
ΜΠΑΜΠΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ Β1



Περισσότερα από 3,3 

εκατομμύρια πρόσφυγες έχουν 

διαφύγει από την Ουκρανία από 

την έναρξη της ρωσικής 

εισβολής, ανακοίνωσε η Υπατη

Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες, ενώ περί τα 6,5 

εκατομμύρια έχουν μετακινηθεί 

εντός της Ουκρανίας.





«Οι άνθρωποι συνεχίζουν να 

φεύγουν διότι φοβούνται τις 

βόμβες, τις αεροπορικές 

επιδρομές και τις τυφλές 

καταστροφές», δήλωσε ο 

επικεφαλής της Υπατης

Αρμοστείας Φιλίππο

Γκράντι.«Η βοήθεια είναι 

ζωτικής σημασίας, αλλά δεν 

μπορεί να βάλει τέλος στον 

φόβο. Αυτό μπορεί να το κάνει 

μόνο ο τερματισμός του 

πολέμου».









Εξι στους δέκα ουκρανοί πρόσφυγες 

διασχίζουν τα σύνορα με την Πολωνία. Ο 

συνολικός αριθμός των Ουκρανών που έχει 

φθάσει μέχρι σήμερα στην χώρα έχει ξεπεράσει 

τα 2 εκατομμύρια.

Περί τις 500.000 Ουκρανοί έχουν φθάσει στην 

Ρουμανία, στους οποίους περιλαμβάνονται 

πρόσφυγες που διέσχισαν τα σύνορα της 

Ουκρανίας με την Μολδαβία και 

κατευθύνθηκαν προς την Ρουμανία.



Επίσημα στοιχεία λένε πως μέχρι 

τις 16 Μαρτίου (τις πρώτες δύο 

εβδομάδες δηλαδή του πολέμου), 

είχαν φτάσει στην Ελλάδα και στην 

Κύπρο πάνω από 12.000 Ουκρανοί 

πρόσφυγες.









Στις δομές προσφύγων που 

λειτουργούν στη χώρα μας υπάρχουν 

ειδικές τάξεις σχολείων για παιδιά 

πρόσφυγες από την Ουκρανία. 

Ωστόσο ελάχιστοι είναι αυτοί που 

στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο. 

Οι περισσότεροι περιμένουν να 

τελειώσει ο πόλεμος και να γυρίσουν 

στα σπιτικά τους. 







Η UNICEF και η Ύπατη Αρμοστεία καλούν τα κράτη 

που γειτνιάζουν ή έχουν επηρεαστεί από την 

κατάσταση στην Ουκρανία να διασφαλίσουν την 

άμεση ταυτοποίηση και καταγραφή των ασυνόδευτων 

και χωρισμένων από τις οικογένειές τους παιδιών που 

εγκαταλείπουν την Ουκρανία, αφού τους επιτραπεί η 

πρόσβαση στο έδαφός τους.

Τα κράτη θα πρέπει να διαθέτουν ασφαλείς χώρους για 

τα παιδιά και τις οικογένειες αμέσως μόλις διασχίσουν 

τα σύνορα, οι οποίοι να είναι συνδεδεμένοι με τα 

εθνικά συστήματα παιδικής προστασίας.



Πηγές – Βιβλιογραφία – Δικτυογραφία:

https://www.unhcr.org/gr/25253-unaccompanied-
separated-children-fleeing-escalating-conflict-
ukraine.html
https://m.naftemporiki.gr/story/1844065/oie-
pano-apo-33-ekatommuria-prosfuges-exoun-
diafugei-apo-tin-oukrania
https://www.kathimerini.gr/
https://www.ethnos.gr/greece/article/199579/hep
omenhmeratonoykranonprosfygonsthnelladaapotisfl
ogestoypolemoystonagonagiasteghkaiekdoshafm

https://www.unhcr.org/gr/25253-unaccompanied-separated-children-fleeing-escalating-conflict-ukraine.html
https://m.naftemporiki.gr/story/1844065/oie-pano-apo-33-ekatommuria-prosfuges-exoun-diafugei-apo-tin-oukrania
https://www.kathimerini.gr/
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