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Στέγη Ανηλίκων και Εφήβων Σύρου
Η “Στέγη” είναι μία Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Υποστήριξης
Ανηλίκων και Εφήβων και Κέντρο Ημέρας της Σύρου. Ιδρύθηκε με πρωτοβουλία τη
Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων του Δικαστηρίου Ανηλίκων Σύρου κατόπιν εισηγήσεως
της επιμελήτριας ανηλίκων – κοινωνικής λειτουργού Μαρίας Κυδωνιέως Φωστέρη, σε μία
προσπάθεια να δημιουργηθεί μία δομή για την εφαρμογή των αναμορφωτικών μέτρων και
την στήριξη των δυσλειτουργικών οικογενειών.
Η κύρια ομάδα – στόχος την οποία η “Στέγη” υποστήριξε αρχικά ήταν οι ανήλικοι
παραβάτες και ο σκοπός της περιοριζόταν στην καταστολή της παιδικής παραβατικότητας.
Με το πέρασμα των χρόνων ωστόσο, και στη διάρκεια των 16 ετών λειτουργίας της,
διευρύνθηκε το φάσμα ενδιαφέροντος εκτός της αρχικής ομάδας και σε παιδιά
παραμελημένων οικογενειών, άτομα που χρήζουν ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, καθώς και
οικονομικούς μετανάστες.
Η “Στέγη” αποτελεί παράδειγμα Μη Κερδοσκοπικού Οργανισμού που υποστηρίζεται
μόνο από ιδιωτικές πρωτοβουλίε. Πλαισιώνεται από ένα δίκτυο εθελοντών που έχουν
καταφέρει να συνδυάσουν τη γνώση με την εμπειρία, παρέχοντας υπηρεσίες βιωματικής
διδασκαλίας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, δημιουργικής απασχόλησης και καθημερινής
σίτισης με στόχο πάντα την ανάπτυξη της συνεργασίας, του αμοιβαίου σεβασμού και της
αλληλεγγύης μεταξύ τόσο των εθελοντών, όσο και των υποστηριζόμενων ατόμων.
Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας της, η “Στέγη” αντιμετωπίστηκε με καχυποψία από
την κοινωνία της Σύρου λόγω της ιδιάζουσας κοινωνικής ομάδας (παραβατικοί ανήλικοι)
που αρχικά κλήθηκε να υποστηρίξει. Ωστόσο, με τα χρόνια κέρδισε το σεβασμό, απέδειξε
τις ικανότητας των εθελοντών της και πέρασε από την αντιμετώπιση της παιδικής
παραβατικότητας
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κοινωνικοοικονομικό κλίμα που επικρατεί, δε θα μπορούσε η συγκεκριμένη δομή να μην
επηρεαστεί. Καθημερινά αντιμετωπίζονται

δυσκολίες στις οποίες, με προσπάθεια και

θέληση, οι εθελοντές προσπαθούν να ανταπεξέλθουν τόσο για την επιβίωση της οργάνωσης,
όσο και για τη συνέχιση της υποστήριξης των ατόμων. Η “Στέγη” θα μπορούσε εν τέλει να
αποτελεί παράδειγμα και ελπίδα για την προώθηση και άλλων τέτοιων συλλογικών

πρωτοβουλιών. Είναι λοιπόν μεγάλη αναγκαιότητα τα αντανακλαστικά μας όσον αφορά
στην κοινωνική αλληλεγγύη να είναι σε εγρήγορση ώστε να αλληλοβοηθηθούμε.
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