
Απολογισμός δράσεων για το έτος 2020 

 

Φωτογραφία του κυρίου Ζαν Ντανιέλ Κολομπανή, εκπρόσωπου του Ινστιτούτου και 
βασικού ομιλητή στην από 21 -23  Φεβρουαρίου 2020  ημερίδα για την διαχείριση κρίσεων 
στον τομέα της Υγείας. 
1) Δράση: «Ανάγκη για εκπαίδευση ΙΙ» 
 
Πρότζεκτ: « Εxelixis , education,migrants, refugees 2020» 
Στόχος: Εκπαίδευση σε μετανάστες/ πρόσφυγες, διαπολιτισμική εκπαίδευση  
Τοποθεσία: Εγκαταστάσεις Ινστιτούτου 
Συμμετοχή: Δωρεάν  
Προσωπικό υλοποίησης: Εθελοντές του Ινστιτούτου σε συνεργασία με δασκάλους - 
φιλόλογους 
Διάρκεια:  2,5  μήνες (Ιανουάριος - Μάρτιος) 
Συνεργασία: Διερμηνείς της Ένωσης Μεταναστών Ελλάδος, εκπρόσωποι μεταναστευτικών 
κοινοτήτων 
Xορηγός: Κatsouris Tours (για τις μεταφορές στις εγκαταστάσεις) 
Προώθηση δράσης: Φυλλάδια σε 6 γλώσσες, newsletters 
Ημερομηνία διεξαγωγής: 2 Ιανουαρίου -  28  Φεβρουαρίου 2020 
 
Η συγκεκριμένη δράση άρχισε το 2019 και είναι επαναλαμβανόμενη (βλέπε έναρξη δράσης 
2019, όπου και αναλύεται ο σκοπός της) ενώ ο βασικότερος στόχος είναι η αρωγή στους 
αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες στην εκμάθηση της Ελληνικής γλώσσας, ώστε 
να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην τοπική κοινωνία. Τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας 
συνεχίστηκαν στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου και τους πρώτους μήνες του 2020 με 
μεγάλη συμμετοχή μεταναστών και προσφύγων, ενώ διεκοπείσαν λόγω των έκτακτων 
συνθηκών της πανδημίας. Μόλις οι συνθήκες στην χώρα μας το επιτρέψουν, θα αρχίσουν 
εκ νέου για το έτος 2021. 
Το Ινστιτούτο σε συνεργασία με τους διερμηνείς της Ένωσης Μεταναστών Ελλάδος, έδωσε 
τη δυνατότητα σε μετανάστες και πρόσφυγες για 3 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. Η δράση 
 
 
 
2) Δράση: «Παράδοση ιατρικού υλικού σε πρόσφυγες και 
μετανάστες»  
 
Πρότζεκτ: « Εxelixis , humanitarian aid 2020» 
Ωφελούμενοι: Πρόσφυγες/ αιτούντες άσυλο 
Τοποθεσία: Δομή φιλοξενίας Ριτσώνα 
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: 8 Ιουνίου 2020   
 
Το Ινστιτούτο  στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του που 
αφορούν και στην προσφυγική πολίτικη, παρέδωσε  ιατρικό 
υλικό στη δομή φιλοξενίας προσφύγων και αιτούντων άσυλο 
στη Ριτσώνα. Η παράδοση έγινε έπειτα από απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, με ειδική αποστολή την οποία 
συντόνισε ο υπεύθυνος για την επαφή του Ινστιτούτου με τις 
κοινότητες στις δομές φιλοξενίας. Συνολικά παραδόθηκαν 10 
εμπορευματοκιβώτια με ιατρικό υλικό (γάζες επιδέσμους, 
οινόπνευμα, οξυζενέ, μάσκες, γάντια, αντισηπτικά κλπ).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Δράση: «Δομές φιλοξενίας - Συνύπαρξη αιτούντων άσυλο και προσφύγων 
διαφορετικών εθνικοτήτων και θρησκειών»  
 
Πρότζεκτ: « Εxelixis ,migrants, refugees 
2020» 
Στόχος: Καταγραφή προβλημάτων σε δομές 
φιλοξενίας προσφύγων και αιτούντων 
άσυλο 
Τοποθεσία: Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων 
Ριτσώνας  
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: 22 Ioυνίου  
 
