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Κατά τη διάρκεια του έτους 2014, η “ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης
για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία”:

1.συμμετείχε και συντόνισε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα
2.διοργάνωσε, συμμετείχε και υλοποίησε εθελοντικές δραστηριότητες 
3.προετοίμασε  ερευνητικές  εκθέσεις  στo  πλαίσιo  των  αρμοδιοτήτων  της  ως  επίσημος

εθνικός  φορέας  συνεργασίας  με  τον  Οργανισμό  Θεμελιωδών  Δικαιωμάτων  της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

1.1. Προγράμματα που υλοποιούνται  από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ το 2014 (ολοκληρώθηκαν)

Βιώσιμη  κινητικότητα  κατά  μήκος  της  νέας  ποδηλατικής  διαδρομής  EuroVelo,
Διαδρομή Σιδηρούν Παραπέτασμα (Iron Curtain Trail): Το πρόγραμμα “Iron Curtain Trail”
αφορούσε τον συνδυασμό της πολιτισμικής κληρονομιάς με τη βιώσιμη ανάπτυξη σε σχέση
με τον τουρισμό και τις μεταφορές. Το πρόγραμμα “Iron Curtain Trail”, που χρηματοδοτήθηκε
από  το  South  East  Europe  Transnational  Cooperation  Programme (SEE),  στοχεύσε  στη
βελτίωση  της  πρόσβασης  στις  περιοχές  της  ΝΑ Ευρώπης  με  ποδήλατο,  στη  σύνδεση
ευρωπαϊκών  περιοχών  με  ποδηλατική  διαδρομή  μεγάλης  απόστασης,  στη  δημιουργία
ευκαιριών  για  τη  σύνδεση  του  ποδηλατικού  δικτύου  με  τις  δημόσιες  συγκοινωνίες,  στην
προώθηση  της  ποδηλασίας  ως  μέσο  βιώσιμης  κινητικότητας  και  τουρισμού,  και  στην
ανταλλαγή εμπειριών και ενημέρωση για την ανάπτυξη ποδηλατικών δικτύων και δημόσιων
μεταφορών.  Σε  περιφερειακό  επίπεδο,  το  έργο  συνέβαλε  στη  μελλοντική  βελτίωση  της
ποδηλασίας,  τις  βιώσιμες  μεταφορές  και  τον  τουρισμό.  Οι  συμμετέχουσες  χώρες  στο
πρόγραμμα ήταν η Αυστρία, η Ουγγαρία, η Σλοβενία, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία
της  Μακεδονίας,  η  Σλοβακία,  η  Κροατία,  η  Σερβία,  η  Βουλγαρία  και  η  Ελλάδα.  Το έργο
υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και της Ευρωπαϊκής
Ομοσπονδίας Ποδηλατών ως μια πρωτοβουλία  για την ανάπτυξη και  την προώθηση του
δικτύου EuroVelo. Οι δραστηριότητες του προγράμματος που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του
2012, θα ολοκληρωθούν τον Δεκέμβριο του 2014.

We Are Able  to Work 2020 -  ABLE ‘20: Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ υπήρξε συντονίστρια  του έργου
‘AΒLE 20’, ενός διεθνούς έργου χρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα ‘Νεολαία σε Δράση’
της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Το  έργο  υποστηρίξε  την  προώθηση  της  επαγγελματικής
αποκατάστασης νέων ατόμων με αναπηρία στον ευρωπαϊκό χώρο κι εστιάσε στην ανάπτυξη
και  ανάδειξη  των  δεξιοτήτων  τους,  οι  οποίες  πολλές  φορές  δεν  είναι  γνωστές  ή  δεν
εκτιμούνται σωστά από το κοινωνικό σύνολο. Τα άτομα με αναπηρία, συχνά δε θεωρούνται
ικανά να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Το πρόγραμμα λοιπόν, μέσα
από τις δράσεις του, στοχεύσε στην προώθηση της ενεργής συμμετοχής των νέων και στην
προετοιμασία  τους  για  είσοδό  στην  αγορά  εργασίας.  Στο  πλαίσιο  του  προγράμματος,
πραγματοποιήθηκαν  με  τη  συμμετοχή  νέων  με  αναπηρία,  δράσεις  ενημέρωσης  για  τη
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Στρατηγική 2020, ψυχομετρικά τεστ για την αναγνώριση των δεξιοτήτων τους, εργαστήρια με
θέμα  την  αναζήτηση  θέσεων  εργασίας,  προσομοιώσεις  πρώτης  συνέντευξης,  δημιουργία
βιογραφικού  και  βιντεοβιογραφικού  κ.ά.  Όλες  οι  δράσεις  υλοποιήθηκαν  προκειμένου  οι
συμμετέχοντες να εφοδιαστούν με καινοτόμα εργαλεία στην προσπάθεια τους να ενταχθούν
στην αγορά εργασίας και οι εργοδότες να αντιληφθούν ότι η αναπηρία δε στερεί από τους
ανθρώπους  τη  λειτουργικότητα  και  την  ικανότητά  τους  να  εργαστούν.  Το  πρόγραμμα
υλοποιήθηκε σε Ελλάδα,  Ιταλία,  Ισπανία και  Λιθουανία από τον  Ιανουάριο 2013 έως τον
Απρίλιο του 2014.

Οι νέοι λένε όχι στη ρητορική μίσους : Νέοι και νέες της Θεσσαλονίκης το Δεκέμβριο του
2013 συμμετείχαν στην εβδομάδα δράσης με τίτλο “Οι νέοι λένε όχι στη ρητορική μίσους” που
διοργανώθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ, στο πλαίσιο του “Θεσσαλονίκη-Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα
Νεολαίας 2014”,  με στόχο να ανταλλάξουν εμπειρίες και γνώση γύρω από το ζήτημα της
ρητορικής μίσους καθώς και να διοργανώσουν τη δική τους εκστρατεία ευαισθητοποίησης
στην πόλη για την καταπολέμηση του φαινομένου. Σκοπός της δράσης ήταν η ενδυνάμωση
και  η  κινητοποίηση  των  νέων  για  την  καταπολέμηση  του  ρατσισμού  και  κάθε  μορφής
κοινωνικής βίας και αποκλεισμού που εκδηλώνεται μέσα από τη ρητορική μίσους. Στο πλαίσιο
της  δράσης,  οι  νέοι  είχαν  την  ευκαιρία  να  συμμετέχουν  σε  εκπαιδευτικά  εργαστήρια
βιωματικής μάθησης και να διεξάγουν εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού της Θεσσαλονίκης
ενάντια στη ρητορική μίσους με τίτλο “No barbiefication”. 

Οι  νέοι  καλλιεργούν  για  τα  δικαιώματά  τους  :  Τον  Μάιο  2014  νέοι  και  νέες  της
Θεσσαλονίκης  συμμετείχαν  στην  εβδομάδα  δράσης  με  τίτλο  “Οι  νέοι  καλλιεργούν  για  τα
δικαιώματά  τους”  που  διοργανώθηκε  από  την  ΑΝΤΙΓΟΝΗ  σε  συνεργασία  με  τη
“Θεσσαλονίκη-Ευρωπαϊκή  Πρωτεύουσα  Νεολαίας  2014”  για  να  συζητήσουν  για  τα
περιβαλλοντικά προβλήματα σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και να θέσουν τις βάσεις
για τη δημιουργία μιας κοινωνίας πραγματικά δημοκρατικής, αλληλέγγυας και δίκαιης. Μετά
από τη συμμετοχή τους σε βιωματικά εργαστήρια συνολικής διάρκειας  20 ωρών, τις  δύο
τελευταίες μέρες της δράσης, οι νέοι έλαβαν μέρος σε εργαστήρια οικοκηπουρικής με σκοπό
την ευαισθητοποίηση των κατοίκων της πόλης και την ενίσχυση της περιβαλλοντικής τους
συνείδησης. Η ομάδα, καλλιέργησε οπωροκηπευτικά και λαχανικά σε χώρο που παραχώρησε
ο  Δήμος  Θεσσαλονίκης  στη  συμβολή  των  οδών  Αιμ.  Ριάδη  και  Γκύζη,  και  μαζί  με  τους
περίοικους, ανέλαβε τη φροντίδα του μικρού αυτού κήπου με στόχο τη δημιουργία δημόσιας
δωρεάν τράπεζας σπόρων. 

