
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Πόλεμος - η επόμενη μέρα
γι’ αυτούς που μένουν, γι’ αυτούς που φεύγουν»

Προβολή Ταινιών - Συζήτηση | Έκθεση Φωτογραφίας | Bazaar Αλληλεγγύης

,

Σε μια περίοδο κατά την οποία ο πόλεμος είναι κεντρικό φαινόμενο που συμβαίνει στο εδώ και στο
τώρα και απασχολεί τις ιδιωτικές αλλά δημόσιες συζητήσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία οι
ένοπλες συγκρούσεις συνεχίζονται από την Ουκρανία έως και την Υεμένη ολοένα κι επιτακτικότερα
τίθεται το θέμα της προσφυγιάς και των ανθρώπων που εκτοπίζονται βίαια χάνοντας μεμιάς τη ζωή
που έχτιζαν στα εδάφη όπου ζούσαν. Από το 2015 περίοδος των άγριων συγκρούσεων στην Συρία
και την εισροή χιλιάδων ανθρώπων στην Ευρώπη ο πόλεμος παραμένει από τις πιο τραγικές αιτίες
του προσφυγικού φαινομένου. Ενός φαινομένου του οποίου η επόμενη μέρα είναι το ίδιο επισφαλής
και αόριστη και γι’ αυτούς που φεύγουν προσπαθώντας να σώσουν τη ζωή τους και να βρουν νέο
τόπο για να μείνουν ασφαλείς και να δημιουργήσουν, αλλά και γι’ αυτούς που παραμένουν σ’ έναν
τόπο κατεστραμμένο και προσπαθούν πάνω στα ερείπια που απέμειναν να ξαναχτίσουν τη ζωή
τους.

Γι’ αυτή την επόμενη μέρα του πολέμου και για τους ανθρώπους που την βιώνουν, το Δίκτυο
Οργανώσεων Select Respect διοργανώνει τριήμερο εκδηλώσεων

14-16 Ιουνίου στις 18.30 στο ΦΙΞ in art
(26ης Οκτωβρίου 15, Θεσσαλονίκη 546 27)

προκειμένου να ευαισθητοποιήσει αλλά και να τονίσει ότι η αλληλεγγύη στους ανθρώπους που
πλήττονται ανεξαρτήτως από που προέρχονται είναι και πρέπει να είναι κυρίαρχο ζητούμενο στις
κοινωνίες μας αλλά και η στάση μας ενάντια στους πολέμους που δεν λογαριάζουν ούτε τους
ανθρώπους ούτε το περιβάλλον τους.

Είσοδος ελεύθερη αφού πάρετε το ηλεκτρονικό σας εισιτήριο από εδώ:

https://www.eventbrite.com/e/361776422017

Πρόγραμμα εκδηλώσεων:

Τρίτη 14 Ιουνίου 

18.30 - 19.00:   Καλωσόρισμα - Παρουσίαση έκθεσης φωτογραφίας
 Γι' αυτούς που φεύγουν | "Η φωνή πίσω από τη φωτογραφία" 
 Έκθεση της ομάδας φωτογραφίας προσφύγων κοριτσιών και νεαρών γυναικών της
Casa Base - QRT 
19:00 - 20:00: Προβολή Ταινιών:
Willingness to help in war (2018, 25 min, director Barbora Johansson) Ταινιοθήκη Select
Respect Film Festival 
Περιγραφή
Η ταινία απεικονίζει το περιβάλλον της Ανατολικής Ουκρανίας το 2018 μέσα από την
εθελοντική δραστηριότητα του βασικού πρωταγωνιστή ιδρυτή της ανθρωπιστικής

https://www.google.com/maps/dir/%CF%86%CE%B9%CE%BE+in+art/@40.5879131,22.8764986,12z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x14a8398220f78087:0x8688a9c4cf431bb6!2m2!1d22.915621!2d40.6411059


οργάνωσης " Θέληση για βοήθεια" Michal Kody Kislicky. Πόσο δύσκολο είναι να
αντιμετωπίσεις την καθημερινή δυστυχία, τι πρέπει να γνωρίζεις στον πόλεμο και
είναι δυνατόν να το διαχειριστείς και εσύ ο ίδιος;

