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Κατά τη διάρκεια του 2019 η «ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για 

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

- Εργάστηκε για τα ευρωπαϊκά δίκτυα LEGALNET και FRANET  

- 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 18η Εθνική Στρογγυλή Τράπεζα κατά των διακρίσεων 
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A. LEGALΝET: Ευρωπαϊκό Δίκτυο ειδικευμένων νομικών σχετικά με την 

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 ήταν τα ακόλουθα:  

1. Ετήσια Έκθεση / Αναφορά πάνω στην εφαρμογή των Οδηγιών μη-διακρίσεων στην 

Ελλάδα που αφορούν στο έτος 2017 

2. Σύντομες Αναφορές: 

i. Κατάργηση του ορίου ηλικίας για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων 

ii. Κυρώσεις κατά ιδιωτικής εταιρίας για διακρίσεις λόγω αναπηρίας  

iii. Κατάργηση του χρονικού διαστήματος κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας για απασχόληση 

στο δημόσιο τομέα 

iv. Επικύρωση από το εφετείο της πρωτόδικης καταδίκης γιατρού που είχε αναρτήσει 

αντισημιτική επιγραφή στην είσοδο του γραφείου του 

v. Περιγραφή της Ειδικής έκθεσης 2018 του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με τις 

διακρίσεις, που εκδόθηκε το 2019 

3. Θεματικές αναφορές: Ερωτηματολόγιο σχετικά με τους Φορείς Ίσης Μεταχείρισης 

4. Ειδικές αναφορές:  

i. Επισκόπηση της εθνικής προστασίας σχετικά με τους λόγους διάκρισης που εμπεριέχονται 

στην Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2008 για την Ίση Μεταχείριση 

ii. Πληροφορίες σχετικά με το σχολικό διαχωρισμό των Ρομά 

 

Aναλυτικά στοιχεία για το συγκεκριμένο Πρόγραμμα υπάρχουν στην επίσημη ιστοσελίδα 

του: https://www.equalitylaw.eu/country/greece  

https://www.equalitylaw.eu/country/greece
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Β. FRANET 

 

Τον Σεπτέμβριο του 2018 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ - 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. 

 

Κατά τη διάρκεια του 2019, στα πλαίσια του FRANET, η "ΑΝΤΙΓΟΝΗ" συνεργάστηκε με το 

Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου για την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος 

του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης το «Κίνδυνοι για την 

ασφάλεια των Πακιστανών ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα». Το πρόγραμμα διήρκησε 7 

μήνες (Μάρτιος 2019-Σεπτέμβριος 2019). Ο συνολικός σκοπός του προγράμματος ήταν η 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών προστασίας των ανηλίκων που 

βρίσκουν εφαρμογή στην ομάδα των ασυνόδευτων ανήλικων Πακιστανών , σύμφωνα με την 

«αρχή της υπεροχής του συμφέροντος του παιδιού», και να αναδείξει τα σημεία που 

χρειάζονται βελτίωση. 

 

Το πρόγραμμα στόχευε, επίσης, στον εντοπισμό καλών πρακτικών για την προστασία 

ασυνόδευτων παιδιών, ειδικά εκείνων που δεν έχουν κάνει αίτηση για άσυλο και δεν έχουν 

λάβει διεθνή προστασία, συμπεριλαμβανομένων των δικλείδων ασφαλείας που απαιτούνται 

για την πρόληψη καταστάσεων που μπορούν να οδηγήσουν σε εκμετάλλευση ή κακοποίηση.  

 

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ υποστήριξε την έρευνα αυτή πραγματοποιώντας εθελοντικά 

απομαγνητοφωνήσεις συνεντεύξεων, την μετάφρασή τους από την ελληνική στην αγγλική 

γλώσσα αλλά και γενικώς στην επεξεργασία των τελικών κειμένων.  

