
Συμβαίνει και στις φυλακές 

 
 Στα πλαίσια της πρακτικής μας άσκησης στην Υπηρεσία Επιμελητών 

Ανηλίκων Αθηνών, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο ΕΚΚΝ Αυλώνα στις 

19/12/2013 με τη συνοδεία της. Εισαγγελέως Ανηλίκων κας Σταθουλοπούλου  και 

της Επιμελήτριας Ανηλίκων κας. Κοσκινιάδου.  

 Αρχικά, είχαμε την τύχη να παραβρεθούμε στη Χριστουγεννιάτικη γιορτή του 

σχολείου των φυλακών, η οποία είχε  διοργανωθεί από τους ίδιους τους μαθητές. μας 

Προκάλεσε ενδιαφέρον το γεγονός ότι παρόλο που ζουν σε ένα πλαίσιο περιορισμού, 

δεν έλειπε η ευρηματικότητα, η δημιουργικότητα αλλά και η χιουμοριστική διάθεση 

στο σχολιασμό προβλημάτων της καθημερινότητας τους μέσα από τραγούδια και 

σκετσάκια.  

 
 

 

 Με το τέλος της γιορτής μας δόθηκε η ευκαιρία να συμμετάσχουμε στην 

ομάδα του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ που λειτουργεί εντός του ΕΚΚΝΑ λόγω της 

συνεργασίας του ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ  με την Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων.  

Το γεγονός αυτό ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία για εμάς καθώς ήρθαμε σε άμεση 

επαφή με τους ανήλικους κρατούμενους του προγράμματος. Εντύπωση μας έκανε το 

κλίμα φιλοξενίας που υπήρχε από την πλευρά των παιδιών και των συντονιστών, οι 

οποίοι έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν έναν χώρο οικείο και ζεστό, και μια 

ατμόσφαιρα που δεν περιμένεις να συναντήσεις σε ένα κατάστημα κράτησης 

ανηλίκων. 

  



    
 Αρχικά, έγινε μια εισαγωγή σχετικά με την οργάνωση και τους στόχους του 

προγράμματος ενώ στη συνέχεια έγινε μια πρώτη γνωριμία παρουσιάζοντας ο 

καθένας ορισμένα στοιχεία του εαυτού του. Μέσα από τη συνομιλία, οι ανήλικοι 

απάντησαν με προθυμία στα ερωτήματά μας σχετικά με την καθημερινότητά τους, τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν και την κοινωνική οργάνωση της φυλακής. 

Ορισμένα από τα βασικά προβλήματα που ανέφεραν είναι η έλλειψη παροχής 

θέρμανσης και ζεστού νερού. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι οι ανήλικοι είχαν 

αναπτύξει την ικανότητα έκφρασης των συναισθημάτων, ιδεών και απόψεων, γεγονός 

το οποίο θεωρούμε ότι είναι αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στην συγκεκριμένη 

ομάδα.  

 Τέλος, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το ΕΚΚΝ Αυλώνα που μας επέτρεψε 

την επίσκεψη στον χώρο και ευχαριστούμε θερμά τους συντονιστές της ομάδας, κ. 

Χαλδαίο και κα. Μπαλαφούτη καθώς και τους ανήλικους που δέχτηκαν να μας 

φιλοξενήσουν στο χώρο τους και να συμμετάσχουμε στην ομάδα τους. 
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