
Απο τις 25 Γεναρη, 300 μετανάστες-εργάτες ξεκίνησαν 
απεργία πείνας σε  Αθήνα και Θεσσαλονίκη διεκδικώντας 

«ίσα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα και υποχρεώσεις με 
τους έλληνες εργαζομένους και εργαζόμενες». Μετά το συρφετό 
δημοσιογράφων, πολιτικών και λοιπών εθνοσωτήρων που μί-
λησαν για αυτούς, ήρθε η ώρα να μάθουμε τι λένε οι ίδιοι. 

Εμείς είμαστε κάποιοι και κάποιες από όσους βγήκαν το 
βράδυ της Πέμπτης στους δρόμους της Μυτιλήνης, αλλά και 
σε πολλές άλλες πόλεις, ως άμεση αντανακλαστική απάντηση 
στον επελαύνοντα εκφασισμό της κοινωνίας. Εξοργιζόμαστε 
με τα ψέμματα και τη διαστρέβλωση των γεγονότων από τα 
mme, βλέπουμε τον αγώνα των μεταναστών-εργατών ως κομ-
μάτι του δικού μας αγώνα και θεωρούμε ότι βρισκόμαστε στην 
ίδια πλευρά του κοινωνικού ανταγωνισμού. Γι’ αυτό το λόγο 
στεκόμαστε αλληλέγγυοι και αλληλέγγυες στο πλάι τους.

Ας δούμε, αρχικά, τι έλεγαν οι ίδιοι οι απεργοί πείνας στο 
ξεκίνημα του αγώνα τους:
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∆εν έχουµε άλλο τρόπο για να ακουστεί η 
φωνή µας, για να µάθετε το δίκιο µας. Τρια-
κόσιοι (300) από εµάς ξεκινάµε Πανελλαδι-
κή Απεργία Πείνας σε Αθήνα και Θεσσαλο-
νίκη, στις 25 του Γενάρη. 

Είµαστε µετανάστες και µετανάστριες από 
όλη την Ελλάδα. Ήρθαµε εδώ διωγµένοι 
από τη φτώχεια, την ανεργία, τους πολέ-
µους, τις δικτατορίες. Οι πολυεθνικές της 
∆ύσης και οι πολιτικοί υπηρέτες τους στις 
πατρίδες µας, δεν µας άφησαν άλλη επιλο-
γή από το να ρισκάρουµε τις ζωές µας 10 
φορές για να έρθουµε µέχρι την πόρτα της 
Ευρώπης. Η ∆ύση που καταληστεύει τον 
τόπο µας, µε το απείρως καλύτερο βιοτικό 
επίπεδο από εκεί, είναι για µας η µοναδική 
ελπίδα να ζήσουµε σαν άνθρωποι. Ήρθαµε 
(µε κανονική ή όχι είσοδο) στην Ελλάδα 
και δουλεύουµε για να ζήσουµε εµείς και τα 
παιδιά µας. Βρισκόµαστε στην αναξιο-
πρέπεια και στο σκοτάδι της παρανο-
µίας για να ωφελούνται οι εργοδότες 
και οι υπηρεσίες του κράτους από την 
άγρια εκµετάλλευση της εργασίας µας. 
Ζούµε από τον ιδρώτα µας και µε το όνειρο 
κάποια στιγµή να αποκτήσουµε ίσα δικαιώ-
µατα µε τους έλληνες συναδέλφους.

Τον τελευταίο καιρό τα πράγµατα έχουν 
γίνει πολύ δύσκολα για εµάς. Όσο κόβονται 
οι µισθοί και οι συντάξεις, όσο ακρι-
βαίνουν τα πάντα, τόσο ο µετανάστης 
παρουσιάζεται ως φταίχτης, ως ο υπαί-
τιος για την εξαθλίωση και την άγρια 
εκµετάλλευση των ελλήνων εργαζοµέ-
νων και µικροεπιχειρηµατιών. Η προ-
παγάνδα φασιστικών και ρατσιστικών 
κοµµάτων και οργανώσεων έχει πλέον 
γίνει η επίσηµη γλώσσα του κράτους 
για το µεταναστευτικό. Η φρασεολογία 
τους αναπαράγεται πλέον αυτούσια από τα 
MME όταν µιλάνε για εµάς. Οι «προτάσεις» 
τους πλέον εξαγγέλλονται ως κυβερνητι-
κές πολιτικές. Τείχος στον Έβρο, πλωτά 
στρατόπεδα και ευρωστρατός στο Αιγαίο, 
πογκρόµ και τάγµατα εφόδου στις πόλεις, 
µαζικές απελάσεις. Πάνε να πείσουν τους 
έλληνες εργαζόµενους, πως συνιστούµε 
ξαφνικά απειλή για αυτούς, πως εµείς 
φταίµε για την πρωτοφανή επίθεση 
που δέχονται από τις ίδιες τους τις 
κυβερνήσεις.

