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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 «Εν κρυπτώ» διαχείριση δωρεάς 45.000 δολ. από την

«Ηλιαχτίδα»!
Το προσφυγικό μπορεί να ανοίγει πόρτες χρηματοδότησης, επιβάλλεται όμως διαφάνεια

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 09|03|2016 15:58

Μια δωρεά που αφορά τη στέγαση προσφύγων για πέντε μήνες, ύψους 45.000 δολαρίων στην τοπική Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ηλιακτίδα», πρόεδρος της οποίας επί χρόνια είναι η Βασιλική Ανδρεαδέλλη -η οποία είναι
στέλεχος και υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ- προβληματίζει ως προς τη μη δημοσίευση και ανακοίνωσή της από την
«Ηλιαχτίδα».

Μια δωρεά που αφορά τη στέγαση προσφύγων για πέντε μήνες, ύψους 45.000 δολαρίων στην τοπική Αστική Μη
Κερδοσκοπική Εταιρεία «Ηλιακτίδα», πρόεδρος της οποίας επί χρόνια είναι η Βασιλική Ανδρεαδέλλη -η οποία είναι
στέλεχος και υποψήφια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ- προβληματίζει ως προς τη μη δημοσίευση και ανακοίνωσή της από την
«Ηλιαχτίδα».

Το «Ε» εντόπισε το ύψος της δωρεάς στην ιστοσελίδα της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης «SolidarityNow», που την έκανε
προς την «Ηλιαχτίδα- Lesbian Xenia Land» και μίλησε με τους εμπλεκόμενους φορείς ως προς το αντικείμενο της δωρεάς
και το ύψος της.

Εξακολουθούν, όμως, να υπάρχουν ερωτήματα αναπάντητα, ειδικά σε σχέση με το γεγονός ότι η σημαντική αυτή κίνηση
ανακούφισης των προσφύγων δεν είδε ποτέ το φως της δημοσιότητας.

Μετά τα «παρατράγουδα» που συνέβησαν με τις σόμπες κηροζίνης στο Μόλυβο και τον τρόπο διακίνησης και διάθεσής
τους, τα ποσά που διατέθηκαν στη ΔΕΔΑΠΑΛ από μεγάλες ΜΚΟ, η εφημερίδα μας συνεχίζει την έρευνα και τις
αποκαλύψεις, όχι γιατί οι κινήσεις αυτές μέριμνας των αναξιοπαθούντων συμπολιτών μας αλλά και των προσφύγων δεν
πρέπει να γίνονται, αλλά γιατί πρέπει να μη μένουν κρυφές σε φακέλους, καθώς προκαλούν και γεννούν προβληματισμούς
που έχουν να κάνουν με την ορθή ή όχι διαχείριση χρημάτων, αγαθών, ενίοτε και… εξουσίας.

Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, το «Ε» μίλησε με την πρόεδρο της «Ηλιακτίδας» Βασ. Ανδρεαδέλλη και τον υπεύθυνο
διαχείρισης δωρεών της ΜΚΟ «SolidarityNow» Ιωακείμ Βράβα. Στην ιστοσελίδα της τελευταίας και στην κατηγορία
«δωρεές», με τίτλο «Ηλιαχτίδα - Lesbian Xenia Land», αναφέρεται το εξής: 
«Η δωρεά αφορά την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγασης στη Λέσβο για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, που πρέπει να
παραμείνουν στο νησί μέχρι να εξεταστούν οι υποθέσεις τους από τις αρχές.

Το “SolidarityNow” υποστηρίζει τη ΜΚΟ “Ηλιακτίδα” για την παροχή σε ευάλωτα άτομα ή οικογένειες προσωρινής
στέγασης και ψυχοκοινωνικής και νομικής υποστήριξης. Η δωρεά καλύπτει το ενοίκιο και όλα τα έξοδα που αντιστοιχούν
στην παροχή τριών διαμερισμάτων για τη στέγαση 20 ευάλωτων προσφύγων στη Μυτιλήνη.

