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Η τελευταία δεκαετία θα μείνει στην ιστορία ως μια περίοδος κρίσεων: φτώχεια, 
μετανάστευση και μετακινήσεις πληθυσμών, διεθνείς σχέσεις, ιδιωτικότητα και 
τεχνολογία, κλιματική αλλαγή και πανδημία. Ορισμένα από τα παραπάνω θέμα-
τα παραπέμπουν σε μακροχρόνια και ανεπίλυτα παγκόσμια προβλήματα που δεν 
μπορούν παρά να επιδεινωθούν, εκτός εάν ληφθούν δραστικά μέτρα. Άλλα, σταδι-
ακά υπονομεύουν και αποδυναμώνουν την εμπιστοσύνη σε εθνικούς και διεθνείς 
θεσμούς. Σίγουρα δεν έχουμε ζήσει τόσες αλλεπάλληλες κρίσεις σε περιόδους 
εκτός πολέμου, και οι περισσότερες κυβερνήσεις δεν έχουν καταφέρει να επι-
κοινωνήσουν αποτελεσματικά με το κοινό τους. Στο πλαίσιο αυτό, φαίνεται πως 
υπάρχει μια άμεση ανάγκη για αποτελεσματικότερη ηγεσία και για συνεργασίες 
μεταξύ των πολιτών και των ηγετών τους, με στόχο την επίτευξη συλλογικών 
στόχων.

Η συσπείρωση δυνάμεων με στόχο τη δημιουργία μιας συντονισμένης, παγκόσμι-
ας απάντησης της κοινωνίας στα παραπάνω θέματα, είναι φιλόδοξη και αποτελεί 
πρόκληση. Δεν προϋποθέτει μόνον αλλαγές σε πολιτικές, αλλά και αλλαγές στη 
φύση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στη πολιτική δημόσια επικοινω-
νία. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, και των πυρκαγιών που έπληξαν βαριά με-
γάλο μέρος της Νότιας Ευρώπης, είδαμε τη ζημιά που μπορούν να προκαλέσουν 
στον κοινωνικό ιστό τα fake news και η παραπληροφόρηση. 

Για να πετύχουμε αυτές τις αλλαγές, πιστεύουμε πως υπάρχουν τρεις κρίσιμοι, 
αλληλένδετοι τομείς παρέμβασης που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των 
νέων προκλήσεων: η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η επικοινωνία. 

Αντλώντας συμπεράσματα από την πανδημία COVID-19 και την περιβαλλοντική 
κρίση που έπληξαν βαριά τον πλανήτη, στο συμπόσιο αυτό στοχεύουμε να διερευ-
νήσουμε και να προτείνουμε λύσεις σε αυτές τις προκλήσεις, συγκεκριμένα: 

•  Πως διασφαλίζουμε την επαρκή ενημέρωση των πολιτών, που είναι τόσο σημα-
ντική σε περιόδους κρίσης;

•  Πώς διασφαλίζουμε ότι τα ΜΜΕ συνδράμουν θετικά στις προσπάθειες διαχείρι-
σης σημερινών, και αποφυγής μελλοντικών κρίσεων; 

•  Πως διασφαλίζουμε πως το εκπαιδευτικό σύστημα προετοιμάζει τους πολίτες 
για έναν μεταβαλλόμενο κόσμο;

•  Πως διασφαλίζουμε πως η κυβερνητική επικοινωνία θα ακολουθήσει καλές 
πρακτικές σε περιόδους κρίσης; 

•  Και πώς διασφαλίζουμε πως η πολιτική επικοινωνία επιτελείται με ήθος, χωρίς 
αποκλεισμούς και με ενσυναίσθηση;

Στόχος της εκδήλωσης είναι να δώσει προτάσεις σε πολιτικούς και μη-κυβερ-
νητικούς φορείς και σε οργανισμούς ενημέρωσης, σχετικά με το πώς μπορούν 
να βελτιώσουν τις πρακτικές επικοινωνίας τους σε περιόδους κρίσης, καθώς 
και να τονίσει το ρόλο της εκπαίδευσης και στη συνέχεια το ρόλο της κοινωνίας 
των πολιτών, στη διαχείριση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα έθνη.
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Ο Dr. Jacob Ainscough είναι Ερευνητικός Συνεργάτης στο Lancaster 
Environment Center όπου εργάζεται στο πρόγραμμα Climate Citizens. 
Το έργο του επικεντρώνεται στον ρόλο της δημόσιας συζήτησης 
για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης - τόσο ως μέσο επιτά-
χυνσης της δράσης όσο και ως μέσο σχεδιασμού καλύτερων πολιτι-
κών για την κλιματική αλλαγή. Έχει συνεργαστεί με πολιτικούς και 

