
Απολογισμός δράσεων για το έτος 2019 

 
1) Δημόσια καμπάνια: «Τώρα η διαφορετικότητα έχει πιο γλυκιά γεύση 2019» 
 
Πρότζεκτ: «Xenophobil campaign 2019» 
Απευθύνεται σε: Ευρύ κοινό 
Στόχος: Ενέργειες κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας  
Προσωπικό διοργάνωσης: Εθελοντές του Ινστιτούτου  
Διάρκεια: 3 ημέρες 
Τοποθεσία: Aγία  Παρασκευή 
Προώθηση καμπάνιας: Χορηγοί επικοινωνίας, newsletters, προσκλήσεις, video promo 
Ημερομηνία διεξαγωγής: 21,22,23 Ιουνίου 2019  
 

Το Ινστιτούτο ήδη από το 2015 συνεχίζει κάθε χρόνο και υλοποιεί την ετήσια δράση «Τώρα 
η διαφορετικότητα έχει πιο γλυκιά γεύση». Πρόκειται για δημόσια καμπάνια κατά του 
ρατσισμού και της ξενοφοβίας με σκοπό να προωθείται η προάσπιση του δικαιώματος της 
διαφορετικότητας και της αξίας της ειρηνικής συνύπαρξης. Στην όλη αυτή προσπάθεια, η 
οποία πραγματοποιείται τα τελευταία 6 χρόνια, συνέβαλε και η δημιουργία σε συνεργασία 
με την Πρεσβεία της Νορβηγίας, της δράσης του σχεδίου (project) «Xenophobil», ενός 
«φαρμάκου» που ανακουφίζει από τα συμπτώματα της ξενοφοβίας ενώ παράλληλα 
θεραπεύει τους ασθενείς. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα κουτί με τσίχλες που ανακουφίζει 
από τα συμπτώματα της ξενοφοβίας και θεραπεύει τους ασθενείς με μια σατιρική συνταγή 
που χαρίζει απλόχερα χαμόγελα διαβάζοντας το φύλλο οδηγιών και μασώντας μια γλυκιά 
τσίχλα. Στην πρώτη μεγάλη δημόσια καμπάνια- δράση μας, συμμετείχαν 24 εθελοντές του 
Ινστιτούτου και μοιράστηκαν 2.500 πακέτα του «φαρμάκου Xenophobil»  στην πλατεία 
Μοναστηρακίου.  Παρόμοιες καμπάνιες πραγματοποιήθηκαν το 2016, το 2017, το 2018 σε 
συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής. Όσον αφορά στο 2019, η δημόσια καμπάνια 
πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Αττικής και στην Πλατεία του Αγίας Παρασκευής. 
Μοιράστηκαν συνολικά 900 πακέτα «Xenophobil» και συμμετείχαν συνολικά 12 εθελοντές 
του Ινστιτούτου. Παρόμοια δημόσια καμπάνια- δράση πραγματοποιήθηκε και το 2020 ενώ 



θα επαναληφθεί και το 2021, μόλις είναι δυνατό ( άρση μέτρων για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας covid19). 

 

2) Ημερίδα: «Καταπολέμηση του αποκλεισμού μέσω της τεχνολογίας και της παιδείας» 
 
Πρότζεκτ: « Fight for Rights 2019» 
Απευθύνεται σε: Ευρύ κοινό + μετανάστες/ πρόσφυγες 
Συμμετοχή: Δωρεάν  
Στόχος: Ενέργειες κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας  
Προσωπικό διοργάνωσης: Εθελοντές του Ινστιτούτου  
Διάρκεια: 1 ημέρα 
Τοποθεσία:  Συνεδριακός χώρος + εγκαταστάσεις Ινστιτούτου 
Χορηγοί: Υava Fitness Centers, Κatsouris Tours, Catering Κωνσταντινίδη 
Συμμετοχή: Ένωση Μεταναστών Ελλάδος  
Προώθηση δράσης: Χορηγοί επικοινωνίας, newsletters, προσκλήσεις  
Ημερομηνία διεξαγωγής:  Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 
 

