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Φιλανθρωπική οργάνωση προσφέρει 
λύση για τις άστεγες γυναίκες

Διευθυντής ελίτ σχολείου προειδοποιεί 
τους γονείς για την επιθετικότητά τους 

Καθώς η κρίση στέγης δεν φαίνεται 
να φτάνει σε ένα τέλος, μια φιλαν-
θρωπική οργάνωση υιοθέτησε μια 
καινοτόμο προσέγγιση για τη στέγα-
ση ανθρώπων που έχουν ανάγκη – 
ένα πρόσκαιρο, «pop-up» κατάλυμα.

Η οργάνωση Uniting Care προχώ-
ρησε σε έναν ανακαθορισμό της 
χρήσης ενός από τα κτίριά της, ένα 
παλιό γηροκομείο που δεν χρησιμο-
ποιείται πια και που περιμένει την 
κατεδάφισή του, μετατρέποντάς το 
σε προσωρινή κατοικία για άστεγες 
γυναίκες ηλικίας 45 ετών και άνω, 
οι οποίες αποτελούν ένα αυξανό-
μενο ποσοστό του πληθυσμού των 
αστέγων.Ο διευθυντής ακινήτων 
της οργάνωσης, Simon Furness, δή-
λωσε ότι το κτίριο, που βρίσκεται 
στο κεντρικό Σίδνεϊ, διαφορετικά 
θα έμενε άδειο μέχρι την κατεδά-
φισή του στις αρχές του επόμενου 
έτους.

«Έχουμε δει παντού “pop-ups” – 
pop-up μπαρ, pop-up εστιατόρια 
και καταστήματα ρούχων και κα-
ταστήματα παπουτσιών» είπε. «Αν 
γίνεται αυτό για εμπορικούς σκο-

πούς, γιατί να μην έχουμε pop-ups 
και για κοινωνικούς σκοπούς;» Ο 
κ. Furness είπε ότι δεν χρειάστηκε 
πάρα πολλή δουλειά για να φτια-
χτούν 30 δωμάτια, κατάλληλα για 
χρήση, στο κτίριο. Χρειαζόταν μόνο 
ένα καλό καθάρισμα και να επανα-
συνδεθεί το ρεύμα και το νερό. Τα 
δωμάτια επιπλώθηκαν με μεταχειρι-
σμένα αντικείμενα από μια μεγάλη 

ξενοδοχειακή αλυσίδα που έκανε 
ανακαίνιση.

Ο κ. Furness κάλεσε κι άλλους που 
διαθέτουν κενά κτίρια να εξετάσουν 
εάν θα μπορούσαν να κάνουν κάτι 
παρόμοιο για το χρονικό διάστημα 
πριν από την αναδιαμόρφωσή τους.

Ο πρώην γενικός διευθυντής της 
Frasers Property Australia, Robert 

Pradolin, δήλωσε ότι υπάρχουν χι-

λιάδες άδεια κτίρια στην Αυστραλία 

που θα μπορούσαν να χρησιμοποι-

ηθούν για προσωρινή στέγαση με 

την υποστήριξη μη κερδοσκοπικών 

φορέων στέγασης.

Η Liz Yeo, διευθύνουσα σύμβου-

λος του Newtown Neighborhood 

Center, οργανισμού κοινωνικών 

υπηρεσιών στο κεντρικό Σίδνεϊ, 

δήλωσε ότι η κρίση των αστέγων 

επιδεινώνεται και απαιτούνται και-

νοτόμες λύσεις για την επίλυσή της. 

«Γνωρίζουμε ότι δεν πρόκειται να 

έχουμε ξαφνικά, μαγικά, μια κυβέρ-

νηση που θα είναι σε θέση να δώσει 

τα εκατοντάδες χιλιάδες νέα σπίτια 

που χρειάζονται» είπε.

«Επομένως, πρέπει οργανώσεις 

όπως η Uniting και άλλοι πάροχοι 

κατοικιών να λάβουν αυτές τις συ-

ναρπαστικές πρωτοβουλίες και να 

προσφέρουν την κατάλληλη στέγα-

ση για τους ανθρώπους».

