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Κατά τη διάρκεια του 2018 η «ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για το 
Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία» ανέπτυξε μια πλούσια δραστηριότητα: 

- Ετοίμασε αναφορές έρευνας για το LEGALNET 

- Συντόνισε και συμμετείχε σε έργα που χρηματοδότησαν η Ευρωπαϊκή Ένωση 
καθώς και διεθνή και εθνικά ιδιωτικά ιδρύματα  

- Οργάνωσε διάφορες εθελοντικές δράσεις και συμμετείχε σε δίκτυα και δράσεις 
άλλων φορέων  

- Διεξήγαγε την 17η Εθνική Στρογγυλή Τράπεζα κατά των διακρίσεων.  
 

1. LEGALΝET: Ευρωπαϊκό Δίκτυο ειδικευμένων νομικών πάνω 
στην ισότητα των φύλων και τη 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 
περιλαμβάνουν την εξειδικευμένη παρακολούθηση όλων των θεσμικών προόδων πάνω στο 
νομοθετικό και νομολογιακό επίπεδο, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της αρχής ίσης 
μεταχείρισης μεταξύ των μελών-κρατών της ΕΕ, σύμφωνα με τις Οδηγίες 43/2000 και 
78/2000.  

Τον Νοέμβριο του 2018 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ επιλέχτηκε να ανανεώσει τη συμμετοχή της στο 
προαναφερθέν Δίκτυο. Συνολικά, από το 2010, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ έχει επιλεγεί επί τέσσερις 
συνεχόμενες φορές για να συμμετάσχει εκπροσωπώντας την Ελλάδα στο συγκεκριμένο 
Δίκτυο, εκτελώντας ετησίως μια σειρά επιστημονικών μελετών ακολουθώντας το αίτημα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Τα παραδοτέα έργα - μελέτες που αφορούσαν το έτος 2018 ήταν τα ακόλουθα:  

- Ετήσια Αναφορά πάνω στην εφαρμογή των Οδηγιών μη-διακρίσεων στην Ελλάδα που 
αφορούν στο προηγούμενο έτος 2017: βασικό κείμενο και περίληψη (120 σελίδες)  

- Σύντομες Αναφορές: 

α) Αποκλεισμός Ελλήνων πολιτών από διορισμούς σε Δημαρχίες, Περιφέρειες και 
Κοινωνικές Υπηρεσίες της χώρας εξαιτίας της εθνικής τους καταγωγής 

β) Κατάργηση του ορίου ηλικίας για τη θέση ειδικευόμενου γιατρού στο Εθνικό Σύστημα 
Υγείας 

γ) Μη εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης σε διαγωνισμό που διοργανώθηκε από το 
Υπουργείο Εξωτερικών 

δ) Αναγνώριση παροχών σχετικά με την πρόσβαση στο ασφαλιστικό σύστημα και την 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

3. Θεματική Μελέτη :  Ερωτηματολόγιο για τις αρμοδιότητες του Φορέα προώθησης της 
ίσης μεταχείρισης 

4. Περιπτωσιολογική Αναφορά : Η πολλαπλή και η διαθεματική διάκριση 
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FRANET 
 

Τον Σεπτέμβριο του 2018 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ - σε συνεργασία υπό το συντονισμό του Κέντρου 
Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου (Κ.Ε.Σ.Δ)/ Ιδρύματος Τσάτσου - επιλέχτηκε μαζί με την 
Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου να συμμετάσχει στο Πρόγραμμα 
FRANET με στόχο τη συλλογή και την προώθηση στατιστικών στοιχείων και δεδομένων και 
την παροχή υπηρεσιών επιστημονικής έρευνας αναφορικά με ζητήματα θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Η εφαρμογή του Προγράμματος FRANET άρχισε τον Ιανουάριο του 2019. 

  
Το FRANET είναι το ερευνητικό διεπιστημονικό δίκτυο που έχει συσταθεί από το FRA, 
δηλαδή τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ. Αποτελείται από συμβαλλόμενους 
φορείς σε κάθε κράτος - μέλος της ΕΕ οι οποίοι, κατόπιν αιτήματος του, παρέχουν στο FRA 
τα σχετικά στοιχεία για θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, ώστε να διευκολύνουν τις 
συγκριτικές αναλύσεις του Οργανισμού. 

 

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 
 

2.1 Έργα σε εξέλιξη 

 
-National Integration Evaluation Mechanism ALL IN FOR INTEGRATION (NIEM): To 
NIEM είναι ένα ευρωπαϊκό, επιστημονικό έργο που αφορά στην ένταξη πληθυσμών που 
βρίσκονται υπό το καθεστώς διεθνούς προστασίας. Οι συμμετέχοντες φορείς προέρχονται 
από τις χώρες: Ελλάδα, Πολωνία, Βέλγιο, Ισπανία, Πορτογαλία, Βουλγαρία, Δημοκρατία της 
Τσεχίας, Γαλλία, Ουγγαρία, Ιταλία, Λατβία, Λιθουανία, Ολλανδία, Ρουμανία, Σλοβενία και 
Σουηδία. Το έργο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος European Asylum, 
Migration and Integration Fund AMIF από τον Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021.  

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

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

-Reflective Expressive Artistic Learning (REAL): Οργανώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, 
την Πορτογαλία, την Πολωνία, τη Λιθουανία και την Ελλάδα συνεργάζονται σε ένα έργο που 
διερευνά τις ευκαιρίες μάθησης για τους νέους ανθρώπους με αναπηρία στον καλλιτεχνικό 
τομέα. Το έργο αντανακλά πρακτικές συμπερίληψης που μπορούν να αποτελέσουν 
έμπνευση για καλλιτέχνες με αναπηρία. Περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δράσεις σε κάθε χώρα 
εταίρο καθώς επίσης και διεθνείς συναντήσεις, επιμορφωτικές εκδηλώσεις, διαδικτυακές 
ανοιχτές συζητήσεις και δράσεις αξιολόγησης. Το έργο   Erasmus+ KA2 ξεκίνησε τον Ιούλιο 
του 2018 και πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2020.  
http://www.antigone.gr/gr/projects/project/51/description/  
 
- Τα πάντα RE: Το έργο “Τα πάντα RE” έχει στόχο την ενημέρωση του γενικού πληθυσμού 
και της μαθητικής κοινότητας για τη λογική και βιώσιμη χρήση των οικιακών αποβλήτων, σε 
μία προσπάθεια να καλύψει το κενό ενημέρωσης που υπάρχει στην Περιφέρεια της 
Θεσσαλονίκης για την ανακύκλωση, την επανάχρηση, την περιβαλλοντική προστασία και τον 
εθελοντισμό. Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν ενημερωτικά εργαστήρια σε σχολεία, 
συλλογή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της 
τοπικής κοινωνίας. Το έργο έχει διάρκεια ενός έτους και πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2019 
με χρηματοδότηση από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  

http://www.antigone.gr/gr/projects/project/36/description/
http://www.forintegration.eu/pl/project-partners
http://www.antigone.gr/gr/projects/project/51/description/
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http://www.antigone.gr/gr/projects/project/53/description/   

 

-Schools for change: Για έβδομη συνεχόμενη σχολική χρονιά η ΑΝΤΙΓΟΝΗ σε συνεργασία 
με το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας συνεχίζει τον σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων από 
κοινού με την τοπική σχολική κοινότητα. Συγκεκριμένα πραγματοποιεί εκπαιδευτικά 
προγράμματα και δράσεις μη τυπικής μάθησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα όχι μόνο στη 
Θεσσαλονίκη αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Φέτος, για τρίτη σχολική χρονιά, το 
έργο εστιάζει στην προώθηση της σχολικής διαμεσολάβησης ομηλίκων σαν έναν τρόπο 
ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων στο σχολείο και την ομάδα. Παράλληλα, το έργο 
περιλαμβάνει δραστηριότητες και σε άλλες θεματικές ενότητες όπως: ξενοφοβία-ρατσισμός, 
ισότητα φύλων, ρητορική μίσους, οικολογία και κοινωνία κ.ά.  

