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H PRAKSIS ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ/ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ/ ΣΥΜΠΡΑΤΤΕΙ ΣΤΟ  

«BREAK THE CHAIN» 
 

Συγκεκριμένα: 

  

Η PRAKSIS με την «ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΩΝ: YOUNG LIONS ΓΙΑ ΤΗΝ PRAKSIS» 

Date: Σάββατο 24 & Κυριακή 25 Οκτωβρίου: 10:00 - 22:00 

Info: Χώρος: Δεξαμενές Καθαρισμού 

H PRAKSIS σε συνεργασία με την ΕΔΕΕ, εκθέtουν 33 εικαστικά έργα και 3 video νέων που 

συμμετείχαν στον διαγωνισμό δημιουργικότητας CannesYoung Lions Creece, που είχε ως 

θέμα για το 2014, την PRAKSIS και το «anti-trafficking». 

 

 

Η PRAKSIS συμμετέχει και ενημερώνει με Περίπτερο, έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό 

με εθελοντές και στελέχη! 

 

 

 

H PRAKSIS συμμετέχει στο Forum διαλόγου της Κοινωνίας των Πολιτών.   

 Date:Σάββατο 24 Οκτωβρίου: 12:00 - 15:00 

 Info:Χώρος: Αεριοφυλάκιο 1- Αμφιθέατρο 

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ θα διεξαχθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, Forum διαλόγου της 

Κοινωνίας των Πολιτών με τη συμμετοχή των φορέων οι οποίες μάχονται εναντίον του 

trafficking (ΜΚΟ και Δημόσιων Φορέων) και θα έχουν ενεργό συμμετοχή στο Φεστιβάλ. 

Οι φορείς θα  λάβουν μέρος στο Forum με πεντάλεπτη παρέμβαση, όπου θα αναλύσουν τη 

σημασία της συμμετοχής τους σε ένα φεστιβάλ κοινωνικής αφύπνισης και δράσης για να 

«σπάσει η αλυσίδα» της εκμετάλλευσης και εμπορίας ανθρώπων  

Διοργάνωση: Δήμος Αθηναίων – Διεύθυνση  Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας. 

Εκπροσώπηση PRAKSIS: Ντίνα Βαρδαραμάτου (Κοινωνιολόγος, Συντονίστρια 

Προγραμμάτων Αθήνας PRAKSIS) 

 

 

 

Η PRAKSIS, η ΑΝΤΙΡΡΟΠΟΝ και η ΑΡΣΙΣ συνδιοργανώνουν workshop με θέμα: 

“ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ - ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΙ ” 

Date: Κυριακή 25 Οκτωβρίου: 10:00 - 13:00 

Info: Χώρος: Αεριοφυλάκιο 1- Αμφιθέατρο 

Η Αντίρροπον, η ΑΡΣΙΣ και η PRAKSIS, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, σε 

συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, διαχειριστή του προγράμματος επιχορήγησης ΜΚΟ 

«Είμαστε όλοι Πολίτες», σας καλούν σε ένα ταξίδι ανακάλυψης της πραγματικότητας που 

βιώνουν τα παιδιά σε κίνηση. Εμπόδια, ρόλοι, συναισθήματα, εμπειρίες συνθέτουν ένα 

βιωματικό εργαστήριο με χρήση και οπτικοακουστικού υλικού, στο οποίο πρωταγωνιστές 

θα είναι οι ίδιοι οι συμμετέχοντες. Το workshop απευθύνεται σε μαθητές Λυκείου, από 15 

έως 18 ετών, σε ολόκληρες τάξεις Λυκείου καθώς και στους εκπαιδευτικούς που θα ήθελαν 

να τους συνοδεύσουν. Ενδεικτικά, οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν είναι οι 

ακόλουθες: 

- έναρξη ενεργοποίησης «συναισθήματος» των συμμετεχόντων με προβολή video ή/και 

φωτογραφικού υλικού 

- άσκηση γνωριμίας 
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- δια-δραμάτιση ρόλων/ role playing (ενδεικτικά αναφέρονται: άσκηση μετακίνησης, 

εργασίας, διακίνησης ) 

- συζήτηση /συμπεράσματα/ συναισθήματα/ διαχείριση 

- προβολή οπτικοακουστικού υλικού (ιστορική εξέλιξη / μίξη υλικού) 

- ολοκλήρωση workshop με κύρια σημεία σύμβασης δικαιωμάτων του παιδιού 

Εκπροσώπηση PRAKSIS: Γεωργία Τζανάκου (Κοινωνική Λειτουργός - PRAKSIS), Σίσσυ 

Λεβαντή (Κοινωνιολόγος – PRAKSIS), Αλεξία Μπαμπλέκη (Κοινωνική Λειτουργός - PRAKSIS),  

Ιωάννα Ταμπάκη (Εθελόντρια – PRAKSIS) 

 

 

Η PRAKSIS συμμετέχει στο workshop του ΚΕΜΕΑ με θέμα «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση 

του Εγκλήματος της Εμπορίας Ανθρώπων: Αναγνώριση, Πρόληψη, Αντιμετώπιση». 

