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Χαιρετισμός Προέδρου

Σας καλωσορίζουμε στο Χειμερινό Ενημερωτικό Δελτίο, με το οποίο σας ενημερώνουμε για τα νέα του 
Τμήματος.
Αυτό το εξάμηνο, η λειτουργία του Τμήματος και κυρίως η διδακτική διαδικασία ήταν ιδιαίτερα απαιτητική 
λόγω της πανδημίας και τα μέλη του Τμήματος έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να ανταπεξέλθουν. 
Στο τεύχος αυτό:

 y Υποδεχόμαστε, ένα νέο μέλος Διδακτικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΔΕΠ), την Καθηγήτρια 
Κωνσταντίνα Μπότσιου με γνωστικό αντικείμενο Πολιτική Ιστορία και Διεθνείς Σχέσεις.

 y Ανακοινώνουμε την ανανέωση της θητείας της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας κ. Φ. Ασδεράκη ως 
Προέδρου της Διδακτορικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου.

 y Παρουσιάζουμε την απονομή του «Themistocles Award» στον καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής στο 
Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης, μέλος της Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ και προέδρου της 
Αμερικανικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης, κ. Robert Jervis.

 y Παρουσιάζουμε την έναρξη της συνεργασίας του μεταπτυχιακού προγράμματος «American Studies: 
Politics, Strategy and Economics», με το New York University’s Center for Global Affairs, με την εναρκτήρια 
τελετή να προσφωνεί ο Αμερικανός Πρέσβης κ. Τζέφρυ Ρ. Πάιατ.

 y Στα πλαίσια της συνεργασίας του Τμήματος με το ΓΕΕΘΑ, ενημερώνουμε για την προσφορά σε μέλη 
των Ενόπλων Δυνάμεων δύο υποτροφιών για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «American Studies: Politics, Strategy and Economics».

 y Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών MSc in Energy: Strategy, Law & Economics, 
ανακοινώνουμε τη θέσπιση του Βραβείου Ειρήνης και Συνεργασίας των Βαλκανικών Λαών για τη στήριξη 
της επιστημονικής έρευνας στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής και των διεθνών σχέσεων της περιοχής 
των Βαλκανίων.

 y Κοινοποιούμε την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ «Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου (ΔΕΣΦΑ) και MSc in Energy: Strategy, Law & Economics του Τμήματος ΔΕΣ.

 y Παρουσιάζουμε τη διάλεξη του πρώην Επιτρόπου και πρώην Υπουργού κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου στους 
μεταπτυχιακούς μας φοιτητές, καθώς και δράσεις από την εκπαιδευτική εκδρομή των μεταπτυχιακών 
φοιτητών στην Ενέργεια, στην Κεφαλονιά.

 y Ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση δύο υβριδικών συζητήσεων με ομιλητές τον κ. Pierre Vimont, 
Πρέσβη της Γαλλίας και Ανώτερο Συνεργάτη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Carnegie και τον κ. Χρυσόστομο 
Νικία, ομότιμο Πρόεδρο του Πανεπιστημίου της Νοτίου Καλιφόρνιας.

 y Στα πλαίσια των σχέσεών μας με τους αποφοίτους, παρουσιάζουμε τον απόφοιτο του τμήματος Αντώνη 
Τσαμούλη ο οποίος έδωσε διάλεξη για την επαγγελματική του σταδιοδρομία στους Ευρωπαϊκούς 
Θεσμούς.

 y Τέλος, παρουσιάζουμε τέσσερα νέα εκδοθέντα βιβλία μελών ΔΕΠ.

Σας ευχόμαστε 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

Απονομή τιμητικού διδακτορικού 
στον Πρόεδρο του Ισραήλ Mr. Reuven 
(Ruvi) Rivlin

Επίσκεψη ΠΜΣ της Ενέργειας 
στις εγκαταστάσεις 
της ELPEDISON

Εκδήλωση του Joint Eastern-
Mediterranean Jean Monnet Centre 

of Excellence in Research and 
Teaching of the European Studies 

(Ίδρυμα Λασκαρίδη)

Επίσκεψη των μεταπτυχιακών 
φοιτητών στην Πρεσβεία των ΗΠΑ.

Απονομή του βραβείου Προμηθέας στον Πρέσβη Dr Richard Morningstar 
στην εκδήλωση 21st Energy Security: The United States, Europe, and Greece 
(Ίδρυμα Λασκαρίδη)

Στιγμιότυπα από δραστηριότητες 
του Τμήματος ΔΕΣ
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Ακαδημαϊκά Νέα

Εκλογή της κ. Κωνσταντίνας Μπότσιου 
ως καθηγήτριας πρώτης βαθμίδας

H κ. Κωνσταντίνα Ε. Μπότσιου, 
εξελέγη σε θέση πρωτοβάθμιας 
καθηγήτριας Πολιτικής Ιστορίας 
και Διεθνών Σχέσεων στο 
τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών της Σχολής Οικονομικών 
Επιχειρηματικών και Διεθνών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς.
Είναι αριστούχος απόφοιτος του 
Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και διδάκτωρ Ιστορίας του 
Πανεπιστημίου Tübingen. 
Δίδαξε ως Ειδική Επιστήμων και 
Λέκτορας στο Τμήμα Πολιτικής 
Επιστήμης και Δημόσιας 
Διοίκησης του Πανεπιστημίου 
Αθηνών (1999-2008), στη συνέχεια 
ως Αναπλ. Καθηγήτρια στο 
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 
και Διεθνών Σχέσεων του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, 
όπου διετέλεσε Αντιπρύτανις/
Αναπλ. Πρύτανη Οικονομικών, 
Σπουδών, Διασφάλισης Ποιότητας 
(2012-2015), και Διευθύντρια του 
Κέντρου Ελληνικής και Διεθνούς 
Ιστορίας. Από το 2015 είναι 
Επισκέπτρια Καθηγήτρια στη 
Σχολή Εθνικής Άμυνας. 
Διετέλεσε Αναπληρώτρια 
Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Αριστείας Jean Monnet 

