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Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2017 ε «ΑΝΣΗΓΟΝΖ - Κέληξν Πιεξνθφξεζεο θαη Σεθκεξίσζεο γηα ην 
Ραηζηζκφ, ηελ Οηθνινγία, ηελ Δηξήλε θαη ηε Με Βία» αλέπηπμε κηα πινχζηα δξαζηεξηφηεηα: 

1. Δηνίκαζε αλαθνξέο έξεπλαο γηα ην LEGALNET 

2. πληφληζε θαη ζπκκεηείρε ζε έξγα πνπ ρξεκαηνδφηεζαλ ε Δπξσπατθή Έλσζε θαζψο 
θαη δηεζλή θαη εζληθά ηδησηηθά ηδξχκαηα  

3. Οξγάλσζε δηάθνξεο εζεινληηθέο δξάζεηο θαη ζπκκεηείρε ζε δίθηπα θαη δξάζεηο άιισλ 
θνξέσλ  

4. Γηεμήγαγε ηελ 16ε Δζληθή ηξνγγπιή Σξάπεδα θαηά ησλ δηαθξίζεσλ.   

 

1. LEGALNET - Δπξσπατθό Γίθηπν εηδηθεπκέλσλ λνκηθώλ 
πάλσ ζηελ ηζόηεηα ησλ θύισλ θαη ηε κε- δηάθξηζε 

 

To LEGALNET είλαη ην Δπξσπατθφ Γίθηπν Δηδηθεπκέλσλ Ννκηθψλ γηα ηελ Ηζφηεηα ησλ Φχισλ 
θαη ηελ Με- Γηάθξηζε, πνπ εδξαηψζεθε ην 2004 κεηά ηελ πξσηνβνπιία εθαξκνγήο ηνπ 
ρεδίνπ Γξάζεο θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ απφ ηελ ΔΔ. Οη δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο 
πεξηιακβάλνπλ ηελ εμεηδηθεπκέλε παξαθνινχζεζε φισλ ησλ ζεζκηθψλ πξνφδσλ πάλσ ζην 
λνκνζεηηθφ θαη λνκνινγηαθφ επίπεδν, ζε φ,ηη αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο αξρήο ίζεο 
κεηαρείξηζεο κεηαμχ ησλ κειψλ-θξαηψλ ηεο ΔΔ, ζχκθσλα κε ηηο Οδεγίεο 43/2000 θαη 
78/2000.  

Απφ ην 2010, ε ΑΝΣΗΓΟΝΖ επηιέρζεθε ηξεηο ζπλερφκελεο θνξέο γηα λα ζπκκεηάζρεη 
εθπξνζσπψληαο ηελ Διιάδα ζην πξναλαθεξζέλ Γίθηπν, εθηειψληαο εηεζίσο κηα ζεηξά 
επηζηεκνληθψλ κειεηψλ αθνινπζψληαο ην αίηεκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.  

Σα απνηειέζκαηα γηα ην έηνο 2017 ήηαλ ηα αθφινπζα: 

Η. Δηήζηα Αλαθνξά πάλσ ζηελ εθαξκνγή ησλ Οδεγηψλ κε-δηαθξίζεσλ ζηελ Διιάδα πνπ 
αθνξνχλ ζην πξνεγνχκελν έηνο 2015: βαζηθφ θείκελν θαη πεξίιεςε (120 ζειίδεο)  

ΗΗ. χληνκεο Αλαθνξέο: 

 α) Γηαθξίζεηο ζην πεδίν ηεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ελάληηα ζε λφκηκνπο εξγαδφκελνπο απφ 
ηξίηεο ρψξεο πνπ πιεξψλνπλ ηηο ίδηεο εηζθνξέο κε ηνπο Έιιελεο ζε αζθαιηζηηθνχο 
νξγαληζκνχο 

β) Δθαξκνγή ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο γηα ιφγνπο ειηθίαο ζην πεδίν ηεο απαζρφιεζεο ζην 
δεκφζην ηνκέα  

γ) Ννκνζεηηθή εμεηδίθεπζε ηεο εθαξκνγήο ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο ηνπ ΟΖΔ γηα ηα 
Γηθαηψκαηα ησλ Αηφκσλ κε Αλαπεξία 

δ) Πεξηγξαθή ηεο Δηήζηαο Έθζεζεο ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα πνπ 
αθνξνχλ δηαθξίζεηο 

ΗΗΗ. Θεκαηηθή Μειέηε: Θξεζθεπηηθή έλδπζε θαη ζξεζθεπηηθά ζχκβνια ζηνλ ηνκέα ηεο 
απαζρφιεζεο θαη πηζαλέο δηαθξίζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηά. 
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2. ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΔΡΓΧΝ / PROJECTS 
 

      2.1 Έξγα ζε εμέιημε 

 
- ηέγαζε θαη παξνρή ππεξεζηώλ έληαμεο γηα πξόζθπγεο κε απμεκέλε επαισηόηεηα 
GRC0217: ΑΝΣΗΓΟΝΖ, “Διιεληθφ πκβνχιην γηα ηνπο Πξφζθπγεο” θαη “Υακφγειν ηνπ 
Παηδηνχ” ζπλεξγάδνληαη ζε έλα πνιπκεξέο έξγν γηα ηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πξνζθχγσλ 
θαη ησλ αηηνχλησλ άζπιν πνπ βξίζθνληαη ζε θίλδπλν.  

ην πιαίζην ηνπ έξγνπ εμαζθαιίδεηαη ε αζθαιήο θαη αμηνπξεπήο αζηηθή ζηέγαζε ζηε 
Θεζζαινλίθε γηα κέξνο πξνζθπγηθνχ πιεζπζκνχ πνπ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν θαζψο επίζεο 
παξέρεη ζε πξφζθπγεο θαη αηηνχληεο άζπιν ππεξεζίεο ςπρνθνηλσληθήο ζηήξημεο, 
εμεηδηθεπκέλε πεξίζαιςε θαη πξφζβαζε ζε λνκηθή θαη θνηλσληθή ππνζηήξημε.      

Οη δξαζηεξηφηεηεο πεξηιακβάλνπλ: 

 πξφζιεςε θαη θαηάξηηζε πξνζσπηθνχ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ θαηνηθηψλ ζηε Θεζζαινλίθε 
φπνπ ζηεγάδνληαη πξνζσξηλά πξνζθπγηθέο νηθνγέλεηεο κε απμεκέλε επαισηφηεηα 

 εθηφλσζε ηνπ ζπκνχ θαη ηεο απφγλσζεο πνπ έρνπλ ζπζζσξεχζεη νη πξφζθπγεο κε 
δξάζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηε θπζηθή θαη ςπρηθή ηνπο πγεία: αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 
κνπζηθνθηλεηηθή, εθκάζεζε απηνάκπλαο, θαιιηηερληθέο δξαζηεξηφηεηεο, εθκάζεζε ζθάθη 
θηι. 

 ςπρνθνηλσληθή / ςπρνινγηθή ζηήξημε πξνζθχγσλ  

 ππνζηήξημε ηεο θνηλσληθήο δσήο ησλ πξνζθχγσλ θαη ελίζρπζε ησλ δεκηνπξγηθψλ 
δεμηνηήησλ ηνπο γηα παξάδεηγκα κέζα απφ ζεκηλάξηα θαη δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ 
απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, ηελ ελίζρπζε ηεο απηνπεπνίζεζεο θαη ηελ 
ελδπλάκσζε ζρέζεσλ εκπηζηνζχλεο θαη επηθνηλσλίαο   

 βειηίσζε ηεο ζπκβίσζεο θαη ηεο απνδνρήο ησλ νκάδσλ πνπ δνπλ κέζα ζην Κέληξν 
Πξνζσξηλήο Φηινμελίαο Πξνζθχγσλ θαη Αηηνχλησλ Μεηεγθαηάζηαζεο ησλ Γηαβαηψλ κε 
δξάζεηο γηα ηε ζπλεχξεζή ηνπο, ηε δεκηνπξγία νκάδαο, γλσξηκία κεηαμχ ηνπο θαη 
αλάπηπμε ζεβαζκνχ: ζεαηξηθφ παηρλίδη, κνπζηθή, πξνβνιέο ηαηληψλ θηι. 

 δηάδξαζε κε ηελ ηνπηθή θνηλσλία - απντδξπκαηνπνίεζε – θνηλσληθνπνίεζε κέζα απφ 
εθδειψζεηο, πνιηηηζκηθέο επηζθέςεηο, καζήκαηα καγεηξηθήο, θνηλέο δξάζεηο 

 επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ πνιηηηζκηθψλ δηακεζνιαβεηψλ θαη ςπρνιφγσλ πνπ 
δξαζηεξηνπνηνχληαη κέζα ζηνπο θαηαπιηζκνχο πξνζθχγσλ  

 δηαηήξεζε θαη ελεκέξσζε ηεο πιαηθφξκαο www.123help.gr γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ 
πξνζθχγσλ γηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ, αιιά θαη ησλ Διιήλσλ γηα ζέκαηα ησλ 
πξνζθχγσλ (αλάγθεο ηνπο θηι.) 

Σν έξγν, πνπ απνηειεί ηε ζπλέρεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ έξγνπ HELP SER-124-16, μεθίλεζε 
ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2017 θαη πξφθεηηαη λα δηαξθέζεη κέρξη ηνλ Ηνχιην ηνπ 2018 κε ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ησλ German Federal Office (GFO) και Help - Hilfe zur Belbsthilfe.  

http://www.antigone.gr/gr/projects/project/37/description/  

http://www.antigone.gr/gr/news/post/363/  

 

http://www.123help.gr/
http://www.antigone.gr/gr/projects/project/37/description/
http://www.antigone.gr/gr/news/post/363/
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- Schools for Change: Καηά ηελ έθηε ρξνληά πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ 
Ιδπύμαηορ Χάινπισ Μπελ Ελλάδαρ, ζπλερίδεηαη ε ζπλεξγαζία κε ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα 
(δεκφζηνπο εθπαηδεπηηθνχο θνξείο, δηεπζπληέο ζρνιείσλ, εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο θαη καζεηέο) 
γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο, φρη κφλν ζηελ 
πεξηθέξεηα ηεο Θεζζαινλίθεο, αιιά θαη επξχηεξα ζηελ Διιάδα. Σν πξφγξακκα “Schools for 
Change” θέηνο εζηηάδεη ζηελ εθπαίδεπζε ζρνιηθψλ κνλάδσλ ζηε ζρνιηθή δηακεζνιάβεζε 
νκειίθσλ ζαλ κία κέζνδν εηξεληθήο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ ζην ζρνιείν θαη ζηελ νκάδα. 
Παξάιιεια πινπνηνχληαη δξάζεηο θαη ζε πνιιέο άιιεο ζεκαηηθέο ελφηεηεο φπσο ελδεηθηηθά: 
αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, μελνθνβία-ξαηζηζκφο, έκθπιεο ηαπηφηεηεο, ξεηνξηθή κίζνπο, 
νηθνινγία θαη θνηλσλία θ.ά.   

ηφρνο ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ δξάζεσλ ηεο ΑΝΣΗΓΟΝΖ είλαη ε πξνψζεζε ηεο 
εθπαίδεπζεο γηα ηελ εηξήλε κέζα απφ δξαζηεξηφηεηεο επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηε δεκηνπξγία 
ελφο δεκνθξαηηθνχ θαη ζπκκεηνρηθνχ ζρνιείνπ γηα φινπο ρσξίο δηαθξίζεηο. Σν έξγν 
πεξηιακβάλεη εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα γηα καζεηέο/ξηεο θάζε ειηθίαο, ζεκηλάξηα 
επηκφξθσζεο γηα εθπαηδεπηηθνχο θαζψο θαη βησκαηηθά ζεκηλάξηα γηα γνλείο. Σν πξφγξακκα 
μεθίλεζε ην 2012 θαη ηξέρεη θαζφιε ηε ζρνιηθή ρξνληά. Μέρξη ζήκεξα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 
πάλσ απφ 1.000 εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα θαη ζεκηλάξηα κε καζεηέο/ξηεο, εθπαηδεπηηθνχο θαη 
γνλείο ζε πφιεηο θαη ρσξηά ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζε άιινπο λνκνχο (Κνδάλεο, Ησαλλίλσλ, 
Πέιιαο, Ζκαζίαο, Υαιθηδηθήο, Κηιθίο θ.ά.)  

http://www.antigone.gr/gr/projects/project/4/description/ 

 

- ARTS, Alternative Routes to Success: Ζ ΑΝΣΗΓΟΝΖ ζπλεξγάδεηαη κε νξγαλψζεηο απφ ηε 
Μεγάιε Βξεηαλία, ηελ νπεδία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Ηζπαλία ζε έλα πξφγξακκα ηνπ Erasmus+ 
Key Action 2, πνπ απεπζχλεηαη ζε αλζξψπνπο κε αλαπεξίεο θαη δηαλνεηηθά πξνβιήκαηα 
πγείαο. Μέζα απφ κηα ζεηξά θαιιηηερληθψλ εξγαζηεξίσλ αιιά θαη κέζα απφ ηελ εκπινθή 
ηνπο ζηελ νξγάλσζε θαη ηε ζπκκεηνρή ζε θαιιηηερληθέο εθδειψζεηο, νη ζπκκεηέρνληεο 
πεηπραίλνπλ εκπεηξία θαη γλψζε ζεκαληηθά γηα ηελ ελδπλάκσζή ηνπο θαη ηνλσηηθά γηα ηελ 
απηνεθηίκεζή ηνπο. Σν πξφγξακκα εηζάγεη κηα ελαιιαθηηθή κέζνδν απην-αμηνιφγεζεο, 
βαζηζκέλε ζηελ επίηεπμε πξνζσπηθψλ ή νκαδηθψλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ζέζεη νη εθπαηδεπηηθνί 
θαη νη ζπκκεηέρνληεο, κεηά ηηο εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηηο ρψξεο-
ζπλεηαίξνπο. Σν πξφγξακκα μεθίλεζε ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015 θαη ζα νινθιεξσζεί ηνλ Ηνχιην 
ηνπ 2018. 

