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Εισαγωγή 

Ο 20ος αιώνας έχει χαρακτηρισθεί ως ο αιώνας της μετανάστευσης 

διότι σημειώθηκαν οι σημαντικότερες πληθυσμιακές μετακινήσεις και 

αλλαγές στη σύνθεση του πληθυσμού αναγκαστικές ή μη. Η 

μετανάστευση παρατηρείται από την εποχή του «Homo Sapiens» μέχρι 

και σήμερα, χωρίς όμως να αποτελεί κάτι το ιδιαίτερο καθότι πλέον 

είναι ένα παγκόσμιο σύνηθες κοινωνικό φαινόμενο. Εκατομμύρια 

άνθρωποι, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, ήταν και είναι 

αναγκασμένοι να εγκαταλείπουν το μέρος καταγωγής τους  ώστε να 

απαλλαγούν από διάφορους παράγοντες που καταπιέζουν τη ζωή και 

την προσωπικότητά τους εξαιτίας κάποιου πολέμου, εξαθλίωσης, βίας 

, κλιματικής αλλαγής, θρησκευτικών λόγων καθώς και  διαφόρων 

φυσικών καταστροφών. Η μετανάστευση ως φαινόμενο της 

ανθρώπινης εξέλιξης επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα ολοένα και βαθύτερα 

βασικές  πτυχές του σύγχρονου κοινωνικού, οικονομικού και 

πολιτικού γίγνεσθαι και απαιτεί ποικίλες μορφές κοινωνικής 

παρέμβασης. Οι μεταναστευτικές μετακινήσεις στο εσωτερικό των 

χωρών υποδοχής προκαλούν σε πολλούς πολίτες αβεβαιότητα και 

αγανάκτηση. Σε αυτή την περίπτωση, όμως, το φαινόμενο πήρε 

διαστάσεις που ξεπέρασαν κάθε προηγούμενο. Η μεγάλη ροή των 
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προσφύγων τα τελευταία χρόνια έχει φτάσει σε ποσοστά υψηλά εν 

συγκρίσει με προηγούμενες δεκαετίες. Ο συνολικός πληθυσμός των 

μεταναστών είναι γύρω στο 3% του παγκόσμιου πληθυσμού και αυτός 

ο αριθμός ενδέχεται να αυξηθεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον. 

Πολλές από τις γειτονικές εμπόλεμες ζώνες, από τις οποίες 

προέρχονται οι περισσότεροι πρόσφυγες, έχουν απορροφήσει 

περισσότερους ανθρώπους σε σχέση με εκείνο το ποσό που δύναται 

το δυναμικό της χώρας. Οι χώρες που υποδέχτηκαν αυτό το κύμα 

μετανάστευσης πραγματοποιώντας τα δέοντα και ακόμη περισσότερα 

υπέρ αυτών των ανθρώπων, αξίζουν ιδιαίτερης εκτίμησης και 

αναγνώρισης ως προς την καλή διαχείριση του μεταναστευτικού 

ζητήματος. Στις χώρες υποδοχής συναντούμε ένα ποικιλόμορφο 

σύνολο μεταναστών με διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται μια σύγχυση λόγω της ελλιπούς 

ενημέρωσης των ντόπιων. Αρχικά, στην Ευρώπη η απρόσμενη αύξηση 

του μεταναστευτικού παρουσίασε υψηλά ποσοστά κι ως εκ τούτου δεν 

λειτούργησε αποτελεσματικά αν και εκ των υστέρων σημειώθηκε μια 

σημαντική πρόοδος σε όλα τα επίπεδα. Η πρόκληση αυτή αιφνιδίασε 

κάπως την Ευρώπη με τα Κράτη Μέλη να μη μπορούν σε πρώτη φάση 

να διαχειριστούν απόλυτα την κατάσταση αυτή. Τα τελευταία χρόνια 

έχουν διασαφηνιστεί οι όποιες παρανοήσεις και λανθασμένες 

αντιλήψεις, μια κίνηση δύσκολή για την αξιοποίηση στο έπακρο της 
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νόμιμης μετανάστευσης και ιδίως της ενίσχυσης των ευπαθών ομάδων 

