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Χαιρετισμός Προέδρου

Σας καλωσορίζουμε στο Εαρινό Ενημερωτικό Δελτίο του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι μεγάλη χαρά για εμάς να μοιραστούμε και πάλι μαζί σας πρόσφατες 
ενδιαφέρουσες δράσεις μας. 

Με ενθουσιασμό σας παρουσιάζουμε τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος ΔΕΣ ΠΑΠΕΙ, και τη 
συνεργασία του Πανεπιστημίου μας με το Κέντρο Παγκοσμίων Υποθέσεων του Πανεπιστημίου της Νέας 
Υόρκης, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος: «Αμερικανικές Σπουδές: Πολιτική, Στρατηγική και 
Οικονομία».

Είμαστε επίσης στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε σημαντικά ακαδημαϊκά νέα, όπως τη μελέτη 
του ρόλου της δημόσιας διπλωματίας στις διεθνείς σχέσεις της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου 
την οποία ανέλαβε ο Καθηγητής Αριστοτέλης Τζιαμπίρης, ως Επισκέπτης Ερευνητής στο Κέντρο 
Δημόσιας Διπλωματίας του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας, καθώς επίσης τη σημασία των 
διαπραγματεύσεων στις διεθνείς σχέσεις με την καθοριστική συμβολή του Καθηγητή Πέτρου Λιάκουρα στο 
Υπουργείο Εξωτερικών, τη συμμετοχή της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Μαριλένας Σημίτη στο συλλογικό 
τόμο The Oxford Handbook of Modern Greek Politics με το κεφάλαιο «Social Movements» και τη συμμετοχή 
ομάδας εργασίας του Τμήματος στο Forum «Η Ελλάδα το 2040».

Σε αυτό το τεύχος, θα δείτε την ερευνητική δραστηριότητα του εργαστηρίου Πληροφόρησης και 
Κυβερνοασφάλειας του οποίου στόχος είναι να αναδείξει τη σημασία της πληροφόρησης και του 
κυβερνοχώρου στις διεθνείς σχέσεις και στη διεθνή ασφάλεια.

Ακόμα, σας ενημερώνουμε για τις επιτυχίες αποφοίτων μας που ξεχώρισαν με τις δραστηριότητές τους.

Επίσης, το τμήμα οργάνωσε δυο διεθνείς συζητήσεις (webinars) για το ζήτημα της διασποράς των 
πυρηνικών όπλων και άλλων μέσων μαζικής καταστροφής όπως επίσης και για τον κλιμακούμενο 
στρατηγικό ανταγωνισμό μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας.

Καθώς διανύουμε την περίοδο των διακοπών και προετοιμαζόμαστε για το νέο ακαδημαϊκό έτος, πιστεύω 
ειλικρινά, ότι αυτό το ενημερωτικό δελτίο θα συνεχίσει να αποτελεί το συνδετικό κρίκο με τους πρώην 
φοιτητές μας και θα ενδυναμώνει τους δεσμούς μεταξύ διδασκόντων, φοιτητών και ταλαντούχων 
αποφοίτων που πραγματοποίησαν τις σπουδές τους στο Τμήμα ΔΕΣ ΠΑΠΕΙ. 

Σας ευχόμαστε καλές διακοπές και 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

Συνεργασία Πανεπιστημίου Πειραιώς 
με το Κέντρο Παγκοσμίων Υποθέσεων 
του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, σε συνεργασία 
με το Κέντρο Παγκοσμίων (CGA) υποθέσεων 
του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NYU), 
δημιούργησε το νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα: 
«Αμερικανικές Σπουδές: Πολιτική, Στρατηγική και 
Οικονομία».

Η συνεργασία αυτή υποστηρίζει εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες του Τμήματος και περιλαμβάνει 
υποστήριξη και καθοδήγηση στα μαθήματα που 
προσφέρονται στο Πρόγραμμα Αμερικανικών 
Σπουδών. 

Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να 
συμμετέχουν σε ακαδημαϊκά προγράμματα του CGA.

Επιπλέον, τους παρέχεται η δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν δημόσιες ή μόνο με πρόσκληση 
ακαδημαϊκές εκδηλώσεις.

Ακόμα, οργανώνονται θερινά προγράμματα στην 
Ελλάδα για τα οποία οι φοιτητές του Πανεπιστημίου 
της Νέας Υόρκης μπορούν να παρακολουθήσουν και 
να λάβουν ακαδημαϊκές πιστωτικές μονάδες.

Επιπρόσθετα οι φοιτητές του μεταπτυχιακού 
προγράμματος θα έχουν την δυνατότητα να 
αξιοποιούν τις ερευνητικές υποδομές του 
Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης για τις ανάγκες 
της διπλωματικής εργασίας τους.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

UNIVERSITY OF PIRAEUS
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Μεταπτυχιακές Σπουδές  
& Εκπαιδευτικές Συνεργασίες

Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Σπουδές
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 

ανταποκρίνεται στις επιστημονικές απαιτήσεις και προκλήσεις της δυναμικής 
και ανασυστασσόμενης διεθνούς πολιτικής και προσφέρει ολοκληρωμένη 

και εξειδικευμένη γνώση, σε όλο το φάσμα και τις πτυχές των διεθνών και 
ευρωπαϊκών σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site:
www.des.unipi.gr/el/msc/ma-ies

Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο & Οικονομία
Πρόκειται για το πρώτο αγγλόφωνο διεπιστημονικό Μεταπτυχιακό στην Ελλάδα 
και ένα από τα ελάχιστα στην Ευρώπη αφιερωμένο στη στρατηγική, το δίκαιο 
& τα οικονομικά της Ενέργειας. Η δομή του μεταπτυχιακού προγράμματος 
βασίζεται στη διεπιστημονικότητα και ενσωματώνει τα αιτήματα και τις 
προσδοκίες της αγοράς όπου στρατηγική, πολιτική, δίκαιο & οικονομία 
συμπλέκουν και αλληλοεπηρεάζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site:
www.des.unipi.gr/metaptichiako-stin-energia

Αμερικανικές Σπουδές:  
Πολιτική, Στρατηγική και Οικονομία

Είναι το πρώτο πρόγραμμα Master στις Αμερικανικές Σπουδές στην Ελλάδα και ένα 
από τα λίγα προγράμματα στη ΝΑ Ευρώπη αφιερωμένο στη διεπιστημονική μελέτη 

της πολιτικής, της στρατηγικής και της οικονομίας των Ηνωμένων Πολιτειών 
και έχει δημιουργηθεί σε συνεργασία με το Κέντρο Παγκόσμιων Υποθέσεων του 

Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site:
www.des.unipi.gr/en/msc/msc-american-studies

Διεθνείς κι Ευρωπαϊκές Πολιτικές 
στην Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα
Το πρόγραμμα παρέχει εξειδικευμένη γνώση στους τομείς των πολιτικών 
της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της έρευνας ως προς τη διεθνή κι 
ευρωπαϊκή διάστασή τους, κατάρτιση στελεχών υψηλού επιπέδου, ανάπτυξη 
των ικανοτήτων των στελεχών στο να οροθετηθούν και να αξιολογούν τα 
σύνθετα ζητήματα με διεπιστημονική προσέγγιση, αξιοποιώντας στο έπακρο τις 
υφιστάμενες γνώσεις και εμπειρίες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το site:
www.des.unipi.gr/el/msc/ma-edu
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Ακαδημαϊκά Νέα

Η δημόσια διπλωματία στις εξελισσόμενες 
διεθνείς σχέσεις της περιοχής 
της Ανατολικής Μεσογείου

Ο Καθηγητής Αριστοτέλης Τζιαμπίρης, Επιστημονικός Ερευνητής  
του Κέντρου Δημόσιας Διπλωματίας (CPD)  
του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας (USC)  
για το 2021-2022.

Ο Δρ. Αριστοτέλης Τζιαμπίρης, Καθηγητής 
Διεθνών Σχέσεων, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος: Αμερικανικές Σπουδές: Πολιτική, 
Στρατηγική και Οικονομία και Πρόεδρος του 
Συμβουλίου Διεθνών Σχέσεων Ελλάδος, ανέλαβε 
ως Επισκέπτης Ερευνητής στο Κέντρο Δημόσιας 
Διπλωματίας του Πανεπιστημίου της Νότιας 
Καλιφόρνιας, τη μελέτη του ζωτικού ρόλου της 
δημόσιας διπλωματίας στις εξελισσόμενες διεθνείς 
σχέσεις της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου.

Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο γύρω από τις 
διεθνείς σχέσεις, τη διπλωματία και την Ελληνική 
Ιστορία. Έχει δημοσιεύσει μια σειρά έργων για 
την ελληνική ιστορία και τις διεθνείς σχέσεις 
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική 
Μεσόγειο. Έχει επίσης αρθρογραφήσει σε 
ιστότοπους, όπως οι New York Times, το Jerusalem 
Post, το Huffington Post, οι Washington Times και το 
National Interest.

7



Ακαδημαϊκά Νέα

Διαπραγματεύσεις & Διεθνές Δίκαιο

Τι σημαίνει στο βιογραφικό policy oriented academic, 
σύμβουλος διεθνούς δικαίου; Αυτός είναι ο Καθηγητής 
Διεθνούς Δικαίου Πέτρος Λιάκουρας που διδάσκει από το 2001 
στο Τμήμα ΔΕΣ Διεθνές Δίκαιο, Δίκαιο Θάλασσας, Ελληνική 
Εξωτερική Πολιτική, καθώς και Διαπραγματεύσεις. Παράλληλα 
έχει διατηρήσει την ιδιότητα του συμβούλου διεθνούς 
δικαίου συμβάλλοντας με ανάλογους ρόλους στον τομέα 
των εισηγήσεων πολιτικής και εμπειρογνωμοσύνης για 
το Υπουργείο Εξωτερικών διαχρονικά.

Με γνώμονα την εφαρμογή του 
διεθνούς δικαίου, ως καθηγητής του 
διεθνούς δικαίου, έχοντας συνδέσει 
τη θεωρία με την πρακτική και με τις 
εμπειρικές προσλαμβάνουσες, έχει 
εστιάσει την έρευνα και συγγραφή 
του στις παραμέτρους διεθνούς 
δικαίου και διαπραγματεύσεων 
των Ελληνοτουρκικών Σχέσεων 
και του Κυπριακού Ζητήματος, 
στην αυτοδιάθεση, στις μεθόδους 
διευθέτησης διενέξεων, στη 
θεωρία και τεχνική των διεθνών 
πολιτικών διαπραγματεύσεων, τις 
θεσμικές όψεις της οργάνωσης της 
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και 
διπλωματίας, καθώς και στην policy-
oriented προσέγγιση του διεθνούς 
δικαίου. Πολλές από τις μελέτες του 
είναι το αποτέλεσμα ερωτημάτων 
που η χώρα μας ή ευρύτερα η διεθνής 
κοινότητα έχει να αντιμετωπίσει 
ως πριν την εφαρμογή δύσκολων 

