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δράσεις αλληλεγγύης προς δομές

Συμβολή της «αλληλεγγύης για όλους» στις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις
της δημοτικής κίνησης των Αγ. Αναργύρων και του «Ιστού» στο Χαϊδάρι

Μέσα από τις συζητήσεις και τις επαφές
της «αλληλεγγύης για όλους» με καλλιτέχνες οργανώθηκε μια μικρή μουσικοθεατρική παράσταση με τη Μάνια Παπαδημητρίου, τον Αρη Γραικούση και
τη Μαίρη Εσπερ. Το κείμενο της Μάνιας
«ντύθηκε» μουσικά με γνωστά και αγαπημένα τραγούδια τα οποία ερμήνευσαν η Μαίρη και ο Αρης, με τη συνοδεία
πιάνου. Η παράσταση δημιουργήθηκε
προκειμένου να λειτουργήσει υποστηρικτικά στις δομές κοινωνικής αλληλεγ-

γύης, οι οποίες και λόγω των γιορτών
είχαν αυξημένες δραστηριότητες.
Παρουσιάστηκε την Κυριακή 23/12, αρχικά στην πλατεία των Αγ. Αναργύρων
κατά τη διάρκεια δράσης της δημοτικής
παράταξης «Αλληλεγγύη» προκειμένου
να συλλεχθούν γάλατα για τα ευάλωτα
νοικοκυριά της πόλης.
Την ίδια μέρα, το μεσημέρι, μεταφέρθηκε στον «Ιστό» στο Χαϊδάρι ο οποίος
οργάνωνε Εβδομάδα Αλληλεγγύης (17-

23/12) με μουσικές εκδηλώσεις, παραστάσεις και παιδικά εργαστήρια.
Αν και η παράσταση απευθυνόταν κυρίως στα παιδιά, εκείνοι που ενθουσιάστηκαν ιδιαίτερα ήταν οι μεγαλύτεροι
σε ηλικία. Ενθουσιάστηκαν αλλά και
συγκινήθηκαν από την τρυφερότητα
και τη δύναμη που έβγαζε, μπροστά
στα μάτια μας, η συνάντηση ανθρώπων
που παλεύουν από πολύ διαφορετικές
αφετηρίες και τομείς.

Η διανομή βρεφικού γάλακτος σε δομές
Kαθημερινά, κόσμος αλλά και συλλογικότητες απευθύνονται στην
«αλληλεγγύη για όλους» για να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τις
ανάγκες των δομών έτσι ώστε να τις στηρίξουν είτε υλικά είτε προσφέροντας εργασία.
Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στις 21.12.2012 η «αλληλεγγύη για
όλους» παρέλαβε 1.130 τεμάχια βρεφικό γάλα ( 0–6 μηνών) από
το «Δίκτυο Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών».
Τα γάλατα διανεμήθηκαν σε δομές που ασχολούνται με τη διανομή
τροφής σε οικογένειες που έχουν βρέφη και βρίσκονται σε απόλυτη
ανάγκη.
Έτσι διανεμήθηκαν στο Δίκτυο Αλληλεγγύης Κερατσινίου 200 τεμάχια, στον Eλεύθερο Kοινωνικό Xώρο στο Χαϊδάρι «Ιστός» 200 τεμάχια, στο Δίκτυο Αλληλεγγύης 6ης Κοινότητας Αθήνας «Μυρμήγκι»
200 τεμάχια, στη «Λέσχη Αλληλεγγύης» του Ν. Κόσμου 160 τεμάχια,
στο Σύλλογο Γονέων 8ου – 11ου δημοτικού σχολείου Περιστερίου
80 τεμάχια, στο Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού 250
τεμάχια και 40 τεμάχια στάλθηκαν στη Θεσσαλονίκη σε οικογένεια
που βρίσκεται σε απόλυτη ανέχεια.

