ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
e-mail: press@thessaloniki.gr, www.thessaloniki.gr
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ A΄ 1
ΤΗΛ.2313.317.172, 2313.317.168, FAX: 2313.317.187

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
27-9-2016
Ώρα αποστολής: 19.00
ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΕ
ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ
(REACT)
Η εγκατάσταση των πρώτων προσφύγων σε μισθωμένα
διαμερίσματα της Θεσσαλονίκης, μέσω του προγράμματος REACT,
που υλοποιεί ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Ύπατη
Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες και με χρηματοδότηση
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτέλεσε το αντικείμενο της
συνέντευξης Τύπου, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 27
Σεπτεμβρίου 2016, στο Δημαρχείο.
Τη συνέντευξη παραχώρησαν ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης,
Γιάννης Μπουτάρης, ο Δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών, Σίμος
Δανιηλίδης και ο Δήμαρχος Καλαμαριάς, Θεοδόσης Μπακογλίδης,
ενώ παρόντες ήταν και οι τρεις Αντιδήμαρχοι, αρμόδιοι για θέματα
κοινωνικής πολιτικής, Καλυψώ Γούλα, Αναστάσιος Τσακιρίδης και
Μαρία Παυλίδου - Βασιλειάδου, αντίστοιχα.
Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει ως
συντονιστής στο εταιρικό σχήμα του προγράμματος με εταίρους
τον Δήμο Νεάπολης-Συκεών, τον Δήμο Καλαμαριάς, την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας, τη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων
Θεσσαλονίκης, τη ΜΚΟ PRAKSIS (Προγράμματα Ανάπτυξης
Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας), την ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, το Ελληνικό Συμβούλιο
για τους Πρόσφυγες και την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα
του Ανθρώπου.
Όπως γνωστοποιήθηκε, στο Δήμο Θεσσαλονίκης η αρχή έγινε
με τα δυο πρώτα διαμερίσματα που ενοικιάζονται για λογαριασμό
μιας τριμελούς και μιας τετραμελούς οικογένειας, αντίστοιχα, ενώ
ήδη φιλοξενούνται πρόσφυγες και σε δύο οικογένειες. Στο Δήμο
Νεάπολης – Συκεών έχουν εγκατασταθεί δύο οικογένειες σε δύο
διαμερίσματα, ενώ στο Δήμο Καλαμαριάς ενοικιάστηκαν δύο
διαμερίσματα και μια οικογένεια παρέχει φιλοξενία.
Κοινή παραδοχή και των τριών δημάρχων που συμμετείχαν στη
σημερινή
συνέντευξη
υπήρξε
η
ανάγκη
επέκτασης
του
προγράμματος σε όλους τους δήμους της Θεσσαλονίκης καθώς και

η παράτασή της διορίας πέραν του αρχικού προγραμματισμού, που
λήγει στο τέλος του 2016.
Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, έδωσε
ιδιαίτερη βαρύτητα στην επιφυλακτικότητα με την οποία οι
κάτοικοι αντιμετώπισαν το πρόγραμμα, εκτιμώντας ότι η στάση
αυτή οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην παρατεταμένη οικονομική
κρίση. «Αυτός ο φόβος που υπάρχει – και χαρακτηρίζεται πολύ
επιπόλαια ως ρατσισμός – είναι φυσικό να εκδηλώνεται σε μια
κοινωνία που είναι εξαιρετικά ταλαιπωρημένη, λόγω της
οικονομικής κρίσης» ανέφερε ο Γιάννης Μπουτάρης. Όπως εκτίμησε
ο ίδιος, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ πρέπει να δώσει παράταση στο
πρόγραμμα, και να λάβει υπόψη ότι οι επιφυλάξεις της τοπικής
κοινωνίας και η γραφειοκρατία είναι που δυσχεραίνουν την
προσπάθεια. «Έχουμε ήδη στη χώρα περισσότερους από 50.000
πρόσφυγες και έχουμε πολλές ενδείξεις ότι δεν θέλουν να φύγουν
όλοι. Εκείνο που είναι σίγουρο είναι ότι δεν έχουμε να κάνουμε με
ένα φαινόμενο που θα εξαφανιστεί αύριο» κατέληξε ο Γιάννης
Μπουτάρης, επισημαίνοντας την ανάγκη να υπάρξει μια κεντρική
εθνική στρατηγική για την επόμενη φάση, η οποία, όπως εκτίμησε
θα πρέπει να περιλαμβάνει τον σχεδιασμό για την απασχόληση των
προσφύγων.
Η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης του
Δήμου Θεσσαλονίκης, Καλυψώ Γούλα, γνωστοποίησε ότι περίπου 45
διαμερίσματα από όσα μέχρι στιγμής έχουν ελεγχθεί, στα όρια του
Δήμου, πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το πρόγραμμα REACT
και ήδη κάθε μέρα υπογράφονται σχετικά συμβόλαια. «Εκείνο που
θεωρώ πιο σημαντικό σε αυτό το πρόγραμμα είναι ότι οι άνθρωποι
που φιλοξενούνται, είτε με τη μορφή της μίσθωσης είτε της
φιλοξενίας, επιτέλους κατορθώνουν και βγαίνουν από μια επώδυνη
διαδικασία που για κάποιους έχει κρατήσει χρόνια, μέσω της οποίας
θα κατοικήσουν και πάλι σε ένα σπίτι, κάτι που για μας θεωρείται
αυτονόητο. Εξίσου σημαντικό θεωρώ το γεγονός ότι τα
διαμερίσματα αυτά είναι ενταγμένα στον αστικό ιστό και οι
άνθρωποι που θα ζήσουν εκεί θα επιστρέψουν σταδιακά στην
κανονικότητα».
Όπως εκτίμησε η Καλυψώ Γούλα, η ανθρωπιστική βοήθεια που
έχει εκδηλωθεί όλο αυτό το διάστημα από όλους τους Έλληνες,
δίνει τη θέση της σε μια άλλη κατάσταση, σε αυτή της ανάγκης
ενσωμάτωσης και ομαλής μετάβασης στην κανονικότητα, για όσο
διάστημα θα περιμένουν οι πρόσφυγες για να γίνει δεκτό το αίτημα
μετεγκατάστασής τους. Τέλος, ως θετικό παράδειγμα ανέφερε την
περίπτωση του Φιλοξενείου Αιτούντων Άσυλο, στους πρώην
Στάβλους Παπάφη και τις αρχικές αντιδράσεις των κατοίκων που
οφείλονταν στην ελλιπή ενημέρωση, σημειώνοντας ότι μετά από
αναλυτική ενημέρωση και διαδικασίες διαβούλευσης, το Φιλοξενείο
αγκαλιάστηκε από την περιοχή, ενώ διευκρίνισε ότι στο διάστημα
της λειτουργίας του, έγινε εφικτή η επανένωση 40 ατόμων που
φιλοξενήθηκαν εκεί, με τις οικογένειές τους στη Γερμανία.

