
 Τρέχουσες παρεμβάσεις 2021 
 

 
1) Δράση: Δημιουργία κέντρου Δια Βίου Μάθησης 

Με την εταιρεία Ιnternational Education College με σκοπό 

προγράμματα για την ένταξη αιτούντων άσυλο, προσφύγων και 

μεταναστών. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2) Δράση: Περιοδεία: «Οι επιπτώσεις της πανδημίας σε μετανάστες και πρόσφυγες» 

27 Ιανουαρίου 2021: Συνάντηση με την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Σοφία 

Βούλτεψη. Συζητήθηκαν θέματα ένταξης μεταναστών, αιτούντων άσυλο και προσφύγων. 

Κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά στην εκπαίδευση, κατάρτιση και 

ένταξη των αναγνωρισμένων προσφύγων. 

 
 

 
3) Δράση: Περιοδεία: «Οι επιπτώσεις της πανδημίας σε μετανάστες και πρόσφυγες» 

 
Πρότζεκτ: « Εxelixis , help from migrants, refugees 2021» 

Στόχος: Καταγραφή προβλημάτων, συμβουλές, βοήθεια σε μετανάστες, αιτούντες άσυλο 
και πρόσφυγες που ζουν στην Ελλάδα 

Τοποθεσία: Δομές: Μαλακάσας, Λαυρίου, Ριτσώνας, Οινοφύτων, Ελευσίνας, σημεία της 

Αττικής όπου μένουν και εργάζονται μετανάστες 

Προσωπικό υλοποίησης: Εθελοντές του Ινστιτούτου 

Διάρκεια: Συνεχής από Οκτώβριο του 2020 

Συνεργασία: Διερμηνείς της Ένωσης Μεταναστών Ελλάδος, εκπρόσωποι μεταναστευτικών 
κοινοτήτων 

Xορηγός: Κatsouris Tours 

Προώθηση δράσης: Φυλλάδια σε 6 γλώσσες 

Ημερομηνία διεξαγωγής: 10 Οκτωβρίου 2020 – σε εξέλιξη 

 
Πρόκειται για συνεχείς επισκέψεις που πραγματοποιούν μέλη του Ινστιτούτου σε δομές 

φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων αλλά και σε περιοχές εντός της Αττικής όπου ζουν 

και εργάζονται μετανάστες, προκειμένου να καταγράφουν τα προβλήματα των μεταναστών 
και των προσφύγων αλλά και να αποτυπώσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας σε αυτές τις 

κοινότητες. Οι επισκέψεις γίνονται σε συνεργασία με την Ένωση Μεταναστών Ελλάδος 

αλλά και με εκπροσώπους μεταναστευτικών και προσφυγικών κοινοτήτων. Όλα τα 

δεδομένα που προκύπτουν από τις επισκέψεις αυτές αναλύονται και συντάσσονται έτσι 

ώστε να διεξαχθεί ένα τελικό συμπέρασμα το οποίο θα αποδοθεί στους αρμόδιους φορείς. 



Ο εντοπισμός των προβλημάτων μέσα από τις δράσεις αυτές μπορούν να αποτελέσουν 

ένα ερέθισμα για τους αρμόδιους φορείς, που θα οδηγήσει σε προβληματισμό, 

ευαισθητοποίηση και σχεδιασμό δράσεων-προτάσεων για την αντιμετώπισή τους. 
 

 
4) Δράση: Περιοδεία: «Μετανάστες και ρατσισμός στην εποχή του Covid» 

 
Πρότζεκτ: «Fight for Rights 2021» 

Στόχος: Kαταγραφή περιστατικών ρατσισμού 

Τοποθεσία: Σημεία της Αττικής όπου μένουν και εργάζονται μετανάστες 

Προσωπικό υλοποίησης: Εθελοντές του Ινστιτούτου 

Διάρκεια: Συνεχής από Ιανουάριο 2021 
Συνεργασία: Διερμηνείς της Ένωσης Μεταναστών Ελλάδος, εκπρόσωποι μεταναστευτικών 

κοινοτήτων 

Προώθηση δράσης: Φυλλάδια σε 6 γλώσσες 
Ημερομηνία διεξαγωγής: 8 Ιανουαρίου 2021- σε εξέλιξη 

