Η Ανατολή Ξέρει από Προσφυγιά, Φτώχεια,
Μετανάστευση
Πως χτίστηκε η Ανατολή;

Δεν είναι δα και τόσο δύσκολη μια περιήγηση στα μονοπάτια της Ιστορίας!

Από πρόσφυγες και μετανάστες!
Ακριβώς εκεί που διαλυότανε ο κόσμος των αυτοκρατοριών και δημιουργούτανε τα έθνη-κράτη, είναι που
αναδύθηκαν οι συγκρούσεις μεταξύ των αστικών τάξεων για κατοχύρωση του μέγιστου δυνατού εδαφικού
χώρου και των αντίστοιχων πλουτοπαραγωγικών πηγών. Συγκρούσεις οι οποίες φτάσανε στο απόγειο
τους με την κήρυξη αλλεπάλληλων πολέμων ανάμεσα στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου.
Θύματα του επεκτατισμού των τότε νεοσύστατων κρατών ήταν, όπως πάντα, οι κατώτερες κοινωνικές τάξεις.
Ο πυρετός των ενδοιμπεριαλιστικών συγκρούσεων και των επεκτατισμών, σε συνδυασμό με τις θεωρίες
περί εθνικά καθαρού κράτους οδήγησαν στα σφαγεία του
Ά Παγκοσμίου Πολέμου, των Βαλκανικών Πολέμων και
της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Καταστροφές, λεηλασίες,
εκατόμβες νεκρών, βιασμοί, εξανδραποδισμοί, βασανισμοί
εθνοκαθάρσεις και εξαναγκαστικές μετακινήσεις πληθυσμών,
ήταν το τίμημα του ανταγωνισμού μεταξύ των αφεντικών. Το
τίμημα αυτό δεν το πληρώσανε ποτέ ούτε αυτοί που κηρύττανε
τον πόλεμο (πολιτική εξουσία), ούτε αυτοί που προσδοκούσανε
στα οικονομικά οφέλη (οικονομική εξουσία), ούτε αυτοί που
ευλογάγανε τον πόλεμο (εκκλησία), αλλά ούτε και αυτοί που
διευθύνανε την πολεμική αναμέτρηση (στρατιωτική εξουσία).
Η Ανατολή είναι απότοκο αυτής της παγκόσμιας κόντρας των
αφεντικών για κυριαρχία. Με την ήττα του ελληνικού επεκτατικού
στρατού από τον τουρκικό, το 1922, οι ιθύνοντες των δυο
κρατών εφάρμοσαν την πρακτική των μαζικών εκτοπίσεων για
να δημιουργήσουν εθνικά καθαρά κράτη. Παρόλο που η επίσημη ιστοριογραφία προσπαθεί να παρουσιάσει
αυτή την πρακτική ως μέσο «αποφυγής μελλοντικών πολέμων», εντούτοις δεν ήταν τίποτα άλλο παρά άλλοθι
για τις δικές τους επεκτατικές εμμονές, που τροφοδότησαν και θα τροφοδοτήσουν όλους τους πολέμους που
ξέρει ή θα γνωρίσει η ανθρωπότητα. Αυτή η πρακτική δεν ήταν παρά ένα έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.
Εκατοντάδες χιλιάδες ξεριζώθηκαν με το ζόρι από τις εστίες τους, με μόνη προϋπόθεση τη θρησκεία τους, και
εκτοπίστηκαν προς την άλλη μεριά των συνόρων. Δε ρωτήθηκαν ποτέ για το εάν επιθυμούσαν να φύγουν,
δε ρωτήθηκαν ποτέ για το που θα θέλανε να συνεχίσουν το υπόλοιπο της ζωής τους. Οι κυρίαρχοι αυτού του
κόσμου –εν προκειμένω οι εξουσίες της Αθήνας και της Άγκυρας- είχαν αποφασίσει για το μέλλον εκατοντάδων
χιλιάδων ανθρώπων, σαν να επρόκειτο για ακόμα μια κίνηση πάνω στη σκακιέρα του ανταγωνισμού τους.
1922, κάπου στα βάθη της Ασίας: Ο Ελληνικός στρατός
αποπειράται να κάνει πραξη τα όνειρα του Ελληνικού
κεφαλαίου για επέκταση.