Το σύνολο των εκπαιδευτικών δράσεων της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ στοχεύει στην προώθηση της 
εκπαίδευσης για την ειρήνη μέσα από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Αυτό 
πιστεύουμε πως αποτελεί τη βάση για ένα δημοκρατικό και συμμετοχικό σχολείο για όλους / 
όλες τους / τις μαθητές/ριες. Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων για μαθητές/ριες κάθε ηλικίας, εργαστήρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 
καθώς και βιωματικές δράσεις ευαισθητοποίησης για γονείς. Το Schools for Change 
ξεκίνησε το 2012 και συνεχίζει εώς σήμερα κάθε σχολική χρονιά. Έως τώρα έχουν 
πραγματοποιηθεί περισσότερα από 1.400 εκπαιδευτικά εργαστήρια και δράσεις στη 
Θεσσαλονίκη και άλλους νομούς της Ελλάδας (ενδεικτικά σε Κοζάνη, Ιωάννινα, Πέλλα, 
Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική, Κιλκίς).  

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

- Building Relationships and Integration by Developing local Groups and Enhancing 
Solidarity (BRIDGES): Στο πλαίσιο του έργου 9 οργανώσεις από 5 χώρες (Ιταλία, Ισπανία, 
Αυστρία, Κροατία και Ελλάδα) συνεργάζονται και διαδρούν με τις τοπικές κοινωνίες με στόχο 
την ενδυνάμωση της κοινωνίας στο σύνολό της, μέσα από την ενίσχυση του δημόσιου 
διαλόγου και της αμοιβαίας ανταλλαγής ανάμεσα σε πολίτες τρίτων χωρών και χωρών της 
ΕΕ. Το έργο περιλαμβάνει χαρτογράφηση αναγκών του επιλεγμένου δείγματος ανθρώπων 
από κάθε περιοχή, συμμετοχικές συναντήσεις της τοπικής κοινωνίας, σχεδιασμό κοινών 
δράσεων γειτονιάς (αθλητικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων), εθελοντικές 
δράσεις για την ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών και συνεχείς δράσεις επικοινωνίας του 
έργου όπως διαδικτυακή καμπάνια, εκδηλώσεις κ.ά. Το έργο χρηματοδοτείται από το EU 
Asylum, Migration and Integration Fund, ξεκίνησε το 2018 και πρόκειται να ολοκληρωθεί το 
2020.  

http://www.antigone.gr/gr/projects/project/52/description/    

 

-MED-looking Youth Shaping EU Policy for a “Ready Europe” (RE-YourEU): Ο 
βασικότερος στόχος του έργου είναι να δεσμεύσει τις συμμετέχουσες χώρες (Ιταλία, Ισπανία, 
Ελλάδα) να εφαρμόσουν αντιρατσιστικές πολιτικές και πρακτικές για την ένταξη των 
μεταναστών, κινητοποιώντας τες προς την ανάπτυξη και προώθηση απτών και 
συμμετοχικών προσεγγίσεων στη “μεταναστευτική κρίση”, ζήτημα που ταλανίζει την ΕΕ. 
Ζητούμενο αποτελεί να αποσαφηνιστούν οι όροι “ένταξη” και “ενσωμάτωση” καθώς και οι 
πολιτικές που υπαγορεύουν σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στη βάση της 
προώθησης της ευρωπαϊκής πολιτότητας και των κοινών αξιών της ελευθερίας, της ανοχής 
και της μη διάκρισης μέσα από την εκπαίδευση, το έργο προωθεί την άμεση εμπλοκή και 
συμμετοχή νέων ανθρώπων στη χάραξη πολιτικής μέσα από τον δομημένο διάλογο, μία 
διαδικασία που διασφαλίζει να κατανοηθούν έννοιες και να τεθούν οι βάσεις για 

http://www.antigone.gr/gr/projects/project/53/description/
http://www.antigone.gr/gr/projects/project/4/description/
http://www.antigone.gr/gr/projects/project/52/description/
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κινητοποίηση των νέων, επόμενων γενιών της ΕΕ. Αυτό το Erasmus+ έργο ξεκίνησε τον 
Οκτώβριο του 2017 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2019.  

http://www.antigone.gr/gr/projects/project/40/description/  

 

-The route of solidarity: Citizens’ pathways towards and inclusive Europe (TROS): 
Ενεργοί/ες εθελοντές/ριες και πολίτες από Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Κροατία συμμετέχουν 
σε σειρά διεθνών συναντήσεων και διαδικτυακών δράσεων με στόχο να μοιραστούν την 
εμπειρία από την εργασία τους στο πεδίο του προσφυγικού, μεταναστευτικού. Παράλληλα, 
αναπτύσσεται ένα διαδικτυακό αρχείο που περιλαμβάνει τη «διαδρομή» της μετανάστευσης 
αλλά και της αλληλεγγύης στην Ευρώπη. Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ ήταν συντονίστρια οργάνωση της 4ης 
συνάντησης του έργου στη Λέσβο στις 23-29 Μαΐου ενώ η οργάνωση φιλοξένησε επίσης την 
6η συνάντηση του έργου στη Θεσσαλονίκη στις 17-23 Οκτωβρίου. Το TROS ξεκίνησε τον 
Οκτώβριο του 2017 και ολοκληρώνεται τον Μάρτιο 2019 με τη χρηματοδότηση του    
Education, Audiovisual and Culture Agency (EACEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

http://www.antigone.gr/gr/projects/project/39/description/  

 

-Cross the Borders: Το έργο υποστηρίζει επαγγελματίες youth workers μέσα από την 
υλοποίηση δράσεων που περιλαμβάνουν διεθνή σεμινάρια, εκπαιδεύσεις, εκδηλώσεις 
δικτύωσης, επισκέψεις μελέτης και παρακολούθησης εργασίας σε οργανώσεις που είναι 
ενεργές στο πεδίο της νεολαίας. Η συνεργασία ανάμεσα σε Ελλάδα, Ιταλία, Ουγγαρία και 
Ισπανία στοχεύει στην ανταλλαγή καλών πρακτικών ανάμεσα σε youth workers στον τομέα 
της μετανάστευσης καθώς και η ενδυνάμωση των επαγγελματιών στο μεταναστευτικό, 
προσφυγικό ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται καλύτερα τις συνθήκες πίεσης στην εργασία 
τους. Το έργο Erasmus+ KA1 ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2018 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 
του 2019.   

http://www.antigone.gr/gr/projects/project/47/description/ 

 

-Words are stones: Το έργο επιχειρεί να κινητοποιήσει ακτιβιστές/ριες και ενεργούς/ες 
πολίτες από Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Αυστρία και Κύπρο ενάντια στη νομιμοποίηση 
του ρατσισμού και της ξενοφοβίας που φαίνεται να λαμβάνει χώρα σε πολιτιστικό, κοινωνικό, 
πολιτικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο μέσων ενημέρωσης. Περιλαμβάνει τη διεξαγωγή 
έρευνας και τη διάχυση πληροφόρησης μέσα από δραστηριότητες όπως διεθνείς και εθνικές 
συναντήσεις νέων, δημοσίευση ερευνών και εγχειριδίων, βίντεο κλιπ, ιστοσελίδων κ.ά. Το 
έργο, που χρηματοδοτείται από το Europe for Citizens, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο 2018 και θα 
ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2020.  

http://www.antigone.gr/gr/projects/project/50/description/ 

 

-Managing Issues of Controversy by human Rights educatiON (M.I.C.R.ON!):  

