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Δεν έχουν ανάγκη τη βοήθειά μας 

Γι’ αυτό μη μου λες ότι 
Αυτά τα τσακισμένα πρόσωπα θα μπορούσαν να ανήκουν σε 

σένα και σε μένα 

Η ζωή έπρεπε να μοιράσει διαφορετικό χαρτί 
Πρέπει να τους δούμε γι’ αυτό που πραγματικά είναι 

Καιροσκόποι και τρακαδόροι 
Τεμπέληδες κι αργόσχολοι 

Με βόμβες κρυμμένες στα μανίκια 

Αδίστακτοι και κλέφτες 

Δεν είναι 
Οικογένειά μας 

Πρέπει να τους κάνουμε 
Να γυρίσουν από ‘κει που ήρθαν 

Δεν μπορούν 

Να μοιραστούν το φαγητό μας 

Να μοιραστούν τα σπίτια μας 

Να μοιραστούν τη χώρα μας 

Αντίθετα επιτρέψτε 
Να χτίσουμε ένα τοίχο να τους κρατήσουμε έξω 

Δεν είναι εντάξει να πεις 

Αυτοί οι άνθρωποι είναι σαν και μας 

Ένα μέρος ανήκει μόνο σ’ αυτούς που γεννήθηκαν εκεί 
Μην είσαι ανόητος να σκεφτείς ότι 

Μπορούμε να κοιτάξουμε τον κόσμο από άλλη σκοπιά 

(Τώρα διαβάστε το από κάτω προς τα πάνω) 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
του Brian Bilston
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΤΗΣΙΑ 

ΕΚΘΕΣΗ



Το 2017 ήταν μια προβληματική και δύσκολη χρονιά για εμάς. 

Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των αφίξεων προσφύγων 

μειώθηκε, δεν σημαίνει ότι η «προσφυγική κρίση» έχει 
περιοριστεί. 
Χιλιάδες άνθρωποι είναι παγιδευμένοι στα ελληνικά νησιά, 

εκατομμύρια πρόσφυγες ανά τον κόσμο χρειάζονται προστασία, 

και πολλοί ακόμα παλεύουν για να επιβιώσουν. 

Η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας περιόρισε τις αφίξεις στην Ευρώπη 

χωρίς, όμως, να προτείνει εναλλακτικές λύσεις για όλους αυτούς 

τους ανθρώπους. Οι πολιτικές των κλειστών συνόρων και της 

κατασκευής φραχτών σπρώχνει τους πρόσφυγες κατευθείαν στα 

χέρια δουλεμπόρων και σωματεμπόρων, με αποτέλεσμα να 

«ανοίγουν» πιο επικίνδυνοι δρόμοι για τους πρόσφυγες, πράγμα 

που με τη σειρά του συνεπάγεται περισσότερους θανάτους στα 

διάφορα σύνορα και περισσότερα κέρδη για τους εγκληματίες 

που εκμεταλλεύονται τον πόνο αυτών των ανθρώπων και την 

εσωστρέφεια της ΕΕ. 
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ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Λόγος του Προέδρου

Όσον αφορά αυτό, το ΕΦΠ επιθυμεί να τονίσει κάποια από τα ζητήματα που μας έχουν προβληματίσει βαθιά 

κατά διαστήματα. Πρώτον, η έλλειψη προθυμίας παγκοσμίως να αντιμετωπιστούν οι αιτίες που οδηγούν τους 

ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους. Χωρίς τον συμβιβασμό της διεθνούς κοινότητας να βάλει τέλος 

στους πολέμους, την καταπίεση, τη μιζέρια και τη φτώχεια θα συνεχίσουν να υπάρχουν όλο και περισσότεροι 
άνθρωποι που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να έρθουν στην Ευρώπη για να επιζήσουν και 
να αναζητήσουν απλά μια ειρηνική ζωή. 

Δεύτερον, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το ΕΦΠ επιθυμεί να τονίσει ότι πολιτικές όπως η κατασκευή φραχτών και η 

στρατικοποίηση των συνόρων δεν αποτελούν λύσεις. Είναι ειρωνικό για την στρατηγική της ΕΕ να κάνει 
συμφωνίες με αρκετές χώρες για να σταματήσει την μετανάστευση ενώ οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών είναι η 

αιτία που άνθρωποι εγκαταλείπουν τις χώρες αυτές. Άρα, είναι ξεκάθαρο ότι το κύριο μέλημα των περισσότερων 

πολιτικών της ΕΕ δεν ήταν ποτέ η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αλλά το να κρατηθούν μακριά οι 
μετανάστες και οι αιτούντες άσυλο. Οι ποσοστώσεις μετεγκατάστασης απέτυχαν και οι κυβερνήσεις 

εξακολουθούν να βάζουν εμπόδια στις επανενώσεις οικογενειών. Είναι προφανές ότι η κατανομή ευθυνών και η 

αλληλεγγύη μεταξύ των κυβερνήσεων της ΕΕ απέτυχαν. Επιπλέον, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ανίκανες να 

βρουν μια αποτελεσματική κοινή πολιτική, βασίστηκαν σε ακροδεξιές πολιτικές στις περισσότερες χώρες. Αυτό 

οδήγησε στη δημιουργία ενός εξτρεμιστικού και λαϊκιστικού δικαιώματος που επιτρέπει σε μερικά κράτη να 

δέχονται πρόσφυγες μόνο βάσει θρησκείας. 

Τρίτον, ως κύριο μέλημά μας, η ενσωμάτωση και ένταξη των προσφύγων και μεταναστών αποτελεί ένα ακόμα 

πρόβλημα σε ολόκληρη την Ευρώπη, και ειδικά στην Ελλάδα. Η κατάσταση στα νησιά παραμένει απαράδεκτη, με 

φρικιαστικές συνθήκες υποδοχής για τους νεοφερμένους, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες. Στην ενδοχώρα, η 

αβεβαιότητα και η ανεπάρκεια προγραμμάτων που αφορούν την οικονομική ενίσχυση, τη στέγαση, την παιδεία 

και την πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη αλλά και στην αγορά εργασίας είναι επείγοντα ζητήματα 

που πρέπει να αντιμετωπιστούν. 
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Λόγος του Προέδρου

Μεταξύ άλλων, ως εκπρόσωπος του ΕΦΠ, θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα τις κοινότητες, οι οποίες παρόλο 

που δεν έχουν καμία στήριξη, είναι πάντα επί τόπου προσπαθώντας να βοηθήσουν. Συνεχίζουν να είναι σημείο 

αναφοράς για τις νέες αφίξεις και είναι στην πρώτη γραμμή σ’ αυτή την άθλια κατάσταση. Δεύτερον, θα ήθελα να 

ευχαριστήσω τους Έλληνες πολίτες και τα κινήματα αλληλεγγύης που είναι σύμμαχοι των προσφύγων. Ως μέρος 

της ελληνικής κοινωνίας εμείς, οι πρόσφυγες, καταλαβαίνουμε τις παρούσες δύσκολες συνθήκες λόγω της κρίσης 

και εκτιμούμε την αλληλεγγύη που μας έχουν δείξει. Τρίτον, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου στο 

ΕΦΠ για την προσπάθειά τους, τις κοινότητες προσφύγων, όπως και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. 

Εκτιμάμε πραγματικά τη δουλειά και την αφοσίωσή τους. 

Παρότι το μέλλον δεν φαίνεται πολύ αισιόδοξο, βασιζόμαστε στη συνεισφορά των προσφυγικών κοινοτήτων και 
της κοινωνίας των πολιτών που απέδειξαν ότι η αλληλεγγύη και η προθυμία είναι τα κομμάτια αυτού του πάζλ 

που χρειαζόμαστε περισσότερο. 

Αυτή τη χρονιά ευχόμαστε περισσότερη αλληλεγγύη, σεβασμό και πολυπολιτισμικότητα και όχι κλειστά σύνορα 

οπουδήποτε στον κόσμο! 

Yonous Muhammadi 

Πρόεδρος ΕΦΠ



Το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων (ΕΦΠ) είναι 
ένα πολυεθνικό δίκτυο χωρίς κομματικό και 
δογματικό χαρακτήρα. Το φόρουμ ιδρύθηκε το 

2010 ως κίνημα βάσης, ένα κίνημα που 

φτιάχτηκε από τους πρόσφυγες και για τους 

πρόσφυγες. 

Στόχος του ΕΦΠ είναι να δημιουργήσει ένα 

πανελλήνιο δίκτυο από κοινότητες, οργανώσεις, 

πρωτοβουλίες και επαγγελματίες που εργάζονται 
για τη στήριξη αιτούντων ασύλου, προσφύγων 

και ανιθαγενών, όπως και όποια άτομα πληρούν 

τα κριτήρια που έχουν οριστεί από την Σύμβαση 

της Γενεύης και τα πρωτόκολλα που 

επισυνάπτονται σε αυτή. 
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Σ Τ Ο Χ Ο Ι  Ε Φ Π
1. Υπεράσπιση των δικαιωμάτων και προστασία της ελευθερίας των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο όπως 

έχει κατοχυρωθεί από το διεθνές δίκαιο, όπως και παρακολούθηση των εξελίξεων και των αλλαγών στην ελληνική, 

ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία με σκοπό την ενημέρωση των προσφύγων για τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις τους. 

2. Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων  για την κατάσταση των 

προσφύγων στην Ελλάδα με σκοπό την βελτίωση της κατάστασής τους. 

3. Δημιουργία και διατήρηση σχέσεων με υπηρεσίες και μη κυβερνητικές οργανώσεις με σκοπό το άνοιγμα ενός 

ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των κυβερνητικών αρχών και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

4. Υποστήριξη της ενότητας των προσφύγων δημιουργώντας και διατηρώντας κοινωνικές και πολιτισμικές σχέσεις 

μεταξύ των μελών του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων και των μελών της κάθε κοινότητας προσφύγων στην 

Ελλάδα. 

5. Αποτελεσματική υποστήριξη για τη βελτίωση του ποσοστού αναγνώρισης ασύλου στην Ελλάδα και εγγύηση για 

ένα λειτουργικό και δίκαιο σύστημα ασύλου για όλους. 

6. Υποστήριξη της ενδυνάμωσης των προσφύγων παρέχοντας μια πλατφόρμα που επιτρέπει στους πρόσφυγες 

και τις κοινότητές τους να αυτοοργανωθούν με σκοπό να επηρεάσουν και να συμβάλλουν συλλογικά στη 

νομοθετική διαδικασία και να συμμετέχουν αποδοτικά σε ένα δημόσιο διάλογο υψηλής ποιότητας. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΦΠ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΦΠ 

Το ΕΦΠ στοχεύει στην παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου, την προστασία 

των δικαιωμάτων τους και τη βοήθεια στην ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία, την ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας και 
αλληλεγγύης μεταξύ του πλήθους των οργανώσεων και κοινοτήτων προσφύγων και την υποστήριξη της βελτίωσης των 

πολιτικών ασύλου σε Ελλάδα και Ευρώπη και των συνθηκών διαβίωσης στις δομές φιλοξενίας στην Ελλάδα. Το ΕΦΠ 

συμβάλλει ενεργά στην ενδυνάμωση των προσφυγικών κοινοτήτων στην Ελλάδα ερχόμενο σε επαφή με τους 

προέδρους και τα μέλη τους με σκοπό την ενθάρρυνση των προσφύγων και αιτούντων άσυλο να αυτοοργανωθούν και 
να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας. 

 Σχετικά με το ΕΦΠ



Σύμφωνα με τις βασικές αξίες, τους στόχους 

και την αποστολή του, το ΕΦΠ ηγείται 
δραστηριοτήτων διαφόρων ειδών, οι οποίες 

εμπίπτουν σε έναν από τους παρακάτω 

τομείς: 

-Προστασία των δικαιωμάτων των 

προσφύγων και των αιτούντων άσυλο 

-Ευαισθητοποίηση κοινού και αρχών 

-Ενθάρρυνση συμμετοχής και ενσωμάτωσης 

των προσφύγων 

-Δικτύωση σε Ελλάδα και εξωτερικό 
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ

Το Δ.Σ. του ΕΦΠ αποτελείται από εννέα τακτικά μέλη 

του Σωματείου. 

Το Δ.Σ. εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για διετή 

θητεία σύμφωνα με το Καταστατικό του Σωματείου. 

Στις εκλογές του Μαρτίου 2017, τα εννέα εκλεγμένα 

μέλη του Δ.Σ. ορίστηκαν ως εξής: 

Πρόεδρος: Yonous Muhammadi 

Αντιπρόεδρος: Ayman Slibi 

Γραμματέας: Josephine Ngenbakumana 

Ταμίας: Martin Kalenga (μέχρι τον Μάρτιο του 2017), 

Taher Alizadeh (από τον Μάρτιο του 2017) 

Μέλη: Lina Slibi, Φωτεινή Καλπακιώτη, Jean Didier 

Totow, Παναγιώτα Αρβανίτη, Mariana Raage 

Το 2017, 6 υπάλληλοι, 32 κοινοτικοί εργαζόμενοι (εν ενεργεία μέχρι 
τον Ιούνιο 2017) και 2 ΕΕΥ (εθελοντές από την Ευρωπαϊκή 

Εθελοντική Υπηρεσία) εργάστηκαν στο ΕΦΠ για την υλοποίηση 

χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και κύριων δραστηριοτήτων, 

σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές του σωματείου. 

Επίσης, το ΕΦΠ στηρίζεται σε εθελοντές πρόθυμους να προσφέρουν 

να συνεισφέρουν. 

 Σχετικά με το ΕΦΠ
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 Σχετικά με το ΕΦΠ

ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

6,770 likes  

1,825 ακόλουθοι

6 εργαζόμενοι στο γραφείο 
32 κοινοτικοί εργαζόμενοι 
(μέχρι Ιούνιο 2017) 
2 ΕΕΥ 
9 Μέλη Δ.Σ. 

11 Δελτία τύπου 
2 Εκθέσεις αναφοράς (RISE,
OSF) 
1 Έκκληση 
1 Συμμετοχή στην εκστρατεία
του HRW «Σταματήστε τώρα
την Κρίση Ασύλου στα
Ελληνικά Νησιά» 

-15 Προγράμματα και  
 Εκστρατείες 2012 - 2017 
-3 Τρέχοντα Προγράμματα  
(2017/2018) 

- Μέλος σε 6 Δίκτυα 
- Συμμετοχή σε 7 φόρουμ και 
συνέδρια στο εξωτερικό 

M.M.E.
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Οι κοινότητες

ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Με σκοπό να εκπληρώσει την αποστολή του, τη δημιουργία ενός δικτύου για να δώσει φωνή στους πρόσφυγες και τους 

αιτούντες άσυλο μέσα στην ελληνική κοινωνία όπως και στο εξωτερικό, το ΕΦΠ βρίσκεται σε στενή συνεργασία με κοινότητες 

προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. 

Αυτές οι κοινότητες καλύπτουν ένα βασικό ρόλο λειτουργώντας ως σημείο αναφοράς για τους νεοφερμένους, βοηθώντας 

τους να οργανώσουν την καινούργια ζωή τους σε διαφορετικές κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές συνθήκες. Το έργο 

που φέρουν σε πέρας οι κοινότητες αυτές είναι εξαιρετικά πολύτιμο για τη σημασία του στη διευκόλυνση της θετικής 

ενσωμάτωσης αυτών των πληθυσμών μέσα στον κορμό της κοινωνίας με την προώθηση μιας κουλτούρας αμοιβαίας 

κατανόησης, αποδοχής και ανεκτικότητας. Το 2017 το Φόρουμ συνεργάστηκε και στήριξε ενεργά το έργο των ακόλουθων 

κοινοτήτων: Αφγανιστάν, Μπουρούντι, Καμερούν, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Νιγηρία, Σομαλία, Σουδάν και Συρία. 

ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η εντεινόμενη διαμάχη μεταξύ των Ταλιμπάν και των κυβερνητικών 

δυνάμεων στο Αφγανιστάν συνεχίζει να έχει ολέθριες επιπτώσεις για τον 

άμαχο πληθυσμό. Χιλιάδες πολίτες σκοτώνονται, τραυματίζονται ή 

εκτοπίζονται από τη βία που προκαλούν οι επιθέσεις αυτοκτονίας ανταρτών 

και οι γενικές εναέριες επιθέσεις από την κυβέρνηση, ενώ η συνεχιζόμενη 

ανασφάλεια περιορίζει την πρόσβαση σε παιδεία, υγεία κι άλλες υπηρεσίες. 

Ο αριθμός των εκτοπισθέντων ατόμων είναι της τάξης του 1,4 εκατομμυρίων 

ενώ κατά προσέγγιση 2,6 εκατομμύρια Αφγανοί πρόσφυγες ζουν έξω από 

τη χώρα, με πολλούς σε άθλιες συνθήκες. 

Η Κοινότητα Αφγανών Μεταναστών και Προσφύγων στην Ελλάδα έχει περίπου 170 εγγεγραμμένα μέλη και λειτουργεί ως 

αρχικό σημείο αναφοράς για νεοφερμένους, παρέχοντάς τους βασικές πληροφορίες και νομική βοήθεια. 

Τα γραφεία της κοινότητας είναι ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 9 πμ μέχρι τις 5μμ, και στηρίζεται στη συνεργασία 7 

εθελοντών, κάποιοι από τους οποίους εργάζονται εκεί σε καθημερινή βάση. Ένας σημαντικός αριθμός Αφγανών προσφύγων 

επωφελούνται από τις υπηρεσίες που παρέχει η κοινότητα, με 50-80 ανθρώπους να επισκέπτονται το γραφεία καθημερινά 

για να ζητήσουν βοήθεια με τα νομικά τους έγγραφα, τη διαδικασία ασύλου και τη χρήση του Skype. Τα γραφεία είναι επίσης 

ανοιχτά σε άλλες εθνικότητες που έχουν ανάγκη από νομική και κοινωνική βοήθεια. Επίσης, παρέχονται μαθήματα αγγλικών 

και για το 2018 σχεδιάζεται να ξεκινήσουν μαθήματα ελληνικών. 

