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1. Καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο του Τμήματος 

 
Σας καλωσορίζουμε στο πρώτο newsletter του Τμήματος 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς (ΠΑΠΕΙ)! 

 

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς κατετάγη φέτος πρώτο από όλα τα ομοειδή τμήματα 

Διεθνών Σχέσεων στις προτιμήσεις και τις επιδόσεις κατά τις 

εισαγωγικές εξετάσεις των φοιτητών. Αυτή η επιλογή μεταξύ των 

αρίστων αποτελεί την απτή επιβεβαίωση των προσπαθειών μας, 

την έργω επιβράβευση μιας δεκαετούς μακράς πορείας ανόδου 

του τμήματος και θέτει τις βάσεις για νέα ακαδημαϊκά 

επιτεύγματα. 

 

Κατά την πορεία αυτή, το Τμήμα ανέπτυξε ακαδημαϊκές 

δραστηριότητες και συνεργασίες με ελληνικά και ξένα 

πανεπιστήμια, με ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, 

απέκτησε έδρα Jean Monnet, ανοίγει συνεργασίες με ξένα 

ακαδημαϊκά ιδρύματα, διοργανώνει διεθνή συνέδρια, έχει 

καθιερώσει σειρά ομιλιών και διαλέξεων διαπρεπών της 

επιστήμης, της διπλωματίας και της διεθνούς πολιτικής  και 

συμμετέχει σε διμερή και ευρωπαϊκά προγράμματα. Είναι γεγονός 

ότι το Τμήμα μας κερδίζει σε αναγνώριση από ημεδαπά και 

αλλοδαπά εκπαιδευτικά ιδρύματα, πράγμα που τεκμηριώνει την 

συνεισφορά μας στον καταμερισμό της ακαδημαϊκής αριστείας. 

Επίτιμοι διδάκτορες του τμήματος έχουν γίνει μερικοί από τους 

μεγαλύτερους διεθνολόγους, καθώς και σημαίνοντα πρόσωπα 

που έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εθνική και διεθνή 

πολιτική, ενώ στο τμήμα φιλοξενήθηκαν ως διαλέκτες ξένοι 

διπλωμάτες και ακαδημαϊκοί. 

 

Εν μέσω μιας βαθιάς και πολύπλευρης κρίσης όπως τη βιώνει η 

Ελλάδα σήμερα, η παροχή χρηστικής γνώσης με στερεή 

επιστημονική θεμελίωση και η ανάπτυξη ικανοτήτων που 

οδηγούν στην επαγγελματική αποκατάσταση είναι κάτι 

παραπάνω από ακαδημαϊκό πρόσταγμα, είναι εθνικό χρέος το 

οποίο επιτελούμε με όλες μας τις δυνάμεις. Στον συνεχή μας 

αγώνα για την επιστημονική αριστεία διεκδικούμε τους 

καλύτερους νέους που έχει να προσφέρει η πατρίδα μας για να 

τους οδηγήσουμε στην επιστημονική κι επαγγελματική τους 

πραγμάτωση.  

 

Ως πρόεδρος του τμήματος, επιθυμώ να ευχαριστήσω το 

επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του τμήματος για την 

εργώδη και ουσιαστική προσπάθεια τους, τα θεσμικά όργανα του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς για την αποτελεσματική υποστήριξη 

τους και τέλος τους φοιτητές και αποφοίτους μας που με το ήθος 

και την ποιότητα της παρουσίας τους δίνουν νόημα στο έργο 

μας. Συνεχίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις να συμβάλουμε στην 

ποιοτική αναβάθμιση του Πανεπιστημίου Πειραιώς και των 

διεθνών σπουδών στην Ελλάδα. 

 

Με χαρά σας παραδίδω το πρώτο ενημερωτικό δελτίο 

(newsletter) του Τμήματος στο οποίο απογράφονται οι 

ακαδημαϊκές δραστηριότητες της τελευταίας πενταετίας. Εφεξής 

το δελτίο αυτό θα εκδίδεται ανά εξάμηνο. 

 Καθηγητής Παναγιώτης Ήφαιστος 

 

2. Ακαδημαϊκά νέα 

2.1. Το Ίδρυμα, η Σχολή, το Τμήμα 

 

- Από το 2013 το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (ΔΕΣ) 

μαζί με το Οικονομικό Τμήμα και το Τμήμα Οργάνωσης και 

Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) συνιστούν τη Σχολή Οικονομικών, 

Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου.  

- Στο Συμβούλιο Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς 

συμμετέχει ο εκλεγείς ως μέλος Καθηγητής του Τμήματος  

Αθανάσιος Πλατιάς 

- Στη θέση του Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών, 

Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών εξελέγη ο Καθηγητής του 

Τμήματος Άγγελος Κότιος 

- Πρόεδρος του Τμήματος εξελέγη ο Καθηγητής Παναγιώτης 

Ήφαιστος 

  

2.2. Διακρίσεις και Επιτυχίες του Τμήματος και των 

Καθηγητών του 

 

Το τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς το 2013 κατετάγη πρώτο ανάμεσα στα 

ομοειδή τμήματα της χώρας δεχόμενο ως εισακτέους φοιτητές 

που το επέλεξαν οι έχοντες τα υψηλότερα μόρια κατά τις 

Πανελλήνιες εξετάσεις. 

 

- Το Βιβλίο του Καθηγητή Αθανάσιου Πλατιά, Thucydides on 

Strategy (με Κωνσταντίνο Κολιόπουλο), New York, Columbia 

University Press, 2010, συμπεριλήφθηκε πρόσφατα από το UK 

Chief of Staff (Βρετανικό Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας) και το 

Υπουργείο Άμυνας (Βρετανίας) στον κατάλογο των 12 πιο 

σημαντικών βιβλίων στρατηγικής.  

Βλ.http://www.telegraph.co.uk/culture/books/10010067/Military-

chief-tells-aspiring-generals-to-read-Sir-Clive-Woodwards-book-

on-rugby.html 

 

- Τον Ιούλιο 2011 απονεμήθηκε στον Αναπληρωτή Καθηγητή 

Νικόλαο Φαραντούρη από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Έδρα Jean 

Monnet στο Δίκαιο & Πολιτικές της ΕΕ (Jean Monnet Chair on EU 

Law & Policies on Competition, Energy and Transport). Πρόκειται 

για την μοναδική Έδρα που απονεμήθηκε στη Ελλάδα και την 

μόνη Έδρα που έχει απονεμηθεί μέχρι σήμερα διεθνώς από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση στο συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο. 

 

- Ο Λέκτορας Ανδρέας Λιαρόπουλος κέρδισε τον διαγωνισμό 

Cyber Defense Competition που διεξήγαγε το Public Diplomacy 

Division του NATO. 

 
2.3. Συνεργασίες και κινητικότητα μελών ΔΕΠ με 

ακαδημαϊκά ιδρύματα της αλλοδαπής. 

 
- Κατά το εαρινό εξάμηνο 2012 ο Καθηγητής Νικόλαος Κοτζιάς, 

κατά την εκπαιδευτική άδειά του, μετέβη ως επισκέπτης 

Καθηγητής στο St Anthony’s College του Oxford University, με 

επίκεντρο δραστηριοτήτων του την έρευνα, τη διδασκαλία, 

καθώς και τη διεξαγωγή ημερίδων, σεμιναρίων και άλλων 

ακαδημαϊκών εκδηλώσεων.   

- Κατά το χειμερινό εξάμηνο 2013 ο Αναπληρωτής Καθηγητής 

Αριστοτέλης Τζιαμπίρης, κατά την εκπαιδευτική άδειά του, 

μετέβη στο New York University στο Remarque Institute, ως 

research fellow με επίκεντρο δραστηριοτήτων του την έρευνα, τη 

διδασκαλία, τις ομιλίες και διαλέξεις σε αριθμό αμερικανικών 

πανεπιστημίων, τη συμμετοχή και σε ακαδημαϊκές εκδηλώσεις, 

καθώς και την υλοποίηση προγραμμάτων ανταλλαγής και 

συνεργασίας των Πανεπιστημίων των ΗΠΑ με το Τμήμα μας.  

- Κατά το χειμερινό εξάμηνο 2013, η Επίκουρη Καθηγήτρια 

Μαριλένα Σημίτη, κατά την εκπαιδευτική άδειά της, μετέβη στη 

London School of Economics ως research fellow, με επίκεντρο 

δραστηριοτήτων της την έρευνα και λοιπές ακαδημαϊκές 

δραστηριότητες. 

