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Όχι στον νέο ξεριζωμό. Να σταματήσει άμεσα το έγκλημα της εκδίωξης 
των προσφύγων/ισσών 

Η δημοτική αρχή Μπακογιάννη, έχει στρώσει το έδαφος για την εκκένωση της προσφυγικής 
δομής του Ελαιώνα και τη βίαιη μετακίνηση των προσφύγων/ισσών ήδη από το φθινόπωρο 
του 2021. Το deal με την ΠΑΕ Παναθηναϊκού και τον μεγαλοϊδιοκτήτη της ήταν πολύ ισχυρό 
κίνητρο. Το έργο της «διπλής ανάπλασης» δεν μπορούσε να περιμένει, οι εργολάβοι 
αδημονούσαν και τα διάφορα κολλητάρια των επενδυτών είχαν βάλει τους όρους τους. 

Για να προχωρήσει το έργο, κυβέρνηση και δημαρχία ξεσάλωσαν με τη ρατσιστική 
απάνθρωπη πολιτική τους. Το κλείσιμο της προσφυγικής δομής είναι απαραίτητος όρος και 
σημαίνει την εκδίωξη των πάνω από 1400 σήμερα προσφύγων/ισσών, με ανάμεσά τους 
δεκάδες άτομα με προβλήματα υγείας, μονογονεικών οικογενειών, μικρών μαθητών/τριών, 
που θα ζήσουν έναν νέο ξεριζωμό, αποχωριζόμενοι/ες συμμαθητές/τριες και φίλους/ες τους. 

Από την άλλη, από τον περασμένο Δεκέμβριο, που ελήφθη η απόφαση να μπει λουκέτο στη 
δομή του Ελαιώνα ως προαπαιτούμενο για να έρθουν οι επενδυτές, η κυβέρνηση και ο δήμος 
δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτε για τη δημιουργία και μεταφορά των προσφύγων/ισσών 
και μεταναστών/τριών  σε αξιοπρεπείς και ασφαλείς κατοικίες. 

Το μόνο σχέδιο που υπάρχει είναι ο βίαιος εκτοπισμός τους προς κλειστές δομές-στρατόπεδα 
όπως στο Σχιστό, στη Ριτσώνα, στη Μαλακάσα, στη Θήβα, στην Κόρινθο κ.α. ή το πέταγμά 
τους στον δρόμο. Η υποκρισία περισσεύει: τη στιγμή που διαλαλούν τη συγκέντρωση 
τροφίμων για τους/ις πρόσφυγες/ισσες της Ουκρανίας, πετάνε με απάνθρωπο τρόπο 
εκατοντάδες οικογένειες προσφύγων/ισσών στον δρόμο. 

Η 30η Ιουνίου, η ημέρα που έχει ορίσει ο δήμαρχος Αθήνας Μπακογιάννης ως καταληκτική 
ημερομηνία για την εκκένωση του χώρου, πλησιάζει.  

Όπως είναι φυσικό, η δίκαιη οργή των προσφύγων/ισσών για αυτή την κοροϊδία έχει φτάσει 
στα άκρα. Εκατοντάδες ανταποκρίθηκαν στα καλέσματα της Πρωτοβουλίας Εργαζομένων 
Ελαιώνα και της Επιτροπής Προσφύγων Ελαιώνα πραγματοποιώντας δυναμική κινητοποίηση 
έξω από τη δομή, κλείνοντας την οδό Αγ. Πολυκάρπου, με κεντρικό σύνθημα «Μένουμε 



Ελαιώνα». Μαζί τους τάσσονται και οι συμβασιούχοι εργαζόμενοι/ες στη δομή, των οποίων 
το εργασιακό μέλλον κινδυνεύει. Πρόκειται για εργαζόμενους/ες σε ψυχοκοινωνικές και 
νομικές υπηρεσίες και σε υπηρεσίες παιδικής προστασίας, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν 
στις 30 Ιουνίου και τους έχει ανακοινωθεί ότι δεν θα ανανεωθούν.  

Κυβέρνηση και δήμος είναι υπεύθυνοι για τον νέο ξεριζωμό των προσφύγων/ισσών που 
ζουν μια νέα προσφυγιά, τη βίαιη εκδίωξη προς το  άγνωστο, τη διακοπή φοίτησης των 
μαθητών/ριών από τα σχολεία τους και την αποκοπή από τους/ις φίλους/ες τους.  

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα, καλούμε τον δήμαρχο Αθήνας και την 
κυβέρνηση: 

 Να σταματήσει το σχέδιο εκκένωσης της Δομής. 
 Να εξασφαλιστεί αξιοπρεπής στέγαση σε διαμερίσματα εντός του αστικού ιστού και να 

κλείσουν όλα τα στρατόπεδα ανοιχτού ή κλειστού τύπου, τα κολαστήρια εγκλεισμού και 
επιτήρησης. Κανένας/μια πρόσφυγας/ισσα-μετανάστης/τρια σε φυλακή. 

 Άμεση ικανοποίηση του δικαιώματος των προσφύγων/ισσών και μεταναστών/τριών σε 
άσυλο, χαρτιά, ελευθερία μετακίνησης, στέγη, εκπαίδευση, υγεία και εργασία. 

 Να παραμείνουν όλα τα προσφυγόπουλα στα σχολεία που σπούδαζαν, σε πρωινά 
τμήματα με μόνιμες προσλήψεις όλων των απαραίτητων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση 
τμημάτων ΖΕΠ. 

 Να μην διακοπούν οι συμβάσεις των εργαζόμενων, να συνεχιστεί η εργασία τους είτε στη 
δομή, είτε στις υπηρεσίες του δήμου που διψάνε για προσωπικό.  

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο των λαών 


