
                                 
 
 
 
 
                                                

 

Με χαρά σας προσκαλούμε στη διαδικτυακή εκδήλωση 

Curing the Limbo 2018-2021:  
Η Αθήνα μαθαίνει και μοιράζεται 

 
16 Ιουνίου 2021 

 
17:00-19:00 

 

Αθήνα 

Με αφορμή την ολοκλήρωσή του έπειτα από 3 χρόνια λειτουργίας, το ευρωπαϊκό πιλοτικό πρόγραμμα 
του Δήμου Αθηναίων Curing the Limbo με χαρά ανακοινώνει τη διοργάνωση της τελικής του εκδήλωσης, 
με τίτλο «Curing the Limbo 2018-2021: Η Αθήνα μαθαίνει και μοιράζεται», που θα πραγματοποιηθεί 
διαδικτυακά στις 16 Ιουνίου 2021, 17:00-19:00. 

Το Curing the Limbo είναι ένα πιλοτικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από το 2018 έως το 2021 στην πόλη 
της Αθήνας. Στόχος του ήταν να δοκιμάσει ένα δυναμικό και καινοτόμο μοντέλο ένταξης που επιτρέπει 
στους πρόσφυγες να γίνουν κοινωνικά ενεργοί και να τους υποστηρίξει στη μετάβασή τους από το 
καθεστώς έκτακτης ανθρωπιστικής βοήθειας σε μια αυτόνομη ζωή στην Αθήνα. Πρόκειται για το πρώτο 
ολιστικό μοντέλο ένταξης που υλοποιείται σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα, με 
στρατηγικό στόχο τη δημιουργία μιας πρότασης δημόσιας πολιτικής τόσο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και 
στις ευρωπαϊκές πόλεις γενικότερα. 

Το πρόγραμμα υποστήριξε αναγνωρισμένους με άσυλο, ενήλικες πρόσφυγες, προσφέροντάς τους μια 
σειρά από παράλληλες υπηρεσίες, συνδέοντάς τους με τους ενεργούς πολίτες της Αθήνας, δίνοντάς τους 
τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε δράσεις και να συμβάλουν στη βελτίωση των γειτονιών της πόλης. 
Οι βασικές υπηρεσίες του Curing the Limbo πρόσφεραν στους πρόσφυγες μαθήματα για την ανάπτυξη 
γλωσσικών και τεχνικών δεξιοτήτων, πρόσβαση σε προσιτή κατοικία, ψυχοκοινωνική υποστήριξη και 
υπηρεσίες εργασιακής συμβουλευτικής.  

 



                                 
 
 
 
 
                                                

 

Το Curing the Limbo υλοποιήθηκε με τη στρατηγική συνεργασία του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών, της Catholic Relief Services, της International Rescue Committee και της 
Εταιρείας Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αθηναίων. Το πρόγραμμα 
συγχρηματοδοτείται από τον Δήμο Αθηναίων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, μέσω 
της Πρωτοβουλίας «Αστικές Καινοτόμες Δράσεις». 

Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής εκδήλωσης, οι εταίροι του προγράμματος θα παρουσιάσουν τα 
βασικά ευρήματά τους στους τομείς της στέγασης, της εκπαίδευσης, της εργασιακής συμβουλευτικής 
και της σύνδεσης με την κοινωνία των πολιτών και θα αναδείξουν τις καινοτομίες του νέου αυτού 
ολιστικού μοντέλου ένταξης. Συγχρόνως, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει μαρτυρίες 
από την εμπειρία των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, καθώς και όλων των εμπλεκόμενων μερών του 
έργου (ιδιοκτήτες σπιτιών, εργοδότες, κάτοικοι της πόλης). 

Για την εγγραφή σας στην εκδήλωση, παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον το συντομότερο 
δυνατό και το αργότερο μέχρι τις 15 Ιουνίου σε αυτό το σύνδεσμο, όπου μπορείτε επίσης να βρείτε 
πρόσθετες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους συμμετέχοντες.   

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ομάδα προγραμματισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
curingthelimbo@gmail.com για τυχόν διευκρινίσεις.   

Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα Ελληνικά και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση στα Αγγλικά.   

Παράλληλες δράσεις και εργαστήρια  
Παράλληλα, στις 14, 16 και 17 Ιουνίου, το Curing the Limbo παρουσιάζει τις συνεργατικές δράσεις του 
co-Athens, που σχεδίασαν, ανέπτυξαν και υλοποίησαν από κοινού συμμετέχοντες πρόσφυγες του Curing 
the Limbo και ενεργοί πολίτες, με στόχο τη θετική αλλαγή στις γειτονιές της Αθήνας. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει δημόσιες δράσεις και εργαστήρια ανοιχτά στο κοινό. Λόγω περιορισμένων θέσεων, ώστε 
να τηρηθούν τα πρωτοκόλλα ασφαλείας έναντι στον COVID-19, η συμμετοχή στις παράλληλες δράσεις 
πραγματοποιείται με κράτηση θέσης. Επισυνάπτεται παράρτημα με το αναλυτικό πρόγραμμα των 
παράλληλων δράσεων. 
 
Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα της κεντρικής εκδήλωσης. 