Ύψος δωρεάς: 45,318.40 USD 
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Ύψος δωρεάς: 45,318.40 USD 
Διάρκεια υλοποίησης του έργου: 16/8/2015-15/1/2016 
Τόπος υλοποίησης: Λέσβος 
Αριθμός Σύμβασης: OR2015-22686».

Πρόκειται δηλαδή για 45.000 δολάρια που καλύπτουν για 5 μήνες, ή μάλλον κάλυψαν, αφού το πρόγραμμα τελείωσε,
ξεκινώντας από τον περασμένο Αύγουστο και με λήξη τα μέσα Ιανουαρίου του 2016, το ενοίκιο και τα έξοδα που
προκύπτουν από την παροχή τριών διαμερισμάτων σε 20 πρόσφυγες, ποσό που αντιστοιχεί περίπου σε 3.000 δολάρια το
μήνα το διαμέρισμα (!).  

Το «SolidarityNow» 
Αν και στην ιστοσελίδα της ΜΚΟ αναφέρεται συγκεκριμένα τι αφορά η δωρεά, δηλαδή το ενοίκιο και τα έξοδα των
διαμερισμάτων, ο κ. Βράβας εκ μέρους του «SolidarityNow» εξηγεί ότι «η δωρεά καλύπτει την παροχή διερμηνέα,
ψυχολόγου, κοινωνικών λειτουργών, νομικών περίπου στα 10 άτομα. Δεν καλύπτεται ο πλήρης μισθός τους, βέβαια». Σε
σχέση με την ανάθεση τής εν λόγω δωρεάς στην «Ηλιαχτίδα- Lesbian Xenia Land» τονίζει: «Γνωρίζαμε για την τοπική
οργάνωση (σ.σ. “Ηλιαχτίδα”) αρκετά πριν την εμπιστευτούμε για τη δωρεά.

Θεωρούμε ότι σε μια εποχή που η Λέσβος έχει πλημμυρίσει από ΜΚΟ που δρουν κάποιες στιγμές ανεξέλεγκτα ότι πρέπει
να στηρίξουμε μία μικρή τοπική οργάνωση. Πρόκειται για μια μικρή και ήπια παρέμβασή μας, προκειμένου να
ανακουφιστούν ευάλωτες ομάδες προσφύγων, γυναίκες, θύματα βίας, μητέρες, οικογένειες. Μάλιστα, επειδή μελετώ και
είναι σε φάση αξιολόγησης η συγκεκριμένη δράση, μπορώ να σας πω ότι στην ενδιάμεση αξιολόγηση επισημάνθηκε ότι
απορροφήθηκαν λιγότερα χρήματα, είχε δηλαδή χαμηλή απορροφητικότητα το πρόγραμμα, ενώ παρουσίασε σημαντικά
αποτελέσματα». 

«Lesbian Xenia Land» και Ύπατη! 
Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, αναζητήσαμε πού παραπέμπει ο τίτλος «Lesbian Xenia Land» και τι αφορά. Ο κ. Βράβας μάς
εξήγησε ότι πρόκειται για «ξενώνες που διαχειρίζεται η “Ηλιακτίδα” με τρία διαμερίσματα. Είναι ένα πρόγραμμα που
χρηματοδοτούνταν, αλλά γνωρίζουμε ότι έκλεισε η στρόφιγγα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, οπότε θελήσαμε να
το ενισχύσουμε.

Μάλιστα, όπως ενημερωθήκαμε προσφάτως -και επειδή είχαμε προσανατολιστεί στη συνέχιση του προγράμματος, δηλαδή
να συνεχίσουμε να συνδράμουμε ώστε να συνεχιστεί ο ξενώνας να φιλοξενεί ευάλωτες ομάδες προσφύγων- ανέλαβε η
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες τη συνέχιση της χρηματοδότησης»! 

