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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  2013 

 
Κατά τη διάρκεια του έτους 2013, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης 
για το Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη Βία: 
1. συμμετείχε και συντόνισε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα 
2. προετοίμασε ερευνητικές εκθέσεις στo πλαίσιo των αρμοδιοτήτων της ως επίσημος 

εθνικός φορέας συνεργασίας με τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

3. διοργάνωσε, συμμετείχε και υλοποίησε εθελοντικές δραστηριότητες  
 
 
 

1. Προγράμματα που υλοποιήθηκαν από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ το 2013 
 
We Are Able to Work 2020 - ABLE ‘20: Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ είναι συντονίστρια του έργου ‘AΒLE 
20’, ενός διεθνούς έργου χρηματοδοτούμενου από το πρόγραμμα ‘Νεολαία σε Δράση’ της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο υποστηρίζει την προώθηση της επαγγελματικής 
αποκατάστασης νέων ατόμων με αναπηρία στον ευρωπαϊκό χώρο κι εστιάζει στην ανάπτυξη 
και ανάδειξη των δεξιοτήτων τους, οι οποίες πολλές φορές δεν είναι γνωστές ή δεν 
εκτιμούνται σωστά από το κοινωνικό σύνολο. Τα άτομα με αναπηρία, συχνά δε θεωρούνται 
ικανά να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Το πρόγραμμα λοιπόν, μέσα 
από τις δράσεις του, στοχεύει στην προώθηση της ενεργής συμμετοχής των νέων και στην 
προετοιμασία τους για είσοδό στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος, 
πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή νέων με αναπηρία, δράσεις ενημέρωσης για τη 
Στρατηγική 2020, ψυχομετρικά τεστ για την αναγνώριση των δεξιοτήτων τους, εργαστήρια με 
θέμα την αναζήτηση θέσεων εργασίας, προσομοιώσεις πρώτης συνέντευξης, δημιουργία 
βιογραφικού και βιντεοβιογραφικού κ.ά. Όλες οι δράσεις υλοποιούνται προκειμένου οι 
συμμετέχοντες να εφοδιαστούν με ένα καινοτόμο εφόδιο στην προσπάθεια τους να 
ενταχθούν στην αγορά εργασίας και οι εργοδότες να αντιληφθούν ότι η αναπηρία δε στερεί 
από τους ανθρώπους τη λειτουργικότητα και την ικανότητά τους να εργαστούν. Οι εταίροι του 
προγράμματος είναι από την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισπανία και τη Λιθουανία. Το 
πρόγραμμα ξεκίνησε το Μάιο 2013 και θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο 2014. 
 
 
Youth Is Tolerance : Το “Youth is Tolerance” είναι ένα έργο που στοχεύει στην 
καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και του αντισημιτισμού με έμφαση ιδιαίτερα 
στις διακρίσεις ενάντια στους Ρομά, όπως αυτές εκφράζονται ανάμεσα στους νέους. Το έργο 
πραγματοποιείται στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία, όπου οι Ρομά αποτελούν μια μεγάλη 
μειονότητα, καθώς και στην Ελλάδα και στην Ουγγαρία, όπου είναι ένα μικρό αλλά σημαντικό 
ποσοστό του πληθυσμού. Βασικός στόχος του “Youth is Tolerance” είναι η αποδοχή της 
διαφορετικότητας μέσα από την αλλαγή των στάσεων και την κατάρριψη των στερεοτύπων 
που εκφράζονται ανάμεσα στους νέους ενάντια στους Ρομά, μέσα από την κατάρριψη των 
στερεοτύπων που εκφράζονται ανάμεσα στους νέους στις διάφορες κοινότητες Ρομά, καθώς 
και μέσα από τη μείωση του αριθμού των μεροληπτικών πράξεων. Επίσης, στο πλαίσιο του 
προγράμματος, παρέχεται βοήθεια στις σχολικές αρχές για την αντιμετώπιση της 
αντικοινωνικής συμπεριφοράς των νέων όπου υπάρχει ανάγκη. Το έργο υλοποιείται από μια 
κοινοπραξία που σχηματίζεται από την AMALIPE (Βουλγαρία), ηγετικός εταίρος που 
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δραστηριοποιείται στην ενδυνάμωση της κοινότητας των Ρομά στη Βουλγαρία για συμμετοχή 
και ισότιμη πρόσβασή όλων, την ROMANI CRISS (Ρουμανία), την DARTKE (Ουγγαρία) και 
την ΑΝΤΙΓΟΝΗ (Ελλάδα), οργανώσεις με μεγάλη εμπειρία στην οργάνωση και τη διαχείριση 
έργων που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα. 
 
