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Αναφορά για την Εκδήλωση φορέων στο Κέντρο Φύλαξης Ανηλίκων  Αμυγδαλέζας 
την Πέμπτη 12 Ιουνίου 2014 με τη συμμετοχή του ΚΣΠΜ‐ERP 

 
 
Από τον Ιανουάριο 2014 συγκροτήθηκε ένα δίκτυο φορέων που επισκέπτονται και 
δραστηριοποιούνται  στο  Κέντρο Φύλαξης  Ανηλίκων  στην  Αμυγδαλέζα.  Οι  φορείς 
που  συμμετέχουν  στο  δίκτυο  είναι  το  ΚΕΘΕΑ‐MOSAIC,  το  ΚΣΠΜ‐Οικουμενικό 
Πρόγραμμα  Προσφύγων,  το  PRAKSIS,  ο  Ελληνικός  Ερυθρός  Σταυρός  και  η  
Κοινωνική  Υπηρεσία  του  Κέντρου  Φύλαξης  Ασυνόδευτων  Ανηλίκων  της 
Αμυγδαλέζας.  Στο πλαίσιο αυτής της δικτύωσης έχουν γίνει 4 μηνιαίες συναντήσεις 
των φορέων στις οποίες συμμετείχαν εκ μέρους του Οικουμενικού Προγράμματος 
Προσφύγων,  συνεργάτες  εκ  μέρους  της  νομικής  και  κοινωνικής  υπηρεσίας. 
Παράλληλα υπάρχει και συχνή τηλεφωνική επικοινωνία. 
 
Στόχος  του  δικτύου  αυτού  είναι  ο  συντονισμός  των  δράσεων  τους  στο  Κέντρο 
Κράτησης  Ασυνόδευτων  Ανηλίκων  αναφορικά  με  τις  παρεχόμενες  κοινωνικές  και 
νομικές  υπηρεσίες  προς  τους  ανήλικους  που  κρατούνται  εκεί,  η  ανταλλαγή 
πληροφοριών για τις συνθήκες κράτησης και η αποφυγή επικάλυψης όσον αφορά 
την  νομική  υποστήριξη  ατομικών  περιπτώσεων.  Σε  κάθε  περίπτωση  από  τον 
Ιανουάριο  2014,  ο  φορέας  μας  μέσω  των    υλοποιούμενων  δράσεων  για  τα 
ασυνόδευτα ανήλικα είναι παρών συχνά στο Κέντρο Κράτησης για νομική στήριξη 
των  ασυνόδευτων  ανηλίκων  ενώ  υπάρχει  και  πολύ  στενή  συνεργασία    με  την 
κοινωνική  υπηρεσία  που  δραστηριοποιείται  στο  Κέντρο  (από  το  υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης). Τη Μεγάλη Δευτέρα, 14 Απριλίου 2014,  κλιμάκιο του ΚΣΠΜ‐ERP 
με  επικεφαλής  τον  Πρόεδρο,  Σεβασμιώτατο  Μητροπολίτη  κο  Αθηναγόρα,  τον 
Διευθυντή  π.  Τιμόθεο  Άνθη,  ιερείς  της  Μητροπόλεως  Ιλίου,  Αχαρνών  και 
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Πετρουπόλεως  και συνεργάτες του ΚΣΠΜ‐ERP επισκεφθήκαμε το Κέντρο Κράτησης 
Ασυνόδευτων  ανηλίκων,  έγινε  διανομή  τροφίμων  ενώ  σχετική  έκθεση  για  τις 
συνθήκες κράτησης παραδόθηκε στην Ιερά Σύνοδο. 
 
 Στα  πλαίσια  των  δράσεων  του  δικτύου  και  λόγω  της  ολοκλήρωσης  των 
προγραμμάτων  των  φορέων  που  συνεργάζονται  εκεί  δρομολογήθηκε  στην 
τελευταία  συνάντηση  των  μελών  του  δικτύου  μια  εκδήλωση  που  αφορούσε  στη 
δημιουργική  απασχόληση  των  ανηλίκων  με  την  πραγματοποίηση  μιας  μικρής 
γιορτής για τους ασυνόδευτους ανηλίκους. 
   