   

http://www.telegraph.co.uk/culture/books/10010067/Military-chief-tells-aspiring-generals-to-read-Sir-Clive-Woodwards-book-on-rugby.html
http://www.telegraph.co.uk/culture/books/10010067/Military-chief-tells-aspiring-generals-to-read-Sir-Clive-Woodwards-book-on-rugby.html
http://www.telegraph.co.uk/culture/books/10010067/Military-chief-tells-aspiring-generals-to-read-Sir-Clive-Woodwards-book-on-rugby.html
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2.4. Συνεργασίες – Στρατηγικές συμφωνίες  

 

 Με το Πανεπιστήμιο Siegen της ΟΔ Γερμανίας έχει υπάρξει 

σύμφωνο συνεργασίας. Στο πρόγραμμα αυτό, το οποίο 

χρηματοδοτείται από την DAAD στο πλαίσιο της 

ελληνογερμανικής συνεργασίας, επιστημονικοί 

υπεύθυνοι είναι ο Καθηγητής Παναγιώτης Ήφαιστος 

και η Καθηγήτρια R. Averkorn.  Συνολικά προβλέπεται η 

δημιουργία πέντε ομάδων εργασίας (Task Forces) με μέλη 

Έλληνες και Γερμανούς που αφορούν δράσεις εξ 

αποστάσεως εκπαίδευσης (e-Learning), διαχείριση 

ποιότητας (quality management), προγράμματα (summer 

schools και workshops), δράσεις για τη διαμόρφωση 

κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών, έρευνας 

και κινητικότητας. Στο πλαίσιο του προγράμματος, που 

θα έχει τριετή διάρκεια (2014-2016), προβλέπεται 

κινητικότητα μελών ΔΕΠ, μεταπτυχιακών φοιτητών, 

ερευνητών και διοικητικών υπαλλήλων με απώτερο 

στόχο τη διοργάνωση κοινών ερευνητικών σχεδίων 

(projects) και δημοσιεύσεων, διοργάνωση θερινών 

σχολείων (Summer Schools) και εργαστηρίων 

(Workshops), σχεδιασμό και υλοποίηση online 

μαθημάτων στην αγγλική γλώσσα που θα συνδέουν τα 

ΠΜΣ των δύο Τμημάτων. 

 Έχει αρχίσει να υλοποιείται η συμφωνία με το Begin Sadat 

Center for Strategic Studies του Bar Ilan University, 

Ισραήλ, που μεταξύ άλλων προβλέπει τη διεξαγωγή 

στρατηγικού διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών, κοινών 

συνεδρίων, καθώς και κοινών ερευνητικών 

προγραμμάτων.  

 Με το Sharda University της Ινδίας έχει υπογραφεί 

σχετική προγραμματική συμφωνία συνεργασίας. 

 

3. Ακαδημαϊκές και επιστημονικές εκδηλώσεις: 

διεθνή συνέδρια και εκδηλώσεις του Τμήματος 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών  

 
3.1. Αναγόρευση Επιτίμων Διδακτόρων 

 
- Στον Εξοχότατο Πρόεδρο της Δημοκρατίας κκ. Κάρολο 

Παπούλια απονεμήθηκε ο τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα σε 

ειδική πανηγυρική τελετή που οργανώθηκε στο Ευγενίδιο Ίδρυμα 

στις 10 Μαρτίου 2011. H laudatio εκφωνήθηκε από τον Καθηγητή 

Αθανάσιο Πλατιά.  

 
(Από την τελετή αναγόρευσης του Προέδρου της Δημοκρατίας) 

 

 
(Απονομή Τιμητικού Διδακτορικού στον Καθηγητή του 

Πανεπιστημίου Cornell κ. Peter katzenstein) 

 
- Στον Καθηγητή του πανεπιστημίου Cornell Peter Katzenstein 

απονεμήθηκε ο τίτλος του Επίτιμου Διδάκτορα σε ειδική τελετή 

στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς στις 11 Οκτωβρίου 2010. Η lautadio 

εκφωνήθηκε από τον Καθηγητή Αθανάσιο Πλατιά.  

 
3.2. Συνέδρια – Ημερίδες   

 
3.2.1. Συνέδρια και Ημερίδες στο εξωτερικό 

Στο διαρρεύσαν διάστημα τριετίας το Τμήμα μας οργάνωσε και 

υλοποίησε διεθνή συνέδρια στην αλλοδαπή.  

 

 
(Συνέδριο του Τμήματος με το Πανεπιστήμιο Columbia στη Νέα 

Υόρκη στης 14/11/11) 

 

- Οργάνωσε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Columbia στη 

Νέα Υόρκη, διεθνές συνέδριο με θέμα: “Οικονομική Κρίση στην 

Ελλάδα”, στις 14 Απριλίου 2011, με τη συμμετοχή με εισηγήσεις 

τους των Καθηγητών Αθανάσιου Πλατιά και Χρήστου 

Χατζηεμμανουήλ, του Αναπληρωτή Καθηγητή Αριστοτέλη 

Τζιαμπίρη και της Επίκουρης Καθηγήτριας Μαίρης Μπόση. 

 

- Οργάνωσε σε συνεργασία με το New York University διεθνές 

συνέδριο στη Νέα Υόρκη με θέμα: “Integration and democracy in 

the crucible of the European Debt Crisis”, στις 5 Οκτωβρίου 2012, 

με τη συμμετοχή με εισηγήσεις τους των Καθηγητών Αθανάσιου 

Πλατιά και Χρήστου Χατζηεμμανουήλ, του Αναπληρωτή 

Καθηγητή Αριστοτέλη Τζιαμπίρη και της Αναπληρώτριας 

Καθηγήτριας Μαρίας Μενδρινού. 
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(Από το συνέδριο στο Jawaharlal Nehru University στην Ινδία) 

 

- Οργάνωσε σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Jewaharial Nehru 

και διεξήγε διεθνές συνέδριο στο Νέο Δελχί της Ινδίας, με θέμα 

India, Europe and the Emerging World Order στις 28 Φεβρουαρίου 

2013, με τη συμμετοχή με εισηγήσεις τους του Καθηγητή 

Αθανάσιου Πλατιά και του Αναπληρωτή Καθηγητή Νικoλάου 

Φαραντούρη. 

 

 
(Αναμνηστική φωτογραφία με τους μεταπτυχιακούς φοιτητές 

από το συνέδριο της 29
ης

 Απριλίου 2013 στο New York University) 

 

- Οργάνωσε σε συνεργασία με το New York University και διεξήγε 

διεθνές συνέδριο στη Νέα Υόρκη, στις 29 Απριλίου 2013, με 

θεματική Eastern Mediterranean, History and Prospects. Στο 

συνέδριο συμμετείχαν με εισηγήσεις τους οι Καθηγητές 

Αθανάσιος Πλατιάς, Χρήστος Χατζηεμμανουήλ, και οι 

Αναπληρωτές Καθηγητές Αριστοτέλης Τζιαμπίρης, Νικόλαος 

Φαραντούρης και Πέτρος Λιάκουρας. 

 

- Σε συνεργασία με το BESA Center στο Bar-Ilan University, 

συνδιοργάνωσε ημερίδα με θέμα “Greece and Israel in a Changing 

Region”, στις 16 Νοεμβρίου 2011. 

 
3.2.2. Συνέδρια και ημερίδες στην Ελλάδα  

 

 Συνέδριο οργανώθηκε από το Τμήμα Διεθνών & 

Ευρωπαϊκών Σπουδών, που τέθηκε υπό την αιγίδα της 

Βουλής των Ελλήνων, με θέμα “60 Χρόνια Ευρωπαϊκή 

Ολοκλήρωση-30 Χρόνια η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση”, 

στις 23-30 Μαρτίου 2012 στο Ευγενίδειο Ίδρυμα 

(http://euractiv.gr/panepistimio-peiraia-60-xronia-eyropaiki-

oloklirosi‐30-xronia-i-ellada-stin-eyropaiki-enosi), με τη 

συμμετοχή στα πάνελ ακαδημαϊκών από τα άλλα ΑΕΙ, 

βουλευτών και ειδικών.   

 

 
(Από την έναρξη του συνεδρίου για τα 30χρονα στην ΕΕ με την 

παρουσία των Βουλευτών) 

 

 
(Από το πάνελ για τις διεθνείς σχέσεις από τη διημερίδα για τα 

30χρονα στην ΕΕ στο Ευγενίδειο) 

 

 Συνδιοργανωτής στο Economist Debate που 

πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουνίου 2013 με θέμα «Θα έπρεπε  

η Ελλάδα να προχωρήσει σε μονομερή οριοθέτηση ΑΟΖ;», με 

εισηγητές τους Καθηγητές Χρήστο Ροζάκη και Θεόδωρο 

Καρυώτη και σχολιαστές τον Καθηγητή Ιωάννη Μάζη και τον 

Αναπληρωτή Καθηγητή Πέτρο Λιάκουρα.   

 
(η αφίσα του debate) 

http://euractiv.gr/panepistimio-peiraia-60-xronia-eyropaiki-oloklirosi‐30-xronia-i-ellada-stin-eyropaiki-enosi
http://euractiv.gr/panepistimio-peiraia-60-xronia-eyropaiki-oloklirosi‐30-xronia-i-ellada-stin-eyropaiki-enosi
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 (Συν)διοργανωτής του Διεθνούς Συνεδρίου 

      International Conference on International Business 2012 που 

πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη μεταξύ 17-19 Μαΐου 

2012. Στο Συνέδριο οργανώθηκε ειδικό Συμπόσιο για 

διεθνολόγους (International Symposium on International 

Affairs: Business, Economics and Politics - ISIABEP), όπου 

φιλοξένησε προτάσεις ακαδημαϊκών από ελληνικά και ξένα 

Πανεπιστήμια. Στο Συνέδριο συμμετείχε ένας μεγάλος 

αριθμός μελών του Τμήματος με ενδιαφέρουσες εισηγήσεις. 

 Σημαντική υπήρξε η παρουσία των μελών ΔΕΠ του Τμήματός 

μας Καθηγητή Χρήστου Χατζηεμμανουήλ και Αναπληρωτή 

Καθηγητή Νικoλάου Φαραντούρη με εισηγήσεις τους στο 

διεθνές συνέδριο που οργάνωσε στις 29-31 Αυγούστου 2013 

στο Σούνιο Αττικής η International Law Association (ILA) με 

θεματική: “Διακυβέρνηση, Εμπόριο και Πλουτοπαραγωγικές 

Πηγές” (Imperium Juris: Governance, Trade, Resources) 

(http://www.ilaregional2013.gr).  