 
DARE-Net : Το πρόγραμμα DARE Net έχει στόχο τη δημιουργία ενός δικτύου κοινωνίας 
πολιτών Ρομά και μη Ρομά, το οποίο θα μοιράζεται και θα διαδίδει καλές πρακτικές καθώς και 
επιτυχείς πρωτοβουλίες στον τομέα της εκπαίδευσης παιδιών και μαθητών Ρομά. Το 
πρόγραμμα επίσης θα εκπαιδεύσει 100 σχολικούς διαμεσολαβητές σε τοπικό επίπεδο σε 
δεξιοτήτες που αφορούν την καταπολέμηση των διακρίσεων στο σχολικό περιβάλλον, ώστε η 
ένταξη των παιδιών Ρομά να επιτευχθεί μέσω της πρόληψης των σχολικών διακρίσεων και 
της προώθησης της ισότιμης πρόσβασής τους στην εκπαίδευση. Το πρόγραμμα επίσης 
στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων αναφορικά με την ανάγκη 
εξασφάλισης ισότιμης πρόσβασης στην εκπαίδευση στα παιδιά Ρομά, και στη διάδοση καλών 
πρακτικών που αφορούν την καταπολέμηση των διακρίσεων στο σχολικό περιβάλλον και την 
ποιοτική εκπαίδευση. Τα ευρήματα του δικτύου θα δημοσιοποιούνται στις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές των χωρών όπου υλοποιείται το πρόγραμμα, προκειμένου οι τελευταίες να 
ενθαρρύνουν την ισχυρότερη δέσμευσή τους για παροχή λύσεων, οι οποίες θα υποστηρίζουν 
την πλήρη και επιτυχή ένταξη των Ρομά. Το πρόγραμμα υλοποιείται στη Ρουμανία, Ουγγαρία, 
Βουλγαρία, Τσεχία, και Ελλάδα. 
 
 
ARTABILITY : H ΑΝΤΙΓΟΝΗ είναι συντονίστρια του έργου Artability, που στοχεύει στην 
ανάδειξη καλών πρακτικών για την ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία μέσα από 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες δια βίου μάθησης. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη 
των ικανοτήτων των ατόμων με αναπηρία και η διάχυση πληροφόρησης για την ανατροπή 
των στερεοτύπων που συχνά αναπαράγονται στο ευρύ κοινωνικό σύνολο. Συμβαδίζοντας με 
τους στόχους που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2010-2020, το 
έργο περιλαμβάνει δράσεις για την ενεργή εφαρμογή των δικαιωμάτων των ατόμων με 
αναπηρία στην πράξη, πράγμα που αποτελεί προϋπόθεση για την πλήρη κοινωνική ένταξη, 
την αυτό-ενδυνάμωση και την ευαισθητοποίηση. Για την επίτευξη των προαναφερθέντων 
στόχων, το Artability σκοπεύει να διοργανώσει εβδομαδιαία εργαστήρια τέχνης με 15 
συμμετέχοντες με αναπηρία για 18 μήνες σε κάθε χώρα-εταίρο. Τα θέματα των εργαστηρίων 
τέχνης που θα επιλεγούν από τους συμμετέχοντες θα αντικατοπτρίζουν τις γνώσεις, και τις 
προτιμήσεις τους. Το πρόγραμμα υλοποιείται από τον Ιανουάριο του 2014 μέχρι και το 
Δεκέμβριο του 2015 στις χώρες εταίρους Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Κροατία και 
χρηματοδοτείται από το Lifelong Learning Programme.  
 
 
Βιώσιμη κινητικότητα κατά μήκος της νέας ποδηλατικής διαδρομής EuroVelo, 
Διαδρομή Σιδηρούν Παραπέτασμα (Iron Curtain Trail): Το πρόγραμμα “Iron Curtain Trail” 
συνδυάζει την πολιτισμική κληρονομιά με τη βιώσιμη ανάπτυξη σε ό, τι αφορά τον τουρισμό 
και τις μεταφορές. Το πρόγραμμα “Iron Curtain Trail”, που χρηματοδοτείται από το South East 
Europe Transnational Cooperation Programme (SEE), στοχεύει στη βελτίωση της 
πρόσβασης στις περιοχές της ΝΑ Ευρώπης με ποδήλατο, στη σύνδεση ευρωπαϊκών 
περιοχών με ποδηλατική διαδρομή μεγάλης απόστασης, στη δημιουργία ευκαιριών για τη 
σύνδεση του ποδηλατικού δικτύου με τις δημόσιες συγκοινωνίες, στην προώθηση της 
ποδηλασίας ως μέσο βιώσιμης κινητικότητας και τουρισμού, και στην ανταλλαγή εμπειριών 
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και ενημέρωση για την ανάπτυξη ποδηλατικών δικτύων και δημόσιων μεταφορών. Σε 
περιφερειακό επίπεδο, το έργο συμβάλλει στην μελλοντική βελτίωση της ποδηλασίας, τις 
βιώσιμες μεταφορές και τον τουρισμό. Οι χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα είναι η 
Αυστρία, η Ουγγαρία, η Σλοβενία, η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η 
Σλοβακία, η Κροατία, η Σερβία, η Βουλγαρία και η Ελλάδα. Το έργο υλοποιείται επίσης με την 
υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
Ποδηλατών ως μια πρωτοβουλία που συμβάλλει στην ανάπτυξη και την προώθηση του 
δικτύου EuroVelo. Οι δραστηριότητες του προγράμματος που ξεκίνησε από τον Οκτώβριο του 
2012, θα ολοκληρωθούν το Σεπτέμβριο του 2014. 
 
