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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  2015

To 2015 η “ΑΝΤΙΓΟΝΗ -  Κέντρο  Πληροφόρησης και  Τεκμηρίωσης για  το  Ρατσισμό,  την
Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία”:

1.προετοίμασε  ερευνητικές  εκθέσεις  για  το  LEGALNET και  τον  Οργανισμό  Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRANET)

2.συμμετείχε και συντόνισε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα
3.διοργάνωσε, συμμετείχε και υλοποίησε εθελοντικές δραστηριότητες 

1.1. LEGALNET – Ευρωπαϊκό Δίκτυο νομικών εμπειρογνωμόνων για τις μη διακρίσεις
και για την ισότητα φύλων

Το LEGALNET είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νομικών Εμπειρογνωμόνων κατά των Διακρίσεων,
που έχει  συσταθεί  το  2004,  μετά από πρωτοβουλία  της  Ε.Ε  κατ’ εφαρμογή του  Σχεδίου
Δράσης ενάντια στις διακρίσεις. Οι δράσεις του προγράμματος περιελάμβάναν εξειδικευμένη
παρακολούθηση  όλων  των  θεσμικών  εξελίξεων  σε  επίπεδο  νομοθεσίας  και  νομολογίας.
Έρευνες, 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.

Παραδοτέα του πρώτου εξαμήνου 2015 (Ιανουάριος 2015- Ιούνιος 2015):

I. Ετήσια έκθεση σχετικά με  την εφαρμογή των Οδηγιών για τις μη διακρίσεις 
στην Ελλάδα

II. Συνοπτικές εκθέσεις :
α) Μελέτη για την ειδική ετήσια έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για τις διακρίσεις  
    “Study on Ombudsman‘s special Annual Report on discrimination”
β) Έκθεση για την αντισυνταγματικότητα της μείωσης του κατώτερου μισθού 
γ) Έκθεση για τη διακριτική μεταχείριση αναφορικά με την αναφορά της πνευματικής
     αναπηρίας σε προκήρυξη δημόσιου οργανισμού για την εγγραφή ατόμων στις
     Επαγγελματικές Σχολές του 
δ) Μελέτη σχετικά με την τελευταία έκθεση της ECRI (Ευρωπαϊκής Επιτροπής του
    Συμβουλίου της Ευρώπης κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας) για τις   
    ρατσιστικές διακρίσεις στην Ελλάδα
ε) Διακριτική διαγραφή προσώπου από τα μητρώα δημόσιου οργανισμού 
    προώθησης της απασχόλησης 
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III. Θεματικές μελέτες :
α) Θεματική έκθεση για τις υποχρεώσεις σχετικά με την Εύλογη Προσαρμογή και την 
    Προσβασιμότητα στην Απασχόληση – 2015 
β) Θεματική έκθεση για το Δίκαιο περί Αναπηρίας σε τομείς εκτός απασχόλησης, με 
    ειδική έμφαση στην Εύλογη Προσαρμογή. 

1.2. FRANET

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.

Παραδοτέα της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2015 :

Από τον Ιανουάριο του 2015 έως το Μάιο του 2015 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ, σε συνεργασία με το 
Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, κατάρτισε μια επιστημονική έκθεση σχετικά 
με “το δικαίωμα σε μετάφραση και ερμηνεία και το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο 
ποινικών διαδικασιών εντός της Ε.Ε.” 

2.1. Προγράμματα που υλοποιηθηκαν από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ το 2015 και ολοκληρώθηκαν

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
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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.

Η  ΑΝΤΙΓΟΝΗ  οργάνωσε  τελική  ημερίδα  του  έργου  στο  Βόλο  και  στη  Θεσσαλονίκη  τον
Ιανουάριο 2015. Το έργο έληξε στις 31.1.2015.

DARE-Net  (Άρση του διαχωρισμού και Δράση για τους Ρομά στην Εκπαίδευση):  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 δεξιότητες 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 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.

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε στο τελικό ανοιχτό Συνέδριο της λήξης του Προγράμματος στις 20
Φεβρουαρίου  2015  στις  Βρυξέλλες,  μαζί  με  αντιπροσώπους  Ευρωπαϊκών  οργανισμών,
ανεξάρτητων αρχών, κοινωνίας των πολιτών και  διεθνών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.  Ο
τίτλος  του  Συνεδρίου  ήταν  «159  χρόνια  Ελευθερίας  από τη  Δουλεία  –  Δρώντας  για  την
Εξάλειψη  του  Διαχωρισμού  των  Παιδιών  Ρομά»  και  αφορούσε  ειδικά  τον  εκπαιδευτικό
διαχωρισμό, δηλαδή μια σύγχρονη μορφή σοβαρής διάκρισης που επηρεάζει τα Ρομά παιδιά
σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες. Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ έκανε σχετική ομιλία με τίτλο «Εργαλεία που
δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος DARE Net : Οδηγοί για την τεκμηρίωση και
την παρακολούθηση του διαχωρισμού και  δείκτες  για μεθοδολογίες παρακολούθησης των
εκπαιδευτικών σχεδίων που υλοποιούνται από τις Εθνικές Στρατηγικές για Ρομά ”.  Το έργο
έληξε στις 28.2.2015. 

YOUTH FOR RIGHTS : Tο πρόγραμμα «Youth for rights» πραγματοποιήθηκε από το Μάρτιο
εώς  τον  Μάιο  2015  στα  γραφεία  της  Αντιγόνης  και  είχε  σαν  στόχο  την  προώθηση  των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ενδυνάμωση της κοινωνικής συμμετοχής των νέων. Δύο
ομάδες, ελληνόφωνη και αγγλόφωνη, συμμετείχαν στα εργαστήρια. 
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Μέσα από τα  εργαστήρια  του  προγράμματος  στις  επιμέρους  θεματικές  των  ανθρωπίνων
δικαιωμάτων,  οι  νέοι  είχαν  την  ευκαιρία  να  ενημερωθούν  και  να  ευαισθητοποιηθούν  σε
διάφορα κοινωνικά ζητήματα ώστε να αντιληφθούν τους εαυτούς τους ως ενεργούς πολίτες,
με  θέληση  και  ικανότητα  να  εμπλακούν  στη  διαμόρφωση  μιας  ουσιαστικά  δημοκρατικής
κοινωνίας.   
Στο πλαίσιο του προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν τέσσερα 4ωρα εργαστήρια με θέμα τα
ανθρώπινα  δικαιώματα  και  δύο  4ωρα  εργαστήρια  με  θέμα  την  προετοιμασία  και  την
πραγματοποίηση μίας εκστρατείας ευαισθητοποίησης. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες/ουσες
έτρεξαν τη δική τους εκστρατεία ευαισθητοποίησης εναντίον της ομοφοβίας στην πόλη της
Θεσσαλονίκης. 