Ο Δήμαρχος Νεάπολης - Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, εκτίμησε
ότι η καθυστέρηση που παρατηρείται ως προς την ανταπόκριση
των ιδιοκτητών διαμερισμάτων να ενταχθούν στο πρόγραμμα
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο νομικό πλαίσιο που διέπει τη
συγκεκριμένη διαδικασία. «Συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι η
μοναδική ενδεδειγμένη λύση είναι η ενοικίαση διαμερισμάτων,
δεδομένου ότι επιτυγχάνεται η κοινωνική ένταξη των προσφύγων.
Εάν πετύχουμε να διευρύνουμε το πρόγραμμα και εκτός από τις 100
οικογένειες που έχουμε αναλάβει τώρα να βρούμε είτε 300 είτε 500
διαμερίσματα σε όλη την πόλη, θα μιλάμε για μερικές χιλιάδες
προσφύγων, άρα , θα απαλλαγούν κάποιες οικογένειες από τις
απάνθρωπες συνθήκες που αντιμετωπίζουν στα κέντρα φιλοξενίας»
ανέφερε ο Σίμος Δανιηλίδης, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση
στους πολίτες που διαθέτουν ανοίκιαστα διαμερίσματα να
αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα.
Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Καλαμαριάς, Θεοδόσης
Μπακογλίδης, εκτίμησε ότι το προσφυγικό είναι ένα βαθιά πολιτικό
θέμα. «Για να αποφύγουμε οποιεσδήποτε παρερμηνείες, πρέπει να
ενημερώσουμε πρώτα με σωστό τρόπο την τοπική κοινωνία. Το
συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί τη μόνη ενδεδειγμένη λύση για
να ενταχθούν αυτοί οι άνθρωποι με τον πιο ομαλό τρόπο στην
κοινωνία».
Σε παρέμβασή του ο δημοτικός σύμβουλος, Ανδρέας
Κουράκης, μέλος της επιτροπής που ελέγχει την καταλληλότητα
των διαμερισμάτων, τόνισε ότι οι περισσότερες επιφυλάξεις που
εκφράζονται από τους πολίτες δεν έχουν ξενοφοβικό χαρακτήρα,
αλλά σχετίζονται κυρίως με το σκέλος της πληρωμής των ενοικίων
και των αποζημιώσεων. «Θα πρέπει να πούμε ότι όλα τα έξοδα
καλύπτονται από το πρόγραμμα και να διευκρινίσουμε ότι εάν
υποστούν οποιεσδήποτε ζημιές ή καταστροφές τα διαμερίσματα,
όλα θα καλυφθούν από τους δήμους. Εάν η κοινωνία αγκαλιάσει
αυτή την προσπάθεια μπορούμε να δώσουμε μια καλή διέξοδο».
Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκε με τις δηλώσεις της και η
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας, Αλληλεγγύης και Δημόσιας
Υγείας του Δήμου Καλαμαριάς, Μαρία Παυλίδου - Βασιλειάδου, η
οποία επισήμανε από την πλευρά της ότι όλοι οι πρόσφυγες που θα
εγκατασταθούν
στα
διαμερίσματα
θα
παρακολουθούνται
καθημερινά από κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγους, ενώ η
κατάσταση των διαμερισμάτων θα εποπτεύεται από επιμελητή.
Υπενθυμίζεται ότι στο Δήμο Θεσσαλονίκης οι πληροφορίες για την
εκδήλωση ενδιαφέροντος ενοικίασης διαμερισμάτων δίνονται στα
τηλέφωνα:
 2313 317101, 2313 317254 (Τμήμα Διαχείρισης Δημοτικής
Ακίνητης Περιουσίας)
 2310 509011-012-013 (Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και
Ισότητας των Φύλων)

Περισσότερες πληροφορίες γενικού περιεχομένου για το
πρόγραμμα REACT: ΕΔΩ
Η
πρόσκληση
ενδιαφέροντος
διαμερισμάτων: ΕΔΩ
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Φωτογραφίες από τη συνέντευξη Τύπου στην ιστοσελίδα του
Δήμου Θεσσαλονίκης: LINK