Ο όρος κοινωνικός αποκλεισμός αναδύθηκε το 1960 όταν το φαινόμενο της 
περιθωριοποίησης άρχισε να απασχολεί έντονα τους επιστήμονες και τους ευαίσθητους 
ανθρώπους απέναντι στην αδικία και τις κοινωνικές ανισότητες. Είναι η περιθωριοποίηση 
και ο αποκλεισμός από την κοινωνία ομάδων πληθυσμού με συγκεκριμένα κοινωνικά 
χαρακτηριστικά, που συνήθως αποτελούν μειονότητες. Στη χώρα μας παρατηρούμε πως τα 
κρούσματα αποκλεισμού ολοένα και αυξάνονται, κρούσματα αποκλεισμού και ρατσισμού 
είτε από συνανθρώπους μας και άλλοτε από ολόκληρη την κοινωνία που αδιαφορεί για 
κραυγαλέα προβλήματα. Στο Ινστιτούτο « Νέοι Ηγέτες – Η Εξέλιξη», έχοντας μεγάλη 
κοινωνική ευαισθητοποίηση σε τέτοια θέματα και εκμεταλλευόμενοι την τεχνολογία, 
δημιουργήσαμε μία εφαρμογή κινητής τηλεφωνίας, σε πιλοτική μορφή, το «Fight 4 Rights» 
(F4R), όπου ο καθένας από εμάς μπορεί να καταγγείλει ανώνυμα ένα περιστατικό στο 
οποίο υπήρξε μάρτυρας ή θύμα. Η ψηφιακή πλατφόρμα λοιπόν «Fight for Rights» έχει 
στόχο να αποτελέσει ένα ελεύθερο μέσο έτσι ώστε να αναφέρονται τέτοια περιστατικά 
από τον χρήστη, χωρίς φόβο στιγματισμού ή περιθωριοποίησης. Η διάδοση αυτών των 
πληροφοριών στις Αρχές, θα μπορούσε να βοηθήσει στην καλύτερη αντιμετώπιση του 
προβλήματος και στην ευαισθητοποίηση του κοινού. Οι καταγγελίες, ελέγχονται και 
κατηγοριοποιούνται με βάση τη φύση και το είδος του περιστατικού και στη συνέχεια, 
κατανέμονται σε ψηφιακό χάρτη. Τα επεξεργασμένα δεδομένα μπορούν να μεταφέρονται 
στις τοπικές Αρχές και τα ενδιαφερόμενα μέρη, έτσι ώστε να γίνονται στοχευμένες 
ενέργειες.  To «Fight 4 Rights», μπορεί να καταγράφει τύπους, σημεία και φορείς στους 
οποίους συνέβησαν τα περί διάκρισης γεγονότα. Μέσω κατηγοριών, όπως φυλετικής 
προέλευσης, θρησκευτικών πεποιθήσεων και φύλου καθώς και φορέων, όπως υγεία, 
αστυνομία, εργασία, εκπαίδευση, φτώχεια και υπηρεσίες, στους οποίους εντοπίσθηκαν 
κρούσματα ρατσισμού και διακρίσεων, θα μπορούν να γίνονται με μεγαλύτερη ευκολία και 
επακριβή στόχευση, οι καταγγελίες των όσων έχουν υποστεί διάκριση. Η πρώτη 
παρουσίαση της εφαρμογής έγινε στο ξενοδοχείο «the Golden Age of Athens» και η 
εκδήλωση χρηματοδοτήθηκε από τον όμιλο Yava Fitness Centers. Το 2019 η ημερίδα για τα 
νεότερα αποτελέσματα και την εξέλιξη της εφαρμογής πραγματοποιήθηκε σε ειδικά 



διαμορφωμένο χώρο στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου. Στην ημερίδα τοποθετήθηκαν 
πρόσωπα από τον πανεπιστημιακό χώρο, από τον επιχειρηματικό χώρο και από τον χώρο 
της τεχνολογίας. Παράλληλα τοποθετήθηκαν και εκπρόσωποι της Ένωσης Μεταναστών 
Ελλάδος, προκειμένου να αξιολογήσουν την εφαρμογή.  

3) Ημερίδα: «Αναζητώντας τρόπους συνύπαρξης μεταξύ πολιτών διαφορετικής 
θρησκείας» 
 
Πρότζεκτ: « Religion diversity 2019» 
Απευθύνεται σε: Ευρύ κοινό 
Συμμετοχή: Δωρεάν 
Στόχος: Ενέργειες που έχουν στόχο την ενημέρωση του κοινού, αφορούν στην 
πολυπολιτισμικότητα και στη θρησκευτική αγωγή 
Προσωπικό διοργάνωσης: Εθελοντές του Ινστιτούτου  
Διάρκεια: 1 ημέρα 
Τοποθεσία: Εγκαταστάσεις Ινστιτούτου 
Χορηγοί: Υava Fitness Centers, Κatsouris Tours, Catering Kωνσταντινίδη 
Συμμετοχή: Ένωση Μεταναστών Ελλάδος  
Προώθηση δράσης:  Νewsletters, προσκλήσεις  
Ημερομηνία διεξαγωγής: Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019  
 