του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
Γενική Διευθύντρια του Ινστιτούτου 
Δημοκρατίας Κωνσταντίνος 
Καραμανλής. Από το 2020 είναι 
Γενική Διευθύντρια του Συμβουλίου 
Διεθνών Σχέσεων (CfIR).
Συμμετείχε στο εφορευτικό/
ακαδημαϊκό συμβούλιο της 
Εθνικής Βιβλιοθήκης της 
Ελλάδος, του Ιδρύματος της 
Βουλής, του Ιδρύματος Wilfried 
Martens κ.ά. Έλαβε υποτροφίες 
IKY, Erasmus, LSE IDEAS, US 
Ιnternational Visitors Leadership 
Program, DAAD, Γραμμένου 
Καραμανλή, Ανδρεάδη, κ.ά. 
Οι πολυάριθμες δημοσιεύσεις 
της για την σύγχρονη ιστορία, 
τον ψυχρό πόλεμο, την 
ελληνική εξωτερική πολιτική, 
την ευρωπαϊκή ενοποίηση, 
τις ευρωατλαντικές σχέσεις 
περιλαμβάνουν τα βιβλία 
(ενδεικτικά): Η πορεία της 
Ελλάδας προς την Ευρώπη, 
1947-1961 (1999, στα γερμανικά), 
Τετράδια Κοινοβουλευτικού 
Λόγου (2010), επιμ., The 
Founders of European Integration 
(2013) επιμ. με C. Svolopoulos, 
The Balkans in the Cold War 
(2017/2019), επιμ. με S. Rajak et 
al., 1821. Από την Επανάσταση στο 
Κράτος, επιμ. με Σ. Ριζά (2021).
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Ακαδημαϊκά Νέα

Παραλαβή Υποτροφιών του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Την Τετάρτη 1 Σεπτεμβρίου 
2021, σε εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε στην 
αίθουσα του του ΣΑΓΕ, ο 
Καθηγητής Στρατηγικής και 
Πρόεδρος του Τμήματος ΔΕΣ 
ΠΑΠΕΙ κ. Αθανάσιος Πλατιάς 
μαζί με τον Καθηγητή Διεθνών 
Σχέσεων κ. Αριστοτέλη 
Τζιαμπίρη, παραχώρησαν δύο 
υποτροφίες στο προσωπικό 
των Ενόπλων Δυνάμεων 
για την παρακολούθηση του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο 
«American Studies: Politics, 
Strategy and Economics», το οποίο 
καλύπτει ένα σημαντικό κενό 
στον τομέα των Αμερικανικών 
Σπουδών καθώς δεν υπάρχει 
αντίστοιχο σε άλλο Ελληνικό 
Πανεπιστήμιο, σε προπτυχιακό 
ή μεταπτυχιακό επίπεδο, και 

αποτελεί ένα διεθνολογικό 
πρόγραμμα που ανοίγει 
στρατηγικούς ορίζοντες στα 
στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. 
Τις υποτροφίες παρέλαβε ο 
Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Στρατηγός 
Κωνσταντίνος Φλώρος, ο οποίος 
ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς για τη δυνατότητα 
που χορηγήθηκε σε δύο στελέχη 
των Ενόπλων Δυνάμεων που 
πληρούν τα σχετικά προσόντα 
να εμβαθύνουν στην πολιτική, 
την ιστορία, την οικονομία και 
τις διεθνείς σχέσεις των ΗΠΑ, 
τονίζοντας ότι αυτή η προσφορά 
έλαβε χώρα σε μια χρονική 
περίοδο που οι αμυντικές 
σχέσεις Ελλάδος και ΗΠΑ έχουν 
αναβαθμιστεί ποιοτικά και 
ποσοτικά προς όφελος και των 
δύο μερών.
Στη συνέχεια, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, 

αναφέρθηκε στην ευκαιρία που 
δίδεται στα δύο αυτά στελέχη, 
να κατανοήσουν σε βάθος την 
περιφερειακή πολιτική των 
ΗΠΑ στο πολύπλοκο διεθνές 
περιβάλλον, καθώς και τον τρόπο 
και τον βαθμό επιρροής τους 
στις διεθνείς σχέσεις και την 
παγκόσμια ασφάλεια.
Μίλησε ακόμα για την 
επιδίωξη του ΓΕΕΘΑ για διαρκή 
κατάρτιση των στελεχών 
των Ενόπλων Δυνάμεων, ως 
παράγοντα μεγιστοποίησης της 
εκπαιδευτικής προστιθέμενης 
αξίας του Στρατεύματος και 
εξέφρασε την προσδοκία, η 
παραχώρηση αυτή, να αποτελέσει 
την αρχή για ανάλογες 
πρωτοβουλίες στο μέλλον.
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Ακαδημαϊκά Νέα

