
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΤΗΣ Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ

Το πρωί της 22/11 οι δυνάμεις καταστολής εισέβαλαν στο 7ο μπλοκ της κατειλημμένης γειτονιάς των Προσ υγικών,ϕ
συλλαμβάνοντας  τον  σύντροφο  Κώστα  Δημαλέξη  και  στη  συνέχεια,  το  απόγευμα  της  ίδιας  μέρας  στο  6ο  μπλοκ,
συλλαμβάνοντας 79 υπερασπιστές της. Τα media για άλλη μια φορά  έκαναν κυβερνητική προπαγάνδα.

ΓΙΑΤΙ στα Προσφυγικά; Τι γίνεται στα Προσφυγικά;
Στα Προσφυγικά  διαμένουν 400 και πλέον άνθρωποι· Η κοινότητα των κατειλημμένων Προσφυγικών αποτελείτε από
περίπου 150 ενήλικες και 30 παιδιά. Αποτελούμε πρόταση για την οργάνωση της κοινωνίας έξω από το κράτος και τον
καπιταλισμό. Είμαστε γέννημα των λαϊκών εξεγέρσεων του Δεκέμβρη του 2008 και των αντιμνημονιακών αγώνων της
περιόδου  2010  -2012.  Δεν  πιστεύουμε  και  ούτε  πιστέψαμε  ποτέ  στα  κοινοβουλευτικά  παραμύθια.  Προωθούμε  το
μοντέλο  της  κοινωνικής  αυτοδιαχείρισης·  Οργανωνόμαστε  σε  αμεσοδημοκρατικές  διαδικασίες  στη  γενική  μας
συνέλευση και στις τακτικές και έκτακτες διαδικασίες. Δημιουργούμε και λειτουργούμε δομές διαβίωσης, παιδείας και
εσωτερικής οικονομίας. Την ίδια στιγμή οργανωνόμαστε και συμμετέχουμε στους αγώνες των καταπιεσμένων, γιατί
αγωνιζόμαστε μέχρι την κατάρρευση αυτού του τυραννικού και άδικου καθεστώτος. Μέχρι όλος ο κόσμος να γίνει μια
κοινότητα ισότητας, ελευθερίας, αλληλεγγύης και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Λίγα λόγια για την νεότερη ιστορία των Προσφυγικών

Από την τρομοκρατία και την εγκατάλειψη...
Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, βγήκε η απόφαση για κατεδάφιση της ιστορικής γειτονιάς προκειμένου να γίνει mall
και υπόγειο γκαράζ. Έτσι, παρουσιάστηκε η (ΚΕΔ) Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου και πρόσφερε ένα χρηματικό ποσό
που δεν αντιστοιχούσε στην πραγματική αξία των ακινήτων, προκειμένου να φύγουν οι κάτοικοι, οι οποίοι αν αρνούνταν
θα έχαναν τα σπίτια τους, καθώς το κράτος θα προχωρούσε σε αναγκαστική απαλλοτρίωση. Μέχρι και το 2003 το
κράτος  κατάφερε κάτω από ασφυκτική πίεση να εκδιώξει  τους  περισσότερους  κατοίκους  ασκώντας  όλη τη νόμιμη
τρομοκρατία  ενάντια  στους  νόμιμους  ιδιοκτήτες.  51  κάτοικοι  αρνήθηκαν  να  υποκύψουν  στην  τρομοκρατία  και
προσέφυγαν  στο  (ΣΤΕ)  Συμβούλιο  της  Επικρατείας  κι  έπειτα  από  δύο  δικαστικές  αποφάσεις,  τα  Προσφυγικά
χαρακτηρίστηκαν διατηρητέα και νεότερα ιστορικά μνημεία.