Σκοπός της Ημερίδας η οποία πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου  ήταν 
να διερευνηθούν τα προβλήματα, οι προκλήσεις και οι πιθανές λύσεις που προκύπτουν 
από τη συνύπαρξη των πολιτών με διαφορετικές θρησκείες. Οι τοποθετήσεις των ομιλητών 
εστίασαν στα σημεία που διευκολύνουν τη συνύπαρξη των θρησκειών, όπως αυτά 
προκύπτουν από τη διδασκαλία τους. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας τοποθετήθηκαν 
πρόσωπα από τον πανεπιστημιακό χώρο, από τον χώρο της αυτοδιοίκησης και εκπρόσωποι 
της Ένωσης Μεταναστών Ελλάδος. Σημειώνεται πως στο Ινστιτούτο πραγματοποιεί κάθε 
δύο χρόνια ανάλογη ημερίδα, με το έτος 2021 να είναι έτος ανάλογης δράσης, η οποία 
όμως θα υλοποιηθεί μόλις αυτό καταστεί εφικτό από τα έκτακτα μέτρα για την πανδημία.  

 
4) Σεμινάριο: «Νέοι ηγέτες και ένταξη στο πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον» 
 
Πρότζεκτ: « Εxelixis  youth seminars 2019» 
Απευθύνεται σε: Συγκεκριμένο κοινό 
Συμμετοχή: Δωρεάν  
Στόχος: Προώθηση διατλαντικού δικτύου νέων ηγετών το οποίο συμβάλλει στην 
οικοδόμηση πιο περιεκτικών κυβερνήσεων 
Προσωπικό διοργάνωσης: Εθελοντές του Ινστιτούτου  
Διάρκεια: 1 ημέρα 
Τοποθεσία:  εγκαταστάσεις Ινστιτούτου 
Χορηγοί: Υava Fitness Centers, Κatsouris Tours 
Προσφορές: Catering - Eστιατόρια Κωνσταντινίδη  
Προώθηση δράσης:  Νewsletters, προσκλήσεις  
Ημερομηνία διεξαγωγής: Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 
 



Σε μια παγκοσμιοποιημένη εποχή όταν πολλές χώρες αντιμετωπίζουν μια αύξηση των 
φαινομένων του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρώπη μπορούν 
να ωφεληθούν από το όραμα μιας νέας γενιάς ηγετών. Νέοι ηγέτες που είναι αφιερωμένοι 
στη δημιουργία πιο ανοικτών και αντιπροσωπευτικών θεσμών. 

Έτσι, το Ινστιτούτο πραγματοποίησε ένα  μονοήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για «νέους 
ηγέτες» με σκοπό τη συζήτηση και τις γνώσεις για την ένταξή τους στο πολιτικό και 
κοινωνικό περιβάλλον. Επίσης βασικός στόχος της εκδήλωσης ήταν  η παρουσίαση μίας 
νέας δομής δράσης και η δημιουργία μηχανισμών και ευκαιριών για την προώθηση της 
ενταξιακής πολιτικής συμμετοχής. Στο σεμινάριο τοποθετήθηκαν προσωπικότητες του 
πανεπιστημιακού χώρου, αλλά και καθηγητές του εξωτερικού μέσω τηλεματικής.  

Καταληκτικά, ο εικοστός πρώτος αιώνας διέπεται από πλήθος προκλήσεων, αντιφάσεων και 
επιτακτικών αναγκών σε όλο το φάσμα του καθημερινού βίου. Ο ηγέτης βρίσκεται πια στον 
πυρήνα της εργασιακής και μη πραγματικότητας, η ανταγωνιστικότητα δε, καθώς και οι 
θεμιτοί και αθέμιτοι τρόποι επιδίωξης της ηγεσίας από τον ηγέτη καθιστούν επιτακτικότερη 
τη γνώση σχετικά με τα πρότυπα, το περιεχόμενο και τον τρόπο διαχείρισης της ηγεσίας.  

Ο σημερινός ηγέτης, ο σημερινός διαχειριστής της ηγεσίας, είναι απαραίτητο να εξελίσσει 
διαρκώς και αδιάκοπα τις ικανότητές του και την επικοινωνία του με τους υφιστάμενους- 
διοικούμενους- συνανθρώπους του???? και να βελτιώνει τις όποιες αδυναμίες του, διότι 
και μόνο το γεγονός ότι η ηγεσία έχει μελετηθεί με τρόπο πολυσχιδή καταδεικνύει τη 
δυνατότητα εκμάθησης των τρόπων μέσα στην πραγματικότητά της. Η ηγεσία είναι μια κατ’ 
εξοχήν συλλογική έννοια, επικεντρώνεται μέσω του μεμονωμένου ανθρώπου - ηγέτη στο 
σύνολο, στο συνάνθρωπο. Μέσω της ηγεσίας ο ηγέτης έχει τη δύναμη να δημιουργήσει ή 
να καταστρέψει και τόσο η δημιουργία όσο και η καταστροφή είναι οι κινητήριες δυνάμεις 
του κόσμου. 

