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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Κατά το δεύτερο έτος λειτουργίας του, το i‐RED επέκτεινε σημαντικά 
τις  ερευνητικές  του  δραστηριότητες.  Τα  ερευνητικά  αντικείμενα 
κάλυψαν ποικίλους τομείς, από τη μετανάστευση και το άσυλο έως 
τη  στέγαση  των  Ρομά  και  την  εκδήλωση  ρατσιστικού  λόγου  και 
μίσους στην πολιτική σκηνή.  

Σε  καιρούς  οξείας  οικονομικής  κρίσης  με  αρνητικές  συνέπειες  στα 
κοινωνικά  δικαιώματα,  την  κοινωνική  προστασία,  τους  μετανάστες 
και  τις  μειονότητες  ‐διαμέσου  εξιλαστήριων  θυμάτων,  αρνητικών 
στερεοτύπων,  προφορικής  και  σωματικής  ρατσιστικής  βίας  ‐  είναι 
κρίσιμη  η  έγκαιρη  και  καίρια  απάντηση  σε  ραγδαία  εξελισσόμενα 

γεγονότα και τάσεις ρατσιστικής βίας και λόγου.  
Ο  ρατσιστικός  αυτός  λόγος  αναπτύσσεται  συχνά  στον  πυρήνα  της  δημόσιας  πολιτικής  αρένας 
καθιστώντας αναγκαία  την αποτελεσματική αντιμετώπιση  των  κυρίαρχων προσλήψεων ρατσισμού 
και δυσανεξίας.  Ιδιαίτερα κάτω από αυτές τις οικονομικές και πολιτικές περιστάσεις, το ευρύ κοινό 
συχνά  παραπλανάται  να  πιστέψει  ‐  και  να  φοβηθεί  ‐  μύθους  ακροδεξιάς  έμπνευσης  για  τους 
μετανάστες  και  τις  κοινωνικές  μειονότητες.  Το  αποκαλούμενο  "γκέτο"  της  Αθήνας  είναι  μια  από 
αυτές  τις  αυτοεπαληθευόμενες  προφητείες  που  βασίζονται  στην  αποδυνάμωση  της  κοινωνικής 
προστασίας  και  στη  φτώχεια,  ως  προάγγελο  διαχωρισμένων  (segregated)  και  περιχαρακωμένων 
κοινωνιών.  
Η  παρέμβαση  του  i‐RED  στη  δημόσια  σφαίρα,  ιδιαίτερα  το  καλοκαίρι  2009,  είχε  ως  στόχο  να 
αντικρούσει  το  νέο αυτό  κύμα  δυσανεξίας  που  έχει  εμφανιστεί  στην  ελληνική  κοινωνία  και  να  το 
αποδώσει  σε  μεγάλο  βαθμό  στην  κοινωνικοπολιτική  και  χρηματοοικονομική  κατάσταση  έκτακτης 
ανάγκης,  καθώς  επίσης  τη  σχεδόν  επακόλουθη  εντατικοποίηση  των  ακροδεξιών  πολιτικών  και 
βίαιων  ομάδων.  Επιπλέον,  το  i‐RED  υποστήριξε  την  πρωτοβουλία  της  Ελληνικής  Ένωσης  για  τα 
Δικαιώματα του Ανθρώπου και της κυβέρνησης να προετοιμάσουν νομοσχέδιο για την παραχώρηση 
ιθαγένειας στους μετανάστες και τα παιδιά τους εισάγοντας το δίκαιο του εδάφους (jus soli) στο νέο 
νόμο για την ιθαγένεια. Η υιοθέτηση αυτού του νόμου αποτελεί ορόσημο στην ελληνική κοινωνία, 
ενώ σημειώνει την αρχή νέων προκλήσεων για τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ιθαγένεια. 
Παράλληλα, το i‐RED δραστηριοποιήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο προωθώντας πολιτικές και έρευνα 
που  σχετίζονται  με  το  σεβασμό,  την  προστασία  και  την  άσκηση  των  θεμελιωδών  δικαιωμάτων, 
ιδιαίτερα  με  την  εκλογή  του  Διευθυντή  του  για  δεύτερη  θητεία  στο  Συμβουλευτικό  Όργανο  της 
Πλατφόρμας  Θεμελιωδών  Δικαιωμάτων  και  το  συντονισμό  της  συνεχιζόμενης  ολοκλήρωσης  του 
δικτύου RED. 
Η  Ετήσια  αυτή  Έκθεση  δημοσιεύεται  σε  καιρούς  έντονης  οικονομικής  κρίσης  στην  Ελλάδα  και 
προσπαθειών οικονομικής ανάκαμψης στην Ευρώπη, και πιο συγκεκριμένα το 2010, τη χρονιά που 
ορίστηκε ως το Ευρωπαϊκό Έτος ενάντια στη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό. Και στις δύο 
περιπτώσεις  είναι  κρίσιμο  να  ασχοληθούμε  και  να αποκαταστήσουμε  τις  αρνητικές  συνέπειες  της 
κρίσης  θεμελιώνοντας  υπό  προϋποθέσεις  αδιαπραγμάτευτου  σεβασμού  των  δικαιωμάτων,  τις 
βάσεις για μελλοντικές παραγωγικές και περιεκτικές κοινωνίες. Το i‐RED δεσμεύεται να εργαστεί σε 
αυτήν  την  κατεύθυνση  μέσα  από  αξιόπιστη  και  διαυγή  έρευνα  και  παρέμβαση  στη  δημοκρατική 
δημόσια σφαίρα. 

 
Μϊλτος Παύλου 

 

 

 

 

Διευθυντής i‐RED  

Διευθυντής i‐RED, Αθήνα, Μάρτιος 2010 

 
Εισαγωγή 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

 

Το  i‐RED  επιδιώκει  να  αποτελέσει  ορθή  βάση  αξιόπιστης  πληροφόρησης  και 
επιστημονικού έργου μέσα από την έρευνα και την ανάλυση πολιτικών και τάσεων. 
Παράλληλα,  στοχεύει  στην  προώθηση  της  ίσης  μεταχείρισης,  της  συμμετοχής  των 
πολιτών στα κοινά, της πλήρους άσκησης των δικαιωμάτων τους ως πολίτες και του 
σεβασμού  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  μέσα  από  την  παρέμβαση  και  τη 
συμμετοχή στη δημόσια σφαίρα, αλλά και τη διάδοση των ερευνητικών ευρημάτων 
και προτάσεων. 
 