Η Κοινότητα Αφγανών Μεταναστών και προσφύγων υποστηρίζει τα δικαιώματα όλων των προσφύγων στην Ελλάδα, όχι μόνο 

αυτών με Αφγανική εθνικότητα, και αναζητούν ενεργά λύσεις για καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. 

Πρόεδρος: Taher Alizadeh 

Γραφεία: Χαλκοκονδύλη 35, Αθήνα, 10432 

Επικοινωνία: (+30)6946458428, info@afghangr.com 

Η ΑΦΓΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
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COMMUNITYΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ

Προς το παρόν είναι σε αναζήτηση γραφείου, ενός χώρου ο οποίος, βασικά, θα τους δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουν 

περαιτέρω τις δραστηριότητές τους. 

Δεν έχουν ακόμα σφραγίδα με το λογότυπό τους ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό. 

Όταν εγκατασταθούν θα χρειαστούν εθελοντές για τη διδασκαλία ελληνικών, να βοηθήσουν με τις αιτήσεις για 

πανεπιστήμια και με τη διαδικασία εύρεσης εργασίας με σκοπό την ενεργοποίηση της διαδικασίας ενσωμάτωσης των 

μελών της κοινότητας. 

Πρόεδρος: Josephine Ngendakumana 

Επικοινωνία: (+30)2130410423, makile1970@live.com 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΜΕΡΟΥΝ 

Η ένοπλη ομάδα Boko Haram συνέχισε να διαπράττει σοβαρές 

παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παραβάσεις του διεθνούς 

ανθρωπιστικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών και 
απαγωγών εκατοντάδων πολιτών. Σε απάντηση, οι αρχές και οι 
δυνάμεις ασφάλειας διέπραξαν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 

συμπεριλαμβανομένων αυθαίρετων συλλήψεων, κρατήσεων σε 
απομόνωση, βασανιστηρίων και βίαιων εξαφανίσεων. Ως αποτέλεσμα 

της διαμάχης, από το 2014 περισσότεροι από 170.000 άνθρωποι 
έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Η ελευθερία της έκφρασης, του 

συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικά συνέχισαν να 

περιορίζονται. 

Η κοινότητα του Μπουρούντι ιδρύθηκε το 2017 με σκοπό να βοηθήσει 
στην ένταξη καινούργιων προσφύγων στη νέα τους χώρα υποδοχής και, 
επί του παρόντος, απαρτίζεται από 28 εγγεγραμμένα μέλη. Κύριοι 
στόχοι της είναι η δυνατότητα εκμάθησης της γλώσσας για τους 

νεοφερμένους, ενημέρωση για τα δικαιώματά τους, υποστήριξη για να 

ασχοληθούν με τις σπουδές τους κι εύρεση εργασίας. 
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Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΜΕΡΟΥΝ

Η Κοινότητα του Καμερούν στην Ελλάδα έχει 287 εγγεγραμμένα μέλη. Έχουν τα γραφεία τους ανοιχτά 24 ώρες το 

εικοσιτετράωρο και το προσωπικό που δουλεύει εκεί αποτελείται από εθελοντές. Οργανώνουν αρκετές δραστηριότητες και 
κοινωνικές εκδηλώσεις όπως αγώνες ποδοσφαίρου, συναυλίες με ζωντανή μουσική, πάρτι τα σαββατοκύριακα κ.ά. με 
σκοπό την ενίσχυση κοινωνικών δεσμών μέσα στην κοινότητα. Επίσης, παρέχουν κοινωνική και νομική στήριξη ώστε να 

βοηθήσουν τους νεοφερμένους να προσαρμοστούν στην καινούρια τους χώρα. 

Πρόεδρος: H.E Paul Biya 

Γραφεία: Σύρου 18 Κυψέλη, Αθήνα, 113 61 

Website: www.camergreece.org 

Επικοινωνία: (+30)6948294464, ccgrece@gmail.com, cameroon_community_greece@yahoo.com 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό υπέμεινε σκληρή πολιτική καταπίεση 

κόντρα σε διαμαρτυρίες που ζητούσαν το τέλος της εξουσίας του 

Προέδρου Kabila. Η κυβερνητική καταστολή κατά της αντιπολίτευσης, 

των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και των ομάδων της κοινωνίας των 

πολιτών συνεχίζεται, και υπήρξε λίγη ως καθόλου ανάληψη ευθυνών 

για παραβιάσεις του παρελθόντος. Ένοπλες συγκρούσεις συνεχίζουν 

στα ανατολικά: ένοπλες ομάδες διέπραξαν πολυάριθμες παραβιάσεις 

κατά των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων συνοπτικών εκτελέσεων, 

δολοφονιών, απαγωγών, πράξεων σεξουαλικής βίας και λεηλασίας 

περιουσιών· δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποίησαν εξωδικαστικές 

εκτελέσεις κι άλλες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, η 

επιδείνωση της οικονομικής κρίσης χειροτέρεψε τα ήδη υψηλά 

επίπεδα φτώχειας, και υπήρξε έξαρση χολέρας και κίτρινου πυρετού 

με αποτέλεσμα το θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων. 

ΚΟΝΓΚΟ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΟΝΓΚΟΛΕΖΩΝ 

Η Κοινότητα Κονγκολέζων έχει 184 εγγεγραμμένα μέλη και βασίζεται στο έργο 10 εθελοντών που είναι ο ενεργός πυρήνας 

της κοινότητας. 

Παρέχουν στους νεοφερμένους κοινωνική και νομική στήριξη και, επιπλέον, οργανώνουν πολυάριθμες δραστηριότητες, 

συμπεριλαμβανομένου πρόσφατα ενός σεμιναρίου 3 εβδομάδων πάνω στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης, το ψηφιακό 

μάρκετινγκ και την εισαγωγή στον προγραμματισμό. Η κοινότητα οργανώνει εβδομαδιαία μαθήματα ελληνικών και αγγλικών 

και επίσης έχει πάρει μέρος σε αφρικανικά φεστιβάλ. Μερικές φορές διεξάγουν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά της πολιτικής 

κατάστασης στο Κονγκό. 

Πρόεδρος: Patrick Nsobe 

Γραφεία: Σκύρου 17, Αθήνα, 11363 

Επικοινωνία: (+30) 6974238561, ccgreece@gmail.com
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ΝΙΓΗΡΙΑ 

Οι βίαιες αντιδράσεις της κυβέρνησης σε ειρηνικές διαμαρτυρίες 

προστίθενται στην έλλειψη ανάληψης ευθυνών για παραβιάσεις 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων από κυβερνητικές δυνάμεις και μη κρατικές 

ένοπλες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των Boko Haram και 
κτηνοτρόφων βοοειδών, οι οποίοι δημιούργησαν μια ατμόσφαιρα 

αβεβαιότητας γεννώντας μια ανθρωπιστική κρίση που έχει επηρεάσει 
περισσότερους από 14 εκατομμύρια ανθρώπους. Η αστυνομία κι ο 

στρατός συνεχίζουν να διαπράττουν βασανιστήρια κι άλλες 

κακομεταχειρίσεις, διακοινοτική βία συνέβη σε πολλά μέρη της χώρας και 
χιλιάδες άνθρωποι εκδιώχθηκαν βιαίως από τα σπίτια τους. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΝΙΓΗΡΙΑΣ

Η Κοινότητα της Νιγηρίας δημιουργήθηκε το 1993 και σήμερα έχει περισσότερα από 2000 μέλη εγγεγραμμένα χωριστά σε 
διαφορετικές υποεπιτροπές. Το έργο της στηρίζεται στη βοήθεια των εθελοντών από κάθε υποεπιτροπή. Παρέχουν βασικά 

αγαθά, προάγουν κοινωνική πρόνοια, στηρίζουν οικονομικές, επαγγελματικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και 
οργανώνουν ποικίλες κοινωνικές εκδηλώσεις. Όμως, αυτή τη στιγμή έχουν ανάγκη από εξοπλισμό γραφείου, ρουχισμό, 

προϊόντα για παιδιά και νομική βοήθεια. 

Πρόεδρος: Donald G. Okhawere 

Γραφεία: Κορυδαλλέως 5 (Πλ. Αμερικής), Αθήνα, 112 52 

Facebook: Nigerian Community Greece 

Επικοινωνία: (+30)6986885488, ncgchairman@gmail.com 

ΣΟΜΑΛΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Σομαλία παλεύει κάτω από σκληρές συνθήκες λόγω της 

ένοπλης σύγκρουσης που συνεχίζεται εδώ και 25 χρόνια. 

Ένοπλες ομάδες συνεχίζουν να στρατολογούν παιδιά, και να 

βασανίζουν, να βιάζουν και να σκοτώνουν πολίτες ενώ δεκάδες 

χιλιάδες άνθρωποι εκδιώχθηκαν βιαίως από τα σπίτια τους. 

Επιπλέον, το σύνολο της αλόγιστης βίας συν την παρατεταμένη 

ξηρασία οδήγησε τη χώρα σε σοβαρό λιμό προξενώντας μια 

πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση που ξεκίνησε το 2011, 

αφήνοντας πίσω της περισσότερους από 250.000 νεκρούς. 
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Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΟΜΑΛΙΑΣ

Η Κοινότητα της Σομαλίας στην Ελλάδα στηρίζεται στη βοήθεια 21 μελών-εθελοντών. 

