Magenta Reflex Blue

Οµάδα Πρωτοβουλίας για τα ∆ικαιώµατα του παιδιού 2000 - 2004
Μέσα σε λίγους µήνες συστήσαµε µια Οµάδα Πρωτοβουλίας και καταφέραµε να έρθουµε σε επαφή
µε αρκετούς εκπαιδευτικούς και σχολεία και να ανοίξουµε τη συζήτηση. Τον Νοέµβριο του 2000
οργανώσαµε µια Ηµερίδα στην αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα που συγκέντρωσε 150 περίπου ανθρώπους. Με τη συµµετοχή νοµικών, παιδοψυχιάτρων και εκπαιδευτικών,
αναλύσαµε το ζήτηµα της παραβίασης των δικαιωµάτων των παιδιών, την κατάσταση που επικρατούσε στα σχολεία και συζητήσαµε διεξοδικά ποιος θα έπρεπε να είναι ο πρώτος µεγάλος στόχος
της πρωτοβουλίας µας. Καταλήξαµε ότι θα έπρεπε να κινηθούµε σε τρεις κατευθύνσεις: να ενηµερώσουµε όσο το δυνατόν περισσότερους γονείς και εκπαιδευτικούς, να εντοπίσουµε τους πιο
ευαίσθητους τοµείς παραβιάσεων και να ζητήσουµε από την κυβέρνηση τη θεσµοθέτηση ενός
Συνηγόρου του παιδιού, όπως υπήρχε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Για να προωθήσουµε τους παραπάνω στόχους, οργανώσαµε τους επόµενους µήνες πολλές συναντήσεις σε φιλικούς κύκλους, µιλήσαµε µε εκπαιδευτικούς, νοµικούς ψυχιάτρους, κάναµε συστηµατική έρευνα στο διαδίκτυο, βρήκαµε οργανώσεις στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την
Αυστραλία και ζητήσαµε πληροφόρηση. Ήταν φανερό ότι το θέµα αυτό απασχολούσε σε άλλες
χώρες τους ειδικούς αλλά και την κοινή γνώµη, ότι υπήρχαν θεσµοθετηµένοι φορείς, κάτι που έλειπε
παντελώς από τη χώρα µας. Έτσι, τον ∆εκέµβριο του 2001 οργανώσαµε µια ανοιχτή εκδήλωση στο
Ζάππειο, η οποία συγκέντρωσε περισσότερα από διακόσια άτοµα και καταγράφηκαν οι απόψεις των
ειδικών, ακούστηκαν ιδέες, έγινε ανταλλαγή σκέψεων και αναφέρθηκαν οι συχνότερες περιπτώσεις
καταπάτησης των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού στην Ελλάδα. Παράλληλα συντάξαµε και υπογράψαµε
εκεί την πρώτη “∆ιακήρυξη” της Οµάδας Πρωτοβουλίας µας, στην οποία τονίζαµε την ανάγκη
θεσµοθέτησης Συνηγόρου του Παιδιού. Λίγες ηµέρες αργότερα, µεγάλη αντιπροσωπεία παιδιών
επισκέφτηκε τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας κ. Κωστή Στεφανόπουλο, στον οποίο κατέθεσε τη
“∆ιακήρυξη” για την ανάγκη θεσµοθέτησης του Συνηγόρου του Παιδιού.
Τους επόµενους µήνες πολλαπλασιάσαµε τις επαφές και τις συζητήσεις µέσα και έξω από τα σχολεία κι επίσης µε βουλευτές, ευρωβουλευτές, τον Έλληνα Συνήγορο του Πολίτη κ. Ν. ∆ιαµαντούρο,
την Επιτροπή Μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής, τον ∆ικηγορικό Σύλλογο, το Γραφείο του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, κλπ. Ήρθαµε επίσης σε
επαφή µε ξένες οργανώσεις υπεράσπισης των δικαιωµάτων του παιδιού σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες. Τον Απρίλιο του 2002 οργανώσαµε ∆ηµόσια διαβούλευση στο Ζάππειο µε θέµα : “Ο Συνήγορος του Παιδιού: Ένα ουσιαστικό βήµα για την προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού και τη
διαµόρφωση πολιτικής για την παιδική ηλικία”, µε τη συµµετοχή ευρωπαίων Συνηγόρων του
Παιδιού, του Έλληνα Συνηγόρου του Πολίτη, πανεπιστηµιακών, καθώς και ελληνικών φορέων και
ΜΚΟ. Παρόµοια εκδήλωση οργανώσαµε και µε Οµάδα Πρωτοβουλίας στη Θεσσαλονίκη. Οι δύο
εκδηλώσεις ανέδειξαν σε σηµαντικό βαθµό την ανάγκη που υπήρχε και έπαιξαν αποφασιστική
σηµασία στην προώθηση της θεσµοθέτησης του έλληνα Συνηγόρου του Παιδιού. Συνεχίσαµε το
επόµενο διάστηµα την κινητοποίηση και την ενηµέρωση των σχολείων. Ο Συνήγορος του Παιδιού
θεσµοθετήθηκε τον ∆εκέµβριο-Ιανουάριο του 2003 και µας γέµισε αισιοδοξία και ικανοποίηση.