Θέσπιση Βραβείου Ειρήνης  
και Συνεργασίας των Βαλκανικών Λαών
Το Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και 
το Μεταπτυχιακό στην Ενέργεια λαμβάνουν δωρεά για τη στήριξη της επιστημονικής 
έρευνας στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής και των διεθνών σχέσεων της περιοχής 
των Βαλκανίων

Με αφορμή την «Συμφωνία 
των Πρεσπών» μεταξύ της 
Ελληνικής Δημοκρατίας και 
της Δημοκρατίας της Βόρειας 
Μακεδονίας τον Ιούνιο του 2018, 
οι τότε Πρωθυπουργοί των 
δύο χωρών έλαβαν τιμητική 
αναγνώριση για την υλοποίησή 
της με τη βράβευσή τους. Το 
ποσό που συγκεντρώθηκε 
από τον πρώην Πρωθυπουργό 
της Ελλάδας κ. Αλέξη Τσίπρα, 
παραχωρήθηκε ως δωρεά στην 
πανεπιστημιακή διδασκαλία και 
έρευνα.
Η μελέτη των διεθνών σχέσεων 
της περιοχής των Βαλκανίων 

είναι ένα από τα ζωτικής 
σημασίας για την Ελλάδα 
αντικείμενα που εξετάζει το 
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς και για το λόγο αυτό, 
συμπεριλαμβάνεται μέσα στα 
τμήματα που υποστηρίζονται από 
τη δωρεά που χορηγήθηκε στον 
πρώην Πρωθυπουργό.
Έτσι λοιπόν, θεσπίζεται το 
«βραβείο Ειρήνης και Συνεργασίας 
των Βαλκανικών Λαών», σύμφωνα 
με το οποίο θα απονέμεται 
ετησίως για τα επόμενα 6 χρόνια 
το ποσό των 1.000 ευρώ στην 
καλύτερη διπλωματική εργασία 

στο πλαίσιο του αγγλόφωνου 
διεθνούς Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος για την Ενέργεια 
(MSc in Energy: Strategy, Law & 
Economics) κατόπιν εισήγησης 
του Διευθυντή του ΠΜΣ κ. 
Νικόλαου Φαραντούρη και 
απόφαση της ΓΣ. Σημειώνεται ότι 
το Μεταπτυχιακό στην Ενέργεια 
του Τμήματος ΔΕΣ πρόκειται για 
το πρώτο διεθνές Μεταπτυχιακό 
στον τομέα αυτόν, στο οποίο 
μάλιστα έχουν εισαχθεί και 
αποφοιτήσει φοιτητές μας από 
τις χώρες της Βαλκανικής.
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Ανανέωση της θητείας της Αναπληρώτριας 
Καθηγήτριας κ. Φ. Ασδεράκη ως 
Προέδρου της Διδακτορικής Σχολής 
του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου

Η Διδακτορική Σχολή του 
Ευρωπαϊκού Κολλεγίου ιδρύθηκε 
από το European Security and 
Defence College στις Βρυξέλλες 
το Νοέμβριο του 2018 και 
αποτελείται από ένα δίκτυο 
Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων, 
Στρατιωτικών Σχολών, 
Ερευνητικών Κέντρων, ΜΚΟ κι 
εξειδικευμένων φορέων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με σκοπό 
την προώθηση των Ευρωπαϊκών 
Σπουδών και της Έρευνας στους
τομείς της Ευρωπαϊκής Πολιτικής
Ασφάλειας και Άμυνας.
Η κ. Φωτεινή Ασδεράκη, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο 

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς, εξελέγη Πρόεδρος της 
Διδακτορικής Σχολής, αρχικά τον 
Ιούλιο του 2019.
Η θητεία της Αναπληρώτριας 
Καθηγήτριας ως Προέδρου 
της Διδακτορικής Σχολής 
του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου 
ανανεώθηκε από το Ακαδημαϊκό 
Συμβούλιο (Executive Academic 
Board) και τη Διοικούσα 
Επιτροπή που αποτελείται από 
εκπροσώπους των κρατών μελών 
(Steering Committee) έως το 
2023. 
Επίσης, διοργάνωσε ως 

Διευθύντρια Προγράμματος 
το Φθινοπωρινό Σχολείο 
της Διδακτορικής Σχολής 
στις Βρυξέλλες από τις 
27 Σεπτεμβρίου έως τις 1 
Οκτωβρίου 2021. 
Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, Έρευνας, Ανάπτυξης 
και Διαπανεπιστημιακής 
Συνεργασίας διοργάνωσε 
τις επιμορφώσεις των 
εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Σχολεία Πρέσβεις 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 
στο οποίο συμμετέχουν 90 Λύκεια 
από όλη την Ελλάδα.

