο κεηαμύ καο ζύκβαζεο) θαζίζηαηαη εθ ησλ πξαγκάησλ πξνβιεκαηηθή, 

επηθίλδπλε θαη επηβαξπληηθή γηα ηελ ηνπηθή θνηλσλία, αθνύ δελ 

δηαζθαιίδνληαη νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο αζθαιείαο. 

4. Οπδέπνηε νινθιεξώζεθαλ από εζάο ηα έξγα δηακόξθσζεο πεξηβάιινληνο 

ρώξνπ θαη πεξίθξαμεο ηνπ ζπλόινπ ηνπ αθηλήηνπ, όπσο απηά πεξηγξάθνληαη 



ζην α.3.  Δπηπιένλ, ηα κέηξα ππξνπξνζηαζίαο είλαη ειιηπή θαη ην πξνζσπηθό 

πνπ απαζρνιείηαη ζηo Hotspot δελ είλαη επαξθώο εθπαηδεπκέλν ζηε ρξήζε 

ησλ κέζσλ απηώλ. 

5. Η πεξίθξαμε δελ έγηλε ζην ζύλνιν ηεο ηδηνθηεζίαο πνπ παξαρσξήζεθε αιιά 

κόλν ζε ηκήκα ηεο, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη εθηθηή ε πιήξεο 

εθκεηάιιεπζε ηνπ ρώξνπ.  

 

Δπηπιένλ ηεο αζέηεζεο ηεο κεηαμύ καο ζύκβαζεο, έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε θαη ηα 

αθόινπζα: 

 

6. Γελ ππάξρεη επαξθήο ζηειέρσζε ηεο Γνκήο ηνπ Hotspot, ηόζν ζην ζέκα ηεο 

θύιαμεο όζν θαη ζην ζέκα ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο θαη δηνίθεζεο απηήο. Η 

αζηπλόκεπζε ηνπ ρώξνπ είλαη ηνπιάρηζηνλ αλεπαξθήο, κε απνηέιεζκα ηηο ηειεπηαίεο 

κέξεο, ιόγσ θαη ηεο ππεξπιήξσζεο ηνπ ρώξνπ, λα πξνθαινύληαη ζπλερώο επεηζόδηα 

κεηαμύ ησλ πξνζθύγσλ - κεηαλαζηώλ. 

7. Γελ έρεη ιεθζεί θακία κέξηκλα γηα ηελ ιεηηνπξγία έζησ θαη ππνηππώδνπο 

θαηαζηήκαηνο εληόο ηεο δνκήο απηήο, πξνθεηκέλνπ νη πξόζθπγεο - κεηαλάζηεο λα 

αγνξάδνπλ αλαγθαία πξντόληα ζε ινγηθέο ηηκέο.  Απηό είρε ζαλ απνηέιεζκα αθελόο 

λα έρνπλ εκθαληζζεί επηηήδεηνη πνπ εθκεηαιιεύνληαη ηελ απνπζία ηέηνηνπ 

θαηαζηήκαηνο θαη πσινύλ πξντόληα ζε ηηκέο πςειόηεξεο ηεο αγνξάο (όπσο άιισζηε 

ζαο είρακε πξνεηδνπνηήζεη όηη ζα ζπκβεί), αθεηέξνπ απηό νδεγεί ηνπο πξόζθπγεο - 

κεηαλάζηεο ζην λα θαηαζηξέθνπλ ηνπο εμσηεξηθνύο θξάθηεο, λα δξαπεηεύνπλ από 

ηελ  εγθαηάζηαζε πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζνπλ θαζεκεξηλά πξντόληα όπσο ηζηγάξα ή 

θαθέ, αιιά θαη νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ, θάηη πνπ εληείλεη ηα πξνβιήκαηα 

παξαβαηηθόηεηαο. 

8. Υπάξρεη πιεκκειήο επνπηεία θαη θύιαμε ηνπ ρώξνπ πνπ ζαο παξαρσξήζεθε. 

Απηό είρε ζαλ απνηέιεζκα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ εξγαζηώλ ζην 

ρώξν απηό, λα θιαπεί από ηηο παξαθείκελεο εγθαηαζηάζεηο ην Γήκνπ, 

ξπκνπιθνύκελν όρεκα (trailer).  Γηα ην ιόγν απηό επηθπιαζζόκαζηε παληόο λνκίκνπ 

δηθαηώκαηόο καο θαη  παξαθαινύκε λα καο θνηλνπνηήζεηε ηα ζηνηρεία ησλ 

επηβιεπόλησλ κεραληθώλ ηνπ έξγνπ, γηα πεξαηηέξσ ηπρόλ λνκηθέο ελέξγεηέο καο. 