Campaign  with  #NoHateEP2014  :  Σε  συνεργασία  με  την  Ομοφυλοφιλική  Λεσβιακή
Κοινότητα Ελλάδας (ΟΛΚΕ), η ΑΝΤΙΓΟΝΗ ανέλαβε τη διοργάνωση και πραγματοποίηση μίας
σειράς από δραστηριότητες στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής καμπάνιας “Όχι μίσος κατά τη
διάρκεια  της  προεκλογικής  εκστρατείας  για  το  2014”  (NoHateEP2014).  Στις  23/05/14
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα εκδήλωση με τίτλο “Οι επιπτώσεις της ρητορικής μίσους στην
εικόνα και στα δικαιώματα των ευάλωτων ομάδων” ενώ είχε προηγηθεί ημερίδα με τίτλο “Η
ρητορική μίσους των ΜΜΕ κατά ευπαθών ομάδων” η οποία έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη
στις 13/05/14. Η κύρια εκστρατεία της ILGA-Europe και του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του
Ρατσισμού,  επίσης  λειτούργησε  φορέα  καταγραφής  περιστατικών  ρητορικής  μίσους  στο
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πλαίσιο  της  προεκλογικής  εκστρατείας  των  ευρωεκλογών  και  ανέλαβε  να  απευθύνει
εκκλήσεις στα πολιτικά κόμματα να διεξαγάγουν μία εκστρατεία που θα χαρακτηρίζεται από
σεβασμό και ανοχή.   

Συνδιοργάνωση  σεμιναρίου  ευαισθητοποίησης  και  ενημέρωσης  “ACIL  -  Active
Citizens Laboratory” με θέμα την έννοια του ενεργού πολίτη με την υποστήριξη του
Ιδρύματος Anna Lindh
Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ, σε συνεργασία με άλλες τοπικές οργανώσεις-μέλη του δικτύου Anna Lindh
Foundation, συμμετείχε στη διοργάνωση και πραγματοποίηση σειράς εργαστηρίων με στόχο
την κινητοποίηση των πολιτών για  την  εξασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και  τη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων πέρα από κοινωνικές διακρίσεις. Τα εργαστήρια
πραγματοποιήθηκαν από τις 15-19 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή νέων
κατοίκων της Θεσσαλονίκης. 

1.2. Προγράμματα που υλοποιούνται από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ το 2014 (σε εξέλιξη)

Youth  Is  Tolerance  :  Το  “Youth  is  Tolerance”  είναι  ένα  έργο  που  στοχεύει  στην
καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του αντισημιτισμού με έμφαση ιδιαίτερα
στις διακρίσεις ενάντια στους Ρομά, όπως αυτές εκφράζονται ανάμεσα στους νέους. Το έργο
πραγματοποιείται  στη Βουλγαρία και  στη Ρουμανία,  όπου οι Ρομά αποτελούν μια μεγάλη
μειονότητα, καθώς και στην Ελλάδα και στην Ουγγαρία, όπου είναι ένα μικρό αλλά σημαντικό
ποσοστό  του  πληθυσμού.  Βασικός  στόχος  του  “Youth  is  Tolerance”  είναι  η  αποδοχή της
διαφορετικότητας μέσα από την αλλαγή των στάσεων και την κατάρριψη των στερεοτύπων
που εκφράζονται ανάμεσα στους νέους ενάντια στους Ρομά, μέσα από την κατάρριψη των
στερεοτύπων που εκφράζονται ανάμεσα στους νέους στις διάφορες κοινότητες Ρομά, καθώς
και μέσα από τη μείωση του αριθμού των μεροληπτικών πράξεων. Επίσης, στο πλαίσιο του
προγράμματος,  παρέχεται  βοήθεια  στις  σχολικές  αρχές  για  την  αντιμετώπιση  της
αντικοινωνικής συμπεριφοράς των νέων όπου υπάρχει ανάγκη. Το έργο υλοποιείται από μια
κοινοπραξία  που  σχηματίζεται  από  την  AMALIPE  (Βουλγαρία),  ηγετικός  εταίρος  που
δραστηριοποιείται στην ενδυνάμωση της κοινότητας των Ρομά στη Βουλγαρία για συμμετοχή
και ισότιμη πρόσβασή όλων, την ROMANI CRISS (Ρουμανία), την DARTKE (Ουγγαρία) και
την ΑΝΤΙΓΟΝΗ (Ελλάδα), οργανώσεις με μεγάλη εμπειρία στην οργάνωση και τη διαχείριση
έργων που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα.

DARE-Net :  Το πρόγραμμα DARE Net  έχει  στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου κοινωνίας
πολιτών Ρομά και μη Ρομά, το οποίο θα μοιράζεται και θα διαδίδει καλές πρακτικές καθώς και
επιτυχείς  πρωτοβουλίες  στον  τομέα  της  εκπαίδευσης  παιδιών  και  μαθητών  Ρομά.  Το
πρόγραμμα επίσης θα εκπαιδεύσει  100 σχολικούς διαμεσολαβητές σε τοπικό επίπεδο σε
δεξιοτήτες που αφορούν την καταπολέμηση των διακρίσεων στο σχολικό περιβάλλον, ώστε η
ένταξη των παιδιών Ρομά να επιτευχθεί μέσω της πρόληψης των σχολικών διακρίσεων και
της  προώθησης  της  ισότιμης  πρόσβασής  τους  στην  εκπαίδευση.  Το  πρόγραμμα  επίσης
στοχεύει  στην  ευαισθητοποίηση  των  εμπλεκόμενων  φορέων  αναφορικά  με  την  ανάγκη
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εξασφάλισης ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση στα παιδιά Ρομά, και στη διάδοση καλών
πρακτικών που αφορούν την καταπολέμηση των διακρίσεων στο σχολικό περιβάλλον και την
ποιοτική εκπαίδευση. Τα ευρήματα του δικτύου θα δημοσιοποιούνται στις αρμόδιες δημόσιες
αρχές  των  χωρών  όπου  υλοποιείται  το  πρόγραμμα,  προκειμένου  οι  τελευταίες  να
ενθαρρύνουν την ισχυρότερη δέσμευσή τους για παροχή λύσεων, οι οποίες θα υποστηρίζουν
την πλήρη και επιτυχή ένταξη των Ρομά. Το πρόγραμμα υλοποιείται στη Ρουμανία, Ουγγαρία,
Βουλγαρία, Τσεχία, και Ελλάδα.

