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Όχι στην κατάργηση του προγράμματος ΕΣΤΙΑ 
Η κυβέρνηση, ξεδιπλώνοντας μια λυσσαλέα επίθεση κατά των δικαιωμάτων των 
προσφυγ(ισσ)ων, διακόπτει τη φιλοξενία τους σε σπίτια μέσα στις πόλεις, αφού καταργεί το 
πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ ΙΙ, στις 31 του Δεκέμβρη. Το πρόγραμμα αυτό παρέχει στέγαση σε εξαιρετικά 
ευάλωτες/ους αιτούντες άσυλο στη χώρα, μέσω της μίσθωσης διαμερισμάτων. 

Αυτό σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα χιλιάδες ευάλωτων προσφυγ(ισσ)ων, μεταξύ των 
οποίων ανάπηροι/ες, θύματα βασανιστηρίων ή σοβαρά ασθενείς, θα λάβουν εντολή να 
απομακρυνθούν από τα διαμερίσματα αυτά και να ακολουθήσει η αναγκαστική μεταφορά 
τους σε στρατόπεδα-γκέτο έξω από τις πόλεις, όπως ήδη υλοποιείται με το σταδιακό και βίαιο 
άδειασμα της δομής φιλοξενίας του Ελαιώνα. Ηδη απο το καλοκαίρι οι διαθέσιμες θέσεις έχουν 
περιοριστεί σε 10.000, ενώ ήδη έχει προβλεφθεί το οριστικό τέλος του προγράμματος.  

Μαζί με το σχέδιο ρατσιστικής εκκένωσης της δομής του Ελαιώνα αφήνουν τις πόλεις χωρίς 
δομές στέγασης για τους πρόσφυγες. Άνθρωποι που έχουν βρει δουλειά, έχουν αναπτύξει 
κοινωνικούς δεσμούς και έχουν δεθεί με τους γείτονες τους, ειδοποιούνται προφορικά ότι 
πρέπει να φύγουν από τα σπίτια τους και να επιλέξουν να μείνουν στο δρόμο ή να ξεριζωθούν 
για άλλη μια φορά και να θάψουν τα όνειρα τους σε στρατόπεδα-γκέτο έξω από τον αστικό 
ιστό.  

Η κυβέρνηση υπόσχεται από τη μια στους ιδιοκτήτες «εξασφάλιση εγγυημένου μισθώματος 
από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης» για να διαθέσει τα σπίτια σε ευάλωτες οικογένειες, 
πολύτεκνους, τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες, όχι δωρεάν, όπως στο ESTIA, αλλά με 
χαμηλό ενοίκιο. 

Σε πρώτη φάση, σχεδιάζεται η μίσθωση 1.000 ακινήτων για τρία χρόνια, ενώ η δαπάνη που 
προβλέπεται είναι 21,5 εκατ. € (κατά μέσο όρο 600 € τον μήνα). Το προφανές ερώτημα όμως 
είναι πόσοι από τους ιδιοκτήτες ακινήτων θα δεχθούν να μπουν στο πρόγραμμα;  

H κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη πολιτικά τη βίαιη έξωση των προσφύγων, παίζει για άλλη μία 
φορά το επικίνδυνο χαρτί του κοινωνικού αυτοματισμού, χαιδεύοντας το πιο συντηρητικό 
κομμάτι του ακροατηρίου της. Πέρσι το αφήγημα ήταν «σπίτια στους σεισμόπληκτους και όχι 



στους πρόσφυγες». Φέτος το μετατρέπει σε «σπίτια σε ευάλωτες οικογένειες (ελληνικές 
προφανώς) και όχι στους μετανάστες». Με προφανή στόχο την προεκλογική προσέγγιση 
κομματιών της κοινωνίας που βρίσκονται και αυτά στην ένδεια.  

Οι προσφυγ(ισσ)ες δεν χωράνε στις πόλεις της ανάπτυξης που προωθεί η κυβέρνηση της ΝΔ, 
σε αντίθεση με τον εξευγενισμό, την τουριστικοποίηση, την εμπορευματοποίηση της κατοικίας 
προς όφελος των κερδοσκόπων του real estate, του AirBnB, καθώς και των τραπεζιτών που 
καραδοκούν για να αποσπάσουν από κάθε δανειολήπτη, ακόμη και την πρώτη του κατοικία.  

Το επόμενο διάστημα οι εξώσεις θα φουντώσουν για ντόπιους/ες και για πρόσφυγ(ισσ)ες. Η 
αγορά πιέζει ασφυκτικά, θέλει χώρο, το ίδιο και οι τραπεζίτες με τα διάφορα funds που 
καραδοκούν να πάρουν μπιρ-παρά τα διαμερίσματα χιλιάδων φτωχών που βρέθηκαν 
αδυναμία να πληρώσουν τα χρέη που τους φόρτωσαν αυτοί και οι κυβερνήσεις με τις 
πολιτικές τους.  

Ο δήμος της Αθήνας οφείλει να απαιτήσει να σταματήσουν οι πλειστηριασμοί και οι εξώσεις, 
να ζητήσει να δωθούν τα χιλιάδες άδεια διαμερίσματα και να προσφερθεί το μεγάλο 
ανεκμετάλλευτο κτιριακό απόθεμα που υπάρχει στην πόλη (από κρατικές υπηρεσίες, τράπεζες, 
εκκλησία, μεγαλοϊδιοκτήτες) για τη στέγαση του κόσμου που δεν έχει που να μείνει.  

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα απαιτούμε: 

 Να πάρει άμεσα παράταση το πρόγραμμα φιλοξενίας ΕΣΤΙΑ ΙΙ και να διακοπούν οι 
εξώσιες και οι εκτοπισμοί έξω από τις πόλεις. Άσυλο και στέγη μέσα στις γειτονιές, όχι 
στα στρατόπεδα-γκέτο και φυλακές. 

 Να εξασφαλιστούν δομές φιλοξενίας και προγράμματα κοινωνικής κατοικίας για 
όλους/ες τους άστεγους/ες, προσφυγ(ισσ)ες και ντόπιους/ες χωρίς διακρίσεις.  

 Να φιλοξενηθούν οι φοιτητές-ριες σε κτίρια που υπάρχουν και ρημάζουν σε όλη την 
πόλη. 

Καλούμε τα σωματεία εργαζόμενων και τους φοιτητικούς συλλόγους να υψώσουν ασπίδα 
αλληλεγγύης απέναντι στις εξώσεις και τους πλειστηριασμούς και παράλληλα να απαιτήσουν 
κατοικία και δουλειά με αξιοπρέπεια, φθηνό ρεύμα και νερό. 

 


