ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκδηλώσεις του Ν.Π.Ι.Δ ΕΠΑΝΟΔΟΣ στο ΚΚ Χαλκίδας, στο ΚΚ Γυναικών
Ελεώνα Θήβας και στο ΕΚΚΝ Αυλώνα – Convicts Upskilling Pathways (CUP)

Σε κλίμα ιδιαίτερης συγκίνησης, αλλά και αισιοδοξίας πραγματοποιήθηκαν μέσα στο
Δεκέμβριο του έτους 2021 στο Κατάστημα
Κ
Κράτησης Χαλκίδας (15/12/2021)
(15/12/2021), στο
Κατάστημα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα Θήβας (20/12/2021) και στο Ειδικό
Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα (29/12/2021),, εκδηλώσεις της Επανόδου
Ν.Π.Ι.Δ., φορέα εποπτευόμενου από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με θέμα
«Η
Η “επάνοδος” στην κοινωνική επανένταξη ξεκινά πριν από την αποφυλάκιση –
Το παρόν και το μέλλον της επαγγελματικής επανένταξης των αποφυλ
αποφυλακισμένων».
Οι εκδηλώσεις οργανώθηκαν στο πλαίσιο του εγκεκριμένου ευρωπαϊκού
προγράμματος “Convicts Upskilling Pathways (CUP)” που χρηματοδοτείται από το
Erasmus+, Άξονας «Στρατηγικές Συμπράξεις
Συμπράξεις στην Εκπαίδευση Ενηλίκων» στο οποίο
συμμετέχει ως εταίρος
ίρος και η Επάνοδος Ν.Π.Ι.Δ. και στο πλαίσιο του οποίου
λειτούργησαν πιλοτικά στα εν λόγω Καταστήματα εκπαιδευτικά εργαστήρια
εργαστήρια. Πιο
συγκεκριμένα λειτούργησαν πιλοτικά στο ΚΚ Χαλκίδας «Εργαστήριο κατασκευής
στρωμάτων», στο ΚΚ Γυναικών Θήβας «Εργαστήριο
«
κοπτικής-ραπτικής»
ραπτικής» και στο
ΕΚΚΝ Αυλώνα «Εργαστήριο μηχανολογίας αυτοκινήτου». Tο συγκεκριμένο
πρόγραμμα στοχεύει στην εν γένει ενίσχυση της μεσοπρόθεσμης και
μακροπρόθεσμης απασχολησιμότητας και κοινωνικής επανένταξης 210 ανδρών και
γυναικών κρατουμένων σε έξι ευρωπαϊκές φυλακές στην Ιταλία, την Ελλάδα, την
Κύπρο και την Ολλανδία, μέσω του σχεδιασμού και της πιλοτικής εφαρμογής
καινοτόμων εργαλείων εκπαίδευσης και παρακολούθησης τα οποία δοκιμάστηκαν
στα παραπάνω εργαστήρια των τριών Καταστημάτων Κράτησης.
Στις εκδηλώσεις μεε πρωταγωνιστές/πρωταγωνίστριες τους
του μαθητές και μαθήτριες
που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα παραπάνω
ω δίμηνα προγράμματα κατάρτισης τα οποία
καινοτόμησαν αναπτύσσοντας παράλληλα τεχνικές, βασικές και κοινωνικές
δεξιότητες, απονεμήθηκαν βεβαιώσεις παρακολούθησης και στο
το δεύτερο μέρος
πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις τις οποίες οργάνωσε και συντόνισε η Δ/ντρια της
Επανόδου που έχει την επιστημονική ευθύνη του προγράμματος κα Φ. Μηλιώνη
Μηλιώνη. Στις
εκδηλώσεις συμμετείχαν καταξιωμένοι
κατ
επαγγελματίες από τον χώρο
ρο του αντικειμένου
της κατάρτισης (κατασκευή στρώματος, ραπτική-γυναικεία
ραπτική γυναικεία μόδα και μηχανολογία