http://www.antigone.gr/gr/projects/project/28/description/  

 

- Φπρηθή Αλζεθηηθόηεηα: Σν έξγν αθνξά ζηελ ςπρηθή ελδπλάκσζε αλέξγσλ ειηθίαο 50 εηψλ 
θαη άλσ κέζα απφ ηελ πινπνίεζε δχν θχθισλ 12 ζεκηλαξίσλ ηα νπνία ζα νινθιεξσζνχλ ζε 
δηάζηεκα 3 κελψλ κε ηε ζπκκεηνρή αλέξγσλ κεγαιχηεξεο ειηθίαο νη νπνίνη είηε έρνπλ ράζεη 
ηελ εξγαζία ηνπο είηε αδπλαηνχλ λα βξνπλ δνπιεηά. Σα ζεκηλάξηα ζηνρεχνπλ ζηελ ςπρηθή 
ελδπλάκσζε ησλ ζπκκεηερφλησλ/νπζψλ, ηελ αληαιιαγή πξνβιεκαηηζκψλ, ζθέςεσλ θαη 
ζπλαηζζεκάησλ, ηελ θαιιηέξγεηα ηεο ςπρηθήο αλζεθηηθφηεηαο θαζψο θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ 
ηνπο αλαπξνζαλαηνιηζκφ. Σν έξγν πξαγκαηνπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο “Σημεία 
Σηήπιξηρ” ησλ Κοινωθελών Ιδπςμάηων ΤΙΜΑ και Ιωάννη Σ. Λάηζη, ηηρ Φιλανθπωπικήρ 
Οπγάνωζηρ “Hellenic Scope” και ηος Ιδπύμαηορ Μποδοζάκη απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2017 
έσο ηηο 7 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2018.   

http://www.antigone.gr/gr/projects/project/38/description/ 

http://www.antigone.gr/gr/news/post/345/  

http://www.antigone.gr/gr/projects/project/4/description/
http://www.antigone.gr/gr/projects/project/28/description/
http://www.antigone.gr/gr/projects/project/38/description/
http://www.antigone.gr/gr/news/post/345/
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- ΝΗΔΜ, National Integration Evaluation Mechanism ALL IN FOR INTEGRATION: Σν 
NIEM είλαη έλα επξσπατθφ εξεπλεηηθφ έξγν γηα ηε κέηξεζε, αμηνιφγεζε θαη παξαθνινχζεζε 
ηεο έληαμεο πιεζπζκψλ πνπ ηίζεληαη ππφ δηεζλή πξνζηαζία. πκκεηέρνπλ θνξείο απφ 
Διιάδα, Πνισλία, Βέιγην, Ηζπαλία, Πνξηνγαιία, Βνπιγαξία, Σζερία, Γαιιηά, Οπγγαξία, 
Ηηαιία, Λεηνλία, Ληζνπαλία, Οιιαλδία, Ρνπκαλία, ινβελία θαη νπεδία. Σν έξγν πινπνηείηαη 
ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Eςπωπαϊκού Tαμείος για ηο Άζςλο, ηη Μεηανάζηεςζη και 
ηην Ένηαξη AMIF απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 2017 έσο ηνλ επηέκβξην ηνπ 2021.  

http://www.antigone.gr/gr/projects/project/36/description/  

http://www.forintegration.eu/pl/project-partners  

 

- GET START: Σν έξγν πινπνηείηαη ζε Διιάδα, Σνπξθία θαη Ηηαιία κε πξσηαξρηθφ ζηφρν ηε 
δεκηνπξγία κηαο δπλακηθήο επηκνξθσκέλεο θνηλσλίαο πνπ κπνξεί λα κνηξαζηεί θαιέο 
πξαθηηθέο θαη λα ζηνραζηεί πάλσ ζε ηξέρνληα αλζξσπηζηηθά ζέκαηα. Οη 
ζπκκεηέρνληεο/νπζεο ηαμηδεχνπλ ζηηο ρψξεο-εηαίξνπο θαη ζπκκεηέρνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο 
δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο, κε κία πξννπηηθή δηα βίνπ κάζεζεο κέζα απφ ηππηθή θαη κε 
ηππηθή κεζνδνινγία. Σν έξγν πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Erasmus+ Key 
Action 2  απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2016 θαη πξφθεηηαη λα νινθιεξσζεί ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 
2018. 

http://www.antigone.gr/gr/projects/project/34/description/  

 

- NECME, New forms of European Citizenship in the Era of Migration: Σν πξφγξακκα 
πινπνηείηαη κέζα απφ κηα επξεία ζπλεξγαζία επξσπατθψλ ρσξψλ (Διιάδα, Ηηαιία, Μάιηα, 
Ρνπκαλία, Αιβαλία, Ηζπαλία, Πνξηνγαιία, Γαλία θαη άιιεο) κε αληηθείκελν ηελ ελζάξξπλζε 
ησλ αζηηθψλ θνηλσληψλ γηα κεγαιχηεξε θαη πην ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή κεηαλαζηψλ ζηηο 
ηνπηθέο θνηλσλίεο, κέζα απφ ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ζεζκηθά φξγαλα θαη 
νξγαληζκνχο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ δηαδηθαζία ηεο έληαμεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλνπλ επηκνξθσηηθέο εθδειψζεηο πάλσ ζηα βαζηθά δηθαηψκαηα θαη 
ζηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ άλζξσπνη πνπ κεηαλαζηεχνπλ θαη ζηνρεχνπλ ζηελ 
ππέξβαζε ζπκπεξηθνξψλ μελνθνβίαο, κε-αλεθηηθφηεηαο θαη δηαθξίζεσλ. Σν πξφγξακκα 
NECME πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηεμαγσγή έξεπλαο κε ζέκα ηε δηαθίλεζε αλζξψπσλ απφ 
εγθιεκαηηθέο νξγαλψζεηο. Σν πξφγξακκα επηρνξεγείηαη απφ ην Europe for Citizens Program 
απφ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2016 κέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ 2018. 

http://www.antigone.gr/gr/projects/project/32/description/  

http://www.amna.gr/macedonia/article/214763/To-67-ton-Ellinon-ton-apascholei-to-
metanasteutiko  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.antigone.gr/gr/projects/project/36/description/
http://www.forintegration.eu/pl/project-partners
http://www.antigone.gr/gr/projects/project/34/description/
http://www.antigone.gr/gr/projects/project/32/description/
http://www.amna.gr/macedonia/article/214763/To-67-ton-Ellinon-ton-apascholei-to-metanasteutiko
http://www.amna.gr/macedonia/article/214763/To-67-ton-Ellinon-ton-apascholei-to-metanasteutiko
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2.2  Έξγα πνπ ε πινπνίεζε ηνπο νινθιεξψζεθε ην 2017 

-INCLUSIVE, Δθπαίδεπζε ζηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα γηα κία ειιεληθή ζρνιηθή 
θνηλόηεηα γηα όινπο:  

Σν έξγν πινπνηήζεθε κε βαζηθφ ζηφρν ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ πξνζθχγσλ ζηελ ειιεληθή 
ζρνιηθή θνηλφηεηα. Πεξηιάκβαλε εξγαζηήξηα κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο γηα ηα αλζξψπηλα 
δηθαηψκαηα ζε Γνκέο Τπνδνρήο θαη Δθπαίδεπζεο Πξνζθχγσλ (ΓΤΔΠ) θαη ζρνιεία ηππηθήο 
εθπαίδεπζεο φισλ ησλ βαζκίδσλ γηα καζεηέο/ξηεο, εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηειέρε εθπαίδεπζεο, 
γνλείο θαη θεδεκφλεο. Σν πξφγξακκα μεθίλεζε ηνλ Φεβξνπάξην θαη νινθιεξψζεθε ηνλ Ηνχιην 
ηνπ 2017 κε ηε ζηήξημε ηνπ Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland Thessaloniki.    

 

-Ο Μηθξόο Πξίγθεπαο, Verein Aktion Kleiner Prinz:  

Ο «Μηθξφο Πξίγθεπαο» ρξεκαηνδφηεζε ηε κεηαθνξά ησλ εζεινληψλ ηεο ΑΝΣΗΓΟΝΖ ζε 
δηάθνξνπο θαηαπιηζκνχο (φπσο ε κεηαθνξά ησλ εζεινληψλ ζην Ωξαηφθαζηξν γηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ εξγαζηεξίσλ θαηαζθεπήο παηρληδηψλ κε αλαθπθιψζηκα πιηθά), ψζηε λα 
ππνζηεξηρζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο κε ηνπο λεαξνχο πξφζθπγεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ «Μηθξνχ Πξίγθεπα» πεξηιάκβαλαλ καζήκαηα 
ειιεληθήο γιψζζαο ζε παηδηά θαη εθήβνπο πξφζθπγεο θαη ζεαηξηθά εξγαζηήξηα θφξνπκ ζε 
εθήβνπο θαη παηδηά πνπ δνπλ ζηνλ θαηαπιηζκφ ηνπ Υέξζνπ. Ζ ππνζηήξημε απφ ηελ 
Internationale Hilfe fuer Kinder in Not, e.V. μεθίλεζε ηνλ Ηνχιην 2016 θαη ζπλερίζηεθε κέρξη ηηο 
4 Ηαλνπαξίνπ 2017. 

 

-Καινθαηξηλό ζρνιείν δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο Γήκνπ Παύινπ Μειά:  

Ζ ΑΝΣΗΓΟΝΖ ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα 7 εβδνκάδσλ ηνπ 
θαινθαηξηλνχ ζρνιείνπ δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο ηνπ  Δήμος Παύλος Μελά πνπ έηξεμε γηα 
παηδηά πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο 5-12 εηψλ ζε δεκνηηθά ζρνιεία ζηελ Δπθαξπία, ηελ 
ηαπξνχπνιε θαη ηελ Πνιίρλε ηνπο κήλεο Ηνχιην θαη Αχγνπζην. Σν πξφγξακκα, πνπ 
νινθιεξψζεθε κε επηηπρία ζηα ηξία ζρνιεία, πεξηιάκβαλε εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα 
ηελ εηξεληθή ζπλχπαξμε θαη ηνλ ζεβαζκφ ζηε δηαθνξεηηθφηεηα, ηε δηαρείξηζε ζπγθξνχζεσλ 
ζηελ νκάδα θαζψο θαη ηελ ελίζρπζε αηνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ κέζα πφ 
εξγαζηήξηα θαηαζθεπψλ θαη ηέρλεο, ζεαηξηθά θαη κνπζηθά εξγαζηήξηα, αζιεηηθέο 
δξαζηεξηφηεηεο θαη ρνξφ θαζψο θαη εθπαηδεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ νηθνινγία, ηελ 
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ πξνψζεζε ελφο πγηεηλνχ ηξφπνπ δσήο. 

 

-Ζ θνηλσληθή δηακεζνιάβεζε σο κέζν γηα ηελ νκαιή έληαμε ησλ παηδηώλ πξνζθύγσλ 
ζην ειιεληθό ζύζηεκα εθπαίδεπζεο:  

ε ζπλεξγαζία κε ηε ΜΚΟ “ΑΝΣΗΡΡΟΠΟΝ” δηνξγαλψζεθαλ  ζηα Ησάλληλα ηέζζεξηο θχθινη 
εθπαηδεπηηθψλ εξγαζηεξίσλ (16 ψξεο εθπαίδεπζεο αλά θχθιν) κε ζέκα ηε ρξήζε ηεο 
θνηλσληθήο δηακεζνιάβεζεο σο κέζν γηα ηελ νκαιή έληαμε ησλ παηδηψλ πξνζθχγσλ ζην 
ειιεληθφ ζχζηεκα εθπαίδεπζεο. Σν εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ηε 
δηηεζλή κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε “Terre des Hommes (TdH)”. Σν πξφγξακκα πεξηιάκβαλε 
ηξεηο νκάδεο εθπαηδεπφκελσλ (πξνζσπηθφ ηεο TdH, εθπαηδεπηηθνχο, γνλείο πξφζθπγεο θαη 
ληφπηνπο), θαζεκία απφ ηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ ζε δηήκεξε εθπαίδεπζε κε βησκαηηθφ 
ραξαθηήξα. Ο ηέηαξηνο εθπαηδεπηηθφο θχθινο αθνξνχζε κηθηή νκάδα ε νπνία πξνέθπςε απφ 
ηηο ηξεηο πξναλαθεξζείζεο.   

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηα πξνγξάκκαηα, κπνξείηε λα 
επηζθεθζείηε ηελ ηζηνζειίδα καο www.antigone.gr  

http://www.antigone.gr/
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3. Δζεινληηθέο (κε ρξεκαηνδνηνύκελεο) δξάζεηο κε 
πινπνίεζε / ζπκκεηνρή ΑΝΣΗΓΟΝΖ ην 2017 

 

-Δξγαζηήξηα, εηζεγήζεηο, ζπλαληήζεηο θνξέσλ 

Γξάζεηο δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο παηδηώλ ζην Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ: Σν 
2017 ε ΑΝΣΗΓΟΝΖ πινπνηνχζε ζηαζεξά ζε εβδνκαδηαία βάζε εξγαζηήξηα 
επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ κε ηα παηδηά ηεο παηδηαηξηθήο θαη 
παηδνρεηξνπξγηθήο πηέξπγαο ηνπ λνζνθνκείνπ. Ζ δξάζε παξνπζηάζηεθε θαη ζηελ 
Δπηκνξθσηηθή Ζκεξίδα κε ηίηιν “Καιέο πξαθηηθέο Δθπαίδεπζεο θαη Τπνζηήξημεο 
καζεηψλ/ξηψλ κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο (ΔΔΑ) ή/θαη Αλαπεξία ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 
Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Γπηηθήο Θεζζαινλίθεο” πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην 
Κηλεκαηνζέαηξν “Αιέθνο Μηλσηήο” ηνπ Γήκνπ Ακπεινθήπσλ ζηηο 16 Ηνπλίνπ.    