…...στην κατάληψη εδάφους και το κτίσιμο μιας κοινότητας
Σήμερα το μεγαλύτερο μέρος της γειτονιάς είναι κατειλημμένο και κατοικείται. Μέσα από την 11ετή δράση μας ως
Συνέλευση των Κατειλημμένων Προσφυγικών, έχουμε καταφέρει να γεμίσουμε τη γειτονιά με ζωή, μεταμορφώνοντας
την στη μεγαλύτερη κοινότητα (χωρικά και αριθμητικά) της Ελλάδας. 
Με όρους συλλογικών δομών και υποδομών προς κοινή χρήση, στην κοινότητα λειτουργούν: 
Γυναικείο Καφέ,  δομή για την ενδυνάμωση και τη συλλογικοποίηση των γυναικών της  κοινότητας,  κοινωνικό
κέντρο ως χώρος συνελεύσεων και εκδηλώσεων, συναντήσεις με την πρωτοβουλία Ψ για ένα πολύμορφο κίνημα για
τη ψυχική υγεία, δομές φιλοξενίας, δομή συλλογικών φούρνων της κοινότητας, η οποία παράγει ψωμί για εντός και
εκτός της γειτονιάς, δομή παιδικού στεκιού και αυτομόρφωσης για τα παιδιά της γειτονιάς, δομή λογιστικού τροφής
διανομής τροφίμων που προέρχονται από τις γειτονικές λαϊκές αγορές και κινήσεις αλληλεγγύης. Μεγάλο μέρος της
γειτονιάς έχει πρόσβαση σε συλλογικό internet και έχει επανεκκινήσει την λειτουργία του το συλλογικό καφενείο.

Τα Προσφυγικά μπαλάκι από τη μια υπηρεσία στην άλλη 
Χρονολόγιο προετοιμασίας για το μεγάλο φαγοπότι

1994: Η  Δημόσια  Επιχείρηση  Πολεοδομίας  και  Στέγασης  πρότεινε  την  ανακαίνιση  2  πολυκατοικιών  κι  έπειτα  να
συνεχίσουν  με  τις  υπόλοιπες,  σχέδιο  που  δεν  έγινε.   1999:  βγήκε  η  απόφαση  για  κατεδάφιση  των  Προσφυγικών
προκειμένου να γίνει mall και υπόγειο γκαράζ. 2014: 137 κατοικίες μεταβιβάστηκαν στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).  2016: τα 177 διαμερίσματα μεταβιβάζονται στην Περιφέρεια Αττικής.  2018: το
Συμβούλιο της Επικρατείας επιτρέπει τη εκ νέου μεταβίβαση των 137 διαμερισμάτων στο ΤΑΙΠΕΔ Την ίδια χρονιά
ιδρύεται η ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε. με πρόεδρο τον Μπελαβίλα και η κυβέρνηση Σύριζα ανακοίνωσε μια ευρωπαϊκού τύπου
ανάπλαση των Προσφυγικών με περιτύλιγμα φιλανθρωπίας και  μουσειακού εκθέματος.  2019:  παραχωρήθηκαν στην
Περιφέρεια οι μελέτες που πραγματοποιήθηκαν με δωρεά ιδιώτη (Ελληνικά Πετρέλαια-ΕΛΠΕ) και τέθηκαν σε δημόσια
διαβούλευση. 