 



                                 
 
 
 
 
                                                

 

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 

 

 

17.00- 17.15 Καλωσόρισμα και χαιρετισμοί 
 

● Κώστας Μπακογιάννης, Δήμαρχος Αθηναίων 

● Μελίνα Δασκαλάκη, Πρόεδρος της Εταιρίας Ανάπτυξης και Τουριστικής 
Προβολής Αθηνών και εντεταλμένη σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων για το 
προσφυγικό  

● Αντιγόνη Κοτανίδη, Υπεύθυνη Έργου Curing the Limbo, Δήμος Αθηναίων  

17:15-17:30 Ένα πιλοτικό πρόγραμμα στις γειτονιές της Αθήνας 
 
Μια σύντομη αναδρομή στην ιστορία του Curing the Limbo από την Υπεύθυνη Έργου 
Αντιγόνη Κοτανίδη. Στην ενότητα θα υπογραμμιστούν τα σημαντικότερα 
συμπεράσματα της ολιστικής προσέγγισης που δοκίμασε το πιλοτικό πρόγραμμα. Θα 
ακολουθήσει σύντομο ντοκιμαντέρ από τη λειτουργία του προγράμματος. 

17.30 – 17.50 
Προσιτή Κατοικία 
 

Χαιρετισμός από τον Conor O’ Loughlin, Διευθυντή της Catholic Relief Services στην 
Ελλάδα 
 

Η Στεφανία Γυφτοπούλου από την Catholic Relief Services μαζί με την Bibiche 
Makilutila Matondo από το Κονγκό παρουσιάζουν τη στεγαστική πρόταση του 
προγράμματος. Θα προβληθεί ένα σύντομο video μέσα από το οποίο το κοινό θα 
παρακολουθήσει εμπειρίες προσφύγων και ιδιοκτητών, την αλληλεπίδραση μεταξύ 
τους και πώς η ενεργός συμμετοχή όλων των μερών οδηγεί σε βιώσιμα μοντέλα 
στέγασης. 



                                 
 
 
 
 
                                                

 

17:50-18:20 Εργαστήρι Δεξιοτήτων 
 

Η Θάλεια Δραγώνα, συντονίστρια του εκπαιδευτικού προγράμματος εκ μέρους του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών θα παρουσιάσει την ευρεία 
γκάμα των εκπαιδευτικών δράσεων του προγράμματος που είχαν στόχο την απόκτηση 
δεξιοτήτων, την κατάκτηση της γλώσσας και την καλλιέργεια της δημιουργικής 
έκφρασης. Παράλληλα, θα αναδείξει τον κομβικό ρόλο της ψυχοκοινωνικής υπηρεσίας 
ενός ολιστικού προγράμματος ένταξης και τη σημασία της επιμόρφωσης πολιτισμικών 
διαμεσολαβητών. Εμπειρίες των καθηγητών και των μαθητών του εκπαιδευτικού 
πυλώνα θα προβληθούν μέσα από video. 

18:20-18:40 Επαγγελματική Ενδυνάμωση 
 

Χαιρετισμός από την Δήμητρα Καλογεροπούλου, Διευθύντρια της International 
Rescue Committee στην Ελλάδα 
 

Η Αναστασία Σικιαρίδη και ο Αμαντέους Κανάλς από την International Rescue 
Committee θα αναλύσουν τις υπηρεσίες εργασιακής συμβουλευτικής που παρείχε το 
Curing the Limbo και θα καλέσουν στο ψηφιακό πλατό εργοδότες από το δίκτυο που 
δημιούργησε το πρόγραμμα. Συμμετέχοντες πρόσφυγες που βρήκαν δουλειά με την 
υποστήριξη του Curing the Limbo θα στείλουν τα δικά τους βιντεοσκοπημένα 
μηνύματα.  

18.40- 19.00 Μέρος της Πόλης 
 

H ομάδα του συνΑθηνά του Δήμου Αθηναίων με τον Χάρη Μπίσκο και την Κατερίνα 
Αποστολοπούλου θα παρουσιάσουν μια δυναμική διαδικασία ένταξης η οποία 
εμπλέκει, ενεργοποιεί και ωφελεί όχι μόνο τους πρόσφυγες, αλλά και την ίδια την 
πόλη, τους κατοίκους και τις γειτονιές της. Μέσα από ένα σύντομο video το κοινό θα 
παρακολουθήσει στιγμιότυπα από τις συνεργατικές δράσεις του co-Athens που 
υλοποιήθηκαν από πρόσφυγες σε συνεργασία με κατοίκους της Αθήνας, στο πλαίσιο 
του Curing the Limbo. Παράλληλα, μέσω live σύνδεσης με σημεία της πόλης, 
πρόσφυγες και κάτοικοι θα υποδεχτούν το κοινό στις παράλληλες δράσεις co-Athens 
του έργου. 

19.00 – 19.10 Κλείσιμο 

 
 



                                 
 
 
 
 
                                                

 

 
Αστικές Καινοτόμες Δράσεις (Urban Innovative Actions) 

Η Πρωτοβουλία Αστικές Καινοτόμες Δράσεις παρέχει σε τοπικές αρχές σε όλη την Ευρώπη χώρο και πόρους για να 
δοκιμάσουν ιδέες για την αντιμετώπιση των βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι πόλεις μας σήμερα. Η 
στέγαση βρίσκεται στον πυρήνα της πρωτοβουλίας UIA και πολλά υποστηριζόμενα έργα βρίσκονται στη διαδικασία 
ανάπτυξης προσιτών μοντέλων στέγασης στο πλαίσιο της μείωσης της φτώχειας, της ένταξης των προσφύγων και 
άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων καθώς και της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της κυκλικής οικονομίας. 
Το UIA επέτρεψε στον Δήμο της Αθήνας να πιλοτάρει το πρόγραμμα Curing the Limbo από το 2018 έως το 2021. 