αυτοκινήτου). Οι συζητήσεις αυτές που ακολούθησαν το πρότυπο των ευρωπαϊκών
ανοικτών εκδηλώσεων που οργανώνονται τακτικά στις ευρωπαϊκές φυλακές, είχαν
στόχο αφενός να «ανοίξουν» τη φυλακή στην κοινότητα αφετέρου να γνωρίσουν τους
σημερινούς κρατούμενους και υποψήφιους εργαζόμενους με τους πιθανούς
μελλοντικούς τους εργοδότες τους, μετά την αποφυλάκισή τους, να άρουν τα
εμπόδια και να συμβάλουν στην ομαλότερη εργασιακή τους επανένταξη. Στις
συζητήσεις αυτές οι κρατούμενοι/ες ενημερώθηκαν για την Επάνοδο και τις
υπηρεσίες που προσφέρει στον τομέα της κοινωνικής επανένταξης και στη συνέχεια
δόθηκε ο λόγος στους ομιλητές οι οποίοι παρουσίασαν τις επαγγελματικές
προοπτικές του τομέα που καθένας τους εκπροσωπούσε. Στο τέλος έλαβαν τον λόγο
οι κρατούμενοι/ες μαθητές/ριες οι οποίοι εξέφρασαν τις επιθυμίες τους, μοιράστηκαν
τις αγωνίες τους καθώς και την αισιοδοξία τους για το μέλλον.
Επίσης, στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους εκλεκτοί
προσκεκλημένοι, οι οποίοι βοήθησαν στην προβολή του προγράμματος και του έργου
της Επανόδου στα Καταστήματα Κράτησης. Στην εκδήλωση στο ΚΚ Χαλκίδας
παραβρέθηκαν η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου κα Μαρία Γεωργίου, η τότε Γενική
Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής κα Σοφία Νικολάου, η Δήμαρχος
Χαλκιδαίων κα Έλενα Βάκα, ο Διοικητής του ΟΑΕΔ κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης, η
Πρόεδρος του ΝΠΙΔ "ΕΠΑΝΟΔΟΣ" Καθηγήτρια κ. Χριστίνα Ζαραφωνίτου και
άλλοι εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Στην εκδήλωση στο ΚΚ Γυναικών Θήβας
παραβρέθηκαν η σχεδιάστρια μόδας Λουκία, η ηθοποιός, παρουσιάστρια και
σχεδιάστρια μόδας Μαρία Μπακοδήμου, ο Γεν. Δ/ντής Γενικής Γραμματείας
Αντεγκληματικής Πολιτικής κ. Π. Προκοπίου, η Πρόεδρος του ΝΠΙΔ "ΕΠΑΝΟΔΟΣ"
Καθηγήτρια κ. Χριστίνα Ζαραφωνίτου, η εκπρόσωπος της ΚΟΙΝΣΕΠ 3/4 κ. Γ.
Πιτσάκη, η διδάσκουσα στα ΙΕΚ ΑΚΜΗ κα Α. Ξανθάκη, ο συντονιστής στο Δίκτυο
Κρατουμένων και Αποφυλακισμένων γυναικών κ. Κ. Πυρουνάκης, ο Πρόεδρος της
ΚΟΙΝΣΕΠ Νέοι Ορίζοντες κ. Π. Φραγκιάς και οι μεταπτυχιακές φοιτήτριες του ΠΜΣ
Εγκληματολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Τέλος, στην εκδήλωση στο ΕΚΚΝ
Αυλώνα παραβρέθηκαν ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη αρμόδιος για την
Αντεγκληματική Πολιτική κ. Ελευθέριος Οικονόμου, ο Περιφερειάρχης Αττικής κ.
Γεώργιος Πατούλης, ο Τομεάρχης Πολιτικής Προστασίας του ΚΙΝΑΛ κ. Μαρίνος
Σκανδάμης η πρώην Εισαγγελέας Αρείου Πάγου κ. Ξένη Δημητρίου, η
Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών του Τμήματος Ανηλίκων κ. Σοφία
Σισμανίδου, η Πρόεδρος του ΝΠΙΔ "ΕΠΑΝΟΔΟΣ" Καθηγήτρια κ. Χριστίνα
Ζαραφωνίτου, η Πρόεδρος του ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς» κ. Βασιλική Μυλωνά, ο
Πρόεδρος της ΟΣΥΕ κ. Σ. Καρακίτσος, ο δημοσιογράφος-εκπαιδευτικός κ. Τάκης
Πουρναράκης, ο Public Relations Manager της Kosmocar Α.Ε. κ. Νικόλαος
Μαρτίνος καθώς και εκπρόσωποι των επαγγελμάτων του χώρου της αυτοκίνησης.
Θερμές ευχαριστίες στους Δ/ντές των Καταστημάτων κ. Σ. Αθανασίου (ΚΚ
Χαλκίδας), τον κ. Γ. Μακρή (ΚΚ Γυναικών Θήβας) και κ. Σ. Πατσογιάννη (ΕΚΚΝ
Αυλώνα) και σε όλα τα μέλη της κοινωνικής υπηρεσίας και του σωφρονιστικού
προσωπικού για την στήριξη στην υλοποίηση των πιλοτικών προγραμμάτων και των
εκδηλώσεων.
Η ιδιαίτερη αναφορά κι ευχαριστίες αρμόζουν στην συντονίστρια του προγράμματος,
κοινωνιολόγο, κα Μάρθα Λεμπέση και στην ομάδα αυτή των επιστημόνων που παρά
τις όποιες προκλήσεις και δυσκολίες της πανδημίας κατάφερε να συντονίσει τα
εργαστήρια διάρκειας 90 ωρών, να εκπαιδεύσει, να ενδυναμώσει και να εμπνεύσει

