
 

 

 
 

 

 

The Status and the Image  

of non-Europeans in European societies 
 

 

 

 

 

INFORMATION PACKAGE 
 

 

 

 

THURSDAY, DECEMBER 5, 2019 

16:00 22:00 

 

 

 

16:00 pm: AMPHITHEATER 14, University of Macedonia 

20:10 pm: AMPHITHEATER 3, University of Macedonia 
 

 

 

 

 

 

  



2 

 

 

 
 
 
 

Κεντρική διάλεξη - Η αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και ο σεβασμός των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού Δουβλίνου 

Μαρία Κοντού-Durande, Νομική Σύμβουλος, Νομική Υπηρεσία Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

 
Πλάνο Διάλεξης 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις: Η αρχή της αμοιβαίας εμπιστοσύνης  και η θεμελιώδης 
σημασία της για την εφαρμογή ενός χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα. 

Τα συστατικά στοιχεία της αρχής και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή 
της. 

Εφαρμογή της αρχής στο ενωσιακό δίκαιο ασύλου και ιδιαίτερα στον κανονισμό Δουβλίνου 
ως  τεκμήριο σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Η συμβολή της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ένωσης και του Δικαστηρίου Προστασίας 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων για την κατανόηση και εφαρμογή της αρχής στα πλαίσια του 
κανονισμού Δουβλίνου. 

Τα όρια της  εφαρμογής της αρχής και ο πρωταρχικός ρόλος της προστασίας των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως απορρέουν από τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου Προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις υποθέσεις M.S,S.Tarakhel και του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στις υποθέσεις  N.S , M.E (C-411/10 ,C-493/10), C.K (C-578/16 
PPU), Javo (C-163/17) και  Ibrahim (C-297/17) . 

Συμπεράσματα. 
 
Σύντομο βιογραφικό 
 
Νομικός Σύμβουλος στην Νομική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για τα 
θέματα που αφορούν την μεταναστευτική πολιτική και το άσυλο και εκπρόσωπος της 
Επιτροπής   ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ως νομικός σύμβουλος  συμμετέχω  ενεργά στην διαδικασία σύνταξης των νομοθετικών 
προτάσεων της Επιτροπής , παρέχω νομική υποστήριξη   στις αρμόδιες  υπηρεσίες της 
Επιτροπής σε όλα τα στάδια  της προετοιμασίας και  διαπραγμάτευσης των προτάσεων της 
Επιτροπής ενώπιον των νομοθετικών οργάνων, καθώς και για τον  έλεγχο της εφαρμογής 
του Ενωσιακού κεκτημένου από τα Κράτη μέλη, την έναρξη διαδικασιών παράβασης 
ενώπιον του Δικαστηρίου και για την υποστήριξη των θέσεων της Επιτροπής ενώπιον του 
Δικαστηρίου της Ένωσης ως εκπρόσωπος της Επιτροπής 
 
 

Προκλήσεις στις Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 

Μετανάστευση και το Άσυλο 
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Αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών στο πλαίσιο της ενωσιακής πολιτικής ασύλου 
Μαρία Μιχελογιαννάκη, Νομική Σύμβουλος, Υπουργείο Εξωτερικών, Ειδική Νομική 
Υπηρεσία - Τμήμα Δικαίου ΕΕ, αποσπασμένη στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη 

 
Διάγραμμα ομιλίας  

Συνοπτική παρουσίαση της πολιτικής περί ασύλου με ιδιαίτερη αναφορά στο Δουβλίνο και 
την αδυναμία του να δώσει λύσεις σε περιπτώσεις κρίσεων όπως αυτή του 2015 (αναφορά 
Απόφαση στην Jafari C-646/16). 
 
Αναφορά στην Οδηγία για τη Προσωρινή Προστασία ως πρώτη έκφραση αλληλέγγυας 
αντιμετώπισης μεταναστευτικών κρίσεων. 

Μορφές αλληλεγγύης (οικονομική βοήθεια (στοιχεία) τεχνική βοήθεια, εμπειρογνώμονες 
EASO, Απόφαση για Relocation, ΔΕΕ). 

