Αθήνα, 10 Ιουλίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εκπαιδευτική - Ψυχαγωγική εκδρομή των ασυνόδευτων ανηλίκων που φιλοξενούνται
στο Κ.Φ.Α.Α. Αθήνας
Εκπαιδευτική - ψυχαγωγική εκδρομή οργάνωσαν οι
επαγγελματίες του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων
Ανηλίκων (Κ.Φ.Α.Α.) Ε.Ε.Σ. Αθήνας, την Πέμπτη 4
Ιουλίου 2019, για τους είκοσι επτά (27) ασυνόδευτους
ανήλικους που φιλοξενούνται στο Κέντρο, με σημείο
αναφοράς τον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου.
Μολονότι ο κεντρικός άξονας της μονοήμερης
απόδρασης υπήρξε το νοτιότερο άκρο της πόλης των
Αθηνών και συγκεκριμένα ο Ναός του Ποσειδώνα στο
ακρωτήρι του Σουνίου, οι ανήλικοι είχαν την ευκαιρία
να επισκεφθούν το μεγαλύτερο μέρος της Αττικής
ακτογραμμής, με την εκδρομή να ξεκινά από το
κέντρο της Αθήνας και να ακολουθεί τη διαδρομή
Ραφήνα - Αρτέμιδα - Πόρτο Ράφτη - Λαύριο - Σούνιο Βάρκιζα - Φάληρο, για να καταλήξει και πάλι στο
κέντρο της πόλης.
Η πρώτη στάση της εκδρομής έγινε στο Λαύριο, όπου
οι ωφελούμενοι περιηγήθηκαν στην πόλη και στο
λιμάνι της περιοχής. Δεύτερη στάση ο αρχαιολογικός
χώρος του Σουνίου, όπου βρίσκεται ο Ναός του
Ποσειδώνα, τα απομεινάρια του Ναού της Αθηνάς Σουνιάδος, ένας μικρός οικισμός και το
φρούριο με τα τείχη του. Η πανοραμική θέα από το Ναό του Ποσειδώνα μάγευσε κυριολεκτικά
τους ανήλικους, οι οποίοι δε σταματούσαν να απαθανατίζουν το τοπίο με τα κινητά τους.
Νωρίτερα, είχε γίνει παρουσίαση από την εκπαιδευτικό της δομής και είχε μοιραστεί
εκπαιδευτικό υλικό, προκειμένου οι ανήλικοι να είναι ενήμεροι για την ιστορία του χώρου που
θα επισκεφθούν.
Μέσα σε κλίμα ευφορίας και ενθουσιασμού πραγματοποιήθηκε και η τελευταία στάση της
εκδρομής στη Βάρκιζα, όπου οι ανήλικοι απόλαυσαν το μεσημεριανό τους σε γνωστό εστιατόριο
της περιοχής.
Το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π.
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για την υλοποίηση του Έργου “Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ε.Ε.Σ.
στην Αγριά Βόλου, στην Αθήνα και στα Καλάβρυτα”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5022189, από το Εθνικό Πρόγραμμα
Ταμείου Ασύλου.