και που µας άνοιξε το δρόµο να αναζητούµε χορηγίες και δωρεές από ιδιωτικούς και δηµόσιους
φορείς, κάθε φορά που θέλαµε να υλοποιήσουµε ένα project πέρα από την τρέχουσα πρακτική
δουλειά που µοιραζόµασταν εθελοντικά µεταξύ µας.
Ολόκληρο το 2003 εργαστήκαµε άτυπα, εθελοντικά και µε µεγάλο ενθουσιασµό, σε θεσµικό και
ευρωπαϊκό επίπεδο. Οργανώσαµε ευχαριστήρια επίσκεψη παιδιών στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, µετά την ψήφιση του νοµοσχεδίου για το Συνήγορο του Παιδιού από την Ελληνική Βουλή. Μαθητές και εκπαιδευτικοί από σχολεία µε τα οποία συνεργαζόµασταν συµµετείχαν σε ταξίδι στις
Βρυξέλλες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου προωθήσαµε την ιδέα ενός Ευρωπαϊκού ∆ικτύου
Προστασίας των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού και κάναµε πολλές επαφές.

Η ίδρυση του σωµατείου «∆ίκτυο για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού» - 2004
Το σωµατείο µας ιδρύθηκε το 2004. ∆εδοµένου ότι βρισκόταν σε εξέλιξη το µεγάλο µεταναστευτικό
ρεύµα, µε όλα τα προβλήµατα που συµπύκνωνε, αποφασίσαµε να δώσουµε ιδιαίτερη προσοχή στη
∆ιαφορετικότητα, ως κεντρικό άξονα παιδαγωγικού και πολιτισµικού προβληµατισµού. Η πρώτη
δράση που πραγµατοποίησε το «∆ίκτυο για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού» ως σωµατείο, ήταν ο
Πανελλήνιος ∆ιαγωνισµός µε θέµα «∆ρόµος µετ’ εµποδίων… µε όραµα, προσπάθεια και ελπίδα»
για την απονοµή βραβείων «∆ιπλής Προσπάθειας». Τα βραβεία θεσµοθετήθηκαν µε στόχο να
επιβραβεύσουν την εντατική προσπάθεια των µαθητών αυτών προκειµένου να επιτύχουν την οµαλή
ένταξη και πρόοδο στο ελληνικό σχολείο. Τα παιδιά ήταν αξιέπαινα διότι κατάφερναν να ξεπεράσουν
µια σειρά από γλωσσικά, πολιτισµικά και κοινωνικά εµπόδια, και να ενσωµατωθούν στο ελληνικό
περιβάλλον που δεν ήταν πάντοτε φιλικό. Η εκδήλωση για την απονοµή των βραβείων πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία στις 29 Απριλίου 2004, στο Ζάππειο. Η ευαισθησία, µε την οποία εξέφρασαν τα
παιδιά τόσο τις δυσκολίες όσο και τα όνειρα και την ελπίδα για το µέλλον τους, µας συγκίνησε όλους
βαθιά και µας ενθάρρυνε να συνεργαστούµε µε τον γνωστό εκδοτικό οίκο Κέδρο και να εκδώσουµε
ένα βιβλίο µε τα κείµενά τους και τίτλο «Έ! Φίλε».
Τις δύο επόµενες χρονιές, 2005 και το 2006 στραφήκαµε στην εµβάθυνση των προβληµάτων από τα
µέλη, τους εθελοντές µας που ολοένα πολλαπλασιάζονταν και τους εκπαιδευτικούς-συνεργάτες
µας. Οργανώσαµε µια σειρά από Σεµινάρια στη Στοά του Βιβλίου για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού,
µε οµιλητές γνωστούς πανεπιστηµιακούς, ψυχιάτρους, κοινωνικούς επιστήµονες και παιδαγωγούς. Συµµετείχαµε σε ευρωπαϊκές συναντήσεις για ανταλλαγή ιδεών και εµπειριών. Συµµετείχαµε
σε ανοιχτές συζητήσεις σε πολλές πόλεις της Β. Ελλάδας καλεσµένοι σχολείων και φορέων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Οργανώσαµε τον Β’ Πανελλήνιο ∆ιαγωνισµό του ∆ικτύου, µε θέµα: “Η
συµβίωση σε µια πολυπολιτισµική κοινωνία” στο Ζάππειο.