Το προσωπικό εργάζεται ανεπίσημα ήδη εδώ και καιρό, και μόλις πρόσφατα ολοκλήρωσαν τη διαδικασία εγγραφής τους. 

Το Νοέμβριο του 2017 διενέργησαν τις πρώτες εκλογές τους για το διορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την 

πρώτη Πρόεδρο. 

Τον προηγούμενο χρόνο εστίασαν στην οργάνωση της κοινότητας και τώρα ψάχνουν για γραφεία με σκοπό να γίνουν 

ένα σταθερό σημείο αναφοράς για τους Σομαλούς στην Ελλάδα. 

Πρόεδρος: Marian Raage 

Επικοινωνία: (+30)2130282976 (Γραφεία ΕΦΠ) 

ΣΟΥΔΑΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Βία και πολιτική καταπίεση έχουν αμαυρώσει το μεγαλύτερο μέρος των 

τριών τελευταίων δεκαετιών στο Σουδάν. Ο εμφύλιος πόλεμος συνεχίζεται 
μεταξύ των κυβερνητικών δυνάμεων (Εθνικό Ισλαμικό Μέτωπο) και τις 

ένοπλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Οι κυβερνητικές δυνάμεις 

επιτέθηκαν, σκότωσαν και βίασαν πολίτες και λεηλάτησαν και κατέστρεψαν 

την ιδιοκτησία τους αναγκάζοντας εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να 

εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια πολίτες 

έχουν πεθάνει, και περισσότεροι από 4 εκατομμύρια έχουν εκτοπισθεί στο 

εσωτερικό της χώρας και τις γειτονικές χώρες. 

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΣΟΥΔΑΝΩΝ

Η κοινότητα των Σουδανών έχει περίπου 200 εγγεγραμμένα μέλη. Το προσωπικό του γραφείου αποτελείται από 6 άτομα, 

όλοι εθελοντές. Τα γραφεία είναι ανοιχτά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας από τις 10 μέχρι τις 12π.μ. και από τις 5μ.μ. μέχρι 
αργά το βράδυ. 

Η κοινότητα βοηθάει τους νεοφερμένους παρέχοντάς τους πληροφορίες, κοινωνική και νομική βοήθεια, πρόσβαση στο 

Skype και στην οργάνωση διαφόρων εκδηλώσεων. Είναι, επίσης, σημείο συλλογής για δωρεές και οργανώνουν διανομές 

ρουχισμού και άλλων βασικών αγαθών. 

Πρόεδρος: Hnai Usama 

Γραφεία: Νικοπόλεως 4, Αθήνα, 11254 

Επικοινωνία: (+30)6989706401, sudanese.ras@gmail.com 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΣΥΡΙΑ

Το 2017 σήμανε την 6η επέτειο του αιματηρού Συριακού εμφυλίου πολέμου. 

Η συνεχιζόμενη πολύπλευρη ένοπλη σύγκρουση στη Συρία έχει γίνει κυρίως 

μεταξύ της κυβέρνησης του Προέδρου Bashar al-Assad, μαζί με τους 

συμμάχους της, και διάφορες δυνάμεις που αντιτίθενται στην κυβέρνηση. Ο 

άμαχος πληθυσμός βρίσκεται καθημερινά υπό την απειλή επιθέσεων, 

βομβαρδισμών κι εναέριων επιδρομών σε πολλά μέρη της χώρας, ενώ 

σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου 

πραγματοποιούνται από τις κυβερνητικές δυνάμεις και τις ένοπλες ομάδες 

σε περιβάλλον ατιμωρησίας. 

Οι κυβερνητικές δυνάμεις συνέχισαν εκτενείς παραβιάσεις που παγίδευσαν πολίτες και διέκοψαν την πρόσβαση σε 
βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Μέχρι το τέλος της χρονιάς, η διαμάχη προκάλεσε το θάνατο πάνω από 300.000 ατόμων, 

εκτόπισε 6,6 εκατομμύρια άτομα μέσα στη Συρία κι ανάγκασε 4,8 εκατομμύρια άτομα να αναζητήσουν καταφύγιο στο 

εξωτερικό. 

Ο αριθμός των Σύρων πολιτών που μένουν στην Ελλάδα είναι περίπου 50.000, με περίπου 15.000 άτομα να ζουν στην 

πρωτεύουσα. Η κοινότητα των Σύρων έχει γύρω στα 100 άμισθα μέλη κι 60 έμμισθα που συνεισφέρουν στη 

χρηματοδότηση δραστηριοτήτων του Συλλόγου, της Στέγης Σύρων, και πολλούς εθελοντές που δουλεύουν για αυτή. Τα 

γραφεία τους είναι ανοιχτά κάθε Κυριακή από τις 2μ.μ μέχρι τις 10μ.μ. Η Στέγη Σύρων ιδρύθηκε το 2014, και δεν δέχονται 
χρήματα από κυβερνήσεις ή ΜΚΟ. Η δραστηριότητά τους βασίζεται, πρώτον, στην παροχή άμεσης βοήθειας σε Σύρους 

πρόσφυγες (βασικά αγαθά, κοινωνική και νομική βοήθεια, πολιτισμική  προσαρμογή)· και δεύτερον, στην οργάνωση 

εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, κυρίως τα σαββατοκύριακα, ενώ είναι ανοιχτά όχι μόνο για εγγεγραμμένα μέλη του 

συλλόγου αλλά και για άλλους υποστηρικτές από οποιαδήποτε εθνικότητα. Αυτή τη στιγμή έχουν ένα πρόγραμμα σε 
εξέλιξη βοηθώντας παιδιά που δεν έχουν λάβει καμία εκπαίδευση για πολύ καιρό, να προσαρμοστούν στη δημόσια 

εκπαίδευση στην Ελλάδα, κι επίσης διαχειρίζονται επείγουσες καταστάσεις για οικογένειες που διαφορετικά θα 

περνούσαν τη νύχτα στους δρόμους. 

Πρόεδρος: Αyman Slibi 

Γραφεία: Μενάνδρου 29, Μαρούσι, Αθήνα, 15126 

Facebook: Fb/syriagreece 

Επικοινωνία: (+30)6932556660 

Η ΣΤΕΓΗ ΣΥΡΩΝ
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Πληροφορίες σχετικά με τις Κοινότητες:- 

 Amnesty International, https://www.amnesty.org/en/ 

- Human Rights Watch, https://www.hrw.org/ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΙΘΙΟΠΙΑΣ

Οι παρατεταμένες διαμαρτυρίες για πολιτικές, οικονομικές, κοινωνικές 

και πολιτισμικές αδικίες τη χρονιά που πέρασε αντιμετωπίστηκαν με 
σφοδρότητα από την αστυνομία ενώ ακολουθήθηκαν από εντολή για 

κατάσταση εκτάκτου ανάγκης από την κυβέρνηση η οποία επιτρέπει 
δρακόντειους περιορισμούς στα δικαιώματα ελευθερίας της 

έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι κα συνέρχεσθαι. Η καταστολή στην 

αντιπολίτευση είδε μαζικές αυθαίρετες συλλήψεις, βασανιστήρια και 
άλλες κακομεταχειρίσεις, άδικες δίκες και παραβιάσεις των 

δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι. 
. 

Η κοινότητα της Αιθιοπίας έχει περίπου 200 εγγεγραμμένα μέλη. Τα γραφεία της βασίζονται σε εθελοντές και συνήθως τρία 

άτομα εργάζονται εκεί καθημερινά. Τα γραφεία είναι ανοιχτά κάθε μέρα από τις 5:30μ.μ. μέχρι τις 10μ.μ. Η κοινότητα έχει 
στόχο να βοηθήσει του Αιθίοπες που πρωτοφτάνουν στην Αθήνα παρέχοντάς τους πληροφορίες, προγράμματα 

ενσωμάτωσης, προαγωγής πολιτισμού και εκπαίδευσης. Επίσης, η κοινότητα συχνά οργανώνει πολιτισμικές εκδηλώσεις και 
το κέντρο είναι επίσης και χώρος αναψυχής και δικτύωσης όπου μπορούν άτομα να περάσουν τον ελεύθερο χρόνο τους και 
να συγκεντρωθούν. Τώρα, χρειάζονται μερικές βασικές προμήθειες για τα γραφεία και οικονομική βοήθεια επίσης με κύρια 

επείγουσα ανάγκη την πρόσληψη ατόμων που μπορούν να εργαστούν τα πρωινά στα γραφεία. 

Πρόεδρος: Assefa G Debele 

Facebook: Ethiopian Socio-Cultural Center 

Γραφεία: Σκύρου 22, Αθήνα, 11362 

Επικοινωνία: 2108215357, (+30)6948498737, assefad@hotmail.com 

ΑΙΘΙΟΠΙΑ 

(ΦΙΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ)



Οι προσπάθειες του Ελληνικού Φόρουμ Προσφύγων να ενδυναμώσει τις γυναίκες πρόσφυγες προωθώντας τα ταλέντα 

και τις ικανότητές τους δημιούργησαν το “Harts” Hands on Refugees Talent and Sustainability. 