 
YOMN - Youth Matters Now: Το YOMN υλοποιήθηκε με την υποστήριξη του προγράμματος 
Νεολαία σε Δράση, ως ένα πρόγραμμα δικτύωσης που επικεντρώθηκε σε ΜΚΟ που 
εργάζονται για την κοινωνική ένταξη των νεαρών παραβατών, πρώην παραβατών ή όσων 
κινδυνεύουν να προβούν σε παραβατικές συμπεριφορές. Το έργο είχε διπλό στόχο: να 
υλοποιήσει εργαστήρια μη τυπικής μάθησης με τη συμμετοχή νέων που ανήκαν στις 
προαναφερθείσες ευάλωτες ομάδες, καθώς και να διευκολύνει τις διαδικασίες συνεργατικής 
μάθησης και ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των ευρωπαϊκών ΜΚΟ σε 
τομείς που αφορούσαν τη νεανική παραβατικότητα. Μέσα από την κατάρτιση και τη 
συστηματοποίηση τέτοιων εμπειριών και δραστηριοτήτων, στο πλαίσιο του έργου YOMN 
δημιουργήθηκε ένας σύντομος οδηγός που περιλαμβάνει δραστηριότητες εμψύχωσης και 
προσωπικής ανάπτυξης των νεαρών παραβατών οι οποίες μπορούν να πραγματοποιηθούν 
και μέσα στη φυλακή. Το έργο υλοποιήθηκε από ΜΚΟ από την Τσεχική Δημοκρατία, την 
Ελλάδα, την Ιταλία και τη Σλοβενία. Το έργο είχε διάρκεια ενός έτους και ολοκληρώθηκε τον 
Οκτώβριο του 2013. 
 
 
Schools for Change: Στο πλαίσιο του προγράμματος “Schools for Change” η ΑΝΤΙΓΟΝΗ, σε 
συνεργασία με το Ίδρυμα “Heinrich Boell”, πραγματοποίησε σειρά εκπαιδευτικών 
εργαστηρίων μη τυπικής μάθησης με τη συμμετοχή μαθητών σε δημοτικά σχολεία, γυμνάσια 
και λύκεια. Οι δραστηριότητες των εργαστηρίων, μετά από συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό 
της τάξης, προσαρμόζονταν σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της κάθε τάξης. Οι 
θεματικές των εργαστηρίων προσαρμόζονταν για παράδειγμα με τις δραστηριότητες της κάθε 
τάξης στα πλαίσια του μαθήματος project, καθώς επίσης και με μαθήματα του σχολικού 
προγράμματος. Ενδεικτικά, μερικές από τις θεματικές των εργαστηρίων που υλοποιήθηκαν 
είναι οι: διακρίσεις/ρατσισμός, σχολικός εκφοβισμός/σχολική βία, ισότητα φύλων/ταυτότητες 
φύλων, αναπηρία/κοινωνικός αποκλεισμός, ανθρώπινα δικαιώματα, δικαιώματα του παιδιού 
κ.α. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων οι μαθητές συμμετείχαν σε βιωματικές 
δραστηριότητες π.χ. δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, αφήγηση ιστοριών, δημιουργικό 
δράμα, παιχνίδι ρόλων, παιχνίδια προσομοίωσης, κτλ. Το πρόγραμμα “Schools for Change” 
πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το 2012-13 και συνεχίστηκε από το Σεπτέμβριο ως το 
Δεκέμβριο 2013, λόγω της επιτυχημένης υλοποίησής του.  
 
 
LEGALNET : Κατά τη διάρκεια του 2013 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συνέχισε την υλοποίηση του 
Προγράμματος LEGALNET συμμετέχοντας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νομικών 
Εμπειρογνωμόνων κατά των Διακρίσεων, που είχε συσταθεί το 2004, μετά από πρωτοβουλία 
της Ε.Ε κατ’ εφαρμογήν του Σχεδίου Δράσης ενάντια στις διακρίσεις. Οι δράσεις του 
προγράμματος περιελάμβάναν εξειδικευμένη παρακολούθηση όλων των θεσμικών εξελίξεων 
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σε επίπεδο νομοθεσίας και νομολογίας. ΄Ερευνες, αναλύσεις και μελέτες για την εφαρμογή 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ σύμφωνα με τις Οδηγίες 
43/2000 και 78/2000 αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος. Ο αυξημένος αριθμός 
των Εκθέσεων Ταχείας Ενημέρωσης που παρήχθη μέσα στο 2013 δείχνει τη σημασία του 
προβλήματος των διακρίσεων στην Ελλάδα.   
 
