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ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 2016 

 

Κατά την διάρκεια του 2016 η «ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το 

Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία»: 

1. Ετοίμασε αναφορές έρευνας για το LEGALNET 

2. Συντόνισε και συμμετείχε σε project που χρηματοδότησαν η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 

Ηνωμένα Έθνη και ιδιώτες 

3. Οργάνωσε, συμμετείχε και διεκπεραίωσε διάφορες εθελοντικές δραστηριότητες  

4. Διεξήγαγε την Εθνική Αναφορά του 2016 για την καταγραφή των φαινομένων, 

θεμάτων και περιστατικών πάνω στον ρατσισμό, τις διακρίσεις και την ξενοφοβία 

 

1. LEGALNET - Ευρωπαϊκό Δίκτυο ειδικευμένων νομικών πάνω στην ισότητα των 

φύλων και την μη- διάκριση 

To LEGALNET είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ειδικευμένων Νομικών για την Ισότητα των 

Φύλων και την Μη- Διάκριση, που εδραιώθηκε το 2004 μετά την πρωτοβουλία εφαρμογής 

του Σχεδίου Δράσης κατά του ρατσισμού από την ΕΕ. Οι δράσεις του προγράμματος 

περιλάμβαναν την εξειδικευμένη παρακολούθηση όλων των θεσμικών προόδων πάνω στο 

νομοθετικό και νομολογιακό επίπεδο. Έρευνες, δημοσκοπήσεις και μελέτες πάνω στην 

εφαρμογή της αρχής ίσης μεταχείρισης μεταξύ των μελών-κρατών  της ΕΕ, σύμφωνα με τις 

Οδηγίες 43/2000 και 78/2000, επίσης αναπτύχθηκαν μέσα στο πλαίσιο εργασίας του 

προγράμματος. Από το 2016, η  ΑΝΤΙΓΟΝΗ επιλέχθηκε τρεις συνεχόμενες φορές για να 

συμμετάσχει εκπροσωπώντας την Ελλάδα στο προαναφερθέν Δίκτυο, εκτελώντας ετησίως 

μια σειρά επιστημονικών μελετών ακολουθώντας το αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Τα αποτελέσματα για το έτος 2016 ήταν τα ακόλουθα: 

Ι. Ετήσια Αναφορά πάνω στην εφαρμογή των  Οδηγιών μη-διακρίσεων στην Ελλάδα 

που αφορούν στο προηγούμενο έτος 2015: βασικό κείμενο και περίληψη (120 σελίδες) 

ΙΙ. Σύντομες Αναφορές: 

    α) Αποδοχή της δίκαιης ενσωμάτωσης ατόμων που απέκτησαν Ελληνική υπηκοότητα 

με πολιτογράφηση στην Πυροσβεστική Ακαδημία 

   β) Εισαγωγή σύμφωνου συμβίωσης για ζευγάρια του ίδιου φύλου και τροποποιήσεις 

της γενικής νομοθεσία των μη-διακρίσεων 

   γ) Εισαγωγή νέας νομοθεσίας των μη-διακρίσεων 
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   δ) Επικύρωση του Αναθεωρημένου Κοινωνικού Ευρωπαϊκού Καταστατικού εκ μέρους 

του Ελληνικού Κοινοβουλίου 

   ε) Ειδική Ετήσια Αναφορά  Διαμεσολάβησης του 2015 πάνω στις διακρίσεις 

ΙΙΙ.Θεματικές Μελέτες: 

   α) Αίτημα ad hoc πάνω στην κατάσταση εφαρμογής του νόμου μη-διακρίσεων σχετικά 

με τους Ρομά 

  β) Αίτημα ad hoc πάνω στην εκπαίδευση των μειονοτήτων και των Ρομά στην Ελλάδα 

  γ) Αναφορά πάνω σε άτομα με ψυχολογικές αναπηρίες στον εργασιακό τομέα 

  δ) Αναφορά πάνω στην έννοια της φυλετικής και εθνικής καταγωγής 

  ε) Αναφορά πάνω στους συνδέσμους ανάμεσα στην μετανάστευση και τις διακρίσεις 

 

 

2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΩΝ / PROJECTS 

 

2.1 Έργα που ξεκίνησαν να εφαρμόζονται το 2016 και συνεχίζουν το 2017 

HELP SER-124-16: Η “ΑΝΤΙΓΟΝΗ – Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον 

Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία”, “Ελληνικό Συμβούλιο για τους 

Πρόσφυγες” και “Χαμόγελο του Παιδιού” συνεργάζονται σε ένα πολυμερές έργο για την 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στην Ελλάδα. 

Μέσα στο πλαίσιο του HELP η ΑΝΤΙΓΟΝΗ ανέλαβε την οργάνωση και την εφαρμογή ενός 

μεγάλου αριθμού δραστηριοτήτων στο Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων των 

Διαβατών Θεσσαλονίκης, μέσω των οποίων μπορούν οι πρόσφυγες να νοιώσουν μέρος της 

ευρύτερης κοινωνίας, στην οποία οι κανόνες δεν υπάρχουν για να τους καταπιέσουν, αλλά 

για να επιτρέψουν την συνεργασία και την κοινοτική διάδραση και αλληλεγγύη. 

Οι δραστηριότητες της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ περιλαμβάνουν: 

 εκτόνωση του θυμού και της απόγνωσης που έχουν συσσωρεύσει οι πρόσφυγες 

    με δράσεις που αποσκοπούν στη φυσική και ψυχική τους υγεία: αθλητικές δραστηριότητες, 

μουσικοκινητική, εκμάθηση αυτοάμυνας, καλλιτεχνικές δραστηριότητες, εκμάθηση σκάκι κτλ 

 ψυχοκοινωνική στήριξη προσφύγων 

με δράσεις που δίνουν έμφαση σε ομάδες γυναικών,οικογένειες: χορός, θέατρο, φωτογραφία κτλ 

 βελτίωση της συμβίωσης και της αποδοχής των ομάδων που ζουν μέσα στο camp των Διαβατών 

με δράσεις για τη συνεύρεσή τους, τη δημιουργία ομάδας, γνωριμία μεταξύ τους και ανάπτυξη 