BORN TO BE AN ACTIVIST:  Το  πρόγραμμα  έχει  ως  αντικείμενο  ποικίλες  πρακτικές
ακτιβισμού και διαδικτυακής εκστρατείας με στόχο τη δημιουργία ηγετών νεαρής ηλικίας σε
μία  προσπάθεια  καταπολέμησης  κάθε  είδους  διάκρισης,  συμπεριλαμβανομένης  και  της
ρητορικής μίσους.

Σταυροδρόμια Τέχνης :  Βασικός στόχος του  προγράμματος είναι  η  ένταξη των πολιτών
τρίτων χωρών καθώς και η αρμονική συνύπαρξη τους με την ελληνική κοινωνία μέσω της
τέχνης. Οι πολίτες τρίτων χωρών και οι Έλληνες καλλιτέχνες συμμετέχουν σε θεατρικά και
μουσικά  δρώμενα  και  χρησιμοποιούν  τα  πολυμέσα  και  τα  προβάλουν,  με  στόχο  την
καταπολέμηση της ξενοφοβίας και των αρνητικών στερεοτύπων.
Στόχοι του προγράμματος είναι : α) να αναπτυχθούν κοινές δράσεις μεταξύ πολιτών τρίτων
χωρών και Ελλήνων καλλιτεχνών στον τομέα του θεάτρου, της μουσικής και των πολυμέσων
β)  να  ενισχυθούν  οι συνεργασίες  καλλιτεχνών με  τη  δημιουργία  νέων  σχημάτων
αναδεικνύοντας  την  πολυπολιτισμικότητα  της  τέχνης  γ)  να  έρθουν  σε  επαφή  και  να
υπάρξει ανταλλαγή σκέψεων και εμπειριών μεταξύ Ελλήνων και πολιτών τρίτων χωρών για
θέματα  καλλιτεχνικής  έκφρασης  και  της  τέχνης  ως  παγκόσμιας  γλώσσας  δ)  να
προβληθεί στην ελληνική κοινωνία το ταλέντο των Ελλήνων και μεταναστών καλλιτεχνών που
θα συμμετέχουν μέσα από τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα και τη
Θεσσαλονίκη.
Η υλοποίηση  θεατρικών εργαστηρίων στη Θεσσαλονίκη απευθύνονται σε 40 καλλιτέχνες, με
περιεχόμενο  την  εισαγωγή στην  υποκριτική,  κίνηση  -   χορό,  αυτοσχεδιασμό,  ορθοφωνία,
σωματικό θέατρο, δραματολογία, σκηνογραφία και έλαβε χώρα τον Ιούνιο 2015.

GROWL : Το έργο είναι μια σύμπραξη δέκα ΜΚΟ, ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών φορέων
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  είναι  η  δημιουργία  εκπαιδευτικού  υλικού  με  θέμα  την
αειφόρο  αποανάπτυξη  ενώ  θα  δημιουργηθεί  και  μια  ειδική  ενότητα  “εκπαίδευσης
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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.
Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ οργάνωσε τον Οκτώβριο 2014 συνάντηση για τη «Κοινωνική και αλληλέγγυα
οικονομία» και έχει ενεργή συμμετοχή στη δημιουργία του εγχειριδίου του έργου , που θα
συγκεντρώσει τις εκπαιδευτικές προσεγγίσεις όλων των εταίρων.

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. Το Artability είναι ένα διετές έργο για την
ανταλλαγή  καλών  πρακτικών  που  στόχο  έχουν  να  κινητοποιήσουν  τους  ανθρώπους  με
αναπηρίες να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία δια βίου μάθησης μέσα από τη συμμετοχή
τους σε εργαστήρια εικαστικών τεχνών καθώς και οργάνωσης καλλιτεχνικών εκθέσεων. Κύριο
στόχο του έργου αποτελεί  επίσης η ενδυνάμωση των συμμετεχόντων ώστε να πιστέψουν
στον εαυτό τους και στις δυνατότητές τους. Επίσης η ανάπτυξη των ικανοτήτων των ατόμων
με αναπηρία και η διάχυση πληροφόρησης για την ανατροπή των στερεοτύπων που συχνά
αναπαράγονται  στο  ευρύ  κοινωνικό  σύνολο.  Το  έργο  Artability  θέλει  να  ανατρέψει  την
επικρατούσα  αντίληψη  για  την  εκπαίδευση  σύμφωνα  με  την  οποία  ιδίως  τα  άτομα  με
αναπηρία θεωρούνται περισσότερο αποδέκτες παρά παραγωγοί της γνώσης. 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, στο πλαίσιο του Artability διοργανώνονται εβδομαδιαία εργαστήρια τέχνης με 15-20
συμμετέχοντες  με  αναπηρία,  πραγματοποιήθηκε  ένα  διαδραστικό  εργαστήριο  με  θέμα τις
καλλιτεχνικές τεχνικές, και θα γίνει το Νοέμβριο 2015 ένα διαδραστικό εργαστήριο σχετικά με
τον τρόπο οργάνωσης μίας καλλιτεχνικής έκθεσης και μία τελική έκθεση έργων τέχνης στο
Βαφοπούλειο. 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.

EUROVELO 8 -  The Mediterranean Route (EV8) :  Το έργο EuroVelo 8 (EV8) αποσκοπεί
στην ενίσχυση και την προώθηση βιώσιμων διακρατικών θεματικών τουριστικών προϊόντων
με τη βοήθεια του ποδηλατικού τουρισμού, ένα από τα πιο βιώσιμη μορφή τουρισμού, από
περιβαλλοντική (χαμηλές εκπομπές CO2 κατά τη διάρκεια των διακοπών με το ποδήλατο και
λιγότερες  εκπομπές  να  φθάσουν  στους  προορισμούς  χρησιμοποιώντας  τα  μέσα  μαζικής
μεταφοράς), κοινωνική (λιγότερο επιβλαβείς επιπτώσεις, περισσότερη αλληλεπίδραση με τον
τοπικό πληθυσμό)  και  οικονομική  άποψη (διαμονές  μεγαλύτερης  διάρκειας,  περισσότερες
δαπάνες, περισσότερα τοπικά προϊόντα - υπηρεσίες που καταναλώνονται).
Συνδυάζει τη χρήση του καλά ανεπτυγμένου υφιστάμενου (μη-ποδηλατικού) τουρισμού με τις
υπάρχουσες  διαδρομές  στην  περιοχή  της  Μεσογείου,  δημιουργώντας  ένα  δυναμικό  για
επέκταση και βελτίωση των τουριστικών προορισμών - οι οποίες σήμερα συγκεντρώνονται
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κατά  μήκος  της  ακτής,  γύρω  από  μερικά  τουριστικά  αξιοθέατα  και  ως  επί  το  πλείστον
επισκέφθηκε από μηχανοκίνητα οχήματα στην αιχμή της σεζόν - με βιώσιμο τρόπο.
Επιπλέον, EuroVelo8 επιχειρεί  να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για τη διακρατική
συνεργασία  μεταξύ  των  ενδιαφερόμενων  φορέων  σχετικά  με  τον  τουρισμό,  με  ιδιαίτερη
έμφαση στις ΜΜΕ, μέσα από τη δημιουργία και την προώθηση της διακρατικής προσφορές
και τουριστικά πακέτα.

