Ανακοίνωση
συνέλευσης
Κατάληψης Σχολείου (Φιλοξενία
προσφύγων
5ο
Λύκειο
Εξαρχείων)
Συνέλευση Κατάληψης του Σχολείου
Η πιεστική ανάγκη στέγασης των προσφύγων μετά το κλείσιμο των
συνόρων της ΒΔ βαλκανικής οδού, μας ώθησε στην επιλογή της
κατάληψης του 5ου Λυκείου Εξαρχείων, το οποίο ήταν κλειστό τα
τελευταία 2 ½ χρόνια, προκειμένου να γίνει στέγη για πρόσφυγες
που έρχονταν από το Αιγαίο ή την Ειδομένη.
Η κατάληψη του 5 ου Λυκείου στο κέντρο της Αθήνας, δεν έγινε
τυχαία, αλλά βασιζόταν στην επιλογή να ζήσουν οι πρόσφυγες ως
πολίτες με αξιοπρέπεια, μέσα στον αστικό ιστό και μαζί με την
ελληνική κοινωνία που τους αγκαλιάζει τόσο φιλόξενα και
αλληλέγγυα. Αντίθετα, ο εγκλεισμός τους στα κέντρα κράτησης, ή
κέντρα «φιλοξενίας», θέτει τους πρόσφυγες σε κατάσταση
εξαφάνισης, και τους μετατρέπει σε φαντάσματα χωρίς ύπαρξη.
Μαζί λοιπόν με τους ντόπιους, μαζί και μέσα στην κοινωνία,
δημιουργείται η δυνατότητα να αναζητήσουμε, όλοι μαζί, τους
υπεύθυνους του ξεριζωμού αυτών των ανθρώπων από τις πόλεις και
τα χωριά τους, που τα νοσταλγούν και θέλουν να είναι σίγουροι
ότι θα τα ξαναφτιάξουν όλα, πιο στέρεα και πιο απρόσβλητα από
τον πόλεμο, φτιάχνοντας παράλληλα έναν κόσμο καλύτερο, χωρίς
διακρίσεις, με αλληλεγγύη, ισότητα, αξιοπρέπεια.
Και για έναν λόγο επιπρόσθετο έγινε η επιλογή του Σχολείου:
είναι μια παλιά παράδοση στην περιοχή της Συρίας, σε στιγμές
κρίσεων να ανοίγουν τα σχολεία και να συγκεντρώνονται σε αυτά
ως κέντρα συντονισμού και αλληλεγγύης, και αυτό είναι κάτι
οικείο. Από τις επιλογές που προτάθηκαν για τη στέγασή τους,

αμέσως προτίμησαν να εγκατασταθούν στο Σχολείο προκειμένου να
βρουν ανακούφιση από την ατελείωτη κούραση της περιπλάνησης
και να φροντίσουν τα παιδιά και τις οικογένειές τους. Η
κατάληψη έγινε από τους πρόσφυγες και τους αλληλέγγυους μαζί.
Από την πρώτη συνέλευση του Σχολείου, στην οποία μετείχαν
πρόσφυγες και αλληλέγγυοι μαζί, ξεκαθαρίσαμε ότι θα
λειτουργήσουμε με βάση την αυτοοργάνωση, την ισότητα και την
άμεση κοινωνική αλληλεγγύη, μακριά από κράτος, κόμματα, Μ.Κ.Ο.
και άλλες διαμεσολαβήσεις. Ακόμα, τονίσαμε ότι δεν
χρειαζόμαστε ιδεολογικούς και πολιτικούς ηγέτες, αλλά η
διαχείριση της ζωής μας στον χώρο είναι υπόθεση της
συνέλευσης. Και επειδή στο Σχολείο συστεγάζονται άτομα από
διαφορετικές χώρες, φυλές, θρησκείες και πολιτικές αντιλήψεις,
διαφυλάττουμε ως κόρη οφθαλμού την ενότητα και την ισότητα της
συμμετοχής όλων σε όλες τις διαδικασίες, με ίσα δικαιώματα και
ίσες υποχρεώσεις, αλλά και στις ομάδες διαχείρισης με τις
οποίες φροντίζουν, οι ίδιοι οι ένοικοι, την λειτουργία του
Σχολείου. Ενδεικτικά αναφέρονται:
Ομάδα κουζίνας (Σύροι και Αφγανοί ετοιμάζουν καθημερινά
φρέσκα γεύματα πρωί-μεσημέρι-βράδυ)
Ομάδα καθαριότητας για κάθε όροφο
Ομάδα καθαριότητας της αυλής
Ομάδα καθαριότητας του περιβάλλοντα χώρου (πάρκο Αγ.
