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Κατά τη διάρκεια του 2020 η «ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον
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 

1. 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.  Συγκεκριμένα,  το
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 2020 ήταν τα ακόλουθα: 

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

Β) Σύντομες Αναφορές :

i. Νομοθεσία αναφορικά μεδιακριτική μεταχείριση λόγω εθνικής ή φυλετικής καταγωγής
σχετικά με τους όρους λήψης κοινωνικών επιδομάτων  

ii. Κατάργηση θετικών μέτρων που αφορούσαν τους ανιθαγενείςΡομά και απόπειρα κα-
τάργησης θετικών μέτρων για άτομα με αναπηρία

iii. Περιγραφή της Ειδικής έκθεσης 2019 του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με τις διακρί-
σεις, που εκδόθηκε το 2020

iv. Αποκλεισμός καθαριστριών λόγω εθνικής ή φυλετικής καταγωγής από διορισμό σε σχο-
λικές μονάδες εξαιτίας της μη εκπλήρωσης του όρου της γνώσης της γλώσσας

Γ) Θεματικές αναφορές : 

i. Διακρίσεις λόγω ηλικίας σε τομείς εκτός αγοράς εργασίας
ii. Διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού σε τομείς εκτός αγοράς εργασίας

  Δ) Ειδικές αναφορές
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i. Καταγραφή της κατάστασης σχετικά με απολύσεις υπαλλήλων με αναπηρία και σχετικά
με το θέμα της εύλογης προσαρμογής

ii. Πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση της εθνικής νομοθεσίας κατά των διακρίσεων

Περισσότερο  αναλυτικά  στοιχεία  για  το  συγκεκριμένο  Πρόγραμμα  υπάρχουν  στην  επίσημη
ιστοσελίδα του :
https  ://  www  .  equalitylaw  .  eu  /  country  /  greece  

FRANET
Το Σεπτέμβριο του 2018 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ - υπό το συντονισμό του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγ-
ματικού 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 επιστημονι-
κής έρευνας αναφορικά με ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η εφαρμογή του Προγράμμα-
τος 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.

Το 2020 καταρτίστηκαν οι ακόλουθες εκθέσεις:

i. Τριμηνιαίο δελτίο: Ανάλυση βασικών ζητημάτων θεμελιωδών δικαιωμάτων στον τομέα
του ασύλου και της μετανάστευσης στην Ελλάδα

ii. Έκθεση πληροφόρησης:  Συλλογή δεδομένων σχετικά με εμπειρίες διακρίσεων λόγω
αναπηρίας και ηλικίας στον τομέα της απασχόλησης και του επαγγέλματος

iii. Έκθεση Πληροφόρησης : Κατευθυντήριες γραμμές - σοβαρή εργασιακή εκμετάλλευση
και Οδηγία του 2019 για την επιβολή κυρώσεων στους εργοδότες 

iv. Έκθεση Πληροφόρησης Κατευθυντήριες οδηγίες - Άδειες παραμονής μακράς διαρκείας
2019 

v. Έκθεση Πληροφόρησης Θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων στο πλαίσιο της διαχείρισης
των συνόρων και των επιστροφών

vi. Σύντομη θεματική έκθεση σχετικά με τον αντίκτυπο των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην
Οδηγία της ΕΕ για την τρομοκρατία 

vii. Βάση δεδομένων αντι-Μουσουλμανικού μίσους του FRA, Επικαιροποίηση 2020
viii. Έκθεση πληροφόρησης για το ξέσπασμα της επιδημίας COVID-19 στην Ε.Ε.
ix. Σύντομη  Θεματική  Έκθεση Συνεισφοράς στην  έκθεση θεμελιωδών δικαιωμάτων του

FRA για το 2021
x. Έκθεση Πληροφόρησης για τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.
xi. Έκθεση Πληροφόρησης για τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19  στους Ρομά και

Ταξιδιώτες

Περισσότερο  αναλυτικά  στοιχεία  για  το  συγκεκριμένο  Πρόγραμμα  υπάρχουν  στην  επίσημη
ιστοσελίδα του :
https  ://  fra  .  europa  .  eu  /  en  /  research  /  franet  

2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ
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2.1 Έργα σε εξέλιξη

-NationalIntegrationEvaluationMechanismALLINFORINTEGRATION (NIEM): ToNIEM είναι
ένα ευρωπαϊκό, επιστημονικό έργο που αφορά στην ένταξη πληθυσμών που βρίσκονται υπό
το καθεστώς διεθνούς προστασίας. Οι συμμετέχοντες φορείς προέρχονται από τις χώρες: Ελ-
λάδα,  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  EuropeanAsylum,  MigrationandIntegration-
FundAMIFαπό τον Απρίλιο του 2017 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2021. 
https://antigone.gr/el/projects/36
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 εκ-
παίδευση 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.
https://antigone.gr/el/projects/62

-BuildingRelationshipsandIntegrationbyDevelopinglocalGroupsandEnhancingSolidarity
(BRIDGES):Στοπλαίσιοτουέργου 9 οργανώσεις από 5 χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Αυστρία, Κροα-
τία 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 αμοιβαί-
ας ανταλλαγής ανάμεσα σε πολίτες τρίτων χωρών και χωρών της ΕΕ. Το έργο περιλαμβάνει
χαρτογράφηση αναγκών του επιλεγμένου δείγματος ανθρώπων από κάθε περιοχή, συμμετοχι-
κές συναντήσεις της τοπικής κοινωνίας, σχεδιασμό κοινών δράσεων γειτονιάς (αθλητικών, πο-
λιτιστικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων), εθελοντικές δράσεις για την ενίσχυση των κοινωνι-
κών υπηρεσιών και συνεχείς δράσεις επικοινωνίας του έργου όπως διαδικτυακή καμπάνια, εκ-
δηλώσεις κ.ά. Το έργο χρηματοδοτείται από το EUAsylum, MigrationandIntegrationFund, ξεκί-
νησε το 2018, επρόκειτο να ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2021, αλλά, λόγω πανδημίας,
πήρε παράταση έως τον Ιούλιο του 2021. 
https://antigone.gr/el/projects/52

