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Το 1949 χτίζεται το «Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο Αλλοδαπών Λαυρίου». 

Όμως, η προσωρινή φιλοξενία κρατάει μέχρι και σήμερα αφού φιλοξενεί εδώ και 30 περίπου 

χρόνια κυρίως Κουρδικό πληθυσμό πολιτικών προσφύγων αλλά και μια μικρή κοινότητα 

προσφύγων από το Αφγανιστάν. Εδώ επιδιώκουν να βρουν ένα ασφαλές περιβάλλον 

πολιτικής και πολιτιστικής έκφρασης και μια ανάσα ελευθερίας κοινότητες ανθρώπων που 

δένονται μεταξύ τους με κοινούς αγώνες και διώξεις. Όλα αυτά τα χρόνια βρίσκονται σε άμεση 

αλληλεπίδραση με την τοπική κοινωνία και, μέχρι την Άνοιξη του ‘17, είχαν τη στήριξη του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού που τους εξασφάλιζε τροφή και υγειονομικές υπηρεσίες. 

Οι καιροί όμως αλλάζουν - το ίδιο και τα συμφέροντα που παίζονται στην πλάτη τους - και 

πριν μερικά χρόνια, ο δήμος, σε μια προσπάθεια να τους εξοβελίσει από το κέντρο της πόλης 

και να τους περιθωριοποιήσει, κατασκευάζει καταυλισμό από κοντέινερς, δίπλα σε παλιά 

χωματερή, στα όρια της πόλης, με σκοπό να τους μεταφέρει εκεί, κάτι που οι ίδιοι αρνούνται. 

Τον Μάρτιο του 2017 η «κρατική αλληλεγγύη» αλλάζει πρόσωπο και τίθεται κάτω από όρους 

και κανόνες με εντολή της «πολιτισμένης» Ευρώπης, που δε συμφωνεί με τον αυτόνομο και 

αυτοοργανωμένο χαρακτήρα λειτουργίας του καταυλισμού. Το Υπουργείο Μεταναστευτικής 

Πολιτικής θέτει 3 όρους για να τον εντάξει στη χρηματοδότηση σαν μόνιμη δομή φιλοξενίας: 

- Φιλοξενία μόνο σε όσους και όσες έχουν υποβάλλει αίτημα ασύλου. 

- Αστυνόμευση. 

- Καταγραφή εισόδου και εξόδου των φιλοξενουμένων. 

Μετά την άρνηση των προσφύγων να δεχτούν τους νέους όρους επιτήρησης, ανακοινώνει ότι 

δεν μπορεί να εντάξει το κέντρο στη δομή αυτή, προαναγγέλλοντας το κλείσιμό του. Για το 

Υπουργείο και τους Ευρωπαίους χρηματοδότες του, φιλοξενία σημαίνει διαβίωση σε 

ελεγχόμενους χώρους που να μοιάζουν - ή και να είναι - στρατόπεδα, μακριά από την 

κοινωνική ζωή της πόλης και της γειτονιάς. Μετά την αναγγελία  του Υπουργείου αποχωρεί ο 

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, διακόπτεται η διανομή φαγητού και οι πρόσφυγες του Λαυρίου 

εγκαταλείπονται χωρίς υγειονομική υποστήριξη και άλλες υπηρεσίες φροντίδας. 

Στον χώρο ζουν περίπου 250 άνθρωποι. Εξαιτίας του πολέμου στη Συρία, και της συνεχώς 

αυξανόμενης προσέλευσης νέων προσφύγων, οι ανάγκες στέγασης αυξάνονται τραγικά με 

αποτέλεσμα ένα τμήμα τους να αναζητήσει στέγη στα κοντέινερς του δήμου που έχουν 

εγκαταληφθεί στην τύχη τους και έχουν λεηλατηθεί εδώ και καιρό. Εκεί ζουν πια, μαζί και με 

τους πρόσφατα εκδιωχθέντες από την τουρκική εισβολή της κυβέρνησης Ερντογάν στο Αφρίν, 

200 άνθρωποι, ανάμεσά τους πολλές οικογένειες και ανήλικα παιδιά μέχρι 16 χρονών. Όμως η 

αλληλεγγύη δεν έχει «προδιαγραφές». Γι’ αυτό, μετά την αποχώρηση όλων των θεσμικών 

οργανισμών, πολλά σωματεία, συλλογικότητες και συνελεύσεις γειτονιάς από την Ελλάδα και 

το εξωτερικό δηλώνουν την έμπρακτη συμπαράσταση και αλληλεγγύη τους. 

