
 
 
 
 

 

 

 

∆ε χρειάζονται

Καµπάνια ευαισθητοποίησης

54 YouTube 

 

 

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2016

τα δικά τους ξεχωριστά video στο

PRAKSIS”, ξεκινάει σήµερα η πρώτη

για τους πρόσφυγες απο την Μη

Google. Η καµπάνια, που δηµιουργήθηκε

το κοινό για τις δράσεις της οργάνωσης

αλλά και τη γενικότερη ενηµέρωση

ώστε να ευαισθητοποιηθεί περισσότερος

 

Στην καµπάνια συµµετέχουν πάνω

κατηγορίες περιεχοµένου βίντεο

kids, αλλά και µε προσωπικότητες

συµµετέχουν µε τα δικά τους

συνολικά να συγκεντρώσουν

απευθύνονται σε ένα fan base που

 

Ο Τζανέτος Αντύπας, Πρόεδρος

τιµή όταν βλέπουµε την αγωνία

προσφυγικής κρίσης, να την µοιράζονται

ανθρώπινα χαρακτηριστικά οι άνθρωποι

της επικοινωνίας.  

Για εµάς, τους ανθρώπους της

χαρακτήρα. Είδαµε πως η εργασία

της επικοινωνίας και της διαφήµισης

που µέχρι πρότινος δεν θα µπορούσα

Η συνεισφορά της Google σε

καθοριστικής σηµασίας προκειµένου

∆εκέµβριο, σε αυτήν την ιδέα, 

στιγµή και µε τα λίγα µέσα που

Το νόηµα και την εγγύτητα ελπίζουµε

που σχεδίασε η Digital Minds.

 

 

∆ε χρειάζονται λόγια. Μόνο PRAKSIS. 

ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης για το προσφυγικό ζήτηµα

54 YouTube δηµιουργούς, καλλιτέχνες και αθλητές 

#SupportRefugees 

www.praksis.gr 

 2016 - Με τη συµµετοχή 54 προσωπικοτήτων που

 video στο YouTube µε κεντρικό µήνυµα «∆ε χρειάζονται

σήµερα η πρώτη Ελληνική YouTube καµπάνια ενηµέρωσης

την Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Praksis, µε την

που δηµιουργήθηκε από την Digital Minds, έχει στόχο

της οργάνωσης, την αντιµετώπιση των αναγκών

ενηµέρωση γύρω από το προσφυγικό ζήτηµα στην

ευαισθητοποιηθεί περισσότερος κόσµος και να αναλάβει δράση. 

συµµετέχουν πάνω από 40 YouTube δηµιουργοί από πολλές

βίντεο, όπως comedy, gaming, beauty  fashion, sports, cooking, 

προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισµού και της

τους video. Oι δηµιουργοί που συµµετέχουν

συγκεντρώσουν περισσότερο από 1 δις views στα κανάλια

 fan base που ξεπερνά τους 1,5 εκατοµµύριο subscribers. 

Πρόεδρος ∆.Σ. της PRAKSIS, δήλωσε: “Νιώθουµε µεγάλη

αγωνία µας και τον αγώνα µας για την αντιµετώπιση

την µοιράζονται µε το δικό τους τρόπο και µε επικοινωνιακά

 οι άνθρωποι που προέρχονται από τον χώρο της

ανθρώπους της PRAKSIS, όλη αυτή η διαδικασία είχε έναν

εργασία µας στο πεδίο µπορεί να περάσει µέσα

διαφήµισης στο ευρύ κοινό ή και σε κοινά και οµάδες

µπορούσαµε να αγγίξουµε.  

 Google σε αυτήν τη διαδικασία, αλλά και η συνδροµή

προκειµένου να καταλήξουµε, µέσα από διαγωνισµό

ιδέα, καλύπτοντας τις ανάγκες της PRAKSIS σε

που διαθέτει. 

ελπίζουµε να την αφουγκραστεί το κοινό µέσα από

 Digital Minds.” 

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

προσφυγικό ζήτηµα από  

προσωπικοτήτων που δηµιούργησαν 

χρειάζονται λόγια. Μόνο 

ενηµέρωσης του κοινού 

µε την υποστήριξη της 

έχει στόχο να ενηµερώσει 

αναγκών των προσφύγων, 

ζήτηµα στην Ελλάδα, έτσι 

 

από πολλές διαφορετικές 

 comedy, gaming, beauty  fashion, sports, cooking, 

και της µουσικής, να 

συµµετέχουν έχουν καταφέρει 

στα κανάλια τους, ενώ 

 subscribers.  