Το έργο “MICRON!” συμβάλλει στην προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, στην 
ενίσχυση του εκδημοκρατισμού και στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού στη λειτουργία 
του σχολείου. Περιλαμβάνει μία σειρά από δραστηριότητες που κύριο στόχο έχουν την 
ενημέρωση και κινητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας (κυρίως στελεχών εκπαίδευσης, 
διευθυντών σχολείων και εκπαιδευτικών) σε ζητήματα που αφορούν στην εκπαίδευση για 
την ειρήνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε 5 νομούς (Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Αχαΐας, 
Ηρακλείου και Λέσβου). Οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου 
περιλαμβάνουν τη μετάφραση εγχειριδίου για εκπαιδευτικούς με θέμα τη διαχείριση της 
αντιπαράθεσης στο σχολικό περιβάλλον, εργαστήρια με στελέχη εκπαίδευσης και 

http://www.antigone.gr/gr/projects/project/40/description/
http://www.antigone.gr/gr/projects/project/39/description/
http://www.antigone.gr/gr/projects/project/50/description/
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εκπαιδευτικούς στις 5 περιοχές του έργου καθώς και διοργάνωση τελικού συνεδρίου στη 
Θεσσαλονίκη. Το έργο χρηματοδοτείται από το Democratic and Inclusive School Culture in 
Operation programme του Συμβουλίου της Ευρώπης; ξεκίνησε τον  Σεπτέμβριο του 2018 και 
πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του 2019.  

http://www.antigone.gr/gr/projects/project/48/description/  

 

-SalonIC: Symbiosis ‘n’ InterCulturality (SIC): Το έργο αφορά στη διοργάνωση ενός 
διαπολιτισμικού φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη που θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή 
διαφόρων πολιτισμικών οργανώσεων και καλλιτεχνών. Στόχος είναι η γνωριμία με την 
ανθρωπογεωγραφία της πόλης και του διαπολιτισμικού της χαρακτήρα μέσα από μία 
συμμετοχική και βιωματική διαδικασία. Μέσα από το έργο προωθείται ο διαπολιτισμικός 
διάλογος και η άρση των στερεοτύπων ενώ ενισχύεται η αλληλεγγύη και η αμοιβαία 
κατανόηση. Το διήμερο αυτό φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2018. Το έργο 
υποστηρίζεται από το Ίδρυμα Ωνάσης και το Πρόγραμμα Χορηγιών και Ενισχύσεων των 
μελών του Συνδέσμου Υποτρόφων. 

http://www.antigone.gr/gr/projects/project/49/description/  

 

-Μαζί στη Γειτονιά μας: Οι οργανώσεις ΑΝΤΙΓΟΝΗ και ADDART υλοποιούν τις δράσεις του 
έργου σε 6 δημοτικά σχολεία του δήμου Θεσσαλονίκης. Η δράση πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ανοιχτά Σχολεία στη Γειτονιά», μία πρωτοβουλία του Δήμου 
Θεσσαλονίκης σε συνεργασία και την οργάνωση Creativity Platform. Το πρόγραμμα 
ξεκίνησε τον Ιούνιο και θα ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2018. Πραγματοποιείται με την 
υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.   

http://www.antigone.gr/gr/projects/project/46/description/  

 

-UNINTEGRA: Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετέχει στην υλοποίηση δράσεων υπό το έργο 
UNINTEGRA στην Ελλάδα. Η οργάνωση έχει αναλάβει την προετοιμασία ενός διεθνούς 
εκπαιδευτικού προγράμματος που απευθύνεται σε πρόσφυγες και συγκεκριμένα την 
ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού και τη σύνταξη αναφοράς για την εξέλιξη των 
εργαστηρίων. Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη των προσφύγων στην καθημερινότητα, 
η κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση. Σε συνεργασία με την Ισπανική οργάνωση ASCAR οι 
δράσεις του έργου θα πραγματοποιηθούν τον Ιούνιο του 2018 και κατά τη διάρκεια του 
πρώτου τετραμήνου του 2019. Το έργο χρηματοδοτείται από το EU Asylum, Migration and 
Integration Fund (AMIF).    

 

2.2 Έργα που ολοκληρώθηκαν το 2018  

 
- Στέγαση και παροχή υπηρεσιών ένταξης για πρόσφυγες με αυξημένη ευαλωτότητα 
GRC0217 (Housing and integration services addressed to highly vulnerable refugees 
GRC0217): Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ, το «Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες» και το «Χαμόγελο 
του παιδιού» συνεργάστηκαν σε ένα πολυμερές σχέδιο με στόχο τη μείωση του αριθμού των 
προσφύγων και των αιτούντων άσυλο που βρίσκονται σε κίνδυνο. 
Στο πλαίσιο του έργου, προσφέρθηκε στους πληθυσμούς προσφύγων που βρίσκονται σε 
κίνδυνο ασφαλή και αξιοπρεπή αστική στέγαση, και στους πληθυσμούς προσφύγων και 
αιτούντων ασύλου προσφέρθηκε ψυχοκοινωνική υποστήριξη, εξειδικευμένη περίθαλψη και 
πρόσβαση στη νομική και κοινωνική στήριξη. 

http://www.antigone.gr/gr/projects/project/48/description/
http://www.antigone.gr/gr/projects/project/46/description/
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Οι δραστηριότητες του έργου περιελάμβαναν:  
- Πρόσληψη και κατάρτιση προσωπικού για τη λειτουργία των κατοικιών στη 

Θεσσαλονίκη όπου στεγάζονται προσωρινά οικογένειες προσφύγων με αυξημένη 
ευαλωτότητα.  

- Εκτόνωση του συσσωρευμένου θυμού και της απόγνωσης που αντιμετωπίζουν οι 
πρόσφυγες μέσα από δράσεις που στοχεύουν στη βελτίωση της φυσικής και ψυχικής 
τους υγείας: αθλητικές δραστηριότητες, μουσικοκινητική, μαθήματα αυτοάμυνας, 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες, μαθήματα σκακιού κλπ. 

- Ψυχοκοινωνική / ψυχολογική στήριξη προσφύγων.  
- Υποστήριξη της κοινωνικής ζωής των προσφύγων και ενίσχυση των δημιουργικών 

τους δεξιοτήτων μέσω σεμιναρίων και δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην 
απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους και 
στην ενδυνάμωση σχέσεων εμπιστοσύνης και επικοινωνίας. 

- Βελτίωση της συμβίωσης και της αποδοχής των ομάδων που ζουν στο Κέντρο 
Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και Αιτούντων Μετεγκατάστασης των Διαβατών 
μέσα από δραστηριότητες για τη συνεύρεσή τους, την ομαδική ενδυνάμωση, την 
γνωριμία μεταξύ τους, καθώς μέσα από δραστηριότητες ανάπτυξης εμπιστοσύνης: 
θέατρο, μουσική, προβολές ταινιών κλπ. 

- Αλληλεπίδραση με την τοπική κοινότητα / αποϊδρυματοποίηση / κοινωνικοποίηση 
μέσω εκδηλώσεων, πολιτιστικών επισκέψεων, μαθημάτων μαγειρικής και άλλων 
κοινών δραστηριοτήτων.  

- Επαγγελματική κατάρτιση των πολιτισμικών διαμεσολαβητών και ψυχολόγων που 
δραστηριοποιούνται στα κέντρα προσφύγων. 

- Διατήρηση και ενημέρωση της πλατφόρμας www.123help.gr, έτσι ώστε οι πρόσφυγες 
να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες που τους ενδιαφέρουν, και οι Έλληνες πολίτες 
να ενημερώνονται για ζητήματα που σχετίζονται με τους πρόσφυγες (ανάγκες που 
προκύπτουν κλπ.). 