Το  i‐RED  είναι  η  απάντηση  στην  ανάγκη  για  ένα  ερευνητικό  ινστιτούτο  που 
συγκεντρώνει τις δυνάμεις μελετητών διεπιστημονικής κατεύθυνσης, επιδιώκοντας 
πολιτικό αντίκτυπο μέσα από την ερευνητική του δουλειά υπέρ των μεταναστών και 
των  μειονοτήτων,  των  θυμάτων  και  των  εν  δυνάμει  θυμάτων  ρατσισμού  και 
διακρίσεων  και  υπέρ  της  προστασίας  και  της  πλήρους  άσκησης  των  ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην Ελλάδα και την Ευρώπη. 

i‐RED 
Περιγραφή Απσοτολής 
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ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ I‐RED 

Το  Ινστιτούτο για  τα Δικαιώματα,  την  Ισότητα και  την Ετερότητα  ιδρύθηκε  τον  Ιούλιο  του 
2008 στην Αθήνα. Ο ελληνικός τίτλος του i‐RED είναι: 

 

ΣΤΟΧΟΙ 
Το Ινστιτούτο για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ετερότητα στοχεύει: 
 
στην έρευνα και την πολιτική παρέμβαση μέσα από διεπιστημονική, κοινωνικοοικονομική 
και  νομική  ανάλυση,  στη  δημόσια  διάδοση  των  ερευνητικών  ευρημάτων  και  των 
προτάσεων  διαμόρφωσης  πολιτικής  για  τους  μετανάστες  και  τις  μειονότητες  και  για  τα 
φαινόμενα  της μετανάστευσης,  του ρατσισμού  και  των διακρίσεων με στόχο  την  ισότητα 
και τη συμμετοχή σε Ελλάδα και Ευρώπη. 
 

Μεταξύ  των  αρμοδιοτήτων  του  i‐RED  περιλαμβάνονται  η  έρευνα  και  η  προώθηση  ίσης 
μεταχείρισης, καθώς επίσης η υπεράσπιση θυμάτων διακρίσεων για κάθε λόγο ετερότητας 
και κοινωνικής ταυτότητας. 

ΙδΙετερο  ‐ Ινστιτούτο για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ετερότητα

Σύσταση του i‐RED 
στόχοι 

 

Στόχοι  

Το i‐RED / ΙδΙετερο ‐ Ινστιτούτο για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ετερότητα 
στοχεύει  στην  έρευνα  και  στην  πολιτική  παρέμβαση  μέσα  από  διεπιστημονική, 
κοινωνικο‐οικονομική και νομική έρευνα και ανάλυση, στη δημόσια διάδοση των 
ερευνητικών  ευρημάτων  και  των  προτάσεων  διαμόρφωσης  πολιτικής  για  τους 
μετανάστες  και  τις  μειονότητες  και  για  τα  φαινόμενα  της  μετανάστευσης,  του 
ρατσισμού και των διακρίσεων.  

 Το i‐RED αναλαμβάνει κοινωνικές και επιστημονικές δράσεις και πρωτοβουλίες 
για  τα  θεμελιώδη  ατομικά  και  κοινωνικά  δικαιώματα,  την  ισότητα  και  την 
ετερότητα,  την  ίση  μεταχείριση,  τους  μετανάστες  και  τις  μειονότητες  και  τα 
φαινόμενα  ρατσισμού  και  διακρίσεων,  στην  Ελλάδα  και  στην  Ευρώπη. 
Eιδικότερα  αντικείμενα  είναι  η  μελέτη  και  η  προώθηση  της  αρχής  της  ίσης 
μεταχείρισης και η αρωγή και υπεράσπιση θυμάτων ρατσισμού και διακρίσεων 
μέσα από  την  έρευνα και  τη συλλογή δεδομένων,  καθώς  και  τη δημόσια και 
την πολιτική παρέμβαση, η μελέτη των φαινομένων και η καταπολέμηση του 
ρατσισμού και των διακρίσεων για κάθε λόγο/βάση διάκρισης,  η μελέτη και η 
προώθηση  της  κοινωνικής  ένταξης  και  ισότιμης  συμμετοχής  μεταναστών  και 
μειονοτήτων, η συλλογή και καταγραφή στοιχείων σχετικά με το ρατσισμό και 
τις διακρίσεις και η προώθηση της επίσημης καταγραφής και αποτελεσματικής 
καταπολέμησης των φαινομένων αυτών από δημόσιες αρχές. 
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 Συμμετοχή σε έρευνα  

 Το  2009,  το  i‐RED  σε  σύμπραξη  με  την  Ελληνική  Ένωση  για  τα  Δικαιώματα  του 
Ανθρώπου και το ΚΕΜΟ πραγματοποίησαν έρευνα στο πλαίσιο του προγράμματος 
RAXEN. Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου λειτουργεί ως Εθνικό 
Εστιακό Κέντρο για το Ρατσισμό και την Ξενοφοβία στο πλαίσιο του δικτύου RAXEN, 
το  οποίο  διευθύνεται  από  τον  Οργανισμό  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  για  τα 
Θεμελιώδη Δικαιώματα με έδρα τη Βιέννη. 

 Εμπειρογνώμονες του i‐RED συμμετείχαν σε παραδοτέα προγραμμάτων RAXEN και 
άλλα ερευνητικά προγράμματα. 

 Αποτρέποντας το ρατσισμό, τη ξενοφοβία και τη συνδεόμενη δυσανεξία στο χώρο 
του αθλητισμού στην Ευρώπη. 

 Συνθήκες Στέγασης Ρομά και άλλων Νομάδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συναφείς συζητήσεις κατά τη διάρκεια της 
προεκλογικής εκστρατείας για τις Ευρωεκλογές 2009. 

