
Η αλληλεγγύη δεν είναι εικόνα στις Ειδήσεις…

Αφορμή για αυτό το κείμενο είναι η επικείμενη εγκατάσταση προσφύγων στο
εγκαταλειμμένο στρατόπεδο στα Λαγκαδίκια. Η εμπειρία από αντίστοιχες 
περιπτώσεις σε άλλους τόπους είναι αντιφατική και επειδή τα πρώτα μηνύματα 
από τις κινήσεις κάποιων στην περιοχή είναι τουλάχιστον απαράδεκτα, θέλουμε 
να πούμε κάποια πράγματα.

Βέβαια αυτοί οι κάποιοι είναι ήδη γνωστοί. Είναι αυτοί που εδώ και είκοσι 
χρόνια χύνουν το ρατσιστικό τους δηλητήριο για μια άλλη κατηγορία 
συνανθρώπων μας, αυτούς με καταγωγή από την Αλβανία, πόσα και πόσα δεν 
ακούσαμε τόσα χρόνια...

Το ερώτημα που πάλι τίθεται είναι απλό: Θα τους αφήσουμε πάλι να 
δηλητηριάσουν τις ζωές μας;Θα αφήσουμε τους ξενοφοβικούς να μας 
χαρακτηρίσουν όλους; Θα δεχτούμε να πετάξουν γουρουνοκεφαλές οι 
ανεγκέφαλοι και στα δικά μας μέρη; Θα αφήσουμε τον καθένα να χύνει 
δηλητήριο για δήθεν απειλή βιασμών, ληστειών, εγκλημάτων και κάθε 
αθλιότητας; Θα κοιτάζουμε με μισό μάτι κυνηγημένους ανθρώπους; Θα 
αφήσουμε τις θρησκευτικές, φυλετικές και εθνικές ταυτότητες να μπουν 
ανάμεσά μας και να μας οδηγήσουν στην απώλεια της βασικής ταυτότητας, 
αυτής του ανθρώπου;

Ή θα επιλέξουμε να κάνουμε στην άκρη όλους αυτούς και να εκφράσουμε 
την αλληλεγγύη μας σε ανθρώπους κυνηγημένους; Να επιτρέψουμε να 
εγκατασταθούν στην ΕΕ αυτοί που η ίδια η ΕΕ συνετέλεσε με την πολιτική της 
στο ξερίζωμά τους; Να τους βοηθήσουμε να αποκτήσουν τα εφόδια για 
επιβίωση; Να τους βοηθήσουμε να σταθούν δίπλα μας ισότιμα, να βαδίσουμε 
μαζί στον αγώνα για την επιβίωση, στον αγώνα για μια κοινωνία χωρίς αδικία, 
χωρίς εκμετάλλευση, χωρίς πολέμους και ανισότητες;

Ας μη βιαστούμε να απαντήσουμε! Ας σκεφτούμε λίγο παραπάνω… Ας δούμε 
το παρελθόν πρώτα, την ιστορία των γονιών μας και των παππούδων μας που 
ήρθαν στην περιοχή ως πρόσφυγες ή που έφυγαν ως μετανάστες σε χώρες με 
άλλες θρησκείες! Ας σκεφτούμε και το πιο πρόσφατο παρελθόν, τους αγώνες 
που όλα τα χρόνια δίνουμε στην περιοχή για ισότιμη περίθαλψη για όλους. 
Μένει να δείξουμε ότι όταν λέμε για όλους εννοούμε για όλους και όταν λέμε 
ισότιμα το εννοούμε. Μένει να δείξουμε ότι δε θα επιτρέψουμε να 
επαναληφθούν στον ίδιο τόπο αυτά που οι γονείς μας απεύχονταν ακόμα και για
τους εχθρούς τους.

Αν αυτή είναι η προσφορά μας, αυτή θα είναι και η απολαβή μας. Μένει να 
κάνουμε πέρα αυτούς που θεωρούν ότι οι πρόσφυγες πρέπει να εγκατασταθούν 
μακριά από τους οικισμούς (τα 100 μέτρα τους φαίνονται λίγα, κάποια εξορία θα
έχουν στο νου τους προφανώς) και να ζητήσουμε νερό για όλους, περίθαλψη 
για όλους, σχολεία για όλους και ότι άλλο χρειαστεί για να βελτιώσει τη ζωή 
όλων μας.
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