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Εγκαινιάστηκε το υπνωτήριο αστέγων στη
Θεσσαλονίκη
Δημοσιεύτηκε στις Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2013 15:16

Γεγονός είναι πλέον το πρώτο υπνωτήριο αστέγων στην Ελλάδα και θα
λειτουργεί από τα μέσα Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη.
Τέσσερις φορείς συνέβαλαν στην δημιουργία και στη λειτουργία του. Η
Μη Κυβερνητική Οργάνωση Άρσις, το ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ο
Δήμος Θεσσαλονίκης και η Φιλόπτωχος Αδελφότητα Ανδρών

Θεσσαλονίκης, συνέβαλαν σημαντικά στην υλοποίηση του. Το
υπνωτήριο αστέγων, τα εγκαίνια του οποίου πραγματοποιήθηκαν πριν
από λίγο και βρίσκεται στην οδό Ανδρέου Γεωργίου 13, έχει ως στόχο
να λειτουργήσει και να αποτελέσει δομή του προγράμματος
«Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο
Θεσσαλονίκης», ένα πρόγραμμα που εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007-2013
μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού». «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που υλοποιήθηκε ένα τέτοιο
έργο στην πόλη μας, το οποίο είναι και το πρώτο σε όλη την Ελλάδα»,
ανέφερε κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του ο δήμαρχος
Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης. Πρόσθεσε επίσης πως «η
κατασκευή και η λειτουργία του υπνωτηρίου συμβάλει στην ανάπτυξη
της περιοχής, μίας περιοχής που από την αρχή της θητείας μας ήταν

στα σχέδια μας η ανάπτυξή της. Δυστυχώς στην πορεία
αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες που δεν μας επέτρεψαν να
υλοποιήσουμε όλα μας τα σχέδια». Ο κ. Μπουτάρης απαντώντας στον
Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβα, ο οποίος
νωρίτερα στο χαιρετισμό του είχε επισημάνει την ανάγκη αναβάθμισης
των Δυτικών συνοικιών της πόλης, τόνισε επίσης πως «με αφορμή την
παράδοση του έργου του παραλιακού μετώπου της πόλης, υπάρχουν
ακόμα τέσσερις προτεινόμενοι διαγωνισμοί για την ανάπλαση του
παραλιακού μετώπου μέχρι τη Σίνδο».
Από την πλευρά της η αντιδήμαρχος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Καλυψώ
Γούλα, αφού «ευχαρίστησε όλους όσους συνέβαλαν στην υλοποίηση του
έργου, αναφέρθηκε στο ίδιο το έργο και τη θα περιλαμβάνει ο χώρος που θα
φιλοξενεί τους άστεγους, ενώ εντύπωσε προκάλεσε η δήλωσή της πως αν
και ο όροφος που στεγάζεται το υπνωτήριο δεν αξιοποιείται εξ ολοκλήρου,
είναι στα σχέδια να αξιοποιηθεί, αλλά πιθανόν την επόμενη θητεία της
τωρινής διοίκησης, για την οποία εμφανίστηκε βέβαιη. «Όλα τα υπόλοιπα
που έχουν απομείνει θα τα ολοκληρώσουμε μετά τις εκλογές», τόνισε
χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια το λόγο πήραν και οι εκπρόσωποι των υπολοίπων φορέων που
συνέβαλαν στην υλοποίηση του έργου, ενώ αμέσως μετά έκοψαν την
κόκκινη κορδέλα, εγκαινιάζοντας με αυτόν τον τρόπο το υπνωτήριο
αστέγων.
Λίγα λόγια για το υπνωτήριο Αστέγων
Η ανάγκη για την κατασκευή ενός υπνωτηρίου αστέγων, λόγω της
σημερινής κατάστασης ήταν μεγάλη. Οι φορείς της πόλης (Δήμος
Θεσσαλονίκης, ΑΡΣΙΣ, Εκκλησία) μόνο αποσπασματικά είχαν τη δυνατότητα
μέχρι σήμερα να προσφέρουν υπηρεσίες σε ένα περιορισμένο αριθμό
αστέγων, ενώ πάγιο αίτημα όλων των φορέων της πόλης υπήρξε η
δημιουργία μιας ολοκληρωμένης υποστηρικτικής δομής που θα παρείχε τη
δυνατότητα φιλοξενίας και στήριξης των ανθρώπων αυτών. Ιδίως τους
χειμερινούς μήνες η ανάγκη αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών
αστέγων που διέτρεχαν άμεσο κίνδυνο, απασχόλησε έντονα την τοπική
αυτοδιοίκηση αλλά και τις ανθρωπιστικές οργανώσεις.
Το Υπνωτήριο Αστέγων στο Δήμο Θεσσαλονίκης αποτελεί μια νέα πρότυπη
υπηρεσία φιλοξενίας στην Ελλάδα και συνέχεια της ήδη υφιστάμενης δομής
φιλοξενίας αστέγων που με πρωτοβουλία του Δήμου λειτούργησε από το
Φεβρουάριο του 2013 στο Φιλοξενείο του Παπαφείου με τη σύμπραξη του
Δήμου Θεσσαλονίκης, της ΑΡΣΙΣ, της PRAKSIS και του Ο.Κ.Α.Ν.Α.
Για τη λειτουργία του Φιλοξενείου οι συμμετέχοντες φορείς συγκρότησαν ομάδες
οι οποίες ανέλαβαν από κοινού την υποδοχή των φιλοξενούμενων, την
ψυχοκοινωνική τους στήριξη καθώς και την ομαλή λειτουργία της δομής, πάντα με
την υποστήριξη της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης. Με δεδομένο