 

 

 

 
Σε  συνεργασία  με  τη  γαλλική  ανθρωπιστική  οργάνωση  France  Terre  D’Asile,  το  i‐RED 
πραγματοποιεί το 2009 και 2010: 
 

Μελέτη για  
τη βελτίωση των δομών υποδοχής και φροντίδας  
ασυνόδευτων παιδιών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
εναρμονίζοντας τη νομοθεσία των κρατών μελών  
 
Η συγκριτική αυτή μελέτη ερευνά:  

 
 Ορισμός του ασυνόδευτου ανήλικα 
 Αριθμός των ασυνόδευτων παιδιών στην επικράτεια  
 Ηλικία, υπηκοότητα, μοντέλα μετανάστευσης, λεπτομερείς στατιστικές  
 Απέλαση των ασυνόδευτων παιδιών στα σύνορα, προς ποιες χώρες, εγγυήσεις  
 Κράτηση και συνθήκες κράτησης 
 Πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου και στατιστικές για αναγνώριση ασύλου  
 Νομική εκπροσώπηση των ασυνόδευτων παιδιών & ελλείψεις 
 Μέθοδοι για προσδιορισμό ηλικίας και εξακρίβωση ταυτότητας  
 Εφαρμογή του Κανονισμού Δουβλίνο II  
 Αναγνώριση ασυνόδευτων παιδιών ως θύματα παράνομης διακίνησης  
 Σύστημα προστασίας για ανηλίκους, αναγνωρισμένα θύματα παράνομης διακίνησης  
 Πρόσβαση σε κοινωνική πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη  
 Πρόσβαση σε εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση  
 Διοικητική κατάσταση και ένταξη  

 Εκούσιος επαναπατρισμός, εγγυήσεις και διαδικασίες  
 Βίαιη επαναπροώθηση ασυνόδευτων ανηλίκων  

            Έρευνα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος RAXEN

 
Δραστηριότητες 2009 
έρευνα 

 

        Ασυνόδευτοι ανήλικοι 
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Το 2009 και 2010, το i‐RED υλοποιεί δύο προγράμματα Leonardo Da Vinci: 

 
 
 
 

 
 

Σύμφωνα  με  έρευνα,  οι  μετανάστες  αντιμετωπίζουν 
συγκεκριμένα εμπόδια στην αγορά εργασίας, όπως προκατάληψη 
και  ξενοφοβία,  διακρίσεις  από  τους  εργοδότες,  δυσκολίες  στην 
αναγνώριση  προσόντων  και  προηγούμενης  μόρφωσης, 
πολιτιστικές  διαφορές  σε  εργασιακές  πρακτικές  και 
επικοινωνιακές  δεξιότητες,  και  έλλειψη  ενημέρωσης  σχετικά  με 
τις εθνικές δομές υποστήριξης που αφορούν την εργασία και την 
κατάρτιση. 
 
Αυτά  τα  εμπόδια  φέρνουν  τους  μετανάστες  σε  αρκετά  πιο 

μειονεκτική  θέση  σε  σχέση  με  τους  ιθαγενείς  εργαζόμενους,  με  την  έννοια  ότι  μπορεί  να  καταλήξουν  σε 
δουλειές  που  είναι  κατώτερες  των  δεξιοτήτων  τους,  εκτίθενται  σε  μεγαλύτερη  επαγγελματική  αστάθεια  και 
βιώνουν πολλές δυσκολίες από άποψη κινητικότητας στην αγορά εργασίας. 
 
Το πρόγραμμα “Pathways to Work” εστιάζει στις ανάγκες των νέων μεταναστών και έχει ως στόχο να τους δώσει 
τη δυνατότητα να ανταγωνιστούν άλλους αιτούντες εργασία   σε «επίπεδο παιχνιδιού»  εφοδιάζοντάς  τους με 
πρακτικά  εργαλεία  για  την  ανάπτυξη  δεξιοτήτων  μετάβασης  και  αναζήτησης  εργασίας.  Προϋποθέτει  τη 
λεπτομερή  ανάλυση  των  αναγκών  κατάρτισης  και  την  προσαρμογή  των  υπαρχόντων  υλικών  κατάρτισης 
προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των νέων μεταναστών ηλικίας 18‐30. 
 
Καλλιεργώντας  τις  δεξιότητες  και  την  προσαρμοστικότητά  τους  και  δίνοντας  τους  τη  δυνατότητα  να  βρουν 
δουλειές  όπου αναγνωρίζονται  και  μπορούν  να  χρησιμοποιήσουν  τις  δεξιότητές  τους,  οι  νέοι  μετανάστες  θα 
βρεθούν σε πιο προνομιακή θέση προκειμένου να αξιοποιήσουν το δυναμικό τους στην αγορά εργασίας και να 
απολαύσουν μεγαλύτερη προσωπική ανάπτυξη και κοινωνική ένταξη. Κάτι τέτοιο θα ενισχύσει τις επιλογές τους 
στην αγορά εργασίας και, πιο σημαντικά, θα τους βοηθήσει να ξεπεράσουν την κοινωνικοοικονομική μειονεξία. 

www.pathwaystowork.eu  

 

 

 

 

Improving Diversity training for SMEs (IDTS) (Βελτιώνοντας την επιμόρφωση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων σε ζητήματα ποικιλομορφίας) 
Από έρευνα προκύπτει ότι οι  εργοδότες  ισχυρίζονται πως «Θα συνεργαζόμασταν με ομάδες μεταναστών εάν 
γνωρίζαμε  πού  να  απευθυνθούμε.  Επιθυμούμε  να  κτίσουμε  μία  συνεχιζόμενη  σχέση  που  θα  μπορούμε  να 
τροφοδοτούμε και να καλλιεργούμε». Με άλλα λόγια, θα χαιρόντουσαν να προσλάβουν μετανάστες αλλά δεν 
γνωρίζουν πού να αναζητήσουν προσφορά εργαζομένων… ή πώς να τους εκπαιδεύσουν/εντάξουν. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το πρόγραμμα IDTS έχει θέσει ένα σαφή και απλό στόχο: να προσδιορίζει, να 
καταγράφει και να διαδίδει τις καλύτερες πρακτικές σε σχέση με την επιμόρφωση για την ποικιλομορφία στο 
χώρο εργασίας. Πιο συγκεκριμένα,  το  κοινοτικό αυτό πρόγραμμα θα επιχειρήσει  να βρει  και  να εξετάσει  την 
επιμόρφωση για ποικιλομορφία που προορίζεται για τις ΜΜΕ, καθώς επίσης να βοηθήσει τους εργοδότες στην 
αντιμετώπιση  ζητημάτων  που  θα  τους  καταστήσουν  ικανότερους  στην  πρόσληψη  και  εκπαίδευση  των 
μεταναστών ως σημαντικό μέρος του εργατικού τους δυναμικού. 
 
