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ΨΗΦΙΣΜΑ
για το ΠΙΚΠΑ Λέσβου

Το ΠΙΚΠΑ Λέσβου είναι ένας ανοικτός προσφυγικός καταυλισμός ο οποίος λειτουργεί εδώ και τρία χρόνια και  
φιλοξενεί μερικούς από τους πλέον ευάλωτους πρόσφυγες: ανάπηρους, ασθενείς, έγκυες, μητέρες με παιδιά και 
οικογένειες  θυμάτων  ναυαγίων.  Λειτουργείται  από  εθελοντές  αλληλέγγυους  σε  μια  συνθήκη  όπου  χιλιάδες 
πρόσφυγες  και  μετανάστες  φτάνουν  στο  νησί  συνεχώς  και  η  απουσία  κρατικών  υποδομών  είναι  σχεδόν 
σκανδαλώδης, με αποτέλεσμα η οδύσσεια των κατατρεγμένων από τον πόλεμο να συνεχίζεται και στο ελληνικό 
έδαφος. 

Εδώ και μεγάλο διάστημα ο συγκεκριμένος χώρος αντιμετωπίζει την απειλή της εκκένωσης από τις Δημοτικές 
Αρχές. Τελευταία μάλιστα ο Δήμαρχος Λέσβου, Σπύρος Γαληνός, ανακοίνωσε στους αλληλέγγυους εθελοντές 
ότι ο χώρος θα εκκενωθεί και στη συνέχεια θα μετατραπεί σε παιδικές κατασκηνώσεις και αθλητικό κέντρο. 

Οι άνθρωποι που φιλοξενούνται στο ΠΙΚΠΑ χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
και δεν μπορούν να μετακινηθούν, παρά μόνο αν εξασφαλιστούν συνθήκες φιλοξενίας που θα καλύπτουν τις 
ειδικές ανάγκες τους.  Επιπλέον πρόκειται  για αιτούντες άσυλο, μετεγκατάσταση ή οικογενειακή επανένωση, 
διαδικασίες που απαιτούν ένα εύλογο χρονικό διάστημα παραμονής σε ένα προστατευμένο περιβάλλον για να 
ολοκληρωθούν. 

Η προσπάθεια για κατάργηση του καταυλισμού στο χώρο ΠΙΚΠΑ της Λέσβου αποτελεί συνέχεια μιας πολιτικής 
ποινικοποίησης της αλληλεγγύης που εκφράζεται με αυτοοργανωμένο τρόπο προς τους πρόσφυγες (ανάλογα 
περιστατικά  καταστολής  έχουν  ξαναυπάρξει  πάλι  στη  Λέσβο)  και  στην  πραγματικότητα  αντιστρατεύεται  το 
δυνάμωμα ενός αξιοθαύμαστου δικτύου αλληλεγγύης που μέχρι στιγμής έχει καταφέρει να παράσχει ιατρεία, 
κοινωνικές κουζίνες, ομάδες διάσωσης, χώρους διαμονής κ.α. 

Όλα αυτά συμβαίνουν λίγες μόλις εβδομάδες μετά την τελευταία Σύνοδο κορυφής της ΕΕ και την υπογραφή της  
συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, με τις οποίες κατοχυρώνονται και επίσημα τα κλειστά σύνορα και η επί της ουσίας 
κατάργηση της συνθήκης Σέγκεν, η στρατιωτική περιφρούρηση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ από το ΝΑΤΟ, 
οι επαναπροωθήσεις με διαδικασίες, η παροχή ασύλου με το σταγονόμετρο και η δημιουργία νέων hot-spots. 
Έτσι, με τον πόλεμο να μαίνεται στη Μέση Ανατολή και με κλειστά σύνορα, η Ελλάδα μετατρέπεται σε αδιέξοδο 
για χιλιάδες πρόσφυγες και τα νησιά σε φυλακές. 

Απαιτούμε:
• Ανοιχτά σύνορα. 
• Άσυλο για  όλους  τους  αιτούντες,  νομιμοποίηση και  ίσα δικαιώματα για  όλους  τους  πρόσφυγες  και 

μετανάστες.
• Να σταματήσουν οι απειλές για εκκένωση του καταυλισμού στο ΠΙΚΠΑ της Λέσβου. 
• Όχι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων και μεταναστών. 
• Να μην εφαρμοστεί η συνθήκη ΕΕ-Τουρκίας.
• Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες και μετανάστες.
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