
    

1 

 

 
ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ 

ΦΘΙΩΣΙΔΑ 
Ν.Π.Δ.Δ 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 
 

ΨΗΦΙΜΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟΤ ΦΘΙΩΣΙΔΑ 

Για τη δημιουργία κζντρου φιλοξενίασ προςφφγων 

ςτη θζςη «Μαυρομαντήλα» του Δ. Λαμιζων 

 

Λαμία, 14 Ιανουαρίου 2020 

 

Το μεταναςτευτικό/προςφυγικό ηιτθμα δεν πρόκειται για ζνα πρόςκαιρο ι ςυγκυριακό 

φαινόμενο αλλά για το ςθμαντικότερο ίςωσ ηιτθμα, μακράσ διάρκειασ, που κα ςυνεχίςει να 

αντιμετωπίηει θ χϊρα μασ.  

 

Τα κφματα αυτϊν των πλθκυςμϊν που παίρνουν το δρόμο τθσ μετανάςτευςθσ, αλλάηουν 

ουςιαςτικά και τθν ανκρωπογεωγραφία των περιοχϊν, προκαλϊντασ τισ περιςςότερεσ φορζσ 

ςθμαντικά προβλιματα ωσ προσ τθν εφρυκμθ λειτουργία των τοπικϊν κοινωνιϊν & οικονομιϊν.  

Η διαχείριςθ τθσ όλθσ κατάςταςθσ ανάγεται ςε μείηονοσ ςθμαςίασ εκνικό κζμα. Απαιτεί 

καρραλζεσ πολιτικζσ για τθν άμβλυνςθ των αντιφάςεων, πολφ περιςςότερο για τθ διευκζτθςθ 

των μεγάλων προβλθμάτων, που το φαινόμενο υποκάλπει και αναπαράγει.  

 

Το φαινόμενο βρικε τθν πατρίδα μασ απροετοίμαςτθ, απροςτάτευτθ, βαριά καταπονθμζνθ από 

τθν πολυετι κρίςθ  και χωρίσ αποτελεςματικό ςχεδιαςμό αντιμετϊπιςθσ των επιπτϊςεων. Η 

Ελλάδα κλικθκε να ςθκϊςει ςτισ πλάτεσ τθσ αρκετά δυςανάλογο βάροσ από αυτό που αντζχει. 

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν προςπάκεια επίλυςθσ του ηθτιματοσ είναι ο δθμόςιοσ 

διάλογοσ, οφτωσ ϊςτε να βρεκοφν οι ςυγκλίςεισ και να ενιςχυκοφν οι δυναμικζσ πολιτικζσ 

αντιμετϊπιςθσ.  

 

Σαχ.Δ/νση: ΟΘΩΝΟ 3 - ΛΑΜΙΑ 35131  
Σηλ.2231022112, 2231021395  
Φαξ. 2231030985 
http://www.fthiotidoscc.gr  
e-mail: info@fthiotidoscc.gr 
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Στθν περιοχι μασ και μετά τθ διαφαινόμενθ πρόταςθ του αρμόδιου Υπουργείου για τθ 

δθμιουργία κζντρου φιλοξενίασ προςφφγων ςτθ κζςθ «Μαυρομαντιλα» του Δ. Λαμιζων, πολλά 

είναι τα ερωτιματα και τα δυςεπίλυτα ηθτιματα που δθμιουργοφνται.  

 

Ξεκακαρίηουμε από τθν αρχι ότι το αίςκθμα αλλθλεγγφθσ, ανκρωπιάσ και ςυμπαράςταςθσ των 

κατοίκων τθσ Φκιϊτιδασ και ςυγκεκριμζνα τθσ Λαμίασ, βρίςκεται ςτο υψθλότερο επίπεδο και 

όλοι οι φορείσ αντιμετωπίηουμε τθν κατάςταςθ με ιδιαίτερθ ςοβαρότθτα & ευαιςκθςία.  

 

Η φερόμενθ ωσ πρόταςθ του Υπουργείου για τθ δθμιουργία πρόχειρου καταυλιςμοφ ςε ςθμείο 

πλθςίον τθσ Βιομθχανικισ Ρεριοχισ Λαμίασ κεωροφμε ότι κα οξφνει αντί να αμβλφνει το ιδθ 

τεταμζνο κλίμα.  

 

Το Επιμελθτιριο Φκιϊτιδασ εκπροςωπϊντασ το ςφνολο των επιχειριςεων, εκφράηει τθν κάκετθ 

αντίκεςι του ςε αυτόν το ςχεδιαςμό. Στθν ευρφτερθ περιοχι τθσ ΒΙ.ΡΕ. μετακινοφνται 

εμπορεφματα μζςω βαρζων οχθμάτων με ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ αςφαλείασ. Με τθν 

εγκατάςταςθ του πλθκυςμοφ αυξάνονται οι πικανότθτεσ ατυχιματοσ με ςοβαρζσ ςυνζπειεσ τόςο 

για τισ επιχειριςεισ, όςο και για τουσ διοικοφντεσ του κζντρου. 

 

Η οικονομικι και επιχειρθματικι ηωι τθσ περιοχισ μασ ζχει βγει πλθγωμζνθ από τθν πολυετι 

κρίςθ και μία απόφαςθ τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ για εγκατάςταςθ προςφφγων ςτον 

επιχειρθματικό πνεφμονα τθσ ΒΙ.ΡΕ. Λαμίασ κα αποτελζςει το τελειωτικό χτφπθμα. 

 

Δεν είμαςτε αρνθτικοί ωσ προσ τθν υποδοχι και φιλοξενία των προςφφγων, είμαςτε όμωσ 

ολοκλθρωτικά απζναντι ςτον πρόχειρο ςχεδιαςμό, ςτα «παςαλείμματα», ςτο κουκοφλωμα του 

προβλιματοσ και ςτισ λφςεισ ςτο «πόδι».  