 

5) Δράση: «Η υγεία μου πάνω απ΄όλα Ι» 
 
Πρότζεκτ: « Εxelixis  health campaign 2019» 
Απευθύνεται σε: Μετανάστες/ πρόσφυγες 
Στόχος: Προώθηση της υγείας σε μετανάστες και πρόσφυγες  
Διάρκεια: 5  ημέρες 
Προσωπικό διοργάνωσης: Εθελοντές του Ινστιτούτου  
Τοποθεσία:  Κέντρο Αθήνας (Πλατεία Αττικής, Αχαρνών, Κάτω Πατήσια, Πλατεία Βάθης, 
Ομόνοια,Μεταξουργείο) 
Συνεργασία: Ένωση Μεταναστών Ελλάδος 
Προώθηση δράσης: Φυλλάδια σε 6 γλώσσες  
Ημερομηνία διεξαγωγής:  8-12 Απριλίου 2019 
 
 
Και στον τομέα της υγείας όπως και σε όλους τους άλλους τομείς του προσφυγικού 
ζητήματος, δοκιμάζονται οι θεμελιώδεις ανθρώπινες αξίες. Κάθε χρόνο το Ινστιτούτο 
πραγματοποιεί ανάλογη δράση που αφορά στην ενημέρωση για την υγεία, μεταναστών και 
προσφύγων που ζουν στο κέντρο της Αθήνας. Η δράσεις αυτές έχουν ξεκινήσει από το 2015 
και κάθε χρόνο, εθελοντές του Ινστιτούτου μοιράζουν συγκεκριμένα φυλλάδια τα οποία 



είναι μεταφρασμένα σε 6 γλώσσες. Στα φυλλάδια αυτά, τα οποία έχει επιμεληθεί το 
Ινστιτούτο, περιέχονται οδηγίες για θέματα υγείας με σκοπό να ευαισθητοποιήσουν τους 
πρόσφυγες και τους μετανάστες που ζουν στην Αθήνα, έτσι ώστε να κοιτάξουν καλύτερα 
την προσωπική τους υγεία ή να αναζητήσουν βοήθεια εάν έχουν κάποιο πρόβλημα. 
Περαιτέρω, τα τελευταία χρόνια, η δράση έχει επικεντρωθεί και στην ενημέρωση των 
γυναικών σχετικά με τα θέματα της αντισύλληψης και του οικογενειακού 
προγραμματισμού των γεννήσεων. Η δράση διήρκησε 5 συνολικά ημέρες και μοιράστηκαν 
3.000 φυλλάδια στην ομάδα ενδιαφέροντος που ήταν οι αιτούντες άσυλο, οι πρόσφυγες 
και οι μετανάστες. Παράλληλα οι εθελοντές του Ινστιτούτου μαζί με δύο μεταφραστές, 
κατέγραψαν σημαντικά προβλήματα που αφορούν στην υγεία πολλών αιτούντων άσυλο, 
προσφύγων και μεταναστών, τα οποία συζητήθηκαν σε συνάντηση του διοικητικού 
συμβουλίου του Ινστιτούτου με τις υγειονομικές Αρχές.  Επίσης η δράση είχε ως στόχο να 
ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι σχετικά με τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί η παροχή 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες στη 
χώρα. Ανάλογη δράση πραγματοποιήθηκε και το 2020 με έμφαση στον Covid-19 και τα 
μέσα πρόληψης αυτού με την διανομή μασκών και γαντιών στην ομάδα ενδιαφέροντος 
(target group).  
 
 
6) Ημερίδα: «Μετανάστευση και Δημόσια Υγεία» 
 
Πρότζεκτ: « Εxelixis  health campaign 2019» 
Απευθύνεται σε: ευρύ κοινό, μεταναστευτικές κοινότητες 
Συμμετοχή: Δωρεάν 
Στόχος: Προώθηση της υγείας σε μετανάστες και πρόσφυγες  
Προσωπικό διοργάνωσης: Εθελοντές του Ινστιτούτου  
Διάρκεια: 2  ημέρες 
Τοποθεσία:  Εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου 
Συνεργασία: Ένωση Μεταναστών Ελλάδος, ιδιώτες γιατροί  
Χορηγοί: Υava Fitness Centers, Κatsouris Tours 
Προσφορές: Catering - Eστιατόρια Κωνσταντινίδη  
Προώθηση δράσης: φυλλάδια, newsletters, προσκλήσεις 
Ημερομηνία διεξαγωγής: 10 και 11 Μαΐου 2019  
 
