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 Για να ξαναγίνει το «Χωριό»… του «Όλοι μαζί»

Παρέμβαση της «Συνύπαρξης» για ανασυγκρότηση

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 04|03|2016 23:50

Την ανασυγκρότηση του «Χωριού του Όλοι Μαζί», του δικτύου εθελοντών και συλλογικοτήτων που ξεκίνησε το 2012 και
τώρα κατακερματίζεται, ζητά με επιστολή-παρέμβαση η «Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο», που υπήρξε από τα
ιδρυτικά μέλη του «Χωριού», αλλά στη συνέχεια αποστασιοποιήθηκε.

Την ανασυγκρότηση του «Χωριού του Όλοι Μαζί», του δικτύου εθελοντών και συλλογικοτήτων που ξεκίνησε το 2012 και
τώρα κατακερματίζεται, ζητά με επιστολή-παρέμβαση η «Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο», που υπήρξε από τα
ιδρυτικά μέλη του «Χωριού», αλλά στη συνέχεια αποστασιοποιήθηκε.

Όταν η Πολιτεία (τέλη του 2012 - αρχές του 2013) στεκόταν απλά παρατηρητής στο προσφυγικό - μεταναστευτικό ζήτημα,
που περνούσε την πρώτη περίοδο έξαρσής του στη Λέσβο, πολλά μέλη της «Συνύπαρξης», μαζί με εθελοντές από άλλες
συλλογικότητες του νησιού, δημιούργησαν το κοινωνικό δίκτυο «Χωριό του όλοι μαζί», μετατρέποντας τις εγκαταστάσεις
των κατασκηνώσεων του πρώην ΠΙΚΠΑ στη Νεάπολη Μυτιλήνης από εγκαταλελειμμένο χώρο σε πυρήνα αλληλεγγύης
παρά τις μεγάλες ελλείψεις των υποδομών του.

Φρόντισαν για το φαγητό, την ένδυση, την ψυχολογική υποστήριξη, τη φιλοξενία και την αναχώρηση τόσων και τόσων
προσφύγων.

Τότε ουσιαστικά το ΠΙΚΠΑ αποτέλεσε το μόνο σημείο έκφρασης ανθρωπιάς στους πρόσφυγες αλλά και το μοναδικό στην
Ελλάδα κέντρο υποδοχής, ελεύθερης διαβίωσης και αυτοδιαχείρισης για πρόσφυγες και μετανάστες.

«Σήμερα η κατάσταση είναι διαφορετική» αναφέρει η «Συνύπαρξη»: «Έχουν δημιουργηθεί σημαντικές υποδομές από την
πολιτεία και τις ΜΚΟ. Στη διαχείριση του προσφυγικού στη Λέσβο αναμφισβήτητα συντελέστηκε πρόοδος. Μαζί με την
αρτιότερη διαχείριση αυξάνει και η αλληλεγγύη της τοπικής κοινωνίας. Ωστόσο, το πρόβλημα θα συνεχίσει να υπάρχει,
χωρίς να μπορεί να αποκλειστεί ακόμη και η έξαρσή του. Το “Χωριό του όλοι μαζί” ασφαλώς πρέπει να είναι παρόν και
στην επόμενη περίοδο». 

«Εκφυλιστικά φαινόμενα» 
Για να συνεχιστεί και να αναβαθμιστεί η δράση του «Χωριού», πρέπει -σύμφωνα με τη «Συνύπαρξη»- να εκλείψουν
εκφυλιστικά φαινόμενα, όπως: «ο αυτοπροσδιορισμός ατόμων ως εκπροσώπων του “Χωριού”, η αλληλογραφία
ηλεκτρονική και απλή ατόμων τα οποία εκφράζουν προσωπικές απόψεις στο όνομα του “Χωριού”, η δημόσια παρότρυνση
ατόμων, επίσης χωρίς καμία προηγούμενη απόφαση, για να κατατίθενται χρηματικά ποσά (προσφορές για τους
πρόσφυγες) σε λογαριασμό οικονομικής οντότητας ονόματι ΝΑΝ (;), με άγνωστη διαχείριση, που δεν έχει καμία σχέση με
το “Χωριό”, η χρήση της ιδιότητας του μέλους του “Χωριού” από άτομα που παρέμειναν για ένα μικρό διάστημα στις

