ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Έχει γραφτεί από Αγγελική Ραγκούση
Πέμπτη, 24 Απρίλιος 2008
Αυτά τα φαντάσματα
τα λένε
πρόσφυγες!
Μια σύνθεση παράξενη, αλληγορική.

Από αριστερά Κοινοτάρχης Καμάριζας κ. Ζαγουρής,
δήμαρχος Αναβύσσου κ. Γκέραλης, διοικητής παίδων
Πεντέλης κ. Παπασταυρόπουλος, υφυπουργός Υγείας
κ. Κωνσταντόπουλος, επικεφαλής γραφείου Υ. Α. του
ΟΗΕ για τους πρόσφυγες κ. Τσαρμπόπουλος.

O Δήμαρχος Λαυρίου κ. Λουκάς

Μια σύνθεση που έλεγε πολλά για χιλιάδες
σακατεμένα κορμιά, νεκρά κορμιά,
δυστυχισμένες ψυχές, που φιλοτέχνησε η
καλλιτέχνιδα κ. Χαλιoρή και μας
υποδέχτηκε στο παλιό Μηχανουργείο του
Λαυρίου, την Τρίτη 15 Απρίλη στην
εκδήλωση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ
για τους πρόσφυγες, σε συνεργασία με το
δήμο Λαυρεωτικής και τον Ε. Ε. Σ.
Ένα συρματόπλεγμα που πάνω του
υπήρχαν αγκιστρωμένα μπλουζάκια με
κομμένα μανίκια, παντελόνια με κομμένα
μπατζάκια,