9. Τελ 1ε Απξηιίνπ 2016, εμαηηίαο όισλ ησλ πξνβιεκάησλ γηα ηα νπνία 

επαλεηιεκκέλσο ζαο νρινύκε, πιεξώζεθε ν κέγηζηνο αξηζκόο πξνζθύγσλ - 

κεηαλαζηώλ πνπ κπνξνύζε λα δερζεί ην Hotspot.  Γηα ην ιόγν απηό  δηεθόπε ε 

δηαδηθαζία θαηαγξαθήο θαη παξάιιεια ζηακάηεζε λα δέρεηαη ηνπο λεναθηρζέληεο 

πξόζθπγεο - κεηαλάζηεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, θαζώο θξίζεθε επηθίλδπλν λα 

απμεζεί πεξαηηέξσ ν αξηζκόο απηώλ πνπ βξίζθνληαλ ήδε ζηελ εγθαηάζηαζε.  Η 

ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε ήηαλ αλακελόκελε θαη ηελ είρακε πνιιάθηο επηζεκάλεη. 

 Γηα ην ιόγν απηό, σο Γήκνο, είρακε πνιιέο θνξέο δεηήζεη λα καο ελεκεξώζεηε γηα 

ηελ ύπαξμε ζρεδηαζκνύ θαη ελαιιαθηηθνύ πιάλνπ εθ κέξνπο ζαο, ππάγμα ηο οποίο 

οςδέποηε μέσπι ζήμεπα έσεηε ππάξει, παξά ηηο αγσληώδεηο εθθιήζεηο καο. 

 Αληηζέησο, από ηελ αξρή έγηλε εκθαλήο ζηελ ηνπηθή θνηλσλία ε παληειήο απνπζία 

απηνύ, κε απνηέιεζκα από ηελ σο άλσ εκεξνκελία, νη λενεηζεξρόκελνη πξόζθπγεο - 

κεηαλάζηεο λα αλακέλνπλ μαλά ζην ρώξν ηνπ ιηκαληνύ, πιεζίνλ ηνπ Ληκελαξρείνπ 

θαη νη εκπιεθόκελνη ηνπηθνί θνξείο λα θαινύληαη γηα άιιε κηα θνξά λα 

απηνζρεδηάζνπλ γηα λα εμεύξνπλ ιύζεηο ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο, παξόηη κέρξη ζήκεξα 

δελ έρνπκε ιάβεη ζαθείο πιεξνθνξίεο γηα ην λνκηθό θαζεζηώο ησλ αλζξώπσλ απηώλ 

πνπ εηζέξρνληαη παξαηύπσο.  Δπηπξνζζέησο, πξόζθπγεο - κεηαλάζηεο πνπ θέξεηαη λα 

δηέθπγαλ από ηε ΒΙΑΛ, θαηεπζύλζεθαλ ζηνλ Κεληξηθό ιηκέλα ηεο Φίνπ, 

θαηαζθήλσζαλ θαη “θαηέιαβαλ” ην ιηκέλα, ρσξίο λα ππάξρεη εθεί γηα απηνύο ε 



νπνηαδήπνηε ππνδνκή γηα ηελ ειάρηζηε ηήξεζε πγηεηλήο θαη δηαβίσζεο, κε 

απνηέιεζκα ηελ αλαζηνιή κέρξη θαη απηή ηε ζηηγκή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, θάηη πνπ 

θαηέιπζε ηελ νπνηαδήπνηε έλλνηα “Κξάηνπο Γηθαίνπ”.  Θεσξνύκε θαη θαηαγγέινπκε 

σο πξσηάθνπζην θαη άθξσο επηθίλδπλν ην γεγνλόο όηη ζε κηα Δπξσπατθή Φώξα θαη 

δε ζε έλα αθξηηηθό λεζί, κπνξεί ν νπνηνζδήπνηε λα θαηαιακβάλεη ηνλ θεληξηθό 

ιηκέλα ρσξίο ηελ νπνηαδήπνηε αληίδξαζε ηνπ Κξάηνπο. 