Συνεργασία µε το Ίδρυµα Van Leer - 2007

Η επαφή µας µε τον ευρωπαϊκό χώρο µας έκανε να συνειδητοποιήσουµε ότι στο Ευρωπαϊκό Σύνταγµα, που συζητιόταν εκείνη την εποχή δεν υπήρχε καµία αναφορά στα δικαιώµατα του παιδιού.
Αρχίσαµε να συγκεντρώνουµε υπογραφές για την υποστήριξη του κειµένου «Το Μέλλον της Ευρώπης είναι το Μέλλον των Παιδιών». ∆ιαπιστώνοντας επίσης τη σηµασία που είχε η καταπολέµηση
της παιδικής εργασίας µε τα παιδιά των φαναριών την ίδια εποχή, προχωρήσαµε στη µετάφραση και
την έκδοση του βιβλίου «Ένα Μέλλον χωρίς Παιδική Εργασία» της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας στα ελληνικά, µε τη χορηγία της Εµπορικής Τράπεζας. Ήταν η πρώτη χορηγία που επιδιώξαµε

Το 2007 ήρθε η συνεργασία µας µε το Ίδρυµα Van Leer και έδωσε την ευκαιρία στον προβληµατισµό και τις πρωτοβουλίες µας να πάρουν πιο συστηµατικό χαρακτήρα. Το Ίδρυµα Van Leer, εξειδικευµένο στην πρώτη παιδική ηλικία και τη διαµόρφωση της ∆ιαφορετικότητας, ανταποκρίθηκε σε
ένα σχέδιό µας που αφορούσε το παιδικό βιβλίο. Η πρότασή µας εστιαζόταν στο παιδικό βιβλίο ως
µέσο το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά για να γίνει κατανοητή στα παιδιά η ∆ιαφορετικότητα. Αποφάσισε να χρηµατοδοτήσει την πρότασή µας. Ήταν µια µεγάλη ευκαιρία να
αποκτήσουµε έναν γραµµατέα που θα εργαζόταν µε πλήρες ωράριο συστηµατικά συντονίζοντας
τους δεκάδες εθελοντές µας, κρατώντας την αλληλογραφία και τα Αρχεία µας. Ήταν επίσης και
σηµαντική βοήθεια, καθώς το Ίδρυµα διέθετε έρευνες, βιβλιογραφία και εµπειρογνωµοσύνη και µας
βοήθησε αποφασιστικά από επιστηµονική άποψη. Πέσαµε µε τα µούτρα στη δουλειά. Έπρεπε να
οργανώσουµε οµάδες εθελοντών που θα διάβαζαν και θα επέλεγαν παιδικά βιβλία που είχαν σχέση
µε τη διαφορετικότητα, να οργανώσουµε και να ταξινοµήσουµε θεµατικά και κατά ηλικίες το υλικό,
να πραγµατοποιήσουµε µια πολυσέλιδη απαιτητική έκδοση, να αναρτήσουµε στο διαδίκτυο περιλήψεις των βιβλίων, να οργανώσουµε Ηµερίδες, να οργανώσουµε εκθέσεις βιβλίων και ανοιχτές συζητήσεις σε δήµους της Αθήνας και άλλων µεγάλων πόλεων, να πραγµατοποιήσουµε σεµινάρια σε
εκπαιδευτικούς και γονείς, να δουλέψουµε σε εκπαιδευτικά προγράµµατα τα βιβλία µε οµάδες
παιδιών. Η συνεργασία ανάµεσα στα µέλη µας, τους εθελοντές και τους εκπαιδευτικούς έγινε µπροστά σε όλο αυτό τον όγκο δουλειάς πιο απαιτητική και ουσιαστική. Αναπτύχθηκε ένας δηµιουργικός