Ιταλία, Αποβιβάσεις 

Διαπραγμάτευση για τις νέες προτάσεις (αδιέξοδο στις προσπάθειες εξεύρεσης κοινής 
αποδοχής μορφές αλληλεγγύης) . 

Προοπτικές με τη νέα Επιτροπή 

Ιδέες  Ζεεχοφερ 

Σύντομο Βιογραφικό 

Η Μαρία Μιχελογιαννάκη είναι Νομικός Σύμβουλος στην Ειδική Νομική Υπηρεσία ( τμήμα 
ΕΕ) του Υπουργείου Εξωτερικών και προσωρινά αποσπασμένη Νομικός Σύμβουλος στο 
Γραφείο του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. 
Έχει διατελέσει μέλος της νομικής υπηρεσίας της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην 
ΕΕ και εθνικός Εμπειρογνώμονας στη Δ/νση Εξωτερικών Σχέσεων της Ευρ. Επιτροπής. 
Από τις θέσεις που κατείχε έχει συμμετάσχει, ως εκπρόσωπος της Ελλάδας,  στις 
διαπραγματεύσεις της πολιτικής ασύλου επί 20ετία. 
 
 

Η ένταξη των προσφύγων ως τμήμα του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου 
Πέτρος Μάστακας, Τμήμα Προστασίας Προσφύγων, Γραφείο Αντιπροσωπείας της Ύπατης 

Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα 

 
 
Σύντομο Βιογραφικό 
Ο Πέτρος Μάστακας είναι μέλος του προσωπικού της UNHCR. Έχει διατελέσει Νομικός 
Σύμβουλος στην Αθήνα, Ελλάδα (1999-2001), Λειτουργός Προστασίας στη Σόφια, 
Βουλγαρία (2002), Προϊστάμενος του Τοπικού Γραφείου στην Iriba, Chad (2005-2006), 
Λειτουργός Προστασίας στη Δαμασκό της Συρίας (2006-2010) και Γιαούντε, Καμερούν 
(2010-2011). Από τον Οκτώβριο του 2011 έχει μεταφερθεί στην Αθήνα και ασχολείται επί 
του παρόντος με βιώσιμες και άλλες λύσεις για τους πρόσφυγες και την ανιθαγένεια. Έχει 
συμμετάσχει στις αποστολές της UNHCR στην Τουρκία, τη Βόρεια Μακεδονία, την 
Ταϊλάνδη, το Σουδάν, το Λίβανο, την Ιορδανία, το Μπαχρέιν και την Κένυα. Ο Πέτρος 
Μάστακας εργάστηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Νεολαίας (1997) και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας 
Διοίκησης (1998-99) ενώ κατείχε τις θέσεις του Διευθυντή του Ελληνικού Συμβουλίου για 
τους Πρόσφυγες (2003-2004) και ανώτερου νομικού λειτουργού με την Διεθνή Καθολική 
Επιτροπή Μετανάστευσης-ICMC (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2011). Έχει δημοσιεύσει 
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ερευνητικές εργασίες και συλλογή κειμένων και παρεμβάσεων σε συνέδρια και σεμινάρια 
στους τομείς του Διεθνούς Δικαίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, του Προσφυγικό Δίκαιο 
καθώς και της Πολυμερούς Κοινοβουλευτικής Διπλωματίας. 
 

Ασκήσεις του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου στην Ελλάδα: αποτίμηση και 
προκλήσεις με αφορμή τον νέο νόμο περί διεθνούς προστασίας 

 Ελένη Κουτσουράκη, Δ.Ν., Νομική Υπηρεσία Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες - 
ΕΚΕΚΔΑΑΔ Πάντειο Πανεπιστήμιο 