ARTABILITY :  H ΑΝΤΙΓΟΝΗ  είναι  συντονίστρια  του  έργου  Artability,  που  στοχεύει  στην
ανάδειξη  καλών  πρακτικών  για  την  ενδυνάμωση  των  ατόμων  με  αναπηρία  μέσα  από
καλλιτεχνικές δραστηριότητες δια βίου μάθησης. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη
των ικανοτήτων των ατόμων με αναπηρία και η διάχυση πληροφόρησης για την ανατροπή
των στερεοτύπων που συχνά αναπαράγονται στο ευρύ κοινωνικό σύνολο. Συμβαδίζοντας με
τους στόχους που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-2020, το
έργο  περιλαμβάνει  δράσεις  για  την  ενεργή  εφαρμογή  των  δικαιωμάτων  των  ατόμων  με
αναπηρία στην πράξη, πράγμα που αποτελεί προϋπόθεση για την πλήρη κοινωνική ένταξη,
την  αυτό-ενδυνάμωση και  την  ευαισθητοποίηση.  Για  την  επίτευξη  των  προαναφερθέντων
στόχων,  το  Artability  σκοπεύει  να  διοργανώσει  εβδομαδιαία  εργαστήρια  τέχνης  με  15
συμμετέχοντες με αναπηρία για 18 μήνες σε κάθε χώρα-εταίρο, ένα διαδραστικό εργαστήριο
με  θέμα  τις  καλλιτεχνικές  τεχνικές,  ένα  διαδραστικό  εργαστήριο  σχετικά  με  τον  τρόπο
οργάνωσης μίας καλλιτεχνικής έκθεσης και μία τελική έκθεση έργων τέχνης. Τα θέματα των
εργαστηρίων  τέχνης  που  θα επιλεγούν  από τους  συμμετέχοντες  θα  αντικατοπτρίζουν  τις
γνώσεις, και τις προτιμήσεις τους. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Ιανουάριο του 2014
μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2015 στις χώρες εταίρους Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Λιθουανία
και χρηματοδοτείται από το Lifelong Learning Programme. 

Schools for Change: Στο πλαίσιο του προγράμματος “Schools for Change”, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ,
σε  συνεργασία  με  το  Ίδρυμα  “Heinrich  Boell”,  πραγματοποίησε  σειρά  εκπαιδευτικών
εργαστηρίων μη τυπικής μάθησης με τη συμμετοχή μαθητών σε δημοτικά σχολεία, γυμνάσια
και λύκεια. Ενδεικτικά, μερικές από τις θεματικές των εργαστηρίων που υλοποιήθηκαν είναι οι:
διακρίσεις/ρατσισμός,  σχολικός εκφοβισμός/σχολική βία,  ισότητα φύλων/ταυτότητες φύλων,
αναπηρία/κοινωνικός  αποκλεισμός,  ανθρώπινα  δικαιώματα,  δικαιώματα  του  παιδιού  κ.α.
Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων οι μαθητές συμμετείχαν σε βιωματικές δραστηριότητες
π.χ. δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, αφήγηση ιστοριών, δημιουργικό δράμα, παιχνίδι
ρόλων,  παιχνίδια  προσομοίωσης,  κτλ.  Επιπλέον,  το  2014,  στο  πλαίσιο  του  έργου
υλοποιήθηκαν  σε  δημοτικά  σχολεία  εκπαιδευτικά  προγράμματα για  την  αντιμετώπιση του
σχολικού  εκφοβισμού και  για  τα  δικαιώματα του  παιδιού  με  τη  συμμετοχή των μαθητών,
βιωματικά  εργαστήρια  για  την  αντιμετώπιση  του  σχολικού  εκφοβισμού  με  τη  συμμετοχή
γονέων ενώ προγραμματίστηκαν εκπαιδευτικά εργαστήρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα που
απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς και θα πραγματοποιηθούν το 2015. Το πρόγραμμα “Schools
for Change” πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 2012-13 και λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου
ενδιαφέροντος για συνεργασία από σχολεία όλων των βαθμίδων, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συνεχίζει την
υλοποίησή του για τρίτη συνεχόμενη σχολική χρονιά.

GROWL : Το έργο είναι μια σύμπραξη δέκα ΜΚΟ, ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών φορέων
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από τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Πολωνία, το Βέλγιο, την Τσεχική Δημοκρατία, την Ισπανία,
την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Αυστρία και στοχεύει στην ανάπτυξη προτάσεων και
καινοτόμων λύσεων μέσα από εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενηλίκων, για να αντιμετωπιστεί
η οικολογική και οικονομική κρίση με τη συμμετοχή ακτιβιστών που δραστηριοποιούνται στο
χώρο της αγρο-οικολογίας, θεωρητικών της απο-ανάπτυξης και οργανώσεων της κοινωνίας
των  πολιτών  (ΜΚΟ).  To  “GROWL”  καλείται  να  καλύψει  ένα  κενό  γνώσης  μέσα  από  τη
διαμόρφωση εκπαιδευτικού  υλικού και  την πραγματοποίηση σεμιναρίων κατάρτισης  γύρω
από διάφορα ζητήματα που αφορούν το ριζικό  μετασχηματισμό του μοντέλου ανάπτυξης
προς όφελος της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος. 

Μία  από  τις  κύριες  δραστηριότητες  του  προγράμματος  GROWL  είναι  η  δημιουργία
εκπαιδευτικού υλικού με θέμα την αειφόρο αποανάπτυξη ενώ θα δημιουργηθεί και μια ειδική
ενότητα “εκπαίδευσης εκπαιδευτών”. 
Στο πλαίσιο της σύμπραξης επίσης πραγματοποιούνται πολλές μετακινήσεις εκπαιδευόμενων
και εκπαιδευτών μεταξύ των εταίρων από τη Νότια, τη Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη.
Οι  εκπαιδευτές  συμμετέχουν  σε  μια  πανευρωπαϊκή  “δεξαμενή  εκπαιδευτών”,  όπου  οι
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι τοπικές πρωτοβουλίες καθώς και τα εκπαιδευτικά
ιδρύματα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ειδικευμένους εκπαιδευτές που θα καλύπτουν τις
ανάγκες της κάθε περιοχής ή θεματικής παρέμβασης.

LEGALNET – Ευρωπαϊκό Δίκτυο νομικών εμπειρογνωμόνων για τις μη διακρίσεις και
για την ισότητα φύλων : Κατά τη διάρκεια του 2014, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συνέχισε την υλοποίηση
του LEGALNET, το οποίο είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νομικών Εμπειρογνωμόνων κατά των
Διακρίσεων, που έχει συσταθεί το 2004, μετά από πρωτοβουλία της Ε.Ε κατ’ εφαρμογήν του
Σχεδίου  Δράσης  ενάντια  στις  διακρίσεις.  Οι  δράσεις  του  προγράμματος  περιελάμβάναν
εξειδικευμένη παρακολούθηση όλων των  θεσμικών εξελίξεων σε  επίπεδο νομοθεσίας  και
νομολογίας.  ΄Ερευνες,  αναλύσεις  και  μελέτες  για  την  εφαρμογή  της  αρχής  της  ίσης
μεταχείρισης μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ σύμφωνα με τις Οδηγίες 43/2000 και 78/2000
αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος. Από το 2010 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ επελέγη για τρεις
συνεχόμενες φορές μέχρι στιγμής για να συμμετέχει από πλευράς Ελλάδας στο συγκεκριμένο
Δίκτυο εκπονώντας κάθε χρόνο μια σειρά επιστημονικών μελετών που παραγγέλλονται από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα παραδοτέα του LEGALNET περιελάμβαναν μια Ετήσια έκθεση σχετικά με  την εφαρμογή
των Οδηγιών για τις μη διακρίσεις στην Ελλάδα. Διαρκείς Συνοπτικές Εκθέσεις καθώς και
ειδικές Θεματικές Μελέτες.