-Publicurbangreenspacesasthecoreforsocialinnovationandcivilsociety (InSocial):  Το
έργο στοχεύει στη δημιουργία, επίδειξη και ανταλλαγή καλών πρακτικών για την αξιολόγηση
των αστικών χώρων πρασίνου και την προώθηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών ωφε-
λειών τους προκειμένου να συνδεθούν με δράσεις κοινωνικής καινοτομίας και με κοινωνικές
δραστηριότητες. Περιλαμβάνει διεξαγωγή έρευνας, ανάπτυξη μεθοδολογίας αξιολόγησης, δη-
μιουργία ενημερωτικής πλατφόρμας και εκπαιδευτικά εργαστήρια για δράσεις καινοτομίας. Το
έργο EuropeAid υλοποιείται από δήμους και οργανώσεις σε Ελλάδα και Τουρκία, ξεκίνησε τον
Ιανουάριο 2019, πήρε παράταση, και πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2021.
https://antigone.gr/el/projects/57

-HumanRightsEducationfortheSustainabilityofMulticulturalCommunities (HRESMC): Σκο-
πός του έργου είναι η υποστήριξη της σχολικής κοινότητας στην εφαρμογή εναλλακτικών εκ-
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παιδευτικών πρακτικών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και τη δημοκρατία για ένα
σχολείο απαλλαγμένο από προκαταλήψεις και κοινωνικές διακρίσεις στη νέα πολυπολιτισμική
κοινωνία που συνεχώς διαμορφώνεται. Οι βασικές δράσεις του έργου περιλαμβάνουν την κα-
τάρτιση φοιτητών και φοιτητριών παιδαγωγικών σχολών στη χρήση της μεθοδολογίας της μη
τυπικής εκπαίδευσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και η πρακτική εξάσκησή τους μέσα από
εργαστήρια για παιδιά και νέους που θα συντονίσουν οι ίδιοι, οι ίδιες. Το έργο, με διάρκεια από
τον Σεπτέμβριο του 2020 έως τον Ιούνιο 2021 χρηματοδοτείται από την  Ευρωπαϊκή Ένωση,
πρόγραμμα FacesofMigration. 
https  ://  antigone  .  gr  /  el  /  projects  /60  

-Schoolsforchange: Για όγδοη συνεχόμενη σχολική χρονιά, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ, σε συνεργασία με
το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας, συνεχίζει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών
προγραμμάτων από κοινού με την τοπική σχολική κοινότητα. Συγκεκριμένα, πραγματοποιεί εκ-
παιδευτικές δράσεις μη τυπικής μάθησης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όχι μόνο στη Θεσσα-
λονίκη αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Επίσης, αναλαμβάνει την επιμόρφωση σχο-
λείων, στελεχών εκπαίδευσης, εκπαιδευτικών και σχολικών δικτύων ώστε να εφαρμόσουν τον
θεσμό της σχολικής διαμεσολάβησης ομηλίκων σαν έναν τρόπο ειρηνικής επίλυσης συγκρού-
σεων στο σχολείο. Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα για
μαθητές/ριες  κάθε  ηλικίας,  εργαστήρια  επιμόρφωσης  εκπαιδευτικών  καθώς  και  βιωματικές
δράσεις ευαισθητοποίησης για γονείς.  Το  SchoolsforChange ξεκίνησε το 2012 και συνεχίζει
έως σήμερα κάθε σχολική χρονιά.
https://antigone.gr/el/projects/4

-Τα  σχολεία  προστατεύουν  το  κλίμα:  Μέσα  από  το  έργο,  η  σχολική  κοινότητα  της
Θεσσαλονίκης  ενεργοποιείται  για  την  αποτροπή  της  κλιματικής  κρίσης  που  απειλεί  τον
πλανήτη.  Εκπαιδευτικοί  και  μαθητές/ριες  14  σχολείων  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης εμπλέκονται σε μία σειρά εκπαιδευτικών και  άλλων δράσεων που μειώνουν την
κατανάλωση ενέργειας και το οικολογικό αποτύπωμα του σχολείου τους. Το έργο υλοποιείται
από  τη  σύμπραξη  των  ΑΝΤΙΓΟΝΗ και  ΚΠΕ Κορδελιού  με  την  υποστήριξη  του  Ιδρύματος
Χάινριχ Μπελ Ελλάδας. Ξεκίνησε το 2020 και πρόκειται να ολοκληρωθεί το 2022.
https  ://  antigone  .  gr  /  el  /  projects  /63  

-ZeroWasteStrategy:  MethodsandImplementationinBlackSeaBasin (ZeroWaste): Το έργο
είναι  ένα  διετές  έργο  που  ξεκίνησε  τον  Απρίλιο  του  2020  με  στόχο  να  αυξήσει  την
περιβαλλοντική συνείδηση, κυρίως όσον αφορά τις επιπτώσεις της παραγωγής απορριμμάτων
στα  θαλάσσια  και  τα  παράκτια  οικοσυστήματα  και  να  ευαισθητοποιήσει  για  τη  μείωση
παραγωγής απορριμμάτων και την ανακύκλωση. Απευθύνεται στην τοπική σχολική κοινότητα
της Θεσσαλονίκης και περιλαμβάνει δράσεις όπως έρευνα στον χαρακτηρισμό απορριμμάτων,
εργαστήρια  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης,  σχολικές  εκδρομές  για  καθαρισμό  της  φύσης,
δημιουργία γραφείου που να παρέχει πληροφορίες για τα απορρίμματα και την ανακύκλωση.
Στο έργο, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Μαύρη Θάλασσα 2014-2020”, εκτός από
την ΑΝΤΙΓΟΝΗ για την Ελλάδα, συμμετέχουν εταίροι από Τουρκία, Ουκρανία και Βουλγαρία. 
https  ://  antigone  .  gr  /  el  /  projects  /61  