Η Ανατολή γεννιέται
Έτσι χτίστηκε η Ανατολή. Από τα θύματα του
πόλεμου, από τους εκτοπισμένους της ειρήνης. Και
αντί αυτοί οι άνθρωποι να βρούνε μια χείρα βοηθείας
όταν κατέφθασαν στα περίχωρα των Ιωαννίνων,
αντί να αντιμετωπιστούν από τους φτωχούς και
καταπονημένους από την τοπική εξουσία γηγενείς, σαν
ταξικά αδέλφια-θύματα των ιμπεριαλιστικών πολέμων
των αφεντικών, βρήκανε ρατσισμό, αποκλεισμούς,
διακρίσεις και βία. Σίγουρα όχι από όλους, αλλά από
ένα κομμάτι του πληθυσμού και βέβαια, από την
κρατική εξουσία. Οι πρώτοι κάτοικοι της Ανατολής
αντιμετωπίστηκαν σαν ξένο σώμα, σαν μιαρό κομμάτι,
σαν βρώμικοι, σαν φορείς εξωτικών ασθενιών από
την Ασία. Σας λέει μήπως τίποτα η υποτιμητική
φράση «Τουρκόσποροι» που χαρακτήριζε όλους τους

Εκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι και χριστιανοί
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους με την
ανταλλαγή πληθυσμών του 1923.

κατοίκους της Ανατολής. Σας λέει μήπως τίποτα η φράση «Πουτάνες/Παστρικές» για τις γυναίκες της Ανατολής;
Τα σχόλια γεμάτα υπονοούμενα για τα «φαγητά που βρωμάνε», όταν οι γυναίκες της Ανατολής εξασκούσαν
τις μαγειρικές τους συνήθειες φτιάχνοντας κιοφτέ, ιμαμ, μπριαμ, ταβά, σατζίκ, σουτζούκ, μπουρέκ, καταϊφ και
τόσα άλλα; Θυμάστε πώς τους αποκλείανε από τα σχολεία; Θυμάστε που τους κατηγορούσαν για την ανεργία
και που μεγαλόστομα διακυρήττανε πως «δε φτάνει η περιοχή να θρέψει τόσα καινούρια στόματα»;
Σας θυμίζουν τίποτα όλα αυτά;

Η Ανατολή μεγαλώνει

Με τη λήξη του εμφυλίου οι πόλεις αρχίζουν να δέχονται μυριάδες εσωτερικούς μετανάστες. Η Ανατολή και
πάλι θα γίνει προορισμός για όσους κατέβηκαν από τα γύρω χωριά, αλλά συνάμα και τόπος μαρτυρίου
για του νιόφερτους «χωριάτες». Ένας νέος κύκλος ρατσιστικής αντιμετώπισης από κομμάτια της κοινωνίας
και ολάκερης της εξουσίας ανοίγει. Κάποιοι καινούριοι και κάποιοι παλιοί κάτοικοι πιεζόμενοι από τη
φτώχεια θα αναζητήσουν στην ξενιτιά ένα καλύτερο μέλλον. Από πρόσφυγες και εσωτερικοί μετανάστες,
θα μετατραπούνε σε μετανάστες εργάτες στις φάμπρικες, τα εστιατόρια και τα ορυχεία της γερμανίας, του
βελγίου, της αυστραλίας, των ηπα κλπ. Θα δεχτούν και εκεί εκμετάλλευση, καταπίεση και ρατσισμό. Θα είναι
άξιοι να διαβιούν μόνο εάν είναι παραγωγικοί εργάτες (Gastarbeiter), τα αφεντικά και οι αστυνόμοι θα έχουν
απόλυτο έλεγχο στη ζωή τους. Θα στοιβάζονται σε Heim και θα δουλεύουν ήλιο με ήλιο για να πάρουν ένα
μεροκάματο που ναι μεν ήταν μεγάλο για τα ελληνικά δεδομένα, αλλά μετά βίας επαρκούσε για μια αξιοπρεπή
ζωή εκεί. Για τις γυναίκες μετανάστριες ακόμα χειρότερα: άλλες να καθαρίζουν σκάλες, άλλες να δουλεύουν σε
δουλειές που απαιτούσαν λεπτά χέρια. Σκληρές και υποτιμημένες, δηλαδή, δουλειές που οι εκεί ντόπιοι δεν
καταδεχότανε να τις κάνουνε. Φυσικά υπήρχαν και αυτές που εξαναγκάστηκαν να ικανοποιούν με το κορμί
τους τις ορέξεις των αντρών στα λογιών λογιών μπαρ και καμπαρέ. Κι όταν όλοι αυτοί παίρνανε τηλέφωνο
πίσω, η μόνιμη επωδός ήταν: «Όλα καλά μάνα!». Ποιος τόλμαγε να πει ότι υποφέρει και ότι δυσκολεύεται;
Ποιος τόλμαγε να παραδεχτεί ότι η μοίρα των φτωχών και των κατατρεγμένων είναι ίδια σε κάθε χώρα:
«Σκάστε και δουλέψτε! Δουλέψτε φτηνά, μη διεκδικείτε, να είστε ικανοποιημένοι με όσα σας δίνουμε.». Ποιος
τόλμαγε να πει την αλήθεια, να στεναχωρήσει όσους αγωνιούν εκεί πίσω;

1961, σταθμός του Μονάχου: Έλληνες μετανάστες στην ξενιτιά
για δουλειά για δουλειές που οι εκεί ντόπιοι δεν καταδεχότανε να τις
κάνουνε.