2.2. Προγράμματα που υλοποιούνται από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

EXPERIENCE CRIME: Δεδομένης της γοργής αύξησης εγκλημάτων υποκινούμενων από τον
ρατσισμό, την ξενοφοβία και τις συναφείς προκαταλήψεις, ειδικά αυτών που επηρεάζονται
από  την  οικονομική  κρίση  σε  Ευρωπαϊκές  χώρες,  το  Πρόγραμμα  ασχολείται  με  σχετικά
φαινόμενα  στην  Ελλάδα,  στην  Ουγγαρία  και  στην  Ιταλία.  Ο  γενικός  σκοπός  του  είναι  η
βελτίωση  της αντιμετώπισης του ρατσισμού, των εγκλημάτων μίσους και άλλων σχετικών
εγκλημάτων μέσω καινοτόμων και «εμπειρικών» μαθησιακών μεθόδων. Υπερβαίνοντας τις
παραδοσιακές  προσεγγίσεις  ως  προς  το  χτίσιμο  δυνατοτήτων  (capacity  building),  η
εκπαιδευτική  μεθοδολογία  που  πρόκειται  να  εφαρμοσθεί,  δίνει  έμφαση  στη  βιωματική
εμπειρία του εγκλήματος και σε μια μαθησιακή διαδικασία όπου η γνώση θα γεννηθεί μέσω
της εμπειρίας.  Το Πρόγραμμα κυρίως απευθύνεται  σε  ομάδες  αστυνομικών,  δικαστές  και
επαγγελματίες  δικηγόρους που χειρίζονται απευθείας ρατσιστικά εγκλήματα.

Από το Μάρτιο του 2015 έως τον Ιούνιο του 2015 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε στις δύο διεθνείς
συναντήσεις που έλαβαν χώρα στην Αθήνα ( 4 Φεβρουαρίου και 25 Ιουνίου) και κατάρτισε τις
ακόλουθες μελέτες :
Καταγραφή των πραγματικών αναγκών για τα σεμινάρια των αστυνομικών (Ελλάδα)   Μελέτη
που στηρίχτηκε σε μια σειρά από συνεντεύξεις με αρμόδια στελέχη της Αστυνομίας (π.χ. από
Γραφεία αντιμετώπισης ρατσιστικής βίας) και με εκπροσώπους των αστυνομικών συνδικάτων
Βασικοί άξονες ενός Υποδείγματος Σεμιναριακής Εκπαίδευσης για δικαστές και εισαγγελείς
(Ελλάδα, Ιταλία, Ουγγαρία)
Ανεύρεση και καταγραφή υλικού για τη σεμιναριακή εκπαίδευση των αστυνομικών (Ελλάδα)
Καλές πρακτικές αναφορικά με την εκπαίδευση αστυνομικών (Ελλάδα)

Schools for Change: Στο πλαίσιο του προγράμματος “Schools for Change”, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ,
σε  συνεργασία  με  το  Ίδρυμα  “Heinrich  Boell”,  πραγματοποιεί  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. 

Επιπλέον, το 2015, στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκαν σε δημοτικά σχολεία εκπαιδευτικά
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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  και  εκπαιδευτικά  εργαστήρια  για  τα
ανθρώπινα δικαιώματα που απευθύνονται  σε εκπαιδευτικούς.  Το πρόγραμμα “Schools for
Change” ξεκίνησε το 2012 και υπήρξε ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον για συνεργασία από
σχολεία όλων των βαθμίδων. 

Πες το με κόμιξ: Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ σε συνεργασία με την οργάνωση AddART πραγματοποιεί το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πες το με κόμιξ” με την αποκλειστική υποστήριξη του Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 5 δημόσια σχολεία Ανατολικής και Δυτικής
Θεσσαλονίκης  με  ομάδες  μαθητών ηλικίας  10-12  ετών  (Ε’ και  ΣΤ’ τάξης).  Μέσα από τη
συμμετοχή  τους  στο  “Πες  το  με  κόμιξ”,  οι  μαθητές/ριες  έχουν  την  ευκαιρία  να
ευαισθητοποιηθούν σε σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα και μέσα από τις ιστορίες κόμιξ που θα
δημιουργήσουν, να προτείνουν τις δικές τους λύσεις για την αντιμετώπιση του κοινωνικού
αποκλεισμού και της βίας.  

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι ιστορίες των παιδιών θα μετατραπούν σε σενάριο
και  θα  εικονογραφηθούν  από  καταξιωμένους  επαγγελματίες  καλλιτέχνες  σε  5  θεματικά
έντυπα  κόμιξ  στις  ενότητες:  ανθρώπινα  δικαιώματα,  δικαιώματα  του  παιδιού,  ξενοφοβία-
ρατσισμός, δικαιώματα και αναπηρία, σχολικός εκφοβισμός-σχολική βία. 

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2015 και πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του
2016. 