 Επιστημονική Διημερίδα σε συνδιοργάνωση με το 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Πάντειο Πανεπιστήμιο και το 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με θέμα “Η επιστήμη των 

διεθνών σχέσεων στην Ελλάδα - Προκλήσεις και 

προβληματισμοί για τον 21ο αιώνα”, στις 24-25 Οκτωβρίου 

2009 στη Θεσσαλονίκη. 

 Το ΚΕ.Δ.Ε.Υ. συν-διοργάνωσε με την Kapa Research, το Middle 

East Economic Survey (MEES) και την Energy Stream CMG, το 

διεθνές συνέδριο “2010 Mediterranean Oil & Gas Conference”, 

που πραγματοποιήθηκε από τις 28 έως τις 31 Ιουνίου 2010 

στο Μέγαρο Υπατία και στο οποίο συμμετείχαν διακεκριμένοι 

ομιλητές από το χώρο της πολιτικής των επιχειρήσεων αλλά 

και τον ακαδημαϊκό χώρο. 

 Σε συνεργασία με την Energy Stream CMG και την Symeon G. 

Tsomokos S.A. διοργανώθηκε το διεθνές συνέδριο 

“Mediterranean Oil & Gas Conference” στις 30-31 Μαϊου 2011 

στο Astir Palace Resort, με τη συμμετοχή διακεκριμένων 

ομιλητών από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων και 

τον ακαδημαϊκό χώρο.  

 
3.2.3. Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης 

 

 
(Από την ομιλία του Kenneth Waltz στο πάνελ στρόγγυλής 

τραπέζης) 

 

- Round Table Discussion με keynote speaker τον διάσημο 

Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων+Kenneth Waltz με κεντρική 

θεματική “Τrends in the International System: Towards a Multipolar 

World?”, με σχολιαστές – παρεμβαίνοντες σε θεματικούς άξονες 

τους Καθηγητές Αθανάσιο Πλατιά, Κωνσταντίνο 

Αρβανιτόπουλο, Παναγιώτη Ήφαιστο, Χάρη Παπασωτηρίου, 

τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αριστοτέλη Τζιαμπίρη και τον 

Επίκουρο Καθηγητή Κωνσταντίνο Κολιόπουλο. Η συζήτηση 

πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαΐου 2011. Η συζήτηση βρίσκεται στο 

https://www.youtube.com/watch?v=P7jhGOF_c5M.  

- Επίκαιρη Συζήτηση Στρογγυλής τραπέζης με θέμα τις “Πολιτικές 

Εξελίξεις στην Τουρκία: Εσωτερικές και Διεθνείς Προεκτάσεις”, με 

εισηγητές τον πρέσβη και πρώην Γενικό Γραμματέα του ΥΠΕΞ κ. 

Γεώργιο Γενηματά και τον Επίκουρο Καθηγητή Νικόλαο 

Ραπτόπουλο, στις 12 Ιουνίου 2013.       

- Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα “Στα Ίχνη του 

Αραβικού Κόσμου: Πολιτισμός, Εμπόριο, Γλώσσα”, και ομιλητές 

τους Καθηγητές Άγγελο Κότιο, Γασάν Φάντελ, τον κ. Βασίλειο 

Χρυσικόπουλο, την συγγραφέα κα Μαρία Αδαμαντίδου και 

συντονιστή τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γαβριήλ Διαμαντή, στις 

11 Απριλίου 2013. 

 
(Ο Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Γαβριήλ Διαμαντής συντονίζει τη 

Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με θέμα“Στα Ίχνη του Αραβικού 

Κόσμου: Πολιτισμός, Εμπόριο, Γλώσσα” που πραγματοποιήθηκε 

στις 11 Απριλίου 2013) 

 

4. Εκδηλώσεις και ομιλίες-διαλέξεις στο πλαίσιο 

του Τμήματος 

 
 Οι εκδηλώσεις και διαλέξεις του Τμήματος Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και του 

Κέντρου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (ΚΕΔΕΥ) 

 

 Το Τμήμα έχει εγκαινιάσει το Ambassadors’ Forum με την 

πρόσκληση ξένων πρέσβεων διαπιστευμένων στη χώρα μας, 

καθώς και Ελλήνων πρέσβεων που υπηρετούν ή έχουν 

υπηρετήσει στην Ελληνική διπλωματική υπηρεσία. Παράλληλα 

στο πλαίσιο αυτής της ακαδημαϊκής δραστηριότητας καλούνται 

και ομιλητές για διαλέξεις θεματικών ενδιαφερόντων του 

Τμήματός μας και προέρχονται είτε από τον ακαδημαϊκό, είτε 

από τον επιχειρηματικό, είτε από τον ευρύτερο οικονομικό-

πολιτικό χώρο, ή τα ερευνητικά κέντρα (Think Tanks).  

 
4.1. Ambassadors’ Forum 

- Αδαμάντιος Βασιλάκης, Πρέσβης, Ειδικός Διαπραγματευτής, με 

θέμα “Διεθνείς Σχέσεις της Ελλάδας: Ο Ρόλος του ΟΗΕ”, στις 19 

Νοεμβρίου 2008. 

- Christophe Farnaud, Γάλλος Πρέσβης, με θέμα “Η Ευρώπη και οι 

παγκόσμιες προκλήσεις”, στις 4 Δεκεμβρίου 2008. 

- Γεώργιος Γεννηματάς, Πρέσβης ε.τ., με θέμα “Η εξωτερική 

πολιτική της Τουρκίας (από την εποχή του Κεμάλ μέχρι σήμερα)-

Ελληνοτουρκικές Σχέσεις”, στις 12 Ιουνίου 2009. 

- Iωσήφ Ιωσήφ, Πρέσβης Κυπριακής Δημοκρατίας, με θέμα “ 

Ευρωπαϊκή Ένωση και το Τρίγωνο των Διακρατικών Σχέσεων 

Ελλάδα Τουρκία και Κύπρος”, στις 7 Απριλίου 2010.  

- Δημήτριος Πλατής, Πρέσβης ε.τ., με θέμα “Η Γεωπολιτική των 

Αγωγών Φυσικού Αερίου”, στις 7 Μαΐου 2010. 

- Αrye Mekel, Πρέσβης του Ισραήλ, με θέμα “Israel-Greece: A New 

Beginning”, στις 9 Δεκεμβρίου 2010. 

- Daniel B. Smith, Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, 

πραγματοποιήθηκε στην Αμερικανική Πρεσβεία, με θέμα “NATO 

in US Grand Strategy”, στις 23 Μαρτίου 2011. 

- Dragan Zupanjevac,  Σέρβος Πρέσβης, με θέμα “Europe’s 

Unfinished Business in the Western Balkans”, στις 31 Μαρτίου 

2011. 

http://www.ilaregional2013.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=P7jhGOF_c5M
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(Από την επίσκεψη στην Πρεσβεία των ΗΠΑ και την συνάντηση 

και συζήτηση με τον Πρέσβη) 

 

- Daniel B. Smith, Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με θέμα 

“Transatlantic Relations and the current state of Greek-American 

Relations”, στην Πρεσβεία των ΗΠΑ, στις 2 Μαΐου 2012. 

 
(Από την ομιλία της Jenny Bloomfield, της Πρέσβεως της 

Αυστραλίας) 

- Jenny Bloomfield, Πρέσβης της Αυστραλίας,  με θέμα “Διεθνείς 

Σχέσεις στην Ασία και ο Ρόλος της Αυστραλίας”, στις 9 Μαΐου 

2012. 

- Ομιλία του πρέσβη ε.τ. κ. Αδαμάντιου Βασιλάκη, Έλληνα 

Αντιπροσώπου στο πλαίσιο μεσολάβησης για τη FYROM, με το 

επίκαιρο θέμα “Ένας Διπλωμάτης σε Περίοδο Κρίσης”, στις 28 

Μαρτίου 2012. 

- Γεώργιος Πουκαμισάς, Πρέσβης της Ελλάδος στο Βουκουρέστι, 

με θέμα  “Τα Βαλκάνια στο Σύστημα της Ελληνικής Εξωτερικής 

Πολιτικής. Δυνατότητες και προκλήσεις”, στις 18 Μαΐου 2012. 

 

 
(Από τη συνάντηση και ομιλία με τον Πρέσβη της Γερμανίας 

Wolfgang Dold) 

 

- Wolfgang Dold, Πρέσβης της Γερμανίας,  

συνάντηση με τα μέλη ΔΕΠ και τους Υποψήφιους Διδάκτορες με 

θέμα “Greece and Germany and the Concept of European 

Solidarity”, στις 24 Ιανουαρίου 2013. 

 

 
4.2. Ομιλίες-Διαλέξεις ειδικών: 

 

 Rick Ridder, Πρόεδρος και Συνιδρυτής, RBI Strategy and 

Research, με θέμα “Αμερικανικές Εκλογές 2008”, στις 13 

νοεμβρίου 2008. 

 William Mallinson, Λέκτορας Βρετανικής Ιστορίας, 

Λογοτεχνίας και Πολιτισμού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με θέμα 

“Cyprus and International Politics”, στις 19 Μαρτίου 2009. 

 Αντώνης Λιβάνιος, Διευθύνων Σύμβουλος Energy Stream 

CMG, με θέμα “Οικονομική Διπλωματία και Ελληνική 

Εξωτερική Πολιτική στη Μέση Ανατολή”, στις 9 Απριλίου 

2009. 

 Paul Hollander, Professor Emeritus of Sociology at the 

University of Massachusetts Amherst and Center Associate of 

the Davis Center for Russian and Eurasian Studies at Harvard 

University, με θέμα “Strength or Weakness? Sources of Anti-

Americanism, Past and Present”, στις 27 Απριλίου 2009. 