και σύνθετων ζητημάτων διεθνούς 
δικαίου. Σε αυτό το πλαίσιο κινούνται 
οι μελέτες του, policy-oriented, 
πρωτότυπες με χρηστική αξία. 
Τη σύνδεση θεωρίας και πράξης 
μεταφέρει στις δραστηριότητες του 
στο Τμήμα τόσο στο προπτυχιακό όσο 
και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, 
το οποίο διευθύνει και με το οποίο 
με διεπιστημονικό χαρακτήρα 
στοχεύει στην εκπαίδευση νέων 
ηγετικών στελεχών. Το δε Εργαστήρι 
«Διαπραγμάτευση & Μεσολάβηση» 
που ίδρυσε επιδιώκει να προσφέρει 
σε δυνατότητα εκπαίδευσης και 
ανάπτυξης δεξιοτήτων γύρω από 
τεχνικές διαπραγματεύσεων. Και 
πάντα δίπλα στον φοιτητή ανέλαβε τη 
θέση του Συνηγόρου του. 
Η πολυετής συνεργασία και εμπειρία 
του με το Ελληνικό Υπουργείο 
Εξωτερικών προσθέτει αξία 
στο Τμήμα μας. Έχει υπηρετήσει 
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Ακαδημαϊκά Νέα

είτε ως σύμβουλος επί θεμάτων 
διεθνούς δικαίου, είτε ως μέλος 
του Επιστημονικού Συμβουλίου από 
Καθηγητές Διεθνούς Δικαίου με 
αρμοδιότητα τις γνωμοδοτήσεις σε 
σημαντικά θέματα διεθνούς δικαίου 
και νομικής στρατηγικής, είτε ως 
επιστημονικός διευθυντής του 
Κέντρου Ανάλυσης και Σχεδιασμού, 
υπηρεσιακή μονάδα του Υπουργείου 
Εξωτερικών με αποστολή τον 
σχεδιασμό και κατάρτιση της 
στρατηγικής της εξωτερικής 
πολιτικής της χώρας. 
Έχει επίσης διατελέσει νομικό 
στέλεχος στην τότε Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, σήμερα Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, στο Συμβούλιο της 
Ευρώπης, στο Στρασβούργο. Είναι 
ενεργό μέλος της ακαδημαϊκής 
κοινότητας με συμμετοχή στο δημόσιο 
διάλογο και συνέδρια, καθώς και 
παρουσία στον ημερήσιο τύπο, σε 
τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές 
εκπομπές και δελτία ειδήσεων. 
Η ενασχόληση και συμβολή του στην 
ζώσα ελληνική εξωτερική πολιτική 
έχει επισφραγίσει εμπειρία για μια 
σειρά θεμάτων και διαπραγματεύσεων 
ιδιαιτέρως γύρω από το δίκαιο 
θάλασσας και οριοθετήσεις. 
Έχει συμμετάσχει στη συνολική 
προετοιμασία και στρατηγική των 
διερευνητικών επαφών της Ελλάδας 
με την Τουρκία για την επίλυση των 
εκκρεμών ζητημάτων, από την πρώτη 

ημέρα διεξαγωγής τους το 2002. Μια 
ανάλυση της πρακτικής αυτής και 
των πτυχών της έχει δημοσιεύσει σε 
συλλογικό βιβλίο, για το Ελσίνκι, στο 
πλαίσιο κατανόησης της διαδικασίας 
διαπραγματεύσεων. Η συμμετοχή 
του ως ειδικού στην ελληνική 
αντιπροσωπεία στη διάσκεψη του 
Κυπριακού το 2017, από τη Γενεύη 
έως το Crans Montana, αλλά και η 
ενασχόληση του στην προηγούμενη 
μεσολάβηση των Ηνωμένων 
Εθνών το 2004, έχει συμβάλει με 
την επιστημονική υποστήριξη του 
στο δύσκολο παζλ επίλυσης των 
παραμέτρων δικαίου και πολιτικής 
του Κυπριακού. Ανάλογη είναι και 
η συμβολή του ως ειδικού από 
την πτυχή του δικαίου θάλασσας 
στις διαπραγματεύσεις περί την 
οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών με 
την Ιταλία, την Αίγυπτο καθώς και 
με την Αλβανία. Αυτό που έκανε τη 
διαφορά για τον ίδιο είναι η συμμετοχή 
του στη νομική επεξεργασία της 
Συμφωνίας των Πρεσπών το 2018, 
με την οποία λύθηκε επιτυχώς μια 
πολυχρόνια διαφορά, κατοχυρώνοντας 
και διαχωρίζοντας την ιστορία, 
τον πολιτισμό, τα χαρακτηριστικά 
και τα σύμβολα της κάθε πλευράς, 
αποκαθιστώντας μια εκκρεμή 
διένεξη και επιβάλλοντας την 
τήρηση με αλλαγή erga omnes του 
ονοματολογικού και της χρήσης του.
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Ακαδημαϊκά Νέα

Τα Κοινωνικά Κινήματα στο Ελληνικό 
Πολιτικό Σύστημα

H κ. Μαριλένα Σημίτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
συμμετείχε με το κεφάλαιο «Social Movements» στο συλλογικό τόμο 
K. Featherstone & D.Α. Sotiropoulos (eds.) 2020. The Oxford Handbook 
of Modern Greek Politics. Oxford: Oxford University Press.

Ο συλλογικός τόμος 
αποτελείται από 43 κεφάλαια 
που αναλύουν τις σχέσεις 
κράτους - οικονομία - αγοράς, 
τη διαδικασία εξευρωπαϊσμού, 
τις δημόσιες πολιτικές, την 
πολιτική κουλτούρα, τις 
κομματικές οικογένειες, το 
θεσμό της εκκλησίας, τις ομάδες 
συμφερόντων, τα κοινωνικά 
κινήματα, την τρομοκρατία, τα 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις 
διεθνείς σχέσεις και τέλος τις 
προσωπικότητες πολιτικών 
ηγετών. Κάθε κεφάλαιο του 
συλλογικού τόμου υιοθετεί μία 
συγκριτική οπτική, εντάσσοντας 
την περίπτωση της Ελλάδας στην 
ευρύτερη διεθνή εμπειρία.

