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Β.   ΣΠΟΥΔΕΣ  

 

 

1. Προπτυχιακές Σπουδές 

 

1974  Πτυχίο Iστορίας Α.Α. (Αssociate Arts) 

              Dutchess C. College, Pougkeepsie, N.Y. A.A.  

 

   1977  Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών, B.A. 

              Νortheastern University Boston Mass.  

 

 

 

2. Μεταπτυχιακές Σπουδές 

 

1979  Πτυχίο Πολιτικών Επιστημών και Διεθνών Σχέσεων, MA. 

Ειδίκευση στους τομείς: Διεθνείς Σχέσεις, Συγκριτική Πολιτική Ανάλυση. 

           Νortheastern University Boston Mass.  

 

 

3. Διδακτορική Διατριβή 

 

1994 Διδακτορική Διατριβή με θέμα: "Η Ελλάδα και η Τρομοκρατία. Διεθνείς 

και    Εσωτερικές Διαστάσεις". 

Τμήμα Νομικής, Τομέας Διεθνών Σχέσεων, Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 

Θράκης, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 
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• Κατά την περίοδο 1976-1979 εργάστηκα ως Βοηθός Ερευνήτρια (Research 

Assistant) στο Τμήμα Ιστορίας του Northeastern University Βoston Mass. 

 

• Κατά την περίοδο 1977-1978 εργάστηκα ως Βοηθός σε Ιστορική Ερευνα της 

καθηγήτριας Francois στο βιβλίο της:  "Πολιτική Μελέτη και Ανάλυση στο 

Μεσαίωνα". 

 

• Κατά την περίοδο 1981 εργάστηκα στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ως 

Ειδικός Σύμβουλος Υπουργού. 

 

• Κατά την περίοδο 1982-1985 εργάσθηκα στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ως 

Ειδικός Σύμβουλος του Υπουργού. Η ενασχόληση μου αφορούσε την 

εκπαίδευση και αλλαγή εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καθηγητών στα 

πλαίσια της αναβάθμισης των Αστυνομικών Σχολών. Παράλληλα υπήρξα 

μέλος της "Ομάδας Αναδιοργάνωσης - Αναβάθμισης του ΥΔΤ" και της 

"Ομάδας Ενσωμάτωσης των Σ.Α. σε Ενιαίο Σώμα (ΕΛΑΣ)". Eιδική 

αρμοδιότητά μου υπήρξαν οι τομείς πολιτικής βίας – τρομοκρατίας και 

ναρκωτικών. 

 

• Κατά την περίοδο 1987-1988 εργάσθηκα στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ως 

Μέλος του Τμήματος Ερευνών. 

 

• Κατά την περίοδο 1988-1989 εργάσθηκα στο Υπουργείο Εσωτερικών ως 

Ειδικός Σύμβουλος του Αναπληρωτή Υπουργού με ειδική αρμοδιότητα τα 

ζητήματα ιθαγένειας και σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

• Κατά την περίοδο 1989 εργάσθηκα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης ως Ειδικός 

Σύμβουλος Υπουργού με ενασχόληση τα θέματα απελάσεων και τρομοκρατίας. 

 

• Κατά την περίοδο 1989-1990 εργάσθηκα στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ως 

Προϊσταμένη του Διοικητικού Τμήματος με καθήκοντα τη διοίκηση και 

λειτουργία των Υπηρεσιών του Κ.Ψ.Υ. σε πανελλαδικό επίπεδο. 

 

• Κατά την περίοδο 1993-1995 εργάσθηκα στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ως 

εμπειρογνώμονας για θέματα οργανωμένου εγκλήματος. Επίσης υπήρξα μέλος 

του επιστημονικού συμβουλίου του Υπουργού Δημόσιας Τάξης με ειδική 

ενασχόληση τα θέματα τρομοκρατίας, οργανωμένου εγκλήματος και 

ναρκωτικών.  
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Κατά τη διάρκεια της παρουσίας μου στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης υπήρξα 

εισηγήτρια των παρακάτω προτάσεων: 

I) Πρόταση αναδιοργάνωσης της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. 

II) Πρόταση για τη δημιουργία ειδικών αστυνομικών ερευνητών ή Detectives. 

III) Πρόταση για τη δημιουργία ειδικού σώματος διαπραγματευτών κρίσεως «Crisis 

Management». 

IV) Πρόταση για τη συμμετοχή των Αστυνομικών Οργάνων στην πρόληψη της χρήσης 

ναρκωτικών. Η μελέτη αυτή συμπεριέλαβε τη δημιουργία προγράμματος πιλότου 

στα αστυνομικά τμήματα με στόχο την ευαισθητοποίηση του οργάνου στο χρήστη 

ναρκωτικών ουσιών, αλλά και την πληρέστερη ενημέρωσή του μέσω σεμιναρίων 

για την καλύτερη προσέγγιση και ουσιαστικότερη βοήθεια στο χρήστη.  

V) Εισήγηση και υλοποίηση με νομοθετική ρύθμιση (Ν.2265/94, αρθ.4, Φ.Ε.Κ.209   

τ.Α. 5.12.94) του «Επιστημονικού Συμβουλίου για την καταπολέμηση του   

οργανωμένου εγκλήματος». 

VI) Πρόταση για τη δημιουργία προγράμματος “Προστασίας Μαρτύρων”. 

 

• Κατά την περίοδο 1994-1995 εργάσθηκα στο Υπουργείο Εργασίας ως Ειδικός 

Σύμβουλος Υπουργού. Υπήρξα εισηγήτρια του σχεδίου νόμου με θέμα τη 

χορήγηση άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς. 

 

• Από το 1995 μέχρι και το 2005 εργάστηκα στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής ως 

Προϊσταμένη Διοικητικού Τμήματος. 

 

• Από το 2005 έως σήμερα διδάσκω στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Αρχικά με το 

Π.Δ. 407/80, στη συνέχεια από το 2008 εκλεγμένη επίκουρη καθηγήτρια, η 

μονιμοποίηση μου έγινε με το ΦΕΚ 217 τ. Γ’/28-2-2012. 

 

 

Δ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ. 

 

- Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων  του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (1996 –1998). 

-  Γενική Γραμματέας του Διοικ. Συμβουλίου και Υπεύθυνη Τομέα Εξωτερικής 

Πολιτικής & Αμυνας του Ινστιτούτου  Στρατηγικών  & Αναπτυξιακών Μελετών 

(ΙΣΤΑΜΕ) – Α. Παπανδρέου από το 1997. Το ΙΣΤΑΜΕ έχει συσταθεί ως αστική μη 

κερδοσκοπική εταιρεία και είναι επίσημα αναγνωρισμένο και ως Μη – 

Κυβερνητικός Οργανισμός από το Υπουργείο Εξωτερικών. 
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- Μέλος της “The Academy of Political Science” των ΗΠΑ. 

- Μέλος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων τoυ Παντείου Πανεπιστημίου (ΙΔΙΣ). 

- Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Πολιτικής Επιστήμης (ΕΕΠΕ). 

- Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων. 

- Επιστημονικός Συνεργάτης του Διεθνούς Επιστημονικού Δικτυακού Τόπου 

Ασφάλειας Secured  : <http://segured.com>  

- International Advisor του Research Institute for European and American Studies 

(RIEAS). 

 

 

Ε.  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

 

I. Ελληνικά και Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα 

 

▪ Επιστημονικά Υπεύθυνη και συγγραφεύς του τομέα Διεθνής – Εσωτερική 

Ασφάλεια – Ανθρώπινα και Μειονοτικά Δικαιώματα, στο Ερευνητικό 

Πρόγραμμα του ΙΣΤΑΜΕ με θέμα “Παρατηρητήριο Βαλκανίων” (1998-

1999). Το πρόγραμμα περιέλαβε την έκδοση εννιάτομης μελέτης με θέμα 

την εικόνα (Country Profiles) εννέα βαλκανικών χωρών, σε πολιτικό, 

οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.  

 

▪ Επιστημονικά Υπεύθυνη και συγγραφεύς του τομέα Διεθνής – Εσωτερική 

Ασφάλεια – Mειονότητες στο Ερευνητικό Πρόγραμμα του Γενικού 

Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Ε.Θ.Α.) με θέμα “H Eλλάδα ως 

σταθεροποιητικός παράγοντας στο βαλκανικό χώρο” (1/12/1999 – 

31/1/2000). 

 

▪ Επιστημονικά Υπεύθυνη και συγγραφεύς του τομέα Διεθνής – Εσωτερική 

Ασφάλεια στο Ερευνητικό Πρόγραμμα του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 

Άμυνας (Γ.Ε.Ε.Θ.Α.) με θέμα “To Nέο Δόγμα του ΝΑΤΟ και οι επιπτώσεις 

στην Ελλάδα και στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο” (1/12/1999 – 

31/1/2000). 

 

▪ Επιστημονικά Υπεύθυνη και συγγραφεύς στο Ερευνητικό Πρόγραμμα του 

Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Ε.Θ.Α.) με θέμα “Το πρόβλημα 

της Τρομοκρατίας στην Ελλάδα και οι τυχόν επιπτώσεις στη διοργάνωση 

των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004”.  
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▪ Επιστημονικά Υπεύθυνη στο Ερευνητικό Πρόγραμμα του Γενικού 

Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Ε.Θ.Α.) με θέμα “Oι σχέσεις της Τουρκίας 

με Ρουμανία και Βουλγαρία”. 

 

▪ Επιστημονικά Υπεύθυνη στο Ερευνητικό Πρόγραμμα του Γενικού 

Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Γ.Ε.Ε.Θ.Α.) με θέμα “Aσφάλεια και 

Σταθερότητα στην περιοχή της Υπερκαυκασίας. Διμερείς σχέσεις της 

Τουρκίας με τις χώρες της περιοχής”. 

 

▪ Επιστημονικά Υπεύθυνη και συγγραφεύς του τομέα Διεθνής – Εσωτερική 

Ασφάλεια του Ερευνητικού Προγράμματος του ΙΣΤΑΜΕ με θέμα 

“Παρατηρητήριο Βαλκανίων” (2000-2001). Πρόκειται για τη συνέχιση 

(β’μέρος) προηγούμενου προγράμματος με τον ομώνυμο τίτλο. 

 

▪ Επιστημονικά Υπεύθυνη και συγγραφεύς του τομέα Ασφάλεια – 

Ανθρώπινα Δικαιώματα στο Ερευνητικό Πρόγραμμα του ΙΣΤΑΜΕ με θέμα 

“Μεσογειακό Παρατηρητήριο”(2000-2001). Πρόκειται για την έκδοση 

πολύτομης μελέτης (Country Profiles) με θέμα την εικόνα Τρίτων 

Μεσογειακών χωρών.  

 

II.   Διδακτικό Έργο 

 

 

1.     Σε πανεπιστήμια και κέντρα του εξωτερικού: 

 

▪ Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας σε επαγγελματίες Αμερικάνους. 

(Berlitz International School of Language) 

 

▪ Ελληνοαμερικανική Κοινότητα Cambridge Mass.Διδασκαλία Ιστορίας, 

Λογοτεχνίας και Ελληνικής Γλώσσας σε Ελληνο-Αμερικάνους και 

Αμερικάνους. 

 

▪ Βοηθός Καθηγητή στην έδρα Συγκριτικής Πολιτικής Ανάλυσης με 

ειδίκευση σε θέματα Μέσης Ανατολής και Ευρώπης. (Northeastern 

University Boston Mass.) 

 

 

  2.  Σε ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα και κέντρα: 

 

 

▪ Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ρόδος) 

 

❑ Μέλος Διδακτικού Προσωπικού (Π.Δ. 407/80 άρθρο 5) στο Τμήμα 

Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος), κατά το ακαδημαϊκό έτος 2001 - 

2002. Διδασκαλία των μαθημάτων «Διπλωματία και ο Ρόλος των 

Μεγάλων Δυνάμεων στη Μεσόγειο», «Ευρωμεσογειακή 

Συνεργασία», «Περιφερειακή Ασφάλεια», «Εισαγωγή στην 

Πολιτική Επιστήμη». 
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❑ Συμμετοχή κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης του Μεταπτυχιακού 

Τμήματος Κοινωνιολογίας: «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή 

Ολοκλήρωση» του Παν/μιου Αιγαίου (Μυτιλήνη), από 17 Μαρτίου 

2011 μέχρι και 19 Μαρτίου 2011. Επίβλεψη, καθοδήγηση τριών 

μεταπτυχιακών εργασιών. 

 

 

▪ Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη) 

 

❑ Συμμετοχή κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης του Μεταπτυχιακού 

Τμήματος Κοινωνιολογίας: «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή 

Ολοκλήρωση» του Παν/μιου Αιγαίου (Μυτιλήνη), από 17 Μαρτίου 2011 

μέχρι και 19 Μαρτίου 2011. Επίβλεψη, καθοδήγηση τριών 

μεταπτυχιακών εργασιών. 

 

 

 

▪ Πάντειο Πανεπιστήμιο 

 

❑ Συμμετοχή στον Μεταπτυχιακό Κύκλο Σπουδών: «Ευρωπαϊκή Ενωση 

και Αναπτυσσόμενες χώρες» που διοργανώνουν από κοινού το Πάντειο 

Πανεπιστήμιο, το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων και η Β’ Ευρωπαϊκή 

έδρα, Jean Monnet. Υπεύθυνος: Αν. Καθ. Γρ. Τσάλτας. Διδασκαλία ενός 

εκ των τεσσάρων κύριων μαθημάτων των τριανταπέντε ωρών, με θέμα: 

«Διεθνής Ασφάλεια, Διεθνής Οργάνωση και Ειδικά Προβλήματα» 

(Ακαδημαϊκά έτη 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2000-2001, 2002-

2003). Επίβλεψη πολλών μεταπτυχιακών εργασιών. 

 
 

▪ Πανεπιστήμιο Αθήνας 

 

❑ Συμμετοχή στον Ξενόγλωσσο Μεταπτυχιακό Κύκλο Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Αθήνας: “Southeastern Studies” 2004. Διδασκαλία των 

ενοτήτων: 

- Organized Crime (drugs, weapons, human trafficking, terrorism, WMD). 

- The post 9/11 legal framework. The political dimension. 

- Existing and Potential terrorism threats for the Black Sea region. 

 

 

▪ Πανεπιστήμιο Πειραιά 

 

❑ Μέλος Διδακτικού Προσωπικού (Π.Δ. 407/80 άρθρο 5) στο Τμήμα 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2005-2008. 

Διδασκαλία του μαθήματος «Στρατηγικές Σπουδές». 

❑ Επικ. Καθηγήτρια (Π.Δ. 407/80 άρθρο 5) στο Τμήμα Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Σπουδών κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2008 μέχρι και σήμερα. 

 



 

 

 

 
                   MΑΙΡΗ Γ. ΜΠΟΣΗ   -   Βιογραφικό Σημείωμα και Αναλυτικό Υπόμνημα Σπουδών & Επιστημονικού Έργου 

- 9 -   

 

 

▪ Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

 

❑ Μέλος της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής της διδακτορικής 

διατριβής της υποψήφιας διδάκτορα του Τμήματος Κοινωνικής 

Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κας Μαυρομάτη 

Αθανασίας με θέμα: «Κοινωνική Διαμαρτυρία, Κοινωνική Απόκλιση και 

ζητήματα ασφάλειας στην Ελλάδα».   

 

 

 

 

▪ Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) 

  Συμμετοχή στο ετήσιο σεμινάριο του ΓΕΕΘΑ “Αθήνα 1997” με θέμα: 

“Crisis Management”. Eισήγηση με θέμα “Ιnternational Terrorism” (Aθήνα, 

1997). 

 

 

▪ Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμυνας (ΓΕΕΘΑ) 

       Συμμετοχή στο ετήσιο σεμινάριο του ΓΕΕΘΑ “Αθήνα 1998” με θέμα: 

“Crisis Management”. Eισήγηση με θέμα “Ιnternational Terrorism” (Aθήνα, 

1998). 

 
 

▪  Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ) 

Σειρά διαλέξεων στο πλαίσιο προγραμμάτων κατάρτισης που διοργάνωσε 

το ΕΚΕΜ σε  συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, για υποψήφιους ελληνόφωνους διερμηνείς (έλληνες 

υπηκόους) και επαγγελματίες ελληνόγλωσσους (αλλοδαπούς) διερμηνείς, 

που ήδη εργάζονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο (Αθήνα 1997).  

 

▪ Σχολή Εθνικής Ασφάλειας (ΣΕΑ) 

o Συμμετοχή ως Διαλέκτης στο ετήσιο σεμινάριο (σειρά διαλέξεων) της 

Σχολής Εθνικής Ασφάλειας στα θέματα “Tρομοκρατία”, “Διεθνής 

Τρομοκρατία”, “Διεθνής Ασφάλεια” (Ακαδημαϊκή Περίοδος 1999-

2000). 

 

 

▪ Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου 

Συμμετοχή στο τετραήμερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Διεθνούς Εξωτερικής 

πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, με 

θέμα “To Zήτημα της Διεθνούς Ασφάλειας στη Νέα Διεθνή Τάξη”. 

Υποενότητες: “Tρομοκρατία, Διασπορά Πυρηνικών, Χημικός – Βιολογικός 

Πόλεμος (8-11 Δεκεμβρίου 1999). 

 

▪ Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) 
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 Συμμετοχή στη σειρά σεμιναρίων επιμόρφωσης Ανωτάτων Αξιωματικών    

του ΓΕΕΘΑ, ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ. Ενότητα “Τρομοκρατία και Εθνική 

Ασφάλεια” από το 2001. 

 

 

 

ΣΤ.  ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΘΑΡΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

 

1) Πανελλήνιο Συνέδριο: "Η Επιθετικότητα στην κοινωνία". Οργάνωση: 

Πανεπιστήμιο Κρήτης. Εισήγηση με θέμα: "Πολιτική Βία, Τρομοκρατία. 

Το πρόβλημα του ορισμού". Αθήνα 20-21 Απριλίου, 1990. 

2) Συμμετοχή στο σεμινάριο εργασίας του Ινστιτούτου Στρατηγικών και 

Αναπτυξιακών Μελετών - Ανδρέας Παπανδρέου, (ΙΣΤΑΜΕ) με τίτλο 

“Ένας χρόνος μετά την Βαρκελώνη: Η πολιτική της Ε.Ε. για τη Μεσόγειο 

συμβαδίζει με την πολιτική για τις Ανατολικές χώρες : Προοπτικές της 

Ε.Ε. για τη Μεσόγειο”. Εισήγηση με θέμα: “Ισλαμικός εξτρεμισμός” 

Αθήνα, 1996. 

3) Συμμετοχή στο πρόγραμμα του Β΄ Πανελληνίου Κοινοβουλίου Νέων - 

SAFIA (Student Association for International Affairs), ομιλία με θέμα “Η 

μετεξέλιξη της τρομοκρατίας σε διεθνές επίπεδο”. Aθήνα 6,7,8 

Δεκεμβρίου 1996. 

4) Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο “Where is Power? a Conference on 

Democracy and Influence in the Age of Globalization”, Το Συνέδριο έγινε 

στα πλαίσια του ετήσιου Palme Days, Olaf Palme International Center. 

Στοκχόλμη 14-15 Ιουλίου,1997. 

5) Συμμετοχή με θέμα: "Μulticultural and Multiethnic Societies - National 

and Ethnic Minorities", στο Θεωρητικό Στρογγυλό Τραπέζι του Κόμματος 

Γιουγκοσλαβικής Αριστεράς (JUL), με τίτλο «The Left and Multicultural 

and Multiethnic Societies». Η συμμετοχή πραγματοποιήθηκε με την 

ιδιότητα της επικεφαλούς της Eπιστημονικής Eπιτροπής Εξωτερικής 

Πολιτικής, Διεθνών Σχέσεων & Αμυνας  του ΙΣΤΑΜΕ - Ανδρέας 

Παπανδρέου. Βελιγράδι, 22-23 Ιουλίου1997. 

6) Εισήγηση με τίτλο “International Terrorism” (29/7/97), στο Σεμινάριο 

Χειρισμού Κρίσεων του Γ.Ε.Ε.Θ.Α. “Αθήνα ‘97”, "Crisis Management 

Seminar". Αθήνα 28/7/97 - 31/7/97. 

7) Συμμετοχή σε Στρογγυλό Τραπέζι με θέμα "Balkan Regional Changes and 

the Future of Bosnia Herzegovina" που διοργάνωσε το Ινστιτούτο 

Πολιτικών & Διεθνών Σπουδών του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν. 

Ομιλία με θέμα "Federal System and Multiethnic State in Europe". Η 
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τοποθέτηση βασίστηκε σε κοινή ανακοίνωση των Πάνου Γρηγορίου, 

Μαίρης Μπόση. Tεχεράνη 25-26/8/97. 

8) Συμμετοχή στο Gustav Heinemann Akademie of the Friedrich  Ebert  

Stiftung και συγκεκριμένα στην Political - Academic European 

Conference με θέμα "European Social Democracy: Transformation in 

Progress". Freudenberg Γερμανίας, 27-29 Οκτώβρη 1997. 

9) Oμιλία με θέμα: "Προβλήματα Διεθνούς Ασφαλείας και Ελλάδα" στην 

Ημερίδα των "Υουng Europeans for Security". Αθήνα, 7 Nοεμβρίου 1997. 

10) Εισήγηση με θέμα: “Η Ευρώπη του Shengen - H Ενταξη της Κύπρου” στο 

Σεμινάριο “Προετοιμασία για αποτελεσματικές διαπραγματεύσεις ένταξης 

της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ενωση”. Λευκωσία, 15-16 Νοεμβρίου 1997. 

ΙΣΤΑΜΕ, ΙΚΜΕ, Friedrich Ebert Stiftung. 