 Μάριος Ευρυβιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών 

Σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, με θέμα “The strategic 

environment of the Eastern Mediterranean and the Cyprus 

issue in the 1950s”, στις 6 Μαΐου 2009. 

 Εvangelia Bouzis, Deputy Economic Councelor στην  

Αμερικανική Πρεσβεία, με θέμα “Global Economic Crisis”, στις 

24 Νοεμβρίου 2009. 

 Eυάνθης Χατζηβασιλείου, Αναπληρωτής Καθηγητής Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα “The 

Greek and Greek-Cypriot sides in the Cyprus question”, στις 15 

Μαΐου 2009. 

 Παναγιώτης Ήφαιστος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 

με θέμα “Political realism and conflict resolution in Cyprus on 

the basis of the rule of law, national interests and 

negotiations”, στις 21 Μαΐου 2009. 

 Χρήστος Γκόρτσος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς 

Οικονομικού Δικαίου και Γενικός Γραμματέας Ένωσης 

Ελληνικών Τραπεζών, με θέμα “Η νέα διεθνής αρχιτεκτονική 

του χρηματοπιστωτικού συστήματος μετά την πρόσφατη 

κρίση”, στις 3 Ιουνίου 2009. 

 Dr David Felsen, Alliant International University, με θέμα 

“Globalization and the Politics of hedge funds”, στις 25 Ιουνίου 

2009. 

 Dr. George Anayiotos, IMF και George Washington University, 

με θέμα “The global financial crisis: Causes and current status”, 

στις 1 Ιουλίου 2009. 

 Θεόδωρος Ζιάκας, Πολιτικός Φιλόσοφος, με θέμα “Ο ρόλος 

της θρησκευτικής και πολιτισμικής ταυτότητας στη σημερινή 

κρίση του Πολιτικού”, στις 2 Νοεμβρίου 2009. 

 Χρήστος Γιανναράς, Ομότιμος Καθηγητής Παντείου 

Πανεπιστημίου, με θέμα “Η διαφορά θρησκείας και 

μεταφυσικής στα πλαίσια των Διεθνών Σχέσεων”, στις 30 

Νοεμβρίου 2009. 

 Ντενής Πλέσσας, Αντιπρόεδρος Επιχειρηματικών 

Αναπτυξιακών Πρωτοβουλιών Ευρώπης, Μέσης Ανατολής & 

Αφρικής Lockheed Martin Aeronautics/International SA, με 

θέμα “Ανασκόπηση Μεγάλων Πολυεθνικών Προγραμμάτων 

Αμυντικού Εκσυγχρονισμού”, στις 14 Δεκεμβρίου 2009. 

 Ιan Lesser, Senior Transatlantic Fellow, German Marshall Fund, 

με θέμα “The Obama Foreign Policy and Transatlantic 

Relations, One Year On.”, στις 18 Φεβρουαρίου 2010. 

 Hilton Root, Professor of Public Policy, George Mason 

University, με θέμα “Economic Prosperity and the Global 

Financial Situation”, στις 11 Μαρτίου 2010. 

 Aντώνης Λιβάνιος, Διευθύνων Σύμβουλος Energy Stream 

CMG, με θέμα “Η Γεωπολιτική των Αγωγών Φυσικού Αερίου”, 

στις 22 Απριλίου 2010.  
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 Χάρης Σαχίνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΔΕΠΑ, 

με θέμα “Προκλήσεις και ευκαιρίες στον τομέα της ενέργειας: 

Η περίπτωση του φυσικού αερίου” στις 6 Μαΐου 2010. 

 Xρήστος Γκόρτσος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς 

Οικονομικού Δικαίου και Γενικός Γραμματέας Ένωσης 

Ελληνικών Τραπεζών, με θέμα “Το νέο διεθνές ρυθμιστικό και 

εποπτικό πλαίσιο για τη διασφάλιση της σταθερότητας του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος”, στις 31 Μαΐου 2010. 

 Hsin “Albert” Chu, Distinguished Professor, National Cheng 

Kung University, Department of Environmental Engineering, 

Tainan, Taiwan με θέμα “Global Warming and Green Energy”, 

στις 30 Σεπτεμβρίου 2010. 

 E.S. Savas, Presidential Professor of Public   Affairs, Baruch 

College/SUNNY, με θέμα “Entrepreneurship and Economic 

Development: The Changing Role of Government”, στις 14 

Οκτωβρίου 2010. 

 Peter Katzenstein, Πρόεδρος Αμερικανικής Εταιρείας 

Πολιτικής Επιστήμης, Walter S. Carpenter, Jr. Professor of 

International Studies, Cornell University, με θέμα “U.S. Standing 

in the World: Causes, Consequences and the Future”, στις 11 

Οκτωβρίου 2010. 

 Βασίλειος Μαρκεζίνης, Καθηγητής (Jamail Regents Professor) 

στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, με θέμα “Η Ελλάδα στο 

σταυροδρόμι της Ιστορίας: Προτάσεις για την Εξωτερική 

Πολιτική”, στις 26 Οκτωβρίου 2010. 

 James Pettifer, Professor, Defense Academy, με θέμα “Greece 

and the Financial Crisis-A Problem of Exceptionalism?”, στις 26 

Νοεμβρίου 2010. 

 Ariel Levite, Senior Associate Carnegie Endowment for 

International Peace, με θέμα “Wither the Established Nuclear 

Order?”, στις 2 Δεκεμβρίου 2010. 

 Alan K. Henrikson, Associate Professor of Diplomatic History, 

The Fletcher School, Tufts University, Director of Diplomatic 

Studies, με θέμα “U.S.-European Relations: Toward a «New 

Familiarization»”, στις 08 Φεβρουαρίου 2011. 

 Αναπληρωτής Καθηγητής, Αρ. Τζιαμπίρης, διάλεξη στα μέλη 

ΔΕΠ του Τμήματος, με τίτλο “Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και 

ο ρόλος της Ελλάδας”, στις 24 Φεβρουαρίου 2011. 

 Florrie Burke, Consultant on Human Trafficking & Modern-Day 

Slavery, με θέμα “TIP: The Challenge of an Effective Response”, 

στις 16 Μαΐου 2011. 

 Efraim Inbar, Professor in Political Studies, Bar-Ilan University, 

με θέμα “The Middle East Turmoil and Israel”, στις 02 Ιουνίου 

2011. 

 Amikam Nachmani, Chair, Department of Political Studies, Bar-

Ilan University, με θέμα “Europe and its Muslim minorities”, 

στις 02 Ιουνίου 2011. 

 Χρήστος Γκόρτσος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πάντειο 

Πανεπιστήμιο, Γενικός Γραμματέας Ένωσης Ελληνικών 

Τραπεζών, με θέμα “Η αρχιτεκτονική του Ευρωπαϊκού 

Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ)”, στις 06 

Ιουνίου 2011. 

 Zaki Shalom, member of the research staff at the Institute for 

National Security Studies and the Ben-Gurion Research 

Institute at Ben-Gurion University και ο Shalom Kital, former 

aide to Defense Minister Ehud Barak and head of his bureau, 

διάλεξη και συζήτηση με τα μέλη ΔΕΠ και Υποψήφιους 

Διδάκτορες, με θέμα “Greek-Israeli Relations in a Changing 

Geopolitical Environment”, στις 26 Ιανουαρίου 2012. 

 John Sitilides, government relations and international affairs 

specialist, serving as Principal at Trilogy Advisors LLC, με θέμα 

“U.S. Foreign Policy and Global Strategy”, στις 21 Μαΐου 2012. 

 Χρήστος Γκόρτσος, Αναπληρωτής Καθηγητής    Διεθνούς 

Οικονομικού Δικαίου και Γενικός Γραμματέας Ένωσης 

Ελληνικών Τραπεζών, με θέμα “Οι νέες τάσεις στη 

διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού Τραπεζικού Συστήματος”, στις 

23 Μαΐου 2012. 

 Paul Malik, με θέμα “ENERGY CONSULTANT”, στις 14 Ιουνίου 

2012. 

 
(Από τη Διάλεξη του Καθηγητή του Michigan University κ. 

Γεώργιου Τσεμπελή) 

 

 Γεώργιος Τσεμπελής, Anatol Rapoport Collegiate Professor of 

Political Science University of Michigan, Ann Arbor, με θέμα 

“«Q-Unanimity» and Decision Making in the EU After Lisbon”, 

στις 17 Ιουλίου 2012. 

 Γιάννης Σιμωνίδης, Συζήτηση με αφορμή τη θεατρική 

παράσταση “Σωκράτης Τώρα.  Σκεφτόμαστε. Αμφισβητούμε. 

Αλλάζουμε”, στις 26 Νοεμβρίου 2013. 

 Dr. David Menashri, Director for the Center of Iranian Studies 

at Tel Aviv University και ο Dr. Amikam Nachmani, Senior 

Lecturer in Political Studies at Bar-Ilan University and a Senior 

Research Associate at the BESA Center), διάλεξη και συζήτηση 

με τα μέλη ΔΕΠ και του Υποψήφιους Διδάκτορες, με θέμα 

“The Uprisings in the Arab-Muslim world: Issues of peace and 

stability in the Mediterranean”, στις 13 Δεκεμβρίου 2012. 

 Efraim Inbar, Professor & Director of BESA Center, διάλεξη και 

συζήτηση με τα μέλη ΔΕΠ και του Υποψήφιους Διδάκτορες με 

θέμα “Israeli-Greek Relations”, στις 11 Μαρτίου 2013. 