Δπηπιένλ, ε θαηάιεςε απηή έβιαςε ηελ εηθόλα ηεο πόιεο, πξνθάιεζε ηδηαίηεξε 

αλεζπρία ζηνπο πνιίηεο θαη δεκηνύξγεζε νηθνλνκηθέο δεκηέο, ζπλέβε δε ζε έλα 

επαίζζεην ρξνληθά ζεκείν, ιίγν πξηλ ην Πάζρα θαη ην θαινθαίξη, πιήηηνληαο 

αλεπαλόξζσηα ηελ νπνηαδήπνηε ηνπξηζηηθή θίλεζε επειπηζηνύζε λα έρεη ην λεζί καο 

ζηελ παξνύζα ρξνληθή ζπγθπξία θαη κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο θαηαζηάζεηο. Παξάιιεια, 

ε απνπζία θαηεπζπληήξησλ γξακκώλ εθ κέξνπο ζαο γηα ηε δηαρείξηζε απηνύ ηνπ 

πιεζπζκνύ, έρεη εληείλεη ηελ αλεζπρία ζηνλ ηνπηθό πιεζπζκό ν νπνίνο δελ βιέπεη 

νπδεκία ελέξγεηα γηα ηελ νκαινπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο, αληηιακβάλεηαη δε ηελ 

πιήξε απνπζία ηνπ Κεληξηθνύ Κξάηνπο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ηηο ηειεπηαίεο 

κέξεο, ε ηνπηθή θνηλσλία βηώλεη αλεπαλόξζσηε βιάβε ζηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηεο, 

ελώ νη ζπαζκσδηθέο αληηδξάζεηο ηνπ θεληξηθνύ κεραληζκνύ θαη ε αηειείσηε 

γξαθεηνθξαηία αθόκα θαη γηα ηε ξύζκηζε ηνπ πην απινύ πξάγκαηνο (πρ 

απνθαηάζηαζε θζνξώλ ζηε ΒΙΑΛ), νπζηαζηηθά αλαηξεί ηηο εληαηηθέο πξνζπάζεηεο 

πνπ είρακε θαηαβάιεη όιν ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα θαη ράξηλ ζηηο νπνίεο είρακε 

θαηαθέξεη λα ξπζκίζνπκε κε ηνλ νκαιόηεξν θαη απνηειεζκαηηθόηεξν ηξόπν ην 

πξόβιεκα. 

10. Τελ 3ε Απξηιίνπ, θαηά παξάβαζε θαη απηνύ ηνπ ζπκθσλεηηθνύ 

παξαρώξεζεο ηεο ηδηνθηεζίαο ζηελ πεξηνρή Τακπάθηθα Φίνπ, ηα νπνία όπσο 

γλσξίδεηε είλαη ιδιωηική έκηαζη και ο ιδιοκηήηηρ έσει εκθπάζει πηηά ηον ζκοπό 

για ηον οποίο επιθςμεί να σπηζιμοποιηθεί ο σώπορ, πποβάλλονηαρ ζαθή 

ανηίππηζη με ηην σπήζη ηος σώπος για οποιονδήποηε άλλο ζκοπό πέπαν ηηρ 

καηαγπαθήρ, θαη ρσξίο λα ελεκεξσζνύκε, παξόιν πνπ πξόθεηηαη γηα θαηνηθεκέλε 

πεξηνρή θαη ν Γήκνο πξέπεη λα εθθέξεη άπνςε, σο ζπκβαιιόκελνο ζην σο άλσ 

ζπκθσλεηηθό, νδεγήζεθε πιεζπζκόο πξνζθύγσλ - κεηαλαζηώλ πνπ επξόθεηην λα 

επηζηξαθεί ζηελ Τνπξθία, πξνθεηκέλνπ λα δηαλπθηεξεύζεη ζην ρώξν. Έρνληαο σο 

πξόζθαην παξάδεηγκα, ηελ πιεκκειή αζηπλόκεπζε ζηελ πεξηνρή γύξσ από ην 

hotspot θαη ηελ αίζζεζε αλαζθάιεηαο πνπ αλαπηύρζεθε ζηνπο θαηνίθνπο ησλ 

Κακπνρώξσλ, εύινγα νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο ησλ Τακπάθηθσλ αληέδξαζαλ 