Συλλογική ζωή στα Χάιμ, με τα απολύτως απαραίτητα, για να κάνουν
οικονομία ώστε να στείλουν λεφτά πίσω στους δικούς τους.

Έτσι μεγάλωσε η Ανατολή. Με το ζόρι να κάνουνε οικονομίες. Να στείλουνε λεφτά πίσω. Ένα αστραφτερό
ρούχο που εκεί πουλιότανε στο καλάθι, εδώ γέμιζε με χαρά. Να επισκευάσουν το σπίτι. Να φτιάξουν –όσοι το
κατάφεραν- ένα καλύτερο σπίτι για να μπορούν οι δικοί τους άνθρωποι να μένουν με αξιοπρέπεια και χωρίς
στερήσεις. Οι εκεί ρατσιστές τους κατηγορούσαν επειδή στέλνανε λεφτά στις οικογένειες τους, επειδή «δε
μένουν τα λεφτά μέσα στην οικονομία», επειδή «τους παίρνουν τις δουλειές». Κάποιοι μάλιστα δέχθηκαν
και ρατσιστικές επιθέσεις. Οι εδώ κακόβουλοι βλέπανε με φθόνο τους «λαζούς», τους «βλαχοντόϊτς», που
«βάλανε βρακί στον κώλο τους και τώρα θέλουνε και καινούριο σπίτι…».
Σας θυμίζουν τίποτα όλα αυτά;

Στις γειτονιές μας δε χωράνε ρατσιστές και φασίστες
Η Ανατολή ξέρει από φτώχεια, προσφυγιά
και μετανάστευση. Η Ανατολή χτίστηκε από
πρόσφυγες και μετανάστες. Η Ανατολή ήταν
ανέκαθεν ο τόπος –παρόλο που ο καταναλωτικός
ευδαιμονισμός των 80’ς άλλαξε αρκετά την εικόνα
της- που του δώσανε ζωή οι πρόσφυγες, οι
μετανάστες, οι φτωχοί. Ο τόπος που δονούτανε
από τις ανάσες των κατώτερων τάξεων του
καπιταλισμού. Για αυτό και εκεί εφαρμόστηκαν
όλες οι στρατηγικές διαχωρισμών των κατοίκων
της, από τον κοινωνικό ρατσισμό έως την κρατική
διαχείριση. Όποιος δεν το καταλαβαίνει, δεν ξέρει
που πατά και που πηγαίνει. Η Ανατολή ξαναέγινε
ο προορισμός για τους νέους μετανάστες
και πρόσφυγες, θυμίζοντας την ιστορική της
καταγωγή μέσα από τα πρόσωπα των νέων της
κατοίκων, βγάζοντας έτσι τη γλώσσα σε αυτούς
Τυπική εικόνα της Ανατολής: Χαμόσπιτο διπλα σε νεόδμητο.
που φτιάξανε πισίνες και βίλες, σε αυτούς που
ονειρεύτηκαν ένα εξευγενισμένο, καθαρό και
νεόδμητο προάστιο. Κάτοικοι που μετά το 1991 φύγανε από τις εστίες τους για να αποφύγουν δικτατορίες,
πολέμους, καταπίεση, εκμετάλλευση και φτώχεια. Φαινόμενα για τα οποία ο «αναπτυγμένος και πολιτισμένος»
δυτικός κόσμος (μαζί φυσικά και το ελληνικό κράτος) έχει βάλει το χεράκι του. Νέοι κάτοικοι από Αλβανία,
Πακιστάν, Αφγανιστάν, Ινδία.
Βέβαια, από τη σημερινή Ανατολή δε λείπει και
η άλλη μπάντα: αυτή των ρατσιστών και των
φασιστών. Η συμμαχία των ιδιοκτητών, των
αφεντικών και των ατομιστών. Όλων αυτών που
βγάζουν οφέλη από την εκμετάλλευση ανθρώπων
(είτε μέσα από τις δουλειές, είτε μέσα από τα
νοίκια) και που έχουν κάθε λόγο να διαιωνίζουν
μια συνθήκη διακρίσεων και αποκλεισμών. Όλων
αυτών που ενώ δημιουργούν την εξαθλίωση (με
την ιδιοποίηση του κοινωνικού πλούτου) δείχνουν
τους εξαθλιωμένους σαν τους υπεύθυνους όλων
των καπιταλιστικών δεινών. Όλων αυτών που
είναι πρόθυμοι να ταυτιστούν με τα λόγια όσων
«μιλάνε για του έθνους το καλό και πάλι», ώστε
να εξαπολύσουν το ρατσιστικό τους δηλητήριο
και τη φυσική βία προς τους μετανάστες και
πρόσφυγες. Αυτή η μπάντα καλά θα κάνει να
μη λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο…
Στις γειτονιές της Ανατολής δεν έχουν θέση όσοι
ονειρεύονται κοινωνίες-στρατόπεδα, με δούλους
και τον εαυτό τους στη θέση του δυνάστη. Δεν
έχουν θέση όσοι προωθούν τους τεχνητούς
διαχωρισμούς με βάση τις κενές ιδεολογίες περί
«ανώτερου και περιούσιου λαού». Δεν έχουν
θέση όσοι προτάσσουν την εθνική ενότητα
εναντίον του Ξένου, σε βάρος του κοινωνικούταξικού αγώνα εναντίον του κράτους και του
καπιταλισμού. Δεν έχουν θέση οι ρατσιστές
και οι φασίστες.