Η ιδέα ήρθε κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης στη Λέσβο όπου παρατηρήθηκε ότι γυναίκες πρόσφυγες δεν 

συμμετείχαν σε ψυχαγωγικά ή άλλα προγράμματα. Αυτές οι γυναίκες έχουν πολύτιμες δεξιότητες που κληρονόμησαν 

από τη μητέρα τους και δεν θα έπρεπε να λησμονηθούν. 

Η πρωτοβουλία HARTS (Hands on Refugees Talent and Sustainability), που ξεκίνησε το 2016, έχει στόχο τη 

χειραφέτηση των γυναικών προσφύγων για να γίνουν δυνατές μέσα από τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους. Το 

εργαστήρι HARTS δεν είναι μόνο εκεί που η τέχνη ξεκινάει αλλά, κυρίως, είναι ο χρόνος και ο χώρος ενδυνάμωσης 

γυναικών όπου σχεδιάζουν, εκπαιδεύουν και στηρίζουν η μία την άλλη μέσα από τις δημιουργίες τους. Αυτό αποτελεί 
ένα σημείο ιδιωτικής συνάντησης μεταξύ τους, μακριά από τη δύσκολη καθημερινή ζωή έξω από τις δομές φιλοξενίας, 

όπου μοιράζονται ιστορίες, εμπειρίες και ικανότητες όσον αφορά παραδοσιακά χειροτεχνήματα. Είναι, επίσης, μια 

αναγνώριση για το τι μπορούν αυτές οι γυναίκες να φέρουν σε μας κι ένας τρόπος να τις ενθαρρύνουμε να βασίζονται 
στον εαυτό τους, και να γίνουν αυτόνομες. 

Η HARTS παρέχει επαγγελματική στήριξη για να βοηθήσει αυτές τις γυναίκες να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, όπως 

και να προωθήσει τα προϊόντα τους στην αγορά, με σκοπό τη δημιουργία μιας βιώσιμης πρωτοβουλίας ενδυνάμωσης. 

Τα κέρδη δίνονται κατευθείαν στις δημιουργούς και οποιαδήποτε άλλη αυθόρμητη δωρεά χρησιμοποιείται για την 

αγορά προμηθειών και εργαλείων και για σεμινάρια: γλώσσες, στήσιμο μικρών επιχειρήσεων για γυναίκες, εκμάθηση 

νέων δεξιοτήτων, αναγνώριση της αξίας των δεξιοτήτων τους και πώς να τις καλλιεργήσουν. 
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HARTS 

Πρωτοβουλίες

HAnds on Refugees Talent and Sustainability

nds on Refugees Talent and Sustainability) initiative, established in 2016, aims at empowering 

omen to become resilient through developing their skills. The workshop HARTS is not only where the 

but, mainly, it is about women’s empowering time and space in which they design, train and 

ch other through their creations. This constitutes a private meeting between women, apart from 

ult everyday life outside the camps, where they share their stories, their experiences and skills in 

aditional handicrafts. It is also a recognition of what these women can bring to us and a way to 

them to rely on themselves, to be autonomous. 

ovides professional support to help them develop their skills, as well as to promote their products to 

t, in order to create a sustainable empowering initiative. 

eds are directly given to the creators and any other spontaneous donation is used for purchasing 

nd tools and for seminars: languages, creating small business for women, learning new skills, learning 

of their skills and how to cultivate them. 

1 Δραστηριότητα με τους καλεσμένους 

να παίρνουν μέρος στο εργαστήρι του 

HArts. Αφγανές γυναίκες παρουσίασαν 

και δίδαξαν καλεσμένους πώς να 

φτιάχνουν βραχιόλια. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Πάνω από 90 γυναίκες επωφελήθηκαν 

από την πρωτοβουλία HARTS.

Πάνω από 500 αξεσουάρ έχουν 

πουληθεί από τις σχεδιάστριες μας. 

Όλα τα κέρδη δίνονται απευθείας σε 

αυτές.

9 bazaar με τη συμμετοχή της HARTS 

με τις χειροποίητες δημιουργίες της. 

Το εργαστήρι Harts λειτουργεί για 2 

ώρες κάθε Τετάρτη όλο τον χρόνο.

fb/harts.collection 

refugees.gr/harts-en/ 

@harts.collection



Διάρκεια: Οκτώβριος 2015 - Ιούνιος 2017 

Χρηματοδοτήθηκε από: UNHCR 

Υπεύθυνος προγράμματος: Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες 

Συνεργάτες: Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων 

Το πρόγραμμα: 

Το πρόγραμμα αυτό στόχο είχε να ενισχύσει την ενεργό συμμετοχή των προσφυγικών κοινοτήτων μέσα στο πλαίσιο 

της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που πηγάζει από την προσφυγική κρίση. 

Τριάντα έξι πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες προσλήφθηκαν μέσω του ΕΦΠ μέσα στο πλαίσιο του 

προγράμματος του UNHCR κι εργάστηκαν ως κοινοτικοί εργαζόμενοι στις δομές φιλοξενίας στον Ελαιώνα, το Ελληνικό 

Ι-ΙΙ-ΙΙΙ, το Σχιστό, το Σκαραμαγκά και τη Ραφήνα. Αυτή ήταν μια ευκαιρία να επισημανθούν οι δεξιότητες των 

προσφύγων που ζουν στην Ελλάδα και να ενθαρρυνθεί η ένταξή τους στην κοινωνία. 
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UNHCR

Προγράμματα

Στήριξη της UNHCR Emergency Response στην Ελλάδα μέσα από την 

παροχή νομικής ενημέρωσης και βοήθειας σε Πρόσωπα Χρήζοντα 

Βοήθειας, και μέσα από την κινητοποίηση των προσφυγικών κοινοτήτων 

στην Αθήνα προκειμένου να βελτιώσουν μια αμφίδρομη επικοινωνία. 

nds on Refugees Talent and Sustainability) initiative, established in 2016, aims at empowering 

omen to become resilient through developing their skills. The workshop HARTS is not only where the 

but, mainly, it is about women’s empowering time and space in which they design, train and 

ch other through their creations. This constitutes a private meeting between women, apart from 

ult everyday life outside the camps, where they share their stories, their experiences and skills in 

aditional handicrafts. It is also a recognition of what these women can bring to us and a way to 

them to rely on themselves, to be autonomous. 

ovides professional support to help them develop their skills, as well as to promote their products to 

t, in order to create a sustainable empowering initiative. 

eds are directly given to the creators and any other spontaneous donation is used for purchasing 

nd tools and for seminars: languages, creating small business for women, learning new skills, learning 

of their skills and how to cultivate them. 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
-Βελτίωση της γενικής κατάστασης στις δομές φιλοξενίας 

παρέχοντας αναγνωρισμένη διαπολιτισμική 

μεσολάβηση για βοήθεια επίλυσης συγκρούσεων και 
εξομάλυνση εντάσεων 

-Περισσότερα από 100 μέλη της μεταναστευτικής 

κοινότητας εκπαιδεύτηκαν ως διαπολιτισμικοί 
μεσολαβητές 

-Σε αρκετούς κοινοτικούς εργαζόμενους δόθηκε 

αναγνώριση για την εξαιρετική τους δουλειά και 
ξεκίνησαν να δουλεύουν ως υπεύθυνοι εγκαταστάσεων 

-Βελτίωση στην επικοινωνία μεταξύ αρχών, ΜΚΟ και 
προσφύγων 

-Εκπαίδευση περισσότερων από 100 κοινοτικών 

εργαζόμενων πάνω στη διαπολιτισμική μεσολάβηση 

-Ταυτοποίηση ευαίσθητων υποθέσεων και παραπομπή 

τους στις αντίστοιχες αρχές 

-Διαπολιτισμική μεσολάβηση και διευκόλυνση για τη 

βελτίωση της λειτουργίας και της ροής εργασιών στις 

δομές φιλοξενίας 

-Αναφορά για την καθημερινή κατάσταση στις δομές 

φιλοξενίας στο ΕΦΠ και το UNHCR 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 



Διάρκεια: Ιούλιος 2016 – Ιούνιος 2017 

Χρηματοδοτήθηκε από: Open Society Foundations 

Το πρόγραμμα: 

Ο στόχος του προγράμματος “Refugees for Refugees” είναι να προάγει την κοινωνική, πολιτική και οικονομική 

ένταξη των νεοφερμένων μέσα από τη συμμετοχή των προσφυγικών κοινοτήτων από τη μία, ενώ, γίνεται αναφορά 

στην κατάσταση των προσφύγων σε άλλους ενδιαφερόμενους με σκοπό την καλύτερη υποστήριξη των αναγκών τους 

και των δικαιωμάτων τους από την άλλη. Ενώ δεν υφίσταται πλάνο κοινωνικής ένταξης στην Ελλάδα, οι προσφυγικές 

κοινότητες αποτελούν σημείο αναφοράς της ένταξης. Κατά τη διάρκεια της «προσφυγικής κρίσης» αυτές οι κοινότητες 

ανάλαβαν ένα σημαντικό ρόλο ο οποίος επανεπιβεβαίωσε τη σημασία τους ως κύρια ενδιαφερομένων και δρώντων. Το 

πρόγραμμα “Refugees for Refugees” βελτίωσε και διευκόλυνε τη συμμετοχή των κοινοτήτων σε αυτή τη διαδικασία 

ένταξης και στήριξε άτομα στη διατήρηση σχέσεων με το πολιτισμικό τους υπόβαθρο ενώ τους ενδυνάμωνε, 

παρέχοντάς τους βασικές πληροφορίες και βελτιώνοντας την επικοινωνία τους με τη κοινωνία υποδοχής. 
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REFUGEES FOR REFUGEES 

Προγράμματα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Μια ομάδα εργασίας του ΕΦΠ, που αποτελούνταν από εκπροσώπους προσφυγικών κοινοτήτων, στόχευσε στη 

στήριξη των προσφύγων και αιτούντων άσυλο στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους για την ένταξη στην ελληνική 

κοινωνία. Δέκα μέλη από οχτώ χώρες (Συρία, Αφγανιστάν, Ιράν, Ιράκ, Μπουρούντι, Κονγκό, Σομαλία, Σουδάν) ήταν 

μέλη της ομάδας εργασίας. 

