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Αιδώς Αργείοι! Να ανοίξουν τώρα θερμαινόμενοι χώροι για τους 
αστέγους, για να μη θρηνήσουμε νεκρούς 

 
Η κατάσταση των αστέγων στην πόλη, σε συνθήκες παγετού και υπερβολικού ψύχους, 
εξελίσσεται τραγικά. Η δημοτική αρχή ανακοίνωσε ότι ανοίγουν τρεις χώροι για να στεγαστούν 
προσωρινά: το Πολυδύναμο Κέντρο Αστέγων (Αχαρνών & Λιοσίων), το Πολιτιστικό 
Κέντρο Γκράβας (Ταΰγετου 60) και η Λέσχη Φιλίας «Ανάληψη του Κυρίου» στον Νέο Κόσμο.  

Το κέντρο της Γκράβας έχει χωρητικότητα 28 ατόμων και είναι ήδη γεμάτο από την πρώτη μέρα 
ανοίγματός του, χωρίς να δέχεται άλλους άστεγους. Αντίστοιχα πλήρεις είναι και οι άλλοι δύο 
χώροι. Όποια άλλη μόνιμη δομή αστέγων υπάρχει είναι γεμάτη και υπάρχουν πολλοί άστεγοι 
που περιμένουν σε λίστες αναμονής. Μάλιστα, άστεγοι καταγγέλλουν «ότι αν δεν έχεις μέσο να 
μπεις σε χώρο/δομή, τότε καταλήγεις και πάλι στον δρόμο». 

Στην πόλη υπάρχει πλήθος αστέγων που αναζητούν μια ζεστή γωνιά για να περάσουν τη 
νύχτα τους, στα Άνω Πατήσια, στην Κυψέλη, στον Κολωνό, στα Σεπόλια και στο Παγκράτι 
δεκάδες άστεγοι δεν έχουν καταφέρει να βρουν χώρο ή δομή και έχουν βγάλει όλες τις μέρες 
του χιονιά και της κακοκαιρίας έξω στον δρόμο. Ο κίνδυνος να θρηνήσουμε νεκρούς άμεσος! 

Στην πραγματικότητα η δημοτική αρχή παίζει παιχνίδι επικοινωνίας με θύματα τους άστεγους. 
Το έκτακτο άνοιγμα των χώρων είναι ένα παραμύθι. Υπάρχουν ελάχιστες και περιορισμένες 
θέσεις, στα τηλέφωνα δεν απαντούν γιατί οι χώροι έχουν κορεστεί και η δημαρχία 
Μπακογιάννη δεν ανοίγει άλλους χώρους, όση ζήτηση και αν υπάρχει.  

Συγκεκριμένα στη Γκράβα άνοιξε μόνο ο ένας χώρος 28 ατόμων, ενώ πρόκειται για ένα 
τεράστιο συγκρότημα κτιρίων με δεκάδες αχρησιμοποίητες αίθουσες. 

Η δημοτική αρχή ασκεί κυρίως επικοινωνιακή πολιτική. Ο φτωχός κόσμος της πόλης είναι 
ντεκόρ για τα κανάλια που εξαφανίζεται όταν τα φώτα τους σβήνουν. 

Έτσι και αλλιώς, όσο περισσότερους άστεγους και εξαθλιωμένα κοινωνικά στρώματα 
παράγουν το σύστημα και οι πολιτικές που υπηρετεί η παρούσα δημοτική αρχή, τόσο 
λιγότερες είναι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ακριβώς σε αυτόν τον γεωμετρικά αυξανόμενο 
πληθυσμό, όπως, άλλωστε, και γενικότερα σε όλα τα λαϊκά στρώματα. 



Αν ο δήμος της Αθήνας ενδιαφερόταν πραγματικά για τους δημότες του, θα έπρεπε να 
ξεκινήσει από αυτούς που έχουν την πιο μεγάλη ανάγκη, με κεντρικό άξονα το δικαίωμα στην 
κατοικία όλων χωρίς καμιά εξαίρεση. 

Οι συλλογικότητες των γειτονιών όλες αυτές τις μέρες του χιονιά αναζήτησαν και βρήκαν 
τις/ους εκατοντάδες άστεγες/ους της πόλης μας, τις δεκάδες προσφυγικές οικογένειες που 
δεν τις δέχεται καμία δομή, και τους προμήθευσαν με ρούχα, σκεπάσματα και τρόφιμα. Εκεί 
που η δημοτική αρχή αδιαφόρησε επιδεικτικά, αυτές μερίμνησαν με αλληλεγγύη. 

Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα είναι εξαιρετικά οξυμένο και απαιτούνται άμεσα μέτρα! Όχι άλλη 
χρονοτριβή! 

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα διεκδικούμε: 

 Άμεσα ικανοί θερμαινόμενοι χώροι παντού και για όλους, με άμεση και επιτόπια 
ενημέρωση όλων των αστέγων, χωρίς διαδικασίες ελέγχου φιλοξενουμένων 

 Ξενώνες και διαμερίσματα για όλους και όλες, όχι απλά υπνωτήρια και «κέντρα ημέρας. 
Αυτά, εκτός του ότι είναι ελάχιστα, δεν λειτουργούν παρά επίπλαστα και πυροσβεστικά, 
ως διαχειριστικά εργαλεία αναπαραγωγής του ίδιου του συστήματος που παράγει το 
πρόβλημα. 

 Και, φυσικά, κατανόηση της ιδιαιτερότητας των συνθηκών που οδήγησαν τον/την 
καθένα/μιά στην αστεγία και στην επαπειλούμενη, για όλο και περισσότερους, στέγη 
και οργάνωση των όποιων απαντήσεων απαιτούν οι εκάστοτε ιδιαίτερες ανάγκες, 
όπως προβλήματα υγείας ψυχικής και μη, εξαρτήσεων, χρέη (σε τράπεζες, 
λογαριασμούς, δημοτικά τέλη κ.λπ.), απουσία κοινωνικής στήριξης κ.λπ.. 

Με στόχο πάντα την έμπρακτη εξασφάλιση του «δικαιώματος στη κατοικία», με την εκάστοτε 
αναγκαία στήριξη. 