δηαδειώλνληαο εηξεληθά, κε απνηέιεζκα λα δερηνύλ ΔΝΤΔΛΩΣ ΑΝΑΙΤΙΑ επίζεζε 

από δπλάκεηο ΜΑΤ θαη λα ππάξμνπλ ηξαπκαηηζκνί πνιηηώλ.  Οη Φηώηεο θάηνηθνη 

επέδεημαλ από ηελ πξώηε ζηηγκή επαηζζεζία θαη αιιειεγγύε πξνο ηνπο πξόζθπγεο - 

κεηαλάζηεο πνπ απνβηβάδνληαλ ζηα παξάιηα.  Η αληηκεηώπηζε απν εζάο ησλ ίδησλ 

απηώλ πνιηηώλ, πνπ έρνπλ ζπλδξάκεη κέρξη ζήκεξα ηα κέγηζηα ζηελ πξνζπάζεηά καο 

λα αληηκεησπίζνπκε ηελ αλζξσπηζηηθή απηή θξίζε, θξίλεηαη εθ κέξνπο καο 

απαξάδεθηε θαη επηθίλδπλε, απνηειεί δε ζαθέζηαην κήλπκα από ηελ Κπβέξλεζε όηη 

δελ ηξέθεη θαλέλαλ ζεβαζκό νύηε πξνο ηνπο Έιιελεο πνιίηεο νύηε πξνο ηνπο 

πξόζθπγεο - κεηαλάζηεο.  

Παξάιιεια δε δειώλνπκε ηελ εληνλόηαηε αληίζεζή καο ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ρώξνπ γηα ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία.  

 

Τα απνηειέζκαηα ησλ ελεξγεηώλ ζαο ήηαλ άκεζα θαη κε αληίθηππν ζηελ ηνπηθή 

θνηλσλία. Τηο πξώηεο εκέξεο, νη πεξηζζόηεξεο εθ ησλ Γηεζλώλ Οξγαληζκώλ θαη 

Μ.Κ.Ο. πνπ ζπλέδξακαλ ην Γήκν Φίνπ όιν απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα ζηε δηαρείξηζε 

ηνπ πξνζθπγηθνύ - κεηαλαζηεπηηθνύ πξνβιήκαηνο, οι οποίερ ςποκαθιζηούζαν ηα 



δικά ζαρ λειηοςπγικά και διασειπιζηικά κενά θαη βξίζθνληαλ ζε αγαζηή 

ζπλεξγαζία κε ην Γήκν Φίνπ, ηελ Πεξ. Βνξείνπ Αηγαίνπ, κε ην Ληκεληθό Σώκα, κε 

ηελ Αζηπλνκία, αιιά θαη κεηαμύ ηνπο, πεπιόπιζαν ζημανηικά ηη δπάζη και 

πποζθοπά ηοςρ, ιόγσ αθξηβώο ηεο κεηαηξνπήο ηεο ΒΙΑΛ από Κέληξν Πξώηεο 

Υπνδνρήο ζε Κέληξν Κξάηεζεο. 

 

Δπηπιένλ, ε πνιπήκεξε παξακνλή ησλ κεηαλαζηώλ - πξνζθύγσλ ζηελ ΒΙΑΛ είρε 

ζαλ απνηέιεζκα ηνλ ζπλσζηηζκό ηνπο εληόο ηνπ ρώξνπ απηνύ θαη ηελ πιήξσζε ηνπ 

αλώηαηνπ αξηζκνύ αηόκσλ πνπ κπνξεί λα θηινμελήζεη. Όπσο είλαη πξνθαλέο θαη 

ινγηθό, ν ζπλσζηηζκόο αηόκσλ δηαθνξεηηθώλ εζληθνηήησλ εληόο ελόο πνιύ 

πεξηνξηζκέλνπ ρώξνπ, έθεξε απνηειέζκαηα πνπ όινη εκείο πεξηκέλακε θαη ζαο 

είρακε επηζεκάλεη, πιελ όκσο εζείο δελ ηα είραηε πνηέ ππνινγίζεη σο ζνβαξά. 

