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Χαιρετισμός Προέδρου

Με χαρά σας παρουσιάζουμε το πρώτο τεύχος της νέας τακτικής επικοινωνίας μας, το ενημερωτικό δελτίο 
ΔΕΣ Επικαιρότητα. Θα είμαστε κοντά σας στο τέλος κάθε Ακαδημαϊκού Εξαμήνου με όλα τα σημαντικά νέα 
του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μοιραστούμε μαζί σας το ότι για μία ακόμη χρονιά το Τμήμα μας ήρθε 
πρώτο στις προτιμήσεις των υποψηφίων φοιτητών στον κλάδο του και άρα υποδέχθηκε μία εξαιρετική 
τάξη πρωτοετών. Επίσης, έγιναν γνωστά τα εξαιρετικά αποτελέσματα της εξωτερικής αξιολόγησης, τα 
οποία κατατάσσουν το Τμήμα μας στα κορυφαία τμήματα πανελλαδικά. Τέλος, θα θέλαμε να ανακοινώσουμε 
την ίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «American Studies: Politics, 
Strategy, and Economics / Αμερικανικές Σπουδές: Πολιτική, Στρατηγική και Οικονομία». Στα πλαίσια 
του νέου μεταπτυχιακού ενεργοποιούμε συνεργασίες με αμερικανικά πανεπιστήμια, όπως το George 
Washington University, Washington D.C. και το University of Illinois, Chicago.

Σε αυτό το τεύχος, παρουσιάζουμε καθηγητές, οι οποίοι έχουν αναλάβει δημόσιες ή διεθνείς θέσεις και 
συμβάλλουν στην ενίσχυση της ακαδημαϊκής ταυτότητας του τμήματος, όπως τον Αθανάσιο Δαγούμα, 
Πρόεδρο ΡΑΕ, το Χρήστο Χατζηεμμανουήλ, μέλος του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής και τη Φωτεινή 
Ασδεράκη, Πρόεδρο της Διδακτορικής Σχολής Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας / Ευρωπαϊκής 
Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης.

Επίσης, σας ενημερώνουμε για τις επιτυχίες φοιτητών και αποφοίτων μας που ξεχώρισαν με τις δραστηριό-
τητές τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Εξαιρετικής σημασίας για το τμήμα μας είναι το νέο βιβλίο της καθηγήτριάς μας Ειρήνης Χειλά, Διεθνής 
κοινότητα και εύθραυστα κράτη: Διλήμματα της διεθνούς οργάνωσης.

Τέλος το τμήμα διοργάνωσε τρεις κύκλους δραστηριοτήτων: 

Ο πρώτος αφορούσε την έκδοση e-book με τις επιπτώσεις του COVID-19. 
Ο δεύτερος, αφορούσε την επέτειο των 2500 χρόνων από την ναυμαχία 
της Σαλαμίνας και ο τρίτος τις επιπτώσεις των πρόσφατων αμερικα-
νικών εκλογών. 

Ελπίζω ότι αυτή η ματιά στα νέα και τις εξελίξεις του τμήματος 
θα συμβάλει στην ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ Καθηγητών, 
Φοιτητών, Αποφοίτων και Φορέων του Δημοσίου και Ιδιωτικού 
τομέα και θα διευρύνει τους ορίζοντες δραστηριότητας 
όλων. 

Σας προ(σ)καλούμε να το απολαύσετε. 
Καλή ανάγνωση!

Καθηγητής Αθανάσιος Πλατιάς
Πρόεδρος Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών 
Σπουδών Πανεπιστημίου Πειραιώς
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Επικοινωνία
Καραολή & Δημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς
Τηλ. +30 210 4142394, 210 4142436, 210 4142443, 210 4142196
e-mail: des-secr@unipi.gr
https://www.des.unipi.gr
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Μεταπτυχιακές Σπουδές  
& Εκπαιδευτικές Συνεργασίες

Το Πρόγραμμα Master of Science (MSc) με τίτλο 
American Studies: Politics, Strategy and Economics 
/ Αμερικανικές Σπουδές: Πολιτική, Στρατηγική και 
Οικονομία έχει σκοπό την κατάρτιση και προετοι-
μασία εξειδικευμένων επιστημόνων και ερευνητών 
που επιδιώκουν να  προωθήσουν και να αναλάβουν 
ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση των ελληνοαμερικανι-
κών και ευρω-ατλαντικών σχέσεων. 

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δημιουργεί 
εξοικείωση με την αμερικανική πολιτική με διεπι-
στημονικό τρόπο.

Αφενός, εφοδιάζει τους απόφοιτους με εξειδι-
κευμένες γνώσεις και επαρκή εργαλεία, ώστε να 
αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα στην αγορά 
εργασίας. Αφετέρου, προσφέρει βαθύτερη γνώση σε 
επιστήμονες και επαγγελματίες που συμμετέχουν 
στη λήψη αποφάσεων ή στη διαμόρφωση της εξω-
τερικής πολιτικής και της κοινής γνώμης (πολιτικοί, 
σύμβουλοι, διπλωμάτες, δημοσιογράφοι, επικοινωνι-
ολόγοι, αξιωματικοί ενόπλων δυνάμεων κ.λπ.).

Το πρόγραμμα προσφέρεται στα Αγγλικά και φιλο-
δοξεί να προσελκύσει σπουδαστές από την Ελλάδα, 

τα Βαλκάνια, την Ανατολική Ευρώπη, την Ανατολική 
Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή και άλλες γειτονικές 
περιοχές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν 
μεταπτυχιακές σπουδές κοντά στην πατρίδα τους σε 
ένα θέμα που ανοίγει πολύπλευρες επαγγελματικές 
προοπτικές.