 
Το Ινστιτούτο διοργάνωσε μια ημερίδα στην οποία τοποθετήθηκαν επιστήμονες από τον 
χώρο της υγείας αλλά και ερευνητές με στόχο να τονιστούν και να αναλυθούν οι 
παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία των αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών 
αλλά και ο αντίκτυπός τους στη Δημόσια Υγεία. Στην ημερίδα υπήρξε και παρέμβαση ξένων 
πανεπιστημιακών ενώ τοποθετήθηκαν και εκπρόσωποι των μεταναστευτικών και 
προσφυγικών κοινοτήτων της χώρας. Η παγκοσμιοποίηση από την πλευρά της Δημόσιας 
Υγείας έθεσε σε κίνδυνο την υγεία των πληθυσμών, μέσα από την επιδείνωση των 
κοινωνικοοικονομικών συνθηκών διαβίωσης και εργασίας. Η προστασία της υγείας είναι 
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, που πρέπει να διασφαλίζεται από τους θεσμούς, χωρίς 
διάκριση  
 
Η συζήτηση περιελάμβανε μεταξύ άλλων  παρουσίαση ερευνητικών μελετών, σε έγκυρες 
βάσεις δεδομένων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 
(ΠΟΥ) και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Το συμπέρασμα της ημερίδας ήταν το 
εξής: Για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας είναι απαραίτητες οι παρεμβάσεις 
ευαισθητοποίησης των αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών αναφορικά με τη 



σημασία της πρόληψης, της υιοθέτησης υγιεινών προτύπων ζωής και την τροποποίηση 
ανθυγιεινών συμπεριφορών. Ο τελικός στόχος των παρεμβάσεων θα πρέπει να είναι η 
πλήρης ένταξη ειδικών δράσεων στο υπάρχον Εθνικό Σύστημα Υγείας, η ομαλή 
ενσωμάτωση των μεταναστών στον παραγωγικό ιστό και όχι ο κοινωνικός αποκλεισμός. 
 
7) Ημερίδα: «Η θετική επίδραση των μεταναστών στην τοπική κοινωνία» 
 
Πρότζεκτ: « Εxelixis , the economic benefits  from migrants 2019» 
Απευθύνεται σε: Ευρύ κοινό, μεταναστευτικές κοινότητες, πολίτες τρίτων χωρών, φορείς 
δημόσιας διοίκησης, οργανισμούς που ασχολούνται με μετανάστες, ΜΜΕ και άλλους 
ενδιαφερόμενους 
Συμμετοχή: Δωρεάν 
Στόχος: Προώθηση της δημόσιας εικόνας των μεταναστών 
Προσωπικό διοργάνωσης: Εθελοντές του Ινστιτούτου  
Διάρκεια: 1 ημέρα 
Τοποθεσία:  Εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου 
Συνεργασία: Ένωση Μεταναστών Ελλάδος 
Προσφορές: Catering - Eστιατόρια Κωνσταντινίδη  
Προώθηση δράσης:Φυλλάδια, newsletters, προσκλήσεις 
Ημερομηνία διεξαγωγής: Παρασκευή 24 Μαΐου 2019 
 
 
Το Ινστιτούτο διοργάνωσε στις εγκαταστάσεις του την συγκεκριμένη ημερίδα η οποία είχε 
στόχο την προώθηση της δημόσιας εικόνας των αιτούντων άσυλο, δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας και μεταναστών δίνοντας έμφαση στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική 
συνεισφορά τους στην τοπική κοινωνία. Στην ημερίδα τοποθετήθηκαν επιστήμονες από 
διάφορους τομείς καθώς και εκπρόσωποι των μεταναστευτικών και προσφυγικών 
κοινοτήτων της χώρας. Το συμπέρασμα ήταν πως η ομαλή κοινωνική ένταξη των 
μεταναστών, των αιτούντων και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στον τόπο που 
κατοικούν και εργάζονται μπορεί να επιφέρει πολλαπλά και αμφίδρομα θετικά 
αποτελέσματα τόσο για τους ίδιους όσο και για την τοπική κοινωνία υποδοχής. Οι 
μετανάστες, οι αιτούντες και οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας συνεισφέρουν στην 
οικονομική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, μέσω της πρόσβασης τους στην τοπική 
αγορά εργασίας και των πρωτοβουλιών επιχειρηματικότητας. Ταυτόχρονα, συνδέουν τις 
τοπικές κοινωνίες με το γίγνεσθαι σε παγκόσμιο επίπεδο και συνεισφέρουν με το κοινωνικό 
και πολιτισμικό τους κεφάλαιο στην πρόοδο των κοινωνιών αυτών. 
Η ένταξη των μεταναστών, των αιτούντων και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας σε 
τοπικό επίπεδο υπηρετεί, επίσης, την αρχή αποκέντρωσης πόρων και αρμοδιοτήτων από 
την κεντρική διοίκηση στους φορείς της Αυτοδιοίκησης. Επομένως, είναι αναγκαίο να δοθεί 
η απαραίτητη καθοδήγηση και χρηματοδοτική υποστήριξη στους φορείς της Αυτοδιοίκησης 
προκειμένου να επιτευχθεί η ενεργός συμμετοχή τους στην υλοποίηση και τη χάραξη 
στοχευμένων πολιτικών υποδοχής και ένταξης, προσαρμοσμένων στο προφίλ των ατόμων 
που διαβιούν στη χωρική αρμοδιότητά τους. 
 
