ΠΑΜΕ ΣΟ ΥΟΒΟ
ΒΓΑΙΝΟΤΜΕ ΣΟ ΔΡΟΜΟ
Τθ χωρά αυτι κα τθ γνωρίςεισ καλά μόνο αν
καταφζρεισ να περάςεισ το φράχτθ ςτον Ζβρο, μόνο
αν δεν πνιγείσ κάπου ςτο Αιγαίο. Από τα κζντρα
κράτθςθσ ςτθν αμυγδαλζηα, τθν Κόρινκο, το
Ραρανζςτι μζχρι τθν Ρατθςίων, τθν πλατεία
Αμερικισ, τθν Αχαρνϊν, θ κακθμερινότθτα για όςουσ
και όςεσ ζχουν το λάκοσ χρϊμα ι τα λάκοσ χαρτιά
είναι αςφυκτικι. Ή μάλλον αφόρθτθ.
Στο κζντρο τθσ πόλθσ αιςκάνεςαι ότι δεν μπορείσ να
κάνεισ τίποτα. Χωρίσ χαρτιά ςου είναι αδφνατο να
δουλζψεισ. Αλλά κι όταν βρίςκεισ δουλειά, είναι
μαφρα, χωρίσ αςφάλιςθ με το αφεντικό να ςε κάνει
ό,τι κζλει, κι εςφ να είςαι αναγκαςμζνοσ/-θ να το
υπομζνεισ γιατί αλλιϊσ κα καλζςει τουσ μπάτςουσ.
Χωρίσ χαρτιά δεν μπορείσ να κινθκείσ ελεφκερα, να
επιςκεφτείσ τουσ γονείσ και τισ/τουσ φίλεσ/-ουσ ςου.
Χωρίσ χαρτιά, όταν αρρωςταίνεισ, δεν είςαι
ςίγουροσ/-θ αν το νοςοκομείο κα ςε δεχτεί. Χωρίσ
χαρτιά, ο νοικάρθσ ςου, αν του κακυςτεριςεισ λίγο
το νοίκι, είναι ζτοιμοσ να ςε πετάξει ςτο δρόμο κι
εςφ ι κα πλθρϊςεισ ι κα φφγεισ γιατί δεν γίνεται
διαφορετικά. Χωρίσ χαρτιά, δεν μπορείσ καν να
κυκλοφοριςεισ ςτο δρόμο, ςυχνά κλείνεςαι ςπίτι
ςου όταν πζφτει ο ιλιοσ. Και όταν μαηεφεισ το
κάρροσ και τελικά βγαίνεισ ζξω, περπατάσ
διςτακτικά και γεμάτοσ/-θ φόβο. Κάκε ζξοδοσ από το
ςπίτι είναι ςαν περιπζτεια, βγαίνεισ και δεν ξζρεισ αν
κα ξαναγυρίςεισ, γιατί ζνα μζροσ όπου ςίγουρα
μπορεί να πασ…
…είναι τα ςτρατόπεδα κράτθςθσ ι κάποιο
αςτυνομικό τμιμα. «Είναι ζνασ απ’ τουσ τρόπουσ
που ζχει βρει το ελλθνικό κράτοσ και θ αςτυνομία για
να βαςανίηει τουσ μετανάςτεσ. Πολλοί μετανάςτεσ
ςτθ ςκζψθ και μόνο ότι είναι εκεί μζςα χωρίσ να
ξζρουν πότε κα βγουν φτάνουν ςτο ςθμείο να
τρελαίνονται. Εκεί μζςα δεν μασ παρζχουν τίποτα. Το
μόνο που μπορείσ να κάνεισ είναι να κοιμάςαι. Η
ηζςτθ το καλοκαίρι είναι αφόρθτθ. Το φαγθτό είναι
κακό και πολφ λίγο. Δεν μασ δίνουν φάρμακα, οφτε
ροφχα, αλλά ακόμα και όταν κάποιοσ είναι άρρωςτοσ
αυτόσ που κα κρίνει αν κα μπορζςει να δει γιατρό
είναι οι ίδιοι οι μπάτςοι, οι οποίοι πάντα το
κακυςτεροφν ι και αδιαφοροφν τελείωσ. Οι
μετανάςτεσ δε μποροφν

να επικοινωνιςουν με τισ οικογζνειεσ τουσ αφοφ
τουσ απαγορεφεται να ζχουν τθλζφωνα ενϊ τα
επιςκεπτιρια διαρκοφν ελάχιςτο χρόνο και αυτό
επαφίεται κάκε φορά ςτουσ εκάςτοτε μπάτςουσ. Οι
μεταγωγζσ είναι ςυχνό φαινόμενο, και πάγια μορφι
τιμωρίασ δυςκολεφοντασ ζτςι ακόμα περιςςότερο
τθν επικοινωνία με τουσ δικοφσ μασ ανκρϊπουσ. Οι
αςτυνομικοί μπαίνουν όποτε κζλουν ςτα κελιά και
χτυποφν τον κόςμο. Μασ ςυμπεριφζρονται ςαν
αντικείμενα, ςα να μθν είμαςτε άνκρωποι. Και όταν
μετά από ζνα 18μθνο ι και παραπάνω μασ αφινουν,
αν δε μασ ζχουν απελάςει ςτο μεταξφ, βγαίνουμε
ζξω με ζνα χαρτί που λζει ότι πρζπει να
εγκαταλείψουμε τθ χϊρα. Και όλα αυτά, μόνο και
μόνο επειδι είμαςτε μετανάςτεσ».