Τέλος, το πρόγραμμα σπουδών έχει διάρκεια ενός 
έτους, περιλαμβάνει διδακτική και ερευνητική 
απασχόληση, καθώς και εκπόνηση μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας.
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Διεθνείς Συνεργασίες: 
George Washington University,  
University of Illinois

Στα πλαίσια των διεθνών συνεργασιών, 
το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
έχει υπογράψει υπόμνημα συνεργασίας 
με τα πανεπιστήμια George Washington 
University, και University of Illinois, το 
οποίο περιλαμβάνει:

 y Ανταλλαγή καθηγητών
 y Ανταλλαγή φοιτητών
 y Κοινές ερευνητικές δραστηριότητες
 y Κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα
 y Ανταλλαγή ακαδημαϊκού υλικού

Μεταπτυχιακές Σπουδές  
& Εκπαιδευτικές Συνεργασίες
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Ακαδημαϊκά Νέα

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και ο ρόλος της 
στην Ενεργειακή Αναβάθμιση της Χώρας

Εργάστηκε ως ειδικός επι-
στήμονας στον Λειτουργό της 
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Α.Ε. (ΛΑΓΗΕ) και στον Διαχειριστή 
Ελληνικού Συστήματος Μεταφο-
ράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 
(ΔΕΣΜΗΕ), καθώς και ως σύμ-
βουλος στο Υπουργείο Ενέργειας, 
Περιβάλλοντος και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ). Εργάστηκε 
επίσης, ως Έμπειρος Ερευνητής 
στο Cambridge Center for Climate 
Change Mitigation Research του 
Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ και 
υπήρξε μέλος του Cambridge Trust 
for New Thinking in Economics. 

Έχει συμμετάσχει σε πλήθος 
διεθνών ερευνητικών προγραμ-
μάτων, είτε ως επιστημονικά 
υπεύθυνος είτε ως ερευνητής, σε 
θέματα σχετιζόμενα με σύγχρονες 
ενεργειακές αγορές, ενεργειακή 
και περιβαλλοντική πολιτική, ενώ 
έχει επίσης συνεργαστεί, μέσω 
εκπόνησης μελετών, αναλύσεων, 
παροχής συμβουλών, ανάπτυξης 

υποδειγμάτων, με πλήθος ενερ-
γειακών εταιριών.

Η ΡΑΕ είναι μία ανεξάρτητη ρυθ-
μιστική αρχή, η οποία συστήθηκε 
για να εποπτεύει την εγχώρια 
αγορά ενέργειας και να λαμβάνει 
μέτρα για την επίτευξη του 
στόχου της απελευθέρωσης των 
αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου.

Στόχος της ΡΑΕ είναι η ενερ-
γειακή αναβάθμιση της χώρας, 
με την εύρυθμη λειτουργία της 
αγοράς ενέργειας, εξασφάλιση 
σημαντικών επενδύσεων στα 
δίκτυα και μείωση του κόστους 
για τον καταναλωτή.

Ο κ. Αθανάσιος Δαγούμας, Επίκουρος Καθηγητής στην Οικονομική της Ενέργειας 
και των Φυσικών Πόρων και διευθυντής του Εργαστηρίου Ενεργειακής και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς διορίστηκε ως νέος πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας (ΡΑΕ) τον Ιούλιο 2020.
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Ακαδημαϊκά Νέα

Επίδραση της Νομισματικής Πολιτικής 
στο Ευρωσύστημα

Το Συμβούλιο Νομισματικής 
Πολιτικής αναλύει τις οικονομι-
κές και νομισματικές εξελίξεις, 
εξετάζει την επίδραση της 
νομισματικής πολιτικής στο 
πλαίσιο του Ευρωσυστήματος, 
και αποφασίζει επί θεμάτων 
που αφορούν την άσκηση 
της συναλλαγματικής 
πολιτικής, τη λειτουργία και 

αποτελεσματικότητα των 
συστημάτων και μέσων πληρω-
μών, καθώς και την έκδοση των 
τραπεζογραμματίων ευρώ.

Το Συμβούλιο Νομισματικής 
Πολιτικής ενεργεί σύμφωνα 
τις κατευθυντήριες γραμμές 
και οδηγίες της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας.

O κ. Χρήστος Χατζηεμμανουήλ, Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς διορίστηκε τον Απρίλιο του 2020 μέλος του 
Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής με εξαετή θητεία.
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Ακαδημαϊκά Νέα

Διεθνείς Εκπαιδευτικές Δράσεις

Η κ. Ασδεράκη είναι κάτοχος της 
Έδρας Jean Monnet για τις Ευρω-
παϊκές πολιτικές στην Εκπαίδευση, 
Κατάρτιση, Έρευνα και Καινοτομία. 
Συντονίζει ακαδημαϊκά τα προγράμ-
ματα: Erasmus+ KA3 Teachers4Europe: 
setting an Agora for Democratic Culture 
(2018-2021), Σχολεία Πρέσβεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2020-24), 
συνδιευθύνει το Jean Monnet Κέντρο 
Αριστείας EXCELEM (2018-22) και 
συντονίζει ως εταίρος τα προ-
γράμματα Erasmus+ KA2 EUSecure 
(2020-23) και Erasmus+ KA2 Making 
Universities ready for Social Inclusion 
and Cultural diversity (2019-22). 

Είναι αξιολογήτρια προγραμμάτων 
Horizon και Ευρωπαϊκών δράσεων και 
βραβείων. Η Διδακτορική Σχολή ιδρύ-
θηκε από το ESDC στις Βρυξέλλες το 
Νοέμβριο του 2018. Αποτελείται από 
ένα δίκτυο Ευρωπαϊκών Πανεπιστη-
μίων, Στρατιωτικών Σχολών, Ερευνητι-
κών Κέντρων, ΜΚΟ κι εξειδικευμένων 
φορέων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(EU ISS - European Union Institute for 
Security Studies, European Defence 
Agency, European Union Satellite 
Center, European Centre of Excellence 
for Countering Hybrid Threats) με 
σκοπό την προώθηση των Ευρωπαϊ-
κών Σπουδών και της Έρευνας στους 
τομείς της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
Ασφάλειας και Άμυνας. Η Διδακτορική 
Σχολή διαθέτει αντίστοιχο δίκτυο 
Καθηγητών κι Ερευνητών που 

επιβλέπουν και αξιολογούν τις διδα-
κτορικές διατριβές και συμμετέχουν 
σε σεμινάρια, συνέδρια και στο Θερινό 
Πανεπιστήμιο της Σχολής.

