
«Να μην έχουμε για σπίτι το πάρκο και για στρώμα τη γη»
Αλληλεγγύη στους Σύριους πρόσφυγες του Συντάγματος

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου, 3 τα ξημερώματα, την «ησυχία» και τη «γαλήνη» του κέντρου της Αθήνας διαταράσσει 
ομάδα αστυνομικών, η οποία βίαια δένει με χειροπέδες τους 51 Σύριους πρόσφυγες που είχαν απομείνει στο χώρο 
της πλατείας Συντάγματος. Ανάμεσά τους δύο παιδιά και έξι γυναίκες. Τους στριμώχνουν σε κλούβες και τους 
οδηγούν στο τμήμα Αλλοδαπών. Πολλοί από τους πρόσφυγες χωρίς τα προσωπικά τους αντικείμενα, μερικοί καν 
χωρίς παπούτσια, και ένας μάλιστα αιμόφυρτος αφού η επισπευσμένη επιχείρηση «σκούπα» (η οποία βαφτίστηκε 
ως «διάσωση» από τα ΜΜΕ) που εφαρμόσθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. δεν διήρκησε παρά μόνο λίγα δευτερόλεπτα…

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή…

Έχοντας ξεκληριστεί από τον τόπο τους λόγω μαινόμενου εμφυλίου πολέμου υποδαυλισμένου από ιμπεριαλιστικά 
συμφέροντα,  έχοντας διασχίσει υπό άθλιες συνθήκες χιλιάδες χιλιόμετρα, έχοντας περάσει τα ελληνικά σύνορα με 
βάρκες από την Τουρκία και διαμένοντας για μήνες σε πάρκα και πλατείες, εκατοντάδες Σύριοι 
πρόσφυγες  καταφεύγουν στην πλατεία Συντάγματος, όπου και εκτελούν από τις 19 Νοέμβρη καθιστική 
διαμαρτυρία. Το αίτημά τους: Η έκδοση νόμιμων ταξιδιωτικών εγγράφων προς την Ευρώπη ώστε να διαφυλαχθεί 
η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια τους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, καθώς και η παροχή στέγης και τροφής μέχρι 
την έκδοση του παραπάνω εγγράφου. 

«Εμείς οι Σύροι πρόσφυγες που βρισκόμαστε στο Σύνταγμα από τις 19 Νοέμβρη με γυναίκες και παιδιά, που είδαμε 
τα σπίτια μας να γκρεμίζονται, τους δικούς μας να σκοτώνονται, τα παιδιά μας να ακρωτηριάζονται , που ξεφύγαμε 
από τη φρίκη του πολέμου, που περάσαμε μήνες στο δρόμο, έχοντας σπίτι τα πάρκα και στρώμα τη γη, είμαστε 
εδώ όχι για να ζητήσουμε ελεημοσύνη, αλλά διεκδικώντας το αυτονόητο δικαίωμα στη ζωή»

Ο αγώνας τους ηρωικός, καθώς από τις 24/11 και για αρκετές ημέρες προχωρούν σε απεργία πείνας προκειμένου 
να εισακουστούν τα αιτήματά τους, έχοντας παράλληλα να αντιμετωπίσουν ένα σωρό αντίξοες συνθήκες, όπως  το 
κρύο και τη βροχή (εξ' αιτίας των οποίων σημειώθηκαν λιποθυμικά επεισόδια). 30 από αυτούς μάλιστα αρνούμενοι
την καθήλωσή τους στην Ελλάδα, αποφασίζουν αυτοβούλως μακρύ ταξίδι προς τα σύνορα. Κατά τη διάρκεια της 
πεζοπορίας ο 50χρονος γιατρός Αϊμάν πεθαίνει. Οι εκκλήσεις ασθενοφόρου μάταιες. Μοναδική απάντηση : 
Επιστρέψτε στην Κακκαβιά. Εκεί οι υπόλοιποι μετανάστες συλλαμβάνονται.

Ωστόσο χάρη στην προσπάθεια των προσφύγων και στην αλληλεγγύη πολλών ανθρώπων, ο Δήμος Αθηναίων και το
Υπουργείο Εσωτερικών υπόσχονται ικανοποίηση των αιτημάτων. Όμως, η υπόσχεση αποδεικνύεται 
φιάσκο,  καθώς όπως προαναφέρθηκε, στις 15/12 οργανώνεται και εκτελείται η βίαιη απομάκρυνση τους από την 
πλατεία.  Όσοι πρόσφυγες δεν διαθέτουν νόμιμα χαρτιά συλλαμβάνονται και υποχρεούνται να εγκαταλείψουν τη 
χώρα σε 30 ημέρες!

Πριν αποστρέψουμε το βλέμμα από αυτούς τους ανθρώπους ας λάβουμε υπ’όψιν ότι:

  η ελληνική κοινωνία απαξιώνει τα δικαιώματα τους, τους εκδιώκει και τους χρησιμοποιεί ως 
αποδιοπομπαίους τράγους κάθε οικονομικής ή κοινωνικής παθογένειας την ίδια στιγμή που στηρίζει την οικονομία 
της σε μεγάλο βαθμό στα φθηνά εργατικά τους χέρια.
 η Ελλάδα συμμετέχει σε πολεμικές επιχειρήσεις των οποίων αποτέλεσμα είναι οι πρόσφυγες τους οποίους 
διώχνουμε.
  το 1923, στο Χαλέπι της Συρίας κατέφυγαν Έλληνες πρόσφυγες έπειτα από τις ανταλλαγές πληθυσμών 
Ελλάδας - Τουρκίας, και οι Σύριοι στάθηκαν σαν αδέλφια στους Έλληνες! 

 Πολλοί πρόσφυγες, και εν προκειμένω οι Σύριοι, που για πολλούς χαλούσαν την χριστουγεννιάτικη 
αισθητική του αθηναϊκού κέντρου, σε καμία περίπτωση δε θέλουν να βρίσκονται εδώ, αντιθέτως εγκλωβίζονται 
λόγω συνθηκών υπογεγραμμένων από την Ελλάδα (συνθήκες Δουβλίνου και Σένγκεν).

Μετά την νίκη του Ν. Ρωμανού οι αγώνες συνεχίζονται! Πλάι σ' όσους αντιστέκονται μαχητικά, σ' όσους αρνούνται 
πεισματικά τη φίμωση, την καταπάτηση αυτονόητων δικαιωμάτων, και τις “περικοπές” στην έννοια Ελευθερία. Η 
αλληλεγγύη το όπλο μας! ΡΩΓΜΗ ΣΤΟ ΚΥΡΙΑΡΧΟ
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