11) Εισήγηση με θέμα: "Πολυπολιτισμικές και Πολυεθνικές κοινωνίες - Η 

Περίπτωση της Θράκης". Ταμίειον Θράκης. Ξάνθη, 23 Νοεμβρίου 1997.  

12) Διοργάνωση του συνεδρίου με θέμα "Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ενωσης 

& Νοτιοανατολική Ευρώπη" στα πλαίσια του ΙΣΤΑΜΕ-ΑΝΔΡΕΑΣ 

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ και ομιλία με θέμα "Πολυπολιτισμικές-πολυεθνικές 

κοινωνίες". Αθήνα 5-6 Δεκεμβρίου 1997. 

13) Συμμετοχή στην ημερίδα "Τα αναπτυξιακά προβλήματα των χωρών 

Α.Κ.Ε.- Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της Ελληνικής Νεολαίας". 

Εισήγηση με θέμα “Αναπτυσσόμενες χώρες και προβλήματα 

διαμόρφωσης αυτόνομων κινημάτων πολιτών. Η αδυναμία οργάνωσης 

δομών πολιτών” Ε.Κ.Α.Π.Ε.Μ. - Ευρωπαϊκή Επιτροπή D.G. VIII. Αθήνα 

7 Μαρτίου 1998. 

14) Συμμετοχή στο σεμινάριο που διοργανώθηκε από το ΙΣΤΑΜΕ - 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ και το Ιδρυμα Κοινωνικοπολιτικών Μελετών 

(ΙΚΜΕ) με θέμα: "Κύπρος: Νοτιοανατολικά Σύνορα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης". Ομιλία με θέμα: "Περιφερειακά Συστήματα Ασφάλειας". 

Λευκωσία 15-16 Μαϊου 1998. 

15) Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο με θέμα: "Η Δύναμη των ΜΜΕ" που 

συνδιοργανώθηκε από το Ιδρυμα "ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ" και το 

ΙΣΤΑΜΕ - ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. Ομιλία με θέμα: "ΜΜΕ & 

Τρομοκρατία". Αθήνα, 24-28 Μαίου 1998. 

16) Συμμετοχή στη Διεθνή Στρογγυλή Τράπεζα που διοργάνωσε το ΙΣΤΑΜΕ - 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ με θέμα: "Ευρωπαϊκή διεύρυνση προς την 

Κεντρική & Ανατ. Ευρώπη - Το πρόβλημα της Προσαρμογής". Ομιλία με 

θέμα: "Νέο Περιβάλλον Ασφάλειας". Αθήνα, 28-29 Μαίου 1998. 

17) Συμμετοχή στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Τμήματος Δοκίμων 

Αστυφυλάκων Ρεθύμνου με θέμα: «Η Εκπαίδευση των Αστυνομικών στη 
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Σύγχρονη Κοινωνία». Ομιλία με θέμα: “Tα νέα προβλήματα διεθνούς 

ασφάλειας και η αντιμετώπισή τους”. Ρέθυμνο, 26-27 Σεπτ. 1998. 

18) Συμμετοχή στην εκδήλωση "UN DAY CELEBRATIONS" του 

PINEWOOD SCHOOL.   Ομιλία με θέμα "Combating Terrorism: A Brief 

Look Back and Prospects for the Future".  Θεσσαλονίκη, 23 Οκτ. 1998. 

19) Διοργάνωση συζήτησης στρογγυλής τραπέζης στα πλαίσια του ΙΣΤΑΜΕ- 

Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ με θέμα: "Conflict Management and Conflict 

Prevention". Ομιλία με θέμα "Συρράξεις στα Βαλκάνια". Αθήνα, 13 Φεβρ. 

1999. 

20) Συμμετοχή στην εκδήλωση της Ένωσης Γυναικών Ελλάδος (Ε.Γ.Ε.) με 

θέμα ομιλίας "Βία και Εγκληματικότητα".  Άλιμος, 17 Μαρτίου 1999. 

21) Συμμετοχή στη Διεθνή Στρογγυλή Τράπεζα που διοργάνωσε το Ιστορικό 

Ινστιτούτο της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών με τίτλο "Εurope at the 

Crossroad - New Walls or a United Europe?". Ομιλία με θέμα "Safety of 

the Balkans, Temptations and Possible Solutions". Bελιγράδι, 28, 29 

Απριλίου 1999.  

22) Συμμετοχή στο σεμινάριο "Ιnternational Crime Issues" που διοργάνωσε το 

State Department/United States Information Agency με θέματα 

Τρομοκρατίας - Διεθνούς Τρομοκρατίας - Διεθνούς Οργανωμένου 

Εγκλήματος - Προστασίας Συνόρων. ΗΠΑ, 1-25 Ιουνίου 1999. 

23) Συμμετοχή στο "34th World Congress of the International Institute of 

Sociology - Μultiple Modernities in an Era of Globalization". Ομιλία με 

θέμα  "Societies in Transition and Conflict". Tελ - Αβίβ, 11-15 

Ιουλίου1999. 

24) Συμμετοχή στην Ημερίδα του Εργαστηρίου Συστημάτων 

Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης με θέμα: 

“Εγκληματικότητα. Οικονομικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις”. Εισήγηση 

με θέμα “Πρόβλεψη Νέων Μορφών Εγκληματικότητας”. Xανιά, 22 

Οκτωβρίου 1999. 

25) Συμμετοχή στη Διεθνή Στρογγυλή Τράπεζα που διοργάνωσε η Εταιρεία 

Διεθνών Σχέσεων του Βελιγραδίου με θέμα: “International Sanctions: 

Incentive or Punishment?”. Eισήγηση με θέμα “Sanctions against 

Yugoslavia”. Bελιγράδι 20, 21 Μαρτίου 2000. 

26) Συμμετοχή στη Διεθνή Διάσκεψη του Ινστιτούτου Πολιτικής και 

Οικονομίας του Βελιγραδίου με τίτλο “The Effects of  NATO Aggression 

against Yugoslavia”. Εισήγηση με θέμα : “International Relations in the 

Post –Cold War Era”. Βελιγράδι, 24-27 Μαρτίου 2000. 

27) Συμμετοχή στη Διεθνή Διάσκεψη που διοργάνωσε το Friedrich Ebert   

Stiftung σε συνεργασία με το “Center for Historical and Political Studies” 
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του Βουλγαρικού Σοσιαλιστικού Κόμματος με τίτλο “The Balkans and 

Europe. The Left Confronting New Challenges”. Ομιλία με θέμα: “H 

Εννοια της Ασφάλειας”. Σόφια, 4-5 Mαίου 2000. 

27) Συμμετοχή στη Διεθνή Τράπεζα Εργασίας που διοργάνωσε το Ηanns-

Seidel-Stiftung με τίτλο “Albania On The Road Towards Europe?” 

Εισήγηση με θέμα “Αlbanian Organized Crime and Domestic Security”. 

Μόναχο, 5-6 Ιουλίου 2000. 

28) Συμμετοχή στο σεμινάριο της ΕUROMED (Πρωτοβουλία στα πλαίσια της 

Ευρωμεσογειακής  Συνεργασίας) με τίτλο “Violence and Politics in 

Modern Society”. Xάγη, 26 Σεπτεμβρίου 2000. 

29) Συμμετοχή στο Ε’ Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων της SAFIA (Students 

Association For International Affairs) με τίτλο “H δημοκρατία στον 21ο 

αιώνα”. Oμιλία με θέμα “Iσλαμικός Εξτρεμισμός”. Aθήνα 11-13 

Νοεμβρίου 2000.  

30) Διάλεξη στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παν/μιου Κρήτης με θέμα 

“Zητήματα Ασφάλειας στη Νέα Τάξη Πραγμάτων: H Eξέλιξη των 

Μορφών της Τρομοκρατίας” καθώς και ομιλία στο πλαίσιο του 

μαθήματος Εισαγωγή στην Εγκληματολογία με θέμα “Τρομοκρατία και 

Εννοια του Εγκληματος”. Ρέθυμνο, 28 Νοεμβρίου 2000.  

31) Συμμετοχή στην ημερίδα με τίτλο “Oργανωμένο Εγκλημα – Πολιτικό 

Σύστημα & Eυρώπη στον 21ο Αιώνα” που διοργάνωσε το ΙΣΤΑΜΕ – 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ. Eισήγηση με θέμα “Oι Πολιτικές 

Διαστάσεις του Οργανωμένου Εγκλήματος”. Aθήνα, 30 Νοεμβρίου 2000. 

32) Διοργάνωση διημερίδας με θέμα “H Eλληνική Οπτική για την Ευρωπαϊκή 

Προσέγγιση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη”. Παρουσίαση της Ερευνητικής 

Δραστηριότητας του ΙΣΤΑΜΕ – ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ με τίτλο 

“Παρατηρητήριο Βαλκανίων”. Eισήγηση με θέμα “Zητήματα Ασφάλειας 

στη Ν.Α. Ευρώπη”. Θεσσαλονίκη, 16-17 Δεκεμβρίου 2000. 

33) Συμμετοχή στο Συνέδριο “Aνατολική Μεσόγειος: 4.000 Χρόνια Πολιτικής 

και Πολιτισμού” που διοργάνωσε το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Αιγαίου. Εισήγηση με θέμα: “Κρίσεις και Συρράξεις στην 

Περιοχή της Μεσογείου: H Προβληματική της Πρόληψης”. Ρόδος, 31 

Μαρτίου – 1 Απριλίου 2001. 

34) Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο “South Eastern European Security on the 

Eve of XXI Century” που διοργάνωσε το Kέντρο Σπουδών 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης - Center for Eastern European Studies 

(CSEES) σε συνεργασία με το Ιδρυμα Konrad Adenauer. Εισήγηση με 

θέμα “Domestic Security and Organised Crime in Albania”. Bελιγράδι, 

17-20 Μαίου 2001. 
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35) Συμμετοχή στο Χρηματοοικονομικό – Χρηματοπιστωτικό Πολυσυνέδριο, 

Αthens Money-Show 2001. Διοργάνωση της ενότητας με θέμα την 

Παγκοσμιοποίηση και συντονισμός του β’ μέρους της ίδιας ενότητας με 

θέμα “H επιβολή της Παγκοσμιοποίησης: Διεθνής Ασφάλεια ή Διεθνής 

Αναρχία; H Προβληματική της Πολυπολικής Παγκόσμιας 

Πραγματικότητας. Αθήνα, 9 Ιουνίου 2001. 

36) Συμμετοχή στη Σύνοδο Υψηλών Αξιωματούχων (Εuromed Committee) με 

την ιδιότητα της Ειδικής Εξωτερικής Συνεργάτιδας του Ελληνικού 

Υπουργείου Εξωτερικών. Παρουσίαση Policy Paper με θέμα “Προληπτική 

Διπλωματία και Ευρωμεσογειακή Συνεργασία”. Bρυξέλλες 18 –21 Ιουνίου 

2001. 

37) Συμμετοχή στο 10ο Ετήσιο Θερινό Σεμινάριο του Ιδρύματος Διεθνών 

Σχέσεων (ΙΔΙΣ) με τίτλο “USA Foreign Policy towards Southeastern 

Europe and Eastern Mediterranean under the New Administration”. 

Eισήγηση με θέμα “The Roots of Conflicts and Sustainable Peace 

Process”. Υδρα, 2-6 Ιουλίου 2001. 

38) Συμμετοχή στη Διεθνή Διάσκεψη με τίτλο “ROUNDTABLE ON SMALL 

ARMS”. Tackling small arms diffusion in South Eastern Europe: Towards 

a sub-regional action programme in the context of the Stability Pact”. 

Εισήγηση με θέμα “Διακίνηση Παράνομων Οπλων στη Ν.Α. Ευρώπη”. 

Ζέτζετ (Ουγγαρία), 14-15 Σεπτεμβρίου 2001. 

39) Συμμετοχή στη Δημόσια Συζήτηση με τίτλο “H Nέα Παγκόσμια Κρίση” 

του Ιδρύματος Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ). Eισήγηση με τίτλο “H Nέα 

Διεθνής Τρομοκρατία” στην ενότητα “Οι Επιπτώσεις στην Οικονομία και 

τη Διεθνή και Περιφερειακή Ασφάλεια”. Aθήνα, 3 Οκτωβρίου 2001. 

40) Συμμετοχή στην 5η Διεθνή Διάσκεψη του Τhe Black Sea Strategy Group 

με τίτλο “Coping with New Security Threats in the Black Sea Region” που 

διοργάνωσε το Εast West Institute σε συνεργασία με το International 

Center for Black Sea Studies (ICBSS). Εισήγηση με θέμα “Existing and 

Pottential Terrorist Treats for the Region”. Αθήνα, 27-29 Νοεμβρίου, 

2001. 

41) Συμμετοχή στο Δ’ Συνέδριο του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων 

Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

με τίτλο “Mέσα Μαζικής Επικοινωνίας και Τρομοκρατία”. Εισήγηση στην 

ενότητα “Από το Eπώνυμο Θύμα στις Μαζικές Δολοφονίες” με τον 

ομώνυμο τίτλο. Θεσσαλονίκη, 8 Δεκεμβρίου 2001. 

42) Διάλεξη με θέμα “Προβλήματα διεθνούς βίας σε πολιτική και κοινωνική 

διάσταση” που διοργάνωσε το Τμήμα Κοινωνιολογίας της Σχολής 

Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μυτιλήνη, 27 

Φεβρουαρίου 2002. 
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43) Συμμετοχή στη διημερίδα επιμόρφωσης του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Ελληνίδων Δημοσιογράφων για τα Επίκαιρα Ευρωπαϊκά Θέματα με την 

ιδιότητα της προεδρεύουσας/συντονίστριας. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου – 1 

Μαρτίου 2002. 

44) Συμμετοχή στην ημερίδα με τίτλο “H εξέλιξη της τρομοκρατίας” που 

διοργάνωσε η Πρωτοβουλία Φοιτητών του Παντείου Πανεπιστημίου με 

εισήγηση με τον ομώνυμο τίτλο. Αθήνα, 13 Μαρτίου 2002. 

45) Συμμετοχή στο Αmerican Studies Seminar 2002 που συνδιοργανώνεται 

από την Αμερικάνικη Πρεσβεία, το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων του 

Παντείου Πανεπιστημίου και το Κολλέγιο Deree, με τίτλο “Facing the 

Global Challenge”. Εισήγηση στην ενότητα Ιnternational Relations με 

τίτλο “Defining Terrorism After September 11”. Aθήνα, 26 Μαρτίου – 9 

Απριλίου, 2002. 

46) Συμμετοχή στην ημερίδα με τίτλο “Γυναίκα: Αντικείμενο εκμετάλλευσης 

στον 21ο αιώνα” την οποία συνδιοργάνωσαν η Ενωση Ιδιοκτητών 

Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο 

Ελληνίδων Δημοσιογράφων. Εισήγηση με τίτλο “Οργανωμένο Έγκλημα: 

Παράνομη Διακίνηση Γυναικών στα Βαλκάνια” Hράκλειο, 27 Απριλίου 

2002. 

47) Συμμετοχή στην ειδική διεθνή διάσκεψη με τίτλο “Stability and 

Asymmetrical Threats in Southeast Europe” την οποία συνδιοργάνωσαν το 

Ελληνικό Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης, το Ελληνικό Υπουργείο 

Εθνικής Άμυνας, η Αμερικανική Πρεσβεία στην Ελλάδα και η Βρετανική 

Πρεσβεία στην Ελλάδα σε συνεργασία με τους παρακάτω φορείς και 

ιδρύματα: American – Hellenic Chamber of Commerce, Western Policy 

Center, Royal United Services Institute (RUSI), SE Europe Cooperative 

Initiative/Business Information and Clearing Center (SECI/BICC), 

Ιnternational Organization for Migration (IOM). Εισήγηση με τίτλο 

“Assymetrical Threats in Southeastern Europe”. Θεσσαλονίκη 22-23 

Μαίου, 2002. 

48) Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο “The New Global Security 

Agenda in Asia and Europe: Transnational Crimes and Prospects for Asia-

Europe Co-operation” που συνδιοργάνωσαν το Αsia – Europe Foundation, 

(ASEF) και το Danish Institute for International Affairs (DUPI), 

Koπεγχάγη, 27-28 Μαίου 2002. 

49) Συμμετοχή κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης στο Διεθνές Συνέδριο του 

WILTON PARK της Αγγλίας με θέμα την Τρομοκρατία. (Wilton Park 

Conference on Responding to International Terrorism: Forging Effective 

Responces After the 2001 Attack on the US). Συμμετοχή στην ενότητα: 

Policy Options and Priorities: Dutch, Greek & Swedish Perspectives με 

τίτλο εισήγησης “Political Violence in Greece: Experience and Threat 

Perceptions”, Wilton Park 20 – 22 Σεπτεμβρίου 2002. Οι περιλήψεις του 
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Συνεδρίου θα εκδοθούν με την επιμέλεια του Richard Latter (Dr), Director 

Wilton Park. 

50) Συμμετοχή κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης στο διεθνές συμπόσιο 

“International Symposium on the World Affairs in the 21st Century”. 

Πεκίνο, 21-24 Οκτωβρίου 2002. 

51) Διάλεξη στο “Σπίτι της Ευρώπης” με θέμα “H Εξέλιξη του Φαινομένου 

της Τρομοκρατίας στην Ελλάδα και στις άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες - 

Συγκριτική Προσέγγιση”. Ρόδος, 4 Νοεμβρίου, 2002. 

52) Συμμετοχή κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης στην κλειστή συνάντηση 

εμπειρογνωμόνων με τίτλο “Greek-Israeli Strategic Dialogue” που 

συνδιοργάνωσαν το ΕΛΙΑΜΕΠ και το Jaffe Center for Strategic Studies 

(JCSS). Αθήνα, 7-9 Ιανουαρίου 2003. 

53) Συμμετοxή στην ημερίδα λήξης του προγράμματος “Τώρα πια Ξέρεις” της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που υλοποίησε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ελληνίδων 

Δημοσιογράφων (ΕΔΕΔ) κατά το διάστημα Ιανουάριος 2002 – Ιανουάριος 

2003. Την ημερίδα συνδιοργάνωσαν το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Ελληνίδων 

Δημοσιογράφων (ΕΔΕΔ) και το Ελληνοϊταλικό Επιμελητήριο. Συμμετοχή 

στην ενότητα “Οι οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της 

μετανάστευσης – Η διάσταση του φύλου” με τίτλο εισήγησης “Τα 

πλοκάμια του οργανωμένου εγκλήματος. Η διάσταση της εμπορίας 

ανθρωπίνων οργάνων”. Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2003. 

54) Συμμετοχή στην ημερίδα με θέμα : “To οργανωμένο και το οικονομικό 

έγκλημα στο σύγχρονο κόσμο” που συνδιοργάνωσαν το Παρ/μα Δυτικής 

Κρήτης του Οικονομικού Επιμελητηρίου και το Τμήμα Δοκίμων 

Αστυφυλάκων Ρεθύμνου. Εισήγηση με τίτλο: “Προβλήματα Ασφαλείας: 

Oικονομικό Έγκλημα”. Ρέθυμνο, 26 Μαρτίου 2003. 

55) Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο με τίτλο “The Future of World Order” 

που διοργάνωσε το Center for the Studies and Research of the Green 

Book. Συμμετοχή ως προεδρεύουσα στην ενότητα “Issues of  Theory and 

Methodology” , Τρίπολη Λιβύης, 17-18 Μαίου 2003.              

56) Συμμετοχή κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης στη διημερίδα της 

Ανωτάτης Σχολής Πολέμου (Α.Σ.Π.)  “Ασύμμετρες Απειλές στον 21ο 

Αιώνα. Προεκτάσεις και Επιπτώσεις για τη Διεθνή Ασφάλεια”. Συμμετοχή 

στην Ενότητα “Οι νέες διαστάσεις της διεθνούς τρομοκρατίας σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Προεκτάσεις – Επιπτώσεις στη διεθνή ασφάλεια”  με 

τίτλο εισήγησης “H 11η Σεπτεμβρίου ως ορόσημο στην εξέλιξη της 

διεθνούς τρομοκρατίας. Η προβληματική της ασυμμετρίας”. Θεσσαλονίκη 

21-22 Μαϊου 2003. 

57) Συμμετοχή κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης στο Διεθνές Συνέδριο του 

St Andrews University της Σκωτίας με θέμα “Τρομοκρατία και 

Ανθρώπινα Δικαιώματα”, (CSTPV International Conference “Terrorism 
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and Human Rights”). Συμμετοχή στην ενότητα: “The role of national 

legislation and legal systems in combating terrorism” με τίτλο εισήγησης 

“The post 9/11 legal framework: The political dimensions”. Εδιμβούργο, 

13-15 Ιουλίου 2003. 

58) Συμμετοχή κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης στο 3ο Διεθνές Συνέδριο 

του International Policy Institute for Counter-Terrorism (IDC) με θέμα 

“Post Modern Terrorism - Trends, Scenarios, and Future Threats”. 

Συμμετοχή στην ενότητα “Future Terrorism – The Scale of the Threat”. 

Εισήγηση με τίτλο “Terrorism and the Olympic Games”. Χερτζίλια, Τελ-

Αβίβ, 8-9 Σεπτεμβρίου 2003. 

59) Συμμετοχή κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης στη Συνάντηση Εργασίας 

του Εργαστηρίου Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσμών – Ευρωπαϊκής 

Εδρας Jean Monnet, του Παν/μιου Αιγαίου με θέμα “Διακυβέρνηση και 

Κοινωνική Ευρώπη: Οι θεσμικές, κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις 

σε μια αναπτυγμένη ευρωπαϊκή περιφέρεια”. Εισήγηση με τίτλο: “Οι 

Απειλές στο Νέο Ευρωπαϊκό Περιβάλλον Ασφάλειας”. Μήθυμνα Λέσβου, 

31 Οκτωβρίου & 1 Νοεμβρίου 2003. 