 

Επίσης, καταρτίστηκαν ετήσια έκθεση για το 2019, καθώς και τριμηνιαία δελτία με 

ενημέρωση για επίκαιρες θεσμικές εξελίξεις.  

 

Περισσότερο αναλυτικά στοιχεία για τη γενικότερη φύση του Προγράμματος FRANET 

υπάρχουν στην επίσημη ιστοσελίδα του FRA: https://fra.europa.eu/en/research/franet 

https://fra.europa.eu/en/research/franet
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Γ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 
 

Γ.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 

 

-Artability+: Το ευρωπαϊκό αυτό έργο έχει σκοπό να ενδυναμώσει ανθρώπους με αναπηρία 

μέσω της συμμετοχής τους σε εργαστήρια για καλλιτεχνικές τεχνικές, δημιουργία καθώς και 

εκπαίδευση για τη διοργάνωση καλλιτεχνικών εκθέσεων. Οι εταίροι από τις Ελλάδα, 

Ισπανία, Ρουμανία, Λιθουανία συνεργάζονται για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή 

εκπαιδευτικού υλικού και εργαστηρίων τέχνης με συμμετέχοντες/ουσες ανθρώπους από 

διαφορετικά υπόβαθρα και περιβάλλοντα. Το έργο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 

προγράμματος Erasmus+, από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Σεπτέμβριο του 2022.   

 

 

-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/  

 

-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/ 

 

 

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

 

- 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 ξεκίνησε το 2018 και υλοποιείται με χρηματοδότηση από το 

Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας.  

http://www.antigone.gr/gr/projects/project/53/description/   

 

-Public urban green spaces as the core for social innovation and civil society (In Social): 

Το έργο στοχεύει στη δημιουργία, επίδειξη και ανταλλαγή καλών πρακτικών για την 

αξιολόγηση των αστικών χώρων πρασίνου και την προώθηση των περιβαλλοντικών και 

κοινωνικών ωφελειών τους προκειμένου να συνδεθούν με δράσεις κοινωνικής καινοτομίας 

και με κοινωνικές δραστηριότητες. Περιλαμβάνει διεξαγωγή έρευνας, ανάπτυξη 

μεθοδολογίας αξιολόγησης, δημιουργία ενημερωτικής πλατφόρμας και εκπαιδευτικά 

εργαστήρια για δράσεις καινοτομίας. Το έργο EuropeAid υλοποιείται από δήμους και 

οργανώσεις σε Ελλάδα και Τουρκία, ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2019 και πρόκειται να 

ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2020.     

http://www.antigone.gr/gr/projects/project/57/description/  

 

-Free your Hope (HOPE): Βασική δράση του έργου αποτελεί μία διαρθρωτική και 

ολοκληρωμένη κατάρτιση του προσωπικού των φυλακών στις οποίες κρατούνται μητέρες 

που ζουν με τα παιδιά τους σε κατάλληλες μεθοδολογίες και πολιτικές για την προσχολική 

εκπαίδευση. Διεξάγεται σε Ελλάδα και Τουρκία και περιλαμβάνει προπαρασκευαστικές 

επισκέψεις μελέτης, εκπαιδεύσεις, δραστηριότητες στις φυλακές, διεξαγωγή Συνεδρίου και 

δημοσίευση σχετικών εκθέσεων. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα EuropeAid, 

ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2019 και πρόκειται να ολοκληρωθεί τον Ιούλιο του 2020.  

http://www.antigone.gr/gr/projects/project/58/description/ 

 

http://www.antigone.gr/gr/projects/project/52/description/
http://www.antigone.gr/gr/projects/project/53/description/
http://www.antigone.gr/gr/projects/project/57/description/
http://www.antigone.gr/gr/projects/project/58/description/
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-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, ως 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. 