Το κεφάλαιο «Social Movements» 
αναλύει διαφορετικά κινήματα 
(π.χ. το φοιτητικό, το φεμινιστικό, 
το οικολογικό, το κίνημα για 
μια δίκαιη παγκοσμιοποίηση) 
προκειμένου να αναδείξει τις 
συνέχειες και ασυνέχειες που 
καταγράφονται στον τομέα των 
κοινωνικών κινημάτων από τη 
μεταπολίτευση μέχρι σήμερα. 
Την περίοδο της μεταπολίτευσης 
κυριαρχούσε η ισχυρή επιρροή 
των πολιτικών κομμάτων στον 

τομέα των κοινωνικών κινημάτων 
με αποτέλεσμα να υπονομεύεται 
η αυτονομία των τελευταίων. Η 
τάση αυτή αρχίζει να εξασθενίζει 
σταθερά από τα τέλη της 
δεκαετίας του 1980 και έπειτα. 

Μπορεί κομματικοί συσχετισμοί 
να συνεχίζουν να συμμετέχουν 
σε κινηματικές δράσεις, αλλά 
αποτελούν πλέον έναν από 
τους πολλαπλούς φορείς που 
απαρτίζουν σύνθετα δίκτυα 
κινηματικών οργανώσεων 
και πρωτοβουλιών. Από τα 
τέλη της δεκαετίας του 
1990 και έπειτα ενισχύεται 
επίσης ο πειραματισμός 
με νέες μορφές διεθνικής 
οργάνωσης και κινητοποίησης. 
Τέλος, μία άλλη σημαντική 
ασυνέχεια με την περίοδο της 
μεταπολίτευσης είναι ότι στο 
παρελθόν τα κοινωνικά κινήματα 
στόχευαν αποκλειστικά στο 
μετασχηματισμό των επίσημων 
πολιτικών θεσμών.

Την τελευταία δεκαετία, 
όμως, έχουν πολλαπλασιαστεί 
οι κινηματικές δράσεις που 
εστιάζουν στην εφαρμογή 
προεικονιστικών πολιτικών στο 

πεδίο της κοινωνίας πολιτών. 
Η περίπτωση της Ελλάδας 
παρουσιάζει πολλές ομοιότητες 
με την περίπτωση της Γαλλίας 
όσον αφορά τις δομές πολιτικών 
ευκαιριών, τους φορείς που 
συμμετέχουν στους κύκλους 
διαμαρτυρίας και τα ρεπερτόρια 
δράσης των κινημάτων. Κοινή 
συνισταμένη και στις δύο 
περιπτώσεις είναι η έλλειψη 
θεσμοποίησης των κοινωνικών 
κινημάτων.
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Ακαδημαϊκά Νέα

Forum «Η Ελλάδα το 2040»

Ομάδα εργασίας αποτελούμενη από μέλη του Τμήματος ΔΕΣ ΠΑΠΕΙ με επί κεφαλής 
τον Επίτιμο Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Ναύαρχο Π. Χηνοφώτη, θα παρουσιάσουν μελέτη στο 
Forum «Η Ελλάδα το 2040» που διοργανώνει η Επιτροπή «Ελλάδα 2021».

Στα πλαίσια του εορτασμού των 
200 χρόνων μετά την Επανάσταση 
του 1821, μέλη του Τμήματος 
ΔΕΣ ΠΑΠΕΙ μαζί με τον πρώην 
αρχηγό ΓΕΕΘΑ εκπονούν μελέτη 
με αντικείμενο τις Δυνατότητες 
Ανάδειξης και Αξιοποίησης της 
ήπιας ισχύος της Ελλάδας. 

Οι θεματικές ενότητες που 
αναλύονται στη μελέτη αυτή είναι:

α)  Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, 
Ναύαρχος Π. Χηνοφώτης: 
Θάλασσα και Ήπια Ισχύς

β)  Καθηγητής κ Α. Πλατιάς: Ήπια 
Ισχύς και Υψηλή Στρατηγική

γ)  Επ. Καθηγητής κ. Η. 
Παπαγιαννόπουλος: Πολιτιστική 
Διπλωματία και Ήπια Ισχύς

δ)  Επ. Καθηγητής κ. Α. Σαμαράς: 
Εικόνες Κρατών και Nation 
Branding

ε)  Επ. Καθηγητής κ. Ι. 
Κωνσταντόπουλος: Θεωρητική 
Εξέλιξη Ήπιας Ισχύος και Best 
Practices

Το Forum «Η Ελλάδα το 
2040» διοργανώνεται από την 
Επιτροπή «Ελλάδα 2021» και θα 
πραγματοποιηθεί από 19 έως 21 
Οκτωβρίου 2021 στο Ζάππειο 
Μέγαρο.
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Ερευνητικά Νέα