Το Ινστιτούτο , συνεχίζει τις επαφές με τις κοινότητες προσφύγων και μεταναστών στην 
Ελλάδα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του. Έπειτα από σύσκεψη του διοικητικού 
συμβουλίου, μετέβη στη δομή φιλοξενίας προσφύγων στη Ριτσώνα ο υπεύθυνος του 
Ινστιτούτου για την επαφή με τις κοινότητες στις δομές, ο οποίος συνοδευόταν από τον 
πρόεδρο της Αφγανικής κοινότητας. Σκοπός της επίσκεψης ήταν η καταγραφή των 
προβλημάτων εσωτερικά της δομής όσον αφορά στη συνύπαρξη των αιτούντων άσυλο και 
προσφύγων διαφορετικών εθνικοτήτων και θρησκειών, καθώς και η ενημέρωση των 
κοινοτήτων για μια σειρά δράσεων η οποία συντονίζεται από το Ινστιτούτο και αφορούν 
την παροχή βοήθειας και υποστήριξης σε άλλες παρόμοιες δομές όπου υπάρχει ανάγκη. 
 
4). Δημόσια καμπάνια: «Τώρα η διαφορετικότητα έχει πιο γλυκιά γεύση 2020» 
 
Πρότζεκτ: «Xenophobil campaign 2020» 
Απευθύνεται σε: Ευρύ κοινό 
Στόχος: Ενέργειες κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας  
Προσωπικό διοργάνωσης: Εθελοντές του Ινστιτούτου  
Διάρκεια: 3 ημέρες (Ιούλιος 2020) 
Τοποθεσία: Πλατεία Αττικής, Πλατεία Αγίου Παντελεήμονα 
Ημερομηνία διεξαγωγής: 10 - 12 Ιουλίου 2020  
Πρόκειται για την καθιερωμένη ετήσια δημόσια καμπάνια- δράση 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 καμπάνια του 2020 συμμετείχαν 9 εθελοντές του Ινστιτούτου και μοιράστηκαν  
500 πακέτα «Xenophobil» στην Πλατεία Αττικής και την Πλατεία Αγίου Παντελεήμονα, δυο 
από τις πιο επιβαρυμένες (από προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό) πλατείες του 
κέντρου της Αθήνας, με ιστορικό αντιπαραθέσεων του τοπικού πληθυσμού με τους πολίτες 
τρίτων χωρών, που διαμένουν εκεί. 

 



 
5).Δράση: Η υγεία μου πάνω απ΄όλα ΙΙ 
Πρότζεκτ: « Εxelixis  health campaign withing 
communities 2020» 
Απευθύνεται σε: Μετανάστες/ πρόσφυγες 
Στόχος: Προώθηση της υγείας σε μετανάστες και 
πρόσφυγες + Eνημέρωση για Covid-19  
Διάρκεια: 1  ημέρα (Ioύλιος 2020) 
Προσωπικό διοργάνωσης: Εθελοντές του Ινστιτούτου  
Τοποθεσία:  γραφεία του ινστιτούτο στο κέντρο 
Συνεργασία: Ένωση Μεταναστών Ελλάδος 
Προώθηση δράσης: Φυλλάδια σε 6 γλώσσες  
Ημερομηνία διεξαγωγής: 18 Ιουλίου  
 
Συνάντηση με εκπροσώπους των αφρικανικών κοινοτήτων και συζήτηση για θέματα που 
αφορούν στην καθημερινότητά τους. Περαιτέρω, έγινε ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα 
πρόληψης της πανδημίας με έμφαση στην ορθή τοποθέτηση της μάσκας και την ορθή 
χρήση των αντισηπτικών. 
 
 
6).Δράση: «Η υγεία μου πάνω απ΄όλα ΙΙ» 
 
Πρότζεκτ: « Εxelixis  health campaign 2020» 
Απευθύνεται σε: Μετανάστες/ πρόσφυγες 
Στόχος: Προώθηση της υγείας σε μετανάστες και πρόσφυγες + Eνημέρωση για Covid-19  
Διάρκεια: 4  ημέρες (Ioύλιος 2020) 
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: 27- 31 Ιουλίου  
 