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

 

Γ.2 Έργα που ολοκληρώθηκαν το 2019 

-The route of solidarity: Citizens’ pathways towards and inclusive Europe (TROS): 

Ενεργοί/ες εθελοντές/ριες και πολίτες από Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία και Κροατία συμμετείχαν 

σε σειρά διεθνών συναντήσεων και διαδικτυακών δράσεων με στόχο να μοιραστούν την 

εμπειρία από την εργασία τους στο πεδίο του προσφυγικού, μεταναστευτικού. Παράλληλα, 

αναπτύχθηκε 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 ολοκληρώθηκε 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/  

 

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

Το έργο “MICRON!” συνέβαλε στην προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, στην 

ενίσχυση του εκδημοκρατισμού και στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού στη λειτουργία 

του σχολείου. Περιλάμβανε μία σειρά από δραστηριότητες με κύριο στόχο την ενημέρωση 

και κινητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας (κυρίως στελεχών εκπαίδευσης, 

διευθυντών/ριών 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 πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου 

περιλαμβάνουν τη μετάφραση εγχειριδίου για εκπαιδευτικούς με θέμα τη διαχείριση της 

αντιπαράθεσης στο σχολικό περιβάλλον, εργαστήρια με στελέχη εκπαίδευσης και 

εκπαιδευτικούς στις 5 περιοχές του έργου καθώς και διοργάνωση τελικού συνεδρίου στη 

Θεσσαλονίκη. Το έργο χρηματοδοτείται από το Democratic and Inclusive School Culture in 

http://www.antigone.gr/gr/projects/project/4/description/
http://www.antigone.gr/gr/projects/project/39/description/
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Operation programme του Συμβουλίου της Ευρώπης, ξεκίνησε τον  Σεπτέμβριο του 2018 και 

ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2019.  

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

 

-Cross the Borders: Το έργο υποστήριξε επαγγελματίες youth workers μέσα από την 

υλοποίηση δράσεων όπως 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 είχε ως 

στόχο την ανταλλαγή καλών πρακτικών ανάμεσα σε youth workers στον τομέα της 

μετανάστευσης καθώς και την 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 ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 

του 2019.   

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

 

-MED-looking Youth Shaping EU Policy for a “Ready Europe” (RE-YourEU): Ο 

βασικότερος στόχος του έργου ήταν 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. Μέσα από τις 

δράσεις του έργου αποσαφηνίστηκαν 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 προώθησε 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 κινητοποίηση των νέων, 

επόμενων γενιών της ΕΕ. Αυτό το Erasmus+ έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2017 και 

ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2019.  

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

 

-Civil Courage against discrimination (CCaD): Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε στο έργο που 

διεξήχθη υπό τον συντονισμό της ιταλικής οργάνωσης AFSAI. Η εκπαίδευση που έλαβε 

χώρα στο πλαίσιο του έργου αφορούσε στην κατάρτιση και διάχυση της μεθοδολογίας “Civil 

Courage” η οποία χρησιμοποιείται για την υπεράσπιση και ενδυνάμωση γυναικών 

μεταναστριών που βιώνουν / έχουν βιώσει ρητορική μίσους. Αυτό το έργο Erasmus+ 

ολοκληρώθηκε το 2019.   

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλα τα έργα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: 

www.antigone.gr 

http://www.antigone.gr/gr/projects/project/48/description/
http://www.antigone.gr/gr/projects/project/40/description/
http://www.antigone.gr/
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Δ. Εθελοντικές (μη χρηματοδοτούμενες) δραστηριότητες που 

πραγματοποίησε ή συμμετείχε η ΑΝΤΙΓΟΝΗ κατά τη διάρκεια του 2018 
 

18η Στρογγυλή Τράπεζα κατά των Διακρίσεων 

Ο σκοπός πραγματοποίησης της ετήσιας Στρογγυλής Τράπεζας της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ του 2019 

ήταν - όπως κάθε χρόνο - να δημιουργήσει εύφορο έδαφος για συζητήσεις σχετικές με 

θέματα διακρίσεων και να ενημερώσει και ευαισθητοποιήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο 