σεβασμού: θεατρικό παιχνίδι, μουσική, προβολές ταινιών κτλ 
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 διάδραση με την τοπική κοινωνία - αποϊδρυματοποίηση – κοινωνικοποίηση 

εκδηλώσεις, πολιτισμικές επισκέψεις, μαθήματα μαγειρικής, κοινές δράσεις 

 επαγγελματική κατάρτιση των πολιτισμικών διαμεσολαβητών και ψυχολόγων  

που δραστηριοποιούνται μέσα στους καταυλισμούς προσφύγων και πραγματοποιούν την 

επικοινωνία μεταξύ αραβόφωνων και ελλήνων (διερμηνείες) 

 ψυχολογική στήριξη των εθελοντών που στηρίζουν εντατικά δράσεις από το Μάρτιο 2016 

     διαπολιτισμική ενημέρωση, εκπαιδευτικές συναντήσεις για διαχείριση συγκρούσεων, 

εξωτερίκευση προβληματισμών και συναισθημάτων τους 

 δημιουργία πλατφόρμας www.123help.gr για την ενημέρωση των προσφύγων για θέματα που 

τους αφορούν, αλλά και των Ελλήνων για θέματα των προσφύγων (ανάγκες τους κτλ.)  

Οι παρακάτω δραστηριότητες οργανώθηκαν μέσα στο πλαίσιο του SER-124-16 για να 

προωθήσουν τον κοινωνικό διάλογο ανάμεσα στην τοπική κοινωνία και τους πρόσφυγες. Ο 

βασικός σκοπός είναι η βελτίωση της διάδρασης και το χτίσιμο ισχυρότερων δεσμών ώστε να 

επιτευχθεί η αποδοχή και η ειρηνική συνύπαρξη ανάμεσα στις δύο κουλτούρες. 

Προβολές ταινιών, γιορτή / εορτασμός του Μεγάλου Μπαϊραμιού, τρεις επισκέψεις στο 

Λαογραφικό Μουσείο, συμμετοχή σε εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Greenwave, παρακολούθηση 

συναυλιών της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 

συμμετοχή στο Φεστιβάλ Φαγητού και στο Φθινοπωρινό Φεστιβάλ στο Φιξ, οργάνωση γιορτής 

στο «Οικόπολις» με ζωντανή μουσική, προβολή κινουμένων σχεδίων και θεατρικά παιχνίδια για 

τα μικρά παιδιά, καθώς και διανομή βιβλίων στα αγγλικά και τα αραβικά, συμμετοχή στο 

Φεστιβάλ SelectRespect, παρακολούθηση της παράστασης παντομίμας «Bon Voyage” από τον 

Alexey Mironov στο Μέγαρο Μουσικής, ξενάγηση στα αραβικά και στα φαρσί σε πολιτιστικά 

μνημεία του Οθωμανικού πολιτισμού (Ρωμαϊκή αγορά, Παναγία Χαλκέων, Καπάνι κλπ), 

εκδήλωση στον Φάρο του Κόσμου, παρακολούθηση της συναυλίας «Ελένη Πέτα- Fide Koksal: ο 

κόσμος σε δύο φωνές» στο Μέγαρο Μουσικής, παρακολούθηση της συναυλίας Ziad Rajab Trio 

στο Μέγαρο Μουσικής, παρακολούθηση συναυλίας που έδωσε το κουαρτέτο ενχόρδων Pro 

Musica στο Αρχαιολογικό Μουσείο, πολιτιστική εκδήλωση στο «Οικόπολις» με συζητήσεις, 

αγώνες σκάκι,  άλλες ψυχαγωγικές δραστηριότητες, χορό, φαγητό.  

Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Γραφείο (GFO/DEU) και το 

Help-Hilfe zur Selbsthilfe ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2016. Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ ξεκίνησε την πλήρη 

συμμετοχή της τον Ιούλιο του 2016 και είναι προγραμματισμένο να συνεχίσει μέχρι τον 

Ιανουάριο του 2017. 
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Schools for Change: Κατά την Πέμπτη χρονιά εφαρμογής του προγράμματος, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ με 

την υποστήριξη του Heinrich Boell Foundation συνεργάζεται με την σχολική κοινότητα 

(δημόσιους εκπαιδευτικούς φορείς, διευθυντές σχολείων, δασκάλους, γονείς και μαθητές) για 

την πραγματοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων μη-τυπικής εκπαίδευσης, όχι μόνο στην 

περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, αλλά και πιο ευρέως στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα “Schools for 

Change” στοχεύει στην ευαισθητοποίηση πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα μέσα στα σχολεία, 

σαν βάση για την επίτευξη ενός δημοκρατικού και συμμετοχικού σχολείου για όλους τους 

μαθητές χωρίς διακρίσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαιδευτικά εργαστήρια πάνω στα 

ανθρώπινα δικαιώματα για μαθητές κάθε ηλικίας, εκπαιδευτικές συνεδρίες πάνω στα ανθρώπινα 

δικαιώματα για τους δασκάλους, μεθοδολογία μη τυπικής εκπαίδευσης, καθώς και βιωματικά 

σεμινάρια για γονείς πάνω στην ενσωμάτωση και την μη-διάκριση. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 

2012 και τρέχει καθ’ όλη τη σχολική χρονιά μέχρι το 2016-17. 

ARTS, Alternative Routes to Success: Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συνεργάζεται με οργανώσεις από την 

Μεγάλη Βρετανία, την Σουηδία, την Ιταλία και την Ισπανία σε ένα πρόγραμμα του Erasmus+ 

Key Action 2 που απευθύνεται σε ανθρώπους με αναπηρίες και διανοητικά προβλήματα υγείας. 

Μέσα από μια σειρά καλλιτεχνικών εργαστηρίων, αλλά και μέσα από την εμπλοκή τους στην 

οργάνωση και την συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, οι συμμετέχοντες πετυχαίνουν 

εμπειρία και γνώση σημαντικά για την ενδυνάμωσή τους και τονωτικά για την αυτοεκτίμησή 

τους. Το πρόγραμμα εισάγει μια εναλλακτική μέθοδο αυτο-αξιολόγησης, βασισμένη στην 

επίτευξη προσωπικών ή ομαδικών στόχων που έχουν θέσει οι εκπαιδευτικοί και οι 

συμμετέχοντες, μετά τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που έλαβαν μέρος στις χώρες-

συνεταίρους. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2015 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο 

του 2018. 