φορείς χάραξης πολιτικής του Ηνωμένου Βασιλείου ως διευθυντής των Κοινοβουλευ-
τικών Ομάδων για την Κλιματική Αλλαγή και με τη δεξαμενή σκέψης «Policy Connect». 
Έχει πτυχία στη ζωολογία, τα οικονομικά και την ανθρωπογεωγραφία και διδακτορικό 
στην περιβαλλοντική διακυβέρνηση από το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου.

H Miyase Christensen είναι Καθηγήτρια ΜΜΕ και Επικοινωνίας 
και ερευνήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας του Kungliga 
Tekniska högskolan (KTH) Royal Institute of Technology. Έχει υπηρε-
τήσει ως Επισκέπτρια Ερευνήτρια στο London School of Economics, 
Επισκέπτρια Καθηγήτρια στο KTH, αρχισυντάκτρια του επιστημονι-
κού περιοδικού Popular Communication, και Διευθύντρια έρευνας 

στο πρόγραμμα Διεθνών ΜΜΕ και Πολιτικών Διαμεσολαβημένης Επικοινωνίας στο 
Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης. Η έρευνά της έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα και πε-
ριλαμβάνει τεχνολογία και πολιτισμό, πολιτική επικοινωνίας, και προοπτικές κοινωνι-
κής θεωρίας σχετικά με τις διαδικασίες παγκοσμιοποίησης, την κινητικότητα και την 
περιβαλλοντική αλλαγή με έμφαση στην Αρκτική. Ως μέρος του έργου Horizon2020 
InsSciDE «Inventing a Shared Science Diplomacy for Europe», έχει πραγματοποιήσει μια 
πιλοτική μελέτη σχετικά με την επικοινωνία για την περιβαλλοντική αλλαγή ως δι-
πλωματικό πρόβλημα. Έχει δημοσιεύσει πολλά διεθνή άρθρα και επτά βιβλία, όπως 
το Arctic Geopolitics, Media and Power (2019) και το Cosmopolitanism and the Media: 
Cartographies of Change (2015).

Η Anna Feigenbaum είναι Καθηγήτρια Ψηφιακής Αφήγησης με έδρα 
το Πανεπιστήμιο Bournemouth στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι η κύ-
ρια ερευνήτρια του Rapid Response project UKRI/AHRC COVID-19 
«Τα κόμικς την εποχή του COVID-19». Είναι συγγραφέας του The 
Data Storytelling Workbook (Routledge 2020) και εκπαιδεύει τακτι-
κά υγειονομικούς και ανθρωπιστικούς οργανισμούς σε επικοινωνί-

ες δεδομένων και ψηφιακές επικοινωνίες. Περισσότερα για το έργο μπορείτε να βρεί-
τε στον ιστότοπο https://www.covidcomics.org/.

Ο Darren G. Lilleker είναι Καθηγητής Πολιτικής Επικοινωνίας στη 
Σχολή Μέσων & Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου του Bournemouth 
και Διευθυντής του Κέντρου Συγκριτικής Πολιτικής & Έρευνας 
ΜΜΕ. Εξειδικεύεται στους τομείς της πολιτικής εκστρατείας 
και της δημόσιας συμμετοχής στην πολιτική, με ιδιαίτερη έμφα-
ση στις επιπτώσεις των τεχνολογικών εξελίξεων στην ψηφιακή 

εποχή. Είναι συγγραφέας των Political Communication and Cognition (Palgrave, 2014) 
και The Psychology of Democracy (Routledge, 2021) και εκδότης της σειράς Political 
Communication and Campaigning (Palgrave).

