
 

 

 

ΓΙΑΤΊ SENTRY Sport? 

Ο αθλητισμός φέρνει κοντά εκατομμύρια ανθρώπους, ανεξάρτητα από το φύλο, το χρώμα, το 

φύλο, την ηλικία, την εθνικότητα ή τη θρησκεία τους, και επομένως έχει τη δυνατότητα να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς1.  

Ο αθλητισμός, γενικά, θεωρείται από πολλούς ως εργαλείο ένταξης, ιδίως μέσω της 

διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων και της κατάρτισης. Κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι 

αυτές οι δραστηριότητες από μόνες τους είναι αρκετές, αλλά στην πραγματικότητα οι αθλητικές 

ενώσεις πρέπει να διαθέτουν ένα συγκεκριμένο σύνολο δεξιοτήτων, ικανοτήτων και 

δυνατοτήτων προκειμένου να ενισχύσουν τη συμμετοχή στον αθλητισμό.  

Η προσέγγιση που προτείνει το έργο SENTRY Sport αναδεικνύει τον ρόλο που μπορούν να 

διαδραματίσουν στις κοινωνίες μας οι αθλητικοί χώροι, τα αθλητικά οικοσυστήματα (σύλλογοι, 

ομοσπονδίες, δημοτικές υπηρεσίες κ.λπ.) και, ειδικότερα, οι αθλητικοί εκπαιδευτές για την 

παρακολούθηση και την καταπολέμηση των διακρίσεων. 

Η ιδέα αυτή απορρέει από τις εμπειρίες πολλών αθλητικών συλλόγων. Οι γυμναστές 

/προπονητές αναφέρουν συχνά ότι διαδραματίζουν έναν ρόλο που υπερβαίνει τις 

αρμοδιότητές τους, καθιστώντας τους πρόσωπα εμπιστοσύνης στα οποία μπορούν να 

βασίζονται οι παίκτες. Τα θύματα διακρίσεων ή κακοποίησης τείνουν να είναι πιο ανοιχτά στο 

να μιλήσουν για τα θέματα αυτά με τους προπονητές τους σε σύγκριση με τους κοινωνικούς 

λειτουργούς, τα μέλη της οικογένειας ή τους δασκάλους. Ως εκ τούτου, ο αθλητισμός μπορεί 

να συμβάλει στην ευημερία και την ευτυχία, και όμως, το πιο σημαντικό, στον αθλητικό χώρο, 

δεν κρίνεσαι ως άτομο, αλλά ως αθλητής. 

Υπό αυτή την έννοια, θέλουμε τα αθλητικά κέντρα και οι προπονητές να γίνουν SENTRIES 

στις κοινότητές τους, παρακολουθώντας τις πράξεις διακρίσεων όχι μόνο στον κόσμο του 

αθλητισμού, αλλά και στη γειτονιά τους, και να ενεργούν ως διαμεσολαβητές για την επίλυση 

συγκρούσεων. 

 

 

Ο ρόλος των SENTRIES είναι: 

Να ακούσει τις ανησυχίες, να βοηθήσει τα θύματα και να δημιουργήσει εκστρατείες 

ευαισθητοποίησης για συγκεκριμένες περιοχές.   

 

 
1 Έκθεση του FRA (2010), Ρατσισμός, εθνοτικές διακρίσεις και αποκλεισμός των μεταναστών και των μειονοτήτων στον 

αθλητισμό: https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1207-Report-racism-sport_EN.pdf  

 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1207-Report-racism-sport_EN.pdf


  

 

 

ΤΙ είναι το SENTRY Sport? 

Οι τομείς του αθλητισμού σε επίπεδο βάσης μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην 

αντιμετώπιση των διακρίσεων στην κοινωνία μας. Οι αθλητικοί χώροι και οι αθλητικοί φορείς 

είναι σημαντικοί παράγοντες για την προώθηση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς, 

προσφέροντας στα θύματα ή τα δυνητικά θύματα διακρίσεων υποστήριξη και συμβουλές, ενώ 

παράλληλα προσεγγίζουν την πραγματική ρίζα και τη σοβαρότητα του φαινομένου των 

διακρίσεων. Μέσω των δράσεων τους, μπορούν να συμβάλουν στον διάλογο μεταξύ των 

κοινοτήτων και των καθορισμένων θεσμικών οργάνων και, τελικά, να αποτρέψουν τις 

διακρίσεις.  

Ο κύριος στόχος του SENTRY Sport είναι η ανάπτυξη μιας μεθοδολογίας που θέτει τους 

αθλητικούς εκπαιδευτές στο επίκεντρο και τους παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις και τα 

εργαλεία για την παρακολούθηση, την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πράξεων 

διακρίσεων στη γειτονιά τους.  

Ειδικότερα, το SENTRY Sport στοχεύει στην παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων που θα 

βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς στην παροχή: 

• καλύτερη υποστήριξη των θυμάτων ψυχολογικής, σωματικής ή λεκτικής κακοποίησης,  

• καλύτερη κατανόηση και αναγνώριση των διαφόρων μορφών διακρίσεων, ρατσισμού 

και μισαλλοδοξίας, 

• τη δημιουργία και την καθιέρωση ενός ευρέος κοινωνικού δικτύου από διάφορους 

εμπλεκόμενους φορείς, 

• εκστρατείες ευαισθητοποίησης και διάδοσης σε όλες τις αθλητικές δράσεις για τη 

βελτίωση της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τον πολυδιάστατο και οριζόντιο 

χαρακτήρα των ζητημάτων των διακρίσεων. 

