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Ριτσώνα

Άμεση μετεγκατάσταση στην πόλη, να μην συνηθίσουμε τον θάνατο!

Μάρτιος 2016, γύρω στους
800 πρόσφυγες φτάνουν στο
χώρο ”φιλοξενίας” τους στην
βιομηχανική περιοχή της Ριτσώ-
νας. Οι συνθήκες άθλιες και
απάνθρωπες, πεταμένοι σε ένα
εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο,
σε μια βιομηχανική ερημιά με
ανύπαρκτες υποδομές για τις
βασικές ανθρώπινες ανάγκες και
την κοντινότερη πόλη να απέχει
20 χλμ, χωρίς συγκοινωνία προς
αυτήν. Διαμονή μέσα σε σκηνές
μέχρι και τις αρχές Νοεμβρίου
του ίδιου έτους, βιώνοντας το
κρύο, τις βροχές, τη λάσπη, την
ανυπόφορη ζέστη τους καλοκαιρι-
νούς μήνες, αντιμέτωποι/ες με τα
φίδια, τα κουνούπια, τα αγριο-
γούρουνα! Τα στάσιμα νερά σε
πολλά σημεία του στρατοπέδου,

οι τραγικές αποχετεύσεις των χώρων υγιεινής σε συνδυασμό με την ζέστη και την έλλειψη
τρεχούμενου, καθαρού νερού, αποτέλεσαν γόνιμο έδαφος για μολυσματικές ασθένειες
και δερματοπάθειες.

Τους τελευταίους μήνες του 2016 οι συνθήκες διαβίωσης έγιναν καλύτερες με την
εγκατάσταση λυόμενων οικίσκων - κοντέινερ - με ατομικό λουτρό και κλιματισμό. Είναι
οι ίδιες ”ανέσεις” που απολαμβάνουν οι ένοικοι μιάς φυλακής. Η πλήρης γκετοποίηση
των προσφύγων-μεταναστριών/ών του στρατοπέδου προχωρά με γοργούς ρυθμούς προς
την ολοκλήρωση της με την ευθύνη να βαραίνει την κυβέρνηση, τις ΜΚΟ που δρουν
στο στρατόπεδο και κερδοσκοπούν πάνω στην δυστυχία των συνανθρώπων τους και τις
δημοτικές αρχές της Χαλκίδας.

Γιατί ο δήμος δεν εντάχθηκε στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης όπως ο δήμος Λει-
βαδέων; Γιατί όλοι - κυβέρνηση, δημοτικές αρχές, στρατιωτικοί αξιωματούχοι, ΜΚΟ -
επέμεναν να μείνουν εκεί οι πρόσφυγες προσπαθώντας πεισματικά να δημιουργήσουν
υποδομές σε ένα χώρο όπου δεν υπάρχει καν πόσιμο νερό, ξοδεύοντας εκατομμύρια
ευρώ; Γιατί θέλουν να δημιουργήσουν αυτό το κλειστό στρατόπεδο - φυλακή για τους
πρόσφυγες-μετανάστριες/ες που μεταφέρθηκαν τους τελευταίους μήνες εκεί και οι
οποίοι/ες θα μείνουν μόνιμα; Γιατί ένα βρέφος δύο μηνών πέθανε ενώ θα μπορούσε να
σωθεί εάν η οικογένεια του έμενε στην Χαλκίδα;

— Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Χαλκίδας σε Πρόσφυγες-Μετανάστριες/ες
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Με ένα πολύ άρρωστο βρέφος στα χέρια
και τριγύρω χορός χρημάτων, ρατσισμός κι
αδιαφορία

14/2/2017

Βασική τακτική της λεγόμενης μεταναστευτικής πο-
λιτικής του ελληνικού κράτους είναι η απόκρυψη της
αλήθειας σχετικά με τη ρατσιστική μεταχείριση που ε-
πιφυλάσσει στους πρόσφυγες και τις άθλιες συνθήκες
διαβίωσης στις οποίες τους επιβάλλει να ζουν. Οι μέθο-
δοι που χρησιμοποιούν οι εγκάθετοί του στο στρατόπε-
δο της Ριτσώνας (το ίδιο όμως συμβαίνει σε όλους τους
καταυλισμούς αποκλεισμού των προσφύγων) συνήθως
είναι η λοιδορία, η συκοφαντία, η επιθετική και μπα-
σκίνικη συμπεριφορά, ο εκφοβισμός, απέναντι σε εκεί-
νους που αποκαλύπτουν την αλήθεια. Ο στόχος τους
σε κάθε περίπτωση είναι το γρήγορο κουκούλωμα των
απάνθρωπων συνθηκών, με κάθε μέσο. Μέσα σε αυτό
το πλαίσιο εντάσσεται και η συκοφαντική ανακοίνωση
του ‘’Συλλόγου Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Χαλ-
κίδας’’ η οποία μάλιστα μιλάει εκ μέρους όλων των
εμπλεκόμενων υπερασπίζοντας τους διαχειριστές του
καταυλισμού στη Ριτσώνα σα να τους εκπροσωπεί. Ή
μήπως έμμεσα αυτούς εκπροσωπεί κι όχι πραγματικά
τους εργαζόμενους; Γιατί δηλαδή αναλαμβάνουν να α-
παντήσουν εκ μέρους άλλων και μάλιστα για ζητήματα
που αφορούν τους χειρισμούς στο στρατόπεδο ενώ οι
υπεύθυνοι του στρατοπέδου σιωπούν ενοχικά; Εκτός
και αν ο Σύλλογος είναι φερέφωνο των ΜΚΟ και λοι-
πών διαχειριστών στη Ριτσώνα. Γιατί επίσης για τα
τεκταινόμενα στο Νοσοκομείο απαντούν οι εργαζόμε-
νοι και όχι η διοίκηση του Νοσοκομείου η οποία επίσης
σιωπά; Ο διοικητής του Νοσοκομείου Χαλκίδας μήπως
πάλι δεν γνωρίζει τίποτα όπως τότε που ενώ για τρεις
εβδομάδες νοσηλεύονταν πρόσφυγες με ηπατίτιδα στο
Νοσοκομείο εκείνος δήλωνε άγνοια; Μήπως είναι φως
φανάρι ότι ο γενικότερος στόχος είναι το κουκούλω-
μα των εγκληματικών ευθυνών των διαχειριστών του
στρατοπέδου στη Ριτσώνα για τον θάνατο του βρέ-
φους;

Η ανακοίνωση του προεδρείου των εργαζομένων
στο Νοσοκομείο Χαλκίδας είναι σαθρή γιατί ενώ μας
κατηγορεί ότι λέμε ψέματα δεν αναφέρει ούτε ένα πα-
ράδειγμα που να αντικρούει τα επιχειρήματά μας δη-
μιουργώντας επί τούτου ψευδείς εντυπώσεις. Όταν ό-
μως κατηγορείς κάποιον δημόσια ότι ψεύδεται το μόνο
που οφείλεις να κάνεις είναι να αποδομήσεις τα επι-
χειρήματά του, διαφορετικά είσαι ένας θρασύς συκο-
φάντης και οι σκοποί σου κακόβουλοι. Όμως η λακω-
νική και ιδιαίτερα επιλεκτική εξιστόρηση των γεγονό-
των που κάνει περιέχει ένα στοιχείο που επιβεβαιώνει
ακόμη περισσότερο τη θέση μας. ‘’Έγινε τηλεφωνική
επικοινωνία του εφημερεύοντα Παιδιάτρου’’, γράφει
η ανακοίνωση, ‘’με τον παιδίατρο της Ριτσώνας και
ενημερώθηκε ότι η μητέρα παρέλαβε το βρέφος και έ-
φυγε’’. Όλα μέλι γάλα λοιπόν για τους ανεύθυνους.