Η «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.»,  με σημερινό πρόεδρο τον δημοτικό άρχοντα Κ. Μπακογιάννη, βάζοντας μπροστά,
ως  δούρειο  ίππο,  την  ανάγκη  στέγασης  των  συνοδών  ασθενών  του  Αγίου  Σάββα,  την  ανάγκη  ύπαρξης  μουσείου
προσφύγων  ή  την  ανάγκη  στέγασης  ευάλωτων  κοινωνικών  ομάδων,  παίζει  ξεδιάντροπά  με  τη  νοημοσύνη  μας.  Η
«Χριστιανική  κοινωνική  ένωση»  έχει  ολόκληρη  πολυκατοικία  παραπλεύρως  των  προσφυγικών  ακριβώς  για  την
φιλοξενία των συνοδών των ασθενών του Αγ,  Σάββα και  είναι  ιδιοκτήτρια δεκάδων διαμερισμάτων στην ευρύτερη
περιοχή, τα οποία και μισθώνει. Όσο για την ανάγκη μουσείου προσφύγων ας θυμίσουμε απλά πως τα προσφυγικά είναι
ένας ζωντανός οργανισμός και αναπόσπαστο κομμάτι του κινήματος, είναι η στέγη προσφύγων που επέζησαν από τους
σύγχρονους  ιμπεριαλιστικούς  πολέμους  και  τα  φασιστικά  καθεστώτα.  Σαν  κοινότητα  προσφυγικών  κατοικιών  με
συμμετοχή στους σύγχρονους κοινωνικούς αγώνες, μπορούν να χαρακτηριστούν σαν ένα ‘’ζωντανό μουσείο’’ χωρίς την
έγκριση επίσημων φορέων. Οι δε μικρασιατικοί σύλλογοι, θα έπρεπε να αναρωτηθούν όντας απόγονοι προσφύγων οι
ίδιοι, πόσοι πρόσφυγες κατοικούν αυτή τη στιγμή μέσα στα διαμερίσματα και αν η ανάγκη της στέγασης υπερέχει αυτής
του μουσείου. Όσο για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες για τις οποίες κόπτεται το κράτος, να τους ενημερώσουμε ότι
μόνο τέτοιες κατοικούν σήμερα στα προσφυγικά. Δεν πειθόμαστε με τις πολιτικές φιλανθρωπίας ούτε της τωρινής ούτε
της προηγούμενης κυβέρνησης. Σε μια πρόχειρη αποδόμηση του κοινωνικού προφίλ της ανάπλασης αρκεί να δούμε την
κατάργηση του προγράμματος “εστία” και τη συνολικότερη διαχείριση του ζητήματος της προσφυγιάς, την εγκατάλειψη
και αχρηστία των φοιτητικών εστιών και την προδρομολογιμένη πλήρη ιδιωτικοποίηση της υγείας και της παιδείας. Το
κράτος είναι αυτό που δημιουργεί το πρόβλημα της στέγασης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και δε θα λύσει κανένα
πρόβλημα με την ‘’επανάχρηση’’ των Προσφυγικών. Ας μη γελιόμαστε η ανάπλαση των Προσφυγικών είναι ακόμα ένα
φαγοπότι  με  τα  λεφτά  του  δημοσίου  στο  τραπέζι  δημοτικών  αρχόντων,  εργολάβων,  επιχειρηματιών  και  λοιπών
εμπλεκόμενων φορέων.

Έχουμε στόχο και χρέος να  αντισταθούμε και να παραμείνουμε κοινότητα αγώνα
ΕΜΕΙΣ,  η  Γειτονιά,  η  Κοινότητα  των  Κατειλημμένων  Προσφυγικών  της  Λεωφόρου  Αλεξάνδρας  (η  μεγαλύτερη
κατάληψη στον ελλαδικό χώρο), θα ξανασυστηθούμε επαναλαμβάνοντας αυτό που λέμε σε κάθε δημόσια τοποθέτησή
μας, ότι είμαστε μια κοινότητα αγώνα που μετράει πάνω από έντεκα χρόνια συλλογικοποίησης, ότι δεν πρόκειται να
παραδώσουμε ούτε μια σπιθαμή γης από τον απελευθερωμένο τόπο κι ότι θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την
πολυμορφία  μας,  την  αμεσοδημοκρατία,  τη  συντροφικότητα,  την  ανάληψη ευθύνης  πρωτίστως  των  ζωών μας,  την
ιστορική  μνήμη  που  πλέον  είμαστε  κομμάτι  της,  τις  αξίες  και  την  ηθική  που  κανείς  «οραματιστής  του
νεοφιλελευθερισμού» δεν μπορεί να φανταστεί ούτε στα πιο τρελά του όνειρα…

Γι’αυτούς τους λόγους αντισταθήκαμε στις 22/11/22

Γι’αυτούς τους λόγους ζητάμε την υποστήριξη σας

Γι’αυτούς τους λόγους θα αντισταθούμε μέχρι το τέλος

Πορεία σε αλληλεγγύη με τα Προσφυγικά, τους ελευθέρους, δημόσιους, απελευθερωμένους χώρους
Σάββατο 21/1/23

Σταθμός μετρό Πανόρμου
13:00 μ.μ.

ΣυΚαΠρο (συνέλευση κατειλημμένων Προσφυγικών Λ. Αλεξάνδρας)

sykapro_squat@riseup.net

sykaprosquat.noblogs.org

Twitter: @Prosfygika