-14/01, συνάντηση της Ομάδας Εργασίας, Οργάνωση εκδήλωσης για ενθάρρυνση της ενσωμάτωσης, (ΕΦΠ, Αθήνα) 

-28/01, συνάντηση της Ομάδας Εργασίας, Ολοκλήρωση οργάνωσης του ‘διακοινοτικού πάρτι’, (ΕΦΠ, Αθήνα) 

-18/02, συνάντηση της Ομάδας Εργασίας, Ανοιχτή συζήτηση με το Κέντρο Έρευνας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 

Πανεπιστημίου της Βοστόνης και πρόταση συλλογής καταγεγραμμένων υποθέσεων σε νομικές περιπτώσεις 

(δημιουργία ερωτηματολογίου για τη συγκέντρωση υποθέσεων με σκοπό να γραφτεί έπειτα μια αναφορά 

υποστήριξης και να αναλογιστεί την ανάληψη συλλογικών νομικών δράσεων), (ΕΦΠ, Αθήνα) 

-01/04, συνάντηση της Ομάδας Εργασίας, Ανάλυση και διόρθωση του ερωτηματολογίου. Μεθοδολογία συνέντευξης, 

χωρητικότητα κτιρίου και εκπαίδευση, (ΕΦΠ, Αθήνα) 

-22/04, συνάντηση της Ομάδας Εργασίας, Δημιουργία πλαισίου και επιχειρημάτων για τη δημιουργία ενός δελτίου 

τύπου για το Skype και την πρόσβαση στο άσυλο στην Ελλάδα, (ΕΦΠ, Αθήνα) 

-06/05, συνάντηση της Ομάδας Εργασίας, Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων της ομάδας εργασίας και την οργάνωσή 

της. Ανταλλαγή ιδεών γύρω από τη δράση υλοποίησης για την ημέρα των προσφύγων, (ΕΦΠ, Αθήνα) 

-31/05, συνάντηση της Ομάδας Εργασίας, Συζήτηση και έγκριση των στόχων της ομάδας. Συζήτηση και έγκριση της 

εσωτερικής συμφωνίας. Οργάνωση της συμμετοχής της ομάδας εργασίας την ημέρα των προσφύγων (βίντεο “what’s 

your dream”), (ΕΦΠ, Αθήνα) 

SUPPORTING INTEGRATION
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Προγράμματα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

-Έντυπα υποστήριξης όπως δηλώσεις και δελτία τύπου που βασίζονται στη κατάσταση των προσφύγων στην 

Ελλάδα και άλλες εκδόσεις με σκοπό την παροχή αξιόπιστων και χρήσιμων πληροφοριών στους πρόσφυγες για 

να τους δοθεί η ευκαιρία να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους. 

-Συζητήσεις με τους πρόσφυγες για τη συγκέντρωση κύριων προβλημάτων και προκλήσεων που 

αντιμετωπίζουν στην Ελλάδα (επίσης με τη βοήθεια του δικτύου RISE) 

-Ανάπτυξη ιδεών και δεξιοτήτων των προσφύγων 

-Ύψωση και δημοσιοποίηση της φωνής των προσφύγων μέσα από τη συμμετοχή σε συνέδρια και εργαστήρια σε 
όλη την Ευρώπη 



Διάρκεια: Σεπτέμβριος 2016 - Μάρτιος 2018 

Χρηματοδοτήθηκε από: Το πρόγραμμα RISE είναι μέρος του Advocate Europe, του ευρωπαϊκού Idea Challenge 

από την MitOst σε συνεργασία με τη Liquid Democracy, χρηματοδοτούμενο από το Stiftung Mercator 

Υπεύθυνος προγράμματος: ΕΦΠ 

Συνεργάτες: ΕΣΠΕ (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για Πρόσφυγες και Εξόριστους) 

Το πρόγραμμα: 

Το RISE επιχειρεί να αλλάξει την τρέχουσα κατάσταση των προσφύγων στην Ευρώπη ενώνοντας και ενθαρρύνοντας 

πρόσφυγες και μετανάστες σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος του RISE είναι να δημιουργήσει ένα 

βιώσιμο ευρωπαϊκό δίκτυο προσφύγων και μεταναστών ικανό να μοιράζεται γνώσεις και εμπειρίες των προσφύγων με 

στόχο τη βελτίωση των πολιτικών που αφορούν τους πρόσφυγες σε επίπεδο ΕΕ. Επιπλέον, το πρόγραμμα επιδιώκει 
να προβάλει τις κοινότητες προσφύγων και μεταναστών όχι μόνο ως δικαιούχους κοινωνικών υπηρεσιών, αλλά κυρίως 

ως φορείς, οι οποίοι μπορούν να συνεισφέρουν με τις γνώσεις τους στην εξομάλυνση της ενσωμάτωσής τους. Το RISE 

οραματίζεται ένα δίκτυο ομάδων προσφύγων και μεταναστών σε όλη την Ευρώπη αφοσιωμένο στη στήριξη των 

δικαιωμάτων των προσφύγων και των μεταναστών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, επιτρέποντάς τους να γίνουν 

ενεργά μέλη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Το RISE είναι μία ευκαιρία να ενδυναμωθούν οι φωνές των προσφύγων και των μεταναστών σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο και να φανεί η δυνατότητα που έχουν να είναι ενημερωμένοι και έμπειροι συνεργάτες. 
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RISE  
Προγράμματα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

RESULTS

 REFUGEES' IDEAS AND SOLUTIONS FOR EUROPE

- 31/01 - 02/02, Civil Society Forum on access to protection 

in Europe, (Brussels) 

- 16 - 17/02, RISE Workshop, (Athens, GFR office) 

- 22/02, Stop Trading Refugees, End Inhumane European 

Migration Deals, (Petition) 

- 08/03, One Europe – Different Policies – Unequal Rights 

For Refugees,  (Campaign) 

- 20/03, RISE, Pan-European network gathers in Brussels to 

demand asylum reform JOINT ACTION (Brussels) 

- 20- 22/07, RISE- lesvos study visit (Lesvos) 

- 22/07 RISE statement on lesvos situation (Lesvos) 

- -Δημιουργία ενός δικτύου κοινοτήτων προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη. Δεκατέσσερις χώρες πήραν 

μέρος στο πρόγραμμα και 14 άλλα κράτη-μέλη δήλωσαν την πρόθεσή τους να συμμετέχουν στο δίκτυο 

-Καθιερώθηκε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που επιτρέπει στους πρόσφυγες να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να κάνουν τις 

φωνές τους να ακουστούν 

-Καλύτερη πρόσβαση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

-Υλοποίηση της εκστρατείας “One Europe - Different Policies - Unequal Rights For Refugees” 

-Συνένωση συνολικά 14 οργανώσεων που δουλεύουν με μετανάστες σε 14 ευρωπαϊκές χώρες για να συζητήσουν την 

κατάσταση των προσφύγων σε όλη την Ευρώπη 

-Ενθάρρυνση άλλων κοινοτήτων να συμμετάσχουν στο δίκτυο μέσα από τη δημιουργία και διάδοση ενός φυλλαδίου 

σχετικά με τις δραστηριότητες και τη διαδικασία δημιουργίας του δικτύου 

-Οργάνωση και συμμετοχή σε μία ημέρα κοινής δράσης στις Βρυξέλλες για την παρουσίαση του δικτύου και την 

αποδοκιμασία της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας 



Διάρκεια: 01/01/17-31/12/18 

Χρηματοδοτήθηκε από: Erasmus+ 

Υπεύθυνος προγράμματος: CESIE (Ιταλία) 

Συνεργάτες: HANDALA (Ιταλία), CNB (Ισπανία), EURICON (Ολλανδία), ΕΦΠ (Ελλάδα), FASTO (Βοσνία και 
Ερζεγοβίνη), FOOTURA (Βουλγαρία) 

Το πρόγραμμα: 

Ο αθλητισμός δεν πρέπει να υποτιμάται ως παράγοντας για την ένταξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Το MATCH 

προωθεί ένα διαπολιτισμικό όραμα της κοινωνίας μας και θέλει να γκρεμίσει τους φραγμούς του ρατσισμού, της 

κακουχίας και της υποτίμησης μέσα από αθλητικές δραστηριότητες, κατανοώντας τη σημασία του αθλητισμού ως 

κοινωνικού μέσου διαλόγου και κοινωνικοποίησης για ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικές περιοχές και 
διαφορετικές χώρες. Συγκεκριμένα, το MATCH θέλει να στρέψει την προσοχή στους πρόσφυγες και τους αιτούντες 

άσυλο οι οποίοι, σήμερα, αποτελούν έναν χωριστό πληθυσμό. Το πρόγραμμα MATCH έχει σκοπό να προωθήσει την 

αυξημένη συμμετοχή προσφύγων και νέων της περιοχής σε αθλητικές δραστηριότητες και να δημιουργήσει έναν 

εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Το MATCH προτείνει ένα κατάλληλο Διεθνές 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που απευθύνεται σε αθλητικούς εκπαιδευτές και εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας με 

σκοπό τη διεύρυνση των γνώσεών τους πάνω σε παιδαγωγικά εργαλεία – αθλητικές δραστηριότητες που θα 

εφαρμόσουν στη καθημερινή δουλειά τους και τη δουλειά τους με ομάδες-στόχους. 