Βέβαια να σημειώσουμε ότι οι γιατροί και όλοι οι υ-
πεύθυνοι φεύγουν από το στρατόπεδο στις 16:00 ενώ η
ανακοίνωση των εργαζομένων αναφέρει ότι ο γιατρός
της Παιδιατρικής του νοσοκομείου Χαλκίδας επικοι-
νώνησε με τον παιδίατρο της Ριτσώνας μετά τις 17:45.
Με βάση όμως αυτό ως δεδομένο οι υπεύθυνοι του
στρατοπέδου φέρουν βαρύτατη ευθύνη για την από-
λυτη αδιαφορία που έδειξαν μετά την ενημέρωση από
το Νοσοκομείο Χαλκίδας. Γιατί δεν ενημέρωσαν αμέ-
σως τη μητέρα για την επικινδυνότητα της κατάστασης
και δεν κανόνισαν τη μεταφορά του βρέφους όπως εί-
χε επειγόντως αποφασιστεί στο νοσοκομείο Χαλκίδας;
Σύμφωνα και με τα λεγόμενα του Συλλόγου των εργα-
ζομένων στο νοσοκομείο δεν πέρασε μισή ώρα από τη
στιγμή που μπήκε στην Παιδιατρική το βρέφος στις 26
Ιανουαρίου και αμέσως δόθηκε κλήση στο ΕΚΑΒ για
διακομιδή στο ‘’Αγλαΐα Κυριακού’’. Κι όμως, περνάει
περισσότερο από μια ολόκληρη μέρα, η μητέρα είναι
στο στρατόπεδο, οι γιατροί στις θέσεις τους, όλοι οι
υπεύθυνοι επίσης, οι εθελοντές των ΜΚΟ βιντεοσκο-
πούν κάπου στο δάσος την φιλανθρωπία τους, κανείς
δεν κάνει τίποτα δηλαδή, κι όταν το μωρό πεθαίνει ι-
σχυρίζονται ότι φταίει η μητέρα. Είναι ξεκάθαρο: Όλοι
μαζί τη δείχνουν με το δάχτυλο σαν εξιλαστήριο θύμα
για να κρύψουν τις ευθύνες τους. Όσοι λοιπόν επικε-
ντρώνονται αποκλειστικά και μόνο στα γεγονότα της
26ης Ιανουαρίου, ενώ το μωρό δεν πεθαίνει τότε αλλά
τα μεσάνυχτα της επόμενης μέρας, το κάνουν για να
αποσιωπήσουν τις ευθύνες των διαχειριστών του στρα-
τοπέδου. Επικεντρώνονται όμως σε αυτή την ημέρα,
ενοχοποιώντας με την ευκαιρία ταυτόχρονα το θύμα,
για να αποκρύψουν το βασικότερο σε όλη την υπόθε-
ση: αρνήθηκαν την επιβεβλημένη από ιατρική άποψη
(κυστική ίνωση είναι η διάγνωση) μετεγκατάσταση της
οικογένειας μέσα στην πόλη της Χαλκίδας ή ακόμη κα-
λύτερα στην Αθήνα. Ήταν εφικτό. Έχει εξάλλου ήδη
γίνει με άλλες οικογένειες προσφύγων.

