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Στο πρώτο Υπνωτήριο Αστέγων της Θεσσαλονίκης 74 κρεβάτια για τους
άστεγους της πόλης.

Λένε πως στη ζωή «πρέπει να προσέχεις τι εύχεσαι». Γιατί μπορεί η πλειονότητα να
λαχταράει λευκές γιορτές, αλλά το χιόνι και το κρύο δεν αποτελεί και τον κατάλληλο σύντροφο
στο «ρεβεγιόν» των δρόμων. Ένα «ρεβεγιόν» που χρόνο με το χρόνο προσκαλεί όλο και
περισσότερο κόσμο, ο οποίος αδυνατώντας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του καταλήγει
να κοιμάται σε ένα από τα παγκάκια της Τσιμισκή, της Δελφών και της Μοναστηρίου.
Έτσι, την ίδια ώρα που η ΕΜΥ προειδοποιεί με νέα ακραία καιρικά φαινόμενα ο
Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, τη Φιλόπτωχο
Αδελφότητα Ανδρών Θεσσαλονίκης, την «ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων»
και την ΜΚΟ PRAKSIS δημιούργησαν έναν χώρο 750 τ.μ. στην οδό Ανδρέου Γεωργίου 13
(περιοχή ΒΙΛΚΑ), που θα γίνει σε λίγες ημέρες καταφύγιο των αστέγων.

Ο χώρος μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 74 κλίνες, ενώ θα υποδέχεται αστέγους
από τις 19:00 το βράδυ μέχρι τις 08:00 το επόμενο πρωί, παρέχοντας ουσιαστικά ένα

αξιοπρεπές κατάλυμα για τη νύχτα. Στον χώρο θα βρίσκονται συνολικά εφτά άτομα (μία
κοινωνική λειτουργός, δύο διοικητικοί υπάλληλοι και τέσσερις καθαρίστριες), ενώ θα
υπάρχουν λουτρά, στεγνοκαθαριστήριο, αίθουσες συνεδρίας και ψυχοικοινωνικής στήριξης.
Οι άστεγοι θα ενημερώνονται για τη λειτουργία του υπνωτηρίου από καταρτισμένα μέλη της
«ΑΡΣΙΣ», μίας οργάνωσης που εδώ και αρκετά χρόνια έχει σταθεί στο πλευρό των αστέγων.

«Υλοποιείται ένα όραμα χρόνων. Από το 1992 η «ΑΡΣΙΣ» με διάφορες δράσεις όπως
η «Νυχτερίδα» βοήθησε σημαντικά τους αστέγους παρέχοντας σίτιση, ρούχα και άλλες
υπηρεσίες. Το 1996, άλλωστε, λειτούργησε και η πρώτη ομάδα εθελοντών street work για
αστέγους που πλησίαζε και βοηθούσε κόσμο που το είχε ανάγκη. Τότε που ακόμα το
φαινόμενο δεν είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις. Από τον περασμένο Μάρτιο είχε δημιουργηθεί
πιλοτικά ένας χώρος στο «Παπάφειο» όπου έχουν φιλοξενηθεί συνολικά 170 άτομα. Και
φτάνουμε σήμερα στο πρώτο πρότυπο υπνωτήριο! Την απάντηση σε αυτούς τους δύσκολους
καιρούς θα τη δώσει η κοινωνία», ανέφερε, μεταξύ άλλων, το ιδρυτικό μέλος της «ΑΡΣΙΣ»,
Νίκος Γαβαλάς.
Αρωγός στην προσπάθεια αυτή ήταν και η Φιλόπτωχος Αδελφότητα Ανδρών
Θεσσαλονίκης, με τον πρόεδρό της, Θόδωρο Δαρδαβέση, να επισημαίνει τη σημασία του
όλου εγχειρήματος στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

«Πρέπει να γίνει κατανοητό πως στην κορυφή της ανθρώπινης δυστυχίας είναι ο άστεγος. Ο
φτωχός που έχει σπίτι μπορεί να ελπίσει σε κάτι, ο άστεγος σε τίποτα. Κι αυτό γεννά
ψυχολογικά προβλήματα, εντάσεις και παραβατικότητα. Έρευνα στη Γαλλία είχε δείξει ότι
υπήρχε συνειδητή αύξηση της εγκληματικότητας από άστεγους για να έχουν στέγη και φαγητό
στη φυλακή!».
«Δεν υπήρχε δομή τα προηγούμενα χρόνια. Δύο δωμάτια ξενοδοχείων δεν αποτελεί
σχεδιασμό για καταπολέμηση του φαινομένου», ανέφερε από τη μεριά της η Αντιδήμαρχος
Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης, Καλυψώ Γούλα, η οποία στάθηκε στην ανάγκη
ύπαρξης ενός τέτοιου χώρου. «Είναι σημαντικό να μπορεί ο άστεγος να έχει την ιατρική
φροντίδα που πρέπει, να καταγράφονται τα προβλήματά του, να βελτιώνεται η υγιεινή του.
Να αποκατασταθεί η εικόνα του για να μπορέσει να βρει μία δουλειά και να ζήσει με
αξιοπρέπεια. Δεν είναι φιλανθρωπία είναι κοινωνική αλληλεγγύη».