Ακαδημαϊκά Νέα
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Ακαδημαϊκά Νέα

Διάλεξη κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου 
στους φοιτητές του Μεταπτυχιακού 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις 
Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές 
επενδύει σε δραστηριότητες που 
προσδίδουν προστιθέμενη αξία 
και εμπειρία στους φοιτητές, 
διοργανώνοντας ημερίδες, 
ομιλίες και διαλέξεις με ομιλητές 
διακεκριμένες προσωπικότητες 
στο χώρο των Διεθνών Σχέσεων.
Έτσι λοιπόν, ο πρώην Επίτροπος 
για θέματα Μετανάστευσης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων και 

πρώην Υπουργός Εξωτερικών 
κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, 
πραγματοποίησε διάλεξη στο 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών, με θέμα «Στρατηγική 
σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές 
περιβάλλον: προκλήσεις και 
ευκαιρίες της Ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής» στα 
πλαίσια του μαθήματος «Θεωρία 
Διεθνών Σχέσεων».
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Ακαδημαϊκά Νέα

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας  
μεταξύ ΔΕΣΦΑ και MSc in Energy:  
Strategy, Law & Economics του Τμήματος ΔΕΣ
Πρωτοποριακή συνεργασία του MSc in Energy: Strategy, Law & Economics του 
Τμήματος ΔΕΣ με τον Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) 
για υποτροφίες, ανταλλαγή τεχνογνωσίας και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα

Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν 
την Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2022, 
η διεθνής (ιταλο-βελγο-ισπανική) 
εταιρεία «Διαχειριστής Εθνικού 
Συστήματος Φυσικού Αερίου 
(ΔΕΣΦΑ)» και το αγγλόφωνο 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών (ΠΜΣ) «MSc in Energy 
Strategy, Law & Economics» 
του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς. Το 
μνημόνιο, το οποίο υπεγράφη 
από την CEO του ΔΕΣΦΑ, Maria 
Rita Galli και τον Διευθυντή του 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος, 
Καθηγητή Νικόλαο Φαραντούρη, 
προβλέπει κοινό σχέδιο δράσης 
για την περαιτέρω εδραίωση 
και ενίσχυση της συνεργασίας 
μεταξύ των δύο οργανισμών, που 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

 y Ανταλλαγή τεχνογνωσίας μέσω 
συνεργασίας σε ακαδημαϊκές 
και επιστημονικές δράσεις, 
αμοιβαίες επισκέψεις μελών 
και φοιτητών του ΠΜΣ στην 
Ενέργεια και στελεχών 
του ΔΕΣΦΑ, με στόχο την 
ενημέρωση και την προώθηση 
της επιστημονικής έρευνας 
και της καινοτομίας στο 
σύγχρονο ψηφιακό και 

ενεργειακό περιβάλλον, 
συνεργασίες με ερευνητικά 
κέντρα, ακαδημαϊκούς φορείς 
και φορείς καινοτομίας, στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, 
για την ανάπτυξη κοινών 
προγραμμάτων,

 y Προσέλκυση και υποστήριξη 
ταλέντου, ιδίως μέσω 
χορήγησης υποτροφιών και 
επιμόρφωσης στελεχών του 
ΔΕΣΦΑ, χορήγησης υποτροφιών 
από τον ΔΕΣΦΑ σε φοιτητές του 
ΠΜΣ, υποστήριξη ερευνητικών 
δραστηριοτήτων πεδίου όπως 
Μεταπτυχιακών Διπλωματικών 
Εργασιών, καθώς και ανάπτυξη 
ενός προγράμματος «Πρακτικής 
Άσκησης» φοιτητών του ΠΜΣ 
στον ΔΕΣΦΑ, 

 y Συμμετοχή σε 
συγχρηματοδοτούμενα 
έργα μέσω του σχεδιασμού 
ή της δημιουργίας κοινών 

συγχρηματοδοτούμενων 
δράσεων ή προγραμμάτων, 
υποβολής κοινών προτάσεων 
σε συγχρηματοδοτούμενα 
εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή 
προγράμματα,

 y Διοργάνωση κοινών 
δραστηριοτήτων, όπως τη 
διοργάνωση από κοινού 
επιστημονικών ή ερευνητικών 
δραστηριοτήτων (συνέδρια, 
ημερίδες και εκδηλώσεις).

Ο ΔΕΣΦΑ, ως έμπρακτη ένδειξη 
στήριξης της ακαδημαϊκής 
αριστείας και των νέων που 
θέλουν να ασχοληθούν με την 
ενέργεια και, ειδικότερα με 
την αγορά του φυσικού αερίου, 
θα παρέχει επίσης, σε πρώτη 
φάση, 3 υποτροφίες, καθώς και 
1 θέση πρακτικής άσκησης σε 
αποφοίτους του μεταπτυχιακού 
προγράμματος.
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Ακαδημαϊκά Νέα

Εκπαιδευτική Επίσκεψη Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος «MSc in Energy: Strategy, 
Law & Economics» του Τμήματος 
Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών
Το αγγλόφωνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «MSc in Energy: Strategy, Law & Economics» 
πραγματοποίησε την εκπαιδευτική του επίσκεψη στην Κεφαλονιά

Εκπαιδευτική επίσκεψη στην Κεφαλονιά 
πραγματοποίησαν οι Μεταπτυχιακοί φοιτητές του 
προγράμματος «MSc in Energy: Strategy, Law & 
Economics» του Τμήματος ΔΕΣ, 2-6 Αυγούστου 2021. 
Λόγω πανδημίας και περιορισμών στις μετακινήσεις 
του εξωτερικού, το Πρόγραμμα πραγματοποίησε 
εφέτος την καθιερωμένη εκπαιδευτική του 
επίσκεψη στην Κεφαλονιά.
Η ομάδα φοιτητών και καθηγητών επισκέφτηκε 
μέρη περιβαλλοντολογικού και ενεργειακού 
ενδιαφέροντος, συζήτησε τις συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής, τις εναλλακτικές πηγές 
ενέργειας και ζητήματα χωροταξικού σχεδιασμού 
και επιπτώσεων.
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Στις 22 Σεπτεμβρίου 2021, το 
Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς, πραγματοποίησε 
την τελετή έναρξης του νέου 
προγράμματος μεταπτυχιακών 
σπουδών σε συνεργασία με το New 
York University’s Center for Global 
Affairs με τίτλο: «American Studies: 
Politics, Strategy and Economics», σε 
μία εκδήλωση που φιλοξενήθηκε 
στην Ιστορική Βιβλιοθήκη του 
Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη. 
Την εκδήλωση προλόγισε 
ο Κοσμήτορας της Σχολής 
Οικονομικών, Επιχειρηματικών 
και Διεθνών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. 
Μιχαήλ Σφακιανάκης.
Ακολούθησε ομιλία του 
πρέσβη των Ηνωμένων 
Πολιτειών στην Ελλάδα, κ. 
Τζέφρυ Ρ. Πάιατ σχετικά με την 
Ελληνοαμερικανική συνεργασία 

