
 

Βιογραφικά των ομιλητών και ομιλητριών 

Jürgen Blechinger: εργάηεται ςαν νομικόσ ςτο τμιμα Μετανάςτευςθσ και κζματα του Ιςλάμ ςτο Ανϊτερο υμβοφλιο 

τθσ Ευαγγελικισ Εκκλθςίασ του Baden και είναι υπεφκυνοσ ςτθ Διακονία του Baden για τουσ μετανάςτεσ και 

πρόςφυγεσ, όπου διευκφνει ζνα διαπολιτιςμικό πρόγραμμα. 

Ευτυχία Βουτυρά: Κακθγιτρια, διδάςκει ςτο Σμιμα Βαλκανικϊν, λαβικϊν και Ανατολικϊν πουδϊν του 

Πανεπιςτθμίου Μακεδονίασ ςτθ Θεςςαλονίκθ. ποφδαςε Φιλοςοφία (University of Chicago, Harvard University) και 

Κοινωνικι Ανκρωπολογία (University of Cambridge). Ωσ ανκρωπολόγοσ ζχει κάνει επιτόπια ζρευνα ςτθν Κεντρικι 

Αςία, Καφκαςο και Ευρωπαϊκι Ρωςία, κακϊσ και ςε ςτρατόπεδα προςφφγων ςτθν Αφρικι και Μζςθ Ανατολι.  

Ζφη Γελαςτοποφλου: γεννικθκε ςτθν ορεινι Καςτοριά το 1981 και ςποφδαςε Κοινωνικι Εργαςία ςτθν Πάτρα. 

Εργάηεται ωσ κοινωνικι λειτουργόσ από το 2005 ενϊ από το 1996 ςυμμετείχε ςε κοινωνικζσ ομάδεσ. Ζκανε 

μεταπτυχιακό ςτθν Περιβαλλοντικι Εκπαίδευςθ εςτιάηοντασ ςτθ διαδικαςία διαμόρφωςθσ τθσ κοινωνικισ δομισ 

των ορεινϊν αγροτικϊν περιοχϊν τθσ χϊρασ μασ. 

Markus Jäger: μετά από μια ςφντομθ καριζρα ωσ τραπεηίτθσ ςτθ Γερμανία, ο Markus Jäger ςποφδαςε Φιλοςοφία, 

Νομικι, Πολιτικζσ Επιςτιμεσ και τισ Διεκνείσ χζςεισ ςτθ Γερμανία, τθ Γαλλία και τθν Ελβετία. Εντάχκθκε ςτο 

υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ το 1989 και είναι ςιμερα επικεφαλισ τθσ Διεφκυνςθσ Μετανάςτευςθσ, αφοφ υπθρζτθςε, 

μεταξφ άλλων, ωσ αναπλθρωτισ διευκυντισ ςτθ Διεφκυνςθ για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα. Από το 2000 ζωσ το 

2002 υπθρζτθςε ωσ αναπλθρωτισ διευκυντισ νομικϊν κεμάτων και ςτθ ςυνζχεια ωσ γενικόσ ςφμβουλοσ ςτθν 

Ιντερπόλ. 

Bernd Kasparek: μακθματικόσ και υποψιφιοσ διδάκτωρ ςτθν πολιτιςτικι ανκρωπολογία. Είναι μζλοσ του δικτφου 

Kritische Migrations- und Grenzregimeforschung και μζλοσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ ζνωςθσ ερευνθτϊν 

bordermonitoring.eu, θ οποία δραςτθριοποιείται κυρίωσ ςε κζματα που αφοροφν τα ςφνορα τθσ Ευρϊπθσ. 

Άννα Κοκτςίδου: ςυντάκτθσ ςτον τθλεοπτικό ςτακμό SWR. Κφρια κζματα τθσ εναςχόλθςισ τθσ είναι θ 

μετανάςτευςθ, το άςυλο, θ διαπολιτιςμικότθτα και θ Ελλάδα. Γεννικθκε το 1962 ςτθν Ελλάδα και ηει από το 1970 

ςτθ Γερμανία. ποφδαςε Γερμανικι Φιλολογία και Παιδαγωγικι ςτο Tübingen και ςυνζχιςε ωσ αςκοφμενθ ςτο 

ραδιόφωνο. Από το 2001 είναι μζλοσ τθσ Διεκνοφσ Επιτροπισ του Διμου τουτγάρδθσ και ςτθν πρωτοβουλία 

«Καλθμζρα Γερμανία», θ οποία διοργανϊνει ςτθ τουτγάρδθ ελλθνογερμανικζσ  πολιτιςμικζσ εκδθλϊςεισ. 

Karl Kopp: κοινωνικόσ επιςτιμονασ, εργάηεται απο το 1992 ςτα κεντρικά γραφεία τθσ οργάνωςθσ PRO ASYL ςτθ 

Φρανκφοφρτθ. Απο το 1999 είναι ο υπεφκυνοσ για κζματα ευρωπαικισ πολιτικισ τθσ οργάνωςθσ. Aπό το 2001 ζωσ 

το 2009 ιταν μζλοσ του προεδρείου του Ευρωπαϊκοφ υμβουλίου Προςφφγων (ECRE). 

