
 

∆ράσεις της εθελοντικής οµάδας  

ΠΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΩΝ  

 

Ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα URGENT, 

που υλοποιείται από τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) Αμφικτυονία, με 

τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ),  στο 

πλαίσιο του προγράμματος «Ευρώπη για τους Πολίτες 2014-2020». 

Το πρόγραμμα είναι διακρατικό και έχει στόχο τη μείωση του στιγματισμού και των 

προκαταλήψεων μέσα από την ανάπτυξη του διαπολιτισμικού διαλόγου και την 

ενθάρρυνση δράσεων που υποστηρίζουν την κοινωνική συνοχή στις σύγχρονες πόλεις.                   

Οι πιλοτικές δράσεις που αναπτύσσονται στις ευρωπαϊκές πόλεις που το υλοποιούν,  

προωθούν την ενεργή συμμετοχή των πολιτών. 

Ο Δήμος κάλεσε με ανοικτή πρόσκληση, όσους δημότες ενδιαφέρονται να συγκροτήσουν 

μια εθελοντική ομάδα, προκειμένου να αναδείξουν τη δυναμική της συμβίωσης στη πόλη 

μας  χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς. 

Έτσι δημιουργήθηκε η ομάδα «Πόλη Κατά των Διακρίσεων», με τη συμμετοχή των 

συμπολιτών μας:  Αγγελάκη Ελισσάβετ, Αμπατζή Αθανασία, Ανίσσα Ιωάννη – Χρήστο,               

Καλή Χριστίνα, Κουρσάρη Βάσω, Μπαντούνα Σταυρούλα, Νικολάου Μιχάλη, Νικολάου 

Χρυσοβαλάντη, Παπαδάκου Μαρία, Πετράκου Αναστασία, Πολικοπούλου Βαρβάρα, Ράντη 

Μανώλη, Φίλη Βάσω. 

Καλούμε όλους, συμπολίτες και συλλογικότητες της πόλης μας να στηρίξετε τις 

πρωτοβουλίες της εθελοντικής ομάδας «Πόλη Κατά των Διακρίσεων», να συμμετέχετε στις 

δράσεις  και να συνδράμετε με το δικό σας μοναδικό τρόπο σε αυτές. 

Πληροφορίες:  Ντίνα Νέζη (Δήμος Αγίας Βαρβάρας, τηλ 2132019361) 

   Λεωνίδας Αμπελιώτης (ΕΕΤΑΑ, τηλ. 2131320681)  

 

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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Εθελοντική  Ομάδα   

«ΠΟΛΗ  ΚΑΤΑ  ΤΩΝ  ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ»  

 

Ως μέλη της εθελοντικής ομάδας της Αγίας Βαρβάρας «Πόλη Κατά των Διακρίσεων»                  

που συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος URGENT, προγραμματίζουμε δράσεις 

που στόχο έχουν να ενεργοποιήσουν και να εμψυχώσουν τους συμπολίτες μας, όποιας 

ηλικίας, να ενισχύουν τους μεταξύ τους δεσμούς επικοινωνίας.  

Πρόθεσή μας είναι να προσφέρουμε ευκαιρίες για να μοιραστούμε  ιστορίες, σκέψεις, 

εμπειρίες,  αξιοποιώντας τρόπους που θα μας ψυχαγωγήσουν, θα μας συγκινήσουν, θα μας 

κάνουν να γελάσουμε.  

 

Με λόγο, εικόνα, μουσική, ζωγραφική, κίνηση, με κάθε μέσο που μπορεί να μας φέρει 

κοντά, η  εθελοντική ομάδα της Αγίας Βαρβάρας «Πόλη Κατά των Διακρίσεων»,  

προγραμματίζει μια γιορτή στην πόλη  με δράσεις που  περιλαμβάνουν : 

� Φωτογραφία και άλλες μορφές έκφρασης από μαθητές σχολείων του Δήμου 

        Μέλη της Ομάδας: Βάσω Φίλη, Αναστασία Πετράκου, Μανώλης Ράντης, Αθανασία     

       Αμπατζή Βαρβάρα Πολικοπούλου 

� Παραγωγή Ντοκιμαντέρ 

Μέλη της Ομάδας:  Ιωάννης – Χρήστος Ανίσσας, Μαρία Παπαδάκου, Σταυρούλα 

Μπαντούνα 

� Αναγνώσεις κειμένων και αφηγημάτων 

Μέλη της Ομάδας: Ελισσάβετ Αγγελάκη, Αθανασία Αμπατζή 

� Χορό– Μουσική – Φαγητό 

       Μέλη της Ομάδας : Χριστίνα Καλή, Βάσω Κουρσάρη, Μιχάλης Νικολάου,     

       Χρυσοβαλάντης Νικολάου 

 

Τα μέλη της Ομάδας  

ΠΟΛΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ  
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