Η καταγγελία μας λοιπόν αφορά κυρίως τους δια-
χειριστές του στρατοπέδου. Από τη στιγμή που το βρέ-
φος διαγνώστηκε με κυστική ίνωση όφειλαν να εγκα-
ταστήσουν αμέσως την οικογένεια στην πόλη ώστε να
είναι κοντά στο νοσοκομείο. Αυτή ήταν η οδηγία των
γιατρών, αυτό παρακαλούσε και η μητέρα συνεχώς. Οι
διαχειριστές όμως δεν έκαναν ποτέ αυτό που όφειλαν
και κράτησαν την οικογένεια στο βουνό μάλιστα χω-
ρίς δυνατότητα άμεσης πρόσβασης στη Χαλκίδα. Για
να αντιληφθούμε το μέγεθος της εγκληματικής στάσης
των διαχειριστών της Ριτσώνας η κυστική ίνωση είναι
μια ασθένεια που χρήζει πολύ ειδικής φροντίδας και
συχνές επισκέψεις στο νοσοκομείο γιατί οι επικινδυ-
νότητες για τη ζωή του βρέφους είναι πολύ μεγάλες.
Από τη στιγμή της διάγνωσης, ένας ασθενής με κυστική
ίνωση πρέπει να παρακολουθείται από εξειδικευμένο
γιατρό και να νοσηλεύεται τακτικά σε νοσοκομείο. Εν-
νοείται και δεν υπερβάλουμε, το να εξαναγκάζεις ένα
βρέφος δύο μηνών με κυστική ίνωση να ζει στο πουθε-
νά μέσα σε ένα isobox είναι σαν να το καταδικάζεις.
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Απάνθρωποι; Ελεεινοί; Οι λέξεις είναι λίγες. Κι ό-
χι μόνο αυτό, τους έστελναν στα νοσοκομεία πολλές
φορές χωρίς μεταφραστές με αποτέλεσμα να υπάρχει
μεγάλο πρόβλημα στην επικοινωνία και οι άνθρωποι να
μην καταλαβαίνουν καλά τι συμβαίνει, όπως και συνέ-
βη την προηγούμενη ημέρα του θανάτου του βρέφους
(η ανακοίνωση του προεδρείου των εργαζομένων απο-
σιωπά αυτό το κρίσιμης σημασίας δεδομένο). Βέβαια
στην Αθήνα τους έστελναν όχι μόνο χωρίς μεταφραστές
αλλά και χωρίς χρήματα με αποτέλεσμα όσο καιρό έ-
μεναν εκεί να μην έχουν πραγματικά τίποτα να φάνε.
Οι μετακινήσεις με ασθενοφόρο πολλές φορές αργού-
σαν αισθητά, αυτό δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς
και είναι φυσικό με βάση τις ανάγκες που καλύπτουν
τα ασθενοφόρα εντός και εκτός Χαλκίδας. Τη νύχτα
του θανάτου του βρέφους η διακομιδή στο νοσοκομεί-
ο δεν γίνεται με ασθενοφόρο αλλά με ταξί. Παρεμπι-
πτόντως θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι για τις δυσλει-
τουργίες στο Νοσοκομείο Χαλκίδας δεν ευθύνονται οι
εργαζόμενοι αλλά αποκλειστικά η διοίκηση και η κυ-
βερνητική πολιτική με τις δολοφονικές περικοπές στο
σύστημα υγείας. Η αλήθεια μάλιστα είναι ότι η ύπαρ-
ξη του Νοσοκομείου Χαλκίδας οφείλεται στο φιλότιμο
και τις υπεράνθρωπες προσπάθειες μεγάλης μερίδας
των εργαζομένων. Το ίδιο ισχύει και για το ΕΚΑΒ.
Γι’ αυτούς τους λόγους όμως θα έπρεπε αμέσως να
εγκαταστήσουν την οικογένεια μέσα στην πόλη ώστε
να έχει γρήγορη πρόσβαση στο Νοσοκομείο. Μάλιστα
η μητέρα έκανε συνεχείς εκκλήσεις στην ΜΚΟ IOM και
τους διαχειριστές του στρατοπέδου για εγκατάσταση
όχι μόνο στη Χαλκίδα αλλά στην Αθήνα καλύτερα ώ-
στε να είναι κοντά στα νοσοκομεία που ούτως ή άλλως
διακομιζόταν μετά τη γέννησή του το βρέφος. Επίσης,
αφού ο μάνατζερ του καταυλισμού δεν ήθελε να τους
εγκαταστήσει στην πόλη (δολοφονική εμμονή όπως α-
ποδείχτηκε) τουλάχιστον θα έπρεπε να μεριμνήσει για
μόνιμο μεταφορικό μέσο που θα βρισκόταν σε συνεχή
αναμονή. Η παρουσία στη Ριτσώνα ενός ασθενοφόρου
ήταν πάγιο αίτημά μας από την αρχή της λειτουργίας
του στρατοπέδου. Τόσο χρήμα ρέει εκεί πάνω. Παντού
οι ΜΚΟ διατυμπανίζουν τη φιλανθρωπία τους, τόσα
βαν χρησιμοποιούν για τις μετακινήσεις τους. Όλοι οι
υπεύθυνοι γνώριζαν την κρισιμότητα της κατάστασης.
Δεν είναι υπερβολή λοιπόν να πούμε ότι τους είχαν
πραγματικά πεταμένους στο δρόμο με ένα πολύ άρρω-
στο μωρό 2 μηνών στην αγκαλιά. Αυτή είναι η αλήθεια
και λέγεται απανθρωπιά.

Η στάση τους μετά το θάνατο του βρέφους απο-
δείχτηκε χειρότερη και ξεδιάντροπα ενοχική. Αντί να
στηρίξουν ψυχολογικά αλλά και με κάθε άλλο μέσο τη
μητέρα και την υπόλοιπη οικογένεια, αντί να της συ-
μπαρασταθούν, ενοχοποίησαν αμέσως τη μητέρα, για
να κουκουλώσουν την εγκληματική τους συμπεριφορά
και να αποποιηθούν τις ευθύνες. Την έστησαν στον τοί-
χο. Αυτό κάνει ο ένοχος και το κάνει κυνικά όπως και
αυτοί. Αυτό είναι στήσιμο ‘’λαϊκού’’ δικαστηρίου και
όχι η τεκμηριωμένη μας καταγγελία.

Από το παζλ της αθλιότητας και της επιχείρησης
‘’κουκούλωμα της κατάστασης’’ δεν μπορούσε να λεί-
πει η εμπλοκή των ΜΜΕ και βέβαια η ανεκτίμητη πά-
ντα αρωγή της ηγετικής μορφής του επαρχιακού κίτρι-
νου τύπου. Σε ολοσέλιδο ρεπορτάζ η τοπική εφημερίδα
Ευβοϊκή ‘’Γνώμη’’ ενοχοποιεί χωρίς ενδοιασμούς τους
γονείς ενώ τους ειρωνεύεται και τους λοιδορεί με α-
νεπίτρεπτες εκφράσεις. Ο ‘’δημοσιογράφος’’ χύνει ένα
ρατσιστικό οχετό απέναντι σε δαιμονοποιημένα εξιλα-
στήρια θύματα τα οποία περιπαίζει δημόσια χωρίς ί-
χνος τσίπας. ‘’Έχουν προϊστορία στις φυγές’’ είναι έ-
νας πηχυαίος τίτλος μέσα στο ρεπορτάζ. Ο διοικητής
του Νοσοκομείου Χαλκίδας εμφανίζεται στο ρεπορτάζ
για να επιβεβαιώσει, χρησιμοποιώντας κι αυτός τη λέ-
ξη ‘’λάθρα’’ για τη συμπεριφορά των προσφύγων. Ού-
τε υπόνοια βέβαια για τυχόν παραλείψεις, όλα πήγαν
μια χαρά. Εξάλλου η λογική τους όπως αποδεικνύεται
από το ‘’ρεπορτάζ’’ είναι αυτή: μεταναστάκι ήταν, λα-
θραία μπήκε στη χώρα μας, λαθραία έφυγε. Αυτό όμως
δεν είναι δημοσιογραφία είναι δημόσια εκτόνωση ενός
ψυχικού βόθρου. Αυτό είναι ‘’λαϊκό’’ δικαστήριο, θρα-
σύτατοι κύριοι/ες του προεδρείου του Συλλόγου Εργα-
ζομένων στο ΓΝΧ, αλλά περί αυτού τσιμουδιά, επειδή
αποτελείτε κι εσείς μέρος της επιχείρησης κουκουλώ-
ματος και ενοχοποίησης του θύματος, συντάσσεστε με
την αθλιότητα.

Η κραυγή της μάνας όμως θα ακούγεται για πάντα
στη Ριτσώνα: ‘’παρακαλούσα τους υπεύθυνους για με-
τεγκατάσταση στη Χαλκίδα’’.