και τη σύσφιξη των ακαδημαϊκών 
σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. 
Στη συνέχεια διαβάστηκε το 
μήνυμα της Υπουργού Παιδείας 
κ. Νίκης Κεραμέως η οποία 
υποστήριξε αυτή την πρωτοβουλία 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του 
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών κ. Αθανάσιος Πλατιάς, 
παρουσίασε τη σημασία του 
προγράμματος το οποίο συνδυάζει 
την ανάπτυξη διεπιστημονικών
θεωρητικών γνώσεων στους 
τομείς της οικονομίας, της 
ιστορίας, της πολιτικής, του 
πολιτισμού, της στρατηγικής 
και των διεθνών σχέσεων των 
Ηνωμένων Πολιτειών.
Ακολούθησε ομιλία του Καθηγητή 
του New York University κ. 
Pano Yannakogeorgos (Clinical 
Associate Professor and Program 
Director MS in Global Security, 

Conflict and Cyber Center 
for Global Affairs), σχετικά 
με τη συνεργασία των δύο 
Πανεπιστημίων. 
Την τελετή έκλεισε ο Διευθυντής 
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
κ. Αριστοτέλης Τζιαμπίρης 
με την ομιλία του σχετικά με 
την δημιουργία του εν λόγω 
προγράμματος από την αρχική ιδέα 
μέχρι την υλοποίησή του καθώς 
και τις ευχαριστίες του σε όλους 
όσους υποστήριξαν και συνέβαλαν 
ουσιαστικά στην υλοποίησή του.
Μπορείτε να δείτε το βίντεο της 
εκδήλωσης εδώ.

Εκδηλώσεις

Τελετή Έναρξης του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «American 
Studies: Politics, Strategy and Economics»
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Εκδηλώσεις

Στις 28 Σεπτεμβρίου 2021, το 
Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
το Europe Direct Πειραιά και το 
Europe Direct Αττικής - Δίκτυο 
ΠΡΑΞΗ διοργάνωσαν ομιλία 
με θέμα: «Επαγγελματική 
σταδιοδρομία στους ευρωπαϊκούς 
θεσμούς: Εντυπώσεις και 
εμπειρίες μιας δεκαετίας από 
έναν απόφοιτο του τμήματος ΔΕΣ».
Προσκεκλημένος ομιλητής ήταν 
ο κύριος Αντώνης Τσαμούλης, 
εμπειρογνώμονας της 
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη Λιβύη, υπεύθυνος για 
την οικονομική ανάπτυξη. 
Στην ομιλία του παρουσίασε τη 
μέχρι σήμερα επαγγελματική του 
σταδιοδρομία και τις εμπειρίες 

που απέκτησε ως στέλεχος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μετά 
την αποφοίτησή του από το 
τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς.
Ο Αντώνης Τσαμούλης, 
αποφοίτησε το 2005 από το τμήμα 
ΔΕΣ του Πανεπιστημίου Πειραιώς.
Το 2008, αφού ολοκλήρωσε τις 
μεταπτυχιακές του σπουδές στο 
London School of Economics, 
Ξεκίνησε την καριέρα του στη 
διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία.
Το 2011 εργάστηκε στη Γενική 
Διεύθυνση Διεύρυνσης της ΕΕ, 
όπου ασχολήθηκε με την πολιτική 
μεταφορών και την περιφερειακή 
ανάπτυξη συμμετέχοντας στις 
ενταξιακές διαπραγματεύσεις της 

ΕΕ την Ισλανδία, τη Σερβία, την 
Τουρκία και το Μαυροβούνιο. 
Το 2015, ανέλαβε θέση τεχνικού 
συμβούλου στον Εκτελεστικό 
Οργανισμό Καινοτομίας και 
Δικτύων της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για την υλοποίηση 
έργων υποδομής της ΕΕ στον 
τομέα των θαλάσσιων και 
συνδυασμένων μεταφορών.
Την ομιλία παρακολούθησαν 
προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί 
φοιτητές οι οποίοι υπέβαλλαν 
ερωτήσεις προς συζήτηση 
σχετικά με τη σταδιοδρομία τους 
στο διεθνές περιβάλλον.

Μπορείτε να δείτε την ομιλία 
εδώ.