Συμβολή στην αποστολή ρούχων
σε κέντρα κράτησης προσφύγων
και σε φυλακές
Ένας από τους σκοπούς λειτουργίας και παρέμβασης της «αλληλεγγύης για όλους» είναι και
ο συντονισμός παρεμβάσεων σε πανελλαδικό
επίπεδο.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η συμβολή
στην αποστολή ρούχων σε κέντρα κράτησης
προσφύγων και σε φυλακές, για να καλυφθούν
στοιχειώδεις ανάγκες των κρατουμένων. Συγκεκριμένα, απευθυνθήκαμε σε δομές που δραστηριοποιούνται στις περιοχές όπου υπάρχουν
κέντρα κράτησης για να καλυφθούν οι άμεσες
ανάγκες για ρουχισμό και η ανταπόκριση ήταν
και άμεση και μεγάλη.

οικονομική ενίσχυση δομών

καμπάνιες

Στήριξη της Ανοιχτής Συνέλευσης
Περάματος για τη δημιουργία στεκιού

Πορεία της καμπάνιας
«ένα μπουκάλι λάδι για κάθε άνεργο»

Από τις πρώτες περιοχές που επισκεφθήκαμε ως «αλληλεγγύη για όλους» ήταν το Πέραμα. Είναι γνωστό ότι η
περιοχή πλήττεται εδώ και χρόνια από τεράστια ανεργία,
η οποία φτάνει πια στο 80%. Η κατάσταση στην περιοχή
ανάγκασε την Ανοιχτή Συνέλευση Περάματος να δραστηριοποιηθεί στη συγκέντρωση τροφίμων προκειμένου
να υποστηρίξει πολλές οικογένειες. Με δράσεις σε τοπι-

Σχεδόν 40 νομοί σε όλη τη χώρα, πάνω από 150 ελαιοπαραγωγοί και λιοτρίβεια, τοπικές συλλογικότητες και εκατοντάδες
αλληλέγγυοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της «αλληλεγγύης
για όλους» για να συμμετέχουν στην καμπάνια για τη συλλογή
λαδιού.
Με τη βοήθεια τοπικών συλλογικοτήτων και φυσικά τη συμμετοχή των ελαιοπαραγωγών ολοκληρώνεται τις επόμενες μέρες
η συγκέντρωση του λαδιού στα λιοτρίβεια και εν συνεχεία θα
ξεκινήσει η διανομή του σε δομές αλληλεγγύης ανά περιοχή.
Η «αλληλεγγύη για όλους» αρχικά θα αναλάβει να εξακριβώσει
την ποσότητα του λαδιού που συγκεντρώθηκε πανελλαδικά και
να συντονίσει τη διανομή του έτσι ώστε να καλύψει γεωγραφικά
το μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας ανάλογα πάντοτε με τις
ανάγκες της περιοχής.
Προτεραιότητα θα είναι ένα μέρος του λαδιού να παραμείνει
στην περιοχή στην οποία συγκεντρώθηκε για τη στήριξη της
τοπικής κοινωνίας, όπως και η μεταφορά του σε περιοχές (π.χ
Βόρεια Ελλάδα ) όπου η παραγωγή του λαδιού είναι πολύ μικρότερη από τις νότιες περιοχές.
Η «αλληλεγγύη για όλους» έρχεται σε επικοινωνία με όλες τις
τοπικές δομές που ασχολούνται με τη διανομή τροφής για να
καταγράψει τις ανάγκες τους ανάλογα με τον αριθμό των νοικοκυριών τα οποία στηρίζουν. Την ίδια στιγμή γίνεται επικοινωνία
με τους ελαιοπαραγωγούς και όσους ενεπλάκησαν τοπικά με
τη συγκέντρωση του λαδιού για να μεταφέρουν συγκεκριμένες
ποσότητες στις τοπικές δομές. Δίνεται ιδιαίτερη παρότρυνση
να μεταφέρεται το λάδι από τους ίδιους που ενεπλάκησαν έτσι
ώστε να έρχονται σε επαφή οι παραγωγοί με τις τοπικές συλλογικότητες αλληλεγγύης.