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Μια µικρή οµάδα ανθρώπων µε µόνο όπλο το ενδιαφέρον και την πεποίθησή µας, είχαµε καταφέρει µέσα σε δυόµισι µόλις χρόνια να κάνουµε ορατές και κατανοητές τις παραβιάσεις αναφορικά µε τα δικαιώµατα των παιδιών σε ένα κύκλο πεντακοσίων περίπου ανθρώπων, να ανοίξουµε
έναν ευρύ κοινωνικό διάλογο, να συνεργαστούµε µε θεσµικούς παράγοντες και οργανώσεις
µέσα και έξω από την Ελλάδα, να συσπειρώσουµε µερικές δεκάδες εθελοντές και, τελικά, να
πετύχουµε τη θεσµοθέτηση του Συνηγόρου του Παιδιού ξεπερνώντας τη συνηθισµένη αδράνεια
και τη γραφειοκρατία. Ήταν µια καλή αρχή για να γίνουν, στη συνέχεια, τα επόµενα βήµατα.

διάλογος, οι συναντήσεις των οµάδων εργασίας ήταν ζωντανές και ενθουσιώδεις. Το χρονοδιάγραµµα ήταν πιεστικό αλλά όλοι όσοι συµµετείχαµε, 40 περίπου άνθρωποι, ήµασταν ενθουσιασµένοι ότι µε τον κατάλογο των βιβλίων και την όλη δουλειά θα είχαµε σύντοµα στα χέρια µας ένα
καλό εργαλείο για τα δικαιώµατα. Συνεχίσαµε να δουλεύουµε µε εντατικούς ρυθµούς και ολόκληρο το 2008 διαβάζοντας και σχολιάζοντας δεκάδες βιβλία ο καθένας, συζητώντας και ανταλλάσσοντας απόψεις µε συγγραφείς και εικονογράφους, µε πανεπιστηµιακούς και εκπαιδευτικούς,
οργανώνοντας οµάδες παιδιών και καταγράφοντας τις εµπειρίες και τις αντιδράσεις τους. Ο
Κατάλογος Βιβλίων για τη ∆ιαφορετικότητα που έπρεπε να ολοκληρώσουµε άρχιζε να παίρνει
µορφή.
Το 2009 προχωρήσαµε σε πολύ βαθύτερες εννοιολογήσεις την επεξεργασία της ∆ιαφορετικότητας, µε συλλογική συµµετοχή και άλλων εθελοντών στο πρόγραµµα του Ιδρύµατος Van Leer και
σε συνδυασµό µε τα φαινόµενα ξενοφοβίας που είχαν εµφανιστεί στην κοινωνία µας και που µας
προκαλούσαν για µια σε βάθος γνώση και για την ανάληψη θετικών δράσεων. Η ελληνική κοινωνική πραγµατικότητα που έδειχνε σηµεία έλλειψης ανοχής και επιθετικότητας απέναντι στον Άλλο,
τον ∆ιαφορετικό, υποδείκνυε στον καθένα µας τη σηµασία της δουλειάς που έπρεπε να γίνει µέσα
στο σχολείο, στην οικογένεια αλλά και συνολικότερα στο κοινωνικό περιβάλλον. Οι πυκνές επαφές
µας επίσης µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση µας έδειχναν τη νέα εξαιρετικά δύσκολη πραγµατικότητα
που άρχιζε να διαµορφώνεται στα ζητήµατα διαχείρισης των µεταναστευτικών και προσφυγικών
ροών, εκπαίδευσης και ενσωµάτωσης, βίας στο σχολείο, κλπ.

