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Ψυχογιού στις δομές Σχιστού & Σκαραμαγκά ώστε να ενημερωθούν
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των απασχολούμενων στις δομές
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Το Σχιστό δείχνει το δρόμο της ένταξης και της συμβίωσης
Στις δομές φιλοξενίας προσφύγων σε Σχιστό και Σκαραμαγκά βρέθηκαν την
Παρασκευή, 17 Ιανουαρίου, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική
Συμμαχία Κώστας Αρβανίτης και ο βουλευτής Κορινθίας και αρμόδιος Τομεάρχης
Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιώργος Ψυχογιός. Αντικείμενο της επίσκεψης η
ενημέρωση τόσο σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων όσο και με τις
εργασιακές σχέσεις των απασχολούμενων στις δομές, αλλά και σχετικά με την
καθημερινότητα που ζουν τα προσφυγόπουλα στο σχολείο, και συγκεκριμένα στο
1ο Γυμνάσιο – Λύκειο Περάματος.
Στο Σχιστό απασχολούνται μόλις 2 (δύο) συντονιστές εκπαίδευσης για τις ανάγκες
945 φιλοξενούμενων. Οι υπόλοιποι 33 εργαζόμενοι με προγράμματα του ΟΑΕΔ σε
διάφορες ειδικότητες στη δομή βρίσκονται σε καθεστώς επισφάλειας, καθώς, παρά
τις δεσμεύσεις, η Κυβέρνηση δεν έχει ακόμη φροντίσει να ανανεώσει τις
συμβάσεις τους – που λήγουν μες στον Φεβρουάριο – και φοβούνται ότι θα έχουν
την τύχη συναδέλφων τους που έχουν ήδη απολυθεί.

Μιλώντας με τους εργαζόμενους, ο Κώστας Αρβανίτης σημείωσε: «Εδώ στο
Σχιστό βλέπουμε μια καθαρή, νοικοκυρεμένη και με διαχειρίσιμο αριθμό
φιλοξενουμένων δομή, μια δομή που δεν ντρεπόμαστε να την πούμε δομή
φιλοξενίας. Όλα αυτά δεν γίνονται όμως αυτόματα, γίνονται με τη σκληρή δουλειά
εργαζομένων στους οποίους δεν αξίζει να μετρούν τις μέρες για να βρεθούν στο
δρόμο πληρώνοντας την επιτελική αποτυχία της Κυβέρνησης Μητσοτάκη και στο
Προσφυγικό. Πρέπει όλοι να καταλάβουμε πως οι εργαζόμενοι στις προσφυγικές
δομές καλύπτουν πάγιες ανάγκες και πρέπει να μονιμοποιηθούν. Το προσφυγικό
δεν είναι ένα ζήτημα που θα λήξει στο άμεσο μέλλον και θα πάψει να μας
απασχολεί. Οι εργαζόμενοι πρέπει να διεκδικήσουν αυτό που τους ανήκει με
οργανωμένη συνδικαλιστική έκφραση και το ελάχιστο είναι η εργασιακή
σταθερότητα. Θα αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα να αναδείξουμε τα προβλήματα
και τις διεκδικήσεις τους, και να προωθήσουμε λύσεις, και στις δύο επιτροπές του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EMPL & LIBE) που συμμετέχω».
Από την πλευρά του, ο Γιώργος Ψυχογιός τόνισε την ανάγκη καλύτερης
οργάνωσης σε όλους τους τομείς του προσφυγικού – μεταναστευτικού που η
κατάργηση του Υπουργείου (που επανιδρύθηκε μετά από 6 μήνες!) και η πολιτική
της ΝΔ οδήγησαν εκτός ελέγχου. Επεσήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα διεκδικήσει με κάθε
τρόπο καλές συνθήκες υποδοχής και στέγασης σε ανοιχτές δομές, εξέταση του
ασύλου βάσει των διατάξεων του διεθνούς δικαίου, πλήρη ένταξη των αιτούντων
άσυλο σε υγεία, παιδεία, εργασία και την επικράτηση της αλληλεγγύης απέναντι
στο μίσος και τον ρατσισμό, τόσο θεσμικά όσο και κινηματικά. Δήλωσε, τέλος, ότι
θα γίνουν άμεσα παρεμβάσεις από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για
τα αιτήματα των συντονιστών εκπαίδευσης προσφύγων, των υγειονομικών, των
λοιπών εργαζομένων στις δομές, αλλά και των τοπικών κοινωνιών που έχουν στην
τεράστια πλειοψηφία τους υποδεχτεί και στηρίξει τους πρόσφυγες.
Οι εργαζόμενοι ενημέρωσαν την αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ και για τα υπόλοιπα
ζητήματα που αντιμετωπίζουν, όπως το έλλειμμα θεσμικής αναγνώρισης και τις
γραφειοκρατικές επιπλοκές που δημιουργεί, αλλά και για την ένταξη των
προσφυγόπουλων στο σχολικό και κοινωνικό ιστό που, και στην περίπτωση του
Σχιστού, γίνεται με απόλυτη ομαλότητα και εμφανή θετικά αποτελέσματα, παρά
το δύσκολο περιβάλλον και τις συνθήκες ιδρυματισμού που αντιμετωπίζουν
ζώντας μέσα στη δομή.
Αποκαλυπτική ήταν η επίσκεψή τους, στη συνέχεια, στο 1ο Γυμνάσιο – Λύκειο
Περάματος, όπου είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν από κοντά τα πολύ
σημαντικά αποτελέσματα της σχολικής ένταξης των νεαρών προσφύγων, που
θεμελίωσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, που κάνουν μια εξαιρετική δουλειά, η
συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία εξελίσσεται ομαλά, με επιτυχία και
χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες πέραν από την αυτονόητη ανάγκη επιπλέον στήριξής
τους στην εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας.
Τελευταίος σταθμός η Δομή Σκαραμαγκά. Σύμφωνα με τον διοικητή της, η
μεγαλύτερη του λεκανοπεδίου, με 2500 φιλοξενούμενους, και ταυτόχρονα η
πλέον υποστελεχωμένη αλλά και η μοναδική με 24ωρη ιατροφαρμακευτική
κάλυψη των φιλοξενούμενων, δυνατότητα που υπάρχει χάρη στη γειτνίαση με τις
εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού.
Στη συζήτηση με τους εργαζόμενους του Εθν. Οργ. Δημόσιας Υγείας που
απασχολούνται στην δομή, πέρα από τα εργασιακά τους θέματα (υποστελέχωση,
εργασιακή ανασφάλεια, ελλείψεις υλικών), επέμειναν ιδιαίτερα στις συνέπειες από
την κατάργηση του ΑΜΚΑ για τους φιλοξενούμενους αλλά και τις δυσκολίες που
δημιουργεί στους γιατρούς ο αποκλεισμός τους από το σύστημα Ηλεκτρονικής
Συνταγογράφησης.
Από την πλευρά τους, τόσο ο Κώστας Αρβανίτης όσο και ο Γιώργος Ψυχογιός
δεσμεύτηκαν να αναλάβουν σχετικές πρωτοβουλίες τόσο στο Ευρωπαϊκό όσο και
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