60) Συμμετοχή κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης στη Διημερίδα της 

Ελληνικής Επιτροπής για το ΝΑΤΟ με την εισήγηση «Ο Ρόλος του ΝΑΤΟ 

στην Αντιμετώπιση της Τρομοκρατίας». Αθήνα, 12 και 13 Δεκεμβρίου 

2003. 

61) Συμμετοχή κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης στο συνέδριο Αutumn 

Meetings (Conference on Trafficking in Human Beings, Standing 

Committee Meeting) που συνδιοργάνωσαν ο Οργανισμός για την 

Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) και η Βουλή των 

Ελλήνων. Εισήγηση στη συνεδρία Terrorism and Fundamentalism in the 

Mediterranean. Dimension of the OSCE της ενότητας 2nd Parliamentary 

Forum on the Mediterranean. Ρόδος, 29 Σεπτ. – 2 Οκτ. 2004. 

62) Συμμετοχή κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης από το ΕΛΙΑΜΕΠ στο 

ετήσιο σεμινάριο του ΓΕΕΘΑ. Εισήγηση με τίτλο: “Διεθνής Τρομοκρατία 

μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες 2004. Τι αλλάζει;” Αθήνα 4-8 Οκτ. 2004. 

63) Συμμετοχή κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης στο Σεμινάριο 

Εχθρογνωσίας για την ενημέρωση των Αξιωματικών του Αρχηγείου 

Στόλου της Σχολής Εξασκήσεως Ναυτικής Τακτικής. Εισήγηση με τίτλο 

«Διεθνής Τρομοκρατία. Αποτελεί τον υπ’ αριθμό ένα εχθρό για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια η θέση της Ελλάδας στην διεθνή αμυντική 

πολιτική. Ποιες οι δυνατότητες της Ελλάδας στον πόλεμο της 

τρομοκρατίας και ποιες οι επιπτώσεις. Η Διεθνής Τρομοκρατία απειλεί το 

ισχύον παγκόσμιο καθεστώς ασφαλείας». Σκαραμαγκάς, 4 και 5 

Νοεμβρίου 2004. 

64) Συμμετοχή κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης στο Πρόγραμμα 

Εκδηλώσεων (Φθινόπωρο 2004) της Εταιρείας Σπουδών Νεοελληνικού 
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Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας. Εισήγηση με τίτλο: «Αποκωδικοποίηση 

των συμβολισμών της τρέχουσας ορολογίας της πολιτικής βίας-

τρομοκρατίας». Αθήνα 3,4,5 Δεκεμβρίου 2004. 

65) Συμμετοχή κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης στο Διεθνές Συνέδριο της 

Rand Corp. και του UCLA (University of California) με τίτλο “The Los 

Angeles Terrorism Earlywarning Group”. Εισήγηση με τίτλο “Threats and 

Challenges of International Terrorism in South Eastern Europe: Breeding 

Ground or Regional Specificity?”. Λος Άντζελες, 1 Φεβρουαρίου 2005. 

66) Συμμετοχή κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης στο Συμπόσιο της Εταιρείας 

Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας «ΕΝ ΕΤΟΙ 

1905» με θέμα τη Βία. Εισήγηση με τίτλο «Η Βαλκανική διάσταση του 

εμπορίου της λευκής σάρκας και η ελληνική πραγματικότητα». Σχολή 

Μωραϊτη 17 -18 Μαρτίου 2005. 

67) Συμμετοχή κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης στο Διεθνές Συνέδριο 

«Διεθνές Περιβάλλον – Πολιτισμός & Ειρήνη, Διεθνείς Σχέσεις και 

Περιβάλλον, Η Πολιτισμική και Θρησκευτική Διάσταση της Αειφορίας». 

Εισήγηση με θέμα: «Πολιτική αποτύπωση των αποφάσεων του ΟΗΕ για 

την τρομοκρατία». Δελφοί – Λιβαδειά, 13 -14-15  Οκτ. 2005. 

68) Συμμετοχή κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης στην Ημερίδα που 

συνδιοργάνωσαν η Σχολή Εθνικής Ασφάλειας και η Σχολή Εθνικής 

Άμυνας στο Πολεμικό Μουσείο. Εισήγηση με θέμα: «Ζητήματα 

Πολιτικής και Θρησκευτικής Τρομοκρατίας στη Σύγχρονη Ευρώπη»., 

Αθήνα, Πολεμικό Μουσείο, 2 Φεβρουαρίου 2006. 

69) Πρόσκληση για συμμετοχή ως key-note ομιλήτρια στο Εuroscience Open 

Forum (ESOF) 2006. Εισήγηση με τίτλο «International Terrorism and 

European Security». Μόναχο, Γερμανίας, 15-19 Ιουλίου 2006. 

70) Συμμετοχή κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης στην Ημερίδα του Κέντρου 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά με θέμα: 

«Οι Στρατηγικοί Δρώντες σε Διεθνές και Περιφερειακό Επίπεδο και η 

Σύγχρονη Διεθνής Επικαιρότητα». Εισήγηση με τίτλο: «ΗΠΑ και 

Ασφάλεια». Πειραιάς 13 Μαίου 2008. 

71) Συμμετοχή κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης στη Διημερίδα που 

συνδιοργάνωσαν  το Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Ευρωπαϊκή Έδρα Jean 

Monnet), η Ελληνική Πανεπιστημιακή Ένωση Ευρωπαϊκών Σπουδών 

(ΕΠΕΕΣ) και το Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα με 

θέμα: «Πενήντα Χρόνια Κοινοτικής Δημοκρατίας και η Συνθήκη της 

Λισαβόνας». Εισήγηση με θέμα: «Ευρωπαϊκή Ένωση και Αντιμετώπιση 

της Τρομοκρατίας». Αγ. Παρασκευή Λέσβου, 23-24 Μαίου 2008. 

72) Συμμετοχή κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης στη Διημερίδα της 

Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων και του 

ΠΜΣ «Οικονομική και πολιτική Διακυβέρνηση στη ΝΑ Ευρώπη» του 
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Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας.  

με θέμα: «Τα Δυτικά Βαλκάνια σε Κίνηση – Εξελίξεις, προβλήματα και 

προοπτικές». Εισήγηση με τίτλο: Ζητήματα Ασφάλειας στα Δυτικά 

Βαλκάνια. Θέση και Ρόλος τους στην Ευρωπαϊκή Προοπτική της 

Περιοχής». Φλώρινα , 10-11 Οκτωβρίου 2008. 

73) Συμμετοχή κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης στο Διεθνές Συνέδριο του 

WILTON PARK της Αγγλίας με θέμα την Κοινές Προκλήσεις Ασφαλείας 

στο Μαγκρέμπ και στο Σαχέλ (Wilton Park Conference on Common 

Security Challenges in the Maghreb and the Sahel). Εισήγηση με θέμα: 

«Common Security Challenges and Ways Forward». 18 – 20 Μαρτίου, 

2009. 

74) Συμμετοχή κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης στο Συνέδριο του ΚΕΜΕΑ 

(Κέντρο Μελετών Ασφάλειας) με θέμα: «Ασφάλεια στον 21ο Αιώνα». 

Εισήγηση με θέμα: Η Θαλάσσια Πειρατεία - Τρομοκρατία ως 

Αναδυόμενη Απειλή της Διεθνούς Ασφάλειας». Αθήνα, 18 Μαίου 2009 

75) Συμμετοχή κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης στην ημερίδα του ΝΑΤΟ με 

θέμα: “Women Opinion Leaders From Greece”. Συμμετοχή στον κύκλο 

συζητήσεων Στρογγυλής Τράπεζας. Βρυξέλλες, 14 Δεκεμβρίου 2009. 

76) Συμμετοχή κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης στο 17ο Ετήσιο Διεθνές 

Συμπόσιο της Ελληνικής Ένωσης για Ατλαντική & Ευρωπαϊκή 

Συνεργασία (The 17th Annual International Symposium). Eισήγηση με 

τίτλο: “Non-Offensive Defence and Human Security”. Aθήνα 17-18 

Δεκεμβρίου 2009. 

77) Συμμετοχή κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης στο 19ο Ετήσιο Διεθνές 

Συμπόσιο της Ελληνικής Ένωσης για Ατλαντική & Ευρωπαϊκή 

Συνεργασία (The 19th Annual International Symposium) με θέμα: 

“Security and Stability in the 21st Century” Eισήγηση με τίτλο: “Women 

and Security in the 21st Century”.  Αθήνα, 20-21 Δεκεμβρίου 2010. 

78) Συμμετοχή κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης στην Ημερίδα στο πλαίσιο 

των  εορταστικών – τιμητικών εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια της 

Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Κράτους (1910-2010). Εισήγηση με 

θέμα: «Τρομοκρατία». Καρπενήσι, 11 Σεπτεμβρίου 2010. 

79) Συμμετοχή κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης στο Διεθνές Συνέδριο με 

θέμα: «From the Totalitarianism Towards Democracy in Central-Eastern 

Europe» του Ινστιτούτου Ψυχολογίας της Πολωνικής Ακαδημίας 

Επιστημών. Εισήγηση με θέμα: “The Transformation of (inter)national 

Terrorism: The Case of Greece”. Βαρσοβία 18-20 Νοεμβρίου 2010. 

80) Συμμετοχή κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης στο Διεθνές Συνέδριο με 

θέμα: “The Greek Financial Crisis and International Responses” που 

συνδιοργανώθηκε από το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και 
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το Columbia University. Εισήγηση με θέμα: “Greek Terrorism – The Spill 

Over Effect”. Nέα Υόρκη, 11 – 13 Απριλίου 2011. 

81) Συμμετοχή κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης στην Ημερίδα της SAFIA 

(Student Association for International Affairs) με θέμα: «Δέκα χρόνια από 

την 11η Σεπτεμβρίου: Σύγχρονες εξελίξεις στο φαινόμενο της 

Τρομοκρατίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο». Εισήγηση με θέμα: «Η 

Τρομοκρατία ως σημείο καμπής στις διακρατικές σχέσεις». Αίθουσα 

«ΕΥΡΩΠΗ»-Νομική Βιβλιοθήκη, 24 Νοεμβρίου 2011.   

82) Συμμετοχή κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης στην Ημερίδα της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.) με 

θέμα: «Απαίτηση των καιρών ένα νέο δόγμα εσωτερικής ασφάλειας». 

Εισήγηση με θέμα: «Κρίση και Πολιτική Βία». Αμφιθέατρο Γ.Α.Δ.Α., 9 

Δεκεμβρίου 2011.  

 

ΣΤ. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ (Μονογραφίες – Συγγράμματα) 

 

1) “ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ”   

Εκδόσεις Α. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1996.  

 

Πρόκειται για μονογραφία 323 σελίδων η οποία βασίζεται στην με τον ομώνυμο 

τίτλο διδακτορική διατριβή μου και χωρίζεται θεματικά σε τέσσερις ενότητες.  

 

Η εξέταση του φαινομένου της τρομοκρατίας, ως έκφραση πολιτικής βίας 

απασχόλησε διαχρονικά, εθνικές κοινωνίες, κυβερνήσεις και τη διεθνή κοινότητα με 

αυξανόμενη ένταση, ιδιαίτερα μετά από το Β’ παγκόσμιο πόλεμο. Μέσα από μια 

ιστορική ανασκόπηση του φαινομένου της τρομοκρατικής βίας η μελέτη εισέρχεται 

στο σύγχρονο γεωπολιτικό σκηνικό που διαμόρφωσε και διαμορφώνει την υφή και 

την έκταση της πολιτικής βίας.  

 

Η προσέγγιση της έννοιας και του περιεχομένου του φαινομένου της τρομοκρατίας 

με σκοπό την οριοθέτηση του, προωθείται διαμέσου ενός σύνθετου εννοιολογικού 

πλέγματος. Ακολουθεί σταχυολόγηση, καταγραφή και ανάλυση των 

σημαντικότερων θεωρητικών αντιλήψεων περί τρομοκρατίας ενώ καταγράφεται η 

ύπαρξη πληθώρας προσεγγίσεων οι οποίες παρουσιάζουν ουσιαστική διάσταση 

μεταξύ τους. Παράλληλα διαπιστώνεται η απουσία ύπαρξης ενός κοινώς 

παραδεκτού ορισμού τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 
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Στην ενότητα για την ανάπτυξη της τρομοκρατίας στην Ευρώπη και τη Μέση 

Ανατολή εξετάζονται ιδιαίτερα σύντομα αλλά συνθετικά τρεις ευρωπαϊκές χώρες 

(Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία) στις οποίες η τρομοκρατία εξέλαβε διαστάσεις. Ως 

κριτήριο επιλογής των χωρών αυτών υπήρξαν η έκταση, η ένταση, η δομή και η 

στρατηγική της τρομοκρατικής δραστηριότητας καθώς και ο τρόπος αντιμετώπισης 

και καταστολής της. Αναφορικά με τη Μέση Ανατολή η τρομοκρατία εξετάζεται 

με γνώμονα τις γεωπολιτικές διαφορές και διαμάχες στην περιοχή. 

 

Η ανάλυση της δομής, της τακτικής και της στρατηγικής των ελληνικών 

τρομοκρατικών οργανώσεων, όσο και των «διεθνών» οργανώσεων που δρουν στην 

Ελλάδα οδηγεί στην κωδικοποίηση συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Εξέχουσα 

σημασία παρουσιάζει το γεγονός της μη εξάρθρωσης καμιάς ελληνικής 

τρομοκρατικής οργάνωσης, πράγμα που ενδεχομένως θα οδηγούσε σε μεταβολή 

των δεδομένων, οδηγώντας ταυτόχρονα σε διαφορετική προσέγγιση του 

φαινομένου. Η δε ανάλυση της ιδεολογικής ταυτότητας των τρομοκρατικών 

οργανώσεων βασίζεται κατά κύριο λόγο στο περιεχόμενο των προκηρύξεων.  

 

Ο ρόλος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης απέναντι στο φαινόμενο της 

τρομοκρατίας χαρακτηρίζεται ως καθοριστικής σημασίας. Ο τρόπος που 

μεταδίδεται η είδηση, τα συναισθήματα που εγείρει, η εξήγηση που δίδεται 

διαμορφώνουν συγκεκριμένες απόψεις για τους χρήστες της βίας αλλά και για την 

ίδια την πράξη της βίας. 

 

Η παρακολούθηση της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας από τις αρχές του 

ελληνικού κράτους, καθώς και οι τοποθετήσεις των πολιτικών κομμάτων με βάση 

την ερμηνεία της σχετικής νομοθεσίας ανέδειξε την έλλειψη κοινής πολιτικής 

αντίληψης γύρω από το ζήτημα. 

 

Η διεθνής πολιτική κατά της τρομοκρατίας καθορίζεται σε σημαντικό βαθμό από 

τον τρόπο αντιμετώπισης της τρομοκρατίας από τις ΗΠΑ. Οι προσπάθειες των 

ΗΠΑ για τη δημιουργία σχολών σκέψης, οι κυρώσεις που επέβαλαν σε κράτη που 
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διατηρούσαν φιλικές σχέσεις με “τρομοκράτες”, η σε “κράτη-τρομοκράτες”, 

αποτελούν κυρίαρχα συστατικά στοιχεία της εξωτερικής τους πολιτικής  η οποία 

πλέον θέτει ως πρωταρχικό της μέλημα την καταπολέμηση της διεθνούς 

τρομοκρατίας. Συνακόλουθα διαπιστώνεται ότι η καταπολέμηση της διεθνούς 

τρομοκρατίας αποτέλεσε μοχλό πίεσης προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

προκειμένου να εναρμονίσουν την εξωτερική τους πολιτική με αυτή των ΗΠΑ. Η 

προσέγγιση καταδεικνύει ότι οι εταίροι, είτε δέχθηκαν αυτές τις πιέσεις, είτε 

προχώρησαν σε πολιτικές θέσεις σύγκλισης, είτε σε νομοθετικές πράξεις ταύτισης, 

είτε αρνήθηκαν, οπότε και υπέστησαν τις συνέπειες της παρέκκλισης. 

 

Στην περίπτωση της Ελλάδας δεν υπήρξε ταύτιση με τις αμερικανικές αντιλήψεις 

περί τρομοκρατίας. Για το λόγο αυτό η Ελλάδα αντιμετώπισε την αρνητική στάση 

των ΗΠΑ, δεχόμενη με έμμεσο ή άμεσο τρόπο, πλειάδα πιέσεων με σκοπό τον 

εξαναγκασμό της σε πλήρη αποδοχή της αντιτρομοκρατικής τους πολιτικής. 

 

Τέλος, θέτοντας το πρόβλημα της τρομοκρατίας προοπτικά, βάσει σύντομης 

καταγραφής και ανάλυσης των καινοφανών της παραμέτρων, διαπιστώνεται η τάση 

μετεξέλιξης της τρομοκρατικής δραστηριότητας σε μορφές ακόμη πιο επικίνδυνες 

και επώδυνες τόσο για την ανθρώπινη ύπαρξη όσο και για τη διεθνή σταθερότητα 

και ασφάλεια. 

 

 

2) “ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΤΑΞΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ” 

        Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1999. 

 

Πρόκειται για μονογραφία 398 σελίδων η οποία εξετάζει το πλαίσιο των διεθνών 

ζητημάτων ασφάλειας μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού.Η μελέτη 

επιχειρεί τον εννοιολογικό προσδιορισμό του όρου «Ασφάλεια» ανιχνεύοντας την 

εξελικτική της διάσταση στο πλαίσιο της Νέας Τάξης Πραγμάτων. Η 

παρακολούθηση της δράσης και κατ’ επέκταση η λειτουργική μορφοποίηση και 

θεσμική εξέλιξη των διεθνών οργανισμών ασφάλειας αποτυπώνεται σε κάθε 

κεφάλαιο της μελέτης η οποία χωρίζεται σε τέσσερα κύρια μέρη: 
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α) Διεθνής Ασφάλεια,  

β) Προβλήματα Διεθνούς Ασφάλειας και Διακρατικές Σχέσεις, 

γ) Νέο Οργανωμένο Έγκλημα, 

δ) Νέα Ζητήματα Διεθνούς Ασφάλειας 

 

Τα δείγματα γραφής του ισλαμικού εξτρεμισμού, οι διαστάσεις που λαμβάνει το 

νέο, διεθνοποιημένο, οργανωμένο έγκλημα, η με γεωμετρική πρόοδο αύξηση των 

κρουσμάτων πυρηνικής, χημικής και βιολογικής τρομοκρατίας, η χρήση των 

φυσικών πόρων ως παράγοντα καταναγκασμού, το έγκλημα δια μέσου της υψηλής 

τεχνολογίας, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία, είναι μερικά στοιχεία που 

διαμορφώνουν τη σύνθεση των νέων απειλών αποτελώντας τα θέματα των 

βασικών κεφαλαίων του βιβλίου. Η μελέτη λειτουργώντας κατ’ αρχήν σε επίπεδο 

ανάλυσης, επιχειρεί την ανάδειξη και καταγραφή των βασικών παραμέτρων – 

ζητημάτων που διέπουν την εθνική και διεθνή ασφάλεια, εντοπίζοντας ταυτόχρονα 

τις αφετηρίες τους και παρακολουθώντας την ιστορική τους εξέλιξη. Παράλληλα 

επιχειρείται συνολική σύνθεση του πλέγματος που προσδιορίζει «το νέο 

περιβάλλον ασφάλειας» σε σχέση με τις τάσεις και τις ροπές που αναπτύσσονται 

στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. Η 

βαρύτητα των προβλημάτων ασφάλειας και η επιρροή που ασκούν στο πλαίσιο των 

διεθνών σχέσεων αναλύονται σε σημαντική έκταση υπό το πρίσμα του κυρίαρχου 

ρόλου της μοναδικής εναπομένουσας υπερδύναμης, των ΗΠΑ. 

 

3) “H ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ”  

                     Εκδόσεις Τραυλός, Αθήνα 2000 

 

Πρόκειται για μονογραφία 206 σελίδων η οποία αφού τεκμηριώνει την έλλειψη 

ενός κοινά αποδεκτού ορισμού για την τρομοκρατία, παρακολουθεί την εξέλιξη 

των ορισμών που δίδονται στο φαινόμενο, τόσο από μεμονωμένα κράτη, όσο και 

από διεθνείς οργανισμούς. 
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Η μελέτη χωρίζεται σε δύο μέρη: Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην εξέλιξη της 

πολιτικής βίας μέχρι σήμερα, εκκινώντας από την ιδεολογική στάση τόσο των 

επαναστατικών κινημάτων όσο και της άκρας δεξιάς απέναντι στη βία και 

φθάνοντας στη σύγχρονη μετεξελιγμένη τρομοκρατική δραστηριότητα. Το 

δεύτερο μέρος αναφέρεται στις θεωρητικές προσεγγίσεις του ορισμού της 

τρομοκρατίας. Διαπιστώνοντας την έλλειψη ενός κοινά αποδεκτού ορισμού για 

την τρομοκρατία, η μελέτη αναλύει την κρατική αντίληψη για το φαινόμενο 

αναφερόμενη στις επίσημες απόψεις κρατών και διεθνών οργανισμών. Στη 

συνέχεια η μελέτη θέτει τη μεθοδολογική προβληματική για την προσέγγιση του 

φαινομένου, αναφερόμενη τόσο σε ακαδημαϊκές προσεγγίσεις όσο και στα 

κριτήρια ερμηνειών της τρομοκρατικής βίας.  