Επαγγελματική Σταδιοδρομία 
στους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς
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Εκδηλώσεις

	 AWARD 	

	THEMISTOCLES	

The Department of International and European Studies 
of the University of Piraeus cordially invites you to 
the presentation of the Themistocles Award to

Professor Athanasios Platias
Department Chair

Welcoming Remarks 
Prof. Aristotle Tziampiris

14 October 2021, 18:00
Watch Here

Themistocles: Leadership and Strategy 
Prof. Athanasios Platias

The academic contribution of Professor Robert Jervis
Asst. Prof. Ioannis Konstantopoulos

Presentation of the Themistocles Award

Leadership in a Recalcitrant World
Prof. Robert Jervis

Themistocles Award: Robert Jervis

Το τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
απένειμε το «Themistocles 
Award» στον καθηγητή Διεθνούς 
Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο 
Κολούμπια της Νέας Υόρκης, 
μέλος της Ακαδημίας Επιστημών 
των ΗΠΑ και πρόεδρος της 
Αμερικανικής Εταιρείας 
Πολιτικής Επιστήμης, κ. Robert 
Jervis, με τιμητική διαδικτυακή 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 
στις 14 Οκτωβρίου 2021.
Την εκδήλωση προλόγισε ο 
Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων κ. 
Αριστοτέλης Τζιαμπίρης.

Στη συνέχεια, ο Καθηγητής 
Στρατηγικής κ. Αθανάσιος 
Πλατιάς, παρουσίασε τη σημασία 
της ηγεσίας και της υψηλής 
στρατηγικής του Θεμιστοκλή στη 
νίκη των Ελλήνων έναντι της 
Περσικής αυτοκρατορίας.
Στη συνέχεια, ο Επίκουρος 
Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων 
- Οικονομικής Διπλωματίας κ. 
Ιωάννης Κωνσταντόπουλος, μίλησε 
για την ακαδημαϊκή συνεισφορά 
του Καθηγητή του Columbia 
University και πρώην Προέδρου της 
Αμερικανικής Εταιρείας Πολιτικής 
Επιστήμης Robert Jervis.

Ακολούθησε η απονομή του 
«Βραβείου Θεμιστοκλής» από τον 
Καθηγητή κ. Αθανάσιο Πλατιά 
προς τον Καθηγητή Robert Jervis.
Τέλος, ο Καθηγητής κ. Robert 
Jervis πραγματοποίησε 
ομιλία με θέμα την «Ηγεσία 
σε ένα απείθαρχο κόσμο» και 
ακολούθησε συζήτηση με τους 
υπόλοιπους ομιλητές.

Μπορείτε να δείτε το βίντεο της 
εκδήλωσης εδώ.

	 AWARD 	

	THEMISTOCLES	

The Department of International and European Studies 
of the University of Piraeus cordially invites you to 
the presentation of the Themistocles Award to

Professor Athanasios Platias
Department Chair

Welcoming Remarks 
Prof. Aristotle Tziampiris

14 October 2021, 18:00
Watch Here

Themistocles: Leadership and Strategy 
Prof. Athanasios Platias

The academic contribution of Professor Robert Jervis
Asst. Prof. Ioannis Konstantopoulos

Presentation of the Themistocles Award

Leadership in a Recalcitrant World
Prof. Robert Jervis
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Εκδηλώσεις

Transatlanticism and EU’s Indo-Pacific  
Strategy after AUKUS

Το Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, και 
το Συμβούλιο Διεθνών Σχέσεων 
διοργάνωσε υβριδική συζήτηση 
με τίτλο «Transatlanticism and 
EU’s Indo-Pacific Strategy after 
AUKUS», στις 12 Νοεμβρίου 2021, 
με ομιλητή τον κ. Pierre Vimont, 
Πρέσβη της Γαλλίας και Ανώτερο 
Συνεργάτη του Ευρωπαϊκού 
Κέντρου Carnegie.

Στη συζήτηση συμμετείχαν 
ο Καθηγητής Ιστορίας του 
Πανεπιστημίου Χάρβαρντ, κ. 
Charles Maier, ο Καθηγητής στη 
Σχολή Διεθνών Σχέσεων Fletcher 
του Πανεπιστημίου Tufts κ. 
Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, 
η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Συγκριτικής Πολιτικής στο 
Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών 
και Περιφερειακών Σπουδών 
του Παντείου Πανεπιστημίου 
κ. Μαριλένα Κοππά και ο ο 
Λέκτορας του Schwarzman 
College, Tsinghua University, κ. 
Βασίλης Τρίγκας.

Συντονιστής ήταν ο Καθηγητής 
Στρατηγικής του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς, κ. Αθανάσιος Πλατιάς.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν 
να συζητηθεί η στρατηγική της 
Ευρώπης στον Ινδοειρηνικό, 

μετά από το τριμερές σύμφωνο 
ασφαλείας μεταξύ της 
Αυστραλίας, του Ηνωμένου 
Βασιλείου και των Ηνωμένων 
Πολιτειών.

Διαβάστε περισσότερα για την 
εκδήλωση εδώ.
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Εκδηλώσεις

The Geopolitical Storm Surrounding  
Semiconductor Chips

Το Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
και το Συμβούλιο Διεθνών 
Σχέσεων διοργάνωσε υβριδική 
συζήτηση στο Ίδρυμα Λασκαρίδη 
με τίτλο «The Geopolitical Storm 
Surrounding Semiconductor 
Chips», στις 18 Νοεμβρίου 
2021, με ομιλητή τον κ. 
Χρυσόστομο Νικία, Πρόεδρο 
του Πανεπιστημίου της Νοτίου 
Καλιφόρνιας.
Στη συζήτηση συμμετείχαν 
ο Καθηγητής Στρατηγικής 
του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
κ. Αθανάσιος Πλατιάς και ο 