Οι υποψήφιοι διδάκτορες εκπονούν τη 
διατριβή τους σε ένα διεπιστημονικό 
περιβάλλον, στο οποίο αποκτούν νέες 
ακαδημαϊκές εμπειρίες, μέσω των 
modules/courses που προσφέρονται 
από το ESDC και των δράσεων της 
Σχολής, έχουν επαφές με εκπροσώ-
πους των Ευρωπαϊκών θεσμικών 
οργάνων και φορέων καθώς και με 
διαμορφωτές πολιτικής και θέτουν 
υποψηφιότητα για υποτροφίες που 
προσφέρονται από εξειδικευμένους 
φορείς. Η Διδακτορική Σχολή επιδι-
ώκει να γεφυρώσει την ακαδημαϊκή 
έρευνα με την Ευρωπαϊκή Πολιτική 
για την Ασφάλεια και την Άμυνα και 
να συμβάλει στην ανάδειξη εξειδικευ-
μένου ερευνητικού δυναμικού που 
θα συνεισφέρει στην αναβάθμιση του 
ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη 
διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής στρατη-
γικής για τη συλλογική αντιμετώπιση 
κρίσεων και τη διαφύλαξη της ειρήνης 
σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Η κ. Φωτεινή Ασδεράκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Διεθνών κι 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, εξελέγη τον Ιούλιο του 2019, 
ως Πρόεδρος της Διδακτορικής Σχολής, που ιδρύθηκε από το Ευρωπαϊκό Κολλέγιο 
Ασφάλειας και Άμυνας (ESDC), της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης.
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Ακαδημαϊκά Νέα

On-line Course

Το Τμήμα Διεθνών κι Ευρωπαϊκών Σπουδών προσέ-
φερε, στο πλαίσιο του κοινού Jean Monnet Κέντρου 
Αριστείας EXCELEM, στις φοιτήτριες και φοιτητές 
του την ευκαιρία να συμμετέχουν στο online course: 
European Union, European Neighbourhood Policy and 
Eastern Mediterranean, χειμερινού εξαμήνου. Στο 
μάθημα συμμετείχαν 70 φοιτητές από τρία πανεπι-
στήμια, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, το Πανεπιστήμιο 
Ben Gurion of the Negev, Ισραήλ και το Πανεπιστήμιο 
του Darmstadt, Γερμανία, με υπεύθυνους τη Φωτεινή 
Ασδεράκη, την Ιωάννα Μπαντούνα, τον Sharon 

Pardo, τη Hila Zahavi και την Michèle Knodt, αντί-
στοιχα. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος έδωσαν, 
επίσης, διαλέξεις πάνω σε κρίσιμα ζητήματα για 
την περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου 
προσκεκλημένοι καθηγητές και διπλωμάτες από την 
Ελλάδα, την Κύπρο και το Ισραήλ (π.χ. H.E Aharon 
Leshno-Yaar, Ambassador of Israel to the European 
Union and NATO, H.E Ambassador of Israel in Cyprus, 
Sammy Revel, Πρέσβης κ. Σωτήριος Βαρουξάκης, 
Διευθυντής, Ινστιτούτο για τη Μεσόγειο, EPLO).
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Ερευνητικά Νέα

Εργαστήριο Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής

Το Εργαστήριο Ενέργειας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής συμμετέχει σε ένα ακόμα 
Ευρωπαϊκό έργο του προγράμματος Horizon 2020 με τίτλο “Novel Drilling Technology 
Combining Hydro-Jet and Percussion for ROP Improvement in deep geothermal 
drilling” (ORCHYD)

O Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Ιωάννης Παραβάντης 
με την ερευνητική του ομάδα ανέλαβε, στα πλαίσια 
του προγράμματος Horizon 2020, νέο έργο για τη 
γεωθερμική ενέργεια, συνολικού προϋπολογισμού 
4,7 εκατομμυρίων ευρώ.

Το έργο αυτό είναι το δεύτερο έργο Horizon 2020 
στο οποίο συμμετέχει το Εργαστήριο Ενέργειας και 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής που ιδρύθηκε το 2016 
από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και παράγει ερευνη-
τικό έργο υψηλού επιπέδου σε θέματα ενέργειας και 
περιβαλλοντικής πολιτικής.

Το έργο έχει στόχο να μειώσει το κόστος κατα-
σκευής γεωθερμικών γεωτρήσεων καλύπτοντας 
μεγαλύτερο μέρος των ολοένα αυξανόμενων παγκό-
σμιων αναγκών εφοδιασμού ανανεώσιμης ενέργειας, 
με τη χρήση νέων τεχνολογιών γεωτρήσεων. Η 
ομάδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς έχει αναλάβει 
την ανάλυση των περιβαλλοντικών, κοινωνικοοικο-
νομικών, και γεωπολιτικών επιπτώσεων του έργου.