GET START: Αυτό το Erasmus+ Key Action 2 πρόγραμμα που υλοποιείται στην Ελλάδα, την 

Τουρκία και την Ιταλία, στοχεύει αρχικά στην δημιουργία μιας δυναμικής επιμορφωμένης 

κοινωνίας που μπορεί να μοιραστεί καλές πρακτικές και να στοχαστεί πάνω σε τρέχοντα 

ανθρωπιστικά θέματα. Οι συμμετέχοντες ταξιδεύουν στις χώρες- συνεταίρους για να 

συμμετάσχουν σε βραχυπρόθεσμες δραστηριότητες για να βελτιώσουν τις επιτεύξεις σε βασικές 

και διαπολιτισμικές δεξιότητες, με μια εφόρου ζωής προοπτική τυπικής και μη-τυπικής μάθησης 

και εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από τον Σεπτέμβριο του 2016 μέχρι τον 

Φεβρουάριο του 2018. 
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NECME, New forms of European Citizenship in the Era of Migration: Το πρόγραμμα 

υλοποιείται μέσα από μια ευρεία συνεργασία ευρωπαϊκών χωρών (Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, 

Ρουμανία, Αλβανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Δανία και άλλες) με αντικείμενο την ενθάρρυνση των 

αστικών κοινωνιών για μεγαλύτερη και πιο ενεργητική συμμετοχή μεταναστών στις τοπικές 

κοινωνίες, μέσα από την προώθηση της συνεργασίας και της συνεργίας με οργανισμούς που 

ασχολούνται με την διαδικασία της ενσωμάτωσης. Οι δραστηριότητες του προγράμματος 

στοχεύουν στην υπέρβαση συμπεριφορών ξενοφοβίας, μη-ανεκτικότητας και διακρίσεων, 

κάνοντας επιμορφωτικές εκδηλώσεις πάνω στα βασικά δικαιώματα και στις δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν άνθρωποι που μεταναστεύουν. Το πρόγραμμα NECME περιλαμβάνει επίσης 

την διεξαγωγή έρευνας πάνω στην ανθρώπινη διακίνηση που κινούν εγκληματικές οργανώσεις. 

Το πρόγραμμα επιχορηγείται από το Europe for Citizens Program από τον Νοέμβριο του 2016 

μέχρι τον Απρίλιο του 2018. 

 

2.2 Προγράμματα που η υλοποίηση τους ολοκληρώθηκε το 2016 

Reuse, Recycle and Refugees (THE 3 Rs): Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την 

INTERSOS και την UNHCR και εφαρμόζεται από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ μαζί με την ΝΑΟΜΙ και την 

Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης. Στοχεύει στην βελτίωση της καθημερινής ζωής των 

προσφύγων που φιλοξενούνται στον καταυλισμό Ωραιοκάστρου, και απευθύνεται σε πρόσφυγες 

κάθε ηλικίας και φύλου. Σε ένα αρχικό στάδιο, οι ομάδες ενημερώνονται για την αναγκαιότητα 

και τα ωφέλη της ανακύκλωσης, και σε αυτό το πλαίσιο για την χρησιμότητα των 

επαναχρησιμοποιήσιμων υλικών. Στην συνέχεια, μέσα από μια σειρά εργαστηρίων (ραπτικής, 

ξυλουργικής, εργαστήρια κατασκευής παιχνιδιών από ανακυκλώσιμα υλικά), οι ομάδες 

αποκτούν δεξιότητες πάνω στην ραπτική και την ξυλουργική, καθώς τα παιδιά μαθαίνουν να 

φτιάχνουν παιχνίδια. Η περίοδος εφαρμογής του προγράμματος είναι 15 Σεπτεμβρίου 2016 

μέχρι 15 Δεκεμβρίου 2016. 

Verein Aktion Kleiner Prinz, Internationale Hilfe fuer Kinder in Not, e.V. : Ο «Μικρός 

Πρίγκηπας» χρηματοδότησε την μεταφορά και τον συντονισμό των εθελοντών της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 

σε διάφορους καταυλισμούς (όπως η μεταφορά των εθελοντών στο Ωραιόκαστρο για την 

υλοποίηση των εργαστηρίων κατασκευής παιχνιδιών με ανακυκλώσιμα υλικά), ώστε να 

υποστηριχθούν οι δραστηριότητες με τους νεαρούς πρόσφυγες. Οι δραστηριότητες που έγιναν 
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στο πλαίσιο του «Μικρού Πρίγκηπα» είναι μαθήματα ελληνικής γλώσσας σε παιδιά και εφήβους 

πρόσφυγες και θεατρικά εργαστήρια φόρουμ σε εφήβους και παιδιά που ζουν στον καταυλισμό 

του Χέρσου. Η υποστήριξη ξεκίνησε τον Ιούλιο 2016 και συνεχίστηκε μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 

2017. 

Πες το με κόμιξ: Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ,σε συνεργασία με την οργάνωση ΑDDART, οργάνωσε το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πες το με κόμιξ», με την αποκλειστική υποστήριξη του Ιδρύματος 

Σταύρος Νιάρχος. Μαθητές 10-12 ετών (πέμπτη και έκτη τάξη) από δημοτικά σχολεία της 

ανατολικής και δυτικής Θεσσαλονίκης, συμμετείχαν στα εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά 

εργαστήρια πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα, με στόχο την ευαισθητοποίηση και την 

δημιουργία κόμιξ. Μέσα από την συμμετοχή τους στο «Πες το με κόμιξ», οι μαθητές είχαν την 

ευκαιρία να προωθήσουν την ευαισθητοποίηση πάνω σε τρέχοντα κοινωνικά θέματα, 

προτείνοντας δικές τους λύσεις για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της βίας. 