Εργαστήριο Πληροφόρησης 
και Κυβερνοασφάλειας

Το Εργαστήριο Πληροφόρησης και 
Κυβερνοασφάλειας του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών ιδρύθηκε το 2015 
(ΦΕΚ 119, τ. Β’, 22/06/2015). Με 
απόφασή της, η Γενική Συνέλευση 
του Τμήματος όρισε τον Επίκουρο 
Καθηγητή κ. Ανδρέα Λιαρόπουλο 
Διευθυντή του Εργαστηρίου. 
Στόχος του Εργαστηρίου 
είναι να αναδείξει τη σημασία 
της πληροφόρησης και του 
κυβερνοχώρου για τις διεθνείς 
σχέσεις και τη διεθνή ασφάλεια. 
Το Εργαστήριο συμβάλει στη 
γεφύρωση του επιστημονικού 
πεδίου των Διεθνών Σχέσεων με 
αυτά των Σπουδών Πληροφόρησης 
(Intelligence Studies) και της 
Κυβερνοπολιτικής (Cyber-politics).
Η ερευνητική δραστηριότητα του 
Εργαστηρίου καλύπτει μεταξύ 
άλλων τις παρακάτω θεματικές: 
τη λειτουργία των υπηρεσιών 
πληροφοριών, την αναδιάρθρωση 
των υπηρεσιών πληροφοριών και 
ασφαλείας, την αντιπληροφόρηση, 
τη σχέση πληροφόρησης και 
ηθικής, τη σχέση πληροφόρησης 
και δημοκρατίας, την 

οικονομική κατασκοπεία, τη 
σχέση πληροφόρησης και 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, 
την κυβερνοασφάλεια, την 
κυβερνoτρομοκρατία, τη 
διακυβέρνηση του κυβερνοχώρου 
καθώς και τις υβριδικές απειλές.
Στη διάρκεια της λειτουργίας 
του το Εργαστήριο έχει 
συνδιοργανώσει συνέδρια (π.χ. 
7ο Επιστημονικό Συνέδριο με 
θέμα: Κοινωνία της Επιτήρησης: 
Από την Κυβερνοασφάλεια στα 
Fake News: Μέσα, Μηνύματα, 
Στρατηγικές, συνδιοργάνωση 
με το Εργαστήριο Στρατηγικής 
Επικοινωνίας και Μέσων 
Ενημέρωσης του Τμήματος) 
και ομιλίες ακαδημαϊκών 
και θεσμικών παραγόντων 
(π.χ. ομιλία του Αρχηγού του 
Γενικού Επιτελείου Στρατού 
Αντιστράτηγου κ. Αλκιβιάδη 
Στεφανή με θέμα: «Πολιτική 
Εθνικής Ασφάλειας με έμφαση 
στην έγκαιρη προειδοποίηση» 
και ομιλία του Καθηγητή του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. 
Νικόλαου Κυριαζή με θέμα «Η 
σημασία της Πληροφόρησης στον 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο»). 
Επίσης, έχει οργανώσει ομιλίες 
με συμμετοχή ερευνητών από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό και έχει 
δημοσιεύσει κείμενα εργασίας.
Στο πλαίσιο των ερευνητικών 
δράσεων έχουν γίνει δημοσιεύσεις 
σε ξένα επιστημονικά περιοδικά 
όπως το Journal of Information 
Warfare, το International Journal 
of Cyberwarfare and Terrorism 
και το Journal of Intelligence 
History, αλλά και σε ελληνικά 
περιοδικά όπως η Ναυτική 
Επιθεώρηση και η Αεροπορική 
Επιθεώρηση. Παράλληλα έχουν 
πραγματοποιηθεί δημοσιεύσεις 
σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια 
όπως το European Conference on 
Cyberwarfare and Security και σε 
συλλογικούς τόμους που έχουν 
εκδοθεί από διεθνείς εκδοτικούς 
οίκους όπως των Springer και 
Edward Elgar. Τέλος, το 2021 
το Εργαστήριο σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης εκπόνησε 
ερευνητική μελέτη με τίτλο 
«Οι υβριδικές απειλές σε σχέση 
με την Ελλάδα και οι τρόποι 
αντιμετώπισης τους».

Για περισσότερες πληροφορίες, 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του 
Εργαστηρίου: www.des.unipi.gr/el/
ergastiria/ic
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Υποψήφιοι Διδάκτορες

Η μετάλλαξη της Τρομοκρατίας  
με τη χρήση του Κυβερνοχώρου

Η κα. Ελένη Καψοκόλη, υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ερευνά την 
ανάδειξη ενός νέου είδους τρομοκρατίας με τη χρήση των τεχνολογιών 
πληροφοριών και επικοινωνιών από τις ισλαμικές τρομοκρατικές 
οργανώσεις.

Είμαι υποψήφια διδάκτωρ στο 
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Πανεπιστήμιου 
Πειραιώς με επιβλέποντα τον 
καθηγητή και Πρόεδρο του 
Τμήματος, κύριο Αθανάσιο Πλατιά. 
Ο τίτλος της διατριβής μου είναι 
«Η μετάλλαξη της Τρομοκρατίας 
με τη χρήση του Κυβερνοχώρου: 
η περίπτωση της Ισλαμικής 
Τρομοκρατίας».
Είμαι πτυχιούχος του Τμήματος 
Πολιτικών Επιστημών και 
Δημόσιας Διοίκησης του 
Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και 
κάτοχος μεταπτυχιακού 
διπλώματος στις Διεθνείς 
Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές 
του Παντείου Πανεπιστημίου 
Κοινωνικών και Πολιτικών 
Επιστημών. 
Αποφάσισα να κάνω διδακτορικό 
στο ΔΕΣ του ΠΑΠΕΙ γιατί 
είναι ένα δυναμικό τμήμα που 
χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια 
και προσφέρει τη δυνατότητα 
έρευνας σε σύγχρονα αντικείμενα 
όπως η τρομοκρατία και 
ο κυβερνοχώρος. Στο ΔΕΣ 
υπάρχει ένα γόνιμο ακαδημαϊκό 
περιβάλλον που μου επιτρέπει 