Το στρατόπεδο στη Ριτσώνα δεν είναι φιλοξενία

Είναι απανθρωπιά και κερδοσκοπία

Όχι άλλοι θάνατοι προσφύγων στη Ριτσώνα

Άμεση μετεγκατάσταση στην πόλη

Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Χαλκίδας σε
Πρόσφυγες-Μετανάστες/στριες
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Ο κύριος Μουζάλας σήμερα επιτέθηκε
στους ανεξάρτητους αλληλέγγυους

  , 7/2/2017

Ο Μουζάλας ξανάρχισε το ίδιο τροπάριο για τους
ανεξάρτητους αλληλέγγυους. Φταίνε οι αλληλέγγυοι
για τις φασαρίες στα camp. Όμως και τα αγριογού-
ρουνα της Ριτσωνας γνωρίζουν ότι το φαγητό (αξίας
180.000€/ μήνα) οι πρόσφυγες το πετάνε, γιατί το φα-
γητό δεν τρώγεται, παρόλα αυτά η σύμβαση με τον συ-
γκεκριμένο μάλιστα προμηθευτή συνεχίζεται. Οι πρό-
σφυγες από τον Αύγουστο του 2016 δικαιούνται 90€
κάθε ενήλικας και 50€ κάθε ανήλικος αλλά έχουν πά-
ρει μόνο τον Οκτώβριο και τον Ιανουάριο, ενώ οι ενή-
λικες γυναίκες πήραν 50€, τα υπόλοιπα χρήματα που
πήγαν; Σύμφωνα με τους γιατρούς το βρέφος με την
εκ γενετής κυστική ίνωση έπρεπε να κατοικεί ή πολύ
κοντά στο νοσοκομείο μέσα στην πόλη ή να νοσηλεύε-
ται. Το μωρό έφυγε από τη ζωή στις 27 Ιανουαρίου το
βράδυ διαμένοντας στη Ριτσώνα. Η αδιαφορία των υ-
πευθύνων αποδείχτηκε εγκληματική. Καταγγελία στην
εισαγγελία Χαλκίδας για τα 60 και πλέον περιστα-
τικά ηπατίτιδας Α και για την εγκληματική αμέλεια
των διαχειριστών του στρατοπέδου της Ριτσώνας αλ-
λά και του νοσοκομείου Χαλκίδας ή εκκρεμεί ή μπήκε
στο αρχείο. Τα περιστατικά εκφοβισμού προσφύγων
από τους διαχειριστές της Ριτσώνας αποδεικνύουν τον
χαρακτηρισμό του ανθρωποφύλακα και την υποκρισί-
α της δήθεν αλληλεγγύης. Όλα αυτά είναι προβλήμα-
τα που δημιουργούν οι αλληλέγγυοι κύριε Μουζαλα;
Μαζέψτε τα όρνεα που βάζουν χέρι στα χρήματα που
δικαιούνται οι πρόσφυγες γιατί από μέρους ανεξάρτη-
των αλληλέγγυων ακόμα δεν είδατε τίποτα.

Ανοιχτή Επιστολή της Πρωτοβουλίας Αλλη-
λεγγύης Χαλκίδας

2/12/2016

Επειδή η φωνή των προσφύγων δεν φτάνει εύ-
κολα εκτός του στρατοπέδου, εμείς, σαν αλληλέγ-
γυοι/ες, έχουμε γίνει μάρτυρες διάφορων γεγονότων
που πρέπει να καταγγελθούν. Από την εμπειρία που
είχαμε και εξακολουθούμε να έχουμε ως μέλη της
Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης Χαλκίδας σε πρόσφυγες-
μετανάστες/στριες θα θέλαμε να καταγγείλουμε την
στάση και τις πράξεις των υπευθύνων του χώρου στην
Ριτσώνα όπου διαμένουν οι πρόσφυγες, οι οποίοι όχι
μόνο δεν στάθηκαν στο ύψος των ηθικών απαιτήσεων
της κατάστασης αλλά σε πολλές περιπτώσεις έπραξαν
και ακριβώς το αντίθετο. Η γνώμη μας αυτή προκύ-
πτει από δικές μας παρατηρήσεις και ενισχύεται από
τις μαρτυρίες των ίδιων των προσφύγων, των οποίων η
φωνή θέλουμε να ακουστεί έξω από τους φράχτες του
στρατοπέδου.

Άλλωστε αναφέρεται από τους ίδιους στην ανοιχτή
επιστολή τους - επόμενο άρθρο, όπου ανάμεσα στα
αιτήματα τους είναι και η βελτίωση της συμπεριφοράς
μερίδας των υπεθύνων του στρατοπέδου και εργαζόμε-
νων σε ΜΚΟ. Αυτή η άσχημη αντιμετώπιση, ειδικά από
τον μάνατζερ του στρατοπέδου, ήταν η σταγόνα που
ξεχείλισε το ποτήρι και οδήγησε τους πρόσφυγες στην
εκδίωξη από το στρατόπεδο, όλων των ΜΚΟ τον πε-
ρασμένο Αύγουστο. Είναι χαρακτηριστικός ο διάλογος
ενός πρόσφυγα με τον μάνατζερ έξω από την είσοδο
του στρατοπέδου , εκείνο το χρονικό διάστημα, όπου
του λέει “φτάνει πια με τις υποσχέσεις σας, μόνο ψέ-
ματα λέτε, δεν κάνετε τίποτα για το στρατόπεδο, είστε
μόνο κλέφτες!”. Ο τωρινός μάνατζερ είναι αυτός που
τις πρώτες μέρες λειτουργίας του στρατοπέδου είχε
χειροδικήσει σε βάρος ενός μικρού παιδιού κατά την
διανομή φαγητού από κοντέινερ. Είναι ο ίδιος που εί-
χε προπηλακίσει άγρια δύο μέλη της Πρωτοβουλίας τα
οποία βρίσκονταν στο στρατόπεδο για να προσφέρουν
οδοντιατρική περίθαλψη, την οποία κανένας φορέας ή
οργάνωση δεν προσέφερε στο στρατόπεδο.

Υπάρχουν επίσης πολλές μαρτυρίες προσφύγων για
κλοπές από τις αποθήκες τροφίμων και φαρμάκων του
στρατοπέδου τις οποίες κανείς δεν ενδιαφέρεται να
διαλευκάνει. Όπως επίσης και μαρτυρίες για εκφοβι-
σμούς προσφύγων, απειλές για την μη καταγραφή τους
εαν δεν συμμορφωθούν αλλά και ευνοϊκές μεταχειρί-
σεις, όπως ενοικίαση σπιτιών στη Χαλκίδα σε όσους οι
υπεύθυνοι του στρατοπέδου δεν μπορούν να εκφοβί-
σουν, για να μην τους δημιουργούν προβλήματα.

Δυστυχώς πολλοί από τους φόβους μας επιβεβαιώ-
θηκαν και πιστεύουμε ότι τα παραπάνω πρέπει να κα-
ταγγελθούν δημόσια. Γιατί η αλληλεγγύη πρέπει να
είναι πάντα οριζόντια και χρέος όλων μας και όχι δια-
χείριση ανθρώπων.