Επιπλέον, το πρόγραμμα MATCH προωθεί μια κοινοτική προσέγγιση αφού προτείνει έναν πρακτικό τρόπο να 

παρουσιάσει τον αθλητισμό σε επίπεδο βάσης ως εργαλείο κοινωνικής ένταξης, μέσα από την συμμετοχή εθελοντών, 

προωθώντας ένα τρόπο ζωής σωματικής υγείας, ενώ έρχεται σε επαφή με τη κοινωνική πλευρά του αθλητισμού μέσα 

από την αξιοποίηση και την περαιτέρω βελτίωση δημόσιων χώρων για την εξάσκηση αθλητισμού βάσης. 
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MATCH

Προγράμματα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Social Inclusion Opportunities

Περίοδος προετοιμασίας: 

-14-22/07, Εκπαίδευση, συμμετέχοντες εκπαίδευσης MATCH, CESIE, (Παλέρμο, 

Ιταλία) 

-22-24/07, Συνέλευση, συνάντηση διοργανωτών MATCH, CESIE, (Παλέρμο, Ιταλία) 

-22/08, Συνέλευση, τοπική συνάντηση MATCH, «Συνέλευση για τον καθορισμό των 

επόμενων βημάτων σε τοπικό επίπεδο», ΕΦΠ (Αθήνα) 

- 

-Προετοιμασία και διάδοση ενός παιδαγωγικού εγχειριδίου «Αθλητισμός και Εργασία 

Νέων» που θα περιλαμβάνει υλικό εκπαίδευσης για να χρησιμοποιηθεί από αθλητικούς 

εκπαιδευτές και εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας για τη βελτίωση της ποιότητας 

και ποσότητας αθλητικών δραστηριοτήτων με ευπαθείς κοινωνικά ομάδες-στόχους. 

-Συμμετοχή τουλάχιστον 100 νέων σε αθλητικές δραστηριότητες με τη στήριξη 10 νέων 

«προπονητών» και 4 νέων «καθοδηγητών» 

-Υλοποίηση τοπικών εκστρατειών που έχουν στόχο την προστασία, βελτίωση, ενίσχυση κι επανάκτηση δημόσιων 

αθλητικών εγκαταστάσεων σε οικονομικές και κοινωνικές μη προνομιούχες περιοχές 

-Ανταλλαγή δεξιοτήτων μεταξύ των εκπαιδευτών πάνω στο θέμα του αθλητισμού και του παιδαγωγικού έργου 

-Ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων 

-Αλλαγή της δημόσιας γνώμης για τους πρόσφυγες 

-Ενθάρρυνση συμμετοχής σε κοινωνικές δραστηριότητες και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά 



Διάρκεια: 01/12/2016-31/08/2019 

Χρηματοδοτήθηκε από: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) 

Υπεύθυνος προγράμματος: Euracademy Association (Ελλάδα) 

Συνεργάτες: Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων, Provincia di Livorno Sviluppo (Ιταλία), Zobrazevalni center Geoss 

d.o.o. (Σλοβενία), University College of Southeast Norway, The Nordic centre of Heritage Learning and 

Creativity (Σουηδία), Stiftelsen Jamtli (Σουηδία) 

Το πρόγραμμα: 

Το πρόγραμμα REHAC ερευνά, σχεδιάζει και παρέχει νέους και αποτελεσματικούς τρόπους βελτίωσης των δεξιοτήτων 

των εκπαιδευτικών που εκπαιδεύουν και στηρίζουν πρόσφυγες, όπως και των βασικών δεξιοτήτων και γλωσσικών 

ικανοτήτων των ίδιων των προσφύγων. Δάσκαλοι και φορείς εκπαίδευσης ενηλίκων συναντούν ολοένα και 
περισσότερες προκλήσεις λόγω των μαθητών διαφορετικών πολυπολιτισμικών ομάδων που αναλαμβάνουν να μάθουν 

από αυτούς σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα έχει στόχο να στηρίξει τους εκπαιδευτικούς να 

αξιολογήσουν και να αναπτύξουν τις διδακτικές τους δεξιότητες, χρησιμοποιώντας καινοτόμες μεθοδολογίες 

βασισμένες σε εμπειρική γνώση. 

Αναπτύσσοντας μεθοδολογίες μάθησης, ύλη και εργαλεία που έχουν στόχο να υπερνικήσουν τον αποκλεισμό που 

βιώνουν οι πρόσφυγες, που προκαλείται από την έλλειψη γνώσης της γλώσσας της χώρας υποδοχής όπως κι από 

τους φραγμούς που τίθενται από την απότομη εισαγωγή σε μια διαφορετική κουλτούρα, σε συνδυασμό με προσωπικές 

κακουχίες και χαμηλή ποιότητα ζωής, το πρόγραμμα έχει στόχο να συνδυάσει μια ανθρωπιστική στάση με μια 

καινοτόμα προσέγγιση εκμάθησης, επιτρέποντας την έναρξη μιας ομαλής διαδικασίας ενσωμάτωσης για την είσοδο 

των προσφύγων στην κοινωνία και την αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής. 
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REHAC

Προγράμματα

Re‐inventing Europeans through History, Art and Cultural 

Learning



Πρωταρχικός σκοπός του ΕΦΠ είναι να δώσει φωνή στους πρόσφυγες και να ενημερώσει πρόσφυγες και αιτούντες 

άσυλο σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. Βάση των εμπειριών του, το ΕΦΠ καταδικάζει τις 

παραβιάσεις δικαιωμάτων και, επίσης, παρέχει προστασία και βοήθεια, συμμετέχοντας στο δημόσιο διάλογο με τις 

ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές αναζητώντας δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα ασύλου. 

18/01, Εκδήλωση, «Νομική Ενημερωτική Συνάντηση», Δίκτυο Μέλισσα (Αθήνα) 

30/01, Εκδήλωση, «Νομική Ενημέρωση για Πρόσφυγες», γραφεία ΕΦΠ μαζί με ΑΙΤΗΜΑ (Αθήνα) 

15-18/03, Ομιλίες σε διάφορα σχολεία και πανεπιστήμια στην Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον και Σίλικον Βάλλεΰ οργανωμένες 

από το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λόγω του αντίστοιχου βραβείου 2016-2017 στον Yonous 

Muhammadi 

29-30/03, Συμμετοχή στο Συνέδριο « Primary Healthcare and Psychosocial support to People on the Move » 

Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Αθήνα) 

31/03, Συμμετοχή στη Συνέντευξη για την αποστολή του ΟΟΣΑ (Αθήνα) 

01-03/04, Εκπαίδευση, “Democracy Camp 2017: A Training Summit for European Immigrant & Minority 

Leaders”, Heinrich-Böll-Stiftung (Αμβούργο) 

9-10/11, Συνέλευση “Advisory Panel of FRA” - Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (Βιέννη) 

20/11, Αίτημα “Asylum in Greece: Families Apart, Asylum Seekers in Abysmal State on the Islands”, ΕΦΠ 

(Αθήνα) 

9/12, Πορεία για την ελευθερία κινήσεως και οικογενειακής επανένωσης (Αθήνα) 
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Προστασία Δικαιωμάτων



Η ευαισθητοποίηση για την κατάσταση των προσφύγων είναι σημαντική για το έργο του ΕΦΠ. Η ευαισθητοποίηση είναι 
ο τρόπος να ενημερωθεί ο πληθυσμός σχετικά με τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την κακομεταχείριση, τις 

διακρίσεις, την έλλειψη προστασίας και τον κοινωνικό αποκλεισμό που αντιμετωπίζουν οι πρόσφυγες και οι αιτούντες 

άσυλο. Επίσης, το ΕΦΠ μοιράζεται τις ιστορίες τους, συμπεριλαμβανομένων και των λόγων που εγκατέλειψαν την 

πατρίδα τους, τα ταξίδια τους και τις εμπειρίες τους στην Ελλάδα με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την παροχή 

σχετικών πληροφοριών για την βελτίωση της κατάστασης των προσφύγων. 

