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Η παπαδειγμαηική ζςνεπγαζία και αλληλεγγύη ηηρ Ποπηογαλίαρ ανοίγει για ππώηη 

θοπά μια πόπηα ελπίδαρ για ηα αζςνόδεςηα παιδιά 
 

Μια εξαιπεηικά ζημανηική ζηιγμή ζηη ζηήπιξη ηων αζςνόδεςηων παιδιών πος βπίζκονηαι εγκλωβιζμένα ζηην Ελλάδα  
 

 
Τελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα, ε ΚΔΤΑδξαζε ζπλόδεπζε πέληε αζπλόδεπηνπο αλήιηθνπο από ηελ 
Διιάδα ζηελ Πνξηνγαιία. Γηα πξώηε θνξά, έγηλε δπλαηή ε απνδνρή από ρώξα ηεο Δ.Δ. 
αζπλόδεπησλ παηδηώλ, ηα νπνία δελ εληάζζνληαη ζην πξόγξακκα κεηεγθαηάζηαζεο θαη δελ έρνπλ 
θαλέλα ζπγγελή ζε άιιε ρώξα ηεο Δ.Δ. Πξόθεηηαη γηα ηα εθαηνληάδεο «άιια» αζπλόδεπηα παηδηά, 

πνπ έρνπλ εγθισβηζηεί ζηελ Διιάδα θαη ζπρλά δηαβηνύλ ζε απαξάδεθηεο ζπλζήθεο, ιόγσ έιιεηςεο 
ζέζεσλ ζε θαηάιιειεο δνκέο θηινμελίαο, κε απνηέιεζκα λα νδεγνύληαη ζηα ρέξηα ησλ δηαθηλεηώλ. 
 

Από ηνλ Ηνύλην ηνπ 2016, ζην πιαίζην ηεο επίζθεςεο ηεο Πξνέδξνπ ηεο ΚΔΤΑδξαζεο Ιώξαο Παππά  
ζηελ Πνξηνγαιία, γηα ηελ απνδνρή ηνπ Βξαβείνπ Βνξξά-Λόηνπ ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο, 
μεθίλεζαλ νη πξώηεο επαθέο γηα λα δερηεί ε Πνξηνγαιία ηα αζπλόδεπηα παηδηά από ηελ Διιάδα κέζσ 
ηνπ θαλνληζκνύ Γνπβιίλν ΗΗΗ. Γελλήζεθε κηα ππνδεηγκαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμύ ηεο ΚΔΤΑδξαζεο, 
ηεο Πνξηνγαιηθήο Σπλνκνζπνλδίαο Οξγαλώζεσλ Αιιειεγγύεο CΛΗS θαη ησλ αξκόδησλ 
Πνξηνγαιηθώλ Υπνπξγείσλ. Κε ηελ άκεζε αληαπόθξηζε θαη ζπλεξγαζία ηεο Διιεληθήο Υπεξεζίαο 
Αζύινπ θαη ηεο Δηζαγγειέσο Αλειίθσλ Αζελώλ, θαηέζηε γηα πξώηε θνξά εθηθηό απηό πνπ κέρξη 
πξόηηλνο ζεσξνύληαλ αδύλαην: λα δνζεί ε δπλαηόηεηα ζε αζπλόδεπηα παηδηά λα ρηίζνπλ ην κέιινλ 
ηνπο ζε άιιεο ρώξεο ηεο Δ.Δ.. 
 

«Γελ ζα μεράζσ πνηέ ηελ ειπίδα ζηα κάηηα ησλ παηδηώλ, όηαλ ηνπο αλαθνηλώζακε όηη ηειηθά ηα 
θαηαθέξακε. Αθόκα θη εκείο δελ κπνξνύζακε λα ην πηζηέςνπκε! Πξνζπαζνύκε θαζεκεξηλά λα 
ζηεξίμνπκε πεξηζζόηεξα από 700 παηδηά κέζσ ηνπ Γηθηύνπ Δπηηξνπείαο, θάπνηα κέλνπλ ζηνλ δξόκν, 
θάπνηα ζε θαηαπιηζκνύο. Τα πέληε παηδηά πνπ πήγαλ ζηελ Πνξηνγαιία καο έρνπλ δώζεη δύλακε γηα 
λα ζπλερίζνπκε ηνλ θαζεκεξηλό καο αγώλα», αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ε Εσή, κέινο ηνπ Γηθηύνπ 
Δπηηξνπείαο Αζπλόδεπησλ Αλειίθσλ ηεο ΚΔΤΑδξαζεο, πνπ ζπλόδεπζε ηα παηδηά ζην ηαμίδη ηνπο. 
 