 Stefan Brunnhuber, Καθηγητής και Μέλος της Ευρωπαϊκής 

Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, Salzburg με θέμα “Money 

and Sustainability-The missing Link”, στις 27 Μαρτίου 2013. 

 Χρήστος Ροζάκης, πρώην υφυπουργός Εξωτερικών, πρώην 

Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου, Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, με θέμα “Η 

εκμετάλλευση των πηγών ενέργειας στο βυθό και το 

υπέδαφος, καθώς και στη θαλάσσια στήλη: Υφαλοκρηπίδα 

και ΑΟΖ. Αξιοποιώντας το δίκαιο της θάλασσας”, στις 3 

Απριλίου 2013. 

 Aleksandr Dugin, Καθηγητής του Πανεπιστημίου του 

Λομονόσωφ, με θέμα “Η Γεωπολιτική της Ρωσίας” 

(συνδιοργάνωση με το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων), στις 12 

Απριλίου 2013.  

 Διάλεξη του Καθηγητή Alexandr Dugin με θέμα “Η Εξωτερική 

Πολιτική της Ρωσίας” στο πλαίσιο του μαθήματος Η 

Εξωτερική Πολιτική της Ρωσίας του κύκλου των 

προπτυχιακών σπουδών του Τμήματός μας, στις 12 Απριλίου 

2013. 

 Μιχάλης Μπάρμπας, Καθηγητής του Sharda University, 

διάλεξη και συζήτηση με τα μέλη ΔΕΠ και τους Υποψήφιους 

Διδάκτορες με θέμα “Strategic Opportunities for Cooperation 

between Greece and India in the 21
st
 Century”, στις 10 

Οκτωβρίου 2013. 
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(Από το σεμινάριο με τον Επικεφαλής του Γραφείου 

Ενημέρωσης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα κ. 

Λεωνίδα Αντωνακόπουλο) 

 

 Λεωνίδας Αντωνακόπουλος, Επικεφαλής του Γραφείου 

Ενημέρωσης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, 

σεμινάριο, στις 11 Νοεμβρίου 2013 με θέμα “Το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο Σήμερα”. 

 

 

 
(Από τη διάλεξη του Helmut Schwarz, Καθηγητή και 

Προέδρου του Ιδρύματος Alexander von Humboldt) 

 

 Helmut Schwarz, Καθηγητής και Πρόεδρος του Ιδρύματος 

Alexander von Humboldt, διάλεξη με θέμα “Science as 

diplomacy of trust-The example of the Alexander von 

Humboldt Foundation”, Εισαγωγή από τον Wolfgang Dold, 

Πρέσβη της Γερμανίας, στις 3 Δεκεμβρίου 2013. 

 Ελισάβετ Φιλιππούλη, Πρόεδρος του Global Thinkers Forum, 

με θέμα “Strategy, International Relations and Innovation”, στις 

18 Δεκεμβρίου 2013. 

 

 Τα τελευταία 5 χρόνια οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μας 

παρακολουθούν τα συνέδρια του Economist στην Ελλάδα 

στο πλαίσιο συνεργασίας του Τμήματός μας με την εταιρεία 

Hazlis & Rivas Co. Ltd, η οποία διοργανώνει τα συνέδρια του 

ομίλου Economist, έτσι έχουν  την ευκαιρία να 

παρακολουθήσουν διακεκριμένους ομιλητές από όλον τον 

κόσμο.  

 
4.3. Δράσεις & εκδηλώσεις από την Έδρα Jean Monnet 

(Αναπληρωτής Καθηγητής Νικόλαος Φαραντούρης)  

 

 Ερευνητικές Ομάδες (Research Groups) 

 

 Υπό την αιγίδα της Έδρας Jean Monnet έχουν συσταθεί και 

λειτουργούν τρεις (3) ερευνητικές ομάδες εργασίας (Research 

Groups): 

 

• Ερευνητική Ομάδα στο Δίκαιο και Πολιτική του 

Ανταγωνισμού (Research Group on EU Competition Law & 

Policy) 

• Ερευνητική Ομάδα στο Δίκαιο και Πολιτική της Ενέργειας 

(Research Group on EU Energy Law & Policy)  

• Ερευνητική Ομάδα στο Δίκαιο και Πολιτική των 

Μεταφορών (Research Group on EU Transport Law & 

Policy) με έμφαση στις θαλάσσιες μεταφορές 

 

 Στις ερευνητικές αυτές ομάδες συμμετέχουν καθηγητές από 

Πανεπιστήμια της ημεδαπής και αλλοδαπής, διδακτορικοί και 

μεταδιδακτορικοί φοιτητές καθώς και στελέχη Ανεξάρτητων 

Αρχών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ερευνητικών φορέων, αλλά 

και στελέχη επιχειρήσεων σε πεδία αιχμής όπως η ενέργεια και η 

ναυτιλία.   

 
 Δημιουργία του LNG Forum 

LNG Forum 

   
 Υπό την αιγίδα της Έδρας Jean Monnet δημιουργήθηκε τον 

Ιανουάριο 2012 και λειτουργεί η ερευνητική πλατφόρμα LNG 

Forum. To LNG Forum ασχολείται με την έρευνα και μελέτη των 

ρυθμιστικών, νομικών, οικονομικών και πολιτικών πτυχών της 

θαλάσσιας μεταφοράς υδρογονανθράκων και κυρίων του 

Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Liquified Natural Gas - LNG), που 

αποτελεί ισχυρό εργαλείο διαφοροποίησης του ενεργειακού 

χαρτοφυλακίου με προφανείς οικονομικές και γεωπολιτικές 

προεκτάσεις σε σχέση με την ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού 

και την διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας.  

 

 Συμμετοχή στο Euro-Mediterranean University 

(EMUNI) 

 
 Από το Νοέμβριο του 2011 η Έδρα Jean Monnet εκπροσωπεί το 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς στη Σύγκλητο του EMUNI  

 

 Συμμετοχή στο Πρόγραμμα «Foreign Policy and 

Energy Security»  

 
 Τον Αύγουστο 2013 η Έδρα Jean Monnet συμμετείχε στο 

πρόγραμμα “Foreign Policy and Energy Security” που 

διοργανώθηκε από το US Department of State στις ΗΠΑ, στο 

πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις και διαλέξεις 

σε Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα σε 

Ουάσινγκτον, Χιούστον, Ντάλας, Καλιφόρνια, Πιτσμπουργκ και 

Νέα Υόρκη.  

 

 Προσκεκλημένοι ομιλητές  

  
 Στο πλαίσιο των ακαδημαϊκών πρωτοβουλιών της Έδρας έχουν 

πραγματοποιηθεί ομιλίες και διαλέξεις με προσκεκλημένους σε 

ζητήματα αιχμής του δικαίου και των πολιτικών της ΕΕ με 

έμφαση σε θέματα ενεργειακής πολιτικής, ενεργειακής ασφάλειας 

και δίκαιου του ανταγωνισμού:  
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 Γ. Κουτζούκος, Πρόεδρος του Ανεξάρτητου Διαχειριστή 

Μεταφορας Ηλεκτρικής Ενέργειας  

 Μ. Ασλάνογλου, Αντιπρόεδρος Ρυθμιστικής Αρχής 

Ενέργειας 

 Α. Τροκούδη, Διευθύντρια Νομικων Υπηρεσιών 

Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 

 Αικ. Ηλιάδου, Νομική Σχολή Παν/μιου Αθηνών και 

δικηγόρος ΔΕΗ 

 Θ. Γαλάνης, Στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Πανεπιστήμιο της Ρουέν και συνεργάτης της Έδρας Jean 

Monnet 

 Α. Στρατη, Εμπειρογνώμων Δικαίου της Θάλασσας του 

Υπουργείου Εξωτερικών   

 Γ. Παυλίδης, Πανεπιστήμιο Γενεύης & Πανεπιστήμιο 

Παρισίων 

 Μ. Κρητικός, Στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής , ΓΔ 

Περιβάλλοντος. 

 Κ. Φίλης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων 

Παντείου Πανεπιστημίου  

 Μ. Χαροκόπος, Στέλεχος του Υπουργείου Εξωτερικών, 

Διδάκτωρ Παν/μίου Αθηνών και συνεργάτης της Έδρας 

Jean Monnet 

 Ε. Μπατσαρά, Νομική Σχολή Πανεπιστημίου  Μάλτας και    

στέλεχος της Διεύθυνσης Ναυτιλιακής  Πολιτικής του 

Υπουργείου    Εμπορικής   Ναυτιλίας  

 Τ. Κοσμίδης, Lehrbeauftragter - Universität  München, 

Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und 

Wettbewerbsrecht   

 Σ. Μπίκος, Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Leeds και 

Διευθυντής Προμήθειας Αερίου και Υγροποιημένου 

Φυσικού Αερίου, ΔΕΠΑ ΑΕ  

 Γ. Αυλωνίτης, Διευθυντής Μονάδας Φυσικού Αερίου στη 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

 Χ. Σαχίνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, ΔΕΠΑ 

ΑΕ.    

 

4.4. Οργάνωση διαλέξεων σε ειδικά μαθήματα για την 

ανάπτυξη δεξιοτήτων των φοιτητών  

 

 Στο πλαίσιο του μαθήματος Αγγλική Γλώσσα – 

Διαπολιτισμική Επικοινωνία, Δεξιότητες Ρητορικής και 

Προσομοίωσης στην Διπλωματία που διδάσκεται στο 7ο 

εξάμηνο συμμετείχαν οι παρακάτω επισκέπτες ομιλητές οι 

οποίοι αναφέρθηκαν στα πολιτισμικά/πολιτιστικά στοιχεία 

της χώρας τους η γνώση των οποίων συμβάλλει σε μια 

καλύτερη επικοινωνία και κατανόηση μεταξύ των λαών. 

