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Α. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΧΜΑ 

Γελλήζεθα ζηηο 23 Ηνπλίνπ 1967 ζην ηξαζβνύξγν (Γαιιία). 

Απνθνίηεζα από ην Πεηξακαηηθό ρνιείν Θεζζαινλίθεο ηνλ Ηνύλην ηνπ 

1985 (βαζκόο ιίαλ θαιώο). Σνλ Οθηώβξην ηνπ 1986 μεθίλεζα ηηο ζπνπδέο 

κνπ ζην Ννκηθό Σκήκα ηεο Ννκηθήο ρνιήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. 

 

I. ΣΙΣΛΟΙ ΠΟΤΓΧΝ 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 1990 έιαβα ην πηπρίν ηεο πξναλαθεξζείζαο 

ρνιήο κε βαζκό ιίαλ θαιώο. 

Σνλ επηέκβξην ηνπ 1990 γξάθηεθα ζηνλ Κύθιν Μεηαπηπρηαθώλ 

πνπδώλ ηνπ Σνκέα Γηεζλώλ πνπδώλ (Γηεζλέο Γίθαην) ηεο Ννκηθήο 

ρνιήο ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο απ' όπνπ θαη 

απνθνίηεζα έπεηηα από επηηπρείο εμεηάζεηο ζηα καζήκαηα Γηεζλέο Γίθαην, 

Γηεζλείο ρέζεηο, Γηπισκαηηθή Ηζηνξία θαη κε ηελ εθπόλεζε 

δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε ζέκα "Από ηελ αξρή ηεο κε επέκβαζεο κέρξη 

ην δηθαίσκα αλάκεημεο ζηηο εζσηεξηθέο ππνζέζεηο ηνπ θξάηνπο" ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 1993 κε βαζκό άξηζηα. 

Από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1991 παξαθνινύζεζα κεηαπηπρηαθέο 

ζπνπδέο Γηεζλνύο Γηθαίνπ ζηε Ννκηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Robert 

Schuman ηνπ ηξαζβνύξγνπ. Έπεηηα από επηηπρείο εμεηάζεηο ζηα 

καζήκαηα Droit International Public, Droits de l'Homme, Droit 

International Privé, Droit des Organisations Internationales θαη ηελ 

εθπόλεζε δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κε ζέκα "Droits linguistiques des 

minorités" έιαβα ηνλ Απξίιην ηνπ 1993 ην πηπρίν DEA de Droit 

International. 

Σνλ Απξίιην ηνπ 1992 ππήξμα ππόηξνθνο ηεο Γηεύζπλζεο 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο γηα ηελ 

εθπόλεζε κειέηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γ. Υξηζηόπνπιν, κε ζέκα "La 

protection des minorités linguistiques en Europe. Cadre juridique et 

activités des institutions européennes" (ζει. 106). 

Από ηνλ Μάξηην κέρξη ηνλ Ηνύλην ηνπ 1992 ππήξμα αζθνύκελνο ηνπ 

Γηεζλνύο Ηλζηηηνύηνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ ηνπ ηξαζβνύξγνπ, 

όπνπ θαη εθπόλεζα (ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γ. Υξηζηόπνπιν) κειέηε κε 

ηίηιν "La mise en place d‟une norme européenne pour la protection des 

minorités" (ζει. 165). 

Σνλ Ηνύιην ηνπ 1992 ζπκκεηείρα σο ππόηξνθνο ζηελ 23ε ύλνδν 

Γηδαζθαιίαο ηνπ Γηεζλνύο Ηλζηηηνύηνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ ζην 

ηξαζβνύξγν. 

Σνλ Μάξηην ηνπ 1991 άξρηζα ηελ εθπόλεζε δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 

ζην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο ζρεηηθά κε ηε λνκηθή πξνζηαζία 

ησλ κεηνλνηήησλ κε επνπηεύνληεο θαζεγεηέο ηνπο Κξαηεξό Ησάλλνπ, 

ηέιην Πεξξάθε θαη Παξνύια Νάζθνπ-Πεξξάθε. Σνλ Ηνύλην ηνπ 1995 

ππνζηήξημα επηηπρώο (κε βαζκό άξηζηα) ηε δηαηξηβή κνπ κε ηνλ ηίηιν "Ζ 

δηεζλήο θαη επξσπατθή πξνζηαζία ησλ γισζζηθώλ δηθαησκάησλ ησλ 

κεηνλνηήησλ θαη ε ειιεληθή έλλνκε ηάμε" θαη απέθηεζα ηνλ ηίηιν ηνπ 



δηδάθηνξα. Ζ δηαηξηβή εθδόζεθε από ηνλ εθδνηηθό νίθν Α.Ν. άθθνπια 

ην 1996 (ζει. 451). 



II. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

 

α. ηο σμβούλιο ηης Δσρώπης 

 

Από ηνλ επηέκβξην έσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1992 ππήξμα 

αζθνύκελνο ζηε Γηεύζπλζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο Δπξώπεο θαη ζηε ζπλέρεηα από ηνλ Ηαλνπάξην κέρξη ηνλ Φεβξνπάξην 

ηνπ 1992 ππάιιεινο (πξνζσξηλνύ ραξαθηήξα) ζηελ ίδηα δηεύζπλζε, όπνπ 

θαη αζρνιήζεθα κε ηε ζπγθξηηηθή κειέηε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο ησλ 

θξαηώλ-κειώλ πνπ αθνξά ηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ θαη ησλ 

κεηνλνηήησλ θαη ηε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε ησλ δηαθπβεξλεηηθώλ 

επηηξνπώλ πνπ ζπδεηνύζαλ ηε λνκηθή πξνζηαζία ησλ κεηνλνηηθώλ 

δηθαησκάησλ. 

Από ηνλ Οθηώβξην κέρξη ηνλ Ηνύιην ηνπ 1993 εξγάζηεθα σο 

ππάιιεινο (πξνζσξηλνύ ραξαθηήξα) ζηελ Τπεξεζία Σεθκεξίσζεο θαη 

Πιεξνθόξεζεο, θαζώο θαη ζηε Ννκηθή Τπεξεζία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξώπεο. ην πιαίζην ηεο εξγαζίαο κνπ ζην πκβνύιην ηεο Δπξώπεο 

αζρνιήζεθα κε: 

1. Σελ νξγάλσζε θαη επηκέιεηα ησλ Σνκέσλ Πιεξνθόξεζεο 

(Cellules d‟information) πνπ αθνξνύλ ηε δηεζλή θαη επξσπατθή 

λνκνζεζία, θαζώο θαη ηηο εζληθέο λνκνζεζίεο ησλ θξαηώλ-κειώλ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηα Πξνζηαζία ησλ 

Μεηνλνηήησλ θαη Γηθαίσκα Αζύινπ-Πξόζθπγεο.  

2. Σελ εθπόλεζε ηεο κειέηεο "The Right to A Nationality and the 

European Convention on Human Rights".  

3. Σε γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε δηαθπβεξλεηηθώλ επηηξνπώλ 

δηαπξαγκάηεπζεο ηεο Δπξσπατθήο ύκβαζεο γηα ηελ Ηζαγέλεηα. 

 

β. Μέλος ηοσ Γικηγορικού σλλόγοσ Θεζζαλονίκης 

 

Από ηνλ επηέκβξην ηνπ 1993 είκαη κέινο ηνπ Γηθεγνξηθνύ 

πιιόγνπ Θεζζαινλίθεο. Με απηή κνπ ηελ ηδηόηεηα αζρνινύκαη κε ηελ 

παξνρή λνκηθώλ ζπκβνπιώλ. ηεγάδνκαη ζηε νδό Βεληδέινπ 8, 54624 

Θεζζαινλίθε.  

Από ην 2004 παξίζηακαη ελώπηνλ ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθαζηεξίνπ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ. 

 

γ. Με ηο Οργανιζμό για ηην Αζθάλεια και ηη σνεργαζία ζηην 

Δσρώπη 

 

Έρσ ζπκκεηάζρεη ζηηο εμήο απνζηνιέο εθδεκνθξαηηζκνύ ηνπ ΟΑΔ: 

1. Ηνύληνο-Ηνύιηνο 1997, σο Παξαηεξεηήο (Long-term Observer) ησλ 

γεληθώλ εθινγώλ ζηελ Αιβαλία ππό ηελ αηγίδα ηνπ ΟΑΔ. 

2. επηέκβξηνο 1997, σο Δπηηεξεηήο (Supervisor) ησλ δεκνηηθώλ 

εθινγώλ ζηε Βνζλία ππό ηελ αηγίδα ηνπ ΟΑΔ 



3. Οθηώβξηνο 1997, σο Παξαηεξεηήο (Short-term Observer) ησλ 

πξνεδξηθώλ εθινγώλ ζην Μαπξνβνύλην ππό ηελ αηγίδα ηνπ ΟΑΔ. 

4. Mάξηηνο 1998, σο Παξαηεξεηήο (Short-term Observer) ησλ 

βνπιεπηηθώλ εθινγώλ ζηελ Οπθξαλία ππό ηελ αηγίδα ηνπ ΟΑΔ. 

5. Οθηώβξηνο 1998, σο Παξαηεξεηήο (Short-term Observer) ηνπ 

ζπληαγκαηηθνύ δεκνςεθίζκαηνο ζηελ Αιβαλία ππό ηελ αηγίδα ηνπ ΟΑΔ 

6. Γεθέκβξηνο 1998-Μάξηηνο 1999, σο Αλώηεξνο Αμησκαηνύρνο 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ (Senior Human Rights Officer) επηθεθαιήο 

ηνπ Γξαθείνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ ηεο Μηηξνβίηζα ζηελ 

απνζηνιή επαιήζεπζεο ζην Κνζζπθνπέδην (KVM) ηνπ ΟΑΔ. 

7. Οθηώβξηνο-Ννέκβξηνο 1999, σο Παξαηεξεηήο (Short-term 

Οbserver) ησλ πξνεδξηθώλ εθινγώλ ζηελ Πξώελ Γηνπγθνζιαβηθή 

Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο (1νο θαη 2νο γύξνο). 

 

δ. Με ηην Δσρωπαϊκή Ένωζη και ηα Ηνωμένα Έθνη 

 

πκκεηείρα ζηηο εμήο απνζηνιέο: 

1. Μάηνο-Αύγνπζηνο 1998, σο Παξαηεξεηήο (Long-term Observer) 

ησλ πξνεδξηθώλ εθινγώλ ζηελ Κακπόηδε (Κνηλή απνζηνιή ΔΔ θαη ΟΖΔ). 

2. Μάηνο-Ηνύιηνο 1998, σο Παξαηεξεηήο (Long-term Observer) ησλ 

θνηλνβνπιεπηηθώλ, δεκνηηθώλ θαη λνκαξρηαθώλ εθινγώλ ζηελ Ηλδνλεζία 

(Κνηλή απνζηνιή ΔΔ θαη ΟΖΔ). 

3. Μάξηηνο-Απξίιηνο 2001, σο Τπεύζπλνο εκπεηξνγλώκσλ (Local 

Expert) γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε επηηόπηαο επίζθεςεο αμησκαηνύρσλ 

ρσξώλ ηεο ΝΑ Αζίαο ζηελ Διιάδα, Βνπιγαξία θαη Αιβαλία ζην πιαίζην 

ηεο πινπνίεζεο επηκνξθσηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηεο United Nations Drug 

Control Program. 

4. Γεθέκβξηνο 2002, σο Παξαηεξεηήο (Short-term Observer) ησλ 

θνηλνβνπιεπηηθώλ εθινγώλ ζηελ Μαγαδαζθάξε (απνζηνιή ΔΔ). 

 

ε. Χς εμπειρογνώμων 

 

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1997 ζπκκεηείρα σο κέινο ηεο ειιεληθήο 

αληηπξνζσπείαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ ζηε πλάληεζε γηα ηελ 

Δθαξκνγή ηεο Αλζξώπηλεο Γηάζηαζεο ζρεηηθά κε ηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο 

ησλ δεζκεύζεσλ πνπ απνξξένπλ από ηα θείκελα ηεο ΓΑΔ/ΟΑΔ, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Βαξζνβία. 

Καηά ην 2000 ήκνπλ κέινο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθώλ γηα ζέκαηα κεηνλνηήησλ. 

Σν Ηνύλην 2008 (23.6) ζην ηξαζβνύξγν παξνπζίαζα έθζεζε κε 

ηίηιν «The minority protection system in Greece and Turkey based on the 

Treaty of Lausanne (1923): A legal overview» ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο 

Ννκηθώλ Τπνζέζεσλ θαη Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ ηεο 

Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο. 

Σνλ Οθηώβξην 2010 ήκνπλ κέινο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο ζρεηηθά κε ηελ ειιεληθή κεηνλόηεηα ηεο Αιβαλίαο. 



Σνλ Ηνύιην-επηέκβξην 2011 ήκνπλ επηθεθαιήο εκπεηξνγλώκσλ 

(team leader) ζε ρξεκαηνδνηνύκελν από ηελ ΔΔ έξγν ζρεδηαζκνύ 

ζπζηήκαηνο ππνδνρήο παξαπόλσλ ζρεηηθά κε παξαβηάζεηο δηθαησκάησλ 

ηνπ αλζξώπνπ από ηελ ηνπξθηθή αζηπλνκία ζην ππνπξγείν εζσηεξηθώλ 

ηεο Σνπξθίαο.  

Σνλ Αύγνπζην 2012 (28.8) παξνπζίαζα ελώπηνλ ηεο Γηαξθνύο 

Δπηηξνπήο Γεκόζηαο Γηνίθεζεο, Γεκόζηαο Σάμεο θαη Γηθαηνζύλεο 

ππόκλεκα ζρεηηθά κε ηελ ππό θύξσζε πξάμε λνκνζεηηθνύ πεξηερνκέλνπ 

αλαθνξηθά κε ηελ ίδξπζε θέληξσλ θξάηεζεο αιινδαπώλ κε ηελ ηδηόηεηά 

κνπ σο πξόεδξνο ηεο Διιεληθήο Έλσζεο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ 

Αλζξώπνπ. 

Από ην 2012 παξνπζηάδσ, σο εκπεηξνγλώκνλαο, ελώπηνλ ηνπ 

δηθαζηεξίνπ εθδόζεσλ ηνπ Λνλδίλνπ (Magistrate‟s Court of London) 

εθζέζεηο ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ησλ θπιαθώλ ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε 

κε ηελ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 3 ΔΓΑ. 

  Σνλ επηέκβξην 2017 παξνπζίαζα ελώπηνλ ηεο Δπηηξνπήο Γηθαησκάησλ 

ηνπ Αλζξώπνπ ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξώπεο ηελ έθζεζε «Sharia law in Greece: Paradoxes and challenges» 

 

ζη. Χς επιζηημονικός ερεσνηηής 

 

Σνλ Αύγνπζην ηνπ 1997 ζπλεξγάζηεθα κε ην Κέληξν Γηεζλνύο θαη 

Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Γηθαίνπ γηα ηελ εθπόλεζε κειέηεο κε ζέκα 

"Πξνζηαζία κεηνλνηήησλ ζηελ Διιάδα".  

Από ηνλ Μάην ηνπ 1997 κέρξη ηνλ Μάην ηνπ 1999 εξγάζηεθα σο 

εξεπλεηήο ζην πξόγξακκα "Μνπζνπικαλόπαηδεο" ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο ζρεηηθά κε ηε κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε ζηε Θξάθε.  

Από ηνλ Ηαλνπάξην κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1998 εξγάζηεθα σο 

κέινο ηεο επηζηεκνληθήο θαη νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

"Γιώζζα θαη Γηαθνξά" κε θνξέα πινπνίεζεο ην Κέληξν Δξεπλώλ 

Μεηνλνηηθώλ Οκάδσλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2001 εξγάζηεθα σο εξεπλεηήο γηα ην 

πξόγξακκα «The European Union and Lesser-used Languages» 

(ζπληνληζηήο M. Strubell, Αλνηρηό Παλεπηζηήκην ηεο Καηαισλίαο) θαη 

εθπόλεζα καδί κε ηνλ Γεκήηξε Υξηζηόπνπιν ηκήκα ηεο νκώλπκεο 

έθδνζεο ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ (Education and Cultural Series, 

EDUC 108 EN, 2002) πνπ αθνξά ηηο ιηγόηεξν δηαδεδνκέλεο γιώζζεο ζηελ 

Διιάδα.  

Από ηνλ Ηαλνπάξην κέρξη ηνλ Οθηώβξην 2002 αλέιαβα θαη 

δηεθπεξαίσζα καδί κε ηνλ Γηώξγν Μαπξνκκάηε ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Mercator-Education ηελ εθπόλεζε κειέηεο κε ζέκα The 

Turkish language in education in Greece, ε νπνία δεκνζηεύηεθε (2002) 

ζηε ζεηξά “Regional dossier” Mercator-Education, Llouwert. 



Με ην Κέληξν Δπξσπατθνύ πληαγκαηηθνύ Γηθαίνπ ζπλεξγάδνκαη 

πεξηνδηθά από ην 2001, ζπκκεηέρνληαο ζε εθπαηδεπηηθά ζεκηλάξηα 

ζεζκηθήο ππνζηήξημεο πξννξηζκέλα γηα δεκνζίνπο ιεηηνπξγνύο θαη 

εκπεηξνγλώκνλεο από ηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξώπε θαη ζε εξεπλεηηθή 

νκάδα κε αληηθείκελν ηε ζύληαμε έθζεζεο κε ζέκα ηελ ειιεληθή 

κεηνλόηεηα ζηελ Αιβαλία. ηελ νκάδα ζπκκεηείραλ νη Λ. Μπαιηζηώηεο, 

Γ. Υξηζηόπνπινο θαη Σ. Σέιινγινπ. Σνλ Μάην 2001 πξαγκαηνπνηήζεθε 

βξαρείαο δηάξθεηαο απνζηνιή ηεο νκάδαο ζηελ Αιβαλία (25/5 –31/5) θαη 

αθνινύζεζε ε ζύληαμε ηεο έθζεζεο πνπ παξαδόζεθε ηνλ Ηνύλην 2001 ζην 

Ίδξπκα Σζάηζνπ θαη από εθεί ζην γξαθείν ηνπ Έιιελα Τπνπξγνύ 

Δμσηεξηθώλ (βι. άξζξν αξηζ. 21). 

πλεξγάζηεθα κε ηελ Γηεζλή Οκνζπνλδία Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

(FIDH) γηα ινγαξηαζκό ηεο νπνίαο εθπόλεζα έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ ζην Ναγθόξλν-Καξακπάρ, 

ύζηεξα από επηηόπηα έξεπλα ηελ νπνία πξαγκαηνπνίεζα [καδί κε ηνλ 

Philippe Kalfayan] ζηηο 2-6 επηεκβξίνπ 2002. 

Από ηελ 1.1.2003-1.11.2005 ήκνπλ ζπληνληζηήο εξεπλεηήο ηεο 

ειιεληθήο νκάδαο ζην επξσπατθό ηξηεηέο πξόγξακκα Dual citizenship, 

Governance and education: A Challenge to the European Nation-State, ην 

νπνίν ρξεκαηνδνηήζεθε από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ζπκκεηείραλ 

παλεπηζηήκηα από ηελ Γεξκαλία, Γαιιία, Αγγιία, Δζζνλία, Φηλιαλδία, 

Πνξηνγαιία, Ηζξαήι, θαη ην Infocenter/Αληηγόλε από ηελ Διιάδα, θαη γηα 

ην νπνίν ήκνπλ επηζηεκνληθόο ππεύζπλνο. 