όπως είναι τα παιδιά και οι γυναίκες. Η Ευρώπη μέσα από την 

εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων και θεσμών, ενισχύει στην ένταξη 

της μεταναστευτικής κοινότητας σε τομείς όπως το άσυλο και την 

ασφάλεια και κατ’ επέκταση ενσωματώνει το δικαίωμα παραμονής όχι 

μόνο των προσφύγων που έφθασαν πρόσφατα. Η Ελλάδα είναι η χώρα 

που έχει δεχτεί τον μεγαλύτερο όγκο μεταναστών, κάτι πρωτόγνωρο 

για εμάς καθώς κατά κανόνα ήταν χώρα αποστολής μεταναστών. Έτσι 

ως χώρα υποδοχής, καλείται να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και τις 

ανάγκες των ανθρώπων από άλλες εθνικότητες με αποτέλεσμα οι 

ιδρυτές της Refuge Coin που προέρχονται από την Ελλάδα να έχουν 

βιώσει πολύ έντονα τη συγκεκριμένη μετανάστευση με ότι αυτό 

συνεπάγεται. Παρακολουθώντας την συνεχή προσπάθεια της 

καθημερινής επιβίωσης των μεταναστών θέσαμε ως άμεση 

προτεραιότητα την ενίσχυση των προσφύγων σε καλύτερη πρόσβαση, 

όπως καταφύγια, υπηρεσίες υγείας και μόρφωσης. 

ΛΥΣΕΙΣ 

Θέλοντας να συμβάλουμε στην ενίσχυση της καλής διαμονής των 

μεταναστών, δημιουργήσαμε το κρυπτονόμισμα REFUGECOIN (RFG) 

που έχει σκοπό χρήσης τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου κι 

ειδικότερα τη διευκόλυνση κάθε είδους συναλλαγών βιωσιμότητας. 
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Παρακάτω αναλύουμε τους τρόπους χρήσης του κρυπτονομίσματος, 

οι οποίοι έχουν ως εξής: 

1. Δημιουργία ηλεκτρονικού πορτοφολιού για τη διεκπεραίωση 

συναλλαγών των μεταναστών με  επιχειρήσεις, οργανισμούς, κ.α. για 

ευκολότερη απόκτηση βασικών υλικών αγαθών, υπηρεσιών υγείας και 

μόρφωσης. 

2. Δημιουργία RefugeCoin Blockchain για την καταγραφή των 

μεταναστών στα σημεία υποδοχής με δυνατότητα πλήρους 

ενημέρωσης ατομικών στοιχείων (Όνομα, Επώνυμο, Φύλλο, Χώρα, 

Μόρφωση) κατά την οποία αποθηκεύεται το ιστορικό και οι κινήσεις 

με σκοπό την καλύτερη διαχείριση των κεφαλαίων που προορίζονται 

για τους μετανάστες. 

3. Επικοινωνία με θεσμούς της Ε.Ε, Διεθνής αμνηστία, 

Ανθρωπιστικές οργανώσεις κ.α με σκοπό την παρουσίαση και 

ενημέρωση σχετικά με το οικοσύστημα που πρόκειται να αναπτύξουμε 

και ειδικότερα το εύρος των παροχών και τη δράση του. 

4. Επικοινωνία με Μ.Κ.Ο για την παρουσίαση αυτού του 

οικοσυστήματος. 

5. Εισαγωγή σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων. 
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6. Επικοινωνία με τις χώρες προέλευσης μεταναστών για την 

παρουσίαση της δημιουργίας προγράμματος και συγκεκριμένου 

λογισμικού για την καταχώρηση ατομικών στοιχείων μεταναστών με 

το σημαντικό πλεονέκτημα της εύστοχης αλληλεπίδρασης μέσω της 

επιβεβαίωσης προσωπικών στοιχείων. 