 

Forum “Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα ζηελ Πξάμε – Κνηλσληθή Έληαμε, Γηαθξίζεηο, 
Γηαθνξεηηθόηεηα” ηνπ Γηθηύνπ Select Respect: Ωο κέινο ηνπ Γηθηχνπ Select Respect 
ζπλδηνξγαλψζακε καδί κε άιιεο νξγαλψζεηο ηεο πφιεο ηξηήκεξν Forum ζηνλ πνιπρψξν 
“Φημ in Art” ζηηο 23-25 Ννεκβξίνπ. Σν Forum απεπζπλφηαλ ζε ζηειέρε θαη ππαιιήινπο 
θξαηηθψλ θνξέσλ θαη ΜΚΟ θαη πεξηιάκβαλε ζπδεηήζεηο, ζηξνγγπιέο ηξάπεδεο, εξγαζηήξηα, 
πξνβνιέο θαη νινκέιεηεο ζε κία πξνζπάζεηα νη ζπκκεηέρνληεο/νπζεο λα γλσξηζηνχλ, λα 
αληαιιάμνπλ ζθέςεηο θαη ηδέεο θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε ελίζρπζε ή δεκηνπξγία ζπλεξγαζηψλ 
πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηελ νκαιή έληαμε ησλ πξνζθχγσλ θαη άιισλ θνηλσληθά 
απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ.   

http://selectrespect.org/  

 

Θεκαηηθή εβδνκάδα γηα ηηο Έκθπιεο Σαπηόηεηεο ζηα ζρνιεία θαη εθδήισζε “Σν θύιν 
πάεη ζρνιείν”:  πκκεηνρή κε εηζήγεζε ζηελ εθδήισζε πνπ δηνξγάλσζαλ ην Σκήκα 
Φεκηληζηηθήο Πνιηηηθήο ηνπ ΤΡΗΕΑ θαη ε δεκνθξαηηθή παξάηαμε “Θεζζαινλίθε Αλνηρηή 
Πφιε” ζηηο 8 Μαξηίνπ κε αθνξκή ηε ζεκαηηθή εβδνκάδα θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ άμνλα 
“Έκθπιεο Σαπηφηεηεο” ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο, έλα εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα κε 
εξγαζηήξηα θαη εθπαηδεπηηθέο δξάζεηο γηα φια ηα Γπκλάζηα ηεο ρψξαο. Σν ζρνιηθφ έηνο 2016-
2017, ηνπο κήλεο Μάξηην-Μάην, ε ΑΝΣΗΓΟΝΖ ζπκκεηείρε ζηε ζεκαηηθή εβδνκάδα κε 101 
δίσξα εθπαηδεπηηθά εξγαζηήξηα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ζε Γπκλάζηα ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ζε 
άιιεο πφιεηο κε ζέκα ηα έκθπια ζηεξεφηππα.        

http://www.antigone.gr/files/announcements/them%20evd_keimeno%20ANTIGONE.pdf  

 

Διιελνγεξκαληθό Φόξνπκ Νενιαίαο: πκκεηνρή ζην δεχηεξν Διιελνγεξκαληθφ Φφξνπκ 
Νενιαίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 5-8 Μαξηίνπ ζηε Θεζζαινλίθε απφ ηελ Δζληθή 
Μνλάδα πληνληζκνχ Erasmus+, ηε Γεληθή Γξακκαηεία Γηα Βίνπ Μάζεζεο, ηελ Δζληθή 
Τπεξεζία Γεξκαλίαο θαη άιινπο θνξείο κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία ζπκπξάμεσλ νξγαλψζεσλ 
θαη άηππσλ νκάδσλ απφ ηηο δχν ρψξεο. ηε δηάξθεηα ηνπ Φφξνπκ ε ΑΝΣΗΓΟΝΖ παξνπζίαζε 
ηηο δξάζεηο ηεο κε έκθαζε ζηηο εθπαηδεπηηθέο θαη θηινμέλεζε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ 
Φφξκνπκ ζηα γξαθεία ηεο ζε επίζθεςε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε θνξείο ζην πιαίζην ηνπ 
Φφξνπκ.    

 

 

http://selectrespect.org/
http://www.antigone.gr/files/announcements/them%20evd_keimeno%20ANTIGONE.pdf
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εκηλάξηα αιιεινεπηκόξθσζεο νξγαλώζεσλ, Thess-ΓΗΚΣΤΟ: ηηο 2 θαη 7 Απξηιίνπ ην 
δίθηπν εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ Thess-ΓΗΚΣΤΟ ζην νπνίν ε ΑΝΣΗΓΟΝΖ δηαηεξεί ελεξγφ 
ξφιν απφ ηελ έλαξμε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, δηνξγάλσζε δηήκεξν βησκαηηθφ ζεκηλάξην γηα ηελ 
αιιεινεπηκφξθσζε ησλ νξγαλψζεσλ κειψλ ηνπ αλαιακβάλνληαο ηνλ δεχηεξν θχθιν 
επηκφξθσζεο κε ην βησκαηηθφ εξγαζηήξην “Δηξεληθή επίιπζε ζπγθξνχζεσλ, ν ξφινο ηεο 
δηακεζνιάβεζεο”.    

 

εκηλάξηα Δθπαίδεπζεο Δζεινληώλ, Thess-ΓΗΚΣΤΟ: ηηο 4 Ννεκβξίνπ, σο κέινο ηνπ 
Γηθηχνπ Δζεινληηθψλ Οξγαλψζεσλ Θεζζαινλίθεο “Thess-ΓΗΚΣΤΟ” πξαγκαηνπνηήζακε 
βησκαηηθφ ζεκηλάξην εθπαίδεπζεο εζεινληψλ ηεο πφιεο κε ηίηιν “Δλεξγή ζπκκεηνρή 
εζεινληψλ ζηελ θνηλφηεηα – ρεδηαζκφο θαη νξγάλσζε δξάζεσλ επαζζεηνπνίεζεο”. Ζ 
εθπαίδεπζε πεξηιάκβαλε ζπλνιηθά δχν ηξίσξα εξγαζηήξηα κε ζηφρν θαη ηελ πξνεηνηκαζία 
δξάζεσλ απφ ηνπο εζεινληέο ηνπ Γηθηχνπ γηα ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα Δζεινληή ζηηο 5 
Γεθεκβξίνπ.     

  

Πξνβνιή ηαηλίαο θαη ζπδήηεζε γηα ηε κε ηππηθή εθπαίδεπζε, ΑΝΣΗΓΟΝΖ θαη ZaLab: 
ηηο 12 Γεθεκβξίνπ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηηαιηθή νξγάλσζε ZaLab δηνξγαλψζεθε 
εθδήισζε γηα εθπαηδεπηηθνχο ηεο πφιεο κε ζέκα ηηο ελαιιαθηηθέο κνξθέο κάζεζεο. Ζ 
εθδήισζε πεξηιάκβαλε πξνβνιή ηεο ηαηλίαο “Fuori Classe” θαη ζπδήηεζε θαη 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν ΟΗΚΟΠΟΛΗ.  

 

εκηλάξηα ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε ζε εθδήισζε γηα ηηο θαιέο πξαθηηθέο 
επηθνηλσλίαο Ρνκά θαη κε Ρνκά, Δζληθό Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (ΔΚΚΑ): ηηο 
12 Ηνπλίνπ ε ΑΝΣΗΓΟΝΖ ζπληφληζε βησκαηηθφ εξγαζηήξην κε ζέκα ηε δηακεζνιάβεζε ζην 
πιαίζην εθδήισζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα γηα ηελ παξνπζίαζε ηνπ νδεγνχ 
“Καιέο πξαθηηθέο επηθνηλσλίαο Ρνκά θαη κε Ρνκα: Ο ξφινο ηεο βησκαηηθήο εθπαίδεπζεο θαη 
ε δηεμαγσγή βησκαηηθψλ εξγαζηεξίσλ σο θαιή πξαθηηθή επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζε Ρνκά θαη 
κε Ρνκά”. Αληίζηνηρα, ζηηο 30 θαη 31 Μαξηίνπ ζε δηήκεξε ζπλάληεζε κε ηίηιν “Αλάπηπμε ηεο 
εζληθήο πιαηθφξκαο δηαβνχιεπζεο θαη δηαιφγνπ γηα ζέκαηα Ρνκά” παξνπζηάζηεθε εηζήγεζε 
κε ηίηιν “Θέινπκε καδί, κπνξνχκε καδί” θαη νξγαλψζεθε βησκαηηθφ εξγαζηήξην κε ηίηιν “Ζ 
δηαθνξεηηθφηεηα σο πεγή γλψζεο”.  

 

Καιέο πξαθηηθέο γηα εθπαηδεπηηθνύο κε πξόζγπγεο καζεηέο, Ηλζηηηνύην Δθπαηδεπηηθήο 
Πνιηηηθήο (ΗΔΠ): Σνλ Απξίιην ε ΑΝΣΗΓΟΝΖ ζπλέβαιε κε απνζηνιή πιηθνχ ζηελ 
πξνεηνηκαζία εγρεηξηδίνπ κε θαιέο πξαθηηθέο θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ 
εθπαηδεπηηθψλ ζηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία κε ηα παηδηά πνπ δηακέλνπλ ζε δνκέο 
θηινμελίαο πξνζθχγσλ θαη ηνπο γνλείο ηνπο. Ζ πξσηνβνπιία δεκηνπξγίαο ηνπ εγρεηξηδίνπ 
αλήθε ζην ΗΔΠ.   

 

Δπξσπατθή Δβδνκάδα Νέσλ: πληνληζκφο δξάζεσλ γηα λένπο ζηνλ θνηλσληθφ ρψξν 
ΟΗΚΟΠΟΛΗ κε αθνξκή ηελ Δπξσπατθή Δβδνκάδα Νέσλ 2017, ζηηο 5 Μαΐνπ. Οη δξάζεηο 
πεξηιάκβαλαλ εθπαηδεπηηθφ εξγαζηήξην γηα ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε, ηελ αιιειεγγχε θαη 
ηνλ εζεινληηζκφ, πνιππνιηηηζκηθφ ηνπξλνπά ζθάθη θ.ά.    
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Δπξσπατθό πλέδξην Νέσλ “Regain or Retreat? European Youth in an Age of 
Uncertainty”: πκκεηνρή ζην επξσπατθφ ζπλέδξην πνπ δηνξγάλσζε ην Ίδξπκα Υάηλξηρ 
Μπει Βαξζνβίαο ζην Γθληαλζθ ζηηο 24-26 Ηνπιίνπ 2017. Οη ζπκκεηέρνληεο απφ δηάθνξεο 
ρψξεο θαη θνξείο είραλ ηελ επθαηξία λα ζπδεηήζνπλ, λα ζπκκεηέρνπλ ζε εξγαζηήξηα θαη λα 
παξαθνινπζήζνπλ νκηιίεο ζε ζρέζε κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε, ηηο πξνθιήζεηο ηεο 
δεκνθξαηίαο, ηελ έλλνηαο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θ.ά.   

 

πλέδξην ConAction, νξγάλσζε Joliba:  πκκεηνρή ζην ζπλέδξην κε ηίηιν “ConAction: 
Empowerment conference for improving the humanitarian situation for refugees at the 
European external borders” πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Βεξνιίλν ζηηο 2 θαη 3 Οθησβξίνπ γηα 
ηε γλσξηκία θνξέσλ πνπ παξέρνπλ ζηήξημε ζηνπο πξφζθπγεο ζε Γεξκαλία, Διιάδα θαη 
Σνπξθία. Οη δξάζεηο ηεο ΑΝΣΗΓΟΝΖ πεξηιήθζεθαλ θαη ζε έληππν πνπ δεκηνπξγήζεθε ζην 
πιαίζην ηνπ ζπλεδξίνπ. 

 

Δθδήισζε γηα ηε Ννκηθή Αλαγλώξηζε ηνπ Φύινπ, Σκήκα Γηθαησκάησλ ΤΡΗΕΑ: 
πκκεηνρή  ζηελ εθδήισζε κε ηίηιν “εβφκαζηε θαη θαηνρπξψλνπκε ηα δηθαηψκαηα φισλ – 
Έκθπιεο θαη εξσηηθέο ηαπηφηεηεο” πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 29 Ηνπλίνπ ζην Γεκαξρείν 
Θεζζαινλίθεο κε ζέκα ηα δηθαηψκαηα ηεο ΛΟΑΣ θνηλφηεηαο θαη ην λνκνζρέδην γηα ηε λνκηθή 
αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηαο θχινπ.      

