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Στη μεταπολεμική Ευρώπη, μόλις 60 χρόνια πριν,  οι  Ευρωπαίοι

υποχρεώνονταν  να  μεταναστεύσουν  χιλιάδες  χιλιόμετρα  μακριά

από  τις  χώρες  τους.  Σήμερα  η  ίδια  η  Ευρώπη  σηκώνει  τείχη,

κλείνει  τα  σύνορα  και  αρνείται  να  δεχτεί  τους  ανθρώπους  που

φτάνουν στα όρια των εδαφών της, η συντριπτική πλειοψηφία των

οποίων  ξεκίνησαν  αυτό  το  ταξίδι  από  εμπόλεμες  ζώνες,  τις

οποίες είτε δημιούργησαν είτε συντηρούν οι χώρες του δυτικού

κόσμου. Όσο κι αν  είναι δυσάρεστο να το ακούμε, το ελληνικό

κράτος  είναι  συνεργός  στις  πολεμικές  αυτές  επιχειρήσεις,  μέσω

της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και της «παραχώρησης διευκολύνσεων»

από τις στρατιωτικές βάσεις εντός του εδάφους του.

Ακόμα, όμως, κι όσοι μετανάστες δεν ξεριζώθηκαν λόγω πολεμικών συγκρούσεων, υποχρεώνονται

σε  φυγή εξαιτίας  της  πείνας  και  της  στέρησης,  κατευθυνόμενοι  προς  τη  «γη της  αφθονίας» του

δυτικού κόσμου. Αυτή η αντίθεση, ασφαλώς, δεν προέκυψε τυχαία: η ευμάρεια του δυτικού κόσμου

στηρίζεται στην άπληστη υφαρπαγή των φυσικών (κυρίως ορυκτών) πόρων των περιοχών αυτών ,

στην  υποτιμημένη  εργασία  των  μεταναστών  και  στην  προνομιακή  μεταχείρισηςσυνεργαζόμενων

μειοψηφιών που φροντίζουν να διαιωνίζουν το αποικιακού τύπου οικονομικό καθεστώς που παράγει

τις κραυγαλέες ανισότητες. 

Με λίγα λόγια, οι χιλιάδες των ανθρώπων που καταφτάνουν στα ελληνικά νησιά έχουν ως κίνητρο να

ζήσουν καλύτερα και αξιοπρεπώς (ή απλά να επιζήσουν), όπως δηλαδή συμβαίνει στην ανθρωπότητα

από αιώνες και θα συνεχίσει να συμβαίνει.

Τα  χαμένα  ανθρωπιστικά  ιδανικά  της  Γηραιάς

Ηπείρου  προσπαθούν  να  διαφυλάξουν  ατομικές

και συλλογικές πρωτοβουλίες των κατοίκων της:

τους τελευταίους μήνες έχει δυναμώσει ένα κύμα

έμπρακτης αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες και

μετανάστες,  κατά  κανόνα  στα  σημεία  πρώτης

υποδοχής στα νησιά του Αιγαίου, αλλά και στους

κύριους ενδιάμεσους σταθμούς του ταξιδιού τους,

όπως η Αθήνα.

Αυτή  η  κίνηση  δεν  είναι  ελεημοσύνη,  αλλά  συνειδητοποίηση  ότι  στην  κατάσταση  στην  οποία

βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί θα μπορούσε να είμαστε εμείς οι ίδιοι: η ιστορία των 100 τελευταίων

ετών, άλλωστε, στην Ελλάδα περιλαμβάνει ουκ ολίγα παραδείγματα πολέμων και άλλων συνθηκών

που οδήγησαν χιλιάδες ανθρώπους σε αναγκαστική μετανάστευση.

Μετά  την  τρομοκρατική επίθεση  στο  Παρίσι,  εμφανίστηκαν  ξανά  οι  φωνές  που  επιχειρούν  να

δικαιολογήσουν εκ των υστέρων τους τρομοκρατικούς δυτικούς βομβαρδισμούς και αποκρύπτουν ότι

οι ίδιες οι πολεμικές επεμβάσεις  και τα συμφέροντα της Δύσης έθρεψαν και γιγάντωσαν τις
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εξτρεμιστικές  κινήσεις.  Αυτοί  που  με  τόση  άνεση  ονομάζουν  τις  δολοφονίες  αμάχων,  κατά  το

συμφέρον  τους,  άλλοτε  «παράπλευρες  απώλειες»  (αν  τα  θύματα  είναι...  κάπου  εκεί)  και  άλλοτε

«χτυπήματα στον  πολιτισμό  και  την  ελευθερία» (εάν  τα  θύματα  είναι  στην  Ευρώπη),  βρήκαν  την

ευκαιρία να εμφανίσουν ως θύτες τα θύματα αυτής της ιστορίας, τους κυνηγημένους που ρισκάρουν

την ζωή τους για να φτάσουν στην Ευρώπη.

Το κύμα αλληλεγγύης, όμως, δεν μπορεί και δεν πρέπει να σπάσει από την ακροδεξιά ρητορική που

εξισώνει συλλήβδην τους μετανάστες με τους φονταμενταλιστές του Ισλαμικού Κράτους. Πολλοί

από τους ανθρώπους, άλλωστε, που φτάνουν στην Ευρώπη έχουν εκδιωχθεί εκουσίως ή ακουσίως από

τις περιοχές που ελέγχει το ISIS.

Οι πνιγμοί των ανθρώπων στα νερά του Αιγαίου είναι

καρφί  στη  συνείδηση  όλων  μας.  Δεν  συμψηφίζονται,

δεν μπορούμε να τους αποδεχόμαστε παθητικά.

 Τα  σύνορα  και  οι  φράχτες  δολοφονούν.

Απαιτούμε  ασφαλή  περάσματα  προς  την

Ευρώπη  για  τους  πρόσφυγες  και  τους

μετανάστες.

 Δημιουργούμε  και  στηρίζουμε  έμπρακτα

δομές υποδοχής και αλληλεγγύης.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το Σάββατο 28 Νοέμβρη και το Σάββατο 5 Δεκέμβρη από τις 12.00 έως τις 15.00, απέναντι από

την  κεντρική  είσοδο  του  Άλσους  Παγκρατίου  (Ευτυχίδου  και  Σ.  Μερκούρη)  συλλέγουμε  είδη

πρώτης ανάγκης για τις δομές υποδοχής προσφύγων στη Συκαμινιά Λέσβου. Συγκεκριμένα:

Συνέλευση Άλσους Παγκρατίου                                      alsospagkratiou.wordpress.com
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