Η κ. Ανδρεαδέλλη δε γνωρίζει! 
Η πρώτη μας επικοινωνία για το ρεπορτάζ ήταν με την κ. Ανδρεαδέλλη. Εντύπωση ωστόσο μας προκάλεσε από τη
συνομιλία μας και μέχρι το τέλος αυτής ότι η ίδια δε γνώριζε τι σημαίνει και τι αφορά το «Lesbian Xenia Land»! Kι αυτό
παρά το γεγονός ότι είναι πρόεδρος της «Ηλιακτίδας» εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον! Μάλιστα, όχι πολύ παλιά και με μια
πολύ απλή αναζήτηση του ονόματος στο διαδίκτυο διαπιστώνεται πως το όνομα χρησιμοποιείται ευρέως και πλάι στην
«Ηλιαχτίδα».

Έτσι για το 2015 στην απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΑΔΑ: 6Δ22Λ-ΖΓ7, όπου
αναφέρεται η τροποποίηση χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης και συνολικών προϋπολογισμών σχεδίων φορέων,
αναγράφεται: «Έγκριση σχεδίου του φορέα με επωνυμία: «Ηλιακτίδα» με τίτλο «Λεσβιακή Ξένια Γη 2013 Στέγη Ασύλου»
(Δράση: Α1) στο πλαίσιο του Τακτικού Προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων 2013.

Και μπορεί η εκπρόσωπος της «Ηλιακτίδας» να έχει μπερδέψει ενδεχομένως τη μετάφραση, η δράση όμως είναι αρκετά
γνωστή για το φορέα που εκπροσωπεί ώστε να δηλώνει ότι δε γνωρίζει τι είναι αυτό! 

«Νοικιάσαμε άλλα διαμερίσματα» 
Αρχικά ρωτήσαμε την κ. Ανδρεαδέλλη αν η «Ηλιακτίδα» νοικιάζει διαμερίσματα σε πρόσφυγες και μας απάντησε: «Η
“Ηλιακτίδα” έχει ξενώνες που χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο». Όταν ρωτήσαμε συγκεκριμένα
για τη δωρεά και της θυμίσαμε τους όρους και τη ΜΚΟ που την έκανε, μας απάντησε: «Βεβαίως και είχαμε δωρεά από το
“SolidarityNow”, αλλά έχει λήξει αυτή σύμβαση εδώ και καιρό» (σ.σ. τον περασμένο Γενάρη).

Ρωτήσαμε επίσης αν θεωρεί το ποσό (σ.σ. 45.000 δολάρια) μεγάλο ή μικρό και η κ. Ανδρεαδέλλη μας απάντησε: «Τα
χρήματα που εν τέλει βγήκαν ήταν λιγότερα. Αλλά το να βρεις σπίτια, να τα εξοπλίσεις με κρεβάτια, σεντόνια, πετρέλαιο
τους χειμερινούς μήνες, έξοδα υδροδότησης και ρεύματος καθώς και με προσωπικό, που πήρε τα πιο λίγα χρήματα, δεν
είναι και λίγο». Δηλαδή, ρωτήσαμε, «έπρεπε να πληρώσετε και ενοίκιο σε άλλους ιδιοκτήτες» και μας απάντησε «Βέβαια!».
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#Ηλιακτίδα (/article/tag/Ηλιακτίδα),  #Μετανάστες (/article/tag/Μετανάστες),

Εύλογα ερωτήματα! 
Εύλογα ωστόσο είναι, κατά τη γνώμη μας, τα ερωτήματα που προκύπτουν για την υπόθεση. Στην ιστοσελίδα της
«Ηλιακτίδας» <http://www.iliaktida-amea.gr/>, η τελευταία ανάρτηση στην κατηγορία «Νέα» έγινε το Μάρτιο του 2015
«13/03/2015 - 18:45, Πινάκας κατάταξης υποψήφιων - (Γεωπόνος-Ακτίνες Ζωής)», ενώ στην κατηγορία «Προγράμματα»
αναφέρεται το πρόγραμμα «Νέα Επιχειρηματικότητα για το Β. Αιγαίο-Προοπτική ζωής», χρηματοδοτούμενο από το
Υπουργείο Απασχόλησης και λήξαν το… 2005.

