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Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα ITHACA
διερευνά τα ιστορικά αίτια, τους κοινωνικούς
μετασχηματισμούς και τις πολιτικές συνέπειες
της μετανάστευσης, εκκινώντας από την
εμπειρία των μετακινούμενων γυναικών
και ανδρών, μέσω μιας διεπιστημονικής,
συγκριτικής και διεθνικής προοπτικής.

To ερευνητικό πρόγραμμα
ITHACA συλλέγει τις
παρελθοντικές και παροντικές
αφηγήσεις των μεταναστών/
μεταναστριών με σκοπό
να τις ερμηνεύσει και να τις
καταστήσει διαθέσιμες στους/
στις μετανάστες/στριες, στους/
τις μελετητές/τριες, στις
επιστημονικές ενώσεις, στους
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής
και τους πολίτες που ζουν τόσο
στην Ευρώπη όσο και πέραν
αυτής. Για να το πράξει αυτό
αποτελεσματικά, το πρόγραμμα
ITHACA επεξεργάζεται μια
ειδική ψηφιακή πλατφόρμα η
οποία θα περιέχει ένα μεγάλο
αρχείο ελεύθερης πρόσβασης
και ψηφιακά εργαλεία, όπως
εφαρμογές για μουσεία και
πολιτιστικά ιδρύματα.
ITHACA is composed by Το
ITHACA αποτελείται από 11
συνεργάτες -πανεπιστήμια,
διεθνή ιδρύματα και Μη

Κυβερνητικές Οργανώσειςπου εδρεύουν σε περιοχές
προέλευσης, διέλευσης και
προορισμού μεταναστών/
στριών, από την Αφρική ως την
Ασία και από την Ευρώπη ως τη
Μέση Ανατολή.
Μέσω ενός δικτύου 50 και
πλέον εταίρων, το πρόγραμμα
ΙTHACA εμπλέκει μετανάστες/
τριες, ερευνητές/τριες,
αρχειονόμους, εργαζόμενους/
ες σε διεθνείς οργανισμούς και
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις,
για να ανατρέψει τη θεώρηση
της μετανάστευσης ως “έκτακτης
ανάγκης”, προάγοντας έναν
τεκμηριωμένο δημόσιο
διάλογο και προωθώντας
νέες εθνικές και ευρωπαϊκές
πολιτικές υποδοχής, ένταξης
και σεβασμού των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων.
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