Yonus Muhammadi: μεγάλωςε ςτθν επαρχία Γκάηνι ςτο ανατολικό Αφγανιςτάν. ποφδαςε ιατρικι και 

ςυνεργάςτθκε από το 1994 με τον αφγανικό Ερυκρό ταυρό, ενϊ αγωνίςτθκε και για τα δικαιϊματα των γυναικϊν 

ςτο Αφγανιςτάν. Σο 2001 - 2002 ςυνεργάςτθκε με τουσ Γιατροφσ του Κόςμου και από το 2002 ζωσ το 2006 με το 

Ιατρικό Κζντρο Αποκατάςταςθσ Θυμάτων Βαςανιςτθρίων. τθν Ελλάδα δραςτθριοποιείται από το 2007 ςτθν 

αφγανικι κοινότθτα και αντιπροςωπεφει από το 2010 το Ελλθνικό Φόρουμ Προςφφγων.  

Tanja R. Müller: είναι Επίκουρθ Κακθγιτρια ςτο Ινςτιτοφτο Αναπτυξιακισ Πολιτικισ και Διαχείριςθσ του 

Πανεπιςτθμίου του Μάντςεςτερ και διευκφντρια ερευνϊν του Humanitarian and Conflict Response Institute (HCRI) 

ςτο Πανεπιςτιμιο του Μάντςεςτερ. Η ζρευνά τθσ επικεντρϊνεται κυρίωσ ςτισ επαναςτατικζσ κοινωνίεσ, ςτισ 



ανκρωπιςτικζσ παρεμβάςεισ και ςτα δικαιϊματα των περικωριοποιθμζνων κοινοτιτων παγκοςμίωσ, με ιδιαίτερθ 

ζμφαςθ ςτουσ πρόςφυγεσ. 

Απόςτολοσ Παπαδόπουλοσ: κακθγθτισ, ζχει εργαςτεί ωσ ερευνθτισ και υπεφκυνοσ ζργου ςε πολυάρικμα ερευνθ-

τικά προγράμματα. Ζχει δθμοςιεφςει μεγάλο αρικμό άρκρων ςε ακαδθμαϊκά περιοδικά, ςε πρακτικά ςυνεδρίων και 

ςε ςυλλογικοφσ τόμουσ. Ζχει κάνει εκτεταμζνθ ζρευνα ςχετικά με τθ μετανάςτευςθ ςτισ αγροτικζσ και αςτικζσ 

περιοχζσ εςτιάηοντασ ςτθν ζνταξθ των μεταναςτϊν ςτισ τοπικζσ αγορζσ εργαςίασ, κακϊσ και τθν κοινωνικι και 

χωρικι κινθτικότθτα τουσ. 

Μιλτιάδησ Παφλου: είναι αποςπαςμζνοσ εκνικόσ εμπειρογνϊμονασ τθσ Τπθρεςίασ Θεμελιωδϊν Δικαιωμάτων τθσ 

ΕΕ ςτθ Βιζννθ. Ζχει εργαςτεί για πολλά χρόνια ςτθν ζρευνα και ςτθν υποβολι εκκζςεων ςχετικά με τα ανκρϊπινα 

δικαιϊματα, τθ μετανάςτευςθ, τα εγκλιματα μίςουσ, των διακρίςεων, τθσ ιςότθτασ και τθσ ζνταξθσ, ςε ςυνεργαςία 

με ελλθνικά, ευρωπαϊκι και διεκνι κεςμικά όργανα και οργανιςμοφσ. 

Judith Sargentini: γεννικθκε το 1974 ςτο Άμςτερνταμ και είναι μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου με τθν Ομάδα 

των Πραςίνων/Ευρωπαϊκισ Ελεφκερθσ υμμαχίασ. ποφδαςε φγχρονθ Ιςτορία ςτο Πανεπιςτιμιο του Άμςτερνταμ. 

Ήταν υπεφκυνθ επικοινωνίασ ςτο Ευρωπαϊκό Κζντρο Ενθμζρωςθσ των Νζων για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και 

πρόεδροσ τθσ παράταξθσ GroenLinks ςτο δθμοτικό ςυμβοφλιο του Άμςτερνταμ με ενεργό δράςθ ωσ δθμοτικι 

ςφμβουλοσ.  

Μαρία Σταυροποφλου: είναι δικθγόροσ και αςχολείται από το 1990 κυρίωσ με κζματα μεταναςτϊν και προςφφγων. 