Με την ολοκλήρωση των εργαστηριών, οι ιστορίες των μαθητών εικονογραφήθηκαν από 

επαγγελματίες εικαστικούς και δημιουργήθηκαν βιβλία-κόμιξ με πέντε διαφορετικές θεματικές: 

ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα του παιδιού, ξενοφοβία-ρατσισμός, δικαιώματα και 

αναπηρίες, σχολικός εκφοβισμός-σχολική βία. Τα κόμιξ, γεμάτα φαντασία και δημιουργικότητα, 

που δημιουργήθηκαν από τις πρωτότυπες ιδέες των παιδιών, τυπώθηκαν, και είχαν πολύ 

μεγάλη αποδοχή στις σχολικές κοινότητες, στις οργανώσεις, στους επαγγελματίες που 

δουλεύουν με παιδιά, καθώς και στα ΜΜΕ. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2015 και 

ολοκληρώθηκε το Μάιο 2016. 

Τα κόμιξ στην εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Εκπαιδευτικό/Καλλιτεχνικό 

Πρόγραμμα για παιδιά πρόσφυγες ηλικίας 12-18 ετών: Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στην 

περιφέρεια  Θεσσαλονίκης (καταυλισμός στα Λαγκαδίκια, ξενώνας ασυνόδευτων ανηλίκων 

Σίνδου) με την συμμετοχή εφήβων προσφύγων. Διεξήχθει από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ και την ADDART 

σε συνεργασία με την ΑΡΣΙΣ και την Ύπατη Αρμοστεία, για την πραγματοποίηση όλων των 

σχετικών δραστηριοτήτων. Κατά την διάρκεια της πρώτης φάσης του, το πρόγραμμα 

περιλάμβανε εκπαιδευτικά και καλλιτεχνικά εργαστήρια πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα, κατά 

την διάρκεια των οποίων οι συμμετέχοντες δημιούργησαν ιστορίες με την δική τους οπτική πάνω 

στο θέμα των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Με την πραγματοποίηση όλων των εργαστηρίων του 

προγράμματος, 11 ιστορίες των συμμετεχόντων εικονογραφήθηκαν σε κόμιξ, τα οποία 

αντανακλούσαν την δημιουργικότητα και τα κοινωνικά μηνύματα των εφήβων. Το πρόγραμμα 

υλοποιήθηκε μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου του 2016 και χρηματοδοτήθηκε από την Ύπατη 

Αρμοστεία. 
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Experience Crime: Το γενικό αντικείμενο του προγράμματος που υλοποίηθηκε στην Ελλάδα, 

την Ουγγαρία και την Ιταλία, ήταν η βελτίωση της εξάλειψης του ρατσισμού, των εγκλημάτων 

μίσους και άλλων παρόμοιων εγκλημάτων, μέσω καινοτόμων και «πειραματικών» μεθόδων 

διδασκαλίας. Οι δραστηριότητες του προγράμματος (σεμινάρια, διεθνείς συναντήσεις κλπ) 

διεξήχθησαν πάνω στη βάση εναλλακτικών προσεγγίσεων, με στόχο το χτίσιμο ικανοτήτων και 

την συμμετοχική μεθοδολογία, και με σκοπό την έμφαση πάνω στην εμπειρική φύση ενός 

εγκλήματος που επιτρέπει την εντύπωση της γνώσης μέσα από την εμπειρία. Το πρόγραμμα 

απευθυνόταν σε αστυνομικούς, δικαστές και νομικούς, που αντιμετωπίζουν άμεσα εγκλήματα 

που σχετίζονται με τον ρατσισμό. Το Experience Crime ήταν ένα διετές πρόγραμμα που 

επιχορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Directorate General Justice και ολοκληρώθηκε 

τον Δεκέμβριο του 2016.  

Διαμεσολάβηση Ομηλίκων στα σχολεία: Μέσα στο πρόγραμμα αυτό η ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

δημιούργησε ένα πακέτο εργαλείων για την μεθοδολογία της διαμεσολάβησης για τους 

δασκάλους, σαν τρόπο ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον. Στην 

δεύτερη φάση του προγράμματος η ΑΝΤΙΓΟΝΗ ξεκίνησε πιλοτικά την εφαρμογή των 

δραστηριοτήτων με το πακέτο εργαλείων σε τρία σχολεία στην Θεσσαλονίκη (ένα πρωτοβάθμιας 

και δύο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης). Το πρόγραμμα διαμεσολάβησης Ομηλίκων έγινε σε 

συνεργασία με το Ίδρυμα Heinrich Boell και έτρεξε από τον Οκτώβριο 2016 μέχρι το Δεκέμβριο 

2016. 

Καλοκαιρινό σχολείο δημιουργικής απασχόλησης στο Δήμο Παύλου Μελά : Τον Ιούλιο 

2016 ανέλαβε να σχεδιάσει και να εφαρμόσει το καλοκαιρινό σχολικό πρόγραμμα που έτρεξε για 

παιδιά δημοτικού των δήμων Παύλου Μελά, στην Ευκαρπία, την Σταυρούπολη, και την Πολίχνη. 

Το πρόγραμμα, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία στα τρία σχολεία, περιελάμβανε εκπαιδευτικές 

δραστηριότητες πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα, εργαστήρια χειροτεχνίας, θεατρικά και 

μουσικά εργαστήρια, αθλητισμό και χορό, καθώς και εκπαιδευτικές δραστηριότητες πάνω στην 

υγεία και το περιβάλλον. 

Για περισσότερες πληροφορίες πάνω σε όλα τα προγράμματα της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, 

παρακαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο παρακάτω link: www.antigone.gr 
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3. Εθελοντικές (μη χρηματοδοτούμενες) δράσεις που έγιναν από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ το 2016 

 

3.1  Εθελοντικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

 

Διαπολιτισμικά εκπαιδευτικά σεμινάρια για δασκάλους που δουλεύουν με 

πρόσφυγες μαθητές στα ελληνικά σχολεία 

Με την εκκίνηση των Δομών Υποδοχής Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ), δάσκαλοι 

που βρέθηκαν ξαφνικά σε πολυπολιτισμικά σχολικά περιβάλοντα, ζήτησαν βοήθεια από 

την ΑΝΤΙΓΟΝΗ. Το πρώτο βήμα που έκανε η ΑΝΤΙΓΟΝΗ για να καλύψει το κενό ήταν η 

οργάνωση δύο τρίωρων διαπολιτισμικών σεμιναρίων για δασκάλους, που 

συντόνισε στις 10 Δεκεμβρίου ένας επίσημος, έμπειρος διερμηνέας και διαπολιτισμικός 

διαμεσολαβητής. 