Νιώθουµε µεγάλη εκτίµηση και 

την αντιµετώπιση της 

 επικοινωνιακά αλλά 

χώρο της διαφήµισης και 

είχε έναν εκπαιδευτικό 

µέσα από τα κανάλια 

και οµάδες πληθυσµών 

συνδροµή της Ε∆ΕΕ, ήταν 

διαγωνισµό που έγινε τον 

 PRAKSIS σε αυτήν τη χρονική 

µέσα από την καµπάνια 



 
 
 
 

 

 

 

******** 

Η PRAKSIS ανταποκρινόµενη

πρώτη στιγµή στις αυξανόµενες

 

-  Προγράµµατα Ιατροφαρµακευτικής

-  Προγράµµατα Υποστήριξης Ασυνόδευτων

-  Προγράµµατα ∆ιανοµής Σίτισης

-  Συνοδευτικές Υποστηρικτικές

-  Στεγαστικά Προγράµµατα για

-  ∆ράσεις δηµιουργικής απασχόλησης

-  Συνεργασία µε την Υπηρεσία

Υποδοχής και Καταγραφής των

 

Οι περιοχές παρέµβασης είναι

● Τα µεγάλα αστικά κέντρα

● Ο καταυλισµός υποδοχής

● Τα σύνορα µε την ΠΓΜ∆

● Τα νησιά: Χίος, Σάµος, Λέρος

 

 

******** 

 

Λίγα λόγια για την ΜΚΟ PRAKSIS

 

Η PR.A.K.S.I.S., Προγράµµατα

ιδρύθηκε το 2004 µε σκοπό την

ευπαθών κοινωνικά οµάδων και

τους, µέσω της δηµιουργίας και

δράσης. Η PRAKSIS δραστηριοποιείται

Λέσβο, µέσω Ιατρικών Κινητών

ιατροφαρµακευτική περίθαλψη

συµβουλευτική και κοινωνική υποστήριξη

 

www.praksis.gr 

www.facebook.com/ngopraksis

twitter.com/praksisgr 

 

 

 

 

 

ανταποκρινόµενη από την 

αυξανόµενες προσφυγικές ροές υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις

Ιατροφαρµακευτικής Κάλυψης των πληθυσµών 

Υποστήριξης Ασυνόδευτων Ανηλίκων 

Σίτισης και Ειδών Πρώτης Ανάγκης και Υγιεινής 

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες  

 για Ευάλωτες Οµάδες 

απασχόλησης για παιδιά 

Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής για την οµαλή λειτουργία

 των προσφυγικών ροών 

είναι:  

κέντρα (Πειραιάς – Αθήνα – Θεσσαλονίκη) 

υποδοχής προσφύγων στον Ελαιώνα 

ΠΓΜ∆ (Ειδοµένη – Γευγελή) 

Σάµος, Λέρος, Κω, Μυτιλήνη 

PRAKSIS 

Προγράµµατα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης & Ιατρικής

σκοπό την ανακούφιση από τον κοινωνικό και οικονοµικό

οµάδων και την υπεράσπιση των ατοµικών και κοινωνικώ

δηµιουργίας και της υλοποίησης προγραµµάτων ανθρωπιστικής

δραστηριοποιείται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την

Κινητών Μονάδων στα σηµεία εισόδου και εξόδου

περίθαλψη, ψυχολογική υποστήριξη, νοµική βοήθεια

κοινωνική υποστήριξη µε µια πληθώρα προγραµµάτων.

www.facebook.com/ngopraksis 

παρακάτω δράσεις:  

Υγιεινής  

λειτουργία των Κέντρων 

Ιατρικής Συνεργασίας, 

οικονοµικό αποκλεισµό 

κοινωνικών δικαιωµάτων 

ανθρωπιστικής και ιατρικής 

Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και τη 

εξόδου και παρέχει 

βοήθεια, εργασιακή 

προγραµµάτων. 



 
 
 
 

 

 

 

Οι Συµµετέχοντες YouTubers

 