μέρος της κοινωνίας. Στη 18η Στρογγυλή Τράπεζα που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 

Δεκεμβρίου 2019 στην Αθήνα, στο πλαίσιο της Εθνικής Συνάντησης του Προγράμματος 

ΝΙΕΜ, το θέμα ήταν: "Οι θεμελιακές παράμετροι της κοινωνικής ένταξης των προσφύγων 

στην Ελλάδα κατά τα χρόνια της ανάδειξης του προσφυγικού ζητήματος ως κυρίαρχης 

ευρωπαϊκής υπόθεσης".  

http://www.antigone.gr/gr/round-table/18th-National-Round-Table/ 

 

Χρωματόδρομος 

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ στηρίζει από το 2012 την ομάδα του “Χρωματόδρομου” που λειτουργεί σε 

εθελοντική βάση και αποτελείται από καλλιτέχνες με και χωρίς αναπηρία. Η ομάδα 

πραγματοποιεί εβδομαδιαίες συναντήσεις και εργαστήρια στον χώρο της οργάνωσης με τη 

στήριξή της. Στις συναντήσεις, η ομάδα συμμετέχει σε διάφορες καλλιτεχνικές δράσεις με 

θέμα την έκφραση και τη δημιουργία μέσα από ποικίλες καλλιτεχνικές μεθοδολογίες και 

τεχνικές.  

 

Δημιουργική απασχόληση παιδιών που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου 

Η οργάνωση με την ομάδα εθελοντών/ριών της, πραγματοποιεί σε εβδομαδιαία βάση 

εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά που νοσηλεύονται στην Παιδιατρική 

Πτέρυγα του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Η δράση έλαβε χώρα όλο το έτος ενώ συνεχίζει 

και το 2020.    

 

-Φεστιβάλ, Εκδηλώσεις, Γιορτές 

Πρόγραμμα Εθελοντισμού ‘’ReGeneration’’ 

Μάιος – Ιούλιος 

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ μέσω του προγράμματος ‘’ReGeneration Volunteerism powered by ethelon’’ 

υποδέχθηκε και συνεργάστηκε με νέους/ες εθελοντές/ριες, οι οποίοι/ες βελτίωσαν τις 

δεξιότητές τους και κέρδισαν νέες εμπειρίες συμμετέχοντας ενεργά και δημιουργικά σε 

διάφορες δράσεις της οργάνωσης όπως ενδεικτικά η υποστήριξη εκδηλώσεων, καθώς και οι 

δράσεις της ομάδας του ‘’Χρωματόδρομου” με την οποία η οργάνωση βρίσκεται σε 

συνεργασία.   

 

Εργαστήριο εισαγωγής στο “Χορόχρωμα” 

Τετάρτη 8 Μαΐου 

Η καλλιτεχνική ομάδα “Δρυάδες εν Πλω” πραγματοποίησαν για τον “Χρωματόδρομο” και 

την ομάδα εθελοντών/ριών της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ εργαστήριο για τα βασικά και τα 

συμπληρωματικά χρώματα μέσα από την κίνηση και τον ρυθμό.   

 

Φόρουμ για την ένταξη ‘’Je t’ aime,… moi non plus’’: επαναπροσδιορίζοντας τις 

http://www.antigone.gr/gr/round-table/18th-National-Round-Table/
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προκλήσεις της μετανάστευσης και της ένταξης σε Ελλάδα και Ευρώπη 

Πέμπτη 9 Μαΐου – Σάββατο 11 Μαΐου 

Συμμετοχή στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από την οργάνωση ‘’Συμβίωση’’ στο 

Δημαρχείο Θεσσαλονίκης. Μέσα από μια διεπιστημονική προσέγγιση αναλύθηκαν κρίσιμα 

ζητήματα σχετικά με την χάραξη πολιτικής για την μετανάστευση, την παροχή διεθνούς 

προστασίας και την ένταξη. 

