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Όχι στη βίαιη εκκένωση του Ελαιώνα και στον νέο ξεριζωμό των 
προσφύγων 

Στο πλευρό τους την Πέμπτη 11/8, στις 19:00 στο Σύνταγμα και την Τρίτη 16/8/22 στις 5:00πμ 
στην είσοδο του καταυλισμού του Ελαιώνα 

Η εκδίωξη των πάνω από 1200 προσφυγ(ισς)ων, από το camp του Ελαιώνα, ξεκίνησε στις 
4/7/2022. Ο Μπακογιάννης και η παράταξη του, με στήριγμα ένα αποπαίδι της εγκληματικής 
ναζιστικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής, απέρριψαν την κοινή πρόταση της 
αντιπολίτευσης να μην εκδιωχθούν οι πάνω από 1200 προσφυγ(ισσ)ες μέχρι να βρεθούν 
κατάλληλα σπίτια για τη μεταστέγαση τους στην πόλη. 

Από τότε ξεκίνησε και ο αγώνας των κατοίκων της δομής Ελαιώνα για να μη ζήσουν δεύτερο 
ξεριζωμό. Στο πλευρό τους στάθηκαν με αγωνιστική αλληλεγγύη δεκάδες συλλογικότητες, 
σωματεία εκπαιδευτικών και κόσμος του αγώνα για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλων. Οι 
κινητοποιήσεις, οι μαζικές παραστάσεις στους αρμόδιους και η πλατιά απήχηση των δίκαιων 
αιτημάτων των προσφυγ(ισσ)ων ανάγκασαν τη δημοτική αρχή Μπακογιάννη και το 
υπουργείο Μηταράκη να μην προχωρήσουν μέχρι τώρα στη βίαιη εκκένωση.  

Αντ’ αυτού, όπως κατάγγειλαν οι προσφυγ(ισσ)ες σε συνέντευξη τύπου που έδωσαν στις 
8/8/2022, επέλεξαν άλλη τακτική: απέλυσαν δέκα έξι επιστήμονες, διαφόρων ειδικοτήτων, που 
παρείχαν υποστήριξη στις/ους προσφυγ(ισσ)ες, με στόχο την εξουθένωσή τους από την 
όξυνση των προβλημάτων. Παράλληλα πληρώνουν μηχανισμό επιτήρησης που προσπαθεί 
να εμποδίσει την είσοδο των χωρίς χαρτιά κατοίκων. Τροφή δεν παρέχεται ούτε στα παιδιά και 
τη βασική αυτή ανάγκη ζωής καλύπτουν αλληλέγγυοι/ες. Την ίδια στιγμή μεθοδεύουν 
σκληρούς εκβιασμούς με υποσχέσεις εξαπάτησης, όπως ότι «αν φύγετε, μπορείτε να ελπίζετε 
σε χαρτιά, οικονομική ενίσχυση, κ.λπ.. Κάπως θα βοηθήσουμε». Οι κατατρεγμένοι των 
πολέμων και της ακραίας φτώχειας, που απλόχερα μοιράζει ο καπιταλισμός από το 
Αφγανιστάν μέχρι την Αφρική, στην προσπάθεια να προστατέψουν από μεγαλύτερα δεινά τις 
οικογένειές τους, πολλές φορές συμβιβάζονται. Δεν δίνεται καμία πληροφόρηση για το που 



τους πηγαίνουν. Εκατοντάδες, όμως, συνεχίζουν να παραμένουν διεκδικώντας τα δικαιώματά 
τους:  

 Όχι στον 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. 

 Στέγη, Φροντίδα Υγείας, πρόσβαση στην εκπαίδευση, χαρτιά, άσυλο. 

Όταν υπερισχύει ο νόμος του κέρδους, η απανθρωπιά βασιλεύει. Η δομή πρέπει να αδειάσει 
από τα «κοινωνικά απορρίμματα» 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 μπορούν να περιμένουν. Στην Οικονομική Επιτροπή του δήμου 
Αθήνας, στις 8/8, ψήφισαν την αποδοχή χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης 
(χρήματα δικά μας και των υπόλοιπων ευρωπαίων φορολογούμενων), τριών έργων στην 
περιοχή της γηπεδικής επένδυσης, ύψους 104 εκ. €. Αντίθετα, χρηματοδότηση στέγης για τους 
ανθρώπους που θα εκτοπίσουν, δεν προβλέπεται. 

Στη συνέντευξη τύπου που δόθηκε, καταγγέλθηκε από τους πρόσφυγες ότι τοπικό και κεντρικό 
κράτος, αφού θα έχουν τιμήσει με κάθε σέβας μπροστά στις κάμερες τη γιορτή του 
δεκαπενταύγουστου, ετοιμάζονται στις 16 Αυγούστου να σταματήσουν την παροχή και του 
νερού, με επόμενο βήμα τη βίαιη εκκένωση.  

Αν πετύχει το σχέδιό τους, η ανάλγητη και απάνθρωπη πολιτική τους θα είναι υπεύθυνη για 
τη νέα προσφυγιά που θα βιώσουν οι διωκόμενοι από τη φτώχεια και τον πόλεμο. 

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα, καλούμε τους εργαζόμενους και τη νεολαία της 
πόλης να αγωνιστούμε μαζί με τις/ους προσφυγ(ισσ)ες 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 κι εργασία. 

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

 Να προσληφθούν οι απαραίτητοι/ες εργαζόμενοι/ες για τις αναγκαίες υπηρεσίες προς τον 
προσφυγικό πληθυσμό. 

Η αλληλεγγύη είναι το όπλο των λαών. 

Συμμετέχουμε-στηρίζουμε την Πέμπτη 11/8, 19:00 στο Σύνταγμα και την 
Τρίτη 16/8/22, 5:00 πμ στην είσοδο του καταυλισμού στον Ελαιώνα. 