WAVES OF CITIZENSHIP, WAVES OF LEGALITY:  Το πρόγραμμα συνιστά μία προσπάθεια
για έναν εποικοδομητικό διάλογο, μέσω διαδικασιών συμμετοχικής δημοκρατίας, μεταξύ της
κοινωνίας των πολιτών και των δημοσίων φορέων με σκοπό να βρεθούν πιθανές λύσεις για
την πρόληψη καθώς και την καταστολή του οργανωμένου εγκλήματος. Η μεθοδολογία του
προγράμματος αφορά την εφαρμογή μιας σειράς δραστηριοτήτων συμπεριλαμβανομένων,
μεταξύ άλλων, συναντήσεων, σεμιναρίων και συζητήσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες για  τα προγράμματα που υλοποιεί  η  ΑΝΤΙΓΟΝΗ ή
ολοκληρώθηκαν,  παρακαλείσθε  να  δείτε  το  λήμμα  των  Προγραμμάτων  της
ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ στην ιστοσελίδα μας : www  .  antigone  .  gr

3. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ (δεν χρηματοδοτούνται)

 Δημιουργία  προγραμμάτων  και  πρωτοβουλιών  κοινωνικής  αλληλεγγύης  σε
τοπικό επίπεδο

Δημιουργία γυναικείου καφενείου 

http://www.antigone.gr/
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Το Απρίλιο 2015, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ, σε συνεργασία με τη πρωτοβουλία ΝΑΟΜΙ, δημιούργησε ένα
γυναικείο καφενείο, με σκοπό να δώσει σε γυναίκες μετανάστριες και Ελληνίδες ένα χώρο
συνάντησης,  προβληματισμού,  ανταλλαγής  γνώσεων  και  εμπειριών,  διάλογου  και
αλληλεγγύης. 
Πέρα από την δημιουργία ισχυρών σχέσεων ανάμεσα στις γυναίκες, το καφενείο επιτρέπει σε
διάφορες  γυναίκες  να  ενημερωθούν  για  εκπαιδευτικές,  επαγγελματικές  και  άλλες
δυνατότητες / ευκαιρίες που έχουν για τις ίδιες ή τις οικογένειες τους. 

Διοργάνωση μαθημάτων αγγλικής γλώσσας
Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συνεχίζει να διοργανώνει μαθήματα αγγλικής γλώσσας σε εβδομαδιαία βάση
ανοιχτά σε όλους, αρχάριους και προχωρημένους. Τα μαθήματα είχαν μεγάλη συμμετοχή,
κυρίως μεταξύ προσφύγων και μεταναστών, αλλά και ατόμων τρίτης ηλικίας που επιθυμούν
να αφιερώσουν τον χρόνο τους δημιουργικά και ευχάριστα. 

Εργαστήριο  για  τους  εκπαιδευτικούς  με  θέμα:  “Εκπαίδευση  στα  δικαιώματα  του
παιδιού  και  του  ανθρώπου  στο  Δημοτικό  Σχολείο”  στα  8ο-18ο  Δημοτικά  Σχολεία
Θεσσαλονίκης 

Την Τρίτη 16 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική ημερίδα με τους εκπαιδευτικούς
της περιφέρειας Θεσσαλονίκης, με τίτλο: “Εκπαίδευση στα δικαιώματα του παιδιού και του
ανθρώπου στο Δημοτικό Σχολείο”. Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε στην ημερίδα με παρουσίαση
των δράσεων της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ στο πρώτο μέρος και δίωρο βιωματικό εργαστήριο με τίτλο:
“Εκπαιδευτικές δράσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα”.

Συμμετοχικά / Βιωματικά εργαστήρια για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Σε συνεργασία με το Γραφείο Αγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Δυτικής  Θεσσαλονίκης  και  την  υπεύθυνη  κα.  Χριστίνα  Χριστίδου,  η  ΑΝΤΙΓΟΝΗ
πραγματοποίησε δύο τρίωρα εκπαιδευτικά εργαστήρια με θέμα τη μη τυπική εκπαίδευση στα
ανθρώπινα δικαιώματα που απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς. Στόχος των πρώτων αυτών
εργαστηρίων ήταν η κινητοποίηση για εφαρμογή των εργαλείων στη σχολική τάξη. Το 2016
θα  ακολουθήσει  δεύτερος  κύκλος  εργαστηρίων  για  τη  μεταφορά  των  εμπειριών  των
εκπαιδευτικών από τη χρήση της μεθοδολογίας στην ομάδα.   

Βιωματικά εργαστήρια “Μαθαίνω,  Εκφράζομαι,  Συμμετέχω, Αποδέχομαι στην ομάδα
Αγωγής Υγείας του Σχολείου μου”
Στις 24 και στις 25 Νοεμβρίου, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ σε συνεργασία με το Γραφείο Αγωγής Υγείας
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και την υπεύθυνη κα. Ιωάννα Ντέρη
πραγματοποίησαν  δύο  τετράωρα  εργαστήρια  με  δραστηριότητες  για  την  υλοποίηση
προγραμμάτων αγωγής υγείας σε θέματα συναφή με τα ανθρώπινα δικαιώματα στα σχολεία. 
Οι  εκπαιδευτικοί  την  πρώτη  μέρα  συμμετείχαν  σε  βιωματικές  ασκήσεις  γνωριμίας  και
ενεργοποίησης της έκφρασης ενώ τη δεύτερη σε δραστηριότητες μη τυπικής εκπαίδευσης με
θέμα  τα  ανθρώπινα  δικαιώματα  και  τα  δικαιώματα  του  παιδιού  αλλά  και  με  θέμα  τα
ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημιουργία σκίτσου.   

 Υποστήριξη κοινών δράσεων με άλλες οργανώσεις και φορείς

Κοινή εκδήλωση φορέων συστέγασης και κοπή πίτας
Την  Τετάρτη  14  Ιανουαρίου,  οι  συστεγαζόμενες  οργανώσεις  του  6ου  ορόφου  στην  οδό
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Πτολεμαίων 29 όπου στεγάζεται  και  η  ΑΝΤΙΓΟΝΗ, οργάνωσαν εκδήλωση με δράσεις  για
παιδιά και για μεγάλους, πολυπολιτισμική κουζίνα, μουσική και παζάρι χειροποίητων ειδών.
Οι  φορείς  που συμμετείχαν ήταν  οι:  ΑΝΤΙΓΟΝΗ,  MediaTerra  Nea,  Συμβίωση,  Εθελοντική
Εργασία,  Όμιλος  Νέων  UNESCO,  Κέντρο  Εργάνη,  Δίκτυο  Γυναικών  Κέντρου  Εργάνη,
ΝΑΟΜΙ, Πράσινες Διαδρομές, HOMOPHONIA. 

Συμμετοχή σε έρευνα του προγράμματος “FATIMA” 
Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε σε έρευνα με θέμα τις ΜΚΟ και την προάσπιση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων που διοργάνωσε ο φορέας εκπαίδευσης και συμβουλευτικής “ΔΗΜΗΤΡΑ” στο
πλαίσιο  του  διετούς  ευρωπαϊκού  προγράμματος  “FATIMA:  Preventing  Honour  Related
Violence  by  Education  and  dialogue  through  Immigrant  NGOs”.  Για  τη  διεξαγωγή  της
έρευνας,  η  ΑΝΤΙΓΟΝΗ  κατέθεσε  συμπληρωμένο  το  σχετικό  ερωτηματολόγιο  του
προγράμματος.  

