
Η αλληλεγγύη θα νικήσει
Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι χιλιάδες άνθρωποι που καταφτάνουν χθες και σήμερα στο

Αιγαίο και στη Μεσόγειο παρακινούνται στο ταξίδι τους από την ανίκητη επιθυμία να

ζήσουν με αξιοπρέπεια ή “απλά” να επιζήσουν. Έτσι συμβαίνει εδώ κι αιώνες, έτσι θα

συνεχίσει να συμβαίνει όσο υπάρχουν άνθρωποι διωγμένοι. Στη μεταπολεμική Ευρώπη,

μόλις  πριν  μερικές  δεκαετίες,  οι  Ευρωπαίοι  υποχρεώνονταν  να  μεταναστεύσουν

χιλιάδες  χιλιόμετρα  μακριά  από  τις  χώρες  τους.  Σήμερα  η   Ευρωπαϊκή  Ένωση

σηκώνει  τείχη,  κλείνει  τα  σύνορα  και  αρνείται  να  δεχτεί  τους  ανθρώπους  που

φτάνουν  στα  σύνορά  της,  είτε  ξεκίνησαν  το  ταξίδι  τους  από  ζώνες  βίαιων

συγκρούσεων, είτε υποχρεώθηκαν σε φυγή εξαιτίας της βίας που συνιστούν η πείνα, η

στέρηση, η αγωνία της επιβίωσης. 

Όσο κι αν κάνουμε ότι δεν το ξέρουμε, οι ισχυροί της γης σε Δύση και Ανατολή,

σε Βορρά και Νότο (ανάμεσά τους βέβαια το ελληνικό κράτος με τ' αφεντικά του)

είναι οι αυτουργοί της εξαθλίωσης σε όλες τις περιοχές του πλανήτη. Η ευμάρεια

κάποιων στηρίζεται στην άπληστη υφαρπαγή των φυσικών πόρων, στην υποτιμημένη

εργασία των μεταναστών και στην προνομιακή μεταχείριση πότε της μίας και πότε

της άλλης τοπικής ελίτ που κρίνεται κατάλληλη για να διαιωνίσει  την αποικιακού

τύπου  εκμετάλλευση.  Στηρίζεται  ακόμα  στην  αυτοεπαληθευόμενη  προφητεία  της

σύγκρουσης  των πολιτισμών,  αυτό το δόγμα που  αλλού  ως πόλεμος  κι  αλλού ως

τρομοκρατία, δεν σταματάει να τρέφει την κυριαρχία των ισχυρών.

Από τις λάσπες της Ειδομένης μέχρι τα χοτ σποτ που ραγδαία (ξανα)γίνονται κέντρα

κράτησης, η διαχείριση των προσφύγων σαν να πρόκειται για ανθρώπινα κοπάδια μάς

υπενθυμίζει αυτό  που κάνουμε ότι ξεχνάμε: όταν οι φτωχοί σ' αυτόν τον πλανήτη

περισσεύουν,  η  μοίρα  που  τους  επιφυλάσσεται  απ'  τους  ισχυρούς  περιλαμβάνει

εκατόμβες,  στρατόπεδα  συγκέντρωσης,  επαναπροωθήσεις  και  μαζικό  εξευτελισμό.

Μπορούν βέβαια πάλι να ελπίζουν σε εκείνη την ευγενή ελεημοσύνη της λαμπροτάτης

κυρίας τάδε, του εξοχοτάτου κυρίου δείνα. Σ' εκείνη τη χειρονομία που δίνει χωρίς να

αγγίζει και σ' εκείνο το βλέμμα που σε κοιτάζει αφ' υψηλού για να σε βάλει στη θέση

σου. 

Απέναντι στην υποκριτική φιλανθρωπία της εξουσίας αντιτάσσουμε τον ανθρωπισμό

των από τα κάτω, το μεγάλο κύμα έμπρακτης αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες και

μετανάστες. Θέλουμε να ανήκουμε σ' αυτό το κύμα. Θέλουμε να ανήκουμε σ' αυτόν το

τόπο  όπου  μπορούμε  να  κοιτάζουμε  τους  πρόσφυγες  στα  μάτια,  εκεί  όπου

αγγίζουμε στους “ξένους” κάτι από τον εαυτό μας. Θέλουμε να φτιάξουμε μαζί τις

προϋποθέσεις της κοινής μας ζωής σήμερα και αύριο, ενάντια στις διαχωριστικές

λογικές, απ' όπου κι αν προέρχονται. 



Τα σύνορα και οι φράχτες δολοφονούν. Απαιτούμε α-
σφαλή  περάσματα  για  τους  πρόσφυγες  και  τους
μετανάστες. 

Δημιουργούμε και στηρίζουμε έμπρακτα δομές υπο-
δοχής και αλληλεγγύης.

Συγκεντρώνουμε  είδη  πρώτης  ανάγκης  για  τις  αυτοοργανωμένες
δομές αλληλεγγύης και φιλοξενίας:

Το Σάββατο 2/4, 12.00 με 15.00 Ευτυχίδου με Σπ. Μερκούρη.
Την Κυριακή 3/4, 12.00 με 15.00 στο Άλσος (στη στρογγυλή πλατεία
κάτω απ’ τις μπασκέτες) παράλληλα με τη Συνέλευση.

συσκευασμένα τρόφιμα (μακαρόνια, ρύζια, κονσέρβες *όχι χοιρινό),
όσπρια, ντοματοπελτέ, φρυγανιές, παξιμάδια,
χυμούς (ατομικές συσκευασίες), 
γάλα μακράς διάρκειας, νερά μικρά,
ταχίνι, μέλι, μπισκότα (χωρίς σοκολάτα)
λάδι, αλάτι, πιπέρι, μπαχαρικά,
καφέ, ζάχαρη, τσάι, φρούτα

πλαστικά ποτήρια, πιάτα, μαχαιροπήρουνα, κεσεδάκια

χαρτί υγείας & κουζίνας, 
σακούλες απορριμμάτων, μωρομάντηλα, σαπούνια, 
αντισηπτικά χεριών χωρίς νερό, οδοντόβουρτσες, 
οδοντόκρεμες, ξυραφάκια, σερβιέτες

πλαστικά γάντια, καθαριστικά γενικής χρήσης, 
σκόνη για πλύσιμο στο χέρι, 

οινόπνευμα, βαμβάκι, ιώδιο, 
γάντια μιας χρήσης, αντιπυρετικά 

ΟΧΙ ΡΟΥΧΑ!

Αυτοοργανωμένες δράσεις αλληλεγγύης κοντά στη γειτονιά μας

Κατάληψη Ανάληψη * Βύρωνας- http://katalipsianalipsis.espivblogs.net/
Κάθε Σάββατο 12:00 με 20:00, κουζίνα αλληλεγγύης για την κατάληψη στέγης 
προσφύγων Νοταρά 26. 

Λαμπηδόνα * Βύρωνας - http://politistikokentrovirona.blogspot.gr/ 
Κάθε Τετάρτη από τις 9:00, κουζίνα αλληλεγγύης για την κατάληψη στέγης 
προσφύγων Νοταρά 26. Από την Κυριακή 6/3 και κάθε δεύτερη Κυριακή κουζίνα 
αλληλεγγύης για τους πρόσφυγες στον Πειραιά. 

Μπερντές * Άνω Ιλίσια - http://mperntes.espiv.net/ 
Κάθε Πέμπτη 19:00 με 21:00, συλλογή ειδών ανάγκης για τους πρόσφυγες.
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