να διεξάγω αποτελεσματικά την 
έρευνα μου. 
Τις τελευταίες δεκαετίες, 
παρατηρούμε τη μετάλλαξη του 
φαινομένου της τρομοκρατίας, 
με τη διαρκή χρήση των 
τεχνολογιών πληροφοριών 
και επικοινωνιών. Οι «νέοι» 
τρομοκράτες χρησιμοποιούν τον 
κυβερνοχώρο ως μέσο και θέατρο 
επιχειρήσεων, για την επίτευξη 
των πολιτικών τους στόχων.
Ο κυβερνοχώρος είναι ένα πεδίο 
άναρχο, χωρίς γεωγραφικά όρια 
και αποτελεσματικό έλεγχο, που 
επιτρέπει την εξάπλωση της 
τρομοκρατίας. Η εκτεταμένη 
χρήση του κυβερνοχώρου από 
τις ισλαμικές τρομοκρατικές 
οργανώσεις αποτελεί πρόκληση 
για τις σύγχρονες δημοκρατίες 
και απειλή για τη διεθνή 
ασφάλεια. 
Κατά τη διάρκεια της έρευνας 
μου, η συνεργασία μου με τους 
διδάσκοντες του τμήματος 
καθώς και η συμμετοχή μου σε 
διεθνή συνέδρια, μου πρόσφεραν 
τη δυνατότητα να εξελιχθώ 
σε προσωπικό και ακαδημαϊκό 
επίπεδο. 
Ως υπότροφος του Ευρωπαϊκού 

Κολεγίου Ασφάλειας και Άμυνας 
(European Security and Defence 
College- ESDC) είχα την ευκαιρία 
να συμμετάσχω σε διεθνή 
εκπαιδευτικά σεμινάρια και 
επιμορφωτικά προγράμματα από 
εκπροσώπους των θεσμικών 
οργάνων και φορέων της Ε.Ε. 
Στο πλαίσιο των δράσεων του 
Εργαστηρίου Πληροφόρησης 
και Κυβερνοασφάλειας του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
ασχολούμαι με την μελέτη 
θεμάτων, τα οποία είναι 
συμβατά με τα ερευνητικά μου 
ενδιαφέροντα (ευρωπαϊκή 
άμυνα και ασφάλεια, 
τρομοκρατία, κυβερνοασφάλεια, 
κυβερνοτρομοκρατία). 
Αποτελεί μεγάλη τιμή για μένα 
να είμαι μέλος της «οικογένειας» 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς και 
εύχομαι μελλοντικά να μπορώ να 
συνεισφέρω στο ακαδημαϊκό του 
έργο. 
Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς 
παρέχοντας ένα υψηλό επίπεδο 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων, προσφέρει στους 
αποφοίτους του άρτια κατάρτιση, 
ακαδημαϊκή και επαγγελματική 
εξέλιξη.
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Νέα Αποφοίτων

Η απειλή των «κρατών παριών» 
στο διεθνές σύστημα

Ο Νικόλαος Λάμπας, Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων 
και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και συντονιστής του προγράμματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο κολλέγιο Deree, 
ερευνά την απειλή των «κρατών παριών» στο διεθνές σύστημα.

Αποφοίτησα από το τμήμα 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς το 2009. Κατόπιν 
συνέχισα τις σπουδές στο 
University of Aberdeen όπου 
και ολοκλήρωσα με άριστα 
το μεταπτυχιακό μου στις 
Στρατηγικές Σπουδές.

Απέσπασα υποτροφία για τις 
διδακτορικές μου σπουδές στο 
University of Reading τις οποίες 
και ολοκλήρωσα το 2016. 

Τα ερευνητικά μου ενδιαφέρονται 
σχετίζονται με την απειλή 
των «κρατών παριών» στο 
διεθνές σύστημα. Επιπλέον, 
έχω δημοσιεύσει άρθρα που 
αναλύουν την σύνδεση ανάμεσα 
στην τρομοκρατία και το 
μεταναστευτικό. Τελευταία 
ασχολούμαι με την εφαρμογή 
της θεωρίας ασφαλειοποίησης 
ως τρόπου διαχείρισης της 
πανδημίας Covid-19. 

Το 2016 ξεκίνησα να διδάσκω 
στο Πανεπιστήμιο Πειραιά ως 
Πανεπιστημιακός Υπότροφος. 
Επιπλέον, έχω διδάξει στην Σχολή 
Ευελπίδων, στην Ναυτική Σχολή 
Πολέμου, στην Πυροσβεστική 
Ακαδημία, στο Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο, στην Σχολή 
Αξιωματικών της Ελληνικής 
Αστυνομίας καθώς και στην 
Σχολή Εθνικής Άμυνας. Από το 
2019, διδάσκω στο Αμερικανικό 
Κολλέγιο Deree ως Επίκουρος 
Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων 
και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων 
και επιπλέον έχω αναλάβει τον 
συντονισμό του προγράμματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων στο Κολέγιο. 

Το βιβλίο μου «Η.Π.Α. και Κράτη 
Παρίες» αναλύει την εξέλιξη των 
σχέσεων ανάμεσα στις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής και τα 
κράτη «παρίες». Βασιζόμενος 
σε πρωτογενείς πηγές από το 
Αμερικανικό Κογκρέσο και την 

Γερουσία επιχειρώ να αναδείξω 
την ασυνέπεια της εξωτερικής 
πολιτικής των Η.Π.Α απέναντι 
στα κράτη του Ιράκ, του Ιράν και 
της Βορείου Κορέας κατά την 
διάρκεια των προεδριών Clinton 
και Bush.

Τα άμεσα σχέδια μου είναι 
να συνεχίσω την έρευνα μου 
σχετικά με την αντιμετώπιση 
των «κρατών παριών» και να 
επεκταθώ στο ζήτημα της 
ασφαλειοποίησης της απειλής. 