Ριτσώνα
m http://solidariechalkida.espivblogs.net/ B mail:solidarie36@gmail.com Σελίδα 4



Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΟΛΑ-
ΒΙΑ ΓΙΑ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑ-
ΘΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Π Α Χ, 9/5/2016

Ριτσώνα: Το πιο ακατάλληλο μέρος για φιλοξενία.
700 περίπου άνθρωποι προσπαθούν να επιβιώσουν πε-
ταμένοι σε ένα εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο που έχει
οικειοποιηθεί η φύση, χωρίς ίχνος υποδομών, μακριά α-
πό την πόλη σαν τα μιάσματα, μέσα στο βουνό, χωρίς
συγκοινωνία, χωρίς ανθρώπινη ψυχή τριγύρω, με άθλιο
φαγητό και δίπλα έλος. Οι ίδιοι λένε χαρακτηριστικά:
«Η ζωή στη Ριτσώνα δεν είναι αυτή που αξίζει σε άν-
θρωπο», «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε σε
σκηνές με φίδια και σκορπιούς», «Έχουμε 15 μέρες να
πλυθούμε», «Το φαΐ δεν τρώγεται», «Δεν είναι μέρος
για να ζουν άνθρωποι η Ριτσώνα», «στα σκυλιά σας
έχετε σπίτια, για τους ανθρώπους σκηνές», «we are
humans, not animals».

Το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται σε όλη την Ελλά-
δα αποδεικνύοντας ότι η εξαθλίωση στα στρατόπεδα
κράτησης που κατ’ ευφημισμό ονομάζονται «hotspot»
αποτελεί κυβερνητική επιλογή. Αποτελούν μια μαύρη
τρύπα που όποιος πέσει μέσα δεν έχει φωνή, δεν είναι
άνθρωπος και όλη του η καθημερινή ζωή-βασανιστήριο
μένει επιτηδευμένα στην αφάνεια, με σκοπό να κου-
κουλωθεί το «πρόβλημα». Από την άλλη όμως, η αντι-
μεταναστευτική πολιτική έχει εξελιχθεί σε μία τερά-
στια μπίζνα και μάλιστα πολύ κερδοφόρα για συγκε-
κριμένους ιδιώτες και ΜΚΟ εν μέσω κρίσης. Τεχνικές
εταιρείες και επιχειρήσεις σίτισης που κάνουν χρυσές
δουλειές. ΜΚΟ που βολεύουν «ημέτερους» και διαχει-
ρίζονται χωρίς διαφάνεια κονδύλια της ΕΕ. Εκμετάλ-
λευση των προσφύγων για πολιτικά οφέλη.

Το κράτος διαχειρίζεται την ‘’ένταξη στον κοινωνι-
κό ιστό’’ αυτών των ανθρώπων απομονώνοντάς τους
από την υπόλοιπη ντόπια κοινωνία. Πέρα από συλ-
λογικότητες και ευαισθητοποιημένους πολίτες που εκ-
φράζουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους και μπορούν
να πιστοποιήσουν τα προβλήματα που οι πρόσφυγες
αντιμετωπίζουν, καλλιεργείται ένα κλίμα τρόμου και
ρατσισμού για αυτούς τους ανθρώπους. Ο παθητικός
τηλεθεατής, χωρίς να έχει αυτή την ανθρώπινη επαφή,
δεν μπορεί παρά να τρομοκρατηθεί. Τρόμος μην μας
πάρουν δήθεν άλλοι τη δουλειά μας που ούτως ή άλλως
η σημερινή αριστερή κυβέρνηση κατάντησε να θεωρεί-
ται « προνόμιο». Τρόμος για την ασφάλειά μας, τρόμος
για την υγεία μας, τρόμος μην τυχόν και τα παιδιά τους
συγχρωτιστούν στα ίδια σχολεία με τα δικά μας παι-
διά. Τρόμος για τη στοιχειώδη επιβίωσή μας, εν γένει,
που πολύ απέχει από μια αξιοπρεπή ζωή. Αυτή την
ατμόσφαιρα δέους διαχειρίζεται το κράτος, κατακερ-
ματίζοντας την οποιαδήποτε λογική αλληλεγγύης και
αντίστασης, προκειμένου να εξασφαλίσει την εξουσί-
α του, μια εξουσία μακριά από τους ανθρώπους και
πάντα εναντίον τους.

Όλα είναι λάθος στη Ριτσώνα και όσοι υπερασπίζονται
αυτή την κατάσταση δεν μπορούν πια να κρυφτούν.
Το στρατόπεδο πρέπει να κλείσει και να αφεθεί στα
φίδια και τους σκορπιούς που το κατοικούν. Οι προ-
φάσεις που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι του «Δικτύου
των συριζαίων» ενάντια στην άμεση μετεγκατάσταση
των προσφύγων αποκαλύπτουν για άλλη μια φορά τον
καθεστωτικό τους ρόλο. Μας λένε ότι δεν το θέλει ο δή-
μαρχος της Χαλκίδας και ότι υπάρχει ο κίνδυνος των
φασιστών. Δεν προστατεύεις όμως τους ανθρώπους α-
πομονώνοντας τους, γιατί η απομόνωση και η ζωή μέσα
στην αναξιοπρέπεια είναι ακριβώς η φασιστική πολι-
τική και σίγουρα δεν έχει σχέση με καμία έννοια αλλη-
λεγγύης. Επίσης, αν ο δήμαρχος αρνείται να κάνει αυτό
που υποχρεούται γιατί δεν τον καταγγέλλουν δημόσια
όπως οφείλει να πράξει κάθε πραγματικός αλληλέγ-
γυος; Νομίζουμε ότι το πράγμα είναι οφθαλμοφανές:
έχουν αποφασίσει τη στρατιωτικοποίηση της ζωής των
προσφύγων με την προβιά της αλληλεγγύης και χρησι-
μοποιούν κάθε δικαιολογία ενάντια στην αμφισβήτηση
της τοποθεσίας και την μετεγκατάστασή τους σε σπί-
τια και κτιριακές εγκαταστάσεις μέσα στην πόλη. Η
επιβολή όμως των όρων ζωής στους άλλους, μάλιστα
μέσα σε εξαθλιωτικές συνθήκες και χρησιμοποιώντας
χίλιες δυο απαράδεκτες προφάσεις δεν είναι αλληλεγ-
γύη αλλά η «φιλανθρωπία» του ανθρωποφύλακα απέ-
ναντι σε θεωρούμενα κατώτερα όντα.

Το ζήτημα πρέπει να ανοίξει μέσα στην πόλη της
Χαλκίδας με τη συμμετοχή όσο περισσότερων γίνεται
ώστε να ξαναδοθεί το πραγματικό νόημα στις λέξεις
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”αλληλεγγύη”, ”φιλοξενία” και ”αξιοπρέπεια”. Εννοεί-
ται ότι μπορούμε. Η μετεγκατάσταση των προσφύγων
σε σπίτια και κτιριακές εγκαταστάσεις μέσα στην πό-
λη είναι εφικτή αρκεί να αποδειχτούμε τουλάχιστον
άνθρωποι και βέβαια να σταματήσει να σπαταλάται
το χρήμα που προορίζεται για τους πρόσφυγες για την
κερδοσκοπία τρίτων.