2.  Εθνικό  Εστιακό  Σημείο  του  Οργανισμού  Θεμελιωδών  Δικαιωμάτων  της  Ε.Ε
(FRA  NET  )

Κατά  τη  διάρκεια  του  2014,  η  ΑΝΤΙΓΟΝΗ  σε  συνεργασία  με  το  Κέντρο Ευρωπαϊκού
Συνταγματικού Δικαίου, την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και το Κέντρο
Ερευνών  Μειονοτικών  Ομάδων  συνέχισε  τη  συνεργασία  και  την  εφαρμογή  του
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Προγράμματος  FRANET  ως  Εθνικό  Εστιακό  Σημείο  του  Οργανισμού  Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων  της  Ε.Ε  (FRA),  που  έχει  ενοποιήσει  τις  θεματικές  ενότητες  προηγούμενων
Προγραμμάτων.  Ένα σημαντικό ποσοστό της έρευνας του FRA βασίζεται  σε στοιχεία  και
πληροφορίες που συλλέγονται από τα Εθνικά Εστιακά Σημεία των κρατών μελών.

Το FRANET με τις ποικίλες έρευνες και μελέτες του σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων
συνεισφέρει στην παροχή τεκμηριωμένης και ανεξάρτητης γνωμάτευσης προς τα κράτη μέλη
της ΕΕ στα ζητήματα αυτά. Ο βασικός σκοπός του FRANET είναι να διασφαλίσει τον πλήρη
σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων μέσα στην Ε.Ε. Ειδικότερα, βασιζόμενο σε στοιχεία
για ανθρώπινα δικαιώματα που συλλέγονται από τα εθνικά εστιακά σημεία μέσω κατάλληλων
εργαλείων  έρευνας  και  σχετικής  ειδίκευσης,  ο  Οργανισμός  εκδίδει  συστάσεις  και  γνώμες
σχετικά με το πώς τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. και τα κράτη μέλη μπορούν να διασφαλίσουν
στην πράξη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά τη διάρκεια της εφαρμογής κοινής
νομοθεσίας και πολιτικών.

Προς την κατεύθυνση της εκπλήρωσης αυτού του στόχου το FRA είναι επιφορτισμένο με τα
ακόλουθα καθήκοντα : 

 ενημέρωση, συλλογή και ανάλυση δεδομένων support and expertise provision
 διάδοση  πληροφοριών  και  ευαισθητοποίηση  στον  τομέα  των  ανθρωπίνων

δικαιωμάτων 
 Τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. προτείνουν και εγκρίνουν τις θεματικές ενότητες
του  Οργανισμού  για  μια  χρονική  περίοδο  5  ετών.  Διακρίσεις,  πρόσβαση  στη
δικαιοσύνη,  ρατσισμός  και  ξενοφοβία,  προστασία  προσωπικών  δεδομένων,
δικαιώματα  θυμάτων  παράνομων  πράξεων  καθώς και  δικαιώματα  των  παιδιών
περιλαμβάνονται στους βασικούς τομείς έρευνας και δουλειάς πεδίου του FRA.

Για  την  πλήρη  παρακολούθηση  της  υπάρχουσας  κατάστασης,  το  FRANET συνδυάζει
δεδομένα  νομικής  ανάλυσης  με  δεδομένα  που  προκύπτουν  κάτω  από  τις  πραγματικές
συνθήκες της καθημερινής ζωής των ανθρώπων. Η έρευνα τεκμηρίωσης συμπληρώνεται
μέσω έρευνας κοινωνικού πεδίου με τη χρήση δημοσκοπήσεων, στατιστικών ερευνών και
συνεντεύξεων ή μέσω ανάλυσης των διαθέσιμων δεδομένων.

Οι εκθέσεις και τα ερωτηματολόγια που αναλήφθηκαν από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ κατά τη διάρκεια
του έτους 2014 αφορούσαν κυρίως παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ρομά, την
κατάσταση στα δικαιώματα των θυμάτων εγκλημάτων στην Ελλάδα και την καταγραφή των
προβλημάτων της ευάλωτης ομάδας των παιδιών. 

Για Προγράμματα που ξεκίνησαν μέσα στο 2014, παρακαλείσθε να δείτε το λήμμα των
Προγραμμάτων της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ στην ιστοσελίδα μας : www  .  antigone  .  gr

3  . ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ (δεν χρηματοδοτούνται)

http://www.antigone.gr/
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Συμμετοχή στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας και σε άλλες εκδηλώσεις
Τον  Ιούνιο  και  τον  Ιούλιο  του  2014  η  ΑΝΤΙΓΟΝΗ  συμμετείχε  στα  δημοφιλέστατα
Αντιρατσιστικά  Φεστιβάλ  της  Αθήνας  και  της  Θεσσαλονίκης,  που  αποτελούν  σημαντικό
πολιτιστικό γεγονός των πόλεων αυτών. Κατά τη διάρκεια αυτών των πολυπληθών Φεστιβάλ
διένειμε εκατοντάδες φυλλάδια με τις θέσεις της για κρίσιμα ζητήματα διακρίσεων καθώς και
αντίτυπα εκθέσεων του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. Τα μέλη της ομάδας
της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ συμμετείχαν παρεμβαίνοντας σε κεντρικές ομιλίες σε πολλές εκδηλώσεις
που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο των δύο Φεστιβάλ, και αφορούσαν μετανάστες, πρόσφυγες,
διακρίσεις  λόγω  σεξουαλικού  προσανατολισμού  κλπ.  Σημαντική  είναι  η  παρουσία  της
ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ  στο  GreenWave  Festival,  της  εναλλακτικής  πράσινης  γιορτής,  που
διοργανώνεται κάθε Σεπτέμβριο από την Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή
φορέων και οργανώσεων από την πόλη της Θεσσαλονίκης. 

 
Η 13η Εθνική Στρογγυλή Τράπεζα του 2014
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και τον Δεκέμβριο του 2014 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ διοργάνωσε στην Αθήνα
την 13η Εθνική Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα “Οι θεσμικές περιπέτειες της αντιρατσιστικής
νομοθεσίας  στην  Ελλάδα”.  Στην  εκδήλωση  συμμετείχαν  ΜΚΟ  και  εκπρόσωποι
μεταναστευτικών  κοινοτήτων  και  μειονοτικών  ομάδων  οι  οποίοι  είχαν  την  ευκαιρία  να
συζητήσουν δημόσια με εκπροσώπους κρατικών φορέων και με δημόσιους αξιωματούχους.
Η πρώτη ενότητα πραγματεύτηκε το ιστορικό της αντιρατσιστικής νομοθεσίας στην Ελλάδα
καθώς και τις πρωτοβουλίες, τα κενά και την αδράνεια του νομοθέτη και θα αναφερθεί σε
βιωματικές εμπειρίες, ενώ η Δεύτερη Ενότητα επικέντρωσε στη διερεύνηση της σύγκρουσης
της  αντιρατσιστικής  νομοθεσίας  με  το  θεμελιώδες  δικαίωμα  στην  ελεύθερη  έκφραση  και
πληροφόρηση. Στόχος των Στρογγυλών Τραπεζιών της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ είναι η εγκαινίαση και
τόνωση  του  διαλόγου  γύρω  από  καινούρια  ζητήματα  που  σχετίζονται  όμως  πάντοτε  με
ρατσισμό και διακρίσεις. Τα Τραπέζια αυτά είναι ανοιχτά στη δημόσια διαβούλευση ανάμεσα
σε όσο το δυνατόν περισσότερους παράγοντες της κοινωνίας. 