Ασυνόδευτοι Ανήλικοι Αιτούντες Άσυλο - 2009
Το 2009 απέκτησε κεντρική θέση στον προβληµατισµό µας το ζήτηµα των Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο που ήταν ιδιαίτερα ευαίσθητο και έπαιρνε ασυνήθιστες διαστάσεις. Είχαµε
γνωρίσει και συζητήσει µε αρκετά παιδιά από 12 έως 18 ετών, τα περισσότερα από το Αφγανιστάν
αλλά και από το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και µερικούς Αφρικάνους από τη Νιγηρία, τη Σοµαλία,
την Ακτή Ελεφαντοστού που είχαν φτάσει µόνοι χωρίς συγγενείς στη χώρα µας. Οι ιστορίες τους
ήταν συγκλονιστικές και η πραγµατικότητα που βίωναν δεν µπορούσε να µας αφήσει αδιάφορους.
Ετοιµάσαµε µια Aνοιχτή Επιστολή προς την ελληνική πολιτική ηγεσία όλων των κοµµάτων, τους
βουλευτές και τον Πρόεδρο της Βουλής για τα Παιδιά-Πρόσφυγες και τους Ασυνόδευτους
Ανήλικους. Στο πλαίσιο των δράσεών του ∆ικτύου που αφορούσαν τους Ασυνόδευτους Ανήλικους
Αιτούντες Άσυλο, εγκαινιάσαµε µια συνεργασία µε το Σύλλογο Μερίµνης Ανηλίκων για τη στήριξη του Ξενώνα Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο που βρισκόταν στα Εξάρχεια. Αυτή η
συνεργασία επρόκειτο να εξελιχθεί σε ένα διετές πρόγραµµα κοινωνικοποίησης και υποστήριξης
των παιδιών του Ξενώνα από το ∆ίκτυο. Τον ∆εκέµβριο του 2009, µε την ευκαιρία της Παγκόσµιας
Ηµέρας του Παιδιού οργανώθηκε εκδήλωση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα, µε µαθητές και µαθήτριες Γυµνασίου καθώς και µε Ασυνόδευτους Ανήλικους. Όλα τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συµµετάσχουν στην ανοιχτή συζήτηση θέτοντας
ερωτήµατα και εκφράζοντας τον προβληµατισµό τους. Τον ∆εκέµβριο του 2009 γιορτάσαµε
επίσης την Ηµέρα των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού, φιλοξενούµενοι του Προέδρου της Βουλής
των Ελλήνων µε Ασυνόδευτους Ανήλικους και µε µαθητές και µαθήτριες ∆ηµοτικών Σχολείων.
Στις αρχές του 2010 αποφασίσαµε να ανοίξουµε µια δηµόσια συλλογή υπογραφών, υποστηρίζοντας την απόδοση ιθαγένειας στα παιδιά των µεταναστών που είχαν γεννηθεί στην Ελλάδα και
είχαν φοιτήσει στο ελληνικό σχολείο. Μαζέψαµε περισσότερες από τρεις χιλιάδες υπογραφές και
είχαµε την ευκαιρία να οργανώσουµε πολλές συναντήσεις προώθησης αυτής της ιδέας.