-Τα πάντα RE: Το έργο “Τα πάντα RE” στοχεύει στην 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 εντοπίζεται στην Περιφέρεια της Θεσσαλονί-
κης για την ανακύκλωση, την επανάχρηση, την περιβαλλοντική προστασία και τον εθελοντισμό.
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Οι δράσεις του έργου περιλαμβάνουν ενημερωτικά εργαστήρια σε σχολεία, συλλογή και μετα-
φορά ανακυκλώσιμων υλικών,  ενημέρωση και  ευαισθητοποίηση  της  τοπικής  κοινωνίας.  Το
έργο ξεκίνησε το 2018 και μετά από παράταση που πήρε λόγω της πανδημίας, πρόκειται να
ολοκληρωθεί τον Ιούλιου του 2021 με χρηματοδότηση από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Ανα-
φοράς, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
https://antigone.gr/el/projects/53

-FreeyourHope (HOPE): Βασική δράση του έργου αποτελεί μία διαρθρωτική και ολοκληρω-
μένη κατάρτιση του προσωπικού των φυλακών στις οποίες κρατούνται μητέρες που ζουν με τα
παιδιά τους σε κατάλληλες μεθοδολογίες και πολιτικές για την προσχολική εκπαίδευση. Διε-
ξάγεται σε Ελλάδα και Τουρκία και περιλαμβάνει προπαρασκευαστικές επισκέψεις μελέτης, εκ-
παιδεύσεις, δραστηριότητες στις φυλακές, διεξαγωγή Συνεδρίου και δημοσίευση σχετικών εκ-
θέσεων. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα EuropeAidκαι ξεκίνησε τον Απρίλιο του
2019. Οι δράσεις του αναστάλθηκαν λόγω πανδημίας και πρόκειται να ολοκληρωθούν εντός
του 2021. 
https://antigone.gr/el/projects/58

-UrbanSustainabilityandCircularityLab:  Οι
οργανώσειςΑΝΤΙΓΟΝΗκαιINKOMMONσυνεργάζονταιμεστόχοτην  καλλιέργεια  δεσμών,  την
οικοδόμηση  κοινότητας  (communitybuilding)και  την  προώθηση  της  ενεργούς
πολιτειότηταςστοχευμένα σε γειτονιές της Θεσσαλονίκης, αλλά και ευρύτερα. Στο πλαίσιο του
έργου,  το  οποίο  ξεκίνησε  τον  Νοέμβριο  του  2020,  η  κυκλική  οικονομία  προωθείται  το
απαραίτητο εναλλακτικό μοντέλο για την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα
σε τοπικό και παγκόσμιο επίπεδο.  

-BetterAdvocacy,  BetterInclusion (BABI):Ησυνεργασία  Ιταλίας,  Ελλάδας,  Ισπανίας  και
Μάλτας στο πλαίσιο του έργου εστιάζει στον περιορισμόφαινομένων ξενοφοβίας και ρατσισμού
που εξαπλώνονται στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Αναδεικνύει  τα υπάρχοντα κενά σε πολιτικές,
καθώς  και  την  περιορισμένη  συμμετοχή  των  φορέων της  Κοινωνίας  των  Πολιτών  και  των
μεταναστευτικών οργανώσεων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων για τις ενταξιακές πολιτικές
που  αποφασίζονται.  Στις  βασικές  δράσεις  του  έργου  περιλαμβάνονται  η  έρευνα  πεδίου,  η
ανάπτυξη  εκπαιδευτικού  υλικού  και  η  διεξαγωγή  εκπαιδεύσεων  για  επαγγελματίες  σε
κοινωνικούς  φορείς,  δημοσίους  υπαλλήλους,  ακτιβιστές/-ριες  και  εκπροσώπους
μεταναστευτικών οργανώσεων. Το ΒΑΒΙ είναι ένα διετές Erasmus+ KA2έργο, οι εργασίες του
οποίου ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2020.  

-YouthComesOutofVulnerabilitythroughprofessionalInteractionandselfDevelopment
(YCOVID 17-30):  Το έργο στοχεύει στην εκπαιδευτική και επαγγελματική ενδυνάμωση νέων
Ρομά μαθητών/-ριών που ολοκληρώνουν το λύκειο καθώς και νέων  NEETs(αποκλεισμένων
από εργασία, εκπαίδευση και κατάρτιση), που επηρεάζονται περαιτέρω από τoν COVID-19.
Κύρια δραστηριότητα  του έργου είναι  ένα βιωματικό  εκπαιδευτικό  πρόγραμμα με  θέμα την
ψυχολογική-ψυχική ανθεκτικότητα για αυτο-ενδυνάμωση στις επιπτώσεις της ανεργίας καθώς
και  η  εκπαίδευση  στις  στρατηγικές  για  επιτυχή  αναζήτηση  εργασίας.  Στη  διοργάνωση  και
υλοποίηση της εκπαιδευτική διαδικασίας προβλέπεται η ενεργή εμπλοκή της ίδιας της ομάδας
στόχου. Το έργο ολοκληρώνεται με δράσεις δικτύωσης ανάμεσαστους/στις εκπαιδευόμενους/-
ες και πιθανούς εργοδότες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. Το έργο, που χρηματοδοτείται
από  το  EuropeanYouthFoundation,  ξεκίνησε  τον  Οκτώβριο  του  2020  και  επρόκειτο  να
ολοκληρωθεί  τον  Μάρτιο  του  2021,  παρόλα  αυτά  ενώ  τα  εκπαιδευτικά  εργαλεία  έχουν
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ολοκληρωθεί, λόγω της πανδημίας που δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης με φυσική
παρουσία, το έργο έχει προς το παρόν ανασταλεί. 

