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Ρατσισμός και απανθρωπιά η δρομολογούμενη εκδίωξη των 
προσφύγων από τον Ελαιώνα 

Ρατσιστική, κυνική και απάνθρωπη η απόφαση που δρομολογεί η δημαρχία Μπακογιάννη στο Δ.Σ. τη 
Δευτέρα 13/12, για την εκδίωξη των προσφύγων από το camp του Ελαιώνα.  

Εκατοντάδες προσφυγόπουλα που πάνε καθημερινά στα σχολεία θα διακόψουν βίαια την φοίτηση 
τους. Γυναίκες μόνες με παιδιά, άνθρωποι ανάπηροι και ασθενείς, οικογένειες ολόκληρες θα 
οδηγηθούν στα στρατόπεδα-φυλακές στα νησιά, τόποι εξορίας και πλήρους απομόνωσης για τους 
διωγμένους του πολέμου και της ακραίας φτώχειας. 

Η απόφαση αυτή δε συνοδεύεται φυσικά, με τη σταδιακή μετεγκατάσταση τους σε κατοικίες και άδεια 
διαμερίσματα που υπάρχουν στην πόλη. Αυτά δεν απασχολούν τη δημαρχία Μπακογιάννη που δεμένη 
πλήρως στο ρατσιστικό άρμα της κυβερνητικής πολιτικής ενδιαφέρεται αποκλειστικά για την αποτροπή 
εισόδου των προσφύγων στα ελληνικά και ευρωενωσιακά σύνορα.  

Μνημείο ξενοφοβίας και ρατσισμού, που αποκαλύπτει τις πραγματικές αιτίες που κλείνει το camp 
αποτελεί το εισηγητικό στο ΔΣ. Στα επιχειρήματα της δημοτικής αρχής αναφέρονται: 

 «τα ολοένα αυξανόμενα και άκρως ανησυχητικά φαινόμενα βίας και παραβατικότητας»,  
 «Την αδυναμία φύλαξης μιας τέτοιας ανοικτής δομής» 
 «την ουσιαστικά ανεξέλεγκτη σύνθεση του πληθυσμού της που καθιστούν την δομή επικίνδυνη για την 
ασφάλεια όσων διαμένουν σε αυτήν», αλλά... «και όσων κατοικούν στην περιοχή γενικότερα», 
αναφέρει για να διεγείρει και τα ξενοφοβικά-ρατσιστικά στοιχεία της ευρύτερης περιοχής. Και καταλήγει 
ότι για τους ανωτέρω λόγους δεν κρίνεται σκόπιμη η συνέχιση του έργου και εξουσιοδοτείται η 
αρμόδια υπηρεσία να κινήσει τις διαδικασίες για τη διάλυση της σύμβασης. 

Έτσι ήταν πάντα. Οι αφέντες, αστοί, κυβερνήσεις και τοπικοί άρχοντες χαρακτηρίζονται από ωμότητα 
και την ταξική τους καθαρότητα. 

Τους ενοχλεί ότι ο Ελαιώνας είναι ανοιχτή δομή μέσα στην πόλη με εύκολη πρόσβαση, με ΜΜΜ, με 
σχολεία κοντά κ.λπ.. Κεντρικό κράτος, κυβέρνηση και δήμος επιλέγουν ως «λύση» στο προσφυγικό τη 
βίαιη μεταγωγή των προσφύγων στα κλειστά κέντρα κράτησης που σταθερά δημιουργούνται στην 
ενδοχώρα μακριά από τα αστικά κέντρα της χώρας και τα αδιάκριτα βλέμματα. Γιατί; Μα για να 



δυσκολέψει τη ζωή των ίδιων των προσφύγων, να δώσει το σήμα στους εξαθλιωμένους ότι η Ευρώπη- 
Φρούριο είναι εδώ με «κλειστού τύπου» φυλακές και επαναπροωθήσεις και να απομακρύνει της εστίες 
αντίστασης των προσφύγων από τις πρωτοβουλίες και τους φορείς υποστήριξής τους. 

Ταυτόχρονα, ο δήμαρχος Αθήνας για να αιτιολογήσει την διαφαινόμενη πράξη του, επικαλέστηκε ότι 
είναι υπερβολικός ο αριθμός (2000-2500) που ζουν εκεί, με ανύπαρκτες υποδομές και άθλιες συνθήκες. 
Ο χώρος είχε κατασκευαστεί, όπως είπε, για περίπου 500 άτομα και είναι αδύνατον να συμβιώνει εκεί 
τόσος κόσμος.  