  

ηξνγγπιό ηξαπέδη “Υώξα πλάληεζεο: Σέρλε” ηνπ Κξαηηθνύ Μνπζείνπ ύγρξνλεο 
Σέρλεο: πκκεηνρή  ζε ζηξνγγπιφ ηξαπέδη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 4 Ηνπιίνπ ζηε Μνλή 
Λαδαξηζηψλ Θεζζαινλίθεο κε ζέκα ηελ νκαινπνίεζε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ησλ πξνζθχγσλ 
κέζσ ηεο ηέρλεο. ηελ εθδήισζε ε ΑΝΣΗΓΟΝΖ παξνπζίαζε ηηο εθπαηδεπηηθέο / θαιιηηερληθέο 
ηεο δξάζεηο κε παηδηά θαη εθήβνπο πξφζθπγεο νη νπνίεο πεξηιάκβαλαλ εξγαζηήξηα ζεάηξνπ 
θαη παληνκίκαο, εξγαζηήξηα δεκηνπξγηθήο γξαθήο θαη δεκηνπξγίαο θφκημ.  

 

Γηεκεξίδα “Έιιελεο πξόζθπγεο ζηε Νεόηεξε Ηζηνξία – Σν λεαξό πξόζσπν ηεο 
πξνζθπγηθήο θξίζεο”, 2ν Πεηξακαηηθό Γεληθό Λύθεην Θεζζαινλίθεο: πκκεηνρή κε 
εηζήγεζε κε ηίηιν “Ζ ειπίδα πεζαίλεη ηειεπηαία. Σα φλεηξα;” ζηε δηεκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε 
ην ζρνιείν γηα καζεηέο/ξηεο, εθπαηδεπηηθνχο θαη ζηειέρε εθπαίδεπζεο, γνλείο θαη θνξείο ζηηο 
27 Ηαλνπαξίνπ.      

  

Ζκεξίδα γηα ηελ Παγθόζκηα Ζκέξα Ρνκά, 3ν Γπκλάζην Μελεκέλεο: πκκεηνρή  κε 
εηζήγεζε ζηελ Ζκεξίδα γηα ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα Ρνκά πνπ δηνξγάλσζε ην 3ν Γπκλάζην 
Μελεκέλεο ζην ζρνιείν ζηηο 8 Απξηιίνπ. Σε ζπδήηεζε αθνινχζεζε πξνβνιή ηαηλίαο θαη 
κπαδάξ.   

 

πλάληεζε εξγαζίαο “International Museum Academy” ηνπ Βξεηαληθνύ πκβνπιίνπ: 
πκκεηνρή ζε ζπλάληεζε εξγαζίαο πνπ δηνξγάλσζε ζηε Θεζζαινλίθε ην Βξεηαληθφ 
πκβνχιην ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ κε ζηφρν ηελ αλαδήηεζε ηξφπσλ ζπλεξγαζίαο κεηαμχ 
κνπζείσλ θαη νξγαλψζεσλ ηεο πφιεο γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ κνπζεηψλ ζηελ αλάιεςε 
ελεξγνχ θνηλσληθνχ ξφινπ ζε φ,ηη αθνξά ζηελ έληαμε ησλ πξνζθχγσλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. 
Ζ ΑΝΣΗΓΟΝΖ ζπκκεηείρε ζηηο νκάδεο εξγαζίαο θαη παξνπζίαζε ην έξγν ARTS (Alternative 
Routes to Success) σο θαιή πξαθηηθή.  
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πλάληεζε εξγαζίαο “JUST ROM”: ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηεο ζηήξημεο ηνπ 
πιιφγνπ Γπλαηθψλ Ρνκά Γελδξνπνηάκνπ ε ΑΝΣΗΓΟΝΖ ζπκκεηείρε ζε ελεκεξσηηθή 
ζπλάληεζε εθήβσλ θνξηηζηψλ κε ζέκα ηελ πξφζβαζε ζηε δηθαηνζχλε πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ Γελδξνπφηακν ζηηο 30 Ηνπλίνπ απφ εθπξνζψπνπο ηνπ έξγνπ JUST 
ROM.      

 

Παξνπζίαζε δξάζεσλ ΑΝΣΗΓΟΝΖ ζε δηεζλή νκάδα youth workers θαη θνηηεηώλ: 
Φηινμελία νκάδαο 38 youth workers θαη θνηηεηψλ/ξηψλ απφ Διιάδα, Αιγεξία, Αίγππην, 
Βνπιγαξία, Ηηαιία θαη Αξκελία νη νπνίνη επηζθέθζεθαλ ηε Θεζζαινλίθε  ζην πιαίζην 
επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο Erasmus+. Σελ παξνπζίαζε ησλ δξάζεσλ αθνινχζεζε 
πξνβνιή ηνπ ληνθηκαληέξ SONDER –θαη ζπδήηεζε. 

 

Παξνπζίαζε δξάζεσλ ζε νκάδα Γεξκαλώλ εθπαηδεπηηθώλ: Σα γξαθεία ηεο νξγάλσζεο 
επηζθέθζεθαλ δάζθαινη θαη θαζεγεηέο απφ ηε Γεξκαλία νη νπνίνη δηδάζθνπλ ζε ηκήκαηα 
ππνδνρήο πξνζθχγσλ ζην Βεξνιίλν κε ζηφρν ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη θαιψλ 
πξαθηηθψλ γηα ηελ έληαμε ησλ παηδηψλ πξνζθχγσλ ζηελ εθπαίδεπζε ζηηο δχν ρψξεο. ηε 
ζπλάληεζε αλαιχζεθαλ δηαθνξεηηθέο νπηηθέο, πξνζεγγίζεηο θαη πνιηηηθέο κε ηνπο Έιιελεο 
θαη Γεξκαλνχο ζπκκεηέρνληεο λα αληηιακβάλνληαη θαιχηεξα ηηο πξαγκαηηθφηεηεο θαη ηηο 
πξαθηηθέο ζηηο δχν ρψξεο.   http://www.antigone.gr/gr/news/post/366/  

 

Παξνπζίαζε δξάζεσλ ζε καζεηέο ιπθείνπ από ην Ακβνύξγν: ηηο 20 επηεκβξίνπ 30 
καζεηέο ιπθείνπ απφ ην Ακβνχξγν επηζθέθζεθαλ ηελ ΑΝΣΗΓΟΝΖ θαη ηηο νξγαλψζεηο 
ΟΗΚΟΠΟΛΗ, ΝΑΟΜΗ θαη Solidarity Now νη νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ίδην θηίξην, φξνθν. 
Σα παηδηά ελεκεξψζεθαλ γηα ηηο δξάζεηο ηεο νξγάλσζεο ζπλνιηθά, θαη θπξίσο γηα ηα 
εθπαηδεπηηθά/θαιιηηερληθά ηεο πξνγξάκκαηα πνπ πινπνηνχληαη κε εθήβνπο θαη λένπο ζε 
camps, ζηελ πφιε θαη ζε ζρνιεία.   

 

Δπίζθεςε ζρνιείνπ: Ζ νκάδα καζεηψλ/ξηψλ γηα ηνλ εζεινληηζκφ ηνπ 1νπ Γεκνηηθνχ 
ρνιείνπ Ξάλζεο επηζθέθζεθε ηελ ΑΝΣΗΓΟΝΖ θαη ην ΟΗΚΟΠΟΛΗ, γλψξηζε ηηο εζεινληηθέο 
δξάζεηο ησλ νξγαλψζεσλ θαη ζπκκεηείρε ζε δξαζηεξηφηεηεο γηα ηνλ εζεινληηζκφ. Ζ 
επίζθεςε έγηλε ζηηο 28 Απξηιίνπ.     

 

Φεζηηβάι, εθδειώζεηο, γηνξηέο 

Greenwave Festival: πκκεηνρή ζην Greenwave Festival (14-17 επηεκβξίνπ) πνπ 
δηνξγάλσζε γηα 7ε ζπλερφκελε ρξνληά ε “Οηθνινγηθή Κίλεζε Θεζζαινλίθεο”. Καηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ θεζηηβάι ε ΑΝΣΗΓΟΝΖ ζπκκεηείρε ζηηο ζπδεηήζεηο, ζπληφληζε δξάζεηο γηα 
παηδηά θαη δηαηεξνχζε stand φπνπ ελεκέξσλε ηνπο επηζθέπηεο ηνπ θεζηηβάι γηα ηηο δξάζεηο 
ηεο.   http://www.antigone.gr/gr/news/post/364/  

 

Thessaloniki Pride: πκκεηνρή  ζηηο εθδειψζεηο ηνπ 6νπ Thessaloniki Pride πνπ 
δηνξγαλψζεθε ζηελ πφιε ζηηο 14-17 Ηνπλίνπ. Με ζπκκεηνρή ζε ζπδεηήζεηο, δηνξγάλσζε 
παηρληδηψλ, παξνρή ελεκέξσζεο θαη ζπκκεηνρή ζηελ πνξεία δψζακε  γηα άιιε κηα ρξνληά 
ελεξγά ην παξφλ ζην Φεζηηβάι Τπεξεθάλεηαο ηεο Θεζζαινλίθεο.    

http://www.antigone.gr/files/announcements/thesspridedt.pdf  

http://www.antigone.gr/files/announcements/6ththesspride.pdf  

http://www.antigone.gr/gr/news/post/366/
http://www.antigone.gr/gr/news/post/364/
http://www.antigone.gr/files/announcements/thesspridedt.pdf
http://www.antigone.gr/files/announcements/6ththesspride.pdf
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Παγθόζκηα Ζκέξα Ρνκά: Με αθνξκή ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα Ρνκά, νη νξγαλψζεηο 
ΑΝΣΗΓΟΝΖ, PRAKSIS, “Φάξνο ηνπ Κφζκνπ” θαη “χιινγνο Γπλαηθψλ Ρνκά Γελδξνπνηάκνπ” 
ζπλδηνξγάλσζαλ δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηνπο δηεξρφκελνπο ηεο 
πιαηείαο. Οη εθδειψζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηνλ Λεπθφ Πχξγν απφ ην πξσί κέρξη αξγά ην 
απφγεπκα ελψ ε κέξα έθιεηζε κε ζπλαπιίεο γλσζηψλ θαιιηηερλψλ, Ρνκά θαη κε.    Γηα 
πξψηε θνξά γηνξηάζηεθε δεκφζηα ζε κηα απφ θνηλνχ ελεκεξσηηθή εθδήισζε ε 8ε Απξηιίνπ, 
Παγθφζκηα Ζκέξα Ρνκά ζηνλ Λεπθφ Πχξγν. ηφρνο ε γλσξηκία κε ηνπο Ρνκά πνπ δνπλ ζηνλ 
Γελδξνπφηακν θαη ηελ Πεξαία, θαζψο θαη ε θαηαγξαθή γηα ην πψο είλαη ε δσή ησλ Ρνκά 
ζήκεξα απφ ηνπο ίδηνπο αιιά θαη απφ ηνλ θφζκν πνπ δελ έρεη άκεζε επαθή καδί ηνπο. 
http://www.antigone.gr/gr/news/post/322/  

 

Αληηξαηζηζηηθό Φεζηηβάι Κνδάλεο: πκκεηνρή ζην 6ν Αληηξαηζηζηηθφ Φεζηηβάι Κνδάλεο 
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ νξγάλσζε ΑΡΗ απφ ηηο 30 Ηνπλίνπ έσο ηηο 2 Ηνπιίνπ. ην 
πιαίζην ηνπ θεζηηβάι πινπνηήζεθε δίσξν βησκαηηθφ εξγαζηήξην κε ηίηιν “Ο θαζηζκφο ζηηο 
δσέο καο” κε νκάδα 20 ελειίθσλ επηζθεπηψλ ηνπ θεζηηβάι.   

 

Βαιθαληθή Πιαηεία: πκκεηνρή ζηελ εθδήισζε “Βαιθαληθή Πιαηεία” ηνπ Γήκνπ Νεάπνιεο-
πθεψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ πεξηνρή ηξεκπεληψηε 27 Απγνχζηνπ κε 3 
επηεκβξίνπ. ηε δηάξθεηα ηεο εθδήισζεηο ελεκέξσζε γηα ηηο δξάζεηο ηεο ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο επηζθέπηεο ηεο εθδήισζεο. 

http://www.antigone.gr/gr/news/post/348/  

 

Γηεζλήο Ζκέξα Σξαλο Μλήκεο: Με αθνξκή ηε Γηεζλή Ζκέξα Σξαλο Μλήκεο ε ΑΝΣΗΓΟΝΖ 
ζπλέηαμε θαη δεκνζίεπζε επηζηνιή ζηήξημεο ζπκάησλ ηξαλζθνβίαο ελψ ζπκκεηείρε θαη ζε 
Ζκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ην σκαηείν Τπνζηήξημεο Γηεκθπιηθψλ (ΤΓ) θαη 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 27 Ννεκβξίνπ ζηνλ Γήκν Θεζζαινλίθεο (Αίζνπζα Μ. 
Αλαγλσζηάθεο).      

http://www.antigone.gr/gr/news/post/380/  

 

Παγθόζκηα Ζκέξα Δηξήλεο: Μαδί κε ηηο νξγαλψζεηο PRAKSIS θαη “ρεδία ζηελ πφιε”, ε 
ΑΝΣΗΓΟΝΖ ζπκκεηείρε ζε ελεκεξσηηθή εθδήισζε γηα ηελ Παγθφζκηα Ζκέξα Δηξήλεο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Πιαηεία Αξηζηνηέινπο ζηηο 21 επηεκβξίνπ.    

http://www.antigone.gr/gr/news/post/365/  

 

Ενύκε καδί, παίδνπκε καδί: πκκεηνρή ζηε δξάζε γηα παηδηά κε ηίηιν “Ενχκε καδί, παίδνπκε 
καδί” πνπ δηνξγάλσζε ην Κέληξν Ζκέξαο Πξνζθχγσλ “Αιθπφλε” ζηηο 2 Οθησβξίνπ ζηελ 
Πιαηεία Αξηζηνηέινπο.   