1. Vana Papadopoulou https://www.youtube.com/user/vanasuper

2. Ioanna Samara https://www.youtube.com/user/JianaStar 

3. Vasiliki Vasileiou https://www.youtube.com/user/vassovs 

4. Jeremy https://www.youtube.com/user/stunnerzz3g 

5. Gameworld.gr https://www.youtube.com/us

6. Manos https://www.youtube.com/user/TheManolopoulos 

7. TheGrecianSqaure https://www.youtube.com/user/TheGrecianSquare 

8. Stellina Mi https://www.youtube.com/user/stellinamtf 

9. Lousousou https://www.youtube.com/user/loukiaki89 

10. Laurenshabit https://www.youtube.com/user/Laurenshabit 

11. Kate Tzoe https://www.youtube.com/user/KateTzoe 

12. Artemis Samara 

https://www.youtube.com/channel/UCcG8QbcmYVTIUW9VOtQt1Nw

13. Another Makeup World https://www.youtube.com/user/AnotherMakeupWorld 

14. Elielizaeli https://www.yout

15. HomeMade Muscles https://www.youtube.com/user/HomeMadeMuscles 

16. Markellos https://www.youtube.com/user/MarkTvg2 

17. Greekista https://www.youtube.com/user/greekista 

18. A Peek in Eleana's World https://www.youtube.com/user/EleanasMagicBo

19. Vibrator Prive https://www.youtube.com/channel/UCuH3Cj0rG1kDRMmljR_T5EQ 

20. BeautyByKatina https://www.youtube.com/user/beautybykatina 

21. Glyko Almyro https://www.youtube.com/user/GlykoAlmyro 

22. Soti Tafani https://www.youtube.com/user/SotiStra 

23. GreenProQuo https://www.youtube.com/user/greenproquo 

24. BeautyFist07 https://www.youtube.com/user/BeautyFist07 

25. Vintagejewel7 https://www.youtube.com/user/vintagejewel7 

26. Toothfairy Gardy https://www.youtube.com/user/Gard00bi 

27. Greek Paranormal Society https://www.youtube.com/user/grparanormalsociety 

28. peli365 https://www.youtube.com/user/peli365 

29. Girlicious Beauty https://www.youtube.com/channel/UCh_Jny3_y3Sx1HDVIm35aEA 

30. Debbie Boop https://www.youtube.com/channel/UCc5ucTDerXqPmF

31. GlitterBomb Glam https://www.youtube.com/channel/UCGe3A5jhkTk6IJwhdNm9E4Q 

32. Evaggelia Pp https://www.youtube.com/user/ma27ev 

33. ItsmeOlvera https://www.youtube.com/user/thepinkaboo93 

34. Sofia & Eirini https://www.youtube.com/user/4EverYoungUs 

35. MR Ampa https://www.youtube.com/user/ChannelAmpa 

36. Evakine https://www.youtube.com/channel/UCQ2U6f0HRGRnLxZvxfqWgQg 

37. HausofStelios https://www.youtube.com/channel/UCNd9DTymTSp

38. Eleonora Gkelestathi 

 YouTubers 

Vana Papadopoulou https://www.youtube.com/user/vanasuper 

Ioanna Samara https://www.youtube.com/user/JianaStar  

Vasiliki Vasileiou https://www.youtube.com/user/vassovs  

Jeremy https://www.youtube.com/user/stunnerzz3g  

Gameworld.gr https://www.youtube.com/user/GameWorldGR  

Manos https://www.youtube.com/user/TheManolopoulos  

TheGrecianSqaure https://www.youtube.com/user/TheGrecianSquare 

Stellina Mi https://www.youtube.com/user/stellinamtf  

Lousousou https://www.youtube.com/user/loukiaki89  

//www.youtube.com/user/Laurenshabit  

Kate Tzoe https://www.youtube.com/user/KateTzoe  

https://www.youtube.com/channel/UCcG8QbcmYVTIUW9VOtQt1Nw

Another Makeup World https://www.youtube.com/user/AnotherMakeupWorld 

Elielizaeli https://www.youtube.com/user/elielizaeli  

HomeMade Muscles https://www.youtube.com/user/HomeMadeMuscles 

Markellos https://www.youtube.com/user/MarkTvg2  

Greekista https://www.youtube.com/user/greekista  

A Peek in Eleana's World https://www.youtube.com/user/EleanasMagicBo

Vibrator Prive https://www.youtube.com/channel/UCuH3Cj0rG1kDRMmljR_T5EQ 

BeautyByKatina https://www.youtube.com/user/beautybykatina  

Glyko Almyro https://www.youtube.com/user/GlykoAlmyro  

Soti Tafani https://www.youtube.com/user/SotiStra  

tps://www.youtube.com/user/greenproquo  

BeautyFist07 https://www.youtube.com/user/BeautyFist07  

