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Η Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Αιγαίου και το 
Ίδρυµα Anna Lindh φιλοξένησαν στη Ρόδο εργαστήριο µε τίτλο 
“Διαπολιτισµικές Σχέσεις στη Μεσόγειο: από την Έρευνα στην Πράξη”, 
οπότε και παρουσιάστηκε επίσηµα η Έκθεση  2018 του Ιδρύµατος για τις 
Διαπολιτισµικές Τάσεις και την Κοινωνική Αλλαγή στον Ευρωµεσογειακό 
χώρο και την εµπειρία της κοινωνίας των πολιτών. Η εκδήλωση 
πραγµατοποιήθηκε το πρώι της 15ης Νοεµβρίου 2018, στο Πανεπιστήµιο 
Αιγαίου. 

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο Κοσµήτωρας της ΣΑΕ, Καθ. Ιωάννης 
Σεϊµένης, και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Ιδρύµατος Anna Lindh, Dr 
Nabil Al Sharif. 

Την παρουσίαση της έρευνας έκανε η Eleonora Insalaco, Επικεφαλής του 
Τµ. Διαπολιτισµικής Έρευνας και Προγραµµατισµού του ALF, ενώ 
τοποθετήσεις έκαναν η κα Αλίκη Μοσχή-Gauguet, Μέλος του 
Συµβουλευτικού Συµβουλίου του ALF και Πρόεδρος/Ιδρυτής του FAM 
Network, και ο Στέφανος Βαλλιανάτος, Επικεφαλής του Ελληνικού Δικτύου 
του ALF, και του Τµήµατος Διεθνών Σχέσεων του Ελληνικού Ιδρύµατος 
Πολιτισµού. 

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν, ο Δήµαρχος Ρόδου, κος Φώτης 
Χατζηδιάκος, ο Πρόεδρος του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο, κος 
Μιχάλης Καβουκλής, και το µέλος του Δ.Σ. του Σπιτιού, κα Λίνα Φιλιππάκη 
και πολλά µέλη της τοπικής ακαδηµαϊκής κοινότητας. 

Το ίδιο βράδυ, το Δ.Σ. του Σπιτιού της Ευρώπης στη Ρόδο παρέθεσε 
δείπνο προς τιµήν των εκλεκτών επισκεπτών. 

http://www.houseofeurope-rhodes.eu/el/2018/11/17/%25cf%2580%25ce%25b1%25cf%2581%25ce%25bf%25cf%2585%25cf%2583%25ce%25af%25ce%25b1%25cf%2583%25ce%25b7-%25cf%2583%25cf%2584%25ce%25b7-%25cf%2581%25cf%258c%25ce%25b4%25ce%25bf-%25cf%2584%25ce%25b7%25cf%2582-%25ce%25ad%25ce%25ba%25ce%25b8%25ce%25b5%25cf%2583%25ce%25b7%25cf%2582-%25cf%2584%25ce%25bf%25cf%2585-alf-%25ce%25b3/
http://www.houseofeurope-rhodes.eu/el/author/mgkavuklis/


Presentation in Rhodes of the Anna Lindh Report 2018 on intercultural 
trends and social change in Euro-Mediterranean region  

The Faculty of Humanities of the University of the Aegean and the Anna Lindh Foundation hosted 
in Rhodes the Workshop entitled "Intercultural relations in the Mediterranean: From research to 
practice",  for the presentation of the Anna Lindh Report 2018 on Intercultural trends and social 
change in the Mediterranean area and share the experience of civil society. The event took place 
in morning on 15 November 2018, at the University of the Aegean. 

The event was opened by the dean of the Faculty of Humanities of the Aegean University (SAE), 
Prof. Ioannis Seϊmenis, and the executive director of the Anna Lindh Foundation, Dr Nabil Al 
Sharif. 

The presentation of the research was made by Eleonora Insalaco, head of the Intercultural 
research and  programming of ALF, while analyses were made by Ms. Aliki Moschis-Gauguet, 
member of the Advisory Council of ALF and president/founder of the FAM Network, focussing on 
the role of cities as laboratories for intercultural dialogue, and Stefanos Vallianatos, head of the 
Greek network of ALF, and International Relations Department of the Hellenic Citizens ' 
Foundation, focussing on the role of civil society in the promotion of dialogue and social 
entrepreneurship as a new organisational model. 

At the event, the mayor of Rhodes, Mr. Fotis Chatzidiakos, the president of the House of Europe 
in Rhodes, Mr. Michalis Kaboyklis, and the BOD member of the House, Mrs. Lina Philippaki and 
many members of the local academic community, were present as well as a large number of 
students and professors. 


