
«Η αλληλέγγυα συμπεριφορά των Ελλήνων και των Ελληνίδων απέναντι 
στους αιτούντες άσυλο και τα ασυνόδευτα παιδιά δεν επιδείχθηκε 

επειδή τα σύνορα ήταν ανοιχτά και η Ελλάδα ήταν χώρα διέλευσης. Δεν 
επιδείχθηκε γιατί υπήρχε η κρυφή πεποίθηση ότι ο κόσμος αυτός θα 

έφευγε για τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο τρόπος που οι τοπικές 
κοινωνίες προοδευτικά αγκαλιάζουν τις δομές μας και εντάσσουν στην 

καθημερινότητά τους τα ασυνόδευτα παιδιά και τους εφήβους που 
ζουν σε αυτές, αποδεικνύει το ακριβώς αντίθετο»  
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Η Γεωργία Τζανάκου, η Χρυσούλα Πατσού και η Μαριανέλλα Κλώκα μίλησαν στα ΜΜΕ για 
το κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών που λειτουργεί στην αχαϊκή 
πρωτεύουσα η PRAKSIS καθώς και συνολικότερα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
οι ανήλικοι πρόσφυγες-μετανάστες που βρίσκονται στην Ελλάδα. Η Γεωργία Τζανάκου, 
εκπρόσωπος της PRAKSIS στην Πάτρα, εξήγησε ότι το κέντρο φιλοξενίας των ασυνόδευτων 
ανηλίκων λειτουργεί στην πόλη από τον Μάρτιο του 2014 και έχει μέχρι σήμερα 
φιλοξενήσει πάνω από 500 παιδιά και εφήβους. Σήμερα φιλοξενεί 29 αγόρια ενώ σε 
συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στην ίδια δομή διαμένουν και άλλες ευάλωτες 
περιπτώσεις οικογενειών με πολύ μικρά παιδιά.  
 
 
 

Για την Πάτρα και τη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών 
Στην αρχή υπήρχαν πάρα πολλές δυσκολίες με την αποδοχή από την τοπική κοινωνία της 
λειτουργίας ενός κέντρου φιλοξενίας μέσα στην πόλη αλλά σταδιακά η πραγματικότητα 
κέρδισε όλες αυτές τις επιφυλακτικές τάσεις. «Τα παιδιά έχουν την ευκαιρία πρόσβασης στο 
σχολείο, έχουν δυνατότητες για εσωτερικές κι εξωτερικές δραστηριότητες με εθελοντές που τα έχουν 
αγκαλιάσει και το έχουν και οι ίδιοι προσωπικό στοίχημα να προσφέρουν εναλλακτικές στα παιδιά αυτά 
για την ομαλή τους προσαρμογή», σχολίασε η εκπρόσωπος της PRAKSIS στην Πάτρα. 
 
Το πρόγραμμα φιλοξενίας χρηματοδοτείται από κεφάλαια του ΕΟΧ και είναι μια κοινή 
προσπάθεια της PRAKSIS και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού ενώ τη διαχειριστική αρχή 
των κεφαλαίων έχει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης.  «Αναφορικά με τα ασυνόδευτα 
παιδιά δεν υπάρχει περιορισμός για το πόσο θα παραμείνουν στη δομή. Στην αρχή μας έβαζαν κάποιους 
περιορισμούς να παραμένουν μέχρι 6 μήνες έως ότου ολοκληρωθούν οι διαδικασίες καταγραφής από 
την υπηρεσία ασύλου, ωστόσο επειδή υπάρχουν και νομικά κενά αλλά και πολλές ελλείψεις και 
καθυστερήσεις στην εφαρμογή των διαδικασιών, κανένα παιδί δεν φεύγει εάν δεν έχει ολοκληρωθεί κάθε 
νόμιμη διαδικασία που το αφορά. Ακόμα και όταν ενηλικιωθούν δεν πρόκειται να τα αφήσουμε εάν δεν 
έχουμε φροντίσει για την μετα-παραπομπή τους σε κάποια άλλη δομή ενηλίκων», πρόσθεσε η Γεωργία 
Τζανάκου. 
 
Όσον αφορά τη διαδικασία που ακολουθείται, ένα παιδί καταγράφεται από τα κέντρα 
υποδοχής, παραμένει υπό κράτηση για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και κατόπιν μέσω του 
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Εισαγγελίας παραπέμπεται στους 
κατά τόπους ξενώνες. «Προσπαθούμε να διερευνήσουμε εάν υπάρχει οικογένεια κάπου στην Ευρώπη, 
να εξηγήσουμε τα δικαιώματα που έχουν και έχοντας πάντα τη συναίνεσή τους να προχωρήσουμε σε όλες 
τις νόμιμες ενέργειες. Αξίζει να τονίσουμε ότι οι διαδικασίες επανένωσης είναι πολύ χρονοβόρες και 
μπορεί να διαρκέσουν από 6 μήνες έως κι ένα χρόνο. Το μεγαλύτερο διάστημα που μας έχει πάρει για να 
επανενώσουμε έναν ανήλικο 6 ετών από την Συρία που τον εντοπίσαμε στην ΑΒΕΞ, με τον πατέρα του ήταν 
δυόμισι χρόνια», σημείωσε η Γεωργία Τζανάκου. 
 