πλεξγάζηεθα κε ηελ Γηεζλή Οκνζπνλδία Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ 

(FIDH) γηα ινγαξηαζκό ηεο νπνίαο εθπόλεζα έθζεζε ζρεηηθά κε ηελ 

θαηάζηαζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηήησλ ζηελ Γεσξγία, ύζηεξα από 

επηηόπηα έξεπλα ηελ νπνία πξαγκαηνπνίεζα [καδί κε ηελ Silvia Serrano 

θαη ηνλ Rodrigo Medina] ζηηο 14-25 Ηνπιίνπ 2004. 

Δπηζηεκνληθό ππεύζπλνο θαη ζπληνληζηήο ηνπ εηήζηνπ (επη. 

2004/επη. 2005) πξνγξάκκαηνο Γηαδξνκέο Πνιηηώλ πνπ 

ρξεκαηνδνηήζεθε από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη πινπνηήζεθε από ην 

Κέληξν Δξεπλώλ κεηνλνηηθώλ Οκάδσλ θαη ην Lozan Mubadilleri Vakfi. 

Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«εκηλάξηα θαηά ησλ δηαθξίζεσλ» πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε από ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη πινπνίεζε ην Migration Policy Group θαη ε 

Διιεληθή Έλσζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Πνιίηε (επηκόξθσζε 29-30 

Απξηιίνπ 2007, Μαδξίηε, Πξαγκαηνπνίεζε 2 ζεκηλαξίσλ, έλα ζην 

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, 10-11 Ννεκβξίνπ 2007 θαη έλα ζηελ Αζήλα, 

ζηελ έδξα ηνπ πλεγόξνπ ηνπ Πνιίηε, 23-24 Φεβξνπαξίνπ 2008). 

Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο θαη ζπληνληζηήο (καδί κε ηνλ Γηώξγν 

Μαπξνκκάηε) ηνπ πξνγξάκκαηνο πδεηώληαο ζηηο όρζεο ηνπ Έβξνπ (επη. 

2007/επη. 2008) πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

θαη πινπνηήζεθε από ην Κέληξν Δξεπλώλ κεηνλνηηθώλ Οκάδσλ θαη ην 

Lozan Mubadilleri Vakfi. 



Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο εθπόλεζεο ηεο κειέηεο «Διιεληθή 

Μεηνλόηεηα ηεο Αιβαλίαο – Δθπαίδεπζε θαη δεκνγξαθηθή θηλεηηθόηεηα 

ζηελ Διιάδα θαη Αιβαλία» (2009) κε ηελ ρνξεγία ηνπ ηδξύκαηνο Λάηζε. 

Από ηνλ Ηνύλην κέρξη ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2010 σο εξεπλεηήο 

εθπόλεζα γηα ην Τπνπξγείν Παηδείαο κειέηε κε ζέκα Μεηνλνηηθά ζρνιεία 

θαη δηάδνζε ηεο ειιεληθήο γιώζζαο θαη πνιηηηζκνύ ζηελ Αιβαλία: 

Οξηζκέλα δεηήκαηα πνπ απαηηνύλ άκεζε επέκβαζε. 

Από ην 2010 επηβιέπσλ θαζεγεηήο ζην επξσπατθό πξόγξακκα 

ππνηξνθηώλ Ζξάθιεηηνο (Παλ. Μαθεδνλίαο) ηεο ππνςήθηαο δηδάθηνξνο 

Υ. Γηαλλνπνύινπ (ε πξόηαζε θαηαηάρζεθε κέζα ζηηο 100 θαιύηεξεο 

παλειιαδηθά). 

Από ηνλ Ηνύιην 2010 κέρξη ηνλ Μάξηην 2011 επηζηεκνληθόο 

ππεύζπλνο επί κέξνπο δξάζεο γηα ηελ κειέηε ηνπ λνκηθνύ θαζεζηώηνο 

ησλ κεηνλνηηθώλ ζρνιείσλ ηεο Θξάθεο ζην πξόγξακκα 

"Μνπζνπικαλόπαηδεο" ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (επ. ππεύζ.: Άλλα 

Φξαγθνπδάθε).  

Μέινο εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ πξνγξάκκαηνο Αξηζηεία (επηζη. 

Τπεύζπλε αλ. θαζεγήηξηα Λίλα Βεληνύξα, Παλ. Πεινπνλήζνπ) κε ζέκα 

«Migration management and international organizations: a history of the 

establishment of the international organization for Migration» (από ην 

2012-2015). 

Από ηνλ Οθηώβξην 2012 κέρξη ηνλ Φεβξνπάξην 2014, επηθεθαιήο 

εξεπλεηηθήο νκάδαο ζε εξεπλεηηθό πξόγξακκα FP7 κε αληηθείκελν ηελ 

δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία (Διιάδα-Σνπξθία), επηζηεκνληθόο ππεύζπλνο 

θαζεγεηήο Β. Μπνληνδόγινπ, Παλ. Θεζζαιίαο (από ην 2012) κε ηίηιν 

«EUBORDERREGIONS. European regions, EU external borders and the 

immediate neighbours». 

Από ηνλ Φεβξνπάξην 2014 θαη γηα 36 κήλεο, ζπληνληζηήο 

εξεπλεηηθήο νκάδαο ζε εξεπλεηηθό πξόγξακκα FP7 κε αληηθείκελν ηα 

ραξαθηεξηζηηθά κεηάβαζεο ζηελ κεηαλάζηεπζε, κε ηίηιν «Transnational 

Migration in Transition: Transformative Characteristics of Temporary 

Mibiblity of People (EURA-NET)». 

Μέινο εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ πξνγξάκκαηνο Αξηζηεία (επηζη. 

ππεύζπλνο αλ. θαζεγεηήο Γ. Αγγειόπνπινο) κε ζέκα «Γηακόξθσζε 

ηνπηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ θνλσληθή έληαμε ησλ πνιηηώλ ηξίησλ ρσξώλ» 

(2015). 

 

 

 

IΙΙa. ΓΙΓΑΚΣΙΚΟ ΔΡΓΟ 

 

Από ην 1993 έσο ην 1998 έρσ παξαδώζεη καζήκαηα ζε ζέκαηα 

πξνζηαζίαο δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ θαη ζπιινγηθήο αζθάιεηαο ζηνλ 

Κύθιν Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ηνπ Σνκέα Γηεζλώλ πνπδώλ ηεο 

Ννκηθήο ρνιήο ηνπ ΑΠΘ ζηα καζήκαηα Γηεζλέο Γίθαην θαη Γηεζλείο 



ρέζεηο, έπεηηα από πξόζθιεζε ηνπ Καζεγεηή Γηεζλνύο Γηθαίνπ Κώζηα 

Υαηδεθσλζηαληίλνπ. 

Έρσ ζπκκεηάζρεη σο δηδάζθσλ ζηα εκηλάξηα ύγρξνλεο θέςεο 

πνπ δηνξγάλσζε ην Κέληξν Πνιηηηθήο Έξεπλαο θαη Δπηκόξθσζεο ηνλ 

Μάξηην 1998. 

ην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ΟΑΔ θαη ηνλ ΟΖΔ/ΔΔ (βι. 

παξαπάλσ) έρσ παξαδώζεη επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα ζε δεηήκαηα δηθαίνπ 

θαη πνιηηηθήο ζε κέιε ηεο απνζηνιήο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

πκκεηείρα σο νκηιεηήο ζηε ζεηξά ζεκηλαξίσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Ηuman rights education programme for Southeastern Europe ζηηο 21 

επηεκβξίνπ 2000 κε ζέκα “Election assistance and election observation 

and the role of International Organisations”. 

Από ηνλ Οθηώβξην 2000 έσο ηνλ επηέκβξην 2001 δίδαμα σο Δηδηθόο 

Δπηζηήκνλαο ζηε βαζκίδα ηνπ επίθνπξνπ θαζεγεηή (ΠΓ 407/80) ζην 

Σκήκα Βαιθαληθώλ πνπδώλ (Φιώξηλα) ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. Γίδαμα ζην ρεηκεξηλό θαη ζεξηλό εμάκελν 

ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2000-01, σο θύξην κάζεκα ην Γεκόζην Γηεζλέο 

Γίθαην (Η θαη ΗΗ) θαη σο επηινγέο εηζαγσγή ζην Δπξσπατθό Γίθαην, 

ζηνηρεία Αζηηθνύ Γηθαίνπ, ηνηρεία Δκπνξηθνύ Γηθαίνπ θαη ηνηρεία 

Γηθαίνπ ησλ Βαιθαληθώλ Κξαηώλ. 

πκκεηείρα σο νκηιεηήο ζε ζεηξά ζεκηλαξίσλ ζε δηθαζηέο θαη 

δηθεγόξνπο από ην Μαξόθν θαη ηελ Σπλεζία (πξόγξακκα MEDA for 

Democracy, ππεύζπλνο θαζεγεηήο Π. ηάγθνο) πνπ δηνξγαλώζεθε ζηε 

Ννκηθή ρνιή ηνπ ΑΠΘ, κε ζέκα «La protection juridique des minorités 

en Europe» ζηηο 24 Ηαλνπαξίνπ 2001. 

Ήκνπλ ζπλεξγαδόκελνο δηδάζθσλ καδί κε ηνλ Γ. Υξηζηόπνπιν γηα 

ηελ νξγάλσζε θαη δηδαζθαιία δύν καζεκάησλ, ζην Σκήκα Πνιηηηθήο 

Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο ηνπ Πάληεηνπ Παλεπηζηεκίνπ (ππεύζπλνο, 

θαζεγεηήο η. Πεζκαδόγινπ) από ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2000 κέρξη ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2002, κε ζέκα (1) Μεηνλόηεηεο: Ιζηνξία θαη ζεσξία ηδεώλ 

θαη (2) Μεηνλόηεηεο ζηελ Διιάδα. 

ηηο 11 Μαξηίνπ 2002 αλέπηπμα ην ζέκα «Initiatives of the Council 

of Europe» ζηελ 5
ε
 Οκάδα Δξγαζίαο πνπ δηνξγάλσζε ην Ηλζηηηνύην 

Δπξσπατθνύ πληαγκαηηθνύ Γηθαίνπ ζηελ Αζήλα ζην πιαίζην ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Θεζκηθή ζηήξημε ζηηο ρώξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο. 

Ζ εηζήγεζε κνπ βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κέληξνπ: www.cecl.gr. 

Aπό ηνλ Μάξηην 2000 κέρξη ηνλ Μάην 2005 δίδαμα σο Δηδηθόο 

Δπηζηήκνλαο ζηε βαζκίδα ηνπ ιέθηνξα (ΠΓ 407/80) ζην Σκήκα 

Βαιθαληθώλ, ιαβηθώλ θαη Αλαηνιηθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο ην κάζεκα «Γηεζλείο Οξγαληζκνί θαη Πξνζηαζία ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ ζηελ Ννηηναλαηνιηθή θαη Αλαηνιηθή 

Δπξώπε». Έρσ επίζεο δηδάμεη ην κάζεκα «Δηζαγσγή ζην Γεκόζην 

Γίθαην» ζην ζεξηλό εμάκελν ηνπ αθαδεκατθνύ έηνπο 2001-02. 

Από ηνλ Ηαλνπάξην 2002 κέρξη ηνλ Αύγνπζην 2005 ήκνπλ ιέθηνξαο 

ζην γλσζηηθό αληηθείκελν ηνπ Γεκνζίνπ Γηεζλνύο Γηθαίνπ ζην Σκήκα 

Ννκηθήο ηνπ Γεκνθξίηεηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θξάθεο. Γίδαμα επί ηξία έηε 



ζην ρεηκεξηλό εμάκελν ην κάζεκα «Γίθαην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ», 

ελώ ζην ζεξηλό εμάκελν ην «Γεκόζην Γηεζλέο Γίθαην Η». Δπίζεο δίδαμα 

ζηνλ Μεηαπηπρηαθό Κύθιν πνπδώλ ηα καζήκαηα «Γεκόζην Γηεζλέο 

Γίθαην» θαη «Γίθαην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ» (ην πξώην ζε 

ζπλδηδαζθαιία κε ηνλ ιέθηνξα Κσλζηαληίλν Αλησλόπνπιν). 

To αθαδεκατθό έηνο 2002-03 ζπλεξγάζηεθα σο επηβιέπσλ 

θαζεγεηήο ζην European Master Programme in Human Rights and 

Democratisation πνπ έρεη έδξα ηελ Βελεηία. 

Σνλ επηέκβξην 2005 δηνξίζηεθα επί ζεηεία επίθνπξνο θαζεγεηήο 

ζην γλσζηηθό αληηθείκελν Γηεζλείο νξγαληζκνί θαη ζεζκηθή πξνζηαζία ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζην Σκήκα Βαιθαληθώλ, ιαβηθώλ θαη 

Αλαηνιηθώλ πνπδώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

Καηά ην αθαδεκατθό έηνο 2005-2006 δίδαμα ζην ρεηκεξηλό εμάκελν 

ην κάζεκα «Γεκόζην Γηεζλέο Γίθαην», «Γίθαην Αλζξσπίλσλ 

Γηθαησκάησλ», θαη Πξνβιήκαηα αζθάιεηα ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε θαη 

ηε Μεζόγεην». ην ζεξηλό εμάκελν δίδαμα ηα καζήκαηα «Μεηνλόηεηεο 

ζηελ Διιάδα θαη ηα Βαιθάληα» θαη «ηξαηησηηθέο επεκβάζεηο». [ια ηα 

καζήκαηα 3 ώξεο αλά εβδνκάδα]. 

Καηά ην αθαδεκατθό έηνο 2006-2007 δίδαμα ζην ρεηκεξηλό εμάκελν 

ην κάζεκα  «Γίθαην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ» Σν ηειεπηαίν 

πξνζθέξζεθε θαη ζε θνηηεηέο ηνπ Σκήκαηνο ΓΔΟΠ. ην ζεξηλό εμάκελν 

δίδαμα ηα καζήκαηα «Μεηνλόηεηεο ζηελ Διιάδα θαη ηα Βαιθάληα» θαη 

«ηξαηησηηθέο επεκβάζεηο». [ια ηα καζήκαηα 3 ώξεο αλά εβδνκάδα]. 

Σνλ Μάξηην 2007 δίδαμα γηα δύν εβδνκάδεο (16-30.3) ζηνλ 

πξνπηπρηαθό θαη  κεηαπηπρηαθό θύθιν ζπνπδώλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ Bilgi, 

Κσλζηαληηλνύπνιε, ζην ηκήκα Γηεζλώλ ρέζεσλ ζέκαηα πξνζηαζίαο  

δηεζλνύο δηθαίνπ, δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ θαη ησλ κεηνλνηήησλ ζην 

πιαίζην ησλ δηαπαλεπηζηεκηαθώλ αληαιιαγώλ ERASMUS. 

ηηο 25 Απξηιίνπ 2007 ζπκκεηείρα σο δηδάζθσλ (κε ζέκα «The UN 

since the end of the Cold War») ζηνλ θύθιν καζεκάησλ κε ηίηιν Cycles of 

Change in the US Politics and Culture, πνπ δηνξγαλώζεθαλ ζην πιαίζην 

ηνπ American Studies Seminar. 

Δπηζηεκνληθόο ππεύζπλνο θαη θύξηνο δηδάζθσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο 

εμεηδίθεπζεο κε ζέκα «Γηαπνιηηηζκηθή πνιηηηθή» ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Μαθεδνλίαο πνπ δηήξθεζε από ηνλ Απξίιην κέρξη ηνλ Ηνύλην 2007. 

Καηά ην αθαδεκατθό έηνο 2007-2008 δίδαμα ζην ρεηκεξηλό εμάκελν 

ηα επηιεγόκελα καζήκαηα «Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα θαη Πξνζηαζία 

Μεηνλνηήησλ» (καδί κε ηελ Γηακάλησ Αλαγλώζηνπ) θαη «Γηεζλείο 

Οξγαληζκνί». ην ζεξηλό εμάκελν δίδαμα ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα 

«Μεηνλόηεηεο θαη Πνιηηηθή» (καδί κε ηελ Γηακάλησ Αλαγλώζηνπ) θαη 

«Γεκόζην Γηεζλέο Γίθαην». [ια ηα καζήκαηα 4 ώξεο αλά εβδνκάδα]. 

ηηο 21 Μαξηίνπ 2008, ζπκκεηείρα ζε ζεκηλάξην ηνπ κεηαπηπρηαθνύ 

θύθινπ ζπνπδώλ ηεο Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales/CNRS 

(Παξίζη) ηεο ζεκαηηθήο “Les patrimoines culturels des minorités en Grèce 

et en Turquie. Cadre et aspects juridiques”, όπνπ έδσζα δηάιεμε κε ζέκα: 



«Les vakifs des minorités en Grèce et en Turquie: aspects juridiques d'un 

conflit politique».  

Σνλ Απξίιην 2008 δίδαμα γηα κία εβδνκάδα (11-18.4) ζηνλ 

κεηαπηπρηαθό θύθιν ζπνπδώλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ Bilgi, 

Κσλζηαληηλνύπνιε, ζην ηκήκα Γηεζλώλ ρέζεσλ ζέκαηα πξνζηαζίαο  

δηεζλνύο δηθαίνπ, δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ θαη ησλ κεηνλνηήησλ ζην 

πιαίζην ησλ δηαπαλεπηζηεκηαθώλ αληαιιαγώλ ERASMUS. 

Καηά ην αθαδεκατθό έηνο 2008-2009, όπσο θαη ην έηνο 2009-2010, 

αλέιαβα λα δηδάμσ ζην ρεηκεξηλό εμάκελν ηα επηιεγόκελα καζήκαηα 

«Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα θαη Πξνζηαζία Μεηνλνηήησλ» (καδί κε ηελ 

Γηακάλησ Αλαγλώζηνπ) θαη «Γηεζλείο Οξγαληζκνί. ην ζεξηλό εμάκελν 

δίδαμα ηα ππνρξεσηηθά καζήκαηα «Μεηνλόηεηεο θαη Πνιηηηθή» (καδί κε 

ηελ ιέθηνξα Γηακάλησ Αλαγλώζηνπ) θαη «Γεκόζην Γηεζλέο Γίθαην». 

[ια ηα καζήκαηα 4 ώξεο αλά εβδνκάδα]. 

Καηά ην αθαδεκατθό έηνο 2008-2009, όπσο θαη ην έηνο 2009-2010, 

δίδαμα ζην ρεηκεξηλό εμάκελν ην επηιεγόκελν κάζεκα «Minorities, 

Human Rights and Ethnic Conflicts in SEE» (καδί κε ηνλ επίθ. θαζεγεηή 

Γηώξγν Αγγειόπνπιν ην πξώην έηνο θαη ηελ  αλ. θαζεγήηξηα Δπηπρία 

Βνπηπξά ην δεύηεξν) ζην αγγιόθσλν κεηαπηπρηαθό ηνπ Σκήκαηνο 

(Master’s Degree in  Politics and Economics of Contemporary Eastern 

and South-Eastern Europe). 

Σνλ Απξίιην 2010 δίδαμα γηα δύν εβδνκάδεο (12-24.4) ζηνλ 

κεηαπηπρηαθό θύθιν ζπνπδώλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ Bilgi, 

Κσλζηαληηλνύπνιε, ζην ηκήκα Γηεζλώλ ρέζεσλ ζέκαηα πξνζηαζίαο  

δηεζλνύο δηθαίνπ, δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ θαη ησλ κεηνλνηήησλ ζην 

πιαίζην ησλ δηαπαλεπηζηεκηαθώλ αληαιιαγώλ ERASMUS. 