Από το 1990 ζωσ το 2011 εργάςτθκε για τα Ηνωμζνα Ζκνθ ςτθν Ακινα, ςτθ Γενεφθ, ςτθ Νζα Τόρκθ κακϊσ και ςε 

άλλεσ χϊρεσ. Η Μαρία ταυροποφλου κατζχει τον ακαδθμαϊκό τίτλο „Master of Laws“ ςε κζματα ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων και Ευρωπαϊκοφ Δικαίου από τθ Νομικι χολι του Πανεπιςτθμίου του Χάρβαρντ και από το University 

College of London αντίςτοιχα. 

Δζςποινα Συρρή: ςποφδαςε φιλοςοφία ςτο ΑΠΘ και είναι πρόεδροσ τθσ υμβίωςθσ. υνεργάςτθκε με επιςτθμονικά 

κζντρα, όπωσ το Centre for Holocaust and Genocide Studies ςτο Άμςτερνταμ, το Migration Netzwerk του Ελεφκερου 

Πανεπιςτθμίου Βερολίνου, κακϊσ και με διεκνείσ οργανϊςεισ ςχετικά με κζματα βίασ και ςυγκροφςεων, ανάπτυξθσ 

και μετανάςτευςθσ. υμμετείχε ςε προγράμματα επείγουςασ ανκρωπιςτικισ βοικειασ, ανκρϊπινων δικαιωμάτων 

και αναπτυξιακισ ςυνεργαςίασ ςτo πλαίςιο Διεκνϊν Μθ Κυβερνθτικϊν Οργανιςμϊν από το 1988 ζωσ ςιμερα ςτισ 

χϊρεσ τθσ νοτιότερθσ Αφρικισ, ανατολικισ και νοτιοανατολικισ Ευρϊπθσ. 

Αναςτάςιοσ Τελίδησ: είναι Εντεταλμζνοσ φμβουλοσ για κζματα Μεταναςτευτικισ Πολιτικισ και Δθμοτικόσ 

φμβουλοσ του Διμου Θεςςαλονίκθσ. Γεννικθκε το 1988 ςτθν πρϊθν οβιετικι Ζνωςθ από οικογζνεια Ποντίων που 

κατάγεται από το οχοφμι του Καυκάςου και από τθν Σραπεηοφντα. Από το 1990 κατοικεί ςτθν Θεςςαλονίκθ. Είναι 

τελειόφοιτοσ του  Σμιματοσ Λογιςτικισ και Χρθματοοικονομικισ του Πανεπιςτθμίου Μακεδονία. Είναι επίςθσ μζλοσ 

τθσ ΜΚΟ Κάκε Μζρα Πολίτθσ. 

Γιώργοσ Τςαρμπόπουλοσ: είναι από τον Νοζμβριο του 2006 ζωσ ςιμερα επικεφαλισ του Γραφείου τθσ Τπατθσ 

Αρμοςτείασ του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ ςτθν Ελλάδα. Σο διάςτθμα Μάιοσ 2002-Οκτϊβριοσ 2006 ιταν περιφε-

ρειακόσ ςυντονιςτισ του Γραφείου ςτο Μεντεγίν, Κολομβία, τθσ Τ.Α. του ΟΗΕ για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα. υμμε-

τείχε από το 1995 ζωσ το 2002 ςε αποςτολζσ τθσ Τ.Α. του ΟΗΕ για τα Ανκρϊπινα Δικαιϊματα ςτθ Ρουάντα, τθν Αγκό-

λα και το Ανατολικό Σιμόρ. Παράλλθλα ιταν από το 1989 ζωσ το 2001 δικθγόροσ ςτο Σμιμα Διεκνϊν Δραςτθριοτι-

των του ΤΠΕΧΩΔΕ. 

Κωςτήσ Τςιτςελίκησ: είναι Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ και διδάςκει διεκνζσ δίκαιο και δικαιϊματα ςτο Πανεπιςτιμιο 

Μακεδονίασ. Είναι πρόεδροσ τθσ Ελλθνικισ Ζνωςθσ Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου (2011-). υγγραφζασ μελετϊν ςε 

κζματα μειονοτιτων, μεταναςτϊν και δικαιωμάτων, ζχει επίςθσ ςυμμετάςχει ςε αποςτολζσ εκδθμοκρατιςμοφ των 

Ηνωμζνων Εκνϊν του ΟΑΕ. 

Πάνοσ Χριςτοδοφλου: γεννικθκε το 1972 ςτθν Ακινα. ποφδαςε Νομικά ςτο Πανεπιςτιμιο Ακθνϊν και Ανκρϊπινα 

Δικαιϊματα ςτο Πανεπιςτιμιο του Λονδίνου. Ζχει εργαςτεί ωσ δθμοςιογράφοσ ςτθν εφθμερίδα ΣΑ ΝΕΑ και ζχει 

ςυνεργαςτεί με διάφορουσ φορείσ ςε κζματα αςφλου και ανκρωπίνων δικαιωμάτων. ιμερα είναι διευκυντισ ςτο 

Ελλθνικό υμβοφλιο για τουσ Πρόςφυγεσ. 