 

Για το ταξίδι μέχρι την Ελλάδα και τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
Η δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα νησιά 
έχει αντίκτυπο σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού των ασυνόδευτων παιδιών και εφήβων μέχρι 
να φτάσουν στους ξενώνες της PRAKSIS ή να φύγουν από εκεί για άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες. Αποτελούν μια πρόσθετη επιβάρυνση σε ένα ήδη επιβαρυμένο ιστορικό που έχουν 
τα παιδιά καθώς διαφεύγουν από συνθήκες πολέμου ή διώξεων και έχουν εκτεθεί σε 
ασύλληπτες - για την ευρωπαϊκή καθημερινότητα - καταστάσεις μέχρι να φτάσουν στην 
Ελλάδα. Όπως αναφέρει η Χρυσούλα Πατσού «Οι περιπτώσεις είναι διαφορετικές. Μπορεί δηλαδή 
να ξεκίνησαν το ταξίδι τους με τον διακινητή, μπορεί να εγκλωβίστηκαν τα μέλη της οικογένειάς τους στην 
Τουρκία, μπορεί να απεβίωσαν οι δικοί τους κατά την διάρκεια του ταξιδιού. Επίσης μπορεί να 
χωρίστηκαν τη στιγμή που ο διακινητής τους επιβίβαζε στην βάρκα για να περάσουν στην Ελλάδα ή οι 
δικοί τους να κατάφεραν να φθάσουν νωρίτερα σε άλλη χώρα της Ευρώπης.» 



 
«Προσπαθούμε να διαχωρίσουμε τον τρόπο, με τον οποίο το ελληνικό κράτος υποδέχεται αυτά τα 
ασυνόδευτα παιδιά. Προσπαθούμε να διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν κρατήσεις ενηλίκων και ανηλίκων 
στον ίδιο χώρο, για πόσο διάστημα κρατούνται και σε τι συνθήκες. Υπάρχουν κάποιοι έφηβοι που είχαν 
δασκαλευτεί να δηλώσουν μεγαλύτερη ηλικία, πιστεύοντας ότι με αυτό τον τρόπο θα έφευγαν από την 
χώρα και αυτή την στιγμή εξακολουθούν να βρίσκονται σε κέντρα κράτησης ή σε κέντρα υποδοχής. Να 
σημειώσουμε ότι οι διαδικασίες διαπίστωσης της ανηλικότητας ενός παιδιού ή εφήβου είναι πολύ 
ελλιπείς και είναι εξαιρετικά δύσκολο, αν ένα παιδί δήλωσε ενήλικας να διαπιστωθεί μετά με σωστό 
τρόπο ότι είναι ανήλικο.  Η PRAKSIS είναι υπέρ της δημιουργίας μικτών διεπιστημονικών  ομάδων 
διαπίστωσης ανηλικότητας», είπε η Μαριανέλλα Κλώκα. 
 
 

 
Για τη κοινή δήλωση ΕΕ-Τουρκίας και την κρίση δημοκρατίας στην Ευρώπη 
Η Ελλάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή παγιδευμένη από την κοινή δήλωση ΕΕ-Τουρκίας και 
μαζί με τη χώρα παγιδεύονται και άνθρωποι που φεύγουν από εμπόλεμες ζώνες και τους 
ταλαιπωρούμε – ως Ευρώπη – ακόμα περισσότερο. «Σε λίγο θα κλείσουμε ένα χρόνο από τη 
στιγμή της εφαρμογής αυτής της απαράδεκτης συμφωνίας, απαράδεκτης και από νομικής αλλά και από 
ηθικής άποψης. Φοβάμαι ότι οι «εορτασμοί» θα συνοδευτούν με διεύρυνση των επιβαρύνσεων που θα 
δεχθεί ο πληθυσμός που βρίσκεται ήδη παγιδευμένος στα νησιά - τι άλλο μπορεί να συνεπάγεται η ίδρυση 
γραφείου επίβλεψης της εφαρμογής της σε ένα Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης; Το ενδιαφέρον είναι 
ότι ζούμε μια μεγάλη διαίρεση μεταξύ των κυβερνήσεων των χωρών της Ευρώπης και των λαών της 
Ευρώπης. Το αποτέλεσμα του πρόσφατου δημοψηφίσματος στην Ουγγαρία αποδεικνύει ότι ακόμα και 
κάτω από μεγάλη πίεση και ξενοφοβικό πλαίσιο, ο κόσμος στην πλειοψηφία του θέλει να υποδεχθεί τους 
αιτούντες άσυλο. Ζούμε στην Ευρώπη σήμερα μια βαθιά κρίση της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και 
είναι σαφές ότι οι λαοί που θέλουν την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απομακρύνονται από τις 
επιλογές που κάνουν προς διαφορετική κατεύθυνση οι κυβερνήσεις τους», ανέφερε η Μαριανέλλα 
Κλώκα. 
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