Δεν είναι μόνο αυτά όμωσ. Είναι και όλα εκείνα που
ςυνζβαιναν και ςυνεχίηουν να ςυμβαίνουν
κακθμερινά ακόμα κι αν δεν ζχεισ καταλιξει ςε
κάποιο κζντρο κράτθςθσ, ακόμα κι αν ζχεισ χαρτιά.
Είναι το 2ωρο ι και ολόκλθρθ θ νφχτα που κα
αναγκαςτείσ να περάςεισ ςτο αλλοδαπϊν όταν ο
μπάτςοσ που είδε τα χαρτιά ςου κζλει να
ςιγουρευτεί ότι όντωσ είςαι εςφ. Είναι οι γνωςτοί
φαςίςτεσ αςτυνομικοί που παραμζνουν ςτθν
αςτυνομία χωρίσ να τουσ ελζγχει κανείσ. Είναι οι
νόμοι που επιτρζπουν ςτουσ μπάτςουσ να ςε
ςυλλάβουν ζχεισ δεν ζχεισ χαρτιά βαφτίηοντάσ ςε
‘κίνδυνο για τθ δθμόςια τάξθ και αςφάλεια’. Είναι θ
κατάςταςθ ςτα τραίνα και ςτα λεωφορεία, όταν οι
περιςςότεροι δεν κάκονται ςτθ κζςθ δίπλα ςου,
όταν ανταλλάηουν ματιζσ μεταξφ τουσ, όταν ςε
κοιτάνε και ξζρεισ ότι κα προτιμοφςαν να κατζβεισ.
Είναι θ ςυμπεριφορά των μπάτςων ςτουσ ελζγχουσ
που δεν τουσ φτάνει να δουν τα χαρτιά, κζλουν να
ςε εξευτελίςουν, να ςου δείξουν ότι δεν είςαι
τίποτα, όταν ςε ρωτάνε ξανά και ξανά από ποφ είςαι,
γιατί δεν γυρίηεισ πίςω, τι κάνεισ εςφ εδϊ, όταν
αφοφ δουν τα χαρτιά, τα πετάνε κάτω και ςου λζνε
μάηεφτα. Είναι όλα αυτά που ςε κάνουν να
ςκζφτεςαι «γιατί δε γυρνάω πίςω; Γιατί να μζνω ςε
μια χϊρα που με βλζπουν ςα ξζνο, ςαν απειλι, ςαν
κάποιον που ευκφνεται για ό,τι κακό ςυμβαίνει ςτθ
ηωι τουσ. Γιατί μζρα παραμζρα ξαναμακαίνεισ ότι
δεν ανικεισ εδϊ».