 
Περίληψη Ομιλίας  
Η παρούσα συμβολή παρουσιάζει τα ζητήματα που προκύπτουν από την ενσωμάτωση και 
εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το άσυλο στην Ελλάδα. Ειδικότερα, μελετά τα 
προβλήματα σχετικά με την κατανομή της ευθύνης προστασίας των προσφύγων μεταξύ 
κρατών μελών της ΕΕ και τις επιμέρους προβλέψεις για τις διαδικασίες ασύλου και τις 
ελάχιστες συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο. Στη συνέχεια, εστιάζει στις 
προκλήσεις για το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου με αναφορές σε συγκεκριμένα 
παραδείγματα εφαρμογής της νομοθεσίας και της πολιτικής της ΕΕ στην Ελλάδα, από την 
προσφυγική «κρίση» του 2015 έως τον νέο νόμο περί διεθνούς προστασίας 4636/2019. 
 
Σύντομο Βιογραφικό  
Η Ελένη Κουτσουράκη είναι Υποσυντονίστρια της Νομικής Υπηρεσίας του Ελληνικού 
Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες και Ερευνήτρια στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και 
Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής Δράσης (ΕΚΕΚΔΑΑΔ) του 
Παντείου Πανεπιστημίου. Πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές της 
σπουδές στο Διεθνές Δίκαιο και στα Ανθρώπινα Δικαιώματα στα Πανεπιστήμια Sorbonne-
Panthéon και Panthéon-Assas, καθώς και μεταδιδακτορική έρευνα στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και 
στο Προσφυγικό Δίκαιο. Έχει δημοσιεύσει σχετικά επιστημονικά άρθρα, κεφάλαια σε 
συλλογικούς τόμους και έρευνες, συνεργάζεται με Πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και εκπροσωπεί πρόσφυγες ενώπιον των ελληνικών αρχών, 
δικαστηρίων και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 
 

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου και οι εθνικοί θεσμοί ανθρωπίνων δικαιωμάτων: 
προκλήσεις και συνέργειες 

 Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Γαβουνέλη, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

 

Σύντομο Βιογραφικό  

Τομείς Εξειδίκευσης: διεθνές δίκαιο, δίκαιο του περιβάλλοντος, ενέργεια, ανθρώπινα 

δικαιώματα 

Σπουδές: πτυχίο νομικής (Πανεπιστήμιο Αθηνών), μεταπτυχιακό στο διεθνές δίκαιο 

(Πανεπιστήμιο Cambridge) και διδακτορικό στο διεθνές δίκαιο του περιβάλλοντος 

(Πανεπιστήμιο Cambridge – βραβείο Paul Guggenheim). 

Η κ. Μαρία Γαβουνέλη είναι δικηγόρος Αθηνών, αναπληρώτρια καθηγήτρια στη Νομική 

Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και associate research 

fellow, Institute of Advanced Legal Studies, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου. Μετέχει στο 

διοικητικό συμβούλιο της Ομάδας Εργασίας κατά της Δωροδοκίας σε Διεθνείς 
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Επιχειρηματικές Συναλλαγές (Working Group on Bribery) στον Οργανισμό Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), έχοντας υπηρετήσει ως αντιπρόεδρος κατά την 

περίοδο 2005-2013. Είναι επίσης επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στην Ομάδα 

Κρατών κατά της Διαφθοράς (Group of States Against Corruption – GRECO) από το 2005. 

Είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (αναπληρωματικό: 2015, 

τακτικό: 2016-2018), Πρόεδρος του 5ου Τμήματος Διεθνούς Επικοινωνίας και Συνεργασίας, 

μέλος της European Coordination Committee (ECC) του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Εθνικών 

Θεσμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (European Network for National Human Rights 

Institutions – ENNHRI), συμπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας για το Άσυλο και την 

Μετανάστευση (Working Group on Asylum & Migration). Έχει εκτενές συγγραφικό έργο το 

οποίο περιλαμβάνει 4 μονογραφίες. Η Μαρία Γαβουνέλη μιλάει ελληνικά, αγγλικά, 

γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά και γερμανικά. 