Στο Κέντρο Κράτησης αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται περίπου 45 παιδιά ηλικίας από 
10  έως  18  ετών.  Η  πλειοψηφία  των  παιδιών  κατάγεται  από  το  Αφγανιστάν  ενώ 
υπάρχει και ένα 10χρονο αγόρι  από τη Συρία. Επίσης, τα 25 από τα 45 παιδιά που 
«φυλάσσονται» εκεί ήταν κρατούμενοι στη Μυτιλήνη από όπου και μεταφέρθηκαν. 
Η  κοινωνική υπηρεσία  του Κέντρου Φύλαξης θα δρομολογήσει  τη διαδικασία  για 
την  εισαγωγή  των  ανήλικων  σε  ξενώνα,  καθώς  έχουν  πάρει  έγκριση  και  από  τις 
Αρχές.  Ωστόσο  πρέπει  να  αναφέρω  ότι  στο  τέλος  Ιουνίου  2014  τελειώνει  και  η  
περίοδος  των  Συμβάσεων  για  την  απασχόληση  των  κοινωνικών  λειτουργών  και 
ψυχολόγων  που  δραστηριοποιούνται  στο  Κέντρο  χωρίς  πρόβλεψη  για  άμεση 
αναπλήρωση  τους  και  αυτή  η  εξέλιξη  θα  δημιουργήσει  μεγάλο  κενό  και 
προβλήματα στη διαδικασία στήριξης των ανηλίκων. Όπως προανέφερα, ανάμεσα 
στους  κρατούμενους  ανήλικους  υπάρχουν  και  αρκετοί  επωφελούμενοι  της 
κοινωνικής  και  νομικής  υπηρεσίας  του  προγράμματος  που  υλοποιούμε  ως 
επιχειρησιακοί εταίροι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. 
   
Tην  Πέμπτη  12/06/2014  στις  16:00  μ.μ  πραγματοποιήθηκε  η  προγραμματισμένη 
εκδήλωση των οργανώσεων: ΚΣΠΜ‐ Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων, ΚΕΘΕΑ‐ 
MOSAIC και Κοινωνική Υπηρεσία του Κέντρου Φύλαξης Ανηλίκων της Αμυγδαλέζας. 
Στόχος της εκδήλωσης αυτής ήταν μέσω της συντονισμένης παρουσίας των φορέων 
που  δραστηριοποιούνται  στο  Κέντρο  Κράτησης  να  γίνει  ακόμα  πιο  αισθητή  η 
παρουσία των φορέων στο συγκεκριμένο χώρο. Η δράση αυτή έγινε σε συνδυασμό 
με  την  παρουσία  και  των  εθελοντών  του  Ερυθρού  Σταυρού  Ελλάδος  που 
απασχολούνται εκεί σε εβδομαδιαία βάση.  
   
Ο  χαρακτήρας  της  δράσης  αφορούσε  κυρίως  στη  δημιουργική  έκφραση  των 
παιδιών  που  φυλάσσονται  στον  συγκεκριμένο  χώρο.  Η  βασική  δράση  ήταν  η 
ζωγραφική  των  παιδιών  με  θέμα  την  ελευθερία.  Στη  συνέχεια  ακολούθησε  μια 
μικρή  γιορτή  για  τα  παιδιά  με  μουσική  και  χορό  από  το  Αφγανιστάν,  καθώς  η 
πλειοψηφία  των  παιδιών  κατάγεται  από  αυτή  τη  χώρα.  Ο  φορέας  μας  είχε 
αναλάβει την τροφοδοσία για την εκδήλωση.  
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Κλείνοντας  και  αξιολογώντας  τη  προαναφερθείσα  δράση  θα  λέγαμε  ότι 
επιτεύχθηκε  ο  αρχικός  στόχος,  η  δημιουργική  έκφραση  των  ανηλίκων  που 
φυλάσσονται στον συγκεκριμένο χώρο και αποτέλεσε μια ευχάριστη ανάπαυλα στις  
δύσκολες συνθήκες  κράτησης  τους.  Τέλος,  οι  εμπλεκόμενοι φορείς  κράτησαν  την 
σκέψη να επαναλάβουν ανάλογη δράση και στο μέλλον.  
 
 
Ελένη Κούβαρη 
 
Κοινωνική Λειτουργός 
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