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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΧΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ε.Κ.Κ.Ν 
ΑΥΛΩΝΑ 

   
Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα… 
 
Μια ιδέα του πρώην Προέδρου του ΣΕΚΑ κ. Λένου Κωνσταντίνου, ένα όνειρο, 
ένας διακαής πόθος, ένα παράτολμο εγχείρημα, να μάθουμε την τέχνη του 
αλουμινά στους ανήλικους του Αυλώνα. 
 
Η πρώτη προσέγγιση με το Κατάστημα έγινε το 2008 και στέφθηκε με 
παταγώδη αποτυχία. Ψηλοί, απροσπέλαστοι τοίχοι, κλειστά μάτια και αυτιά. 
 
Το 2011 όμως, με την έλευση του πρώην διευθυντή κ. Παύλου Δουλάμη τα 
πράγματα άλλαξαν άρδην. Ο κ. Δουλάμης άλλαξε τελείως το περιβάλλον 
συνεργασίας, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος να ευδοκιμήσει αυτό το 
σχέδιο. Με την αμέριστη συμπαράσταση και υποστήριξη του διευθυντή του 
Δημοτικού Σχολείου Ε.Κ.Κ.Ν Αυλώνα κ. Νίκου Αρμένη, ο οποίος ήταν ήδη 
πεπεισμένος στην αναγκαιότητα, του ότι η τεχνική εκπαίδευση πρέπει να 
αναλάβει τα ηνία στους χώρους κράτησης. 
 
Αυτοί οι δύο ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι, βοήθησαν τον ΣΕΚΑ, μέσω του 
ΙΝΚΑΛ, να υποβάλει αίτημα προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο 
εγκρίθηκε και έτσι προχωρήσαμε στην ίδρυση και λειτουργία της Σχολής 
Ειδίκευσης Τεχνιτών Αλουμινίου. Καταρτίστηκε το πρόγραμμα σπουδών, 
ανακατασκευάστηκε ένα κτίριο εντός των φυλακών, το Υπουργείο Παιδείας 
παραχώρησε τις αίθουσες του Δημοτικού Σχολείου για τα θεωρητικά 
μαθήματα και το όνειρο άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά.  
 
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν επίσης και η ανταπόκριση πολλών επιχειρήσεων του 
κλάδου μας, που έσπευσαν να βοηθήσουν προσφέροντας πρώτες ύλες, 
μηχανήματα, εξαρτήματα και αναλώσιμα, καθώς και υλική και ηθική 
υποστήριξη. 
 
Ο 1ος κύκλος των μαθημάτων ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου του 2011 με 12 
μαθητές και ολοκληρώθηκε στις 19 Ιουλίου 2012.  
 
Ο 2ος κύκλος ξεκίνησε την 5η Οκτωβρίου 2012 με 14 μαθητές και 
ολοκληρώθηκε στις 7 Μαΐου 2013. 
 

Ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας πραγματοποίησε 
επίσκεψη στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα στις 16 Απριλίου 
2013. Συνομίλησε με τον εκπαιδευτή των παιδιών κ. Κωνσταντίνο Λένο  για 
τη λειτουργία της σχολής, τους συνεχάρη  για το κοινωνικό τους έργο και  
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εξέφρασε τον ενθουσιασμό του, λέγοντας ότι η επίσκεψη του ήταν μάθημα 
ζωής. 
 
Ο 3ος κύκλος ξεκίνησε την 3η Δεκεμβρίου 2013 με 21 μαθητές και 
ολοκληρώθηκε στις 24 Ιουλίου 2014. 
 
Ο 4ος κύκλος ξεκίνησε την 11η Νοεμβρίου 2014 με 15 μαθητές και 
ολοκληρώθηκε στις 14 Μαΐου 2015. 
 
Ο 5ος κύκλος ξεκίνησε την 27η Νοεμβρίου 2015 με 20 μαθητές και 
ολοκληρώθηκε στις 2016. 
 
Ο 6ος κύκλος ξεκίνησε την 22η Νοεμβρίου 2016 με 15 μαθητές και 
ολοκληρώθηκε στις 22 Ιουνίου 2017. 
 
Ο 7ος  κύκλος ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2018 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 
του 2019. 
 
Όλοι οι κύκλοι ολοκληρώνονται με γραπτές εξετάσεις και απονομή 
διπλωμάτων ειδίκευσης στους επιτυχόντες. 
 

Τον Ιούλιο του 2017 ο ΣΕΚΑ βραβεύθηκε για αυτή την εθελοντική του δράση.  

 
Η βράβευση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 16 Ιουλίου στη διάρκεια των 
εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Εθελοντισμού Voluntary Action στην 
Τεχνόπολη στο Γκάζι, στο «Αμφιθέατρο Ρ/Σ Αθήνα 9.84». 
 
Έγινε στο πλαίσιο των Βραβείων Εθελοντισμού 2017 «Voluntary Action» και 
συγκεκριμένα για την Κατηγορία Βραβείου «Εκπαίδευση». 

Είμαστε ακόμα εδώ… 

Και συνεχίζουμε… 

 
Ο Πρόεδρος ΣΕΚΑ 
 
 
 
 
 
Κωνσταντίνος Διαμαντής     
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