 

Δημοσιονομική Επίδοση και Απόδοση των Συστημάτων Διαχείρισης Μεταναστευτικών 
Ροών της ΕΕ 

Καθηγητής Δημήτριος Σκιαδάς, Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών, Έδρα Jean Monnet Δημοσιονομικής Διακυβέρνησης της ΕΕ και Ελέγχου, 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

Περίληψη Ομιλίας 

To 2015 η ΕΕ βρέθηκε αντιμέτωπη με μια δραματική, άνευ προηγουμένου, αύξηση 

μεταναστευτικών ροών προς τις χώρες της, από χώρες κατ’ αρχήν από τη Συρία (οι σχετικές 

ροές είχαν έντονα προσφυγικά χαρακτηριστικά λόγω του εμφυλίου πολέμου εκεί) αλλά και 

γενικότερα από την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής, της Αφρικής 

και της Ασίας. Ως απάντηση σε αυτή την πρόκληση η ΕΕ ανέπτυξε μια στρατηγική η οποία 

περιελάμβανε σειρά μέτρων, σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 

επίπεδο. Ενδεικτικά, ειδικά για την Ελλάδα και την Ιταλία (κύριες χώρες πρώτης υποδοχής 

των μεταναστευτικών ροών) διατέθηκαν περίπου 1,031 δις ευρώ και 510 δις ευρώ 

αντίστοιχα, μέσω του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την υλοποίηση 

δράσεων μέσω των Κέντρων Υποδοχών και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ-hotspots), ενώ 

διαμορφώθηκε ένα σχήμα μετεγκαταστάσεων σε όλη την ΕΕ και δόθηκε έμφαση στη 

βελτίωση των διαδικασιών χορήγησης ασύλου ή επιστροφής στη χώρα προέλευσης. Οι 

ενέργειες αυτές εξετάστηκαν πρόσφατα από το Ελεγκτικό Συνέδριο αναδεικνύοντας 

ενδιαφέροντα συμπεράσματα για την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα τους.    

 

Σύντομο Βιογραφικό 

Ο Δημήτριος Β. Σκιαδάς, MJur, είναι Καθηγητής Ευρωπαϊκής Διακυβέρνησης και κάτοχος 

Έδρας Jean Monnet, στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. Είναι ένας επιτελής και έμπειρος ακαδημαϊκός με πολυάριθμες συνεισφορές 
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και αποδεδειγμένη ιστορία εργασίας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένου 

του CEDEFOP, του Υπουργείου Παιδείας στην Ελλάδα, της Επιτροπής Παιδείας του 

Συμβουλίου της ΕΕ, της Bologna Follow Up Group), καθώς και στον δημόσιο τομέα και στα 

θεσμικά όργανα της ΕΕ. Έχει συγγράψει εννέα βιβλία, διάφορες συνεισφορές σε 

συλλογικούς τόμους και πολυάριθμα επιστημονικά άρθρα. Είναι ειδικευμένος στην 

ανάλυση πολιτικής, το Eυρωπαϊκό και το Δημόσιο Δίκαιο, τη διδασκαλία και την έρευνα. 

Έχει σπουδάσει Δίκαιο της ΕΕ στο Πανεπιστήμιο του Durham, όπου έλαβε το διδακτορικό 

του δίπλωμα. Του έχει απονεμηθεί η Έδρα Jean Monnet για τη Δημοσιονομική 

Διακυβέρνηση και τον Έλεγχο της ΕΕ. 

Συντονισμός: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δέσποινα Αναγνωστοπούλου  
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Ακαδημαϊκή Συντονίστρια του έργου Jean 

Monnet Project EUVadis, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δέσποινα Αναγνωστοπούλου διδάσκει Δίκαιο και Ανθρώπινα 

Δικαιώματα της ΕΕ στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο της 

Κύπρου. Από το 2014 της έχει απονεμηθεί η Έδρα Jean Monnet «Νέες Διαστάσεις των 

Νομικών Σπουδών της ΕΕ» (2012-2015) και η Έδρα UNESCO «Διαπολιτισμικής Πολιτικής για 

μία Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια». Έχει επίσης αναλάβει τον Ακαδημαϊκό 

Συντονισμό του Κέντρου Αριστείας Jean Monnet «Έρευνα σε κρίσιμα ζητήματα της 

ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης» του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2015-2019). Έχει εργαστεί ως 

ερευνήτρια στο δίκαιο της ΕΕ στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου. 