Σα αθαδεκατθά έηε 2010-11 θαη 2012-13 δίδαμα ηα καζήκαηα 

Γηεζλέο Γίθαην, Γηεζλείο νξγαληζκνί θαη Μεηνλόηεηεο ζηνλ πξνπηπρηαθό 

θύθιν ζπνπδώλ θαη ην κάζεκα «Minorities, Human Rights and Ethnic 

Conflicts in SEE» (καδί κε ηελ θαζεγήηξηα Δπηπρία Βνπηπξά) ζην 

κεηαπηπρηαθό ηνπ Σκήκαηνο 

Σνλ Ηνύλην 2013 δίδαμα έλα ζεκηλάξην ζην Θεξηλό ρνιείν ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Πξίλζηνλ ζηελ Ξάλζε 

Σνλ Ηνύιην 2013 δίδαμα έλα ζεκηλάξην ζην Θεξηλό ρνιείν ηνπ 

Γηεζλνύο Παλεπηζηεκίνπ ηεο Διιάδαο (Θεζζαινλίθε) 

Σνλ Ηαλνπάξην-Φεβξνπάξην 2014, ζπκκεηείρα σο επηκνξθσηήο ζην 

Δπηκνξθσηηθό Πξόγξακκα «ρνιείν θαη Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα» (επηζη. 

Τπεύζπλε Εσή Παπαλανύκ), ΑΠΘ-ΔΠΑ 

Σνλ Γεθέκβξην 2016 (13.12) έδσζα δηάιεμε κε ζέκα droits de 

l‟homme – droits des minorités en Grèce, ζηελ EHEES 

Σνλ Γεθέκβξην 2016 (15.12) έδσζα δηάιεμε κε ζέκα La Thrace 

occidentale à travers le 20me siècle, ζηελ INALCO 

Σν Μάξηην 2017 (20.3) έδσζα δηάιεμε κε ζέκα «Πξόζθπγεο θαη 

κνπζνπικάλνη», ζην Αλνηρηό Παλεπηζηήκην ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο 



Σνλ Ηνύλην 2017 (11.6) έδσζα δηάιεμε κε ζέκα «Γηαρείξηζε ηεο 

εηεξνγισζζίαο ζηελ Διιάδα» ζην κεηαπηπρηαθό θύθιν ζπνπδώλ ηνπ 

Σνκέα Διιεληθώλ πνπδώλ ηνπ Frei Universitat ηνπ Βεξνιίλνπ 

Σνλ Οθηώβξην 2016 (11.21) έδσζα δηάιεμε κε ζέκα «Refugees and 

migrants: a new challenge for European societies» ζην ζεκηλάξην κε ζέκα 

Comparing and sharing πνπ δηνξγάλσζε ζηε Θεζζαινλίθε ην ΑΠΘ, ην 

γεξκαληθό πξνμελείν, ην Τπ. Παηδείαο 

 

IIIb. ΔΠΙΒΛΔΦΗ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΧΝ ΓΙΑΣΡΙΒΧΝ 

 

Δπηβιέπσλ ησλ εμήο δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ: 

- ηεο Υξύζαο Γηαλλνπνύινπ κε ζέκα «Πξνζηαζία δηθαησκάησλ θαη 

ζηξαηεγηθέο επηβίσζεο ζηα θέληξα θξάηεζεο θαη θηινμελίαο ζηε άκν θαη 

Λέζβν» (2009-), νινθιεξώζεθε ηνλ Γεθέκβξην 2015 

- ηεο Φσηεηλήο Καιαηδή κε ζέκα «Ζ αζθαιεηνπνίεζε ηνπ πξνζθπγηθνύ 

ζηελ Διιάδα, 2010-2014», νινθιεξώζεθε ηνλ Ηνύλην 2017 

Σεο Κσλζηαληίλαο Κεξακηηζή, κε ζέκα ε «αληζαγέλεηα ζηελ Διιάδα» 

(2015-) 

-  ηεο Διέλεο Βειεβαζάθε κε ζέκα «Ηζιακηθό δίθαην ζηελ Διιάδα, 

εβαζκόο ζηε ζξεζθεπηηθή εηεξόηεηα θαη πξνζσπηθή ειεπζεξία.  

Ννκηθόο πινπξαιηζκόο θαη πξνζσπηθή επηινγή» (2010-), ζε αλαζηνιή 

- ηνπ Κξίησλα Κνύηζε κε ζέκα «Πώο επεξεάδεη ε αύμεζε ηνπ 

αιβαληθνύ εζληθηζκνύ ην πνιηηηθό ζύζηεκα θαη ηηο ζρέζεηο ηεο Αιβαλίαο 

κε ηηο γεηηνληθέο ρώξεο» (2013-).  

 

Μέινο ηξηκεινύο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο ησλ εμήο δηδαθηνξηθώλ 

δηαηξηβώλ: 

- Γηώξγνπ Μαπξνκκάηε κε ζέκα «Δζληθηζκόο θαη Ηζηνξία 

Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο: Ζ Δθπαίδεπζε ησλ Θξαθησηώλ κνπζνπικάλσλ 

κεηνλνηηθώλ», Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο ηνπ Πάληεηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ (ππνζη. 2008). 

- ηέξγηνπ Μαιάθε, κε ζέκα «Μεηνλόηεηεο ζηα Βαιθάληα» ζην 

Σκήκα Μεζνγεηαθώλ πνπδώλ, Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ (ππνζη. 2008). 

- Παξαζθεπήο Γάηζηα, κε ζέκα «Οη Λεπθνί Ρώζνη ζηε 

Θεζζαινλίθε» 

- Γηώξγνπ Σζηαθαιάθε, κε ζέκα «Μνξθέο εηεξόηεηαο ηεο ειιεληθήο 

κεηνλόηεηαο ηεο Αιβαλίαο» 

Μέινο επηακεινύο επηηξνπήο ησλ δηδαθηνξηθώλ δηαηξηβώλ ησλ: 

- Γηάλλε Γθιαβίλα, κε ζέκα «Οη κνπζνπικαληθνί πιεζπζκνί ηεο 

Διιάδαο, 1913-1923» ζην Σκήκα Ηζηνξίαο-Αξραηνινγίαο ηνπ ΑΠΘ 

(ππνζη. 2009). 

- Λάκπξνπ Μπαιηζηώηε, «Oη κνπζνπικάλνη Σζάκεδεο από ηελ 

είζνδό ηνπο ζην ειιεληθό θξάηνο κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ ειιελντηαιηθνύ 

πνιέκνπ (1913-1940). Ζ ηζηνξία κηαο θνηλόηεηαο από ην millet ζην 

έζλνο», ζην Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο ηνπ Παληείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ (ππνζη. 2009). 



- Διέλεο Καιακπάθνπ, «Ζ ζπληαγκαηηθή δηεπζέηεζε ησλ 

ζξεζθεπηηθώλ επηηαγώλ ζηε δεκόζηα ζθαίξα», ζην Σκήκα Ννκηθήο, 

ΑΠΘ. 

- Κσλζηαληίλαο Αλδξηθνπνύινπ, «Ζ ζπγθξόηεζε ηεο κεηνλόηεηαο 

ησλ Ρσκηώλ ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο θαηά ηνλ Μεζνπόιεκν» Σκήκα 

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο, Πάληεην παλεπηζηήκην (ππνζη. 2014). 

 

Δηζεγεηήο θαη κέινο ηεο 3κεινύο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο ηεο 

δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο ηνπ Hatem Hsaini κε ζέκα L’encadrement de 

l’Islam à travers les droits cultuels français et grec a la lumière de la 

jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme πνπ 

ππνζηεξίρζεθε ζηηο 18 Μαξηίνπ 2011 ζηελ ρνιή λνκηθήο θαη πνιηηηθήο 

επηζηήκεο ηεο νξβόλεο Η. 

Δμσηεξηθόο θξηηήο ζηελ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ Υξήζηνπ Ζιηάδε 

κε ζέκα “The Turkish-Muslim minority of Greece: „Confidential‟ 

discourses, reciprocity and minority subjectivity during the emergence of 

the policies of discrimination (1945-1966)” πνπ ππνζηεξίρζεθε ζηηο 11 

Οθησβξίνπ 2011 ζην University of Essex, Department of Government  

Δμσηεξηθόο θξηηήο ζηελ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ Αιή 

Υνπζείλνγινπ κε ζέκα “The Education of the Turkish-Muslim minority of 

Greece:” πνπ ππνζηεξίρζεθε ζηηο 26 Μαξηίνπ 2012 ζην University of 

Sussex, Department of Anthropology. 

Μέινο ηεο 7κεινύο επηηξνπήο ζηε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ηνπ 

Guillome Jouvarez Passages transfrontalieres entre la Grece et la 

Republique de Μacedoine, ζην Παλεπηζηήκην Aix-en-Provence πνπ 

ππνζηεξίρζεθε ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ 2017. 

 

 

IIIc. ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΔΡΓΟ 

 

Από ηνλ δηνξηζκό κνπ ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο κέρξη ζήκεξα 

ζπκκεηείρα ζε όιεο ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ 

Σκήκαηνο (Δηδηθήο θαη Γεληθήο ύλζεζεο) θαζώο θαη από ηηο ζπλεδξηάζεηο 

ησλ Δηδηθώλ Δθιεθηνξηθώλ σκάησλ πνπ πξνζθιήζεθα εθηόο από εθείλεο 

πνπ έιεηπα ιόγσ άδεηαο. πκκεηείρα επίζεο ζηελ ζύλζεζε εθιεθηνξηθώλ 

ζσκάησλ ζε Σκήκαηα άιισλ Παλεπηζηεκίσλ (Σκήκα Ννκηθήο, Σκήκα 

Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο & Γεκόζηαο Γηνίθεζεο θιπ.) γηα ηελ πιήξσζε 

ζέζεο κέινπο ΓΔΠ.   

Σέινο, ζπκκεηείρα ζηηο εμήο Δπηηξνπέο, ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ Σκήκαηνο:  

 ύληαμεο θαη εθηύπσζεο νδεγνύ ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο (2006-2008) 

 Δπηινγήο ππνςεθίσλ γηα ζέζε Δηδηθνύ Δπηζηήκνλα δηδαζθαιίαο 

ηνπξθηθήο γιώζζαο  (2007) 

 Καηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ γηα εηζαγσγή ζην Σκήκα από άιιεο ζρνιέο 

(2006) 



 Δπηινγήο ππνςεθίσλ γηα ζέζε Δηδηθνύ Δπηζηήκνλα δηδαζθαιίαο 

ηνπξθηθήο γιώζζαο  (2009) 

 Καηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ γηα εηζαγσγή ζην Σκήκα από άιιεο ζρνιέο 

(2007) 

 Καηάηαμεο ππνςεθίσλ δηδαζθόλησλ κε ην ΠΓ 407/80 ηνπξθηθήο γιώζζαο 

(επηέκβξηνο 2008) 

 Καηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ γηα εηζαγσγή ζην Σκήκα από άιιεο ζρνιέο 

(2008) 

 Καηάηαμεο ησλ ππνςεθίσλ γηα εηζαγσγή ζην Σκήκα από άιιεο ζρνιέο 

(2009) 

 Δπηινγήο ππνςεθίσλ γηα εηζαγσγή ζην Σκήκα γηα εηδηθνύο ιόγνπο (2010) 

 Δπηινγήο ηεο γξακκαηέσο γηα ην ΜΠ (2010) 

 Μεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ (2010-11) 

 Δπηινγήο ηεο γξακκαηέσο γηα ην ΜΠ (2015) 

 ύληαμεο νδεγνύ ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο (2014-2015) 

 Δπηηξνπήο πξνζθπγώλ ζε δηαγσληζκνύο πξνκεζεηώλ ηεο Δπηηξνπήο 

Δξεπλώλ ηνπ Παλ. Μαθεδνλίαο (2014-2015). 

 Δπηηξνπήο ππνςεθίσλ δηδαθηόξσλ (2015-) 

 Δπηηξνπήο κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο ζπνπδώλ (2015-) 

 

Δπίζεο, δηνξγάλσζα θαη ζπλόδεπζα εθπαηδεπηηθή εθδξνκή θνηηεηώλ 

ηνπ Σκήκαηνο ζην Μνλαζηήξη, Κνξπηζά θαη Αξγπξόθαζηξν νκάδαο 

θνηηεηώλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο 

ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ (30 Ννεκβξίνπ-3 Γεθεκβξίνπ 2007). 

Αλάινγεο εθπαηδεπηηθέο επηζθέςεηο έρσ δηνξγαλώζεη γηα θνηηεηέο ηεο 

Ννκηθήο ΓΠΘ ζην πκβνύιην ηεο Δπξώπεο θαη ην Δπξσπατθό Γηθαζηήξην 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ (2002, 2003). 

 

Κνζκήηνξαο ηεο ρνιήο Οηθνλνκηθώλ θαη Πεξηθεξεηαθώλ πνπδώλ 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο (2/10/2018 - ) 

 

 

ΙV. ΓΙΟΡΓΑΝΧΗ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΧΝ ΤΝΔΓΡΙΧΝ 

 

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1992 ζπκκεηείρα ζηελ επηζηεκνληθή γξακκαηεία 

δηνξγάλσζεο ηνπ Δπξσπατθνύ πλεδξίνπ γηα ηα Γηθαηώκαηα ησλ Λαώλ 

θαη ησλ Μεηνλνηήησλ, πνπ έγηλε ζηελ Αζήλα από ηελ ΚΔΑΓΔΑ ππό ηελ 

αηγίδα ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο. 

Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1996 ζπκκεηείρα σο επηζηεκνληθόο ππεύζπλνο 

ζηε δηνξγάλσζε ζπλεδξίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε από ην Κέληξν 

Δξεπλώλ Μεηνλνηηθώλ Οκάδσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Δπξσπατθό 

Πνιηηηζηηθό Κέληξν Γειθώλ θαη ην ίδξπκα Friedrich Ebert ζην 

πλεδξηαθό Κέληξν ησλ Γειθώλ κε ζέκα Διιάδα, Δπξώπε, Μεηνλόηεηεο. 

πκκεηείρα σο κέινο ηεο πεληακεινύο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ηνπ 

ΚΔΜΟ (βι. παξαθάησ) θαη πξνήδξεπζα ζηηο εξγαζίεο ησλ εμήο 



ζπλεδξίσλ: 1. ηηο 24-25/10/1998 ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην ζρεηηθά κε 

αξβαλίηηθα θαη 2. ηηο 31/10-1/11/1998 ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην 

ζρεηηθά κε ηηο ζιαβηθέο δηαιέθηνπο ηεο Μαθεδνλίαο. 

πκκεηείρα σο επηζηεκνληθόο επηκειεηήο πξνγξάκκαηνο (tutor) ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «Ζuman rights education programme for Southeastern 

Europe» πνπ έιαβε ρώξα ζηελ Οιπκπία ζηηο 16-27 επηεκβξίνπ 2000 θαη 

δηνξγαλώζεθε από ην Κέληξν Πξνάζπηζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ 

θαη ηελ Helsinki Citizens Assembly (Turkey). 

πκκεηείρα σο κέινο ηεο νξγαλσηηθήο επηηξνπήο ηνπ ζπκπνζίνπ κε 

ζέκα Protection of National minorities by Their Kin-State πνπ 

ζπλδηνξγάλσζαλ ην πκβνύιην ηεο Δπξώπεο, ην Κέληξν Δξεπλώλ 

Μεηνλνηηθώλ Οκάδσλ θαη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε ζηελ Αζήλα ηνλ 

Ηνύλην 2002. 

ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο «Γηαδξνκέο Πνιηηώλ» (βι. αλσηέξσ) 

ήκνπλ επηζηεκνληθόο ππεύζπλνο (καδί κε ηνλ Γ. Μαπξνκκάηε) γηα ηε 

δηνξγάλσζε ηξηώλ ζπλεδξίσλ (Κνκνηελή, 6 Γεθεκβξίνπ 2004, 

Κσλζηαληηλνύπνιε, 26 Φεβξνπαξίνπ 2005 θαη Κνκνηελή 23 Μαΐνπ 2005) 

ζρεηηθά κε δεηήκαηα πνπ ζπλδένπλ παξάιιεια ηηο δύν κεηνλόηεηεο ζε 

Διιάδα θαη Σνπξθία κέζα από ηελ «αξλεηηθή εθαξκνγή» ηεο πλζήθεο 

ηεο Λνδάλεο (Δθπαίδεπζε, Κνηλσλία ησλ Πνιηηώλ θαη Θξεζθεπηηθή 

Διεπζεξία, αληίζηνηρα ηα ζέκαηα ησλ ζπλεδξίσλ). 

πκκεηείρα ζηελ νκάδα εξγαζίαο πνπ ζπγθξόηεζε ην Σερληθό 

Δπηκειεηήξην Διιάδαο (Σκήκα Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο) κε αληηθείκελν 

ηελ εθπόλεζε κειέηεο κε ζέκα  «Αξρηηεθηνληθνί θαη πνιενδνκηθνί 

ζρεδηαζκνί ζηε Θεζζαινλίθε ιόγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο κεηαλάζηεπζεο» 

ζηελ νπνία ζπλέγξαςα ην θεθάιαην ζρεηηθά κε ηελ λνκηθή ζέζε ησλ 

κεηαλαζηώλ (Ηαλνπάξηνο-Ηνύληνο 2006). 

πκκεηείρα ζηελ επηζηεκνληθή επηηξνπή πνπ δηνξγάλσζε ην 

πλέδξην κε ζέκα «Γηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ κεηνλνηηθνύ θαη 

κεηαλαζηεπηηθνύ θαηλνκέλνπ: ε ειιεληθή ζπγθπξία κεηά ην ηέινο ηνπ 

ςπρξνύ πνιέκνπ» θαη πνπ δηνξγαλώζεθε από ην Κέληξν Μεηνλνηηθώλ 

Οκάδσλ ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην ζηηο 14-17 Γεθεκβξίνπ 2006. 

Από ηνλ Μάξηην 2007 κέρξη ην 2010 ζπκκεηείρα ζηελ Steering 

Committee καδί κε ηνλ Γεκήηξε Υξηζηόπνπιν πνπ ζπληνλίδεη ηηο δξάζεηο 

ηνπ Δπξσπατθνύ Παξαηεξεηεξίνπ θαηά ησλ Γηαθξίζεσλ RAXEN ζηελ 

Διιάδα. 

πκκεηείρα ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή δύν ζπλεδξίσλ πνπ 

δηνξγαλώζεθαλ ζηελ Αδξηαλνύπνιε θαη Αιεμαλδξνύπνιε (27 θαη 29 

Ηνπλίνπ 2008 αληίζηνηρα) κε ζέκα ηελ δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία ζηελ 

Θξάθε ζηα πιαίζηα ηνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο «πδεηώληαο ζηηο 

όρζεο ηνπ Έβξνπ» πνπ πινπνίεζε ην ΚΔΜΟ θαη LMV.  

πκκεηείρα ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή ηνπ ζπλεδξίνπ πνπ 

δηνξγάλσζε ην παλεπηζηήκην Κνηο, ην ίδξπκα Αληαιιαγέλησλ, ην ΚΔΜΟ 

θαη ην Κέληξν Μηθξαζηαηηθώλ πoπδώλ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηνλ 

Ννέκβξην 2013 (17.11) κε ζέκα Turkish-Greek compulsory population 

exchange in its 90
th

 year: new approaches new findings.  



