
Για περιςςότερο από ζνα μινα 300 ςυνάνκρωποί μασ αγωνίηονται για το αυτονόθτο 

δικαίωμά τουσ να είναι άνκρωποι. Θυςιάηονται για ζνα καλφτερο μζλλον για τουσ ίδιουσ, τα 

παιδιά τουσ, τισ οικογζνειζσ τουσ, δθλαδι γι’ αυτό που νοιαηόμαςτε όλοι. Αγωνίηονται για 

μια ανκρϊπινθ κοινωνία ενάντια ςε βάρβαρεσ πολιτικζσ που τουσ οδθγοφν ςε ακραίεσ 

ςυνκικεσ εκμετάλλευςθσ και εξευτελιςμοφ. Ενάντια ςε πολιτικζσ και λογικζσ που τουσ 

αφαιροφν τα ςτοιχειϊδθ ανκρϊπινα δικαιϊματά τουσ και κάκε ελπίδα για το μζλλον. Σε 

αυτόν τον αγϊνα προτάςςουν τθν ίδια τουσ τθ ηωι. Ο αγϊνασ τουσ, είναι αγϊνασ όλων μασ. 

Αγϊνασ για μια δίκαιθ κοινωνία, για ζναν κόςμο που χωρά πολλοφσ κόςμουσ, για μια ηωι 

χωρίσ καταπίεςθ και ίδια δικαιϊματα για όλουσ, για ζναν κόςμο που οι άνκρωποι ζχουν 

περιςςότερθ ςθμαςία από τουσ οικονομικοφσ δείκτεσ. Οι μθχανιςμοί / πολιτικζσ που 

ςιμερα τοποκετοφν τον μετανάςτθ ςτο περικϊριο, είναι οι ίδιοι που τοποκετοφν ςτο 

περικϊριο τον φτωχό, τον άνεργο, τον εξαρτθμζνο, τον ψυχικά πάςχοντα, τον 

φυλακιςμζνο/αποφυλακιςμζνο και γενικότερα όποιον δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ 

απαιτιςεισ ενόσ παράλογου και ανικικου μοντζλου ανάπτυξθσ. 

 

- Αντιςτεκόμαςτε ςτον κυνιςμό και τθ βαρβαρότθτα που επιδεικνφουν οι ζχοντεσ τθν  

εξουςία και τα φερζφωνά τουσ, απζναντι ςτον αγϊνα ηωισ των ςυνανκρϊπων μασ. 

- Αντιςτεκόμαςτε ςτισ βάρβαρεσ και απάνκρωπεσ πολιτικζσ που πλιττουν βάναυςα τισ ηωζσ 

μασ. 

- Αντιςτεκόμαςτε ςτθν περιρρζουςα αλλοτρίωςθ, που αποτυπϊνεται με απογοθτευτικό 

τρόπο ςτθν απάκεια και τθν αδιαφορία των πολλϊν απζναντι ςτον αγϊνα ηωισ των 

ςυνανκρϊπων μασ. 

 

Τα μζλθ, οι εκπαιδευόμενοι και οι εργαηόμενοι ςτο Πρόγραμμα Προαγωγισ Αυτοβοικειασ 

εκφράηουμε τθν αλλθλεγγφθ μασ και τθν αμζριςτθ ςυμπαράςταςι μασ ςτουσ 300 απεργοφσ 

πείνασ και απαιτοφμε από τθν κυβζρνθςθ να γίνουν δεκτά τα αυτονόθτα αιτιματά τουσ. 

Πιο ςυγκεκριμζνα: 

- Να χορθγθκεί κανονικι άδεια παραμονισ και εργαςίασ ςτουσ 300 απεργοφσ πείνασ 

- Να αποςυνδεκεί το κακεςτϊσ χοριγθςθσ αδειϊν παραμονισ από τα ζνςθμα. 

- Να επαναφερκοφν ςε κακεςτϊσ νομιμότθτασ όλοι όςοι ζχαςαν τισ άδειζσ τουσ για 

το λόγο αυτό. 

- Να δικαιωκοφν όλοι όςοι απορρίφκθκαν το 2005, αφοφ ζγινε δεκτι θ κατάκεςθ 

φακζλου και υποχρεϊκθκαν να καταβάλλουν χιλιάδεσ ευρϊ ο κακζνασ. 

- Να κεςπιςτεί μια μόνιμθ και ανοιχτι διαδικαςία πλιρουσ νομιμοποίθςθσ που κα 

εξετάηει ςε διαρκι βάςθ τα αιτιματα. 

Καμιά ηωι δεν είναι λακραία. Ο αγϊνασ ςασ είναι και δικόσ μασ. 

Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας 