2.2 Έργα που ολοκληρώθηκαν το 2020
-Wordsarestones: Το έργο κινητοποίησε 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. Περιλάμβανε τη διεξαγωγή έρευνας και τη διάχυση πληρο-
φόρησης μέσα από δραστηριότητες όπως διεθνείς και εθνικές συναντήσεις νέων, δημοσίευση
ερευνών και εγχειριδίων, βίντεο κλιπ, ιστοσελίδων κ.ά. Το έργο, που χρηματοδοτήθηκε από το
EuropeforCitizens,  ξεκίνησε  τον  Σεπτέμβριο  2018  και  ολοκληρώθηκε  τον  Φεβρουάριο  του
2020. 
https://antigone.gr/el/projects/50

-ReflectiveExpressiveArtisticLearning (REAL): Οργανώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, την
Πορτογαλία, την Πολωνία, τη Λιθουανία και την Ελλάδα συνεργάστηκαν σε ένα έργο που διε-
ρεύνησε τις ευκαιρίες μάθησης για τους νέους ανθρώπους με αναπηρία στον καλλιτεχνικό το-
μέα. Το έργο αντανακλά πρακτικές συμπερίληψης που μπορούν να αποτελέσουν έμπνευση για
καλλιτέχνες με αναπηρία. Στο πλαίσιό του πραγματοποιήθηκαν 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 ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2020. 
https://antigone.gr/el/projects/54

-TrainingofRomaYouthonAntigypsyismandHumanRights (TRYAR):  Το  έργο  συνέβαλε
στην καταπολέμηση των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων σε σχέση με τον πληθυσμό
Ρομά, μεταξύ των νέων. Η υλοποίησή του έγινε σε δύο μέρη, την επιμόρφωσηνέων Ρομάσε
θέματα  ανθρωπίνων  δικαιωμάτων,  ισότητας  και  καταπολέμησης  των  διακρίσεωνκαι  τη
δημιουργία μιας ομάδας από νέους και νέες Ρομάεπιμορφωτές και επιμορφώτριες. Στη δεύτερη
φάση  πραγματοποιήθηκαν  πιλοτικά  εργαστήρια  ευαισθητοποίησης  με  θέμα  τα  ανθρώπινα
δικαιώματα,  τις  διακρίσεις  και  τα  στερεότυπα  από  τους  επιμορφωτές  και
τιςεπιμορφώτριεςΡομά, σε συνομηλίκους τους, νέους και νέες της περιοχής της Θεσσαλονίκης.
Το έργο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του  Ιδρύματος Νεολαίας του Συμβουλίου της
Ευρώπης, ξεκίνησε τον Μάρτιο και ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2020. 
https://antigone.gr/el/projects/59

Για  περισσότερες  πληροφορίες  σχετικά  με  όλα  τα  έργα,  επισκεφθείτε  την  ιστοσελίδα  μας:
www.antigone.gr
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3. Εθελοντικές (μη χρηματοδοτούμενες) δράσεις που 
διοργάνωσε ή συμμετείχε η ΑΝΤΙΓΟΝΗ κατά τη διάρκεια του 
2020

3.1 Στρογγυλή Τράπεζα, Εκδηλώσεις Δικτύων, Φεστιβάλ κ.ά.

19  η  Στρογγυλή Τράπεζα κατά των Διακρίσεων  
Ο  σκοπός  πραγματοποίησης  της  ετήσιας  Στρογγυλής  Τράπεζας  της  ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ  είναι  να
δημιουργεί εύφορο έδαφος για συζητήσεις σχετικές με θέματα διακρίσεων και να ενημερώνει
και  ευαισθητοποιεί  όσο  το  δυνατόν  μεγαλύτερο  μέρος  της  κοινωνίας.  Στη  19η  Στρογγυλή
Τράπεζα που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά λόγω της πανδημίας του Covid-19,τη Δευτέρα 14
Δεκεμβρίου 2020 στην Αθήνα, στο πλαίσιο της Εθνικής Συνάντησης του Προγράμματος ΝΙΕΜ,
το θέμα ήταν: "Παράγοντες που επηρεάζουν θετικά και αρνητικά τους τομείς της κοινωνικής
ένταξης των προσφύγων στην ελληνική κοινωνία υπό το επιπρόσθετο πρίσμα της πανδημίας
του Covid-19 ".
Στην πρώτη ενότητα, υπό την προεδρία του κ. Νίκου Χρυσόγελου, Υπεύθυνου του Κέντρου
Φιλοξενίας  και  ένταξης  προσφύγων  WELCOMMON  της  Αθήνας,  χημικού  –
περιβαλλοντολόγου,  στελέχους των Πρασίνων και πρώην ευρωβουλευτή, έγινε καταγραφή της
υπάρχουσας κατάστασης και την εκπόνηση συστάσεων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων
που προκύπτουν για την Ελλάδα ως προς την κοινωνική ένταξη των προσφύγων σε συνθήκες
υγειονομικής κρίσης.

Συγκεκριμένα, η πρώτη ενότητα περιλάμβανε τις εξής εισηγήσεις:
i. «Συγκριτική  επισκόπηση των Δεικτών  Κοινωνικής  Ένταξης  μεταξύ  των χωρών που