 Takaak Nemoto, First Secretary- Embassy of Japan 

 Hatem Edrees, First Secretary- Embassy of Saudi Arabia  

 Annette Pitera Rondos- Cross Cultural Cosmos- U.S.A 

 Christopher Lee- United Kingdom (University of 

Birmingham, National and Kapodistrian University of Athens) 

 Στο πλαίσιο του μαθήματος Αγγλική Γλώσσα-Βασικά 

Στοιχεία Μετάφρασης στις Διεθνείς Σχέσεις και την 

Παγκόσμια Οικονομία στην ενότητα για το Μεσανατολικό 

και την Αραβική Άνοιξη ο πρέσβης της Παλαιστίνης στην 

Αθήνα κ.Samir Abou Ghazaleh (μετάφραση από την Αραβική 

από τον κ. Moustafa Ajouz- Counselor-Diplomatic 

Representation of Palestine) επισκέφτηκε το τμήμα και μίλησε 

για τα παραπάνω θέματα. 

 

5. Επιμορφωτικά Προγράμματα 

 
Επιμορφωτικό Πρόγραμμα “Bringing Europe to School Teachers 

(Β.Ε.S.T)” Δράση KA1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean 

Monnet “Μαθαίνοντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Σχολείο” 

(Learning EU at Schools) με την ευθύνη και την επιμέλεια της 

διοργάνωσης της Λέκτορος Φωτεινής Ασδεράκη. 

(http://www.europarl.gr/preview/el/activities/activities2013/actmar/

actmar5.html;jsessionid=FFB46CF9C807C6AAF71375B4F7949F7D) 

 

 

 Υλοποίησε ως ακαδημαϊκή συντονίστρια το Επιμορφωτικό 

Πρόγραμμα “Bringing Europe to School Teachers (Β.Ε.S.T)” 

Δράση KA1 του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Jean Monnet 

“Μαθαίνοντας για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Σχολείο” 

(Learning EU at Schools). Στο πλαίσιο του προγράμματος 

επιμορφώθηκαν από τα ακαδημαϊκά μέλη του Τμήματος και 

προσκεκλημένους ευρωβουλευτές κι εκπροσώπους των 

ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων 125 εκπαιδευτικοί 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σε συνεργασία με τους 

εκπαιδευτικούς παράγεται ένα e-book και ένα e-game για τη 

διδασκαλία της ΕΕ στα σχολεία (http://www.bestunipi.eu). 

 

6. Ομάδες έρευνας-Εργαστήρια  

 

Ομάδα BRICS 
 Η Ομάδα για τις Αναδυόμενες Οικονομίες (BRICS) πρόκειται για 

μια νέα Ερευνητική Μονάδα που συγκροτήθηκε με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης και που λειτουργεί και αυτόνομα αλλά και 

στο ευρύτερο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Τμήματος και 

του ερευνητικού βραχίονά του, του ΚΕ.Δ.Ε.Υ. Επιστημονικός 

υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής Νικόλαος Κοτζιάς. Στην 

οργανωτική σύσταση και λειτουργία της Ομάδας συμμετέχουν 

και οι Λέκτορες Ανδρέας Λιαρόπουλος και Ευαγόρας 

Ευαγόρου. Στόχος της είναι να ερευνήσει ζητήματα που αφορούν 

στις πέντε χώρες BRICS, τη θέση τους στο Διεθνές Σύστημα, τις 

σχέσεις τους με την Ελλάδα και τη σημασία που έχουν για την 

Ελληνική Εξωτερική Πολιτική. Στις εργασίες της συμμετέχουν οι 

υποψήφιοι διδάκτορες, οι μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί 

φοιτητές που ενδιαφέρονται και μελετούν τις θεματικές αυτές, 

ενώ είναι ανοικτή για τη συμμετοχή και άλλων ερευνητών. Ο 

Καθηγητής Νικόλαος Κοτζιάς οργανώνει κάθε εξάμηνο 

δημοσκόπηση σε συνεργασία με ελληνική εταιρία 

δημοσκοπήσεων και με τη συμμετοχή φοιτητών σχετικά με την 

εξωτερική πολιτική της Ρωσίας και της Κίνας. Τα αποτελέσματα 

της δημοσκόπησης δημοσιεύονται σε δημοσιογραφικά έντυπα 

της χώρας, καθώς και στα πληροφοριακά δελτία κινέζικων 

πανεπιστημίων. 

  
Ομάδα Έρευνας Τουρκίας 

 Η Ομάδα Έρευνας Τουρκίας με επιστημονικό υπεύθυνο τον 

Επίκουρο Καθηγητή Νικόλαο Ραπτόπουλο. Στο πλαίσιο των 

εργασιών της Ομάδας, συμμετέχουν 7 προπτυχιακοί φοιτητές και 

1 μεταπτυχιακή φοιτήτρια. Η Ομάδα δημοσίευσε τα Χρονικά της 

Τουρκίας (Οκτώβριος 2013) και το Ενημερωτικό Δελτίο Τουρκίας 

(Οκτώβριος 2013). 

 

 

7. Όμιλος Ρητορικής 

 

Σύσταση Ομίλου Ρητορικής 

- Ο Όμιλος Ρητορικής: Ομάδα Έρευνας σε Ρητορική Επικοινωνία 

και Πειθώ συγκροτήθηκε από τον Καθηγητή Αθανάσιο Πλατιά 

και με επιστημονικό υπεύθυνο από το 2012 τον Λέκτορα 

Αθανάσιο Σαμαρά. Κεντρικός στόχος του Ομίλου είναι η 

παραγωγή πρωτογενούς έρευνας στα πεδία της ρητορικής, της 

στρατηγικής επικοινωνίας, της διεθνούς πολιτικής επικοινωνίας, 

http://www.europarl.gr/preview/el/activities/activities2013/actmar/actmar5.html;jsessionid=FFB46CF9C807C6AAF71375B4F7949F7D
http://www.europarl.gr/preview/el/activities/activities2013/actmar/actmar5.html;jsessionid=FFB46CF9C807C6AAF71375B4F7949F7D


 NEWSLETTER #1 Τμήματος ΔΕΣ ΠΑΠΕΙ  

 σελίδα 10  

του nation branding καθώς και της επικοινωνιακής διάστασης 

των Διεθνών Σχέσεων. Έχει οργανώσει δύο ημερίδες: Η πρώτη 

τον Ιούνιο του 2012 με θέμα τις Στρατηγικές Απολογίας 

(παρουσιάστηκαν 6 έρευνες από υποψήφιους διδάκτορες, 

μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές). Η δεύτερη το 

Νοέμβριο του 2013 με τίτλο: “Εικόνες Κρατών, Στρατηγικές 

Απολογίας και Ρητορική του Φόβου: Πρακτικές Εφαρμογές της 

Ρητορικής Επικοινωνίας στο Σύγχρονο Διεθνές Περιβάλλον”. 

Παρουσιάστηκαν δέκα έξι (16) έρευνες από μεταπτυχιακούς και 

προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος στις ερευνητικές 

κατευθύνσεις του Ομίλου: “Κατηγορία και Απολογία – Επίθεση και 

Αντίκρουση”, “Η Ρητορική του Φόβου”, “Εικόνες Κρατών” και 

“Αναπαραστάσεις της Κυπριακής Κρίσης”. Έχει κάνει οκτώ 

παρουσιάσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, όπως το 

Συνέδριο της European Sociological Association, του AT.IN.E.R, του 

Πανεπιστημίου του Minho (Braga, Πορτογαλία), στο διεθνές 

συνέδριο για την ήπια ισχύ στο Πανεπιστήμιο του Westminster, 

στο συνέδριο της International Political Science Association και σε 

εκείνο της Political Studies Association of the UK. Δύο 

διδακτορικές διατριβές που εκπονούνται στο Τμήμα έχουν 

ενταχθεί στον Όμιλο.  

Στον Όμιλο λειτουργούν και επιμέρους Ομάδες όπως: 

- Η Ομάδα Επιχειρηματολογίας υπό την καθοδήγηση του 

υποψήφιου διδάκτορα του Τμήματος κ. Αλεξάνδρου Στρατή 

εκπαίδευσε επιτυχώς φοιτητές για τη συμμετοχή τους στο 

πανελλήνιο πρωτάθλημα Debate που διοργάνωσε το Ο.Π.Α. 

– Η Ομάδα MUN Πανεπιστημίου Πειραιά λειτουργεί από το 2008 

με πρωτοβουλία των φοιτητών του Τμήματος. Η Ομάδα 

απευθύνεται κατά κύριο λόγο στους φοιτητές του Τμήματος και 

δευτερευόντως σε φοιτητές άλλων τμημάτων του Ιδρύματος. 

Είναι υπεύθυνη για την διοργάνωση των αποστολών του 

Τμήματος στα Διεθνή Συνέδρια Προσομοίωσης Διεθνών 

Οργανισμών (Model United Nations – MUN). Η Ομάδα συμβάλει 

στην ανάπτυξη των επαφών του Τμήματος με τους φορείς 

διοργάνωσης των    Συνεδρίων, στην προβολή του έργου του 

Τμήματος στο εξωτερικό και στα ξένα πανεπιστήμια, στην 

δημιουργία σχέσεων και δεσμών μεταξύ των φορέων 

διοργάνωσης (πχ. Πανεπιστήμια, ΜΚΟ κλπ.) των συνεδρίων MUN. 