Η Ετήσια Εθνική Έκθεση 2014 για ζητήματα διακρίσεων

Με δική της πρωτοβουλία η «ΑΝΤΙΓΟΝΗ» εκπόνησε την Ετήσια Εθνική Έκθεση  2014 ,
αποτελούμενη από 146 σελίδες  (http://www.antigone.gr/files/gr/library/research-and-studies-
specifically-for-greece/2014/Annual_Report_2014.pdf), αντλώντας στοιχεία από την κοινωνία
των πολιτών, τα ΜΜΕ και κρατικούς φορείς. Τέτοιες Ετήσιες Εκθέσεις εκπονούνται διαρκώς
από το 2002. Η Έκθεση κάνει συστηματικές αναφορές σε κρούσματα ρατσισμού, ρατσιστικών
διακρίσεων, ξενοφοβίας και συναφούς δυσανεξίας που λαμβάνουν χώρα κάθε χρόνο στους
κρίσιμους τομείς της Απασχόλησης, της Νομοθεσίας, της Εκπαίδευσης, της Ρατσιστικής Βίας,
της Στέγασης και της Πρόνοιας & Κοινωνικών Υπηρεσιών. Περιλαμβάνει επίσης επίσημα και
ανεπίσημα στατιστικά δεδομένα που καλύπτουν όλους τους παραπάνω θεματικούς τομείς. Το
Δεκέμβριο του 2014 η Ετήσια Εθνική Έκθεση της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ συγκέντρωσε την προσοχή
σημαντικών ΜΜΕ (http  ://  www  .  efsyn  .  gr  /  arthro  /  meiosi  -  kroysmaton  -  ratsistikis  -  vias). 

Εκπαιδευτικά εργαστήρια σε δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια της Β. Ελλάδας:
Όπως  ήδη  αναφέρθηκε,  η  ΑΝΤΙΓΟΝΗ,  σε  περιόδους  που  δεν  υπήρξε  ανάλογη

http://www.efsyn.gr/arthro/meiosi-kroysmaton-ratsistikis-vias
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χρηματοδότηση, πραγματοποίησε σε εθελοντική βάση και χωρίς καμία χρηματοδότηση σειρά
εκπαιδευτικών  εργαστηρίων μη τυπικής  μάθησης με  τη  συμμετοχή μαθητών σε  δημοτικά
σχολεία, γυμνάσια και λύκεια. Οι δραστηριότητες των εργαστηρίων, μετά από συνεννόηση με
τον εκπαιδευτικό της τάξης, προσαρμόζονταν σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα
της κάθε τάξης. Οι θεματικές των εργαστηρίων αφορούσαν για παράδειγμα δραστηριότητες
της κάθε τάξης στα πλαίσια του μαθήματος project, καθώς επίσης και μαθήματα του σχολικού
προγράμματος. Ενδεικτικά, μερικές από τις θεματικές των εργαστηρίων που υλοποιήθηκαν
είναι οι: διακρίσεις/ρατσισμός, σχολικός εκφοβισμός/σχολική βία, ισότητα φύλων/ταυτότητες
φύλων, αναπηρία/κοινωνικός αποκλεισμός, ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα του παιδιού
κ.ά.  Κατά  τη  διάρκεια  των  εργαστηρίων,  οι  μαθητές  συμμετείχαν  σε  βιωματικές
δραστηριότητες π.χ. δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, αφήγηση ιστοριών, δημιουργικό
δράμα, παιχνίδι ρόλων, παιχνίδια προσομοίωσης, κτλ. Τον Φεβρουάριο 2014, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ
έλαβε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έγκριση εκπαιδευτικού υλικού για την
υλοποίηση παρεμβάσεων Αγωγής Υγείας.

Εργαστήριο  “εκπαιδεύοντας  τους  εκπαιδευτές”  με  θέμα  τη  χρήση  εργαλειών  μη
τυπικής εκπαίδευσης :  Τον Οκτώβριο του 2014 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ πραγματοποίησε για τους
εθελοντές της, συμμετοχικό εργαστήριο με θέμα τη χρήση της μεθοδολογίας της μη τυπικής
εκπαίδευσης και της βιωματικής μάθησης στην εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Στόχος ήταν οι ενδιαφερόμενοι εθελοντές, να εξοικειωθούν με τη χρήση των εκπαιδευτικών
δραστηριοτήτων που πραγματοποιεί η ΑΝΤΙΓΟΝΗ στα σχολεία, ώστε σε επόμενη φάση να
μπορούν  να  συμμετέχουν  στην  πραγματοποίηση  των  εκπαιδευτικών  εργαστηρίων  της
ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ σε σχολεία της Β. Ελλάδας.    

Τα  εκπαιδευτικά  εργαστήρια  της  ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ  ως  καλή  πρακτική  στην  Ευρωπαϊκή
Ιστοσελίδα για την Ένταξη (European Web Site on Integration) 

Τον  Απρίλιο  2014,  τα  εκπαιδευτικά  εργαστήρια  της  ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ περιλήφθηκαν  ως  καλή
πρακτική στην ιστοσελίδα και το newsletter του European Web Site on Integration με τίτλο:
Non-formal  Education  Activities  on  Human  Rights  in  Primary  and  Secondary  Schools
(Greece).   

Πραγματοποίηση  εκπαιδευτικού  εργαστηρίου  με  θέμα  την  εμπορία  ανθρώπων στο
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος 

Τον Μάρτιο 2014, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ πραγματοποίησε 3ωρο βιωματικό εργαστήριο με θέμα τη
διακίνηση  και  εμπορία  ανθρώπων  με  τη  συμμετοχή  των  μεταπτυχιακών  φοιτητών  του
τμήματος  “Πολιτισμικές  Σπουδές  της  Μαύρης  Θάλασσας”  της  Σχολής  Ανθρωπιστικών
Επιστημών  του  Διεθνούς  Πανεπιστημίου  Ελλάδας  στη  Θεσσαλονίκη.  Στόχος  ήταν  η
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των φοιτητών καθώς και η εξοικείωσή τους με εναλλακτικές
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εκπαιδευτικές μεθόδους. 

Πραγματοποίηση βιωματικού εργαστηρίου με θέμα “Απασχόληση και μετανάστες”

Τον Ιούλιο 2014, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ πραγματοποίησε 3ωρο βιωματικό εργαστήριο με θέμα τον
ρατσισμό και τις διακρίσεις στον τομέα της απασχόλησης. Το εργαστήριο ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης πραγματοποιήθηκε στη Μηχανιώνα (Δήμος Θερμαϊκού) στο πλαίσιο της
Τοπικής Δράσης Κοινωνικής Συνοχής και Απασχόλησης Ανατολικής Θεσσαλονίκης με γενικό
τίτλο “Καταπολεμώντας τα στερεότυπα και τις διακρίσεις στο χώρο εργασίας”.    

Συμμετοχή ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ σε εργαστήριο κατάρτισης με θέμα τα εγκλήματα μίσους 

Τον Απρίλιο 2014, εκπρόσωποι της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ συμμετείχαν σε 2ήμερο εργαστήριο με θέμα
τα εγκλήματα μίσους, το οποίο διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από το Δίκτυο Καταγραφής
Ρατσιστικής Βίας (RVRN), μέλος του οποίου είναι και η ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Στόχος του εργαστηρίου
ήταν η ανταλλαγή πρακτικών που στοχεύουν στην καταπολέμηση των εγκλημάτων μίσους
στα κράτη μέλη της ΕΕ και η καθιέρωση μίας συνακολουθίας των πρακτικών αυτών ανάμεσα
στα κράτη. 