συμμετέχουν στο Πρόγραμμα  NIEM : συγκλίσεις/ αποκλίσεις, ομοιότητες / διαφορές»
(ομιλήτρια η δικηγόρος κ. Βάσω Καρζή, συγγραφέας της Εθνικής Έκθεσης NIEM )

ii. «Η επίπτωση των τρόπων δημοσιονομικής διαχείρισης των κονδυλίων της Ελλάδας
στην αποτελεσματικότητα της ένταξης των προσφύγων : αποτίμηση της περιόδου 2014
-2020» (ομιλήτρια η κ. ΝτομινίκηΣπυράτου, Υπεύθυνη Συνηγορίας και Προάσπισης Δι-
καιωμάτων της «SolidarityNow» )

iii. «Η δυνατότητα  πρόσβασης  στην  εκπαίδευση  και  την  επαγγελματική  κατάρτιση  των
προσφύγων :  πρόοδοι, θετικά μέτρα και πρόσθετα εμπόδια λόγω Covid-19» ( ομιλή-
τρια η κ. Κατερίνα Καπνίση, Συντονίστρια του τμήματος Εργασιακής Συμβουλευτικής
της Generation 2.0 forRigths, EqualityandDiversity)

iv. Το φλέγον ζήτημα της στέγασης  των προσφύγων κατά την επέλαση της πανδημίας :
δομές φιλοξενίας στα νησιά και καταλύματα στην ηπειρωτική χώρα (ομιλήτρια η κ. Μελί-
να  Σπαθάρη,  Υπεύθυνη  Συνηγορίας  και  Προάσπισης  Δικαιωμάτων  της  «Terre-
deshommes - Hellas»)

Η  δεύτερη  Ενότητα,  υπό το  συντονισμό  του   κ.  Βασίλη  Πανταζή,  που είναι  Αναπληρωτής
Καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνική Παιδαγωγική:
Εκπαίδευση για την Ειρήνη και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου»,έκανε αναλυτική αναφορά στο
ειδικό ζήτημα της ανάγκης προστασίας της ευάλωτης ομάδας των παιδιών προσφύγων, και
περιλάμβανε τις ακόλουθες εισηγήσεις:
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i. «Aφηγήσεις ζωής ανήλικων προσφύγων για την εγκατάσταση (homenarratives) και τις
εκπαιδευτικές τους διαδρομές.» (ομιλήτρια η κ. Ευγενία Αρβανίτη, Επίκουρη Καθηγή-
τρια στο Πανεπιστήμιο Πατρών (ΤΕΕΑΠΗ) με γνωστικό αντικείμενο τη διαφορετικότητα
και ετερότητα στην εκπαίδευση, και τέως επιστημονική συνεργάτιδα στο Υπουργείο Παι-
δείας).

ii. «Μια ολιστική προσέγγιση στην εκπαίδευση και ένταξη των παιδιών προσφύγων σε συ-
σχέτιση με την παράμετρο της πανδημίας» (ομιλητής ο κ. Πάνος Αλεξάκης, Συντονιστής
Εκπαίδευσης Προσφύγων στην Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στο Σκαραμα-
γκά, εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας).

iii. «Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης - ξένης γλώσσας σε παιδιά προσφύ-
γων» : α) «Εξετάζοντας τις πολιτικές ένταξης» (Ομιλητής ο κ. Χρήστος Παρθένης, Επί-
κουρος Καθηγητής Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Εργαστηρί-
ου Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ) , β) «Εστιάζοντας στη χρήση κατάλληλου υλι-
κού και μεθόδων διδασκαλίας» (Ομιλήτρια η κ. Φωτεινή Καλογερογιάννη, Διδάκτωρ του
ΠΑΙ.Τ.Δ.Ε. - ΕΚΠΑ, Συνεργάτιδα του Εργαστηρίου Διαπολιτισμικής Αγωγής, ΕΚΠΑ)

iv. «Πολιτισμικός πλουραλισμός και πρόσφυγες σχολικής ηλικίας σε συνθήκες υγειονομι-
κής κρίσης» (ομιλητής ο κ. Βασίλης Χαρίτος, διδάκτωρ του Τμήματος Εκπαιδευτικής και
Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και εκπρόσωπος του 5ου Περιφε-
ρειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Αττικής (ΠΕΚΕΣ – Ανατολική Αττική)

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.
ΛόγωτουCOVID-19  καιτωνμέτρωνκοινωνικήςαποστασιοποίησης,  οι  εβδομαδιαίεςσυναντήσεις
της ομάδας από τον Μάρτιο πραγματοποιούνται διαδικτυακά. 

Δημιουργική απασχόληση παιδιών που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου
Η  οργάνωση  με  την  ομάδα  εθελοντών/ριών  της,  αναλάμβανε  σε  εβδομαδιαία  βάση  την
πραγματοποίηση εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά που νοσηλεύονταν
στην Παιδιατρική Πτέρυγα του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Η δράση λάμβανε χώρα μέχρι τον
Φεβρουάριο του 2020,  αλλά τον Μάρτιο έλαβε αιφνίδια τέλος λόγω της πανδημίας και των
έκτακτων μέτρων.   

Έργο   ShareCall  
Τη σχολική χρονιά 2019-2020, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε εθελοντικά στο έργο επιμόρφωσης και
υποστήριξης εκπαιδευτικών με μέθοδο εμψύχωσης την Παρεμβαίνουσα Μη Κατευθυντικότητα
(NDI). Στο πλαίσιο του έργου η οργάνωση πραγματοποίησε εργαστήρια για τις συμμετέχουσες
ομάδες  εκπαιδευτικών  με  θέμα  τη  βιωματική  εκπαίδευση  στα  ανθρώπινα  δικαιώματα,  την
ειρηνική διαχείριση των συγκρούσεων και τις έμφυλες ταυτότητες.   

Πρωτοβουλία “  COV  -  AID  : Στηρίζουμε μαζί ανθρώπους σε ανάγκη”  
Για να συμβάλει στην ανακούφιση ανθρώπων που ζούσαν ήδη στα όρια της φτώχιας και λόγω
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της  πανδημίας  βρέθηκαν  σε  εξαιρετικά  δυσχερή  θέση  μην  έχοντας  τα  απαραίτητα  για  να
καλύψουν βασικές ανάγκες όπως η στέγη, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ ανέλαβε την πρωτοβουλία χρημάτων
και  ειδών πρώτης ανάγκης όπως τρόφιμα,  βρεφικά είδη κλπ. Οι δωρεές διατέθηκαν στους
πωλητές και πωλήτριες του περιοδικού δρόμου “ΣΧΕΔΙΑ” της Θεσσαλονίκης. 