 

Σε επίπεδο συμπερασμάτων αναλύεται η πολιτική διάσταση της χρήσης του 

ορισμού κυρίως σε επίπεδο διεθνών σχέσεων. 

 

Τέλος, γίνεται εκτενής αναφορά στην ελληνική έκφραση της τρομοκρατίας, 

εντοπίζοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φαινομένου στο ελληνικό χώρο. Σε 

δεύτερο επίπεδο η ελληνική περίπτωση αναλύεται συγκριτικά με την αριστερή 

τρομοκρατία που έδρασε στις ευρωπαϊκές χώρες κατά την περίοδο ’60 – ’80. 

  

 

4) “ANTΙΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ”   

Εκδόσεις Α.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2004 

 

Πρόκειται για τη συγκέντρωση της ελληνικής νομοθεσίας που αφορά στην 

τρομοκρατία με στόχο την κάλυψη ελλείμματος συστηματοποιημένων και ειδικά 

επεξεργασμένων εγχειριδίων αναφοράς. 

 

Η εξέλιξη της νομοθεσίας  λειτουργώντας στο πλαίσιο της ιστορικής φόρτισης 

αποτυπώνει την εκάστοτε πολιτική βούληση, αποτελώντας κεφαλαιώδη παράμετρο 

για το οποιοδήποτε ερευνητικό εγχείρημα. 
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Σε μια εκτενή εισαγωγή δίδεται στον αναγνώστη η δυνατότητα παρακολούθησης 

της πορείας των συζητήσεων στο ελληνικό Κοινοβούλιο επί των προς ψήφιση 

νομοσχεδίων, των τοποθετήσεων των πολιτικών κομμάτων, των μεταξύ τους 

συγκλίσεων και αποκλίσεων. Εν ολίγοις, η καταγραφή της εξέλιξης της οπτικής 

γωνίας των πολιτικών κομμάτων επί του φαινομένου, συνδυάζεται με τη 

χρονολογική – «εξελικτική» παράθεση της νομοθεσίας. 
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Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ 

 

Ι. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ 

ΑΠΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ /ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 

ΙΙ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

 

 III. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΥΠΟ 
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Ι. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ /ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 

1. Tίτλος Αρθρου: 

“Οrganized Crime in the Balkans” 

Το συγκεκριμένο άρθρο υποβλήθηκε κατόπιν ειδικής πρόσκλησης στη συντακτική 

επιτροπή του ΕΛΙΑΜΕΠ. έτυχε θετικής αξιολόγησης και κρίθηκε ικανό προς 

δημοσίευση. 

 

Tίτλος Βιβλίου: 

The Southeast European YEARBOOK 1998 –1999.  

Έκδοση Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής 

(ΕΛΙΑΜΕΠ), Αθήνα 1999, σελ. 103 – 117. 

 

Σύντομη Ανάλυση: 

Η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού στις χώρες της Κεντρικής και 

Ανατολικής Ευρώπης διαμόρφωσε συνθήκες πρόσφορες για την ανάπτυξη του 

οργανωμένου εγκλήματος. Το πεδίο δράσης του οργανωμένου εγκλήματος 

περιλαμβάνει ευρύτατο φάσμα δραστηριοτήτων: Διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα 

χρήματος, οργανωμένη πορνεία, διακίνηση όπλων και πυρηνικών υλικών, κλοπή 

και διακίνηση έργων τέχνης, μέχρι και εξαγωγή μισθοφόρων. Η δραστηριότητα του 

οργανωμένου εγκλήματος στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες των Βαλκανίων 

επεκτάθηκε ταχύτατα βρίσκοντας τις αρχές ασφαλείας των γειτονικών χωρών 

απροετοίμαστες. Το οργανωμένο έγκλημα εδραιώνοντας την παρουσία του 

εμφανίζει χαρακτηριστικά όμοια με αυτά που είχαν εμφανιστεί στις δυτικές χώρες 

στο παρελθόν όπως η δυνατότητα του να διαπερνά και να υποσκελίζει θεσμούς. Η 

εξέταση των διαστάσεων του οργανωμένου εγκλήματος σε κάθε χώρα της 

Βαλκανικής έχει να αποδώσει κοινά στοιχεία αλλά και ιδιαιτερότητες. Σε πολλές 

περιπτώσεις το οργανωμένο έγκλημα έχει αντικαταστήσει την οργανωμένη 

οικονομική δραστηριότητα. Οι Βαλκανικές χώρες είναι ένα κομμάτι των 

προβλημάτων που απειλούν την παγκόσμια ασφάλεια και σταθερότητα. 
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2.  Tίτλος Αρθρου: 

“H Μετεξέλιξη της Τρομοκρατίας σε Διεθνές Επίπεδο. Νέες Μορφές και 

Δεδομένα” 

 

Το συγκεκριμένο άρθρο υποβλήθηκε κατόπιν ειδικής πρόσκλησης στους επιμελητές 

της έκδοσης (Δρ. Ν. Λιούση, Δρ. Σωτ. Ντάλη), έτυχε θετικής αξιολόγησης και 

κρίθηκε ικανό προς δημοσίευση. 

 

Tίτλος Βιβλίου: 

Οι Διεθνείς Σχέσεις στη Μεταψυχροπολεμική Εποχή. Από τη Γεωπολιτική στη 

Γεωοικονομία και οι Προκλήσεις του 21ου αιώνα.  

Συλλογική έκδοση την οποία επιμελήθηκαν οι Δρες Ν. Λιούσης και Σ. Ντάλης και 

περιλαμβάνει άρθρα ελλήνων και ξένων ακαδημαϊκών.  

Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, Δεκέμβριος 1998, σελ. 241-256. 

 

Σύντομη Ανάλυση: 

Η μελέτη αναλύει τη μετεξέλιξη της τρομοκρατίας βάσει τεσσάρων βασικών 

παραμέτρων: α) του τέλους της «αριστερής τρομοκρατίας», β) των νέων μορφών 

του οργανωμένου εγκλήματος, γ) του ισλαμικού εξτρεμισμού, δ) της ακροδεξιάς 

τρομοκρατικής δράσης. Σε δεύτερο επίπεδο η μελέτη παρακολουθεί τη διαδικασία 

μετεξέλιξης της τρομοκρατικής βίας από το στάδιο της ιδεολογικά ακροαριστερής 

οργάνωσης με συγκεκριμένο σκοπό και στόχο, στην με σαφώς ασαφέστερα 

χαρακτηριστικά βία, που προσεγγίζει ή και σε ορισμένες περιπτώσεις ταυτίζεται με 

την εγκληματική δραστηριότητα. Παράλληλα διαπιστώνεται ότι ο αποδέκτης ή 

συνήθως οι αποδέκτες της βίας είναι κοινωνικά σύνολα, μειονοτικές ομάδες, 

οικονομικοί μετανάστες, πολιτικοί πρόσφυγες, εν ολίγοις αθώοι πολίτες , που 

σπάνια έχουν τη δυνατότητα προβολής αντίστασης στην εις βάρος τους βία. Οι 

αντιθέσεις, τόσο σε κοινωνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, αποτελούν το κύρια 

συστατικά της ανάπτυξης της τρομοκρατικής βίας ενώ βάσει παραδειγμάτων 

διαπιστώνεται ότι η όξυνση τους έτσι όπως προδιαγράφεται μέσα από το «νέο» 



 

 

 

 
                   MΑΙΡΗ Γ. ΜΠΟΣΗ   -   Βιογραφικό Σημείωμα και Αναλυτικό Υπόμνημα Σπουδών & Επιστημονικού Έργου 

- 29 -   

παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη αναμένεται να εντείνει ακόμη περισσότερο την 

τρομοκρατική δραστηριότητα. 

3.   Tίτλος Αρθρου:  

“Το Οργανωμένο Έγκλημα στα Βαλκάνια. Η Περίπτωση του Κοσσυφοπεδίου” 

  

Το συγκεκριμένο άρθρο υποβλήθηκε κατόπιν ειδικής πρόσκλησης στον επιμελητή της 

έκδοσης Δρ. Σωτ. Ντάλη, έτυχε θετικής κρίσης και κρίθηκε  ικανό προς δημοσίευση. 

   

Tίτλος Βιβλίου: 

Η Κρίση στο Κόσσοβο, η Ελλάδα, η Διεθνής Κοινότητα και τα ΜΜΕ. 

 

Συλλογική έκδοση της οποίας την οποία επιμελήθηκε ο Δρ. Σωτήρης Ντάλης  και 

περιλαμβάνει άρθρα ακαδημαϊκών, δημοσιογράφων και πολιτικών αναλυτών για 

την κρίση στο Κόσσοβο. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, Ιούνιος 1999, σελ. 105 –

110. 

 

 

Σύντομη Ανάλυση: 

Το άρθρο ξεκινώντας από την προσέγγιση της ανάπτυξης του οργανωμένου 

εγκλήματος στις πρώην σοσιαλιστικές χώρες εστιάζει την αναφορά του στην 

εγκληματική δραστηριότητα που αναπτύσσεται στην Αλβανία και στην περιοχή 

του Κόσσοβο.  

 

Στη συνέχεια επικεντρώνεται στην παράνομη δραστηριότητα του UCK 

(Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσσυφοπεδίου) και στη διεθνοποίηση της 

εγκληματικότητας με κέντρο το Κόσσοβο ενώ γίνεται αναφορά στις “οδούς” των 

ναρκωτικών που ξεκινούν από τα Βαλκάνια και επεκτείνονται σε ολόκληρη την 

Ευρωπαϊκή Ήπειρο. 

 

Ως συμπέρασμα εξάγεται βάσει των δεδομένων η πρόβλεψη ότι η δραστηριότητα 

του UCK θα συνεχιστεί επί μακρόν καθώς και ότι οι διεθνείς παραινέσεις για την 

αποστρατιωτικοποίηση του πρόκειται να βρεθούν στο κενό. 
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4. Tίτλος Αρθρου:  

 “Die organisierte Kriminalitat auf dem Balkan”. 

Το συγκεκριμένο άρθρο υποβλήθηκε κατόπιν ειδικής πρόσκλησης στη συντακτική 

επιτροπή αποτελούμενη από τους Reinhard C. Meler – Walser/Gerhard Hirscher/ 

Klaus Lange/ Enrico Palumbo (Hrsg), έτυχε θετικής αξιολόγησης και κρίθηκε ικανό 

προς δημοσίευση. 

           

 Τίτλος Βιβλίου: 

Organisierte Kriminalitat – Bestandsaufnahme Transnationale Dimension Wege der 

Bekampfung (editors: Reinhard C. Meler – Walser/Gerhard Hirscher/ Klaus Lange/ 

Enrico Palumbo (Hrsg), σελ. 197-219. 

Hans Seidel – Stiftung eV – Akademie Fur Politic und Zeitgeschehen, Μunchen 

1999. 

 

Σύντομη Ανάλυση: 

Το άρθρο αναφέρεται στη δημιουργία και την εξέλιξη του οργανωμένου 

εγκλήματος στο χώρο των Βαλκανίων. 

Η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού συνέτεινε αποφασιστικά στη 

διαμόρφωση συνθηκών πολιτικής και κοινωνικής αποσταθεροποίησης στην 

πλειονότητα των βαλκανικών κρατών. Η λειτουργία παράλληλων οικονομικών 

σχημάτων έχει σε πολλές εκ των περιπτώσεων υποκαταστήσει τη νόμιμη 

οικονομική δραστηριότητα. 

Οι εθνικές – εθνοτικές συρράξεις αποτέλεσαν πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη 

της εγκληματικής δραστηριότητας τουλάχιστον στους τομείς που αφορούν τη 

διακίνηση όπλων και ναρκωτικών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτέλεσε η 

δράση του UCK (Απελευθερωτικού Στρατού του Κοσσυφοπεδίου). 

 



 

 

 

 
                   MΑΙΡΗ Γ. ΜΠΟΣΗ   -   Βιογραφικό Σημείωμα και Αναλυτικό Υπόμνημα Σπουδών & Επιστημονικού Έργου 

- 31 -   

 

5.  Tίτλος Κεφαλαίου:  

“Οι Δυνατότητες της Ελληνο-τουρκικής Συνεργασίας στην Αντιμετώπιση του 

Οργανωμένου Εγκλήματος” 

 

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο υποβλήθηκε κατόπιν ειδικής πρόσκλησης στους 

επιμελητές Θ. Κουλουμπή και Θ. Ντόκο, έτυχε θετικής αξιολόγησης και κρίθηκε 

ικανό προς δημοσίευση. 

 

 Τίτλος Βιβλίου: 

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ Αμυντικής & Εξωτερικής Πολιτικής 2000  

Επιμ. Θ. Κουλουμπής, Θ. Ντόκος 

Εκδοση Παρατηρητής – ΕΛΙΑΜΕΠ, σελ. 197-210 

 

Σύντομη Ανάλυση: 

Στο συγκεκριμένο άρθρο διερευνάται η δυνατότητα εξέλιξης της ελληνο-τουρκικής 

συνεργασίας για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος υπό το πρίσμα 

των ειδικών διαστάσεων και χαρακτηριστικών της οργανωμένης εγκληματικής 

δραστηριότητας, της μορφολογικής της εξέλιξης, αλλά και της αντιμετώπισής της, 

τόσο σε θεσμικό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο και από της δύο χώρες. 

Η οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα στην Τουρκία έχει την αναφορά της 

στη σχέση του οργανωμένου εγκλήματος με το κράτος, ενώ στην Ελλάδα η 

ανάπτυξη του οργανωμένου εγκλήματος οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες που 

έχουν σχέση με την εξάπλωση του εγκλήματος από τις πρώην σοσιαλιστικές χώρες. 

Η κατ’ άρθρον ανάλυση της Ελληνο-τουρκικής συμφωνίας αστυνομικής 

συνεργασίας εντοπίζει τα πιθανά σημεία τριβής, σχολιάζοντας την υφιστάμενη 

κατάσταση στον κάθε τομέα. 
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6. Tίτλος Αρθρου:  

 “Roots of Conflict and Sustainable Peace Process: The Arab-Israeli War” 

 

Το συγκεκριμένο άρθρο υποβλήθηκε κατόπιν ειδικής πρόσκλησης στη συντακτική 

επιτροπή του Journal of Southern Europe and the Balkanς, έτυχε θετικής 

αξιολόγησης και κρίθηκε ικανό προς δημοσίευση. 

 

 Τίτλος Περιοδικού: 

Journal of Southern Europe and the Balkans 

 (Υπό Έκδοση) 

 

Σύντομη Ανάλυση: 

  Η αναζωπύρωση των παλαιών εστιών έντασης στην περιοχή της Μεσογείου έχει 

ως αιτιολογική βάση το τέλος του διπολικού διεθνούς συστήματος. Προβλήματα 

όπως η τρομοκρατία και ο ισλαμικός εξτρεμισμός είναι αδύνατον να 

αντιμετωπιστούν ριζικά εάν δεν υπάρξουν πολιτικές που να αντιμετωπίζουν τις 

γενεσιουργές τους αιτίες. Η Αραβοϊσραηλινή διένεξη χαρακτηρίζεται: 

• Από ποικιλία συγκρουσιακών παραμέτρων. Η αντιπαράθεση περιλαμβάνει 

από μαζικές κινητοποιήσεις, μέχρι στρατιωτικού τύπου εμπλοκές, πράγμα 

που καθιστά πολύπλοκη την όποια προσπάθεια για ύφεση.  

• Από αδυναμία πραγματοποίησης βιώσιμων ενδιάμεσων συμφωνιών, λόγω 

των αντίρροπων δυνάμεων που κινούνται στο εσωτερικό των δύο μερών 

αποτελεί το βασικότερο χαρακτηριστικό της διένεξης. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι η  εμπειρία των συναντήσεων κορυφής μεταξύ της παλαιστινιακής 

ηγεσίας και της αντίστοιχης του Ισραήλ έχει γνωρίσει σημαντική αποτυχία, 

λόγω του ότι και οι δύο ηγεσίες δεν διαθέτουν πλήρη έλεγχο. 

Η οποιαδήποτε προσπάθεια επίλυσης της κρίσης δεν μπορεί παρά να 

στηρίζεται σε μια βιώσιμη ειρηνευτική διαδικασία. Οι παράμετροι α) της 

“βήμα προς βήμα” προσέγγισης, β) της ισότιμης συμμετοχής, και γ) της 

εκκίνησης από μηδενική βάση συνθέτουν το υπόβαθρο μιας τέτοιας 

προσέγγισης, ενώ δεν μπορεί να παραγνωρίζονται οι οικονομικές διαστάσεις, 

που ανατροφοδοτούν σε σημαντικό βαθμό την κρίση. 
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7. Tίτλος Αρθρου: 

 “Οι Νέες Μορφές της Τρομοκρατίας και η Εξελικτική Διάσταση του Ορισμού της” 

 

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο υποβλήθηκε κατόπιν ειδικής πρόσκλησης στη συντακτική 

επιτροπή του ΕΛΙΑΜΕΠ, έτυχε θετικής αξιολόγησης και κρίθηκε ικανό προς 

δημοσίευση. 

 

Tίτλος Βιβλίου: 

Ανασκόπηση Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής 2002. 

Έκδοση Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής 

(ΕΛΙΑΜΕΠ), Αθήνα 2002, σελ. 63-79. 

 

Σύντομη Ανάλυση: 

Το τέλος του διπολισμού βρήκε την τρομοκρατική δραστηριότητα σε νέες διαστάσεις. 

Μορφές βίας που είχαν αναβαθμίσει την τρομοκρατία σε πρόβλημα ασφάλειας κατά 

την τελευταία δεκαετία του εικοστού αιώνα, χωρίς παρόλ’ αυτά να τύχουν ισοβαρούς 

ενασχόλησης μεταξύ των κρατών, αποτελούν πλέον κυρίαρχο ζήτημα σε παγκόσμια 

κλίμακα. Η προερχόμενη από τις αραβικές χώρες θρησκευτική βία, διαθέτει ιστορικό 

υπόβαθρο γένεσης ακολουθώντας μια εξαιρετικά “ενδιαφέρουσα” πορεία, καθώς στην 

πρώιμη φάση της εκφραζόταν με συγκροτημένα πολιτικά σκεπτικά και αιτήματα εντός 

του πλαισίου των κρατών που δρούσε. Η συγκεκριμένη βία εκφράζεται μεν από ομάδες 

ή οργανώσεις, τυγχάνει δε της υποστήριξης ευρύτερων κοινωνικών ομάδων, οπότε η 

αντιμετώπισή της, καθίσταται ζήτημα ιδιαίτερης δυσκολίας, δεδομένου ότι η 

παράμετρος της πρόληψης εκλείπει. Καθώς η τρομοκρατία δεν υπήρξε στατικό 

φαινόμενο και δεν είχε μόνο εθνικές διαστάσεις, αποτέλεσε ένα από τα πλέον 

πολυσυζητημένα θέματα για το σύνολο σχεδόν των διεθνών οργανισμών. Η 

εννοιολογική ταύτιση του οργανωμένου εγκλήματος με τη διεθνή τρομοκρατία 

αποτελεί την κατάληξη μιας μακράς πορείας διεργασιών που επισφραγίστηκε με την 

επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου. Η αποφόρτιση της τρομοκρατίας από το πολιτικό της 

στίγμα έχει πλέον δρομολογηθεί. 
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8. Tίτλος Κεφαλαίου: 

 “Greek Political Violence” 

 

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο υποβλήθηκε κατόπιν ειδικής πρόσκλησης στη συντακτική 

επιτροπή του Netherlands Institute of International Relations (Clingendael), έτυχε 

θετικής αξιολόγησης και κρίθηκε ικανό προς δημοσίευση. 

 

Tίτλος Βιβλίου: 

Terrorism and Counterterrorism in Europe: A Comparative Analysis, Κluwer Law 

International, Marianne Van Leewen (edit.), 2003, σελ. 129-144. 

 

Πανευρωπαϊκή Έκδοση του Netherlands Institute of International Relations 

(Clingendael), Xάγη.  Το κεφάλαιο βασίζεται σε εισήγηση που κατατέθηκε μετά 

από πρόσκληση του Netherlands Institute of International Relations (Clingendael), 

Xάγη στις 7-8 Φεβρουαρίου 2002. 

 

Σύντομη Ανάλυση: 

Το κεφάλαιο αναφέρεται στην εμφάνιση και εξέλιξη της ελληνικής τρομοκρατίας 

και ειδικότερα των μεγαλύτερων και μακροβιότερων τρομοκρατικών οργανώσεων. 

Πρόκειται για ανάλυση της ελληνικής νομοθεσίας, των θέσεων των πολιτικών 

κομμάτων και της ανταπόκρισης των διωκτικών αρχών. Η αναφορά στην ελληνική 

εμπειρία ασχολείται με τα ζητήματα ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων του 

2004 και την εκπόνηση πολιτικού σχεδιασμού πρόληψης τρομοκρατικών 

ενεργειών.  Επιπροσθέτως παρουσιάζεται η εξέλιξη των θέσεων της ΕΕ και του 

ΟΗΕ στο ζήτημα της τρομοκρατίας, ειδικότερα μετά την επίδραση της 

τρομοκρατικής επίθεσης της 11ης Σεπτέμβρη. 
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9. Tίτλος Κεφαλαίου: 

“Η Εμπορία και Διακίνηση Ελαφρού Οπλισμού ως Κεντρική Παράμετρος των 

Συρράξεων της Αφρικανικής Ηπείρου” 

 

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο υποβλήθηκε κατόπιν ειδικής πρόσκλησης από τον 

επιμελητή της έκδοσης, Καθ. Γ. Τσάλτα, έτυχε θετικής αξιολόγησης και κρίθηκε 

ικανό προς δημοσίευση. 