Παράλληλα με την τεκμηριωμένη ανάλυση των διδαγμάτων που αποκομίσθηκαν και της μεγάλης διάδοσης, το 
πρόγραμμα θα αναπτύξει διεθνικές σχέσεις με την προοπτική μελλοντικών συλλογικών προγραμμάτων, όπως το 
Leonardo da Vinci “Transfer of Innovation” (Μεταφορά Καινοτομίας) ή άλλα προγράμματα κινητικότητας ΜΜΕ.  

 

        Pathways to Work 

Δραστηριότητες 2009 
έρευνα 

 

        Improving Diversity Training
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Ομοφοβία 
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«Το μεγαλύτερο χάσμα από όλα φαίνεται να είναι της ενημέρωσης και της επίγνωσης του 

ευρύτερου κοινού, καθώς επίσης των ενημερωμένων πολιτικών και διαθέσιμων στοιχείων  

για  την  κατάσταση  της  ομοφοβίας  και  των  διακρίσεων  λόγω  σεξουαλικού 

προσανατολισμού.  Όπως επισημαίνουν οι οργανώσεις των ΛΟΑΤ: η μεγαλύτερη πρόκληση 

είναι  η  κατάρτιση  των  επαγγελματιών  (ιατρών,  δημόσιων  λειτουργών,  αστυνομικών, 

δασκάλων και άλλων) και η εκπαίδευση του συνόλου σε όλα τα επίπεδα. ‘Η άγνοια είναι ο 

εχθρός’.» 

 

 

 

 

 

2009,  Ομοφοβία  στην  Ελλάδα:  Αγάπη 

για Ισότητα  

 

Μίλτος Παυλου (i‐RED)  

 

δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο 2009  

 

  Η Ομοφοβία στην Ελλάδα 

 
έρευνα 
διακρίσεις 
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Στέγαση των Ρομά  
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«Η έλλειψη βασικής πρόσβασης των άτυπων αυτών καταυλισμών σε υπηρεσίες κοινής ωφελείας μοιάζει να 

λειτουργεί την ίδια στιγμή ως το αποτέλεσμα αλλά και τη δικαιολόγηση του κοινωνικο-χωρικού τους διαχωρισμού. 

Έτσι, οι συνέπειες της περιθωριοποίησής τους (δυσμενείς συνθήκες δημόσιας υγιεινής) μετατρέπονται σε 

δικαιολογίες – και σε νομιμοποιητικά επιχειρήματα – για το διαρκή τους διαχωρισμό και αποκλεισμό σε ένα επίμονο 

φαύλο κύκλο στερεοτύπων, κρατικής αδράνειας και τοπικής εχθρότητας. Η έλλειψη κοινωνικού κεφαλαίου της 

μειονότητας των Ρομά και οι περιορισμένοι πόροι της για τη διαχείριση σύνθετων καταστάσεων στη στέγαση και σε 

σχέση με τις δημόσιες αρχές σε κάποιες περιπτώσεις τους οδηγεί στην αδυναμία να ωφεληθούν ακόμη και από ένα 

γενναιόδωρο πρόγραμμα δανειοδότησης. Έτσι, ο μύθος της ευθύνης των Ρομά για την ίδια τους την κατάσταση 

εδραιώνεται. Πολλές εξώσεις συνδέονται με μείζονα αθλητικά και πολιτιστικά γεγονότα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι 

Ρομά πρέπει να καταστούν αόρατοι ή να απομακρυνθούν με κάθε κόστος, μια επαναλαμβανόμενη πρακτική στην 

Ελλάδα που συναντάται και σε άλλες περιπτώσεις γκετοποιημένων και περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων. 

Πρόκειται για συγκυρία που συμβολίζει τη «διάσχιση» των Ρομά από τα περιθώρια στο κύριο σώμα της κοινωνικής 

ζωής της πλειονότητας.» 

Η Στέγαση των Ρομά στην Ελλάδα. 
Φαύλοι Κύκλοι και Εδραιωμένοι Μύθοι. 
 
Μίλτος Παύλου (εκδ.), συγγραφείς: Μ. 
Παύλου, Κ. Λυκοβαρδή, Δ. Χορμοβίτης,  
I.Προκόπη  
 
ΕΕΔΑΠ‐KEMO/i‐RED 
Περίληψη στα Ελληνικά και Αγγλικά 

 
έρευνα 
διακρίσεις 

 
 Η Στέγαση των Ρομά στην Ελλάδα  



i‐RED / ΙΔΙΕΤΕΡΟ – Ινστιτούτο για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ετερότητα  
Ετήσια Έκθεση 2009 ‐ www.i‐red.eu ‐ i‐red@i‐red.eu ‐ 210 6990258 

12

 
 
 
 

Ρατσισμός στον Αθλητισμό 
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Οι πιο χαρακτηριστικές εκφάνσεις του 
φαινομένου του ρατσισμού και των 
διακρίσεων είναι τα χαμηλά επίπεδα 
ενημέρωσης, η ελαχιστοποίηση και η 
υποτίμηση ή η πλήρης άγνοια του 
προβλήματος. Ο ρατσισμός συχνά αποτελεί 
αντικείμενο συζήτησης στη δημόσια σφαίρα, 
ιδιαίτερα στα έντυπα μέσα ενημέρωσης. 
Ωστόσο, είναι παράδοξο ότι τα δημοσιεύματα 
αναφέρονται κυρίως στο ρατσισμό στο χώρο 
του ποδοσφαίρου σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες.  
Η Ελλάδα θεωρείται απρόσβλητη από  
τέτοια φαινόμενα και ότι ασφαλώς δεν υποφέρει  
από αυτά, όπως άλλες χώρες. 
 