  

Γηνξηή Δζεινληηζκνύ: πκκεηνρή ζηε δηνξγάλσζε ηεο γηνξηήο εζεινληηζκνχ ηνπ δηθηχνπ 
εζεινληηθψλ νξγαλψζεσλ Θεζζαινλίθεο “Thess-ΓΗΚΣΤΟ” πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηνλ 
θνηλσληθφ ρψξν “ΟΗΚΟΠΟΛΗ ζηηο 7 Γεθεκβξίνπ”.  

 

http://www.antigone.gr/gr/news/post/322/
http://www.antigone.gr/gr/news/post/348/
http://www.antigone.gr/gr/news/post/380/
http://www.antigone.gr/gr/news/post/365/
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ρνιηθά είδε ζε δνκέο θηινμελίαο πξνζθύγσλ: Σνλ Ννέκβξην ε ΑΝΣΗΓΟΝΖ αλέιαβε ηε 
δηαλνκή ζρνιηθψλ εηδψλ πνπ έιαβε σο ρνξεγία απφ ηελ νξγάλσζε Heimatstern e.V. ζε 
δνκέο θηινμελίαο πξνζθχγσλ ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο.        

    

Γηαλνκή ησλ “Γεκάησλ ηεο Αγάπεο”: Σνλ Ηαλνπάξην ε ΑΝΣΗΓΟΝΖ ζπλέρηζε ηε δηαλνκή 
δεκάησλ αγάπεο, κηαο αθηηβηζηηθήο δξάζεο ηεο νξγάλσζεο Standpunkt e.V. Σα δέκαηα, πνπ 
πεξηείραλ ιηρνπδηέο, παηρλίδηα θαη είδε ξνπρηζκνχ γηα παηδηά κνηξάζηεθαλ ζε πξνζθπγηθνχο 
θαηαπιηζκνχο, ηδξχκαηα θαη παηδηαηξηθέο κνλάδεο λνζνθνκείσλ ηεο πφιεο.   

 

Γηνξηή γηα ηελ Παγθόζκηα Ζκέξα Ρνκά ζηε Βνπιή: πκκεηνρή  ζε Γηνξηή πνπ 
δηνξγαλψζεθε ζηε Βνπιή κε παλεγπξηθή θνηλή ζπλεδξίαζε ηεο Γηαξθνχο Δπηηξνπήο 
Κνηλσληθψλ Τπνζέζεσλ θαη ηεο Δηδηθήο Μφληκεο Δπηηξνπήο Ηζφηεηαο, Νενιαίαο θαη 
Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 12 Απξηιίνπ. 

 

πλαπιία γηα ηελ Παγθόζκηα Ζκέξα γηα ηελ Δμάιεηςε ησλ Φπιεηηθώλ Γηαθξίζεσλ: ε 
ζπλεξγαζία κε ηνλ “Φάξν ηνπ Κφζκνπ” πξαγκαηνπνηήζεθε  θνηλή ζπλαπιία ζην Κέληξν 
Πξνζθχγσλ ζηα  Γηαβαηά ζηηο 19 Μαξηίνπ. Οη λένη θαη ηα παηδηά ηνπ θακπ παξνπζίαζαλ θαη 
ηηο δηθέο ηνπο κνπζηθέο θαη ηξαγνχδηα ζηνπο λένπο ηνπ Γελδξνπνηάκνπ ζε κία νπζηαζηηθή 
πξνζπάζεηα γηα επαθή θαη επηθνηλσλία.   

 

Κνπθινζέαηξν ζην Κέληξν θηινμελίαο πξνζθύγσλ ζηα Γηαβαηά: ηηο 21 Ηαλνπαξίνπ ζε 
ζπλεξγαζία κε ηνλ θνπθινζίαζν ΝΗΣΑ δηνξγαλψζεθε παηδηθή παξάζηαζε θνπθινζεάηξνπ 
ζηα Γηαβαηά. Ζ παξάζηαζε ήηαλ βαζηζκέλε ζε κνπζηθή θαη ήρνπο θαη έιαβε εμαηξεηηθά 
κεγάιε εληαπφθξηζε απφ ηα παηδηά πνπ ηελ παξαθνινχζεζαλ.  

 

 

πκκεηνρή ζε άιιεο εθπαηδεύζεηο, εκεξίδεο, ζεκηλάξηα 

Γηήκεξε εθπαίδεπζε Social Dynamo, Ηδξύκαηα Μπνδνζάθε, Λάηζε, ΣΗΜΑ θαη Hellenic 
Scope: πκκεηνρή καδί κε άιιεο 18 νξγαλψζεηο ζηελ εθπαίδεπζε πνπ πινπνηήζεθε ζηελ 
Αζήλα κε ζέκα ηε ζηξαηεγηθή, ηε δηαθάλεηα, ηε ινγνδνζία, ηελ εγεζία, ηε ζπζηεκαηηθή 
ιεηηνπξγία, ηελ εμεχξεζε πφξσλ ρξεκαηνδφηεζεο θ.ά. Ζ εθπαίδεπζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 
13-14 Μαΐνπ ζηνλ ρψξν ηνπ Social Dynamo.      

 

εκηλάξην γηα ην Φύιν, ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα θαη ηα Μέζα Δλεκέξσζεο, 
Symbiosis: πκκεηνρή ζην ζεκηλάξην πνπ δηνξγάλσζε ε νξγάλσζε Symbiosis ζηηο 28 θαη 
29 Ηνπλίνπ ζην θηίξην ηεο Έλσζεο πληαθηψλ Ζκεξήζησλ Δθεκεξίδσλ Μαθεδνλίαο Θξάθεο 
(ΔΖΔΜ-Θ) .      

 

εκηλάξην “Πξόιεςε ησλ δηαθξίζεσλ ζηελ απαζρόιεζε ησλ Ρνκά”, Οξγαληζκόο 
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΟΣΑ) Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο: πκκεηνρή ζε ζεκηλάξην πνπ 
δηνξγαλψζεθε ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνχ έξγνπ “Pal Edu” κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε 
ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ αληη-αζηγγαληζκνχ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο απαζρφιεζεο 
ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε.      
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πκκεηνρή ζε Ζκεξίδα γηα ηελ αλάδεημε ηεο θνηλσληθήο όςεο ησλ ζεκάησλ αζθαιείαο, 
Κέληξν Μειεηώλ Αζθαιείαο (ΚΔΜΔΑ): πκκεηνρή ζηελ Ζκεξίδα ηνπ ΚΔΜΔΑ πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ακθηζέαηξν ηεο Σερλφπνιεο Αζελψλ ζηηο 2 Ηνπλίνπ.   

  

πλάληεζε Δπξσπατθήο Αηδέληαο γηα ηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, Γεληθή Γξακκαηεία 
Γηά Βίνπ Μάζεζεο θαη Νέαο Γεληάο: πκκεηνρή ζηε ζπλάληεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 
αίζνπζα ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο. Οη ζπκκεηέρνληεο θνξείο ζπδήηεζαλ ηηο δξάζεηο πνπ 
πινπνηήζεθαλ απφ ηελ ειιεληθή νκάδα ζπληνληζκνχ ηελ πεξίνδν 2015-2017.   

 

πκκεηνρή ζε εθδήισζε γηα ηα 100 ρξόληα από ηε γέλλεζε ηνπ Υάηλξηρ Μπει: 
πκκεηνρή  ζε εθδήισζε γηα ηνλ θνηλσληθφ ξφιν ηνπ ζπγγξαθέα Υάηλξηρ Μπει ζηε ζεκεξηλή 
Δπξψπε. Ζ εθδήισζε δηνξγαλψζεθε απφ ην Ηλζηηηνχην Γθαίηε, ην Ίδξπκα Υάηλξηρ Μπει 
Διιάδαο θαη άιινπο θνξείο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ζε αίζνπζα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ.    

 

πλάληεζε κειώλ δηθηύνπ ENAR (European Network Against Racism): πκκεηνρή ζε 
εθπαηδεπηηθή ζπλάληεζε κε ηίηιν “Capacity Building Training for ENAR Members” πνπ 
δηνξγάλσζε ην Γίθηπν ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 9 θαη 10 Ννεκβξίνπ. ηε ζπλάληεζε ζπκκεηείραλ 
20 ζπλνιηθά ζπκκεηέρνληεο/νπζεο απφ ρψξεο κέιε ηνπ δηθηχνπ φπσο ελδεηθηηθά Ζλσκέλν 
Βαζίιεην, Φηλιαλδία, Οπγγαξία, ΠΓΓΜ, Ηηαιία θ.ά. 

 

πλάληεζε κειώλ δηθηύνπ Anna Lindh: Έρνληαο αλαιάβεη ηνλ γεληθφ ζπληνληζκφ ηνπ 
δηθηχνπ γηα ηελ νκάδα ηεο Β. Διιάδαο, ε ΑΝΣΗΓΟΝΖ ζπκκεηείρε ζηελ εηήζηα ζπλάληεζε ησλ 
κειψλ ηνπ Anna Lindh πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Ρφδν ζηηο 12-14 Μαΐνπ. ηε ζπλάληεζε 
ζπδεηήζεθαλ δεηήκαηα φπσο ε εμσζηξέθεηα ηνπ δηθηχνπ, ε δεκηνπξγία θνηλψλ δξάζεσλ θαη 
ε εθπαίδεπζε ησλ κειψλ.    

 

 

Δθδόζεηο ΑΝΣΗΓΟΝΖ  

Έθδνζε ηνπ βηβιίνπ “Ζ Θεζζαινλίθε ησλ λεξώλ”, ησλ Γηώξγνπ Μπιηώλε θαη Μηράιε 
Σξεκόπνπινπ: 

Σν βηβιίν απνηππψλεη ζε 368 ζειίδεο θαη εθαηνληάδεο έγρξσκεο θσηνγξαθίεο ηελ ηζηνξία 
ηεο πφιεο κέζα απφ ηελ εμέιημε ησλ ξεκάησλ θαη ηε δηαρείξηζε ησλ λεξψλ ηεο, απνηειψληαο 
κία νηθνινγηθή αλαζθφπεζε ηεο ηνπνγξαθίαο ησλ ρεηκάξξσλ θαη ησλ πδαηηθψλ πφξσλ ηεο 
θαη θαηαιήγνληαο ζε πξνηάζεηο γηα κηα νηθνινγηθή δηαρείξηζε, κε απνθαηάζηαζε ηεο θνίηεο 
ησλ ρεηκάξξσλ πνπ είραλ ππνγεηνπνηεζεί θαηά ην παξειζφλ. Παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ έγηλε 
ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν Θεζζαινλίθεο θαη ζην Μπάγθεηνλ ζηελ Αζήλα. 

 

 

Βξαβεύζεηο, βηβιηνπαξνπζηάζεηο: 

Σειεηή βξάβεπζεο καζεηηθώλ έξγσλ: πκκεηνρή ζηελ θξηηηθή επηηξνπή θαη ζηελ ηειεηή 
βξάβεπζεο καζεηηθψλ έξγσλ κε ζέκα “Υηίδνληαο γέθπξεο, φρη ηείρε ζην ζρνιείν θαη ηελ 
θνηλσλία”. Ζ εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Γξαθείν Αγσγήο Τγείαο Γεπηεξνβάζκηαο 
Δθπαίδεπζεο Αλαηνιηθήο Θεζζαινλίθεο ζηε Φηιφπησρν Αδειθφηεηα Αλδξψλ Θεζζαινλίθεο 
ζηηο 25 Απξηιίνπ.    
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Βξάβεπζε ζηνλ δηαγσληζκό EUFORIA: Ζ νκάδα θσηνγξαθίαο ηεο ΑΝΣΗΓΟΝΖ φπνπ 
ζπκκεηέρνπλ έθεβνη θαη λένη πξφζθπγεο θαη κε ζπλεξγάζηεθαλ κε ηε καζεηηθή νκάδα ηνπ 
16νπ Λπθείνπ Θεζζαινλίθεο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ληνθηκαληέξ SONDER. ηηο 25 Ννεκβξίνπ 
ην SONDER θέξδηζε ην βξαβείν “Καιχηεξεο Κηλεκαηνγξαθηθήο χκπξαμεο” ζηνλ δεχηεξν 
καζεηηθφ θεζηηβάι ληνθηκαληέξ EUFORIA 2016-2017 ζε εθδήισζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε 
κε ηε ζηήξημε ηνπ Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο. Με θσηνγξαθίεο ηεο θνηλήο 
νκάδαο δεκηνπξγήζεθε ε πξψηε κφληκε θσηνγξαθηθή έθζεζε πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν ηνπ 
ζρνιείνπ.   

http://parallaximag.gr/agenda/events/euforia-otan-oi-mathites-scholeion-kanoun-tainies-
thema-prosfygiko  

https://www.youtube.com/watch?v=Gn-VAHQiYPk  

http://parallaximag.gr/life/oi-mathites-kanoun-ntokimanter-gia-to-prosfygiko-zitima  

 

 

Παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ “Ζ Θεζζαινλίθε ησλ λεξώλ” (εθδόζεηο ΑΝΣΗΓΟΝΖ) ζην 
Αξραηνινγηθό Μνπζείν Θεζζαινλίθεο: Σν βηβιίν ησλ Γηψξγνπ Μπιηψλε θαη Μηράιε 
Σξεκφπνπινπ παξνπζηάζηεθε ζηηο 30 Ννεκβξίνπ ζην Αξραηνινγηθφ Μνπζείν ζηελ αίζνπζα 
“Μ. Αλδξφληθνο”. Ζ “Θεζζαινλίθε ησλ Νεξψλ” απνηππψλεη ηελ ηζηνξία θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 
ππφγεησλ λεξψλ ηεο πφιεο θαη απνηειεί κία ηζηνξηθή θαη νηθνινγηθή αλαζθφπεζε ηεο 
ηνπνγξαθίαο ησλ ρεηκάξξσλ θαη ησλ πδάηηθψλ πφξσλ ηεο. 