κά σούπερ μάρκετ, συμφωνίες με φούρνους, εστιατόρια,
σουβλατζίδικα κ.λπ. και με εβδομαδιαίες συναντήσεις σε
χώρο του ΚΑΠΗ οργάνωσαν την παρέμβασή τους.
Τον Οκτώβριο 2012, μάλιστα, ομάδα βουλευτών του Die
Linke, προσκεκλημένη από το ελληνικό παράρτημα του
ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ και σε συνεννόηση με
την «αλληλεγγύη για όλους», επισκέφθηκε την περιοχή,
συζήτησαν και συνέφαγαν με τα μέλη της Ανοιχτής Συνέλευσης.
Κάποιοι, προφανώς ενοχλημένοι από τη δράση της Ανοιχτής Συνέλευσης, οδήγησαν το Δημοτικό Συμβούλιο να
απαγορεύσει την περαιτέρω χρήση του ΚΑΠΗ για τις
συναντήσεις της, με αποτέλεσμα η ανεύρεση χώρου να
γίνεται ασφυκτική.
Η Ανοιχτή Συνέλευση Περάματος στεγάζει πλέον τις δραστηριότητές της σε χώρο που νοίκιασε (Φλέμινγκ 92 &
Αχιλλέως) έβαψε και επισκεύασε (φωτο).

Οικονομική ενίσχυση
δομών και φορέων αλληλεγγύης
Από τα χρήματα που είχαν συγκεντρωθεί για το «Ταμείο στήριξης πρωτοβουλιών και δομών κοινωνικής
αλληλεγγύης» έχουν στηριχθεί οικονομικά οι δομές:
ο «Πολυχώρος Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού» της Ανοιχτής Πόλης, ο κοινωνικός συνεταιρισμός γυναικών Κατερίνης «Μούσες Πιερίων», οι
Γιατροί του Κόσμου και η «Λέσχη Αλληλεγγύης» του
Ν. Κόσμου. Με πρωτοβουλία της «αλληλεγγύης για
όλους» ενισχύθηκε η Ανοιχτή Συνέλευση Περάματος.

Πρώτη παράδοση έγινε στο Πέραμα όπου ελαιοπαραγωγοί από
τη Μεσσηνία, συνέλεξαν 500 κιλά λαδιού τα οποία και μετέφεραν στην Αθήνα, στην Ανοιχτή Συνέλευση Περάματος (φωτο).
Αφού ξεφορτώθηκαν και τακτοποιήθηκαν οι ντενεκέδες ακολούθησε μικρό γλέντι στο στέκι της Ανοιχτής Συνέλευσης Περάματος. Μέχρι στιγμής έχουν παραδοθεί επίσης 250 κιλά στο
Δίκτυο Αλληλεγγύης Βύρωνα, 55 κιλά στο Δίκτυο Αλληλεγγύης
για όλους στα Τρίκαλα και 17 κιλά στο Λόφο Αξιωματικών στο
Περιστέρι.

δραστηριότητα γραφείου

Γραμμή νομικής υποστήριξης
Διαχείριση ατομικών αιτημάτων
& διασύνδεση δομών αλληλεγγύης
Η «αλληλεγγύη για όλους» δέχεται καθημερινά αιτήματα
ατόμων που αναζητούν δίκτυα διανομής τροφής, φαρμάκων, επανασυνδέσεις ηλεκτρικού ρεύματος κ.ά. Τα αιτήματα αυτά διευθετούνται κατευθείαν αναζητώντας τις δομές
που υπάρχουν σε κάθε περιοχή και φέρνοντας σε επαφή τις
δομές με τα άτομα. Με αυτόν τον τρόπο συνεισφέρει και η
«αλληλεγγύη για όλους» έτσι ώστε οι δράσεις των δομών
αλληλεγγύης να φτάσουν σε όλο και περισσότερο κόσμο
που πλήττεται και έχει πραγματικά ανάγκη.
Επίσης μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες της «αλληλεγγύης για όλους» (επικοινωνία με δομές, καμπάνιες,
λειτουργία θεματικών ομάδων) επιτυγχάνεται η ολοένα και
μεγαλύτερη διασύνδεση των δομών μεταξύ τους είτε όσων
έχουν κοινές δράσεις π.χ κοινωνικά ιατρεία, είτε όσες δρουν
στις ίδιες ή όμορες περιοχές.
Τέλος ολοένα και πληθαίνουν οι συναντήσεις με κόσμο που
σχεδιάζει να στήσει δομή και αναζητά τόσο τεχνογνωσία
όσο και εμψύχωση. Ταυτόχρονα με τα παραπάνω, κύριο
μέλημα της «αλληλεγγύης για όλους» αποτελεί τόσο η διασύνδεσή τους με υπάρχουσες γειτονικές δομές όσο και η
μεταξύ τους συνεννοήση ώστε να δημιουργείται ένα όσο το
δυνατόν ορθολογικότερα διαρθρωμένο δίκτυο δομών ανά
περιοχή.

