μια νύχτα ύπνου στο δρόμο
εκδήλωση συμβολικής συμπαράστασης
στους άστεγους μαζί με τους αστέγους

δελτίο τύπου
Με κυρίαρχο τον διάλογο περί οικονομικής κρίσης και των
μέτρων αντιμετώπισής της, γινόμαστε όλοι, καθημερινά, μάρτυρες
ενός βίαιου μετασχηματισμού της ελληνικής κοινωνίας με σοβαρές
επιπτώσεις στην πλειονότητα των πολιτών της.
Ενώ το φάσμα της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού
αντιμετωπίζουν πλέον πάνω από 3. εκατ. Έλληνες (27.7%),
(ΕΛΣΤΑΤ), την ίδια στιγμή θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα όπως
η
απασχόληση, η κοινωνική ασφάλεια, η δωρεάν ιατρική
περίθαλψη, η σύνταξη, η στέγαση κ.ά απειλούνται ή/ και
καταργούνται μαζικά. Παράλληλα -και στην ίδια λογική - το
κοινωνικό κράτος ακολουθεί
σταθερά το δρόμο της
συρρίκνωσης λειτουργώντας αντιστρόφως ανάλογα από αυτά
που απαιτούν σήμερα οι περιστάσεις.
Οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες γίνονται ακόμα πιο ευάλωτες ενώ
η διολίσθηση της μεσαίας κοινωνικής τάξης αποτυπώνεται σαφώς
με την εμφάνιση των νεό-πτωχων και των νέο-αστέγων

αποδεικνύοντας ότι η κρίση επηρεάζει χωρίς διακρίσεις… 1 στους
5 σημερινούς αστέγους (*20%) έχει ανώτερο ή ανώτατο μορφωτικό
επίπεδο , είναι έλληνας (*89,7%), με προηγούμενο υψηλό ή
επαρκές βιοτικό επίπεδο που δεν προμηνούσε την κατάληξη στο
δρόμο. Θα μπορούσε να είναι ο άνεργος ή ο χαμηλόμισθος
γείτονάς μας που από την μια στιγμή στην άλλη έχασε τα πάντα.
Αυτό που του λείπει περισσότερο, μετά τη στέγαση (*85,6%),, είναι η
ιατρική περίθαλψη (*83,1%), , η εργασία (*76,5%) και η φροντίδα
υγιεινής(75%) Νιώθει φόβο, ανασφάλεια και απαισιοδοξία
ταυτόχρονα όμως κάνει όνειρα για το μέλλον και πιστεύει ότι η
κατάστασή του μπορεί να αλλάξει (* 79,8%). Επιπλέον πιστεύει
(*71,7%) ότι αν υπάρξει κρατική πρόληψη θα είναι εφικτή η
αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης. *(αποτελέσματα έρευνας «Οι άστεγοι
στην Ελλάδα του 2012», ΚΛΙΜΑΚΑ)

Ωστόσο,
μέχρι και σήμερα το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στη
στέγη αναμένει ακόμα την εφαρμογή μιας πολιτικής πρόληψης
της έλλειψης στέγης όσο και μιας πολιτικής αντιμετώπισης του
φαινομένου που δεν θα αφορά μόνο ανακουφιστικού τύπου
υπηρεσίες- διαχείρισης του προβλήματος- χωρίς την προοπτική
της επανένταξης.

Συνεχίζοντας τη μακρόχρονη προσπάθεια αντιμετώπισης των
προβλημάτων του κοινωνικού αποκλεισμού και αναγνωρίζοντας
την έλλειψη στέγης ως την πιο ακραία μορφή του, η «ΚΛΙΜΑΚΑ»
διοργανώνει για 8η συνεχή χρονιά, την Παρασκευή 12 Απριλίου
2013, από τις 06:00 μ.μ. έως 08:00 π.μ (Σάββατο 13 Απριλίου) στην
Πλατεία Κλαυθμώνος, βραδιά «Sleep Out» και καλεί τους
πολίτες να περάσουν μια νύχτα στο δρόμο.
Πρόκειται για εκδήλωση συμβολικής συμπαράστασης στους
αστέγους που πραγματοποιείται μαζί με τους αστέγους, με στόχο
την αφύπνιση και την κινητοποίηση της πολιτείας και των

πολιτών, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των αστέγων ως
ένα ιδιαίτερο κοινωνικό ζήτημα που απαιτεί πολιτικό σχεδιασμό
και οργανωμένη δράση. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα
πραγματοποιηθούν διάφορες δράσεις, όπως ενημέρωση για το
πρόβλημα των αστέγων και τις υπηρεσίες του Προγράμματος
Στήριξης Αστέγων της ΚΛΙΜΑΚΑ, προβολή σχετικών ταινιών,
καθώς και καλλιτεχνικά δρώμενα όπως συναυλίες, θεατρικές
παραστάσεις, έκθεση φωτογραφίας κ.λπ.
Αναμφίβολα η προσπάθεια για την αντιμετώπιση του
προβλήματος των αστέγων δεν αφορά μόνο μια νύχτα συμβολικής
συμπαράστασης. Αφορά όμως όλους μας να διεκδικήσουμε την
ουσιαστική εφαρμογή του συνταγματικά κατοχυρωμένου
δικαιώματος στη στέγη.
Κυρίως όμως αυτό αφορά τους ίδιους τους αστέγους. Έτσι λοιπόν,
η αυλαία της φετινής εκδήλωσης “sleep out” προγραμματίζεται να
ανοίξει με πορεία αστέγων προς την Βουλή. Για πρώτη φορά στην
ιστορία της «άστεγης» πραγματικότητας στην Ελλάδα, οι άστεγοι
θα συμμετέχουν σε μια δική τους συλλογική προσπάθεια να
ενώσουν τη φωνή και τη δύναμή τους για την διεκδίκηση του
δικαιώματος στη στέγη και την αξιοπρεπή διαβίωση.
Ας είμαστε – και θα είμαστε- όλοι κοντά τους και δίπλα τους σε
μια ειρηνική πορεία διεκδίκησης, για την διασφάλιση των
ανθρώπινων και κοινωνικών δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες.
Διότι όταν αυτά καταφανώς καταπατούνται κανείς μας, αρμόδιος
ή μη, δεν απενεχοποιείται διότι αγνοεί, ώστε να αδιαφορεί ή να
σιωπά…
Στην πλαίσιο της εκδήλωσης θα
καλλιτέχνες:

εμφανιστούν οι

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους στηρίζουν με χορηγίες και
εθελοντική προσφορά τη διοργάνωση της εκδήλωσης και ιδιαίτερα τον
Δήμο Αθηναίων για την ευγενική παραχώρηση της πλατείας
Κλαυθμώνος.
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