 
ΑΡΙΑΔΝΗ - Ενάντια στη βία κατά των γυναικών: Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την 
υποστήριξη του Ιδρύματος Heinrich Böll και του Πράσινου Ινστιτούτου. Το έργο “ΑΡΙΑΔΝΗ” 
είχε στόχο την ευαισθητοποίηση των τοπικών αρχών, των ΜΚΟ και των ακτιβιστών σε θέματα 
σχετικά με τις διακρίσεις και την ισότητα των φύλων μέσω της συμμετοχής εκπροσώπων τους 
σε μια σειρά από εκπαιδευτικές και ενημερωτικές συνεδρίες. Η   “ΑΡΙΑΔΝΗ” υλοποιήθηκε 
επίσης για την ανατροπή των υπάρχουσων παγιωμένων στερεοτύπων για τα φύλα. Μέσω 
της επιμόρφωσης στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και 
ακτιβιστών σε θέματα έμφυλων διακρίσεων, η “ΑΡΙΑΔΝΗ” επιχείρήσε να δημιουργήσει τις 
απαραίτητες δομικές βάσεις για την αλλαγή της νοοτροπίας σε τοπικό επίπεδο. Μέσω του 
έργου “ΑΡΙΑΔΝΗ”, οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην εξεύρεση νέων τρόπων 
λειτουργίας, έτσι ώστε οι αρμόδιες αρχές και δομές να ανταποκρίνονται στις πραγματικές 
ανάγκες των γυναικών. Η διάδοση των δράσεων του έργου στις δημόσιες αρχές, σε φορείς 
και οργανισμούς είχε στόχο την επίτευξη πολλαπλάσιου αποτελέσματος σε ό, τι αφορά τα 
μηνύματα του έργου. Το πρόγραμμα “ΑΡΙΑΔΝΗ” υλοποιήθηκε από το Νοέμβριο του 2012 
μέχρι τον Οκτώβριο του 2013. 
 
 
Οι νέοι λένε όχι στη ρητορική μίσους : Νέοι και νέες της Θεσσαλονίκης το Δεκέμβριο του 
2013 συμμετείχαν στην εβδομάδα δράσης με τίτλο “Οι νέοι λένε όχι στη ρητορική μίσους” που 
διοργανώθηκε από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ, στο πλαίσιο του “Θεσσαλονίκη-Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα 
Νεολαίας 2014”, με στόχο να ανταλλάξουν εμπειρίες και γνώση γύρω από το ζήτημα της 
ρητορικής μίσους καθώς και να διοργανώσουν τη δική τους εκστρατεία ευαισθητοποίησης 
στην πόλη για την καταπολέμηση του φαινομένου. Σκοπός της δράσης ήταν η ενδυνάμωση 
και η κινητοποίηση των νέων για την καταπολέμηση του ρατσισμού και κάθε μορφής 
κοινωνικής βίας και αποκλεισμού που εκδηλώνεται μέσα από τη ρητορική μίσους. Στο πλαίσιο 
της δράσης, οι νέοι είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά εργαστήρια 
βιωματικής μάθησης και να διεξάγουν εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού της Θεσσαλονίκης 
ενάντια στη ρητορική μίσους με τίτλο “No barbiefication”.  
 
 
SelfDefenceIT - Οι Μετανάστριες υπερασπίζονται τους εαυτούς τους απέναντι στη Βία 
των Νέων Τεχνολογιών: Το SelfDefenceIT αποτέλεσε ένα διεθνές πρόγραμμα, το οποίο 
προσέφερε την ευκαιρία σε μετανάστριες, μητέρες, και νόμιμους κηδεμόνες να γνωρίσουν και 
να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους αναφορικά με τα εργαλεία Ψηφιακής Ενημέρωσης για να 
υπερασπιστούν τους εαυτούς τους και τα παιδιά τους από διάφορες απειλές (βία, ρατσισμός, 
διάκριση) που υπάρχουν στα νέα Μέσα (Διαδίκτυο, κινητά τηλέφωνα, ψηφιακά παιχνίδια). 
Μέσα στην πραγματικότητα της γοργά εξελισσόμενης τεχνολογίας της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας καθώς και της συνεχώς αυξανόμενης ικανότητας των παιδιών και των εφήβων 
στο χειρισμό των μέσων, οι μετανάστριες βρίσκονται όλο και περισσότερο αντιμέτωπες με 
νέες προκλήσεις. Βάσει ερευνών προκύπτει ότι, όπως συμβαίνει με την πλειοψηφία των 
παιδιών και των νεαρών,  τα παιδιά με μεταναστευτικό υπόβαθρο μπορεί να έχουν αρκετή 
εμπειρία στα νέα μέσα και να κατέχουν ένα συγκριτικά υψηλό επίπεδο ικανοτήτων σε ό,τι 
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αφορά το χειρισμό και τη χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού, στερούνται όμως την 
ικανότητα να διαχειρίζονται το ηλεκτρονικό περιεχόμενο από κριτική σκοπιά. Επίσης, εξαιτίας 
των συχνά δύσκολων συνθηκών ζωής και εργασίας, είναι δύσκολο για τις ενήλικες 
μετανάστριες να συμβαδίσουν με αυτές τις εξελίξεις. Το πρόγραμμα SelfDefenceIT λοιπόν, 
στόχευε στο να βοηθήσει τις μετανάστριες να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους προς μία 
υπεύθυνη χρήση των μέσων, εκπαιδεύοντάς τις γυναίκες στη χρήση τους. Με τον τρόπο 
αυτό, το πρόγραμμα στόχευσε στη μειώση της βίας και του ρατσισμού στα νέα μέσα και από 
τα νέα μέσα εντοπίζοντας σαφή πεδία δράσης και στρατηγικές για αυτο-ενδυνάμωση αυτής 
της ομάδας στόχου. Εταίροι του έργου ήταν οργανώσεις από την Αυστρία, τη Γερμανία, τη 
Μεγάλη Βρετανία, την Ελλάδα και την Ισπανία. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από το 
Φεβρουάριο 2011 μέχρι τον Ιανουάριο του 2013.  
 