πκκεηείρα ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή ηνπ ζπλεδξίνπ πνπ 

δηνξγάλσζε ζηελ Θεζζαινλίθε ηνλ Γεθέκβξην 2013 (13.12) ην ΑΠΘ κε 

ζέκα «Μεηαλαζηεπηηθέο δηαδξνκέο: ζρνιηθνί ζηαζκνί θαη 

ςπρνθνηλσληθέο απνζθεπέο» (Γξάζε 6.2-Δθπαίδεπζε Αιινδαπώλ 

θαη Παιηλλνζηνύλησλ Μαζεηώλ, ΔΠΑ).  

πκκεηείρα ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή ηνπ ζπλεδξίνπ «Κξίζηκα 

δηθαηώκαηα – Γηθαηώκαηα ζε θξίζε» πνπ δηνξγάλσζε ζηελ Αζήλα ε 

Διιεληθή Έλσζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ ηνλ Ηνύλην 2014 

(13-14.6). 

Μέινο ηεο επηζηεκνληθή επηηξνπήο ηνπ ζπλεδξίνπ Contested 

Borderscapes: Transnational Geographies vis-à-vis Fortress 

Europe. Mytilene-Lesvos, September 28 – October 1, 2017 

Μέινο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο ηνπ δηεζλνύο ζπλεδξίνπ 

Migracoes relacoes interculturais na cintamporaneidade πνπ 

δηνξγαλώζεθε ζηελ  Ληζζαβώλα ζηηο 27-28 Οθησβξίνπ 2017 από ην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Πόξην θαη ην ίδξπκα Galouste Gulbenkian 
 

 

 

 



V. ΤΜΜΔΣΟΥΔ ΚΑΙ ΔΙΗΓΗΔΙ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ 

ΤΝΔΓΡΙΑ 

 

Σν Ννέκβξην ηνπ 1994 (Μπξλν, Σζερία) ζπκκεηείρα ζην ζπλέδξην 

Europe’s Ethnic Groups, Minorities, Regions-Powderkegs or Buildings-

Blocks?, όπνπ θαη θαηέζεζα γξαπηή αλαθνίλσζε κε ζέκα "La Convention 

Européenne des Droits de l'Homme et les droits linguistiques des 

minorités".  

Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1994 (Βαξθειώλε) ζπκκεηείρα ζε επηκνξθσηθή 

ζπλάληεζε ζρεηηθά κε ην δίθηπν Mercator-Legislacion, πνπ δηνξγάλσζε 

ην εξεπλεηηθό ηλζηηηνύην CIEMEN. 

Σνλ Ηνύλην ηνπ 1995 (Santiago de Compostella, Ηζπαλία), ζπκκεηείρα 

ζην ζπλέδξην Idantidades culturais e cooperacion desde o sul da Europa, 

όπνπ θαη έθαλα αλαθνίλσζε κε ζέκα "L'action culturelle du Conseil de 

l'Europe". 

Σνλ Απξίιην ηνπ 1996  (Θεζζαινλίθε) ζπκκεηείρα ζηελ εκεξίδα 

Ιζρπξέο-αζζελείο γιώζζεο ζηελ Δπξώπε, πνπ δηνξγάλσζε ην Κέληξν 

Διιεληθήο Γιώζζαο, όπνπ θαη έθαλα αλαθνίλσζε κε ζέκα "Μεηνλνηηθέο 

γιώζζεο θαη 'κεηνλνηηθνπνίεζε': ην Γίθαην σο ξπζκηζηηθόο παξάγνληαο". 

Σνλ Μάξηην ηνπ 1997 (Θεζζαινλίθε) ζπκκεηείρα ζην ζπλέδξην 

Ιζρπξέο-αζζελείο γιώζζεο ζηελ Δπξώπε, πνπ δηνξγάλσζε ην Κέληξν 

Διιεληθήο Γιώζζαο, όπνπ θαη έθαλα αλαθνίλσζε κε ζέκα "Ζ 

αληηκεηώπηζε ησλ κεηνλνηηθώλ γισζζώλ ζηελ Διιάδα θαη ην επξσπατθό 

λνκηθό πιαίζην ζηα πξόζπξα ηνπ 21νπ αηώλα". 

Σνλ Μάην 1997 (Κνκνηελή) ζπκκεηείρα ζην ζπλέδξην πνπ 

δηνξγαλώζεθε από ην Διιεληθό πκβνύιην γηα ηνπο Πξόζθπγεο, ην 

Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο θαη ηνλ Γήκν Κνκνηελήο κε ζέκα Η 

Δπξσπατθή ύκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ θαη ν ξόινο ηεο ζηελ 

πξνζηαζία Πξνζθύγσλ θαη Αηηνύλησλ Άζπιν. 

Σνλ Μάξηην 2001 (Θεζζαινλίθε) ζπκκεηείρα ζην ζπλέδξην 

Δθπαίδεπζε γισζζηθώλ κεηνλνηήησλ, πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα 

Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο ηνπ ΑΠΘ, όπνπ θαη έθαλα αλαθνίλσζε κε ζέκα 

"Σν δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε. Από ην κεηνλνηηθό ζην δηαπνιηηηζκηθό 

ζρνιείν". 

Σνλ Απξίιην 2001 (Βαξθειώλε) ζπκκεηείρα ζην ζπλέδξην The right 

to linguistic diversity, πνπ δηνξγάλσζε ην CIEMEN, όπνπ θαη εηζεγήζεθα 

ην ζέκα "Legal protection of linguistic rights: The case of Greece". 

Σνλ Οθηώβξην 2001 (Αζήλα) ζπκκεηείρα ζηελ ζπλάληεζε πνπ 

δηνξγάλσζε ε Διιεληθή Δηαηξεία Γηεζλνύο Γηθαίνπ θαη Γηεζλώλ ρέζεσλ 

ζε ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην ηεο Νίθαηαο  ζηελ Αζήλα, όπνπ 

εηζεγήζεθα ην ζέκα «Droits de l‟homme et des minorités : Le parcours 

jusqu‟au pacte de stabilité».   

Σνλ Ννέκβξην 2001 (Θεζζαινλίθε) ζπκκεηείρα ζην ζπλέδξην 

Γιώζζα-Κνηλσλία-Ιζηνξία: ηα Βαιθάληα, πνπ δηνξγάλσζε ην Κέληξν 

Διιεληθήο Γιώζζαο θαη ην ΤΠΔΠΘ ζηε Θεζζαινλίθε, όπνπ εηζεγήζεθα 



ην ζέκα «Γισζζηθή πνιηηηθή θαη δίθαην ζηα Βαιθάληα: Ζ πεξίπησζε ησλ 

κνπζνπικάλσλ ηεο Διιάδαο». 

Σνλ Ννέκβξην 2001 (Βηέλλε) ζπκκεηείρα ζην ζπλέδξην Islam in 

Europe, πνπ δηνξγάλσζε ην European Consortium for Church and State 

Research, όπνπ εηζεγήζεθα ην ζέκα «Islam in Greece». 

Σνλ Μάξηην 2002 (Κνκνηελή) ζπκκεηείρα ζηελ εκεξίδα κε ζέκα Η 

επίδξαζε ηεο δηεύξπλζεο ζην δίθαην θαη ηηο πνιηηηθέο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο πνπ δηνξγάλσζε ν Σνκέαο Γηεζλώλ πνπδώλ ηεο Ννκηθήο ηνπ 

ΓΠΘ, αλέπηπμα παξέκβαζε ζρεηηθά κε ηελ «Γισζζηθή πνιηηηθή ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο». 

Σνλ Ηνύλην 2002 (Αζήλα) ζπκκεηείρα ζην πκπόζην κε ζέκα 

Protection of National minorities by Their Kin-State πνπ δηνξγάλσζαλ ην 

πκβνύιην ηεο Δπξώπεο, ην Κέληξν Δξεπλώλ Μεηνλνηηθώλ Οκάδσλ θαη ν 

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, όπνπ αλέπηπμα ηελ εηζήγεζε «Exchange Of 

Population: A Paradigm Of Legal Perversion». 

Σνλ Ννέκβξην 2002 (Θεζζαινλίθε) ζπκκεηείρα ζην πκπόζην κε 

ζέκα L’Etat et les cultes en Grèce πνπ δηνξγάλσζε ν Σνκέαο Ηζηνξίαο, 

Φηινζνθίαο θαη Κνηλσληνινγίαο ηνπ Γηθαίνπ ηνπ Σκήκαηνο Ννκηθήο ηνπ 

ΑΠΘ, όπνπ αλέπηπμα ηελ εηζήγεζε «L‟Islam en Grèce».  

Σνλ Ννέκβξην 2002 (Αζήλα) ζπκκεηείρα ζην πκπόζην κε ζέκα 

Μεηνλόηεηεο ζηελ Διιάδα πνπ δηνξγάλσζε ε Δηαηξεία πνπδώλ 

Νενειιεληθνύ Πνιηηηζκνύ θαη Γεληθήο Παηδείαο (ηεο ρνιήο Μσξατηε), 

όπνπ αλέπηπμα ηελ εηζήγεζε «Ο θαλόλαο δηθαίνπ σο έθθξαζε εζληθήο 

ηδενινγίαο. Σα αδηέμνδα ηεο λνκηθήο αληηκεηώπηζεο ησλ κεηνλνηήησλ 

ζηελ Διιάδα». 

Σνλ Φεβξνπάξην 2003 (Βεξνιίλν) ζπκκεηείρα ζην πλέδξην κε ζέκα 

Minorities in Greece πνπ δηνξγάλσζε ην Freie Universität ηνπ Βεξνιίλνπ, 

όπνπ αλέπηπμα ηελ εηζήγεζε «Legal aspects of religious and linguistic 

otherness in Greece». 

Σνλ Μάξηην 2003 (26.3, Αζήλα) έδσζα δηάιεμε κε ζέκα «Σν 

θαζεζηώο ησλ κνπζνπικάλσλ ζηελ Διιάδα από ηελ ίδξπζε ηνπ 

ειιεληθνύ θξάηνπο κέρξη ζήκεξα» ζηελ Δηαηξεία Μειέηεο Νένπ 

Διιεληζκνύ (Μλήκσλ). 

Σνλ Ηνύλην 2003 (Σνξίλν) ζπκκεηείρα ζην ζπλέδξην κε ζέκα Il 

tratamento giuridico delle minoranze islamiche in Europa e negli Statuti 

Uniti, πνπ δηνξγάλσζε ην Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche 

sull‟Immigrazione, όπνπ αλέπηπμα εηζήγεζε κε ζέκα «Personal status of 

Greece‟s Muslims: A legal anachronism or an example of applied 

multiculturalism?». 

Σνλ επηέκβξην 2003 (Υαληά) ζπκκεηείρα ζην πκπόζην Γίθαηνο 

πόιεκνο, Γίθαην ηνπ πνιέκνπ, πνπ δηνξγάλσζε ν κηινο Μάλεζε, όπνπ 

αλέπηπμα εηζήγεζε κε ζέκα «Ο ΟΖΔ θαη ην δίθαην ηεο αλζξσπηζηηθήο 

επέκβαζεο κεηά ηνλ πόιεκν ηνπ Ηξάθ». 

Σνλ Οθηώβξην 2003 (Αζήλα) ζπκκεηείρα ζην ζπλέδξην κε ζέκα Les 

termes de la différence en Grèce, πνπ δηνξγάλσζε ε Ecole Française 



d‟Athènes, όπνπ αλέπηπμα εηζήγεζε κε ζέκα «Le droit de la difference. 

Minorités et étrangers en Grèce» 

Σνλ Ννέκβξην 2003 ζπκκεηείρα ζην ζπλέδξην κε ζέκα Compalsory 

exchange of populations between Greece and Turkey, πνπ δηνξγάλσζε ε 

Foundation of Lausanne Treaty emigrants (LMV), όπνπ αλέπηπμα 

εηζήγεζε κε ζέκα «Μνπζνπικαληθέο θνηλόηεηεο ζηελ Διιάδα πξηλ θαη 

κεηά ην 1923: Ννκηθέο ζπλέρεηεο θαη ηδενινγηθέο αζπλέπεηεο» 

(Κσλζηαληηλνύπνιε). 

Σνλ Ννέκβξην 2003 ζπκκεηείρα ζην ζπλέδξην κε ζέκα Κξάηνο, 

θνηλσλία θαη κεηαλάζηεο: Όςεηο ηεο ειιεληθήο θαη επξσπατθήο εκπεηξίαο, 

πνπ δηνξγάλσζε ε Έλσζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ, όπνπ 

αλέπηπμα εηζήγεζε (κε ηνλ Γ. Μαπξνκκάηε) κε ηίηιν «Ζ εθπαίδεπζε ησλ 

κεηαλαζηώλ» (Ναύπιην). 

Σνλ Γεθέκβξην 2003 ζπκκεηείρα ζην ζπλέδξην κε ζέκα 1953-2003: 

ηα δηθαηώκαηα ζηελ Διιάδα, πνπ δηνξγάλσζε ε Έλσζε γηα ηα Γηθαηώκαηα 

ηνπ Αλζξώπνπ, όπνπ αλέπηπμα εηζήγεζε κε ηίηιν «Ζ ηζηνξηθή 

ζπγθξόηεζε ηεο κεηνλνηηθήο πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα» (Αζήλα). 

Σνλ Μάξηην 2004 ζπκκεηείρα ζηελ ζπλάληεζε κε ζέκα The future of 

Greek-Turkish civic dialogue θαη εηδηθόηεξα ζηε ζπδήηεζε «Γηθαηώκαηα 

ηνπ αλζξώπνπ ζε Διιάδα θαη Σνπξθία» πνπ δηνξγάλσζε ε Αληηπξνζσπεία 

ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ζηελ Σνπξθία (12-13.3 Αζήλα). 

Σνλ Απξίιην 2004 (2-4.4, Άγθπξα) ζπκκεηείρα ζηελ ζπλάληεζε κε 

ζέκα Turkish-Greek civic dialogue project. Final conference programme 

πνπ δηνξγάλσζε ε Association des Etats Généraux des Etudiants de 

l‟Europe, όπνπ αλέπηπμα εηζήγεζε κε ηίηιν «Greek-Turkish Cooperation: 

Constraints and Perspectives». 

Σνλ Μάην 2004 (12.5 Αζήλα) ζπκκεηείρα ζηελ εθδήισζε κε ζέκα 

Αζθάιεηα δηθαησκάησλ θαη αζθάιεηα ησλ νιπκπηαθώλ αγώλσλ πνπ 

δηνξγάλσζε ε Διιεληθή Έλσζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ, όπνπ 

αλέπηπμα εηζήγεζε κε ηίηιν «Σν ηδακί πνπ δελ έγηλε». 

Σνλ Οθηώβξην 2004 (22-23.10, Κσλζηαληηλνύπνιε) ζπκκεηείρα ζην 

ζπλέδξην κε ζέκα The European Union and Greek-Turkish relations: 

From conflict to cooperation?, πνπ δηνξγάλσζαλ ηα παλεπηζηήκηα ηνπ 

Βνζπόξνπ θαη ηνπ Birmingham όπνπ αλέπηπμα εηζήγεζε κε ηίηιν «How 

far have EU policies have affected minority issues in Greece and 

Turkey?». 

Σνλ Ννέκβξην 2004 (18.11 Αζήλα) ζπκκεηείρα ζηελ ζηξνγγπιή 

ηξάπεδα ηεο ECRI ζηελ Διιάδα, όπνπ αλέπηπμα εηζήγεζε κε ηίηιν «Legal 

remedies for victims of discrimination in Greece».  

Σνλ Ννέκβξην 2004 (27/28.11, Αζήλα) ζπκκεηείρα ζηελ εθδήισζε 

κε ζέκα Christian-Muslim relations in the 21
st
 Century in Europe πνπ 

δηνξγάλσζε ην ΔΛΗΑΜΔΠ, όπνπ ζρνιίαζα ηε ζεκαηηθή ελόηεηα κε ηίηιν 

«Legal and political dimensions of inter-religious relations». 

Σνλ Φεβξνπάξην 2005 ζπκκεηείρα ζηελ εθδήισζε κε ζέκα Ηζηνξία 

θαη ζπγθπξία ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο πνπ δηνξγάλσζε ε Διιεληθή 

Έλσζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ, όπνπ αλέπηπμα εηζήγεζε κε 



ζέκα «Ζ Διιάδα ελώπηνλ ηεο δηπιήο θαη ηεο επξσπατθήο ηζαγέλεηαο» 

(16.2, Αζήλα). 

Σνλ Μάην 2005 παξνπζίαζα εηζήγεζε κε ζέκα “Ζ 

ζξεζθεπηηθνπνίεζε ηνπ εζληθνύ ειιελνηνπξθηθνύ αληαγσληζκνύ ζην 

πεδίν ησλ δύν κεηνλνηήησλ” ζην ζπλέδξην πνπ δηνξγάλσζε ην ΚΔΜΟ θαη 

ην LMV ζηελ Κνκνηελή κε αληηθείκελν ηε ζξεζθεπηηθή ειεπζεξία ησλ 

κεηνλνηήησλ (21.5, Αζήλα). 

Σνλ Ηνύιην 2005 (7-9.6, ηξαζβνύξγν) παξνπζίαζα εηζήγεζε κε 

ζέκα “The clause of reciprocity on minority protection between Greece 

and Turkey: Legal and political aspects regarding the Turkish/Muslim 

minority of Greece” ζην ζπλέδξην πνπ δηνξγάλσζε ε Association 

Française pour l‟Etude du Monde Arabe et Musulman κε αληηθείκελν 

Muslims in Europe and Elsewhere. Others in Muslim Land (7-9.6, 

ηξαζβνύξγν). 

Σνλ Ννέκβξην 2005 ζπκκεηείρε ζε ζηξνγγπιή ηξάπεδα ζε εκεξίδα 

ζηελ νπνία ζπκκεηείρα σο ζπλδηνξγαλσηήο κε ζέκα ηα Γεγνλόηα ηνπ 

επηεκβξίνπ 1955 ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε (ΚΔΜΟ θαη Δηαηξία γηα ηελ 

Μειέηε ηεο θαζ‟ εκάο Αλαηνιήο) (5.11, Αζήλα). 

Σνλ Ννέκβξην 2005 παξνπζίαζα εηζήγεζε κε ζέκα “The Specific 

Case of the Muslims in Greece: Between Old Arrangements and New 

Challenges” ζην ζπλέδξην πνπ δηνξγάλσζαλ ην King Baudouin 

Foundation θαη ην European Policy Centre κε αληηθείκελν  “Balkan 

Muslims & the Future of Islam in Europe” (28.11, Βξπμέιιεο). 

Σνλ Ηαλνπάξην 2006 παξνπζίαζα εηζήγεζε κε ζέκα “The European 

citizenship and multiple membership” ζην ζπλέδξην πνπ δηνξγάλσζε ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή κε αληηθείκελν “Dual citizenship, governance and 

education: A challenge to the European nation-state” (23.1, Βξπμέιιεο). 

Σνλ Απξίιην 2006 παξνπζίαζα εηζήγεζε κε ζέκα “Ζ δηαρείξηζε ηεο 

εζλν-ζξεζθεπηηθήο εηεξόηεηαο ζε Διιάδα θαη Σνπξθία: από ηα κηιιέη 

ζηηο κεηνλόηεηεο” ζην ζπλέδξην πνπ δηνξγάλσζε ν κηινο Μάλεζε κε 

αληηθείκελν  “Πνιππνιηηηζκηθόηεηα θαη ύληαγκα”(15-17.4, Υίνο/Urla).  

Σνλ Ηνύλην 2006 παξνπζίαζα εηζήγεζε κε ζέκα “Minority 

mobilization in Greece and litigation in Strasbourg” ζην ζπλέδξην πνπ 

δηνξγάλσζε ην ΔΛΗΑΜΔΠ κε αληηθείκελν “The ECHR, protection of civil 

rights and minorities: state compliance and domestic reform” (3.6, Αζήλα). 