Συμμετοχή  σε  συζήτηση-διαβούλευση  με  θέμα  τη  συμμετοχή  των  μεταναστών  σε
θεσμούς συλλογικής εκπροσώπησης 

Τον  Μάιο  2014,  εκπρόσωπος  της  ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ  συμμετείχε  σε  συνάντηση-διαβούλευση
οργανώσεων που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα από το Κέντρο Γυναικείων Μελετών και
Ερευνών Διοτίμα με θέμα “Συμμετοχή σε θεσμούς συλλογικής εκπροσώπησης”. Η συνάντηση
πραγματοποιήθηκε  στο  πλαίσιο  διακρατικού  έργου  με  τίτλο  Patri-GE.MI  με  στόχο  την
προώθηση  της  συμμετοχής  μεταναστών  και  μεταναστριών  σε  θεσμούς  συλλογικής
εκπροσώπησης καθώς και την ανάπτυξη δεξιοτήτων με έμφυλη διάσταση. 

Συμμετοχή στη συνάντηση νέων European Youth Dialogue 2014 
Στις 8-11 Μαίου 2014, εκπρόσωποι της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ συμμετείχαν σε συνάντηση 120 νέων
από όλη  την  Ευρώπη με  τίτλο  “European Youth  Dialogue 2014”  που διοργανώθηκε  στη
Θεσσαλονίκη  από  το  Ίδρυμα  Χάινριχ  Μπελ  Ελλάδας  σε  συνεργασία  με  τα  γραφεία  του
Ιδρύματος σε άλλες πόλεις της Ευρώπης. Στόχος της συνάντησης ήταν η πολιτική συμμετοχή
και η κοινωνική ενσωμάτωση των νέων σε μία κοινή Ευρώπη.   

Συμμετοχή σε συναντήσεις φορέων με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα  
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Τον Απρίλιο 2014 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε σε σειρά συναντήσεων που διοργανώθηκαν από
το  Ίδρυμα  Μποδοσάκη  και  φιλοξενήθηκαν  από  το  Δήμο  Θεσσαλονίκης.  Εκπρόσωποι
διάφορων οργανώσεων και  άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται  στη Θεσσαλονίκη σε
θέματα καταπολέμησης διακρίσεων και ρατσισμού, αντάλλαξαν απόψεις και εμπειρίες στις
εξής θεματικές: 1. Δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα 2. Ειδικότερα θέματα που αφορούν
τους Ρομά 3. Ειδικότερα θέματα που αφορούν τους μετανάστες

Συνέντευξη ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ στην Κίνηση Εθελοντών SCI Hellas
Τον  Ιούνιο  2014,  εκπρόσωπος  της  ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ  παραχώρησε  συνέντευξη  στην  Κίνηση
Εθελοντών SCI Hellas (Service Civil International Hellas) για έρευνα που διοργανώθηκε στο
πλαίσιο ευρωπαϊκού σχεδίου με  τίτλο “Citizens Beyond Walls”.  Θέμα ήταν η άνοδος των
ακροδεξιών  κομμάτων  στις  χώρες  της  Ευρώπης  και  η  σχέση  τους  με  τα  φαινόμενα
ρατσιστικής βίας που παρατηρούνται. Κατά τη συνέντευξη καταγράφηκαν οι καλές πρακτικές
της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ για την καταπολέμηση του ρατσισμού, όπως τα εργαστήρια ενημέρωσης και
ευαισθητοποίσης,  οι  εκπαιδευτικές  παρεμβάσεις,  οι  ενημερωτικές  εκστρατείες  της
ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ κ.ά.  

Συνάντηση ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ με το Δίκτυο Ariadne-European Funders for  Social  Change
and Human Rights
Τον  Ιούνιο  2014  εκπρόσωποι  της  ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ  συναντήθηκαν  στη  Θεσσαλονίκη,  με
εκπροσώπους του δικτύου Ariadne-European Funders for Social Change and Human Rights.
Το θέμα της συζήτησης ήταν η κατάσταση στη Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα αναφορικά με τα
ανθρώπινα δικαιώματα,  οι  ομάδες που αποτελούν κύριο στόχο διακρίσεων στην πόλη, οι
σχετικές  τοπικές  δράσεις  από οργανώσεις  ΚτΠ και  οι  καλές  πρακτικές  της  ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ.
Επίσης,  συζητήθηκε  το  ενδεχόμενο  πραγματοποίησης  στη  Θεσσαλονίκη,  της  ετήσιας
συνάντησης του δικτύου Ariadne τον Μάρτιο του 2015.   

Συμμετοχή ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ στο παιδικό φεστιβάλ ΠΑΡΑΘΙΝΟΥΠΟΛΗ 2014 
Η  ΑΝΤΙΓΟΝΗ  συμμετείχε  στο  φεστιβάλ  Παραθινούπολη  του  Δήμου  Καλαμαριάς  που
πραγματοποιήθηκε 4-8 Ιουνίου 2014 στη Θεσσαλονίκη, στην Πλαζ Αρετσούς με θέμα την
ειρήνη  και  την  αλληλεγγύη.  Στο  πλαίσιο  του  φεστιβάλ,  η  ΑΝΤΙΓΟΝΗ  διοργάνωσε
δραστηριότητες για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας έως 12 ετών, με γενικό τίτλο
“Παίζουμε για την ειρήνη, γιατί ο πόλεμος δεν είναι παιχνίδι”. 

Διοργάνωση εκδήλωσης-βιβλιοπαρουσίασης από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ
Τον  Ιούνιο  2014  διοργανώθηκε  και  πραγματοποιήθηκε  από  την  ΑΝΤΙΓΟΝΗ
βιβλιοπαρουσίαση του  μπεστ  σέλλερ  “Στη  Σκιά  του  Ανθρώπου”  της  Τζέιν  Γκούντολ,  που
μεταφράστηκε σε 50 γλώσσες και κυκλοφόρησε στα ελληνικά από τις εκδόσεις ΑΝΤΙΓΟΝΗ.
Στην εκδήλωση που ακολούθησε μίλησαν οι: Διονύσιος Γιουλάτος, αν. Καθηγητής ζωολογίας
ΑΠΘ,  Χαρίτων  Χιντήρογλου,  καθηγητής  ζωολογίας  ΑΠΘ  και  Αλέξανδρος  Γεωργόπουλος,
καθηγητής περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ΑΠΘ.    

Παρουσίαση ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ στο πλαίσιο επίσκεψης μελέτης νέων από τα Σκόπια 
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Τον  Ιούλιο  2014,  η  ΑΝΤΙΓΟΝΗ  παρουσίασε  τη  συνολική  της  δράση  σε  εκδήλωση  που
πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο επίσκεψης μελέτης 70 νέων από τα Σκόπια
με  τίτλο  “Development of local youth participation and local youth policies”.  Στόχος  της
εκδήλωσης ήταν η γνωριμία των νέων με τις δράσεις των οργανώσεων ΚτΠ στη Θεσσαλονίκη
και η παρουσίαση των δράσεων που πραγματοποιούνται για τη “Θεσσαλονίκη-Ευρωπαϊκή
Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014”.   