 
 

2. FRANET 
Κατά τη διάρκεια του 2013, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Συνταγματικού Δικαίου, την Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και το Κέντρο 
Ερευνών Μειονοτικών Ομάδων, συνέχισε τη συμμετοχή της στην εφαρμογή του 
Προγράμματος FRANET, ως Εθνικό Εστιακό Σημείο του Οργανισμού Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της ΕΕ (National Focal Point) που έχει ενοποιήσει τις θεματικές ενότητες των 
προηγούμενων προγραμμάτων. Ένα σημαντικό μέρος των ερευνητικών μελετών του 
συγκεκριμένου Οργανισμού βασίζεται σε στοιχεία και πληροφορίες που συλλέγονται από τα 
Εθνικά Εστιακά Σημεία στις διάφορες χώρες μέλη της Ε.Ε. 
 
Το Πρόγραμμα αυτό με τις ποικίλες και εξειδικευμένες έρευνες σε θέματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων συμβάλλει στην παροχή αντικειμενικής τεκμηρίωσης ως προς τα συγκεκριμένα 
ζητήματα, δεδομένου ότι ο Οργανισμός αυτός αποτελεί τον εξειδικευμένο φορέα που παρέχει 
στα αρμόδια όργανα και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και στα κράτη μέλη της 
βοήθεια και τεχνογνωσία στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την εφαρμογή της 
κοινοτικής νομοθεσίας. Ο οργανισμός υλοποιεί ερευνητικά προγράμματα καθώς και 
δραστηριότητες διάχυσης και ευαισθητοποίησης με το πεδίο δράσης του να καλύπτει 
θεματικές όπως οι διακρίσεις, το δικαίωμα προστασίας προσωπικών δεδομένων, το δικαίωμα 
πρόσβασης στη δικαιοσύνη κ.ά. Κύριος στόχος του οργανισμού είναι να συμβάλλει στην 
πλήρη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ. 
 
 
Προς την κατεύθυνση της υλοποίησης αυτού του σκοπού, ο Οργανισμος υλοποιεί τα 
ακόλουθα καθήκοντα : 
 Πληροφόρηση και συλλογή στοιχείων και αναλύσεων 
 Υποστήριξη και παροχή εξειδικευμένων γνώσεων 
 Διάδοση πληροφοριών και ευαισθητοποίηση σε τομείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
 Ενασχόληση με θεματολογία που προτείνεται, εγκρίνεται και ανανεώνεται ανά 5 χρόνια 
από την ΕΕ στους εξής θεματικούς τομείς επιστημονικής έρευνας και έρευνας πεδίου : 
Διακρίσεις, πρόσβαση στη δικαιοσύνη, ρατσισμός και ξενοφοβία, προστασία προσωπικών 
δεδομένων, δικαιώματα θυμάτων παράνομων πράξεων και δικαιώματα παιδιών. 

 
Για την αποτελεσματική παρακολούθηση της κατάστασης στον τομέα των θεμελιωδών 
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δικαιωμάτων, το Πρόγραμμα συνδυάζει στοιχεία από νομικές μελέτες με στοιχεία που 
προκύπτουν ύστερα από έρευνα των πραγματικών κοινωνικών συνθηκών στις οποίες ζουν οι 
ευάλωτες ομάδες, καθώς και των σχετικών εμπειριών της καθημερινότητας. Η ερευνητική 
τεκμηρίωση συνδυάζεται με κοινωνική έρευνα πεδίου μέσω της χρήσης σφυγμομετρήσεων, 
μελετών και συνεντεύξεων ή διαμέσου αναλύσεων των εκάστοτε διαθέσιμων στοιχείων. 
 
Οι εκθέσεις και τα ερωτηματολόγια που ανέλαβε η ΑΝΤΙΓΟΝΗ για το έτος 2013 αφορούσαν 
κυρίως τις παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των Ρομά, την κατάσταση των 
δικαιωμάτων των θυμάτων από παράνομες πράξεις στην Ελλάδα , καθώς και την καταγραφή 
των προβλημάτων της ευάλωτης ομάδας των παιδιών. 
 
