
- Η Περιφέρεια Αιγαίου πρέπει να επαναξετάσει την απόφασή της για το 
κλείσιµο του ΠΙΚΠΑ - 

  
Κατόπιν ακροαµατικής διαδικασίας και αυτοψίας στον χώρο φιλοξενίας 
προσφύγων στις πρώην εγκαταστάσεις του ΠΙΚΠΑ Λέσβου, εκδόθηκε στις 
16.7.2018  η απόφαση του δικαστηρίου Μυτιλήνης κατά την οποία 
απορρίπτεται η αίτηση ασφαλιστικών µέτρων που υπέβαλαν 5 ξενοδοχεία της 
περιοχής της Νεάπολης Μυτιλήνης και 2 ιδιώτες.  Ανάµεσα σε άλλα, η αίτηση 
αναφερόταν σε κινδύνους για διαφυγόντα κέρδη των συγκεκριµένων 
ξενοδοχείων, υποβάθµιση του περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας και της 
ποιότητας ζωής της περιοχής. Τα ασφαλιστικά µέτρα υποστήριξαν µε 
παρέµβαση τους ο Δήµος της Λέσβου και η Ένωση Ξενοδόχων Λέσβου.  
 
Η αίτηση κατατέθηκε όταν η άτυπη δοµή φιλοξενούσε για 3 εβδοµάδες, 
περίπου 350 Κούρδους πρόσφυγες (επιπλέον των ήδη 103 κατοίκων) που 
εγκατέλειψαν το hot spot της Μόριας ύστερα από βίαια επεισόδια.  Η 
Αλληλεγγύη Λέσβου, οι οµάδες, συλλογικότητες και πολίτες που 
υποστηρίζουν τη λειτουργία του ΠΙΚΠΑ Λέσβου νοιώθουν δικαίωση µετά την 
απόφαση που καταρρίπτει τους ισχυρισµούς ότι η δοµή είναι επιζήµια για το 
κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον.  
 
Ο ανοιχτός αυτός κοινωνικός χώρος λειτουργούσε κι εξακολουθεί να 
λειτουργεί µε γνώµονα πάντα την αξία της αλληλεγγύης και της συµµετοχής 
των πολιτών στην επίλυση κρίσιµων καταστάσεων και κοινωνικών ζητηµάτων 
που αντιµετωπίζει  η κοινωνία της Λέσβου µέσα στην συνεχιζόµενη 
προσφυγική κρίση.  Έτσι και σήµερα, τo ΠΙΚΠΑ Λέσβου εξακολουθεί 
να  υποστηρίζει ευάλωτους  πρόσφυγες  στον χώρο των πρώην 
κατασκηνώσεων και συνεχίζει να  αναπτύσσει δράσεις αλληλεγγύης.  
  
Η απόφαση απαγόρευσης λειτουργίας του ΠΙΚΠΑ από την Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου βασιζόµενη στις παρατηρήσεις της υγειονοµικής υπηρεσίας 
είναι σε ισχύ. Στις 12.7.2018 κατατέθηκε προσφυγή κατά της απόφασης 
αυτής. Επίσης καθώς έχουν  ληφθεί σοβαρά υπόψη από το ΠΙΚΠΑ οι 
παρατηρήσεις της υγειονοµικής υπηρεσίας (µετά από έλεγχο που 
πραγµατοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της προσωρινής φιλοξενίας των περίπου 
350 Κούρδων προσφύγων), τα προβλήµατα που επισηµάνθηκαν έχουν από 
καιρό επιλυθεί. 
 
Ζητάµε από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να επανεξετάσει την απόφαση 
της για απαγόρευση της λειτουργίας του ΠΙΚΠΑ λαµβάνοντας επίσης υπόψη 
της την απόφαση του δικαστηρίου που απορρίπτει την ύπαρξη κινδύνου για 
την δηµόσια υγεία και το περιβάλλον.  
  
Καθώς ένα από τα επιχειρήµατα της Περιφέρειας Αιγαίου είναι ο «άτυπος» 
χαρακτήρας  της  δοµής την καλούµε να λάβει υπόψη της τον ουσιαστικό ρόλο 
και την ιστορία του ΠΙΚΠΑ Λέσβου ως χώρου φιλοξενίας προσφύγων, την 
αναγνώριση του σε διεθνές επίπεδο αλλά και την προσπάθεια που 
καταβάλουµε να διατηρήσουµε και  να προάγουµε άξιες που αφορούν στην 
κοινωνική συνοχή, στην ποιότητα ζωής των πολιτών και στη δηµόσια υγεία 
και το περιβάλλον. 



 
Ζητάµε από το Υπουργείο Μεταναστευτικής πολιτικής,  που µε  δηλώσεις  του 
Υπουργού κ. Δηµήτρη Βίτσα αναγνώρισε τον ρόλο και την σηµασία της 
δοµής, να λάβει υπόψη του τον ανοιχτό και ανεξάρτητο χαρακτήρα της δοµής 
που της επέτρεψε να ανταποκριθεί στις τεράστιες ανάγκες φιλοξενίας και 
υποστήριξης των προσφύγων. 
 
Θέλουµε  να εκφράσουµε  ένα µεγάλο ευχαριστώ τόσο στου κατοίκους του 
ΠΙΚΠΑ όσο και στους Κούρδους πρόσφυγες που εκτάκτως φιλοξενήθηκαν 
στο χώρο για την αµέριστη συµπαράσταση και υποστήριξή τους.  Ένα µεγάλο 
ευχαριστώ σε όλες και όλους (στην Ελλάδα και το εξωτερικό) που στήριξαν 
και συνεχίζουν να στηρίζουν το ΠΙΚΠΑ µε την καµπάνια 
#save pikpa και AVAAZ. Η στήριξη τους είναι σηµαντική για το µέλλον του 
ΠΙΚΠΑ. Όλες  οι επιστολές και τα  µηνύµατα  θα  αποσταλούν σε  έντυπη 
µορφή  στην Περιφέρεια  Βορείου Αιγαίου. 
	  

ΥΓ. Για οποιαδήποτε επικοινωνία µε το ΠΙΚΠΑ, µπορείτε να καλέσετε στο 

(0030)6934727091 ή να στείλετε e-mail στο 
communicationspikpa@gmail.com. 