Όσο δε σπάμε τον φόβο και την απομόνωση και δε
δημιουργούμε δεσμούς αλληλεγγύης, τόσο θα κοιτάμε
ανήμποροι το παρόν των προσφύγων κι εκεί θα βλέ-
πουμε και το δικό μας μέλλον. Ο μόνος δρόμος λοιπόν
είναι αυτός της αυτοοργάνωσης και της αλληλεγγύης,
το μόνο όπλο της κοινωνίας σε καταστάσεις σαν και
αυτές. Το γκέτο της Ριτσώνας δεν είναι φιλοξενία, εί-
ναι απομόνωση και αποκλεισμός.

Απαιτούμε:
- Να σταματήσουν οι πόλεμοι.
- Ασφαλή και ελεύθερη διέλευση για τους πρόσφυ-

γες προς τις χώρες επιλογής τους.
- Να αποχωρήσει τώρα η Frontex και το ΝΑΤΟ από

το Αιγαίο.
- Τέλος στις επαναπροωθήσεις μεταναστών.
- Να πέσει ο φράχτης του Έβρου. Όχι στην Ευρώπη-

φρούριο.
- Νομιμοποίηση και πλήρη δικαιώματα για οικονο-

μικούς και πολιτικούς πρόσφυγες.
- Κατάργηση της συνθήκης του Δουβλίνου. Δικαίω-

μα για άσυλο.
- Όχι στην εμπορευματοποίηση της αλληλεγγύης. Η

αλληλεγγύη στα χέρια του λαού και όχι των ΜΚΟ και
ιδιωτικών εταιριών.

- Όχι στη στοχοποίηση κοινωνικών αγωνιστών και
αλληλέγγυων-Κάτω τα χέρια από τους αλληλέγγυους.

- Για όσο καιρό μείνουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ να
φιλοξενηθούν σε σπίτια και αξιοπρεπείς κτιριακές ε-
γκαταστάσεις μέσα στην πόλη.

Κοινοί αγώνες ντόπιων-μεταναστών/τριών για
την καλυτέρευση της ζωής όλων μας.

ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓ-
ΓΥΗΣ; ΜΑΛΛΟΝ ΟΙ ΛΥΚΟΙ ΠΟΥ ΦΥΛΑΝΕ
ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ

Π Α Χ, 20/4/2016

Οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης που επιβάλλει η κυ-
βέρνηση στους πρόσφυγες αποκαλύπτουν με τον πιο
τραγικό τρόπο τον απάνθρωπο και ρατσιστικό χαρα-
κτήρα του ελληνικού Κράτους. Ξεσκεπάζουν όμως και
την υποκρισία όσων με τον μανδύα της «αλληλεγγύης»
έχουν εγκατασταθεί μέσα στα στρατόπεδα από το ί-
διο το κράτος για να στηρίζουν και να υλοποιούν τις
κυβερνητικές πολιτικές ως επίσημοι συντονιστές κάτω
από τη γενική εποπτεία του στρατού. Αυτός είναι και ο
ρόλος του “Δικτύου Αντίστασης και Αλληλεγγύης” (το
οποίο στελεχώνεται και στηρίζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ)
στο κέντρο δήθεν φιλοξενίας προσφύγων στη Ριτσώνα:
να ελέγχει και να φιμώνει, να ”χρυσώνει το χάπι” και
να ωραιοποιεί μια κατάσταση η οποία δεν έχει καμί-
α σχέση με την αλληλεγγύη, τη φιλοξενία και την α-
ξιοπρέπεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι όχι
μόνο δεν αμφισβήτησε ποτέ την επιλογή της τοποθεσί-
ας η οποία είναι από κάθε άποψη ακατάλληλη, αλλά
είναι και εκείνο που την προετοίμασε εκτελώντας με
αυστηρότητα τις εντολές της κυβέρνησης. Είναι οι λύ-
κοι που φυλάνε τα πρόβατα.

Οι ελάχιστες ανακοινώσεις του «Δικτύου» αποτε-
λούν ρεσιτάλ υποκρισίας και παραπληροφόρησης. Βα-
σικό του μέλημα να κουκουλωθεί η κατάσταση συ-
κοφαντώντας τους αλληλέγγυους πολίτες που καταγ-
γέλλουν τις συνθήκες διαβίωσης στη Ριτσώνα, οι οποί-
ες καταπατούν κάθε έννοια ανθρώπινων δικαιωμάτων.
Ποτέ δεν ανακοίνωσε τις διαμαρτυρίες των ίδιων των
προσφύγων (όπως θα όφειλε κάθε πραγματικά αλλη-
λέγγυος) και αποσιώπησε την απεργία πείνας που του
χάλαγε την προπαγάνδα. Για το πραγματικά άθλιο φα-
γητό το οποίο δεν τρώγεται και πολλοί δεν τρώνε, τσι-
μουδιά. Κι ας τσεπώνει κάποιος 176.000 ευρώ για το
τίποτα. Μάλιστα στην τελευταία του ανακοίνωση προ-
σπαθεί για άλλη μια φορά να ρίξει στάχτη στα μάτια
στρέφοντας αλλού τη συζήτηση. Αναλώνεται στο να
μας αποδείξει ότι δεν είναι ΜΚΟ και αποσιωπά όλα
τα υπόλοιπα, την ουσία δηλαδή. Όμως η ουσιαστική
καταγγελία κατά του επονομαζόμενου «Δικτύου Αντί-
στασης και Αλληλεγγύης» δεν αφορά το ζήτημα της
μετατροπής του ή όχι σε ΜΚΟ, αλλά ότι στην πραγμα-
τικότητα κουκουλώνει και συντηρεί την άθλια πραγμα-
τικότητα στη Ριτσώνα, ότι λειτουργεί ως αστυνομικός
μέσα στο στρατόπεδο προσπαθώντας να τρομοκρατή-
σει και να φιμώσει πρόσφυγες και αλληλέγγυους και
ότι ενεργεί ως Δίκτυο Υποταγής και Αλληλεγγύης στην
κυβερνητική πολιτική.

