– Ε, εζύ, θυμάζαι ηην Ειδομένη;
– Εγώ; "Remember Idomeni"!
Πέξα από ηελ αδηαθνξία πνπ πθίζηαηαη ν ηόπνο καο, ππάξρεη θαη ε εθκεηάιιεπζε ηνπ
νλόκαηνο ηεο Εηδνκέλεο γηα «νηθνλνκηθνύο» ιόγνπο.
Σην Οηθνπκεληθό Εξγαζηήξη Πξνζθύγωλ ηεο νξγάλωζεο Νaomi
δεκηνπξγνύλ κηα γθάκα πξνϊόληωλ δεκηνπξγίεο, από ηνπο ίδηνπο
ηνπο πξόζθπγεο, κε πιηθά πξνεξρόκελα από αληηθείκελα ηωλ παξάλνκωλ
θαηαπιηζκώλ ζηελ Εηδνκέλε. Τα ξνύρα θαη ηα αληηθείκελα είλαη κεηαπνηεκέλα πξνϊόληα θαη θέξνπλ
ραξαθηεξηζηηθό ηακπειάθη-εηηθέηα "Remember Idomeni"!
Τα κέιε ηεο νξγάλωζεο "Νaomi" δξαζηεξηνπνηνύληαη από ην 2011
ζηελ παξνρή αλζξωπηζηηθήο βνήζεηαο πξνο ηνπο πξόζθπγεο θαη
ηνπο αηηνύληεο άζπιν γηα ηελ νκαιή έληαμή ηνπο ζηελ θνηλωλία. Σην
πιαίζην απηό ιεηηνπξγεί θαη ην εξγαζηήξην ξαπηηθήο, όπνπ
θηηάρλνληαη ξνύρα, ηζάληεο από επαλαρξεζηκνπνηνύκελα πιηθά,
ρεηξνπνίεηα θνζκήκαηα θαη δηάθνξα άιια αληηθείκελα.
H Νaomi ιεηηνπξγεί ωο εξγαζηήξην ρεηξνπνίεηεο θαηαζθεπήο παξαδνζηαθώλ εξγόρεηξωλ γηα
νκάδεο θπξίωο αθξηθαλώλ πνπ κέλνπλ ζηελ Θεζζαινλίθε. Μέζω ηωλ εξγαζηεξίωλ παξέρεη
δεκηνπξγηθή απαζρόιεζε, θαηάξηηζε θαη επθαηξίεο θνηλωληθόηεηαο θαη
έληαμεο ζηνπο ζπκκεηέρνληεο κεηαλάζηεο. Λεηηνπξγεί κε ηε ζηήξημε ηεο
Εσαγγελικής Εκκλησίας της Γερμανίας θαη ηδηωηώλ.
Σην επαγγεικαηηθά δηακνξθωκέλν εξγαζηήξην πνπ δηαζέηεη
δηδάζθνληαη θαη εθπαηδεύνληαη πξόζθπγεο από επαγγεικαηίεο ζηελ
θνπηηθή ξαπηηθή θαη κεηαηξνπή ξνύρωλ. Απηό όκωο πνπ εληππωζηάδεη
πεξηζζόηεξν από όια είλαη κηα λέα ζεηξά από δαθέηεο θαη παιηό
θηηαγκέλε κε θξνληίδα θαη αγάπε κε πιηθό ηηο θαζαξηζκέλεο θαη απνιπκαζκέλεο θνπβέξηεο ηνπ
θαηαπιηζκνύ ηεο Εηδνκέλεο.
Γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο Εηδνκέλεο ην "Remember Idomeni" είλαη δηαθνξεηηθό από ηνπο
πεξηζζόηεξνπο. Όηαλ νη ιηγνζηνί θάηνηθνη βνεζνύζαλ κε ό,ηη κπνξνύζαλ ηνπο κεηαλάζηεο θαη
πξόζθπγεο, θαηεγνξνύκελνη γηα ηηο αλζξωπηζηηθέο ηνπο ελέξγεηεο, δελ ππήξραλ νύηε ΜΜΕ νύηε
ΜΚΟ. Αξγόηεξα, εθδειώλνληαο ηελ «κε ην αδεκίωην» θηιαλζξωπία ηνπο θαη επηδηώθνληαο ην
θέξδνο θαη ηελ δόμα, δεκηνύξγεζαλ ηνλ παξάλνκν θαηαπιηζκό ζηελ Εηδνκέλε, όπνπ ην ρξήκα
έξξεε από παληνύ θαη γηα όινπο. Οη θάηνηθνη έβιεπαλ ζνδηέο λα θαηαζηξέθνληαη από ηελ
θαηαπάηεζε. Πνηθηιώλπκνη θπθινθνξνύζαλ αλελόριεηνη ζην ρωξηό, παξαβίαδαλ αθαηνίθεηα
ζπίηηα, θαηαπαηνύζαλ πεξηνπζίεο κε ηελ αηηκωξεζία θαη αζπιία πνπ απνιάκβαλαλ. Πεξηπνιίεο
λπρηεξηλέο γηα ηελ πξνζηαζία ηωλ ειηθηωκέλωλ έγηλαλ αλαγθαζηηθέο.
Ναη, ινηπόλ, "Remember Idomeni", αιιά γηα εκάο ζηελ Εηδνκέλε κε ηηο ρεηξόηεξεο εηθόλεο,
αλακλήζεηο θαη θαηαζηάζεηο πνπ επειπηζηνύκε λα κελ μαλαδήζνπκε. Εζείο, "Remember Idomeni";