 Σνλ Μάξηην 2006 (9.3, Κσλζηαληηλνύπνιε) παξνπζίαζα εηζήγεζε 

κε ζέκα “The Sharia Courts of Greek Thrace and the “Principle of 

Reciprocity” Regarding Minorities in Turkey and Greece ” ζην ζπλέδξην 

πνπ ζπλδηνξγάλσζαλ ην Yıldız Technical University θαη ην Foundation for 

Middle East and Balkan Studies (OBIV), κε αληηθείκελν  “Turkish-Greek 

Relations, issues, solutions, prospects”. 

Σνλ Ηνύλην 2006 (8.6, Αζήλα) παξνπζίαζα εηζήγεζε κε ζέκα 

“Ηζηνξία θαη εθζπγρξνληζκόο ησλ κεηνλνηηθώλ ζεζκώλ” ζηελ εθδήισζε 

κε ζέκα «Ζ κεηνλόηεηα ηεο Θξάθεο» πνπ δηνξγάλσζε ην Κέληξν Δξεπλώλ 

Μεηνλνηηθώλ Οκάδσλ θαη ε Διιεληθή Έλσζε Γηθαησκάησλ ηνπ 



Αλζξώπνπ. Παξόκνην ζέκα αλέπηπμα ζε αληίζηνηρε εθδήισζε πνπ 

δηνξγάλσζε ε εθεκεξίδα “Απγή” ζηελ Ξάλζε ζηηο 15.6.2006 

Σνλ Ηνύλην 2006 (30.6-2.7, Κσλζηαληηλνύπνιε) παξνπζίαζα 

εηζήγεζε κε ζέκα “Σα βαθνύθηα ησλ ξσκαίηθσλ θνηλνηήησλ ηεο Πόιεο: 

λνκηθέο όςεηο ελόο πνιηηηθνύ δεηήκαηνο” ζην ζπλέδξην πνπ δηνξγάλσζε 

όκηινο Πνιηηώλ κε αληηθείκελν  “πλάληεζε ζηελ Πόιε. Σν παξόλ θαη ην 

κέιινλ”.  

Σνλ Ηνύιην 2006 (23-29.7, Durban, South Africa) παξνπζίαζα 

εηζήγεζε κε ζέκα “The concept of ‘national descent’ as a legal category 

in Greece” ζην 14
ν
 Γηεζλέο πλέδξην πνπ δηνξγάλσζε ε International 

Sociology Association. 

Σνλ Οθηώβξην 2006 (13.10, Κσλζηαληηλνύπνιε) παξνπζίαζα 

εηζήγεζε κε ζέκα “La minorité turque-musulmane de Grèce : Entre le 

millet et la nation” ζην ζπλέδξην πνπ δηνξγάλσζε ην Παλεπηζηήκην 

Galatasaray ζην πιαίζην ηνπ 6
νπ

 ζπκπνζίνπ "Journées européennes". 

Σνλ Ννέκβξην 2006 (13.11, Φιώξηλα) παξνπζίαζα εηζήγεζε κε ζέκα 

“Ζ ακνηβαηόηεηα σο όξνο εθαξκνγήο ησλ ππνρξεώζεσλ Διιάδαο θαη 

Σνπξθίαο απέλαληη ζηηο κεηνλόηεηέο ηνπο” ζην ζπλέδξην πνπ δηνξγάλσζε 

ην Παλεπηζηήκην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ζέκα "Γηαηάζεηο ηεο κεηάβαζεο 

θαη ε επξσπατθή πξννπηηθή ησλ ρσξώλ ηεο Βαιθαληθήο". 

Σνλ Ννέκβξην 2006 (27.11, Αζήλα) παξνπζίαζα εηζήγεζε (καδί κε 

ηνλ Γ. Υξηζηόπνπιν) κε ζέκα «Πξνζηαζία ησλ κεηνλνηήησλ: Aπό ηε 

«Μεγάιε Ηδέα» ζηελ πνιππνιηηηζκηθή  θνηλσλία» ζην ζπλέδξην πνπ 

δηνξγάλσζε ην Ίδξπκα Διεπζέξηνο Βεληδέινο κε ζέκα “Ο Διεπζέξηνο 

Βεληδέινο θαη νη ζπληαγκαηηθέο αλαζεσξήζεηο από ην ρζεο ζην ζήκεξα”. 

Σνλ Γεθέκβξην 2006 (17.12, Αζήλα) παξνπζίαζα ην ζέκα 

«Μεηνλόηεηεο θαη κεηαλάζηεο: απνινγηζκόο θαη θαηεπζύλζεηο ηεο 

έξεπλαο» ζην ζπλέδξην Γηεπηζηεκνληθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ κεηνλνηηθνύ θαη 

κεηαλαζηεπηηθνύ θαηλνκέλνπ: ε ειιεληθή ζπγθπξία κεηά ην ηέινο ηνπ 

ςπρξνύ πνιέκνπ πνπ δηνξγάλσζε ην ΚΔΜΟ ζην Πάληεην παλεπηζηήκην. 

Σνλ Φεβξνπάξην 2007 (11.2, Αζήλα) ζπκκεηείρα ζηελ ζηξνγγπιή 

ηξάπεδα ηνπ ζπλεδξίνπ «Νέα ζρνιηθά βηβιία θαη εθπαηδεπηηθέο αιιαγέο 

ζηελ κεηνλνηηθή θαη δεκόζηα εθπαίδεπζε» πνπ δηνξγάλσζε ην Πξόγξακκα 

Δθπαίδεπζεο Μνπζνπικαλνπαίδσλ. 

Σνλ Φεβξνπάξην 2007 (28.2, Ρόδνο) παξνπζίαζα ην ζέκα «Διιάδα-

Σνπξθία θνηλσλία ησλ πνιηηώλ θαη κεηνλόηεηεο» ζην ζπλέδξην Η Σνπξθία 

ζηνλ δξόκν πξνο ηελ Δπξώπε πνπ δηνξγάλσζε ε Αλαπηπμηαθή 

Γσδεθαλήζνπ κε ηελ ΓΑΠ Ρόδνπ θαη ην Κέληξν Πιεξνθόξεζεο Europe-

Direct ζην Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ. 

Σνλ Μάξηην 2007 (9.3, Κνκνηελή) ζπκκεηείρα ζε πάλει εηζεγεηώλ 

κε ζέκα «Ο Μνπθηήο σο δηθαζηήο» πνπ δηνξγάλσζε ε Διιεληθή Έλσζε 

γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ θαη ηνπ Πνιίηε θαη ν Γηθεγνξηθόο 

ύιινγνο Ρνδόπεο. 

Σνλ Μάην 2007 (19.5, Θεζζαινλίθε) ζπκκεηείρα ζε ζηξνγγπιή 

ηξάπεδα ζηελ δηεκεξίδα κε ζέκα «Δζληθή ηαπηόηεηα θαη εηεξόηεηα: 



Πνιιαπιέο ηαπηόηεηεο ζηε κεηαλεσηεξηθή επνρή» πνπ δηνξγάλσζε ην 

Σκήκα Παηδαγσγηθήο ηνπ ΑΠΘ 

Σνλ επηέκβξην (26-28.9, Siem Reap, Cambodia) ζπκκεηείρα ζε 

νκάδα εξγαζίαο κε ζέκα «ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη κεηνλόηεηεο» ζην 

8th informal seminar of human rights: Freedom of expression πνπ 

δηνξγάλσζε ην ίδξπκα Asia-Europe Meeting. 

Σνλ Ηαλνπάξην 2008 (24.1, Θεζζαινλίθε) παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζε 

«Ηεξνδηθαζηήξηα ηεο Θξάθεο: εθαξκνζκέλνο θνηλνηηζκόο ή έιιεηκκα 

δηθαησκάησλ;» ζε πάλει κε ζέκα ύγρξνλνη πξνβιεκαηηζκνί ηνπ ηζιακηθνύ 

δηθαίνπ πνπ δηνξγάλσζε ν Σνκέαο Γηεζλώλ πνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο 

Ννκηθήο ηνπ ΑΠΘ. 

Σνλ Φεβξνπάξην 2008 (21.2) παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζε «Ζ 

νξγάλσζε ησλ Σζάκεδσλ σο κεηνλόηεηα θαη θνηλόηεηα (1913-1944)» ζε 

πάλει κε ζέκα «Ηζηνξία θαη επηθαηξόηεηα ηνπ δεηήκαηνο ησλ Σζάκεδσλ 

ζηηο ειιελναιβαληθέο ζρέζεηο», ζην Πάληεην Παλεπηζηήκην, ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Ηζηνξίαο ηνπ 

Παληείνπ. 

Σνλ Φεβξνπάξην 2008 (22.2) ζπληόληζα ηελ ζπδήηεζε κε ζέκα «Σν 

κεηνλνηηθό θαη κεηαλαζηεπηηθό θαηλόκελν: Σα όξηα ηεο 

δηεπηζηεκνληθόηεηαο, ησλ εξεπλεηηθώλ πεδίσλ θαη ηνπ επηζηεκνληθνύ 

αληηθεηκέλνπ» πνπ δηνξγάλσζε ζηελ Αζήλα ε Γξακκαηεία ηνπ Κέληξνπ 

Δξεπλώλ Μεηνλνηηθώλ Οκάδσλ. 

Σνλ Φεβξνπάξην 2008 (25.2) ζπληόληζα ηελ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ 

«Tormented by history. Greek and Turkish nationalism» ησλ Umut 

Özkırımlı θαη πύξνπ νθνύ ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 

Σνλ Απξίιην 2008 (8.4) ζπληόληζα ηελ ζπδήηεζε θαη παξνπζίαζα ην 

ζέκα «Γηθαίσκα ζηελ δηαθνξά, δηθαηώκαηα ησλ δηαθνξεηηθώλ» ζε 

εθδήισζε πνπ δηνξγάλσζε ην Ακεξηθαληθό Πξνμελείν Θεζζαινλίθεο κε 

ηίηιν «Γηεζλήο Ζκέξα Ρνκά». 

Σνλ Μάην 2008 (26.5) παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζε κε ζέκα «The waqf 

in Greece: a case of resistance to civil law» ζην ζπλέδξην The Law of the 

Waqf πνπ νξγάλσζε ε Ννκηθή ρνιή ηνπ παλεπηζηεκίνπ Harvard. 

Σνλ Ηνύιην 2008 (3-4.8) ζην Παξίζη παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζε 

«Exploring the ideological and historical background of the Greek-Turkish 

population exchange (1923)» θαη πξνήδξεπζα ζην πάλει “The Greek 

Orthodox minority in Turkey and the Muslim minority in Greece from the 

1930s to the 1930s” ζην ζπλέδξην Empire and Nations πνπ δηνξγάλσζε ε 

Association for the Study of nationalities θαη ε ρνιή Πνιηηηθώλ 

Δπηζηεκώλ ηεο νξβόλλεο, SciencesPo. 

Σνλ Γεθέκβξην 2008 (4.12) ζηελ Αζήλα παξνπζίαζα παξέκβαζε κε 

ζέκα «πλζήθεο θξάηεζεο θαη ζεβαζκόο ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ 

θξαηνπκέλνπ. Με αθνξκή ηελ απόθαζε  KAJA θαηά Διιάδαο ελώπηνλ 

ηνπ ΔΓΓΑ» ζην ζπλέδξην πλζήθεο θξάηεζεο θαη δηθαηώκαηα ησλ 

θξαηνπκέλσλ ζηηο ειιεληθέο θπιαθέο πνπ νξγάλσζε ε Δζληθή Δπηηξνπή γηα 

ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ. 



Σνλ Μάξηην 2009 (6.3) παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζε «Σα αζθαιηζηηθά 

κέηξα ελώπηνλ ηνπ ΔΓΓΑ θαη ηεο ΔΓΑ (ΓΑΠΓ): Μηα ζπγθξηηηθή 

απνηίκεζε» ζην ζπλέδξην Γηεζλήο Γηθαηνζύλε ζηνλ 21
ν
 αηώλα. Πξνθιήζεηο 

θαη Πξννπηηθέο, πνπ δηνξγάλσζε ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο από 

θνηλνύ κε ηελ Διιεληθή Δηαηξείαο Γηεζλνύο Γηθαίνπ θαη Γηεζλώλ 

ρέζεσλ. 

Σνλ Μάξηην 2009 (13.3) ζηελ Θεζζαινλίθε παξνπζίαζα παξέκβαζε 

κε ζέκα «Αθαίξεζε ηεο ειιεληθήο ηζαγέλεηαο από αιινγελείο» ζηελ 5
ε
 

πλάληεζε πνπ νξγάλσζε ε Οκάδα Μειέηεο ηεο Ηζηνξίαο ησλ Δβξαίσλ 

ηεο Διιάδαο. 

Σνλ Ηνύιην 2009 (3-4.8) ζην San Sebastian παξνπζίαζα ηελ 

εηζήγεζε «A vision from South-East Europe: Religious minority 

communities within Orthodox majority societies» ζην ζπλέδξην 5th 

Human Rights Meeting in Religion and human rights in the public sphere 

πνπ δηνξγάλσζε ην Ηλζηηηνύην Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Deusto θαη ε ηνπηθή θπβέξλεζε ηεο Gipuzkoa (Υώξα ησλ 

Βάζθσλ). 

Σνλ Μάην 2009 (10.5) παξνπζίαζα ζηε Θεζζαινλίθε ην ζέκα «Σν 

δηθαίσκα εθκάζεζεο ηεο κεηξηθήο γιώζζαο» ζην ζεκηλάξην κε ζέκα 

Μεηαλάζηεπζε, εθκάζεζε θαη δηαηήξεζε ηεο κεηξηθήο γιώζζαο, πνπ 

δηνξγάλσζε ε ΜΚΟ «Μεηέξα Σεξέδα».   

Σνλ Μάην 2009 (20.5) παξνπζίαζα ζηε Θεζζαινλίθε εηζαγσγηθά ην 

ζέκα «Μεηαλάζηεπζε ζηελ Δπξώπε θαη ζύγρξνλεο πξνθιήζεηο» θαη 

ζπληόληζα δεκόζηα ζπδήηεζε ύζηεξα από ηελ εηζήγεζε ηνπ θύξηνπ 

νκηιεηή, ζύκβνπινπ ηνπ Γάιινπ Πξνέδξνπ ζε ζέκαηα έληαμεο ησλ 

κεηαλαζηώλ. Σελ εθδήισζε δηνξγάλσζε ην Γαιιηθό Ηλζηηηνύην 

Θεζζαινλίθεο θαη ην Γαιιηθό Πξνμελείν.  

Tνλ Οθηώβξην 2009 (9.10) ζπκκεηείρα ζε workshop πνπ δηνξγάλσζε 

to EΛΗΑΜΔΠ ζηελ Αζήλα κε ζέκα Legal Mobilization and Political 

Participation in Europe ζην νπνίν ζρνιίαζα ηελ ζεκαηηθή «Law, policy 

and the Rights of Immigrants». 

Σνλ Ννέκβξην 2009 (22.11) παξνπζίαζα ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε 

ηελ εηζήγεζε «Ζ λνκηθή ηαθηνπνίεζε ησλ βαθνπθίσλ σο πξόθιεζε γηα 

ην κέιινλ ησλ θνηλνηήησλ» θαηά ηελ εκεξίδα παξνπζίαζεο ηνπ βηβιίνπ 

«πλάληεζε ζηελ Πόιε: Σν παξόλ θαη ην κέιινλ». Παξόκνηα παξνπζίαζα 

έθαλα θαη ζηελ Θεζζαινλίθε ζηηο 26 Ννεκβξίνπ. 

Σνλ Γεθέκβξην 2009 (10.12) ζπκκεηείρα ζε πάλει νκηιεηώλ ζηελ 

παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ ηεο Natalie Clayer «Οη απαξρέο ηνπ αιβαληθνύ 

εζληθηζκνύ» πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γαιιηθό Ηλζηηηνύην 

Θεζζαινλίθεο. 

Σνλ Γεθέκβξην 2009 (12.12) παξνπζίαζα ζηε Θεζζαινλίθε ην ζέκα 

«Σα κνπζνπικαληθά ζρνιεία ζηελ Βόξεηα Διιάδα, 1913-1923» ζην 

ζπλέδξην Θξεζθείεο θαη πνιηηηθή ζηηο Αλαηνιέο ηεο Δπξώπεο (14
νο

-20
νο

 

αη.) πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα Βαιθαληθώλ, ιαβηθώλ θαη Αλαηνιηθώλ 

πνπδώλ θαη ε Ecole Française d‟Athènes.   



Σνλ Γεθέκβξην 2009 (19.12) παξνπζίαζα ζηελ Αζήλα ηελ εηζήγεζε 

“Σν πκβνύιην ηεο Δπξώπεο θαη ηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ: 

(Αλ)ηζνξξνπίεο κεηαμύ πνιηηηθνύ ξεαιηζκνύ θαη λνκηθήο νπηνπίαο” 

ζπλέδξην Η δηεζλήο ζπλεξγαζία ζε νηθνπκεληθό θαη πεξηθεξεηαθό επίπεδν: 

Οη δηεζλείο ζεζκνί ζε θξίζε πνπ δηνξγάλσζε ε Διιεληθή Δηαηξεία 

Γηεζλνύο Γηθαίνπ θαη Γηεζλώλ ρέζεσλ. 

Σνλ Ηαλνπάξην 2010 (13.1) παξνπζίαζα ζηελ Αζήλα ηελ εηζήγεζε 

«Εεηήκαηα ζεζκηθνύ θνηλνηηζκνύ ζηελ Διιάδα» ζε εθδήισζε ηνπ 

ηζηνξηθνύ πεξηνδηθνύ Μλήκσλ. 

Σνλ Ηαλνπάξην 2010 (14.1) παξνπζίαζα ζηελ Αζήλα ηελ εηζήγεζε 

“Muslim communities in Greece after the Treaty of Athens (1913-1923): 

Βetween the millet and the nation», ζπλέδξην From millet communities to 

minorities: Greek Orthodox in the Ottoman Empire/Turkey and Muslims in 

Greece, 1830s-1939 πνπ δηνξγάλσζε ην Σκήκα Ηζηνξίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 

Σνλ Απξίιην 2010 (19.3) παξνπζίαζα ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ηελ 

εηζήγεζε “From Millet Organization to Minority Protection: Traditional 

and New Islam in Greece” ζηελ ζηξνγγπιή ηξάπεδα κε ζέκα In the same 

neighborhood: Citizenship and belonging in Turkey and Greece πνπ 

δηνξγάλσζε ην Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Boğaziçi. 

Σνλ Μάην 2010 (10.5) παξνπζίαζα ζην Λνλδίλν δηάιεμε κε ζέκα 

“The (in)convenience of the Lausanne minorities in Greece and Turkey», 

πνπ δηνξγάλσζε ην School of Oriental and African Studies. 

Σνλ Μάην 2010 (14.5) παξνπζίαζα ζηελ Θεζζαινλίθε ηελ εηζήγεζε 

«Minorities in the post-Ottoman Balknas» ζην ζπλέδξην «What is a 

minority? Should members of minorities have special rights? πνπ 

δηνξγάλσζε ην Ακεξηθαληθό Κνιιέγην ζεζζαινλίθεο (ACT). 