 

Πρόγραμμα δημιουργίας ομάδας και διαχείριση θυμού με πρόσφυγες μαθητές.  

Μετά από πρόσκληση των αρμόδιων εκπαιδευτικών φορέων (υπεύθυνος ΔΥΕΠ, 

Σύμβουλος Εκπαίδευσης και διευθυντή σχολείου), τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 

2016, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ σχεδίασε και έτρεξε ένα δεκαεξάωρο πρόγραμμα χτισίματος 

ομάδας και διαχείρισης θυμού για πρόσφυγες μαθητές ηλικίας 8-12 ετών, στο 67ο 

Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Η ομάδα της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ δούλεψε εποικοδομητικά με 

τους δασκάλους, εντάσσοντας σταδιακά τους μαθητές σε μια διαδικασία διαχείρισης 

στρες και θυμού, επικοινωνίας και αμοιβαίου σεβασμού. 

 

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες με παιδιά και νέους πρόσφυγες 

Κατά την διάρκεια του 2016 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε σε διάφορες συναντήσεις που 

έγιναν μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και διεθνών, εθνικών και τοπικών ΜΚΟ για τον 

συντονισμό τυπικών και μη τυπικών εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών που 

πραγματοποιούνται στους καταυλισμούς των προσφύγων της περιοχής. Όπως 

ζητήθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ παρέδωσε όλο το υλικό και τις 

σχετικές πληροφορίες στον Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, προκειμένου να λάβει 

την σχετική επίσημη έγκριση για τις ΜΚΟ για την εφαρμογή εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων σε παιδιά και έφηβους πρόσφυγες. 
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Σεμινάρια μη τυπικής εκπαίδευσης σε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

στο Κιλκίς και τα Ιωάννινα 

Σε συνεργασία με τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων του Κιλκίς και την κυρία Σωτηρία 

Καρολίδου, τον Νοέμβριο του 2016 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ οργάνωσε δυο τρίωρα εργαστήρια 

μη τυπικής εκπαίδευσης πάνω στην μεθοδολογία  για τα ανθρώπινα δικαιώματα, 

για καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αντίστοιχα τον Δεκέμβριο, σε 

συνεργασία με το Γραφείο Αγωγής Υγείας και τον τομέα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

των Ιωαννίνων και τον κύριο Γιώργο Ράπτη, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ οργάνωσε δυο τρίωρα 

σεμινάρια για καθηγητές πάνω στην εφαρμογή της μη τυπικής μεθοδολογίας και 

εργαλεία για την εκπαίδευση πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο βασικός στόχος 

αυτών των σεμιναρίων ήταν η κινητοποίηση της χρήσης μη τυπικής εκπαίδευσης μέσα 

στις τάξεις. Τα σεμινάρια είχαν μεγάλη συμμετοχή από καθηγητές, που ζήτησαν 

περαιτέρω σεμινάρια το 2017. 

 

Σεμινάρια μη τυπικής εκπαίδευσης πάνω στην ρητορική μίσους στην Κοζάνη 

Σε συνεργασία με τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων της Κοζάνης, στις 20 Δεκεμβρίου 

η ΑΝΤΙΓΟΝΗ οργάνωσε  2 δίωρα εργαστήρια μη τυπικής εκπαίδευσης πάνω 

στην ρητορική μίσους στο 2ο Γυμνάσιο Κοζάνης. Οι συμμετέχοντες μαθητές 

συζήτησαν πάνω στο φαινόμενο της ρητορικής μίσους στην καθημερινή τους ζωή, 

καθώς και διαδικτυακά, αντάλλαξαν ιδέες για την καταπολέμησή της, και μοιράστηκαν 

τις απόψεις τους πάνω στις διακρίσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Περισσότερα 

εργαστήρια για καινούριες ομάδες οργανώθηκαν για τα σχολεία για το 2017. 

 

Βιωματικό παιχνίδι στην έκθεση τέχνης των μαθητών «Ένα καράβι για τους 

πρόσφυγες» 

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ μαζί με την ΠΡΑΞΙΣ συνεργάστηκαν για την δημιουργία και εφαρμογή 

μιας βιωματικής δραστηριότητας πάνω στην στέρηση των βασικών ανθρώπινων 

δικαιωμάτων που πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή μαθητών της δευτερβάθμειας 

εκπαίδευσης από την Θεσσαλονίκη, που επισκέφτηκαν την έκθεση «¨Ενα καράβι για 

τους πρόσφυγες». Η εβδομαδιαία εκδήλωση οργανώθηκε για τα σχολεία από τις 5 

μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου υπό την αιγίδα του Γραφείου Αγωγής Υγείας του τομέα 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και την κα Ιωάννα Ντέρη.   
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Δημιουργικές παιδαγωγικές δραστηριότητες για παιδιά την μέρα παρουσίασης 

σχολικών προγραμμάτων           

Στις 3 Ιουνίου η ΑΝΤΙΓΟΝΗ υποστήριξε την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Θεσσαλονίκης, τρέχοντας δημιουργικές παιδαγωγικές δραστηριότητες πάνω στα 

ανθρώπινα δικαιώματα για τα παιδιά που συμμετείχαν στην μέρα παρουσίασης 

σχολικών προγραμμάτων ανατολικής Θεσσαλονίκης. 

 

Βιωματικά εργαστήρια στην έκθεση του περιοδικού «Σχεδία»   

Στις 15-18 Μαρτίου η ΑΝΤΙΓΟΝΗ και η ΠΡΑΞΙΣ οργάνωσαν βιωματικά εργαστήρια 

πάνω στον κοινωνικό αποκλεισμό για τους μαθητές που επισκέφτηκαν την έκθεση 

«Εικόνες του άλλου μας εαυτού» που οργάνωσε το περιοδικό δρόμου «Σχεδία» με την 

υποστήριξη του Ιδρύματος Heinrich Boell και άλλων φορέων. Η έκθεση 

πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη από τις 15 έως τις 18 Μαρτίου. 