Το έργο, το οποίο αποτελεί συνέχεια του προηγούμενο έργου HELP SER-124-16, 
ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2017 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2018. 
Χρηματοδοτήθηκε από το γερμανικό ομοσπονδιακό γραφείο (GFO) και το Help – Hilfe 
zur Belbsthilfe. 
http://www.antigone.gr/gr/projects/project/33/description/ 
 
 
- ARTS, Alternative Routes to Success: Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συνεργάστηκε με οργανώσεις 
από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Σουηδία, την Ιταλία και την Ισπανία σε ένα πρόγραμμα 
Erasmus + Key Action 2 απευθυνόμενο σε ανθρώπους με αναπηρίες και θέματα ψυχικής 
υγείας. Μέσω μιας σειράς καλλιτεχνικών εργαστηρίων καθώς και μέσω της εμπλοκής 
τους στην οργάνωση και συμμετοχή σε διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, οι 
συμμετέχοντες απέκτησαν εμπειρία και γνώση, γεγονός που διευκόλυνε την ενδυνάμωσή 
τους και ενίσχυσε την αυτοεκτίμησή τους. Το έργο εισήγαγε μια εναλλακτική μέθοδο 
αυτοαξιολόγησης βασισμένη στην επίτευξη προσωπικών και ομαδικών στόχων που 
καθορίστηκαν από τους εκπαιδευτές και τους συμμετέχοντες μετά από την 
πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που έλαβαν χώρα στις χώρες 
εταίρους. Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2015 και ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 
2018. 
http://www.antigone.gr/gr/projects/project/55/description/ 
 
 
-GET START: Το έργο υλοποιήθηκε στην Ελλάδα, την Τουρκία και την Ιταλία με 
πρωταρχικό στόχο τη δημιουργία μιας δυναμικής επιμορφωμένης κοινωνίας που θα 
μοιράζεται καλές πρακτικές και θα στοχάζεται τα τρέχοντα ανθρωπιστικά ζητήματα. Οι 
συμμετέχοντες ταξίδεψαν στις χώρες εταίρους που συμμετείχαν σε διαπολιτισμικές 

http://www.antigone.gr/gr/projects/project/33/description/
http://www.antigone.gr/gr/projects/project/55/description/
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εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επιτυγχάνοντας μια προοπτική δια βίου μάθησης μέσω 
της τυπικής και μη τυπικής μεθοδολογίας. Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus + Key Action 2 από το Σεπτέμβριο του 2016 μέχρι τον Μάιο του 
2018. 
http://www.antigone.gr/gr/projects/project/34/description/ 
 
- Ψυχική ανθεκτικότητα: Το πρόγραμμα αυτό αφορούσε τη ψυχική ενδυνάμωση των 
ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών που έχασαν τη δουλειά τους και δε μπόρεσαν να 
βρουν άλλη, μέσω δύο κύκλων από 12 σεμινάρια που διήρκεσαν τρεις μήνες. Στόχος των 
σεμιναρίων ήταν η ψυχική ενδυνάμωση των συμμετεχόντων, η ανταλλαγή απόψεων, 
σκέψεων και συναισθημάτων, η καλλιέργεια της ψυχικής ανθεκτικότητας καθώς και ο 
επαγγελματικός αναπροσανατολισμός τους. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Σημείας Στήριξης» των Κοινωφελών Ιδρυμάτων ΤΙΜΑ και Ιωάννη Σ. 
Λάτση, της φιλανθρωπικής οργάνωσης «Hellenic Scope» και του Ίδρύματος Μποδοσάκη 
από τον Σεπτέμβριο του 2017 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2018. 
http://www.antigone.gr/gr/projects/project/38/description/  
 
 
- NECME, New forms of European Citizenship in the Era of Migration: Το έργο 
υλοποιήθηκε μέσω ευρείας συνεργασίας ευρωπαϊκών χωρών (Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, 
Ρουμανία, Αλβανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Δανία κ.α.) με στόχο να ενθαρρύνει τις  αστικές 
κοινωνίες για την πιο ενεργητική συμμετοχή των μεταναστών στις τοπικές κοινωνίες 
μέσω της προώθησης της συνεργασίας με θεσμικά όργανα και οργανισμούς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία ένταξης. Οι δραστηριότητες του προγράμματος 
αποσκοπούσαν στην αντιμετώπιση των συμπεριφορών της ξενοφοβίας, της 
μισαλλοδοξίας και των διακρίσεων, μέσω της ενημέρωσης σχετικά με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες. Το σχέδιο NECME 
περιελάμβανε επίσης τη διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τη διακίνηση ανθρώπων που 
διεξήχθη από εγκληματικές οργανώσεις. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα 
«Europe for citizens» από τον Νοέμβριο του 2016 έως τον Απρίλιο του 2018. 
http://www.antigone.gr/gr/projects/project/32/description/ 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλα τα έργα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: 
www.antigone.gr  
 

 
3. Εθελοντικές (μη χρηματοδοτούμενες) δραστηριότητες που πραγματοποίησε 

ή συμμετείχε η ΑΝΤΙΓΟΝΗ κατά τη διάρκεια του 2018 
 
17η στρογγυλή τράπεζα κατά των διακρίσεων 
Ο στόχος της ετήσιας στρογγυλής τραπέζης της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ το 2018 ήταν – όπως και κάθε 
χρόνο - να δημιουργήσει ένα εύφορο έδαφος για συζήτηση σχετικά με τις διακρίσεις καθώς 
και να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το κοινό καλύπτοντας όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας. Την Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε στο 
πλαίσιο της 7ης Συνάντησης Εθνικής Συμμαχίας του έργου NIEM, η 17η Ετήσια Στρογγυλή 
Τράπεζα με τίτλο «Το ζήτημα της πρόσβασης των προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα». 
Η πρώτη συνάντηση, συντονισμένη από τη δημοσιογράφο κ. Μαρία Δεληθανάσση που 
ειδικεύεται στις εκθέσεις για τους πρόσφυγες και το ρατσισμό, ασχολήθηκε με τη θεωρητική 
προσέγγιση και το σχεδιασμό εθνικής πολιτικής για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων 
μέσω της εκπαίδευσης. 
 

http://www.antigone.gr/gr/projects/project/34/description/
http://www.antigone.gr/gr/projects/project/38/description/
http://www.antigone.gr/gr/projects/project/32/description/
http://www.antigone.gr/


 

 

10 

 

ANTIGONE - Information & Documentation Centre 
on Racism, Ecology, Peace and Non Violence 

NON PROFIT - NON GOVERMENTAL ORGANISATION 
29A Ptolemaion Str., 6th f loor, 54630 Thessaloniki, Greece 

tel: +30-2310-285.688, fax: +30-2310-222.503 
info@antigone.gr       www.antigone.gr 

Skype: antigone.information.centre 

Συγκεκριμένα, στην πρώτη συνάντηση έγιναν οι ακόλουθες παρουσιάσεις: 
- "Θεωρητικές ανησυχίες σχετικά με το περιεχόμενο και τους αποδέκτες των πολιτικών 
ένταξης" (από τον κ. Γιώργο Τσιμούρη, Αναπληρωτή Καθηγητή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
του Παντείου Πανεπιστημίου & Αντιπρόεδρος της Ακαδημαϊκής Βιβλιοθήκης)  
- "Πρακτικές και ανησυχίες για την ενσωμάτωση των προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα 
της Ελλάδας και άλλων χωρών" (από την κα Μαρίνα Νικόλοβα, Βοηθός Ερευνητή στο 
ΕΛΙΑΜΕΠ και υποψήφια διδάκτωρας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στο Τμήμα 
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής) 
- "Δικαίωμα στην εκπαίδευση: η εμπειρία από την υλοποίηση του έργου του Υπουργείου 
Παιδείας για την εκπαίδευση παιδιών προσφύγων - καλοπροαίρετες πρακτικές, δυσκολίες 
και προκλήσεις για το μέλλον" (από την κ. Αγγελική Αρώνη, Επικεφαλή του Τμήματος 
Συντονισμού και Παρακολούθησης Εκπαίδευσης Προσφύγων του Υπουργείου Παιδείας) 
 