 

 

 

 
έρευνα  > προσεχείς εκδόσεις 
ρατσισμός    μετανάστευση    διακρίσεις 

 
Ρατσισμός και αθλητισμός  

‘Η  Ελλάδα über alles’,  Ρατσισμός  στον 
Αθλητισμό στην Ελλάδα  

 
Μίλτος Παύλου (εκδ.), συγγραφείς: Μίλτος 
Παύλου, Δημήτρης Παρσάνογλου 
 
ΕΕΔΑΠ‐KEMO/i‐RED 
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Ρατσιστικός Λόγος 
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Γελοιογραφία – ομοίωμα της Ακρόπολης. Σκοτεινές φιγούρες έχουν στοιβαχτεί σε κλουβί με το σχήμα της Ακρόπολης. Χέρια 
προεξέχουν από το συνωστισμένο κλουβί. Ένα από αυτά κάνει ένεση ναρκωτικών. CityPress 25.05.2009 – συνοδεύει το κύριο 
άρθρο του Γ. Κύρτσου. Τελειώνει ο χρόνος για την Aθήνα, CityPress, (25.05.2009), 
http://www.citypress.gr/index.html?action=article&article=66871  

 

Στην  Ελλάδα,  ο  ρατσισμός,  η  ξενοφοβία,  οι 
συναφείς πράξεις δυσανεξίας και άλλα σχετικά 
ζητήματα  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  δεν 
βρέθηκαν ποτέ στο επίκεντρο συζητήσεων κατά 
τη  διάρκεια  προεκλογικών  εκστρατειών.  Παρά 
τον όγκο μεταναστευτικού ρεύματος   προς την 
Ελλάδα,  το  ζήτημα  αυτό  δεν  εθίγη  ποτέ  από 
τους  πολιτικούς  αρχηγούς  κατά  τη  διάρκεια 
συζητήσεων σε προηγούμενες εθνικές εκλογές. 
Εξαίρεση  αποτέλεσε  η  δημόσια  αντιπαράθεση 
αρχηγών  το  2007,  όταν  ο  αρχηγός  του 
ακροδεξιού  κόμματος  ήταν  ο  μόνος  που  εισήγαγε  το  ζήτημα  της  μετανάστευσης 
χρησιμοποιώντας ξενοφοβικούς όρους. 
 
Η αλλαγή επήλθε με  τις  Ευρωεκλογές 2009.    Σε μια θεαματική μετατόπιση  του δημόσιου 
διαλόγου,  το  ζήτημα  της  άτυπης  μετανάστευσης  προσέλκυσε  το  έντονο  ενδιαφέρον  των 
εθνικών και  τοπικών μέσων ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας. 
Ωστόσο,  η  δημόσια  συζήτηση δεν  επικεντρώθηκε  σε  ζητήματα ανθρωπίνων  δικαιωμάτων 
για  μετανάστες  και  πρόσφυγες.  Αντιθέτως,  αναπτύχθηκε  γύρω  από  την  αρνητική  στάση 
προς τους μετανάστες και τη δυσανεξία που προκαλεί η παρουσία τους στην Ελλάδα. 
 
Οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτήν την αλλαγή ήταν οι εκπρόσωποι των μέσων 
ενημέρωσης και το ΛΑΟΣ. Σε μερικές περιπτώσεις, δημοσιεύματα σε εφημερίδες μεγάλης 
κυκλοφορίας  ή  δωρεάν  έντυπα  ήταν  σκανδαλωδώς  δυσανεκτικά  και  ξενοφοβικά  
χρησιμοποιώντας παραδοσιακή διατύπωση ρατσιστικής έμπνευσης. 

 
έρευνα  > προσεχείς εκδόσεις 
ρατσισμός μετανάστευση 

 
     Ρατσισμός και πολιτικός λόγος  

 
Πολιτικός Λόγος και η εμφάνιση του 
Ρατσισμού στις Ευρωεκλογές 2009 στην 
Ελλάδα 
 
Μίλτος Παύλου 
 
ΕΕΔΑΠ‐KEMO/i‐RED 
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Ο Διευθυντής του i-RED έκανε πολλές παρεμβάσεις στον τύπο, το ραδιόφωνο και 
την τηλεόραση στο πλαίσιο των συζητήσεων για το ιστορικό κέντρο της Αθήνας και 
τη γκετοποίηση των μεταναστών, αλλά και τη διεύρυνση του αριθμού Ελλήνων 
πολιτών με την τροποποίηση του νόμου για την ιθαγένεια και την εισαγωγή του 
δικαίου του εδάφους (jus soli) που θα επιτρέψει σε πολλά παιδιά, μετανάστες 
«δεύτερης» γενιάς, να πολιτογραφηθούν Έλληνες. 
 

 

 

 Ένας  από  τους  κύριους  στόχους  του  i‐RED  και  των  μελλοντικών  του  δεσμεύσεων 
είναι  να  αναπτύξει  αυτόνομη  παρουσία  και  παραγωγή  νέων  σχετικά  με  το 
ρατσισμό, τις διακρίσεις και την ισότιμη συμμετοχή στη δημόσια σφαίρα. 

 

 

 

 

 

 
Δραστηριότητες 2009 
δημόσια παρέμβαση 

 

     Μέσα ενημέρωσης   

Ο Διευθυντής του Εθνικού Παρατηρητηρίου 
του Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας ΕΝΩΣΗ‐
ΚΕΜΟ/i‐RED στην TV NET για τη μετανάστευση 

Στις 16 Ιουνίου 2009, εν μέσω ρατσιστικού δημόσιου 

λόγου για την άτυπη μετανάστευση στην Ελλάδα, ο 

Διευθυντής του Εθνικού Παρατηρητηρίου του 

Ρατσισμού και της Ξενοφοβίας ΕΝΩΣΗ‐ΚΕΜΟ/i‐RED 

συμμετείχε σε συζήτηση για τη μετανάστευση στην 

εκπομπή PRESS στην TV NET. 

