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Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 «Προσφυγική Κρίση: Προκλήσεις & Αντιμετώπιση»

Διημερίδα για το Προσφυγικό στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου

#Μετανάστες (/article/tag/Μετανάστες),

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 11|05|2016 14:26

Η ΜΚΟ «Athens Network of Collaborating Experts» (ANCE), στο πλαίσιο του προγράμματος «Μεταναστευτικό Δίκτυο σε
Ευρώπη και Τουρκία», διοργανώνει διημερίδα με θέμα «Προσφυγική Κρίση: Προκλήσεις & Αντιμετώπιση», την Πέμπτη 12
και Παρασκευή 13 Μαΐου 2016, 10:10-15:00, στη Μυτιλήνη (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Αίθουσα
Περιβάλλοντος Ε).

Η ΜΚΟ «Athens Network of Collaborating Experts» (ANCE), στο πλαίσιο του προγράμματος «Μεταναστευτικό Δίκτυο σε
Ευρώπη και Τουρκία», διοργανώνει διημερίδα με θέμα «Προσφυγική Κρίση: Προκλήσεις & Αντιμετώπιση», την Πέμπτη 12
και Παρασκευή 13 Μαΐου 2016, 10:10-15:00, στη Μυτιλήνη (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Λόφος Πανεπιστημίου, Αίθουσα
Περιβάλλοντος Ε).

Γενικότερος σκοπός του έργου «Μεταναστευτικό Δίκτυο σε Ευρώπη και Τουρκία» είναι η ενίσχυση και η διευκόλυνση της
συνεργασίας της κοινωνίας των πολιτών μεταξύ της Ε.Ε. και της Τουρκίας για την προώθηση της ανάπτυξης μιας κοινής
προσέγγισης όσον αφορά τη διαχείριση της μετανάστευσης μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας και τη δημιουργία δυνατών δεσμών
μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα και την Τουρκία.  

Οι ομιλητές 
Μεταξύ των ομιλητών της ημερίδας, εκτός της διευθύντριας της διοργανώτριας ΜΚΟ Ειρήνης Βλαχάκη, θα είναι η Αγγελική
Γεωργιάδου, εμπειρογνώμονας σε θέματα Μετανάστευσης, οι λιμενικοί αστυνομικοί Κυριάκος Παπαδόπουλος και Μιχάλης
Καπιτανέλης, που θα μιλήσουν για τις εμπειρίες τους στην έρευνα και διάσωση προσφύγων, η πρόεδρος της ΜΚΟ
«Αγκαλιά» Κατερίνα-Ευσταθίου Σελάχα, ο καθηγητής Νίκος Ναγόπουλος και ο υπεύθυνος επικοινωνίας της Ύπατης
Αρμοστείας για τους Πρόσφυγες Boris Cheshirkov.

Τη δεύτερη ημέρα της διημερίδας θα μιλήσουν με θέμα «Πρόσφυγες στην Λέσβο: από τη μνήμη στο γεγονός» ο
δημοσιογράφος Στρατής Μπαλάσκας, η καθηγήτρια Μουσειολογίας Νάσια Χουρμουζιάδη και ο Αντώνης Ζεϊμπέκης για
τους ξενώνες φιλοξενίας της «Ηλιακτίδας».
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