∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στις 7 Νοεµβρίου 2018 είχαµε την χαρά και την τιµή να φιλοξενήσουµε στους
χώρους της ΕΠΑΝΟ∆ΟΥ την πρώτη συνάντηση εργασίας των συνδέσµων
επανένταξης από τα καταστήµατα κράτησης της χώρας. Σκοπός της συνάντησης
ήταν η προαγωγή της συνεργασίας µεταξύ των συνδέσµων επανένταξης, η ανταλλαγή
απόψεων και η διατύπωση προτάσεων για την καλύτερη δικτύωση των δοµών και
των φορέων επανένταξης σε όλη την Ελλάδα.
Οι είκοσι-ένας σύνδεσµοι επανένταξης από τα καταστήµατα κράτησης της Νοτίου
Ελλάδας και των Νησιών, έδωσαν δυναµικό παρόν και παρακολουθήσουν µε µεγάλο
ενδιαφέρον τις παρουσιάσεις και οι ίδιοι συνεισέφεραν στον εποικοδοµητικό διάλογο
παρουσιάζοντας τις εκπαιδευτικές δράσεις και δραστηριότητες δηµιουργικής
απασχόλησης που αυτή τη στιγµή υλοποιούνται στα καταστήµατα κράτησης στα
οποία υπηρετούν.
Τη συνάντηση εργασίας στις εγκαταστάσεις µας καλωσόρισε η Πρόεδρος του ∆.Σ.
Καθηγ. Χριστίνα Ζαραφωνίτου που εισήγαγε τους συνδέσµους στους σκοπούς και τις
δράσεις της ΕΠΑΝΟ∆ΟΥ, υπογραµµίζοντας ότι η επανένταξη ως σκοπιµότητα της
ποινής πρέπει να ξεκινάει µέσα από τη φυλακή και για να επιτύχει θα πρέπει η σχέση
να µην είναι µονοσήµαντη. Η Πρόεδρος επανέλαβε την διατυπωθείσα πρότασή της
σχετικά µε το ρόλο της ΕΠΑΝΟ∆ΟΥ ως ενός κεντρικού συντονιστικού φορέα για
την κοινωνική επανένταξη των αποφυλακισθέντων. Στη συνέχεια αφού σύστησε τα
µέλη του ∆.Σ. που ήταν παρόντα, πήρε τον λόγο ο κ. Πέτρος ∆αµιανός (µέλος του
∆.Σ. και ∆ιευθυντής του Γυµνασίου-Λυκείου στο Ειδικό Κατάστηµα Κράτησης Νέων
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Αυλώνα) και πρόσθεσε ότι στον βαθµό που η ΕΠΑΝΟ∆ΟΣ έχει µόνο µία κεντρική
υπηρεσία στην Αθήνα ο ρόλος ο δικός της είναι πολύ σηµαντικός στον συντονισµό
όλων των δράσεων και των φορέων επανένταξης και η σύνδεση του µέσα µε το έξω
είναι το πιο σηµαντικό κοµµάτι για εκείνον που θέλει να βοηθήσει τη ζωή του. Εν
συνεχεία ο λόγος δόθηκε στη ∆ιευθύντρια ∆ρα Φωτεινή Μηλιώνη που παρουσίασε
αναλυτικά τις δραστηριότητες του φορέα µε έµφαση στα καινοτόµα προγράµµατα και
τις υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που παρέχει στους αποφυλακισµένους
κατά τη διαδικασία της επανένταξής τους. Επίσης, παρουσίασε τους συνδέσµους
επανένταξης στην κοινότητα, την κα Νάση, Κοινωνική Λειτουργό από τον ∆ήµο
Αθηναίων, υπεύθυνη του Προγράµµατος Στέγαση και Εργασία, τον κ. Φουντουλάκη,
Κοινωνιολόγο-Εγκληµατολόγο από το Γραφείο Ειδικών Κοινωνικών Οµάδων του
ΟΑΕ∆ και τον κ. Πέτρο ∆αµιανό µε την ιδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής
Κοινωνικής Υποστήριξης της Περιφέρειας Αττικής.
Κατόπιν το λόγο πήραν οι δύο σύµβουλοι που υπηρετούν στην ΕΠΑΝΟ∆Ο µε
παράλληλα καθήκοντα, η κα Σ. Καυκούλα, Κοινωνική Λειτουργός και η κα ∆.
Θεοδωρακοπούλου, Ψυχολόγος οι οποίες µίλησαν για τις δυσκολίες και τα
προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι αποφυλακισµένοι που απευθύνονται στο φορέα
µας. Ακολούθως παρουσιάστηκε η νεώτερη καινοτόµα δράση της ΕΠΑΝΟ∆ΟΥ, ο
Ξενώνας Προσωρινής Φιλοξενίας Αποφυλακισθέντων από την Υπεύθυνη κ. Έλλη
Ανίτση, Ψυχολόγο-Εγκληµατολόγο.
Τις παρουσιάσεις και την εποικοδοµητική συζήτηση που ακολούθησε έκλεισε η
Πρόεδρος του ∆.Σ. Καθηγ. Χριστίνα Ζαραφωνίτου η οποία συνόψισε τα βασικά
συµπεράσµατα της συζήτησης, µιας συζήτησης όπου η ιδέα, οι καλές πρακτικές και η
εµπειρία του ενός έγιναν κοινός τόπος και για τους άλλους.
Στη συνέχεια οι σύνδεσµοι ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της ΕΠΑΝΟ∆ΟΥ,
ειδικότερα στους χώρους που διεξάγονται οι συνεδρίες συµβουλευτικής και τα
εργαστήρια. Η συνάντηση εργασίας ολοκληρώθηκε µε την ξενάγησή τους στον
Ξενώνα Προσωρινής Φιλοξενίας Αποφυλακισθέντων της ΕΠΑΝΟ∆ΟΥ όπου οι
σύνδεσµοι άκουσαν µε µεγάλο ενδιαφέρον τους φιλοξενούµενους, συζήτησαν µαζί
τους, περιηγήθηκαν από τους ίδιους στους χώρους του ξενώνα και δοκίµασαν τα
υπέροχα εδέσµατα που ετοίµασαν οι φιλοξενούµενοι για την συνάντηση.
Θα ακολουθήσει και δεύτερη συνάντηση εργασίας στις 8 ∆εκεµβρίου 2018, ώρα
10:00 – 14:00 στη Θεσσαλονίκη, στο Αµφιθέατρο του Μουσείου Βυζαντινού
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Πολιτισµού, µε τους συνδέσµους επανένταξης από τα καταστήµατα κράτησης της
Βορείου Ελλάδας.
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