Η απάντηση στο ψέµα και στη βαρβαρότητα 
πρέπει να δοθεί τώρα και θα την δώσου-
µε εµείς οι µετανάστες και µετανάστριες. 
Μπαίνουµε µπροστά µε τη ζωή µας για να 
σταµατήσουµε τώρα την αδικία σε βάρος 
µας. Ζητάµε την νοµιµοποίηση όλων 
των µεταναστών/τριών, ζητάµε ίσα 
πολιτικά και κοινωνικά δικαιώµα-

τα και υποχρεώσεις µε τους έλληνες 
εργαζοµένους και εργαζόµενες. Ζητάµε 
από τους έλληνες συναδέλφους µας εργα-
ζοµένους, από κάθε άνθρωπο που τώρα 
υποφέρει κι αυτός από την εκµετάλλευση 
του ιδρώτα του, να σταθεί δίπλα µας. Να 
στηρίξει τον αγώνα µας, για να µην αφήσει 
να επικρατήσει και στο δικό του τόπο το 
ψέµα και η αδικία, ο φασισµός και η απολυ-
ταρχία των πολιτικών και οικονοµικών ελίτ. 
Αυτό δηλαδή που έχει επικρατήσει και στις 
δικές µας πατρίδες και µας ανάγκασε να ξε-
νιτευτούµε για να µπορέσουµε να ζήσουµε 
µε αξιοπρέπεια, εµείς και τα παιδιά µας.

∆εν έχουµε άλλο τρόπο για να ακουστεί 
η φωνή µας, για να µάθετε το δίκιο µας. 
Τριακόσιοι (300) από εµάς ξεκινά-
µε Πανελλαδική Απεργία Πείνας σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στις 25 του 
Γενάρη. Βάζουµε την ζωή µας σε κίνδυνο, 
γιατί έτσι κι αλλιώς δεν είναι ζωή αυτή για 
ένα αξιοπρεπή άνθρωπο. Προτιµούµε να πε-
θάνουµε εδώ, παρά τα παιδιά µας να ζήσουν 
αυτά που περάσαµε εµείς.

Ιανουάριος 2011 
Η Συνέλευση των µεταναστών 

απεργών πείνας

στον κοσμο τΩν αΦεντικΩν ειμαστε ολοι ξενοι οι μεταναστεσ ειναι τησ γησ οι κολασμενοι στον κοσμο τΩν αΦεντικΩν ειμαστε ολοι ξενοι



Εµείς οι 250 µετανάστες απεργοί πείνας, 
που είµαστε ήδη στην 3η ηµέρα απεργίας 
στη Νοµική, διεκδικώντας νοµιµοποίηση 
ως αυτονόητο δικαίωµά µας, µαθαίνουµε 
για τις συζητήσεις που εξελίσσονται 
γύρω από το αίτηµά µας, τις ανα-
κρίβειες, τα ψέµατα και τη σκόπιµη 
διαστρέβλωση της αλήθειας. ∆εν ξέραµε 
αν την κατάσταση ευθύνεται η κυβέρνηση 
ή τα MME, αλλά είναι απαράδεκτο την 
ώρα που εµείς έχουµε εκδώσει δελ-
τία τύπου, είχαµε αφήσει ανοιχτό το 
χώρο απεργίας από την 1η µέρα στους 
δηµοσιογράφους και έχουµε στείλει 
εκπροσώπους µας στην πανεπιστη-
µιακή κοινότητα και την κυβέρνηση, 
να λέγονται όλα αυτά τα ψέµατα. Έτσι 
λοιπόν, θέλοντας να βάλουµε τα πράγµατα 
στην θέση τους και να µάθουν όλοι την 
αλήθεια, δηλώνουµε τα παρακάτω:

‣ ∆εν είµαστε αυτό που παρουσιάζεται 
από τα MME, οι καηµένοι, οι πάµφτωχοι, 
χωρίς σπίτι, δουλειά και ρούχα µετανάστες 
κ.λ.π. Και σπίτια έχουµε και συγγενείς και 
δουλειές στις πόλεις που αφήσαµε πίσω 
µας. ∆εν ψάχναµε κατάλυµα εδώ στην 
Αθήνα αλλά ήρθαµε για να παλέψουµε 
(όσο αντέξει ο οργανισµός µας) για τη 
νοµιµοποίηση µας, τα δικαιώµατά µας 
και για αξιοπρεπείς όρους ζωής.

‣ ∆εν είχαµε σκοπό να ενοχλήσουµε κανέ-
να. Από την αρχή ξέραµε ότι στο χώρο που 
θα µπαίναµε δε θα γινόντουσαν µαθήµατα. 
Σεβόµαστε και προστατεύουµε το χώρο 
που φιλοξενεί τον αγώνα µας και χαρήκαµε 
πολύ όταν πληροφορηθήκαµε ότι η σχολή 
λειτουργεί ξανά κανονικά.

‣ Αποφασίζουµε µόνοι µας και ανεπη-
ρέαστοι µέσα από τις συνελεύσεις µας 
(των απεργών). ∆εν κρύβεται κανένας 
ούτε µπροστά µας αλλά ούτε και πίσω 
µας. Και δεν δεχόµαστε καθοδήγηση 
από κανέναν! Ζητήσαµε βοήθεια και από 
την αρχή στάθηκαν δίπλα µας Έλληνες και 
ξένοι αλληλέγγυοι και τους ευχαριστούµε 
πολύ για αυτό. ∆ε θα ξεχάσουµε ποτέ πόσο 
πολύ µας βοηθάνε σε αυτόν τον αγώνα µας.

‣ ∆ηλώνουµε την αλληλεγγύη µας σε 
όλους τους πρόσφυγες που αυτή τη 
στιγµή πραγµατοποιούν απεργία πεί-
νας µε σκοπό τη νοµιµοποίηση τους 
(Προπύλαια καιΠολυτεχνείο) και ζητάµε 
από την κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα 
αιτήµατά τους.

Ακόµα γνωρίζουµε ότι δεν συντρέχει λόγος 
ασύλου. Καλούµε λοιπόν την Κυβέρνηση να 
µην ασχολείται µε αυτό το θέµα, αλλά να εστι-
άσει στο δίκαιο αίτηµά µας και τη λύση του.

και για αξιοπρεπείς όρους ζωής.

ΕνΩ η απερΓια πεινας φτάνει στην 
3η μέρα της, κράτος, mme και εθνι-

κός κορμός, σε άλλη μία συντονισμένη 
επιχείρηση, εντείνουν την επίθεσή τους 
εναντίον των μεταναστών-εργατών. 

Με όλη τους τη μανία επιχειρούν να 
απονοηματοδοτήσουν το περιεχόμενο 
του αγώνα, να αποπροσανατολίσουν από 
τις αιτίες του, να συκοφαντήσουν, να 
διαχωρίσουν, να διαιρέσουν. 

Ό,τι κάνουν, δηλαδή, κάθε φορά που 
διαφαίνεται μια κοινωνική κινητικό-
τητα ικανή να ταράξει τη γαλήνη των 
αφεντικών τους, αλλά και τον μακάριο 
ύπνο της «σιωπηλής πλειοψηφίας» που 
κοιτάει τη δουλειά της. 