καθηγητής του Τμήματος 
Πληροφορικής του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς, κ. Γεώργιος Τσιχριτζής.
Σκοπός της συζήτησης ήταν να 
παρουσιαστούν η σπουδαιότητα 
των ημιαγωγών στη σύγχρονη 
παγκόσμια οικονομία και οι 
εντάσεις τύπου «ψυχρού πολέμου» 
που δημιουργήθηκαν ανάμεσα στις 
ΗΠΑ και την Κίνα καθώς η πανδημία 
COVID-19 τροφοδότησε μια έκρηξη 
στη ζήτηση, πολυπλοκότητα στην 
αλυσίδα εφοδιασμού, προκλήσεις 
στις τηλεπικοινωνίες 5G υλικού. 
Επίσης, συζητήθηκαν η σημασία 

της εκπαίδευσης του εργατικού 
δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης 
αυτού του κλάδου, καθώς και 
ο ρόλος που η Ευρώπη μπορεί 
να παίξει και να κάνει κάποιες 
προβλέψεις για το τι επιφυλάσσει 
το μέλλον.
Συντονιστής ήταν ο Καθηγητής 
του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
κ. Αριστοτέλης Τζιαμπίρης.

Διαβάστε περισσότερα για την 
εκδήλωση εδώ.

The Council for International Relations - Greece, 
the Department of Informatics of the University of Piraeus and the 

Graduate Program in American Studies: Politics, Strategy and Economics, University of Piraeus 
invite you to a discussion on

The Geopolitical Storm 
Surrounding 

Semiconductor Chips

Semiconductor chips are the “brains” behind 
everything of today’s economy. They have be-
come the world’s most critical industry. The 
single most important factor affecting semi-
conductors is a “cold war-type tensions” that 
has slowly developed in recent years between 
the U.S. and China that are rooted in the stark-
ly different systems of governance of the 
world’s two largest economies: democracy 
versus autocracy. We will address the current 
geopolitical tensions that are disrupting the 
crucial global semiconductor industry even 
as the COVID-19 pandemic fuels a surge in 
demand, the complexities of the supply chain, 
the challenges with 5G telecommunications 
hardware, the importance of educating this in-
dustry’s highly skilled workforce, the role that 
Europe can play, and make some predictions 
on what the future holds.

18:30

Chrysostomos L. Nikias
UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA

KEYNOTE SPEAKER

Athanasios Platias
UNIVERSITY OF PIRAEUS + COUNCIL FOR INTERNATIONAL RELATIONS

Georgios Tsichrintzis
UNIVERSITY OF PIRAEUS

Aristotle Tziampiris
UNIVERSITY OF PIRAEUS + COUNCIL FOR INTERNATIONAL RELATIONS

DISCUSSANTS

MODERATOR

Nov 18 2021

CHRYSOSTOMOS L. NIKIAS, PH.D.

Register HERE
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Παρουσίαση Βιβλίου

Η Τέχνη της Στρατηγικής  
50 κανόνες για τον πόλεμο, την πολιτική, 
τις επιχειρήσεις και την καθημερινή ζωή

Οι διακεκριμένοι καθηγητές Στρατηγικής Αθανάσιος Πλατιάς και Κωνσταντίνος 
Κολιόπουλος ενώνουν για άλλη μια φορά τις δυνάμεις τους. Το αποτέλεσμα είναι 
ένα βιβλίο που σε 50 κανόνες συμπυκνώνει την τέχνη της στρατηγικής.

Από το μωρό που 
κλαίει για να του 
γίνει το χατήρι, μέχρι 
τους ηγέτες των 
Υπερδυνάμεων που 
μοιράζουν σφαίρες 
επιρροής, όλοι και 
όλες εφαρμόζουμε 
στρατηγική. Αντλώντας 
παραδείγματα από τον 
πόλεμο, την πολιτική, 
τις επιχειρήσεις, 
το ποδόσφαιρο, το 
σκάκι, οι συγγραφείς 
παρέχουν έναν 
οδηγό στρατηγικής 
συμπεριφοράς σε κάθε 
επίπεδο της ζωής, ενώ 
ταυτόχρονα οικοδομούν 
μια συνολική θεωρία 
περί στρατηγικής.
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Παρουσίαση Βιβλίου

Democracy in Times of Crises.  
Challenges, Problems and Policy Proposals

Ο Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κ. Εμμανουήλ Οικονόμου, ο ομότιμος 
καθηγητής του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Νικόλαος 
Κυριαζής και ο καθηγητής Στρατηγικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Αθανάσιος 
Πλατιάς παρουσιάζουν το βιβλίο “Democracy in Times of Crises. Challenges, Problems 
and Policy Proposals”.

Εμπνευσμένο από τις 
δημοκρατικές καταβολές της 
ελληνικής ναυτικής νίκης στη 
Σαλαμίνα, το βιβλίο συζητά τα 
σύγχρονα σημαντικά ζητήματα της 
δημοκρατίας παγκοσμίως. Σε 12 
προσεκτικά επιλεγμένα κεφάλαια, 
διάσημοι μελετητές από όλο τον 
κόσμο συζητούν θέματα όπως 
το Brexit, τον Ευρωσκεπτικισμό, 
ή την άνοδο του λαϊκισμού. 
Οι συγγραφείς αναλύουν 
περαιτέρω διάφορες πτυχές της 
δημοκρατίας, καθώς και διάφορα 
είδη δημοκρατικών καθεστώτων, 
όπως η μικτή κυβέρνηση, η άμεση 
δημοκρατία και περιπτώσεις 
ψευδοδημοκρατίας. Παράλληλα, 
συσχετίζουν αυτή τη συζήτηση 
με το κομβικό ερώτημα πώς 
μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα 
της δημοκρατίας σήμερα, 
αναζητώντας απαντήσεις και 
λύσεις σε τρέχοντα εκκρεμή 
προβλήματα σε παγκόσμιο 
επίπεδο.