 

Tίτλος Βιβλίου: 

Αφρική και Ανάπτυξη. H Τελευταία Παγκόσμια Πρόκληση-Ευκαιρία. Εκδόσεις Ι. 

Σιδέρη, 2003, σελ. 269 –314. 

Σύντομη Ανάλυση: 

Στην αρχή του 21ου αιώνα η Αφρική θεωρείται η πλέον προβληματική περιοχή της 

διεθνούς κοινότητας τόσο από πλευράς ανάπτυξης, όσο και από πλευράς εντάσεων 

και συρράξεων. Η διακίνηση παράνομου ελαφρού οπλισμού και η συνέχιση των 

πολέμων, αποτελούν προβλήματα τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν 

παραπληρωματικά. 

 

Τα μικρά και ελαφρά όπλα υπήρξαν οι επιλογές και οι προτιμήσεις στις 

περισσότερες εσωτερικές διαφορές και συρράξεις για πολλούς λόγους: Eυκολία 

στην απόκτησή τους, σχετικά χαμηλή τιμή, θανατηφόρα αποτελεσματικότητα, 

ευκολία στη μεταφορά, στη διακίνηση και στη χρήση. Εκ πρώτης όψεως, οι 

ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και άλλες δυνάμεις, όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα 

φαίνεται ότι ασκούν πολιτική μείωσης των εξαγωγών. Παρ’ όλα αυτά, ένα από τα 

σημαντικότερα ευρήματα των αναφορών είναι το γεγονός ότι το σύνολο των 

οπλικών συναλλαγών με τις χώρες της Αφρικής δεν έχει καταγραφεί επίσημα, ενώ 

δεν αναφέρονται καν στις επίσημες κρατικές αγοραπωλησίες. 
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10. Tίτλος Κεφαλαίου: 

“Η Εξέλιξη της Διεθνούς Τρομοκρατίας μετά την 11η Σεπτεμβρίου” 

 

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο υποβλήθηκε κατόπιν ειδικής πρόσκλησης από τον 

επιμελητή της έκδοσης, Καθηγητή Γ. Γαλάνη (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης Παν/μιου Ιωαννίνων), έτυχε θετικής αξιολόγησης και κρίθηκε ικανό 

προς δημοσίευση. 

 

Tίτλος Βιβλίου: 

Νέες Μορφές Τρομοκρατίας, Εκδ. Παπαζήση, 2003, σελ. 57-65 

 

Σύντομη Ανάλυση: 

Η τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτέμβρη αντιμετωπίζεται ως αποτέλεσμα μιας 

εξελικτικής διαδικασίας με άξονα την εισαγωγή νέων «παικτών». Ειδικότερα, 

αναδεικνύεται ο ρόλος της δικτυακής δομής της σύγχρονης τρομοκρατίας, καθώς 

και η τυπολογική διαφοροποίηση μεταξύ του θρησκευτικά και του αμιγώς πολιτικά 

υποκινούμενου τρομοκράτη. Σ’ αυτό το πλαίσιο εντοπίζεται η σχέση δράσης –

αντίδρασης μεταξύ της τρομοκρατίας και των μεθόδων αντιμετώπισής της, σχέση η 

οποία προσδιορίζει την εξελικτική πορεία του φαινομένου. Καθώς η αντιμετώπιση 

της τρομοκρατίας δεν εστιάζεται στην περιπτωσιολογική αντιμετώπιση του 

φαινομένου, αλλά στην κατασταλτική αντιμετώπιση του «κινδύνου», η τάση του 

φαινομένου για αναπαραγωγή είναι βέβαιο ότι θα κλιμακώνεται. 
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11. Tίτλος Κεφαλαίου: 

 “Τρομοκρατία ” 

 

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο υποβλήθηκε κατόπιν ειδικής πρόσκλησης στη συντακτική 

επιτροπή του ΕΛΙΑΜΕΠ, έτυχε θετικής αξιολόγησης και κρίθηκε ικανό προς 

δημοσίευση. 

 

Tίτλος Βιβλίου: 

Ανασκόπηση Αμυντικής και Εξωτερικής Πολιτικής 2003. 

Έκδοση Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής 

(ΕΛΙΑΜΕΠ), Αθήνα 2003, σελ. 27-39. 

 

Σύντομη Ανάλυση: 

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο αποτελεί ανάλυση των εξελίξεων του έτους 2002 στο 

πεδίο της εγχώριας και διεθνούς διάστασης της τρομοκρατίας. Η φερόμενη ως 

εξάρθρωση του πυρήνα της 17Ν χαρακτηρίζεται από ιδιομορφίες που ξενίζουν το 

μελετητή του φαινομένου της “αριστερής” τρομοκρατίας: 

• Απουσία συλλογικής συνείδησης και κατ’ επέκταση συντροφικής αλληλεγγύης 

• Έλλειψη ιδιαίτερης τριβής με την επαναστατική ιδεολογία και πρακτική, παρά 

την όποια παραφιλολογία αναπτύχθηκε 

• Σχέση με την οργάνωση περισσότερο εργασιακή, παρά πολιτική  

Σε διεθνές επίπεδο, και ειδικότερα στις ΗΠΑ, μια σειρά από πολιτικές καταστολής 

έχουν γίνει ευρύτατα αποδεκτές παρά το ότι θίγουν θεμελιώδη ανθρώπινα 

δικαιώματα. Η αντιμετώπιση της τρομοκρατίας εξακολουθεί να αγνοεί τα αίτια που 

την αναπαράγουν. Επιπλέον, μπορεί πλέον με ασφάλεια να λεχθεί ότι η διεθνής 

τρομοκρατία στην μετά την 11η Σεπτέμβρη εποχή δεν λειτουργεί στο πλαίσιο της 

ασύμμετρης απειλής. Το στοιχείο της έκπληξης που αποτέλεσε ένα σημαντικό 

στοιχείο όταν η διεθνής τρομοκρατία ανέπτυσσε τη δράση της σε παγκόσμιο 

επίπεδο, δεν υφίσταται πλέον. 
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12. Τίτλος Κεφαλαίου: 

“11η Σεπτέμβρη: To Iστορικό Αποτύπωμα μιας Εννοιολογικής Εξέλιξης” 

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο υποβλήθηκε κατόπιν ειδικής πρόσκλησης στη 

συντακτική επιτροπή του Ι.ΔΙ.Σ., έτυχε θετικής αξιολόγησης και κρίθηκε ικανό 

προς δημοσίευση.  

 

Τίτλος Βιβλίου: 

  Επετηρίδα Ι.ΔΙ.Σ. 2001-2002 

 Έκδοση του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων (ΙΔΙΣ) του Παντείου 

Πανεπιστημίου. Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα 2003, σελ. 139-151. 

 

Σύντομη Ανάλυση: 

H ειδοποιός διαφορά των νέων μορφών τρομοκρατίας εστιάζεται σε δύο νέους 

ενδιαφέροντες παράγοντες: Πρώτον, οι «παίκτες», δεν είναι πλέον οργανώσεις 

ολιγάριθμων μελών, και δεύτερον, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 

παρουσιάζουν μεταβολή σε σχέση με τις παρελθούσες μορφές. Σ’ αυτό το 

πλαίσιο, καταγράφεται η συγκρότηση οργανώσεων με “δικτυακή” δομή και 

πρόσβαση σε σημαντικούς οικονομικούς πόρους. Οι μη-κρατικοί «παίκτες» που 

αποτελούν μέρος του δικτύου της βίας, δεν έχουν απαραίτητα οργανική σχέση 

με μια καθοδηγητική αρχή, αλλά κινούνται βάση των γενικά αποδεκτών 

ιδεολογικών και στρατηγικών προδιαγραφών. Κατά συνέπεια, ο 

προβληματισμός επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση του «δικτυακού» εχθρού 

μέσω του πολέμου. Υπό αυτή την έννοια η αντιμετώπιση του φαινομένου μέσω 

των πολεμικών επεμβάσεων λειτουργεί καταφανώς υπέρ της αναπαραγωγής 

του. 
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13. Τίτλος Κεφαλαίου: 

“Οι Απειλές στο Νέο Ευρωπαϊκό Περιβάλλον Ασφάλειας” 

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο υποβλήθηκε κατόπιν ειδικής πρόσκλησης του 

Εργαστηρίου Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσμών – Ευρωπαϊκής Εδρας Jean 

Monnet, του Παν/μιου Αιγαίου, έτυχε θετικής αξιολόγησης και κρίθηκε ικανό 

προς δημοσίευση.  

Τίτλος Βιβλίου: 

 Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας, 2004 

 Έκδοση Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Σύντομη Ανάλυση: 

Σε διεθνοπολιτικό επίπεδο, η εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ, απέδειξε ότι το 

ζήτημα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής Άμυνας και Ασφάλειας, δεν μπορεί 

να αντιμετωπίζεται από την Ε.Ε. με τις παρωχημένες θεωρητικές αντιλήψεις που 

οδηγούν στο minimum του συμβιβασμού. Η εμβάθυνση της πολιτικής 

συνεργασίας μοιραία θα επιφέρει αποκλεισμούς που θα φέρουν σε κρίσιμο 

σημείο το ευρωπαϊκό εγχείρημα, στο σύνολό του. 

 

Η πρόκληση για την ευρωπαϊκή ένωση βρίσκεται στο κατά πόσον θα 

κατορθώσει να συγκροτηθεί σε ολοκληρωμένο πόλο ισχύος στο διεθνές 

σύστημα προτού απολέσει τα διεθνή της ερείσματα. Αν αυτό δεν επιτευχθεί, η 

απόλυτη συμπόρευση με τις αμερικανικές «προβλέψεις και αιτιάσεις» στον 

τομέα της ασφάλειας, θα είναι η μοιραία κατάληξη. Μια κατάληξη που θα 

αποβεί σε βάρος των ευρωπαϊκών συμφερόντων, της πολιτικής κουλτούρας, και 

της μελλοντικής παγκόσμιας εξέλιξης και προοπτικής. 
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14. Τίτλος Κεφαλαίου: 

“Threats and Challenges of International Terrorism in South Eastern Europe: 

Breading Ground or Regional Specificity” 

 

Τίτλος Δημοσίευσης: 

 Το συγκεκριμένο κεφάλαιο υποβλήθηκε κατόπιν ειδικής πρόσκλησης, της Rand 

Corp. και του UCLA (University of California), έτυχε θετικής αξιολόγησης και 

κρίθηκε ικανό προς δημοσίευση. To άρθρο έχει δημοσιευτεί ηλεκτρονικά στο 

διεθνή δικτυακό τόπο <www.terrorism.com> 

 

Σύντομη Ανάλυση: 

  

Το τέλος του διπολισμού σηματοδότησε την ανάδειξη της Νοτιοανατολικής  

Ευρώπης ως περιοχής που έχρηζε διεθνούς ενδιαφέροντος. Ζητήματα ασφάλειας 

όπως η διάχυση του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατικής βίας 

έθεσαν τους διεθνείς οργανισμούς σε εγρήγορση για την αντιμετώπισή τους. 

Παρολ’ αυτά η σταθεροποίηση της περιοχής δεν έχει επιτευχθεί, καθώς μια 

σειρά από ζητήματα παραμένουν σε εκκρεμότητα, με ευθύνη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, αλλά και των ΗΠΑ. 

 

Η κύρια πρόκληση για τις χώρες της Ν.Α. βρίσκεται στην είσοδο τους στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ φαινομενικά οι συγκεκριμένες χώρες κινούνται προς 

τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, εντούτοις μια σειρά από ζητήματα ασφάλειας που 

καταλήγουν σε επιδιώξεις για συνοριακές μεταβολές ναρκοθετούν την 

προοπτική της περιοχής, προς μια προοπτική ενός δεύτερου κύματος 

αποδόμησής της. 
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15. Τίτλος Κεφαλαίου: 

«Αποκωδικοποίηση των Συμβολισμών στην Τρέχουσα Ορολογία της Πολιτικής 

Βίας – Τρομοκρατίας» 

 

 Το συγκεκριμένο κεφάλαιο υποβλήθηκε κατόπιν ειδικής πρόσκλησης στην 

Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, έτυχε θετικής 

αξιολόγησης και κρίθηκε ικανό προς δημοσίευση.  

 

Τίτλος Βιβλίου: 

«Χρήσεις της Γλώσσας», Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου (3-5 Δεκ. 2004) 

 

Σύντομη Ανάλυση: 

  

Η οικουμενική αποδοχή της ταύτισης όλων των πράξεων με την ασάφεια που 

περιβάλλει τον όρο «τρομοκρατία» αποτελεί μια παράμετρο που μπορεί μεν να 

εκπλήσσει τον αντικειμενικό παρατηρητή ούσα ασύμβατη με την ορθολογική 

σκέψη, αλλά που ταυτόχρονα εναρμονίζεται πλήρως με το κλίμα της 

γενικότερης  ανασφάλειας. Η χρήση και η κατάχρηση του όρου «τρομοκρατία» 

δεν αναβαθμίζει  μόνο το επίπεδο εξοικείωσης με το φαινόμενο αλλά επιτρέπει 

την προτροπή και την αποδοχή μέτρων εναντίον ενός εχθρού που δεν γίνεται 

αντιληπτός. Το βέβαιο είναι ότι η συμβολοποίηση του εχθρού, στο πλαίσιο της 

μεγιστοποίησης της συσπείρωσης εναντίον του, κινείται από διαδικασίες 

«ανασυγκρότησης» των εννοιών μέσω της επικοινωνίας και του 

εντυπωσιασμού.  Το κλίμα φοβίας, που κατ’ επέκταση διαμορφώνεται στη βάση 

του βαλλόμενου αξιακού προτύπου, ουσιαστικά λειτουργεί ως νομιμοποιητική 

βάση της σύγχρονης «οικουμενικής αντιπαράθεσης». 
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16. Τίτλος Κεφαλαίου: 

Ασφάλεια και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. «Οι Απειλές στο Νέο Ευρωπαϊκό 

Περιβάλλον Ασφάλειας». 

Τίτλος Δημοσίευσης: 

 Το συγκεκριμένο κεφάλαιο υποβλήθηκε κατόπιν ειδικής πρόσκλησης, στο Εργαστήριο 

Κοινωνικών και Πολιτικών Θεσμών – Ευρωπαϊκής Εδρας Jean Monnet, του Παν/μιου Αιγαίου, 

έτυχε θετικής αξιολόγησης και κρίθηκε ικανό προς δημοσίευση.  Σύντομη Ανάλυση: 

Η εξέλιξη των ευρωπαϊκών σχέσεων, τόσο σε σχέση με την ευρύτερη διεθνή 

κοινότητα, όσο και σε σχέση με την άμεση γεωγραφική περιοχή κινείται σε 

τρεις βασικές διαστάσεις: 

H πρώτη διάσταση αφορά στις νέες απειλές και στη δυνατότητα επίδρασης τους 

στη νέα διεθνή πραγματικότητα, 

Η δεύτερη σχετίζεται με το ζήτημα διαφύλαξης των δημοκρατικών κεκτημένων 

που θυσιάζονται στο όνομα της ασφάλειας. 

Μια τρίτη διάσταση είναι αυτή του ελλείμματος που εμφανίζεται στον ενιαίο 

τρόπο αντίληψης και αντιμετώπισης της ευρωπαϊκής ασφάλειας, της οποίας τα 

αποτελέσματα γίνονται ορατά σε κάθε διεθνή κρίση. 

Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κατορθώσει να ολοκληρωθεί θεσμικά σε εύλογο 

χρονικό διάστημα, είναι βέβαιο ότι θα απολέσει πολλά από τα διεθνή της 

ερείσματα. Η συμπόρευση με τις αμερικανικές «αιτιάσεις» στον τομέα της 

ασφάλειας θα αποβεί σε βάρος των ευρωπαϊκών συμφερόντων. 
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17. Tίτλος Κεφαλαίου:  

«Ειδικές Διαστάσεις της Διεθνούς Ασφάλειας υπό Πρίσμα του Πολέμου κατά της 

Τρομοκρατίας». 

  

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο υποβλήθηκε κατόπιν ειδικής πρόσκλησης από το 

Πανεπιστήμιο Αιγαίου και  τον Αναπλ. Καθηγητή, κ. Πέτρο Σιούσουρα. 

 

          Tίτλος Έκδοσης: 

Παγκοσμιοποίηση, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα     

2009. 

 

Η 11η Σεπτέμβρη αποτέλεσε ημερομηνία - ορόσημο για την εξέλιξη του 

μεταδιπολικού κόσμου, καθώς «ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας», απέκτησε 

πλήρη θεσμική υπόσταση και επίσημο κριτήριο διαμόρφωσης εξωτερικής 

πολιτικής, παρά το ότι ως δόγμα προϋπήρχε. 

Επιχειρώντας την αποτύπωση του χαρακτήρα της μετά την 11η Σεπτέμβρη 2001 

εποχής, θα μπορούσε να λεχθεί ότι: 

 

• Στιγματίστηκε από τη «μεταβολή» του περιεχομένου συγκεκριμένων όρων της 

διεθνούς ασφάλειας,  

• Ταυτίστηκε με τη στήριξη των επιλογών των θιγείσας από την τρομοκρατική 

επίθεση υπερδύναμης των ΗΠΑ,  

• Επηρεάστηκε από τη σύγκλιση ενός σημαντικού αριθμού κρατών με τις 

επιλογές των ΗΠΑ.  

 

Η έννοια της διεθνούς ανασφάλειας επαναπροσδιορίστηκε από τη δράση ή την 

πιθανή δράση ενός «αόρατου», στερούμενου συγκεκριμένη κρατική προέλευση, 

τρομοκρατικού δικτύου, το οποίο πέραν της δραστηριότητας του,  εξακολουθεί να 
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διατυπώνει απρόσκοπτα και με χαρακτηριστική ευκολία, τις εξτρεμιστικές 

απόψεις του. Οι δε επιλεγμένοι εχθροί του, ανήκουν σ’ ένα ευρύτατο διεθνές 

περιβάλλον. 

 

18. Tίτλος Κεφαλαίου:  

«Ζητήματα ασφάλειας στα Δυτικά Βαλκάνια. Η θέση και ο ρόλος τους στην 

ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχή»ς. 

  

Το συγκεκριμένο σημείωμα υποβλήθηκε κατόπιν ειδικής πρόσκλησης από την 

Ελληνική Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων. 

   

         Tίτλος Βιβλίου: 

Ματιές στο Σύγχρονο Τοπίο των Δυτικών Βαλκανίων, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2009. 

  

Σύντομη Ανάλυση: 

Η συνολική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών (οικονομική, στρατιωτική και 

κυρίως πολιτική) συνιστά μια ειδική διάσταση διαμόρφωσης μελλοντικής 

εξάρτησης για τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Η ανάγκη για μια σταθερή και 

ασφαλή περιοχή έγινε επιτακτικότερη όταν τα κράτη μέλη της ΕΕ άρχισαν να 

γίνονται κοινωνοί και στη συνέχεια αποδέκτες, ενός σημαντικού μέρους των 

προβλημάτων που εκπορεύονταν από τα Δυτικά Βαλκάνια. Η θεσμική 

ανασυγκρότησή τους και κυρίως η πολιτική τους εξέλιξη θα γίνει υπό το πρίσμα 

των ιδιαιτεροτήτων που αποπνέει η νέο-αποικιοκρατία, η οποία ίσως αποδειχτεί 

σταδιακά προβληματική για τις ευρωπαϊκές βλέψεις και επιδιώξεις όσον αφορά το 

μέλλον της περιοχής. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αλλά και οι  ευρωπαϊκοί 

οργανισμοί, αναφέρονται μέσω των εκθέσεων τους στην ανάγκη θεσμικής 

αναδιάταξης και καταπολέμησης της οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας,  

παραλείποντας να αναφερθούν στις θνησιγενείς επιλογές των ΗΠΑ για την 

περιοχή.  
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19. Tίτλος Κεφαλαίου:  

“Political Crime and Terrorism” 

  

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο υποβλήθηκε κατόπιν ειδικής πρόσκλησης από την  

Πολωνική Ακαδημία Επιστημών. 

 

         Tίτλος Έκδοσης: 

Wojna z terroryzmem w XXI wieku, WYDAWNICTWO, WYZSZEJ SZKOLY 

POLICJI, Szczytno 2009. 

 

   

Σύντομη Ανάλυση: 

H εξέλιξη της ελληνικής πολιτικής βίας -τρομοκρατίας από τη δεκαετία του ’70 

μέχρι και σήμερα, έφερε στην επιφάνεια μια νέα τυπολογία τρομοκρατικής βίας με 

χαρακτηριστικά το έλλειμμα ιδεολογικού υπόβαθρου, την ανάπτυξη σχέσεων με 

το οργανωμένο έγκλημα, την επιλογή «αθώων θυμάτων» ως στόχων. Παράλληλα, 

η αδιαφορία για την κοινή γνώμη, αποτελεί τη βάση της προβληματικής για το 

στόχο και τη σκοπιμότητα των νέων μορφών τρομοκρατικής βίας. 

 

 

20. Tίτλος Κεφαλαίου:  

“The dimensions of “new” Greek terrorism: The spill-over effect” 

  

         Tίτλος Έκδοσης: 

Radykalizacja pogladów religijnych w spolecznościach muzulmańskich 

 wybranych państw Unii Europejskiej Polska-Holandia-Wielka Brytannia. 

   

Σύντομη Ανάλυση: 

Το κεφάλαιο αυτό προσεγγίζει την εμφάνιση μίας «νέας» τρομοκρατίας στην 

Ελλάδα (μετά την οργάνωση 17Νοέμβρη και τον ΕΛΑ), εξετάζοντας τα αίτιά της –
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τόσο εσωτερικά όσο και διεθνή– καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νέων 

τρομοκρατικών οργανώσεων, δίνοντας έμφαση στις ταραχές που έλαβαν χώρα το 

Δεκέμβριο του 2008 στην Αθήνα. Επίσης, προσπαθεί να δώσει απάντηση στο 

ερώτημα εάν μπορεί να υπάρξει διεθνής τρομοκρατία στην Ελλάδα.   