Εδώ

όμωσ είναι και εκείνοι και εκείνεσ που δε
φοβοφνται, που ξεπερνοφν μαηί, ςτθρίηοντασ ο ζνασ
τθν άλλθ τουσ φόβουσ τουσ και αγωνίηονται ενάντια
ςτθν κακθμερινι καταπίεςθ. Είναι όςοι ςυμμετείχαν
ςε εξεγζρςεισ και απεργίεσ πείνασ ςτα ςτρατόπεδα
κράτθςθσ. Είναι οι μετανάςτεσ που εξεγζρκθκαν ςτο
ςτρατόπεδο κράτθςθσ τθσ Αμυγδαλζηασ τον
Αφγουςτο του 2013 ενάντια ςτισ άκλιεσ ςυνκικεσ,
τθν απουςία ιατρικισ περίκαλψθσ και τθν παράταςθ
του χρόνου κράτθςθσ. Είναι οι ίδιοι μετανάςτεσ που
με τθν υποςτιριξθ αλλθλζγγυων ντόπιων κατάφεραν
να ακωωκοφν ςτθ δίκθ τουσ ζνα χρόνο μετά τθν
εξζγερςθ. Είναι οι μετανάςτεσ που εργάηονταν ςτα
χωράφια τθσ Σκάλασ Λακωνίασ και τθσ Μανωλάδασ,
ςτο εργοςτάςιο ανακφκλωςθσ ςτον Αςπρόπυργο και
ςτα ψαράδικα τθσ Νζασ Μθχανιϊνασ και ενϊκθκαν
όλοι μαηί για να απεργιςουν ενάντια ςτα άκλια
μεροκάματα και τισ ςυνεχείσ ρατςιςτικζσ επικζςεισ
τθσ αςτυνομίασ. Είναι οι μετανάςτεσ ςτθν Ερμοφ και
τθν Αςοεε που δίπλα δίπλα με αλλθλζγγυουσ
ντόπιουσ αντιςτάκθκαν ξανά και ξανά ςτισ επικζςεισ
αςτυνομίασ και φαςιςτϊν για να υπεραςπιςτοφν το
να μπορείσ να βγάηεισ τα προσ ηθν πουλϊντασ
πράγματα ςτο δρόμο.
Αυτούσ τουσ αγώνεσ αλλά και άλλουσ μικρούσ,
καθημερινούσ που δίνει ο καθένασ κι η
καθεμία μόνοσ του/μόνη τησ μαζί και με τισ
απλέσ χειρονομίεσ αλληλεγγύησ από ντόπιουσ,
τουσ θυμόμαςτε γιατί μασ δίνουν δύναμη για
το μέλλον. Δύναμη για να δούμε ότι έχει έρθει
η ςτιγμή να κοιτάξουμε πέρα από το φόβο και
να αγωνιςτούμε για μία ζωή με αξιοπρέπεια.
Να φωνάξουμε χαρτιά για όλουσ-εσ από το
πρώτο δευτερόλεπτο και χωρίσ προώποθέςεισ,
να διεκδικήςουμε να κλείςει και το τελευταίο
ςτρατόπεδο
κράτηςησ
ή
φιλοξενίασ
μεταναςτών,
να
κατακτήςουμε
μία
καθημερινότητα χωρίσ ρατςιςμό και ςυνεχείσ
εξευτελιςμούσ από την αςτυνομία.
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Η ςυνζλευςθ μεταναςτϊν και αλλθλζγγυων γίνεται κάκε
Ρζμπτθ απόγευμα ςτθν ΑΣΟΕΕ. Ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ του
2012, με αφορμι τισ ςυνεχείσ επικζςεισ τθσ αςτυνομίασ
ςτουσ μικροπωλθτζσ ςτθν Ρατθςίων και τθν από κοινοφ
αντιμετϊπιςι τουσ από τουσ μετανάςτεσ και τουσ
αλλθλζγγυουσ. Οι λόγοι που ςυμμετζχουμε ςτθ ςυνζλευςθ
δεν περιορίηονται ςε όςα ςυμβαίνουν γφρω από τθν
ΑΣΟΕΕ. Αναηθτοφμε τρόπουσ να ςυνυπάρχουμε και να
δροφμε ςυλλογικά. Ρροςπακοφμε μζςα από τουσ κοινοφσ
αγϊνεσ ντόπιων και μεταναςτϊν, να καταφζρουμε να
αντιμετωπίςουμε τισ επικζςεισ που δεχόμαςτε και που κα
δεχτοφμε ςτο μζλλον. Ππλα μασ ςε αυτι τθ μάχθ κα είναι
θ αλλθλεγγφθ και θ ιςότθτα. Μαηί, χωρίσ ιεραρχιςεισ και
διαχωριςμοφσ οφτε λόγω φυλισ, οφτε λόγω φφλου, οφτε
λόγω χρϊματοσ ενϊνουμε τισ προςπάκειζσ μασ για ζναν
καλφτερο κόςμο χωρίσ διακρίςεισ. Δεν παλεφουμε μόνο
ενάντια ςτθν αςτυνομία και ςτουσ κανάςιμουσ εχκροφσ
μασ, τουσ φαςίςτεσ. Ραλεφουμε για μασ τουσ ίδιουσ, για
αγάπθ, ίςα δικαιϊματα, ειρινθ και δικαιοςφνθ, για ζνα
καλφτερο αφριο.