Καταγγέλλουμε δημόσια ότι τα μέλη του “Δικτύ-
ου” συμπεριφέρονται στη Ριτσώνα με αυταρχισμό σα
να είναι το τσιφλίκι τους (ανεμίζοντας στα χέρια έ-
να ΦΕΚ που δεν έδωσαν ποτέ στη δημοσιότητα), συ-
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ντηρούν και δικαιολογούν την άθλια κατάσταση στο
στρατόπεδο, αποσιωπούν τις διαμαρτυρίες των προ-
σφύγων καταδικάζοντάς τους στην εξαθλίωση και την
αναξιοπρέπεια, δεν διστάζουν να ασκήσουν ψυχολο-
γική πίεση ακόμη και με την παρουσία του στρατού
στις σκηνές στην προσπάθειά τους να «νουθετήσουν»,
προσπαθούν επισταμένα να απαγορεύσουν στους πρό-
σφυγες τις επαφές μαζί μας και να τους υποχρεώσουν
να αναφέρουν στους συντονιστές ακριβώς τι τους λέμε.
Όλα τα κάνουν σε αγαστή συνεργασία με τον στρατό
ιδίως όταν βλέπουν ότι δεν περνάει ο λόγος τους. Πα-
ράδειγμα, τη μέρα της τελευταίας μας εκδήλωσης στη
Χαλκίδα στρατιωτικοί φοβέριζαν τους πρόσφυγες ώ-
στε να μην παραβρεθούν. Την ίδια στάση εναντίον μας
κράτησαν και στις σχέσεις τους με τις ΜΚΟ στις οποί-
ες μας στοχοποίησαν ως δήθεν υποκινητές επεισοδίων
ή εξέγερσης και στην πραγματικότητα τους επέβαλλαν
να μην έχουν καμία σχέση μαζί μας. Τα ίδια επαναλαμ-
βάνουν και στις προσωπικές τους επαφές με συμπο-
λίτες μας μέσα στην πόλη. Όμως η αηδιαστική χρήση
της έκφρασης ‘’γνωστοί-άγνωστοι’’, της λέξης ‘’υποκι-
νητές’’ ή της λέξης ‘’αναρχικοί’’ με υποτιμητική σημα-
σία, εκτός του ότι αποσκοπεί να μας λασπολογήσει και
να μας στιγματίσει μέσα στην κοινωνία είναι και ξε-
κάθαρη στοχοποίηση με φασιστικά χαρακτηριστικά η
οποία λύνει τα χέρια των φασιστών εναντίον μας. Δεν
είναι τυχαία βέβαια η στοχοποίηση συντρόφου μας α-
πό τους φασίστες ακριβώς μέσα σε αυτή τη συγκυρία
και ακριβώς με τις εκφράσεις του «Δικτύου» των συρι-
ζαίων. Και όλα αυτά, για να αποκρυβούν, να κουκου-
λωθούν οι άθλιες και απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης
στη Ριτσώνα τις οποίες καταγγέλλουμε από την πρώτη
στιγμή. Εδώ είναι βέβαια το μεδούλι της υπόθεσης.

Η δική μας δράση δεν έχει καμία σχέση με τις χυ-
δαιότητες και τις λοιδορίες των συριζαίων και των ε-
θελοντών τους. Εμείς εξαρχής αποφασίσαμε να συνα-
ναστραφούμε με τους πρόσφυγες με απόλυτη ανοικτό-
τητα απέναντί τους, να μην επιβάλλουμε κανένα δικό
μας λόγο αλλά να προβάλλουμε το λόγο και τη φω-
νή των ίδιων των προσφύγων και να οργανώσουμε την
αλληλεγγύη απέναντί τους με βάση τις δικές τους ανά-
γκες. Η συναναστροφή με τους ίδιους τους πρόσφυγες
είναι η μεγαλύτερη χαρά κάθε φορά που επισκεπτόμα-
στε τη Ριτσώνα. Χαρά, βέβαια, όχι για τις άθλιες συν-
θήκες διαβίωσης στις οποίες τους έχουν επιβάλλει να
ζουν, αλλά για το μάθημα αξιοπρέπειας και αδελφο-
σύνης που χαρίζουν απλόχερα. Οι αγκαλιές, οι ζεστές
χειραψίες, οι προσκλήσεις για ένα καφέ ή δυο λόγια
ανάμεσα στις σκηνές. Στις σκηνές που σου δείχνουν
με αγανάκτηση το ανέγγιχτο φαί επειδή δεν τρώγεται,
επειδή «δεν είναι ούτε για τα ζώα», όπως λένε.

Δεν είναι αλληλεγγύη ούτε βέβαια φιλοξενία το να
πετάς 800 ανθρώπους (ανάμεσα στους οποίους 320
παιδιά, 20 έγκυες και ανθρώπους με πολλά προβλήμα-
τα υγείας) μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο
που έχει οικειοποιηθεί η φύση, χωρίς ίχνος υποδομών,
χωρίς ρεύμα και τρεχούμενο νερό, στο έλεος των καιρι-

κών συνθηκών και με άθλιο φαί που καταδικάζει στην
πείνα και την εξαθλίωση. Όλα είναι λάθος στη Ριτσώνα
και όσοι υπερασπίζονται αυτή την κατάσταση δεν μπο-
ρούν πια να κρυφτούν. Οι καταγγελίες των ίδιων των
προσφύγων στην εκδήλωση της ΕΛΜΕ δεν αφήνουν βέ-
βαια καμία αμφιβολία για την κατάσταση. Αυτή είναι
η δική τους φωνή που προσπαθεί με κάθε τρόπο να
φιμώσει το «Δίκτυο»:

Μάρτιος 2016, εκτεθειμένοι/ες στο κρύο, το νερό
και τη λάσπη…

«Η ζωή στη Ριτσώνα δεν είναι αυτή που αξίζει σε
άνθρωπο», «Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε
σε σκηνές με φίδια και σκορπιούς», «Έχουμε 15 μέ-
ρες να πλυθούμε», «Το φαί δεν τρώγεται», «Δεν είναι
μέρος για να ζουν άνθρωποι η Ριτσώνα», «στα σκυ-
λιά σας έχετε σπίτια, για τους ανθρώπους σκηνές»,
ένα κοριτσάκι-προσφυγοπούλα φώναξε σ’ ένα μικρό-
φωνο: «we are humans, not animals».

