
Ο Χώρος Αλληλεγγύης Γυναικών στη Θεσσαλονίκη, είναι ένας χώρος που  απευθύνεται σ' όλες τιςγυναίκες και ιδιαίτερα στις μονογονεϊκές οικογένειες. Eίναι ένας χώρος ανοιχτός όπου οι γυναίκεςμπορούμε να έχουμε τη δική μας φωνή, έτσι ώστε μέσα από την αυτοοργάνωσή μας να αντισταθούμεκαι να απαντήσουμε συλλογικά στα προβλήματά μας. Ο “χ ώ ρ ο ς  α λ λ η λ ε γ γ ύ η ς  γ υ ν α ι κ ώ ν”λειτουργεί καθημερινά το πρωί 11 π.μ.-2 μ.μ. και το απόγευμα 7 μ.μ.-9 μ.μ. :
 με κοινές δράσεις για τα προβλήματα που μας προκύπτουν (διακοπές ρεύματος,πλειστηριασμοί, νοσοκομεία...)
 με ενημέρωση για θέματα νομικά, υγείας, κακοποίησης κ. ά.
 με ανταλλακτήριο ρούχων για γυναίκες και παιδιά, τρόφιμα, με βραδιές συλλογικής κουζίνας,με συζητήσεις, με εργαστήρια-σεμινάρια αυτομόρφωσης, με προβολές ταινιών, μεκαλλιτεχνικές δραστηριότητες και εργαστήρια, (ανάγνωση λογοτεχνίας, θεατρικά-μουσικάδρώμενα...)Εδώ και τρία χρόνια με το σύνθημά μας “ΚΑΜΙΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ!” απέναντι στηναναχρονιστική κουλτούρα της επίθεσης, της βαρβαρότητας, του ατομισμού, απαντάμε με μία άλληκουλτούρα, αυτή της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, της ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΗΣ ΔΡΑΣΗΣμε όλα τα ΚΙΝΗΜΑΤΑ της πόλης (κοινωνικά ιατρεία, στέκια μεταναστών, γιατρούς του κόσμου,πρωτοβουλίες κατοίκων, κ.ά).Τα τελευταία δύο χρόνια, στην Ελλάδα, ως Χώρος Αλληλεγγύης Γυναικών - εκτός από ταπροβλήματα που αντιμετωπίζουμε από τις συνεχιζόμενες μνημονιακές πολιτικές λιτότητας –κληθήκαμε μαζί και με άλλα κινήματα να σηκώσουμε το βάρος της προσφυγικής κρίσης. Από τηνπρώτη στιγμή και με την συμπαράσταση αλληλέγγυων κινημάτων αλλά και φίλων από τοεξωτερικό και την Ελλάδα, βρεθήκαμε στην Ειδομένη για να στηρίξουμε τις χιλιάδες οικογένειες μεμικρά παιδιά, τις γυναίκες και τις νέες κοπέλες που ταξίδεψαν μόνες τους διωγμένοι από τη φρίκηενός πολέμου που διέλυσε τη χώρα τους… Στη συνέχεια, και μετά τις εξελίξεις που ακολούθησαν μετο κλείσιμο των συνόρων και την παραμονή χιλιάδων προσφύγων στην Ειδομένη, αποφασίσαμε ναανοίξουμε τα σπίτια μας και να τους φιλοξενήσουμε. Επίσης, να ανοίξουμε το Χώρο ΑλληλεγγύηςΓυναικών για μαθήματα ελληνικών στους πρόσφυγες, για να έχουν έναν χώρο όπου μπορούν ναέρχονται, να συζητάμε, να διασκεδάζουμε, να ανταλλάσουμε τις εμπειρίες μας, να βρούνε έναπροσωρινό «σπίτι»!!! Αυτήν τη στιγμή φιλοξενούμε μόνο μία κοπέλα που έχει ζητήσει άσυλο στηνΕλλάδα και συνεχίζουμε να επικοινωνούμε και να στηρίζουμε τις οικογένειες προσφύγων πουείχαμε φιλοξενήσει στα νέα ξεκινήματά τους στις Χώρες της Ευρώπης που έχουν πάει με τοπρόγραμμα μετεγκατάστασης.



Με τους υπόλοιπους πρόσφυγες που βρίσκονται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, μετά τονεγκλεισμό τους σε στρατόπεδα τα οποία είναι έξω από την πόλη και χρειάζεται ειδική άδειαεισόδου, περιοριστήκαμε στο να προσφέρουμε ρούχα και παιχνίδια κάθε φορά που χρειάζονταιμέσω κάποιων γυναικών που εργάζονται εκεί. - ιδιαίτερα αυτές που είναιμονογονεϊκές οικογένειες ή ζουν μόνες τους – φτωχοποιούνται και εξαθλιώνονται. Ηπραγματικότητα που ζούμε στο Χώρο αλληλεγγύης γυναικών είναι στιγμές που μας ξεπερνάει… Τατρόφιμα που φέρνουν αλληλέγγυοι/ες, εξαντλούνται πλέον μέσα σε μια-δυο μέρες… Υπάρχουν μέρεςπου γυναίκες με 4μελή οικογένεια να μην έχουν τίποτα να μαγειρέψουν ή να μην έχουμε γάλα για ταπαιδιά… Σήμερα, που γράφω αυτό το σημείωμα, είναι Καθαρή Δευτέρα και στην Ελλάδα είναι ητελευταία μέρα της αποκριάς. Στο Χώρο οργανώσαμε μια μικρή γιορτή με συλλογική κουζίνα.Οργανώνουμε τέτοιες συναντήσεις,  γιατί αυτό, το να είμαστε όλες μαζί, η μία δίπλα στην άλλη, μαςστηρίζει και μας δίνει δύναμη να πάμε κόντρα στην απογοήτευση, στα αδιέξοδα και στηνπαραίτηση!! Γιατί ξέρουμε ότι ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!!! ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ!!!ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΤΗ ΖΩΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΣΤΕΡΗΣΑΝ!!!!ΚΑΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ!!!!Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!!!VENCEREMOS!!!
Iniziativa delle Donne contro il debito e le misure di austerità – Spazio solidale delle Donne