 

ΠΩΣ μπορείτε να συνεισφέρετε στο SENTRY Sport? 

 

Ενώ οι αθλητικές οργανώσεις βάσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον τομέα της 

κοινωνικής ένταξης και συνοχής, δεν μπορούν να λύσουν όλα τα προβλήματα και τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα τα θύματα πράξεων διακρίσεων. Αυτός είναι ο λόγος 

για τον οποίο πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη για ένα αθλητικό δίκτυο SENTRY. 

Αν πιστεύετε ότι τα αθλητικά κέντρα μπορούν να γίνουν βασικοί χώροι, όπου οι αθλητικοί 

φορείς είναι σε θέση να συλλέγουν τις μαρτυρίες των θυμάτων και να τους ενθαρρύνουν να 

έρθουν σε επαφή με τους κατάλληλους φορείς, οι οποίοι μπορούν στη συνέχεια να 

προσφέρουν επαγγελματικές συμβουλές και βοήθεια, τότε παρακαλώ γίνετε μέλος μας.  

Αυτή είναι επομένως μια πρόσκληση για εσάς και τον οργανισμό σας να γίνετε μέλος του 

δικτύου SENTRY Sport. Εάν είστε αθλητικός φορέας, εθελοντής, επαγγελματίας στον τομέα 

του αθλητισμού, ΜΚΟ που καταπολεμά τις διακρίσεις, πολιτιστικός οργανισμός, κέντρο 

υποστήριξης θυμάτων, εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας ή τοπική αρχή, σας προσκαλούμε 

να γίνετε SENTRY και να ακούσετε τις ανησυχίες, να βοηθήσετε τα θύματα και να 

δημιουργήσετε εκστρατείες ευαισθητοποίησης για συγκεκριμένες περιοχές! 



 
 

 

 

 

 

 

ΓΙΑΤΙ να δράσετε τώρα 

Τα περιστατικά ρατσισμού και διακρίσεων εξακολουθούν να μην αναφέρονται επαρκώς, 

γεγονός που δυσκολεύει τις τοπικές και εθνικές αρχές, καθώς και τους ευρωπαϊκούς φορείς, 

να κατανοήσουν και να αντιμετωπίσουν το ζήτημα. 

Η κατανόηση του τοπικού πλαισίου κάθε περιοχής που συμμετέχει στο SENTRY Sport είναι 

επίσης απαραίτητη για την πρόληψη των πράξεων διακρίσεων. Επί του παρόντος, μόνο οι 

εξαιρετικά βίαιες περιπτώσεις αναφέρονται στα μέσα ενημέρωσης και προκαλούν δημόσιο 

σάλο, ενώ άλλα περιστατικά τείνουν να υποβαθμίζονται και δεν λαμβάνουν την απαραίτητη 

προσοχή.   

Το SENTRY Sport στοχεύει να βελτιώσει την υποδηλωμένη αναφορά του ρατσισμού και των 

διακρίσεων και να συμβάλει στη σύνδεση με τις αρμόδιες υπηρεσίες επιβολής του νόμου και 

τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που ασχολούνται με τη συλλογή δεδομένων σχετικά με 

τις διακρίσεις, τον ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία. 

 

ΓΙΑΤΙ το όνομα SENTRY Sport? 

SENTRY Sport είναι η ονομασία του έργου, το οποίο υποστηρίζεται από την E+, με επικεφαλής 

την UISP από την Ιταλία. Περισσότερα εδώ: https://www.sentrysport.org/  

Η λέξη "Sentry" σε αυτό το έργο δεν χρησιμοποιείται με στρατιωτική έννοια, αλλά μάλλον 

αναφέρεται στην ετυμολογία της ιταλικής Sentinella "ακρόαση" (sentinella προέρχεται από το 

ρήμα "sentire", ακούω). 

Η ιδέα πίσω από την ονομασία του έργου είναι να υπάρχει κάποιος που να είναι "άγρυπνος", που 

να μπορεί να σέβεται την εφαρμογή των θεμελιωδών δικαιωμάτων, που να έχει την ικανότητα να 

συλλέγει πληροφορίες για πράξεις διακρίσεων και να τις αναφέρει, αλλά και να διαθέτει τα 

απαραίτητα εργαλεία για να εκτιμήσει τον καλύτερο τρόπο δράσης.  

Οι εταίροι του έργου εμπνεύστηκαν επίσης από το σύμβολο της "βάρκας vedette", η οποία, στο 

παρελθόν, χρησιμοποιούνταν για να βρουν ένα ασφαλές και σίγουρο λιμάνι. Σήμερα, οι ΜΚΟ 

χρησιμοποιούν σκάφη ή αεροσκάφη στη Μεσόγειο για να βρουν όσους έχουν ανάγκη. Η SENTRY 

Sport θέλει να ενδυναμώσει τους φορείς του αθλητισμού βάσης ώστε να γίνουν φάρος ελπίδας 

για τους ευάλωτους ανθρώπους, όπως ακριβώς έκαναν οι βάρκες vedette. 

https://www.sentrysport.org/