 

 

ΙΙ. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

 

1. Tίτλος Άρθρου:  

       Πολιτική Βία – Τρομοκρατία: To Πρόβλημα του Ορισμού  

 

Το συγκεκριμένο άρθρο υποβλήθηκε κατόπιν ειδικής πρόσκλησης από τον κ. Ι. 

Νέστορος, έτυχε θετικής αξιολόγησης και κρίθηκε ικανό προς δημοσίευση. 

   

         Tίτλος Βιβλίου: 

H Επιθετικότητα στην οικογένεια, στο σχολείο και στην κοινωνία.  

Επιμέλεια Ι.Ν. Νέστορος, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 1992, σελ. 225-

238. 

 

        Σύντομη Ανάλυση: 

 

Η εξέταση του φαινομένου της τρομοκρατίας, ως έκφραση πολιτικής βίας αποτελεί 

ένα πολυσύνθετο φαινόμενο του οποίου ο ορισμός αποτελεί καίριο ζήτημα. 

Διαπιστώνεται η απουσία ύπαρξης ενός κοινώς αποδεκτού ορισμού τόσο σε εθνικό 

όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

 

Η προσέγγιση της έννοιας και του περιεχομένου του φαινομένου της τρομοκρατίας 

με σκοπό την οριοθέτηση του, προωθείται διαμέσου της ανάλυσης του συνόλου 

των θεωριών και απόψεων.  
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Η αναγνώριση των στοιχείων που καθορίζουν την έννοια της τρομοκρατικής 

δραστηριότητας θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός 

ικανοποιητικά αξιόπιστου ορισμού. 

 

 

2. Tίτλος Κεφαλαίου:  

“The Left and Multicultural and Multietnic Societies” 

   

         Tίτλος Βιβλίου: 

  The Left and Multicultural and Multietnic Societies 

  Πρακτικά Διεθνούς Στρογγυλής Τράπεζας που διοργάνωσε το Κόμμα    

Γιουγκοσλαβικής Αριστεράς (JUL) στο Βελιγράδι, 22 – 23 Ιουλίου 1997. 

  Εκδόσεις Jugoslav Left, 1997, σελ. 19-23. 

 

       Σύντομη Ανάλυση: 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο αναλύεται η δημιουργία μειονοτικών ζητημάτων και 

συρράξεων μετά το τέλος του διπολικού συστήματος. Οι παράμετροι καθορισμού 

των εθνικών – εθνοτικών διενέξεων απασχολούν σημαντικό μέρος του κεφαλαίου 

ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο της κυβερνητικής εξουσίας. 

    

3. Tίτλος Kεφαλαίου: 

“Πολυεθνικές – Πολυπολιτισμικές Κοινωνίες”. 

 

 Tίτλος Βιβλίου: 

  Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ενωσης & Νοτιοανατολική Ευρώπη. 

Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου του Ινστιτούτου Στρατηγικών & Αναπτυξιακών 

Μελετών (ΙΣΤΑΜΕ), Εκδόσεις ΙΣΤΑΜΕ, Αθήνα 1998, σελ. 168-170. 

 

Σύντομη Ανάλυση: 

Το κεφάλαιο στο βιβλίο αυτό περιέχει εισήγηση που παρουσιάστηκε στο Διεθνές 

Συνέδριο του ΙΣΤΑΜΕ με τίτλο “Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ενωσης & 

Νοτιονανατολική Ευρώπη” (Δεκέμβριος 1997) με τίτλο “Πολυεθνικές – 
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Πολυπολιτισμικές Κοινωνίες. Συγκεκριμένα παρουσιάζεται η διάσταση των 

μειονοτικών ζητημάτων μετά το τέλος του διπολικού συστήματος καθώς και η 

πολιτική της Ε.Ε. απέναντι στις μειονότητες. Η άποψη ότι οι μειονότητες θα 

εξακολουθήσουν μεσοπρόθεσμα να αποτελούν πηγή αστάθειας εφόσον 

αντικειμενικά διαπιστώνεται δυσχέρεια κοινωνικής ενσωμάτωσής των μελών τους, 

αποτελεί την κεντρική διαπίστωση της εισήγησης, ενώ τίθενται σε κρίση οι 

απόψεις για πραγμάτωση της πολυπολιτισμικής κοινωνίας. 

 

4. Tίτλος Άρθρου: 

“Περιφερειακά Συστήματα Ασφάλειας – Η Περίπτωση της Μεσογείου”.  

 

        Tίτλος Βιβλίου: 

Κύπρος: Nοτιοανατολικά Σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Eκδόσεις ΙΚΜΕ, Λευκωσία 1998, σελ. 69 –79. 

H έκδοση βασίστηκε σε πρακτικά Ημερίδας που διοργανώθηκε από το ΙΚΜΕ 

(Ινστιτούτο Κοινωνικοοικονομικών Μελετών) και το ΙΣΤΑΜΕ – Α. Παπανδρέου 

στη Λευκωσία (15-16.5.1998) με το ομώνυμο θέμα. 

 

Σύντομη Ανάλυση: 

Η θεώρηση του ζητήματος ασφάλεια, εξαρτάται από τους κινδύνους που είναι 

υπαρκτοί, ή που πιθανόν να δημιουργηθούν, εφόσον η επίμονη παρουσία τους 

ξεπερνά τα εθνικά σύνορα δημιουργίας τους. Ορισμένα από τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει η περιοχή της Μεσογείου και συζητούνται στα πλαίσια της 

ασφάλειας είναι: O θρησκευτικός εξτρεμισμός, η λαθρομετανάστευση στα κράτη 

της Ευρώπης, η αύξηση των χωρών που κατέχουν ή διακινούν όπλα μαζικής 

καταστροφής.  

 

Η ανάπτυξη ευρωμεσογειακών θεσμών ασφαλείας, θα είχε την ικανότητα να 

διαδραματίσει σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση της σταθερότητας της 

περιοχής, εναλλάσσοντας κατά τον τρόπο αυτό τη Νατοϊκή παρουσία, η 

στρατηγική κατεύθυνση της οποίας εκπορεύεται από τις ΗΠΑ. 
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Η μετα-διπολική, μεταβατική εποχή, χαρακτηρίζεται από ασάφεια στην 

αποτελεσματική λήψη αποφάσεων. Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη 

διαμόρφωση νέων συστημάτων και θεσμών ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο, θα 

είναι διάστημα δοκιμασιών με περισσότερες τις δυσάρεστες εξελίξεις έως την 

ομαλή μετάβαση σε ένα πιθανότατα πολυπολικό σύστημα ασφάλειας. 

 

 

 

5. Tίτλος Κεφαλαίου: 

“Αναπτυσσόμενες Χώρες και Προβλήματα Κοινωνικής Εκπροσώπησης. Η Δυναμική 

των Θρησκευτικών Κινημάτων σε Συσχετισμό με την Αδυναμία Οργάνωσης Δομών 

της Κοινωνίας των Πολιτών” 

 

Το συγκεκριμένο άρθρο υποβλήθηκε κατόπιν ειδικής πρόσκλησης στον Καθ. κ. Γρ. 

Τσάλτα, έτυχε θετικής αξιολόγησης και κρίθηκε ικανό προς δημοσίευση. 

  

    Tίτλος Βιβλίου: 

Πρακτικά Ημερίδας : “Tα Αναπτυξιακά Προβλήματα των Χωρών Α.Κ.Ε.. Ο   Ρόλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Νεολαίας”. 

Έκδοση Ευρωπαϊκού Κέντρου Αναπτυξιακών και Περιβαλλοντικών Μελετών 

(Ε.Κ.Α.ΠΕ.Μ), Αθήνα, Μάρτιος 1999, σελ. 49-51 

  

Σύντομη Ανάλυση: 

 

 H δυσχέρεια που χαρακτηρίζει την πλειονότητα των αναπτυσσομένων χωρών στην  

ανάπτυξη δημοκρατικών θεσμών δυτικού τύπου, συντελεί αποφασιστικά στην 

ενσωμάτωση της κοινωνικής διαμαρτυρίας σε θρησκευτικά κινήματα. Η 

θρησκευτικότητα ως εκδήλωση πολιτιστικής, εθνικής και κοινωνικής ταυτότητας 

αποτελεί μείζονος σημασίας πολιτική παράμετρο με σημαντική επίδραση στον 

τομέα των διεθνών σχέσεων. Στο άρθρο εντοπίζονται τα συστατικά στοιχεία που 

προσδίδουν πολιτική και κοινωνική δυναμική στα θρησκευτικά κινήματα των 
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αναπτυσσομένων χωρών ενώ υπάρχει εκτενής αναφορά στην εξτρεμιστική τους 

διάσταση.  

 

 

 

6. Tίτλος Κεφαλαίου: 

"Η Ευρώπη του Σένγκεν. Η Ένταξη της Κύπρου". 

 

Tίτλος Βιβλίου: 

Κύπρος - Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμβολή στην προετοιμασία για αποτελεσματικές 

διαπραγματεύσεις ένταξης. 

Πρακτικά Ημερίδας που διοργάνωσε το Ιδρυμα Κοινωνικοπολιτικών Μελετών - 

ΙΚΜΕ στη Λευκωσία στις 15 & 16 Μαίου 1998. 

Εκδόσεις ΙΚΜΕ, Λευκωσία 1998. 

 

 Σύντομη Ανάλυση: 

Πρόκειται για ανάλυση της συμφωνίας Σέγκεν. Ξεκινώντας από το ιστορικό 

υπόβαθρο της Συμφωνίας η εισήγηση επικεντρώνεται σε ζητήματα που αφορούν 

τους πρόσφυγες και την παροχή ασύλου, την αστυνομική συνεργασία, την έκδοση 

προσώπων, την λήψη μέτρων που αφορούν τη διακίνηση όπλων και ναρκωτικών 

και το σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS). Επιπλέον επισημαίνονται πρακτικά 

προβλήματα εφαρμογής της συνθήκης, ενώ υπάρχει αναφορά στο ελληνικό status 

ασφάλειας καθώς και στην ενταξιακή προοπτική της Κύπρου. 

 

7. Tίτλος Αρθρου:  

“Πρόβλεψη Νέων Μορφών Εγκληματικότητας”. 

 

Περιοδικό: 

Αντί, 12 Nοεμβρίου 1999 

 

Σύντομη Ανάλυση: 

Επιχειρώντας την προοπτική ανάλυση του ζητήματος της ανάπτυξης των νέων 

μορφών εγκληματικότητας, το άρθρο εντοπίζει και προσδιορίζει την εξέλιξη και 
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την κοινωνικοπολιτική βαρύτητα φαινομένων εγκληματικής δραστηριότητας που 

ενώ προϋπήρχαν, παρουσιάζουν καινοφανή έξαρση και επικινδυνότητα, ώστε 

πλέον να μορφοποιούνται σε κυρίαρχα ζητήματα διεθνούς ασφάλειας. 

 

Την αναφορά στο παγκόσμιο ασταθές κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο 

αναπτύσσεται η “νέα” οργανωμένη εγκληματική δραστηριότητα, ακολουθεί ο 

προβληματισμός και οι προτάσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπισή της. 

 

 

8. Tίτλος Άρθρου:  

“The Evolution of Political Violence” 

 

Το συγκεκριμένο άρθρο υποβλήθηκε κατόπιν ειδικής πρόσκλησης από το 

Επιστημονικό Συμβούλιο του ΙΑΑ, έτυχε θετικής αξιολόγησης και κρίθηκε ικανό 

προς δημοσίευση. 

 

 Περιοδικό: 

Defensor Pacis (Τετράμηνη Έκδοση του Ινστιτούτου Αμυντικών Αναλύσεων του 

Ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας), Issue 3, September 1999. 

 

Σύντομη Ανάλυση: 

H πολιτική βία με ορόσημο την κατάρρευση του διπολισμού βρίσκεται από τα τέλη 

της δεκαετίας του ’80 σε φάση μετεξέλιξης. Η ταχύτατη εξάπλωση και ανάπτυξη 

του ισλαμικού εξτρεμισμού, η χρήση των όπλων μαζικής καταστροφής από 

τρομοκρατικές οργανώσεις, οι πολιτικές διαστάσεις της δράσης του οργανωμένου 

εγκλήματος αποτελούν τις βασικές παραμέτρους της νέας βίας. Τα ζητήματα 

“ήπιας” ασφάλειας αποτελούν τις νέες απειλές για τη διεθνή σταθερότητα και 

ασφάλεια. 
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9. Tίτλος Κεφαλαίου:  

 “Πρόβλεψη Νέων Μορφών Εγκληματικότητας” 

  

   Τίτλος Βιβλίου: 

                Εγκληματικότητα. Οικονομικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις. 

   Πρακτικά Πανελλήνιας Ημερίδας, Χανιά 22 Οκτ. 1999. 

   Εκδόσεις Πολυτεχνείου Κρήτης, Χανιά 1999. 

  

 

 Σύντομη Ανάλυση: 

Το κεφάλαιο αναφέρεται στις νέες μορφές εγκληματικότητας και στον κίνδυνο    

εκδήλωσης ιδιαίτερα σοβαρών μορφών εγκλήματος με σημαντικές επιπτώσεις 

στη δημόσια ασφάλεια. Η τρομοκρατία μέσω χημικών, πυρηνικών και 

βιολογικών όπλων, η εξάπλωση των φονταμενταλιστικών κινημάτων και η 

εξάρτηση των κυβερνήσεων από το οργανωμένο έγκλημα αποτελούν κινδύνους 

τόσο για την εσωτερική όσο και τη διεθνή ασφάλεια. Η κρίση του Κοσόβου 

ανέδειξε το ρόλο που δύναται να διαδραματίσει η οργανωμένη εγκληματική 

δραστηριότητα. 

 

 

10. Tίτλος Κεφαλαίου:  

        “International Sanctions: Incentive or Punishment?” 

 

 Τίτλος Βιβλίου: 

     International Sanctions: Incentive or Punishment? 

Πρακτικά Διεθνούς Στρογγυλής Τράπεζας που διοργάνωσε η Εταιρεία Διεθνών 

Σχέσεων του Βελιγραδίου στις 10 Μαρτίου 2000. 

Εκδόσεις ΑΙR, 2000 

 

Σύντομη Ανάλυση: 

Στο κεφάλαιο αναλύεται η διεθνής εμπειρία των κυρώσεων σε βάρος κρατών με 

έμφαση τόσο στα κίνητρα, όσο στην λογική που οι κυρώσεις υπηρέτησαν. Η 
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προσέγγιση εστιάζεται επιπλέον στην αποτελεσματικότητά τους, έτσι όπως αυτή 

γίνεται αντιληπτή από τη διεθνή κοινότητα. Η περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας 

αποτελεί παράδειγμα αποτυχίας των κυρώσεων υπό την έννοια ότι αντί να 

αποσταθεροποιήσουν την υπάρχουσα κυβέρνηση συνετέλεσαν στη διατήρηση της.  

 

 

11. Tίτλος Κεφαλαίου:  

          “Security in the Balkans. Problems and Feasible Solutions” 

 

Το συγκεκριμένο άρθρο υποβλήθηκε κατόπιν ειδικής πρόσκλησης από την Σερβική 

Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών, έτυχε θετικής αξιολόγησης και κρίθηκε ικανό 

προς δημοσίευση. 

 

 Τίτλος Βιβλίου: 

 Europe at the Crossroad. New Walls or a United Europe 

Πρακτικά Ημερίδας του Ιστορικού Ινστιτούτου της Σερβικής Ακαδημίας 

Επιστημών και Τεχνών, 28-29 Απριλίου 1999. 

Έκδοση Ιστορικού Ινστιτούτου της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών, 

σελ. 187-190. 

 

Σύντομη Ανάλυση: 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι διαστάσεις που καταλαμβάνει η 

έννοια της ασφάλειας στο Βαλκανικό χώρο. Ζητήματα όπως η διάρρηξη του 

κοινωνικού ιστού στην πλειοψηφία των βαλκανικών χωρών, η εξάπλωση του 

οργανωμένου εγκλήματος, η μειονοτικές διενέξεις και γενικά η ανάδειξη 

προβλημάτων που εντάσσονται στα «θέματα ήπιας ασφάλειας», διαμορφώνουν ένα 

εξαιρετικά ασταθές σκηνικό. Το πως η έννοια της ασφάλειας γίνεται αντιληπτή από 

τις ΗΠΑ επηρεάζει καθοριστικά τις εξελίξεις ενώ η επί της ουσίας απουσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα τεκταινόμενα στο βαλκανικό χώρο, αφήνει έδαφος για  

λύσεις που αντιστρατεύονται την έννοια του διεθνούς δικαίου. 
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12. Tίτλος Κεφαλαίου:  

“H Έννοια της Ασφάλειας” 

  

 Τίτλος Βιβλίου: 

 The Balkans and Europe. The Left Confronting New Challenges. 

Πρακτικά της Διεθνούς Διάσκεψης που διοργάνωσε το Friedrich Ebert  Stiftung σε 

συνεργασία με το “Center for Historical and Political Studies” του Βουλγαρικού 

Σοσιαλιστικού Κόμματος. Σόφια, 4-5 Mαίου 2000, σελ. 200-209. 

Έκδοση Friedrich Ebert  Stiftung, Σόφια 2001. 

 

Σύντομη Ανάλυση: 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο αναπτύσσονται οι διαστάσεις που καταλαμβάνει η 

έννοια της ασφάλειας στο Βαλκανικό χώρο.  

Ο τρόπος με τον οποίο η έννοια της ασφάλειας γίνεται αντιληπτή από τις ΗΠΑ και 

τις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζει καθοριστικά τη σταθερότητα στην 

περιοχή των Βαλκανίων. Για το συγκεκριμένο λόγο η “αποσαφήνιση” των εννοιών 

και η ανάπτυξη ενιαίας αντιληπτικής βάση μεταξύ των βαλκανικών κρατών 

αποτελεί θεμελιακό όρο προς την κατεύθυνση της ανάσχεσης των διαλυτικών και 

αποσταθεροποιητικών τάσεων που παρουσιάζονται. Το πρώτο βήμα προς αυτή την 

κατεύθυνση έχει να κάνει με την οικοδόμηση ενός διαλόγου, ο οποίος θα 

αναδεικνύει τις κοινές πολιτισμικές καταβολές και τα κοινά συμφέροντα των λαών 

της βαλκανικής χερσονήσου. 
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13.       Tίτλος Άρθρου: 

“Conflict Management and Conflict Prevention, Theoretical Level - Political 

Causes”  

 

 Τίτλος Βιβλίου: 

Conflict Management and Conflict Prevention 

Πρακτικά Στρογγυλής Τράπεζας της συνάντησης των Σοσιαλιστικών και 

Σοσιαλδημοκρατικών Κομμάτων της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

που διοργανώθηκε από το ΙΣΤΑΜΕ  στις 13 Φεβρουαρίου 1999, στην Αθήνα. 

Έκδοση ΙΣΤΑΜΕ, Αθήνα 2000, σελ. 13-16. 

 

Σύντομη Ανάλυση: 

H κατάρρευση των πρώην σοσιαλιστικών κρατών οδήγησε στη δημιουργία 

κρίσεων και συρράξεων προερχομένων από αντιθέσεις οι οποίες κατά την περίοδο 

του διπολισμού ήταν ή έστω θεωρούνταν ανενεργές. Η σχέση των μειονοτήτων από 

την κρατική εξουσία αποτελεί τη σημαντικότερη παράμετρο δημιουργίας κρίσης, 

υπό το πρίσμα πάντοτε της ανακατανομής των ζωνών επιρροής μεταξύ των 

δυνάμεων που είναι σε θέση να διατηρούν στρατηγικά ενδιαφέροντα στην περιοχή 

των Bαλκανίων. Η σύγχρονη ιστορική εμπειρία απέδειξε ότι οι έξωθεν 

παρεμβάσεις επηρεάζουν καταλυτικά την εξέλιξη των αντιθέσεων με 

χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό της Βοσνίας. 

Η λογική του “διαίρει και βασίλευε” και η συρρίκνωση των κρατικών οντοτήτων 

σε πρότυπα - τηρουμένων πάντα των αναλογιών - αντίστοιχα της “πόλης – 

κράτους” έχει πλέον δημιουργήσει αξιοσημείωτα προηγούμενα. Ο ενεργητικότερος 

προσανατολισμός στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου αποτελεί σημαντικό όρο 

αντιμετώπισης των αποσταθεροποιητικών τάσεων στο Βαλκανικό χώρο. 
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14. Tίτλος Άρθρου: 

   “Crisis and Conflict in the Mediterranean Region: The Question of Prevention” 

 

      Τίτλος Περιοδικού: 

 Bήμα Διεθνών Σχέσεων, Άνοιξη 2001 

     Έκδοση της πανεπιστημιακής οργάνωσης Διεθνών Σχέσεων SAFIA 

     (Student Association For International Affairs) 

Σύντομη Ανάλυση: 

Η αστάθεια στην περιοχή της Μεσογείου προϋπήρξε της μεταψυχροπολεμικής 

περιόδου, καθώς η Μεσόγειος αποτέλεσε σημείο επαφής των δύο συνασπισμών 

και των σφαιρών επιρροής τους. Παρόλ’ αυτά οι νέες εστίες έντασης που 

αναπτύσσονται καθώς και η αναζωπύρωση των παλαιών έλκουν την προέλευσή 

τους  από το τέλος του διπολικού διεθνούς συστήματος. 