Η διαχείριςθ του προβλιματοσ απαιτεί οργανωμζνεσ δομζσ με ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ, που 

δεν κα διαταράςςεται θ λειτουργία τθσ κοινωνίασ και τθσ οικονομίασ. Απαιτεί οι εγκαταςτάςεισ 

να ικανοποιοφν τισ ανκρϊπινεσ ανάγκεσ, θ λειτουργία των χϊρων να διζπεται από κανόνεσ οι 

οποίοι κα ελζγχονται για τθν τιρθςι τουσ.  
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Απαιτείται επίςθσ οργανωμζνθ φφλαξθ του κζντρου, ολοκλθρωμζνθ παροχι λειτουργιϊν 

υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ, ιατροφαρμακευτικι & νοςθλευτικι φροντίδα.  

 

Λζμε ΟΧΙ ςτθ δθμιουργία πρόχειρων καταυλιςμϊν τφπου «Μαυρομαντιλα» κουκουλϊνοντασ το 

πρόβλθμα δθμιουργϊντασ περιςςότερα προβλιματα από αυτά που καλείται να επιλφςει. 

 

Λζμε ΟΧΙ ςτθ προχειρότθτα και ςτον ςχεδιαςμό για εμάσ χωρίσ εμάσ. 

 

Λζμε ΟΧΙ ςτθν υποβάκμιςθ τθσ ΒΙ.ΡΕ. Λαμίασ, τον μοναδικό βραχίονα ανάπτυξθσ τθσ περιοχισ 

μασ. 

 

Λζμε ΝΑΙ ςτθ δθμιουργία οργανωμζνων δομϊν φιλοξενίασ με όρουσ ανκρωπιάσ & αλλθλεγγφθσ, 

με κανόνεσ & προχποκζςεισ, με ςεβαςμό του κοινωνικοφ ςυνόλου και των τοπικϊν 

ιδιαιτεροτιτων τθσ κάκε περιοχισ, ςε ςυνεννόθςθ και με ςυναπόφαςθ με τουσ φορείσ τθσ 

Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ τουσ οποίουσ και ςτθρίηουμε. 

 

Λζμε ΟΧΙ ςε οργανιςμοφσ και ςε οποιοδιποτε «παραοργανιςμό» να αναλάβουν τθ διαχείριςθ 

χωρίσ ζλεγχο και κανόνεσ. Να μθν δραςτθριοποιείται καμία «οργάνωςθ» ςε δομι και να μθ γίνει 

θ οποιαδιποτε ανάκεςθ αρμοδιοτιτων ςε αυτζσ.  Οι φορείσ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ κατζχουν 

τθν τεχνογνωςία ϊςτε να ζχουν τον απόλυτο ζλεγχο για τθ ςφνκεςθ των φιλοξενουμζνων, ζτςι 

ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ομαλι λειτουργία τθσ δομισ καταρχιν, αλλά και θ ομοιογζνεια τθσ 

απρόςκοπτα και χωρίσ προςτριβζσ και οχλιςεισ ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ και ςτον ευρφτερο 

ανκρωπογεωγραφικό χϊρο.  

 

Το Επιμελθτιριο Φκιϊτιδασ ςτο πλαίςιο του κοινωνικοφ του ρόλου που ςυμβαδίηει με τθν 

επιχειρθματικι εκπροςϊπθςθ, επιβάλλεται να ςυμμετζχει ςτο ςχεδιαςμό όπωσ και όλοι οι 

φορείσ. 
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Στο πλαίςιο αυτό, το Διοικθτικό Συμβοφλιο του Επιμελθτθρίου Φκιϊτιδασ αποφάςιςε ομόφωνα 

να εκφράςει τθν αντίκεςθ του ςτισ ςχεδιαηόμενεσ πολιτικζσ για τουσ λόγουσ που 

προαναφζρκθκαν και ςτθν επιλογι τθσ ςυγκεκριμζνθσ τοποκεςίασ πλθςίον τθσ ΒΙ.ΡΕ. Λαμίασ. 

 

Επίςθσ, αποφάςιςε ομόφωνα τθν αποςτολι του παρόντοσ ψθφίςματοσ ςτον Υπουργό 

Ρροςταςίασ του Ρολίτθ, κ. Μιχάλθ Χρυςοχοϊδι και ςτο Γενικό Γραμματζα Μεταναςτευτικισ 

Ρολιτικισ, Υποδοχισ & Αςφλου κ. Ράτροκλο Γεωργιάδθ, με τθν ζκκλθςθ να λθφκοφν ςοβαρά 

υπόψθ οι παρατθριςεισ μασ και οι προτάςεισ μασ.  

 

Ππωσ και ςτισ επιχειριςεισ μασ ζχουμε ςαφζσ πλάνο, προγραμματιςμό, ςχεδιαςμό, τιρθςθ και 

ζλεγχο αντίςτοιχα πρζπει να γίνει και για τισ δομζσ που κα δθμιουργθκοφν ςε ςθμείο που κα 

ςυμφωνθκεί. 

 

Ειδάλλωσ, κα οδθγθκοφμε ςε καταςτάςεισ όπου οι τοπικζσ κοινωνίεσ κα ηουν ςε ςυνκικεσ 

«ζκτακτθσ ανάγκθσ» με ανυπολόγιςτεσ επιπτϊςεισ ςτθν ελλθνικι κοινωνία και ςτθ χϊρα. 

 

 

 

Για το Επιμελθτιριο Φκιϊτιδασ 

Ο Ρρόεδροσ, 

Ακανάςιοσ Ηλ. Κυρίτςθσ 

 

 

 