Καταγραφή δομών
και υποδοχή των αιτημάτων τους
Η καταγραφή και η επιβεβαίωση των δομών σε πανελλαδικό επίπεδο συνεχίζεται και σε λίγες μέρες θα βρίσκεται
στη διάθεση όλων στην τελική μορφή της διαδικτυακής
πλατφόρμας (www.solidarity4all.gr) ώστε να διευκολύνει
τη δουλειά τους. Μέχρι σήμερα η πλατφόρμα λειτουργεί σε
δοκιμαστικό επίπεδο με περιορισμένες δυνατότητες.
Επίσης, με την ανάπτυξη του κινήματος «χωρίς μεσάζοντες»
παρουσιάστηκε η ανάγκη για καταγραφή μικρών και μεγάλων παραγωγών ώστε να δημιουργηθεί ένα δίκτυο που
θα διευκολύνει τις δομές να οργανώνουν τις δράσεις τους
ανάλογα με τα προϊόντα που χρειάζονται. Η «αλληλεγγύη
για όλους» επιμένει να καταγράφει αλλά και να επιβεβαιώνει όλα τα στοιχεία παραγωγών που με τον έναν ή τον άλλο
τρόπο πέφτουν στην αντίληψή της αλλά και να επεκτείνει
τις επαφές στο χώρο της γεωργικής παραγωγής.
Επίσης δεχόμαστε καθημερινά αιτήματα δομών που αφορούν κυρίως εξοπλισμό ή φάρμακα, τα οποία διευθετούνται
κυρίως μέσω της διασύνδεσης των δομών.