Διαδικτυακή εκδήλωση του δικτύου   SelectRespect  “Ένταξη ή έξωση;”  
Στις  19  Ιουνίου,  η  ΑΝΤΙΓΟΝΗ,  ως  οργάνωση μέλος  του  τοπικού  δικτύου  “SelectRespect”,
συμμετείχε στη διαδικτυακή αυτή εκδήλωση που έθεσε προς συζήτηση το κρίσιμο ζήτημα της
ένταξης  και  τις  κοινωνικές  επιπτώσεις  των  πρόσφατων ενταξιακών πολιτικών.  Στην  ομάδα
εισηγητών/ριών  συμμετείχαν  εκπρόσωποι  νομικών  υπηρεσιών,  συντονιστές/ριες  υπηρεσιών
υγείας,  πολυϊατρείων,  ψυχολόγοι,  δικηγόροι  και  άλλοι  επαγγελματίες  που  εργάζονται  στο
προσφυγικό ζήτημα.     

Ανοιχτή επιστολή 66 Οργανώσεων: “Προστατέψτε τη νομιμότητα και την ανθρωπιά”
Με  ανοιχτή  επιστολή  προς  τον  πρωθυπουργό  και  τους  προέδρους  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 66 οργανώσεις
της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ, ζήτησαν να αποσυρθεί η
αναστολή υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου, την μετεγκατάσταση των αιτούντων άσυλο
στην ενδοχώρα και την προστασία τους καθώς και την αναθεώρηση της κοινής δήλωσης ΕΕ-
Τουρκίας. Η επιστολή απεστάλη και δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο.

Διαδικτυακή συνάντηση των οργανώσεων-μελών του διεθνούς δικτύου   AnnaLindh  
Στις 21 Μαΐου, η οργάνωση συμμετείχε στη διεθνή συνάντηση των φορέων-μελών με θέμα τη
χρήση σύγχρονων διαδικτυακών, διαπολιτισμικών, εκπαιδευτικών εργαλείων. Στην εκδήλωση
συμμετείχαν  40  εκπρόσωποι  από  διάφορους  φορείς  της  Ευρω-Μεσογείου  που  είχαν  την
ευκαιρία για μία δια ζώσης συνάντηση, ανταλλαγή εκπαιδευτικών εργαλείων και συζήτηση των
αποτελεσμάτων από τη χρήση τους. 

10o GreenwaveFestival
Η  οργάνωση  συμμετείχε  στις  εκδηλώσεις  του  10ου  φεστιβάλ  με  τίτλο  “Greenwave-10  vs
COVID-19” οι οποίες πραγματοποιήθηκαν διαδικτυακά, όλον τον Νοέμβριο. Κάθε Παρασκευή
του μήνα, το κοινό είχε τη δυνατότητα να ενημερωθεί για θέματα κλιματικής δικαιοσύνης, υγείας
και διατροφής και ανθρωπίνων δικαιωμάτων την εποχή του κορονοϊού.  

4  ο   Φεστιβάλ Ταινιών   SelectRespect  
Από  κοινού  με  τις  άλλες  οργανώσεις-μέλη  του  Δικτύου  SelectRespect,  η  ΑΝΤΙΓΟΝΗ
συνδιοργάνωσε  για  τέταρτη  συνεχόμενη  χρονιά  το  ομώνυμο  φεστιβάλ,  αυτή  τη  χρονιά
διαδικτυακά.  Το  φεστιβάλ,  με  διάρκεια  από  τις  19  έως  τις  21  Νοεμβρίου,  περιλάμβανε
συζητήσεις και προβολές με θέμα τα ανθρώπινα δικαιώματα εστιάζοντας στη δίκη της Χρυσής
Αυγής, τα δικαιώματα την εποχή του κορονοϊού κ.ά.   

Διαδικτυακή Ζωντανή Βιβλιοθήκη για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού  
Ως  μέλος  του  Δικτύου  Εθελοντικών  Οργανώσεων  Thess-DIKTIO,  στις  5  Δεκεμβρίου  η
ΑΝΤΙΓΟΝΗ συνδιοργάνωσε  διαδικτυακή  ζωντανή  βιβλιοθήκη  που  πραγματοποιήθηκε  μέσω
διαδικτυακής  πλατφόρμας  επικοινωνίας.  Στην  εκδήλωση  συμμετείχαν  και  εθελοντές,
εθελόντριες της οργάνωσης.  

Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό σε χώρες των Βαλκανίων
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Στις  10  Δεκεμβρίου  έγινε  παρουσίαση  της  ελληνικής  πραγματικότητας  σε  σχέση  με  το
φαινόμενο  του  σχολικού  εκφοβισμού  καθώς  και  παρουσίαση  των  σχετικών  εκπαιδευτικών
προγραμμάτων της οργάνωσης σε εκδήλωση με θέμα την πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού
σε χώρες των Βαλκανίων.  Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε  από τον  φορέα της  Ν.  Κορέας
International Peace YouthGroup στο πλαίσιο διεθνούς καμπάνιας για την ειρηνική εκπαίδευση.

-Εργαστήρια, εκδηλώσεις, συναντήσειςόπου η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε 

Διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο “Αναθεώρηση στρατηγικού πλάνου των ΜΚΟ εν μέσω
κρίσεων”
Στις 19 Μαΐου, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε στο σεμινάριο του φορέα SocialDynamo, στόχος του
οποίου ήταν να βοηθήσει τις συμμετέχουσες οργανώσεις στην κατανόηση του τρόπου με τον
οποίο μπορεί να επαναπροσδιοριστεί η στρατηγική κατεύθυνση ενός οργανισμού σε περίοδο
κρίσης  και  υψηλής  αβεβαιότητας.  Στο  σεμινάριο  αναπτύχθηκαν  τα  βασικά  στοιχεία  κάθε
στρατηγικής  πάνω  στα  οποία  πετυχαίνουν  τους  στόχους  τους  οι  οργανισμοί,  αλλά  και  οι
συνθήκες που επιβάλλουν την αναθεώρησή της. Επιπλέον, παρουσιάστηκε η μεθοδολογία και
τα  εργαλεία  ανάλυσης  των  δομικών  στοιχείων  ενός  επιχειρησιακού  μοντέλου,  πώς  αυτά
επηρεάζονται από την κρίση και με ποιον τρόπο θα οδηγήσουν στις απαραίτητες αλλαγές.