 

Παξνπζίαζε ηνπ εγρεηξηδίνπ γηα ηελ ζρνιηθή δηακεζνιάβεζε: Παξνπζίαζε ηεο έθδνζεο 
«ρνιηθή Γηακεζνιάβεζε – Έλαο Οδεγφο γηα ηελ Δπίιπζε πγθξνχζεσλ ζην ρνιείν απφ 
Οκειίθνπο» θαη ζπδήηεζε ζην ζέκα ηελ Γεπηέξα 13 Μαξηίνπ ζηνλ  Πνιπρψξν Les Yper Yper. 
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξνπζίαζεο πξαγκαηνπνηήζεθε εθπαηδεπηηθή πξνζνκνίσζε 
ζρνιηθήο δηακεζνιάβεζεο απφ ην Δξγαζηήξη Υσξίο χλνξα .Ο Οδεγφο ρνιηθήο 
Γηακεζνιάβεζεο Οκειίθσλ είλαη δηαζέζηκνο ειεθηξνληθά, ελψ δηαλέκεηαη δσξεάλ απφ ηελ 
ΑΝΣΗΓΟΝΖ.  http://www.antigone.gr/gr/news/post/321//  

 

 

Άιιεο δξάζεηο 

 

Ζ ΑΝΣΗΓΟΝΖ ζηε ξαδηνθσληθή εθπνκπή “πλαληήζεηο Πνιηηηζκώλ”: ηηο 28 
Ννεκβξίνπ ε ΑΝΣΗΓΟΝΖ θηινμελήζεθε ζην FM 100.6 εζεινληηθφ ξαδηφθσλν ηεο 
Θεζζαινλίθεο κε ζέκα ζπδήηεζεο ηελ ηαηλία SONDER ε νπνία δεκηνπξγήζεθε ζην πιαίζην 
ηνπ καζεηηθνχ θεζηηβάι ληνθηκαληέξ EUFORIA απφ ηελ νκάδα θσηνγξαθίαο ηεο 
ΑΝΣΗΓΟΝΖ θαη ηελ νκάδα καζεηψλ ηνπ 16νπ Λπθείνπ Θεζζαινλίθεο πνπ ζπκκεηείρε ζηε 
δξάζε. 

 

Ζ ΑΝΣΗΓΟΝΖ ζην Rodon FM:  ηηο 12 Ηνπλίνπ ε νκάδα θσηνγξαθίαο εθήβσλ πξνζθχγσλ 
πξαγκαηνπνίεζε επίζθεςε ζηελ πφιε ησλ εξξψλ ζηελ Πνιηηηζηηθή Δηαηξεία «ΠΡΑΞΗ». Με 
ηνπο εθεί έθεβνπο πξφζθπγεο μελαγήζεθε ζηελ πφιε, ζπκκεηείρε ζε κηα θνηλή ξαδηνθσληθή 
εθπνκπή ζην Rodon fm ζηελ νπνία ζπδεηήζεθαλ νη δξάζεηο ησλ λεψλ θαη 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ νκαδηθέο θσηνγξαθηθέο δξάζεηο. 

 

http://parallaximag.gr/agenda/events/euforia-otan-oi-mathites-scholeion-kanoun-tainies-thema-prosfygiko
http://parallaximag.gr/agenda/events/euforia-otan-oi-mathites-scholeion-kanoun-tainies-thema-prosfygiko
https://www.youtube.com/watch?v=Gn-VAHQiYPk
http://parallaximag.gr/life/oi-mathites-kanoun-ntokimanter-gia-to-prosfygiko-zitima
http://www.antigone.gr/gr/news/post/321/
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Σξηήκεξν ζηνλ Γξάκκν ζην Πάξθν Δζληθήο πκθηιίσζεο: Ζ νκάδα θσηνγξαθίαο ησλ 
εθήβσλ ζην πιαίζην ησλ θσηνγξαθηθψλ εμνξκήζεσλ θαη ησλ δηαδξαζηηθψλ εθδειψζεψλ 
ηεο, δηνξγάλσζε 3ήκεξν ζεκηλάξην λπρηεξηλήο θσηνγξάθεζεο ζηηο 20-22 Ηνπλίνπ ζην Πάξθν 
Δζληθήο πκθηιίσζεο ζηνλ Γξάκκν. Ζ παξαθνινχζεζε ηνπ ζεκηλαξίνπ ήηαλ ειεχζεξε γηα ην 
θνηλφ έηζη ψζηε λα ππάξρεη θαη δηάδξαζε κε ηνλ πιεζπζκφ ηεο πεξηνρήο. Σν πξφγξακκα 
πεξηιάκβαλε εκεξήζην θαη λπρηεξηλφ κάζεκα θσηνγξαθίαο, πνιιαπιή έθζεζε, δσγξαθηθή κε 
ην θσο, πεξηπάηνπο κε θσηνγξαθήζεηο, μελαγήζεηο θ.α. 

 

Γηνξηή απνθνίηεζεο ηνπ 16νπ Λπθείνπ Θεζζαινλίθεο: Ζ νκάδα θσηνγξαθίαο ησλ 
εθήβσλ πξνζθχγσλ, κεηά ηε ζπλεξγαζία ηεο κε ην 16ν Λχθεην γηα ηελ δεκηνπξγία 
ληνθηκαληέξ ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο Euforia θαη ηε ζπλεξγαζία ζηα πιαίζηα ησλ 
καζεκάησλ θσηνγξαθίαο ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ θαη καζεηέο ηνπ 16νπ Λπθείνπ παξνπζίαζε 
κηα κφληκε έθζεζε θσηνγξαθίαο ε έλαξμε ηεο νπνίαο έγηλε ηελ εκέξα απνθνίηεζεο ησλ 
ηειεηφθνηησλ καζεηψλ. 

 

πκκεηνρή ζε ζπλέληεπμε, TransSOL: ηηο 5 Μαΐνπ ε ΑΝΣΗΓΟΝΖ ζπκκεηείρε ζε 
ζπλέληεπμε κε ζέκα ηηο ζπιινγηθέο κνξθέο αιιειεγγχεο ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ TransSOL: 
European paths to transnational solidarity at times of crisis: Conditions, forms, role-models 
and policy responses. 

 

Κνηλή επηζηνιή 21 νξγαλώζεσλ γηα ηε ζηέγαζε αλαγλσξηζκέλσλ πξνζθύγσλ: Κνηλή 
επηζηνιή πξνο ηνλ Τπνπξγφ Μεηαλάζηεπζεο θ. Ησάλλε Μνπδάια κε ζέκα “Εεηήκαηα 
ζηέγαζεο αλαγλσξηζκέλσλ πξνζθχγσλ”. Ζ επηζηνιή είρε ζηφρν ηελ άζθεζε πίεζεο ζηελ 
θπβέξλεζε ψζηε λα δηεπθνιχλεη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηνπο πξφζθπγεο παξέρνληάο ηνπο 
νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο έληαμεο. Δπίζεο λα πξνβιέςεη ηη πξφθεηηαη λα γίλεη κε 
σθεινχκελνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην πξφγξακκα ζηέγαζεο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ 
γηα ηνπο Πξφζθπγεο έρεη παξέιζεη. http://www.antigone.gr/gr/news/post/347/  

 

Κνηλό δειηίν ηύπνπ γηα ηα βίαηα επεηζόδηα ελαληίνλ κεηαλαζηώλ θαη πξνζθύγσλ ζηε 
Μόξηα: πκκεηνρή ζε θνηλφ δειηίν ηχπνπ  κε 14 αθφκα νξγαλψζεηο κε αθνξκή  ηα επεηζφδηα 
βίαο πνπ ζεκεηψζεθαλ ελάληηα ζε κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο ζηε Μφξηα ηεο Λέζβνπ.  

http://www.antigone.gr/gr/news/post/346/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.antigone.gr/gr/news/post/347/
http://www.antigone.gr/gr/news/post/346/
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4.  16ε ηξνγγπιή Σξάπεδα Καηά ησλ Γηαθξίζεσλ 

Ο ζθνπφο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο εηήζηαο ηξνγγπιήο Σξάπεδαο ηεο ΑΝΣΗΓΟΝΖ ηνπ 2017 
ήηαλ λα δεκηνπξγήζεη εχθνξν έδαθνο γηα ζπδεηήζεηο ζρεηηθέο κε ζέκαηα δηαθξίζεσλ θαη λα 
ελεκεξψζεη θαη επαηζζεηνπνηήζεη φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θνηλσλίαο. ηε 16ε 
ηξνγγπιή Σξάπεδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηε Γεπηέξα 11 Γεθεκβξίνπ 2017 ζηελ Αζήλα, ην 
ζέκα ήηαλ: "Η κοινωνική ένηαξη ηων πποζθύγων ζηην ελληνική ππαγμαηικόηηηα".  

Ζ Πξψηε Δλφηεηα πξαγκαηεχηεθε ηελ πεξηγξαθή θαη απνηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο πνπ 
επηθξαηεί ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ πξνζθχγσλ, ελψ ε Γεχηεξε Δλφηεηα 
επηθέληξσζε ζηηο πξνηάζεηο θαη ζηηο ιχζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ θνηλσληθήο 
έληαμεο ησλ πξνζθχγσλ. 

πγθεθξηκέλα, ζηελ Πξψηε Δλφηεηα πνπ ηε ζπληφληζε ε θ. Νάγηα Σζειεπή, δηδάθηνξαο ηνπ 
Σκήκαηνο Γεσγξαθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη πληνλίζηξηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
ΝΗΔΜ, νη παξνπζηάζεηο ήηαλ νη εμήο: 

1) "Ζ επφκελε κέξα ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο ππνδνρήο: πξνθιήζεηο θαη θαιέο πξαθηηθέο ζε 
δεηήκαηα έληαμεο". (νκηιήηξηα ε θ. Μαξηαλέιια Κιψθα, κέινο ηνπ Σκήκαηνο Γηεθδίθεζεο 
Γηθαησκάησλ ηεο PRAKSIS). 

2) "Πνιηηηθέο έληαμεο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ: Πξνβιεκαηηζκνί θαη πξνθιήζεηο" 
(νκηιήηξηα ε θ. Δηξήλε Γατηάλνπ, δηδάθηνξαο Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, εξγαδφκελε ζηελ ΑΡΗ). 

3) "Απφ ηελ Τπνδνρή θαη ηελ Πξνζηαζία, ζηελ Δθπαίδεπζε θαη ηελ Έληαμε"  (νκηιήηξηα ε θ. 
Κσλζηαληίλα Σζηινκειέθε , Δπηζηεκνληθά Τπεχζπλε Δθπαηδεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ 
ΜΔΣΑδξαζεο ). 

4) "Βησκαηηθέο εκπεηξίεο απφ ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο θνηλσληθήο έληαμεο ησλ πξνζθχγσλ" 
(νκηιεηήο ν θ. Ναζξνπληίλ Νηδάκη, πνιηηηθφο πξφζθπγαο απφ ην Αθγαληζηάλ). 

ηε Γεχηεξε Δλφηεηα πνπ ηε ζπληφληζε ν θ. Κψζηαο Κνπζαμίδεο, Βαιθαληνιφγνο θαη 
Πξφζσπν Αλαθνξάο γηα ηελ Έληαμε ζην Γηεζλή Οξγαληζκφ Μεηαλάζηεπζεο, νη εηζεγήζεηο 
ήηαλ νη αθφινπζεο : 

1) "Ζ εθπφλεζε ηεο λέαο ζηξαηεγηθήο έληαμεο πξνζθχγσλ θαη κεηαλαζηψλ απφ ην 
Τπνπξγείν Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο" ( νκηιεηήο ν θ. Μηιηηάδεο Κιάπαο, Γεληθφο 
Γξακκαηέαο Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο). 

2) "Όςεηο ηνπ ξφινπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζηελ έληαμε ησλ πξνζθχγσλ : Αλαδεηψληαο 
κηα ζηξαηεγηθή γηα ηνπο κειινληηθνχο ζπκπνιίηεο καο" (νκηιεηήο ν θ. Λεπηέξεο 
Παπαγηαλλάθεο, αξκφδηνο Αληηδήκαξρνο Αζελαίσλ γηα δεηήκαηα Μεηαλαζηψλ, Πξνζθχγσλ 
θαη Γεκνηηθήο Απνθέληξσζεο). 

3) ”Ζ  πγεηνλνκηθή θάιπςε ησλ πξνζθχγσλ: παξφλ θαη κέιινλ” (νκηιήηξηα ε θ. Παλαγηψηα 
Μαληή, θνηλσληνιφγνο Τγείαο, ππεχζπλε ζρεδηαζκνχ πγεηνλνκηθήο θάιπςεο πξνζθχγσλ ζην 
ΔΚΔΠΤ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο). 

4) "Έληαμε ησλ Πξνζθχγσλ - Δλδπλάκσζε ηεο Κνηλφηεηαο - εηδηθφηεξε αλαθνξά ζηνπο 
πξφζθπγεο κε αλαπεξία" (νκηιήηξηα ε θ. Ξέληα Παζζά, Βνεζφο Πξνζηαζίαο ζηελ Ύπαηε 
Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο). 