 Πνιινί εμ απηώλ θέξεηαη λα παξαβηάδνπλ ηνλ θξάθηε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη πιένλ 

θπθινθνξνύλ εληόο ηεο Φίνπ αλελόριεηνη, δεκηνπξγώληαο πξνβιήκαηα θαη δεκίεο ζε 

γεηηνληθά ρσξηά. Γεκηνπξγνύληαη ζπλερώο ζπκπινθέο κεηαμύ νκάδσλ δηαθνξεηηθώλ 

εζληθνηήησλ εληόο ηεο εγθαηάζηαζεο, κε απνθνξύθσκα ην βξάδπ ηεο 31εο Μαξηίνπ 

2016, κε θίλδπλν άκεζεο καδηθήο ζύξξαμεο θαη ζύγθξνπζεο, θαζώο ν αξηζκόο ηνπο 

πιένλ θαζίζηαηαη κε ειεγρόκελνο.  Η αζηπλνκηθή δύλακε ηεο Φίνπ δελ αξθεί γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο θαηάζηαζεο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί θαη είλαη άκεζε ε αλάγθε εληζρύζεσο 

ηεο. 

 

Οη ξνέο πξνζθύγσλ - κεηαλαζηώλ νπδόισο κεηώζεθαλ, παξά κόλν πεξηζηαζηαθά 

ιόγσ έληνλσλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ, θαη ν κέγηζηνο αξηζκόο θηινμελνπκέλσλ έρεη 

πξν πνιινύ μεπεξαζηεί. Λύζε ζην πνπ ζα κεηαθεξζνύλ όινη απηνί πνπ ζπλερώο 

θαηαθζάλνπλ ζηα Φηώηηθα παξάιηα, αθόκα δελ έρεη δνζεί, παξά ηηο ζπλερείο καο 

νριήζεηο πξνο ηνύην.  

 

Επειδή ε κέρξη ζήκεξα πξνζσξηλή κελ, αιιά απνηειεζκαηηθή δηεπζέηεζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο πνπ πξνθαιείηαη από ηελ αζξόα είζνδν αιινδαπώλ ζηελ ρώξα καο, 

ξπζκίζηεθε απνθιεηζηηθά ράξηλ ζηηο ζπληνληζκέλεο ελέξγεηεο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

θαη ησλ ηνπηθώλ θνξέσλ (Γήκνο, Πεξηθέξεηα, Αζηπλνκία, Ληκεληθό θιπ), βνεζώληαο 

ζηελ δηαηήξεζε κηαο νκαιήο θαηάζηαζεο, ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΣΡΕΦΟΤΜΕ Ε 

ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ, θξαηηθό ή εμσθξαηηθό, λα δηαηαξάμεη ηελ δσή ησλ 

θαηνίθσλ ηνπ λεζηνύ καο, ζα βξεζνύκε δε αληηκέησπνη κε όζνπο επηρεηξήζνπλ λα 

ελεξγήζνπλ ζε βάξνο ησλ πνιηηώλ καο. 

Επειδή νη θάηνηθνη ηεο Φίνπ έρνπλ ππνζηεί ήδε κεγάιε δεκία, ηόζν ζε θνηλσληθό 

όζν θαη ζε νηθνλνκηθό επίπεδν, έρνπλ δε επηδείμεη ηε κέγηζηε ππνκνλή. 

Επειδή κεηαηξέςαηε ην Κέληξν Πξώηεο Υπνδνρήο ζε Κέληξν Κξάηεζεο ρσξίο ηελ 

νπνηαδήπνηε ζπλαίλεζε ηνπ Γήκνπ Φίνπ. 

Επειδή παξά ηηο ζπλερείο καο νριήζεηο, δελ έρεηε πξνβεί ζε θακία ελεκέξσζε πξνο 

ην Γήκν Φίνπ αλαθνξηθά κε ηηο πξνζέζεηο ζαο γηα ηε ΒΙΑΛ σο Κέληξνπ Κξάηεζεο 

αιιά θαη γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ κεηαλαζηώλ - πξνζθύγσλ πνπ θαζεκεξηλά θζάλνπλ 

ζηα παξάιηα ηεο Φίνπ. 

Επειδή δελ έρεηε ηεξήζεη ηνπο όξνπο θαη ζπκθσλίεο ηεο Σύκβαζεο Παξαρώξεζεο 

πνπ έρεηε ππνγξάςεη κε ην Γήκν Φίνπ. 

Επειδή ν κέγηζηνο αξηζκόο αηόκσλ πνπ κπνξεί λα θηινμελήζεη ε δνκή ηεο ΒΙΑΛ 

είλαη ζπγθεθξηκέλνο θαη πιένλ έρεη πιεξσζεί. 