8) Δράση: Περιοδεία: «Είμαστε δίπλα σου για σένα Ι» 
 
Πρότζεκτ: «Εxelixis , help from migrants, refugees 2019» 
Στόχος: Kαταγραφή προβλημάτων, συμβουλές, βοήθεια σε μετανάστες και πρόσφυγες που 
ζουν στην Ελλάδα  
Τοποθεσία: Βοιωτία, Αχαΐα, Θεσπρωτία, Ήπειρος, Αιτωλοακαρνανία, Θεσσαλονίκη  
Προσωπικό υλοποίησης: Εθελοντές του Ινστιτούτου  



Διάρκεια: 5  ημέρες 
Συνεργασία: Διερμηνείς της Ένωσης Μεταναστών Ελλάδος, εκπρόσωποι μεταναστευτικών 
κοινοτήτων 
Xορηγός: Κatsouris Tours   
Προώθηση δράσης: Φυλλάδια σε 6 γλώσσες 
Ημερομηνία διεξαγωγής: 3-7 Ιουλίου 2019 
 
 
Πρόκειται για μια 10ήμερη συνολικά περιοδεία (Δράση Ι και Δράση ΙΙ)  που 
πραγματοποίησαν μέλη του Ινστιτούτου σε συνεργασία με την Ένωση Μεταναστών 
Ελλάδος, σε περιοχές της χώρας όπου ζουν μετανάστες και πρόσφυγες. Σκοπός ήταν να 
καταγραφούν από κοντά κυρίως τα καθημερινά προβλήματα των μεταναστών και των 
προσφύγων. Η δράση ξεκίνησε έπειτα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του 
Ινστιτούτου, σύμφωνα με την οποία έγινε αποδεκτό πως είναι σημαντικό να ακούσουμε και 
τη φωνή των μεταναστών, των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων, προκειμένου να 
συζητήσουμε με τους αρμόδιους φορείς για τις λύσεις. Η δράση είχε επίσης σκοπό να 
διαπιστώσει το πώς έχουν ενσωματωθεί στην κοινωνία μας οι παλαιότεροι μετανάστες. 
Πώς βλέπουν τη ζωή τους εδώ, και πώς οραματίζονται το μέλλον. Επίσης το πόσο 
διαφέρουν από αυτούς οι νέοι μετανάστες, αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες καθώς 
επίσης και το τι ζητούν από την ελληνική Πολιτεία και κοινωνία.  Οι εθελοντές του 
Ινστιτούτου συγκέντρωσαν στοιχεία και πληροφορίες από περίπου 28 σημεία όπου ζουν 
μετανάστες και πρόσφυγες προκειμένου, να συνταχθούν και να κατατεθούν συγκεκριμένες 
προτάσεις προς τους αρμόδιους φορείς. 
 
9) Δράση: Περιοδεία: «Είμαστε δίπλα σου για σένα ΙΙ» 
 
Πρότζεκτ: « Εxelixis , help from migrants, refugees 2019» 
Στόχος: Kαταγραφή προβλημάτων, συμβουλές, βοήθεια σε μετανάστες και πρόσφυγες που 
ζουν στην Ελλάδα  
Τοποθεσία: Βοιωτία, Αχαΐα, Θεσπρωτία, Ήπειρος, Αιτωλοακαρνανία, Θεσσαλονίκη  
Προσωπικό υλοποίησης: Εθελοντές του Ινστιτούτου  
Διάρκεια: 5 ημέρες 
Συνεργασία: Διερμηνείς της Ένωσης Μεταναστών Ελλάδος, εκπρόσωποι μεταναστευτικών 
κοινοτήτων 
Xορηγός: Κatsouris Tours   
Προώθηση δράσης: Φυλλάδια σε 6 γλώσσες 
Ημερομηνία διεξαγωγής: 26-30 Σεπτεμβρίου 2019  
 
Πρόκειται για τη συνέχεια της 10ήμερης συνολικά περιοδείας που πραγματοποίησαν μέλη 
του Ινστιτούτου, προκειμένου να καταγράψουν προβλήματα μεταναστών, των αιτουντων 
άσυλο και προσφύγων αλλά και να ακούσουν οι ίδιοι τι έχουν να πουν. Ο εντοπισμός  των 
δυσκολιών και αναγκών των ερωτώμενων μέσα από τις δράσεις αυτές  μπορούν να 
αποτελέσουν ένα ερέθισμα για τις τοπικές Αρχές, που θα οδηγήσει σε προβληματισμό, 
ευαισθητοποίηση και σχεδιασμό δράσεων-προτάσεων σχετικά με την κάλυψη αναγκών των 
μεταναστών, αιτούντων άσυλο και προσφύγων μακροπρόθεσμα στην ομαλότερη ένταξη 
τους. Aνάλογη δράση πραγματοποιήθηκε και το 2020 ενώ σχεδιάζεται και για το 2021,όταν 
οι συνθήκες το επιτρέψουν. 
 
