
 
Από: Ομάδα   εθελοντών του “Χωριού του Όλοι Μαζί” με έδρα  δράσης  το ΠΙΚΠΑ.  
Προς: Τα μέλη των συλλογικοτήτων που απαρτίζουν το «Χωριό του Όλοι Μαζί» 
Κοιν.: Δήμος Λέσβου 
          
 
              Μυτιλήνη 
8/3/16 
 
Με αλγεινή έκπληξη διαβάσαμε την επιστολή από τη Συνύπαρξη που πυροδοτεί ένα νέο κύκλο 
αντιπαραθέσεων με τους εθελοντές και την «άγνωστη διαχείριση» που φροντίζει το χώρο των 
πρώην κατασκηνώσεων του ΠΙΚΠΑ εδώ και τριάμισι χρόνια. Είναι αποκαρδιωτικό και 
προσβλητικό το ύφος και η ορολογία που χρησιμοποιήθηκαν στην εν λόγω  επιστολή  με 
στόχο να  μεθοδευτούν εξελίξεις για το χώρο του ΠΙΚΠΑ στη Νεάπολη.  

Μερικές επισημάνσεις : 
 
H Συνύπαρξη αποχώρησε από το ΧΟΜ πριν από δυο μήνες  με επιστολή  της  στην οποία  
απαντήσαμε  αφήνοντας  ανοιχτή τη δυνατότητα  συνεργασίας  και αλληλοϋποστήριξης  ανά 
πάσα  στιγμή. Παρόλα αυτά μέλη της  Συνύπαρξης  παραβρέθηκαν στην πρόσφατη 
προσπάθεια  που έγινε  να ξανακαλέσουμε συλλογικότητες που συμμετείχαν  στο ΧΟΜ  και να 
αποφασίσουμε για το μέλλον του δικτύου. Σε εκείνη τη συνέλευση  τα  μέλη της μας 
επιβεβαίωσαν την απόφασή τους λέγοντας ότι έκριναν σωστό να  αποχωρήσουν, γιατί απείχαν 
για  μήνες   από τις  δράσεις  του Χωριού και του ΠΙΚΠΑ και  δεν συμμετείχαν,  καθώς είχαν 
απορροφηθεί από δικές τους δραστηριότητες. 
 
Για την ιστορία: Από την πρώτη μέρα δημιουργίας του ΧΟΜ και του ΠΙΚΠΑ  συμμετείχαν 
πολλοί ανεξάρτητοι εθελοντές και όχι μόνο συλλογικότητες  με καταστατικό και  τίτλους.  
Κανένας από όλους αυτούς τους εθελοντές  δεν είχε άλλη ιδιότητα παρά αυτή του μέλους του 
Χωριού,  που  ήταν συλλογικό, ανοιχτό και βασιζόταν στην εθελοντική δουλειά και προσφορά 
πολιτών, από όπου και αν προέρχονταν. 
 
Αυτό που έκανε  γνωστό το Χωριό του Όλοι Μαζί ήταν η δημιουργία  αλλά και η 
διαχείριση  για  πάνω  από τριάμισι  χρόνια του πρώτου ανοιχτού  αυτοοργανωμένου  
χώρου φιλοξενίας  στις  πρώην κατασκηνώσεις  του ΠΙΚΠΑ στη Νεάπολη Μυτιλήνης. Ο 
χώρος  αυτός  δεν έμεινε  ανοιχτός  τόσα  χρόνια επειδή κάποιες ΜΚΟ και 
Συλλογικότητες  έβαλαν την υπογραφή τους  σε  μια δικτύωση,  αλλά  γιατί πολίτες 
εθελοντές  βοήθησαν να κρατηθεί  ανοιχτός ο χώρος και δούλεψαν  σκληρά γι’  αυτό. Το 
ΧΟΜ ήταν κάθε  φορά  αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή και 
στήριξαν τις αλληλέγγυες  δράσεις της  δικτύωσης, συμμετέχοντας  στην ανοιχτή  
συνέλευση  όπου και παίρνονταν οι αποφάσεις. 
 