 
Πρόκειται για συνεχείς επισκέψεις που πραγματοποιούν μέλη του Ινστιτούτου σε περιοχές 

της Αττικής όπου διαμένουν πολλοί πρόσφυγες και μετανάστες προκειμένου να 

καταγράφουν περιστατικά ρατσισμού και ξενοφοβίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

Τα ρατσιστικά και ξενοφοβικά περιστατικά που συνδέονται με το ξέσπασμα της πανδημίας 

το 2020 υπήρξαν ιδιαίτερα εκτενή, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή του ΔΟΜ, António 

Vitorino. Ο ίδιος επίσης αναφέρει πως «καθώς τα μέτρα προστασίας γίνονται σταδιακά 

λιγότερο αυστηρά, υπάρχει ανησυχία ότι τα περιστατικά ξενοφοβίας θα αυξηθούν ακόμα 

περισσότερο, καθώς ενδέχεται να επιδεινωθούν από τις κοινωνικές εντάσεις που 
δημιουργούνται από την προβλεπόμενη οικονομική ύφεση. Καθώς χώρες σε όλο τον κόσμο 

κάνουν τα πρώτα βήματα για να ανοίξουν ξανά τις κοινωνίες τους και να επιστρέψουν τους 

πληθυσμούς τους σε δρόμους, σχολεία, καταστήματα και χώρους εργασίας, είναι ακόμη 

πιο σημαντικό να συνεχιστεί η καταπολέμηση της ξενοφοβίας, και αυτή η προσπάθεια να 

ενσωματωθεί σε οικονομικές και κοινωνικές προσπάθειες αποκατάστασης της 

κανονικότητας». Συμφωνώντας απόλυτα με τον Γενικό Διευθυντή, το Ινστιτούτο έχει 
ξεκινήσει αυτή τη δράση προκειμένου να συνεισφέρει με τα συμπεράσματα στην 

καταπολέμηση της ξενοφοβίας η οποία είναι το κλειδί για μια αποτελεσματική ανάκαμψη 

από τις επιπτώσεις της πανδημίας. 

 
5) Δράση: καμπάνια: «Ας Εμβολιαστούμε» 

 
Πρότζεκτ: «Ας Εμβολιαστούμε» 

Στόχος: Kαταγραφή περιστατικών ρατσισμού 

Τοποθεσία: Σημεία της Αττικής όπου μένουν και εργάζονται μετανάστες 

Προσωπικό υλοποίησης: Εθελοντές του Ινστιτούτου 

Διάρκεια: από 15/7/2021 έως 15/11/2021 
Συνεργασία: Διερμηνείς της Ένωσης Μεταναστών Ελλάδος, εκπρόσωποι μεταναστευτικών 

κοινοτήτων 

Προώθηση δράσης: Αφίσες και Φυλλάδια σε 6 γλώσσες 
Ημερομηνία διεξαγωγής: 15 Ιουλίου 2021 

 



          
 

Στόχος της δράσης: Να πείσουμε τουλάχιστον το 15% όσων θα ενημερώσουμε, λαμβανομένου υπόψη του 

χρόνου, των μέσων, τους πόρους και των εθελοντών που είχαμε στην διάθεσή μας. 

χρησιμοποιήσαμε  

1. Αφίσες Α3 (5.000 τμχ) 

2. Φυλλάδιο τύπου «φυσαρμόνικα», 7,5 χ 7,5, 1000 τμχ 

3. Αφίσα 70χ100, 500τμχ 

4. Roll Up αφίσα 2χ0,85, 10 τμχ 

5. διανομή στα σταντ μας, σε ΔΑΜ, Πρεσβείες και χώρους συγκεντρώσεις μεταναστών πχ καφενεία, στις 

βασικές γλώσσες του μεταναστευτικού πληθυσμού, που θα περιέχει το σλόγκαν της εκστρατείας μας 

«Ας εμβολιαστούμε» σε διάφορες γλώσσες. 

6. 3 σταντ- περίπτερα εκστρατείας, για ζωντανή ενημέρωση από εθελοντές. Απαιτείται άδεια από Δήμους 

για τις πλατείες. Δήμοι δράσης Αθήνα, Πειραιάς, Καλλιθέα και Περιστέρι. Ενημέρωση από εθελοντές 

απογευματινές ώρες από 18:00 έως 21:00. Τις καθημερινές από 08:00 έως 11:00 θα στηθεί στις ΔΑΜ 

Αττικής (τρεις τοποθεσίες: Πέτρου Ράλλη, Πειραιάς τζάμπο, Παλλήνη. 