 
 
 



10) Δράση: «Ανάγκη για εκπαίδευση Ι» 
 
Πρότζεκτ: « Εxelixis , education, migrants, refugees 2019» 
Στόχος: Εκπαίδευση σε μετανάστες/ αιτούντες άσυλο/πρόσφυγες, διαπολιτισμική 
εκπαίδευση  
Τοποθεσία: Εγκαταστάσεις Ινστιτούτου 
Συμμετοχή: Δωρεάν  
Προσωπικό υλοποίησης: Εθελοντές του Ινστιτούτου σε συνεργασία με δασκάλους - 
φιλόλογους 
Διάρκεια:  5 μήνες (Αύγουστος – Δεκέμβριος 2019) 
Συνεργασία: Διερμηνείς της Ένωσης Μεταναστών Ελλάδος, εκπρόσωποι μεταναστευτικών 
και προσφυγικών κοινοτήτων 
Xορηγός: Κatsouris Tours (για τις μεταφορές στις εγκαταστάσεις) 
Προώθηση δράσης: Φυλλάδια σε 6 γλώσσες, newsletters 
Ημερομηνία διεξαγωγής: 31 Ιουλίου - 30 Δεκεμβρίου 2019 
 
Κατά την είσοδο ενός πολίτη τρίτης χώρας στη χώρα υποδοχής, βασική κοινωνική ανάγκη 
αποτελεί η ανάγκη της εκπαίδευσης. Το αρχικό ζήτημα που τίθεται είναι η εκμάθηση της 
επίσημης γλώσσας της χώρας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη επαρκούς 
επικοινωνίας με τα υπόλοιπα μέλη της τοπικής κοινωνίας. Ο τυχόν αποκλεισμός τους από 
την εκπαιδευτική διαδικασία μπορεί να οδηγήσει στον εργασιακό και γενικότερα στον 
κοινωνικό αποκλεισμό τους. Συνήθως άτομα που δεν μιλούν τη γλώσσα της χώρας όπου 
ζουν, είναι καταδικασμένα στην κοινωνική περιθωριοποίηση και στη συσπείρωσή τους 
μέσα σε αποκλεισμένες ομάδες (γκέτο). Έτσι λοιπόν, το Ινστιτούτο σε συνεργασία με τους 
διερμηνείς της Ένωσης Μεταναστών Ελλάδος, έδωσε τη δυνατότητα σε μετανάστες, 
αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες για 5 μήνες να κάνουν δωρεάν μαθήματα ελληνικής 
γλώσσας. Οι ωφελούμενοι έμαθαν να μιλούν και να συνεννοούνται καλύτερα, κάτι το οποίο 
τους βοήθησε σημαντικά αφού καλυτέρεψε η ζωή τους. Τα διάφορα γλωσσικά εμπόδια 
μπορούν επίσης να υπονομεύσουν τόσο την προσβασιμότητα των μεταναστών στις 
υπηρεσίες υγείας, όσο και την ποιότητα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Ανάλογη 
δράση πραγματοποιήθηκε και τους πρώτους μήνες του 2020 ενώ σχεδιάζεται και για το 
2021,όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.  
 
11) Καμπάνια: «Στον αθλητισμό δεν χωράνε διακρίσεις» 
 
Πρότζεκτ: «Xenophobil campaign 2019» 
Απευθύνεται σε: Ευρύ κοινό 
Στόχος: Ενέργειες κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας  
Προσωπικό διοργάνωσης: Εθελοντές του Ινστιτούτου  
Διάρκεια: Συνεχής  
Τοποθεσία: Εγκαταστάσεις Ινστιτούτου 
Προώθηση καμπάνιας: Νewsletters, φωτογραφία  
Ημερομηνία διεξαγωγής: 12 Σεπτεμβρίου   
 
Ο γνωστός Αλγερινός διεθνής ποδοσφαιριστής Ραφίκ Τζεμπούρ, φωτογραφίζεται για τρίτη 
συνεχόμενη χρονιά με το «Xenophobil», στο πλαίσιο μιας ιδιαίτερης καμπάνιας κατά του 
ρατσισμού και της ξενοφοβίας, η οποία πραγματοποιήθηκε από το Ινστιτούτο  σε 
συνεργασία και με την Ένωση Μεταναστών Ελλάδος. Ο Ραφίκ με την κίνηση αυτή θέλησε 
να δείξει πως ακόμα και στον αθλητισμό δεν χωράνε ρατσιστικά επεισόδια. 
 