Στο έργο συμμετέχουν οργανισμοί από πέντε χώρες:

1. Το Γαλλικό ερευνητικό ινστιτούτο Association 
pour la Recherche et le Development des Methodes 
et Processus Industriels (ARMINES)

2. Η φημισμένη Γαλλική σχολή École Nationale Supé-
rieure Des Mines de Paris (MINES PARISTECH)

3. Η Γαλλική εταιρεία Drillstar Industries (DLS), που 
είναι παγκόσμιος πρωτοπόρος σε τεχνολογίες 
γεωτρήσεων

4. Το Αγγλικό πολυτεχνείο Imperial College London (ICL)
5. Η Νορβηγική εταιρεία Sintef AS (SINTEF)
6. Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς, μέσω του University of 
Piraeus Research Center (UPRC)

7. Το Κινεζικό China University of Petroleum (East 
China) (UPC)

Στην ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
συμμετέχουν η κ. Νικολέττα Κοντούλη, υποψήφια 
διδάκτωρ του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών σε ενεργειακή ασφάλεια, και ο κ. Βασίλειος 
Παπακώστας, μηχανικός επιστήμης υλικών με μετα-
πτυχιακές σπουδές στο πετρέλαιο, και απόφοιτος 
του αγγλόφωνου μεταπτυχιακού προγράμματος 
M.Sc. σε “Energy: Strategy, Law and Economics” του 
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών.
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Το Εργαστήριο Στρατηγικής 
Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέ-
ρωσης ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 
2015. Με απόφαση της η Γ.Σ. του 
τμήματος όρισε τον Επίκουρο 
Καθηγητή κ. Αθανάσιο Ν. Σαμαρά 
Διευθυντή του Εργαστηρίου. Τον 
Σεπτέμβριο 2020 ανέλαβε την 
διεύθυνση του Εργαστηρίου η 
Καθηγήτρια κ. Μαρία Μενδρινού.

Ο στόχος του εργαστηρίου είναι 
να συνεισφέρει στη γεφύρωση 
των Διεθνών Σχέσεων με τα 
επιστημονικά πεδία της Πολιτικής 
Επικοινωνίας και των Μέσων 
Ενημέρωσης καθώς και στην 
ανάπτυξη του διεπιστημονικού 
πεδίου της Διεθνούς Πολιτικής 
Επικοινωνίας.

Η ερευνητική δραστηριότητα 
του Εργαστηρίου έχει καλύψει 
τους θεματικούς άξονες: Διεθνής 

Πολιτική Επικοινωνία· Στρατηγική 
και Στρατηγική Επικοινωνία· 
Ρητορική Επικοινωνία και Πειθώ· 
Διαχείριση Κρίσεων και Απολογία· 
Φόβος, Ρίσκο και Απειλή· 
Πολιτική Επικοινωνία· Αρνητισμός 
και Ρητορικές Επιθέσεις· Απεικο-
νίσεις Συστήματος Κρατών στα 
Μέσα Ενημέρωσης· Στρατηγικές 
Διαμόρφωσης Κρατικής Εικόνας· 
Ήπια Ισχύ, Δημόσια Διπλωματία 
και Πολιτική Διπλωματία. 

Στην διάρκεια της λειτουργίας 
του το Εργαστήριο οργάνωσε 
οκτώ συνέδρια στα οποία παρου-
σιάστηκαν 103 έρευνες οι οποίες 
έγιναν στο πλαίσιο του Εργαστη-
ρίου καθώς και 62 παρουσιάσεις 
έρευνας και ομιλίες από καλεσμέ-
νους ομιλητές. Έγιναν 43 δημοσι-
εύσεις σε επιστημονικά περιοδικά 
και συλλογικούς τόμους καθώς 
και 151 παρουσιάσεις έρευνας 

του Εργαστηρίου σε διεθνή κι 
εγχώρια επιστημονικά συνέδρια 
και ημερίδες.

Περισσότεροι από 70 προπτυχια-
κοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές 
μετείχαν σε αυτές τις ερευνητι-
κές δράσεις. 

Το Εργαστήριο έχει την ευθύνη 
δύο αφιερωμάτων στην επιστη-
μονική επιθεώρηση Διεθνής και 
Ευρωπαϊκή Πολιτική, «Επικοινω-
νία και Πολιτική στην Σκιά του 
Brexit», (2017) και «Ζητήματα 
Επικοινωνίας και Στρατηγικής: 
Από την Οικονομική Κρίση στον 
COVID-19» (2020) και έχει παράγει 
το ηλεκτρονικό βιβλίο ασκήσεων 
«Εγχειρίδιο Αναστοχασμών: 
Εικόνες Κρατών και Πολιτιστική 
Διπλωματία».

Μπορείτε να δείτε βίντεο από τις 
δραστηριότητες του Εργαστηρίου 
Στρατηγικής Επικοινωνίας εδώ.

Ερευνητικά Νέα

Εργαστήριο Στρατηγικής Επικοινωνίας
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Φοιτητικά Νέα

Διεθνής δραστηριότητα και η συμβολή της 
στην επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη

Εν αναμονή της ορκωμοσίας της, η κ. Κορίνα Αναγνωστοπούλου περιγράφει τις 
διεθνείς εμπειρίες της κατά τη διάρκεια της φοίτησής της στο τμήμα Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και συστήνει τη συμμετοχή των 
φοιτητών σε διεθνείς δραστηριότητες για να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να 
αναπτυχθούν επαγγελματικά και προσωπικά.

Η φοίτηση σε ένα πανεπιστήμιο 
με καλές εγκαταστάσεις και 
υποδομές, αξιόλογους καθηγη-
τές, με πολλά και διαφορετικά 
μαθήματα, μου έδωσε την 
ευκαιρία να πάρω μία γεύση 
από πολλές όψεις του τομέα 
μας. Παράλληλα, χάρη στην 
ευελιξία παρακολούθησης είχα 
τη δυνατότητα να συμμετέχω, 

μετά από προσωπική έρευνα και πρωτοβουλία, 
σε αρκετές παράλληλες δραστηριότητες και έτσι 
συνολικά πέρασα πάνω από 13 μήνες στο εξωτερικό 
κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, ως ασκούμενη, 
κάνοντας εθελοντισμό ή παρακολουθώντας εκπαι-
δευτικά προγράμματα. 