Ηδηαίηεξα ζπγθηλεηηθή είλαη ε ζπκβνιή ηνπ Just Cycling, κηαο πξσηνβνπιίαο ηεο Διβεηηθήο 
Οξγάλσζεο No More Walking, θαηά ηελ νπνία πνδειάηεο από πνιιέο ρώξεο ηεο Δπξώπεο έλσζαλ 
ηηο δπλάκεηο ηνπο ηνλ Κάην ηνπ 2016, δηαλύνληαο ηελ δηαδξνκή Άκζηεξληακ - Ινλδίλν - Άκζηεξληακ 
γηα λα ζπλδξάκνπλ ζηηο δξάζεηο ηεο ΚΔΤΑδξαζεο γηα ηα αζπλόδεπηα παηδηά. Κε ηε βνήζεηά ηνπο 
θαηαθέξακε λα θαιύςνπκε ηα έμνδα κεηαθίλεζεο ησλ πέληε παηδηώλ ζηελ Πνξηνγαιία θαη λα 
ζηεξίμνπκε ηηο πνξηνγαιηθέο Οξγαλώζεηο πνπ αλέιαβαλ ηε θξνληίδα ησλ παηδηώλ από ηελ Διιάδα.  
 

Ζ ΚΔΤΑδξαζε ζπλερίδεη ηελ πξνζπάζεηα εμεύξεζεο πόξσλ γηα ηελ άκεζε κεηάβαζε θαη άιισλ 
παηδηώλ ζηελ Πνξηνγαιία. 
 

«Δθθξάδνπκε ηε βαζηά επγλσκνζύλε καο γηα όινπο ηνπο αλζξώπνπο πνπ ζπλέβαιαλ ζε απηήλ ηελ 
πξνζπάζεηα θαη ειπίδνπκε νη επξσπατθνί ζεζκνί θαη νη θπβεξλήζεηο λα εκπλεπζηνύλ, λα ζηεξίμνπλ 
θαη λα αλαδείμνπλ απηό ην εμαίξεην παξάδεηγκα ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγύεο. Φξεηάδεηαη ηόικε, 
επηκνλή θαη πίζηε ζηηο επξσπατθέο αμίεο», δειώλεη ε πξόεδξνο ηεο ΚΔΤΑδξαζεο Ιώξα Παππά. 
 

 

 

http://www.metadrasi.org/
cnis.pt
https://www.justcycling.ch/


 

 
Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: Καξε-Ιώξα Θαπνδίζηξηα, Υπεύζπλε Γεκνζηόηεηαο 

T: +30 214 1008 700 direct 270 Κ: +30 6975 846149 • Email: capodistria.metadrasi@gmail.com 
www.metadrasi.org     facebook.com/metadrasi     twitter.com/metadrasi 

     
Δληαηηθά καζήκαηα πνξηνγαιηθήο γιώζζαο ζηα γξαθεία ηεο ΚΔΤΑδξαζεο, θαηά ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο πξηλ ην 
ηαμίδη. Τα παηδηά εμέθξαζαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ζην πνξηνγαιηθό πνδόζθαηξν. 
 

 
Τα πέληε παηδηά απνραηξεηνύλ ηελ Αζήλα, ζπλνδεπόκελα από κέιε ηεο νκάδαο ηεο ΚΔΤΑδξαζεο. 

 

 
Ζ ζηηγκή ζπλάληεζεο ησλ παηδηώλ κε ηηο πνξηνγαιηθέο αξρέο ζην αεξνδξόκην ηεο Ιηζαβόλαο, όπνπ ζε θιίκα 

ζπγθίλεζεο αληάιιαμαλ δώξα. 

 

 
Τα παηδηά πέξαζαλ ηηο πξώηεο εκέξεο κε πνιιέο δηαθνξεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη εκπεηξίεο. Σην επίθεληξν, πάιη 
ην πνδόζθαηξν, κε ηελ κπάια πνπ ηαμίδεςε καδί ηνπο - δώξν ηνπ εζεινληή δαζθάινπ ηνπο ζηα Πνξηνγαιηθά. 