31-2/01- Συμμετοχή του Φόρουμ “Civil Society Forum on access to protection in Europe”, Flemish Refugee 

Council, Martin Βρυξέλλες (RISE και Ομάδα Εργασίας) & άλλα μέλη του RISE (Βρυξέλλες) 

17/01, Ανακοίνωση “The EU willing to conclude questionable deals to keep people away”, ΕΦΠ (Αθήνα) 

27/04, Ανακοίνωση “Is one year for asylum procedure examination the ‘soonest as possible’?”, ΕΦΠ (Αθήνα) 

13/05, Συμμετοχή στο Συμπόσιο “On Homelands and the Stateless as the World Tilts Right”, Στέγη του 

Ιδρύματος Ωνάση και Creative Time (Ελλάδα) 

18/09, Συνάντηση Εργασίας, “Humanitarian issues and other commitments”, Human Dimension 

Implementation Meeting 2017 (Βαρσοβία) 

21/09, Εκδήλωση «Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης», ΕΦΠ και SCI Ελλάς (Αθήνα) 

24/10, Επίσκεψη, «Σουηδοί μαθητές»- ΕΦΠ (Αθήνα) 

04/11, Ντοκιμαντέρ «Πέρα από την εκδίκηση» - από το kosmosxorispolemous.gr, οικοδεσπότης: ΕΦΠ (Αθήνα) 

05/11, Εργαστήρι «Βιωματικό εργαστήρι για την συμφιλίωση» - από το kosmosxorispolemous.gr, οικοδεσπότης: 

ΕΦΠ (Αθήνα) 
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ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ευαισθητοποίηση



Το ΕΦΠ είναι μια πλατφόρμα που πασχίζει να κάνει τις φωνές των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο να 

ακουστούν, να βελτιώσει την ορατότητα και την παρουσία τους στη δημόσια σκηνή και να τους ενδυναμώσει. Ο ρόλος 

των προσφυγικών κοινοτήτων σε αυτή τη διαδικασία γεφύρωσης του χάσματος και προσέγγισης των μελών τους με 

την κοινωνία υποδοχής είναι πρωταρχικής σημασίας. 

11/02, Γιορτή Κοινοτήτων, “Time to share ideas”, Ομάδα Εργασίας ΕΦΠ/Πολυπολιτισμικό κέντρο Κυψέλη, (Αθήνα) 

07/05, Γιορτή Κοινοτήτων, Καλωσόρισμα, Κοινότητα του Μπουρούντι, ΕΦΠ (Αθήνα) 

18/06. Φεστιβάλ, UNHCR Φεστιβάλ Μαγειρικής για την Παγκόσμια Ημέρα των Προσφύγων (Αθήνα) 

20/06, Ημέρα των Προσφύγων, “Refugees Dreams” ανοιχτή εκδήλωση, Πλατεία Κοτζιά (Αθήνα) 

15/09, Ανακοίνωση Προσφύγων, “Survey of communication strategies and media engagement of refugee led 

organisations” Churches Commission for Migrants in Europe (Βρυξέλλες) 

21/10, (Γίνεται κάθε Σάββατο), Εβδομαδιαίες συναντήσεις, Συναντήσεις διερμηνέων αφγανικής γλώσσας, ΕΦΠ (Αθήνα) 

25/11, Εβδομαδιαίες συναντήσεις, Συναντήσεις διερμηνέων αφγανικής γλώσσας, ΕΦΠ (Αθήνα) 

27/11, Ολοήμερη εκδήλωση, Returns of Foreign Individuals and State-of-Law, Διαμεσολαβητής (Αθήνα) 

06/12, Συνέδριο, “Mohktar Cooperation for Refugees in Greece - Past, Present and Future”, Waha/ASB/ΑΡΣΙΣ 

(Θεσσαλονίκη) 

9/12, Πορεία για την ελευθερία κινήσεως και οικογενειακής επανένωσης (Αθήνα) 
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Συμμετοχή



Ο Ι Κ Ο Ν ΟΜ Ι Κ Α  

2 0 1 7

The process of improving some 

measure of an enterprise's success. 

Business growth can be achieved 

either by boosting the top line or 

revenue of the business with greater 

product sales or service income, or by 

increasing the bottom line or 

profitability of the operation by 

minimizing costs. 
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Οικονομικά 



Δ Ι Κ Τ Υ Ω Σ Η  Μ Ε  Α Λ Λ Ε Σ  

Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ε Ι Σ  

The process of improving some 

measure of an enterprise's success. 

Business growth can be achieved 

either by boosting the top line or 

revenue of the business with greater 

product sales or service income, or by 

increasing the bottom line or 

profitability of the operation by 

minimizing costs. 
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Δικτύωση Με άλλες Οργανώσεις

Το ΕΦΠ συνεργάζεται με διάφορες οργανώσεις (ΜΚΟ, πλατφόρμες, υπηρεσίες ΟΗΕ) 

που δραστηριοποιούνται στον τομέα των δικαιωμάτων των προσφύγων στην Ελλάδα, 

αλλά και στην Ευρώπη και σε παγκόσμιο επίπεδο. 

Ε Φ Π  Ω Σ  Μ Ε Λ Ο Σ



Υ Π Ο Σ Τ Η Ρ Ι Ξ Τ Ε  ΜΑ Σ

The process of improving some 

measure of an enterprise's success. 

Business growth can be achieved 

either by boosting the top line or 

revenue of the business with greater 

product sales or service income, or by 

increasing the bottom line or 

profitability of the operation by 

minimizing costs. 
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Υποστηρίξτε μας

Γ Ι Ν Ε  Μ Ε Λ Ο Σ
Τακτικά μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα 

που εκπροσωπούν τον πληθυσμό αναφοράς (πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο, ανιθαγενείς). 

Στην περίπτωση των νομικών προσώπων απαραίτητο είναι ο σκοπός τους να συνάδει με τους σκοπούς του 

Φόρουμ και τα πρόσωπα που τα απαρτίζουν να ανήκουν στον πληθυσμό αναφοράς. 

Στην περίπτωση των ενώσεων προσώπων απαραίτητο είναι τα πρόσωπα που τις απαρτίζουν να ανήκουν 

στον πληθυσμό αναφοράς. 

Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων, δεκτά ως τακτικά μέλη γίνονται πρόσωπα που ανήκουν στον 

πληθυσμό αναφοράς καθώς και πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στον πληθυσμό αναφοράς (εφόσον ο συνολικός 

αριθμός των εγγεγραμμένων τακτικών μελών που δεν εμπίπτει στον πληθυσμό αναφοράς δεν υπερβαίνει το 

49% του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων τακτικών μελών). 

Κάθε τακτικό μέλος έχει υποχρέωση να εργάζεται για τους σκοπούς του Σωματείου στο βαθμό που μπορεί, να 

μετέχει στις συνεδριάσεις της Γ.Σ., να εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ, να εκπληρώνει τις οικονομικές 

του υποχρεώσεις και να επιδεικνύει αλληλεγγύη προς τα υπόλοιπα μέλη του Σωματείου. 

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας! 

ΔΩ Ρ Ε Α
Οι μετανάστες είναι άνθρωποι ακριβώς όπως κι εσύ. Με τη διαφορά ότι αναγκάστηκαν να αφήσουν τα σπίτια 

τους. 

Ο αριθμός τον ανθρώπων που αφήνουν τα σπίτι και τη χώρα τους έχει φτάσει σε επίπεδα άνευ προηγουμένου. 

Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουν σημειωθεί περισσότερες από 15 συγκρούσεις, νέες ή παλιές, που έχουν 

προκαλέσει απερίγραπτη τραγωδία και αθλιότητα σε εκατομμύρια ανά τον κόσμο. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Αρ. Λογαριασμού : 6551-127279-339 

ΙΒΑΝ : GR75 0171 5510 0065 5112 7279 339 

Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Αρ. Λογαριασμού : 129/480397-35 

ΙΒΑΝ : GR43 0110 1290 0000 1294 8039 735 

Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων



Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α

The process of improving some 

measure of an enterprise's success. 

Business growth can be achieved 

either by boosting the top line or 

revenue of the business with greater 

product sales or service income, or by 

increasing the bottom line or 

profitability of the operation by 

minimizing costs. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ναυάρχου Νοταρά 12, 106 83, Αθήνα, Ελλάδα 

(+30) 2130282976 

info@refugees.gr 

@Refugeegr 

/Greekforumofrefugees 

www.refugees.gr 

Γραφτείτε στο newsletter μας: 

http://eepurl.com/cjUCHT 

ΤΑ EMAIL ΜΑΣ 

info@refugees.gr 

vicepresident@refugees.gr 

match@refugees.gr 

coordinator@refugees.gr 

advocacy@refugees.gr 

fundraising@refugees.gr 

communication@refugees.gr 

finance@refugees.gr 

humanresources@refugees.gr 

volunteers@refugees.gr 

cmediators@refugees.gr 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- 

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ 

 

rehac@refugees.gr 

rise@refugees.gr 

match@refugees.gr 

Harts.gfr@gmail.com 

 

 

 



Ε Π Α Φ Ε Σ  

Κ Ο Ι Ν Ο Τ Η Τ Ω Ν
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Κατάλογος επικοινωνίας κοινοτήτων 

*Σε περίπτωση που δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κοινότητα παρακαλώ 
επικοινωνήστε με το Ελληνικό Φόρουμ Προσφύγων 