 

Βιωματικό σεμινάριο για τους καθηγητές στο συνέδριο του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας πάνω στον εκφοβισμό 

Στις 6 Μαρτίου η ΑΝΤΙΓΟΝΗ οργάνωσε ένα δίωρο βιωματικό σεμινάριο που 

απευθυνόταν σε καθηγητές στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τον Εκφοβισμό και την 

Σχολική Βία, που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Μακεδονία στις 5 και 6 Μαρτίου. Το 

εργαστήριο παρακολούθησε σημαντικά μεγάλος αριθμός φοιτητών του πανεπιστημίου 

και καθηγητές που έδειξαν ζωηρό ενδιαφέρον για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες της 

ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ στα σχολεία. 

 

Εθνική Στρογγυλή Τράπεζα 

Από το 2002, κάθε Δεκέμβριο η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συνεχίζει να οργανώνει στην Αθήνα την 

«Ετήσια Εθνική Στρογγυλή Τράπεζα κατά των Διακρίσεων», που προσφέρει στους 

ακαδημαϊκούς, τις ΜΚΟ και στους εκπροσώπους οργανώσεων για τους μετανάστες και 

τις μειονότητες την ευκαιρία να έχουν ένα δημόσιο διάλογο με κυβερνητικούς 

εκπροσώπους  και δημόσιους επισήμους. Ο βασικός στόχος της Στρογγυλής Τράπεζας 

της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ είναι η έναρξη και η πυροδότηση ενός διαλόγου πάνω σε νέα θέματα 

που όμως σχετίζονται με τον ρατσισμό και τις διακρίσεις, και η δημόσια συμφιλίωση. 

Στις 12 Δεκεμβρίου η ΑΝΤΙΓΟΝΗ οργάνωσε στην Αθήνα την 15η της Στρογγυλή 

Τράπεζα Κατά των Διακρίσεων με θέμα «Αντίσταση στα ρατσιστικά εγκλήματα και τα 

εγκλήματα μίσους από δικαστές, αστυνομικούς και δικηγόρους». 
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3.2 Άλλες εθελοντικές πρωτοβουλίες της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 

 

Συμμετοχή στην εκδήλωση  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Πρόσφυγες Καλώς 

Ήρθατε»  

Στις 31 Μαΐου και την 1η Ιουνίου η ΑΝΤΙΓΟΝΗ έλαβε μέρος σε μια διήμερη εκδήλωση 

που οργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τιμήσει τους ευρωπαίους εθελοντές 

που ενεργοποιήθηκαν για να βοηθήσουν τους πρόσφυγες στην Ελλάδα. Την πρώτη 

μέρα οι Έλληνες εθελοντές συμμετείχαν σε μια συνάντηση γνωριμίας, ενώ την δεύτερη 

μέρα συμμετείχαν σε μια ανοιχτή εκδήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου 

συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλη την Ευρώπη μέρος ενός συνεδρίου για την 

ευαισθητοποίηση πάνω σε προσφυγικά θέματα. 

 

Διεθνής Μέρα Εθελοντισμού 

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ σε συνεργασία με άλλες οργανώσεις- μέλη του εθελοντικού δικτύου 

«Thess-DIKTIO» οργάνωσαν και συμμετείχαν στην ανοιχτή εκδήλωση για την Διεθνή 

Μέρα Εθελοντισμού στην Πλατεία Αριστοτέλους στις 3 Δεκεμβρίου. Με την ολοκλήρωση 

της εκδήλωσης η ΑΝΤΙΓΟΝΗ ανέλαβε την παραγωγή ενός βίντεο ευαισθητοποίησης 

πάνω στην έννοια και την σημασία του εθελοντισμού 

https://www.youtube.com/watch?v=VnIcgdt8e60 . 

 

Μαγειρεύοντας με τα παιδιά του «Φάρου του Κόσμου» 

Στις 4 Δεκεμβρίου οι εθελοντές της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ μαγείρεψαν και πέρασαν ένα υπέροχο 

απόγευμα με τους ασυνόδευτους έφηβους που μένουν στον ξενώνα «Φάρος του 

Κόσμου» στον οικισμό των Ρομά στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης. 

 

Συμμετοχή στο ολοήμερο συνέδριο για την προστασία των ανήλικων 

προσφύγων 

Στις 8 Δεκεμβρίου η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε στο ολοήμερο συνέδριο της ΑΡΣΙΣ με τίτλο 

«Η προστασία των ανήλικων προσφύγων». Το συνέδριο έγινε στη Θεσσαλονίκη  με 

σκοπό να παρουσιάσει θέματα σχετικά με την προστασία, την ανάπτυξη 

προγραμμάτων, και την εκπαίδευση ανήλικων αιτούντων άσυλο και προσφύγων. 
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Διανομή των «κουτιών της αγάπης» 

Μαζί με την ομάδα Mobile Fluchtlingshilfe από την Γερμανία τον Δεκέμβριο του 2016 η 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ανέλαβε την διανομή των «κουτιών της αγάπης» στους ανθρώπους που τα 

είχαν ανάγκη. Σε συνεργασία με τον ξενώνα «Φάρος του Κόσμου» για ανήλικους Ρομά, 

450 κουτιά μοιράστηκαν στον οικισμό Ρομά «Αγία Σοφία» στην Θεσσαλονίκη, ενώ 

7.000 κουτιά συνολικά πρόκειται να μοιραστούν σε διάφορες μη προνομιούχες 

περιοχές, όπως άλλους οικισμούς Ρομά, καταυλισμούς προσφύγων, άπορες γειτονιές 

κλπ. 

 

Συμμετοχή στην Ημέρα Τρανς Μνήμης 

Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε με μια ομιλία στο συνέδριο 

που έγινε στον Δημαρχείο Θεσσαλονίκης, καθώς και στην πορεία που ακολούθησε. 

Την εκδήλωση οργάνωσε  ο Σύλλογος Τρανς Θεσσαλονίκης. 

 

Κοινές δραστηριότητες με τον ξενώνα ανηλίκων «Φάρος του Κόσμου» 

Στις 23 Οκτωβρίου η ΑΝΤΙΓΟΝΗ και ο «Φάρος του Κόσμου» οργάνωσαν μια 

εκδήλωση για να γνωρίσουν τους νεαρούς Ρομά στους συνομήλικούς τους που 

μένουν στον καταυλισμό των προσφύγων στα Διαβατά. Μικρότερα και μεγαλύτερα 

παιδιά συμμετείχαν στα εργαστήρια ρομποτικής, σε μικρές ομάδες, και το απόγευμα 

συμμετείχαν όλοι σε μια ξενάγηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Καινούριες 

συναντήσεις οργανώνονται ανάμεσα στα παιδιά, που απολαμβάνουν ο ένας την παρέα 

του άλλου και που βρίσκουν πως έχουν πολλά κοινά μεταξύ τους. 