Ουσιαστικά με την δημιουργία του (RFG) νομίσματος υπάρχει μια 

πηγή συγκέντρωσης χρημάτων, όπου η κατανομή και διαχείριση 

υλοποιείται δικαιωματικά με νόμιμες διαδικασίες. Τα χρήματα αυτά 

διαθέτουν διάφοροι φορείς με τα οποία οι μετανάστες έχουν ασφαλή 

πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες από επιχειρήσεις και κρατικούς 

φορείς.Το 2014, οι εισροές εμβασμάτων σε αναπτυσσόμενες χώρες 

έφτασαν τα 436 δισ. δολάρια, δηλαδή περισσότερα από τις μισές 

άμεσες ξένες επενδύσεις και τρεις φορές περισσότερα από την 

επίσημη αναπτυξιακή στήριξη. Tέλος, με την δημιουργία του Refuge 

Coin(RFG) συμβάλουμε στην μείωση  του κόστους ανάληψης 

εμβασμάτων, ώστε να έρθουν μεγαλύτερα κέρδη. Από διάφορες 

έρευνες που έχουν γίνει και κατάλληλους υπολογισμούς προκύπτει ότι 

εάν υπάρχει μείωση στα έξοδα των εμβασμάτων κατά 1%  θα 

μπορούσαν να απελευθερωθούν 30 δις. δολάρια κάθε χρόνο. Θα 

πρέπει να υποστηρίξουμε σθεναρά την συμφωνία των G20 για μείωση 

του κόστους ανάληψης. Χωρίς αμφιβολία, αρχικά θα υπάρχουν 

δυσκολίες, λογιστικές, οικονομικές ή πολιτικές, όμως αυτές θα πρέπει 
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να αξιολογηθούν ανάλογα με τα οφέλη που θα έρθουν 

μακροπρόθεσμα. Στην ουσία, ένα πράγμα είναι ξεκάθαρο πως καμία 

χώρα δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνη της το προσφυγικό ζήτημα, η 

διεθνής κοινότητα θα πρέπει να παίξει το ρόλο της και επί της ουσίας 

απαιτείται συνεργασία σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε τοπικό επίπεδο 

χρειάζονται περισσότερα χρήματα για την ενίσχυση περισσότερων 

κρατικών υπηρεσιών σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα.  

Επιπροσθέτως, μέσα στους επόμενους μήνες η ανάλυσή μας πάνω σε 

αυτό το ζήτημα θα βοηθήσει χώρες όπως η Αφρική, η Ευρώπη και η 

Μέση Ανατολή που αντιμετωπίζουν μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών. 

Η συγκεκριμένη μετανάστευση προέκυψε ως παγκόσμιο πρόβλημα και 

χρειάζεται να εργαστούμε όλοι από κοινού προκειμένου να το 

αντιμετωπίσουμε. Μόνο μέσω της συνεργασίας μπορούμε να 

μετατρέψουμε αυτή την πρόκληση σε πραγματική ευκαιρία προς 

όφελος όλων. Αν θέλουμε να μετατρέψουμε τη μετανάστευση σε 

επιτυχημένη κίνηση χρειάζεται να εξετάσουμε το θέμα επισταμένα και 

σωστά από όλες τις πλευρές καθότι πρόκειται για ένα πολύπλευρο 

ζήτημα. 
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΙΕΣ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 1/3 

Όσοι επιθυμουν να αγοράσουν το RefugeCoin Token θα πρέπει να 

γνωρίζουν ότι η αγορά κρυπτονομισμάτων εμπεριέχει ρίσκο.Θα 

πρέπει λοιπόν να κατανοήσουν τα εξής: 

1. Θα πρέπει να γνωρίζει τι είναι το Blockchain,το Ethereum και 

γενικώς τα κρυπτονομίσματα γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει να 

κατανοήσει τα ρίσκα που παίρνει, τα κοστολόγια και τέλος τα οφέλη 

αυτών που προκύπτουν μέσω της επένδυσης αγοράζοντας το Token 

RefugeCoin. 

2. Ο αγοραστής θα πρέπει να κατανοήσει οτι η επιτυχια και η 

ανάπτυξη του RefugeCoin δεν ειναι εγγυημένη μόνο από την επένδυση 

της αγορας του ICO, αλλά θα αποκτήσει αξια με την πάροδο του 

χρόνου και την υλοποίηση του προγράμματος. 