Συμμετοχή ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ σε συνάντηση για την Κοινωνική Οικονομία 
Τον Ιούλιο 2014, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε σε συνάντηση μη κερδοσκοπικών οργανώσεων,
εκπροσώπων  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  και  φορέων  για  την  τοπική  ανάπτυξη  που
διοργάνωσε το γραφείο Δημάρχων Βόρειας Ελλάδας και Ελληνογερμανικής Συνέλευσης. Στη
συνάντηση,  όπου  συμμετείχαν  φορείς  εκπροσώπησης  κοινωνικών  συνεταιριστικών
επιχειρήσεων από τη Γερμανία και φορείς ΚτΠ από τη Θεσσαλονίκη, παρουσιάστηκαν καλές
πρακτικές  και  παραγείγματα  κοινωνικής  οικονομίας  ενώ  συζητήθηκαν  προοπτικές
προώθησης της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα μέσα από τη συνεργασία των σχετικών
φορεών. 

Συμμετοχή  ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ  σε  διάλεξη/συζήτηση  του  Λαϊκού  Πανεπιστημίου  με  θέμα
“Απομεγέθυνση και Κοινωνική/Αλληλέγγυα Οικονομία”
Στις  24.02.14 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε,  με  εισήγηση του  Πρόεδρου της οργάνωσης καθ.
Αλέξανδρου Γεωργόπουλου, σε διάλεξη/συζήτηση για την αποανάπτυξη και την αλληλέγγυα
οικονομία  που  διοργανώθηκε  στο  πλαίσιο  του  3ου  κύκλου  του  Λαϊκού  Πανεπιστημίου
Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 

Συμμετοχή ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ σε έρευνα του Πανεπιστημίου Duke
Εκπρόσωπος της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ συμμετείχε σε έρευνα που διεξήγαγε το πανεπιστήμιο  Duke
στις ΗΠΑ με θέμα την εμπορία ανθρώπων. Στην έρευνα, όπου συμμετείχαν 700 ΜΚΟ από
όλον τον κόσμο, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ κατέθεσε την εμπειρία της σε σχετικά ζητήματα τα τελευταία 10
χρόνια. 

Συμμετοχή σε συναντήσεις του Προγράμματος RESILAND
Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε σε ομάδα συζήτησης (focus group)  στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού
προγράμματος Resiland: Participation, Capacities and Resilience of Children of Children on
the Move Against Trafficking and Exploitation. Στόχος του προγράμματος είναι η συμμετοχή, η
ενδυνάμωση και η ενίσχυση της ικανότητας των παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο εμπορίας
και εκμετάλλευσης, ως μέσα για την αποτελεσματική προστασία τους. 

Συμμετοχή στο φεστιβάλ GREENWAVE
Η  ΑΝΤΙΓΟΝΗ  συμμετείχε  στο  οικολογικό  φεστιβάλ  GREENWAVE  του  2014  που
διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης -φέτος σε συνεργασία
με τη Θεσσαλονίκη-Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014.  Εκτός από την παρουσίαση
των  δραστηριοτήτων  της  σε  ενημερωτικό  σταντ  καθόλη  τη  διάρκεια  του  φεστιβάλ  που
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διήρκησε  από  τις  19-21  Σεπτεμβρίου  2014,  η  ΑΝΤΙΓΟΝΗ  επίσης  πραγματοποίησε
εργαστήρια για παιδιά ηλικίας 6-12 ετών με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

Παρουσίαση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στο φεστιβάλ ΤΕΧΝΟΤΟΠΟΣ
Το  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα  που  υλοποιεί  η  ΑΝΤΙΓΟΝΗ  σε  σχολεία,  καθώς  και  άλλες
εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, παρουσίασε η
ΑΝΤΙΓΟΝΗ  στο  εκθεσιακό  φεστιβάλ  για  τις  τέχνες  και  το  παιδί  ΤΕΧΝΟΤΟΠΟΣ  που
πραγματοποιήθηκε από την οργάνωση Σχεδία στην Πόλη σε συνεργασία με τη Θεσσαλονίκη-
Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014 στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2014. 

Συμμετοχή  στο  ερευνητικό  πρόγραμμα  ΘΑΛΗΣ-Αξιολόγηση  Ελληνικών  Μη
Κυβερνητικών Οργανώσεων  
Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμπλήρωσε και κατέθεσε ερωτηματολόγιο και απαιτούμενα έγγραφα για την
υλοποίηση του προγράμματος ΘΑΛΗΣ με στόχο την αξιολόγηση ελληνικών μη κυβερνητικών
οργανώσεων.  Το  πρόγραμμα  υλοποιήθηκε  με  τη  χρηματοδότηση  του  Επιχειρησιακού
Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” και υλοποιήθηκε από ομάδα επιστημόνων
και ερευνητικών κέντρων με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.  

Συμμετοχή ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ στην ετήσια συνάντηση του Δικτύου Anna Lindh : Ως μέλος του
ελληνικού παραρτήματος του Δικτύου Anna Lind,  τον Σεπτέμβριο  του 2014 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ
συμμετείχε  στην καθιερωμένη ετήσια συνάντηση του Δικτύου που φέτος έλαβε χώρα στο
ξενοδοχείο Βεργίνα στη Θεσσαλονίκη. Οργανώσεις από όλη την Ελλάδα, παρουσίασαν τις
δράσεις  τους  ως  μέλη  του  Δικτύου  ενώ  τις  προηγούμενες  μέρες  είχε  ολοκληρωθεί  στη
Θεσσαλονίκη με χρηματοδότηση του Anna Lindh, η πραγματοποίηση ολιγοήμερων έργων
που απευθύνονταν στους νέους από τις διάφορες οργανώσεις-μέλη.  

Συμμετοχή  ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ  σε  Διεθνή  Διημερίδα  για  την  Εκπαίδευση  Ενηλίκων  :  Τον
Οκτώβριο 2014 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε στη Διημερίδα του διεθνούς δικτύου “RENEWAL:
Regional Networking for Adult Learning in Europe” που πραγματοποιήθηκε στη Λισαβόνα. Η
ΑΝΤΙΓΟΝΗ,  παρουσίασε  δύο  από  τα  έργα  που  υλοποιεί  και  αφορούν  στην  εκπαίδευση
ενηλίκων, “Artability” και “Schools for Change”. Στη διημερίδα συμμετείχαν επίσης ευρωπαϊκοί
και  εθνικοί  φορείς  για  την  εκπαίδευση,  οργανώσεις  για  την  εκπαίδευση  ενηλίκων,  μη
κερδοσκοπικές οργανώσεις και φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.   

Συμμετοχή ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ στα εγκαίνια των εργαστηρίων Naomi : Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ ανέλαβε τη
δημιουργική απασχόληση παιδιών 3-6 ετών, στα εγκαίνια της Δημιουργικής Κυψέλης ΝΑΟΜΙ
που πραγματοποιήθηκαν τον Οκτώβριο του 2014 στο εργαστήριο που λειτουργεί η Κυψέλη
ΝΑΟΜΙ  στην  Πτολεμαίων  29Α  στη  Θεσσαλονίκη.  Παράλληλα  με  τις  ψυχαγωγικές
δραστηριότητες που οργάνωσε για  τα παιδιά  η  ΑΝΤΙΓΟΝΗ,  στα  εγκαίνια  υπήρχε  έκθεση
χειροποίητων  ειδών  των  γυναικών  προσφύγων,  πολυπολιτισμική  κουζίνα  και  ζωντανή
μουσική.   