 

Εκδήλωση ‘’Αλληλέγγυα οικονομία και δημοκρατία’’ 

Κυριακή 12 Μαΐου 

Συμμετοχή στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Αρχαίας Αγοράς. Πολιτικοί, 

εκπρόσωποι φορέων και εγχειρημάτων Κ.ΑΛ.Ο., ενεργοί/ες πολίτες και εργαζόμενοι/ες σε 

ΜΚΟ συζήτησαν για τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τα προβλήματα που συναντώνται στον 

χώρο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, καθώς και για τη συνεισφορά της στην 

δημοκρατική κοινωνία. 

 

Εκδήλωση ‘’Κυκλική Οικονομία & zero waste’’ 

Κυριακή 2 Ιουνίου 

Συμμετοχή στη συνάντηση όπου συζητήθηκε το θέμα της Κυκλικής Οικονομίας, ο ρόλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθηθούν, ώστε οι κοινωνίες 

μας να επιτύχουν ταυτόχρονη βελτίωση της οικονομικής ευημερίας και του περιβάλλοντος. 

 

Εκδήλωση Δικτύωσης ‘’After Europe goes to the polls: Where is the European Union 

headed?’’ 

Δευτέρα 3 Ιουνίου – Τρίτη 4 Ιουνίου 

Συμμετοχή σε συνάντηση που έλαβε χώρα στο Βερολίνο με διοργανωτή το ίδρυμα Heinrich 

Boll Stiftung. Συζητήθηκε η άνοδος της ακροδεξιάς και του λαϊκισμού σε πολλά Ευρωπαϊκά 

κράτη, ο τρόπος που επηρεάζει τις Ευρωεκλογές και τον δημόσιο διάλογο και πώς αυτό το 

φαινόμενο μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από την κοινωνία των πολιτών. 

 

Παιδικό Φεστιβάλ Παραθινούπολη 

Τρίτη 4 Ιουνίου – Κυριακή 9 Ιουνίου 

Συμμετοχή στο Φεστιβάλ του δήμου Καλαμαριάς μαζί με άλλες ΜΚΟ της Θεσσαλονίκης 

που ασχολούνται με την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ διοργάνωσε 

εργαστήρια σχετικά με την ισότητα για παιδιά σχολείων που επισκέφτηκαν το φεστιβάλ, 

καθώς και ανοικτά εργαστήρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα τα απογεύματα.    

 

Thessaloniki Pride 2019 ‘’Γράφουμε ιστορία’’ 

Τρίτη 18 Ιουνίου – Σάββατο 22 Ιουνίου 

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ, όπως κάθε χρόνο, στήριξε και έδωσε δυναμικά το παρόν στο 8ο Thessaloniki 

Pride, συνεχίζοντας να ευαισθητοποιεί και να ενημερώνει τους πολίτες για τα LGBT 

δικαιώματα, πάντοτε κόντρα στην ομοφοβία και τις ρατσιστικές διακρίσεις. 

 

Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων ‘’Τα πολλά πρόσωπα της προσφυγιάς: μια εναλλακτική 

διαδρομή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης’’ 

Πέμπτη 20 Ιουνίου 

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ως μέλος του Δικτύου Select Respect, συμμετείχε στη διοργάνωση της 

Παγκόσμιας Ημέρας Πρόσφυγα που έλαβε χώρα σε διάφορα σημεία του κέντρου της 

Θεσσαλονίκης, μέσα από συζητήσεις, συμμετοχικά εργαστήρια, αρχαιολογικούς περιπάτους 
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και καλλιτεχνικές δραστηριότητες που έφεραν κοντά ακτιβιστές/ριες, πρόσφυγες και 

ενεργούς/ες πολίτες. Εκτός από τις οργανώσεις του Δικτύου συνεργάστηκαν η Εφορεία 

Αρχαιοτήτων Θεσσαλονίκης, το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού Δήμου 

Καλαμαριάς, και ο Σύλλογος Κατοίκων Περιοχής Ροτόντας. 