Συμμετοχή στη Ζωντανή Βιβλιοθήκη στην Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης
H  ANTIΓONH  συμμετείχε,  μαζί  με  τις  άλλες  οργανώσεις  του  Δικτύου,  στην  Ζωντανή
Βιβλιοθήκη που οργανώθηκε στο πλαίσιο της ‘Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης το Σάββατο 9
Μαΐου. 

Υποστήριξη της δράση του Συλλόγου “Προμηθέας”
O Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος “Προμηθέας” δραστηριοποιείται από το Δεκέμβριο
του  2012  με  βασικούς  στόχους  την  υποστήριξη  των  χρόνιων  πασχόντων  από  ιογενείς
ηπατίτιδες, την εξάλειψη του στίγματος και του κοινωνικού αποκλεισμού των ασθενών καθώς
και την ενημέρωση, πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση της ελληνικής κοινής γνώμης για το
αυξανόμενο  πρόβλημα  των  ιογενών  ηπατιτίδων  B  και  C.  Μετά  από  συνάντηση  με
εκπρόσωπο του Προμηθέα, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ δέχτηκε να διαβιβάσει πληροφορίες για την δράση
του στα δίκτυά της και να πληροφορήσει τις επαφές της.

Υποστήριξη του προγράμματος “ΜΑΘ.Ε.ΜΕ” του Πολύδρομου
Η  ΑΝΤΙΓΟΝΗ  συμμετείχε  στην  επικοινωνία  του  προγράμματος  “Μαθήματα  ελληνικής
γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού σε μετανάστες, άνεργους, μητέρες, άτομα με αναπηρία και
αναλφάβητους” της οργάνωσης Πολύδρομο που έλαβε χώρα από τις 18 Μαϊου έως τις 19
Ιουνίου 2015.  

Συμμετοχή στο Δίκτυο Anna Lindh
Ως εκλεγμένο μέλος -  Focal Point  στη Β. Ελλάδα του δικτύου Anna Lindh, η  ΑΝΤΙΓΟΝΗ
συμμετείχε σε συναντήσεις που έλαβαν χώρα ανάμεσα στα μέλη του δικτύου με σκοπό την
ενημέρωση των μελών για προηγούμενες δράσεις αλλά και τον συντονισμό κοινών νέων. 
    

Συμμετοχή στο Δίκτυο CIVICUS 
Από το 2015, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετέχει στο διεθνές δίκτυο “Civicus” για την ενδυνάμωση της
κοινωνίας των πολιτών και την ενίσχυση της δραστηριοποίησης των πολιτών παγκοσμίως σε
κοινωνικά ζητήματα.  

Δράση για τη μέρα του εθελοντή
Η  ΑΝΤΙΓΟΝΗ,  ως  μέλος  του  Δικτύου  Εθελοντικών  Οργανώσεων  Θεσσαλονίκης  “Thess-
DIKTIO”, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού, στις 5 Δεκεμβρίου συμμετείχε σε
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ανοιχτή  δράση  που  πραγματοποιήθηκε  στην  πλατεία  Αριστοτέλους.  Οι  εκπρόσωποι  των
φορέων προσέγγισαν περαστικούς τους οποίους προσκάλεσαν να πάρουν μέρος σε παιχνίδι
με  θέμα τον  εθελοντισμό.  Όσοι/ες  ενδιαφέρονταν,  συμπλήρωσαν τη  φόρμα του  εθελοντή
ώστε  να  ξεκινήσουν  τον  εθελοντισμό  στις  οργανώσεις  σύμφωνα με  τα  ενδιαφέροντα,  τις
ικανότητες και τον χρόνο τους.   

Συμμετοχή σε τετραήμερη εκδήλωση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ διοργάνωσε βιωματικά εργαστήρια με θέμα τα δικαιώματα του παιδιού με τη
συμμετοχή μαθητών λυκείου στην τετραήμερη εκδήλωση “Μαθαίνω, συζητώ, υπερασπίζομαι
τα δικαιώματά μου”, μία εκδήλωση που διοργανώθηκε από τις 7 έως τις 10 Δεκεμβρίου 2015
στο δημοτικό θέατρο Καλαμαριάς “Ν. Βότση” από την οργάνωση PRAKSIS. 

Συμμετοχή στο GreenParty 2015
Για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, στις 5 Ιουνίου 2015, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε με
εκπαιδευτικές  δράσεις  για  παιδιά  δημοτικού  σχολείου  στο  5ο  Greenparty  που
πραγματοποιήθηκε  στον  Κήπο  των  Εποχών  στην  Παραλία  Θεσσαλονίκης  υπό  τη
διοργάνωση του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Συμμετοχή στην εκδήλωση της Εργάνης για την αντιμετώπιση της φτώχειας
H ANTIΓONH συμμετείχε στο στρογγυλό τραπέζι συζήτησης την Τρίτη 30 Ιουνίου 2015 στην
Πολιτιστική Γειτονιά, στις Συκιές για ζητήματα που αφορούν στη χαρτογράφηση όλων των
εμπλεκομένων δομών σε θέματα αντιμετώπισης της φτώχειας, τον τρόπο προσέγγισης και
ενημέρωσης  των  δικαιούχων,  τις  μεθόδους  υλοποίησης  των  παραπάνω δράσεων  και  τη
δικτύωσή μας.

Συμμετοχή  στην  εκδήλωση  ενημέρωσης  αποτελεσμάτων  προγράμματος  “ΘΑΛΗΣ-
Αξιολόγηση Ελληνικών ΜΚΟ”
Μετά  τη  συμμετοχή  της  ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ  στη  διαδικασία  αξιολόγησης  ελληνικών  ΜΚΟ  που
ολοκληρώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο πλαίσιο του προγράμματος ΘΑΛΗΣ,
εκπρόσωπος  της  οργάνωσης  παρευρέθηκε  στην  εκδήλωση  για  την  παρουσίαση  των
αποτελεσμάτων της αξιολόγησης που έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο του 2015.

 Συναντήσεις  και  συμμετοχή  σε  εκδηλώσεις  και  σεμινάρια  ανταλλαγής
πρακτικών και γνώσεων

Συνάντηση και ενημέρωση των ΜΚΟ Generation 2.0 και Ανάσα στην Αθήνα
Τον  Ιανουάριο  και  τον  Φεβρουάριο  2015,  εκπρόσωπος  της  ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ  στην  Αθήνα,
πραγματοποίησε δύο συναντήσεις γνωριμίας με τις οργανώσεις Generation 2.0 και Ανάσα
στην Αθήνα. Στόχος ήταν η αμοιβαία ενημέρωση για τις δράσεις των οργανώσεων ώστε να
τεθούν οι βάσεις για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρίας ανάμεσα στους φορείς.  