Είναι συγγραφέας και / ή εκδότης πάνω από 70 δημοσιεύσεων. Είναι μέλος του Ινστιτούτου 

Ευρωπαϊκού Δικαίου της Βιέννης και μιλάει αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά. 
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Discussion coordinator: Nikolas Vafeiadis, Journalist, Antenna Group 

 
 
Nikolas Vafiadis was born in Athens in 1961. He studied Geology at the National University of 
Athens and specialized in Geochemistry and Petrology through X-Ray Diffraction. He started 
his PhD on the deposits of Wolfram in Greece, which he later abandoned and started 
working as a journalist. He was awarded a scholarship from the British Council and –after his 
studies- received an MA degree in International Journalism from the City University of 
London. 
He has worked for many influential Greek newspapers (including Eleftherotypia, Kathimerini 
and Kerdos), the Financial Times, radio stations (including BBC World Service, ANT-1 Radio), 
magazines (including Georama) and TV stations. His reports have been broadcast by many 
international media (including CNN, Sky News, CBS News, Al Jazeera, RAI, TRT World, etc.). 
The last 32 years he works for the ANTENNA Group. He moderates seminars and congresses 
organized by think-tanks or Universities and anchors events of a Byzantine choir, a 
Bollywood dancing school and contributes to the presentation of the Athens’ Classical 
Marathon Gala.   
He is currently the Head of the Foreign News Department of ANT-1 TV and one of the news 
anchors, while he teaches International Journalism at the ANT-1 Media Lab and “Mass 
Media and Social Media in Disasters and Crises” for post-graduate students at the 
Department of Geology and Geo-environment of the University of Athens. 
He has covered a dozen wars from the front lines and has interviewed many world leaders 
(including Nelson Mandela, Mikhail Gorbatsev, George Bush, Yasser Arafat, Tassos 
Papadopoulos, Jesse Jackson, Shimon Perez, Hamid Karzai, Jimmy Carter, Tomislav Nikolic, 
Turgut Ozal, John Major, George W. Bush, Alexander Kwasniewski, Ion Iliescu, Sali Berisha, 
Alexandar Vucic, Kiro Gligorov, Slobodan Milosevic, Radovan Karadzic and others). 
His distinctions include the Botsis Foundation Award in 1993 <for his subjective coverage of 
the wars in the Gulf, in Nagorno Karabakh, in Yugoslavia and other hot spots of the planet>, 
the national television award as <the best war correspondent> in 1994, the Distinction of 
the Municipality of Athens <for his coverage of the war in Kosovo> in 1999, the Medal of the 
Friends of Scouts in 2000, the Ecumenical Hellenism Award in 2002, the Distinction of the 
Union of Journalists <for the coverage of the war in Iraq> in 2003, the medal of the Piraeus 
and islands’ UNESCO club in 2007, the distinction for his overall career as a journalist from 
the Greek Football Trainers’ Association in 2009, in 2011 the Apollo Award for social 
achievements and in 2016 the European Amerigo Media Award in Florence <for his overall 
contribution to the Media>. In 2003 he was named <Reporter of the Year> in the National 
Television Awards for his coverage of the War in Iraq.  
He is married with two sons, plays the guitar and sings. 
Tel. N. +30 210 6886472 - +30 6944 603031  

Roundtable Discussion 1: Minorities and immigrants’ 
representation in the European media and social networks 
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E-Mail: vafiadisn@antenna.gr – vafiadisn@gmail.com 
 
 
 

Keynote speech: European Media Discourses of the refugee 'crisis' and human rights 
Professor Christos Fragonikolopoulos, School of Journalism and Mass Communications, Jean 

Monnet Chair, European Integration Journalism, Aristotle University of Thessaloniki 

 
 