Σνλ Μάην 2010 (16.5) παξνπζίαζα ζηελ Κνκνηελή ηελ εηζήγεζε «Ζ 

κεηέσξε ειιεληθή ππνγξαθή ηεο ύκβαζεο-πιαίζην γηα ηηο εζληθέο 

κεηνλόηεηεο» ζην ζπλέδξην Η πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

κεηνλνηήησλ ζηηο ζύγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο θνηλσλίεο ζηα πιαίζηα ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο. Κεθηεκέλν θαη πξνθιήζεηο πνπ δηνξγάλσζε ε 

Διιεληθή Δηαηξία Γηεζλνύο Γηθαίνπ & Γηεζλώλ ρέζεσλ θαη ε Ννκηθή 

ρνιή ΓΠΘ. 

Σνλ Μάην 2010 (19.5) ζπκκεηείρα κε εηζήγεζε ζην πάλει 

Μεηαλάζηεο. Μεηά ηελ ηζαγέλεηα: Πξνθιήζεηο έληαμεο ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία πνπ δηνξγάλσζε ζηελ Θεζζαινλίθε ε Διιεληθή Έλσζε 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ. 

Σνλ Ηνύλην 2010 (25.6) ζπκκεηείρα ζην πάλει παξνπζίαζεο ηεο 

έθζεζεο A tale of reciprocity: Minority foundations in Greece and Turkey, 

ζπλέδξην “Is it possible to live together? Politics, Institutions and 

Citizenship in a changing Turkey” πνπ δηνξγάλσζε ζηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε ην TESEV (Σνπξθηθό Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ θαη 

Κνηλσληθώλ Μειεηώλ). 

Σνλ επηέκβξην 2010 (1.9) ζπκκεηείρα ζην πάλει παξνπζίαζεο ηεο 

έθζεζεο Μία ηζηνξία ακνηβαηόηεηαο: Μεηνλνηηθά ηδξύκαηα ζε Διιάδα θαη 



Σνπξθία πνπ δηνξγάλσζε ζηελ Αζήλα ην ΚΔΜΟ ζε ζπλεξγαζία κε ην 

TESEV. 

Σνλ Οθηώβξην 2010 (15.10) ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε «ςεηο ηνπ 

λνκηθνύ θνηλνηηζκνύ: αλάκεζα ζην κηιιέη θαη ηελ ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε» 

ζην ζπλέδξην Γηεξεπλήζεηο γηα ηελ ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε: Πνιηηηθόο ιόγνο, 

ηζηνξία θαη θαλόλεο ζε ζπγθξηηηθέο πξννπηηθέο πνπ δηνξγάλσζε ζηελ 

Αζήλα ην Πάληεην Παλεπηζηήκην θαη ην Παλεπηζηήκην Αζελώλ. 

Σνλ Οθηώβξην 2010 (29.10) ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε «A 

surviving treaty: The Lausanne minority protection in Greece and Turkey» 

ζην ζπλέδξην Socio economic participation of minorities in relation to 

their right to (respect for) identity πνπ δηνξγάλσζε ζην Ρόηεξληακ ε 

Ννκηθή ρνιή ηνπ Παλεπηζηήκην Έξαζκνο θαη ην Γίθηπν Έξεπλαο 

Μεηνλνηήησλ (MRN). 

Σνλ Γεθέκβξην 2010 (6.12) ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε «Γάκνη ζε 

λεαξή ειηθία: πεξηπηώζεηο ζύγθξνπζεο θαλόλσλ αζηηθνύ θαη ηζιακηθνύ 

δηθαίνπ» ζηελ εκεξίδα Οη γάκνη ζε λεαξή ειηθία ζηηο θνηλόηεηεο Ρνκά θαη 

κνπζνπικάλσλ θαη νη επηπηώζεηο ζηε δσή ησλ λέσλ θαη ηεο θνηλόηεηαο πνπ 

δηνξγάλσζε ζηελ Θεζζαινλίθε ε νξγάλσζε Άξζηο. 

Σνλ Ηαλνπάξην 2011 (28 θαη 30.1) ζπκκεηείρα κε εηζήγεζε 

αλαθνξηθά κε ην δίθαην θαη ηηο πνιηηηθέο ζρεηηθά κε ηελ κεηαλάζηεπζε ζηελ 

Διιάδα ζε δηεκεξίδα γηα ηελ Γηαπνιηηηζκηθόηεηα ζηελ Διιάδα πνπ 

δηνξγάλσζαλ ε Διιεληθή Έλσζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ, ην 

Γίθηπν Ναπαξίλν θαη ην Πνιύδξνκν ζε ζπλεξγαζία κε ην Γαιιηθό 

Ηλζηηηνύην ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Σνλ Μάξηην 2011 (28.3) ζπκκεηείρα ζην πάλει «European and 

International Perspectives on Religion and Integration» ζην ζπλέδξην 

Integration and Diversity or Segregation and Exclusion? πνπ δηνξγάλσζε 

ζηελ Θεζζαινλίθε ην British Council. 

Σνλ Ηνύλην 2011 (3.6) ζπκκεηείρα ζε πάλει κε εηζήγεζε κε ζέκα 

«Δκπόδηα θαη πξννπηηθέο ηνπ ειιελνηνπξθηθνύ δηαιόγνπ» ζην 10ν 

ειιελνηνπξθηθό θεζηηβάι πνπ δηνξγάλσζε ζην ηξαζβνύξγν ε ΜΚΟ 

Γάθλε ζε ζπλεξγαζία κε ην παλεπηζηήκην ηνπ ηξαζβνύξγνπ. 

Σνλ Ηνύλην 2011 (14.6) ζπκκεηείρα κε εηζήγεζε κε ζέκα «ειεπζεξία 

ηνπ ιόγνπ θαη ΜΜΔ» ζην ζπλέδξην Γεκνζηνγξαθία ρσξίο δηαθξίζεηο πνπ 

δηνξγάλσζε ζηε Θεζζαινλίθε ε Έλσζε πληαθηώλ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο 

θαη ε European Federation of Journalists. 

Σνλ επηέκβξηo 2011 (29.9) ζπκκεηείρα ζην πάλει «Turkey and 

Greece as gateways to Europe. The case of migration» ζην ζπλέδξην New 

directions for Turkish-Greek engagement in the Middle East and Balkans 

πνπ δηνξγάλσζε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ην Bahcesehir University θαη ην 

πξόγξακκα seesox. 

Σνλ Ννέκβξην 2011 (1.11) ζπκκεηείρα κε εηζήγεζε ζε πάλει ζηελ 

εθδήισζε «Από ηελ πλύπαξμε ζηε πκβίσζε. Σν ζηνίρεκα ηεο 

Γεύηεξεο Γεληάο Μεηαλαζηώλ» πνπ δηνξγάλσζε ε Γεληθήο Γξακκαηεία 

Νέαο Γεληάο ζηελ Θεζζαινλίθε. 



Σνλ Γεθέκβξην 2011 (9.12) ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε «Dignity 

and Human Rights Law» ζηελ εκεξίδα Karama Workshop πνπ 

δηνξγάλσζε ζηε Θεζζαινλίθε ην Σκήκα Βαιθαληθώλ, ιαβηθώλ θαη 

Αλαηνιηθώλ πνπδώλ.  

Σνλ Μάξηην 2012 (16.3) ζπκκεηείρα κε γξαπηή εηζήγεζε 

«Comments on the Draft Law of the Turkish Independent Law 

Enforcement Complaint Commission» ζην ζπλέδξην κε ηίηιν Workshop 

On The Turkish Independent Law Enforcement Complaint Commission 

πνπ δηνξγάλσζε ζηελ Άγθπξα ε Σνπξθηθή Δζληθή Αθαδεκία ηεο 

Αζηπλνκίαο.  

Σνλ Μάξηην 2012 (20.3) ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε 

«Μεηαλάζηεπζε ζηηο ζθνηεηλέο γσλίεο ηεο θξίζεο» ζην πάλει κε ζέκα Σα 

δηθαηώκαηα ζε θξίζε: Η ειιεληθή θξίζε πνπ δηνξγάλσζε ζηηο Βξπμέιιεο ε 

νζηαιδεκνθξαηηθή Οκάδα ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ.  

Σνλ Απξίιην 2012 (25.4) ζπκκεηείρα ζην πάλει «Identities and 

minorities in Turkey and Greece» πνπ δηνξγάλσζε ζηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε ην Παλεπηζηήκην Bilgi, Σκήκα Γηεζλώλ ρέζεσλ. 

Σνλ Μάην 2012 (19.5) ζπκκεηείρα ζην πάλει «Minority foundations 

in Turkey and Greece» πνπ δηνξγάλσζε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ην 

Ίδξπκα Hrant Dink. 

Σνλ Ioύλην 2012 (4-6.5) ζπκκεηείρα ζην εξγαζηήξην κε ζέκα 

«Muslims in Europe» πνπ δηνξγάλσζε ζηελ Βηέλλε ην Παλεπηζηήκην ηεο 

Βηέλλεο. 

Σνλ επηέκβξην 2012 (13.9) ζπκκεηείρα κε εηζήγεζε κε ζέκα «Να 

κελ ζπλεζίζνπκε ζηελ ξαηζηζηηθή βία» ζηελ ζηξνγγπιή ηξάπεδα 

Κνηλσληθή ζπλνρή, ξαηζηζκόο θαη δεκόζηνο ιόγνο πνπ δηνξγάλσζε ζηε 

Θεζζαινλίθε ε Έλσζε πληαθηώλ Μαθεδνλίαο-Θξάθεο θαη ε πκβίσζηο. 

Σνλ Οθηώβξην 2012 (5.10) ζπκκεηείρα ζηελ ζηξνγγπιή ηξάπεδα κε 

ζέκα «The protection of migrant rights in Europe» πνπ δηνξγάλσζε ζηo 

Παξίζη ν Αξκνζηήο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο Δπξώπεο. 

Σνλ Οθηώβξην 2012 (21.10) ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε Οη 

κνπζνπικάλνη ηεο Θεζζαινλίθεο (1912-2012): κηα δηαθεθνκκέλε θαη άβνιε 

πεξηνπζία ζην ζπλέδξην κε ζέκα «Θεζζαινλίθε: κηα πόιε ζε κεηάβαζε, 

1912-2012» πνπ δηνξγάλσζε ζηε Θεζζαινλίθε o Γήκνο Θεζζαινλίθεο 

θαη ην Ναπαξίλν Network. 

Σνλ Ννέκβξην 2012 (29.11) ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε Οη 

αιινδαπνί ζηελ Διιάδα. Μεηαμύ θαθνλνκίαο θαη απέιαζεο ζηελ εκεξίδα 

κε ζέκα «Ζ πξνζηαζία ησλ πξνζθύγσλ – Πξνθιήζεηο ζηελ ειιεληθή 

πξαγκαηηθόηεηα» πνπ δηνξγάλσζε ζηα Ησάλληλα ε Όπαηε Αξκνζηεία ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηνπο Πξόζθπγεο. 

Σνλ Γεθέκβξην 2012 (2.12) ζπκκεηείρα σο πξνεδξεύσλ ζε πάλει ζην 

ζεκηλάξην κε ζέκα «Ζ κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή ζηελ Διιάδα θαη ηελ 

Δπξώπε ζε θαηξνύο θξίζεο» πνπ δηνξγάλσζε ζηελ Αζήλα ην ίδξπκα Ρόδα 

Λνύμεκπνπξγθ. 



Σνλ Γεθέκβξην 2012 (14.12) ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε Academic 

and activist descourse ζηελ εκεξίδα κε ζέκα «Διιελνβνπιγαξηθέο 

κεηνλόηεηεο» πνπ δηνξγάλσζε ζηε Θεζζαινλίθε ην Παλεπηζηήκην 

Mαθεδνλίαο, Σκήκα Βαιθαληθώλ θαη Αλαηνιηθώλ πνπδώλ, ην 

Βνπιγαξηθό πξνμελείν θαη ην ΚΔΜΟ. 

Σνλ Φεβξνπάξην 2013 (22.2) ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε Η 

εθαξκνγή ηεο πλζήθεο ηεο Λσδάλλεο ζην ειιεληθό δίθαην ζηελ εκεξίδα 

κε ζέκα «90 ρξόληα από ηε πλζήθε ηεο Λσδάλλεο» πνπ δηνξγάλσζε ζηελ 

Αζήλα ην Διιεληθό Σκήκα ηεο Δηαηξείαο Γηεζλνύο Γηθαίνπ (International 

law Association). 

Σνλ Mάξηην 2013 (7.3) ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε 

Αληηκεησπίδνληαο ηελ ξαηζηζηηθή βία ζηελ εκεξίδα κε ζέκα «Άζπιν θαη 

κεηαλάζηεπζε» πνπ δηνξγάλσζε ζηελ Θεζζαινλίθε ην Ίδξπκα Henrich 

Boell. 

Σνλ Mάξηην 2013 (22.3) ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε Πξνζηαζία ηεο 

ειεπζεξίαο ηεο έθθξαζεο θαη ΜΜΔ ζηελ εκεξίδα κε ζέκα «Ο κεηνλνηηθόο 

ηύπνο ζηελ Δπξώπε, ειεπζεξία ηεο έθθξαζεο θαη ηνπ ηύπνπ» πνπ 

δηνξγάλσζε ζηελ Κνκνηελή ε Πνιηηηζηηθή Δθπαηδεπηηθή Δηαηξεία 

Μεηνλόηεηαο Γπηηθήο Θξάθεο. 

Σνλ Mάην 2013 (17.5) ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε Σν 

κεηαλαζηεπηηθό σο κεηαβιεηή γεσκεηξία δηθαησκάησλ θαη απνθιεηζκώλ 

ζην ζπλέδξην κε ζέκα «Ζ Φπρνινγία ζε θξίζηκνπο θαηξνύο» πνπ 

δηνξγάλσζε ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε ε Διιεληθή Φπρνινγηθή Δηαηξείαο θαη 

ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. 

Σνλ Mάην 2013 (22.5) ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε Divergences and 

convergences between East and West: Old and New Islam in East – South 

East Europe ζην ζπλέδξην κε ζέκα «Islam in Europe - CEIT closing 

conference» πνπ δηνξγάλσζε ζην Elsinore (Γαλία) ην Παλεπηζηήκην ηεο 

Κνπεγράγεο. 

Σνλ Ηνύιην 2013 (7.7) ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε «Language 

policies and law» ζην πάλει Long legged linguistics πνπ δηνξγάλσζε ζην 

Ππζαγόξεην ηεο άκνπ ην Ίδξπκα Schwarz. 

Σνλ Οθηώβξην 2013 (29.10) ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε Human 

rights and Islam in Greece ζην ζπλέδξην κε ζέκα «Strengthening the 

Islamic-Christian coexistence values in Greece» πνπ δηνξγάλσζε ζηελ 

Θεζζαινλίθε ην Βξεηαληθό πκβνύιην θαη ην Παλεπηζηήκην ηνπ 

Coventry. 

Σνλ Ννέκβξην 2013 (17.11) ζπκκεηείρα κε εηζήγεζε θαη 

πξνήδξεπζα ζηελ ζηξνγγπιή ηξάπεδα ηνπ ζπλεδξίνπ πνπ δηνξγάλσζε ην 

παλεπηζηήκην Κνηο, ην ίδξπκα Αληαιιαγέλησλ, ην ΚΔΜΟ θαη ην Κέληξν 

Μηθξαζηαηηθώλ πoπδώλ ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε κε ζέκα Turkish-Greek 

compulsory population exchange in its 90
th

 year: new approaches new 

findings. 

Σνλ Ννέκβξην 2013 (23.11) ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε Η πλζήθε 

ηεο Λσδάλλεο: έλαο νδεγόο δηθαησκάησλ κε ακθηιεγόκελν παξειζόλ θαη 

κέιινλ ζην ζπλέδξην «Ζ πλζήθε ηεο Λσδάλλεο 90 ρξόληα κεηά: Οη 



κεηνλνηηθέο ξπζκίζεηο» πνπ δηνξγάλσζε ην Πξόγξακκα ησλ παηδηώλ ηεο 

κνπζνπικαληθήο κεηνλόηεηαο ζηελ Θξάθε. 

Σνλ Γεθέκβξην 2013 (13.12) ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε Η 

Διιεληθή Έλσζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ θαη ε δηαθηλδύλεπζε 

ησλ δηθαησκάησλ ζηελ Διιάδα  ζε πάλει πνπ δηνξγάλσζε ζηελ 

Θεζζαινλίθε ε Ννκηθή ρνιή ηνπ ΑΠΘ θαη ην 2
ν
 Πεηξακαηηθό ρνιείν 

Θεζζαινλίθεο κε ζέκα «Ζ δηδαζθαιία ηεο πνιηηεηαθήο αγσγήο θαη νη 

ζύγρξνλεο πξνθιήζεηο».  

Σνλ Γεθέκβξην 2013 (15.12) ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε 

Μεηαλάζηεο: κεηαμύ δηθαησκάησλ θαη απνθιεηζκώλ ζην ζπλέδξην πνπ 

δηνξγάλσζε ζηελ Θεζζαινλίθε ην ΑΠΘ κε ζέκα «Μεηαλαζηεπηηθέο 

δηαδξνκέο: ζρνιηθνί ζηαζκνί θαη ςπρνθνηλσληθέο απνζθεπέο» (Γξάζε 

6.2-Δθπαίδεπζε Αιινδαπώλ θαη Παιηλλνζηνύλησλ Μαζεηώλ, ΔΠΑ).  

Σνλ Ηαλνπάξην 2014 (28.1) ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε Δπηζθόπεζε 

ηνπ ειιεληθνύ δηθαίνπ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ θαη πξνζηαζίαο ηεο 

εηεξόηεηαο ζην ζπλέδξην κε ζέκα «Καηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ, ηεο 

βίαο θαη ηεο κηζαιινδνμίαο κε βάζε ηελ ζξεζθεία θαη ηελ εζληθή 

θαηαγσγή» πνπ δηνξγάλσζε ζηελ Αζήλα ην Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο θαη 

εζσηεξηθήο αζθάιεηαο ησλ ΖΠΑ. 

Σνλ Ηαλνπάξην 2014 (30.1) πξνήδξεπζα ζην πάλει κε ζέκα «The 

importance of legal entity in the light of minority politics» ζην ζπλέδξην 

κε ζέκα «Legal entities of non-Muslims: Problems and rights» πνπ 

δηνξγάλσζε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε ε Γεληθή Γηεύζπλζε Βαθνπθίσλ. 

Σνλ Φεβξνπάξην 2014 (21.2) ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε Οη 

ππνζέζεηο αιινδαπώλ θαηά ηεο Διιάδαο ελώπηνλ ηνπ ΔπξΓΓΑ ζην 

ζπλέδξην πνπ δηνξγάλσζε ζηελ Θεζζαινλίθε ην Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο θαη ην Κέληξν  κε ζέκα «Δπξσπατθή νινθιήξσζε: Δπθαηξία 

γηα ηε λενιαία – Γηθαζηηθή πξνζηαζία  θαη ζεκειηώδε δηθαηώκαηα» 

(κλήκε Κξαηεξνύ Ησάλλνπ).  

Σνλ Μάην 2014 (11.5) ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε «ύληαγκα θαη 

Μεηνλόηεηεο ζε Διιάδα θαη Σνπξθία» ζην ζπλέδξην κε ζέκα «Greece and 

Turkey. Converging and diverging trajectories» πνπ δηνξγάλσζε ζηελ 

Κσλζηαληηλνύπνιε ν κηινο «Αξηζηόβνπινο Μάλεζεο» θαη ην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Βνζπόξνπ. 

Σνλ Ηνύλην 2014 (13.6) ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε «Γηθαηώκαηα 

ζηελ ηζηνξία θαη ηελ ζπγθπξία» ζην ζπλέδξην κε ζέκα «Κξίζηκα 

δηθαηώκαηα – Γηθαηώκαηα ζε θξίζε» πνπ δηνξγάλσζε ζηελ Αζήλα ε 

Διιεληθή Έλσζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ. 

