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Ομάδα συλλογικής εκπροσώπησης: Ρέππα Ντίνα, Ρίζος Μιχάλης, Μάτσα Κατερίνα,  

Παπαχριστούδη Ματίνα, Σιαπάτης Αποστόλης, Μένου Κική 

Να σταματήσει η εκκένωση του Ελαιώνα. Άμεσα αξιοπρεπή 

στέγαση σε διαμερίσματα εντός του αστικού ιστού για τους/ις 

προσφυγ(ισσ)ες 

Ενημέρωση από την παράσταση δημοτικών συμβούλων στη δομή του Ελαιώνα στις 

12/7/2022. 

Την Τρίτη 12/7/2022, αντιπροσωπεία δημοτικών συμβούλων του δήμου της Αθήνας 

πραγματοποίησε παράσταση στον διοικητή της δομής του Ελαιώνα, Δημήτρη Γεωργιάδη. Η 

αντιπροσωπεία αποτελούταν από τον Κεφαλληνό Παναγιώτη (Αντικαπιταλιστική Ανατροπή 

στην Αθήνα/Ανταρσία σε Κυβέρνηση-ΕΕ-Κεφάλαιο), Πέτρο Κωνσταντίνου (Ανταρσία στις 

Γειτονιές της Αθήνας), Χάρη Βουρδουμπά (Λαϊκή Συσπείρωση), Νάσο Ηλιόπουλο, Μαίρη 

Βαβαγιάννη, Δέσποινα Αλεβυζάκη και Βάλια Δημοπούλου (Ανοιχτή Πόλη) και Ρωξάνη Μπέη 

(Αθήνα Είσαι Εσύ).  

Στόχος της παράστασης ήταν να δηλωθεί με κάθε τρόπο η εναντίωση στην εφαρμοζόμενη 

ρατσιστική και απάνθρωπη πολιτική κυβέρνησης και δήμου, οι οποίοι κλείνουν τον Ελαιώνα, 

χωρίς να έχουν βρει κατοικίες μέσα στον αστικό ιστό για να στεγάσουν τους/ις 

προσφυγ(ισσ)ες και τις οικογένειές τους, ανάμεσα τους και πληθυσμό αυξημένης 

ευαλωτότητας.  

Ο διοικητής της δομής ενημέρωσε ότι στη δομή του Ελαιώνα βρίσκονται αυτή τη στιγμή 

καταγεγραμμένοι περίπου 1.100 προσφυ(ισσ)ες, εκ των οποίων 321 αναγνωρισμένες/οι, 107 

αιτούντες άσυλο και περίπου 650 εκτός διαδικασίας ασύλου. Ο μαθητικός πληθυσμός 

κυμαίνεται μεταξύ 250-300 ατόμων. 

Όταν υπερισχύει ο νόμος του κέρδους, η απανθρωπιά βασιλεύει! 

Ο στόχος της κυβέρνησης και της δημαρχίας Μπακογιάννη είναι η δομή να έχει αδειάσει ως το 

τέλος Αυγούστου, για να προχωρήσουν τα σχέδια τους απρόσκοπτα. Το έργο της «Διπλής 

Ανάπλασης», το deal με την ΠΑΕ Παναθηναϊκού και τον μεγαλοϊδιοκτήτη της δεν μπορεί να 



περιμένει. Για να υπηρετηθεί ο σκοπός αυτός, από τις αρχές Ιούλη έχει εγκατασταθεί στη δομή 

ένας πρόσθετος παράλληλος μηχανισμός του υπουργείου, που λειτουργεί έξω από τη 

διοίκηση της δομής, βασική χρέωση του οποίου είναι να εξαναγκάσει τους/ις προσφυγ(ισσ)ες 

να εγκαταλείψουν τον Ελαιώνα. Παράλληλα, στην προσπάθεια να γίνει η ζωή των 

προσφυγ(ισσ)ων αφόρητη, ο έλεγχος έχει αυστηροποιηθεί πολύ, σε σημείο πολλές φορές να 

εμποδίζεται η είσοδος ακόμα και σε έγκυες γυναίκες με μωρά. Όμως η αλληλεγγύη που 

αναπτύσσεται ανάμεσα στον προσφυγικό πληθυσμό οδηγεί τελικά στο να παρακάμπτονται οι 

απαγορεύσεις και οι προσφυγ(ισσ)ες να μπαίνουν και να βγαίνουν κανονικά. 

Μετά και την απόλυση των δέκα έξι επιστημόνων, διαφόρων ειδικοτήτων, που παρείχαν 

υποστήριξη στους πρόσφυγες/σες, τα προβλήματα έχουν οξυνθεί. Αντί αυτών έχει σταλεί 

μόνο ένας ψυχολόγος, του οποίου η παρουσία εκεί εξαντλείται σε μια ή δυο μέρες την 

εβδομάδα. Η διοίκηση του Ελαιώνα έχει αιτηθεί να σταλούν δέκα εργαζόμενοι για τις ανάγκες 

της δομής, αλλά το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου αδιαφορεί. 

Όλα τα παραπάνω κάνουν φανερό ότι η κυβέρνηση της ΝΔ και η δημαρχία Μπακογιάννη 

αντί να αναζητούν κατοικίες για τη στέγαση των προσφύγων εντός του οικιστικού ιστού, 

οργανώνουν τον εκτοπισμό των προσφυγ(ισσ)ων προς κλειστές δομές-στρατόπεδα όπως 

στο Σχιστό, στη Ριτσώνα, στη Μαλακάσα, στη Θήβα, στην Κόρινθο κ.α., ή το πέταγμά τους 

στον δρόμο. Η ανάλγητη και απάνθρωπη πολιτική τους είναι υπεύθυνη για τη νέα προσφυγιά 

που βιώνουν οι χιλιάδες διωκόμενοι από τη φτώχεια και τον πόλεμο.  

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα, καλούμε τους εργαζόμενους και τη νεολαία της 

πόλης να αγωνιστούν για: 

 Να σταματήσει το σχέδιο εκκένωσης της δομής του Ελαιώνα. 

 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 προσφυγας/ισσα-μετανάστης/τρια σε φυλακή. 

 Άμεση ικανοποίηση του δικαιώματος των προσφυ(ισσ)ων και μεταναστ(ρι)ών 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 μη 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 

Όλοι/ες στη συγκέντρωση στον προσφυγικό οικισμό την 

Πέμπτη 14/7 στις 15:00 και στη διαδήλωση στις 18:00. 