Από τις πιο ενδιαφέρουσες εμπειρίες ήταν το 
Semester at Sea, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπου 
φοιτητές από όλο τον κόσμο ζουν και σπουδάζουν 
για 4 μήνες πάνω σε ένα καράβι, το οποίο κάνει το 
γύρο του κόσμου. Ο πρύτανης κ. Άγγελος Κότιος και 
ο πρόεδρος του τμήματος κ. Αθανάσιος Πλατιάς 
ήταν οι μεγαλύτεροι σύμμαχοι και υποστηρικτές 
μου, αλλά και πολλοί από τους καθηγητές μου με 
ενθάρρυναν σε αυτό το εγχείρημα, το οποίο με έκανε 
την πρώτη φοιτήτρια Ελληνικού πανεπιστήμιου που 
έχει συμμετάσχει ποτέ στο πρόγραμμα αυτό.

Είχα την ευκαιρία να είμαι συν-Πρόεδρος της συνό-
δου “2019 Global Peace Engagement Summit”, στο 
John F. Kennedy Museum της Βοστώνης, που είχε 
σκοπό να αναδείξει τη συνεργασία μέσω επιστήμης, 
τεχνολογίας και πολιτικής για την προώθηση της 
ειρήνης στον κόσμο. Μεταξύ άλλων, είχα την ευθύνη 
της διοργάνωσης και συντονισμού ενός panel και 

συζήτησης στρογγύλης τράπεζας με τίτλο “Young 
Leaders and Technology Driving Peace Innovation”, 
ενώ λόγω της επιτυχίας του εν λόγω συνεδρίου μου 
ζητήθηκε να συμμετέχω στο διοικητικό συμβούλιο 
του δικτύου που το οργάνωσε, ως η μόνη Ελληνίδα 
και το μόνο μέλος ηλικίας κάτω των 30.

Όταν δούλεψα ως ασκούμενη στην Ελληνική 
Aντιπροσωπεία στο World Trade Organization στη 
Γενεύη και στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη 
Βοστώνη, μου δόθηκε η ευκαιρία να εξασκήσω 
δεξιότητες επικοινωνίας, διαχείρισης κρίσεων και 
διαπραγματεύσεων, ιδιαίτερα σε εκδηλώσεις με 
υψηλά ιστάμενα πρόσωπα. Έζησα την εξαντλητική 
προετοιμασία μιας Υπουργικής Συνόδου στον ισχυ-
ρότερο διεθνή οικονομικό οργανισμό του κόσμου και 
την πυρετώδη καθημερινότητα μιας πολυάσχολης 
διπλωματικές αρχής της Ελλάδας, ενώ παράλληλα 
μπόρεσα να εξερευνήσω τις δύο αυτές πόλεις, με 
αμέτρητες επιλογές στον τομέα των τεχνών και της 
ψυχαγωγίας. 

Η συμμετοχή μου ως μέλος της οργανωτικής επι-
τροπής και Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στο “Athens EU Model 2019”, μια διεθνή προσομοί-
ωση Ευρωπαϊκών Οργάνων με θέμα τη Διαχείριση 
Σύγχρονων Προσφυγικών και Μεταναστευτικών 
Ροών, μου έμαθε πολλά.

Το γεγονός ότι έγινα δεκτή για μεταπτυχιακό σε 
ορισμένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκο-
σμίως στον τομέα μας (μεταξύ αυτών τα Johns 
Hopkins, Columbia, Georgetown, Tufts) δείχνει πως 
το ελληνικό πανεπιστήμιο προσφέρει ευκαιρίες 
σε όποιον ενδιαφέρεται να ασχοληθεί και να τις 
αξιοποιήσει.
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Υποψήφιοι Διδάκτορες

Η γεωθερμική ενέργεια ως παράγοντας 
μεγιστοποίησης της παγκόσμιας ενεργειακής 
ασφάλειας

Η κ. Νικολέττα Κοντούλη, υποψήφια διδάκτωρ ενεργειακής ασφάλειας στο 
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ερευνά 
τη σημασία της ενέργειας στην παγκόσμια ανάπτυξη.

Η συνεργασία μου με τον 
Αναπληρωτή Καθηγητή κ. 
Ιωάννη Παραβάντη, κατά 
τη διάρκεια των μεταπτυ-
χιακών μου σπουδών στο 
Τμήμα, καθώς και η συνέ-
χισή της μετά το πέρας των 
σπουδών μου, αποτέλεσαν 
τον βασικό λόγο της από-
φασής μου να ασχοληθώ 
με το αντικείμενο της 
ενεργειακής ασφάλειας. Η 

ενέργεια αποτελεί βασικό δομικό συστατικό για την 
ανάπτυξη και την ευημερία των κρατών.

Η ενεργειακή ασφάλεια πρωταγωνιστεί στο διάλογο 
για τη διεθνή ασφάλεια λόγω της αυξανόμενης 
εξάρτησης των κρατών από τα ορυκτά καύσιμα, της 
αναμενόμενης εξάντλησης των φυσικών πόρων 
και της εντεινόμενης συζήτησης για την κλιματική 
αλλαγή. Επιπλέον, η επικρατούσα πολιτική αστάθεια 
των παραγωγών κρατών, καθώς και η χρησιμοποί-
ηση της ενέργειας ως πολιτικό όπλο τονίζουν τη 
σημασία της ενεργειακής ασφάλειας στο διεθνές 
ανταγωνιστικό σύστημα.

Η προκύπτουσα ανάγκη από την ολοένα αυξανόμενη 
ζήτηση ενέργειας και την αναζήτηση της απρόσκο-
πτης ροής ενεργειακών αγαθών, αποτελεί κοινό 
αντικειμενικό τόπο στον τρόπο αντίληψης της 
ενεργειακής ασφάλειας μεταξύ των κρατών που 
εισάγουν ενέργεια, των κρατών που την εξάγουν, 
καθώς και των κρατών που αποτελούν διαμετακομι-
στικούς κόμβους ενέργειας.

Πρόκειται για ένα πολλά υποσχόμενο έργο που 
στοχεύει στη μείωση του συνολικού κόστους κατα-
σκευής γεωθερμικών γεωτρήσεων.