3. Ο αγοραστής θα πρέπει επίσης να κατανοήσει ότι έχει την 

απόλυτη ευθύνη για την οποιαδήποτε επένδυση κάνει στο RefugeCoin 

και δεν έχει καμιά απαίτηση μετά από την επιτυχημένη του 

συναλλαγή.   
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4. Από πλευράς μας, δεν στοχεύουμε απλά στο να σας πείσουμε 

να επενδύσετε στο RefugeCoin, αντιθέτως σας προτρέπουμε να 

διαβάσετε και να αντιληφθείτε το WhitePaper όσον αφορά ποιος είναι 

ο σκοπός και η ανάπτυξη μας. 

ETHEREUM ΔΙΚΤΥΟ 

Το RFG Token είναι βασισμένο στο ERC20 της πλατφόρμας Ethereum. 

Κατά την αγορά RFG Token η αποθήκευση και μεταφορά στο 

πορτοφόλι γίνεται μέσω της πλατφόρμας του Ethereum. Οι τεχνικές 

βλάβες ή οι επιθέσεις στην εξόρυξη της πλατφόρμας του Ethereum 

ενδέχεται να επηρεάζουν αρνητικά την αξία του RFG Token. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 2/3 

RFG ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 

 

Το σύστημα της RFG δεν αποθηκεύει δεδομένα ιδιωτικών κλειδιών ή 

κωδικών πρόσβασης.Τα ιδιωτικά κλειδιά και οι κωδικοί πρόσβασης 

αποθηκεύονται στις συσκευές των χρηστών και η ασφάλεια του RFG 

Token εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την ασφάλεια των 

συσκευών και της πλατφόρμας ethereum. Η απώλεια ή μετάδοση 

ιδιωτικών κλειδιών ή κωδικού πρόσβασης μπορεί να οδηγήσει στην 

απώλεια RFG Token. 
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ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ  

 

Παίρνουμε πολύ στα σοβαρά τη φύλαξη των κεφαλαίων που 

λαμβάνουμε κατά τη διάρκεια του ico. Τα ιδιωτικά κλειδιά θα 

προσπαθήσουμε να τα κρατήσουμε ασφαλή. Παρά τα μέτρα που 

έχουμε λάβει, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια  από πιθανή 

ληστεία από χάκερς ή απο επιθέσεις μιας ευάλωτης ιστοσελίδας ενός 

έξυπνου συμβολαίου ή της πλατφόρμας ethereum. Η κλοπή 

κεφαλαίων θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την αξία του RFG To-

ken. Θα εφαρμόσουμε διάφορα μέτρα ασφάλειας και προστασίας 

καθώς θα αναπτύσσεται η πλατφόρμα του RFG Coin, όπως ένα 

σύστημα ελέγχου ταυτότητας και ασφαλή πρωτόκολλα αποθήκευσης 

δεδομένων. 

 

Η ΑΞΙΑ ΤΟΥ TOKEN 

 

Το RFG Token προορίζεται για εσωτερική χρήση στο οικοσύστημα και 

η εφαρμογή του θα εξυπηρετήσει για την επίτευξη του στόχου μας 

που είναι η ολοκλήρωση του οικοσύστηματος. Κατά τη διαδικασία της 

ανάπτυξης των εξελίξεων δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την 

μελλοντική αξία του RFG Token. 
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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 3/3 

 

H ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά για την τεχνολογία blockchain, 

διάφοροι ρυθμιστικοί παράγοντες και η επιρροή της παγκόσμιας 

αγοράς, μας εμποδίζουν να καθορίσουμε την ακριβη αξία του RFG To-

ken. 

 

ΝΟΜΙΚΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

 

Κατά την απόκτηση των RFG token θα πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν 

υπάρχει νομοθεσία που να κατοχυρώνει την όποια επένδυση σας. 

Οι νομοθετικές αλλαγές που μπορεί να προκύψουν ενδέχεται να 

αλλάξουν αρνητικά την αξία του RFG token. 
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Info@refugecoin.com 

 

 

35 Ivor Place, 

Lower Ground,London,United Kingdom,NW1 6EA 

 

 

 

 

 
 

www.refugecoin.com 

mailto:Info@refugecoin.com
http://www.refugecoin.com/