Date: Κυριακή 25 Οκτωβρίου: 11:00 - 13:00 

Info: Χώρος: INNOVATHENS (κτίριο Αεριοφυλάκιο 2) 

Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Break the Chain» διοργανώνει 

workshop με τίτλο «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση του Εγκλήματος της Εμπορίας Ανθρώπων: 

Αναγνώριση, Πρόληψη, Αντιμετώπιση» στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Το workshop 

αφορά στην ενημέρωση στελεχών υπηρεσιών επιβολής του νόμου, εκπροσώπων φορέων 

της τοπικής αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας των πολιτών και του ακαδημαϊκού χώρου. 

Συντονιστής: Βασίλειος Γκρίζης, υποστράτηγος ε.α., Διευθυντής ΚΕ.ΜΕ.Α. 

11:00 Χαιρετισμός Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, κου Νικολάου ΤΟΣΚΑ  

11:15-12:30: Παρεμβάσεις 

•Rafael Diaz, Political Officer, Πρεσβεία Η.Π.Α. 

•Χάιδω Ζουγρή, Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών 

•Γεώργιος Βανικιώτης, Αστυνομικός Διευθυντής, Ειδικός σε θέματα trafficking 

•Μαρία Μουδάτσου, Δικαστική Ψυχολόγος, Διευθύντρια Θεσμικών Χρηματοδοτήσεων 

PRAKSIS 

•Εκπρόσωπος Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφάλειας, Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας 

12:30- 13:00: Ερωτήσεις- Συζήτηση 

 

 

Η PRAKSIS στο: «ΤΟ TALK FORWARD ΣΤΟ BREAK THE CHAIN»  

Date: Κυριακή 25 Οκτωβρίου: 13:00 - 15:00 

Info: Χώρος: Αεριοφυλάκιο 1- Αμφιθέατρο 

Ομιλίες: Το Talk Forward στο Break the Chain 

Διοργάνωση: ελculture 

Το Talk Forward αποτελεί μία πρωτοβουλία της πολιτιστικής πλατφόρμας ελculture. 

Πρόκειται για τη διοργάνωση συναντήσεων με επαγγελματίες, που αναπτύσσουν θέσεις και 

ανταλλάσσουν ιδέες, τεχνογνωσία, προβληματισμούς γύρω από την εκάστοτε θεματική, με 

σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ Break 

the Chain, το ελculture διοργανώνει το επόμενο «Talk Forward» στην Τεχνόπολη του Δήμου 

Αθηναίων. Προβλήματα, όπως η εμπορία ανθρώπων, είναι από τη φύση τους 

πολυδιάστατα. Η νέα εποχή απαιτεί ευέλικτα σχήματα που πρέπει να λειτουργούν 

συνεργατικά και αλληλοσυμπληρωματικά. Και σε αυτό το προσκλητήριο συνεργασίας 

έχουμε όλοι ρόλο, ειδικά στο θέμα της ευαισθητοποίησης του κόσμου και της 

καταπολέμησης της «ζήτησης». Στο πλαίσιο αυτό προσκαλούνται οι συμμετέχοντες 

ομιλητές να παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους από την ενασχόληση τους με το θέμα της 

εκμετάλλευσης και εμπορίας ανθρώπων από άνθρωπο. 

Σκέψεις, συναισθήματα, προβληματισμοί που θεωρείτε ότι θα συμβάλουν στην ενημέρωση 

και ευαισθητοποίηση ενός ευρύτερου κοινού. Η έρευνα και ο πολιτισμός αποτελούν 
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ιδανικά πεδία αναστοχασμού για τις θέσεις και τις ευθύνες μας έναντι της εκμετάλλευσης 

ανυπεράσπιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ενδεχομένως το έναυσμα για την 

αντιμετώπιση της. 

Οι συμμετέχοντες ομιλητές του Talk Forward στο Break the Chain είναι οι εξής: 

Συντονίστρια: Μαρία Μουδάτσου, Δικαστική Ψυχολόγος PRAKSIS 

Μαρία Καραμητσοπούλου, Κοινωνική Ανθρωπολόγος 

Άρης Καρδασιλάρης, Εθνικός Αντιπρόσωπος της Γραμμής 1109 της Α21 

Αλεξάνδρα Μητσιάλη, Λογοτέχνης / Φιλόλογος 

Δημήτρης Μπούρας, Φωτογράφος 

Παναγιώτης Νίκας, Διευθυντής της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής 

Μυρτώ Παπαδοπούλου, Φωτογράφος 

Χρόνης Πεχλιβανίδης, Κινηματογραφιστής 

 

 

RELATED LINKS: 

Wesite: 

http://www.breakthechain.gr/ 

Facebook: 

https://www.facebook.com/breakthechain.gr 

Αφιέρωμα: 

http://www.elculture.gr/blog/article/trafficking-i-agnia-i-sinenochi-ke-i-adiaforia/ 

 