Συναντήσεις με την Άρσις για την προστασία ευπαθών κοινωνικά ομάδων και για την
προστασία ανηλίκων
Μετά  από  πρόσκληση  της  οργάνωσης  “Άρσις”,  η  ΑΝΤΙΓΟΝΗ,  ως  φορέας  που
δραστηριοποιείται  στον  τομέα  κοινωνικής  προστασίας  ευπαθών  ομάδων,  δήλωσε  την
πρόθεσή  της  για  συμμετοχή  στο  Διασυνοριακό  Δίκτυο  Συνεργασίας  του  προγράμματος
“Gimmie Shelter” με στόχο την προώθηση της φροντίδας και προστασίας ευπαθών κοινωνικά
ομάδων και  ανηλίκων σε Κεντρική Μακεδονία,  Ανατολική Μακεδονία -  Θράκη, Περιφέρεια
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Σμόλυαν - Βουλγαρία.    

Συμμετοχή στις εκπαιδευτικές δράσεις του Γραφείου Αγωγής Υγείας Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης 
Στο  πλαίσιο  των  εκπαιδευτικών  της  προγραμμάτων  και  δράσεων,  τα  τελευταία  χρόνια  η
ΑΝΤΙΓΟΝΗ βρίσκεται σε σταθερή συνεργασία με το Γραφείο Αγωγής Υγείας Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και την υπεύθυνη κα. Ιωάννα Ντέρη. Έτσι, πέρα από
τα εκπαιδευτικά  εργαστήρια  που  πραγματοποιήθηκαν  σε  γυμνάσια  και  λύκεια  καθόλη  τη
διάρκεια του έτους, στις 4 Μαϊου 2015 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε στο Διήμερο Παρουσίασης
Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στην Κεντρική Δημοτική Βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης. Επίσης,
συμμετείχε στην κριτική επιτροπή και στην τελετή βράβευσης του μαθητικού διαγωνισμού του
σχολικού έτους 2014-2015 “Εμπειρίες από την τάξη και από το διάλειμμα”.  

Συμμετοχή σε Ημερίδα με τίτλο “Πρόσφυγες. Δεν είναι μόνοι.”  
Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε με την εισήγηση “Το προσφυγικό ζήτημα και ο αντίκτυπός του στην
ελληνική  κοινωνία”  που  διοργανώθηκε  με  αφορμή  την  Παγκόσμια  Ημέρα  Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων από το Γραφείο Αγωγής Υγείας Ανατολικής Θεσσαλονίκης στις 10 Δεκεμβρίου
2015 στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο. 

Συμμετοχή στο Δίκτυο “Στα ξένα. Προσφυγιά - Μετανάστευση”
Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ, από το φθινόπωρο του 2015 συμμετέχει σε προπαρασκευαστικές συναντήσεις
για  τη  θέσπιση του  Τοπικού Θεματικού Δικτύου Αγωγής Υγείας  με  συντονιστικό φορέα  –
ιδρυτή  τη  Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Ανατολικής  Θεσσαλονίκης  και  θέμα
«Δικαιώματα του Ανθρώπου. Στα ξένα. Προσφυγιά-Μετανάστευση». Στο Δίκτυο, το οποίο ήδη
λειτουργεί  από τον Δεκέμβριο του 2015 και πρόκειται  να έχει  2ετή διάρκεια, συμμετέχουν
επίσης άλλες οργανώσεις και σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής
Θεσσαλονίκης.
Στο πλαίσιο του Δικτύου πρόκειται να πραγματοποιηθεί σειρά από εκπαιδευτικές δράσεις οι
οποίες θα συναποφασιστούν από τα μέλη του Δικτύου το έτος 2016.

Συμμετοχή στο “Παρατηρητήριο για τη σχολική βία και τον σχολικό εκφοβισμό”
Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ, από τον Δεκέμβριο του 2015, συμμετέχει στο “Παρατηρητήριο για τη σχολική
βία και τον σχολικό εκφοβισμό”. Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η μέριμνα για την πρόνοια
και ασφάλεια των μελών της σχολικής κοινότητας ενάντια στη σχολική βία και τον εκφοβισμό
ενώ  κύριες  αρμοδιότητές  του  είναι:  η  καταγραφή,  η  μελέτη  και  η  ταυτοποίηση  των
περιπτώσεων σχολικής βίας και παράλληλα η διοχέτευσή τους σε πιστοποιημένους φορείς
για  τη  διαχείρισή  τους,  o  σχεδιασμός,  η  υποστήριξη  και  η  εποπτεία  δράσεων  που  θα
υλοποιούνται στην εκπαιδευτική κοινότητα, η παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών προς τη
σχολική κοινότητα αναφορικά με τα βήματα διαχείρισης των συμβάντων (κοινό πρωτόκολλο
διαχείρισης) καθώς και η εκπόνηση μελετών και ανατροφοδότηση της έρευνας.
 
Συμμετοχή στο 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  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”. 

Συμμετοχή στο προπαρασκευαστικό εργαστήριο του Συνεδρίου NECE
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Στις 8-10 Ιουνίου 2015, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε σε εργαστήριο για την προετοιμασία του
ετήσιου Συνεδρίου του δικτύου “Networking European Citizenship Education (NECE)”. Στα
εργαστήρια,  φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών εργάστηκαν σε ομάδες για τον εντοπισμό
σημείων ενδιαφέροντος που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην ατζέντα του Συνεδρίου.

Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό σεμινάριο για στελέχη ΜΚΟ του ΙΣΝ 
Τα τριήμερα  27  Φεβρουαρίου  -  1  Μαρτίου  και  6-8  Μαρτίου  2015,  δύο  εκπρόσωποι  της
ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό σεμινάριο για στελέχη ΜΚΟ με τίτλο “Σχεδιασμός,
Υλοποίηση  και  Αξιολόγηση  Ανθρωπιστικών  Προγραμμάτων”.  Η  εκπαίδευση  περιλάμβανε
θεωρητικό  μέρος  με  εισηγήσεις  και  πρακτικό  μέρος  με  ασκήσεις  ενώ  σε  όλους/ες  τους
συμμετέχοντες/ουσες  μοιράστηκε εκπαιδευτικό υλικό  σε  ηλεκτρονική  μορφή.  Το σεμινάριο
διοργανώθηκε  από  το  Πανεπιστήμιο  Πελοποννήσου  με  την  υποστήριξη  του  Ιδρύματος
Σταύρος Νιάρχος.    

