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Αντιδράσεις για τον ζενώνα Αστέγων! 
Για υφέρποντα ρατσισµό κάνουν λόγο από το ∆ήµο Βόλου 

Για υφέρποντα ρατσισµό και για αδικαιολόγητη 
ανησυχία κάνουν λόγο 

τις τελευταίες µέρες στο ∆ήµο Βόλου, 
καθώς όπως δήλωσε αρµόδια 

πηγή ορισµένοι περίοικοι στη συνοικία 
της Νεάπολης εκφράζουν τη δυσφορία 

τους για το γεγονός ότι µέσα 
στο αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα 

πρόκειται να λειτουργήσει 
στην περιοχή τους ο Ξενώνας Αστέγων 

του ∆ήµου. 
Είναι απαράδεκτο, δήλωσε n ίδια 

αρµόδια πηγή του ∆ήµου Βόλου που 
γι α ευνό ητο υς λόγο υς θέλησε να δ i ατηρήσει 

την ανωνυµία της, σε µία 
εποχή όπου διακυβεύεται n συνοχή 
του κοινωνικού ιστού, να εκδηλώνονΟι 

ένοικοι του Ξενώνα Αστέγων θα 
Όπως είναι γνωστό ο Ξενώνας 

Αστέγων που είχε αποπερατωθεί 
εδώ και δύο χρόνια περίπου, αλλά δε 

επιλεγούν από την Πρόνοια 
οµού των οκτώ δωµατίων που έχει ο 
Ξενώνας, σε καθένα από τα οποία 
µπορούν να βρουν στέγη δύο άτοµα. 

απόλυτη ανάγκη στέγασης, n διατροφή 
τους επίσης είναι εξασφαλισµένη 

καθώς θα γίνεται µε την ευθύνη του 
∆ήµου Βόλου από το πρόγραµµα σίτισης 

που διανέµουν καθηµερινά τα 
ΚΑΠΗ του ∆ήµου Βόλου σε ανήµπορους 

και κινητικά αδύναµους, ενώ 
κοινωνική λειτουργός θα είναι υπεύθυνη 

για την εύρυθµη λειτουργία του 
Ξενώνα που θα φυλάσσεται όλη τη 
µέρα. 

To Κέντρο οτα Αϊβαλιώτικα 
Εξάλλου ο ∆ήµος Βόλου εξετάζει 

τις χρήσεις που θα δώσει σε ένα ακόµη 
κτήριο το οποίο επίσης έχει αποπερατωθεί  

το Κοινωνικό Κέντρο της περιοχής το 
οποίο ο ∆ήµος εξετάζει τη δυνατότητα 

να το µετατρέψει σε Κέντρο ∆ιηµέρευσης 
για Άτοµα µε Αναπηρίες, 

όπου θα υπάρχει n δυνατότητα στα 
άτοµα µε αναπηρίες να κάνουν φυσιοθεραπεία, 

εργοθεραπεία, λογοθεραπεία 
κ.α. Μία τέτοια λειτουργία 

στο Κοινωνικό Κέντρο στα Αϊβαλιώτικα 
θα δώσει τη δυνατότητα στο κτήριο 
του Στρυχνόκαρπου στην περιοχή 

του Παλαιού Λιµεναρχείου, όπου 
λειτουργεί τα τελευταία χρόνια το 
Κέντρο ∆ιηµέρευσης για ΑµεΑ του 
∆ήµου Βόλου, να αυξήσει τη δυνατότητα 

εξυπηρέτησης των ατόµων. εποχή όπου διακυβεύεται n συνοχή 
του κοινωνικού ιστού, να εκδηλώνονται 

τέτοιες αντιδράσεις και να επιχειρείται 
να τορπιλιστεί µία νέα κρίσιµη 

δοµή του ∆ήµου για συµπολίτες µας 
που δεν έχουν κυριολεκτικά πού την 
κεφαλήν κλίναι... 

Αστέγων που είχε αποπερατωθεί 
εδώ και δύο χρόνια περίπου, αλλά δε 
λειτουργούσε, λόγω οφειλώντου ∆ήµου 

προςτονεργολάβο, πρόκειται να 
λειτουργήσει τον επόµενο µήνα. 
Ήδη ο ∆ήµος Βόλου βρίσκεται στη 
διαδικασία προµήθειας του εξοπλι- 

Ξενώνας, σε καθένα από τα οποία 
µπορούν να βρουν στέγη δύο άτοµα. 
Προς τους «ανησυχούντες» n ίδια πηγή 

του ∆ήµου Βόλου έσπευσε να σηµειώσει 
ότι οι ένοικοι του Ξενώνα 

Αστέγων θα επιλεγούν από την Πρόνοια 
και θα είναι άτοµα που έχουν 

µη κτήριο το οπερατωθεί 

και το 
οποίο ακόµη 

δεν λειτουργεί. 
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