Το στρατόπεδο πρέπει να κλείσει και να αφεθεί
στα φίδια και τους σκορπιούς που το κατοικούν. Οι
προφάσεις που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι του «Δι-
κτύου» ενάντια στην άμεση μετεγκατάσταση των προ-
σφύγων αποκαλύπτουν για άλλη μια φορά τον καθε-
στωτικό τους ρόλο. Μας λένε ότι δεν το θέλει ο δή-
μαρχος της Χαλκίδας και ότι υπάρχει ο κίνδυνος των
φασιστών. Δεν προστατεύεις όμως τους ανθρώπους α-
πομονώνοντας τους, γιατί η απομόνωση και η ζωή μέσα
στην αναξιοπρέπεια είναι ακριβώς η φασιστική πολι-
τική και σίγουρα δεν έχει σχέση με καμία έννοια αλλη-
λεγγύης. Επίσης, αν ο δήμαρχος αρνείται να κάνει αυτό
που υποχρεούται γιατί δεν τον καταγγέλλουν δημόσια
όπως οφείλει να πράξει κάθε πραγματικός αλληλέγ-
γυος; Νομίζουμε ότι το πράγμα είναι οφθαλμοφανές:
έχουν αποφασίσει τη στρατιωτικοποίηση της ζωής των
προσφύγων με την προβιά της αλληλεγγύης και χρησι-
μοποιούν κάθε δικαιολογία ενάντια στην αμφισβήτηση
της τοποθεσίας και την μετεγκατάστασή τους σε σπί-
τια και κτηριακές εγκαταστάσεις μέσα στην πόλη. Η
επιβολή όμως των όρων ζωής στους άλλους, μάλιστα
μέσα σε εξαθλιωτικές συνθήκες και χρησιμοποιώντας
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χίλιες δυο απαράδεκτες προφάσεις («εδώ δεν έχουμε
να ταΐσουμε τους έλληνες», «ξέρεις πού ζούσαν αυτοί
μέχρι τώρα;») δεν είναι αλληλεγγύη αλλά η «φιλαν-
θρωπία» του ανθρωποφύλακα απέναντι σε θεωρούμε-
να κατώτερα όντα. Σε ένα πράγμα ίσως έχουν δίκιο,
ο τίτλος «μη κυβερνητική οργάνωση» δεν τους ταιριά-
ζει, είναι κυβερνητική με όλη τη σημασία της λέξης και
περίσσια υποκρισία.

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Σύριων και Ιρακινών προσφύγων καταυλι-
σμού Ριτσώνας

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

Με την επιστολή αυτή θα θέλαμε να ενημερώσουμε
την Κυβέρνηση της Ελλάδας, τα πολιτικά κόμματα, τη
διεθνή κοινότητα καθώς και την ελληνική κοινωνία για
τις συνθήκες διαβίωσης στον καταυλισμό της Ριτσώνας.

Βρισκόμαστε στο στρατόπεδο της Ριτσώνας ΑΝ-
ΘΡΩΠΟΙ πρόσφυγες πολέμου από τη Συρία και το Ι-
ράκ.

Σεβόμαστε τη χώρα και το κράτος σας αλλά κυρίως
τον περήφανο λαό σας.

Το ίδιο περήφανος ήταν και ο δικός μας λαός μέχρι
την ώρα που ο πόλεμος κατέστρεψε τις ζωές μας και
την αξιοπρέπειά μας.

Ο δρόμος της προσφυγιάς μας έφερε στην Ελλάδα
και εγκλωβισμένοι πια στην Ριτσώνα σας μεταφέρουμε
το μήνυμα μιας ζωής που εξακολουθεί να είναι τραγική
και απάνθρωπη.

Είμαστε Σύριοι και Ιρακινοί που ξεφύγαμε από το
άδικο και παγιδευτήκαμε στην εξαθλίωση , ζούμε σε
σκηνές μέσα στον καυτό ήλιο σε θερμοκρασίες κόλα-
σης ενώ τους προηγούμενους μήνες το κρύο ιδιαίτερα
την νύχτα ήταν αδυσώπητο.

Ο στρατός έχει αναλάβει τη σίτισή μας και ευχα-
ριστούμε γι’ αυτό, ωστόσο το φαγητό δεν ανταποκρί-
νεται στις ανάγκες μας καθώς υπάρχουν στον καταυ-
λισμό μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι που χρειάζονται
ιδιαίτερη μέριμνα στην διατροφή τους.

Η αναμονή καθώς και το ότι κανείς δεν είναι σε θέ-
ση να μας πει τι πρόκειται να συμβεί στο μέλλον δη-
μιουργεί ένα περιβάλλον έντονου στρες που οδηγεί αν-
θρώπους σε κατάσταση διατάραξης της ψυχικής τους
υγείας.

Ζούμε κυριολεκτικά απομονωμένοι μέσα σε ένα
δάσος σε συνθήκες άθλιες που ευνοούν τις μολύν-
σεις και τις ασθένειες εκτεθειμένοι σε έντομα και ζώ-
α(κουνούπια, σφήκες, σκορπιούς και φίδια).

Πρόσφατα εμφανίστηκαν μολυσματικές ασθένειες
όπως η Ηπατίτιδα όπου μετράμε ήδη 20 καταγεγραμ-
μένα κρούσματα. Ως αιτίες είναι η έλλειψη ζεστού νε-
ρού, οι ελάχιστες κοινές τουαλέτες που δεν λειτουρ-
γούν σωστά και επιτρέπουν στα λύματα να ξεχειλί-
ζουν, η αποκομιδή των σκουπιδιών, που γίνεται μόλις
δύο φορές την εβδομάδα μέσα από τον καταυλισμό
καθώς και η πλημμελής ιατρική μας υποστήριξη.

Το υγειονομικό προσωπικό είναι ελάχιστο και ας
λάβετε υπόψη σας πως ανάμεσά μας βρίσκονται έγκυ-
ες, νεογέννητα και γέροντες, που έχουν ανάγκη από
ειδικούς γιατρούς. Τις δε βραδυνές ώρες δεν υπάρχει
γιατρός όταν η πλησιέστερη πόλη, η Χαλκίδα βρίσκε-
ται σε απόσταση 20 χιλιομέτρων και ο καταυλισμός
δεν διαθέτει ασθενοφόρο.

Συνοψίζοντας τα προβλήματα της δικής μας κα-
θημερινότητας και αξιώνοντας, έστω και σ’αυτές τις
ειδικές συνθήκες που περιήλθε η ζωή μας χωρίς να
φταίμε, το δικαίωμα της αξιοπρέπειας ζητούμε:

- Περισσότερο φαγητό προσαρμοσμένο στις ανάγκες
μας (σπάνια στο συσσίτιο συναντά κανείς κρέας)
- Οι σκηνές είναι ακατάλληλες για την διαβίωση οικο-
γενειών σε ανθρώπινες συνθήκες
- Εγκατάσταση περισσότερων τουαλετών που να απο-
λυμαίνονται συστηματικά
- Συχνότερη αποκομιδή των απορριμάτων από τον κα-
ταυλισμό.
- Ψεκασμοί στο γύρω περιβάλλον για έντομα και α-
πομάκρυνση ποντικιών και φιδιών.
- Καλύτερη συμπεριφορά από μερίδα υπευθύνων του
καταυλισμού (δεν ξέρουμε αν είναι εθελοντές ή υπάλ-
ληλοι)
- Η παρουσία και η ενασχόληση του Ερυθρού Σταυ-
ρού να στηθεί στο ύψος των περιστάσεων καθώς είναι
επιεικώς ισχνή και δυσανάλογη του ονόματος και της
ιστορίας του.

Ριτσώνα
m http://solidariechalkida.espivblogs.net/ B mail:solidarie36@gmail.com Σελίδα 8