Από καιρό τώρα οι φασίστες της Χρυσής Αυγής
προσπαθούν να κάνουν “παιχνίδι” στην Ανατολή.
Άλλωστε ο ιδεολογικός τους ηγέτης, Χρήστος Παππάς,
κατοικούσε εκεί και διατηρούσε το κατάστημα COCOMAT.
Στις 19/09/12 εμφανίστηκαν, χωρίς δημόσιο κάλεσμα,
στις εκδηλώσεις για τα 90 χρόνια από τη δημιουργία
της Ανατολής, καταθέτοντας στεφάνι. Η πράξη τους
αυτή μόνο προσβλητική θα μπορούσε να είναι για τους
πρόσφυγες και μετανάστες που χτίσανε την περιοχή και
κατοικούν εδώ σήμερα. Διότι οι υμνητές των στρατών
και των πολέμων δεν μπορούν να τιμάνε τη μνήμη των
θυμάτων των πολέμων. Διότι οι διώκτες των σημέρινων
προφύγων και μεταναστών δεν μπορούν να πιάνουν
στο στόμα τους τους πρόσφυγες και τους μετανάστες
του τότε. Στο “παιχνίδι” τους αυτό, να ξέρουν πως θαμας
έχουν αντίπαλους...

Λόγια προς άμεση εφαρμογή
Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ζούμε σε μια εποχή όπου ο καπιταλισμός αποδεσμεύεται από κάθε εγγύηση για
την αναπαραγωγή της ζωής των κατώτερων τάξεων. Ξέρουμε ότι μας βροντοφωνάζει μέσα στα μούτρα
«ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΤΕ». Ξέρουμε πως μεταλλάσσεται από κράτος-πρόνοιας σε κράτος έκτακτης ανάγκης για να
διασφαλίσει τόσο τον ήδη συσσωρευμένο πλούτο των «από πάνω», όσο και για να φέρει εις πέρας το έργο
της εκκαθάρισης των περισσευάμενων. Ξέρουμε ακόμα καλύτερα ότι σε τέτοιες εποχές είναι που ο φασισμός
και οι υποστηρικτές του θεριεύουν. Που το άτομο κοιτάει να σώσει το τομάρι του και που η συλλογικότητα
πάει περίπατο.
Σαν κομμάτι των «από κάτω», σαν κομμάτι των καταπιεσμένων, των εκμεταλλευόμενων και των εξαθλιωμένων,
σαν μελλοντικοί προς εκκαθάριση περισσευάμενοι γνωρίζουμε ακόμα πιο καλά τα εξής:
Δε θα αναζητήσουμε τη δικαιότερη κοινωνία στο αίτημα για αναγέννηση του καπιταλιστικού κράτουςπρόνοιας
Θα αναζητήσουμε την εφαρμογή των πόθων μας για μια κοινωνία ισότητας χωρίς εκμετάλλευση
ανθρώπου από άνθρωπο, στους κοινούς αγώνες ντόπιων και μεταναστών για την καταστροφή του
καπιταλιστικού μοντέλου οργάνωσης της κοινωνίας
Δεν περιμένουμε κανέναν σωτήρα να μας σώσει. Δεν ονειρευόμαστε «πως κάποιοι άλλοι βγαίνουν
και κάνουν πρώτοι την αρχή»
Χτίζουμε έδω, στο τώρα, τις αυτοοργανωμένες κοινότητες ντόπιων και μεταναστών για την
αυτοδιαχείριση των ζωών, των αναγκών και των επιθυμιών μας
Θα κόψουμε τις ορέξεις φασιστών και ρατσιστών που θέλουν με το δηλητήριο και τη δράση τους να
διαρρήξουν τις κοινότητες μας, με πρόδηλο σκοπό σώσουν αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης.
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