Puzzle Festival – με την υποστήριξη των ΚΕΜΟ και i‐
RED 

Από τις 19  έως τις 21 Ιουνίου, ένα νέο καλλιτεχνικό 
φεστιβάλ έκανε την εμφάνισή του στον πολιτιστικό χάρτη 
της Αθήνας. Πάνω από 50 δημιουργοί από 17 χώρες του 
κόσμου, όλοι τους μετανάστες που ζουν στην Αθήνα, 
συστήθηκαν στο ευρύ κοινό. 

Πολιτιστικά δρώμενα –PUZZLE festival 
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Ιθαγένεια 
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Αξίζει να φανταστούμε μια νέα ελληνική κοινωνία!  

Μίλτος Παύλου & Άννα Τριανταφυλλίδου 

ΚΟΙΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ για το Νομοσχέδιο Περί Ιθαγένειας και Πολιτογράφησης 

Μεταναστών  

Οκτώβριος 2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

Περισσότεροι  από  2.000  πολίτες,  ανάμεσά  τους  πανεπιστημιακοί,  εργαζόμενοι,  άνεργοι, 
φοιτητές  και  δημοσιογράφοι,  συνυπέγραψαν  τη  δήλωση  για  απόδοση  ιθαγένειας  χωρίς 
περιορισμούς και την πρόκληση να φανταστούμε μια νέα ελληνική κοινωνία: 

 

 

http://www.petitiononline.com/greekcit/petition.html 
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Το i‐RED είναι μέλος της Πλατφόρμας για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα. 
 

Ο Διευθυντής του i‐RED, Μίλτος Παύλου, εξελέγη μέλος του Συμβουλευτικού Οργάνου από 
την 2η Συνάντηση της Πλατφόρμας για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα. 

 

 

 
Ο  Διευθυντής  του  i‐RED,  Μίλτος  Παύλου,  συμμετείχε  στην  1η  Συνάντηση  του 
Συμβουλευτικού  Οργάνου  της  Πλατφόρμας  για  τα  Θεμελιώδη  Δικαιώματα.    Το 
Συμβουλευτικό  Όργανο  συνέδραμε  τον  Διευθυντή  του  Οργανισμού  της  ΕΕ  για  τα 
Θεμελιώδη  Δικαιώματα  (FRA)  στην  εξέταση  και  οριστικοποίηση  των  γενικών 
προϋποθέσεων του Οργάνου, καθώς επίσης στην προετοιμασία της επόμενης πρόσκλησης 
για συμμετοχή οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών στην Πλατφόρμα. 

Η Πλατφόρμα για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα (Fundamental Rights Platform ‐ FRP) είναι ένα 
δίκτυο  συνεργασίας  και  ανταλλαγής  πληροφόρησης,  το  οποίο  δημιουργήθηκε  για  να 
λειτουργεί ως το κύριο κανάλι συνεργασίας του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 
Θεμελιώδη Δικαιώματα (EU Fundamental Rights Agency ‐ FRA) με την κοινωνία πολιτών και 
να  εξασφαλίζει  τη  στενή  συνεργασία  μεταξύ  του  FRA  και  των  σχετικών  ενδιαφερόμενων 
φορέων. Οι ειδικότερες λειτουργίες της Πλατφόρμας είναι: 

 να κάνει προτάσεις σχετικά με το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασίας, 
 να σχολιάζει την Ετήσια Έκθεση και να προτείνει πρόσθετες δράσεις, 
 να επικοινωνεί τα αποτελέσματα και τις προτάσεις συνεδρίων, σεμιναρίων και 

συναντήσεων σχετικά με τη δουλειά του FRA. 
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Από την ίδρυσή του, το i‐RED υπήρξε πρωτοπόρο στη σύσταση 
ενός  Ευρωπαϊκού Δικτύου που  θα  είναι  σε  θέση  να παρέχει 
μοναδικά  και  απαραίτητα  δεδομένα  έρευνας  και 
παρεμβάσεις  ευαισθητοποίησης  δρώντας  ως  «άγρυπνος 
φύλακας»  σε  θέματα  ρατσισμού  και  διακρίσεων  στα  κράτη 
της ΕΕ. 
 
 
Το Δίκτυο RED είναι η προσπάθεια σύστασης ενός ανεξάρτητου 

ερευνητικού  δικτύου,  αποτελούμενου  από  21  ερευνητικούς  οργανισμούς  και  οργανισμούς  της 
κοινωνίας  των  πολιτών  σε  20  κράτη  μέλη.  Στόχος  του  είναι  να  καταγράφει  επικριτικά  και  να 
καταπολεμάει  τα  στερεότυπα  που  ευθύνονται  για  ρατσιστικές  και  διακριτικές  συμπεριφορές, 
λόγους,  πράξεις  και  βίαια  επεισόδια.  Αντιλαμβάνεται  τον  εαυτό  του  ως  «άγρυπνο  φύλακα»  και 
αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης. 
 
Ο  γενικότερος  στόχος  του  δικτύου  RED  –  και  συνεπώς  η  μεγαλύτερη  συμβολή  του  –  είναι  να 
υπεισέρχεται  στα  κενά  του  παρόντος  σταδίου  κοινωνικοπολιτικής  έρευνας  όσον  αφορά  την 
υποστήριξη έγκαιρων και αποτελεσματικών μέτρων πολιτικής σε  ζητήματα ρατσισμού,  διακρίσεων 
και ένταξης κοινωνικά περιθωριοποιημένων μειονοτήτων. 
 