Συμμετοχή στο εργαστήριο Resilient cities του ιδρύματος Rockfeller
Η  ΑΝΤΙΓΟΝΗ  συμμετείχε  στο  πρόγραμμα  “100  Resilient  Cities”,  μια  πρωτοβουλία  του
Ιδρύματος Rockefeller που πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Μαΐου 2015 στο Δημαρχείο
Θεσσαλονίκης. Το εργαστήριο ήταν μία αφορμή για συζήτηση σε τοπικό επίπεδο πάνω σε
ζητήματα αστικής ανθεκτικότητας που αφορούν την πόλη. Στόχος της εκδήλωσης και  του
εργαστηρίου ήταν να φέρει σε επαφή φορείς της πόλης, ομάδες της κοινωνίας των πολιτών,
στελέχη  των  υπηρεσιών  του  δήμου  και  επιχειρήσεις,  με  σκοπό  τη  συζήτηση  και  τον
προσδιορισμό των προτεραιοτήτων της πόλης πάνω στην έννοια της αστικής ανθεκτικότητας
(urban resilience). 

Συμμετοχή  στην  Αξιολόγηση  του  Κινήματος  ενάντια  στη  Ρητορική  Μίσους  και  στη
Συνδιάσκεψη για την παρακολούθηση του
Το  Κίνημα  ενάντια  στη  Ρητορική  Μίσους  είναι  ένα  Πρόγραμμα  που  διεξάγεται  από  το
Συμβούλιο της Ευρώπης μεταξύ 2012 και 2015. Στοχεύει στην καταπολέμηση του ρατσισμού
και των διακρίσεων κατά την ηλεκτρονική έκφραση της ρητορικής μίσους εξοπλίζοντας τους
νέους ανθρώπους και τις οργανώσεις νέων με αρμοδιότητες αναγκαίες για την αναγνώριση
και δράση ενάντια σε τέτοιου είδους παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ξεκίνησε να εργάζεται πάνω στο συγκεκριμένο θέμα στο τέλος του 2012 με τα προγράμματα
«RE-ACTIVE YOUTH I ενάντια  στην  ηλεκτρονική  έκφραση  της  ρητορικής  μίσους  μέσω
αναγνώρισης  θεμάτων  και  ευκαιριών  για  την  καταπολέμηση  της  ηλεκτρονικής  έκφρασης
ρητορικής  μίσους  –  Εθνική  Στρατηγική  Επισκόπησης  της  Διαχειριστικής  Στρατηγικής  του
Διαδικτύου  του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης»  και  «RE-ACTIVE YOUTH II ενάντια  στην
ηλεκτρονική έκφραση της ρητορικής μίσους – Νέοι και εκπαιδευτές δρώντας ενάντια στην
ηλεκτρονική έκφραση της ρητορικής μίσους». Μεταξύ 27 και 30 Μαϊου 2015 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ
συμμετείχε στην αξιολόγηση της Συνδιάσκεψης για την παρακολούθησή του προγράμματος
που έλαβε χώρα στο Στρασβούργο, στο Κέντρο Ευρωπαϊκής Νεολαίας.  Στη συνδιάσκεψη
συζητήθηκε η αξιολόγηση της εκστρατείας του Κινήματος ενάντια στη Ρητορική Μίσους σε
ευρωπαϊκό  επίπεδο  και  εντοπίστηκαν  μέτρα  για  την  παρακολούθηση  του  και  τη  συνεχή
διατήρηση  των  αποτελεσμάτων  του  ως  προς  συναφείς  πολιτικές  για  τη  νεολαία,  τα
ανθρώπινα δικαιώματα, την εκπαίδευση και τα μέσα ενημέρωσης. 

Συμμετοχή σε συνάντηση εργασίας με θέμα την πρόληψη και την αντιμετώπιση της
σχολικής βίας και του εκφοβισμού
Στις  13  Νοεμβρίου  η  ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε  σε  4ωρη συνάντηση  εργασίας  με  θέμα  την
πρόληψη και την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και  του εκφοβισμού που διοργάνωσε η
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Περιφερειακή  Διεύθυνση  Πρωτοβάθμιας  και  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  Κεντρικής
Μακεδονίας στα γραφεία της. Εκπρόσωποι σχολείων και φορέων αντάλλαξαν πληροφορίες
για παλαιότερα προγράμματα, εμπειρίες και  πρακτικές και  συναποφάσισαν την παράταση
λειτουργίας του δικτύου για το σχολικό έτος 2015-16. 

Συναντήσεις για δημιουργία εκπαιδευτικής πλατφόρμας “Select Respect”
Με συντονισμό  της  ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ,  τέθηκαν  οι  βάσεις  για  τη  λειτουργία  της  εκπαιδευτικής
πλατοφόρμας δικτύωσης “Select Respect” στην οποία συμμετέχει η ΑΝΤΙΓΟΝΗ καθώς και οι
φορείς  που  δημιούργησαν  την  ομώνυμη  καμπάνια  κατά  των  διακρίσεων  (Χάινριχ  Μπελ,
PRAKSIS,  Συμβίωσις,  Σύμπραξη  για  το  Κοινωνικό  Φύλο,  Ελληνικό  Συμβούλιο  για  τους
Πρόσφυγες).  Ανοιχτή  σε  όσους  φορείς  ασχολούνται  ή  θα  ήθελαν  να  ασχοληθούν  με
εκπαιδευτικές  δράσεις,  εργαστήρια  και  ενημερώσεις  σε  θέματα  που  αφορούν  στη
Δημοκρατική Παιδεία στα σχολεία, η πλατφόρμα πρόκειται να συγκεντρώσει φορείς για την
ανταλλαγή γνώσης, εμπειρίας και καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών μέσα από την οποία
οι  συμμετέχουσες  οργανώσεις  θα  εμπλουτίσουν  και  θα  εξελίξουν/βελτιώσουν  την
τεχνογνωσία τους. Επίσης, η λειτουργία της πλατφόρμας θα επιτρέπει τη στενότερη δικτύωση
ανάμεσα στα μέλη της και έτσι οργανώσεις, σχολεία, εκπαιδευτικοί φορείς και επαγγελματίες
που  σχετίζονται  με  την  εκπαίδευση  θα  έχουν  όχι  μόνο  πρόσβαση  σε  πληροφορίες  και
εκπαιδευτικό  υλικό  αλλά  και  δυνατότητα  να  επικοινωνούν  και  να  συνεργάζονται  για  την
επίτευξη κοινών στόχων.    