Ο James Painter είναι επιστημονικός συνεργάτης στο Reuters 
Institute for the Study of Journalism, Τμήμα Πολιτικής και Διεθνών 
Σχέσεων του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, καθηγητής στο Ιν-
στιτούτο Περιβαλλοντικής Αλλαγής, Σχολή Γεωγραφίας, επίσης 
στην Οξφόρδη, και εξωτερικός συνεργάτης στο έργο “Livestock, 
Environment and People” στο Oxford Martin School. Πριν γίνει ακα-

δημαϊκός, εργάστηκε ως δημοσιογράφος και συντάκτης στην Παγκόσμια Υπηρεσία 
του BBC, και ήταν ανταποκριτής σε πολλά μέσα στη Νότια Αμερική. Έχει πλήθος δη-
μοσιεύσεων για την κλιματική αλλαγή σε πολλές χώρες. Τα τρέχοντα ερευνητικά του 
ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν απεικονίσεις στα μέσα ενημέρωσης ακραίων καιρικών 
φαινομένων, τη γεωργία ζώων και την κλιματική αλλαγή, τον κλιματικό σκεπτικισμό 
και γενικότερα τις προκλήσεις της κλιματικής δημοσιογραφίας και την εμφάνιση το-
ποθεσιών με σπάνια μικροκλίματα. Έχει εργαστεί ως σύμβουλος σε θέματα επικοι-
νωνίας σε διάφορους οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των  Intergovernmental 
Panel on Climate Change,  Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and 
Ecosystem Services και Oxfam.

Η Δρ. Αναστασία Βενετή είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολιτι-
κής Επικοινωνίας στη Σχολή Μέσων και Επικοινωνίας, στο Πανε-
πιστήμιο του Bournemouth, και Υπεύθυνη Προγράμματος του μετα-
πτυχιακού Διεθνούς Πολιτικής Επικοινωνίας. Τα επιστημονικά της 
ενδιαφέροντα εστιάζονται στο ευρύτερο πεδίο της πολιτικής επι-
κοινωνίας, με έμφαση στην οπτική επικοινωνία. Έχει εργαστεί ως 

σύμβουλος επικοινωνίας σε πολιτικούς, σε ΜΚΟ και στη Βουλής των Ελλήνων, και ως 
ερευνήτρια σε διάφορες εταιρείες έρευνας στην Ελλάδα. Είναι συγγραφέας/συνεκδό-
τρια τεσσάρων βιβλίων, συμπεριλαμβανομένων των The Emerald Handbook of Digital 
Media in Greece: Journalism and Political Communication in Times of Crisis (Emerald, 
2020) και Visual Political Communication (Palgrave, 2019). Είναι αναπληρώτρια διευθύ-
ντρια του Κέντρου Συγκριτικής Πολιτικής και Έρευνας ΜΜΕ (Bournemouth).
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Ο Πέτρος Ιωαννίδης είναι ιδρυτής και διευθύνων εταίρος της εται-
ρείας έρευνας κοινής γνώμης aboutpeople. Έχει σπουδάσει πολιτι-
κές επιστήμες στο Lancaster University (ΒΑ) και επικοινωνία (MA) 
στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του City University. Ασχολείται με την 
έρευνα, την επικοινωνία και τη στρατηγική από το 2002 και είναι 
μέλος του International Association of Political Consultants και της 

Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης. Είναι συγγραφέας του βιβλίου Οι τελευταί-
ες εκλογές της μεταπολίτευσης (2009) και είναι συνεπιμελητής του βιβλίου 2019 οι 
πρώτες εκλογές μετά το μνημόνιο. 

Η Θεοδότα Νάντσου είναι Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
στη WWF Ελλάς και Πρόεδρος του Συμβουλίου Στρατηγικής του 
Γραφείου Ευρωπαϊκής Πολιτικής της WWF. Έχει σπουδάσει φιλο-
σοφία, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Περιβαλλοντική Ηθική και 
τη Δημόσια Διοίκηση. Το έργο της επικεντρώνεται στις πολιτικές 
αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, την προστασίας της φύσης 

και τη διακυβέρνησης με σχόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη μετάβαση στην κλιματική 
ουδετερότητα.