Οι ΑΜΚΕ και  οι συλλογικότητες  που συμμετείχαν στο Χωριό έκαναν τις  δικές  τους 
δράσεις,  μιλούσαν για λογαριασμό των συλλογικοτήτων τους δημόσια. Αυτοί που  
άφησαν όμως πίσω  τις ταμπέλες  τους ή ήταν πάντα   ανεξάρτητοι μιλούσαν  εξ 
ονόματος  του  Χωριού. Γιατί ποιος ορίζει σε  μια  ανοιχτή δικτύωση ποιος είναι αυτός που 
μπορεί να την εκπροσωπεί  εκτός  από εκείνους  που συμμετέχουν ενεργά  σε  αυτή και τις  
συνελεύσεις  της; Για  ποιο ΠΙΚΠΑ και ποιο Χωριό   θα  μιλούσαμε  σήμερα  αν δεν  υπήρχαν 
άνθρωποι να το στηρίξουν μέρα  και νύχτα  εδώ και τόσα  χρόνια (χωρίς  να  ανήκουν σε καμιά 
ΑΜΚΕ ή Σύλλογο); 



Όσον  αφορά  τις γεμάτες υπονοούμενα   κατηγορίες  για  χρηματικά ποσά που κατατίθενται  
στο ΝΑΝ θέλουμε  να  σας  ενημερώσουμε, επειδή απουσιάζατε  από  τις συνελεύσεις,  ότι το 
ΝΑΝ  αποτελεί μια ΑΜΚΕ η οποία στηρίζει  τη λειτουργία ενός  κοινωνικού εστιατορίου   που 
δημιουργήθηκε  για να προσφέρει φαγητό,  προοπτική  εκπαίδευσης  και εργασία  σε  
πρόσφυγες και Έλληνες.   Όπως  γνωρίζετε μέχρι τον Οκτώβριο του 2015 το Χωριό είχε  ένα  
λογαριασμό  τραπέζης  στο όνομα  δυο μελών του. Μετά  από απαίτησή  τους να  καταργηθεί  
αυτός ο λογαριασμός, που εξυπηρετούσε  τις  ανάγκες  του Χωριού, αναγκαστήκαμε  να  
δανειστούμε προσωρινά το λογαριασμό του ΝΑΝ, μια που οι σκοποί του ήταν συναφείς με  
αυτούς του ΧΟΜ,  και τα  μέλη που το υποστήριζαν ήταν όλοι εθελοντές που   κράτησαν με  
την προσφορά  τους  ανοιχτό  το χώρο του ΠΙΚΠΑ. Στόχος μας λοιπόν ήταν να 
εξυπηρετήσουμε τις  ανάγκες  του ΧΟΜ μέχρι να δημιουργήσει δική του νομική οντότητα και 
δικό του λογαριασμό. 

 Να  τονίσουμε  εδώ  ότι  μέχρι τώρα δεν έχει προκύψει θέμα διαχείρισης, γιατί ποτέ δεν 
επιδιώξαμε να συγκεντρώσουμε χρήματα. Ούτε "παροτρύναμε" κανέναν να κάνει δωρεές. 
Μάλιστα, ήταν μέλος της Συνύπαρξης που έφερε στο ΠΙΚΠΑ την πρώτη δωρητή η οποία 
φρόντισε με μεγάλο χρηματικό ποσό να γίνουν απαραίτητες υποδομές και εργασίες. Το 
μοναδικό μέλημα τότε και σήμερα είναι να καλύπτουμε τις ανάγκες των ανθρώπων και να 
λογοδοτούμε για τις οποιεσδήποτε αποφάσεις στη συνέλευση.  

Άλλωστε για όλα όσα κάναμε κάθε μήνα  αποδίδονταν  οικονομικοί απολογισμοί στα μέλη που 
συμμετείχαν στις συνελεύσεις. Ο γενικός οικονομικός  απολογισμός  έγινε  ομόφωνα  
αποδεκτός στη γενική συνέλευση ( με τα αρχικά μέλη). Μας προκαλεί λοιπόν μεγάλη έκπληξη   
η  αστήριχτη  κατηγορία της αδιαφάνειας. Ίσως η επιστολή να ακολουθεί τη γνωστή μέθοδο της 
λάσπης: όσο και να υπερασπιστούμε την αλήθεια κάτι θα μείνει στο τέλος σαν σκιά. 