εγκαταστάσεις του ΠΙΚΠΑ ως εθελοντές και στη συνέχεια, εκτός Λέσβου εκπροσωπούν το "Χωριό", η αυτόκλητη



http://www.emprosnet.gr/
https://www.facebook.com/emprosnet/
https://twitter.com/emprosnet
https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-D_ID-ILOI15QOVg
http://www.emprosnet.gr/koinonia
http://www.emprosnet.gr/article/author/143-theodora
http://www.emprosnet.gr/article/author/143-theodora


17/7/2017 Για να ξαναγίνει το «Χωριό»… του «Όλοι μαζί» - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/koinonia/81703-gia-na-xanaginei-horio-toy-oloi-mazi 2/3

Έτοιμες οι παραλίες, πιο γρήγορα από ποτέ - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Xristos Tsimnadis — Ελλαδα δεν ειναι μονο η Αθηνα και ΛΕΣΒΟΣ δεν ειναι
μονο η Μυτιληνη αλλα και το υπολοιπο ΝΗΣΙ και …

Η κλιματική αλλαγή πλήττει την ελαιοκαλλιέργεια στη Λέσβο - …
1 comment • 16 μέρες πριν•

jim — Μέχρι να γίνει η μελέτη από το Πανεπιστήμιο, σταματείστε την
καταστροφολογία.

Πρωτόγνωρο το αλαλούμ με τις λίστες - EmprosNet.gr
1 comment • 4 μέρες πριν•

jim — Άσχημη προσέγγιση και φιλοσοφία. Δεν γίνονται όλα για να δουν τα
παιδιά τη φάτσα τους στα ΜΜΕ. Οι εξετάσεις είναι για την …

Η… «οδομαχία» για τον δρόμο του αεροδρομίου - EmprosNet.gr
2 comments • 2 μήνες πριν•

Αντωνης Πορφυριου — Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ δεν ειναι η παραταξη του
συριζα στην αυτοδιοικηση ???Γιατι δεν ρωτα τους …

ALSO ON EMPROSNET.GR | ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΣΒΟ - ΝΕΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

0 Comments EmprosNet.gr | Ειδήσεις απο τη Λέσβο - Νέα Μυτιλήνης Login1

 Share⤤ Ταξινόμηση με βάση τα καλύτερα

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS 

Name

Start the discussion…

?

Be the first to comment.

Subscribe✉ Προσθέστε το Disqus στην ιστοσελίδα σαςAdd DisqusAddd Ιδιωτικότητα🔒

 Recommend

εγκαταστάσεις του ΠΙΚΠΑ ως εθελοντές και στη συνέχεια, εκτός Λέσβου εκπροσωπούν το "Χωριό", η αυτόκλητη
“Διεύθυνση” του ΠΙΚΠΑ από μεμονωμένα άτομα χωρίς γνώση και απόφαση των συλλογικοτήτων που απαρτίζουν το χωριό
και χωρίς την εξουσιοδότησή τους».

Στη συνέχεια, η «Συνύπαρξη» προτείνει καταγραφή των εθελοντών και οργανώσεων που συμμετέχουν στο «Χωριό» και
δρουν στις εγκαταστάσεις του ΠΙΚΠΑ, διαφάνεια στα οικονομικά, υλοποίηση μελέτης για τη βελτίωση των υποδομών και
συνεργασία με φορείς κοινωνικής φροντίδας.

Με αυτές τις σκέψεις και τις προϋποθέσεις προτίθεται η «Συνύπαρξη» να συνεχίσει τη συμμετοχή της στο «Χωριό», σε
διαφορετική περίπτωση κάνει σαφές ότι θα αποχωρήσει από το συγκεκριμένο δίκτυο αλληλεγγύης.

Η παρέμβαση αυτή της «Συνύπαρξης», που είναι η παλαιότερη συλλογικότητα αλληλεγγύης που δημιουργήθηκε στο νησί,
πριν προκύψουν οι τραγικές καταστάσεις που προκάλεσε η οικονομική κρίση και τον τελευταίο καιρό και το προσφυγικό,
έρχεται να ταρακουνήσει από τα μέσα μια υπόθεση που τον τελευταίο καιρό είχε αρκετά προβλήματα και εντάσεις στις
σχέσεις μεταξύ στελεχών του, γεγονός που δε θα μπορούσε να αφεθεί έτσι, όταν πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν ότι το
όλο εγχείρημα χρειάζεται «αναδόμηση» υπό τις νέες συνθήκες για να είναι χρήσιμη και πιο αποτελεσματική η όποια
παρέμβασή του. Γι’ αυτό και έχουν ενδιαφέρον οι εξελίξεις στο χώρο αυτό.
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