τους /τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες, ώστε να καλλιεργήσουν πέρα από γνώσεις,
ευθύνη κι όραμα στους/στις εν δυνάμει αποφυλακισμένους/αποφυλακισμένες.
Θερμές ευχαριστίες στην ψυχολόγο και υπεύθυνη επανένταξης κα Δ.
Θεοδωρακοπούλου καθώς και στην κοινωνική λειτουργό, συνεργάτιδα της Επανόδου
κ. Μ. Αραβανή και στους εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες, Α. Πέππα, Γ. Ζόμπολα και Μ.
Μπρούζα χωρίς τη συμβολή των οποίων δεν θα είχε υλοποιηθεί το πρόγραμμα στο
ΕΚΚΝ Αυλώνα. Αντιστοίχως, στην κ. Μ. Πούλιου, ψυχολόγο, σύμβουλο
επανένταξης, στις συνεργάτιδες της Επανόδου την εργασιακή σύμβουλο κ. Ε.
Ανδριώτη και την κοινωνιολόγο κα Π. Κόλλια καθώς και στις εκπαιδεύτριες Γ.
Κατσαβριά και Maria Gale στο ΚΚ Γυναικών Θήβας. Τέλος, ιδιαίτερες ευχαριστίες
στον υπεύθυνο επανένταξης Γ. Σιμωτά, στην κοινωνική λειτουργό Μ. Βάππα, στον
σωφρονιστικό υπάλληλο και εκπαιδευτή Π. Φαφούτη και στην ψυχολόγο,
συνεργάτιδα της Επανόδου κ. Η. Διακολαμπριανού στο ΚΚ Χαλκίδας.
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα CUP στην ιστοσελίδα του
προγράμματος https://www.cup-project.eu/, στην ιστοσελίδα του φορέα Επάνοδος
Ν.Π.Ι.Δ. www.epanodos.org.gr και στα τηλ.: +30 210 8815904 & +30 210 8815032,
email: grammateia@epanodos.org.gr.

Ακολουθούν φωτογραφικά στιγμιότυπα από τις εκδηλώσεις και την υλοποίηση των
εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο ΚΚ Χαλκίδας, στο ΚΚ Γυναικών Θήβας και στο
ΕΚΚΝ Αυλώνα.

ΚΚ Χαλκίδας «Εργαστήριο κατασκευής στρωμάτων»
Training module CUP: “Making bed mattresses”

Εκδήλωση Ν.Π.Ι.Δ ΕΠΑΝΟΔΟΣ στο ΚΚ Χαλκίδας στις 15/12/2021

ΚΚ Γυναικών Θήβας «Εργαστήριο κοπτικής-ραπτικής»
Training module CUP: “Sewing & women fashion”

Εκδήλωση Ν.Π.Ι.Δ ΕΠΑΝΟΔΟΣ στο ΚΚ Γυναικών Θήβας στις 20/12/2021

ΕΚΚΝ Αυλώνα «Εργαστήριο μηχανολογίας αυτοκινήτου»
Training module CUP: Car Engineering & Road Safety awareness

Εκδήλωση Ν.Π.Ι.Δ ΕΠΑΝΟΔΟΣ στο ΕΚΚΝ Αυλώνα στις 29/12/2021