Οι στόχοι του θα επιτευχθούν: 
 
‐  Καταγράφοντας  φαινόμενα,  όπως  ρατσισμός,  αντισημιτισμός,  Ισλαμοφοβία,  αλλά  και  η  σχετική 
δυσανεξία και οι εντάσεις που πυροδοτούνται από τέτοια φαινόμενα, με τρόπο αξιόπιστο, έγκαιρο, 
δυναμικό  και  συγκριτικό.  Το  δίκτυο  RED  επιδιώκει  να  αναλάβει  ρόλο  επιστημονικού  «άγρυπνου 
φύλακα»  επισημαίνοντας  έκτακτες  καταστάσεις  που  σχετίζονται  με  την  ανάπτυξη  ασυνήθιστων 
κοινωνικών φαινομένων μέσω της σφαιρικής, καλά τεκμηριωμένης και οριζόντιας προσέγγισής της 
σε κάθε κράτος μέλος αλλά και την ευρωπαϊκή κοινωνία στο σύνολό της. 
 
‐ Παρέχοντας γρήγορη και ορθή πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την κατάσταση και 
τις  εξελίξεις  σε  ζητήματα  διακρίσεων  λόγω  φυλετικής,  εθνοτικής  καταγωγής  ή  θρησκείας, 
πολλαπλών διακρίσεων που εμπεριέχουν κάθε είδους διάκριση, αλλά και τη σχετική νομοθεσία και 
τις πολιτικές των κρατών μελών της ΕΕ μέσω ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης, το οποίο 
λειτουργεί σαν ηλεκτρονικό κοινοτικό συγκριτικό εργαλείο διαθέσιμο τόσο στους εμπειρογνώμονες 
όσο  και  το  ευρύτερο  κοινό.    Το  δίκτυο  RED  σκοπεύει  να  καλύψει  τα  κενά  που  οφείλονται  στην 
έλλειψη συνεχών συστημάτων παρακολούθησης  και μηχανισμών προειδοποίησης όσον αφορά  τις 
εξελίξεις σε θέματα ρατσισμού και διακρίσεων σε ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη και  (διασυνοριακές) 
περιοχές μέσα από τη συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, την εθνική δικτύωση, τη δημόσια 
παρέμβαση και την επικεντρωμένη έρευνα. 
 
‐  Ενισχύοντας  την  κατανόηση  για  το  πώς  αναπτύσσονται  και  εξελίσσονται  ο  ρατσισμός  και  οι 
διακρίσεις  προβαίνοντας  σε  καταγραφή,  ανάλυση  και  ερμηνεία  των  ρατσιστικών  και  διακριτικών 
στερεοτύπων  και  ρητορικής,  αλλά  και  της  διεισδυτικότητας  και  μεταμόρφωσης  αυτών  των 
φαινομένων. 
 
 
‐Καταπολεμώντας  και,  ως  εκ  τούτου,  καταρρίπτοντας  το  φαύλο  κύκλο  φόβου,  παρεξηγήσεων, 
αναξιοπρεπών  συμπεριφορών,  πράξεων  και  λόγων  που  εκδηλώνονται  στην  ευρωπαϊκή  δημόσια 
σφαίρα,  επιδεικνύοντας  τις  αρνητικές  επιπτώσεις  τους  στην  κοινωνική  συνοχή  και  ένταξη  και 
προωθώντας  μία  καλύτερη  διακοινοτική  κατανόηση  που  θα  βοηθήσει  να  αντιμετωπιστούν  οι 
αρνητικές αυτές εξελίξεις, σε συνεργασία με ειδικούς (μέσα ενημέρωσης) και το ευρύτερο κοινό. 

Δραστηριότητες 2009 
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    Δίκτυο RED  
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 Καταγράφοντας  και  αξιολογώντας  τις  αντιδράσεις  των  κρατών  μελών  της  ΕΕ  σε  αυτές  τις 
εξελίξεις,  καθώς  επίσης  τον  αντίκτυπο  των  μέτρων  που  έχουν  ληφθεί  σε  επίπεδο  ανάπτυξης 
πολιτικής  όσον  αφορά  την  προώθηση  ίσων  ευκαιριών,  ποικιλομορφίας  και  κατάργησης  των 
διακρίσεων. 
 
 Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης του δικτύου RED θα ωφελήσει σε μεγάλο βαθμό την 
έγκαιρη,  ενήμερη,  και ως εκ  τούτου αποτελεσματική,  χάραξη πολιτικής,  ενώ οι αιτίες  της αλλαγής 
πολιτικής γίνονται άμεσα ορατές και αντιληπτές στο ευρύ κοινό, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο 
έναν πολλαπλό αντίκτυπο στην εθνική και ευρωπαϊκή δημόσια δημοκρατική σφαίρα. 

 
 
‐  Καθιστώντας  ορατές  τις  πληροφορίες  που  διατίθενται  στα  κράτη  μέλη  βασιζόμενο  στην 
ερευνητική και πρακτική εργασία των εταίρων του δικτύου RED. Συνεπώς, το δίκτυο RED επιδιώκει 
να αποτελέσει ορθή βάση για την προσαρμογή αντιλήψεων πολιτικής, σχεδιασμού και διαχείρισης 
με  στόχο  την  καταπολέμηση  κοινωνικών φαινομένων  ρατσισμού,  διακρίσεων  και  διάσπασης,  ενώ 
παράλληλα  στοχεύει  να  καταγράφει  υπεύθυνα  την  παρούσα  κατάσταση  και  τις  τάσεις  στα  κράτη 
μέλη της ΕΕ παρέχοντας σε υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς μία 
αξιόπιστη, εμπεριστατωμένη και επίκαιρη έρευνα σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
 
 
‐  Προωθώντας  την  κοινωνική  συνοχή  και  την  ένταξη  σε  δημοκρατικές  και  ποικιλόμορφες 
ευρωπαϊκές  κοινωνίας  μέσα  από  τη  διάδοση,  τις  δημόσιες  εκδηλώσεις  και  την  έγκυρη  δημόσια 
παρέμβαση βασιζόμενο σε αληθινά και έγκυρα δεδομένα.  
 