Ο διευθυντής του ελίτ ιδιωτικού Κα-
θεδρικού Σχολείου του Αγίου Αν-
δρέα στο Σίδνεϊ συμβούλεψε τους 
γονείς να «χαλαρώσουν» και πρό-
σθεσε ότι τα δίδακτρα που πληρώ-
νουν δεν τους δίνουν το δικαίωμα 
να συμπεριφέρονται επιθετικά απέ-
ναντι στους εκπαιδευτικούς.

Σε ένα πρόσφατο σχολικό ενημερω-
τικό δελτίο, ο διευθυντής του σχο-
λείου, Dr John Collier, έγραψε ότι 
ήταν πολύ απογοητευμένος «από το 
σημερινό επίπεδο επιθετικότητας 
μιας μειοψηφίας των γονέων» και 
ότι έπρεπε να ασχολείται με «πάρα 
πολλούς γονείς που έχουν κακοποι-
ήσει προφορικά, έχουν απειλήσει 
σωματικά ή φώναξαν σε μέλος του 
προσωπικού».

Το σχολείο, που βρίσκεται στο 
εμπορικό κέντρο του Σίδνεϊ, φέτος 
χρεώνει 18.200 δολάρια για μαθη-
τές νηπιαγωγείων και 31.300 δολά-
ρια για μαθητές λυκείου.

Ο Dr Collier έγραψε ότι η ευθύνη 
του να προστατεύσει το προσωπικό 
του σήμαινε ότι, εάν ήταν απαραίτη-
το, θα τους συμβούλευε να μην απα-
ντούν σε τηλεφωνήματα ή μηνύμα-
τα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από 
απαιτητικούς γονείς, στους οποίους 
θα μπορούσε μέχρι και να απαγο-
ρευθεί η είσοδος στο σχολείο.

«Γνωρίζω ότι ορισμένοι γονείς –
επειδή πληρώνουν δίδακτρα– βλέ-
πουν τη σχέση με τους δασκάλους 
ως σχέση κυρίου-υπαλλήλου, έτσι 
ώστε νομίζουν πως έχουν το δικαί-
ωμα να κάνουν εξωφρενικά αιτήμα-
τα» γράφει ο Dr Collier. «Δεν ισχύει 
αυτό».

Γράφει για την περίπτωση ενός γο-
νέα μαθητή γυμνασίου που του είπε 
κάποτε ότι 13 μέλη του προσωπικού 
που είχαν κάνει παρατήρηση στην 
κόρη του, η οποία είχε κάνει κάποια 
παράβαση, έλεγαν όλοι ψέματα, κι 
αυτό το ήξερε επειδή η κόρη του του 
είχε πει ότι ήταν αθώα.

«Είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε 
προόδους με αυτό το επίπεδο έλλει-
ψης επαφής με την πραγματικότητα» 
έγραψε, προσθέτοντας ότι οι γονείς 
έπρεπε να αποφεύγουν να ανακα-
τεύονται σε περιστατικά που αφο-
ρούν τα παιδιά τους.

«Πρόσφατα, μια μητέρα μαθήτριας 
γυμνασίου μού είπε ότι, καθώς η 
κόρη της τα είχε πάει τόσο άσχημα 
στο τεστ, η ζωή η δική της είχε τε-
λειώσει! Στην πραγματικότητα, δεν 

είχε τελειώσει». Κατά τη διάρκεια 
των 28 ετών που είναι διευθυντής, 
ο Dr Collier έχει παρατηρήσει «ση-
μαντική αύξηση του γονικού άγ-
χους» που «μπορεί να αντανακλά 
όλο και περισσότερο το άγχος στην 
κοινωνία γενικά». 

Το άρθρο του κλείνει με τον διευ-
θυντή να σημειώνει: «Όπως θα μας 
έλεγαν τα παιδιά μας: “Χαλαρώ-
στε!”».


