Οι Ζαπατίστας Στηρίζουν τους
Κούρδους
Πρόσφυγες
του
Λαυρίου
Από την Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στους Κούρδους Πολιτικούς
Πρόσφυγες στο Λαύριο:
Το κράτος, κεντρικό και τοπικό δεν θέλει – Το κίνημα
αλληλεγγύης μπορεί
Εδώ και λίγες μέρες ολοκληρώθηκε η αποκατάσταση των σπασμένων
τζαμιών και των αλουμινίων στο Κέντρο Φιλοξενίας Κούρδων
Πολιτικών Προσφύγων στο Λαύριο. Η αποκατάσταση κόστισε
συνολικά 2650 ευρώ. Συγκεκριμένα αποκαταστάθηκαν 18 τζάμια για
μεγάλα παράθυρα, μια πόρτα διαδρόμου (αλουμίνια και τζάμια), 5
τζάμια για μικρά παράθυρα, δύο αλουμίνια και τα τζάμια τους
για κοντέινερ στον καταυλισμό στη θέση Νεράκι του Λαυρίου.
Από πέρυσι το χειμώνα η Επιτροπή του Κέντρου Φιλοξενίας,
προσπαθούσε να “στριμώξει” τον Δήμο Λαυρεωτικής για να λύσει
το πρόβλημα, ώστε να μην ταλαιπωρεί το κρύο τους διαμένοντες.
Ο ίδιος ο δήμαρχος που είχε επισκεφτεί τους χώρους του
Κέντρου, είχε υποσχεθεί ότι θα μεριμνήσει. Μάλιστα, όταν φέτος
τον Μάρτη αλληλέγγυες συλλογικότητες συγκέντρωσαν χρήματα και
αποκατέστησαν τα σπασμένα τζάμια σε αρκετά κοντέινερ του
καταυλισμού στο Νεράκι, προτάθηκε στους Κούρδους πρόσφυγες να
αναληφθεί πρωτοβουλία και για τα σπασμένα τζάμια στο Κέντρο
Φιλοξενίας. Τότε η Επιτροπή των Κούρδων είχε πει, ας
περιμένουμε να υλοποιήσει την υπόσχεσή του ο δήμαρχος.
Αν δεν δραστηριοποιούνταν οι αλληλέγγυοι, η προοπτική θα ήταν
ένας ακόμη χειμώνας μέσα στο κρύο.
Τον Σεπτέμβρη οι πρόσφυγες μάς έθεσαν το ζήτημα ως ανάγκη
πρώτης προτεραιότητας. Αξίζει να αναφέρουμε πως, δεν θα
μπορούσαμε να αναλάβουμε το κόστος της αποκατάστασης, αν δεν

είχαμε τα 2000 ευρώ που πρόσφεραν οι Ζαπατίστας!
Μάλιστα… οι Ζαπατίστας!
Κάθε χρόνο κυκλοφορεί Ημερολόγιο Τοίχου, ώστε να συγκεντρωθούν
χρήματα που αποστέλλονται ως αλληλεγγύη στους Ζαπατίστας. Το
Ημερολόγιο κυκλοφορεί με ευθύνη τριών συνεργατικών
εγχειρημάτων (Lacandona παντοπωλείο-καφέ, Συνεταιρισμός
Αλληλέγγυας Οικονομίας “Συν Άλλοις”, Το Παγκάκι –
Καφενείο/Κολεκτίβα Εργασίας). Από τις πωλήσεις του Ημερολογίου
του 2018 θα αποδίδονταν 6000 ευρώ στους Ζαπατίστας. Οι
Ζαπατίστας ζήτησαν το 1/3 του ποσού να προσφερθεί σε δομή
φιλοξενίας προσφύγων στην Ελλάδα. Οι τρεις συλλογικότητες, οι
οποίες κινούνται δραστήρια για τη στήριξη των Κούρδων
προσφύγων, πρότειναν τα 2000 ευρώ να δοθούν στο Λαύριο.
Τα υπόλοιπα χρήματα καλύφθηκαν από την Εργατική Λέσχη Νέας
Σμύρνης, τη Συνέλευση Αδιαμεσολάβητης Δράσης ΒύρωναΚαισαριανής-Παγκρατίου-Ζωγράφου, την Ελευθεριακή Συνδικαλιτική
Ένωση (ΕΣΕ Αθήνας), το FC Sankt Pauli Athen Klub.
Η δύναμη της αλληλεγγύης έφερε ένα ακόμη πρακτικό αποτέλεσμα.
Οι κυβερνώντες και οι τοπικοί άρχοντες αντιμετωπίζουν τις
ανάγκες των ανθρώπων (εν προκειμένω τω Κούρδων προσφύγων) με
υπολογισμούς και σκοπιμότητες… διακρατικά παιχνίδια, πολιτικές
στοχεύσεις, σχέδια οικονομικής αξιοποίησης του “φιλέτου” όπου
στεγάζεται το Κέντρο Φιλοξενίας κοκ.
Ο απλός κόσμος αντιμετωπίζει τους Κούρδους πρόσφυγες με
αίσθημα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης.
Οι Κούρδοι (και Αφγανοί) πρόσφυγες του Λαυρίου δεν θα μείνουν
μόνοι. Δεν θα λυγίσουν από την εγκατάλειψη, στην οποία τους
έχει καταδικάσει το κράτος, κεντρικό και τοπικό. Άντεξαν 17
μήνες με αξιοπρέπεια και δύναμη, χωρίς καμία κρατική αρωγή. Θα
αντέξουν για πολύ ακόμη.
Η αλληλεγγύη θα νικήσει!

Στηρίξτε υλικά και ηθικά τους Κούρδους Πολιτικούς Πρόσφυγες
του Λαυρίου.
*Και μερικά ερωτήματα που ζητούν απάντηση:
Τα τζάμια στο Κέντρο Φιλοξενίας δεν έσπασαν και τα αλουμίνια
δεν καταστράφηκαν μετά την (κατ’ εντολή της κυβέρνησης)
αποχώρηση του Ερυθρού Σταυρού, τον Ιούλη του 2017. Οι ζημιές
προ-υπήρχαν, όταν την ευθύνη του Κέντρου την είχε ο Ερυθρός
Σταυρός. Απασχολούνταν τότε 22 εργαζόμενοι, οι οποίοι με την
αποχώρηση απολύθηκαν και έχασαν τη δουλειά τους. Απ’ αυτούς
3-4 ήταν τεχνικό προσωπικό (ηλεκτρολόγος, υδραυλικός,
μαραγκός…). Γιατί δεν επιδιορθώνονταν οι φθορές που υπήρχαν
στο Κέντρο Φιλοξενίας;; Γιατί τα τζάμια και τα αλουμίνια
παρέμεναν επί μακρόν κατεστραμμένα;; Ασχολήθηκε με τις φθορές
του Κέντρου ο Ερυθρός Σταυρός;; Σε ποιες συνθήκες διαμονής
είχαν τους Κούρδους πρόσφυγες;;

