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«Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία» 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2018 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δράσεις του Κέντρου Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ε.Ε.Σ. Αθήνας 

Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που φιλοξενούνται στο Κέντρο Φιλοξενίας Ανηλίκων που 
λειτουργεί ο Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα παρακολούθησαν την εντυπωσιακή παράσταση «Kung 

Fu Warriors» 

Το υπερθέαμα της ομάδας του θρύλου των πολεμικών τεχνών Jackie Chan είχαν την 

ευκαιρία να παρακολουθήσουν την Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2018, είκοσι (20) 

ασυνόδευτοι ανήλικοι που φιλοξενούνται στο Κέντρο Φιλοξενίας του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού στο Christmas Theater - Κλειστό Ολυμπιακό Στάδιο Γαλατσίου. 

Η παράσταση έκλεψε τις εντυπώσεις, καθώς περιελάμβανε μεταξύ άλλων εκπληκτικές 

εναέριες κινήσεις και βιντεοπροβολές που δημιουργούσαν μια μαγευτική 

κινηματογραφική ατμόσφαιρα. 

Σε μία προσπάθεια να τονώσει την ψυχική υγεία των ασυνόδευτων ανηλίκων που 

φιλοξενούνται στα Κέντρα Φιλοξενίας Ανηλίκων, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός 

υποστηρίζει σταθερά τη διοργάνωση ψυχαγωγικών αποδράσεων, δεδομένου ότι οι 

ανήλικοι αποτελούν την πλέον ευάλωτη ομάδα που έρχεται αντιμέτωπη σχεδόν 

καθημερινά με σειρά ψυχοφθόρων διαδικασιών, όπως την αίτηση ασύλου, την 

επανεγκατάσταση (relocation), τη διαδικασία της επανένωσης οικογενειών, κλπ. 

Επιπλέον, η συγκεκριμένη παράσταση εκτός από τον ψυχαγωγικό της χαρακτήρα και τη 

μοναδική της οπτική, απετέλεσε μια εξαιρετική διδακτική εμπειρία, καθώς ο Jackie Chan 

αποτελεί ζωντανή απόδειξη για τη δύναμη της θέλησης.  

Η εν λόγω δράση που πραγματοποιήθηκε μετά από πρόταση της εκπαιδευτικού της 

Κ.Φ.Α.Α Αθήνας, κας Σπυριδούλας Τσουκαλά, ήταν μία εξαιρετική ευκαιρία να ενισχυθεί 

το δέσιμο της ομάδας. 

Οι ανήλικοι που φιλοξενούνται στο κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αθήνας 

παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση «Το ταξίδι» στο Εθνικό Θέατρο 

Τη θεατρική παράσταση «Το ταξίδι», η οποία φιλοξενείται στις αίθουσες του μικρού 

Εθνικού Θεάτρου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στις 24 Νοεμβρίου 2018 δέκα 

(10) ασυνόδευτοι ανήλικοι που φιλοξενούνται στο Κέντρο Φιλοξενίας Ανηλίκων που 

λειτουργεί ο Ε.Ε.Σ. στην Αθήνα. 
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Σύμφωνα με τους συντελεστές της παράστασης, η υπόθεση αναφέρεται σε «δύο 

εφήβους που φεύγουν από την Ανατολή, αναζητώντας το όνειρο στη Δύση. 

Φτάνουν στην Αθήνα, γεμάτοι ελπίδες για μια νέα ζωή. Όμως τα πράγματα δεν 

είναι εδώ, όπως τα περιμένουν, καθώς η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα ονείρου. 

Ωστόσο όλοι προσαρμόζονται και έτσι έρχεται η επόμενη μέρα».  

Οι καταπληκτικές, κατά κοινή παραδοχή, ερμηνείες των  είκοσι (20) εφήβων, 

ηλικίας 14-19 ετών, που συμμετείχαν στην παράσταση (14 πρόσφυγες και 6 

Έλληνες), κατάφεραν όχι μόνο να ευαισθητοποιήσουν αλλά και να προβληματίσουν 

τους ανήλικους φιλοξενούμενους του Κ.Φ.Α.Α. Αθήνας, οι οποίοι είδαν κατ’ ουσία 

επί σκηνής τη μεταφορά πολλών στιγμιότυπων από τη ζωή τους.  

Ωστόσο, το εν λόγω θεατρικό εγχείρημα μόνο πικρή επίγευση δεν άφησε στους 

ανήλικους, καθώς το μήνυμα που τους πέρασε, όπως διαπιστώθηκε από την 

παιδαγωγική και βιωματική επεξεργασία της παράστασης που ακολούθησε, είναι 

πως η ζωή είναι ένα παζλ όπου το κακό εναλλάσσεται με το καλό και ο πόνος δίνει 

συχνά τη θέση του στη χαρά. Έτσι, το μόνο που χρειάζεται είναι να βρουν τον τρόπο 

να ενταχθούν στη νέα κοινωνία που ζουν ως μια παραγωγική, ενεργή ομάδα 

ανθρώπων. 

Η εν λόγω δράση πραγματοποιήθηκε ύστερα από πρόταση της εκπαιδευτικού του 

Κ.Φ.Α.Α. Αθήνας, κας Σπυριδούλας Τσουκαλά. 

 

 

 