Crafting Futures (2021, 28 min, directors Michalis Kastanidis & Io Chaviara)
Περιγραφή
Εδώ και αρκετό καιρό, η Ελλάδα αποτελεί πέρασμα για τους ανθρώπους που
αναζητούν ασφάλεια και καλύτερες προοπτικές ζωής στην Ευρώπη. Τα τελευταία
χρόνια έχει γίνει ένας αναγκαίος ενδιάμεσος σταθμός. Έχοντας βιώσει πολλαπλές
απώλειες και περνώντας από μακρά και δύσκολα ταξίδια, πολλοί μπορεί να δουν τον
εκτοπισμό τους να παρατείνεται, καθώς έρχονται αντιμέτωποι με τα συνοριακά και
μεταναστευτικά καθεστώτα. Ωστόσο, οι ζωές και οι πράξεις τους δεν χαρακτηρίζονται
μόνο από ακινησία, παθητικότητα και θυματοποίηση, αλλά και από καθημερινό
αγώνα, μάθηση και δημιουργικότητα, στενές συναντήσεις και συνδέσεις με τόπους,
θεσμούς και ανθρώπους. Το ντοκιμαντέρ αφηγείται αποσπάσματα από την
καθημερινότητα ατόμων που βρέθηκαν πρόσφατα εκτοπισμένα σε διάφορα μέρη της
Ελλάδας. Οι ιστορίες τους μαζί αρθρώνουν μια πολυφωνική συρραφή τέτοιων
συναντήσεων και συνδέσεων που χτίζονται γύρω από κοινούς χώρους και κοινές
δραστηριότητες. Φυσικά, υπάρχουν και πολλές άλλες.
Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος TRAF G Transnational
Figurations of Displacement

 20:00- 21:00 Συζήτηση
 21:00 - 22:30 Μουσικές και μπουφές από το M-eating Hub (με ελεύθερη συνεισφορά) 

Σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης θα λειτουργεί Bazaar  από τις μη  κερδοσκοπικές
οργανώσεις  Naomi & ΦΙΞ in Art στην αυλή

Τετάρτη 15 Ιουνίου και ώρες 19:00 - 21:00

Έκθεση της ομάδας φωτογραφίας προσφύγων κοριτσιών και νεαρών γυναικών της
Casa Base – Quick Response Team (QRT)
Γι' αυτούς που φεύγουν | "Η φωνή πίσω από τη φωτογραφία" 

Προβολές:
Willingness to help in war (2018, 25 min, director Barbora Johansson) Ταινιοθήκη Select
Respect Film Festival 
Crafting Futures (2021, 28 min, directors Michalis Kastanidis & Io Chaviara)

Πέμπτη 16 Ιουνίου και ώρες 19:00 - 21:00

Έκθεση της ομάδας φωτογραφίας προσφύγων κοριτσιών και νεαρών γυναικών της
Casa Base – Quick Response Team (QRT)
Γι' αυτούς που φεύγουν | "Η φωνή πίσω από τη φωτογραφία" 

Προβολές:
Willingness to help in war (2018, 25 min, director Barbora Johansson) Ταινιοθήκη Select
Respect Film Festival 



Crafting Futures (2021, 28 min, directors Michalis Kastanidis & Io Chaviara)

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/1073784556901701?active_tab=about

Επικοινωνία
E: info@selectrespect.org
W: www.selectrespect.org,
F: facebook.com/selectrespect

Το Δίκτυο SelectRespect δημιουργήθηκε την άνοιξη του 2016 με σκοπό να
προωθήσει την συνεργασία των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται για
την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταπολέμηση των
διακρίσεων και του ρατσισμού. Τις οργανώσεις-μέλη ενώνει η κοινή
πεποίθηση ότι ο σεβασμός της διαφορετικότητας, οι διακρίσεις και ο
κοινωνικός αποκλεισμός που υφίστανται οι άνθρωποι λόγω φύλου, φυλετικής
ή εθνοτικής καταγωγής, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου,
αναπηρίας, θρησκευτικών και πολιτικών πεποιθήσεων μας αφορούν και μας
θίγουν όλους και όλες.

https://www.facebook.com/events/1073784556901701?active_tab=about
http://www.selectrespect.org/
http://selectrespect.org/network/

