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ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΣΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΚΑΙ 
ΟΛΟΥΣ 

Η δομή φιλοξενίας προσφύγ(ισσ)ών του Ελαιώνα, η οποία εγκαινιάστηκε ως 
«πρότυπη» από την προηγούμενη δημοτική αρχή, επιχειρείται σήμερα, στο 
πλαίσιο του project της Διπλής Ανάπλασης, να διαλυθεί και οι κάτοικοί της να 
εκτοπιστούν. Στη δομή διαμένουν ακόμα εκατοντάδες προσφυγ(ισσ)ες, άτομα 
ευάλωτα με πολλά προβλήματα υγείας, έγκυες γυναίκες με παιδιά, σημαντικός 
μαθητικός πληθυσμός, αιτούντες/αιτούσες άσυλο, εργαζόμενοι/ες με χαμηλά 
μεροκάματα σε δουλειές σε αγροτικές ή οικιακές εργασίες, σε αποθήκες, στο 
λιμάνι του Πειραιά και αλλού.  

Παρά τις κακές συνθήκες στέγασης σε κοντέινερ, το γεγονός ότι το camp 
βρίσκεται εντός του αστικού ιστού της Αθήνας και σε σχετικά μικρή απόσταση 
από το κέντρο της πόλης, έχει δώσει τη δυνατότητα κάποιας κοινωνικής 
ενσωμάτωσης για τους διαμένοντες σε αυτό. Πολλοί κάτοικοί του έχουν βρει 
κάποια εργασία, τα παιδιά τους πηγαίνουν εδώ και καιρό σε σχολεία της 
περιοχής, έχουν χτίσει ήδη τις προσωπικές τους σχέσεις και τις κοινότητές τους 
στην πόλη και έχουν επιτύχει μια ελάχιστη αυτονομία και συμμετοχή στην 
κοινωνική και πολιτιστική ζωή, η οποία τώρα απειλείται. Η προσφυγική δομή 
του Ελαιώνα κρατά τους κατοίκους της μακριά από την αστεγία και από τα 
στρατόπεδα στην ύπαιθρο, όπου οι ανησυχίες για την ασφάλεια, την 
απομόνωση και την κάλυψη βασικών αναγκών είναι ακόμη μεγαλύτερες. 

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και ο Δήμος Αθηναίων, αντί να 
προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες 
στέγασης στον προσφυγικό πληθυσμό του Ελαιώνα, επιχειρούν απλά το 
κλείσιμο της δομής για να ανοίξει ο δρόμος στους επενδυτές στο πλαίσιο της 
Διπλής Ανάπλασης. Κάτι που επιχειρείται με τον βίαιο εκτοπισμό των 
προσφύγ(ισσ)ων σε κλειστές δομές-στρατόπεδα, όπως στο Σχιστό, στη 
Ριτσώνα, στη Μαλακάσα, στη Θήβα, στην Κόρινθο και αλλού ή απλά με το 
πέταγμά τους στον δρόμο. Καθώς οι πρόσφυγ(ισσ)ες αντιστέκονται στον βίαιο 
εκτοπισμό τους, η απάντηση των αρμόδιων είναι η αστυνομική τρομοκρατία, η 
απόλυση του επιστημονικού προσωπικού στήριξης και φροντίδας της δομής, 
οι ασφυκτικοί έλεγχοι εισόδου και εξόδου, οι εκβιασμοί και οι απατηλές 
υποσχέσεις ώστε να τους/ις εξαναγκάσουν να φύγουν. Μάλιστα, η 



 

απομάκρυνση του απαραίτητου προσωπικού περίθαλψης και πρόνοιας, σε 
συνδυασμό με την πλήρη αδιαφορία των μονάδων φύλαξης και διοίκησης της 
δομής, είχε σαν αποτέλεσμα τον θάνατο του πρόσφυγα από το Πακιστάν και 
πατέρα τριών παιδιών Wares Ali, ο οποίος πέθανε αβοήθητος, παρά τις 
εκκλήσεις του, από ανακοπή εντός της δομής.  

Ο αγώνας των προσφυγ(ισσ)ων του Ελαιώνα είναι αγώνας να μην 
μετακινηθούν σε ακόμα πιο δυσμενείς συνθήκες, αλλά και για να αποκτήσουν 
χαρτιά και αξιοπρεπή στέγαση μέσα στις πόλεις. Είναι αγώνας ενάντια στο 
σύστημα των σύγχρονων στρατοπέδων συγκέντρωσης, των συνόρων και των 
αποκλεισμών που χτίζεται τις τελευταίες δεκαετίες.  

Το Τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ απαιτεί από την κυβέρνηση, το Υπουργείο 
Μετανάστευσης και Ασύλου και τον Δήμο Αθηναίων να σταματήσουν τις 
προσπάθειες βίαιης εκκένωσης της δομής του Ελαιώνα, να εξασφαλίσουν 
άμεσα τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής και φροντίδας για όλους/ες τους 
κατοίκους της δομής, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, με ανάκληση των 
απολύσεων και προσλήψεις προσωπικού. Απαιτεί αντίθετα να εξασφαλιστεί η 
ομαλή μεταφορά όλων των κατοίκων της δομής σε αξιοπρεπείς και ασφαλείς 
κατοικίες εντός του αστικού ιστού. Το δικαίωμα στην αξιοπρεπή κατοικία είναι 
θεμελιώδες για όλους και όλες, ντόπιους και μη! Παράλληλα απαιτεί να 
εξασφαλιστούν πλήρως τα δικαιώματα στην εκπαίδευση των παιδιών του 
Ελαιώνα και αυτά να μην εκδιωχθούν από τα σχολεία στα οποία πηγαίνουν. 
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