 
 

3. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ (δεν χρηματοδοτούνται) 
 
Συμμετοχή στο Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας και Θεσσαλονίκης 
Τον Ιούνιο και Ιούλιο του 2013 η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε στα δημοφιλέστατα Αντιρατσιστικά 
Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας, που αποτελούν σημαντικό πολιτιστικό γεγονός 
και στις δύο πόλεις. Τον Ιούνιο του 2013 συμμετείχε και στο Φεστιβάλ Ομοφυλοφιλικής 
Υπερηφάνειας στην Αθήνα (Athens Pride 2013).  Κατά τη διάρκεια αυτών των πολυπληθών 
Φεστιβάλ διένειμε εκατοντάδες φυλλάδια με τις θέσεις της για κρίσιμα ζητήματα διακρίσεων 
καθώς και αντίτυπα εκθέσεων του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. Τα μέλη 
της ομάδας της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ συμμετείχαν παρεμβαίνοντας σε κεντρικές ομιλίες σε πολλές 
εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα στο πλαίσιο των δύο Φεστιβάλ, και αφορούσαν μετανάστες, 
πρόσφυγες, διακρίσεις λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, κλπ. Σημαντική είναι η 
παρουσία της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ στο GreenWave Festival, της εναλλάκτικής πράσινης γιορτής, 
που διοργανώνεται κάθε Σεπτέμβριο από την Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης, με τη 
συμμετοχή φορέων και οργανώσεων από την πόλη της Θεσσαλονίκης.  
 
 
Η 12η Εθνική Στρογγυλή Τράπεζα του 2013 
Κάθε Δεκέμβριο η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συνεχίζει να διοργανώνει στην Αθήνα μια «Ετήσια Εθνικής 
Στρογγυλή Τράπεζα κατά των Διακρίσεων» , στην οποία πανεπιστημιακοί , ΜΚΟ και 
εκπρόσωποι μεταναστευτικών κοινοτήτων και μειονοτικών ομάδων έχουν την ευκαιρία να 
συζητήσουν δημόσια με εκπροσώπους κρατικών φορέων και με δημόσιους αξιωματούχους.  
 
Ο πρωταρχικός στόχος των Στρογγυλών Τραπεζιών της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ συνίσταται στην 
εγκαινίαση και τόνωση του διαλόγου γύρω από καινούρια ζητήματα που σχετίζονται όμως 
πάντοτε με ρατσισμό και διακρίσεις. Τα Τραπέζια αυτά είναι ανοιχτά στη δημόσια 
διαβούλευση ανάμεσα σε όσο το δυνατόν περισσότερους παράγοντες της κοινωνίας. 
 
Η 12η Εθνική Στρογγυλή Τράπεζα 2013 (http://www.antigone.gr/files/gr/round-
table/rt12/NRT_2013_Agenda.pdf) έλαβε χώρα στις 16 Δεκεμβρίου  2013, με πλήθος 
συμμετεχόντων στο ακροατήριο. 
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Μεταξύ των ομιλητών ο δικηγόρος κ. Ριζάκος από τη ΜΚΟ “Αίτημα” περιέγραψε τις βασικές 
υπάρχουσες δομές και τα προβλήματα που αφορούν την κράτηση των αλλοδαπών, η κ. 
Κιοσσέ από το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρθηκε στην προστασία των 
κρατούμενων προσώπων, προσεγγίζοντας το θέμα από τη διεθνή οπτική γωνία, ο κ. Γιονούς 
Μοχαμεντί , πρόεδρος του Φόρουμ Προσφύγων, παρουσίασε διάφορες εμπειρίες από την 
καθημερινή ζωή των αιτόυντων άσυλο, και ο κ. Φωτόπουλος , πρόεδρος της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων, πληροφόρησε το ακροατήριο σχετικά με τις 
προτάσεις του σωματείου των αστυνομικών για τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης, 
δεδομένου ότι η κατάσταση αυτή παραβιάζει και τα δικά τους εργασιακά δικαιώματα. 
 
Στο δεύτερο μέρος της Στρογγυλής Τράπεζας, ο δικηγόρος του Ελληνικού Συμβουλίου για 
τους Πρόσφυγες, κ. Σπύρος Κουλοχέρης αναφέρθηκε στο νομικό πλαίσιο της πρόσβασης 
στο άσυλο στην Ελλάδα, η κ. Ερρικα Καλαντζή, εθνική συντονίστρια του Ευρωπαϊκού 
Νομικού Δικτύου για το Άσυλο ανέλυσε τη διεθνή διάσταση της πρόσβασης στο άσυλο, η κ. 
Κουτσούμπα, επιστημονική συνεργάτιδα στο Συνήγορο του Πολίτη, αξιολόγησε τα νομικά και 
πρακτικά προβλήματα της πρόσβασης στο άσυλο, και τέλος ο κ. Αναγνωστόπουλος, 
Διευθυντής του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας μίλησε για τις απελάσεις και τις 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων των αιτούντων άσυλο στα σύνορα της Ελλάδας με την 
Τουρκία. Επίσης, προβλήθηκε στο κοινό οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο) της Διεθνούς 
Αμνηστίας σχετικά με τις συνθήκες στο Αιγαίο και την απάνθρωπη συμπεριφορά που συχνά 
επιδεικνύουν μέλη του Λιμενικού Σώματος. 
 
