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Υπέρ των εθελοντών το ΠΕΔΥ Μυτιλήνης και κατά της απόφασης Γαληνού για εκκένωση
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Πάνω από 40 περιστατικά προσφύγων και μεταναστών που έχρηζαν ιατρικής εξέτασης κλήθηκε να αντιμετωπίσει το ΠΕΔΥ
Μυτιλήνης το περασμένο Σαββατοκύριακο, το προσωπικό του οποίου ανέμενε επί ώρες να «επιστρέψει» κάποιος τους
πρόσφυγες στον Καρά Τεπέ μετά το πέρας των εξετάσεων. Και τα παραπάνω χωρίς διερμηνέα παρών ή έστω διά
τηλεφώνου. Το κενό αυτό κάλυψαν γι’ άλλη μια φορά οι εθελοντές του ΠΙΚΠΑ και γι’ αυτόν το λόγο γιατροί και προσωπικό
του ΠΕΔΥ επισημαίνουν ότι το ΠΙΚΠΑ πρέπει να παραμείνει ανοιχτό.

Πάνω από 40 περιστατικά προσφύγων και μεταναστών που έχρηζαν ιατρικής εξέτασης κλήθηκε να αντιμετωπίσει το ΠΕΔΥ
Μυτιλήνης το περασμένο Σαββατοκύριακο, το προσωπικό του οποίου ανέμενε επί ώρες να «επιστρέψει» κάποιος τους
πρόσφυγες στον Καρά Τεπέ μετά το πέρας των εξετάσεων. Και τα παραπάνω χωρίς διερμηνέα παρών ή έστω διά
τηλεφώνου. Το κενό αυτό κάλυψαν γι’ άλλη μια φορά οι εθελοντές του ΠΙΚΠΑ και γι’ αυτόν το λόγο γιατροί και προσωπικό
του ΠΕΔΥ επισημαίνουν ότι το ΠΙΚΠΑ πρέπει να παραμείνει ανοιχτό.

«Από ενημέρωση που είχαμε από την ομάδα που υποστηρίζει τη λειτουργία του ΠΙΚΠΑ - Αλληλεγγύη Λέσβου μάθαμε για
την επιθυμία του δημάρχου Λέσβου να εκκενωθεί ο χώρος στον οποίο δραστηριοποιούνται», λέει ο διευθυντής του ΠΕΔΥ
Μιχάλης Χατζηγιάννης, ενώ εκτιμά ότι η άμεση προτροπή εκκένωσης «υπονομεύει τη συνέχιση της απρόσκοπτης
λειτουργίας του».

Παράλληλα, με αφορμή την «τις παλιές καλές εποχές του Σεπτέμβρη» που επανήλθαν «με διακομιδές περιστατικών από
Καρά Τεπέ και Μόρια με ΕΚΑΒ» χωρίς να είναι αναγκαία η χρήση ασθενοφόρου βάσει βαρύτητας περιστατικού, ο κ.
Χατζηγιάννης περιέγραψε την κατάσταση: παραμονή επί ώρες των ευάλωτων ομάδων του Καρά Τεπέ μετά την
εξυπηρέτησή τους από τις δομές χωρίς να αναλαμβάνει κανείς τη μεταφορά τους πίσω στο κέντρο φιλοξενίας, έλλειψη
συνοδού διερμηνέα, γεγονός που παρεμπόδισε και επιβράδυνε εξαιρετικά το έργο του ΠΕΔΥ. 

Αποσυμφόρηση δομών λόγω ΠΙΚΠΑ 
«Γι’ άλλη μια φορά καταφύγαμε -όπως και τότε- στην κλήση και συνδρομή των παλιών τοπικών γνωστών εθελοντών του
ΠΙΚΠΑ, που διακίνησαν τον κόσμο και παρείχαν υλικά, φάρμακα, διερμηνεία», λέει ο κ. Χατζηγιάννης, που επισημαίνει ότι
η δομή του ΠΙΚΠΑ συνέβαλε έως τώρα στην υποστήριξη προσφύγων και ντόπιων οικογενειών Ελλήνων κυρίως
ανασφάλιστων και οικονομικά αδύναμων με φάρμακα, τρόφιμα, είδη υγιεινής και ρουχισμό, αποσυμφόρηση δημόσιων
δομών Υγείας με την περίθαλψη και παρακολούθηση των περιστατικών τους στο χώρο τους χωρίς άσκοπη χρήση
υπηρεσιών υγείας, κάλυψη επί 24ώρου βάσης με διερμηνεία για όλα τα περιστατικά που διακομίζονταν κι όχι μόνο για
τους ασθενείς τους, διακομιδή από και προς το ΠΕΔΥ, παροχή ιατρικών μηχανημάτων και ιατρικού εξοπλισμού.

«Η αναγκαιότητα στήριξης λοιπόν του ΠΙΚΠΑ, που δεν εξαρτάται από προγράμματα και χρηματοδοτήσεις που κάποτε
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«Η αναγκαιότητα στήριξης λοιπόν του ΠΙΚΠΑ, που δεν εξαρτάται από προγράμματα και χρηματοδοτήσεις που κάποτε
τελειώνουν και αφήνουν ξεκρέμαστες τις δομές και τους ανθρώπους, βρίσκει σύμμαχους κι εμάς, το υγειονομικό-ιατρικό
προσωπικό του ΠΕΔΥ Λέσβου», κατέληξε ο κ. Χατζηγιάννης.

 

Και η Ένωση Γιατρών ΕΣΥ με το ΠΙΚΠΑ 

Το ΔΣ της Ένωσης Ιατρών ΕΣΥ Λέσβου συνυπογράφει την επιστολή συμπαράστασης για να μη σταματήσει η δράση
αλληλεγγύης στο χώρο των πρώην κατασκηνώσεων ΠΙΚΠΑ. 
«Σε μια κρίσιμη και μεταβατική φάση για την κοινωνία, με τις εγκληματικές δυνάμεις του φασιστικού κόμματος να
ξεπηδούν από τα σκοτάδια, ζητάμε να στηριχθεί η προσπάθεια ανοιχτής αλληλέγγυας φιλοξενίας στο πρώην ΠΙΚΠΑ
Λέσβου, που από την πρώτη στιγμή μάχεται ενάντια στην κράτηση των προσφύγων, τις πολιτικές εξαθλίωσης και την
απειλή των φασιστικών και ρατσιστικών πρακτικών.

Θεωρούμε ότι σε αυτήν την πολύ δύσκολη καμπή θα πρέπει να υποστηριχθούν οι αλληλέγγυες ομάδες και δομές
φιλοξενίας ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για ανθρώπινες και βιώσιμες λύσεις μέσα στην κοινωνία», καταλήγει
σχετική ανακοίνωση.
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