Παρουσίαση     αποτελεσμάτων     έργου   “REWIP: Refugee Empowerment and Work   
Integration Programme”
Στις 13 Ιουλίου η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε στην διαδικτυακή εκδήλωση για την παρουσίαση των
αποτελεσμάτων  του  έργου  σε  σχέση  με  την  ενδυνάμωση  των  προσφύγων  μέσα  από  την
παροχή  δυνατοτήτων  απασχόλησης.  Η  εκδήλωση  διοργανώθηκε  από  την  οργάνωση
Ethelonκαι πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών. 

4  ο   Πανελλήνιο Συνέδριο Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης   
Εκπαιδεύτριες του φορέα, παρακολούθησαν τις εργασίες του διαδικτυακού συνεδρίου με τίτλο
“Ανθρώπινα  Δικαιώματα  και  Εκπαίδευση:  Ξενοφοβία,  Ομοφοβία,  Σχολική  Βία  και  Ενιαία
Εκπαίδευση”. Στο Συνέδριο παρουσιάστηκε η δράση του Σχολικού Δικτύου Διαμεσολάβησης
Ομηλίκων, ιδρυτικό μέλος του οποίου είναι η ΑΝΤΙΓΟΝΗ. 

Διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα την Έμφυλη Ανισότητα στην Εργασία
Στις 10 Δεκεμβρίου η οργάνωση πήρε μέρος στην εκδήλωση με τίτλο “Genderwilltearusapart”
που διοργάνωσε το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελλάδας με θέμα τις έμφυλες ανισότητες και την
εργασία στην Ελλάδα. 

3.2 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 https://www.antigone.gr/el/library/research-and-studies-specifically-for-
greece/2020
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3.3 Εκδόσεις ΑΝΤΙΓΟΝΗ
H οργάνωση  δεν  εξέδωσε  νέο  βιβλίο  το  2020,  παρόλα  αυτάδιαθέτει  πλούσια  εκδοτική
παραγωγή σε βιβλία οικολογικού, κοινωνικού και ιστορικού περιεχομένου, που επικοινωνούν
στο αναγνωστικό κοινό τη φιλοσοφία και τις αξίες της. 

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

Περισσότερες  πληροφορίες  για  τις  δραστηριότητες  που  πραγματοποιήθηκαν  το
2020διαθέσιμες:
https://antigone.gr/el
https  ://  www  .  facebook  .  com  /  antigone  .  organisation  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ενδεικτικές δημοσιεύσεις για τις δραστηριότητες της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ στο διαδίκτυο:

Έκθεση και Στρογγυλή Τράπεζα ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ με θέμα τις συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων
στην Ελλάδα 
https  ://  mail  .  yahoo  .  com  /  d  /  folders  /23/  messages  /84163?.  intl  =  gr  &.  lang  =  el  -  GR  

Video γιατοέργοShare Call 
https://www.youtube.com/watch?v=niJ6iMFOf60&feature=emb_title

ΔημοσιεύσειςγιατοέργοWordsareStones (WaS)
https://www.grtimes.gr/ellada/words-are-stones-ochi-sti-ritoriki-misoys?
fbclid=IwAR38v7pWh9UL3bHJJFA1C21Z-4Zb4WgoM87-6-YB_JRDZVINsZpFwleFu5U
https://parallaximag.gr/life/kampania-tou-words-are-stones-leei-ochi-stin-ritoriki-misous
https://avmag.gr/117536/h-kampania-toy-quot-words-are-stones-quot-leei-ochi-sti-ritoriki-
misoys/?fbclid=IwAR1mJ0rPNyHCk0ggGI9k5rFwwqDOZy3VCPEzAqA1RQUo-
CKHoEnAEKl3UE4
https://avmag.gr/117536/h-kampania-toy-quot-words-are-stones-quot-leei-ochi-sti-ritoriki-
misoys/?fbclid=IwAR1mJ0rPNyHCk0ggGI9k5rFwwqDOZy3VCPEzAqA1RQUo-
CKHoEnAEKl3UE4
https://analitis.gr/words-are-stones-eksi-organwseis-enwnoyn-tis-dynameis-toys-kata-ths-
rhtorikhs-misoys/
https://www.makthes.gr/exi-eyropaikes-organoseis-enomenes-apenanti-sti-ritoriki-toy-misoys-
253150
https://mikropragmata.lifo.gr/zoi/pos-na-antistrepsoume-ti-ritoriki-misous/
https://www.circogreco.gr/2020/01/15/wors-are-stones-eksi-organwseis-enwnoun-tis-dynameis-
tous-kata/
https://www.inewsgr.com/1/Words-are-Stones-i-kabania-pou-leei-ochi-sti-ritoriki-misous.htm
https://www.in.gr/2020/01/15/greece/words-stones-kampania-pou-leei-oxi-sti-ritoriki-misous/
https://politis.com.cy/politis-news/words-are-stones-i-kampania-poy-leei-ochi-sti-ritoriki-misoys/

Δημοσιεύσεις για το έργο BRIDGES
https://parallaximag.gr/epikairotita/eikones-ta-paidia-apo-ta-dytika-katharizoun-tin-plaz-
aretsous

Δελτίο τύπου Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας: “Σοβαρή ανησυχία για τις
επιθέσεις κατά προσφύγων και εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις”
https://www.unhcr.org/gr/14145-epitheseis_kata_prosfygon_kai_ergazomenon.html