 

Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Ταινιών Select Respect 

Το διάστημα 13-19 Οκτωβρίου η ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ως οργανωτικό μέλος του δικτύου “Select 

Respect” συμμετείχε στην οργάνωση του πρώτου Φεστιβάλ Ταινιών “Select 

Respect” για τον σεβασμό στην διαφορετικότητα. Τις απογευματινές προβολές 

ακολούθησαν συζητήσεις πάνω σε κοινωνικά θέματα που προέκυψαν από τις θεματικές 

των ταινιών. Υπήρχαν επίσης πρωινές προβολές για μαθητές της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης που επισκέφτηκαν το φεστιβάλ. 

 

Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Greenwave 

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε στο Φεστιβάλ Greenwave που πραγματοποιήθηκαν στην 

Θεσσαλονίκη από τις 15 μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου, με τίτλο «Για όλα τα παιδιά του 

κόσμου». Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ είχε ένα ενημερωτικό περίπτερο, συμμετείχε σε μια συζήτηση 
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πάνω στην ανοιχτή, δημοκρατική εκπαίδευση και πραγματοποίησε ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα για τα παιδιά που επισκέφτηκαν το 

φεστιβάλ. 

 

Συμμετοχή στο φεστιβάλ F.A.S.I. 

Στις 17 Μαΐου η ΑΝΤΙΓΟΝΗ οργάνωσε ένα τρίωρο εργαστήριο πάνω στα ανθρώπινα 

δικαιώματα και το προσφυγικό, στα πλαίσια του Φεστιβάλ Ενσυναίσθησης, 

Αλληλεγγύης και Ενσωμάτωσης (FASI) που πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη. Το 

φεστιβάλ έγιναν επίσης συναυλίες, εργαστήρια και δραστηριότητες για παιδιά. Ο 

σκοπός της εκδήλωσης ήταν να συγκεντρωθούν πράγματα για τους πρόσφυγες που 

μένουν σε καταυλισμούς στη Θεσσαλονίκη. 

 

Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Υπερηφάνειας της Θεσσαλονίκης 2016 

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε στο Φεστιβάλ Υπερηφάνειας Θεσσαλονίκης 2016 που 

πραγματοποιήθηκε στις 22-25 Ιουνίου. Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε στο φεστιβάλ με μια 

ομιλία στο συνέδριο με θέμα «Φανερώνομαι» στις 24 Ιουνίου. Επιπλέον οι εθελοντές 

της οργάνωσης ετοίμασαν και έτρεξαν την καμπάνια #Αγάπη#Μίσος με ερωτήσεις και 

απαντήσεις που προβλήθηκαν σε ένα βίντεο για ευρεία αφύπνιση της 

ευαισθητοποίησης. https://www.youtube.com/watch?v=Lxr-GtIayAI 

 

Συμμετοχή στις εκδηλώσεις στην «Βαλκανική Πλατεία» 

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε με ένα ενημερωτικό περίπτερο στις εκδηλώσεις της 

«Βαλκανικής Πλατείας» που οργάνωσε ο δήμος Νεαπόλεως-Συκεών από τις 31 

Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2016. Κατά την διάρκεια του Φεστιβάλ έγιναν 

εκδηλώσεις όπως συναυλίες, συζητήσεις, εργαστήρια κλπ. 

 

Συμμετοχή στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ 2016 στην Αθήνα 

Από το 2012, κάθε καλοκαίρι η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετέχει στο πολύ δημοφιλές 

Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθηνών, που είναι ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό γεγονός. 

Το 2016 το φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε μεταξύ 1-3 Ιουλίου. Το υλικό της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 

και της FRA μοιράστηκαν από τους εθελοντές στο σταντ της οργάνωσης. 

 

Εργαστήριο για εθελοντές Μαθαίνω να παίζω, Παίζω για να μάθω 

Στις 29 Ιουνίου η ΑΝΤΙΓΟΝΗ οργάνωσε ένα βιωματικό εργαστήριο πάνω στην 

οργάνωση μεταξύ των εθελοντών και την εφαρμογή δραστηριοτήτων για παιδιά. Το 



 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης 

για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία 

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Πτολεμαίων 29Α, 6ος όροφος, 54630 Θεσσαλονίκη 

τηλ: +30-2310-285.688, φαξ: +30-2310-222.503 

info@antigone.gr       www.antigone.gr 

Skype: antigone.information.centre 

εργαστήριο είχε διάρκεια 4 ωρών και ήταν ανοιχτό όχι μόνο για εθελοντές της 

ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, αλλά σε οποιονδήποτε εθελοντή δουλεύει με παιδιά και νέους. 

 

Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Giannijazz  

Στις 25 Ιουνίου η ΑΝΤΙΓΟΝΗ, η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης, Το Ελληνικό 

Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και άλλες ΜΚΟ και τοπικές κολεκτίβες συμμετείχαν στο 

Φεστιβάλ Giannijazz που πραγματοποιήθηκε στον καταυλισμό προσφύγων Γιαννιτσών. 

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συντόνισε εκπαιδευτικά παιχνίδια πάνω στα ανθρώπινα δικαιώματα 

για τα παιδιά που μένουν στους καταυλισμούς. 

 

Συμμετοχή στο παιδικό φεστιβάλ Παραθινούπολη 

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε στο Φεστιβάλ Παραθινούπολη του Δήμου Καλαμαριάς που 

πραγματοποιήθηκε μεταξύ 23-27 Μαΐου 2016 στη Θεσσαλονίκη με τον τίτλο «Ο 

κόσμος μας μέσα από τα μάτια των παιδιών». Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, η 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ οργάνωσε εκπαιδευτικές δραστηριότητες πάνω στα ανθρώπινα 

δικαιώματα για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας μέχρι 12 ετών. 