 
 
 
 
 
12) Διάφορες μικρότερες δράσεις και συναντήσεις για την ευαισθητοποίηση των 
θεμάτων μας. 
 
 
 

 8 Οκτωβρίου 2019:Συνάντηση του Ινστιτούτου με την υφυπουργό Παιδείας Σοφία 
Ζαχαράκη με θέμα την εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών που ζουν στη 
χώρα. 

 
 14 Νοεμβρίου 2019:Συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Εκπαίδευσης, Κατάρτισης 

και Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Γιώργο Βούτσινο. Συζητήθηκαν 
θέματα που αφορούν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση αλλά και το 
μεταναστευτικό. (Τομέας κατάρτισης και εκμάθησης των προσφύγων και των 
μεταναστών) 

 
 15 Νοεμβρίου 2019: Συνάντηση του Ινστιτούτου με τον Δήμαρχο Νέας 

Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδώνας, Γιάννη Βούρο. Συζητήθηκαν θέματα που 
άπτονται του προσφυγικού ζητήματος και το πρόγραμμα ESTIA. Παράλληλα 
σχεδιάστηκαν εθελοντικές δράσεις από τους εθελοντές του Ινστιτούτου.  

 
 16 Νοεμβρίου 2019: Συμμετοχή του Ινστιτούτου σε συνέδριο που αφορούσε στη 

διαχείριση κρίσεων στον τομέα της Υγείας. Παρουσιάστηκαν προτάσεις του 
Ινστιτούτου σχετικά με το προσφυγικό και μεταναστευτικό οι οποίες μπορούν να 
βοηθήσουν την Πολιτεία στη σωστή οργάνωση. Στην τοποθέτησή του, εκπρόσωπος 
του Ινστιτούτου αναφέρθηκε στην ενσωμάτωση και ένταξη τω μεταναστών στις 
τοπικές κοινωνίες. 

 
 18 Νοεμβρίου 2019: Συνάντηση του Ινστιτούτου με την Αντιδήμαρχο του Δήμου 

Λαμίας, Αμαλία Ποντίκα. Στην ατζέντα της συζήτησης βρέθηκαν θέματα τα οποία 
απασχολούν τη δημοτική αρχή της περιοχής και ιδιαίτερα το προσφυγικό με 
μεταναστευτικό ζήτημα, αφού η Φθιώτιδα φιλοξενεί εδώ και χρόνια μεγάλο αριθμό 
προσφύγων και μεταναστών.  

 



 19 Νοεμβρίου 2019: Συνάντηση του Ινστιτούτου με τον δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα 
Μπακογιάννη. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης κατατέθηκαν προτάσεις του 
Ινστιτούτου για το μεταναστευτικό – προσφυγικό ζήτημα. Συγκεκριμένα προτάσεις 
που αφορούν στην ένταξη και εκπαίδευση μέσω νέων τεχνολογιών 

 
 
 
 
13) Δράση: «Παράδοση ιατρικού υλικού και ειδών 
τροφίμων  σε πρόσφυγες και μετανάστες» 
 
Πρότζεκτ: « Εxelixis , humanitarian aid 2019» 
Ωφελούμενοι: Μετανάστες/ πρόσφυγες 
Τοποθεσία: Δομή φιλοξενίας Άγιοι Θεόδωροι 
Προσωπικό υλοποίησης: Εθελοντές του Ινστιτούτου 
σε συνεργασία με την Ένωση Μεταναστών Ελλάδος 
Διάρκεια:  1 ημέρα 
Xορηγός: Κatsouris Tours (για τις μεταφορές στις 
εγκαταστάσεις) 
Ημερομηνία Διεξαγωγής: 1 Δεκεμβρίου 2019 
 
Εθελοντές του Ινστιτούτου παρέδωσαν σε 
οικογένειες αιτούντων άσυλο και προσφύγων, 
φαρμακευτικό υλικό (επιδέσμους, γάζες, ασπιρίνες, 
betadine κλπ) αλλά και τρόφιμα (αραβικές πίτες και 
ζυμαρικά, φακές, ρύζι). Πολλά από τα υλικά που 
παραδόθηκαν συγκεντρώθηκαν έπειτα από 
επικοινωνία του Ινστιτούτου με επιχειρηματίες 
μετανάστες που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Συνολικά παραδόθηκαν 25 κιβώτια και 
υπολογίζεται ότι ωφελήθηκαν τουλάχιστον 25 οικογένειες και αρκετοί μεμονωμένοι 
αιτούντες.  

                 
 

 

 

 

 

 

 