 

 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΠΡΑΚΣΗΚΧΝ ΣΡΟΓΓΤΛΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 2017 

Ο αληηπξφεδξνο ηεο ΑΝΣΗΓΟΝΖ θ. Μηράιεο Σξεκφπνπινο πεξηέγξαςε ηηο δξάζεηο ηεο 

νξγάλσζεο ζην πξνζθπγηθφ ζηελ πεξηνρή ησλ Γηαβαηψλ Θεζζαινλίθεο, ελψ έθαλε θαη κηα 
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πεξηιεπηηθή αλαθνξά ζηηο γεληθφηεξεο παζνγέλεηεο πνπ παξνπζηάδεη ζηελ Διιάδα ην 

ζχζηεκα ηνπ αζχινπ. Ζ θ. Κιψθα απφ ηελ νξγάλσζε PRAKSIS αλαθέξζεθε ζηε ζηελή 

ζχλδεζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ ππνδνρή ησλ πξνζθχγσλ θαη ζηελ θνηλσληθή ηνπο 

έληαμε, θαζψο ηα ειιείκκαηα ζηελ πξψηε επεξεάδνπλ άκεζα ηε δεχηεξε. Δπίζεο εμήγεζε φηη 

ε εθπαίδεπζε απνηειεί ηνλ πην ζεκαληηθφ παξάγνληα γηα ηελ έληαμε.  Ζ θ. Γατηάλνπ απφ ηελ 

νξγάλσζε ΑΡΗ έθαλε κηα δηεμνδηθή παξάζεζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ δξάζεσλ ηνπ θνξέα ηεο 

εζηηάδνληαο ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζε δεηήκαηα ζηέγαζεο, πγείαο θαη λνκηθήο βνήζεηαο πξνο 

ηνπο πξφζθπγεο, ελψ πξφηεηλε ηελ εγγξαθή ησλ πξνζθπγφπνπισλ ζηηο θαλνληθέο ζρνιηθέο 

ηάμεηο θαη φρη ζε ηάμεηο ππνδνρήο. Ζ θ. Σζηινκειέθε απφ ηε ΜΔΣΑΓΡΑΖ αλαθέξζεθε ζηα 

καζήκαηα ειιεληθήο γιψζζαο πνπ ε νξγάλσζε παξέρεη ζηα πξνζθπγφπνπια πξνθεηκέλνπ 

λα εληαρζνχλ επθνιφηεξα ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Ο πνιηηηθφο πξφζθπγαο θ. Νηδάκη 

πεξηέγξαςε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πξφζθπγεο ζε κηα ζεηξά απφ ηνκείο, φπσο 

ε αδπλακία εθνδηαζκνχ ηνπο κε ΑΜΚΑ ελψ ηφληζε θαη ηε ρξεζηκφηεηα ησλ καζεκάησλ 

ειιεληθήο γιψζζαο απφ ΜΚΟ φπσο ε Solomon. ηε ζπλέρεηα ν Γξακκαηέαο 

Μεηαλαζηεπηηθήο Πνιηηηθήο θ. Κιάπαο αλαθέξζεθε ζηηο πξσηνβνπιίεο ηεο θπβέξλεζεο γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, ζηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη γηα θαιχηεξε 

αληηκεηψπηζε ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ θαζψο θαη ζηελ πξνψζεζε εθ κέξνπο ηνπ 

ππνπξγείνπ κηαο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

θαηαγξαθήο. Ο θ. Παπαγηαλλάθεο απφ ην Γήκν Αζελαίσλ ηφληζε φηη είλαη απαξαίηεηε κηα 

νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ δεηήκαηνο θνηλσληθήο έληαμεο, ελψ παξνπζίαζε ην ζεηηθφ έξγν ηνπ 

Γήκνπ ζε φ,ηη αθνξά ηα πξνγξάκκαηα ζηέγαζεο ησλ πξνζθχγσλ. Ζ θ. Μάληε απφ ην 

ππνπξγείν Τγείαο αλαθέξζεθε ζην πξφγξακκα "PHILOS" πνπ παξέρεη δσξεάλ 

ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ζηνπο πξφζθπγεο θαη - ζε ζπλεξγαζία κε ην ΚΔΔΛΠΝΟ - 

εκβνιηαζκνχο ζηα θέληξα δηακνλήο. Σέινο ε θ. Παζζηά απφ ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ 

κίιεζε ηφζν γηα ην ζηεγαζηηθφ πξφγξακκα πνπ αθνξά ελνηθηαδφκελα δηακεξίζκαηα φζν θαη 

γηα ηηο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο πνπ έρεη εθδψζεη ε Αξκνζηεία γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

πξνζθχγσλ κε αλαπεξίεο. 

http://www.antigone.gr/gr/round-table/16th-National-Round-Table/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.antigone.gr/gr/round-table/16th-National-Round-Table/
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Δλδεηθηηθέο δεκνζηεύζεηο γηα ηηο δξάζεηο ηεο ΑΝΣΗΓΟΝΖ 
ζε ειεθηξνληθά Μ.Μ.Δ 

 

Παξνπζίαζε απνηειεζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο NECME 

http://parallaximag.gr/life/poio-einai-to-antiktypo-ton-prosfygikon-roon-stis-chores-tis-evropis 

 

Αθηέξσκα ζηελ παγθόζκηα εκέξα εζεινληή  

http://parallaximag.gr/life/simera-5-dekemvriou-giortazoun-oi-ethelontes 

 

Βξάβεπζε ηεο νκάδαο θσηνγξαθίαο ζην Φεζηηβάι εθεβηθώλ ηαηληώλ Euforia  

http://parallaximag.gr/life/oi-mathites-kanoun-ntokimanter-gia-to-prosfygiko-zitima 

 

Παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ «Θεζζαινλίθε ησλ λεξώλ» εθδόζεηο ΑΝΣΗΓΟΝΖ  

http://www.amna.gr/home/article/208569/Ferte-sto-fos-tous-mpazomenous-cheimarrous-
proteinoun-oi-suggrafeis-tou-bibliou-I-Thessaloniki-ton-neron 

https://www.politismika.gr/event/%CE%B7-
%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%
CE%BA%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-
%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BD-
%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE
%B7/ 

http://www.alterthess.gr/content/vivlio-i-thessaloniki-ton-neron-ferte-sto-fos-toys-
mpazomenoys-heimarroys 

http://parallaximag.gr/life/ferte-sto-fos-tous-mpazomenous-cheimarrous-tis-thessalonikis 

http://www.cityportal.gr/articles_det1.asp?subcat_id=193&article_id=106246 

http://parallaximag.gr/agenda/events/gnoriste-tin-thessaloniki-ton-neron 

 

Select Respect Forum  

http://parallaximag.gr/agenda/events/gnoriste-tin-thessaloniki-ton-neron 

 

Αθηέξσκα ζηελ ζπζηέγαζε ησλ  νξγαλώζεσλ Πηνιεκαίσλ 29Α 

http://parallaximag.gr/thessaloniki/ptolemaion-29a-mia-apo-tis-pio-zontanes-kypseles-
anthropon-stin-poli 

 

NIEM  

https://analitis.gr/ekdhlwsh-ths-antigonh-me-thema-ta-stadia-ths-entakshs-prosfygwn-sthn-
ellada-ta-kena-kai-tis-protaseis-gia-thn-kalypsh-toys/ 

http://parallaximag.gr/life/poio-einai-to-antiktypo-ton-prosfygikon-roon-stis-chores-tis-evropis
http://parallaximag.gr/life/simera-5-dekemvriou-giortazoun-oi-ethelontes
http://parallaximag.gr/life/oi-mathites-kanoun-ntokimanter-gia-to-prosfygiko-zitima
http://www.amna.gr/home/article/208569/Ferte-sto-fos-tous-mpazomenous-cheimarrous-proteinoun-oi-suggrafeis-tou-bibliou-I-Thessaloniki-ton-neron
http://www.amna.gr/home/article/208569/Ferte-sto-fos-tous-mpazomenous-cheimarrous-proteinoun-oi-suggrafeis-tou-bibliou-I-Thessaloniki-ton-neron
https://www.politismika.gr/event/%CE%B7-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7/
https://www.politismika.gr/event/%CE%B7-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7/
https://www.politismika.gr/event/%CE%B7-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7/
https://www.politismika.gr/event/%CE%B7-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7/
https://www.politismika.gr/event/%CE%B7-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7/
https://www.politismika.gr/event/%CE%B7-%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BD%CE%B5%CF%81%CF%8E%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%CE%B7/
http://www.alterthess.gr/content/vivlio-i-thessaloniki-ton-neron-ferte-sto-fos-toys-mpazomenoys-heimarroys
http://www.alterthess.gr/content/vivlio-i-thessaloniki-ton-neron-ferte-sto-fos-toys-mpazomenoys-heimarroys
http://parallaximag.gr/life/ferte-sto-fos-tous-mpazomenous-cheimarrous-tis-thessalonikis
http://www.cityportal.gr/articles_det1.asp?subcat_id=193&article_id=106246
http://parallaximag.gr/agenda/events/gnoriste-tin-thessaloniki-ton-neron
http://parallaximag.gr/agenda/events/gnoriste-tin-thessaloniki-ton-neron
http://parallaximag.gr/thessaloniki/ptolemaion-29a-mia-apo-tis-pio-zontanes-kypseles-anthropon-stin-poli
http://parallaximag.gr/thessaloniki/ptolemaion-29a-mia-apo-tis-pio-zontanes-kypseles-anthropon-stin-poli
https://analitis.gr/ekdhlwsh-ths-antigonh-me-thema-ta-stadia-ths-entakshs-prosfygwn-sthn-ellada-ta-kena-kai-tis-protaseis-gia-thn-kalypsh-toys/
https://analitis.gr/ekdhlwsh-ths-antigonh-me-thema-ta-stadia-ths-entakshs-prosfygwn-sthn-ellada-ta-kena-kai-tis-protaseis-gia-thn-kalypsh-toys/
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Φπρηθή αλζεθηηθόηεηα  

http://parallaximag.gr/life/psychiki-endynamosi-kai-anthektikotita-anergon 

http://socialpolicy.gr/2017/08/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE
%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1-
%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CF%89%CF%83%
CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1.html 

http://www.thessnews.gr/article/50414/anergoi-tritis-ergasiakis-ilikias 

 

Ζ ΑΝΣΗΓΟΝΖ ζην Thessaloniki pride 

http://avmag.gr/78246/78246/ 

http://www.gayhellas.gr/gh/%CF%84%CE%B9-
%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CF%83%CE%AD%CE%BD%CE%B1-
%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1-
%CF%84%CE%BF%CF%85-6%CE%BF%CF%85/ 

 

Μαζήκαηα θσηνγξαθίαο θαη ζπκκεηνρή ζην Euforia 

http://parallaximag.gr/agenda/events/euforia-otan-oi-mathites-scholeion-kanoun-tainies-
thema-prosfygiko 

 

Μαζήκαηα ζθαθηνύ ζηα Γηαβαηα  

http://parallaximag.gr/thessaloniki/reportaz/oi-skakistes-ton-diavaton 

 

Δξγαζηήξην καγεηξηθήο  

http://parallaximag.gr/agenda/events/magirevoume-ke-trome 

 

Παγθόζκηα εκέξα ΡΟΜΑ 

http://parallaximag.gr/life/vouli-ton-ellinon-giortazi-tin-pagkosmia-imera-roma 

http://www.businessnews.gr/article/71047/ggif-topothetisi-gia-tin-pagkosmia-imera-roma 

http://news.in.gr/greece/article/?aid=1500138958 

http://parallaximag.gr/life/etsi-giortase-poli-tin-pagkosmia-imera-roma 

http://alterthess.gr/content/pagkosmia-imera-roma-drasi-enimerosis-kai-synaylia-sti-
thessaloniki 

http://www.thessnews.gr/article/30467/draseis-eyaisthitopoiiseis-sto-leyko-pyrgo-gia-tin-
pagkosmia-imera-roma 

http://www.thestival.gr/culture/actions/item/304078-me-xoro-kai-tragoudi-giortazetai-i-
pagkosmia-imera-roma-sti-thessaloniki-foto-vi 

http://parallaximag.gr/life/psychiki-endynamosi-kai-anthektikotita-anergon
http://socialpolicy.gr/2017/08/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1.html
http://socialpolicy.gr/2017/08/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1.html
http://socialpolicy.gr/2017/08/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1.html
http://socialpolicy.gr/2017/08/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1.html
http://socialpolicy.gr/2017/08/%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%AC%CE%BC%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%B1.html
http://www.thessnews.gr/article/50414/anergoi-tritis-ergasiakis-ilikias
http://avmag.gr/78246/78246/
http://www.gayhellas.gr/gh/%CF%84%CE%B9-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CF%83%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-6%CE%BF%CF%85/
http://www.gayhellas.gr/gh/%CF%84%CE%B9-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CF%83%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-6%CE%BF%CF%85/
http://www.gayhellas.gr/gh/%CF%84%CE%B9-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CF%83%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-6%CE%BF%CF%85/
http://www.gayhellas.gr/gh/%CF%84%CE%B9-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CF%83%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-6%CE%BF%CF%85/
http://www.gayhellas.gr/gh/%CF%84%CE%B9-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B1%CE%AF%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B5%CF%83%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CF%84%CE%BF-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-6%CE%BF%CF%85/
http://parallaximag.gr/agenda/events/euforia-otan-oi-mathites-scholeion-kanoun-tainies-thema-prosfygiko
http://parallaximag.gr/agenda/events/euforia-otan-oi-mathites-scholeion-kanoun-tainies-thema-prosfygiko
http://parallaximag.gr/thessaloniki/reportaz/oi-skakistes-ton-diavaton
http://parallaximag.gr/agenda/events/magirevoume-ke-trome
http://parallaximag.gr/life/vouli-ton-ellinon-giortazi-tin-pagkosmia-imera-roma
http://www.businessnews.gr/article/71047/ggif-topothetisi-gia-tin-pagkosmia-imera-roma
http://news.in.gr/greece/article/?aid=1500138958
http://parallaximag.gr/life/etsi-giortase-poli-tin-pagkosmia-imera-roma
http://alterthess.gr/content/pagkosmia-imera-roma-drasi-enimerosis-kai-synaylia-sti-thessaloniki
http://alterthess.gr/content/pagkosmia-imera-roma-drasi-enimerosis-kai-synaylia-sti-thessaloniki
http://www.thessnews.gr/article/30467/draseis-eyaisthitopoiiseis-sto-leyko-pyrgo-gia-tin-pagkosmia-imera-roma
http://www.thessnews.gr/article/30467/draseis-eyaisthitopoiiseis-sto-leyko-pyrgo-gia-tin-pagkosmia-imera-roma
http://www.thestival.gr/culture/actions/item/304078-me-xoro-kai-tragoudi-giortazetai-i-pagkosmia-imera-roma-sti-thessaloniki-foto-vi
http://www.thestival.gr/culture/actions/item/304078-me-xoro-kai-tragoudi-giortazetai-i-pagkosmia-imera-roma-sti-thessaloniki-foto-vi
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http://www.stokokkino.gr/article/1000000000056617/Pagkosmia-imera-Roma--Drasi-
enimerosis-kai-sunaulia-sti-THessaloniki 