Η σύνθεση εισόδου της εκδήλωσης

όπως τα μέλη που εγκαταλείφθηκαν εκεί στα ναρκοπέδια και τα παγωμένα βουνά που
διέσχισαν, στην φουρτουνιασμένη θάλασσα που χαροπάλεψαν χιλιάδες κατατρεγμένοι,
κατατρομαγμένοι άνθρωποι μέχρι να καταλήξουν στους χώρους υποδοχής αιτούντων
πολιτικό άσυλο προσφύγων, ένας εκ των οποίων υπάρχει εδώ και χρόνια στο Λαύριο.
Αφιερωμένη σ’ αυτούς τους ανθρώπους, σ’ αυτά τα φαντάσματα που υπάρχουν γύρω μας, η
εκδήλωση. Φαντάσματα παιδιών, ηλικιωμένων ανθρώπων, νέων με όνειρα, γονιών με
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ελπίδες... Φαντάσματα που τριγυρνούν χωρίς χαμόγελο, χωρίς ταυτότητα. Κάποτε είχαν το
σπίτι τους, τους δικούς τους, ένα χάδι, μια δουλειά.
Μετά όλα χάθηκαν. Κι έμεινε μόνο η αγωνία.
Αυτά τα φαντάσματα τα λένε πρόσφυγες. Και είναι γύρω μας. Φοβόμαστε να τα κοιτάξουμε
κατάματα; Αυτά είναι μερικά αποσπάσματα από το τηλεοπτικό σποτ της Ύπατης Αρμοστείας
που ήδη προβάλλεται στις οθόνες μας.
Στο Λαύριο όχι μόνο δεν φοβούνται να κοιτάξουν κατάματα αυτά τα ανθρώπινα φαντάσματα,
αλλά τα φιλοξενούν κοντά τους. Οι Λαυριώτες άνοιξαν την αγκαλιά τους όχι σε φαντάσματα,
αλλά σε ανθρώπους κατατρεγμένους, φοβισμένους, που κοντά τους βρήκαν απάγκιο, μέχρι
να καταφέρουν να αποκτήσουν το πολυπόθητο άσυλο, που θα τους εξασφαλίσει τουλάχιστον
νέα ταυτότητα, καινούργια ζωή, μακριά απ’ τους εφιάλτες του παρελθόντος.
Σκοπός της εκδήλωσης.
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να αναδειχθούν τα ζητήματα που σχετίζονται με τις
δομές υποδοχής των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα, με την παρουσία προσφύγων
και της τοπικής κοινωνίας σε μια περιοχή, όπως το Λαύριο, που φιλοξενεί κέντρο
υποδοχής αιτούντων άσυλο εδώ και πολλές δεκαετίες.
Η υπεύθυνη του τομέα ενημέρωσης του γραφείου της Υπάτης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
πρόσφυγες στην Ελλάδα, κ. Καίτη Κεχαγιόγλου, καλωσόρισε το πολυπληθές ακροατήριο,
πρόσφυγες και ντόπιους, καθώς και τους υψηλούς προσκεκλημένους, μεταξύ των οποίων ο
Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Κωνσταντόπουλος, ο επικεφαλής του
γραφείου της Υ.Α. του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα κ. Γιώργος Τσαρμπόπουλος,
ο πρέσβης καλής θέλησης της UNESCO κ. Γιώργος Νταλάρας, ο διοικητής του
νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης κ. Σταύρος Παπασταυρόπουλος, η αντικαταστάτρια του
προέδρου του Ε. Ε. Σ. κ. Παπαδοπούλου, ο δήμαρχος Αναβύσσου κ. Γκέραλης, ο
Κοινοτάρχης του Αγ. Κωνσταντίνου κ. Ζαγουρής και φυσικά ο οικοδεσπότης δήμαρχος κ.
Δημήτρης Λουκάς, καθώς και αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι.
«Φέτος συμπληρώνονται, είπε, 60 χρόνια από την υπογραφή της οικουμενικής
διακήρυξης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, στην οποία περιλαμβάνεται και το
δικαίωμα στο άσυλο. Δυστυχώς η χώρα μας εξακολουθεί να κατέχει πολύ χαμηλό
ποσοστό αναγνώρισης αιτούντων άσυλο, συγκριτικά με άλλες χώρες της Ε. Ε. Ένας
απ’ τους βασικούς στόχους της εκστρατείας μας παραμένει η ευαισθητοποίηση της
πολιτείας για την ποιότητα του ασύλου και την ανάγκη αύξησης των πολύ χαμηλών
μέχρι σήμερα ποσοστών αναγνώρισης.»
Ακολούθησε μετάφραση στα Τουρκικά και Φαρσί, με ενθουσιώδες χειροκρότημα απ’ τους
πρόσφυγες ακροατές και όχι μόνο.
Χαρακτηριστικά τα όσα είπε ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, στην ομιλία του.
«Το Λαύριο ζει πολλά χρόνια με τους πρόσφυγες. Το Λαύριο γνωρίζει από κατατρεγμούς,
έχει πειστεί ότι ανήκει στο ίδιο στρατόπεδο με τους πρόσφυγες. Οφείλουμε να πάρουμε
καθαρή θέση. Οι σημερινές εγκαταστάσεις του Κέντρου Φιλοξενίας Αλλοδαπών Λαυρίου δεν
πληρούν τους στοιχειώδεις κανόνες αξιοπρεπούς διαβίωσης. Δεν φτάνουν οι ευχές. Έργα
ανθρωπιάς χρειάζονται και χρειάζονται τώρα.» Ανακοίνωσε δε στον υφυπουργό Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Κωνσταντόπουλο που ήταν παρών, ότι υπάρχουν δύο δημοτικές
ιδιοκτησίες που μπορούν να διαμορφωθούν έτσι ώστε να καλύψουν τις ανάγκες. Κάτι που ο
υφυπουργός είδε θετικά και υποσχέθηκε να ενημερώσει πάραυτα τον Υπουργό κ.
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Αβραμόπουλο, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες το ταχύτερο δυνατόν. Ο υφυπουργός κ.
Κωνσταντόπουλος κατά την διάρκεια της ομιλίας του απευθυνόμενος στους πρόσφυγες είπε:
«Ζείτε σε μια χώρα που ξέρει τι σημαίνει προσφυγιά. Θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν να σας
προσφέρουμε μια καινούργια πατρίδα.» Ευχαρίστησε επίσης, εκ μέρους του Υπουργού κ.
Αβραμόπουλου, όλους αυτούς που δουλεύουν για τους πρόσφυγες.
Εξ ίσου σημαντικά όσα είπε η εκπρόσωπος του Ε. Ε. Σ. κ. Παπαδοπούλου: «Οι πρόσφυγες
αν και προστατεύονται από τις διεθνείς συμβάσεις, ζουν σε συνθήκες που πολύ απέχουν απ’
το να είναι αποδεκτές. Ο Ε. Ε. Σ. με τη συνεχή παρουσία του στο Λαύριο, με την πολύτιμη
βοήθεια του δήμου, κάνει ότι μπορεί για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής όσων διαβιούν στην
πόλη.» Ευχαρίστησε τέλος τον Υφυπουργό για την υποστήριξη του Υπουργείου στη δύσκολη
αυτή αποστολή.
Ακολούθησε ένα απόσπασμα από το έργο του Μάϊκ Κένι «Το αγόρι με τη βαλίτσα», άψογα
δοσμένο απ’ την ερασιτεχνική θεατρική ομάδα «Θεατρικό Αναλόγιο». Όπως και μια
ου
συγκινητική αφήγηση του Αλίσια Μοχαμαντί, Αφγανού πρόσφυγα, απόφοιτου 2 Γυμνασίου
ου
Λαυρίου και τωρινού μαθητή του 2 Εσπερινού Λυκείου. «Πέρασα, αφηγήθηκε, τόσο
δύσκολα όσο δεν μπορεί να φανταστεί κανείς. Για μήνες περπατούσα και κοιμόμουνα
στα βουνά, κατευθυνόμενος προς ένα σημείο που δεν γνώριζα. Περπατώντας ανάμεσα
σε νάρκες, διψώντας και πεινώντας για μέρες, ενώ ήμουν 14 χρονών. Αυτό ήταν
αρκετό να επιδράσει σ’ όλη μου τη ζωή. Τελικά έφθασα σ’ αυτή τη χώρα, ένα
δημοκρατικό κράτος όπου ένας άνθρωπος μπορεί να ζήσει χωρίς προβλήματα. Αλλά
όταν είδα και εδώ την συμπεριφορά της αστυνομίας, μου ήταν δύσκολο να πιστέψω,
πως λειτουργεί η δημοκρατία εδώ.» Περίγραψε δε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ακόμα
και σαν μαθητής, θέλοντας να ευαισθητοποιήσει το κράτος για πιο σύντομες διαδικασίες όσον
αφορά το άσυλο σε όσους το δικαιούνται.
Η εκδήλωση έκλεισε με μουσική από Κουρδικό συγκρότημα και μικρή δεξίωση.

3