Η γραμμή της νομικής στήριξης λειτουργεί στο χώρο
της «αλληλεγγύης για όλους» από τις αρχές Δεκεμβρίου. Καθημερινά δεχόμαστε τηλεφωνήματα, καταγράφουμε τα αιτήματα στις περιπτώσεις που δεν
μπορούμε να δώσουμε άμεση απάντηση, και στη
συνέχεια επικοινωνούμε εκ νέου με τον/την ενδιαφερόμενο/η για να δώσουμε τις απαντήσεις. Το πλαίσιο
των υποθέσεων με το οποίο ασχολούμαστε είναι πολύ
συγκεκριμένο και αφορά ζητήματα εργατικού, συνταξιοδοτικού, μεταναστευτικού-προσφυγικού δικαίου,
υπερχρεωμένων νοικοκυριών, αστυνομικής αυθαιρεσίας και κρατικής καταστολής, οφειλών στην εφορία
και τη ΔΕΗ (χαράτσια). Εκτός των δικηγόρων, που βρίσκονται καθημερινά στο χώρο της «αλληλεγγύης για
όλους», έχει δημιουργηθεί ένα δίκτυο δικηγόρων, που
αποτελείται κυρίως από μέλη της οργάνωσης δικηγόρων του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ βάσει της εξειδίκευσης του καθενός, ώστε να δίνονται όσο το δυνατόν γρηγορότερα
λύσεις.
Μέσα στο διάστημα του ενός μηνός, έχουμε δεχθεί
περίπου εβδομήντα τηλεφωνήματα, τα οποία αναφέρονται κυρίως σε ζητήματα συνταξιοδοτικού (15),
μεταναστευτικού (7), υπερχρεωμένων νοικοκυριών
και προβλήματα με τράπεζες (13), καθώς και με την
εφορία και τη ΔΕΗ (8).
Παρατηρήσεις:
1) Το θέμα της εφορίας φαίνεται ότι θα μας απασχολήσει σε σημαντικό βαθμό το επόμενο διάστημα, καθώς
ο αριθμός αυτών που δεν μπορούν να ανταποκριθούν
στις οφειλές του συνεχώς αυξάνεται και το φαινόμενο
θα ενταθεί ιδιαίτερα μετά την ψήφιση του νέου φορολογικού νόμου. Σε αυτά τα ζητήματα δεν υπάρχει
συγκεκριμένη νομική οδός, οπότε θα πρέπει να υπάρξει κεντρική επεξεργασία για τη στάση που θα κρατήσουμε και να υπάρξει οργανική σύνδεση μεταξύ των
κινηματικών διαδικασιών που θα αναπτυχθούν για το
συγκεκριμένο ζήτημα και της αλληλεγγύης.
2) Σημαντικός αριθμός από όσους απευθύνονται βρίσκεται σε αδυναμία να καταφύγει σε κάποιο δικηγόρο,
λόγω της οικονομικής κατάστασης και του γεγονότος
ότι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη αποτελεί πλέον πολυτέλεια. Ως δικηγόροι, που συμμετέχουμε στην αλληλεγγύη, έχουμε πάρει την απόφαση, σε πρώτη φάση,
να παραμένουμε στο στάδιο της συμβουλευτικής δικηγορίας, άλλα υπάρχει ζήτηση και για την ανάληψη
υποθέσεων και κάποιες φορές ακόμα και δωρεάν. Δύο
ζητήματα ανακύπτουν. Πρώτον, υπάρχει περίπτωση
να θεωρηθεί ως άγρα πελατών από πλευράς των δικηγόρων που συμμετέχουν στην αλληλεγγύη και δεύτερον με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να καλύπτονται
τα δικαστικά έξοδα σε οριακές περιπτώσεις που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε αυτά
τα έξοδα.

διεθνή παρουσία

Συνάντηση
με αντιπροσωπεία της ARCI
Η αντιπροσωπεία της ARCI, που εκπροσωπεί πάνω από 5000 τοπικούς συλλόγους και στην οποία συμμετείχε και
ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Paolo
Beni και εκπρόσωποι από Ρώμη, Μιλάνο και Φλωρεντία, επισκέφτηκε την Ελλάδα με στόχο να έρθει σε επαφή με το
αναπτυσσόμενο κίνημα αλληλεγγύης
στη χώρα μας και τη διερεύνηση των
δυνατοτήτων ανάπτυξης πρωτοβουλιών αλληλεγγύης προς την Ελλάδα.
Εκτός από την αλληλογνωριμία των
δύο κινήσεων, συζητήθηκε και ένα
πλαίσιο ανάπτυξης πιθανών δραστηριοτήτων αλληλεγγύης. Από την πλευρά της ARCI, και με βάση την εμπειρία

τους από προηγούμενες καμπάνιες
αλληλεγγύης προς άλλες χώρες και δοκιμαζόμενους λαούς, μπήκαν τα εξής
τρία κριτήρια:
α. ότι δεν συγκεντρώνουν οικονομική
ενίσχυση έτσι γενικά, δηλαδή χωρίς
να κατευθύνεται σε συγκεκριμένο
σκοπό ή δομή,
β. ότι επιθυμούν την απευθείας σύνδεση αυτών που βοηθάνε με αυτούς
που λαμβάνουν τη βοήθεια, δηλαδή
γ. επιθυμούν την οριζόντια επικοινωνία
των δικών τους συλλόγων με τις δομές που ενισχύουν στην Ελλάδα
Σχετικά με συγκεκριμένες δράσεις αλληλεγγύης συζητήθηκε η δυνατότητα
(προτάσεις) για:
α. Διοργάνωσης συναυλιών στην Ιταλία με στόχο τη συλλογή χρημάτων