Το ίδιο μας εκπλήσσει και η απαξίωση του αγώνα που έχει δοθεί. Πώς  είναι δυνατόν μετά  
από τριάμισι χρόνια  προσφοράς  στο  ΠΙΚΠΑ να  μιλάει η Συνύπαρξη  για "προσωρινή" χρήση 
του χώρου με ανοχή της δημοτικής αρχής;  Η δράση μας είναι γνωστή σε ολόκληρο  τον κόσμο   
στο Δήμο Μυτιλήνης αλλά και στους κατοίκους του νησιού. Εκτός  αν αυτό που επιθυμεί η 
Συνύπαρξη είναι η κατάργηση μιας  πρότυπης ανοιχτής  δομής  (στην οποία όλοι οι πολίτες  
μπορούν να συμμετέχουν και να  ελέγχουν) και την παράδοσή  της  στις  ΜΚΟ, κάτι  στο οποίο 
είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι. 
 
Όταν μιλάτε λοιπόν για "υλοποίηση μελέτης του Δήμου", αγνοείτε ότι έχουν εκτελεσθεί μια  
σειρά  μεγάλα έργα μέσα  στο ΠΙΚΠΑ, με ενημέρωση του Δήμου, και ότι όλες  οι ΜΚΟ  που 
προτείνετε ως διάδοχη κατάσταση παραπέμπουν  τα  δυσκολότερα  περιστατικά  τους στο 
ΠΙΚΠΑ για να τα φροντίσουμε εμείς! 
Μας  ζητάτε να  καταγραφούμε στο Δήμο ως “μέλη -οργανώσεις  και συνεργάτες”, ενώ ήδη  το 
έχουν κάνει μερικοί εθελοντές  στο ΠΙΚΠΑ για  καθαρά  πρακτικούς  λόγους. Για μεγάλο μέρος  
της ομάδας όμως η πιστοποίηση της  αλληλεγγύης, όπως και η ποινικοποίηση  της, αποτελεί 
ένα  τεράστιο ζήτημα με πολλούς  κινδύνους.  
Μας  ανησυχεί  δε η πρότασή σας για ένα πλαίσιο διαχείρισης  που θα εξασφαλίζει “διαφάνεια 
και τάξη”  αλλά και τη “ συλλογικότητα”, όταν μιλάτε  για κάτι στο οποίο δεν συμμετέχετε, όταν 
θέλετε  να  αποφασίζουν άλλοι για  αυτούς  που προσφέρουν το χρόνο και την ενέργεια τους 
και όταν θέλετε να εμπλέξετε   ΜΚΟ και Οργανισμούς  σε ένα  επιτυχημένο αυτοοργανωμένο  
εγχείρημα ως όρο  για τη συμμετοχή σας στο εξής.  
 
Η  καθησυχαστική εκτίμηση σας δε  της σημερινής  κατάστασης σε σχέση με το προσφυγικό  
στη Λέσβο,  με  την αναφορά στη δημιουργία σημαντικών  υποδομών  και στο έργο των ΜΚΟ,  
μας  κάνει πραγματικά  εντύπωση. Βρισκόμαστε  στην πιο δύσκολη ίσως  στιγμή της  ιστορίας  



του προσφυγικού στον τόπο μας ,όπου χιλιάδες πρόσφυγες  έχουν εγκλωβιστεί χωρίς  μέλλον 
στη χώρα. Οι θάνατοι  και η εξαθλίωση  συνεχίζονται,  ενώ  ο κίνδυνος, που το 2012  μας  
συσπείρωσε, της αύξησης φασιστικών και ρατσιστικών αντιδράσεων, είναι μεγαλύτερος  από 
ποτέ. Είναι  η στιγμή  που χρειάζεται όλοι  μαζί  να  συγκεντρώσουμε  τις  δυνάμεις  μας  και να  
συνεργαστούμε, όχι  να καταγγέλλουμε  ανυπόστατα  ο ένας  τον άλλο και να διαλύουμε ό,τι 
πιο ισχυρό και αποτελεσματικό έχουμε  φτιάξει Όλοι Μαζί. 
 