Επειδή ε θαηάζηαζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί είλαη επηθίλδπλε, ηόζν γηα ηνπο πνιίηεο 

ηεο Φίνπ, όζν θαη γηα ην ίδην ην Κξάηνο. 



Επειδή κε ηε ζώξεπζε ηόζν κεγάινπ αξηζκνύ πξνζθύγσλ - κεηαλαζηώλ ζην λεζί 

καο δεκηνπξγείηαη πξόβιεκα αθόκα θαη Δζληθήο Αζθάιεηαο. 

Επειδή αλεζπρνύκε εληνλόηαηα γηα ην γεγνλόο όηη ελ έηεη 2016, ζε κηα Δπξσπατθή 

Φώξα όπσο ε Διιάδα, παξαβιέπνληαη ηειείσο δηθαηώκαηα θαη πξνζσπηθέο 

ειεπζεξίεο ησλ πνιηηώλ ηεο, 

Επειδή πξνθαλώο δελ έρεηε ηελ ηθαλόηεηα λα αληαπνθξηζείηε ζε ηέηνηεο 

θαηαζηάζεηο. 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ  

και με ηην επιθύλαξη πανηόρ νομίμος δικαιώμαηορ μαρ 

 

Με ηελ παξνύζα καο δηακαξηπξόκαζηε εληνλόηαηα γηα ηελ αζπλέπεηά ζαο ηόζν 

αλαθνξηθά κε ηελ παξαβίαζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ ζηελ κεηαμύ καο ππνγξαθείζα 

ζύκβαζε όζν θαη γηα ηελ έιιεηςε ζπληνληζκνύ εθ κέξνπο ζαο, θαζώο θαη ηελ 

έιιεηςε ελεκέξσζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο ηνπηθνύο θνξείο πνπ επηδεηθλύεηε. Η 

δηαρείξηζε ελόο ηόζν ζνβαξνύ πξνβιήκαηνο, όπσο ηνπ πξνζθπγηθνύ - 

κεηαλαζηεπηηθνύ, ην νπνίν επεξεάδεη εληνλόηαηα ηε δσή ησλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνύ 

καο είλαη πνιύ ζεκαληηθή θαη πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη κε ηε δένπζα ζνβαξόηεηα 

θαη ππεπζπλόηεηα. 

 

Α ΚΑΛΟΤΜΕ 
 

- όπσο ιάβεηε όια ηα αλαγθαία κέηξα γηα νξζή θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ηνπ Hotspot 

σο Κέληξνπ Πξώηεο Υπνδνρήο θαη όρη σο Κέληξνπ Κξάηεζεο, 

- όπσο πξνβείηε ζηελ πιήξε εθκεηάιιεπζε ηνπ ρώξνπ πνπ ζαο έρεη παξαρσξεζεί 

ζηελ ΒΙΑΛ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνύλ θαηλόκελα ζπλσζηηζκνύ ηα νπνία 

νδήγεζαλ ζε ζπγθξνύζεηο θαη επεηζόδηα, 

- όπσο ηεξήζεηε πηζηά ηελ κεηαμύ καο ζύκβαζε, 

- όπσο πξνβείηε άμεζα, ενηόρ 24 ωπών, ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ 

αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ θαηνίθσλ ηεο Φίνπ από ηελ παξακνλή δπζαλάινγα 

κεγάινπ αξηζκνύ κεηαλαζηώλ - πξνζθύγσλ ζην λεζί καο θαη ζηελ εμαζθάιηζε 

ηθαλνπνηεηηθώλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ζην Hotspot. 

- όπσο πξνβείηε άκεζα ζε όιεο ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ επηζθεπή ησλ 

δεκηώλ πνπ έρνπλ πξνθιεζεί ζηε δνκή ηεο ΒΙΑΛ θαη λα εμαζθαιίζεηε ην ίδην γηα ηηο 

θζνξέο πνπ ζα γίλνπλ ζην κέιινλ. 

 

Σε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο εληόο ηαζζόκελεο πξνζεζκίαο κίαο (1) εβδνκάδαο, 

επηθπιαζζόκαζηε γηα θάζε λόκηκν δηθαίσκά καο. 

 

Φίνο, 4ε Απξηιίνπ 2016 

Ο εμσδίθσο δειώλ θαη θαιώλ 
 


