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«Μη-συμβατικοί» χάρτες θα διευκολύνουν τον προσανατολισμό όσων μόλις 
έφτασαν στην πόλη, κάνοντάς τους να αισθάνονται "σαν στο σπίτι τους", καθώς 
και θα ενθαρρύνουν τους κατοίκους της πόλης να εξερευνήσουν νέους τρόπους 

προσέγγισης της γειτονιάς τους. 

 
Λευκωσία, Ιούνιος 2022 

Από τώρα και στο εξής, οι κάτοχοι διεθνούς προστασίας, οι αιτούντες άσυλο, οι νεοαφιχθέντες 
ανήλικοι και οι οικογένειές τους, καθώς και οι διεθνείς φοιτητές και πρόσφυγες, θα έχουν ένα νέο 
εργαλείο προσανατολισμού για την πόλη τους: τους "Μη συμβατικούς χάρτες" του έργου NEAR. 

Οι "μη συμβατικοί χάρτες" αυτοί, αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του NEAR - NEwly ARrived in a common 
home, εφαρμόστηκαν στις γειτονιές τεσσάρων ευρωπαϊκών πόλεων: Λισαβόνα (Bairro das 
Galinheiras), Λευκωσία, Μιλάνο (Κεντρικός Σταθμός-Martesana canal) και Περούτζια. Στόχος του 
NEAR είναι να τροχοδρομήσει μια διαδικασία αμοιβαίας εμπιστοσύνης, γνώσης και διαπολιτισμικών 
ανταλλαγών μεταξύ μεταναστών και τοπικών κοινοτήτων, δημιουργώντας την αίσθηση του ανήκειν 
σε ένα "νέο κοινό σπίτι" κάτω από την ιδέα "Σπίτι είναι το μέρος όπου βρίσκομαι αυτή τη στιγμή".  

Οι "μη-συμβατικοί χάρτες” αποτελούν βασικό εργαλείο προσανατολισμού για τους νεοαφιχθέντες 
μετανάστες και πολίτες. Έχουν σχεδιαστεί ως πραγματικές κατευθυντήριες γραμμές που 
προσφέρουν στους νεοεισερχόμενους πληροφορίες και συμβουλές για τα πιο σημαντικά -θεσμικά 
και λιγότερα γνωστά μέρη, βοηθώντας να εγκατασταθούν στη νέα πόλη και να αισθανθούν γρήγορα 
"σαν στο σπίτι τους". 

Αυτοί οι χάρτες, οι οποίοι είναι προσβάσιμοι μέσω Web App, προορίζονται επίσης να αποτελέσουν 
πηγή για τους πολίτες που επιθυμούν να ανακαλύψουν κρυμμένα σημεία της πόλης τους. Ωστόσο, 
αυτό που κάνει αυτούς τους χάρτες μοναδικούς είναι ότι τα "αντισυμβατικά" μέρη που 
παρουσιάζονται είναι το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας συνδιαμόρφωσης που διεξήχθη με τους 
δικαιούχους του έργου, συμπεριλαμβανομένων μελών της διασποράς (Community Agents), καθώς 
και παιδιών και φοιτητών, οι οποίοι αποφάσισαν να μοιραστούν τις εμπειρίες, τις γνώσεις, τις 
ιστορίες, τα συναισθήματα και τις αναμνήσεις τους που σχετίζονται με την πόλη.  

Στους χάρτες αυτούς, μπορεί οποιοσδήποτε να συνεισφέρει με νέες σημαντικές τοποθεσίες, 
επικοινωνώντας με τους υπεύθυνους του έργου.  

Το φθινόπωρο του 2022, στις πόλεις που συμμετέχουν στο έργο NEAR, σε συνδυασμό και με άλλες 
δραστηριότητες, θα πραγματοποιηθεί ένα κυνήγι θησαυρού, όπου ντόπιοι πολίτες και οι 
νεοαφειχθέντες μετανάστες θα μπορούν να εξερευνήσουν την πόλη παρέα. 

