
 
 

      
 
 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Μεταδώστε την Είδηση, Όχι τον Iό! 

 
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το SolidarityNow και το 

pod.gr ενώνουν τις φωνές τους για να ενημερώσουν, μέσω podcast, 
πρόσφυγες και μετανάστες για τον Covid-19 

 
Αθήνα, 14 Μαΐου 2020 

 
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), το SolidarityNow και το 
pod.gr συνεργάζονται, εν μέσω αυτής της πανδημίας, και ξεπερνάνε μαζί το γλωσσικό 
εμπόδιο στην ενημέρωση προσφύγων και μεταναστών, παρέχοντάς τους ενημέρωση 
σχετικά με τον Covid-19, μέσω podcast. 
 
Τα podcasts είναι μια παραγωγή της Ύπατης Αρμοστείας, του SolidarityNow και του 
pod.gr, της πρώτης ελληνικής πλατφόρμας που δημιουργεί και διανέμει podcast. Η 
συνεργασία διασφαλίζει για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που δεν 
μιλούν ελληνικά, εύκολη πρόσβαση στην ενημέρωση για την πρόληψη και την 
προστασία από τον Covid-19. Επίσης, στοχεύει στη διάδοση της πληροφορίας για 
τις τρέχουσες επίσημες ανακοινώσεις που επιφέρουν αλλαγές στην 
καθημερινότητα όλων. Σημειώνεται ότι το SolidarityNow και το pod.gr συνεργάζονται 
ήδη από την αρχή της πανδημίας, εγκαινιάζοντας από το Μάρτιο, τη σειρά των podcasts. 
 
Μέσα από τη νέα διευρυμένη αυτή συνεργασία, θα παραχθούν 7 ενημερωτικά podcasts. 
Ήδη, έχουν δημοσιοποιηθεί τρία επεισόδια, με τίτλο «FAQs for Migrants & Refugees- 
Spread the News, not the virus» | «Συχνές ερωτήσεις για Μετανάστες & 
Πρόσφυγες- Μεταδώστε την Είδηση, Όχι τον Ιό». Τα τρία νέα επεισόδια αφορούν 
στα εξής θέματα: 
 
-  Φροντίδα Ασθενών με Covid-19 στο Σπίτι. 
-  Προστασία από τα Fake News, γύρω από τον ιό και 
-  Σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων. 
 
Όλα τα podcasts είναι διαθέσιμα σε 5 γλώσσες - Αραβικά, Φαρσί, Αγγλικά, Ούρντου και 
Γαλλικά. Τα επεισόδια μπορούν να τα ακούσουν όλοι αρκεί να έχουν στη διάθεσή τους 
ένα κινητό τηλέφωνο και πρόσβαση στο διαδίκτυο.  
 
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο διασφάλισης του δικαιώματος πρόσβασης στην ενημέρωση 
όλων -ακόμα και εκείνων που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο- το SolidarityNow και η 
Ύπατη Αρμοστεία συνεργάζονται για να δημιουργήσουν μια σειρά ραδιοφωνικών 
μηνυμάτων, που βασίζονται στα επίσημα κυβερνητικά μέτρα για τον Covid-19. Δύο 
ραδιοφωνικά μηνύματα έχουν ήδη παραχθεί σχετικά με την: 
- Κυβερνητική ανακοίνωση για την άρση περιορισμών λόγω κορωνοϊού και  
- Κυβερνητική οδηγία για τη θρησκευτική λατρεία και το Ραμαζάνι κατά την περίοδο 

αυτή. 
 



 
 

 
 
 

 
Επιπλέον, η Ύπατη Αρμοστεία και το SolidarityNow συνεργάζονται για τη μετάφραση 
κινούμενων αρχείων (GIF) σχετικά με τα συμπτώματα του Covid-19, τη σωστή χρήση της 
προστατευτικής μάσκας προσώπου και την απαραίτητη κοινωνική απόσταση. 
  
Μπορείτε να ακούσετε τα podcasts: 
 
Στο κανάλι του SolidarityNow στο YouTube και στην ιστοσελίδα: 
https://www.youtube.com/user/SolidarityNowGreece, 
https://www.solidaritynow.org/podcasts/. 
 