Το βιβλίο αυτό είναι ο δεύτερος 
από τους δύο τόμους που 
αποτελούν τη συνέχεια 
του Διεθνούς Ακαδημαϊκού 
Συνεδρίου με τίτλο «Salamis and 
Democracy: 2500 Years After» 
το οποίο πραγματοποιήθηκε 3-5 
Οκτωβρίου 2020, στα πλαίσια 
της 2500ης επετείου του 
μεγάλου ιστορικού γεγονότος 
της Μάχης της Σαλαμίνας, που 
έσωσε τον ελληνικό πολιτισμό 
και τα νεοϊδρυθέντα δημοκρατικά 
καθεστώτα σε ολόκληρο τον 
ελληνικό κόσμο κατά την Κλασική 
περίοδο (508-323 π.Χ.). Το βιβλίο 
απευθύνεται σε μελετητές 
και φοιτητές της πολιτικής 
επιστήμης, της οικονομίας και 
του δικαίου, καθώς και τους 
φορείς που χαράζουν πολιτική 
και ενδιαφέρονται για καλύτερη 
κατανόηση της δημοκρατίας, της 
διακυβέρνησης, του λαϊκισμού, 
της κοινωνικής επιλογής και του 
συνταγματικού δικαίου.
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Παρουσίαση Βιβλίου

1821: Από την Επανάσταση στο Κράτος

Οι διακεκριμένοι ιστορικοί 
Κωνσταντίνα Ε. Μπότσιου και 
Σωτήρης Ριζάς επιμελήθηκαν ένα 
βιβλίο ιστορίας που εστιάζει στα 
επιτεύγματα και στις διαψεύσεις 
της Επανάστασης ως βάσης του 
νεοελληνικού κράτους με έμφαση 
στον πρώτο αιώνα ζωής του, από 
το 1821 έως την «τομή» του 1922.

Η έννοια του κράτους, η εφαρμογή του 
κοινοβουλευτισμού, η αποστασιοποίηση από 
τη βαλκανική ταυτότητα και η αναδιαμόρφωση 
της ταυτότητας του «Έλληνα», τα δάνεια, 
οι αμυντικές προτεραιότητες, η υγεία, η 
εκπαίδευση, η επιρροή των Μεγάλων Δυνάμεων 
και των πολεμικών συρράξεων που ακολούθησαν 
την Ελληνική Επανάσταση είναι ορισμένα από τα 
ζητήματα που αναλύονται στις τρεις ενότητες-
πτυχές τις αποτελούμενες από τέσσερις 
ιστορικές μονογραφίες η καθεμία.
Ένα κεντρικό ερώτημα είναι τι πέτυχε η 
Επανάσταση με βάση τη διεθνή πολιτική, αλλά 
και τις δυνατότητες και τις επιδιώξεις των 
Ελλήνων; Ποιες στρατηγικές αναπτύχθηκαν 
για την συγκρότηση κράτους και ποιοι στόχοι 
υλοποιήθηκαν ή διαψεύστηκαν. Τα ερωτήματα 
αφορούν το «γιατί» και το «πώς», παρά τα συνήθη 
«πότε και «ποιος».
Οι δυο επιμελητές συνεργάστηκαν με δέκα 
διακεκριμένους ιστορικούς διαφορετικών 
ειδικεύσεων στην συγγραφή των δώδεκα 
κεφαλαίων του βιβλίου για να προσφέρουν την 
σφαιρική εικόνα μιας εποχής λιγότερο οικείας, 
αλλά απαραίτητης για να κατανοήσουμε την 
Επανάσταση ως υπόβαθρου του σημερινού 
κράτους.
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Παρουσίαση Βιβλίου

The New Eastern Mediterranean Transformed: 
Emerging Issues and New Actors

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Spinger, το βιβλίο The New Eastern Mediterranean 
Transformed. Emerging Issues and New Actors υπό την επιμέλεια του Καθηγητή 
Αριστοτέλη Τζιαμπίρη και της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Φωτεινής Ασδεράκη.

Σε αυτόν το διεπιστημονικό 
συλλογικό τόμο συγκεντρώνονται 
οι αναλύσεις 16 αναγνωρισμένων 
ακαδημαϊκών κι ερευνητών 
από τις χώρες της Ανατολικής 
Μεσογείου, οι οποίοι αξιολογούν 
τις σημαντικότερες εξελίξεις 
της περιοχής με ολοκληρωμένο 
τρόπο, υπογραμμίζοντας 
τη σημασία της Ανατολικής 
Μεσογείου για την παγκόσμια 
πολιτική.

Το βιβλίο φιλοδοξεί να 
αποτελέσει ένα πολύτιμο 
εργαλείο για τους αναγνώστες 
των διεθνών σχέσεων, έτσι ώστε 
να κατανοήσουν τις τρέχουσες 
περιφερειακές εξελίξεις, να 
αναγνωρίσουν τη στρατηγική 
σημασία και τη δυναμική της 
περιοχής καθώς και τους 
βασικούς δρώντες για όσα 
διαδραματίζονται σε αυτήν.
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