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Η νικηφόρα απεργία πείνας 15 μεταναστών στα χανιά το 2008 με αίτημα τη νομιμοποίηση τους καταγράφηκε στη 
συλλογική συνείδηση των αποκλεισμένων κοινωνικά κομματιών. Η συνειδητοποίηση ότι η διεκδίκηση της ύπαρξής τους 
μπορεί να επιτευχθεί μέσα από συλλογικούς αγώνες που είναι επιθετικοί προς την κυριαρχία από την ίδια τη φύση τους, 
οδήγησε ομάδες μεταναστών από όλη την ελλάδα να οργανωθούν για να διεκδικήσουν το αυτονόητο: ζωή και 
αξιοπρέπεια. Οι άνθρωποι αυτοί εργάζονται στην ελλάδα κάτω από την ομηρία που το ελληνικό και το παγκόσμιο 
κεφάλαιο τους έχει επιβάλλει. Η ετικέτα «παράνομου-λαθραίου» υποβιβάζει την αξία της ανθρώπινης ζωής στα πλαίσια 
του αστικού δικαίου εγκλωβίζοντας τις ζωές των εργατών αυτών σε ένα πλαίσιο «μη ύπαρξης» (μαύρη-ανασφάλιστη 
εργασία, φυλακίσεις, βασανιστήρια, φασιστικές επιθέσεις, εργατικές δολοφονίες που δεν καταγράφονται πουθενά, 
απελάσεις κτλ). 

Από τις 25 Γενάρη 250 μετανάστες –εργάτες συγκεντρώνονται στην αθήνα σε υπό ανακαίνιση κτήριο της νομικής και 50 
στο εργατικό κέντρο θεσσαλονίκης όπου ξεκινούν απεργία πείνας με αίτημα τη νομιμοποίηση όλων των μεταναστών, 
προτάσσοντας την ίδια τους τη ζωή απέναντι στη βαρβαρότητα του καπιταλισμού. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες 
κινητοποιήσεις τέτοιου τύπου σε παγκόσμια κλίμακα. Από την πρώτη κυριολεκτικά στιγμή που εγκαταστάθηκαν στη 
Νομική μια απίστευτης σφοδρότητας επίθεση εξαπολύθηκε εναντίον τους. Κυβέρνηση, πολιτικά κόμματα, πρυτανεία, 
ΠΟΣΔΕΠ, ο πρόεδρος της ΝΟΠΕ, σε συνεργασία με τους συνήθεις πολέμιους κάθε κοινωνικού αγώνα, τους ρουφιάνους 
των media, συναγωνίζονται σε ένα όργιο παραπληροφόρησης. Ψέματα για δήθεν κίνδυνο της δημόσιας υγείας 
(επιχείρημα που θα ζήλευε και ο Χίτλερ), συκοφαντίες για παρακώλυση μαθημάτων σε ένα κτίριο υπό ανακαίνιση και 
που –φυσικά- δεν χρησιμοποιείται, προπαγάνδα ενάντια στο κοινωνικό αγαθό του ασύλου με αφορμή την ουσιαστική του 
χρήση από μια κοινωνική ομάδα, ρατσιστικά παραληρήματα για δήθεν υποκινούμενους μετανάστες από «λευκούς» 
Έλληνες. Σαν αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης έχουμε την Πέμπτη 27/1 την περικύκλωση της νομικής από στρατιές 
μπάτσων που, με εντολή του πρύτανη και του εισαγγελέα, απειλούν με εκκένωση το χώρο. 

Η επαπειλούμενη εκκένωση της νομικής συμπυκνώνει την ολοκληρωτική μορφή που η αστική δημοκρατία παίρνει όταν 
καλείται να «διαχειριστεί» κοινωνικά/πολιτικά γεγονότα που μπορούν να της προκαλέσουν ρήγματα. Η προσχηματική 
διαβούλευση για τη μετακίνησή τους είχε μόνο σκοπό να κάμψει το ηθικό των μεταναστών και να διασπάσει τη 
συλλογική διαδικασία προκειμένου να σταματήσουν την απεργία πείνας και προφανώς όχι επειδή κόπτονται γι’ αυτούς -
κάτι το οποίο αποδεικνύεται από τις άθλιες συνθήκες του καινούριου κτιρίου (ανεπαρκής χώρος στο εσωτερικό του 
κτιρίου, παντελής έλλειψη θέρμανσης, ανυπαρξία παροχής νερού και τουαλετών). 

Η αντι-μεταναστευτική ρητορεία και πρακτική έχει γίνει πια κρατική πολιτική ξεφεύγοντας από τα στενά όρια των 
ακροδεξιών οργανώσεων. Κάτι τέτοιο δεν είναι τυχαίο. Είναι συνήθης τακτική του κράτους να προσπαθεί να εκτρέψει 
την κοινωνική οργή που το ίδιο προκαλεί σε κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο, προς τους μετανάστες και να τους 
μετατρέψει σε αποδιοπομπαίους τράγους. Αυτή είναι η μόνη λύση των αφεντικών τη δεδομένη κρίσιμη κοινωνικά 
στιγμή. Η πρόθεση του κράτους να οικοδομήσει τείχη, στρατόπεδα συγκέντρωσης πλωτά ή μη, η καταφυγή του σε, 
ολοκληρωτικής νοοτροπίας, σχέδια περιορισμού των μεταναστών καταδεικνύει ακριβώς αυτό. 

Τη στιγμή που η κυριαρχία ανοίγει γενικευμένο πόλεμο σε όλα τα κοινωνικά κομμάτια και καλλιεργεί το ιδεολόγημα της 
εθνικής ενότητας, οι μετανάστες προτάσσουν την ταξική ενότητα σε έναν κοινωνικό-ταξικό αγώνα με όπλο τα σώματά 
τους. Η αμέριστη αλληλεγγύη μας στους 300 μετανάστες εργάτες απεργούς πείνας είναι αυτονόητη και δεν έχει καμία 
σχέση με τον μικροαστικό ανθρωπισμό. Αναγνωρίζουμε ότι ο αγώνας τους, πέρα από την προφανή σημασία που έχει για 
αυτούς τους ίδιους, αφορά όλους τους πληττόμενους από τις επιλογές του κράτους/κεφαλαίου. 
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