Vintagejewel7 https://www.youtube.com/user/vintagejewel7  

Toothfairy Gardy https://www.youtube.com/user/Gard00bi  

Greek Paranormal Society https://www.youtube.com/user/grparanormalsociety 

peli365 https://www.youtube.com/user/peli365  

Girlicious Beauty https://www.youtube.com/channel/UCh_Jny3_y3Sx1HDVIm35aEA 

Debbie Boop https://www.youtube.com/channel/UCc5ucTDerXqPmF

GlitterBomb Glam https://www.youtube.com/channel/UCGe3A5jhkTk6IJwhdNm9E4Q 

Evaggelia Pp https://www.youtube.com/user/ma27ev  

ItsmeOlvera https://www.youtube.com/user/thepinkaboo93  

Sofia & Eirini https://www.youtube.com/user/4EverYoungUs  

MR Ampa https://www.youtube.com/user/ChannelAmpa  

Evakine https://www.youtube.com/channel/UCQ2U6f0HRGRnLxZvxfqWgQg 

HausofStelios https://www.youtube.com/channel/UCNd9DTymTSp

TheGrecianSqaure https://www.youtube.com/user/TheGrecianSquare  

https://www.youtube.com/channel/UCcG8QbcmYVTIUW9VOtQt1Nw 

Another Makeup World https://www.youtube.com/user/AnotherMakeupWorld  

HomeMade Muscles https://www.youtube.com/user/HomeMadeMuscles  

A Peek in Eleana's World https://www.youtube.com/user/EleanasMagicBox  

Vibrator Prive https://www.youtube.com/channel/UCuH3Cj0rG1kDRMmljR_T5EQ  

Greek Paranormal Society https://www.youtube.com/user/grparanormalsociety  

Girlicious Beauty https://www.youtube.com/channel/UCh_Jny3_y3Sx1HDVIm35aEA  

Debbie Boop https://www.youtube.com/channel/UCc5ucTDerXqPmFb0woq-VnA  

GlitterBomb Glam https://www.youtube.com/channel/UCGe3A5jhkTk6IJwhdNm9E4Q  

Evakine https://www.youtube.com/channel/UCQ2U6f0HRGRnLxZvxfqWgQg  

HausofStelios https://www.youtube.com/channel/UCNd9DTymTSp-u8YNdYjPXxg  



 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/user/eleonoraregina 

39. Onyourface byEfi https://www.youtube.com/user/onyourfacebyefi 

40. Eva Roussou https://www.youtube.com/channel/UCKgXYtAGJ2VU

41. Tsach https://www.youtube.com/user/CrazyTsach 

42. Zouzounia TV https://www.youtube.com/user/ZouzouniaTV 

43. Akis Petretzikis https://www.youtube.com/user/akispetretzikis 

44. Astera Tripolis with Rachid Hamdani 

https://www.youtube.com/user/AsterasTripolisFC 

45. Feelgood Records µε τους

Παπαϊωάννου και Χρήστος

https://www.youtube.com/user/Fee

46. Cobalt Music µε την Μαλού

47. Καίτη Γαρµπή https://www.youtube.com/user/garbofans 

48. Tamta https://www.youtube.com/user/ErodiosLive 

49. Stereo Mike https://www.youtube.com/user/stereomikepro 

50. Myriella Kourenti https://www.youtube.com/channel/UC4XJAe5rqyIc

51. Aggelos Andreatos https://www.youtube.com/user/aggelosandreatos

 

https://www.youtube.com/user/eleonoraregina  

yourface byEfi https://www.youtube.com/user/onyourfacebyefi  

Eva Roussou https://www.youtube.com/channel/UCKgXYtAGJ2VU

Tsach https://www.youtube.com/user/CrazyTsach  

Zouzounia TV https://www.youtube.com/user/ZouzouniaTV  

//www.youtube.com/user/akispetretzikis  

Astera Tripolis with Rachid Hamdani 

https://www.youtube.com/user/AsterasTripolisFC  

µε τους  Βίκυ Καρατζόγλου, Γιώργος Καραδήµος

Χρήστος Νινιός 

https://www.youtube.com/user/FeelgoodRecordsGR  

την Μαλού https://www.youtube.com/user/UniversalMusicGreece 

 https://www.youtube.com/user/garbofans  

Tamta https://www.youtube.com/user/ErodiosLive  

Stereo Mike https://www.youtube.com/user/stereomikepro  

la Kourenti https://www.youtube.com/channel/UC4XJAe5rqyIc

https://www.youtube.com/user/aggelosandreatos

 

Eva Roussou https://www.youtube.com/channel/UCKgXYtAGJ2VU-doVKAA0RrA  

Καραδήµος, Πάνος 

 https://www.youtube.com/user/UniversalMusicGreece  

la Kourenti https://www.youtube.com/channel/UC4XJAe5rqyIc-nd13mQ6Vpg  

https://www.youtube.com/user/aggelosandreatos 