οι έπαινοι του Ιδρύµατος Van Leer για τη δουλειά µας, καθώς και οι αξιολογήσεις πανεπιστηµιακών, εκπαιδευτικών και συγγραφέων µας γέµισαν ικανοποίηση και έστειλαν τη ζήτηση του Καταλόγου στα ύψη. Πολύ γρήγορα τα αρχικά αντίτυπα εξαντλήθηκαν και χρειάστηκε να κάνουµε νέα
έκδοση. Η έκδοση του Καταλόγου συνοδεύτηκε από µια Ηµερίδα σε συνεργασία µε τον Τοµέα
Ανθρωπιστικών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τµήµατος ∆ηµοτικής Εκπαίδευσης του Παν/µίου
Αθηνών µε θέµα: «Βλέποντας τον Κόσµο µε ∆ιαφορετικά Μάτια. Παιδικό Βιβλίο και ∆ιαφορετικότητα», που πραγµατοποιήθηκε στο Πανεπιστήµιο Αθηνών. Η συµµετοχή των εκπαιδευτικών ξεπέρασε τους 500.

Κοινότητα Αφγανών Προσφύγων στο Μεταξουργείο - 2011
Αφού αξιολογήσαµε διάφορες προτάσεις των µελών και εθελοντών µας, καταλήξαµε στην κοινότητα Samaria, που θεωρήσαµε ως την πιο δραµατικά επείγουσα περίπτωση για την υποστήριξη
των δικαιωµάτων του παιδιού. Τα παιδιά της κοινότητας ήταν περισσότερα από 60, ηλικίας από έξι
µηνών έως 12 ετών. Το σχέδιο παρέµβασης περιλάµβανε: -Σταθερή εβδοµαδιαία παρουσία της
οµάδας εθελοντών µας στο χώρο -Μαθήµατα αγγλικών και ελληνικών -Λειτουργία παιδότοπου µε
υλικά ζωγραφικής, βιβλία, µουσική, dvd και παιχνίδια -Μαγείρεµα και παροχή γεύµατος µετά τις
δραστηριότητες -Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη -Εγγραφή των παιδιώνς το σχολείο -Καµπάνια
συλλογής τροφίµων, ρούχων, παιχνιδιών, ειδών υγιεινής, πάµπερς, κλπ. -Πακέτα τροφίµων για τις
µητέρες µε παιδιά µε τρόφιµα και είδη πρώτης ανάγκης -∆ικτύωση σχολείων για την υποστήριξη
της Κοινότητας -Ψυχαγωγικά προγράµµατα, επισκέψεις σε µουσεία και εκδροµές -Εργαστήρι
χειροτεχνίας για τις µητέρες -Συνεργασίες µε άλλες ΜΚΟ. Ο αριθµός των εθελοντών που απασχολιόταν σταθερά σε εβδοµαδιαία βάση ήταν γύρω στους είκοσι.

Ο Σαρίφ
Τον Μάιο προέκυψε µια πιεστική ανάγκη φιλοξενίας. Ο Σαρίφ, δωδεκάχρονος πρόσφυγας από το
Αφγανιστάν, που περίµενε να του δοθεί η άδεια να συναντήσει τη µητέρα και τα αδέλφια του στη
Γερµανία µε βάση τον νόµο της επανένωσης οικογενειών, είχε ανάγκη από ασφαλή και σταθερή
ολιγόµηνη φιλοξενία. Φιλοξενήθηκε από το «∆ίκτυο» για τρεις µήνες στο σπίτι µέλους µας. Πολλοί
φίλοι και εθελοντές διευκόλυναν τη διαµονή του µε φροντίδα, µαθήµατα και προσκλήσεις. Η
σχολή Χιλλ τον δέχτηκε και παρακολούθησε µαθήµατα αγγλικών, µια εθελόντριά µας του παρέδιδε µαθήµατα γερµανικών και το «Οικουµενικό Πρόγραµµα Προσφύγων» φρόντισε κάθε απαραίτητη νοµική λεπτοµέρεια ωσότου έφυγε για να βρει τους δικούς του.