 

Συμμετοχή στο σεμινάριο πάνω στη μεθοδολογία SROI 

Τον Απρίλιο του 2016 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε σε ένα σεμινάριο μεθοδολογίας πάνω 

στην Κοινωνική Επιστροφή στην Επένδυση (SROI). Το σεμινάριο οργανώθηκε στα 

πλαίσια του προγράμματος «Ίση Κοινωνία» στη Θεσσαλονίκη. 

 

Συμμετοχή στην έρευνα του Πανεπιστημίου της Κρήτης 

Τον Οκτώβριο του 2016 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ έδωσε συνέντευξη για τον συντονισμό έρευνας 

πάνω σε διάφορα θέματα, σε Ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο, στα πλαίσια του 

προγράμματος “TransSOL” του Πανεπιστημίου της Κρήτης. 

 

Συμμετοχή σε Ανταλλαγές Νέων 

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ ως οργάνωση διευκολύνει ενδιαφερόμενους νέους της Βόρειας Ελλάδας 

να συμμετάσχουν σε προγράμματα Ανταλλαγής Νέων το 2016. Νέοι άνθρωποι από 

την Θεσσαλονίκη συμμετείχαν στο πρόγραμμα ανταλλαγής νέων της Euro-Med με τίτλο 

“Ιστορίες Διαφορετικότητας και συνύπαρξης» που πραγματοποιήθηκε στο Αμάν της 

Ιορδανίας μεταξύ 31 Μαρτίου και 9 Απριλίου, καθώς και στο συνέδριο του Erasmus+ 

«Take it Out» που πραγματοποιήθηκε στο Πότζιο της Ιταλίας μεταξύ 17-23 

Φεβρουαρίου. 
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Συνεργασία με το Κολλέγιο Ανατόλια 

Από τον Ιούλιο έως το Σεπτέμβριο του 2016 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συνεργάστηκε με το 

Κολλέγιο Ανατόλια, ώστε ενδιαφερόμενοι μαθητές να συμμετάσχουν στις καλοκαιρινές 

εθελοντικές δραστηριότητες. Νεαροί εθελοντές βοήθησαν την ομάδα της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 

να διεξάγει ψυχαγωγικές δραστηριότητες στον καταυλισμό των προσφύγων στα 

Διαβατά, καθώς και στην διεξαγωγή δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν στα 

πλαίσια φεστιβάλ και καλοκαιρινών εκδηλώσεων. 

 

Δικτύωση και επίσκεψη στο πεδίο με την ΜΚΟ “Responsibility for Refugees” 

Στις 27 και 28 Δεκεμβρίου η Αντιγόνη φιλοξένησε μια συνάντηση και οργάνωσε μια 

επίσκεψη στο πεδίο του καταυλισμού προσφύγων Διαβατών με μια ομάδα 17 

επαγγελματιών- εκπροσώπων της ΜΚΟ  “Responsibility for Refugees” από την 

Γερμανία. Οι οργανώσεις συμφώνησαν σε περεταίρω επικοινωνία και συναντήσεις για 

να οργανώσουν την συνεργασία τους μέσα στο 2017. 

 

Δικτύωση με τους εκπροσώπους της Πρωτεύουσας των Νέων του Μάντσεστερ 

2016 

Τον Φεβρουάριο του 2016 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ φιλοξένησε μια συνάντηση με τέσσερεις 

εκπροσώπους του δήμου του Μάντσεστερ που επισκέφτηκαν την Θεσσαλονίκη με 

σκοπό να συλλέξουν εμπειρία  από την συμμετοχή στις δραστηριότητες και τις 

εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νέων 

Θεσσαλονίκης, από τις τοπικές ΜΚΟ. 

 

Συμμετοχή σε συναντήσεις HIGGS 

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε σε δύο ενημερωτικές συναντήσεις που οργανώθηκαν στην 

Θεσσαλονίκη και την Αθήνα από την οργάνωση Higher Incubator Giving Growth and 

Sustainability HIGGS). Οι συναντήσεις έγιναν στις 28 Ιανουαρίου και στις 28 Ιουνίου, 

με σκοπό την ενημέρωση των τοπικών ΜΚΟ πάνω στις ευκαιρίες εκπαίδευσης των 

μελών του προσωπικού των ΜΚΟ. 

 

Οργάνωση μαθημάτων ξένων γλωσσών 

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συνεχίζει να οργανώνει μαθήματα γλωσσών (Αγγλικά, Ιταλικά Ελληνικά) 

ανοιχτά σε όλους, αρχάριους και προχωρημένους. Στα μαθήματα έρχονται κυρίως 

πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά και από πιο ηλικιωμένα άτομα που θέλουν να 

περάσουν τον χρόνο τους δημιουργικά. 
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4. Έρευνα 

Τον Δεκέμβριο του 2016- όπως ανεξαιρέτως κάθε χρόνο από το 2002- η ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

συντόνισε με δική της πρωτοβουλία την Εθνική Αναφορά του 2016 πάνω στην 

καταγραφή των φαινομένων, θεμάτων και περιστατικών ρατσισμού, διακρίσεων, 

και ξενοφοβίας και πάνω σε ερευνητικές μελέτες και καλές πρακτικές διαχείρισης 

πάνω στα 6 κρίσιμα πεδία της Εργασίας, της Νομοθεσίας, της Εκπαίδευσης, της 

Στέγασης, της Ρατσιστικής Βίας και της Πρόνοιας Υγείας. Η Αναφορά βασίζεται σε 

αναλυτικές πληροφορίες από την δημόσια κοινωνία, τα ΜΜΕ, ακόμα και από δημόσιες 

αρχές και αναφέρει συστηματικά τα διάφορα περιστατικά ρατσισμού, εθνικών/διεθνών 

διακρίσεων, ξενοφοβίας και μη-ανεκτικότητας, που έλαβαν μέρος στη χώρα καθ’ όλη τη 

διάρκεια της χρονιάς. Επιπλέον, περιλαμβάνει επίσημες και μη στατιστικές 

πληροφορίες που καλύπτουν όλα τα προαναφερθέντα πεδία. 

Η Αναφορά είναι προσβάσιμη στο παρακάτω link (στην ελληνική γλώσσα): 

http://www.antigone.gr/files/gr/library/research-and-studies-specifically-for-

greece/2016/Annual_report_%202016.pdf 

 

 