Έχει αλλάξει ο φορέας ιστοσελίδα; Για ποιο λόγο δε γίνονται αναφορές στα τελευταία προγράμματα;

Η «Ηλιακτίδα» εν τέλει νοίκιασε άλλα διαμερίσματα, ξέχωρα από τους ξενώνες «Lesbia Xenian Land», ελληνιστί «Λέσβια
Ξενία Γη» που διαχειρίζεται; Εφόσον αυτό ισχυρίζεται η πρόεδρος του φορέα, γιατί ο υπεύθυνος του «SolidarityNow»
αναφέρθηκε στους ήδη υπάρχοντες ξενώνες; Επίσης, γεννάται το ερώτημα αν έγινε κάποιος διαγωνισμός, προκήρυξη ή
δημοσίευση από το φορέα για την ενοικίαση των τριών διαμερισμάτων που στέγασαν επί πέντε μήνες πρόσφυγες.
Καθώς αν συνέβη το ίδιο και με τον εξοπλισμό που αγοράστηκε, όπως τον επικαλέστηκε η κ. Ανδρεαδέλλη, τη διαδικασία
προσλήψεων προσωπικού και όσα άλλα απαιτούνται για τη διαφάνεια των εν λόγω δράσεων.

Θεωρούμε για έναν φορέα που δρα από το 1999 και λειτουργεί αξιοποιώντας κυρίως τα ευρωπαϊκά προγράμματα πολύ
συχνά ότι θα υπάρχουν τα ανάλογα παραστατικά, τα τιμολόγια και οι αποδείξεις. Δεν είναι κατανοητό, ωστόσο, γιατί μια
τόσο σημαντική και εν τέλει αξιέπαινη δράση δεν έλαβε, έστω με τη μορφή δελτίο Τύπου, όπως μας έχει συνηθίσει η
«Ηλιακτίδα» από τα φιλανθρωπικά μπαζάρ που οργανώνει έως άλλες κοινωνικές δράσεις, δημοσιότητα.

Γιατί σε τελική ανάλυση τέτοιες δράσεις που αξιοποιούν χρηματοδοτήσεις από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους αλλά
και διάφορες χορηγίες ιδιωτών ή ακόμη και ΜΚΟ δεν πρέπει να τυχαίνουν της στοιχειώδους τουλάχιστον δημοσιότητας,
ώστε να γνωρίζει και η τοπική κοινωνία και η κοινή γνώμη πώς αξιοποιούνται τα χρήματα αλλά και τι κάνει η εν λόγω
οργάνωση στον τομέα δράσης της.

Είναι τουλάχιστον αδιανόητο τέτοιες δράσεις, όπως αυτή της Ηλιαχτίδας, να υλοποιούνται «εν κρυπτώ», χωρίς καμιά
δημοσιότητα και όταν είναι κάτι περισσότερο από αναγκαίο, ειδικά στις μέρες που διανύουμε, η διαφάνεια ως αντίδοτο
στη δεδομένη καχυποψία της κοινής γνώμης για παρόμοιες καταστάσεις.

Έντυπη έκδοση της εφημερίδας εμπρός
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«Νυχτερινή» πεζοδρόμηση στα Λαδάδικα! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Anthony — δεν θα πρεπει ομως να ληφθει υποψην και το γεγονος οτι το
εχουν παρακανει με τα τραπεζακια στα λαδαδικα;ειναι δυνατον …

«Όταν βγούμε από την επιτροπεία, θα το επανεξετάσουμε...» -
EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Καλά ποιον κοροϊδεύουν. Βγαίνουμε από την επιτροπεία το 2018;
Αφού οι Ευρωπαίοι μας ζητούν να δεσμευτούμε μέχρι το 2060. …

Περιμένουν... σεισμό από τις 2.30 μέχρι τις 5! - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

V. — Κανας εισαγγελέας ακούει;

Γνώμη που έκανε αίσθηση - EmprosNet.gr
1 comment • 17 μέρες πριν•

Michael Grigoriou — Μηπως μιλαμε για Πειθαρχικο του τυπου "τατσι-μιτσι-
κοτσι" ;
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