Η δεύτερη συνάντηση, η οποία συντονίστηκε από τον δημοσιογράφο κ. Γιάννη Ευσταθίου, 
ήταν αφιερωμένη στον εντοπισμό των θετικών και αρνητικών πτυχών της διαδικασίας και του 
περιεχομένου της ένταξης των προσφύγων μέσω της εκπαίδευσης και περιελάμβανε τις 
ακόλουθες παρουσιάσεις: 
 
- "Η πορεία από την υποδοχή στην ενσωμάτωση των παιδιών προσφύγων: Οι δράσεις του 
Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής με επίκεντρο την εκπαίδευση και τη συνεργασία" (από 
τον κ. Παύλο Χαραμή, αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής). 
- "Μία βιωματική ματιά στα καθημερινά πρακτικά ζητήματα των παιδιών προσφύγων στην 
εκπαίδευση" (από τον κ. Nasrudin Nizami, πρόσφυγα του Αφγανιστάν και εκπρόσωπο του 
οργανισμού Solomon). 
- "Αδυναμίες και ανεπάρκειες του εκπαιδευτικού συστήματος στον τομέα της κοινωνικής 
ένταξης των προσφύγων" (από την κα Ελενα Παπαγεωργίου, συντονίστρια του Κυριακάτικου 
σχολείου των Μεταναστών) 
- "Ο ρόλος των εκπαιδευτικών και οι πρωτοβουλίες τους στην κοινωνική ένταξη των παιδιών 
προσφύγων στην Ελλάδα" (από την κα Ελένη Ζωγραφάκη, Πρόεδρος ΟΛΜΕ) 
Για περισσότερες πληροφορίες: 
http://www.antigone.gr/files/NIEM_NRT%202018_Agenda%20(GR).pdf 

 
 
-Φεστιβάλ, Εκδηλώσεις, Γιορτές 

Φεστιβάλ Greenwave: Συμμετοχή στο Φεστιβάλ Greenwave που πραγματοποιήθηκε τον 
Σεπτέμβριο και διοργανώθηκε για 8η συνεχή χρονιά από την ‘’Οικολογική Κίνηση 
Θεσσαλονίκης". Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε στις συζητήσεις του φεστιβάλ και είχε περίπτερο 
που ενημέρωνε τους επισκέπτες του φεστιβάλ για τη δράση του. 

 
Μέρα Υπερηφάνειας Thessaloniki Pride: Συμμετοχή στο 7ο Thessaloniki Pride που 
πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο με το σύνθημα «Είναι μια οικογενειακή υπόθεση». Η 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ μαζί με πολλά άλλα δίκτυα και ΜΚΟ συμμετείχαν στις δραστηριότητες και τις 
εκδηλώσεις του φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκαν σε αυτή τη μεγάλη γιορτή για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και τη μη διάκριση. 

 
Φεστιβάλ Ταινιών Δικτύου Select Respect: Ως ιδρυτικό μέλος του Select Respect 
Network, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε στο 2ο Φεστιβάλ Ταινιών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
και τη διαφορετικότητα που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο με την υποστήριξη του Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το Φεστιβάλ περιελάμβανε την προβολή 35 ταινιών, καθώς 

http://www.antigone.gr/files/NIEM_NRT%202018_Agenda%20(GR).pdf
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και συζητήσεις με σκηνοθέτες, διαγωνισμούς ταινιών και βραβεία. 
 
Φόρουμ Δικτύου Select Respect με τίτλο «Τα ανθρώπινα δικαιώματα στην πράξη – 
Κοινωνική ένταξη, Διακρίσεις, Διαφορετικότητα»: Τον Νοέμβριο του 2018 στο Fix in Art, 
διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη για δεύτερη φορά το ετήσιο φόρουμ Select Respect. Οι 
κύριοι στόχοι του φόρουμ ήταν: 
- να ανταποκριθεί στην ανάγκη διαλόγου και ευρύτερης συνεργασίας όσον αφορά θέματα 
ένταξης των ομάδων που αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό 
- να δοθεί η ευκαιρία σε φορείς που δραστηριοποιούνται στον σχετικό τομέα να 
συνυπάρχουν, να συζητήσουν και να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις πρακτικές τους 
- να αναπτυχθεί μια γέφυρα επικοινωνίας όπου οι προκλήσεις του κοινωνικού αποκλεισμού, 
των διακρίσεων και της πολυμορφίας μπορούν να βασιστούν ώστε να αντιμετωπιστούν. 
Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών διαλέξεων, συζητήσεων και εργαστηρίων, οι πολίτες και 
εκπρόσωποι κυβερνητικών και κοινωνικών οργανώσεων συναντήθηκαν για να συζητήσουν, 
να μάθουν και να ανταλλάξουν γνώσεις και εμπειρίες. 
 
Δράση Δικτύου Select Respect: Τον Μάιο, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε στο Select Respect 
Event που διοργανώθηκε για την έναρξη της αντιρατσιστικής καμπάνιας με τίτλο "Do 
something". Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, το "Δίκτυο καταγραφής περιστατικών 
ρατσιστικής βίας" παρουσίασε τα αποτελέσματά του για το έτος 2017. 
 
Παιδικό Φεστιβάλ Παραθινούπολη: Συμμετοχή στο 5ήμερο Φεστιβάλ του δήμου 
Καλαμαριάς μαζί με άλλες ΜΚΟ της Θεσσαλονίκης που ασχολούνται με την εκπαίδευση και 
τον πολιτισμό. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ η ΑΝΤΙΓΟΝΗ διοργάνωσε 6 εργαστήρια για παιδιά 
σχετικά με την ισότητα και τα δικαιώματα των παιδιών, καθώς και ένα ανοικτό εργαστήριο για 
την επαναχρησιμοποίηση ανακυκλωμένων υλικών. 
 
Φεστιβάλ Πολυγλωσσίας: Συμμετοχή στο 6ο Πολυγλωσσικό Φεστιβάλ το οποίο 
πραγματοποιήθηκε τον Μάιο. Η AΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε στο Φεστιβάλ με μία έκθεση 
φωτογραφιών της ομάδας νέων σε ηλικία προσφύγων. Το Φεστιβάλ περιελάμβανε 
παρουσιάσεις έργων, συζητήσεις, καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δραστηριότητες κλπ. 
Πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή δημοτικών φορέων, μελών πανεπιστημίων, ΜΚΟ, 
εθελοντών και πολιτών της Θεσσαλονίκης. 
 
Συνέδριο Δικτύου Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης Thess-DIKTIO: Συμμετοχή 
στο μονοήμερο συνέδριο με θέμα «Ψέμματα και αλήθειες για τις ΜΚΟ: Ο ρόλος των 
οργανώσεων και των συλλόγων στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα» που 
διοργάνωσαν όλα τα μέλη των ΜΚΟ του “Thess-DIKTIO” τον Απρίλιο. 
 
Συνάντηση έργου E4R: Συμμετοχή με ομιλία σχετικά με τα προβλήματα ένταξης των 
προσφύγων στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα κατά τη διάρκεια της συνάντησης του 
προγράμματος “Europe for refugees, Follow the route” που έγινε τον Απρίλιο. 
 
Ετήσια Συνάντηση Σώματος Ελλήνων Οδηγών:  Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε στην ετήσια 
συνάντηση του Σώματος Ελλήνων Οδηγών με διήμερα εργαστήρια για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, τη δημοκρατία και τον σεβασμό στην διαφορετικότητα, που έλαβαν χώρα στις 31 
Μαρτίου και 1 Απριλίου. Με την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων των εργαστηρίων, η 
ομάδα συμμετεχόντων νέων οδηγών οργάνωσε καμπάνια ευαισθητοποίησης σχετικά με το 
νερό ως κοινό και βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ είχε επίσης ενημερωτικό 
περίπτερο στην ανοιχτή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε επίσης κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης. 
 