Συνεργασία ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ με το Δίκτυο “Εγώ, εσύ και όλοι μαζί” : Μετά από πρόσκληση
της Περιφέρειας Ανατολικής Θεσσαλονίκης, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ ανέλαβε για το σχολικό έτος 2014-
15 τη διοργάνωση εκπαιδευτικών εργαστηρίων για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα
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του  παιδιού  και  την  ισότητα  σε  εκπαιδευτικούς  και  μαθητές  δημοτικών  σχολείων  που
συμμετέχουν στο Δίκτυο Εκπαίδευσης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα με τίτλο “Εγώ, εσύ και
όλοι μαζί”. Κάποια από τα εργαστήρια πραγματοποιήθηκαν το 2014 ενώ η συνεργασία θα
συνεχιστεί με εργαστήρια για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς το 2015.   

Παρουσίαση ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ σε  Ημερίδα με  τίτλο  “Όλα τα  δικαιώματα για  όλους τους
ανθρώπους” :  Στις 10 Δεκεμβρίου 2014, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ παρουσίασε τις εκπαιδευτικές της
παρεμβάσεις  σε  σχολεία  σε  Ημερίδα  που  διοργάνωσε  η  Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα
του Ανθρώπου στο Βαφοπούλειο.  Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί  γυμνασίων και
λυκείων Αν. Θεσσαλονίκης ενώ εκτός από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ, εισηγήσεις υπήρξαν και από άλλες
μη  κερδοσκοπικές  οργανώσεις  της  πόλης,  πανεπιστήμια  και  φορείς  της  Κοινωνίας  των
Πολιτών.    

Συμμετοχή  ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ  σε  Ημερίδα  με  τίτλο  “Οι  νέοι  κατά  του  εξτρεμισμού”  :  Η
ΑΝΤΙΓΟΝΗ  συμμετείχε  σε  ημερίδα  κατά  του  εξτρεμισμού  που  πραγματοποιήθηκε  στο
Δημαρχείο  Θεσσαλονίκης τον Δεκέμβριο του 2014.  Συγκεκριμένα,  ήταν υπεύθυνη για τον
συντονισμό του πρώτου μέρους της ημερίδας με θέμα τη μη βία ως δρόμο για την κοινωνική
ευημερία καθώς και τον ρόλο των ΜΜΕ αλλά και της εκπαίδευσης σε θέματα που αφορούν
τον εξτρεμισμό. Η ημερίδα διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του “Θεσσαλονίκη - Ευρωπαϊκή
Πρωτεύουσα Νεολαίας 2014”.   

Συμμετοχή ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ σε εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Ημέρα AIDS : Με αφορμή την
Παγκόσμια Ημέρα AIDS, την 1η Δεκεμβρίου 2014, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε μαζί  με τους
εθελοντές της, σε εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στη Θεσσαλονίκη υπό τη διοργάνωση του
Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδος “Θετική Φωνή” με τη συμμετοχή ΜΚΟ, δικτύων και φορέων
της  πόλης.  Οι  εκδηλώσεις  πραγματοποιήθηκαν στην  Πλατεία  Αριστοτέλους  από το  πρωί
μέχρι τις 21.00 το βράδυ.    

Προγράμματα Leonardo da Vinci και European Voluntary Service : Τα τελευταία χρόνια η
ΑΝΤΙΓΟΝΗ έχει φιλοξενήσει αρκετούς εθελοντές από την Τουρκία, τη Γαλλία και την Ιταλία,
στα πλαίσια των προγραμμάτων Leonardo da Vinci και EVS, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους
από άλλες χώρες να συμμετέχουν στις δράσεις των προγράμματων που υλοποιούνται από
την οργάνωση καθώς και να προετοιμάζουν διαπολιτισμικές δραστηριότητες προωθώντας τη
διοργάνωση κοινών δραστηριοτήτων μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων. 

Ecotopia Bike Tour :  Το Ecotopia Bike Tour, είναι ένα δίκτυο ανθρώπων και φορέων που
δραστηριοποιούνται σε θέματα ακτιβισμού, οικολογίας, συλλογικής δράσης και ανταλλαγής.
Από τις 10 Ιουλίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2014, εθελοντές του προγράμματος Ευρωπαϊκής
Εθελοντικής Υπηρεσίας (EVS) της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, συμμετείχαν στην ποδηλατική περιοδεία του
Ecotopia Bike Tour για το 2014, από τη Σόφια μέχρι την Αθήνα. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού,
επισκέφτηκαν  κατοικίες  εναλλακτικής  διαβίωσης,  οικολογικές  φάρμες,  οικολογικούς  και
κοινωνικούς κινηματικούς χώρους κλπ.  

Άλλες εθελοντικές δράσεις
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Ένας από τους βασικούς άξονες των δράσεων της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ είναι η διοργάνωση άτυπων
κοινωνικών συναντήσεων με ψυχαγωγικό χαρακτήρα για άτομα που ανήκουν σε διάφορες
κοινωνικές,  ηλικιακές και  πολιτισμικές  ομάδες (για παράδειγμα μουσικές βραδιές,  βραδιές
κουζίνας,  προβολές  ταινιών  κ.ά.).  Αυτό  γιατί  η  ΑΝΤΙΓΟΝΗ  γνωρίζει  ότι  μόνο  μέσω  της
διάδρασης,  της  συνύπαρξης  και  της  ανταλλαγής  ιδεών  και  εμπειριών,  μπορούν  να
περιοριστούν οι στερεότυπες αντιλήψεις και να γίνει ένα βήμα ουσίας προς την κατανόηση
και την αποδοχή του άλλου χωρίς καμία διάκριση με βάση τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή,
το φύλο, το χρώμα, τη θρησκευτική πεποίθηση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό κ.ά. 

Μια άλλη σημαντική δράση της οργάνωσης, που υποστηρίζεται κυρίως από τους εθελοντές
της, είναι η διδασκαλία ελληνικών και άλλων γλωσσών σε μετανάστες, πρόσφυγες, Ρομά κ.ά.
Σήμερα,  στην  ΑΝΤΙΓΟΝΗ  παραδίδονται  μαθήματα  ελληνικών  σε  ενήλικες  πρόσφυγες,
αγγλικών σε παιδιά Ρομά και ιταλικών σε μετανάστες.  

Επιπλέον, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ έχει σταθερή παρουσία στον ξενώνα προσφύγων στη Θεσσαλονίκη,
διοργανώνοντας  εβδομαδιαίες  δραστηριότητες  με  τα  παιδιά  του  ξενώνα  (εκπαιδευτικές
επισκέψεις, καλλιτεχνικά εργαστήρια, συμμετοχή σε φεστιβάλ, κτλ). 

Τέλος, η συμμετοχή της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ σε ευρωπαϊκά δίκτυα μη κυβερνητικών οργανώσεων
όπως λ.χ. τα δίκτυα ENAR, UNITED, CIVICUS Alliance και Anna Lindh Foundation Network,
συμβάλλει στην ανταλλαγή γνώσεων, ιδεών και καλών πρακτικών, αλλά και στην υλοποίηση
δράσεων από κοινού με άλλες ΜΚΟ. Μέσα από τη συμμετοχή της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ στο Δίκτυο
Εθελοντικών  Οργανώσεων,  πρωτοβουλία  που  θέλει  να  θέσει  ως  προτεραιότητα  τον
εθελοντισμό,  και  την  ενεργό  συμμετοχή  των  πολιτών,  καθώς  και  στο Παρατηρητήριο
Κεντρικής Μακεδονίας, προκύπτουν ενδιαφέρουσες συνεργασίες ΜΚΟ και φορέων σε εθνικό
και τοπικό επίπεδο. 