ότι η ΑΡΣΙΣ στηρίζει εν πολλοίς τις δράσεις της στον εθελοντισμό στελέχωσε την
παρουσία της στο Φιλοξενείο με εθελόντριες και εθελοντές οι οποίοι πλαισίωσαν το
έργο των επαγγελματικών στελεχών.
Γ\α την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας αλλά και την βελτίωση της
οργανώνονταν και πραγματοποιούνταν σε εβδομαδιαία βάση συναντήσεις της
ευρύτερης ομάδας των συνεργαζόμενων φορέων προκειμένου να αξιολογείται η
πορεία της δομής.
Το διάστημα από το Φεβρουάριο του 2013 ως τον Σεπτέμβρη του 2013
φιλοξενήθηκαν στη δομή συνολικά 167 άτομα εκ των οποίων 22 γυναίκες. Με την
υποστήριξη της κοινωνικής υπηρεσίας 4 άτομα αποχώρησαν λόγω ένταξης τους σε
προγράμματα απεξάρτησης και 6 άτομα λόγω εύρεσης επαρκούς στέγης ή
εργασίας.
Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Υπουργείο Εργασίας και την
Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας
στο Δήμο Θεσσαλονίκης» το Υπνωτήριο συνεχίζει τη λειτουργία του. Όμως πλέον
μεταφέρεται στο συγκεκριμένο κτίριο το οποίο παραχωρήθηκε από τη Φιλόπτωχο
Αδελφότητα Αντρών στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ο οποίος με τη σειρά του το
παραχωρεί στη Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ για δύο χρόνια, με σκοπό τη
λειτουργία της δομής του Υπνωτηρίου σε χώρο συνολικού εμβαδού 750 τ.μ. Η
ανακαίνιση που κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου ο χώρος να καταστεί
λειτουργικός καθώς και ο εξοπλισμός της δομής χρηματοδοτήθηκε εξ' ολοκλήρου
από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Η δομή παρέχει σε άτομα που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλες συνθήκες
στέγασης, προσωρινή φιλοξενία από τις 7 το απόγευμα ως τις 8 το πρωί όλες τις
ημέρες της εβδομάδας και στελεχώνεται από μία κοινωνική λειτουργό, δύο
διοικητικούς υπαλλήλους και τέσσερις καθαρίστριες, προσωπικό που φροντίζει για
την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της από κοινού με την ομάδα εθελοντών και
εθελοντριών που θα συγκροτηθεί. Παράλληλα για την ασφάλεια του χώρου ο
δήμος Θεσσαλονίκης θα παραχωρήσει δύο φύλακες.