Tνλ επηέκβξην 2014 (26.9) ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε «Ζ ΔΓΑ 

ζηελ ηξέρνπζα επξσπατθή θαη ειιεληθή πξαγκαηηθόηεηα» ζην πάλει κε 

ζέκα Πξνζηαζία δηθαησκάησλ ηνπ αλζξώπνπ ζηελ Δπξώπε πνπ 

δηνξγαλώζεθε από ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο πξνο ηηκήλ ηεο 

θαζεγήηξηαο Π. Νάζθνπ-Πεξξάθε. 

Tνλ Οθηώβξην 2014 (16.10) ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε 

«Πξνζηαζία ησλ αζπλόδεπησλ αλειίθσλ ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε» 



ζηελ εκεξίδα Παηδηά ζε Κίλεζε - Πξννξηζκόο Άγλσζηνο: Πξνζέγγηζε θαη 

Πξνζηαζία πνπ δηνξγαλώζεθε από ηελ Άξζηο ζηε Θεζζαινλίθε. 

Tνλ Ννέκβξην 2014 (27.10) ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε 

«Πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα. Ννκηθό θαζεζηώο» ζε πάλει 

κε ηίηιν Πξνζηαζία πξνζθύγσλ δηνξγαλώζεθε από ηελ Γηεζλή Ακλεζηία 

ζηε Θεζζαινλίθε. 

Tνλ Γεθέκβξην 2014 (5.10) ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε «Σν 

κεηαλαζηεπηηθό σο εξγαιείν γηα ηελ πνιηηεηαθή αγσγή» ζηελ εκεξίδα Η 

πνιηηεηαθή-πνιηηηθή παηδεία Παηδεία ζηε ζύγρξνλε εθπαίδεπζε γηα ηε 

Γεκνθξαηία θαη ηελ Διιάδα ηνπ αύξην πνπ δηνξγαλώζεθε από ηελ 

Παλειιήληα Έλσζε Ννκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ ζηελ Καηεξίλε. 

 

Tνλ Γεθέκβξην 2014 (10.10) ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε «Syrian 

refugees in Greece» ζηελ εκεξίδα Syrian refugees in the Balkans” 

δηνξγαλώζεθε από ηελ ΔΔΓΑ  ζηε Θεζζαινλίθε. 

Tνλ Γεθέκβξην 2014 (15.10) ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε «Σν 

ζσθξνληζηηθό ζύζηεκα ζε θξίζε» ζε πάλει πνπ δηνξγάλσζε ε Ννκηθή 

ρνιή ΑΠΘ, ην Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ΓΠΘ θαη ε ΔΔΓΑ κε ζέκα 

Δλαιιαθηηθέο πξνηάζεηο γηα ην ζσθξνληζηηθό ζηε Θεζζαινλίθε. 

Tνλ Γεθέκβξην 2014 (18.10) ζπκκεηείρα ζηελ παξνπζίαζε ηεο 

έθζεζεο «Τπνβαζκίδνληαο ηα δηθαηώκαηα: ην θόζηνο ηεο ιηηόηεηαο ζηελ 

Διιάδα» πνπ εθπόλεζε ε Γηεζλήο Οκνζπνλδία Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξώπνπ θαη ε Διιεληθή Έλσζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ ζε 

ζπλέληεπμε ηύπνπ πνπ δηνξγαλώζεθε ζηελ Αζήλα. 

Tνλ Γεθέκβξην 2014 (19.10) ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε «Ζ 

αιινδαπόηεηα σο θίιηξν ζηελ άζθεζε δηθαησκάησλ» ζε πάλει πνπ 

δηνξγάλσζε to Κέληξν Αιιειεγγύεο Θεζζαινλίθεο κε ζέκα Ννκηθή 

πκπαξάζηαζε θαη αδύλακεο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο νκάδεο ζηε 

Θεζζαινλίθε. 

Σνλ Γεθέκβξην 2014(5.12, Αιεμαλδξνύπνιε), ζπληόληζα θαη 

ζρνιίαζα πάλει κε ζέκα citizenship and ethnic identities, ζην ζπλέδξην 

Identities, otherness and citizenship in contemporary Europe, Γεκνθξίηεην 

Παλεπηζηήκην Θξάθεο 

Σνλ Γεθέκβξην (19.12, Αζήλα) ζπληόληζα θαη ζρνιίαζα ην πάλει κε 

ζέκα «Σα εζληθά σο άβαηα ζέκαηα» ζην ζπλέδξην Λνγνθξηζίεο ζηελ 

Διιάδα, Πάληεην Παλεπηζηήκην. 

Σνλ Φεβξνπάξην 2016 (5, Θεζζαινλίθε), ζπκκεηείρα κε ηελ 

εηζήγεζε «Γηαρείξηζε ηεο εηεξόηεηαο ζηελ Διιάδα: κεηαλάζηεο θαη 

κεηνλόηεηεο» ζηε ζεηξά ζεκηλαξίσλ Γεκνθξαηηθή Παηδεία, εθπαίδεπζε 

εθπαηδεπηηθώλ, πνπ δηνξγάλσζε ην ΔΚΠΑ 

Σνλ Φεβξνπάξην 2016 (9.2, Θεζζαινλίθε), ζπκκεηείρα κε ηελ 

εηζήγεζε «Πξνζθπγηθή θξίζε θαη δηθαηώκαηα» ζηελ εκεξίδα ηεο 

Γηεζλνύο Ακλεζηίαο ζρεηηθά κε ηελ πξνζθπγηθή θξίζε. 

Σνλ Μάην 2016 (24.5, Θεζζαινλίθε), ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε 

«Μεηνλόηεηεο ζην ειιεληθό δίθαην» ζην ζεκηλάξην ηεο έδξαο UNESCO 

πνπ δηνξγάλσζε ζην παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 



Σνλ Μάην 2016 (25.5, Θεζζαινλίθε), ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε 

«Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ ζηελ θξίζε» ζην ζπλέδξην Παηδί, εθπαίδεπζε 

θαη θνηλσληθν-νηθνλνκηθή θξίζε πνπ δηνξγάλσζε ε Διιεληθή Έλσζε γηα 

ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

TOCSIN ζε ζπλεξγαζία κε ηα παλεπηζηήκηα ΑΠΘ, ΔΚΠΑ θ.άι. ζην παλ. 

Μαθεδνλίαο. 

Σνλ Ηνύλην 2016 (2.6, Θεζζαινλίθε), ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε 

«Risks and challenges related to the refugee issue» ζην ζπλέδξην 

Multilingual education approaches and language policies πνπ δηνξγάλσζε 

ε ρνιή Παηδαγσγηθήο Eπηζηήκεο ζην ΑΠΘ. 

Σνλ Ηνύλην 2016 (3.6, Θεζζαινλίθε), ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε 

«Vulnerable groups among refugees» ζην ζπλέδξην Rights of Women and 

Children refugees πνπ δηνξγάλσζε ε Θενινγηθή ρνιή ζην ΑΠΘ. 

Σνλ Μάην 2016 (10.6, Θεζζαινλίθε), ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε 

«Δζλνηηθόο δηαρσξηζκόο ζην ειιεληθό δίθαην» ζην ζπλέδξην ηεο έδξαο 

UNESCO πνπ δηνξγάλσζε ην παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο. 

 

Σνλ Ηνύλην 2016 (23.6, Θεζζαινλίθε), ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε 

«Refugees and the EU-Turkey agreement» ζην ζπλέδξην «Refugee 

reception and humanitarian  protection in Greece: evidence from the 

ground» πνπ δηνξγαλώζεθε από ην  Παλεπηζηήκην Middlesex ζην ΑΠΘ. 

Σνλ επηέκβξην 2016 (6.9, Θεζζαινλίθε), ζπκκεηείρα σο 

ζπληνληζηήο ζηελ εκεξίδα κε ζέκα ηε ζέζε ηνπ παηδηνύ ζην ζρνιείν ηεο 

θξίζεο πνπ δηνξγαλώζεθε από ην  πξόγξακκα ΣΟCSIN ζην Παλεπηζηήκην 

Μαθεδνλίαο 

Σνλ επηέκβξην 2016 (30.9, Θεζζαινλίθε), ζπκκεηείρα κε εηζήγεζε 

«Ζ ξήηξα ηεο ακνηβαηόηεηαο ζηελ κεηαρείξηζε ησλ Ρσκηώλ ηεο 

Σνπξθίαο» ζην ζπλέδξην  «Ο ειιεληζκόο ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο κεηά ηε 

πλζήθε αληαιιαγήο πιεζπζκώλ ηνπ 2912» πνπ δηνξγαλώζεθε από 

ην  Ηζηνξηθό Αξρείν Πξνζθπγηθνπ ΄Διιεληζκνύ ηνπ Γήκνπ Καιακαξηάο 

ζηελ Καιακαξηά 

Σνλ Οθηώβξην 2016 (6.10, Munster), ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε 

«Muslims of Greece: A legal paradox and a political failure» ζην ζπλέδξην 

«Interdisciplinary approaches to legal pluralism in Muslim context» πνπ 

δηνξγαλώζεθε από ην  Παλεπηζηήκην Munster. 

Σνλ Oθηώβξην 2016 (16.10, Θεζζαινλίθε), ζπκκεηείρα κε εηζήγεζε 

ζην πάλει  «Γηθαηνζύλε: Πνηα Γηθαηνζύλε;» πνπ δηνξγαλώζεθε από 

ην  Χξαίνλ Νηεπώ 

Σνλ Oθηώβξην 2016 (21.10, Γηαλληηζά), ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε 

«Ζ αληαιιαγή πιεζπζκώλ ηνπ 1923: όςεηο κηαο ηξαπκαηηθήο εκπεηξίαο» 

ζηελ εκεξίδα   «Πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηεο. Μεηαθηλήζεηο πιεζπζκώλ 

από ηελ αξραηόηεηα κέρξη ηηο κέξεο καο» πνπ δηνξγαλώζεθε από ηελ 

Δθνξία αξραηνηήησλ Πέιιαο 

Σνλ Γεθέκβξην 2016 (15.12, Παξίζη), ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε 

“Muslims of Greece: mobilizing for the impossible?” ζην ζπλέδξην Islam 

in the Balkans πνπ δηνξγάλσζε ζην Παξίζη ε EHEES. 



Σνλ Ηαλνπάξην 2017 (16.1, Αζήλα) ζπκκεηείρα κε εηζήγεζε ζε πάλει 

γηα ην πξνζθπγηθό, δηνξγάλσζε ΔιΔΓΑ. 

Σνλ Φεβξνπάξην 2017 (3.2, Θεζζαινλίθε) ζπκκεηείρα κε εηζήγεζε 

ζε πάλει γηα ην πξνζθπγηθό, δηνξγάλσζε Γηαηξνί ρσξίο ύλνξα. 

Σνλ Μάξηην 2017 (4.3, Θεζζαινλίθε), ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε 

«Ζ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσο ζηελ πξάμε, δηεζλείο νξγαληζκνί θαη 

ΜΚΟ» ζε εκεξίδα πνπ δηνξγάλσζε ε Ννκηθή ρνιή ΑΠΘ ζε ζπλεξγαζία 

κε ηελ ΔιΔΓΑ. 

Σνλ Μάξηην 2017 (27.3, Skopje, fyrom), ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε 

«Legal challenges for refugees and migrants in the Balkan Route» ζην 

ζπλέδξην Balkan refugee trail πνπ δηνξγάλσζε ε νξγάλσζε LEGIS . 

Σνλ Μάξηην 2017 (28.3, Mavrovo, fyrom), ζπκκεηείρα κε ηελ 

εηζήγεζε «Overview of international human rights landscape for support 

and solidarity through the migration lens» ζε ζεκηλάξην πνπ δηνξγαλώζεθε 

ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο TACSO. 

Σνλ Απξίιην 2017 (3.3, Θεζζαινλίθε), ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε 

«Άλζξσπνη θαη δίθαην ζηνλ ιαβύξηλζν ηνπ πξνζθπγηθνύ» ζε εκεξίδα πνπ 

δηνξγάλσζε ε έδξα UNESCO ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο. 

Σνλ Μάην 2017 (25.5, Θεζζαινλίθε), ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε 

“Mapping Refugee flows in EU and Greece” ζε ζεκηλάξην πνπ δηνξγάλσζε 

o Γήκνο Θεζζαινλίθεο (URBACT). 

 

Σνλ Μάην 2017 (26.5, Θεζζαινλίθε), ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε 

“Refugiés en Grèce, impasses juridiques et politiques” ζην 3εκεξν 

ζεκηλάξην “Καηαθύγην, άζπιν θαη δηθαίσκα αζύινπ» πνπ δηνξγάλσζε ην 

CEDEP, ε ΔΔΑ θαη ην Παλ. Μαθεδνλίαο. 

Σνλ Ηνύλην 2017 (13.5, Θεζζαινλίθε), ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε 

“Social integration policies for refugees” ζην ζεκηλάξην Refugee-led 

initiatives across Euro-MENA πνπ δηνξγάλσζε ην Γεξκαληθό Ηλζηηηνύην 

Θεζζαινλίθεο θαη ην Dome network of ambassadors. 

Σνλ Οθηώβξην 2017 (20.10, Θεζζαινλίθε) ζπκκεηείρα κε ηελ 

εηζήγεζε «Ζ πξόθιεζε ησλ νηθνπκεληθώλ θνηλώλ γηα ηα Ζλσκέλα 

Έζλε» ζην ζπλέδξην ΟΖΔ. Δμειίμεηο–Πξνθιήζεηο-Πξννπηηθέο πνπ 

δηνξγαλώζεθε από ην Διιεληθό Ηλζηηηνύην γηα ηνλ Οξγαληζκό 

Ζλσκέλσλ Δζλώλ. 

Σνλ Οθηώβξην 2017 (27.10, Ληζζαβώλα) ζπκκεηείρα κε ηελ 

εηζήγεζε «The refugee reception crisis in Greece and Europe. 

Failures and challenges» ζην δηεζλέο ζπλέδξην Migracoes relacoes 

interculturais na cνntamporaneidade πνπ δηνξγαλώζεθε από ην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Πόξην θαη ην ίδξπκα Galouste Gulbenkian. 

Σνλ Γεθέκβξην 2017 (13.12, Κνκνηελή) ζπκκεηείρα ζην 

ζηξνγγπιό ηξαπέδη πξνβιεκαηηζκνύ κε ζέκα «ε ζέζε ηεο ζαξία θαη 

ηνπ Μνπθηή ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε» πνπ δηνξγάλσζε ε 

Διιεληθή Έλσζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ. 



Σνλ Γεθέκβξην 2017 (15.12, Ξάλζε) ζπκκεηείρα κε ηελ 

εηζήγεζε «Μηα ππόζεζε γηα ηε ζαξία ζην ηξαζβνύξγν. Σν πξηλ θαη 

ην κεηά» ζηε δεκόζηα ζπδήηεζε κε ζέκα πνπ δηνξγάλσζε ε 

Διιεληθή Έλσζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ. 

Σνλ Γεθέκβξην 2017 (16.12, Αζήλα) ζπκκεηείρα κε ηελ 

εηζήγεζε «Πξννπηηθέο έληαμεο ησλ πξνζθύγσλ θαη ε λνκηθή 

αβεβαηόηεηα» ζην εξγαζηήξην κε ζέκα Ξεδηπιώλνληαο ηελ έληαμε 

πνπ δηνξγάλσζε ε πκβίσζηο. 

Σνλ Γεθέκβξην 2017 (17.12, Αζήλα) ζπκκεηείρα κε ηελ 

εηζήγεζε «Ζ κεηνλόηεηα ηεο Θξάθεο σο δήηεκα εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο» ζηε δεκόζηα ζπδήηεζε πνπ δηνξγάλσζε ε Δηαηξεία 

Γηεζλνύο Γηθαίνπ θαη Γηεζλώλ ρέζεσλ. 

Σνλ Φεβξνπάξην 2018 (16.2) ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε 

«Γηαθξίζεηο: νη επηδξάζεηο ηεο εζληθήο ηδενινγίαο ζην δίθαην θαη ηηο 

δηθαζηηθέο απνθάζεηο» ζην ζπλέδξην Πξνζηαζία Θεκειησδώλ 

Γηθαησκάησλ. ύγρξνλα δεηήκαηα ζηνλ Δπξσπατθό Υώξν, πνπ 

δηνξγάλσζε ην Κέληξν Γηεζλνύο Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Γηθαίνπ 

ζηε Θεζζαινλίθε. 

Σνλ Απξίιην 2018 (20.4) ζπκκεηείρα κε ηελ εηζήγεζε 

«Immigrants and refugees as indicators of the securitization process», 

ζην ζπλέδξην Security and Equality in the European Union πνπ 

δηνξγάλσζε ε έδξα Jean Monnet ηνπ Παλ. Μαθεδνλίαο. 

Σνλ Μάην 2018 (25.5) ζπκκεηείρα κε ηελ αλαθνίλσζε 

«Μνπζνπικάλνη καζεηέο ζηελ Διιάδα: κηα πεξίπινθε θαηάζηαζε 

πξαγκάησλ» ζηελ δηεκεξίδα Όια ηα παηδηά δηαθνξεηηθά, όια ίζα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε από ην ΑΠΘ 

Σνλ Ηνύλην 2018 (13.6) παξνπζίαζα ελώπηνλ ηξηώλ Μόληκσλ 

Δπηηξνπώλ ζηελ Βνπιή εηζήγεζε κε ζέκα «Σα δηθαηώκαηα ηνπ 

αλζξώπνπ ζηελ Διιάδα κεηά ηελ κεηαπνιίηεπζε»  

Σνλ Ηνύλην 2018 (22.6) παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζε «Ζ 

Αληαιιαγή πιεζπζκώλ: αλαζηνραζκόο θαη  δηδάγκαηα» ζε εκεξίδα 

πνπ δηνξγάλσζε ην Ίδξπκα Πνπιαληδάο ζηελ Κνκνηελή 

Σνλ επηέκβξην 2018 (3.9) παξνπζίαζα ηελ έθζεζε κε ζέκα 

«Prisons in Greece: An Appraisal in light of Art. 3 ECHR», ελώπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο Τπνπξγώλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο, ζην ηξαζβνύξγν 

Σνλ επηέκβξην 2018 (28.9) παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζε 

«Αλαδεηώληαο ην δίθαην ζηελ πξνζθπγηθή θξίζε», ζην ζπλέδξην ηεο 



Διιεληθήο Δηαηξείαο Γηεζλνύο Γηθαίνπ θαη Γηεζλώλ ρέζεσλ πνπ 

έγηλε ζηελ Ρόδν-Καζηειιόξηδν. 