Έτσι και για τη συνέλευσή μας, η εγκατάλειψη αυτή ήταν το έναυσμα, από τα μέσα Δεκεμβρίου 

του 2017, της εμπλοκής μας με τους προσφυγικούς καταυλισμούς του Λαυρίου. Σε μόνιμη 

συνεργασία με τη Συνέλευση του Άλσους Παγκρατίου που ήδη είχε επισκεφτεί το χώρο και 

είχε δημιουργήσει ένα υπόβαθρο επαφών με το κουρδικό κομμάτι του καταυλισμού, 

ξεκινήσαμε ένα κύκλο εκδηλώσεων (γλέντι στο Άλσος Παγκρατίου, προβολή στο στέκι της 



Συνέλευσης κατοίκων Βύρωνα, Καισαριανής, Παγκρατίου, προβολή και μπαρ πάλι στο Άλσος 

Παγκρατίου), από το καλοκαίρι του ’17 μέχρι το τέλος της άνοιξης του ’18, με στόχο την κάλυψη 

απαραίτητων αναγκών (τρόφιμα, χαρτικά, παιχνίδια, ηλεκτρικές συσκευές) αλλά και τη 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης, κυρίως, όσων οικογενειών ζουν στα κοντέινερς. 

Από την πρώτη φορά που επισκεφτήκαμε τον χώρο των κουρδικών εστιών του Λαυρίου, μέσα 

σε όλα όσα ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της κοινής μας συζήτηση, σταθήκαμε στο ζήτημα 

της μη συμμετοχής των παιδιών στα σχολεία της περιοχής. Στις εσωτερικές μας συζητήσεις 

(στα πλαίσια των συνελεύσεων μας) που ακολούθησαν θεωρήσαμε πως το θέμα αυτό είναι 

ουσιώδες όχι μόνο γι΄αυτή καθεαυτή τη γνώση που πρέπει και δικαιούται να αποκτά καθε νέος 

άνθρωπος και την κοινωνικοποίησή του μέσα στο περιβάλλον που ζει και μεγαλώνει, αλλά και 

για την αποφυγή του κινδύνου περιθωριοποίησης και απόκρυψης από την κοινωνία του 

μεταναστευτικού - προσφυγικού ζητήματος. Εμείς θέλουμε τους μετανάστες ορατούς και 

τμήμα της κοινωνίας μας και όχι ανύπαρκτους, εξαρτημένους από ψίχουλα φιλανθρωπίας 

που, χωρίς καμιά λογική αλληλεγγύης, τους παρέχονται από κράτος, Μ.Κ.Ο., εκκλησία, 

οργανισμούς, φιλανθρωπικές οργανώσεις και πολίτες που τσιμπούν σε καμπάνιες τύπου 

ΣΚΑΪ: «όλοι μαζί μπορούμε».  

Με στόχο λοιπόν το άνοιγμα μιας τέτοιας κουβέντας και ερχόμενοι σε στενότερη επαφή με τις 

κουρδικές οικογένειες που ζουν στα κοντέινερς αρχίσαμε να προσανατολιζόμαστε και σε 

παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να βελτιώσουν έστω και στο ελάχιστο, τις συνθήκες 

διαβίωσής τους στον συγκεκριμένο χώρο και θα δημιουργούσαν ένα κλίμα εμπιστοσύνης 

μεταξύ των δύο κοινοτήτων. Έτσι λοιπόν από το τέλος Απριλίου ’18 μέχρι το τέλος Μαΐου ’18, 

πάντα σε συνεργασία με τη Συνέλευση του Άλσους Παγκρατίου και τη σύμφωνη γνώμη των 

προσφύγων, προχωρήσαμε στην κατασκευή ενός μόνιμου σκίαστρου που θα χρησίμευε σαν 

παιδότοπος - επισημαίνουμε πως ο χώρος των κοντέινερς είναι κρανίου τόπος χωρίς ίχνος 

σκιάς - και ενός μεγάλου λαχανόκηπου που θα κάλυπτε ένα μέρος των διατροφικών τους 

αναγκών. Η κουζίνα με τα κουρδικά εδέσματα - που όλοι και όλες γνωρίζουμε πόσο 

απαραίτητα είναι για την επιβίωσή τους - που στήθηκε το μεσημέρι της ημέρας εκκίνησης των 

εργασιών για την κατασκευή του λαχανόκηπου (Κυριακή 29 Απριλίου 2018) ήταν το 

επιστέγασμα και η αναγνώριση μιας φιλίας και ενός αλληλοσεβασμού που δημιουργεί τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις για την έναρξη ευρύτερης συνεργασίας και συζητήσεων στο 

μέλλον. Σημειώνουμε πως όλες τις εργασίες πραγματοποίησαν από κοινού κούρδοι, 

κούρδισσες και αλληλέγγυοι, αλληλέγγυες. 

Από το Οκτώβριο του 2018 λειτουργεί και συντονισμός αλληλέγγυων με την ονομασία: 

Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης στους Κούρδους Πολιτικούς Πρόσφυγες στο Λαύριο στον οποίο 

συμμετέχουμε μαζί με άλλες συλλογικότητες, ομάδες και εργατικές λέσχες. 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ... 
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