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Αλληλεγγύη στους/ις μετανάστες/ριες του Ελαιώνα  
Συγκέντρωση την Πέμπτη 1/12, 12:00 στα δικαστήρια της Ευελπίδων (κτίριο.7) 

Τα χαράματα της 1/12/2022, 13 μετανάστες/στριες συνελήφθησαν κατά τη βίαιη επίθεση των 
ΟΠΚΕ στη δομή φιλοξενίας προσφύγων του Ελαιώνα, με στόχο την απομάκρυνση τους και 
εκκένωση της. Οι συλληφθέντες/είσες απειλούνται με απέλαση. Οι κατηγορίες που τους 
φόρτωσαν, για να δικαιολογήσουν την φασιστικού τύπου επίθεση ενάντια τους, είναι 
«αντίσταση», «απείθεια» και «φθορά».  

Η δημαρχία Μπακογιάννη και το υπουργείο εκκένωσης δομών, pushbacks και πνιγμών 
διάλεξαν την ημέρα που προβλέπονταν επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα και ξέσπασμα 
καταιγίδας για να ολοκληρώσουν το σχέδιο τους, με έναν ακόμα γύρο βίαιων εξώσεων 
μεταναστ(ρι)ών.  

Το σχέδιο «Διπλής Ανάπλασης», ένα φαραωνικό έργο εξυπηρέτησης μιας ιδιωτικής εταιρείας 
και 2 τραπεζών, που χρηματοδοτεί ο λαός, (μόνο ο Δήμος δίνει 125 εκ. €) και που θα 
πλησιάσει τα 450 εκ. € συνολικά, υλοποιείται πατώντας πάνω σε σώματα προσφύγ(ισς)ων 
και μεταναστ(ρι)ών. Χτυπά όμως και άλλους κατοίκους της περιοχής, γιατί εξαφανίζει κάθε 
προοπτική εφαρμογής ενός σχεδίου για τη δημιουργία ενός μεγάλου χώρου πρασίνου στα 
9000 στρέμματα της περιοχής, που το έχουν τόσο ανάγκη.  

Η κυβέρνηση και η δημαρχία προχωρούν σε ένα σχέδιο εξευγενισμού της περιοχής με 
εξώσεις βιοτεχνιών, εκκενώσεις χώρων και γενικής αναδιάρθρωσης των γειτονιών, για να 
μπορέσουν μεγάλες μονάδες τουριστικού/ξενοδοχειακού και real-estate κεφαλαίου να 
βρουν νέα πεδία κερδοφορίας. 

Οι περίπου 2.500 μετανάστες/ριες που κατοικούσαν στη δομή του Ελαιώνα γίνονται θυσία σε 
αυτά τα φαραωνικά σχέδια και την καταστροφή της περιοχής. Και αυτό κόντρα στα βήματα 
κοινωνικής ένταξης που είχουν πραγματοποιήσει, έχοντας προσαρμόσει τη ζωή τους στη 
δομή κόντρα στις αντίξοες συνθήκες διαβίωσης στις οποίες έχουν καταδικαστεί από κράτος 
και κεφάλαιο. 

Απέναντι σε αυτή την επίθεση κεφαλαίου, κυβέρνησης και δημοτικής αρχής, το όπλο μας 
είναι η αλληλεγγύη και ο κοινός αγώνας ντόπιων/μεταναστ(ρι)ών. 