Εορτασμός των 25 χρόνων της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ: Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ γιόρτασε τα 25 χρόνια 
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λειτουργίας της με γιορτή που περιελάμβανε συζητήσεις, εκθέσεις τέχνης και φωτογραφίας, 
παρουσιάσεις δραστηριοτήτων καθώς και μουσική, χορό και βέβαια τα ιδρυτικά μέλη, 
συνεργάτες, εταίρους, συμμετέχοντες, εθελοντές και τους φίλους της οργάνωσης. Ο 
εορτασμός πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο.  
Το βίντεο για τα 25 χρόνια της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ διατίθεται στη διεύθυνση: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=VLz7laW21MU. 
 
 
Thess-DIKTIO Διεθνής Ημέρα Εθελοντών Θεσσαλονίκης: Τον Δεκέμβριο το δίκτυο 
εθελοντικών οργανώσεων Thess-DIKTIO γιόρτασε, έχοντας σημείο εστίασης την οδό Αγίας 
Σοφίας και Τσιμισκή. Τα μέλη της πλησίασαν τους ανθρώπους της πόλης, για να γιορτάσουν 
και να ενημερώσουν για την αξία του εθελοντισμού. Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ είναι ιδρυτικό μέλος του 
δικτύου. 
 
-Εργαστήρια, ομιλίες, συναντήσεις με άλλους φορείς 
 
Διεθνής εκπαίδευση: Δύο εκπρόσωποι της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ συμμετείχαν στο Διεθνές 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Civil Courage against Discrimination» το οποίο έλαβε χώρα στη 
Ρώμη (Ιταλία) στις 15-22 Απριλίου 2018. Στόχος ήταν η προώθηση μιας θετικής 
προσέγγισης και στάσης για την ένταξη νέων γυναικών μεταναστών στις κοινωνίες όλων των 
συμμετεχουσών χωρών. 
 
CulturArt (Erasmus +): Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε στον 2ο κύκλο του προγράμματος 
CulturArt Youth Exchange Erasmus+ που πραγματοποιήθηκε στη Σικελία, 21-29 / 06/2018, 
υπό την αιγίδα του οργανισμού InformaGiovani. Στόχος του έργου ήταν η ευαισθητοποίηση 
των νέων για τη μετανάστευση, η εμβάθυνση της κατανόησης των προβλημάτων που 
αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στις χώρες υποδοχής τους και η διερεύνηση του τρόπου με 
τον οποίο η τέχνη και ο πολιτισμός μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση των 
πολιτισμικών και γλωσσικών εμποδίων. Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε με 1 συντονιστή δράσεων 
και ομάδα νέων υλοποιώντας ένα καλλιτεχνικό εργαστήριο το οποίο είχε συμμετέχοντες από 
την Ιταλία, την Ισπανία, τη Βουλγαρία και τη Σουηδία. 
 
Δίκτυο για την καταγραφή ρατσιστικών περιστατικών: Ένας εκπρόσωπος της 
ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ συμμετείχε σε μονοήμερο εργαστήριο για τη ρητορική μίσους και την 
εγκληματικότητα μίσους που οργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από τον Μάιο. 
 
Εργαστήριο σκακιού και συλλογική μαγειρική: Τον Απρίλιο η ΑΝΤΙΓΟΝΗ διοργάνωσε στο 
κοινωνικό κέντρο «Οικόπολις» μια συνάντηση μεταξύ προσφύγων και ντόπιων με σκοπό να 
γνωριστούν μεταξύ τους μέσω συνεργατικών δραστηριοτήτων. Οι συμμετέχοντες έπαιξαν 
σκάκι και μαγείρεψαν μαζί ανανεώνοντας τη συνάντησή τους για περαιτέρω εσωτερικές και 
εξωτερικές δραστηριότητες. 
 
Επίσκεψη στο «Σχολείο Αλλιώς»: Οι εθελοντές/ριες της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ επισκέφθηκαν τον 
οργανισμό "Το σχολείο αλλιώς" όπου είχαν την ευκαιρία να συναντήσουν την ΜΚΟ και το 
έργο της. Οι εθελοντές/ριες συμμετείχαν επίσης σε ένα εργαστήριο σχετικά με τη χρήση 
εναλλακτικών τεχνικών μάθησης στην εκπαίδευση. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε τον 
Μάρτιο. 
 
Εκπαιδευτικός Διαγωνισμός Ρομποτικής: Η οργάνωση συνεργάστηκε με την ΜΚΟ 
eduACT, υποστηρίζοντας τη συμμετοχή της ομάδας νέων σε ηλικία Ρομά FAR.GO.BOTS και 
της ομάδας νέων σε ηλικία προσφύγων Robodiavata στον ρομποτικό αγώνα που 
πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο. 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=VLz7laW21MU
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Διεθνής επίσκεψη νέων: Στο πλαίσιο του έργου «NGO Management», 30 νέοι σε ηλικία 
Ευρωπαίοι επισκέφθηκαν την ΑΝΤΙΓΟΝΗ και ενημερώθηκαν για το ζήτημα των προσφύγων 
στην Ελλάδα καθώς και για τις δραστηριότητες που υλοποιεί η οργάνωση για την προώθηση 
της ένταξης των προσφύγων. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο.  
 
Επίσκεψη της Dr. Jane Goodall στην Ελλάδα: Τον Δεκέμβριο, η Dr.Jane Goodall, μία 
ζωντανή θρύλος, μία από τις πρώτες γυναίκες επιστήμονες, παγκοσμίως αναγνωρισμένη ως 
πρωτοπόρα στις ανακαλύψεις της, επισκέφθηκε τη Θεσσαλονίκη και πραγματοποίησε ομιλία 
στον Κινηματογράφο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης. Η Δρ Jane Godall μας δίδαξε να 
χειριζόμαστε τους χιμπατζήδες και όλα τα ζώα με ενσυναίσθηση. Το χρονικό των 
ανακαλύψεών της και οι εμπειρίες της κατά τη διάρκεια της ζωής στην άγρια φύση της 
Αφρικής περιγράφεται στο βιβλίο της «Ο άνθρωπος της σκιάς» (που δημοσιεύτηκε από την 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ). Οι εκδόσεις της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ήταν παρούσες σε όλες τις παρουσιάσεις της 
Dr.Goodall στην Ελλάδα. 
 
-Ετήσια Έκθεση ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ  
Ο τίτλος της έκθεσης του 2018 είναι: "Καταγραφή περιστατικών ρατσισμού, διακρίσεων, 
ξενοφοβίας και ερευνητικές εκθέσεις ή βέλτιστες πρακτικές της διοίκησης σε 6 κρίσιμους 
τομείς, στην απασχόληση, στη νομοθεσία, στην εκπαίδευση, στη ρατσιστική βία και στην 
υγεία". Η έκθεση διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.antigone.gr/files/gr/library/research-
and-studies-specific-for-greece/2018/Annual_report_2018.pdf   
 
-Εκδόσεις ΑΝΤΙΓΟΝΗ 
Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ δημοσίευσε το βιβλίο του Μιχάλη Τρεμόπουλου «Τα τρία E και ο εμπρησμός 
του Κάμπερ - το πογκρόμ του 1931 στη Θεσσαλονίκη», ένα βιβλίο που αποκαλύπτει μια 
σκοτεινή πλευρά της ιστορίας της Θεσσαλονίκης μεταξύ των ετών 1927-1931, 
συμπεριλαμβανομένης πλούσιας έρευνας και τεκμηρίωσης. Η πρώτη παρουσίαση του 
βιβλίου πραγματοποιήθηκε στις 28 Ιουνίου στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. 
 