Lo spazio solidale delle Donne a Salonicco è uno spazio che si rivolge a tutte le Donne e in
particolare alle famiglie monoparentali. E’ uno spazio aperto dove  le Donne possono   avere
la propria voce, in modo che  attraverso la nostra auto-organizzazione si resista  e  si
risponda collettivamente ai nostri problemi.

“Lo spazio   solidale  delle Donne “  è aperto   tutti i giorni al mattino 11:00-14.00 e
pomeriggio 19:00-21.00
•con azioni comuni per i problemi  quotidiani d’affrontare (interruzioni di corrente, sfratti ,
ospedali ...)
• consulenze   legali, per  la salute, l'abuso, ecc.
• per lo scambio di vestiti per donne e bambini, cibo,  con serate di cucina  collettiva e
discussioni sulla auto-educazione seminari-workshop, proiezioni di film con attività
artistiche e laboratori (lettura, letteratura, eventi di teatro-musica ...)

Per tre anni con il nostro motto "NESSUNA SOLA NELLA CRISI !” a fronte di una  cultura
anacronistica di aggressione, di  brutalità e di  egoismo, noi abbiamo risposto e rispondiamo
con un'altra cultura, quella della SOLIDARIETA’, dell’AUTOORGANIZZAZIONE  e  AZIONI
COMUNI con tutti i movimenti della città ( ambulatori sociali autogestiti, ritrovi dei
migranti,  medici  del mondo, iniziative locali di residenti, ecc.)



Durante gli ultimi due anni in Grecia, come spazio solidale delle Donne – oltre ai problemi
che affrontiamo a causa delle politiche dei memorandum – siamo state chiamate   insieme
ad altri movimenti di solidarietà   a sollevare il peso della crisi dei rifugiati. E fin dal primo
momento e con il sostegno di movimenti di solidarietà  di amici  dall'estero e  della  Grecia,
siamo stati a  Idomeni per sostenere le migliaia di famiglie con bambini, le donne e le
ragazze giovani  che hanno viaggiato  sole  per sfuggire  dagli orrori di una guerra  che ha
ridotto    in frantumi il loro paese ...

In seguito ,e  dopo la  chiusura delle frontiere e la permanenza di migliaia di rifugiati in
Idomeni, abbiamo deciso di aprire le nostre case per accoglierli. Parallelamente di aprire   lo
Spazio solidale delle Donne  per  lezioni  di Greco  ai rifugiati e creare uno spazio dove
possono venire, parlare, intrattenersi e divertirsi, e scambiare le nostre esperienze trovando
una "casa" temporanea !!!

Ora in questo periodo ospitiamo solo una ragazza che ha chiesto asilo in Grecia e
continuiamo a comunicare e sostenere le famiglie di rifugiati ospitati precedentemente, e
continuiamo  a  seguire  i loro nuovo inizio nei paesi Europei, con il  il programma di
ricongiungimento familiare.

Con i rimanenti rifugiati nella regione di Salonicco, dopo il  loro confinamento in campi fuori
città dove è richiesto  un permesso speciale d’ingresso , ci   siamo  limitate a fornire vestiti e
giocattoli ogni volta che ne avevano  bisogno,  attraverso alcune donne che lavorano
all’interno.

Siccome la crisi ogni giorno  diventa più profonda, sempre più donne, in particolare le donne
che vivono sole e le famiglie  monoparentali si impoveriscono . La realtà in cui viviamo nello
spazio solidale spesso  in alcuni momenti ci mette a dura prova ... Gli alimenti  portati da
sostenitori/trici solidali si esauriscono  in un paio di giorni ... Ci sono giorni in cui le donne
con una famiglia di 4 componenti non hanno   nulla da  cucinare oppure  non hanno il latte
per i bambini e le bambine   ...

Oggi, mentre scrivo questa nota,  in Grecia è  Lunedi,  primo giorno della Quaresima e
l'ultimo giorno di Carnevale. E noi abbiamo organizzato collettivamente una piccola
festicciola, e cucina  collettiva.

Organizziamo  incontri simili , perché, il fatto di essere tutte insieme , l’una acconto all’altra
ci sostiene e ci da forza nel affrontare momenti di  delusione  e spesso senza via d’uscita,
evitando la resa!!  Perchè sappiamo  che TUTTE INSIEME POSSIAMO!!! POSSIAMO
RESISTERE!!! POSSIAMO LOTTARE E RIPRENDERCI INDIETRO LA VITA CHE CI HANNO
SOTTRATTO !!!

NESSUNA DONNA  SOLA NELLA CRISI!!!
LA LOTTA  CONTRO IL CAPITALISMO  E IL PATRIARCATO CONTINUA!!! VENCEREMOS !!!
Traduzione a cura di Maria Grapsa.