Η μοναδική συμβουλή που θα 
μπορούσα να δώσω στους 
απόφοιτους του ΔΕΣ είναι να μην 
θεωρήσουν το πτυχίο τους το 
«τέλος» της διαδρομής τους. Ο 
τομέας των Διεθνών Σχέσεων 
εν γένει προσφέρει μια ευρεία 
γκάμα δεξιοτήτων που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν σε πολλές 
διαφορετικές καριέρες.
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Ο Πρωταθλητισμός ως μέσο προσέγγισης των 
χωρών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο

Η θέληση, ο προγραμματισμός, ο καταμερισμός χρόνου καθώς και 
η συνεχής στοχοπροσήλωση, αποτέλεσαν τους παράγοντες επιτυχίας 
της Διεθνούς Πρωταθλήτριας Υδατοσφαίρισης Άλκηστης Αβραμίδου, 
τόσο στον αθλητισμό όσο και στις σπουδές.

Θα ήθελα να εκφράσω γενικότερα την ικανοποίησή 
μου για τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, αλλά 
και ειδικότερα τη χαρά μου, που αποφοίτησα από το 
τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του ΠΑΠΕΙ.
Ο πρωταθλητισμός συνδυάζεται δύσκολα με 
πανεπιστημιακές σπουδές, γιατί είναι ιδιαίτερα 
απαιτητικός τόσο από άποψη χρόνου, όσο και πλήρους 
αφοσίωσης. Για να συνδυασθούν αυτά τα δύο με 
επιτυχία χρειάζεται θέληση, προγραμματισμός, 
καταμερισμός χρόνου, καθώς και συνεχής 
στοχοπροσήλωση.
Το περιβάλλον του ΠΑΠΕΙ το αντιμετώπισα με 
τον ανάλογο σεβασμό, που απαιτεί ένα ανώτατο 
εκπαιδευτικό Ίδρυμα και με μεγάλο επιστημονικό 
ενδιαφέρον.
Ξεκίνησα μεταπτυχιακές σπουδές στο Ελληνικό 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο με αντικείμενο «Κοινωνιολογία 
και Αθλητισμός».
Κατέχω πτυχίο δύο ξένων γλωσσών, τόσο 
στην αγγλική, όσο και στη γερμανική γλώσσα, 
αναγνωρισμένο πτυχίο πληροφορικής ECDL, καθώς και 
πτυχίο Προπονητικής ΓΓΑ Γ' κατηγορίας.
Η αλληλεπίδραση πρωταθλητισμού και σπουδών είναι 
ιδιαίτερα ουσιαστική στην πορεία μου για την εργασία 
μου.
Τα όνειρα για το μέλλον είναι πολλά. Θεωρώ ότι ο 
πρωταθλητισμός μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη 
προσέγγιση των χωρών σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 
επίπεδο, μέσα από ένα πρίσμα ανταλλαγής καλών 
πρακτικών, που αφορούν την ανθρώπινη επικοινωνία 
και συνεργασία με διάθεση κατανόησης των 
διαφορετικών πολιτισμών και ανθρώπων.
Οι σπουδές μου στο ΠΑΠΕΙ και ιδιαίτερα στο 
συγκεκριμένο τμήμα ΔΕΣ αποτέλεσαν το πλαίσιο για 
να πραγματοποιήσω το εργασιακό μου όνειρο, μια 

θέση εργασίας ως πτυχιούχος ΔΕΣ, στο υπουργείο 
Εξωτερικών.
Στο Υπουργείο Εξωτερικών εργάζομαι στον τομέα της 
ενημέρωσης.
Θα ήθελα να είμαι παραγωγική και αποτελεσματική 
στην εργασία μου, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μου.
Είμαι πρόθυμη αν χρειασθεί να συμβάλω όσο 
περισσότερο μπορώ, καταθέτοντας τις εμπειρίες, τα 
βιώματα και τους προβληματισμούς, που απέκτησα 
κατά την ενεργό δράση μου στην υδατοσφαίριση ως 
διεθνής πρωταθλήτρια. 
Γιατί το σύστημα αξιών του αθλητισμού/
πρωταθλητισμού στηρίζεται στην ευγενή άμιλλα, 
αλλά και στο πνεύμα συνεργασίας για το κοινό 
καλό της ομάδας, με σύμπνοια, αλληλοϋποστήριξη, 
αλληλεγγύη και συλλογική προσπάθεια. Αυτές είναι οι 
προϋποθέσεις για την επιτυχία τόσο αθλητικών, όσο 
και κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων σε εθνικό, 
ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.
Νομίζω πως γενικός γνώμονας για να πετύχει κανείς 
σε αυτό που στοχεύει μετά τις σπουδές, είναι να 
διαθέτει αυτοεκτίμηση, πίστη στις δεξιότητές του 
με διαρκή προσπάθεια για βελτίωση, προσήλωση στο 
στόχο και αίσθημα ευθύνης, γιατί είμαστε πολίτες μιας 
κοινωνίας με αξίες και στοχεύουμε σε ένα καλύτερο 
κόσμο.
Τέλος, πιστεύω ότι ο αθλητισμός και η επιστήμη, 
όταν βασίζονται στη συνεργασία και στη συλλογική 
προσπάθεια για την πρόοδο και έχουν κοινούς 
στόχους, ιδεώδη και αξίες, τότε κινητοποιούν τους 
ανθρώπους αυτής της κοινωνίας σε δημιουργικούς 
αγώνες, καθέναν στον τομέα του, για να βελτιώνονται 
καθημερινά σαν πολίτες, σαν αθλητές, σαν 
επιστήμονες, με προσπάθεια και στόχο για το 
καλύτερο!

