
 

 

 
 

Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 
 

ΑΝΑΦΟΡΑ 
 

Για τον κ. Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου 
 

 
Θέμα: «Και ο Padou είναι δικό μας παιδί» διαμηνύει η Πρωτοβουλία Κορινθίας «Αλληλεγγύη στους 
πρόσφυγες» 

Ο βουλευτής Κορινθίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, καταθέτει ως 
αναφορά την ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας Κορινθίας «Αλληλεγγύη για τους πρόσφυγες» με την οποία 
καλούν τις αρμόδιες αρχές να επανεξετάσουν την υπόθεσή του ασύλου του Padou Bendo Mayumaμε μια 
ματιά που θα αναγνωρίζει τη σημαντική πρόοδο στη διαδικασία ένταξής του και που τον καθιστά 
παράδειγμα για ανάλογες περιπτώσεις. 

Ο Padou λοιπόν είναι ένα από τα ασυνόδευτα παιδιά που βρέθηκε μακριά από την πατρίδα που τον 

γέννησε, για να ξεφύγει από κινδύνους  που απειλούσαν την ίδια του τη ζωή. Ενηλικιώθηκε στη χώρα μας, 

ζώντας ενάμιση χρόνο τώρα στη Δομή προσφύγων της Κορίνθου. Εκεί η αγάπη του για την μουσική τον 

οδήγησε στο Καλογεροπούλειο Ίδρυμα, όπου παιδιά από τη δομή έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με 

τη μουσική σε συνεργασία με το Εl sistema Greece.  

Η περίπτωση του νεαρού πρόσφυγα είναι ακόμη μία από τις πολλές που έχουν αναδειχθεί το τελευταίο 
διάστημα και έχουν το ίδιο μοτίβο. Αφορούν ασυνόδευτα παιδιά που ενηλικιώθηκαν στην Ελλάδα ωστόσο 
με τις αλλαγές που έχει κάνει η Κυβέρνηση στη νομοθεσία και την κατάργηση της διάταξης για τη δυνατότητα 
των δικαστών των ανεξάρτητων Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών να παραπέμπουν σε άδεια διαμονής 
για ανθρωπιστικούς λόγους όταν κρίνουν ότι συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας ή προστασία της παιδικής 
ηλικίας ή έχουν αναπτυχθεί ισχυροί δεσμοί με τη χώρα. 

 
Επισυνάπτεται: Η από 19/11/2022 Ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας Κορινθίας «Αλληλεγγύη για 

τους πρόσφυγες» 
 

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε σχετικά. 
 
 

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2022 
 

ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΤΩΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ/ΡΙΕΣ 
 

Ψυχογιός Γεώργιος 

Αγαθοπούλου Ειρήνη 

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος) 

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία) 

Βαρδάκης Σωκράτης 



 

Βασιλικός Βασίλης 

Βίτσας Δημήτρης 

Γκιόλας Γιάννης 

Δρίτσας Θεόδωρος 

Ηγουμενίδης Νίκος 

Θραψανιώτης Εμμανουήλ 

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα) 

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά) 

Κουρουμπλής Παναγιώτης 

Λάππας Σπυρίδων 

Μάρκου Κωνσταντίνος 

Μουζάλας Γιάννης 

Μπάρκας Κωνσταντίνος 

Μπουρνούς Γιάννης 

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος) 

Νοτοπούλου Κατερίνα 

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης) 

Παπαηλιού Γιώργος 

Παπανάτσιου Κατερίνα 

Πούλου Παναγιού (Γιώτα) 

Φάμελλος Σωκράτης 

Φίλης Νίκος 

Φωτίου Θεανώ 

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης 

Χρηστίδου Ραλλία 

 

 

 

 



 

 