Κάθε χρόνο, από το 2015, το Ινστιτούτο πραγματοποιεί αυτή την εκστρατεία που αφορά 
στην ενημέρωση για την υγεία, μεταναστών, αιτούντων άσυλο 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 (ετήσια δράση ενημέρωσης). Στα φυλλάδια αυτά, τα οποία 
έχει επιμεληθεί το Ινστιτούτο, περιέχονται οδηγίες για θέματα υγείας με σκοπό να 
ευαισθητοποιήσουν τους αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες που ζουν στην 
Αθήνα, έτσι ώστε να κοιτάξουν καλύτερα την προσωπική τους υγεία ή να αναζητήσουν 
βοήθεια εάν έχουν κάποιο πρόβλημα. Η δράση το 2020 διήρκησε 4 συνολικά ημέρες κατά 
τη διάρκεια του καλοκαιριού και μοιράστηκαν 2.500 περίπου φυλλάδια σε πληθυσμιακή 
ομάδα ενδιαφέροντος ενώ προστέθηκε ενημέρωση σχετικά με την αντισύλληψη και τον 
ορθό οικογενειακό προγραμματισμό των γεννήσεων. Παράλληλα οι εθελοντές του 
Ινστιτούτου μαζί με δύο μεταφραστές, κατέγραψαν σημαντικά προβλήματα που αφορούν 
στην υγεία πολλών μεταναστών, αιτούντων άσυλο και προσφύγων, τα οποία συζητήθηκαν 
σε συνάντηση του διοικητικού συμβουλίου του Ινστιτούτου με τις υγειονομικές Αρχές. 
Ιδιαίτερη σημασία από τους εθελοντές δόθηκε στο θέμα του Covid-19. Για τον κορωνοϊό 
έγινε συγκεκριμένη ενημέρωση σε μετανάστες, αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες, με 
έμφαση στην σπουδαιότητα και αναγκαιότητα της χρήσης μάσκας και συχνή χρήση 



αντισηπτικών καθώς επίσης μοιράστηκαν και συγκεκριμένα φυλλάδια που αφορούσαν 
μόνο στον Covid-19. Επίσης η δράση είχε ως στόχο να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι 
σχετικά με τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί η παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε 
πρόσφυγες και μετανάστες στη χώρα 
. 
7) Δράση: Περιοδεία: «Είμαστε δίπλα σου για σένα ΙΙΙ» 
 
Πρότζεκτ: « Εxelixis , help from migrants, refugees 2020» 
Στόχος: Kαταγραφή προβλημάτων, συμβουλές, βοήθεια σε μετανάστες και πρόσφυγες που 
ζουν στην Ελλάδα  
Τοποθεσία: Βοιωτία, Αχαΐα, Εύβοια  
Προσωπικό υλοποίησης: Εθελοντές του Ινστιτούτου  
Διάρκεια: 5 ημέρες (Αύγουστος 2020) 
Συνεργασία: Διερμηνείς της Ένωσης Μεταναστών Ελλάδος, εκπρόσωποι μεταναστευτικών 
κοινοτήτων 
Xορηγός: Κatsouris Tours   
Προώθηση δράσης: Φυλλάδια σε 6 γλώσσες 
Ημερομηνία διεξαγωγής: 27- 31 Αυγούστου 2020  
 
Πρόκειται για την τρίτη σε σειρά περιοδεία που πραγματοποίησαν μέλη του Ινστιτούτου σε 
πολλές περιοχές της χώρας προκειμένου να καταγράψουν προβλήματα μεταναστών και 
προσφύγων αλλά και να ακούσουν οι ίδιοι τι έχουν να πουν. Είναι μια επαναλαμβανόμενη 
δράση ετησίως, μαζί με τις ετήσιες δράσεις για την υγεία, την εκπαίδευση και το 
«Xenophobil». 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. Οι εθελοντές του Ινστιτούτου συγκέντρωσαν 
στοιχεία και πληροφορίες από περίπου 9 σημεία όπου ζουν μετανάστες, αιτούντες άσυλο 
και πρόσφυγες προκειμένου να καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις προς τους αρμόδιους 
φορείς. 
 

 
 
 



8) Δράση: Περιοδεία: «Είμαστε δίπλα σου για σένα » 
 
10 Νοεμβρίου 2020: Επίσκεψη εκπροσώπων του Ινστιτούτου στο επίσημο κρατικό Τζαμί 
στον Βοτανικό και συνάντηση με τον Ιμάμη Σίντι Μοχάμεντ Ζακι. Κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης συζητήθηκαν θέματα που αφορούν στην συμμετοχή μεταναστών, αιτούντων 
άσυλο και προσφύγων στις λειτουργίες του τζαμιού, αλλά και προβλήματα που 
δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας. Το Ινστιτούτο κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις 
στον Ιμάμη έπειτα από συνάντηση με εκπροσώπους των μεταναστευτικών κοινοτήτων.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