Η κρίση

Μετά από τρία περίπου χρόνια δουλειάς ο Κατάλογος των βιβλίων της ∆ιαφορετικότητας ήταν
τυπωµένος και έτοιµος να διανεµηθεί σε σχολεία, γονείς και συλλόγους. Περιλάµβανε 170 βιβλία
και ήταν πολύχρωµος και εξαιρετικά προσεγµένος. Παράλληλα, ανεβάσαµε στο διαδίκτυο σε
ηλεκτρονική µορφή όλο το περιεχόµενό του, ώστε να διευκολύνουµε τους εκπαιδευτικούς να τον
χρησιµοποιήσουν. Γιορτάσαµε την έκδοση µε µια παρουσίαση του Καταλόγου και µε πολλές εκδηλώσεις σε σχολεία, πολιτιστικά κέντρα, συλλόγους και εκθέσεις βιβλίου. Η θετική αξιολόγηση και

Το 2011 είχε αρχίσει να πυκνώνει ανάµεσα στα µέλη και τους εθελοντές µας ο προβληµατισµός
σχετικά µε την οικονοµική κρίση και τις επιπτώσεις της. Μετά από συζητήσεις καταλήξαµε ότι θα
πρέπει να ανταλλάξουµε ιδέες γύρω από πολλές και διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά µε τους
τρόπους που διαθέτει µια οµάδα ανθρώπων να κάνει πράξη τις ιδέες της. Οργανώσαµε τον Μάρτιο
2011 µια δηµόσια συζήτηση µε θέµα «Από τις προοδευτικές ιδέες στην πράξη» στο θέατρο
Εξαρχείων. Οµιλητές: Φώτης Γεωργελές, δηµοσιογράφος, Παρατηρώντας την Αθήνα και εκδίδοντας την Athens Voice, Αννίτα ∆εκαβάλλα, ηθοποιός, Τα Εξάρχεια στην πράξη, Κωστής Παπαϊωάννου, εκπαιδευτικός, Αθήνα - πόλη σε µετάβαση, Αντώνης Λιάκος, ιστορικός, Από το θεωρητικό στον
πρακτικό βίο, Φώτης Ψυχάρης, εκπαιδευτικός, ∆άσκαλος στον Άγιο Παντελεήµονα, Σπύρος Κουλοχέρης, δικηγόρος-Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες, Τ’ είν’ η πατρίδα µου;, Μαρία Θεοδώρου, αρχιτέκτων, Η από κοινού έρευνα της σκοτεινής πλευράς της πόλης, Χρήστος Μπουλώτης,
αρχαιολόγος, συγγραφέας, Αντίσταση µε µελάνι, Μυρσίνη Ζορµπά, ∆ίκτυο, Τα δικαιώµατα του
Παιδιού σε συνθήκες κρίσης. Την εκδήλωση παρακολούθησαν περισσότεροι από 300 άνθρωποι,
πολλοί από τους οποίους συµµετείχαν στο διάλογο. Συζητήσαµε ποιος µπορεί να είναι για τον
καθένα ο τρόπος να κάνει τις ιδέες του πράξη. Πώς µπορούµε να βγούµε από τον κόσµο της
ανακύκλωσης του στοχασµού και να περάσουµε σε έναν πραγµατικό διάλογο µε τους Άλλους
στον έξω κόσµο. Τι είναι αυτό που κάνει κάποιον να πάρει τις κρίσιµες αποφάσεις που οδηγούν
στη συνεργασία, τη δηµόσια παρέµβαση, τη µετατροπή των επιλογών σε ένα κοινό µε άλλους
πρόγραµµα. Τη σηµασία του εθελοντισµού και των ΜΚΟ.
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Η έκδοση του Καταλόγου Βιβλίων γα τη ∆ιαφορετικότητα - Ιούνιος 2010