 
Η  πληροφόρηση  προερχόμενη  από  ένα  διεπιστημονικό  κοινωνικό  ερευνητικό  δίκτυο, 
συμπεριλαμβανομένων  ερευνητικών  απόψεων  κοινωνικο‐νομικού  και  κοινωνικο‐οικονομικού 
χαρακτήρα,  θα  προωθήσει  μία  σφαιρική  και  ενιαία  άποψη  που  λαμβάνει  υπόψη  τις 
διαφοροποιήσεις σε φαινόμενα ρατσισμού και διακρίσεων, καθώς επίσης τις προκλήσεις κοινωνικής 
ένταξης που αντιμετωπίζουν μετανάστες και μειονότητες στα κράτη μέλη, και τις επιπτώσεις για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 
Ο  τομέας  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  και  της  προστασίας  μεταναστών  και  προσφύγων  θα 
ωφεληθεί  εξίσου  από  τη  δημιουργία  μίας  ανεξάρτητης  δεξαμενής  ακαδημαϊκής  έρευνας  και 
εμπειριών πρακτικής εργασίας αποκτώμενων σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ και άμεσα συνδεόμενων 
με  την  κοινωνία  των  πολιτών,  οι  οποίες  σχετίζονται  με  φαινόμενα  ρατσισμού,  αντισημιτισμού, 
Ισλαμοφοβίας και συναφούς δυσανεξίας. 
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Το 2009, το δίκτυο RED έκανε την πρώτη του κοινή Δημόσια Δήλωση σχετικά με τη 
δίωξη  του  Δημήτρη  Παρσάνογλου,  ερευνητή  σε  θέματα  μετανάστευσης  και 
εμπειρογνώμονα του i‐RED. 

RED – Ινστιτούτο για τα Δικαιώματα, την Ισότητα και την Ετερότητα  & ΕΘΝΙΚΑ ΕΣΤΙΑΚΑ 

ΚΕΝΤΡΑ RAXEN – ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ 

Αστυνομική ρατσιστική βία εναντίον Μεταναστών, Μειονοτήτων , Υπερασπιστών 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων  και Κοινωνικών Ερευνητών στην Ελλάδα  

 

 

 

 
 
To i‐RED είναι συνδεδεμένο μέλος του PICUM (Πλατφόρμα Διεθνούς Συνεργασίας για τους 
Παράτυπους Μετανάστες),  δίκτυο που υποστηρίζει  τους μετανάστες  χωρίς  έγγραφα στην 
Ευρώπη. 
 
Το PICUM έχει ως στόχο την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για 
τους  παράτυπους  μετανάστες  στην  Ευρώπη,  τη  νομιμοποίηση  τους,  καθώς  επίσης  το 
σεβασμό  των  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων  και  τη  μη  βάναυση  μεταχείριση  κατά  τη 
διαδικασία ακούσιας επιστροφής τους. 
  

   

 

 

 

Το  i‐RED  είναι  ο  Έλληνας  εταίρος  του  Δείκτη  Πολιτικών  Ένταξης  των  Μεταναστών, 
πρόγραμμα που συντονίζεται και υλοποιείται από το Migration Policy Group και το British 
Council. 
 
To MIPEX III δρομολογήθηκε στις Βρυξέλλες στις αρχές 2010. 

    PICUM 

   MIPEX III 
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www.integrationindex.eu  

 

 

 

 

Το Καταστατικό (απόσπασμα): 

 

Άρθρο 3: ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός  της  εταιρείας  είναι  η  ανάληψη  κοινωνικών  και  επιστημονικών  δράσεων  και  πρωτοβουλιών  για  τα 
θεμελιώδη  ατομικά  και  κοινωνικά  δικαιώματα,  την  ισότητα  και  την  ετερότητα,  την  ίση  μεταχείριση,  τους 
μετανάστες  και  τις  μειονότητες  και  τα φαινόμενα  ρατσισμού  και  διακρίσεων,  στην  Ελλάδα  και  στην  Ευρώπη,  
ιδίως:  

α) η μελέτη και η προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και η αρωγή και υπεράσπιση θυμάτων ρατσισμού 
και  διακρίσεων  μέσα  από  την  έρευνα  και  τη  συλλογή  δεδομένων,  καθώς  και  τη  δημόσια  και  την  πολιτική 
παρέμβαση, 

β) η μελέτη των φαινομένων και η καταπολέμηση του ρατσισμού και των διακρίσεων στη βάση φυλής ή εθνικής 
καταγωγής, φύλου, ηλικίας, αναπηρίας, σεξουαλικού προσανατολισμού ή άλλης μορφής ετερότητας, 

γ)  η  μελέτη  των  φαινομένων  και  η  προώθηση  της  κοινωνικής  ένταξης  και  συμμετοχής  μεταναστών  και 
μειονοτήτων, 

δ)  η  ακαδημαϊκή,  κοινωνική  και  νομική  έρευνα,  η  συγγραφή  μελετών  και  η  συμβουλευτική  σχετικά  με  τα 
ανθρώπινα, θεμελιώδη, ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, την ισότητα, την ίση μεταχείριση, τους μετανάστες 
και τις μειονότητες, και τα φαινόμενα ρατσισμού και διακρίσεων, 

ε) η συλλογή και καταγραφή στοιχείων σχετικά με το ρατσισμό και τις διακρίσεις και η προώθηση της επίσημης 
καταγραφής και αποτελεσματικής καταπολέμησης των φαινομένων αυτών από δημόσιες αρχές, 

ζ) η ανάληψη ερευνητικών προγραμμάτων και λοιπών έργων συναφών με τους σκοπούς της εταιρείας, 

η)  η  οργάνωση  και  συνδιοργάνωση  ημερίδων,  συνεδρίων,  συνεντεύξεων  τύπου,  καθώς  και  κάθε  συναφής 
εκδήλωση, 

θ) η σύναψη συνεργασιών και συμπράξεων που εξυπηρετούν τους σκοπούς της εταιρείας, 

ι)  η  προώθηση  του  εθελοντισμού  και  η  οργάνωση  εθελοντικών  ομάδων  για  την  επιδίωξη  των  σκοπών  της 
εταιρείας. 

κ)  η  υλοποίηση  δράσεων  και  πρωτοβουλιών  για  την  ανάπτυξη  της  προσωπικότητας,  τη  διαμεσολάβηση,  την 
αποκατάσταση συγκρούσεων, σχέσεων και τραυμάτων και την ειρηνική συμβίωση.  

 
Καταστατικό 
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