Νέα Αποφοίτων
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Εκδηλώσεις

Nuclear Proliferation:  
Challenges, Policies and Arms Control Regime

Το Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών 
της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών & 
Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
και το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων διοργάνωσε 
διαδικτυακή συζήτηση με τίτλο «Nuclear 
Proliferation: Challenges, Policies and Arms Control 
Regime», στις 8 Μαρτίου 2021, με ομιλητές την κ. 
Angela Kane, Ύπατη Εκπρόσωπο των Ηνωμένων 
Εθνών για Υποθέσεις Αφοπλισμού (2012-15) και τον 
κ. Ariel (Eli) Levite, Στέλεχος, Πρόγραμμα Πυρηνικής 
Πολιτικής, Carnegie Endowment for International 
Peace.
Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Καθηγητής 
Στρατηγικής του Τμήματος Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
Αθανάσιος Πλατιάς και ο Λέκτορας του Schwarzman 
College, Tsinghua University, Βασίλης Τρίγκας.
Σκοπός της συζήτησης ήταν να παρουσιαστούν 
οι προκλήσεις, οι πολιτικές και το καθεστώς 
ελέγχου εξοπλισμού σε σχέση με τη διασπορά των 
πυρηνικών όπλων. 
Χαιρετισμό απηύθυνε ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Εθνικής Άμυνας, κ. Αλκιβιάδης Στεφανής, ενώ 
Συντονίστρια της συζήτησης ήταν η κ. Μαριλένα 
Κοππά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Συγκριτικής 
Πολιτικής του Πάντειου Πανεπιστημίου.

Διαβάστε περισσότερα για την εκδήλωση εδώ.
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http://www.des.unipi.gr/el/undergraduate/announcements/item/2020-nuclear-proliferation-challenges-policies-and-arms-control-regime


Εκδηλώσεις

Η Παγίδα του Θουκυδίδη:  
Υψηλή Στρατηγική και Μεταβολές Ισχύος

Στις 3 Ιουνίου 2021, το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων 
Ελλάδος, σε συνεργασία με το Τμήμα Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
και το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας πραγματοποίησαν 
διαδικτυακή συζήτηση με τίτλο «Thucydides’ Trap: 
Grand Strategy and Power Transition» όπου έγινε 
ανάλυση της ενδεχόμενης σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ 
και Κίνας.

Συζητητές της εκδήλωσης ήταν οι: Andrew Novo (US 
National Defense University), Ηλίας Κουσκουβέλης 
(Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), Βασίλης Τρίγκας 
(Schwarzman College, Tsinghua University). 
Συντονιστής της συζήτησης ήταν ο Καθηγητής 
Στρατηγικής και Πρόεδρος του Τμήματος Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς Αθανάσιος Πλατιάς.

Μπορείτε να δείτε βίντεο της εκδήλωσης: εδώ.
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https://youtu.be/s7klDW2gtkY


Εκδηλώσεις

Επιλογή του Βραβείου Goncourt  
για την Ελλάδα
Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
συμμετείχε με κριτική επιτροπή φοιτητών στη 
διαδικτυακή εκδήλωση για την επιλογή του 
λογοτεχνικού βραβείου Goncourt Ελλάδος 2021. 
Την εκδήλωση οργάνωσε το Γαλλικό Ινστιτούτο 
Θεσσαλονίκης και Ελλάδος.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο γνωστός 
συγγραφέας Πιερ Ασουλίν, μέλος της Γαλλικής 
Ακαδημίας Goncourt. 
Το βραβείο απονεμήθηκε με 7 στις 11 ψήφους 
στη συγγραφέα από το Καμερούν κ. Ντζαϊλί 
Αμαντού Αμάλ για το έργο της. Οι ανυπόμονες 
(Les impatientes), το οποίο μιλάει για την 
πραγματικότητα που βιώνουν οι γυναίκες στις 
Υποσαχάριες περιοχές (γάμος πρώιμο και 
εξαναγκαστικό πριν την ενηλικίωση, βία, πολυγαμία, 
βιασμούς, κ.τ.λ.). 
Η κριτική επιτροπή του Τμήματος ΔΕΣ ΠΑΠΕΙ 
πρότεινε αυτό το έργο με αιτιολογημένη αναφορά, η 
οποία συντάχθηκε στα γαλλικά από τις φοιτήτριες/
τους φοιτητές του τμήματος.

Το Τμήμα ΔΕΣ ΠΑΠΕΙ, υπό τον συντονισμό του 
μέλους του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
κου Χρήστου Νίκου και του Αναπληρωτή Καθηγητή 
Χαράλαμπου Γκούσιου, συμμετείχε με 5 φοιτήτριες/
φοιτητές. 
Καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς διοργανώθηκαν 
λέσχες ανάγνωσης όπου συζητήθηκαν τα 4 
μυθιστορήματα προς μελέτη και η επιτροπή 
συμμετείχε σε όλες τις εκδηλώσεις-συναντήσεις 
που διοργάνωνε το Γαλλικό Ινστιτούτο 
Θεσσαλονίκης. 
Στη διαδικτυακή εκδήλωση, το Τμήμα εκπροσώπησε 
η φοιτήτρια κυρία Αγγελική-Εμμανουέλλα 
Μπουλταδάκη, με μεγάλη επιτυχία.
Τέλος, κείμενο σχετικά με την εμπειρία της 
συμμετοχής της κριτικής επιτροπής του ΠΑΠΕΙ, θα 
συνταχθεί από τους συντονιστές και τη φοιτήτρια 
κυρία Μπουλταδάκη, και θα δημοσιευθεί στον Τύπο 
της Θεσσαλονίκης.
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