Σνλ Οθηώβξην 2018 (3.10) παξνπζίαζα ηελ εηζήγεζε κε ζέκα 

«Human Rights and Rule of Law» ζην ζπλέδξην Responsible 

Citizenship πνπ δηνξγάλσζε ε Association of schools of political 

studies of the Council of Europe ζηε Θεζζαινλίθε 

Σνλ Οθηώβξην 2018 (7.10) έδσζα δηάιεμε κε ζέκα “Sharia law 

in Europe in light of the Molla Sali case” ζην Aga Kahn University 

ζην Λνλδίλν 

Σνλ Οθηώβξην 2018 (20.10) παξνπζίαζα εηζήγεζε κε ζέκα «Οη 

κεηνλνηηθέο γιώζζεο σο πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηάο ηεο Διιάδαο» ζην 

ζπλέδξην Η Δπξώπε από ηηο Ηξάθιεηεο ηήιεο έσο ηνλ Φάζε πνηακό 

πνπ δηνξγαλώζεθε ζην πιαίζην ησλ Γεκεηξίσλ ζηε Θεζζαινλίθε 

Σνλ Οθηώβξην 2018 (30.10) παξνπζίαζα εηζήγεζε κε ζέκα «Σα 

νηθνπκεληθά δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ ζην πεξηθεξεηαθό 

πεξηβάιινλ ηεο ΔΔ» ζην ζπλέδξην Η ζπκκεηνρή ηεο ΔΔ ζηα Ηλσκέλα 

Έζλε πνπ δηνξγαλώζεθε από ην Ίδξπκα Κξίζπε ζηε Θεζζαινλίθε 

Σνλ Γεθέκβξην 2018 (21.12) παξνπζίαζα εηζήγεζε κε ζέκα 

«Σν δηθαίσκα ζηα παγθόζκηα θνηλά: Άπηαζηε νπηνπία ή αλαγθαίνο 

ξεαιηζκόο» ζην ζπλέδξην Σα δηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ: από ηελ 

αλαγόξεπζε ζηε δηεθδίθεζε πνπ δηνξγαλώζεθε από ηελ Δηαηξεία 

Γηεζνύο Γηθαίνπ θαη Γηεζλώλ ρέζεσλ ζηελ Αζήλα 

Σνλ Φεβξνπάξην 2019 (2.2) παξνπζίαζα εηζήγεζε κε ζέκα 

«Εεηήκαηα δηθαησκάησλ ζηελ ΔΔ θαη ηελ Διιάδα ζην πξνζθπγηθό» 

ζηελ εκεξίδα Πξόζθπγεο ζηελ Διιάδα πνπ δηνξγαλώζεθε από ηνλ 

Γηθεγνξηθό ύιινγν Λάξηζαο ζηε Λάξηζα 

Σνλ Μάξηην 2019 (7.3) παξνπζίαζα εηζήγεζε κε ζέκα «Σν 

crash test ησλ δηθαησκάησλ θαηά ηελ ππνδνρή ησλ πξνζθύγσλ» ζην 

ζπλέδξην Η αξρή ηεο αιιειεγγύεο ζηελ ΔΔ θαη ε πξνζηαζία ησλ 

δηθαησκάησλ πνπ δηνξγαλώζεθε από ην Κέληξν Γηεζλνύο θαη 

Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Γηθαίνπ ζηε Θεζζαινλίθε 

 Σνλ Μάξηην 2019 (18.3) έδσζα δηάιεμε κε ζέκα «Σhe case 

Molla Sali v Greece» ζην ζπλέδξην Minoranze isamiche e 

applicazione della Sharia in occidente πνπ δηνξγαλώζεθε από ην 

Παλεπηζηήκην Lumsa ζηε Ρώκε 



Σνλ Απξίιην 2019 (4.4) έδσζα δηάιεμε κε ζέκα «ςεηο 

ηζιακνθνβηαο ζηελ Διιάδα» ζην ζεκηλάξην πνπ δηνξγαλώζεθε από 

ηελ Διιεληθή Πιαηθόξκα γηα ηελ Αλάπηπμε ζηε Θεζζαινλίθε 

Σνλ Απξίιην 2019 (13.4) παξνπζίαζα εηζήγεζε κε ζέκα 

«Εεηήκαηα έληαμεο θαη ηζαγέλεηαο» ζην ζπλέδξην Δπξώπε: Η 

βαιθαληθή θαληαζίσζε πνπ δηνξγαλώζεθε από ηελ Δηαηξεία Γηεζλώλ 

ρέζεσλ θαη ην ΒΑ ζηελ Θεζζαινλίθε 

Σνλ Μάην 2019 (10.5) παξνπζίαζα εηζήγεζε κε ζέκα 

Μεηνλνηηθή εθπαίδεπζε ζηε Θξάθε:  ππάξρεη θσο ζην ηνύλει; ζην 

ζπλέδξην «Ζ κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε» πνπ δηνξγάλσζε ζηελ Ξάλζε ε 

Γηδαζθαιηθή Οκνζπνλδία Διιάδαο. 

Σνλ Μάην 2019 (10.5) παξνπζίαζα εηζήγεζε κε ζέκα 

«Εεηήκαηα θνηλσληθήο έληαμεο θαη ηζαγέλεηα» ζην ζπλέδξην Φόξνπκ 

γηα ηε κεηαλάζηεπζε θαη ηελ έληαμε πνπ δηνξγάλσζε ζηελ 

Θεζζαινλίθε ε πκβίσζε θαη ε Όπαηε Αξκνζηεία γηα ηνπο 

Πξόζθπγεο. 

Σνλ Μάην 2019 (10.5) παξνπζίαζα ην ζέκα «Κηλήκαηα 

λενιαίαο ζηε Θεζζαινλίθε πξηλ ην 1967» ζε βηβιηνπαξνπζίαζε γηα 

ην Κίλεκα Δηξήλεο ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ δηνξγάλσζε ζηελ Γηεζλή 

Έθζεζε Βηβιίνπ ζηε Θεζζαινλίθε ην Ίδξπκα ηεο Βνπιήο. 

Σν επηέκβξην 2019 (18.9) ζπκκεηείρα ζε ζηξνγγπιή ηξάπεδα 

κε ζέκα ην δηθαίσκα ησλ παηδηώλ ζηελ εθπαίδεπζε ζε εκεξίδα πνπ 

δηνξγάλσζε ην Πξόγξακκα γηα ηελ Δθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ ηεο 

Μνπζνπικαληθήο Μεηνλόηεηαο ζηε Θξάθε, ζηελ Κνκνηελή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΔ ΔΠΙΣΡΟΠΔ - 

ΜΗ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΔ ΟΡΓΑΝΧΔΙ – ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΔ 

ΔΠΙΣΡΟΠΔ 

 

Από ην 1991 είκαη κέινο ηεο Διιεληθήο Έλσζεο Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξώπνπ θαη ηνπ Πνιίηε, από ηνλ Μάην 2007 κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ, από ηνλ Μάην 2009 αληηπξόεδξνο, θαη από ηνλ Ηνύλην 2011 

κέρξη ηνλ Mάην 2017, πξόεδξνο (www.hlhr.gr). Ζ ΔΔΓΑΠ είλαη ζσκαηείν 

κε θαηαζηαηηθό ζθνπό ηελ κειέηε θαη πξναγσγή ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

αλζξώπνπ θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ. 

Από ηνλ Μάξηην ηνπ 1996 είκαη ηδξπηηθό κέινο θαη κέινο ηεο 

Γξακκαηείαο ηνπ Κέληξνπ Δξεπλώλ Μεηνλνηηθώλ Οκάδσλ 

(www.kemo.gr). Σν ΚΔΜΟ είλαη Αζηηθή κε Κεξδνζθνπηθή Δηαηξεία ηεο 

νπνίαο ζθνπόο είλαη ε δηεπηζηεκνληθή κειέηε ησλ κεηνλνηηθώλ νκάδσλ 

θαη γισζζώλ θαη ηεο πνιηηηζκηθήο εηεξόηεηαο ζηελ Διιάδα θαη ηελ 

Δπξώπε.  

Από ηνλ επηέκβξην ηνπ 1998 είκαη κέινο ηεο Διιεληθήο Δηαηξείαο 

Γηεζλνύο Γηθαίνπ θαη Γηεζλώλ ρέζεσλ.  

Από ηνλ Απξίιην 2007 κέρξη ην 2009 ήκνπλ κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ ηεο Δζληθήο Δπηηξνπήο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ 

(Απόθαζε δηνξηζκνύ από ηνλ πξσζππνπξγό, ηεο 11.11.2007, ΦΔΚ εηδηθό 

ηεύρνο επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα, Νν 442/15.11.2007), ζπκβνπιεπηηθνύ 

νξγάλνπ ζην Διιεληθό Κνηλνβνύιην, κε κέιε πνπ πξνέξρνληαη από 

παλεπηζηήκηα, κε θπβεξλεηηθέο νξγαλώζεηο, θνηλσληθνύο θνξείο, 

ππνπξγεία, επηζηεκνληθνύο ζπιιόγνπο θαη  πνιηηηθά θόκκαηα. 

Από ηνλ Μάην 2009 είκαη κέινο ηνπ Minority Research Network 

(www.frg.eur.nl/minorityresearchnetwork), δηεζλνύο δηεπηζηεκνληθνύ 

δηθηύνπ πνπ ζθνπό έρεη ηελ έξεπλα ζρεηηθά κε  ζέκαηα κεηνλνηήησλ. 

Από ηνλ Αύγνπζην 2010 κέρξη ην 2015 ήκνπλ κέινο ηεο Δπηηξνπήο 

Πνιηηνγξάθεζεο ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο.  

Από ηνλ Γεθέκβξην 2010 είκαη κέινο ησλ Γηαηξώλ ηνπ Κόζκνπ. 

Aπό ηνλ Οθηώβξην 2011 είκαη κέινο ηνπ πκβνπιίνπ Έληαμεο 

Μεηαλαζηώλ ηνπ Γήκνπ Θεζζαινλίθεο. 

Από ηνλ επηέκβξην 2012 είκαη κέινο ηνπ European Network on 

Statelessness. 

Από ηνλ Οθηώβξην 2013 είκαη κέινο ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Κέληξνπ γηα ην Ηζιάκ θαη ην Γίθαην ζηελ Δπξώπε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ  

Erlangen (Zentrum für Islam und Recht in Europa  - EZIRE). 

Από ηνλ Ηνύιην 2017 είκαη αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηνπ Γ ηνπ 

Fundamental Rights Agency. 

 

 

VII. ΚΡΙΣΗ Δ ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΠΔΡΙΟΓΙΚΑ 

 

Έρσ θιεζεί θαη έρσ θξίλεη θαη‟ επαλάιεςε πξνηάζεηο άξζξσλ ζηα 

εμήο επηζηεκνληθά πεξηνδηθά (2008 - ζήκεξα): 

http://www.hlhr.gr/
http://www.frg.eur.nl/minorityresearchnetwork


 

1. South European Society and Politics 

2. Journal of Ethnic and Migration Studies 

3. Mediterranean Politics 

4. Nationalities 

5. International Journal of Minority and Group Rights 

6. Nationalism and Ethnic Politics 

7. European Journal on Turkish Studies 

8. Reports of Minority Rights Group International 

9. Διιεληθή Δπηζεώξεζε Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο 

10. Journal of Muslims in Europe 

11. Refugee Journal Quarterly 

 

Έρσ επίζεο θιεζεί από ηηο εθδόζεηο Palgrave Macmillan λα θξίλσ 

πξόηαζε ζπιινγηθνύ ηόκνπ γηα ηελ ζεηξά Islam and Nationalism (2014). 

 

 

VIII. ΞΔΝΔ ΓΛΧΔ 

 

Οκηιώ θαη εξγάδνκαη ζηε γαιιηθή θαη ηελ αγγιηθή γιώζζα θαη έρσ 

πεξηνξηζκέλε γλώζε ηεο ηζπαληθήο, ηηαιηθήο θαη ηνπξθηθήο. 



Β. ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΜΔΛΔΣΧΝ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΔΤΜΑΣΧΝ 

 

 

I. ΑΤΣΟΣΔΛΗ ΔΡΓΑ 

 

1. Σν δηεζλέο θαη επξσπατθό θαζεζηώο ησλ γισζζηθώλ δηθαησκάησλ 

ησλ κεηνλνηήησλ θαη ε ειιεληθή έλλνκε ηάμε. Τπνζηεξίρζεθε σο 

δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ζηε Ννκηθή ζρνιή ηνπ Γεκνθξίηεηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ θαη εθδόζεθε από ηηο εθδόζεηο Α.Ν. άθθνπια, Αζήλα-

Κνκνηελή 1996 (ζει. 451). 

2. Δπηβάιινληαο ηελ εηξήλε: Σν δηθαίσκα ζηελ επέκβαζε θαη ηα όξηα 

ηνπ αλζξσπηζκνύ, ζηε ζεηξά «πληαγκαηηθό δίθαην ζηελ Δπξώπε-Μειέηεο 

ηνπ Κέληξνπ Δπξσπατθνύ πληαγκαηηθνύ Γηθαίνπ» (δηεπζπληήο ζεηξάο Γ. 

Παπαδεκεηξίνπ), εθδ. Α.Ν. άθθνπιαο, Αζήλα-Κνκνηελή 2001 (ζει. 

378). 

3. Η κεηνλνηηθή εθπαίδεπζε ηεο Θξάθεο. πιινγή λνκνζεζίαο-ζρόιηα, 

(καδί κε ηνλ Λάκπξν Μπαιηζηώηε), Α.Ν. άθθνπιαο, Αζήλα-Κνκνηελή 

2001 (ζει. 353). 

4. Σα βαθνύθηα ησλ ειιελνξζόδνμσλ θνηλνηήησλ ζηνλ επξσπατθό 

δξόκν ηεο Σνπξθίαο, εθδ. Βηβιηόξακα, 2011 (ζει. 280). 

5. Old and New Islam in Greece. From traditional minorities to 

immigrant newcomers, Martinus Nijhoff, Leiden/Boston, 2012 (ζει. 640). 

6. Αnnotated legal documents on Islam in Europe. Greece, 

Leiden/Boston, Brill 2016, (ζει. 165). 

 

 

II. ΑΡΘΡΑ 

 

1. «Les langues minoritaires en Grèce», 23 Llengues i dret, 

Barcelona 1995, ζει. 101-128. (Σν άξζξν έρεη κεηαθξαζηεί ζηα 

θαηαιαληθά ζην Δuropa de les Naciones, No 24, CIEMEN, Barcelona 

1995). 

2. «Ζ ύκβαζε-πιαίζην γηα ηηο εζληθέο κεηνλόηεηεο ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο Δπξώπεο», Σν ύληαγκα, 3/1995, ζει. 563-586 θαη ην ζπλαθέο ζρόιην 

«H ζέζε ζε ηζρύ ηεο ύκβαζεο-πιαηζίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ εζληθώλ 

κεηνλνηήησλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Eπξώπεο θαη ε ππνγξαθή ηεο από ηελ 

Eιιάδα», Eιιεληθή Eπηζεώξεζε Eπξ. Γηθαίνπ, 1/1998, ζει. 73-77. 

3. «Μεηνλνηηθέο γιώζζεο θαη 'κεηνλνηηθνπνίεζε': ην δίθαην σο 

ξπζκηζηηθόο παξάγνληαο», Ιζρπξέο θαη αζζελείο γιώζζεο ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε (πξαθηηθά επηζηεκνληθήο εκεξίδαο), Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο, 

Αζήλα 1996, ζει. 213-224. 

4. «Σα δηθαηώκαηα ησλ κεηνλνηήησλ: από ηελ θαηνρύξσζε ζηελ 

εθαξκνγή», ύγρξνλα ζέκαηα 63/1997, ζει. 26-31. 

5. «Οη ππνζέζεηο αδίθ θαηά Διιάδαο», Διιεληθή Δπηζεώξεζε Δπξ. 

Γηθαίνπ, 3/1997, ζει. 689-711. 



6. «Ο εληνπηζκόο ηνπ κεηνλνηηθνύ θαηλνκέλνπ ζηελ Διιάδα από ηε 

λνκηθή επηζηήκε θαη ην δίθαην. Σα όξηα ηεο εκπεηξηθήο πξνζέγγηζεο θαη ε 

αλαγθαηόηεηα κηαο απηνλόκεζεο ησλ γλσζηηθώλ ζπκπεξαζκάησλ» (καδί 

κε ηνλ Γεκήηξε Υξηζηόπνπιν), Σν κεηνλνηηθό θαηλόκελν ζηελ Διιάδα - 

Μηα ζπκβνιή ησλ θνηλσληθώλ επηζηεκώλ, Κ. Σζηηζειίθεο & Γ. 

Υξηζηόπνπινο (επηκ.), Κξηηηθή, Αζήλα 1997, ζει. 415-451. 

7. «Ζ ζέζε ζε ηζρύ ηνπ Δπξσπατθνύ Υάξηε Μεηνλνηηθώλ ή 

Πεξηθεξεηαθώλ Γισζζώλ», Διιεληθή Δπηζεώξεζε Δπξσπατθνύ Γηθαίνπ, 

4/1998, ζει. 808-825. 

8. «Ζ αληηκεηώπηζε ησλ κεηνλνηηθώλ γισζζώλ ζηελ Διιάδα θαη ην 

επξσπατθό λνκηθό πεξηβάιινλ ζηα πξόζπξα ηνπ 20νύ αηώλα» - "The 

Attitude to Minority Languages in Greece in Relation to the European 

Legal Environment on the Threshold of the 20th Century», Ιζρπξέο θαη 

αζζελείο γιώζζεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε (πξαθηηθά επηζηεκνληθνύ 

ζπλεδξίνπ), Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο, Αζήλα 1999, ζει. 785-802. 

9. «Ζ ζέζε ηνπ Μνπθηή ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε. Ζ λνκηθή 

απξνζδηνξηζηία σο παξάγνληαο ηεο ζξεζθεπηηθήο ειεπζεξίαο ησλ 

κνπζνπικάλσλ ηεο Θξάθεο», Ννκηθά δεηήκαηα  ζξεζθεπηηθήο εηεξόηεηαο 

ζηελ Διιάδα, Γ. Υξηζηόπνπινο (επηκ.), εθδ. Κξηηηθή, Αζήλα 1999, ζει. 

271-330. 

10. « Ζ πξνζθπγή εξίθ θαηά Διιάδαο ελώπηνλ ηνπ Δπξσπατθνύ 

Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ», Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ, 

8/2000, ζει. 947-970. 

11. « Δπεκβάζεηο ζην Κόζνβν θαη ην Αλαηνιηθό Σηκόξ: 

Καηαζηξαηήγεζε ή επαλαπξνζδηνξηζκόο ηνπ δηεζλνύο δηθαίνπ; » 21 

Διιεληθή Δπηζεώξεζε Δπξ. Γηθαίνπ 2001, ζει. 485-504. 

12. Γύν ιήκκαηα ζηνλ Δγθπθινπαηδηθό νδεγό γηα ηε γιώζζα, Α.-Φ. 

Υξηζηίδεο (επηκ.), Κέληξν Διιεληθήο Γιώζζαο, Θεζζαινλίθε 2001: α. 

«Πξνζηαζία ησλ κεηνλνηηθώλ γισζζώλ» θαη, β. «Μεηνλνηηθέο γιώζζεο 

ζηελ Διιάδα». (ζει. 136-148). Παξαηίζεληαη επίζεο ζηελ ηζηνζειίδα 

www.komvos.keg.edu.gr 

13. «La protection juridique des minorités en Europe». Γεκνζηεύεηαη 

ζηελ ηζηνζειίδα users.otenet/gr/g/gad/meda/indexf.htm. 

14. «Γηακόξθσζε θαη εθαξκνγή ηνπ δηθαηώκαηνο ζηελ δηδαζθαιία 

ηεο κεηνλνηηθήο-κεηξηθήο γιώζζαο: Από ην κεηνλνηηθό ζην 

δηαπνιηηηζκηθό ζρνιείν», Η δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο θαη ησλ 

καζεκαηηθώλ: Δθπαίδεπζε γισζζηθώλ κεηνλνηήησλ, Παξαηεξεηήο, 

Θεζζαινλίθε 2002, ζει. 446-455. 

15. “The enhancement of the electoral process and the consolidation 

of democracy in Europe”, 1rst Annual Human Rights Education 
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