Κυκλωμένοι από το στρατό της δημο-
κρατίας, με μπάτσους, mAT, eKAm, εισαγ-
γελείς και δημοσιογράφους έτοιμους να 
εισβάλουν στο κτίριο της Νομικής οι 
απεργοί πείνας δηλώνουν:

εργατεσ ενΩμενοι ελληνεσ και ξενοι εργατεσ ενΩμενοι ελληνεσ και ξενοι εργατεσ ενΩμενοι ελληνεσ και ξενοι εργατεσ ενΩμενοι



Ποιο εiναι, λοιπόν, αυτό το «δίκαιο 
αίτημα» των απεργών πείνας και 

γιατί εμείς επιλέγουμε να σταθούμε 
πλάι τους;

Οι μετανάστες είναι σαφείς: θέλουν 
ίσα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα, 
αρνούνται να παραμένουν σε καθεστώς 
σκλαβιάς, ανασφάλειας και παρανομίας. 
Είναι σαφείς και σε κάτι άλλο: δεν επιζη-
τούν ελεημοσύνη, ούτε στοχεύουν στη 
φιλανθρωπία μας. 

Όχι απλά αντιστρέφουν τη θυματο-
ποίησή τους αλλά βγαίνουν στο προσκή-
νιο βάζοντας όρους στις διεκδικήσεις 
τους.

Δηλώνουν ξεκάθαρα πως είναι εργά-
τες, έτσι ορίζουν τη θέση τους σ' αυτόν 
τον κόσμο, έτσι αντιλαμβάνονται τη 
σύνδεσή τους με τους ντόπιους συνα-
δέλφους τους.

Σε αυτή τη βάση δηλώνουμε την 
αλληλεγγύη μας στους 300 μετανάστες-
εργάτες απεργούς πείνας. Ο αγώνας τους 
είναι εργατικός, έχει ταξικά χαρακτη-
ριστικά, είναι αδιαμεσολάβητος και 
επιθετικός. Οι μετανάστες-εργάτες 
αποτελούν κομμάτι της εργατικής 
τάξης και μάλιστα το πιο υποτιμημέ-
νο. Κάθε νίκη τους είναι και δικιά μας 
νίκη και κάθε συντριβή τους αποτελεί 
συντριβή για όλη την τάξη.

Τις περασμένες δεκαετίες όχι μόνο 
δεν καταφέραμε να βρεθούμε μαζί τους 
σε κοινούς αγώνες, αλλά συχνά πατήσα-
με και πάνω τους, υιοθετώντας τις απα-
τηλές υποσχέσεις του καπιταλισμού για 
εύκολο πλουτισμό και κοινωνική ανέλιξη.

Τώρα που «τα ψέμματα τέλειωσαν» 
και η κυριαρχία δείχνει όλο και πιο 
απροκάλυπτα το πρόσωπό της, τώρα 
που η φτώχεια μάς κυκλώνει μαζί με την 
αστυνομία και η υποταγή φαντάζει ως 
μονόδρομος, τώρα που ο πατριωτισμός, 
η ξενοφοβία κι ο κοινωνικός κανιβαλι-
σμός προβάλλουν ως φυσικά επόμενα, 
οφείλουμε – περισσότερο από ποτέ άλλο-
τε – να σταθούμε δίπλα στον αγώνα των 
μεταναστών-εργατών απεργών πείνας.

Μέσα στο δικό τους αγώνα βλέπουμε 
τον δικό μας αγώνα ενάντια στην εκμε-
τάλλευση και στην περαιτέρω υποτίμη-
ση της εργασίας και των ζωών μας. 

Αλληλεγγύη στον αγώνα τους 
είναι τόσο η έμπρακτη υποστήριξή του 
αλλά και η συνέχεια και η επέκταση του 
για την υπεράσπιση των ταξικών μας 
διεκδικήσεων στους χώρους δουλειάς, 
στο δρόμο, στις παρέες μας και παντού.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι και στο πλάι 
των τριακοσίων απεργών πείνας καθώς 
ο αγώνας τους αποτελεί ένα μικρό 
κομμάτι του συνολικότερου αγώνα 
για την κοινωνική απελευθέρωση, 
σαν ένα κομμάτι του καθημερινού 
κοινωνικού πολέμου, που δεν ανα-
γνωρίζει έλληνες και ξένους, παρά 
μόνο εργάτες και αφεντικά.

αλληλέγγυοι, αλληλέγγυες

στο Δρομο γεννιουνται οι συνειΔησεισ σπασε την τηλεοραση μη Βλεπεισ πια ειΔησεισ στο Δρομο γεννιουνται οι συνειΔησεισ


