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 Μεγάλο «προσφυγικό» συνέδριο

Με σημαντικούς ακαδημαϊκούς, τον Ιούλιο στη Λέσβο
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 - 13|05|2016 14:40

Ένα από τα σημαντικότερα διεθνή συνέδρια με σκοπό μία πολύπλευρη συζήτηση και παρέμβαση γύρω από την ευρωπαϊκή
προσφυγική κρίση θα φιλοξενηθεί στη Λέσβο από τις 7 έως τις 10 Ιουλίου, το «Crossing Borders». Είναι η πρώτη φορά που
η προσφυγική κρίση συζητιέται σε τέτοιο εύρος και πολυμορφία.

Ένα από τα σημαντικότερα διεθνή συνέδρια με σκοπό μία πολύπλευρη συζήτηση και παρέμβαση γύρω από την ευρωπαϊκή
προσφυγική κρίση θα φιλοξενηθεί στη Λέσβο από τις 7 έως τις 10 Ιουλίου, το «Crossing Borders». Είναι η πρώτη φορά που
η προσφυγική κρίση συζητιέται σε τέτοιο εύρος και πολυμορφία.

Ανάμεσα στους ομιλητές του συνεδρίου συγκαταλέγονται οι: Tariq Ali, Massimo De Angelis, Tim Anderson, Dilar Dirik,
Κώστας Λαπαβίτσας, Paul Mason, Μαρία Νικολακάκη, Nina Power, John Rees, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Tithi Bhattachary,
Francesca Coin, FeyziIsmail, Στράτος Γεωργούλας, Andrej Grubacic, Mike Neary, Denis O’ Hearn, Richard Pithouse, Γιώργος
Πλειός, KennethSurin, Αιμιλία Βουλβούλη.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στους χώρους του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Παράλληλα με το κεντρικό
πρόγραμμα θα υπάρξουν επισκέψεις στους προσφυγικούς καταυλισμούς για συζητήσεις και συνομιλίες, ενώ το συνέδριο
έχει προσκαλέσει πρόσφυγες και μετανάστες για να καταθέσουν σκέψεις και τις μαρτυρίες τους σε όλη τη διάρκειά του.

Ταυτόχρονα, θα λειτουργήσουν εκθέσεις εικαστικών και φωτογραφίας με τη διεύθυνση του καθηγητή του Πανεπιστημίου
Αιγαίου Δημήτρη Παπαγεωργίου. Ως αφίσα του συνεδρίου επιλέχθηκε φωτογραφία του βραβευμένου φωτογράφου Yannis
Behrakis («Reuters»).

Η μεγάλη αυτή συνάντηση διοργανώνεται από το «The Cooperative Institute for Transnational Studies», σε συνεργασία με
το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου (Laboratory EKNEXA-Department of Sociology), και έχει τη μορφή διεθνούς συνέδριου με
ομιλητές και συμμετέχοντες από την Ευρώπη, την Αμερική, τον Καναδά, τη Λατινική Αμερική. 

Γιατί στη Λέσβο; 
Η επιλογή της Λέσβου, σύμφωνα με τους διοργανωτές, αποτελεί ένα κομβικό και ιδιαίτερης σημασίας σημείο του
οργανωτικού σχεδιασμού. Είναι καταρχάς ένα δείγμα έμπρακτης στήριξης και αλληλεγγύης και είναι η πρώτη φορά που
ένα συνέδριο με τόσους ακαδημαϊκούς, διανοούμενους, πολιτικούς, γίνεται όχι σε κάποιον αντίστοιχο μέρος, αλλά μέσα
στο ίδιο το πεδίο δράσης, στην πρώτη γραμμή, σε ένα από τα πιο σκληρά και δύσκολα μέτωπα της προσφυγικής κρίσης.
Και αυτό είναι μία ειδοποιός διαφορά αυτού του συνεδρίου που μαρτυρά το ρόλο που θέλει να παίξει στις εξελίξεις του
προσφυγικού και ευρύτερα.

Η Λέσβος ασφαλώς αποτελεί τον πρώτο προορισμό και το μεγαλύτερο υποδοχέα αλλεπάλληλων προσφυγικών και
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#πρόσφυγες (/article/tag/πρόσφυγες),

Η Λέσβος ασφαλώς αποτελεί τον πρώτο προορισμό και το μεγαλύτερο υποδοχέα αλλεπάλληλων προσφυγικών και
μεταναστευτικών ροών εδώ και δύο περίπου χρόνια, αναμφίβολα επίκεντρο δραματικών κορυφώσεων γύρω από το
προσφυγικό και σημείο υψηλού συμβολισμού, που οι εικόνες του θα προστεθούν στην ιστορία του προσφυγικού
ζητήματος.

 

Άσυλο… γιοκ! 

Συνολικά 150 αιτήσεις ασύλου από πρόσφυγες που μπήκαν στην Ελλάδα μετά τις 20 Μαρτίου εξετάστηκαν σε πρώτο και
δεύτερο βαθμό και απορρίφθηκαν. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ - ΜΠΕ, για τους παραπάνω 150 τις επόμενες
μέρες θα κινηθεί η διαδικασία της επανεισδοχής.

Παραμένουν, πάντως, μειωμένες οι αφίξεις προσφύγων από την Τουρκία. Ο μέσος όρος αφίξεων προσφύγων ημερησίως
είναι 26, ενώ από τις αρχές του μήνα έχουν καταφτάσει στη Λέσβο 287 πρόσφυγες και μετανάστες, ενώ από τις αρχές
του χρόνου 90.225. Στο Κέντρο Κράτησης της Μόριας βρίσκονται 3.761 άτομα, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται 120
άτομα που έχουν μετακινηθεί στη Λέρο.

Επίσης, 1.000 παραμένουν στον καταυλισμό του Δήμου Λέσβου στον Καρά Τεπέ, επειδή ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά
ομάδες, και 600 έχουν αφεθεί ελεύθεροι, αφού έχουν υποβάλει αίτηση ασύλου και μετά την παρέλευση 25ημέρου δεν
έχουν λάβει απάντηση. Ελεύθεροι έχουν αφεθεί ακόμα 452 πρόσφυγες, μέλη ευάλωτων ομάδων, και 74 ανήλικοι και
ασυνόδευτοι πρόσφυγες, που μένουν σε μονάδα φιλοξενίας της ΜΚΟ «Praxis» στο Μανταμάδο.
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