Ο "μη-συμβατικό χάρτης" της Λευκωσίας, καλύπτει την περιοχή της Παλιάς Πόλης της Λευκωσίας και 
των Τειχών της, μια ιδανική περιοχή για την ανάπτυξη ιδεών, εκδηλώσεων και σχέσεων. Η γειτονιά 
αυτή επιλέχθηκε επειδή αποτελεί κεντρική περιοχή, όπου κατά την διάρκεια των ετών, λαμβάνουν 
χώρα πολλές δραστηριότητες για την ενσωμάτωση. Ένας αριθμός συλλόγων και υπηρεσιών που 
υποστηρίζουν τους νεοαφιχθέντες μετανάστες βρίσκονται στην περιοχή, επομένως γίνεται γρήγορα 

https://www.giustieventi.it/siti-web/near/area/lefkosia/


 

ένα γνωστό μέρος γι' αυτούς. Η περιοχή της παλιάς πόλης της Λευκωσίας και τα τείχη της, παρέχει 
έναν ασφαλή χώρο όπου οι μετανάστες συγκεντρώνονται, βρίσκοντας ένα μέρος όπου μπορούν να 
το ονομάσουν «σπίτι». Η οδός Λήδρας, η οδός Ονασαγόρου και τα γύρω πάρκα συνθέτουν έναν 
οικείο και φιλικό χώρο για αλληλεπίδραση, κοινωνικοποίηση και γνωριμία με ένα μείγμα πολιτισμών 
και κουλτούρων. 

Οι "μη-συμβατικοί χάρτες" θα δημιουργηθούν επίσης για τους διεθνείς φοιτητές πανεπιστημίων που 
επιθμούν να σπουδάσουν στο Μιλάνο, την Περούτζια, τη Λισαβόνα και τη Λευκωσία. Το έργο αυτό 
συντονίζεται από το Università Cattolica del Sacro Cuore και περιλαμβάνει το Πανεπιστήμιο για 
αλλοδαπούς της Περούτζια, το KES College στη Λευκωσία και το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο ISCTE - 
IUL της Λισαβόνας, με στόχο την καθοδήγηση των νεοαφιχθέντων φοιτητών. Οι χάρτες αυτοί δεν θα 
περιέχουν μόνο υπηρεσίες προσανατολισμού που προσφέρουν τα πανεπιστήμια, αλλά και βασικές 
πληροφορίες για αντισυμβατικά σημεία, όπως κοινοτικά κέντρα, καφέ και μπαρ δικτύωσης, αθλητικά 
κέντρα, μαθήματα γλώσσας, πολιτιστικά μέρη και προτάσεις για στέγαση. 

Οι χάρτες για τους διεθνείς φοιτητές θα είναι διαθέσιμοι από τον Ιούνιο του 2022 στην ιστοσελίδα 
του NEAR εδώ . 

Εκτός από τους χάρτες που συνδημιουργήθηκαν με ξένους φοιτητές μαζί με εκπροσώπους διεθνών 
φοιτητικών δικτύων, θα παραχθούν και τέσσερα εγχειρίδια για να διευκολυνθεί ο προσανατολισμός 
των νεοαφιχθέντων διεθνών φοιτητών στις απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες για τη διαμονή τους 
στην πόλη. 

Σχετικά με το έργο 

Το "NEAR - NEwly ARrived in a common home" είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που στοχεύει στη 
διευκόλυνση της διαδικασίας ένταξης και του κοινωνικού προσανατολισμού των νεοαφιχθέντων 
μεταναστών (ενηλίκων και ανηλίκων) κατά τη διάρκεια της εγκατάστασής τους στις χώρες υποδοχής. 
Χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της ΕΕ (AMIF) και συντονίζεται 
από το Fondazione ISMU (Ιταλία) σε συνεργασία με τους οργανισμούς Tamat (Ιταλία), CARDET 
(Κύπρος), AidGlobal (Πορτογαλία), Università Cattolica del Sacro Cuore (Ιταλία).  

Το NEAR έχει ως στόχο να ενδυναμώσει τα μέλη των οργανώσεων της διασποράς, ώστε να γίνουν 
μέντορες για νεοαφιχθέντες μετανάστες, να διευκολύνει την πρόσβαση στις υπηρεσίες και την αγορά 
εργασίας για τους αιτούντες άσυλο και τους κατόχους διεθνούς προστασίας, να ενισχύσει τα επίπεδα 
ένταξης των νεοαφιχθέντων παιδιών σχολικής ηλικίας και να αυξήσει τον προσανατολισμό και τις 
ευκαιρίες για διεθνείς φοιτητές. 

Μάθετε περισσότερα για το έργο εδώ και ακολουθήστε μας στη σελίδα μας στο Instagram  

 

Στοιχεία επικοινωνίας: 

CARDET (Center for the Advancement of Research & Development in Educational Technology) 
Λεωφόρος Λυκαβητού 29, 1ος Όροφος, 2401 Έγκωμη, Λευκωσία  
Τηλ. Επικοινωνίας: +35722080981 
Ηλ. Ταχυδρομείο: info@cardet.org 
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