Christos Fragkonikolopoulos is a professor of international relations in the Department of 
Journalism and media at the Aristotle University of Thessaloniki, and the holder of the Jean 
Monnet chair with the subject of journalism of European integration. He studied politics and 
governance and received his PhD in international relations from the University of Kent in 
Canterbury (United Kingdom). He is the author of EU books: The inevitable Challenge of 
democratic legitimacy (epicenter 2017), the global role of non-governmental organizations 
(Sideris, 2007), the democratization of global governance: An Introduction to the 
cosmopolitical democracy (together with the President of the Republic, Sideris 2010), the ' 
national issues ' in the vortex of the media (together with G. Plió, Sideris 2011), International 
Conflicts: confrontation and resolution (together with a. Irakleidi and G. Kosako, I. Sideris 
2004). Editor/co-editor of media books, society and Politics (Ι. Sideris, 2005). 
He has published more than 40 chapters in collective volumes and texts in journals such as 
Global Society, The Round Table, Nordicom, Etudes Helleniques, Greek Review of Political 
Science, Greek Review of Communication, Journal of Contemporary European Studies, 
Journal of Media and Cultural Politics, Place Branding and Public Diplomacy, Global Media 
Journal, Diplomacy and Statecraft, Global Discourse, Bridges, Journal of International 
Electronic Governance, New Perspectives on European Society and Politics, Media 
Dialogues, Journalism and Journal of Greek Culture and Communication. He is also a co-
editor of the book Transnational Celebrity Activism: Changing the World? (Intellect, 
University of Chicago Press 2011). 
 

Causing fleeing and refugees: instrumentalizing escape flows in internationall conflict 
zones and media blame games 

 Professor Sophia Kaitatzi – Whitlock, School of Journalism and Mass Communications, 
Aristotle University of Thessaloniki 

 
 
Dr Sophia Kaitatzi-Whitlock is professor of Politics and Political Communication at the School 
of Journalism and Mass Communication, in the Faculty of Economic & Political Sciences of 
Aristotle University of Thessaloniki. She has published extensively on political culture and 
the media, on European audiovisual policy-making, political communication, reporting crises 
and conflicts, EU cultural policies and on the political economy of the media. She is the 
author of several books on communication theory, political communication and digital 
information economy. Her book: ‘Europe’s Political Communication Deficit’ was met with 
broad critical acclaim. She edited books and published several book chapters and scientific 
articles. 
Dr Kaitatzi-Whitlock was an invited media expert by the European Parliament and by a EU 
media conferences, such as the German EU Presidency conference ‘More Trust in Contents’ 
in Leipzig (2007) and the Finnish EU Presidency media conference: ‘Europe in Vision’, 
convened in Helsinki (2006). She participated in pan-European and global research projects 
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and was vice-chair (2001-2005) of the pan-European research network COST A20 on ‘The 
Impact of the Internet on Mass Media in Europe’.  
Dr Kaitatzi-Whitlock held elected offices in the scientific associations of communication. She 
served in the International Council of the International Association for Media and 
Communication Research (IAMCR, 2004-2012) and founded the Political Communication 
Section of the European Communication Research and Education Association (ECREA) of 
which she was the chair from 2006 - 2010.  
Sophia Kaitatzi-Whitlock's publications are proposed readings in various university teaching 
programmes internationally. She was hosted as a researcher by the Chinese Academy of 
Social Sciences in 2017 and lectured in universities, such as the BFSU, Beijing. 
 

Mass migration in the Black Sea and Eastern Mediterranean: challenges and opportunities 
to be studied 

 Associate Professor Grigorios Zarotiadis, Dean of the School of Economic and Political 
Sciences, Aristotle University of Thessaloniki 

 
Grigorios Zarotiadis was born on 23 February 1972 in Thessaloniki. He studied social and 
economic sciences at Johannes Kepler Universitaet in Linz – Austria. During his PhD he spent 
a year at UMIST (University of Manchester – Institute for Science and Technology). He serves 
in the Department of Economics, IPP School, AUTH, at the level of Associate Professor. His 
research concerns the international economic and economic growth and development. He 
participates in the work of the Institute of Social Research "Dimitris Batsis" from the post of 
Vice president. Respectively, vice-president of the ASECU – Association of the Economic 
Universities of Southern and Eastern Europe and the Black Sea region zone. 
 