Η ένταξη της γεωθερμικής ενέργειας στο ενεργει-
ακό μείγμα των χωρών θα οδηγήσει στη μεγιστοποί-
ηση της ενεργειακής τους ασφάλειας

και την πραγματοποίηση των στόχων που έχουν 
τεθεί παγκοσμίως για τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου. 

Οι διεθνείς σχέσεις, υπό το πρίσμα του άναρχου 
διεθνούς συστήματος, χαρακτηρίζονται ως αντα-
γωνιστικές και συγκρουσιακές. Η απρόσκοπτη ροή 
ενέργειας αποτελεί βασική επιδίωξη των κρατών, 
καθώς αποτελεί προϋπόθεση τόσο για την ασφάλεια 
όσο και την επιβίωσή τους.

Η ένταξή μου στην πανεπιστημιακή κοινότητα, η 
ερευνητική διαδικασία, η συνεργασία μου με τους 
διδάσκοντες και η επαφή με τους φοιτητές αποτε-
λούν μια μοναδική εμπειρία. Είμαι χαρούμενη και 
εξαιρετικά ευγνώμων για όλα όσα έχω αποκομίσει. 

Οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτέλεσαν ορόσημο για 
εμένα. Είναι μεγάλη η τιμή και η χαρά για εμένα να 
αποτελώ μέρος της οικογένειας του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς.
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Νέα Αποφοίτων

Η διεπιστημονική εκπαίδευση διευρύνει το φάσμα 
των επαγγελματικών επιλογών

Η διεπιστημονική εκπαίδευση, η ανάπτυξη πολλαπλών δεξιοτήτων και 
η αυτοπεποίθηση, αποτέλεσαν τα θεμέλια της επαγγελματικής επιτυχίας 
της αποφοίτου μας Στελλίνας Μαλτέζου, Project Manager/Business Analyst 
στην Παγκόσμια Τράπεζα στην Ουάσιγκτον.

Με τη διε-
θνή αγορά 
εργασίας 
πιο αντα-
γωνιστική 
από ποτέ, ο 
συνδυασμός 
πολλαπλών 
δεξιοτήτων 
και διεπιστη-

μονικών μαθημάτων που παρέχει 
το ΔΕΣ, ανοίγει το δρόμο σε ένα 
ευρύ φάσμα επαγγελματικών 
επιλογών. “The more varied your 
training is, the better able you’ll 
be to apply your skills flexibly 
to situations you haven’t seen” 
αναφέρει ο David Epstein στο New 
York Times best-seller με τίτλο 
“Why Generalists Triumph in a 
Generalized World”. 

Κατά τη διάρκεια της αναζήτησής 
μου για μεταπτυχιακό πρόγραμμα, 
οι καθηγητές του ΔΕΣ με ενη-
μέρωσαν για την υποτροφία του 
ιδρύματος Νιάρχου για το μετα-
πτυχιακό πρόγραμμα του Johns 
Hopkins University (JHU), MA, 
School of Advanced International 
Studies (SAIS), στο οποίο με τη 
στενή συνεργασία και συμβολή 
των καθηγητών, έγινα δεκτή.

Το τμήμα ΔΕΣ μου παρείχε τις 
γνώσεις αλλά κυρίως μου άνοιξε 
τους πνευματικούς ορίζοντες, με 
δίδαξε τον τρόπο να σκέφτομαι 
και να λύνω προβλήματα, και να 
πιστεύω στον εαυτό μου.

Από το 2016 δουλεύω στο τμήμα 
Innovation & Financial Engineering 
for the Info & Technology (IT) 
Department της Παγκόσμιας 
Τράπεζας ως Project Manager/
Business Analyst σε προγράμματα 
Αυτοματοποίησης και άλλων 
αναδυόμενων τεχνολογιών 
(Blockchain, AI, Machine Learning). 

Όταν ξεκίνησα την καριέρα μου 
το 2016 στο Τεχνολογικό Τμήμα 
χωρίς προηγούμενες σπουδές ή 
επαγγελματική προϋπηρεσία στα 
Τεχνολογικά, η προσέγγισή μου 
ήταν η εξής: (α) μπορώ να μάθω 
νέα πράγματα εύκολα και γρήγορα 
γιατί αυτό έκανα στο ΔΕΣ και στο 
SAIS JHU, (β) οι γνώσεις και η 
εκπαίδευση δεν έχουν ημερομηνία 
λήξης, (γ) εάν άλλοι είναι επιτυ-
χείς εδώ, τότε μπορώ κι εγώ!

Μια συμβουλή που δίνω πάντα 
σε Έλληνες φοιτητές είναι ότι 
δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα 

από Ευρωπαίους ή αλλοεθνείς 
συναδέλφους.

Μέσα από τις προσωπικές μου 
εμπειρίες, αλλά και των υπολοί-
πων Ελλήνων φοιτητών που ήταν 
μαζί μου στο SAIS JHU σε Ιταλία 
και Ουάσιγκτον, κι αργότερα 
στην Τράπεζα, μπορώ να πω με 
αυτοπεποίθηση ότι η ποιότητα 
των σπουδών/καθηγητών μας 
στην Ελλάδα είναι ισάξια, και 
πολλές φορές ανώτερη, άλλων 
Προγραμμάτων Δυτικών χωρών.