Νικολάου και πεζόδρομος Πρασσά)
Ομάδα υγείας
Ομάδα μαθημάτων για παιδιά και για ενήλικες (ελληνικά,
αγγλικά, γερμανικά, αραβικά, μαθηματικά. Επίσης, 26
παιδιά έχουν ενταχθεί στο διαπολιτισμικό ελληνικό
σχολείο)
Ομάδα δημιουργικής απασχόλησης των παιδιών προσχολικής
ηλικίας
Ομάδα επικοινωνίας / ΜΜΕ
Ομάδα αποθήκης ρούχων, τροφίμων και παιχνιδιών
Η ελληνική κοινωνία συνεχίζει με την ίδια ένταση να μας
δείχνει την αλληλεγγύη της. Παρόλα αυτά, ο ρατσισμός και η

ξενοφοβία καραδοκούν. Κάποια συκοφαντικά δημοσιεύματα δεν θα
μας πτοήσουν. Η αυταρέσκεια και η αυθαιρεσία κάποιων, ή η
συκοφαντία, έχουν ως επιδίωξη να αποδυναμώσουν την αλληλεγγύη
στους πρόσφυγες αλλά και να καταστήσουν τις καταλήψεις στέγης
ευάλωτες στην καταστολή.
Προτεραιότητά μας είναι οι πρόσφυγες αλλά και οι αρχές μας,
όπως τις διατυπώσαμε από την αρχή και από τις οποίες δεν
ξεφεύγουμε ούτε στο ελάχιστο.
ΥΓ. Η κατάληψη του σχολείου δεν έχει σχέση με καμιά ΜΚΟ.
Ωστόσο κάποιοι που ανήκουν στον χώρο μας, μετανάστες, γνωστοί
και αγωνιστές, που δουλεύουν σε ΜΚΟ και με κίνδυνο την απόλυσή
τους, (γιατί απαγορεύεται από την πολιτική της ΜΚΟ η
λειτουργία της σε καταλήψεις, αλλά και στο λιμάνι) πρότειναν
ένα εφάπαξ βοήθημα για τους πρόσφυγες (250Ε για καθε
οικογένεια και 90 Ε για κάθε άτομο). Οι συνελεύσεις Σύρων και
Αφγανών αποδέχτηκαν το βοήθημα, αλλά δεν μπόρεσαν να
ενημερώσουν την κοινή συνέλευση προσφύγων και αλληλέγγυων, η
οποία για τρεις συνεχόμενες φορές διαλύθηκε με πριν την
ολοκλήρωσή της. Αναγκαστικά η διαδικασία έγινε στο χώρο του
Σχολείου αρχικά, για δύο μέρες, με σκοπό να μεταφερθεί το
συντομότερο έξω από το Σχολείο, σε καθορισμένη διεύθυνση. Αυτό
το βοήθημα δεν αφορά τους πρόσφυγες της κατάληψης αλλά όλους,
κατά οικογένειες ή κατ’ άτομα, όπου και αν βρίσκονται. Η
συνέλευση της κατάληψης κανένα διαμεσολαβητικό ρόλο δεν έχει
στη συγκεκριμένη περίπτωση, ούτε σε καμιά άλλη περίπτωση. Η
αυτοοργάνωση που έχει δημιουργηθει είναι άκρως αποτελεσματική,
μέχρι σήμερα τουλάχιστον.
Όχι στη συκοφάντηση των δομών αλληλεγγύης.
Όχι στην δυσφήμιση και υποτίμηση των αγώνων των μεταναστών και
των προσφύγων.
Αυτοοργάνωση – Αλληλεγγύη – Αξιοπρέπεια
Με τους πρόσφυγες είμαστε μαζί