Issue-specific framing of immigration coverage and its effects 
Associate Professor Ioannis Konstantinidis, Department of International and European 

Studies, University of Macedonia 

 
Abstract 
Salience of immigration issues in media coverage eventually influences audiences’ political 
attitudes, as well as party preferences. This effect appears more pronounced when media 
coverage provides valenced news stories on immigration, and frames immigration as 
threatening for the host community. Threats concerning the economy, culture, or security 
are especially influential on attitudes toward migrant groups; moreover, they can lead to 
activation of stereotypical cognitions of migrant groups. In addition to discussing these 
issues in depth, my review will also focus on comparative findings across Europe. 
 
 
Curriculum Vitae 
Iannis Konstantinidis holds a Ph.D. in British Politics from the Department of Government, 
University of Essex, UK. He has also studied Quantitative Methods (MA) at the University of 
Essex and Computer Science (BSc) at the University of Macedonia, Greece. He is currently an 
Associate Professor in Political Behaviour and Research Methodology at the Department of 
International and European Studies, University of Macedonia, Greece. His research interests 
focus on voting behaviour and political parties. He is the author of Making Choices (Tziola, 
2017 [in Greek]) and he is co-editor (with N.Marantzidis and T.S.Pappas) of Parties and 
Politics in Greece: New Developments (Kritiki, 2009 [in Greek]) and editor of the Greek 
edition of Tim Bale’s European Politics: A Comparative Approach originally published by 
Palgrave Macmillan in 2008 (Kritiki, 2011) as well as the Greek edition of Rod Hague’s and 
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Martin Harrop’s Comparative Politics and Government originally published by Palgrave in 
2005 (Kritiki, 2012) and Kenneth Newton's and Jan W. Van Deth's Foundations of 
Comparative Politics published by Cambridge University Press in 2016 (Tziolas, 2017). Most 
recent journal publications appear in Party Politics, Crime, Law and Social Change, 
Comparative European Politics, Representation, Journal of Political Marketing, International 
and European Politics. From 2012 to 2015, he has been the principal co-ordinator of an EU-
funded, three-year research project on measuring political radicalism in Greece. He has also 
been involved as a member of the Main Research Team in four other EU-funded research 
projects during the same period. He is the founder of the Greek Elections, Public Opinion 
and Parties Standing Group of the Hellenic Political Science Association and Member of the 
Executive Committee of the Hellenic Political Science Association. He has also been the 
Academic Coordinator of the Public Opinion Research Unit of the University of Macedonia 
from 2010 until May 2015. From June 2015 to January 2019, he has also worked as a head 
director in the polling business. 
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Keynote speech The two sides of the mirror: stereotypes of and from people on the move 
in Europe and Discussion Coordinator: Assistant Professor Eleni Sideri 

 Department of Balkan, Slavic & Oriental Studies, University of Macedonia 

 
Abstract 
 
Stereotypes, as S. Hall stated (1997), are signifying practices. They generate meaning and 
they are (re)produced by it. In the context of European Othering, historical legacies and 
present migration and refugee flows seem to interconnect in a complex process of b-
ordering of inclusions and exclusion, of European Selves and Others. My presentation will 
show how different stereotypes of people on the move are critically reflected and 
challenged by the subject stereotypes try to represent in a unifying way. 
 