Σας  ενημερώνουμε ότι η ομάδα  των ανθρώπων που λειτουργούν στο  χώρο του 
ΠΙΚΠΑ,  όπως  αποφασίστηκε και στην  τελευταία  σύσκεψη των συλλογικοτήτων που 
ίδρυσαν το ΧΟΜ, θα  δημιουργήσει μια νομική μορφή  με  το όνομα “Αλληλεγγύη 
Λέσβου”.  Τις αποφάσεις  για  τις δράσεις μέσα και έξω  από το ΠΙΚΠΑ θα  συνεχίσει να 
τις παίρνει η ανοιχτή συνέλευση. Η “Αλληλεγγύη Λέσβου” θα  συνεχίσει να συμμετέχει 
στην   δικτύωση  των οργανώσεων και πολιτών της  Λέσβου “το Χωριό του Όλοι Μαζί” 
Με  αυτό τον τρόπο αποφεύγουμε  τη μετατροπή μιας  ανοιχτής  δικτύωσης  
οργανώσεων και πολιτών σε  μια  ΑΜΚΕ που θα  την εκπροσωπούν μέλη ΑΜΚΕ και 
Συλλόγων. 
 
Κλείνοντας  να  πούμε  ότι  αυτή τη στιγμή  με  κέντρο  το χώρο του ΠΙΚΠΑ στη Νεάπολη, που 
έχει φιλοξενήσει πάνω  από 8.000 πρόσφυγες  αυτά τα  τριάμισι χρόνια, αναπτύσσουμε  τις 
παρακάτω  δράσεις: 
 
-Φιλοξενία οικογενειών, ευάλωτων, ανάπηρων, ασθενών και θυμάτων ναυαγίων αλλά 
και  αιτούντων  άσυλο και οικογενειακής  επανένωσης. 
-Ιατροφαρμακευτική και  ψυχοκοινωνική   υποστήριξη δεκάδων προσφύγων 
καθημερινά. 
-Μαθήματα  Ελληνικής  και Αγγλικής  γλώσσας  για  τους πρόσφυγες  που αιτούνται  
άσυλο αλλά και δημιουργικά εργαστήρια  για παιδιά και ενήλικους. 
-Υποστήριξη του Νοσοκομείου και του ΠΕΔΥ Μυτιλήνης  με  ιατρικά μηχανήματα  και 
υλικά. 
-Διανομή φαγητού, ρούχων, φαρμάκων και ότι άλλο ζητηθεί σε οικογένειες  Ελλήνων 
και σχολεία. 
-Παροχή φαγητού καθημερινά εδώ και πολλούς μήνες  στη Μόρια, στο λιμάνι  και όπου 
ζητηθεί (500-1500 μερίδες  αυτή την εποχή ) 
-Ανάπτυξη μεγάλων έργων συντήρησης, αποκατάστασης  και επισκευής  των 
υποδομών των κατασκηνώσεων που ήταν χωρίς τεχνική υποστήριξη για  χρόνια. 
-Ομάδα που  δρα  στην παραλία της περιοχής του αεροδρομίου . 
-Δικτύωση με πρωτοβουλίες  σε όλη την Ελλάδα  και στο εξωτερικό και διανομή υλικών 
και τροφίμων όπου  μας  ζητείται σε  δομές μέσα  στο νησί και σε όλη την Ελλάδα. Αυτή 
τη στιγμή ομάδα  από το χώρο του ΠΙΚΠΑ υποστηρίζει πρόσφυγες  στην Ειδομένη. 
-Υποστήριξη και παρουσία  από το 2012  στις  ταφές  των προσφύγων και υποστήριξη 
των οικογενειών  τους. 
-Υποστήριξη  άμεσων αερομεταφορών  προσφύγων από το Νοσοκομείο Μυτιλήνης στο 
Παίδων στην Αθήνα  για  να σωθούν ζωές παιδιών. 
-Υποστήριξη και συνεργασία με ομάδες  διάσωσης  στο νησί για  να συνεχίζουν να  
σώζουν ζωές. 
-Δημιουργία Βιβλιοθήκης  για  πρόσφυγες. 
-Αναζήτηση χώρων στέγασης και απασχόλησης  προσφύγων. 
 
Οι καιροί απαιτούν οι λύσεις  να  δοθούν από την κοινωνία χωρίς ανταγωνισμούς και παιχνίδια 
εξουσίας.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 
 