 

Επιμορφωτικό τριήμερο με τίτλο: “Εμψύχωση ομάδων βιωματικής εκπαίδευσης για 

την αειφορία”  

Παρασκευή 6 – Κυριακή 8 Δεκεμβρίου 

Το “Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου”, το 

“Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ποροΐων” και η ΑΝΤΙΓΟΝΗ διοργάνωσαν 

επιμορφωτική εκδήλωση στα Πορόια Σερρών με συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικούς που 

υλοποιούν προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, πολιτιστικών και αγωγής υγείας, 

μέλη ΚΠΕ, συντονιστές/ριες για την Αειφορία και μέλη ΜΚΟ και συλλογικοτήτων μη 

τυπικής εκπαίδευσης. Η εμψύχωση έγινε σύμφωνα με τις αρχές της παρεμβαίνουσας μη 

κατευθυντικότητας (NDI: Non-Directive Intervention)    

 

Φεστιβάλ “FASI-Festival of Alternative Salonika’s Initiatives”  

Πέμπτη 10 Οκτωβρίου  

Συμμετοχή στο φεστιβάλ εναλλακτικότητας και διαφορετικότητας με στόχο τη γνωριμία της 

νεολαίας της Θεσσαλονίκης με φορείς, ομάδες, οργανώσεις και συλλογικότητες της πόλης. 

Το φεστιβάλ διοργάνωσε η οργάνωση “United Societies of Balkans” σε συνεργασία με έξι 

άλλες οργανώσεις της πόλης, περιλαμβανομένης της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ.   

 

3ο Φεστιβάλ Δικτύου “Select Respect”: Πόλη και ετερότητα 

Πέμπτη 21 -  Κυριακή 24 Νοεμβρίου 

Συνδιοργάνωση του τρίτου κατά σειρά ετήσιου φεστιβάλ του Δικτύου “Select Respect” με 

θέμα την ετερότητα στην πόλη μαζί με τα μέλη του δικτύου. Το φεστιβάλ περιλάμβανε 

ημερίδα και κλειστά εργαστήρια με θέμα την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους και την 

κοινωνική συμπερίληψη στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης ενώ στη συνέχεια ακολούθησε 

τριήμερο προβολών ντοκιμαντέρ με το ίδιο θέμα.  

 

Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού  

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 

Το Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης ‘’Thess-DIKTIO’’ διοργάνωσε με 

αφορμή την ημέρα μία γιορτή δρόμου με πολλές παράλληλες δράσεις ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης ενώ για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε και μία θεματική ξενάγηση σε 

κτίρια οργανώσεων που είναι μέλη του Δικτύου, με στόχο τη γνωριμία με τη δράση τους. 

 

Για ακόμη μία χρονιά η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε δυναμικά στις εκδηλώσεις και τις 

συναντήσεις των τοπικών Δικτύων “Select respect” και “Thess-DIKTIO” καθώς και του 

διεθνούς Δικτύου Anna Lindh παραμένοντας αναπόσπαστο και ενεργό μέλος αυτής της 

πολυετούς προσπάθειας. 

 

-Εργαστήρια, ομιλίες, συναντήσεις με άλλους φορείς 

 

Εργαστήριο για εθελοντές/ριες ‘’Ethnology of conflicts’’ 

Τετάρτη 19 Ιουνίου 

Το workshop που αφορούσε την ομάδα εθελοντών/ριών της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ έλαβε χώρα στα 
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γραφεία της οργάνωσης. Μέσα από θεωρητικά παραδείγματα και δραστηριότητες 

σχολιάστηκαν οι αιτίες εξαιτίας των οποίων δημιουργούνται συγκρούσεις στις κοινωνίες 

μέσω των εθνικιστικών ιδεολογιών, καθώς και μέθοδοι και πρακτικές ώστε τέτοιου είδους 

εντάσεις και διαμάχες να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά.  