Ζητήματα όπως ο ισλαμικός φονταμενταλισμός συντηρούν απόψεις Δυτικών 

για το ρόλο της θρησκείας στη βία και εν γένει στις συρράξεις. Η συγκεκριμένη 

αντίληψη ως αιτία δημιουργίας συρράξεων θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 

άκρως υπεραπλουστευτική από τη στιγμή που λειτουργεί μονοδιάστατα. Ο 

ρόλος της βίας ως "στρατηγικού εργαλείου” αποτελεί μια κατά πολύ 

ορθολογικότερη βάση προκειμένου να αναλυθεί η οποιαδήποτε σύγκρουση. 

Τόσο η πρόληψη όσο και η επίλυση κρίσεων απαιτούν την σε βάθος γνώση των 

αιτίων που δημιουργούν τις αντιθέσεις.  

Η πρόσφατη ιστορική εμπειρία “επεμβάσεων” από τη διεθνή κοινότητα 

απέδειξε έλλειψη αντικειμενικής αξιολόγησης των γενεσιουργών αιτιών των 

συρράξεων με αποτέλεσμα την αναπαραγωγή και εξάπλωσή τους. Η αξιοπιστία, 

προς τα εμπλεκόμενα μέρη, των όσων ασκούν επιδιαιτησία αποτελεί 

κεφαλαιώδες στοιχείο για την άσκηση της οποιασδήποτε παρεμβατικής 

πολιτικής. Μόνο σε αυτή τη βάση θα μπορούσε να αναπτυχθεί στη συνέχεια η 

οποιαδήποτε νομική συνεισφορά. Η αποδοχή της επίλυσης των κρίσεων με 

βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί παρά να βασίζεται πάνω απ’ 

όλα στις αρχές της πολιτικής αξιοπιστίας. 
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15.      Tίτλος Άρθρου:  

 “Νόμιμη και Παράνομη Διακίνηση Φορητού Οπλισμού” 

 

    Τίτλος Περιοδικού: 

Εξωτερικά Θέματα (Τριμηνιαία Επιθεώρηση Εξωτερικής Πολιτικής) 

Τεύχος 4, Ιανουάριος 2002, σελ. 52-62 

 

Σύντομη Ανάλυση: 

Επιχειρώντας την οποιαδήποτε προσέγγιση στις διστάσεις της σύγχρονης  

εμπορίας φορητού οπλισμού, βασική προϋπόθεση αποτελεί η ανίχνευση των 

υπαρχουσών πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών, οι οποίες 

καθορίζουν το συγκρουσιακό υπόβαθρο που αναπαράγει τη ζήτηση. Επιπλέον, η 

ανίχνευση του εδάφους μεταξύ των εννοιών της νόμιμης και της παράνομης 

διακίνησης όπλων, αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για την ανάδειξη της υφής των 

συρράξεων. 

Υπολογίζεται ότι το παράνομο εμπόριο όπλων αποτελεί το 10% της παγκόσμιας 

πολεμικής βιομηχανίας, ενώ δεν υπάρχει περίπτωση ουσιαστικού ελέγχου από 

κανένα διεθνή θεσμικό οργανισμό. Η νόμιμη διακίνηση οπλικών συστημάτων 

γίνεται από τις χώρες παραγωγούς με εμπορική ένταση, συνέχεια και συνέπεια με 

στόχο και σκοπό το κέρδος. Η παράνομη διακίνηση πέραν της άσκησης επίσημης 

διεθνούς πολιτικής έχει σε μεγάλο βαθμό τους ίδιους σκοπούς και τους ίδιους 

στόχους. Η λεπτή ισορροπία που διατηρείται μεταξύ των δύο ειδών εμπορίου, 

διατηρεί ταυτόχρονα και την ασάφεια μεταξύ των προμηθευτών, οπότε θα 

παραμένει διαρκώς υπό αίρεση το πώς και ποιοι θα κινούν τα νήματα του 

παράνομου εμπορίου όπλων. 
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16.  Tίτλος Άρθρου: 

“Eπιπτώσεις της διακίνησης ελαφρού οπλισμού στην Αφρικανική Ήπειρο” 

 

Τίτλος Περιοδικού: 

Eξωτερικά Θέματα (Τριμηνιαία Επιθεώρηση Εξωτερικής Πολιτικής) 

Τεύχος 7, Οκτώβριος 2002, σελ. 37 - 51 

  

Σύντομη Ανάλυση: 

 

Όταν η Αφρική έπαψε να αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των ΗΠΑ και 

της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, έγινε φανερό ότι πολλά ζητήματα που άπτονται 

της σύγχρονης έννοιας της ασφάλειας και βρίσκονταν σε λανθάνουσα 

κατάσταση, θα έρχονταν σύντομα στην επιφάνεια. Ένα εξ’ αυτών των 

ζητημάτων αποτέλεσε και εξακολουθεί να αποτελεί, η διακίνηση παράνομου 

ελαφρού οπλισμού και η συνέχιση των πολέμων. 

 

Τα μικρά και ελαφρά όπλα υπήρξαν οι επιλογές και οι προτιμήσεις στις 

περισσότερες εσωτερικές διαφορές και συρράξεις για πολλούς λόγους: Eυκολία 

στην απόκτησή τους, σχετικά χαμηλή τιμή, θανατηφόρα αποτελεσματικότητα, 

ευκολία στη μεταφορά, στη διακίνηση και στη χρήση.  

 

Εκ πρώτης όψεως, οι ευρωπαϊκές χώρες φαίνεται ότι ασκούν πολιτική μείωσης 

των εξαγωγών, καθώς οι αριθμοί αποδεικνύουν ότι οι εξαγωγές όπλων έχουν 

ελαττωθεί κατά περίπου 90% σε σχέση με τη δεκαετία του ’80. Παρ’ όλα αυτά, 

ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα των αναφορών είναι το γεγονός ότι το 

σύνολο των οπλικών συναλλαγών με τις χώρες της Αφρικής δεν έχει 

καταγραφεί επίσημα, ενώ δεν αναφέρονται καν στις επίσημες κρατικές 

αγοραπωλησίες. 
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17. Tίτλος Άρθρου: 

“Juegos Οlímpicos y Αmenazas Αsimitricas” 

 

Τίτλος Έκδοσης: 

http://segured.com 

Διεθνής ηλεκτρονικός δικτυακός τόπος (στην Ισπανική και Αγγλική Γλώσσα) 

με αντικείμενο τη διεθνή ασφάλεια. (πρωτοεμφανίστηκε το 2004 και έχει γίνει 

αντικείμενο ευρύτατης διακίνησης και παραπομπής) 

 

Σύντομη Ανάλυση: 

Η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων εμπεριείχε και εμπεριέχει το στοιχείο 

της φόρτισης από το διεθνές πολιτικό περιβάλλον. Η διεξαγωγή των 

Ολυμπιακών Αγώνων του Μονάχου επιβεβαίωσε με το δραματικότερο τρόπο 

την αμφίδρομη σχέση μεταξύ των τεκταινομένων σε διεθνές πολιτικό επίπεδο 

και των κορυφαίων διεθνών εκδηλώσεων. 

Στο συγκεκριμένο άρθρο προσεγγίζεται συνοπτικά η σύγχρονη φυσιολογία της 

τρομοκρατικής απειλής καθώς του ευρύτερου περιβάλλοντος ασφάλειας. Σ’ 

αυτό το πλαίσιο αναλύεται η κατάρτιση της υποδομής ασφάλειας των 

Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας (2004) υπό το πρίσμα του πολιτικού 

σχεδιασμού. Παράλληλα αξιολογείται το πεδίο αλλά και το επίπεδο 

επικινδυνότητας ως προς το ενδεχόμενο εκδήλωσης τρομοκρατικής πράξης ή 

απειλής. 

 

 

 

 

http://segured.com/
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18. Tίτλος Άρθρου: 

“Πολιτικές Διαστάσεις της Αντιτρομοκρατικής Νομοθεσίας” 

 

Τίτλος Περιοδικού: 

Eξωτερικά Θέματα (Τριμηνιαία Επιθεώρηση Εξωτερικής Πολιτικής) 

Τεύχος 14, Iούλιος 2004, σελ. 12 - 28 

  

Σύντομη Ανάλυση: 
 

Η εξέλιξη της νομοθεσίας  λειτουργώντας στο πλαίσιο της ιστορικής φόρτισης 

αποτυπώνει την εκάστοτε πολιτική βούληση. Διαπιστώνεται ότι στο σύνολό της, 

η προβληματική που αναφέρεται στην αντιμετώπιση του φαινομένου λειτουργεί 

μονοδιάστατα στο πλαίσιο της καταστολής. Μοιραία, η απάλειψη του 

στοιχειώδους μεθοδολογικού υπόβαθρου θα καθιστούσε την αντιμετώπιση του 

ζητήματος προβληματική, προκαλώντας στρεβλώσεις εννοιολογικού 

περιεχομένου, οι οποίες όμως, λειτουργούν σε πολιτικό επίπεδο. Πρόκειται για 

τον πυρήνα ενός κεφαλαιώδους ζητήματος, καθώς η τρομοκρατία αποτελεί 

πλέον «κριτήριο» διεθνών αλλά και μονομερών επεμβάσεων. 
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19. Tίτλος Κειμένου:  

         Πρόλογος Ελληνικής Έκδοσης 

  

Το συγκεκριμένο σημείωμα υποβλήθηκε κατόπιν ειδικής πρόσκλησης από τον 

εκδοτικό οίκο «Αρχιπέλαγος» και των συγγραφέων-επιμελητών. 

   

          Tίτλος Βιβλίου: 

Ψυχολογία της Τρομοκρατίας, ©Εκδόσεις Αρχιπέλαγος, Μ. Πιτσιλίδης Α.Ε., 

Γλυφάδα 2010, σελ. vii-xi. 

Psychology of Terrorism (τίτλος πρωτοτύπου). Editors: Bruce Bongar, Lisa M. 

Brown, Larry E. Beuther, James N. Breckenridge, Philip G. Zimbardo. 

Εκδόσεις: © Oxford University Press, Inc.,2006. 

 

         Σύντομη Ανάλυση: 

Το πώς γίνεται αντιληπτή η Τρομοκρατία σχετίζεται με τις τάσεις που έχουν 

διαμορφωθεί τα τελευταία κυρίως χρόνια και οι οποίες συγκλίνουν σε μια 

συστηματική προσπάθεια να απομονωθεί από τις πολιτικές που τη δημιουργούν. 

Τα άρθρα και οι συγγραφείς που συμμετέχουν στην έκδοση αντιλαμβάνονται ο 

καθείς από τη δικιά του οπτική και μεθοδολογία τις έννοιες της βίας και της 

τρομοκρατίας, δίδοντας πολλές φορές,  διαστάσεις αξιολογικών (για την 

πολιτική προσέγγιση τουλάχιστον) παραμέτρων στην ύπαρξη ενός κατ’ εξοχήν 

πολιτικού φαινομένου. Πρόκειται για φαινόμενο η μελέτη του οποίου αποτελεί 

προνομιακό πεδίο της πολιτικής επιστήμης, εφόσον βέβαια ισχύει η γενική 

παραδοχή ότι αποτελεί πολιτικό φαινόμενο. Παρά ταύτα, η μελέτη των 

κινήτρων και των ατομικών επιπτώσεων σε ατομικό επίπεδο συνεισφέρει στην 

ευρύτερη ανάλυση του φαινομένου. 

 

 

 

 



 

 

 

 
                   MΑΙΡΗ Γ. ΜΠΟΣΗ   -   Βιογραφικό Σημείωμα και Αναλυτικό Υπόμνημα Σπουδών & Επιστημονικού Έργου 

- 62 -   

 

20.      Tίτλος Άρθρου:  

Ιnternational Terrorism and European Security 

  

Το συγκεκριμένο άρθρο υποβλήθηκε κατόπιν ειδικής πρόσκλησης από τη 

Επιστημονική Έκδοση Middle East Forum (University of the Aegean). 

 

         Tίτλος Έκδοσης: 

Middle East Forum, University of the Aegean, Issue 7, January 2008. 

   

Σύντομη Ανάλυση: 

H μετεξέλιξη της τρομοκρατίας σε δικτυακές και περισσότερο ασαφείς μορφές 

συνέτεινε αποφασιστικά στην αναβάθμισή της ως απειλή. Ζητήματα όπως ο Ιερός 

πόλεμος (jihad) και τα Όπλα Μαζικής Καταστροφής εντάχθηκαν δικαίως ή αδίκως 

στη δυναμική της,  χωρίς εξειδικεύσεις και περιπτωσιολογικές προσεγγίσεις. 

Μέσα από γενικεύσεις, η Τρομοκρατία αποτέλεσε «αιτία στρατηγικού δόγματος», 

«αιτία πολέμου», ακόμη και μεταφυσικού χαρακτήρα πολεμικής «κατά του 

απόλυτου κακού». Ζητήματα όπως η παρουσία του «Πολιτικού Ισλάμ» αλλά και 

των Μουσουλμανικών κοινοτήτων της Ευρώπης αντιμετωπίζονται ως προκλήσεις 

μέσω της αναβάθμισης των δομών ασφαλείας, επιτείνοντας όμως κατ’ αυτό τον 

τρόπο τις αντιθέσεις και κατ’ επέκταση τις αντιπαραθέσεις. 
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21.      Tίτλος Κεφαλαίου:  

Western Balkans and the Problems of “Soft Security” 

  

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο υποβλήθηκε κατόπιν ειδικής πρόσκλησης από τη 

Επιστημονική Έκδοση Middle East Forum (University of the Aegean). 

 

         Tίτλος Έκδοσης: 

Middle East Forum, University of the Aegean, Issue 8, December 2008. 

 

Σύντομη Ανάλυση:  

Η μετάβαση των Δυτικών Βαλκανίων προς τους Ευρωπαϊκούς θεσμούς αποτελεί 

ένα στοίχημα για τη δυναμική του Ευρωπαϊκού οράματος. Οι χώρες της Ε.Ε. είναι 

από καιρό αποδέκτες των συνεπειών  των κενών ασφαλείας που αντιμετωπίζουν οι 

χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Οι βασικές επιλογές για τα Δυτικά Βαλκάνια που 

προκρίθηκαν με ευθύνη και των Ευρωπαϊκών κρατών δείχνουν όχι μόνο αδύναμες 

να διασφαλίσουν τη σταθερότητα, αλλά αποδεικνύονται επιπλέον ως εξόχως 

προβληματικές. Μια σειρά από ζητήματα «ήπιας ασφάλειας» ναρκοθετούν στην 

πράξη την προοπτική της συγκεκριμένης περιοχής. Καθώς οι ΗΠΑ την 

αντιμετωπίζουν απλά ως ζώνη επιρροής, και καθώς δεν υφίστανται τις άμεσες 

συνέπειες ζητημάτων, όπως το οργανωμένο έγκλημα, η διακίνηση ναρκωτικών, η 

σωματεμπορία, δεν έχουν κανένα λόγο να ενδιαφέρονται για την σταθερότητα και 

την κοινωνικοπολιτική της εξέλιξη. Η ανάγκη ύπαρξης πολιτικών στρατηγικού και 

όχι αποσπασματικού χαρακτήρα από την Ε.Ε., καθίσταται περισσότερο 

επιτακτική. 
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22.    Tίτλος Κεφαλαίου:  

Τα κοιτάσματα ισχύος και η διαμόρφωση της Διεθνούς πολιτικής στον 21ο Αιώνα 

  

Το συγκεκριμένο κεφάλαιο υποβλήθηκε κατόπιν ειδικής πρόσκλησης από τον 

Συγγραφέα 

 

         Tίτλος Έκδοσης: 

 Η Γεωπολιτική των Πετρελαίων, η Διεθνής Οικονομία και οι Κρίσεις. Εκδόσεις 

Παπαζήση, Αθήνα, 2009. 

 

Η περιοδολόγηση των γεωπολιτικών επιδράσεων της «πολιτικής του πετρελαίου» 

οδηγεί στη διαπίστωση ότι η επιρροή των ενεργειακών πόρων στο πλέγμα των 

διεθνών πολιτικών σχέσεων εμφανίζεται τόσο ως αίτιο όσο και ως αιτιατό 

ευρύτερων ανακατατάξεων. Έτσι, στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου η διαχείριση 

της πετρελαϊκής πολιτικής, αντανακλώντας τις διεθνείς πολιτικές σχέσεις, 

εμφανιζόταν μάλλον ως αποτέλεσμα των γεωπολιτικών επιδιώξεων. Την επόμενη 

περίοδο, αυτήν της νεοφιλελεύθερης παγκοσμιοποίησης, επειδή ακριβώς το 

διακύβευμα προσδιορίζεται, κυρίως από οικονομικές και εμπορικές (βλ. 

εμπορευματικές) επιδιώξεις, η διαχείριση των ενεργειακών πολιτικών τείνει να 

αποτελέσει τη βάση των γεωπολιτικών ανακατατάξεων. 
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23. Τίτλος Άρθρου: 

 “The Dimensions of the “New” Greek Terrorism: The Spill-over Effect” 

 

Τίτλος Έκδοσης:  

The Journal of Counter Terrorism, Vol. 17, No. 3, Fall 2011, pp. 48-52.  

 

Σύντομη Ανάλυση: 

Το κεφάλαιο αυτό εξετάζει την εμφάνιση μίας «νέας» τρομοκρατίας στην Ελλάδα 

(μετά την οργάνωση 17Νοέμβρη και τον ΕΛΑ), εξετάζοντας τα αίτιά της –τόσο 

εσωτερικά όσο και διεθνή– καθώς και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νέων 

τρομοκρατικών οργανώσεων, δίνοντας έμφαση στις ταραχές που έλαβαν χώρα το 

Δεκέμβριο του 2008 στην Αθήνα. Επίσης, προσπαθεί να δώσει απάντηση στο ερώτημα 

εάν μπορεί να υπάρξει διεθνής τρομοκρατία στην Ελλάδα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
                   MΑΙΡΗ Γ. ΜΠΟΣΗ   -   Βιογραφικό Σημείωμα και Αναλυτικό Υπόμνημα Σπουδών & Επιστημονικού Έργου 

- 66 -   

ΙΙΙ.   ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΥΠΟ 

 

1. Tίτλος Άρθρου:  

«Προβλήματα Διεθνούς Ασφάλειας στο Νέο Στρατηγικό Περιβάλλον» 

 

 Περιοδικό: 

SMISAO, broj 4-5, Jun 1998  

Θεωρητική Εκδοση του Σοσιαλιστικού Κόμματος Σερβίας, σελ. 138 –143. 

 

Σύντομη Ανάλυση: 

Το άρθρο αναφέρεται στο μεταδιπολικό περιβάλλον ασφάλειας προσδιορίζοντας 

μία προς μία τις παθογενείς παραμέτρους που το επηρεάζουν.  Ζητήματα όπως το 

οργανωμένο έγκλημα, η τρομοκρατία, η διακίνηση ναρκωτικών, η 

λαθρομετανάστευση, ο ρατσισμός και η ξενοφοβία συνθέτουν το φάσμα των νέων 

απειλών. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν σε πολλές εκ των 

περιπτώσεων να αιφνιδιάζονται, ενώ είναι ευδιάκριτη η αδυναμία αντιμετώπισης 

φαινομένων όπως η διάχυση της οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας. 
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2.      Tίτλος Άρθρου:  

«Το Τέλος μιας Εποχής» 

 

Περιοδικό: 

Αντί, 19 Ιουνίου 1998. 

 

Σύντομη Ανάλυση: 

Με αφορμή την επιστολή αυτοδιάλυσης της RAF (Φράξια Κόκκινος Στρατός) προς 

τα ΜΜΕ διαπιστώνεται ότι οι οργανώσεις της “αριστερής τρομοκρατίας” στην 

Ευρώπη αλλά και τα επαναστατικά κινήματα σε παγκόσμια κλίμακα βρίσκονται σε 

ύφεση.  

 

Τα αίτια της αποτυχίας των εν λόγω οργανώσεων εντοπίζονται στην βίαιη 

καταστολή που αντιμετώπισαν, στην απομόνωση τους από το κοινωνικό σύνολο, 

στο ιδεολογικό χάσμα που δημιουργήθηκε από την πτώση των καθεστώτων του 

πρώην υπαρκτού σοσιαλισμού, στην ενσωμάτωση σημαντικού μέρους της 

αριστεράς σε εναλλακτικά κινήματα και οργανώσεις. 

 

Η “παραίτηση” της RAF, η οποία υπήρξε η οργάνωση με τις περισσότερες 

“επιτυχίες” στον Ευρωπαϊκό χώρο σηματοδοτεί το τέλος μιας ιστορικής περιόδου. 
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3. Tίτλος Άρθρου:  

“Societies in Transition and Conflict” 

 

       Περιοδικό: 

Τhesis (Tετράμηνη Εκδοση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών), Vol. II, Issue 

No 4, Winter 1998 – 1999. 

 

Σύντομη Ανάλυση: 

To άρθρο αναφέρεται στα δυναμικά πεδία που δημιουργήθηκαν μετά την 

κατάρρευση των καθεστώτων των πρώην σοσιαλιστικών κρατών οδηγώντας στη 

δημιουργία κρίσεων και συρράξεων οι οποίες βρίσκονταν σε λανθάνουσα 

κατάσταση.  Eνώ εστιάζεται κυρίως στην καταγραφή και οριοθέτηση των 

παραμέτρων που καθορίζουν τις συρράξεις ταυτόχρονα επιχειρεί την απόδοση 

ορισμού στην έννοια “εθνική-εθνοτική σύρραξη”. Στη συνέχεια αναλύεται ο ρόλος  

των ηγεσιών στη διαχείριση κρίσεων, ενώ πιστοποιείται η σπουδαιότητα του 

“διαμοιρασμού της ισχύος” στη σύγχρονη γεωπολιτική πραγματικότητα. 
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4.    Tίτλος Άρθρου:  

«Διεθνής Ασφάλεια και Προβλήματα Υδάτινων Πόρων». 