Ένας βασικός λόγος όμως για το κλείσιμο του Ελαιώνα, όπως αποκάλυψε ο κ. Μπακογιάννης είναι, 
«..οτι δεν συνάδει το στρατόπεδο των προσφύγων με κάποιες χρήσεις που θα δημιουργηθούν στην 
περιοχή». Δηλαδή δεν μπορούν να συνυπάρξουν τα νέα γήπεδα Ποδοσφαιρικής ΠΑΕ και διάφορων 
χώρων επισιτισμού, εμπορίου, mall κλπ., με τον προσφυγικό καταυλισμό. 

Ήταν ξεκάθαρος, τονίζοντας ότι η «ανάπλαση» της περιοχής δεν μπορεί να συνυπάρξει με την 
αθλιότητα του προσφυγικού καταυλισμού. Δεν τον ενοχλεί η ίδια η αθλιότητα που βιώνουν οι πάνω 
από 2.500 πρόσφυγες, αλλά το γεγονός ότι δεν μπορεί να γειτνιάζει εν’ όψει του project για γήπεδα της 
ΠΑΕ και των επιχειρήσεων που θα τα φτιαχτούν.  

Έτσι, υπουργείο μετανάστευσης και δήμος αντί να σκύψουν πάνω στα υπαρκτά προβλήματα των 
χιλιάδων μεταναστών και προσφύγων που ζουν στην πόλη, όπως τα προβλήματα των μονογονεϊκών 
οικογενειών που δεν έχουν καμιά βοήθεια, των ανθρώπων με χρόνια νοσήματα χωρίς φάρμακα και την 
ειδική περίθαλψη που χρειάζονται, την ανάγκη μετακίνησης των παιδιών προς και από τα σχολεία, την 
αποσυμφόρηση του χώρου, την ανυπαρξία χώρων για άθληση και παιχνίδι, την ελάχιστη ένταξη στην 
εκπαίδευση, την εργασία και τη ζωή, βρίσκουν ως μοναδική λύση το κλείσιμο της δομής, αλλά και την 
ανάκληση της απόφασης για τη δημιουργία δομής μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων προσφύγων. Μια 
δομή, η οποία θα παρείχε τη δυνατότητα διανυκτέρευσης σε περίπου 300-400 αναγνωρισμένους 
πρόσφυγες.  

Οι πρόσφυγες όμως θέλουν σπίτια, άσυλο και δουλειά, δεν μπορούν να ξαναγυρίσουν από εκεί που 
έφυγαν. 

Η συνέχιση μιας ρατσιστικής αντιμετώπισης του προσφυγικού από την κυβέρνηση δημιουργεί τεράστιες 
δυσκολίες, βάρβαρες συνθήκες στα camp και ένα εκρηκτικό μείγμα που θα οδηγήσει σε εκρήξεις. 

Η σύμπλευση της δημαρχίας Μπακογιάννη, με την ρατσιστική κυβερνητική πολιτική, την ξενοφοβία και 
την κινδυνολογία, απέναντι στο προσφυγικό-μεταναστευτικό, αποτελεί το κερασάκι στην τούρτα 
ακροδεξιών-φασιστικών και ρατσιστικών ομάδων που βρίσκουν πεδίο δόξης λαμπρόν.  

Χρέος του αντιρατσιστικού κινήματος, είναι να βρεθεί μαζί με τους πρόσφυγες και τις προσφύγισσες 
χτίζοντας δεσμούς αλληλεγγύης και κοινού μετώπου για την υπεράσπιση των ζωτικών προβλημάτων 
τους.  

Η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα θα βρεθεί κοντά τους και θα συμβάλει με κάθε τρόπο να μην 
υλοποιηθούν τα σχέδια Μπακογιάννη-Μηταράκη. 

Άμεσα να στηριχτούν όλοι οι πρόσφυγες και οι προσφύγισσες, οικογένειας, ασυνόδευτα ανήλικα, 
άτομα ώστε να μεταβούν σε αξιοπρεπείς χώρους κατοικίας, μέσα στην πόλη και σε ξενοδοχεία μέχρι 
αυτό να γίνει. 

Οι εργαζόμενοι και η νεολαία δηλώνουμε με καθαρότητα ότι στην Αθήνα, πόλη της αλληλεγγύης και της 
ελευθερίας είναι: 

Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες και οι προσφύγισσες! 

Μια αγκαλιά αλληλεγγύης για όλες και για όλους! 