 

Βιωματικό σεμινάριο “Έμφυλες διακρίσεις: Μία ψυχοκοινωνική και νομική ανάλυση 

των έμφυλων στερεοτύπων και πρακτικά εργαλεία για την αντιμετώπισή τους” 

Παρασκευή 28 Ιουνίου 

Μέλη της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ εκπαιδεύτηκαν με σκοπό τη βιωματική εμπλοκή των 

συμμετεχόντων προσώπων με θέματα και προβληματικές που σχετίζονται με την έμφυλη 

ταυτότητα και έκφραση, τόσο στην ψυχοκοινωνική όσο και στη νομική διάσταση του 

φαινομένου για επένδυσης της εμπειρίας αυτής στην προσωπική, εργασιακή και κοινωνική 

τους πραγματικότητα. Το σεμινάριο διοργάνωσε το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας.  

 

Εγκαίνια γραφείων Θεσσαλονίκης οργάνωσης ΔΙΟΤΙΜΑ 

Πέμπτη 25 Απριλίου 

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την ΔΙΟΤΙΜΑ με αφορμή τα εγκαίνια των νέων γραφείων 

της στη Θεσσαλονίκη με τη συμμετοχή οργανώσεων και φορέων της ΚτΠ. Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

συνεργάζεται με την οργάνωση η οποία μέχρι σήμερα διατηρούσε γραφεία στην Αθήνα.  

 

Συνέδριο “Η διαπολιτισμική εκπαίδευση ως μέσο για την κοινωνική ενσωμάτωση: 

Εμπειρίες, βέλτιστες πρακτικές και μελλοντικές προκλήσεις” 

Παρασκευή 20 – Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 

Μέλη της ομάδας της οργάνωσης συμμετείχαν στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε υπό τη 

διοργάνωση των: Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το ΚΜΟΠ - Κέντρο Κοινωνικής 

Δράσης και Καινοτομίας.  

 

Επιστημονικό Συμπόσιο “Ενδοοικογενειακή Βία, stalking και εγκλήματα μίσους: 

εθνικές και διεθνείς προσεγγίσεις”  

Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 

Εκπρόσωποι της οργάνωσης συμμετείχαν στις εργασίες του Συμποσίου που 

πραγματοποίησαν το Ινστιτούτο Πρόληψης & Θεραπείας της Βίας και Προώθησης της 

Ισότητας των Φύλων «ΒΙΑ-ΣΤΟΠ», σε συνεργασία με τη Βρετανική Πρεσβεία, τη 

Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου (Metropolitan Police – New Scotland Yard) και το 

Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας Θεσσαλονίκης.  

 

-Ετήσια Έκθεση ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ  

Καταγραφή φαινομένων, ζητημάτων και κρουσμάτων ρατσισμού, διακρίσεων, ξενοφοβίας 

αλλά και Ερευνητικών Μελετών ή Καλών Πρακτικών της Διοίκησης στους 6 κρίσιμους 

τομείς της Απασχόλησης, της Νομοθεσίας, της Εκπαίδευσης, της Στέγασης, της Ρατσιστικής 

Βίας και της Υγείας & Πρόνοιας. 

Η έκθεση διατίθεται στη διεύθυνση:  

http://www.antigone.gr/gr/library/%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%8

2-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b5%cf%82-

%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-

http://www.antigone.gr/gr/library/%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/2019/
http://www.antigone.gr/gr/library/%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/2019/
http://www.antigone.gr/gr/library/%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/2019/


 

14 

 

ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης 

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

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Πτολεμαίων 29Α, 6ος όροφος, 54630 Θεσσαλονίκη 

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

info@antigone.gr       www.antigone.gr 

Skype: antigone.information.centre 

%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/2019/ 

 