Παρουσιάσεις του βιβλίου «Τα τρία E και ο εμπρησμός του Κάμπερ - το πογκρόμ του 1931 
στη Θεσσαλονίκη»: Το βιβλίο παρουσιάστηκε στις 27 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα ΕΣΗΕΑ 
από τους/τις: 

- Βασιλική Γεωργιάδου, Αναπληρώτρια καθηγήτρια Πολιτικών Επιστημών του Παντείου 
Πανεπιστημίου 

- Viktor Eliezer, δημοσιογράφος, Γενικός Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου 
Εβραϊκών Κοινοτήτων στην Ελλάδα 

- Αντώνης Λιάκος, καθηγητής σύγχρονης ιστορίας στο πανεπιστήμιο της Αθήνας 
- Δημήτρης Ψαρράς, δημοσιογράφος, η εφημερίδα των συντακτών 

Επίσης, το βιβλίο παρουσιάστηκε στις 17 Οκτωβρίου στο Δημαρχείο Θεσσαλονίκης από 
τους/τις: 

- Δρ Ρένα Μόλχο, ιστορικός 
- Δημοσθένης Δώδος, καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
- Δρ. Θεοδόσης Τσιρώνης, ιστορικός 
- Γιάννης Γλαρνέτατζης, συγγραφέας  

 
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στις διευθύνσεις:  
http://www.antigone.gr/gr/publications/book/EEE/   
http://parallaximag.gr/thessaloniki/skoteini-istoria-tou-emprismou-tou-synoikismou-kampel. 
 
 
Παρουσίαση του βιβλίου «Η Θεσσαλονίκη των νερών»: Το βιβλίο του Γιώργου Μπλιώνη 
και του Μιχάλη Τρεμόπουλου παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο στο 5ο Γυμνάσιο της 
Θεσσαλονίκης. Το βιβλίο απεικονίζει την ιστορία και τη διαχείριση των υπόγειων υδάτων της 

http://www.antigone.gr/files/gr/library/research-and-studies-specific-for-greece/2018/Annual_report_2018.pdf
http://www.antigone.gr/files/gr/library/research-and-studies-specific-for-greece/2018/Annual_report_2018.pdf
http://www.antigone.gr/gr/publications/book/EEE/
http://parallaximag.gr/thessaloniki/skoteini-istoria-tou-emprismou-tou-synoikismou-kampel
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πόλης. Αποτελεί ιστορική και οικολογική ανασκόπηση της τοπογραφίας των ρευμάτων και 
των υδάτινων πόρων. 
 
-Άλλες δραστηριότητες 
 
Δημοσίευση δελτίου τύπου σχετικά με την ανάγκη αποσυμφόρησης της Λέσβου από τον 
ΠΙΚΠΑ Λέσβου τον Ιούνιο. Δελτίο Τύπου διατίθεται στη διεύθυνση: 
http://www.antigone.gr/gr/home/. 
 
Δημοσίευση δελτίου τύπου σχετικά με την ανάγκη για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
στο στρατόπεδο προσφύγων των Διαβατών. Δελτίο Τύπου διατίθεται στη διεύθυνση: 
http://www.antigone.gr/gr/home/. 
 
Ραδιοφωνική συνέντευξη για το γενικό πεδίο δραστηριοτήτων της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ στον 
ραδιοφωνικό σταθμό 9.58 τον Απρίλιο. Η ραδιοφωνική συνέντευξη διατίθεται στη διεύθυνση: 
http://webradio.ert.gr/958fm/24mar2018-me-allon-aera-mko-antigoni/. 
 
Συνέντευξη βίντεο σχετικά με το έργο της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ σχετικά με το προσφυγικό ζήτημα 
υπό το πλαίσιο του προγράμματος Άννα Λίντ, με τίτλο «Σε θέση πολέμου» τον Απρίλιο. 
Διαδικτυακή συνέντευξη διατίθεται στη διεύθυνση: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=cDTpfglJkxY. 
 
Διανομή υλικού που δόθηκε στην ΑΝΤΙΓΟΝΗ για ευάλωτες ομάδες ως από το Κολέγιο 
Ανατόλια.  
 
 
 
Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν το 2018 
διατίθενται στη διεύθυνση: http://www.antigone.gr/gr/home/.  

http://www.antigone.gr/gr/home/
http://www.antigone.gr/gr/home/
http://webradio.ert.gr/958fm/24mar2018-me-allon-aera-mko-antigoni/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=cDTpfglJkxY
http://www.antigone.gr/gr/home/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ενδεικτικές δημοσιεύσεις για τις δραστηριότητες της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ στο διαδίκτυο: 
 
25 χρόνια ζωντανής και διαρκούς δράσης της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ: 
http://www.ert.gr/eidiseis/ellada/kinonia/25-chronia-zois-kai-synechoys-drasis-gia-tin-
antigoni/  
http://www.cytoday.eu/index.php?id=18&nid=10413867  
https://www.astratv.gr/2018/03/20/25-
%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-
%CE%B6%CF%89%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B5%CF%87%CE%BF%CF%8D%CF%82-
%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-
%CF%84/  
https://www.politismika.gr/2018/03/26/%CE%B7-
%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%B7-
%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-
%CF%84%CE%B1-25-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-
%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7/ 
https://news.makedonias.gr/2018/03/3380803/ 
http://parallaximag.gr/agenda/events/mko-antigoni-giortazei-ta-25-chronia-me-mia-megali-
anoichti-giorti 
 
2ο Select Respect Film Φεστιβάλ: 
http://www2.filmfestival.gr/el/event/event/698  
http://www.amna.gr/mobile/article/260207/Tainies-gia-ti-diaforetikotita-kai-ta-anthropina-
dikaiomata-sto--festibal-Select-Respect  
http://www.alterthess.gr/content/2o-festival-tainion-select-respect-sti-thessaloniki  
http://farostoukosmou.com/el/2o-
%CF%86%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB-
%CF%84%CE%B1%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CE%BD-select-respect/  
http://parallaximag.gr/life/texnes/avlaia-gia-to-2o-festival-tainion-select-respect 
https://selectrespect.org/oloklhrwthike-to-2o-festival-tainiwn-select-respect/ 
 
Παραθινούπολη Φεστιβάλ παιδιού 2018: 
https://kalamaria.gr/event/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%
8C-%CF%86%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%B2%CE%AC%CE%BB-
%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B8%CE%B9%CE%BD%CE%BF%CF%85%C
F%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7-2018-%CE%B7-%CE%BC%CE%B5/  
 
Εορτασμός των 25 χρόνων της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ: 
http://parallaximag.gr/agenda/events/mko-antigoni-giortazei-ta-25-chronia-me-mia-megali-
anoichti-giorti  
https://www.politismika.gr/2018/03/26/%CE%B7-
%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%B3%CF%8C%CE%BD%CE%B7-
%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-
%CF%84%CE%B1-25-%CF%87%CF%81%CF%8C%CE%BD%CE%B9%CE%B1-
%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7/ 
https://news.makedonias.gr/2018/03/3380803/ 
http://parallaximag.gr/agenda/events/mko-antigoni-giortazei-ta-25-chronia-me-mia-megali-
anoichti-giorti 
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http://parallaximag.gr/agenda/events/mko-antigoni-giortazei-ta-25-chronia-me-mia-megali-anoichti-giorti
http://parallaximag.gr/agenda/events/mko-antigoni-giortazei-ta-25-chronia-me-mia-megali-anoichti-giorti
http://www2.filmfestival.gr/el/event/event/698
http://www.amna.gr/mobile/article/260207/Tainies-gia-ti-diaforetikotita-kai-ta-anthropina-dikaiomata-sto--festibal-Select-Respect
http://www.amna.gr/mobile/article/260207/Tainies-gia-ti-diaforetikotita-kai-ta-anthropina-dikaiomata-sto--festibal-Select-Respect
http://www.alterthess.gr/content/2o-festival-tainion-select-respect-sti-thessaloniki
http://farostoukosmou.com/el/2o-φεστιβάλ-ταινιών-select-respect/
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Φωτογραφίες από το Thessaloniki Pride 2018: 
https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/3742145/ikones-apo-to-polichromo-thessaloniki-
pride-2018  
https://www.protothema.gr/greece/article/799409/fotografies-hroma-horos-kai-aproopta-sto-
7o-thessaloniki-pride/  
 