για αγορά παιδικών εμβολίων.
β. Πιθανή βοήθεια για την αγορά πετρελαίου για τη θέρμανση σχολείων,
και
γ. Σύνδεση με την δομή του Περάματος
για πιθανά αμφίδρομες κινήσεις στήριξης /αλληλεγγύης.
Eπίσης μας ζήτησαν:
1. Πιο συγκεκριμένη πληροφόρηση για
το πώς λειτουργούν οι δομές και για
τις δραστηριότητες τους.
2. Να συγκεκριμενοποιηθεί ο μηχανισμός μέσω των οποίων μπορεί να
γίνονται οι αναγκαίες οικονομικές
συναλλαγές ανάμεσα σε εμάς (και τις
δομές στην Ελλάδα) και το εξωτερικό.
3. Μία λίστα με τι ακριβώς χρειαζόμαστε (υλικά, φάρμακα κ.λπ.)

Διεθνές γραφείο Ενας από τους τομείς δραστηριοποίησης της «αλληλεγγύης

για όλους» είναι και οι διεθνείς καμπάνιες και επαφές. Συγκεντρώνονται και κωδικοποιούνται οι επαφές με κόμματα της ευρωπαϊκής αριστεράς, κινηματικούς, συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς καθώς και με την ομογένεια ή τους Ελληνες του
εξωτερικού αλλά και δημοσιογράφους σε χώρες του εξωτερικού. Στόχος μας είναι
κατ’ αρχήν η ευρύτερη δυνατή δημοσιοποίηση του μεγέθους τόσο της ανθρωπιστικής κρίσης στη χώρα μας όσο και της αντίστασης της κοινωνίας μέσα από τη δημιουργία δομών κοινωνικής αλληλεγγύης.
Παράλληλα διαμορφώνονται και καμπάνιες διεθνούς αλληλεγγύης για την Ελλάδα
είτε σε συγκεκριμένους τομείς (π.χ. παιδικά εμβόλια) είτε οικονομικής στήριξης του
έργου των δομών.
Με τα κείμενά της, η «αλληλεγγύη για όλους» έχει αρχίσει να δέχεται προτάσεις για
συμμετοχή σε διεθνή φόρα, στα οποία είτε στέλνει αντιπροσώπους (π.χ. αποδοχή
πρόσκλησης από την ATTAC Αυστρίας) είτε φέρνει σε επαφή αρμοδιότερους από
εκείνη ανθρώπους.

Η «αλληλεγγύη για όλους» είναι μια συλλογικότητα που επιδιώκει:
Να διευκολύνει την επικοινωνία, μέσω της καταγραφής κατά περιοχή και θέμα όλων των δικτύων και των δομών έμπρακτης
αλληλεγγύης, καθώς και της ανταλλαγής εμπειριών και «τεχνογνωσίας».
Η «αλληλεγγύη για όλους» είναι ανοιχτή συλλογικότητα σε καθέναν και καθεμία που εμπνέεται από το τρίπτυχο αλληλεγγύη
– αντίσταση – αυτοοργάνωση, δεν επιδιώκει ούτε να εκφράσει ούτε να εκπροσωπήσει τις δομές, αλλά να αποτελέσει έναν πανελλαδικό κόμβο διευκόλυνσης της συνάντησης και της επικοινωνίας των δικτύων και των δομών έμπρακτης αλληλεγγύης.
Να ενισχύσει όλα τα υπάρχοντα εγχειρήματα με κάθε δυνατό τρόπο (εφοδιασμό με υλικά και ανθρώπους, οικονομική στήριξη,
αλληλοκάλυψη αναγκών κτλ), καθώς και να προωθήσει τη δημιουργία νέων σε περιοχές ή θεματικές που δεν καλύπτονται.
Στο πλαίσιο της «αλληλεγγύης για όλους» λειτουργούν έξι θεματικές ομάδες: ομάδα τροφής, πολιτισμού, παιδείας, κοινωνικής
και αλληλέγγυας οικονομίας, υγείας, νομικής στήριξης.

