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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Διαδικτυακή εκδήλωση Σάββατο 18 Δεκ. 12:00 – 13:30 

 

 

 

Η μετανάστευση στάθηκε από τις απαρχές του ανθρώπινου πολιτισμού και μέχρι σήμερα μια από τις 

βασικότερες πρακτικές των ανθρώπων να υπερκεράσουν τα όριά τους και του περιβάλλοντός τους, να 

αναζητήσουν ή να δημιουργήσουν ευκαιρίες, να διεκδικήσουν και να ζήσουν,  

τελικά, τη ζωή που δικαιούνται. 

 

Τα τελευταία χρόνια, μέσα σε συνθήκες πανδημίας, η σύνταξή μας με πληθυσμούς που δεν έχουν ίση 

πρόσβαση σε πηγές υποστήριξης, όπως οι πρόσφυγες, πρέπει να ενταθεί, όπως επίσης τα διάφορα 

ζητήματα γύρω από το μεταναστευτικό πεδίο να φωτιστούν καλύτερα και να αναδειχθούν ακόμη 

περισσότερο, ως εξίσου σημαντικό μέρος της τρέχουσας πραγματικότητας. Ένας τέτοιος στόχος, δε 

μπορεί παρά να αποτελεί μια ανοιχτή διεργασία που εκκινά από τον λόγο των ίδιων των άνθρωπων, 

πρωταγωνιστών του προσφυγικού βιώματος και όχι τον λόγο  

που εκφέρεται για αυτούς ή εκ μέρους τους. 

 

 

Με αυτό το πνεύμα, το Κέντρο Ημέρας Βαβέλ και το Covid-19 Refugees Info, με τη στήριξη του Ιδρύματος 

Ρόζα Λούξεμπουργκ γιορτάζουν, το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου, την Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών, 

συμμετέχοντας στον φετινό κύκλο δράσεων του Ελληνικού Φόρουμ Μεταναστών με τίτλο "Ζούμε Μαζί, 

Γιορτάζουμε Μαζί, Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών στην εποχή του Covid 19". Σας προσκαλούμε, 

λοιπόν, σε μια διαδικτυακή εκδήλωση, με επίκεντρο εμπειρίες ζωής προσφύγων και μεταναστών την 

εποχή της πανδημίας.  

Στην εκδήλωση "Ζώντας στην εποχή της Covid-19: Πρόσφυγες ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΙ την ΕΜΠΕΙΡΙΑ τους" θα 

μοιραστούμε προσωπικές ιστορίες, μέσα από φωτογραφίες, βίντεο και ζωντανές συμμετοχές και θα 

συζητήσουμε για το τι σημαίνει να είσαι μετανάστης και πρόσφυγας στην εποχή του Covid-19.  

Η εκδήλωση αποτελεί μέρος της ομώνυμης καμπάνιας του Κέντρου Ημέρας Βαβέλ και του Covid-19 

Refugees Info, με στόχο την συν-κατασκευή μιας νέας αφήγησης για την ταυτότητα του 
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πρόσφυγα/μετανάστη. Αξιοποιώντας οπτικοακουστικά μέσα και γραπτές προσωπικές αφηγήσεις, 

δόθηκε λόγος στους πρωταγωνιστές αυτού του αφηγήματος, θέτωντας βάσεις προώθησης της 

κοινωνικής ένταξης και ανάδειξης ζητημάτων που παραμένουν στο περιθώριο. Το εγχείρημα αποτελεί 

προσπάθεια οικοδόμησης μιας ευρύτερης πολυπολιτισμικής, ανοιχτής κοινότητας υπεράσπισης 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεκδίκησης ίσης πρόσβασης στην ενημέρωση.  

 

Συμμετέχουν: 

Νικόλαος Γκιωνάκης 

Adla Shashati 

Ηλέκτρα Στεφάνου 

Γεωργία Γκιόκα & Μαρίνα Σταθοπούλου 

Κονγκολέζικη Κοινότητα Ελλάδας 

Πρόσφυγες- συμμετέχοντες/ουσες στην καμπάνια "Ζώντας στην εποχή της Covid-19" 

* Η εκδήλωση θα γίνει στην ελληνική και αγγλική γλώσσα 

 

Δείτε εδώ το event μας στο Facebook: https://www.facebook.com/events/707497360638192 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/707497360638192

