
  
 
 

Ge.M.IC.-Ντοκιμαντέρ 
 

Η ταινία συντίθεται από την παράλληλη επεξεργασία των συνεντεύξεων των κύριων 
ερευνητών/-τριών του προγράμματος σε συνδυασμό με δραστηριότητες μεταξύ των 
μεταναστών και των ιθαγενών, όπως μια σχολική γιορτή, φεστιβάλ, συνεντεύξεις των 
μεταναστών/ιων, πλάνα από ταινίες για τη μετανάστευση, φωτογραφίες από 
πολυεθνικές γειτονιές. 
 
Στο ντοκιμαντέρ του Ge.M.IC. οι μετανάστες/-στριες παρουσιάζονται όχι μόνο ως τα 
ευάλωτα θύματα της παγκοσμιοποίησης, αλλά και πολύ ενεργοί παράγοντες που 
διαμορφώνουν στρατηγικές για να κάνουν τη ζωή τους καλύτερη. 
 
Το ντοκιμαντέρ ξεκινά με τις κύριες ερευνήτριες Αλεξάνδρα Ζαββού και Νέλλη 
Καμπούρη, οι οποίες παρουσιάζουν την τριμερή εννοιολογική προσέγγιση του 
προγράμματος: i) τη θετική προσέγγιση της μετανάστευσης, αμφισβητώντας την ιδέα 
της μετανάστευσης ως μια απειλή για τη συνοχή της Ευρώπης,ii) την έρευνα για τη 
μετανάστευση ως έμφυλη διαδικασία, σε σχέση με άλλους κοινωνικούς διαχωρισμούς 
και ανισότητες, όπως η φυλή, τάξη, εθνικότητα, που επηρεάζουν τις γυναίκες και 
τους άνδρες με διαφορετικό τρόπο, iii) τη διαπολιτισμική αλληλεπίδραση, η οποία 
εξετάζει τρόπους με τους οποίους οι μετανάστες/-στριες αλληλεπιδρούν με άλλους 
ανθρώπους, με επίκεντρο τόσο την συγκρουσιακή κατάσταση αλλά και τις 
περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχει εξυπηρέτηση συμφερόντων και για τη δυναμική 
παραγωγή των σχέσεων, που είναι θετικές -όχι μόνο πολιτιστικών σχέσεων- αλλά και 
των σχέσεων των δύο φύλων. 
 
Ταυτόχρονα, η Μαρία Στρατηγάκη, η οποία ήταν η συντονίστρια του προγράμματος, 
παρουσιάζει τη σημασία των τριών χαρακτηριστικών των μελών της ομάδας του 
Ge.M.IC: i) τη διαεθνικότητα, που σηματοδοτεί ότι οι ερευνητικές ομάδες από 
διαφορετικές χώρες και με διαφορετικές μεθοδολογικές και θεωρητικές προσεγγίσεις 
πρέπει να βρουν μια κοινή αντίληψηii) τη διεπιστημονικότητα (η ερευνητική ομάδα 
αποτελείται από κοινωνιολόγους, ανθρωπολόγους, πολεοδόμους, μέσα ενημέρωσης, 
λογοτεχνία και ειδικούς/-ές θέματα φύλου), η οποία είναι απαραίτητη για τη μελέτη 
και την έρευνα σχετικά με το φύλο, σε σχέση με τη μετανάστευση και το 
διαπολιτισμικό διάλογο, iii)∙την ευρωπαϊκή διάσταση  
 
Στη συνέχεια, οι συντονιστές/-τριες και τα μέλη των ερευνητικών πακέτων ΜΜΕ και 
Εθνική Ταυτότητα, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Θρησκεία, Αστικός Χώρος και 
Κοινωνικά Κινήματα, Έμφυλη Βία, Μεικτές και Δια-εθνικές Οικογένειες 
παρουσιάζουν τις σημαντικότερες προκλήσεις της έρευνάς τους. 
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