Άνεργοι Τρίτης Εργασιακής Ηλικίας: 
http://www.thessnews.gr/article/50414/anergoi-tritis-ergasiakis-ilikias  
 
Σχολική διαμεσολάβηση: 
http://arsakeiolykeiothess.blogspot.com/2018/02/blog-post_28.html 
 
Σχετικά με τα βίαια επεισόδια κατά των προσφύγων και των μεταναστών στη Μόρια: 
https://www.migrant.gr/cgi-
bin/pages/index.pl?arlang=Greek&argenkat=PRESS%20ROOM&arcode=170726132557&ty
pe=article  
 
Διαδήλωση προσφύγων και μεταναστών στα Διαβατά για τις συνθήκες διαβίωσης: 
https://www.kar.org.gr/2018/05/24/diamartyria-prosfygon-kai-metanaston-sta-diavata-gia-tis-
synthikes-diaviosis/  
https://hellasjournal.com/2018/05/veltiosi-ton-synthikon-diaviosis-zitoun-dekades-prosfyges-
sti-domi-ton-diavaton/  
 
Δελτία τύπου της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ για τις συνθήκες διαβίωσης στο κέντρο προσφύγων 
των Διαβατών:  
 
https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/3633074/nea-diamartiria-prosfigon-ke-metanaston-
sti-domi-filoxenias-sta-diavata 
 
http://www.in.gr/2018/05/24/greece/nea-sygkentrosi-diamartyrias-prosfygon-sta-diavata/ 
 
https://www.cretapost.gr/411359/nea-diamartyria-prosfygon-ke-metanaston-sta-diavata/ 
 
http://www.kathimerini.gr/965952/article/epikairothta/ellada/komvos-iwnias-me-dyskolia-h-
kykloforia-twn-oxhmatwn-logw-ths-diamartyrias-prosfygwn 
 
http://www.zougla.gr/greece/article/8esaloniki-nea-diamartiria-apo-prosfiges-sta-diavata 
 
https://www.vice.com/gr/article/8xeqzk/fwtografies-mesa-apo-to-kamp-diabatwn-poy-
filo3enei-1800-an8rwpoys-anti-gia-725 
 
https://www.dailythess.gr/diamartyries-prosfygon-sto-oreokastro-ke-sta-diavata-
thessalonikis/ 
 
Δημοσιεύσεις ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ 
 
http://parallaximag.gr/thessaloniki/skoteini-istoria-tou-emprismou-tou-synoikismou-kampel 
 
https://left.gr/news/m-tremopoylos-me-aformi-vivlio-toy-ta-tria-e-eee-kai-o-emprismos-toy-
kampel-diahytos-o 
 
http://parallaximag.gr/agenda/events/gnoriste-to-vivlio-pou-fotizei-ena-skoteino-kommati-tis-
istorias-tis-thessalonikis 

https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/3742145/ikones-apo-to-polichromo-thessaloniki-pride-2018
https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/3742145/ikones-apo-to-polichromo-thessaloniki-pride-2018
https://www.protothema.gr/greece/article/799409/fotografies-hroma-horos-kai-aproopta-sto-7o-thessaloniki-pride/
https://www.protothema.gr/greece/article/799409/fotografies-hroma-horos-kai-aproopta-sto-7o-thessaloniki-pride/
http://www.thessnews.gr/article/50414/anergoi-tritis-ergasiakis-ilikias
http://arsakeiolykeiothess.blogspot.com/2018/02/blog-post_28.html
https://www.migrant.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=Greek&argenkat=PRESS%20ROOM&arcode=170726132557&type=article
https://www.migrant.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=Greek&argenkat=PRESS%20ROOM&arcode=170726132557&type=article
https://www.migrant.gr/cgi-bin/pages/index.pl?arlang=Greek&argenkat=PRESS%20ROOM&arcode=170726132557&type=article
https://www.kar.org.gr/2018/05/24/diamartyria-prosfygon-kai-metanaston-sta-diavata-gia-tis-synthikes-diaviosis/
https://www.kar.org.gr/2018/05/24/diamartyria-prosfygon-kai-metanaston-sta-diavata-gia-tis-synthikes-diaviosis/
https://hellasjournal.com/2018/05/veltiosi-ton-synthikon-diaviosis-zitoun-dekades-prosfyges-sti-domi-ton-diavaton/
https://hellasjournal.com/2018/05/veltiosi-ton-synthikon-diaviosis-zitoun-dekades-prosfyges-sti-domi-ton-diavaton/
https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/3633074/nea-diamartiria-prosfigon-ke-metanaston-sti-domi-filoxenias-sta-diavata
https://www.newsbeast.gr/greece/arthro/3633074/nea-diamartiria-prosfigon-ke-metanaston-sti-domi-filoxenias-sta-diavata
http://www.in.gr/2018/05/24/greece/nea-sygkentrosi-diamartyrias-prosfygon-sta-diavata/
https://www.cretapost.gr/411359/nea-diamartyria-prosfygon-ke-metanaston-sta-diavata/
http://www.kathimerini.gr/965952/article/epikairothta/ellada/komvos-iwnias-me-dyskolia-h-kykloforia-twn-oxhmatwn-logw-ths-diamartyrias-prosfygwn
http://www.kathimerini.gr/965952/article/epikairothta/ellada/komvos-iwnias-me-dyskolia-h-kykloforia-twn-oxhmatwn-logw-ths-diamartyrias-prosfygwn
http://www.zougla.gr/greece/article/8esaloniki-nea-diamartiria-apo-prosfiges-sta-diavata
https://www.vice.com/gr/article/8xeqzk/fwtografies-mesa-apo-to-kamp-diabatwn-poy-filo3enei-1800-an8rwpoys-anti-gia-725
https://www.vice.com/gr/article/8xeqzk/fwtografies-mesa-apo-to-kamp-diabatwn-poy-filo3enei-1800-an8rwpoys-anti-gia-725
https://www.dailythess.gr/diamartyries-prosfygon-sto-oreokastro-ke-sta-diavata-thessalonikis/
https://www.dailythess.gr/diamartyries-prosfygon-sto-oreokastro-ke-sta-diavata-thessalonikis/
http://parallaximag.gr/thessaloniki/skoteini-istoria-tou-emprismou-tou-synoikismou-kampel
https://left.gr/news/m-tremopoylos-me-aformi-vivlio-toy-ta-tria-e-eee-kai-o-emprismos-toy-kampel-diahytos-o
https://left.gr/news/m-tremopoylos-me-aformi-vivlio-toy-ta-tria-e-eee-kai-o-emprismos-toy-kampel-diahytos-o
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https://www.efsyn.gr/arthro/antievraiko-pogkrom-sti-thessaloniki-toy-1931 
 
https://www.evensi.gr/%CE%A4%CE%B1-%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%95-
%CE%95%CE%95%CE%95-%CE%BF-
%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%82-
%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%9A%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B5%CE%BB-
%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%80%CE%B1%CF%81%C
E%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%B7-
%CE%9C%CE%B5%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%BF-
%CE%9C%CF%80%CE%B9%CE%BB%CE%BB%CE%B7-
%CE%A0%CE%BB%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%B9%CE%B1-
%CE%99%CF%80%CF%80%CE%BF%CE%B4%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B9%C
E%BF%CF%85-54621-thessaloniki/261655073?eid=261655073 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.efsyn.gr/arthro/antievraiko-pogkrom-sti-thessaloniki-toy-1931
https://www.evensi.gr/Τα-τρια-Ε-ΕΕΕ-ο-εμπρησμος-του-Καμπελ-βιβλιοπαρουσιαση-Μεγαρο-Μπιλλη-Πλατεια-Ιπποδρομιου-54621-thessaloniki/261655073?eid=261655073
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