Στην πλατφόρμα της Ύπατης Αρμοστείας για την παροχή πληροφοριών σε 
πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο: 
https://help.unhcr.org/greece/coronavirus/podcasts/  
 
Στο κοινό YouTube κανάλι των φορέων για την επικοινωνία με τις προσφυγικές 
κοινότητες: 
https://www.youtube.com/channel/UCrM9R2KPFv409Oo6H9hyRTw/playlists 
 
Στην ιστοσελίδα του pod.gr: https://www.pod.gr/faqs-for-migrants/  
 
«Πώς θα το ακούσω» | Επιπλέον οδηγίες για την ακρόαση των podcast:  
Ο απλούστερος τρόπος να ακούτε podcast είναι από το κινητό σας. Μπείτε στο Playstore και 
κατεβάστε οποιαδήποτε δωρεάν εφαρμογή για podcast. Spotify, Google Podcasts, Podcast Addict, 
Pocket Casts. Αναζητήστε μέσα στην εφαρμογή της προτίμησής σας το "pod.gr" και θα βρείτε όλα 
τα podcast της ομάδας του Pod. Αν έχετε iphone, η εφαρμογή είναι προεγκατεστημένη στη συσκευή 
σας κι έχει ένα μωβ εικονίδιο. Κάνετε κι εκεί αναζήτηση και βρίσκετε τα αγαπημένα σας ελληνικά 
podcast εύκολα και γρήγορα. 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Για το SolidarityNow: 
Βάλια Σαββίδου, Υπεύθυνη Τύπου & Εκδηλώσεων  
valias@solidaritynow.org | τηλ. 210 6772500, 6970 417260  

Ακολούθησέ μας! 
Facebook: SolidarityNow  
Twitter: @Solidarity_Now  
Instagram: Solidarity_Now 
www.solidaritynow.org  
 
Για την Ύπατη Αρμοστεία: 
Εύα Σαββοπούλου, Αθήνα 
savvopou@unhcr.org | τηλ. 6948687704 
 
Ευάγγελος Παπαδάκης, Θεσσαλονίκη 
papadaki@unhcr.org | τηλ. 6945720301 
 
Follow us:        
Facebook: UNHCRGreece  



 
 

 
 
 

Twitter: @UNHCRGreece  
 
Για το pod.gr: 
Ράνια Λιανού, Υπεύθυνη Επικοινωνίας 
rania@pod.gr | τηλ. 210 7470115 
 
Ακολούθησέ μας! 
Facebook: pod.gr 
Twitter:  @pod.gr 
Instagram: pod.gr 
www.pod.gr  
 
--------------------------------------------- 
 

Σχετικά με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες   
 
Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ηγείται της διεθνούς δράσης για την προστασία των 
ανθρώπων που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των συγκρούσεων και των 
διώξεων. Παρέχουμε βοήθεια ζωτικής σημασίας όπως στέγαση, φαγητό και νερό, βοηθάμε στην προστασία 
των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προσπαθούμε να βρούμε λύσεις που να διασφαλίζουν στους 
ανθρώπους ένα ασφαλές μέρος, όπου μπορούν να οικοδομήσουν ένα καλύτερο μέλλον. Εργαζόμαστε επίσης 
προκειμένου οι ανιθαγενείς να μπορούν να αποκτήσουν ιθαγένεια . Για περισσότερες 
πληροφορίες: https://www.unhcr.org/about-us.html 
 
Σχετικά με το SolidarityNow 

Το SolidarityNow ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2013 με στόχο να βοηθήσει τους πληθυσμούς που πλήττονται 
περισσότερο από την οικονομική και ανθρωπιστική κρίση. Από το 2013 μέχρι σήμερα η οργάνωση πέτυχε να 
στηρίξει και να βοηθήσει μέσα από τις δράσεις και τα προγράμματά της, περισσότερους από 320.000 ευάλωτους 
συνανθρώπους μας. Περισσότεροι από 64.000 άνθρωποι -Έλληνες, πρόσφυγες, μετανάστες- ωφελήθηκαν από 
τις υπηρεσίες τα Κέντρα Αλληλεγγύης μας, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η οργάνωση προσέφερε στέγη και 
υποστήριξη σε περισσότερους από 7.500 πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Στους στρατηγικούς συνεργάτες του 
οργανισμού περιλαμβάνονται: UNHCR, UNICEF, IOM, OSF, EEA and Norway Grants κ.ά.  

Σχετικά με το pod.gr  
 
Το pod.gr, η πρώτη οργανωμένη ελληνική πλατφόρμα που δημιουργεί και διανέμει podcast, βγήκε στον αέρα 
τον Μάρτιο του 2020. Δημοσιογράφοι, σκηνοθέτες, παραγωγοί, ερευνητές, ηθοποιοί και τεχνικοί ήχου 
συγκροτούν την πληρέστερη ομάδα παραγωγής podcast. Από την ηχογράφηση μέχρι την διασπορά τους στα 
social media. 

 

 
 