-Εκδόσεις ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

H οργάνωση δεν εξέδωσε νέο βιβλίο το 2019, παρόλα αυτά παρουσιάσεις των βιβλίων και 

παρουσία των εκδόσεων σε φεστιβάλ υπήρξε σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους.  

http://www.antigone.gr/gr/publications/ 

 

 

Περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν το 2019 

διατίθενται στη διεύθυνση: http://www.antigone.gr/gr/home/.  

http://www.antigone.gr/gr/library/%ce%ad%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%82-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%bc%ce%b5%ce%bb%ce%ad%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b5%ce%b9%ce%b4%ce%b9%ce%ba%ce%ac-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%ac%ce%b4%ce%b1/2019/
http://www.antigone.gr/gr/publications/
http://www.antigone.gr/gr/home/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ενδεικτικές δημοσιεύσεις για τις δραστηριότητες της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ στο 

διαδίκτυο: 
 

18η Εθνική Στρογγυλή Τράπεζα κατά των διακρίσεων  

https://thesstoday.gr/18%CE%B7-

%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CF%85%CE%BB%CE%AE-

%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1-

%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-

%CE%B4%CE%B9/ 

 

https://ddp.gr/2019/12/16/symmetochi-toy-diktyoy-sti-18i-ethniki-stroggyli-trapeza/ 

 

https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/223738_ta-dakrya-tis-antigonis 

 

Παραθινούπολη 

https://pigolampides.gr/events/parathinoupoli-2019/  

Η μεγάλη γιορτή των παιδιών Παραθινούπολη 2019 έρχεται στην πλαζ Αρετσούς | 

ThessalonikiGuide.gr 

 

Κλιματική αλλαγή 

https://greenagenda.gr/23-

%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%

CF%82-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-

%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%

CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B1-%CE%BA/ 

https://www.oikipa.gr/?p=4240 

https://anemosananeosis.gr/el/24quest2/ 

 

Salonic 

Περιήγηση στην Πολιτιστική Γειτονιά του δήμου Νεάπολης-Συκεών - Life Events 

 

Σχολική διαμεσολάβηση 

http://dim-trilof.thess.sch.gr/autosch/joomla15/index.php/178-diamesolabhsh 

 

Συνεργατική μη κερδοσκοπική διαχείριση νερού 

http://www.proskalo.net/2019/04/blog-post.html 

 

 

https://thesstoday.gr/18%CE%B7-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CF%85%CE%BB%CE%AE-%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9/
https://thesstoday.gr/18%CE%B7-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CF%85%CE%BB%CE%AE-%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9/
https://thesstoday.gr/18%CE%B7-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CF%85%CE%BB%CE%AE-%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9/
https://thesstoday.gr/18%CE%B7-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CF%85%CE%BB%CE%AE-%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9/
https://thesstoday.gr/18%CE%B7-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CF%85%CE%BB%CE%AE-%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9/
https://thesstoday.gr/18%CE%B7-%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%B3%CE%B3%CF%85%CE%BB%CE%AE-%CF%84%CF%81%CE%AC%CF%80%CE%B5%CE%B6%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B4%CE%B9/
https://ddp.gr/2019/12/16/symmetochi-toy-diktyoy-sti-18i-ethniki-stroggyli-trapeza/
https://www.efsyn.gr/ellada/koinonia/223738_ta-dakrya-tis-antigonis
https://pigolampides.gr/events/parathinoupoli-2019/
https://www.thessalonikiguide.gr/event/parathinoupoli-2019-plaz-aretsous-kalamaria/
https://www.thessalonikiguide.gr/event/parathinoupoli-2019-plaz-aretsous-kalamaria/
https://greenagenda.gr/23-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B1-%CE%BA/
https://greenagenda.gr/23-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B1-%CE%BA/
https://greenagenda.gr/23-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B6%CE%B7%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%B5%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CF%80%CF%8C-%CF%84%CE%B1-%CE%BA/
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