
17/7/2017 Συνέδριο για την προσφυγική κρίση - EmprosNet.gr

http://www.emprosnet.gr/koinonia/80814-synedrio-gia-tin-prosfygiki-krisi 1/3

 (/)

FOLLOW US 

(https://www.facebook.com/emprosnet/)



(https://twitter.com/emprosnet)



(https://www.youtube.com/channel/UCt2TvXb-

D_ID-

ILOI15QOVg)

17.07.2017 | 12:18

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α  ( / K O I N O N I A )  
 Συνέδριο για την προσφυγική κρίση

Από το ΑΠΕ και το Δήμο Λέσβου με ομιλητές τρεις υπουργούς διοργανώνεται στη Μυτιλήνη

 (/article/author/143-theodora) theodora (/article/author/143-theodora)
 - 06|02|2016 00:45

Συνέδριο με θέμα «H Ελλάδα, η Ευρώπη, ο κόσμος μπροστά στην προσφυγική κρίση» συνδιοργανώνουν το Αθηναϊκό
Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) σε συνεργασία με το Δήμο Λέσβου στη Μυτιλήνη. Τις
εναρκτήριες ομιλίες θα πραγματοποιήσουν ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θόδωρος Δρίτσας, ο
αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας και ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Νίκος Τόσκας.

Συνέδριο με θέμα «H Ελλάδα, η Ευρώπη, ο κόσμος μπροστά στην προσφυγική κρίση» συνδιοργανώνουν το Αθηναϊκό
Πρακτορείο Ειδήσεων - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) σε συνεργασία με το Δήμο Λέσβου στη Μυτιλήνη. Τις
εναρκτήριες ομιλίες θα πραγματοποιήσουν ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Θόδωρος Δρίτσας, ο
αναπληρωτής υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννης Μουζάλας και ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του
Πολίτη Νίκος Τόσκας.

Την ημερίδα θα πλαισιώσουν ομιλίες καθηγητών του Πανεπιστημίου, εθελοντές εγνωσμένου κύρους οργανώσεων, που
ασχολούνται με το προσφυγικό, καθώς και στελέχη της αυτοδιοίκησης σε Λέσβο, Χίο και Σμύρνη και εκπρόσωποι των
ΜΜΕ.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων της Γενικής Γραμματείας
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με συμμετοχή πολιτικών, στελεχών της αυτοδιοίκησης και οργανισμών,
δημοσιογράφων, ειδικών και επιστημόνων.

Η έναρξη της ημερίδας θα είναι στις 10 το πρωί. 
Στόχος του συνεδρίου είναι η παρουσίαση της σημερινής κατάστασης του προσφυγικού με φόντο τις σημαντικές εξελίξεις
για το ζήτημα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κόσμου για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης. 

Θεματολογία - ομιλητές 
Οι εργασίες του συνεδρίου θα ξεκινήσουν με το χαιρετισμό του προέδρου του ΑΠΕ Μιχάλη Ψύλου και του δημάρχου
Λέσβου Σπύρου Γαληνού. Θα ακολουθήσουν οι εναρκτήριες ομιλίες των υπουργών κ.κ. Δρίτσα, Μουζάλα και Τόσκα. Για
την «ελληνική - ευρωπαϊκή κοινωνία μπροστά στην προσφυγική κρίση» θα μιλήσουν ο Γιώργος Πλειός, καθηγητής του
ΕΚΠΑ, ο Στρατής Λιαρέλλης, γενικός διευθυντής Ομίλου Antenna, o Στρατής Πόθας, πρόεδρος Κίνησης Πολιτών
«Συνύπαρξη και Επικοινωνία στο Αιγαίο», και ο Νίκος Ναγόπουλος, αν. καθηγητής του Παν. Αιγαίου.

Για τη «Διαχείριση Προσφυγικής Κρίσης - Η περίπτωση της Μυτιλήνης» θα μιλήσει ο γενικός γραμματέας Αιγαίου Γιάννης
Γιαννέλλης, ο Σταύρος Μυρογιάννης, υπεύθυνος καταυλισμού φιλοξενίας προσφύγων στο Καρά Τεπέ, η Ανθή Καραγγελή,
συντονίστρια του hot spot στη Μόρια, και ο Gregory Garras, εκπρόσωπος στη Λέσβο της Ύπατης Αρμοστείας ΟΗΕ για τους

πρόσφυγες.
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#Μετανάστες (/article/tag/Μετανάστες),

πρόσφυγες.

Για τις «Τοπικές Κοινωνίες και την προσφυγική κρίση» θα μιλήσουν οι δήμαρχοι Λέσβου, Χίου και Σμύρνης, κ.κ. Σπύρος
Γαληνός, Μανώλης Βουρνούς, Aziz Kocaoglou, δήμαρχος Μητροπολιτικού Δήμου Σμύρνης, Sema Pekfas, δήμαρχος
Ιστορικού Κέντρου Σμύρνης.

Τις θεματικές ενότητες διευθύνουν κατά σειρά ο δημοσιογράφος και αρχισυντάκτης του ΑΠΕ Χρ. Καλουτζόγλου, ο
πρόεδρος της ΕΣΗΕΠΗΝ Κυριάκος Κορτέσης, η Αλεξάνδρα Μπούνια, καθηγήτρια - αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου
Αιγαίου. 

Βράβευση Στρ. Μπαλάσκα 
Στο πλαίσιο της ημερίδας, θα παρουσιασθεί στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης έκθεση φωτογραφιών του Αθηναϊκού
Πρακτορείου Ειδήσεων - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων με τον τίτλο «Εικόνες προσφυγιάς».

Επίσης, θα απονεμηθεί και το «Βραβείο Ανδρέας Χριστοδουλίδης» με το οποίο επιβραβεύεται κάθε χρόνο ένας
δημοσιογράφος του ΑΠΕ-ΜΠΕ για τη συνεισφορά του στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση που παρέχει το πρακτορείο.
Για το 2015 το «Βραβείο Ανδρέας Χριστοδουλίδης» απονέμεται στον ανταποκριτή του ΑΠΕ-ΜΠΕ στη Λέσβο Στρατή
Μπαλάσκα.

Τέλος, θα παραδοθεί υγειονομικό υλικό για τις ανάγκες περίθαλψης στα σκάφη του Λιμενικού Σώματος από την Ένωση
Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων.
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