Ο Ανδρέας Μ. Παναγόπουλος είναι διευθυντής ειδήσεων, δημοσιο-
γράφος και ακαδημαϊκός ερευνητής. Εργάζεται ως διευθυντής ει-
δήσεων και Διευθυντής Ανάπτυξης Νέων Επιχειρήσεων. Ήταν υπεύ-
θυνος για την οργάνωση και λειτουργία του Newsroom του ONETV 
και διηύθυνε το τμήμα ειδήσεων, το πρώτο LIVE web TV στην Ελ-
λάδα, την επανεκκίνηση του MEGA TV και την ψηφιακή έκδοση του 

Megatv.com. Έχει εργαστεί ως αρθρογράφος στο CNN Greece και ήταν ιδρυτής - διευ-
θυντής του DPG Digital Multimedia Hub. Διετέλεσε επίσης Διευθυντής Ειδήσεων στο 
CNN Greece. Ήταν Διευθυντής Ειδήσεων στην τηλεόραση του ΑΝΤ1 (2009-2015) και 
αναδιοργάνωσε το ενημερωτικό site ant1news.gr. Είναι επισκέπτης καθηγητής σε ιδρύ-
ματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Ερευνητής και υποψήφιος διδάκτορας στο Τμήμα Δη-
μοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Έχει τιμηθεί 
με το Δημοσιογραφικό Βραβείο Ίδρυμα Μπότση. 

Ο Λευτέρης Παπαγιαννάκης σπούδασε δημόσιο δίκαιο στο Πανεπι-
στήμιο της Lille II, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοτικό Δίκαιο και τη Διεθνή Οικονομία. Εργάστηκε στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο ως κοινοβουλευτικός βοηθός. Εργάστηκε επίσης στην 
εκπαίδευση της μουσουλμανικής μειονότητας στην Ελλάδα και ως 
νομικός σύμβουλος του πολιτικού κόμματος Οικολόγοι Πράσινοι 

και της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος. Εξελέγη μέλος του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Αθηναίων το 2014 και διετέλεσε Αντιδήμαρχος Μεταναστών και 
Προσφύγων από το 2016 έως το 2019. Παράλληλα διετέλεσε Πρόεδρος της ομάδας 
εργασίας «Migration and Integration» του δικτύου Eurocities, Αντιπρόεδρος για Θέματα 
Προσφύγων του Ευρωπαϊκού Συνασπισμού Πόλεων κατά του Ρατσισμού, και Πρόεδρος 
του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Αθηναίων. Σήμερα είναι Διευθυντής 
του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες.

Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου είναι Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης 
στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και διευθύνει το Κέντρο Αρι-
στείας «Jean Monnet» στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Κατά το παρελθόν 
κατείχε ερευνητικές και διδακτικές θέσεις στο Πανεπιστήμιο του 
Princeton, στο London School of Economics και στο Πανεπιστήμιο 
του Yale. Είναι διακεκριμένος ακαδημαϊκός της ελληνικής πολιτι-

κής και δημόσιας πολιτικής. Το τελευταίο του βιβλίο Πρωθυπουργοί στην Ελλάδα: Το 
παράδοξο της εξουσίας (με τον Κέβιν Φέδερστοουν) εκδόθηκε από τις εκδόσεις Oxford 
University Press το 2015. Έχει πλήθος δημοσιεύσεων για θέματα που αφορούν την πο-
λιτική ηγεσία, τις αφηγήσεις πολιτικών, την Ευρωπαϊκή πολιτική οικονομία (ιδιαίτερα 
για την κρίση της Ευρωζώνης) και τις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ.

Ο Γιώργος Πετρουλάκης διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Επικοινω-
νίας της Ελληνικής Κυβέρνησης μεταξύ 2009 και 2012. Σπούδασε 
Πολιτικές Επιστήμες και Διεθνείς Σχέσεις (BA) στο Πάντειο Πανε-
πιστήμιο (Αθήνα) και Ευρωπαϊκή Πολιτική (MA) στο Ινστιτούτο Ευ-
ρωπαϊκών Σπουδών (ULB - Βρυξέλλες). Υπήρξε μέλος της μονάδας 
επικοινωνίας του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος (ΠΑΣΟΚ) 

μεταξύ 2007 και 2009, επικεφαλής της ομάδας επικοινωνίας της Ελληνικής Προεδρίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2014 και συμμετείχε ενεργά σε διάφορες πολιτικές εκ-
στρατείες στην Ελλάδα.
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Διοργάνωση Χορηγός επικοινωνίας

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά

Για περισσότερες πληροφορίες: 210 321 7053 - info@aboutpeople.gr

Πατήστε εδώ για να παρακολουθήσετε την εκδήλωση

‹
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