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6ο Thessaloniki Pride “ΕΛΑ ΟΠΩΣ ΕΙΣΑΙ”
Η “ΑΝΤΙΓΟΝΗ-Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την
Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία” είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση με έδρα
τη Θεσσαλονίκη. Από το 1993 δραστηριοποιείται σε θέματα που αφορούν τον
ρατσισμό και τις διακρίσεις, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική οικολογία και
την ειρηνική συνύπαρξη.
Σκοπός της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ είναι η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους χωρίς
καμία διάκριση με βάση τη φυλή, την εθνική καταγωγή, την αναπηρία, την ηλικία, τις
θρησκευτικές πεποιθήσεις, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό κ.ά. Μέσα από
τη δράση της, με άξονα την αλληλεγγύη και την ενεργή συμμετοχή, στοχεύει επίσης
στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου σε
θέματα μη διάκρισης, μη βίας και διαπολιτισμικότητας.
Παράλληλα με την υλοποίηση δράσεων υποστήριξης προσφύγων, η
ΑΝΤΙΓΟΝΗ εδώ και 24 χρόνια συνεχίζει να οργανώνει και να συμμετέχει ενεργά σε
δράσεις και παρεμβάσεις που στόχο έχουν την καταπολέμηση του κοινωνικού
αποκλεισμού ομάδων ανθρώπων που αποκαλούνται “ευπαθείς” ή “ευάλωτες”
(ανθρώπων με αναπηρία, ανέργων, Ρομά κ.ά.).
Οι περισσότερες δράσεις της οργάνωσης, σε όποια κοινωνική ομάδα και αν
πρωτίστως απευθύνονται, είναι ανοιχτές σε όλους/ες όσοι/ες ενδιαφέρονται να
συμμετέχουν έτσι ώστε να δίνεται η δυνατότητα στις ομάδες να γνωρίζονται, να
επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες καλλιεργώντας έτσι ένα
κλίμα αλληλεγγύης και αμοιβαίας κατανόησης.
Η απαξίωση και η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δυστυχώς
αποτελεί συστηματική πρακτική που πλήττει καθημερινά διάφορες κοινωνικές
ομάδες. Αυτοί/ες που θεωρούν ανεπιθύμητους τους τσιγγάνους, απειλή τους
πρόσφυγες, κατώτερες τις γυναίκες είναι οι ίδοι/ες που θεωρούν την ομοφυλοφιλία
διαστροφή μη αναγνωρίζοντας δικαιώματα όπως η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η
ελευθερία έκφρασης.
Με αφορμή το φετινό σύνθημα «ΕΛΑ ΟΠΩΣ ΕΙΣΑΙ» το οποίο θα μπορούσε να
μεταφραστεί και ως «έλα όποιος/α και αν είσαι» η ΑΝΤΙΓΟΝΗ έχει σήμερα τη χαρά
να οργανώνει δράσεις ενημέρωσης μαζί με ομάδες με τις οποίες μοιράζεται χρόνια
κοινής πορείας όπως για παράδειγμα με τον σύλλογο «Γυναικών Ρομά
Δενδροποτάμου» καθώς και με ομάδες προσφύγων.
Οι γυναίκες Ρομά σε πολλές περιπτώσεις αποτελούν μία ομάδα διπλά
στιγματισμένη, ως γυναίκες αλλά και ως τσιγγάνες. Είναι στιγματισμένες από την
κοινωνία αλλά και από τον στενό δικό τους κοινωνικό περίγυρο όταν για παράδειγμα
αναγκάζονται να δουλεύουν χρόνια ως ανειδίκευτες εργάτριες ή να παντρεύονται
από πολύ μικρή ηλικία χωρίς να τους έχει δοθεί η δυνατότητα να ολοκληρώσουν
έστω τη βασική τους εκπαίδευση. Στεκόμαστε αλληλέγγυα δίπλα στις γυναίκες και
στην ομάδα «Γυναικών Ρομά Δενδροποτάμου» που με χρόνια ενεργής παρουσίας
και κινητοποιήσεων έχουν καταφέρει να αναδείξουν τη δύσκολη πραγματικότητα που
βιώνουν και να πιέσουν για λύσεις.