Curriculum Vitae 
Degree: French Language and Literature (AUTH, 1996), Film Studies (School of Fine Arts, 
AUTH, 2016) Postgraduate: Social Anthropology (SOAS / Univ. Of London, 1997) 
Language and Communication Sciences, direction: Sociolinguistics (AUTH / 
Interdepartmental, 2000) Middle Eastern and Middle Eastern Studies (SOAS / Univ. Of 
London, 2002) PhD: PhD in Social Anthropology (SOAS / Univ. Of London 2006) 

 

How Americans are perceived in Greece 
 Dr. David Wisner, Executive Director, Dukakis Center for Public and Humanitarian Service, 

American College of Thessaloniki 

 
Curriculum Vitae 
 
I have taught in France, in the United States, and, since 1994, at the American College of 
Thessaloniki. During my most active period of scholarly activity, in the 1990s and early 
2000s, I worked in the interstices of politics, culture, and the history of ideas. I have 
published a monograph on the origins of the French Revolution and several studies on 
cultural institutions in eighteenth-century France and during the revolutionary period. I 
also have a side interest in theories of historical knowledge and have written at some 
length on neo-idealist epistemology. To the extent that my current administrative duties 
permit, I write and speak now mostly on policy issues stemming from my work as 
Executive Director of the Dukakis Center. One current project has to do with the origins 
of democratic regimes. I appear occasionally as a guest commentator in Greek broadcast 
and print media. At ACT I currently teach a junior seminar in applied ethics, and senior 
seminars in diplomacy and in US policy in Southeast Europe. I am formerly an alpine 
cyclist and play classical guitar. 

Roundtable discussion 2: Stereotypes, How the Europeans see and 
are perceived by the non-Europeans 



12 

 

 

The role of the Greek Police in protecting Human Rights 
 Asimina Gkontolia, Police Captain, Head of the Department for Counter Racist Violence in 

Thessaloniki 

 
Abstract 
Racial violence is a particular affront to human dignity and in view of the dangerous 
consequences requires strong vigilance and the dynamic response of the Police Service. 
It should be noted that the effort to this end is continuous and does not concern just the 
piecemeal approach of incidents occurred, but seeks to develop a culture of human 
rights thinking and culture. So, required is the use of all available legal remedies to 
combat racism and intolerance, thereby reinforcing democracy's vision of a society 
where the difference should not be considered a threat, but a contribution to the 
enrichment of cultural identity. 
 

How Greeks see Americans and British and how Greeks are perceived after returning 
home 

Alexandros Kyriakidis, PhD candidate, on a scholarship of the Greek State Scholarship 
Foundation (IKY), Deputy Head of the Research Unit "European Policies and Democracy", 

Dept. of International and European Studies, University of Macedonia 

 
Abstract 
 The aim of this contribution is to discuss the view of the 'other' from the perspective of 
an EU citizen. Through sharing the experiences obtained in the USA and the UK, the 
image that foreigners is discussed. That does not only pertain to international persons, 
but also persons from one EU member state that reside in another EU member state. 
Finally, the perspective of an EU citizen returning home after many years is developed. 
How do individuals from the same state face a person who returns after having lived 
abroad for many years? 
 
Short Bio 
Alexandros Kyriakidis is a PhD candidate on a scholarship of the Greek State Scholarship 
Foundation (IKY) and Deputy Head of the Research Unit "European Policies and 
Democracy" of the Department of International and European Studies of the University 
of Macedonia. He holds a M.Sc. on Global Politics from the University of Southampton in 
the UK and a B.A. on Political Science from the College of Wooster – Ohio, USA. He has 
worked as a researcher at various projects and his papers have been published by 
distinguished publishing houses. 
 

How Africans are perceived in Greece and Europe and vice versa 
 Ayodele Onijigin, Post graduate student, University of Macedonia 

 
Abstract 
Perception and reality are two different worlds. Stories, books, history help shape 
people’s perceptions that become a widely held but fixed and oversimplified image or 
idea of a particular type of person. But experiences bring out the reality of the situation 
which either confirm your perception or debunk it. Most of the times, reality is 
completely different from the image or idea we all have in our minds.  
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Curriculum Vitae 
Onijigin Ayodele Lawrence is from Nigeria. He has a bachelor’s degree in chemical 
engineering from University of Benin, Nigeria. Mr. Ayodele has also had the opportunity 
of having a couple of postgraduate master’s degrees in engineering, economics (Logistics 
and supply chain management) and International public administration. He is presently 
interested in issues such as politics and economics, human rights, migration studies in 
African context. 
 
 

Στερεότυπα 
 Στέλιος Τσάνγκ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