Τα τελευταία 5 χρόνια η Ομάδα με την βοήθεια των μελών ΔΕΠ 

του Τμήματος Αθανάσιο Πλατιά, Πέτρο Λιάκουρα, Χαράλαμπο 

Γκούσιο, Γαβριήλ Διαμαντή και Φωτεινή Ασδεράκη, έχει 

συμβάλει περαιτέρω στην εμπειρική εμπέδωση της θεωρίας των 

διεθνών σχέσεων, της εμπέδωσης των θεμάτων ουσίας που 

πραγματεύονται, καθώς και της τεχνικής των διαπραγματεύσεων 

στους φοιτητές. Η ομάδα έχει πραγματοποιήσει δεκάδες 

αποστολές σε διεθνή και εγχώρια Συνέδρια προσομοίωσης (MUN) 

με πολλές διακρίσεις και έχει καταφέρει να καταστεί μια από τις 

σημαντικότερες Ομάδες και υπολογίσιμη δύναμη στο 

συγκεκριμένο χώρο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

– Η Ομάδα Προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

(Europas – European Parliament Simulation). Η Ομάδα αυτή τελεί 

υπό την αιγίδα του Τμήματος. Αποτελεί μια προσομοίωση των 

Κοινοβουλευτικών Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έχει σαν στόχο την προώθηση 

της Ευρωπαϊκής Ιδέας αλλά και την εκμάθηση των διαδικασιών 

των συγκεκριμένων Ευρωπαϊκών οργάνων από του φοιτητές του 

Τμήματος (http://www.europas.irtea.gr/#). Διοργανώνεται από το 

Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων στο 

Πανεπιστήμιο Πειραιά μια φορά τον χρόνο με την στήριξη του 

Τμήματος. Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος συμμετέχουν και 

ενεργητικά στις δράσεις της Ομάδας ως “επιστημονικοί 

υπεύθυνοι των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών και του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου”. Το Europas τα τελευταία χρόνια 

απευθύνεται στους φοιτητές όλων των βαθμίδων στην Ελλάδα 

ενώ έχει και συμμετοχές από ξένα πανεπιστήμια συμβάλλοντας 

σημαντικά στην προβολή του Τμήματος τόσο στο εσωτερικό όσο 

και στο εξωτερικό. Ενδεικτικό της επιτυχίας του Europas είναι η 

υποτροφία (πολυήμερη παραμονή στο Παρίσι) από Γαλλικό 

Ινστιτούτο στον καλύτερο φοιτητή που διακρίνεται στη 

γαλλόφωνη Επιτροπή Εκπαίδευση και Πολιτισμός της 

Προσομοίωσης. Η χρήση των ασκήσεων προσομοίωσης ως μέσο 

ενίσχυσης των ατομικών, ως πολιτών, δεξιοτήτων (civic 

competences) των φοιτητών παρουσιάστηκε με ανακοίνωση από 

τη Λέκτορα Φωτεινή Ασδεράκη και προπτυχιακούς φοιτητές 

στο πανεπιστήμιο Leuven του Βελγίου και συμπεριλήφθηκε σε 

συλλογικό τόμο (Asderaki, F., et. al. 2011, “Enhancing Student 

Participation in the Public Debate through Simulation Exercises” in 

Simons, M.,et.al. (eds) Curating the European University, Leuven: 

Leuven University Press, pp. 89-96. Αντίστοιχη ανακοίνωση έγινε 

και στο Συνέδριο CREFECO το 2010 από τη Λέκτορα Φωτεινή 

Ασδεράκη και τον Αναπληρωτή Καθηγητή Χαράλαμπο Γκούσιο. 

 

Σεμινάρια του Ομίλου Ρητορικής  

Τα συνέδρια του Ομίλου Ρητορικής είναι ανοικτά στο ευρύτερο 

κοινό και απονέμονται πιστοποιητικά παρακολούθησης.  

 Διοργάνωση Σεμιναρίου “Στρατηγικών Απολογίας” στο 

πλαίσιο της διερεύνησης ζητημάτων ρητορικής επικοινωνίας 

και πειθούς, στις 9 Ιουλίου 2012. 

 Διοργάνωση Σεμιναρίου με θέμα “Εικόνες Κρατών, 

Στρατηγικές Απολογίας και Ρητορική του Φόβου: Πρακτικές 

Εφαρμογές της Ρητορικής Επικοινωνίας στο Σύγχρονο 

Διεθνές Περιβάλλον”, στις 20 Νοεμβρίου 2013. 

 

Συνδιοργάνωση Debates  

 Debate σε συνδιοργάνωση με τον Economist με θέμα “Θα 

έπρεπε η Ελλάδα να προχωρήσει σε μονομερή οριοθέτηση 

της ΑΟΖ”, στη Βουλιαγμένη στις 20 Ιουνίου 2013, με 

συμμετέχοντες από την πλευρά του “Ναι” τους Καθηγητές 

Θεόδωρο Καρυώτη (εισηγητής) και Ιωάννη Μάζη 

(σχολιαστής) και από την πλευρά του “Όχι” τον Καθηγητή 

Χρήστο Ροζάκη (εισηγητής) και τον Αναπληρωτή Καθηγητή 

Πέτρο Λιάκουρα (σχολιαστής).   

 

8. Όμιλος Κινηματογράφου 

 

 O Όμιλος Κινηματογράφου λειτουργεί από το 2012 με υπεύθυνο 

τον Επίκουρο Καθηγητή Ηλία Παπαγιαννόπουλο. Στις 

δραστηριότητες του ομίλου περιλαμβάνεται το σεμινάριο στον 

προπτυχιακό τίτλο με τίτλο “Οι Διεθνείς Σχέσεις στον 

κινηματογράφο”, το οποίο προσφέρεται για δεύτερη χρονιά στο 

χειμερινό εξάμηνο στους τριτοετείς φοιτητές, μολονότι είναι 

ανοιχτό στην παρακολούθηση από φοιτητές όλων των ετών. Στο 

μάθημα γίνεται προβολή ταινίας και ακολουθεί ανάλυση και 

συζήτηση για μείζονα ζητήματα της πολιτικής θεωρίας και της 

θεωρίας Διεθνών Σχέσεων, οι έκτακτες προβολές ταινιών στον 

μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών και σε μαθήματα θεωρίας Διεθνών 

Σχέσεων και από το ερχόμενο εαρινό εξάμηνο (2014) 

προγραμματίζονται επισκέψεις εκτός προγράμματος σπουδών σε 

ταινίες που παίζονται σε αίθουσες, σε φεστιβάλ και αφιερώματα 

κλπ. Ήδη εκπονήθηκε η πρώτη διπλωματική εργασία με θέμα “Η 

διαμεσολάβηση και υποστήριξη των κεντρικών μηνυμάτων του 

πολέμου κατά της τρομοκρατίας στην τηλεοπτική μυθοπλασία” 

(2012) από τη μεταπτυχιακή φοιτήτρια Βίκυ Καρκάνη.  
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(Στιγμιότυπο από τον σχολιασμό του Wolfgang Dold, του πρέσβη 

της Γερμανίας επί της ταινίας) 

 

- Σε μια από τη σειρά προβολής ταινιών κλήθηκε και συμμετείχε ο 

Wolfgang Dold, πρέσβης της Γερμανίας, για σχολιασμό και 

ανάλυση της γερμανικής ταινίας “Goodbye Lenin” στο πλαίσιο του 

μαθήματος “Διεθνείς Σχέσεις και Κινηματογράφος”, στις 20 

Μαρτίου 2013. 

 

 Τα τρία τελευταία χρόνια γίνονται ειδικές προβολές ταινιών 

στους Μεταπτυχιακούς φοιτητές και ακολουθεί επιστημονική 

ανάλυση και περαιτέρω συζήτηση θεμάτων που θίγονται στην 

ταινία από τους διδάσκοντες.  

 

 Σε τακτικά διαστήματα (μία φορά ανά εξάμηνο) προβάλλονται 

στους μεταπτυχιακούς φοιτητές ταινίες που μετά αναλύονται για 

το διεθνολογικό τους περιεχόμενο. Η προβολή των ταινιών 

σχετικών με το μάθημα “ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ”  και 

“ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ” έχει 

εκπαιδευτικό χαρακτήρα και επαναλαμβάνεται κατ’ έτος. Η 

τελευταία τέτοια προβολή ήταν της αριστουργηματικής ταινίας 

του Στ. Κιούμπρικ “Dr. Strangelove”, που μετά αναλύθηκε ως προς 

τα στρατηγικά παίγνια που περιέχει από τον Καθηγητή 

Αθανάσιο Πλατιά και τον Επίκουρο Καθηγητή Γιάννη 

Παραβάντη. Η διάλεξή τους βρίσκεται στο 

Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=ZLCuMU0eU9E&featur

e=youtu.be 

 

 
(Από την παρουσίαση – ανάλυση επί ταινίας προς τους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές από τον Καθηγητή Αθανάσιο Πλατιά 

και τον Επίκουρο Καθηγητή Γιάννη Παραβάντη) 

 

9. Πολιτιστικές εκδηλώσεις 

 

- Στο πλαίσιο οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων, σε 

συνεργασία με το Διεθνές Ελληνικό Θέατρο δόθηκε η παράσταση 

SOCRATES NOW (Σωκράτης Τώρα) με πρωταγωνιστή και 

εμπνευστή τον βραβευμένο με Emmy ηθοποιό Γιάννη Σιμωνίδη, 

και σε σκηνοθεσία του βετεράνου του Broadway, Λουκά 

Σκιπητάρη, στις 26 Νοεμβρίου 2012 στο μεγάλο Αμφιθέατρο του 

Πανεπιστημίου, με ιδιαίτερη ανταπόκριση και αποσπώντας το 

θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα από το κοινό. 

