ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Μοσχάτο, 19/5/11

∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ
Έδρα: Κοραή 36 & Αγ. Γερασίµου, Τ.Κ. 18345
Τηλ. Κέντρο: 213 20 19 600, FAX: 210 9416154
ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΝ
Αριθ. Πρωτ.: ……12346……………………..

ΠΡΟΣ:
• Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, κύριο Ιωάννη
Ραγκούση
• Υπουργό Εξωτερικών, κύριο ∆ηµήτρη ∆ρούτσα
• Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
κύριο Ανδρέα Λοβέρδο
• Υπουργό Προστασίας Πολίτη, κύριο Χρήστο
Παπουτσή
• Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
κυρία Άννα Νταλάρα
Κοιν.: ΚΕ∆ΚΕ - ΤΕ∆ΚΝΑ

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΣΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΩΝ
ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ

Αξιότιµοι κύριοι Υπουργοί, κυρία Υφυπουργέ,
Με µεγάλη µας έκπληξη και µε ιδιαίτερη αγανάκτηση πληροφορηθήκαµε για την
µετατροπή του Ξενοδοχείου «Φοίβος» στο Μοσχάτο, στην οδό Κανάρη 20, σε ξενώνα
µεταναστών.
Η περιοχή στην οποία βρίσκεται το ξενοδοχείο είναι περιοχή όπου υπάρχουν µόνο
κατοικίες. Το εν λόγω ξενοδοχείο στο πίσω µέρος του συνορεύει µε ∆ηµοτικό παιδικό
σταθµό, στον οποίο φιλοξενούνται 120 παιδιά. Σε απόσταση 50m και 200m βρίσκονται
άλλοι δύο ιδιωτικοί παιδικοί σταθµοί και µία παιδική χαρά.
Επειδή το πρόβληµα της λύσης του µεταναστευτικού δεν µπορεί να µετατοπίζεται από το
κέντρο της Αθήνας σε περιφερειακούς ∆ήµους και µάλιστα χωρίς συνεννόηση µε τις τοπικές
κοινωνίες, σας ενηµερώνουµε ότι σε περίπτωση που γίνει πράξη η µετατροπή του
ξενοδοχείου Φοίβου σε ξενώνα µεταναστών, θα υπάρξει ιδιαίτερα σκληρή αντίδραση από
τους κατοίκους της περιοχής και την ∆ηµοτική αρχή.
Η περιοχή µας είναι µία «φιλήσυχη» περιοχή που διατηρεί ακόµα τον «οικογενειακό» της
χαρακτήρα και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της. Στην

περιοχή του Μοσχάτου ήδη στεγάζεται εδώ και χρόνια το πολιτιστικό κέντρο Αράβων, ενώ
στην περιοχή του Ταύρου ο Ναός των Ινδών. Όπως προκύπτει, ο ∆ήµος Μοσχάτου-Ταύρου
φιλοξενεί εγκαταστάσεις και υποδοµές υπερτοπικού χαρακτήρα για µετανάστες, µε συχνές
συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις για τα µέλη-επισκέπτες τους. Επιπρόσθετα, η περιοχή είναι
ήδη αρκετά επιβαρυµένη µε σηµαντικό αριθµό µεταναστών που κατοικούν στον ιστό της
πόλης.
Η αποκέντρωση του προβλήµατος των µεταναστών είναι ένα σηµαντικό ζήτηµα.
Θεωρούµε σκόπιµο ότι η επιλογή του χώρου θα πρέπει να γίνεται µε µελέτη, βάσει
συγκεκριµένων δεδοµένων και κριτηρίων και βέβαια µε τη σύµφωνη γνώµη της ∆ηµοτικής
Αρχής.
Πιστεύω πως θα λάβετε σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι ήδη υπάρχουν σηµαντικές
αντιδράσεις µε την αρχική γνωστοποίηση του εν λόγω θέµατος.
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