Δελτίο  τύπου:  “MKO  κατά  της  παράτασης  των  μέτρων  περιορισμού  κυκλοφορίας  στα
προσφυγικά κέντρα”
https://gr.euronews.com/2020/07/17/mko-kata-tis-paratasis-ton-metron-periorismoy-kykloforias-
sta-prosfigika-kentra

Άρθρο στο περιοδικό Parallaxi με τίτλο: “Bullying, η επιδημία του αιώνα”

14

https://gr.euronews.com/2020/07/17/mko-kata-tis-paratasis-ton-metron-periorismoy-kykloforias-sta-prosfigika-kentra
https://gr.euronews.com/2020/07/17/mko-kata-tis-paratasis-ton-metron-periorismoy-kykloforias-sta-prosfigika-kentra
https://www.unhcr.org/gr/14145-epitheseis_kata_prosfygon_kai_ergazomenon.html
https://politis.com.cy/politis-news/words-are-stones-i-kampania-poy-leei-ochi-sti-ritoriki-misoys/
https://www.in.gr/2020/01/15/greece/words-stones-kampania-pou-leei-oxi-sti-ritoriki-misous/
https://www.inewsgr.com/1/Words-are-Stones-i-kabania-pou-leei-ochi-sti-ritoriki-misous.htm
https://www.circogreco.gr/2020/01/15/wors-are-stones-eksi-organwseis-enwnoun-tis-dynameis-tous-kata/
https://www.circogreco.gr/2020/01/15/wors-are-stones-eksi-organwseis-enwnoun-tis-dynameis-tous-kata/
https://mikropragmata.lifo.gr/zoi/pos-na-antistrepsoume-ti-ritoriki-misous/
https://www.makthes.gr/exi-eyropaikes-organoseis-enomenes-apenanti-sti-ritoriki-toy-misoys-253150
https://www.makthes.gr/exi-eyropaikes-organoseis-enomenes-apenanti-sti-ritoriki-toy-misoys-253150
https://analitis.gr/words-are-stones-eksi-organwseis-enwnoyn-tis-dynameis-toys-kata-ths-rhtorikhs-misoys/
https://analitis.gr/words-are-stones-eksi-organwseis-enwnoyn-tis-dynameis-toys-kata-ths-rhtorikhs-misoys/
https://avmag.gr/117536/h-kampania-toy-quot-words-are-stones-quot-leei-ochi-sti-ritoriki-misoys/?fbclid=IwAR1mJ0rPNyHCk0ggGI9k5rFwwqDOZy3VCPEzAqA1RQUo-CKHoEnAEKl3UE4
https://avmag.gr/117536/h-kampania-toy-quot-words-are-stones-quot-leei-ochi-sti-ritoriki-misoys/?fbclid=IwAR1mJ0rPNyHCk0ggGI9k5rFwwqDOZy3VCPEzAqA1RQUo-CKHoEnAEKl3UE4
https://avmag.gr/117536/h-kampania-toy-quot-words-are-stones-quot-leei-ochi-sti-ritoriki-misoys/?fbclid=IwAR1mJ0rPNyHCk0ggGI9k5rFwwqDOZy3VCPEzAqA1RQUo-CKHoEnAEKl3UE4
https://avmag.gr/117536/h-kampania-toy-quot-words-are-stones-quot-leei-ochi-sti-ritoriki-misoys/?fbclid=IwAR1mJ0rPNyHCk0ggGI9k5rFwwqDOZy3VCPEzAqA1RQUo-CKHoEnAEKl3UE4
https://avmag.gr/117536/h-kampania-toy-quot-words-are-stones-quot-leei-ochi-sti-ritoriki-misoys/?fbclid=IwAR1mJ0rPNyHCk0ggGI9k5rFwwqDOZy3VCPEzAqA1RQUo-CKHoEnAEKl3UE4
https://avmag.gr/117536/h-kampania-toy-quot-words-are-stones-quot-leei-ochi-sti-ritoriki-misoys/?fbclid=IwAR1mJ0rPNyHCk0ggGI9k5rFwwqDOZy3VCPEzAqA1RQUo-CKHoEnAEKl3UE4
https://parallaximag.gr/life/kampania-tou-words-are-stones-leei-ochi-stin-ritoriki-misous
https://www.grtimes.gr/ellada/words-are-stones-ochi-sti-ritoriki-misoys?fbclid=IwAR38v7pWh9UL3bHJJFA1C21Z-4Zb4WgoM87-6-YB_JRDZVINsZpFwleFu5U
https://www.grtimes.gr/ellada/words-are-stones-ochi-sti-ritoriki-misoys?fbclid=IwAR38v7pWh9UL3bHJJFA1C21Z-4Zb4WgoM87-6-YB_JRDZVINsZpFwleFu5U
https://www.youtube.com/watch?v=niJ6iMFOf60&feature=emb_title
https://mail.yahoo.com/d/folders/23/messages/84163?.intl=gr&.lang=el-GR


https  ://  parallaximag  .  gr  /  featured  /  bullying  -  epidimia  -  tou  -  aiona  

Άρθρο στο περιοδικό  Parallaxi για  τη  Βιβλιοθήκη του  Thess-DIKTIO την  Παγκόσμια  Ημέρα
εθελοντισμού 
https://parallaximag.gr/life/thessaloniki-pente-chronia-meta-bivliothiki-tou-thessdiktyo-
zontanevei-ksana-psifiaka

Άρθρο στο περιοδικό Parallaxi για το Φεστιβάλ SelectRespect
https://parallaximag.gr/agenda/events/festival-selectrespect-toso-makria-toso-konta-19-22-
noemvriou-2020-erchetai-on-line

ΑΝΤΙΓΟΝΗ – ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ, ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΗ-ΒΙΑ

μη κερδοσκοπική εταιρεία

Πτολεμαίων 29Α, 6ος όροφος, 54630 Θεσσαλονίκη
+30 2310 285.688
info@antigone.gr

www.antigone.gr
www.facebook.com/antigone.organisation

skype: antigone.information.centre
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