Συμμετοχή στο training course “Take It Out”
Τρεις  νέοι  εκπρόσωποι  της  ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ επελέγησαν  για  συμμετοχή στο  διεθνές  training
course “Take It Out - Shaping youth commitment against racism” με θέμα την αντιμετώπιση
της  ρητορικής  μίσους  που  θα  πραγματοποιηθεί  στο  Poggio  Mirteto  στην  Ιταλία  17-23
Φεβρουαρίου 2016. Οι 24 νέοι από 9 διαφορετικές χώρες που θα συμμετέχουν στο training
course θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν για τη ρητορική μίσους και τις προεκτάσεις της,
να  καταρτιστούν  στη  χρήση  νέων  εκπαιδευτικών  εργαλείων  για  την  ανάπτυξη  τοπικών
αντιρατσιστικών δράσεων στους φορείς που εκπροσωπούν, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές
και να δικτυωθούν για πιθανές μελλοντικές κοινές δράσεις.  

Συμμετοχή σε σεμινάρια και φόρουμ του προγράμματος “Dokumenta”
Το  έργο  αυτό,  πραγματοποιήθηκε  με  πρωτοβουλία  της  μη  κερδοσκοπικής  οργάνωσης
“SYMBIOSIS” στο πλαίσιο ενίσχυσης της συμμετοχής των φορέων της κοινωνίας πολιτών και
των κοινοτήτων μεταναστών στον δημόσιο διάλογο, την ενημέρωση, τη δημόσια παρέμβαση,
καθώς  και  την  ανάπτυξη  αποτελεσματικότερων  σχέσεων  με  τα  ΜΜΕ.  Η  ΑΝΤΙΓΟΝΗ
συμμετείχε στα σεμινάρια που έγιναν στη Θεσσαλονίκη τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο του
2015.

 

 Συμμετοχή  σε  σημαντικά  κοινωνικά,  πολιτικά  και  καλλιτεχνικά  φεστιβάλ  της
Θεσσαλονίκης

Συμμετοχή στα ΛΟΑΤ Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Αθήνας και Θεσσαλονίκης 
Τον  Ιούνιο  του  2015   ΑΝΤΙΓΟΝΗ  συμμετείχε  στα  δημοφιλέστατα  ΛΟΑΤ  Φεστιβάλ
Υπερηφάνειας   της  Αθήνας  και  της  Θεσσαλονίκης,  καθώς  και  σε  δραστηριότητες
ευαισθητοποίησης  για  την  προώθησή  τους,  όπως  στη  δημόσια  εκδήλωση  της  ΜΚΟ
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“Homophonia”,  όπου ομιλήτρια  εκ  μέρους της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ανέλυσε το  υπάρχον θεσμικό
πλαίσιο που αφορά τους ΛΟΑΤ στην Ελλάδα και πρότεινε αλλαγές και βελτιώσεις.
Κατά τη διάρκεια αυτών των πολυπληθών Φεστιβάλ η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συνομίλησε με ανθρώπους
και διένειμε εκατοντάδες φυλλάδια με τις θέσεις της για κρίσιμα ζητήματα διακρίσεων καθώς
και αντίτυπα εκθέσεων του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. 

Συμμετοχή στο πρώτο Φεστιβάλ Αλληλεγύης της Θεσσαλονίκης
Tο 1ο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης – Τhessaloniki Solidarity Festival - πραγματοποιήθηκε στις 13
Ιουνίου  στον  Πολυχώρο  Πολιτισμού  WE,  3ης  Σεπτεμβρίου  &  Γρ.  Λαμπράκη  στη
Θεσσαλονίκη, με σκοπό τον συντονισμό των δράσεών των οργανώσεων της πόλης και την
ενίσχυση τους. 
Το φεστιβάλ περιλάμβάνε δράσεις για παιδιά και ενήλικες, συναυλίες, σταντ των οργανώσεων
που  θα  συμμετάσχουν,  και  τέλος  εκδήλωση-συζήτηση  για  την  αλληλεγγύη  και  τον
εθελοντισμό. Η  ΑΝΤΙΓΟΝΗ  οργάνωσε  εργαστήρια  για  τα  παιδιά,  με  στόχο  την
ευαισθητοποίηση στο θέμα του ρατσισμού και των διακρίσεων.

Συμμετοχή ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ στο παιδικό φεστιβάλ ΠΑΡΑΘΙΝΟΥΠΟΛΗ 2015 
Η  ΑΝΤΙΓΟΝΗ  συμμετείχε  στο  φεστιβάλ  Παραθινούπολη  του  Δήμου  Καλαμαριάς  που
πραγματοποιήθηκε τον Μάιο 2015 στη Θεσσαλονίκη με θέμα “15 χρόνια παιχνίδι, έκφραση,
δημιουργία’’. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ διοργάνωσε δραστηριότητες για παιδιά
προσχολικής και σχολικής ηλικίας έως 12 ετών. 

Συμμετοχή  στο  Αντιρατσιστικό  Φεστιβάλ  και  στην  καμπάνια  υπέρ  του OΧΙ  στο
δημοψήφισμα
Τον  Ιούνιο  και  τον  Ιούλιο  του  2015  η  ΑΝΤΙΓΟΝΗ  συμμετείχε  στο  δημοφιλέστατο
Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, που αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό γεγονός της
πόλης. Λόγω των πολιτικών εξελίξεων, το Αντιρατσιστικό φεστιβάλ πήρε φέτος την μορφή της
προ-φεστιβαλικής όπου η ΑΝΤΙΓΟΝΗ οργάνωσε εργαστήρια για τα παιδιά και ενημέρωση για
τα ανθρώπινα δικαιώματα, και της καμπάνιας υπέρ του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα. Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ
συμμετείχε  στις  εκδηλώσεις  του  προ-αντιρατσιστικού  φεστιβάλ  στις  12  Ιουνίου,  στη
διοργάνωση  όλων  των  εκδηλώσεων  του  αντιρατσιστικού  φεστιβάλ  και  προσέφερε
μεταφράσεις των κείμενων και των αφισών από τα ελληνικά στα γαλλικά.

Επιπλέον,  μέσα  από  την  ανάρτηση  σχετικής  πρόσκλησης,  η  ΑΝΤΙΓΟΝΗ  υποστήριξε  τη
δράση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων.
Επίσης, με επιστολή της, υποστήριξε τη συμμετοχή της πόλης της Perugia ως Πρωτεύουσα
Ευρωπαϊκής Νεολαίας το 2018. 

 Ερευνητικές δραστηριότητες 

Συμμετοχή στο διαδίκτυο της ELIAMEP

Υποστήριξη  σε  πανεπιστημιακές  εργασίες  σχετικές  με  το  θέμα  των  ανθρωπίνων
δικαιωμάτων 