6) Δράση: Συνάντηση του Ινστιτούτου με εκπροσώπους μεταναστών και προσφύγων  
 

Πρότζεκτ: «Στρογγυλό τραπέζι » 

Στόχος: Ανταλλαγη αποψεων για το νέο μεταναστευτικό νόμο 

Τοποθεσία: Έδρα του Ινστιτούτο  

Προσωπικό υλοποίησης: Εθελοντές του Ινστιτούτου 

Διάρκεια: μια ημέρα  
Συνεργασία: Διερμηνείς της Ένωσης Μεταναστών Ελλάδος, εκπρόσωποι μεταναστευτικών 

κοινοτήτων 

Ημερομηνία διεξαγωγής: 19 Σεπτεμβρίου 2021 
 

Με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου «Νέοι Ηγέτες – Η Εξέλιξη» πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου 
στην έδρα του Ινστιτούτου στην Αθήνα, συνάντηση  με εκπροσώπους μεταναστευτικών κοινοτήτων και 
εκπροσώπους προσφύγων που ζουν στην Ελλάδα. 

Η συνάντηση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας σειράς δράσεων του Ινστιτούτου με σκοπό την ενημέρωση 
αλλά και την εξεύρεση λύσεων σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μεταναστευτικές κοινότητες και οι 
πρόσφυγες. 

Μεταξύ άλλων συζητήθηκαν και θέματα που αφορούν στον νέο μεταναστευτικό νόμο. Παρόντες ήταν 
εκπρόσωποι της Πακιστανικής, Αφγανικής, Μαροκινής και Κουρδικής κοινότητας, ενώ κατατέθηκαν προτάσεις 
για τις οποίες το Ινστιτούτο θα ενημερώσει του αρμόδιους φορείς. 



 

Μερικά από τα συμπεράσματα των συνομιλιών αυτών είναι τα εξής: 

1.Οι  συμμετέχοντες  σύλλογοι εκφράζουν την έντονη αντίθεση και δυσαρέσκεια τους  ως προς την 
εκμετάλλευση των γεγονότων και προβλημάτων που σχετίζονται με το μεταναστευτικό από διαφορά πολιτικά 
συμφέροντα . 

2.Η Ελλάδα και η Ευρώπη καλούνται να δημιουργήσουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τους πρόσφυγες που έχουν 
αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα πάτρια εδάφη τους. 

3.Είναι πολύ σημαντική η θωράκιση των συνόρων από τους διακινητές που εκμεταλλεύονται το προσφυγικό. 

4.Άθλιες συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων στα σύνορα της χώρας. 

5.Τα δικαιώματα των γυναικών είναι αδιαπραγμάτευτα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ΕΕ πρέπει να ενεργήσει 
γρήγορα και μεθοδικά για την προστασία των Αφγανών γυναικών . 

6.Χρειάζεται σύσφιξη σχέσεων των συλλόγων μεταναστών και προσφύγων με το υπουργείο Μετανάστευσης και 
Ασύλου και έναρξη διαλόγου ως προς την επίβλεψη των προγραμμάτων ένταξης και κατάρτισης. 

Περισσότερες φωτογραφίες από τη συνάντηση: 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

1) Ετήσια Δράση «Xenophobil» 

 
Μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, οι εθελοντές μας, με χιούμορ και κέφι θα περιοδεύσουν 
σε στοχευμένες περιοχές και γειτονιές της Αττικής, για την ευαισθητοποίηση του κοινού 

κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, μοιράζοντας το γνωστό πλέον σε όλους «φάρμακο 

Xenophobil». 

 
2) Ετήσια Δράση « Εκμάθησης Ελληνικής Γλώσσας» 

 
Μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες, θα πραγματοποιηθούν δωρεάν μαθήματα Ελληνικής 

γλώσσας σε αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες, με σκοπό την διευκόλυνσή τους 

για ομαλή ένταξη στην τοπική κοινωνίας. 