Ακολούθησε υψηλού επιπέδου συζήτηση με επίκεντρο την 

Σωκρατική διδασκαλία. Την οργάνωση που έγινε στο πλαίσιο 

εκδηλώσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 

επιμελήθηκε η ΕΕΔΙΠ κα Ειρήνη Μαμάκου.  

 
(Από τη συνάντηση με τον εμπνευστή και πρωταγωνιστή της 

παράστασης Γιάννη Σιμωνίδη) 

 

10. Πρακτική Άσκηση 

 
 Πρόγραμμα τρίμηνης πρακτικής άσκησης ετησίως για 60 

φοιτητές σε φορείς του δημόσιου τομέα αντί συμβολικής 

αμοιβής, για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Εκτός του 

τρέχοντος προγράμματος διευκολύνεται η προώθηση των 

ενδιαφερομένων να ακολουθήσουν πρακτική άσκηση στη 

Βουλή των Ελλήνων. Ομοίως, σε περίπτωση που αναζητείται 

με την πρωτοβουλία κάθε φοιτήτριας και φοιτητή 

εθελοντική πρακτική άσκηση σε φορείς, αυτή διευκολύνεται 

με τη σύναψη πρακτικού συνεργασίας. Επίσης, με τη βοήθεια 

του πανεπιστημίου σχεδιάζεται η πρακτική άσκηση σε 

διεθνείς οργανισμούς και άλλες μεγάλες οργανώσεις ή 

επιχειρήσεις στο εξωτερικό τρίμηνης διάρκειας. 

Υπεύθυνος προγράμματος, ο Αναπληρωτής Καθηγητής 

Πέτρος Λιάκουρας. 

 

11. Σεμινάρια Επαγγελματικής Αποκατάστασης 

 
 Ο κ. Φατούρος, Υπεύθυνος Γραφείου για την Ελλάδα, 

Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης ΟΗΕ, και ο κ. 

Μουσούρης, τ. Επίκουρος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, 

μίλησαν σε εκδήλωση προς τους προπτυχιακούς και τους 

μεταπτυχιακούς φοιτητές σχετικά με προοπτικές 

απασχόλησης στον ΟΗΕ, στις 5 Απριλίου 2011. 

 Ημερίδα σε συνδιοργάνωση με την Αντιπροσωπεία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα με θέμα “Η αξιοποίηση 

των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων από τα Ελληνικά Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα”, στις 10 Ιανουαρίου 2013. 

 Ημερίδα με θέμα “Πολιτικές για τη νεολαία της εποχή της 

κρίσης”, στις 26 Απριλίου 2013 

 Αδαμάντιος Βασιλάκης, Πρέσβης ε.τ., με θέμα “Ένας 

Διπλωμάτης σε Περίοδο Κρίσης”, στις 28 Μαρτίου 2012. 

 

12. Εκπαιδευτικές επισκέψεις 

 

- Πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη των μεταπτυχιακών 

φοιτητών στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο συνεδρίου στο New York 

University και ξενάγηση στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) 

http://www.youtube.com/watch?v=ZLCuMU0eU9E&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=ZLCuMU0eU9E&feature=youtu.be


 NEWSLETTER #1 Τμήματος ΔΕΣ ΠΑΠΕΙ  

 σελίδα 12  

από τον Αναπληρωτή Καθηγητή Νικόλαo Φαραντούρη (Μάιος 

2013). 

 
(Από την επίσκεψη των φοιτητών  

στη Νέα Υόρκη το 2012) 

 

- Πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη μεταπτυχιακών 

φοιτητών στη Νέα Υόρκη, τον Απρίλιο του 2012 με τη συνοδεία 

του Καθηγητή Αθανάσιου Πλατιά και του Αναπληρωτή 

Καθηγητή Άριστοτέλη Τζιαμπίρη (Απρίλιος 2012). 

- Εκπαιδευτική επίσκεψη μεταπτυχιακών φοιτητών στις 

Βρυξέλλες με υπεύθυνο αποστολής την Λέκτορα Φωτεινή 

Ασδεράκη. 

- Εκπαιδευτική επίσκεψη των πρωτευσάντων προπτυχιακών 

φοιτητών στις Βρυξέλλες υπό τον Αναπληρωτή Καθηγητή 

Νικόλαο Φαραντούρη. 

 
(Από την επίσκεψη των φοιτητών στην Κύπρο) 

 

- Εκπαιδευτική επίσκεψη 20 φοιτητών στην Κύπρο με τη συνοδεία 

του Λέκτορα Ευαγόρα Ευαγόρου (Νοέμβριος 2010). 

 

13. Οι Απόφοιτοί μας  

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι απόφοιτοί μας συνεχίζουν με επιτυχία 

μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές (με υποτροφίες σε 

αρκετές περιπτώσεις) σε Πανεπιστήμια των ΗΠΑ, όπως το 

Columbia ή το Johns Hopkins ή της Γαλλίας, όπως το Sorbonne 

Paris II, Institut de Sciences Politiques, ή του Ηνωμένου Βασιλείου, 

όπως του Manchester ή του  Aberystwyth. 

 

14. Οι Μεταπτυχιακοί μας 

 
Ζητήσαμε από την μεταπτυχιακή φοιτήτρια του 7ου κύκλου 

σπουδών (2011-12) Νικολέττα Κοντούλη να καταγράψει τις 

εντυπώσεις της από τις σπουδές της στο Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος και την έρευνα 

κατά την εκπόνηση της διπλωματικής της εργασίας: 

 

“Η φοίτησή μου στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές, του 

Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς, συνέβαλε καθοριστικά στη 

διαμόρφωση της επιστημονικής μου ταυτότητας ως 

Επιστημολόγος–Διεθνολόγος. Η σύσταση, η δομή και η 

διεπιστημονική φύση του Προγράμματος, εξασφαλίζει 

τις συνθήκες για τη διαμόρφωση ενός συστηματικού 

πλαισίου φοίτησης, το οποίο παρέχει τα εχέγγυα για 

την ευρεία κάλυψη των αναγκών σε γνώσεις 

αναφορικά με τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές και 

κατ΄ επέκταση τη στελέχωση ικανών και 

ανταγωνιστικών επαγγελματιών. Η ενασχόλησή μου με 

τα θέματα της ενέργειας, όπως τα τελευταία 

ανάγονται σε μείζον πεδίο, που επηρεάζει τις 

κοινωνικοπολιτικές συνθήκες σε Ευρωπαϊκή και 

παγκόσμια κλίμακα, βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με 

τις προπτυχιακές μου σπουδές στο Τμήμα 

Μεθοδολογίας της Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 

Αθηνών. Η εκπόνηση της διπλωματικής μου εργασίας 

υπό την επίβλεψη καθηγητή του Τμήματος, μου έδωσε 

τη δυνατότητα να ασχοληθώ ενδελεχώς με το 

επιστημονικό πεδίο της ενέργειας και των συναφών με 

αυτήν ζητημάτων. Είχα την τιμή και τη χαρά να με 

εμπιστευτεί ο επιβλέπων μου, ώστε να μου δώσει την 

ευκαιρία να συμμετέχω στην ομάδα συγγραφής της 

εργασίας με τίτλο Financial crisis and energy 

consumption: A household survey in Greece που 

δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Energy and Buildings, η 

πορεία του οποίου θα συνεχιστεί ως μέρος της λίστας 

του εκδοτικού οίκου Springer. Η εμπειρία της 

συμμετοχής μου σε ένα τέτοιο εγχείρημα ήταν 

πολύτιμη και μου προσέφερε πολλαπλά οφέλη, τόσο με 

θέματα που σχετίζονται με το εν λόγω γνωστικό 

αντικείμενο, όσο και με ζητήματα μεθοδολογίας και 

πρακτικής της έρευνας.” 

 

15. Το κλείσιμο μιας χρονιάς 
Η λήξη της ακαδημαϊκής χρονιάς 2011-12 εορτάστηκε με δείπνο 

στο εστιατόριο του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος στον Πειραιά, από 

όπου και η φωτογραφία που ακολουθεί. 

 

 
(Από τον εορτασμό της λήξης της ακαδημαϊκής χρονιάς 2011-12 

στο φιλόξενο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος στον Πειραιά) 
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16. Γενικές Πληροφορίες 

 
Η νέα ιστοσελίδα του Τμήματος είναι υπό κατασκευή και θα 

φιλοξενείται στην διεύθυνση της παρούσας: 

http://www.unipi.gr/des. 

 

 

 

 

http://www.unipi.gr/des


 

 

Επικοινωνία 
Για οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με το προπτυχιακό ή το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών μας 

καθώς και τις διδακτορικές σπουδές, μπορείτε να επικοινωνήσετε με: 

 
Γραμματεία Προέδρου Τμήματος ΔΕΣ 

Γραφείο 404, 4ος όροφος 

Οδυσσέα Ανδρούτσου 150 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

18534 Πειραιάς 

τηλ. 210 4142731 

e-mail: chpapad@unipi.gr 

Γραμματεία Τμήματος ΔΕΣ 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

Καραολή και Δημητρίου 80 

18534 Πειραιάς 

τηλ. 210 4142394, 210 4142435 

e-mail: kmaniati@unipi.gr 

 

 

 

 
 

mailto:chpapad@unipi.gr

