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Αποστόλης 

Επίσκεψη της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αθήνα στο 
camp προσφύγων/ισσών του Ελαιώνα  

Την Παρασκευή 22/1 αντιπροσωπεία της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής στην Αθήνα 
πραγματοποίησε επίσκεψη στο camp προσφύγων και προσφυγισσών στον Ελαιώνα, 
αποτελούμενη από τη δημοτική σύμβουλο Ρέππα Ντίνα, και τα μέλη της κίνησης 
Μεγαλοοικονόμου Θ., Μένου Κ., Λιανό Αλ., Μπαρδάνη Άν. και συζήτησε με πρόσφυγες και 
εργαζόμενους/ες για τις συνθήκες διαβίωσης και τα βασικά αιτήματα όσων διαμένουν εκεί. 
Αρχικά οφείλουμε να καταγγείλουμε την μεθοδευμένη προσπάθεια της κυβέρνησης να 
επιβάλλει «σιγή ιχθύος» για την πραγματικότητα που βιώνουν χιλιάδες πρόσφυγες, κάτι που 
φάνηκε από την αρχική απαγόρευση εισόδου μας με πρόσχημα την πανδημία, αλλά και απο 
το καθεστώς επιτήρησης της παρουσίας μας κατά την διάρκεια της επίσκεψης και της 
ιδιότυπης ομερτά που επικρατεί σε όσους/ες εργάζονται εκεί.  

Τα παραπάνω μόνο τυχαία δεν είναι, αφού στόχο έχουν να αποσιωπηθούν οι συνθήκες του 
στρατοπέδου οι οποίες είναι φανερό ότι έχουν επιδεινωθεί. Συγκεκριμένα, η κατάσταση των 
κοντέινερ έχει χειροτερέψει, ενώ οι πρόσφυγες που έχουν έρθει από τα νησιά στοιβάζονται σε 
σκηνές μία και δύο οικογένειες, σε αυτοσχέδιους χώρους με πανιά και ξύλα για την κάλυψη 
βασικών αναγκών, σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Χαρακτηριστικό είναι οτι ο υπερπληθυσμός 
όσων μένουν στην δομή δεν οφείλεται μόνο στις καθυστερήσεις της διαδικασίας χορήγησης 
ασύλου, αλλά και στην αδυναμία κοινωνικής ένταξης των προσφύγων που αναγκάζει 
πολλούς να επιστρέφουν πίσω στον Ελαιώνα.  

Στο ιατρείο το οποίο πλέον είναι υπό την αιγίδα του ΕΟΔΥ, οι ελλείψεις ακόμα και σε βασικό 
υλικοτεχνικό εξοπλισμό και φάρμακα είναι τεράστιες ενώ οι ανάγκες σε μεγάλο βαθμό 
καλύπτονται απο δωρεές και δράσεις αλληλεγγύης. Οι γιατροί εργάζονται με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε ειδικότητες όταν 
λήγουν οι συμβάσεις (πχ. Ψυχίατρος), και να ασκούνται καθήκοντα ειδικοτήτων από γιατρούς 
άλλων ειδικοτήτων. 

Οι εκπαιδευτικοί παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλουν, έρχονται 
αντιμέτωποι με τις ανεπαρκείς εγκαταστάσεις και τις τραγικές ελλείψεις (π.χ. τηλέφωνο και 
ίντερνετ). Η συνολική εικόνα της εκπαίδευσης των προσφυγόπουλων είναι απογοητευτική με 



παραπάνω από τα μισά παιδιά να είναι πρακτικά εκτός σχολείου, ειδικά σε αυτές τις συνθήκες 
με το καθεστώς της τηλεκπαίδευσης. Τέλος, ακόμα και στοιχειώδεις παροχές διαβίωσης 
εκλείπουν σε μεγάλο βαθμό με τους πρόσφυγες να είναι έκθετοι στο κρύο ή και στις καιρικές 
συνθήκες αφού όπως μας είπαν όταν βρέχει οι σωλήνες της αποχέτευσης βουλώνουν και 
επιδιορθώνονται ακόμη και δέκα μέρες μετά.  

Αυτές οι εικόνες στο πολυδιαφημισμένο camp του Ελαιώνα φανερώνουν την 
πραγματικότητα που βιώνουν χιλιάδες πρόσφυγες στην Ελλάδα. Είναι ξεκάθαρο ότι η 
απαξίωση των ζωών τόσων και τόσων ανθρώπων δεν είναι προϊόν αδιαφορίας ή απλά κακής 
διαχείρισης. Αντίθετα, αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή και κατεύθυνση της ΕΕ και των 
κυβερνήσεων, οι οποίες μέσα από την επιδείνωση των συνθηκών στις δομές αλλά και τις 
επαναπροωθήσεις στέλνουν αποτρεπτικό μήνυμα για όσους προσπαθήσουν να περάσουν 
τα σύνορα. 

Η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα θα βρίσκεται στο πλευρό των προσφύγων και 
των μεταναστών, συμβάλλοντας πρώτα και κύρια στο κίνημα αλλά και μέσα από το δημοτικό 
συμβούλιο για την ανατροπή αυτής της κατάστασης, για δικαιώματα στη μετακίνηση, στο 
άσυλο, σε στέγη, υγεία, παιδεία, εργασία. 
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