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Κυβέρνηση και Μπακογιάννης δολοφονούν 

Ο πρόσφυγας Wares Ali είναι ακόμα άλλο ένα τραγικό θύμα της ρατσιστικής πολιτικής 
κυβέρνησης, δημοτικής αρχής και κεφαλαίου. 

Μεταξύ όσων διαμένουν στη δομή φιλοξενίας προσφυγ(ισσ)ων του Ελαιώνα, εδώ και μεγάλο 
διάστημα υπάρχει μια έντονη αναστάτωση: εκβιασμοί, προπηλακισμοί, αστυνομοκρατία και 
τρομοκρατία, απειλές και ξυλοδαρμοί ακόμα και σε παιδιά και νέες γυναίκες είναι πλέον 
καθημερινό φαινόμενο. Εδώ και μέρες κυβέρνηση και δημοτική αρχή προσπαθούν να 
δημιουργήσουν ένα ασφυκτικό κλίμα για την δυνατότητα παραμονής στη δομή, είτε 
κόβοντας το νερό, είτε απομακρύνοντας το ειδικό επιστημονικό προσωπικό στήριξης και 
φροντίδας, είτε προχωρώντας σε ασφυκτικούς ελέγχους εισόδου και εξόδου. 

Στις 30/8 υπήρξε για μια ακόμα φορά η πληροφορία ότι οι δυνάμεις καταστολής θα 
επιδιώξουν ξημερώματα τη βίαιη μετεγκατάσταση προσφύγων σε άγνωστες δομές. Το βράδυ 
της 31/8 ο πρόσφυγας Wares Ali, μέσα στην ένταση που προϋπήρχε για την επικείμενη 
εκκένωση, ένοιωσε κάποιους πόνους. Περίπου στις 2:00 το πρωί ενημέρωσε τους 
σεκιουριτάδες φύλακες της δομής και ζήτησε ιατρική βοήθεια ή τη μεταφορά του σε κάποιο 
νοσοκομείο. Η απάντηση που πήρε είναι ότι εκείνη την ώρα δεν υπάρχει τίποτα. Αναγκάστηκε 
να γυρίσει στο κοντέινερ όπου διέμενε, όπου αργότερα έπαθε ανακοπή, έπεσε κάτω, χτύπησε 
και, όπως αναφέρουν άλλοι/ες πρόσφυγ(ισσ)ες, απεβίωσε αιμόφυρτος. Τελικά, γύρω στις 
3:00 ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο το οποίο ήρθε καθυστερημένα, με σβηστούς φάρους και 
σειρήνες, και με αντίστοιχο τρόπο έγινε η διακομιδή. Ο πρόσφυγας από το Πακιστάν και 
πατέρας τριών παιδιών είχε καταλήξει. 

Η αστυνομία Μηταράκη, Θεοδωρικάκου και Μπακογιαννη ήταν από νωρίς εκεί και 
πληροφορήθηκε τα πάντα πριν συμβεί το γεγονός. Το ίδιο ενήμερη ήταν και η διοικήτρια της 
δομής, αλλά αγρόν ηγόραζαν. Το μόνο μέλημα τους είναι να εκκενωθεί η δομή, και οι κάτοικοι 
να εξαφανιστούν της από το οπτικό πεδίο των «επενδυτών» της Διπλής Ανάπλασης και της 
ευρύτερης περιοχής. Αυτός άλλωστε είναι και ένας από τους βασικούς όρους που επέβαλλαν 
οι μεγαλοιδιοκτήτες της ΠΑΕ, οι τραπεζίτες και οι επενδυτές κεφαλαίων που αγοράζουν τα 



οικόπεδα γύρο από το μελλοντικό γήπεδο μπιρ-παρά. Αυτό το σχέδιο εξέφρασε αδιάντροπα 
και ο κ. Μπακογιάννης στο δημοτικό συμβούλιο. 

Σήμερα στη δομή έχουν παραμείνει 2 παθολόγοι, 2 νοσηλεύτριες, 2 μαίες και 2 οδοντίατροι. 
Μετά τις 16:00 δεν υπάρχει κανείς. Πριν από καιρό υπήρχαν και εθελοντές γιατροί που έκαναν 
βάρδιες από τις 13:00 έως τις 12-1:00 τα μεσάνυχτα, τους/ις οποίους/ες η δημοτική αρχή 
φρόντισε να εκδιώξει. Υπήρχαν επίσης κοινωνικοί λειτουργοί, ψυχολόγοι και άλλες ειδικότητες 
επιστημόνων, οι οποίοι/ες τέλος Ιούνη απολύθηκαν. Στη δομή σήμερα διαμένουν γύρω στα 
600-650 άτομα, τα οποία περιμένουν τη βίαιη εκδίωξή τους, μη γνωρίζοντας για που. Μεταξύ 
αυτών υπάρχει κόσμος χωρίς χαρτιά και δυνατότητα παραμονής εκτός της δομής. 

Η κυβέρνηση και η δημοτική αρχή, με την πολιτική τους αποξηλώνουν καθημερινά τη δομή 
από το εντελώς απαραίτητο προσωπικό για την παροχή των απολύτως αναγκαίων 
λειτουργιών, παίζοντας έτσι με τις ζωές των ανθρώπων. Είναι αυτοί που έχουν την ευθύνη του 
θανάτου του πρόσφυγα Wares Ali.  

Απαιτούμε: 

 Να παρέμβει άμεσα η δικαιοσύνη και να αποδοθεί η δολοφονική ευθύνη για την 
αδιαφορία απέναντι στο συμβάν και την αποψίλωση της δομής από το αναγκαίο 
προσωπικό, που είναι οι κύριες αιτίες θανάτου του άτυχου πρόσφυγα 

 Να εξασφαλιστούν άμεσα οι συνθήκες υγιεινής και φροντίδας για όλους/ες τους 
κατοίκους της δομής, καθόλη τη διάρκεια του 24ωρου. 

 Να δοθεί τέλος στις συνεχείς προσπάθειες κυβέρνησης και δήμου να εκκενώσουν με βία 
τη δομή. 

 Να εξασφαλιστεί η ομαλή μεταφορά όλων των κατοίκων της δομής σε αξιοπρεπείς 
κατοικίες μέσα στην πόλη, εντός του αστικού ιστού. 

 Να εξασφαλιστούν πλήρως τα δικαιώματα στην εκπαίδευση των παιδιών του Ελαιώνα. 
Να μην εκδιωχθούν από τα σχολεία στα οποία πηγαίνουν. 

 Να δοθούν άμεσα χαρτιά, δουλειά και αξιοπρεπής κατοικία σε όλες/ους. 