 
Ετήσια Εθνική Έκθεση 2013 του Κέντρου ΑΝΤΙΓΟΝΗ για θέματα διακρίσεων 
Με δική της πρωτοβουλία, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συνέταξε την Ετήσια Εθνική Έκθεση 2013 για 
θέματα διακρίσεων (http://www.antigone.gr/files/gr/library/research-and-studies-specifically-
for-greece/2013/Annual_Report_2013.pdf), αποτελούμενη από 165 σελίδες και βασισμένη σε 
αναλυτικές πληροφορίες που δόθηκαν από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών καθώς 
και από ΜΜΕ ή δημόσιους φορείς.   
Τέτοιες εθνικές εκθέσεις συντάσσονται από την ΑΝΤΙΓΟΝΗ ανελλιπώς από το 2002. 
Η συγκεκριμένη έκθεση απαρίθμησε συστηματικά τα διάφορα κρούσματα ρατσισμού, εθνικών 
/ φυλετικών διακρίσεων, ξενοφοβίας και σχετικής δυσανεξίας που έλαβαν χώρα καθ όλη τη 
διάρκεια του έτους σε ό,τι αφορά τους κρίσιμους τομείς της Απασχόλησης, της Νομοθεσίας, 
της Εκπαίδευσης, της Ρατσιστικής Βίας, της Στέγασης και της Υγείας και Πρόνοιας. Επίσης 
περιείχε επίσημα και ανεπίσημα στατιστικά στοιχεία που καλύπτουν όλους τους ανωτέρω 
θεματικούς τομείς. Το Δεκέμβριο του 2013 η Εθνική Έκθεση  2013 συγκέντρωσε σε μεγάλο 
βαθμό το φως της δημοσιότητας από πλευράς ΜΜΕ.. (http://www.efsyn.gr/?p=160787) 
 

Leonardo da Vinci and EVS programmes: Τα τελευταία χρόνια η ΑΝΤΙΓΟΝΗ έχει 
φιλοξενήσει αρκετούς εθελοντές από την Τουρκία, τη Γαλλία και την Ιταλία, στα πλαίσια των 
προγραμμάτων Leonardo da Vinci και EVS, δίνοντας την ευκαιρία σε νέους από άλλες χώρες 
να συμμετέχουν στις δράσεις των προγράμματων που υλοποιούνται από την οργάνωση 
καθώς και να προετοιμάζουν διαπολιτισμικές δραστηριότητες προωθώντας τη διοργάνωση 
κοινών δραστηριοτήτων μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων.  

 

 

http://www.antigone.gr/files/gr/library/research-and-studies-specifically-for-greece/2013/Annual_Report_2013.pdf
http://www.antigone.gr/files/gr/library/research-and-studies-specifically-for-greece/2013/Annual_Report_2013.pdf
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Διεθνές συνέδριο “Άσυλο και Μετανάστευση: Προκλήσεις και Εντάσεις” 

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε στη διοργάνωση διήμερου εκδηλώσεων στις 7 και 8 Μάρτη του 
2013, σε συνεργασία με οργανώσεις και φορείς που ασχολούνται με τα δικαιώματα των 
μεταναστών και προσφύγων. Το διεθνές συνέδριο με τίτλο “Άσυλο και Μετανάστευση: 
Προκλήσεις και Εντάσεις” πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου στο Δημαρχείο της 
Θεσσαλονίκης. Εκεί παρουσιάστηκε μια σειρά από ενδιαφέρουσες ομιλίες και θέσεις 
αναφορικά με τις παρακάτω θεματικές: προστασία, θεμελιώδη δικαιώματα και άσυλο στην 
Ευρώπη, προκλήσεις για την πολιτική μετανάστευσης και ασύλου στην Ελλάδα, ένταξη 
αιτούντων άσυλο και προσφύγων στη Θεσσαλονίκη.  

Τη δεύτερη μέρα οργανώθηκαν θεματικά εργαστήρια όπου συζητήθηκαν τα ζητήματα που 
αντιμετωπίζουν οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες. Σκοπός των εργαστηρίων ήταν η 
ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ των αιτούντων άσυλο, προσφύγων, μεταναστών και των 
ενώσεών τους, των σχετικών φορέων της κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεων. Στο τέλος 
των εργαστηρίων διατυπώθηκε μια σειρά από προτάσεις οι οποίες αποτύπωθηκαν σε ένα 
πλάνο δράσης για την ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης και τη δημιουργία ενός 
αποτελεσματικού μηχανισμού προστασίας των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στη 
Θεσσαλονίκη.  

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ, σε συνεργασία με τις οργανώσεις και φορείς που διοργάνωσαν το συνέδριο, 
συνέβαλλε επίσης στη σύνταξη έκθεσης με τίτλο “Εφαρμογή Ασύλου και Ένταξη 
Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη” που δημοσιεύθηκε από το Ίδρυμα 
“Heinrich Boell” τον Αύγουστο του 2013.   

Σκυταλοδρομία “Κινήσου Ενάντια στον Καρκίνο”  

Η ΑΝΤΙΓΟΝΗ, από κοινού με άλλες 18 οργανώσεις της Θεσσαλονίκης, συμμετείχε στη 
σκυταλοδρομία με τίτλο “Κινήσου Ενάντια στον Καρκίνο” η οποία πραγματοποιήθηκε στις 13 
Οκτωβρίου 2013 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 
“MOVE”. Στόχος της δράσης ήταν η προώθηση της φυσικής άσκησης και των ωφελειών της 
στους κατοίκους της πόλης καθώς και η ενημέρωσή τους για τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Ενάντια 
στον Καρκίνο σε ό,τι αφορά τις καρκινογόνες ουσίες στην καθημερινή ζωή.  