http://www.thessnews.gr/article/30467/draseis-eyaisthitopoiiseis-sto-leyko-pyrgo-gia-tin-
pagkosmia-imera-roma 

http://www.rthess.gr/articles_det.asp?artid=78288 

http://www.thessnews.gr/article/30333/i-thessaloniki-gnorizei-kalytera-tous-roma 

http://www.cityportal.gr/articles_det1.asp?subcat_id=16&article_id=94492 

https://www.ekirikas.com/%ce%bf%ce%b9-%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ac-
%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%ac%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bd-
%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%af%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-
%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%b9/ 

https://makthes.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE
%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-
%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-
%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9/ 

http://www.praktoreio-macedonia.gr/article/8932/Oi-Roma-giortazoun-kai-os-nomades-
dinoun-paradeigma-gia-enan-kosmo-choris-sunora 

http://parallaximag.gr/life/pagkosmia-imera-roma-giorti-ton-tsinganon 

 

ρνιηθή δηακεζνιάβεζε  

http://www.praktoreio-macedonia.gr/article/8131/Odigos-gia-ti-scholiki-diamesolabisi-apo-ti-
MKO-ANTIGONI 

 

ARTS: Δθζέζεηο θαη εθζεζε ζην Μαθεδνληθό κνπζείν κνληέξλαο ηέρλεο  

http://www.thesspress.gr/index.php/politismos/item/100903-ta-psuchika-provlimata-ginontai-
texni-sto-mouseio-0sugxronis-texnis.html?tmpl=component&print=1 

http://www.documentonews.gr/article/atoma-poy-antimetwpisan-psyxika-problhmata-
anakalyptoyn-ton-kallitexnh-mesa-toys 

http://www.typosthes.gr/gr/igia-epistimi/article/122469/ekthesi-sto-mmst-i-tehni-mesa-apo-ta-
psuhika-provlima/ 

http://www.praktoreio-ygeias.gr/article/4058/Atoma-pou-antimetopisan-psuchika-problimata-
anakaluptoun-ton-kallitechni-pou-ekruban-mesa-tous-------- 

http://www.ert.gr/eidiseis/omadiki-ekthesi-zografikis-apikonisi-tou-prosopou-se-diaforous-
politismous/ 

 

NECME: Δλαξμε έξεπλαο  

http://www.praktoreio-macedonia.gr/article/6958/Ti-pisteuei-i-europaiki-koinonia-gia-ti-
metanasteusi-ereuna-me-elliniki-summetochi- 

 

 

http://www.stokokkino.gr/article/1000000000056617/Pagkosmia-imera-Roma--Drasi-enimerosis-kai-sunaulia-sti-THessaloniki
http://www.stokokkino.gr/article/1000000000056617/Pagkosmia-imera-Roma--Drasi-enimerosis-kai-sunaulia-sti-THessaloniki
http://www.thessnews.gr/article/30467/draseis-eyaisthitopoiiseis-sto-leyko-pyrgo-gia-tin-pagkosmia-imera-roma
http://www.thessnews.gr/article/30467/draseis-eyaisthitopoiiseis-sto-leyko-pyrgo-gia-tin-pagkosmia-imera-roma
http://www.rthess.gr/articles_det.asp?artid=78288
http://www.thessnews.gr/article/30333/i-thessaloniki-gnorizei-kalytera-tous-roma
http://www.cityportal.gr/articles_det1.asp?subcat_id=16&article_id=94492
https://www.ekirikas.com/%ce%bf%ce%b9-%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ac-%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%ac%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%af%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%b9/
https://www.ekirikas.com/%ce%bf%ce%b9-%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ac-%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%ac%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%af%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%b9/
https://www.ekirikas.com/%ce%bf%ce%b9-%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ac-%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%ac%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%af%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%b9/
https://www.ekirikas.com/%ce%bf%ce%b9-%cf%81%ce%bf%ce%bc%ce%ac-%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%ac%ce%b6%ce%bf%cf%85%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%b4%ce%af%ce%bd%ce%bf%cf%85%ce%bd-%cf%80%ce%b1%cf%81%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%b9/
https://makthes.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9/
https://makthes.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9/
https://makthes.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9/
https://makthes.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9/
https://makthes.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9/
http://www.praktoreio-macedonia.gr/article/8932/Oi-Roma-giortazoun-kai-os-nomades-dinoun-paradeigma-gia-enan-kosmo-choris-sunora
http://www.praktoreio-macedonia.gr/article/8932/Oi-Roma-giortazoun-kai-os-nomades-dinoun-paradeigma-gia-enan-kosmo-choris-sunora
http://parallaximag.gr/life/pagkosmia-imera-roma-giorti-ton-tsinganon
http://www.praktoreio-macedonia.gr/article/8131/Odigos-gia-ti-scholiki-diamesolabisi-apo-ti-MKO-ANTIGONI
http://www.praktoreio-macedonia.gr/article/8131/Odigos-gia-ti-scholiki-diamesolabisi-apo-ti-MKO-ANTIGONI
http://www.thesspress.gr/index.php/politismos/item/100903-ta-psuchika-provlimata-ginontai-texni-sto-mouseio-0sugxronis-texnis.html?tmpl=component&print=1
http://www.thesspress.gr/index.php/politismos/item/100903-ta-psuchika-provlimata-ginontai-texni-sto-mouseio-0sugxronis-texnis.html?tmpl=component&print=1
http://www.documentonews.gr/article/atoma-poy-antimetwpisan-psyxika-problhmata-anakalyptoyn-ton-kallitexnh-mesa-toys
http://www.documentonews.gr/article/atoma-poy-antimetwpisan-psyxika-problhmata-anakalyptoyn-ton-kallitexnh-mesa-toys
http://www.typosthes.gr/gr/igia-epistimi/article/122469/ekthesi-sto-mmst-i-tehni-mesa-apo-ta-psuhika-provlima/
http://www.typosthes.gr/gr/igia-epistimi/article/122469/ekthesi-sto-mmst-i-tehni-mesa-apo-ta-psuhika-provlima/
http://www.praktoreio-ygeias.gr/article/4058/Atoma-pou-antimetopisan-psuchika-problimata-anakaluptoun-ton-kallitechni-pou-ekruban-mesa-tous--------
http://www.praktoreio-ygeias.gr/article/4058/Atoma-pou-antimetopisan-psuchika-problimata-anakaluptoun-ton-kallitechni-pou-ekruban-mesa-tous--------
http://www.ert.gr/eidiseis/omadiki-ekthesi-zografikis-apikonisi-tou-prosopou-se-diaforous-politismous/
http://www.ert.gr/eidiseis/omadiki-ekthesi-zografikis-apikonisi-tou-prosopou-se-diaforous-politismous/
http://www.praktoreio-macedonia.gr/article/6958/Ti-pisteuei-i-europaiki-koinonia-gia-ti-metanasteusi-ereuna-me-elliniki-summetochi-
http://www.praktoreio-macedonia.gr/article/6958/Ti-pisteuei-i-europaiki-koinonia-gia-ti-metanasteusi-ereuna-me-elliniki-summetochi-
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ΑΝΣΗΓΟΝΖ - Κέληξν Πιεξνθφξεζεο θαη Σεθκεξίσζεο 

γηα ην Ραηζηζκφ, ηελ Οηθνινγία, ηελ Δηξήλε θαη ηε Με Βία 

ΜΖ ΚΔΡΓΟΚΟΠΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ - ΜΖ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΖ ΟΡΓΑΝΩΖ 

Πηνιεκαίσλ 29Α, 6
νο

 φξνθνο, 54630 Θεζζαινλίθε 

ηει: +30-2310-285.688, θαμ: +30-2310-222.503 

info@antigone.gr       www.antigone.gr 

Skype: antigone.information.centre 

 

Μαζήκαηα θσηνγξαθίαο  

http://parallaximag.gr/thessaloniki/thessaloniki-mesa-apo-ta-matia-ton-prosfigon 

 

Κνπθινζέαηξν ζηα Γηαβαηά  

http://parallaximag.gr/thessaloniki/ena-kouklotheatro-gia-mikrous-ke-megalous-sta-diavata 

 

Σα θνπηηά ηεο αγάπεο  

http://parallaximag.gr/thessaloniki/dite-pos-eftasan-ta-koutia-tis-agapis-sti-thessaloniki 

 

Αγάπε κίζνο κηα έξεπλα ηεο Αληηγόλεο κε αθνξκή ην Thessaloniki pride 

http://www.alfhellas.gr/blog/%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CF%80%CE%B7-
%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%82 

http://parallaximag.gr/life/agapi-misos 

http://www.gayhellas.gr/gh/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce
%b7-thessaloniki-pride-%ce%b1%ce%b3%ce%ac%cf%80%ce%b7-
%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%bf%cf%82/ 

http://avmag.gr/71118/71118/ 

 

 

ETHΗΑ ΔΚΘΔΖ "ΑΝΣΗΓΟΝΖ" ΓΗΑ ΣΟ ΔΣΟ 2017: 

 Καηαγξαθή θαηλνκέλσλ, δεηεκάησλ θαη θξνπζκάησλ, ξαηζηζκνχ, δηαθξίζεσλ, μελνθνβίαο 
αιιά θαη Δξεπλεηηθψλ Μειεηψλ ή Καιψλ Πξαθηηθψλ ηεο Γηνίθεζεο ζηνπο 6 θξίζηκνπο ηνκείο 
ηεο Απαζρφιεζεο, ηεο Ννκνζεζίαο, ηεο Δθπαίδεπζεο, ηεο ηέγαζεο, ηεο Ραηζηζηηθήο Βίαο 
θαη ηεο Τγείαο & Πξφλνηαο. 

http://www.antigone.gr/files/announcements/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%9
9%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%202017_%CE%
91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%93%CE%9F%CE%9D%CE%97.pdf 

 

 

Ννκηθή έθζεζε γηα ηε λέα λνκνζεζία πεξί δηαθξίζεσλ ζηελ Διιάδα 

http://www.antigone.gr/files/en/library/research-and-studies-specifically-for-greece/2016/002-
el-nd-2017-new_anti-discrimination_law_in_greece.pdf 

 

 

http://parallaximag.gr/thessaloniki/thessaloniki-mesa-apo-ta-matia-ton-prosfigon
http://parallaximag.gr/thessaloniki/ena-kouklotheatro-gia-mikrous-ke-megalous-sta-diavata
http://parallaximag.gr/thessaloniki/dite-pos-eftasan-ta-koutia-tis-agapis-sti-thessaloniki
http://www.alfhellas.gr/blog/%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CF%80%CE%B7-%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%82
http://www.alfhellas.gr/blog/%CE%B1%CE%B3%CE%AC%CF%80%CE%B7-%CE%BC%CE%AF%CF%83%CE%BF%CF%82
http://parallaximag.gr/life/agapi-misos
http://www.gayhellas.gr/gh/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%b7-thessaloniki-pride-%ce%b1%ce%b3%ce%ac%cf%80%ce%b7-%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%bf%cf%82/
http://www.gayhellas.gr/gh/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%b7-thessaloniki-pride-%ce%b1%ce%b3%ce%ac%cf%80%ce%b7-%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%bf%cf%82/
http://www.gayhellas.gr/gh/%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b9%ce%b3%ce%bf%ce%bd%ce%b7-thessaloniki-pride-%ce%b1%ce%b3%ce%ac%cf%80%ce%b7-%ce%bc%ce%af%cf%83%ce%bf%cf%82/
http://avmag.gr/71118/71118/
http://www.antigone.gr/files/announcements/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%202017_%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%93%CE%9F%CE%9D%CE%97.pdf
http://www.antigone.gr/files/announcements/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%202017_%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%93%CE%9F%CE%9D%CE%97.pdf
http://www.antigone.gr/files/announcements/%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3%CE%99%CE%91%20%CE%95%CE%9A%CE%98%CE%95%CE%A3%CE%97%202017_%CE%91%CE%9D%CE%A4%CE%99%CE%93%CE%9F%CE%9D%CE%97.pdf
http://www.antigone.gr/files/en/library/research-and-studies-specifically-for-greece/2016/002-el-nd-2017-new_anti-discrimination_law_in_greece.pdf
http://www.antigone.gr/files/en/library/research-and-studies-specifically-for-greece/2016/002-el-nd-2017-new_anti-discrimination_law_in_greece.pdf

