
#μαζί - H Vodafone στηρίζει τον διεθνή οργανισμό Global Citizen 
 

  
H Vodafone πιστή στη δέσμευσή της να συνδέει τους ανθρώπους για ένα καλύτερο μέλλον, στηρίζει 
τον διεθνή οργανισμό Global Citizen, συμμετέχοντας στη Σύνοδο Κορυφής και τη Συναυλία Global 
Goal: Unite for our Future, μια διοργάνωση που δίνει το μήνυμα της ισότιμης πρόσβασης στην 
έρευνα, τις θεραπείες και τα εμβόλια που θα διατεθούν για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-
19. 
 
Πρόκειται για μια ειδική παγκόσμια τηλεοπτική και ψηφιακή μετάδοση, που έχει ως στόχο να 
αναδείξει τον δυσανάλογο αντίκτυπο που έχει η πανδημία COVID-19 για όσους ζουν σε 
περιθωριοποιημένες κοινότητες, σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και για όσους αντιμετωπίζουν 
διακρίσεις. Η Σύνοδος Κορυφής και η Συναυλία θα προβληθούν στο Vodafone TV και στο 
http://globalgoalunite.org στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρεμιέρας, το Σάββατο 27 Ιουνίου και ώρα 
Ελλάδας 16:00 και 21:00 αντίστοιχα. 
 
Επίσης, σκοπός της Συνόδου Κορυφής και της Συναυλίας είναι να τιμήσει τους επιστήμονες και 
εργαζόμενους στον κλάδο της υγείας, καθώς και τους οργανισμούς ή φορείς που εργάζονται 
υπεύθυνα για να ολοκληρώσουν έρευνες, να αναπτύξουν και να διαθέσουν θεραπείες και εμβόλια 
που θα είναι διαθέσιμα σε όλους, σε κάθε άκρη της γης, όπου υπάρχει ανάγκη. Κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης, επιστήμονες, φιλάνθρωποι, καλλιτέχνες θα ενώσουν τις φωνές και τις δυνάμεις τους με 
πολίτες όλου του κόσμου διεκδικώντας το δικαίωμα για την ισότιμη πρόσβαση όλων των ανθρώπων, 
χωρίς διακρίσεις, στις σωτήριες για τη ζωή υπηρεσίες, λύσεις και θεραπείες για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας. 
 
«Σε μία τόσο δύσκολή συγκυρία, που έχει πλήξει εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, εμείς 
στη Vodafone συμμετέχουμε ενεργά και στηρίζουμε κάθε συλλογική προσπάθεια που στόχο έχει να 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την εξεύρεση λύσεων και ευκαιριών για όλους. Στηρίζουμε τον 
διεθνή οργανισμό Global Citizen και αγκαλιάζουμε αυτή την πρωτοβουλία που ενώνει τους 
ανθρώπους από κάθε γωνιά της γης για ένα κοινό σκοπό. Είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι στην 
κοινωνία να συνδράμουμε όλοι, στην αντιμετώπιση του απειλητικού αυτού ιού, αλλά και να 
συμβάλλουμε ώστε να εξασφαλίσουμε ότι κανείς να δεν μείνει στο περιθώριο λόγω της πανδημίας» 
δήλωσε ο Χάρης Μπρουμίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδας. 
 
Στη Σύνοδο Κορυφής θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις και συνεντεύξεις με ειδικούς και ηγέτες 
σκέψης υπό τον συντονισμό των δημοσιογράφων Katie Couric, Mallika Kapur, Morgan Radford, Isha 
Sesay και Keir Simmons και θα αναδειχθούν επιστημονικές εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί σε μεθόδους θεραπείας και στην ανάπτυξη και διάθεση εμβολίων. Θα συμμετέχουν 
επίσης, ο Γάλλος Πρόεδρος Emmanuel Macron, η Γερμανίδα καγκελάριος Angela Merkel, η 
Πρόεδρος της Ν. Αφρικής Cyril Ramaphosa και η Πρωθυπουργός της Νορβηγίας Erna Solberg, 
αλλά και ο Hugh Evans, η Melinda Gates, ο Derrick Johnson κ.α. 
 
Στην βραδιά της συναυλίας θα συμμετέχει και η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von 
der Leyen, ενώ θα εμφανιστούν μεγάλα ονόματα της μουσικής όπως Lady Gaga, Shakira, Coldplay, 
Justin Bieber, Miley Cyrus, Jennifer Hudson, Queen Latifah, Christine & The Queens, αλλά και 
διάσημοι αστέρες όπως Charlize Theron, David Beckham, Chris Rock, Hugh Jackman, Olivia 
Colman και Salma Hayek. 
 
Η εκστρατεία Global Goal: Unite for our Future ξεκίνησε τον περασμένο μήνα υπό την αιγίδα της 
Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, η οποία θα συμμετέχει και στη βραδιά 
Συναυλίας. Η εν λόγω Εκστρατεία, υποστηριζόμενη από το Ίδρυμα Bloomberg Philanthropies, το 
Ίδρυμα Bill & Melinda Gates και το Wellcome Trust, επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση των 
επιπτώσεων της πανδημίας για τους πιο ευάλωτους ανθρώπους και επιδιώκει να ανοικοδομήσει 
κοινότητες και οικονομίες με πνεύμα ελευθερίας και δικαιοσύνης για όλους. 
 



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Global Citizen και την εκστρατεία επισκεφθείτε τη 
διεύθυνση globalcitizen.org και ακολουθήστε το @GlblCtzn στο Twitter, Facebook και Instagram 
χρησιμοποιώντας το #GlobalCitizen. 
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