Το Τμήμα και οι διεθνούς βεληνε-
κούς καθηγητές του ΔΕΣ, έχουν 
καταφέρει να δημιουργήσουν 
ένα άριστο πρόγραμμα σπουδών 
ισάξιο με τα καλύτερα διεθνή 
Πανεπιστήμια του κλάδου! Είναι 
στα χέρια κάθε φοιτητή να 
εκμεταλλευτεί τις γνώσεις και 
γνωριμίες που παραχωρούνται.
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Παρουσίαση Βιβλίου

Βιβλίο: Διεθνής κοινότητα και εύθραυστα κράτη. 
Διλήμματα της διεθνούς οργάνωσης

Αποτελεί η εδραίωση της 
ειρήνης –μέσω επεμβατικών 
πολιτικών– εργαλείο χειρισμού 
σημερινών καταστάσεων διε-
θνούς αστάθειας; Η διασύνδεση 
της εξάλειψης της εσωτερικής 
σύγκρουσης, της άσκησης βίας 
καθώς και της αποκατάστασης 
θεσμικών ελλειμμάτων και 
ακραίων οικονομικών συνθηκών 
για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια 
σε κρατικές οντότητες, όπως 
Βοσνία, Σομαλία, Αφγανιστάν, Ιράκ, 
Συρία, Λιβύη μπορούν να αποτε-
λέσουν μια αξιόπιστη πρόταση για 
την αποκατάσταση της εσωτερι-
κής τάξης και την προώθηση της 
παγκόσμιας ειρήνης;

Ποια είναι η συμβολή της διε-
θνούς οργάνωσης, τα διλήμματα 
και οι προκλήσεις της διεθνούς 
κοινότητας στα λεγόμενα 
«εύθραυστα» κράτη;

Σκοπός του βιβλίου είναι να 
εμπλουτίσει τη συζήτηση σχετικά 
με ζητήματα ειρήνης και πολέμου 
συμβάλλοντας στον θεωρητικό 
προβληματισμό και στην πρακτική 
άσκησης της εξωτερικής πολιτι-
κής.

Τα συμπεράσματα που προκύ-
πτουν είναι ότι οι επί σειρά ετών 
πολιτικές διεθνών επεμβάσεων 

με τη χρήση βίας ήταν αναπο-
τελεσματικές και ανέδειξαν 
τα όρια δράσης και μεθόδων 
αντιμετώπισης των νέων μορφών 
σύγκρουσης. Κατά συνέπεια 
μετατοπίστηκε το κέντρο βάρους 
δράσης της διεθνούς κοινότητας 
από επεμβατικές πολιτικές εκ 
μέρους των Ηνωμένων Εθνών 
και μεμονωμένων κρατικών 
δρώντων στη συμμετοχή της 
Παγκόσμιας Τράπεζας και του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 
σε ό,τι αφορά την επίτευξη πιο 
αποτελεσματικών και βιώσιμων 
κοινωνικών, πολιτικών και οικο-
νομικών συνθηκών.

Η κ. Ειρήνη Χειλά, Καθηγήτρια Διεθνούς Πολιτικής στο Τμήμα Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, παρουσιάζει το βιβλίο 
με τίτλο Διεθνής κοινότητα και εύθραυστα κράτη. Διλήμματα της διεθνούς 
οργάνωσης – Εκδόσεις Ποιότητα.
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Εκδηλώσεις

Ηλεκτρονική Έκδοση Πρακτικών Διαδικτυακής Ημερίδας (e-book)
COVID-19 και η «επόμενη μέρα»:  
Γεωπολιτική, Οικονομία, Διεθνείς Θεσμοί

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς εξέδωσε ηλεκτρονικά 
πρακτικά (e-book) της διαδικτυακής ημερίδας 
COVID-19 και η «επόμενη μέρα»: Γεωπολιτική, 
Οικονομία και Διεθνείς Θεσμοί, που διοργάνωσε τον 
Ιούλιο του 2020, σε συνεργασία με το Συμβούλιο 
Διεθνών Σχέσεων (Council for Foreign Relations-
Greece).

Στα ηλεκτρονικά πρακτικά της διαδικτυακής αυτής 
ημερίδας περιλαμβάνονται όλες οι ομιλίες σχετικά 
με τις επιπτώσεις της πανδημίας στη διεθνή οργά-
νωση, διεθνή οικονομική τάξη, βιώσιμη ανάπτυξη, 

ανθρώπινα δικαιώματα, κοινωνικές συνθήκες, ενέρ-
γεια και διεθνή ασφάλεια, καθώς και τις προκλήσεις 
που επιφέρει ο COVID-19 στην ελληνική οικονομία 
και την ελληνική εξωτερική πολιτική. 

Στην οργανωτική επιτροπή της εκδήλωσης συμμε-
τείχαν οι καθηγητές του τμήματος Α. Τζιαμπίρης, Ε. 
Χειλά, Π. Λιάκουρας, Ι. Παραβάντης, Ε. Οικονόμου, Ι. 
Κωνσταντόπουλος.

Μπορείτε να δείτε τα πρακτικά με τις ομιλίες όλων 
των ομιλητών, εδώ και βίντεο από την εκδήλωση 
εδώ.

Πανεπιστήµιο Πειραιώς
Τµήµα ∆ιεθνών & Ευρωπαϊκών
Σπουδών
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https://www.des.unipi.gr/files/publications/Covid19-kai-i-epomeni-mera-ebook.pdf
https://youtu.be/gj9hLx_WByo


Εκδηλώσεις

Webinar: 2.500 Years from The Battle of Salamis

Για την επέτειο για τα 2500 χρόνια από τη Μάχη της 
Σαλαμίνας το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε συνεργασία με 
το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων, πραγματοποίησαν 
στις 28 Σεπτεμβρίου 2020, διαδικτυακό σεμινάριο 

(webinar). Στο webinar αυτό παρουσιάστηκαν ομιλίες 
σχετικά με τη σημασία της Ναυμαχίας της Σαλαμίνας 
στη διαμόρφωση του Δυτικού πολιτισμού.