Η παραπάνω πρωτοβουλία που συντόνισε η Οικολογική Κίνηση Θεσσαλονίκης, επιλέχθηκε 
και βραβεύτηκε στις 18 Οκτωβρίου 2013 στη Βαρκελώνη ως μία από τις καλύτερες δράσεις 
του MOVE. 

Εκδήλωση “Εθελόντας και Γράφοντας”     

Ως μέλος του Δικτύου Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης “Thess-Δίκτυο”, η 
ΑΝΤΙΓΟΝΗ συμμετείχε σε εκδήλωση που διοργάνωσε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά το 
Δίκτυο με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού για την Οικονομική και Κοινωνική 
Ανάπτυξη στις 5 Δεκεμβίου 2013. Η εκδήλωση με τίτλο “Εθελόντας και Γράφοντας” που 
πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Αριστοτέλους από τις 11.00 το πρωί έως τις 17.00 το 
απόγευμα, αποτέλεσε μία ευκαιρία οι διερχόμενοι κάτοικοι της πόλης να γίνουν για μία μέρα 
δημοσιογράφοι, φωτογράφοι, σκιτσογράφοι και γραφίστες με στόχο τη δημιουργία μίας 
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έντυπης έκδοσης με θέμα τον εθελοντισμό.  
Το υλικό που συλλέχθηκε, μετά από επεξεργασία, περιλήφθηκε σε ειδική έκδοση του Δικτύου 
για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού με τίτλο “Εθελόντας και Γράφοντας” η οποία και 
μοιράστηκε σε διάφορα σημεία συγκέντρωσης των κατοίκων της πόλης.     
 
 
Άλλες δράσεις 

Ένας από τους βασικούς άξονες των δράσεων της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ είναι η διοργάνωση άτυπων 
κοινωνικών συναντήσεων με ψυχαγωγικό χαρακτήρα για άτομα που ανήκουν σε διάφορες 
κοινωνικές, ηλικιακές και πολιτισμικές ομάδες (για παράδειγμα μουσικές βραδιές, βραδιές 
κουζίνας, προβολές ταινιών κ.ά.). Αυτό γιατί η ΑΝΤΙΓΟΝΗ γνωρίζει ότι μόνο μέσω της 
διάδρασης, της συνύπαρξης και της ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών, μπορούν να 
περιοριστούν οι στερεότυπες αντιλήψεις και να γίνει ένα βήμα ουσίας προς την κατανόηση 
και την αποδοχή του άλλου χωρίς καμία διάκριση με βάση τη φυλή, την εθνοτική καταγωγή, 
το φύλο, το χρώμα, τη θρησκευτική πεποίθηση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό κ.ά.  

Επίσης, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ, συνεχίζει εδώ και χρόνια σε σταθερή βάση τη διοργάνωση και την 
πραγματοποίηση βιωματικών εργαστηρίων και δραστηριοτήτων μη τυπικής μάθησης με 
ομάδες παιδιών, εφήβων αλλά και ενηλίκων στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση όλων και 
στην καλλιέργεια της ενσυναίσθησης σε θέματα ρατσισμού, κοινωνικού αποκλεισμού, 
οικολογίας, κοινωνικής οικολογίας, ειρήνης και μη βίας.  

Μια άλλη σημαντική δράση της οργάνωσης, που υποστηρίζεται κυρίως από τους εθελοντές 
της, είναι η διδασκαλία ελληνικών και άλλων γλωσσών σε μετανάστες, πρόσφυγες, Ρομά κ.ά. 
Σήμερα, στην ΑΝΤΙΓΟΝΗ παραδίδονται μαθήματα ελληνικών σε ενήλικες πρόσφυγες, 
αγγλικών σε παιδιά Ρομά και ιταλικών σε μετανάστες.   

Επιπλέον, η ΑΝΤΙΓΟΝΗ έχει σταθερή παρουσία στον ξενώνα προσφύγων στη Θεσσαλονίκη, 
διοργανώνοντας εβδομαδιαίες δραστηριότητες με τα παιδιά του ξενώνα (εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, καλλιτεχνικά εργαστήρια, συμμετοχή σε φεστιβάλ, κτλ).  

Τέλος, η συμμετοχή της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ σε ευρωπαϊκά δίκτυα μη κυβερνητικών οργανώσεων 
όπως λ.χ. τα δίκτυα ENAR, UNITED και Anna Lindh Foundation Network, συμβάλλει στην 
ανταλλαγή γνώσεων, ιδεών και καλών πρακτικών, αλλά και στην υλοποίηση δράσεων από 
κοινού με άλλες ΜΚΟ. Μέσα από τη συμμετοχή της ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ στο Δίκτυο Εθελοντικών 
Οργανώσεων, πρωτοβουλία που θέλει να θέσει ως προτεραιότητα τον εθελοντισμό, και την 
ενεργό συμμετοχή των πολιτών, καθώς και στο Παρατηρητήριο Κεντρικής Μακεδονίας, 
προκύπτουν ενδιαφέρουσες συνεργασίες ΜΚΟ και φορέων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.  
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