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Φέτος ο σύλλογος συμμετέχει μεταξύ άλλων στο πρόγραμμα Just Rom για την
πρόσβαση της γυναίκας Ρομά στη δικαιοσύνη. Αξιοσημείωτο είναι και το έργο της
ομάδας «Κορίτσια Δενδροποτάμου εν δράσει» του «Φάρου του Κόσμου» σε μια
προσπάθεια που γίνεται για την προώθηση γενικά της εκπαίδευσης (τυπικής και
εναλλακτικής) και κυρίως της εκπαίδευσης των κοριτσιών Ρομά. Η ομάδα ρομποτικής
των κοριτσιών του Δενδροποτάμου απέδειξε τις δυνατότητες τον κοριτσιών Ρομά
ανοίγοντας νέους δρόμους για τις ίδιες αλλά και για τα κορίτσια της κοινότητας.
Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ στεγάζεται στην Πτολεμαίων 29Α σε ένα κτίριο όπου
δραστηριοποιούνται και πολλές άλλες οργανώσεις όπως οι Γιατροί του Κόσμου, ο
κοινωνικός χώρος Oικόπολις, οι οργανώσεις ΝΑΟΜΙ, Meditteranea, Symbriosis κ.ά.
Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ υλοποιεί εκπαιδευτικές και κοινωνικές δράσεις στο Κέντρο
Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων στα Διαβατά αλλά και σε ξενώνες εφήβων. Οι
δράσεις περιλαμβάνουν μαγειρική, μαθήματα φωτογραφίας, μαθήματα σκάκι,
μουσική, κατασκευές κ.ά. Επίσης, η οργάνωση στελεχώνει το safe space γυναικών
στα Διαβατά όπου εντοπίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών όπως εκφράζονται
από τις ίδιες κάνοντας προσπάθειες για την προώθηση της ισότητας και τη βελτίωση
των συνθηκών ζωής εκεί, παράλληλα με την προσπάθεια για ομαλή ένταξη στην
τοπική κοινωνία.
Από την ίδρυσή της το 1993 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ άνοιξε έναν ουσιαστικό διάλογο
παρέχοντας ενημέρωση και εκπαίδευση γύρω από τα LGBT δικαιώματα. Το 6ο
Thessaloniki Pride με σύνθημα ΕΛΑ ΟΠΩΣ ΕΙΣΑΙ είναι αφιερωμένο στην ελεύθερη
έκφραση ιδεών, σκέψεων και συναισθημάτων καθώς και στον σεβασμό της όποιας
διαφορετικότητας. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να αυτοπροσδιορίζεται, να υιοθετεί
όποιον τρόπο ζωής τον αντιπροσωπεύει, να εκφράζει την προσωπικότητά του και να
ερωτεύεται ελεύθερα αποδεχόμενος τα δικαιώματα των άλλων με σεβασμό στην
ατομική ταυτότητα των συνανθρώπων του.
Το 2017 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ πραγματοποίησε 101 εκπαιδευτικά εργαστήρια για τις
έμφυλες ταυτότητες και τα έμφυλα στερεότυπα σε Γυμνάσια της Θεσσαλονίκης και
της Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της «Θεματικής Εβδομάδας» του Υπουργείου
Παιδείας. Παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η συγκεκριμένη θεματική, τα
εργαστήρια είχαν εξαιρετικό ενδιαφέρον για τα παιδιά τα οποία είχαν την ευκαιρία να
συζητήσουν για το βιολογικό και το κοινωνικό φύλο καθώς και να κατανοήσουν
ζητήματα σχετικά με την ισότητα των φύλων.
Μέσα από τις δράσεις της η ΑΝΤΙΓΟΝΗ πετυχαίνει την ευαισθητοποίηση των
οφελούμενων αλλά και ευρύτερα του κοινωνικού συνόλου σε θέματα κοινωνικής
δικαιοσύνης και μη διάκρισης. Πιστεύουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν
μπορούν να εξασφαλίζονται παρά μόνο μέσα από κοινές διεκδικήσεις των διάφορων
κοινωνικών ομάδων. Είμαστε εδώ λοιπόν και προσπαθούμε μαζί για την
αλληλοκατανόηση και τον σεβασμό που αποτελούν τις βασικότερες προϋποθέσεις
για μια ελεύθερη και δημοκρατική κοινωνία.
Καλό 6ο Thessaloniki pride!