Δείτε βίντεο του webinar εδώ.
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https://youtu.be/WHWIAK76SGQ


Εκδηλώσεις

Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο Salamis & Democracy

Σε συνέχεια των εκδηλώσεων 
για την επέτειο των 2500 χρόνων 
από τη Μάχη της Σαλαμίνας, η 
οποία απέτρεψε την κατάκτηση 
της Ελλάδας από την Περσική 
αυτοκρατορία, διαφύλαξε τον 
Ελληνικό πολιτισμό και τη 
Δημοκρατία της Ελλάδας, το 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς (Τμήμα 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπου-
δών), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
(Τμήμα Οικονομικών Επιστημών) 
και το Delphi Economic Forum 
πραγματοποίησαν τον Οκτώβριο 

του 2020 διαδικτυακό διεθνές 
συνέδριο υπό την αιγίδα της Α.Ε. 
της Προέδρου της Δημοκρατίας.
Καθότι ο μεγάλος πρωταγωνιστής 
της ελληνικής νίκης στη Σαλαμίνα 
είναι η Αθήνα λόγω της ισχυρής 
ναυτικής της δύναμης, στο συνέ-
δριο αυτό δόθηκε η ευκαιρία να 
συζητηθούν διαχρονικά ζητήματα 
γεωπολιτικής, οικονομικής πολι-
τικής, πολιτειακής οργάνωσης, 
κοινωνικών συμπεριφορών και 
ζητημάτων απονομής δικαιοσύ-
νης, τα οποία αντιμετώπισαν στην 

πορεία της ιστορίας οι Αθηναίοι 
δημοκράτες και τα οποία επανέρ-
χονται στο σήμερα.
Πάνω σε αυτά τα θέματα, 
παρουσιάστηκαν 30 εργασίες από 
Ακαδημαϊκούς διαφόρων χωρών 
όπως Ελλάδα, Η.Π.Α., Αυστραλία, 
Αγγλία, Γερμανία, Σουηδία, Πορτο-
γαλία και Βόρεια Ιρλανδία.

Μπορείτε να δείτε βίντεο από 
το συνέδριο: ημέρα 1η, ημέρα 2η, 
ημέρα 3η
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https://youtu.be/h77NthoiODo
https://youtu.be/DdqPne5y_LA
https://youtu.be/cKYLayPEtGY


Εκδηλώσεις

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών σε συνεργασία με το Συμβούλιο 
Διεθνών σχέσεων, διοργάνωσε τρεις διαδικτυακές ημερίδες (Webinars) 
εξετάζοντας τις διεθνείς επιπτώσεις των Αμερικανικών Εκλογών.

Παγκόσμιες επιπτώσεις των εκλογών των ΗΠΑ

Στις 27 Οκτωβρίου 2020, πραγματοποιήθηκε διαδι-
κτυακή ημερίδα στην οποία συζητήθηκαν οι Παγκό-
σμιες επιπτώσεις των Αμερικανικών Εκλογών.
Ομιλητής ήταν ο Μάρκος Κουναλάκης (Hoover 
Institute, Stanford University), και ακολούθησε 

συζήτηση από τους καθηγητές του τμήματος 
Αθανάσιο Πλατιά και Αριστοτέλη Τζιαμπίρη με 
συντονίστρια την κα Κατερίνα Σώκου (Εφημερίδα 
Καθημερινή και Atlantic Council).
Δείτε βίντεο από την εκδήλωση εδώ.
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https://youtu.be/HJog_hlFMKM


Εκδηλώσεις

Αμερικανικές Εκλογές: Η Επόμενη Μέρα

Τα αποτελέσματα των Αμερικανικών Εκλογών, 
συζητήθηκαν στα πλαίσια διαδικτυακής ημερίδας 
που έλαβε χώρα στις 5 Νοεμβρίου 2020.
Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε σε δύο μέρη από δύο 
ομάδες συζητητών με συντονιστές τον Καθηγητή 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς Αριστοτέλη Τζιαμπίρη 
και την ανταποκρίτρια της εφημερίδας Καθημερινή 
Κατερίνας Σώκου.

Μεταξύ των συζητητών, συμμετείχαν και οι 
καθηγητές του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, Χρήστος 
Χατζηεμμανουήλ, Αριστοτέλης Τζιαμπίρης, Ειρήνη 
Χειλά και Πέτρος Λιάκουρας.

Δείτε βίντεο από την εκδήλωση εδώ.

The Council for International Relations - Greece in cooperation with 
the Department of International and European Studies of the University of Piraeus and 

the Department of International, European and Area Studies of Panteion University present

CL Max Nikias University of Southern California

John Sitilides Trilogy Advisors

May Zanni Women Act

George Gigicos Republican Campaign Consultant

Endy Zemenides Hellenic American Leadership Council

Constantine Arvanitopoulos Tufts University

Harris Mylonas  George Washington University

Christos Hadjiemmanuil University of Piraeus

Marilena Koppa Panteion University

Vassilis Trigkas Schwarzman College, Tsinghua University

Eirini Cheila University of Piraeus

Petros Liacouras University of Piraeus

Charalampos Papasotiriou Panteion University

Konstantina Botsiou University of the Peloponnese

Vassilis Nedos Kathimerini

US ELECTIONS

2020
THE DAY AFTER 

Moderator
Aristotle Tziampiris 
University of Piraeus

Moderator
Katerina Sokou 
Kathimerini

19:00 - 20:30

NOV 5

20:30 -22:00

* this session will be held in Greek

*this session will be held in English 

EASTERN EUROPEAN SUMMER TIME

register HERE
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https://youtu.be/wh6Zyt2_CSg


Εκδηλώσεις

Κινεζο-Αμερικανικές Σχέσεις μετά τις Προεδρικές 
Εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών

Διαδικτυακή συζήτηση μεταξύ δύο κορυφαίων 
μελετητών του Κινέζου Καθηγητή Qingmin Zhang 
από το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου και του Καθηγητή 
Andrew Nathan από το Πανεπιστήμιο Columbia, 
πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2020, με 
θέμα τις Κινεζο-Αμερικανικές Σχέσεις μετά τις 
Προεδρικές Εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών. 

Συντονιστές της συζήτησης ήταν ο Καθηγητής του 
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς, Αριστοτέλης Τζιαμπίρης 
και ο Λέκτορας του Schwarzman College, Tsinghua 
University, Βασίλης Τρίγκας. 

Δείτε βίντεο από την εκδήλωση εδώ.
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https://youtu.be/ARxTtSVQGd0