 

 Περιοδικό: 

Στρατηγική, τεύχος  62, Νοέμβριος 1999. (μέρος Α’) 

Στρατηγική, τεύχος 63, Δεκέμβριος 1999. (μέρος Β’)        

 

Σύντομη Ανάλυση: 

Το άρθρο αναφέρεται στα παγκόσμια αποθέματα υδάτων, τα οποία παρουσιάζουν  

φθίνουσα πορεία κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών. Η κακή διαχείριση 

και η υπερκατανάλωση αναμένεται να καταστήσουν τη διεκδίκηση της κατοχής 

των υδάτινων πόρων πηγή έντασης και ταυτόχρονα να την εντάξουν στο πλαίσιο 

των σημαντικότερων διεθνών ζητημάτων ασφάλειας. 

 

Οι σημαντικότερες εστίες έντασης του πλανήτη που αφορούν την κατανομή των 

υδάτων τοποθετούνται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Κυρίαρχο σημείο 

τριβής στην περιοχή αποτελεί η κυριότητα των υδάτων των ποταμών Τίγρη και 

Ευφράτη για την οποία ερίζουν, η Τουρκία, το Ιράκ και η Συρία. Ξεκινώντας από 

διαφορετική επιχειρηματολογία η κάθε χώρα καταβάλει προσπάθειες να παγιώσει 

τα συμφέροντά  της μέσω των διεκδικήσεων της. Συχνότατα δε, οι σχέσεις των 

τριών κρατών διέρχονται κρίσεις, στις οποίες η κατανομή των υδάτων λειτουργεί 

ως σημαντικότατη παράμετρος άσκησης εξωτερικής πολιτικής. 

 

Αξιοσημείωτο επίσης σημείο τριβής στο χώρο της Μέσης Ανατολής αποτελούν και 

οι υδάτινοι πόροι που βρίσκονται στα κατεχόμενα από το Ισραήλ εδάφη καθώς και 

οι πηγές που βρίσκονται στα υψώματα του Γκολάν. Στην τελευταία δε περίπτωση, 

οι επιπτώσεις στις σχέσεις Ισραήλ – Συρίας επηρεάζονται αποφασιστικά. 
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5.      Tίτλος Άρθρου:  

 «Oι Oργανώσεις του Ισλαμικού Εξτρεμισμού» 

           

 Τίτλος Περιοδικού: 

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ – τεύχος 4, Φεβρουάριος 2000, σελ. 34-41. 

 

Σύντομη Ανάλυση: 

Το άρθρο προσεγγίζοντας σε πρώτο επίπεδο κοινωνικά και πολιτικά τον ισλαμικό 

εξτρεμισμό, αναφέρεται στις κυριότερες οργανώσεις τις ισλαμικής τρομοκρατίας 

προσδιορίζοντας τα κυριότερα ιδεολογικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά τους. 

Η ανάδειξη του ισλαμικού εξτρεμισμού στην πρώτη θέση της κατάταξης που 

αφορά την παγκόσμια τρομοκρατική δραστηριότητα, βασίζεται σ’ ένα ευρύτατο 

φάσμα κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών παραγόντων, έχοντας ισχυρές 

ρίζες στο αποικιοκρατικό παρελθόν της Μ. Ανατολής. Παρόλ’ αυτά η υφή της 

ισλαμικής τρομοκρατίας είναι σαφέστατα διαφοροποιημένη από αυτή της 

αριστερής. Η επιλογή μαζικών στόχων είναι στοιχείο το οποίο προσιδιάζει στην 

ακροδεξιά τρομοκρατική πρακτική. 

 

Το ζήτημα της εξαγωγής μισθοφόρων – ισλαμιστών ή «Αφγανών», οι οποίοι 

προβαίνουν σε δολιοφθορές και τρομοκρατικές πράξεις κατά τη διάρκεια εθνικών 

– εθνοτικών συρράξεων αποτελεί αξιοσημείωτο τμήμα της ισλαμικής 

τρομοκρατίας. 

 

Δεδομένου ότι η θρησκεία χρησιμοποιείται ως «ιδεολογική» αφετηρία, οι 

θρησκευόμενοι εξτρεμιστές είναι απόλυτα πεπεισμένοι για την ορθότητα των 

πράξεών τους. Κατ’ αυτό τον τρόπο η θρησκεία ανάγεται σε στρατηγικό όπλο για 

μια «μελλοντική εξέλιξη» με ασαφή χαρακτηριστικά και προσδιορισμό πολιτικής 

τακτικής. Η πληθώρα των εθνικών-εθνοτικών συρράξεων σε παγκόσμια κλίμακα 

εγγυάται την καλλιέργεια ενός εδάφους απόλυτα πρόσφορου για την υποδοχή της 

ισλαμικής βίας. 
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6. Tίτλος Άρθρου:  

 «Oι Υδάτινοι Πόροι στη Μέση Ανατολή». 

           

 Τίτλος Περιοδικού: 

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ – τεύχος 8, Φεβρουάριος 2000, σελ. 32-39. 

 

Σύντομη Ανάλυση: 

 
H σταδιακή μείωση της ποσότητας και της ποιότητας των υδάτινων πόρων σε 

παγκόσμιο επίπεδο, η κακοδιαχείριση, η άσκοπη σπατάλη και η χρήση των υδάτων 

για την επίτευξη πολιτικών σκοπιμοτήτων, έχουν καταστήσει την πολυτιμότερη 

πηγή ζωής παράγοντα διεθνούς αντιδικίας και πιθανό αντικείμενο μελλοντικών 

διενέξεων και συρράξεων.  

 

Καθώς η προέλευση των υπαρχόντων προβλημάτων έχει βαθιές ιστορικές ρίζες, 

εμπλεκόμενη με δημογραφικούς και οικονομικούς παράγοντες, έχει παρατηρηθεί 

ότι, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες οι υδάτινοι πόροι μοιράζονται μεταξύ κρατών ή 

αποτελούν σύνορα, τα προβλήματα διαμορφώνονται ανάλογα με τις προθέσεις και 

τις σχέσεις των κρατών, τα οποία διαγκωνίζονται στη θεμελίωση δικαιωμάτων για 

τη νομή των πόρων αυτών. 

 

Η περιοχή της Μέσης Ανατολής υποφέρει από χρόνια έλλειψη νερού, ενώ εξαίρεση 

αποτελούν ο Λίβανος, η Τουρκία και το Ιράν, λόγω της επάρκειας των υδάτινων 

πόρων που βρίσκονται στα εδάφη τους. Οι ποταμοί Τίγρης και Ευφράτης, τα νερά 

των οποίων μοιράζονται η Τουρκία, η Συρία και το Ιράκ αποτελούν πηγές 

συνεχούς έντασης μεταξύ των χωρών αυτών, γεγονός που δημιουργεί δυσοίωνες 

προοπτικές για την ασφάλεια και της σταθερότητα στην περιοχή. 
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7.  Tίτλος Άρθρου:  

 «Πολιτική Βία: H Ελληνική Μοναδικότητα» 

           

 Τίτλος Περιοδικού: 

Αφιέρωμα – 17Ν, 25 χρόνια άγνωστα φωτο – ντοκουμέντα  

(Ενθετη έκδοση της εφημερίδας Ελευθεροτυπία), 15 Aπριλίου 2000, σελ. 20-21. 

 

Σύντομη Ανάλυση: 

Πρόκειται για συγκριτική ανάλυση της τρομοκρατίας όπως αυτή εκφράστηκε στη 

Δ. Ευρώπη κατά τις περασμένες δεκαετίες και του ελληνικού φαινομένου της 

πολιτικής βίας, το οποίο συνεχίζει την παρουσία του.  

Η ελληνική εκδοχή, παρά το γεγονός της “καθυστερημένης” χρονολογικά 

εμφάνισης εκφράστηκε κατ’ ουσίαν από δύο οργανώσεις, τον ΕΛΑ και τη 17Ν, εκ 

των οποίων η δράση της μίας, της ΕΟ 17Ν, αποτέλεσε και εξακολουθεί να 

αποτελεί αντικείμενο ποικίλων ερμηνειών και προβληματισμού. 

Σε μια χώρα τόσο μικρή γεωγραφικά και πληθυσμιακά όπως η Ελλάδα, είναι 

σίγουρα αξιοπρόσεκτη η ύπαρξη του μύθου της “οργάνωσης – φάντασμα”. H 

αδυναμία να εντοπιστούν οι τρομοκρατικές οργανώσεις στην Ελλάδα έχει εγείρει 

εκ των πραγμάτων τον προβληματισμό όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές 

επίπεδο. Η αναγκαστική συνύπαρξη, ιστορική ή πολιτική, των ελληνικών 

διωκτικών αρχών με τις συνεργαζόμενες αμερικανικές υπηρεσίες δεν έχει 

αποδώσει τα αναμενόμενα τα 25 χρόνια που συνεργάζονται. Οι πιέσεις που 

υφίσταται η ελληνική πολιτική ηγεσία από τις ΗΠΑ, για ακόμη μεγαλύτερη 

ανάπτυξη της συνεργασίας, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν συνυπάρχει και η 

απειλή της ταξιδιωτικής οδηγίας. 
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8.     Tίτλος Άρθρου:  

“International Relations in the Post-Cold War Era” 

  

 Τίτλος Βιβλίου: 

EUROBALKANS 37-38, Spring/Summer 2000 

Εντυπη και Ηλεκτρονική Εκδοση. 

 

Σύντομη Ανάλυση: 

Η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού συνέβαλε αποφασιστικά στην 

αποσταθεροποίηση της πλειονότητας των βαλκανικών κρατών. Στο συγκεκριμένο 

άρθρο καταγράφονται οι παράμετροι ασφάλειας που διέπουν το νέο 

μεταψυχροπολεμικό πολιτικό χάρτη των Βαλκανίων.  

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο δόγμα ασφάλειας των ΗΠΑ και στην εφαρμογή του 

σε περιφερειακό επίπεδο, ενώ γίνεται συνοπτική αναφορά στο  ρόλο του ΝΑΤΟ 

και της Ευρωπαϊκής Ενωσης και στη μεταξύ τους σχέση, όπως αυτή γίνεται 

αντιληπτή στο πεδίο της βαλκανικής αποσταθεροποίησης. 
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9. Tίτλος Άρθρου:  

 «Oι Σχέσεις Ελλάδας – ΗΠΑ υπό το Πρίσμα της Τρομοκρατίας» 

           

 Τίτλος Περιοδικού: 

ΡΕΥΜΑΤΑ – τεύχος 6o, Φθινόπωρο 2000. 

 

Σύντομη Ανάλυση: 

Με  ιστορική αφετηρία τα τέλη της δεκαετίας του ’70 η τρομοκρατία έχει σταδιακά 

αναχθεί σε κυρίαρχο ζήτημα στην ατζέντα των θεμάτων που καθορίζουν τις 

διεθνείς σχέσεις και την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Ως αποτέλεσμα της 

παγκόσμιας επιβολής των ΗΠΑ, η δράση της διεθνούς τρομοκρατίας έχει 

συντελέσει στη δημιουργία αλληλουχίας πολλών και σημαντικών δευτερογενών 

προβλημάτων. Είναι εμφανές, ότι η αντιτρομοκρατική πολιτική των αμερικανών 

από την αρχή της εμφάνισης της αποσκοπούσε στη δημιουργία συγκεκριμένων 

πολιτικών πιέσεων με σκοπό την επικράτηση των απόψεων τους επί του ζητήματος 

της τρομοκρατίας. Ορισμένες από αυτές μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:  

1. Ο οικονομικός αποκλεισμός συγκεκριμένων κρατών. 

2. Ο οικονομικός αποκλεισμός κρατών που συνεχίζουν να υιοθετούν μορφές 

κοινωνικοπολιτικής οργάνωσης βασισμένες σε ιδεολογικά πρότυπα 

3. Η επιμονή στην επικράτηση της άποψης, ότι εφόσον όλοι οι τρομοκράτες 

είναι εγκληματίες και ένοχοι, τότε εξ’ ορισμού οι ΗΠΑ είναι το αθώο θύμα.  

4. Η συνεχής πίεση για εναρμόνιση της επιμέρους, αλλά και της διεθνούς 

νομοθεσίας στα πλαίσια των εθνικών νομοθετημάτων των ΗΠΑ. 

Με βάση τα παραπάνω στο άρθρο προσεγγίζεται βήμα προς βήμα η ετεροβαρής 

σχέση που έχει αναπτυχθεί με γνώμονα την τρομοκρατία ανάμεσα στις ΗΠΑ και 

την Ελλάδα ενώ επισημαίνεται ότι η στάση της ελληνικής πλευράς συμβάλλει 

αποφασιστικά στη διατήρηση ενός status εξαιρετικά επιβλαβούς για τα εθνικά 

συμφέροντα. 
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10.      Tίτλος Άρθρου: 

 «H Bαλκανική Διάσταση του Εμπορίου Λευκής Σαρκός και η Ελληνική 

Πραγματικότητα». 

 

    Τίτλος Περιοδικού: 

           ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ – τεύχος 15, Φεβρουάριος 2001, σελ. 36-41 

  

Σύντομη Ανάλυση: 

Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και του ευρύτερου ανατολικού 

συνασπισμού, το εμπόριο λευκής σαρκός από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 

αποτελεί ένα από τα βασικά συστατικά στοιχεία του οργανωμένου εγκλήματος. 

Τα τεράστια χρηματικά ποσά αυτής της εγκληματικής δραστηριότητας και η 

διαπλοκή της με τις υπηρεσίες ασφαλείας πολλών χωρών της δίνει μια σαφή 

διεθνοπολιτική σημασία. 

Σε περιοχές των Βαλκανίων, όπου σταθμεύουν ειρηνευτικές δυνάμεις διεθνών 

οργανισμών, όπως είναι το Κοσσυφοπέδιο η παράνομη διακίνηση γυναικών 

αποτελεί ζήτημα που απασχολεί έντονα τη διεθνή κοινότητα, καθώς οι αναφορές 

σε δημοσιογραφικά δημοσιεύματα για τις διαστάσεις της παρουσιάζουν έντονα 

αυξητική τάση. 

Η “παράλληλη” οικονομική διάσταση που έχει προσλάβει το οργανωμένο 

έγκλημα σε πολλές χώρες του τέως υπαρκτού σοσιαλισμού, η διάβρωση που έχει 

επιτύχει σε πολλές δυτικές οικονομίες και τα υπέρογκα κέρδη των εγκληματικών 

οργανώσεων από τις παράνομες αγοραπωλησίες αποτελούν στοιχεία ικανά να 

συντηρήσουν μια δυναμική, της οποίας η καταστολή θα συνεχίσει να απασχολεί 

τη διεθνή κοινότητα για αρκετές δεκαετίες ακόμη. 
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11.      Tίτλος Άρθρου: 

 «Το Οργανωμένο Έγκλημα στα Βαλκάνια». 

 

    Τίτλος Περιοδικού: 

 Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 14 Μαρτίου 2001 - Άρθρα 

<http://philippos.mpa.gr/gr/other/crime/1.htm> 

           

 Σύντομη Ανάλυση: 

Το άρθρο αναφέρεται στη δημιουργία και την εξέλιξη του οργανωμένου 

εγκλήματος στο χώρο των Βαλκανίων. Ο τρόπος διαμόρφωσης του οργανωμένου 

εγκλήματος - τουλάχιστον στις βαλκανικές χώρες – έχει τις ρίζες του στην 

ανάπτυξη της “παράλληλης οικονομίας” κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 

καθεστώτων. 

Η κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού επέδρασε καταλυτικά στη δημιουργία 

πολιτικής και κοινωνικής αποσταθεροποίησης με την ενδυνάμωση της 

λειτουργίας των “παράλληλων” οικονομικών σχημάτων τα οποία υποκατέστησαν 

σε ευρύτατη έκταση τη νόμιμη οικονομική δραστηριότητα 

Οι ένοπλες συρράξεις, ως αποτέλεσμα των γενικότερων μεταβολών, αποτέλεσαν 

πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη της εγκληματικής δραστηριότητας.. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται η δράση του UCK (Απελευθερωτικός Στρατού του 

Κοσσυφοπεδίου), ο οποίος δημιουργήθηκε στελεχώθηκε, εκπαιδεύτηκε και 

πολέμησε με βάση τις δυνατότητες που απέκτησε μέσω του παράνομου εμπορίου 

και της οργανωμένης εγκληματικής δραστηριότητας. 

Το σύνολο των ζητημάτων που αφορούν τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος 

στις χώρες της βαλκανικής χερσονήσου, αποτελεί θέμα που απασχολεί τις υπό 

μετάβαση χώρες, αλλά αντίστοιχα απασχολεί και τα κράτη-μέλη της ΕΕ τα οποία 

στη συνολική τους έκφραση, έχουν αποδείξει αδυναμία επιβολής λύσεων αλλά 

και διαμόρφωσης σταθερής πολιτικής περιφερειακής ασφάλειας. 
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12. Tίτλος Άρθρου: 

 «Τρομοκρατία ή Πόλεμος; Oριοθετήσεις Εννοιών και Φαινομένων». 

 

      Τίτλος Περιοδικού: 

   Αντί, Περίοδος Β’, τεύχος 146, 21 Σεπτ. 2001 

Σύντομη Ανάλυση: 

Η επίθεση κατά των αμερικανικών πολιτικών, οικονομικών και αμυντικών 

στόχων και παράλληλα συμβόλων, από άγνωστους μέχρι στιγμής δράστες, 

έφερε με εντυπωσιακό και ταυτόχρονα δραματικό τρόπο στην επιφάνεια τη 

μεταβολή που συντελείται την τελευταία δεκαετία στην υφή της διεθνούς 

πολιτικής βίας. Πρόκειται για πρόκληση που εμπεριέχει το μήνυμα του 

“άτρωτου” θύτη, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να πλήττει την υπερδύναμη με 

τρόπο που αυτή δεν αναμένει, αναδεικνύοντας την αδυναμία της να 

αυτοπροστατευτεί. 

Καθώς η πολιτική βία απομακρύνεται από τις παραδοσιακές “νόρμες” της, 

αυτές της συγκροτημένης ιδεολογίας, της επιλογής του στόχου – εκπροσώπου 

ομάδας και γενικότερα από το πλαίσιο μιας μεθοδολογίας καταγραμμένης από 

τις διωκτικές αρχές, κάνει την εμφάνισή της στο προσκήνιο η νέα μορφή βίας. 

Πρόκειται για τη βία με σαφώς λιγότερα αριθμητικά, αλλά “ποιοτικά” 

σημαντικότερα και καθοριστικά δείγματα παρουσίας. Το πλαίσιο εντός του 

οποίου διεξάγεται η σύγκρουση θεωρείται ασαφές, όπως ασαφή και ασυνεχή 

χαρακτηρίζονται  από πλευράς τουλάχιστον επιχειρησιακής τακτικής τα 

πλήγματα. Η μορφή βίας που έχει δημιουργηθεί προσδίδοντας νέες διαστάσεις 

στην τρομοκρατία έχει περισσότερα κοινά στοιχεία με την έννοια του 

“ασύμμετρου πολέμου”, καθώς παραπέμπει σε μορφές βίας πέραν των 

καθορισμένων. Η αδυναμία εντοπισμού του ενόχου “με την πρώτη ματιά” ωθεί 

το χαρακτήρα της συγκεκριμένης επίθεσης προς το φάσμα των νέων ορισμών 

της τρομοκρατίας. Παράλληλα αποδεικνύεται ότι η προβολή της καταστολής ως 

πανάκεια, μόνο στην όξυνση της εφευρετικότητας των δραστών συνεισφέρει. 
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13. Tίτλος Άρθρου:  

 «Η Ηλεκτρονική Διάσταση της “Aσύμμετρης” Aπειλής» 

           

 Τίτλος Περιοδικού: 

Αφιέρωμα – Ηλεκτρονικό Εγκλημα, Ο Ψηφιακός Τρομοκράτης 

(Ένθετη έκδοση της εφημερίδας Ελευθεροτυπία), 2 Οκτ. 2001, σελ. 14-15. 

 

Σύντομη Ανάλυση: 

Στις αρχικές ακόμη φάσεις της εξέλιξης του Διαδικτύου, εμφανίστηκαν 

καταχωρίσεις όλων σχεδόν των τρόπων κατασκευής βομβών, εκρηκτικών υλών, 

ακόμη και κατασκευής πυρηνικών βομβών. 

Μία από τις ελάχιστες απόπειρες ορισμού της ηλεκτρονικής τρομοκρατίας την 

προσδιορίζει ως “τη χρήση της τεχνολογίας ή της πληροφορικής, όταν στοχεύει 

αρνητικά κατά των εθνικών συμφερόντων”. Eνα πρώτο σχόλιο επί του 

συγκεκριμένου ορισμού είναι ο τρόπος με τον οποίο προσδιορίζεται το εθνικό 

συμφέρον, όταν είναι γνωστό ότι η βιομηχανική κατασκοπία βασιζόμενη στην 

υποκλοπή δεδομένων αποτελεί πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής 

Ενωσης και των ΗΠΑ. 

Η μορφή και η φυσιολογία της πολιτικής βίας έχει μεταβληθεί και συνεχίζει να 

μεταβάλλεται καθώς συντελούνται πολλές και σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο της 

κοινωνικής και πολιτικής εξέλιξης. Οι ηλεκτρονικού τύπου εκφάνσεις του 

“ασύμμετρου πολέμου” αποτελούν ταυτόχρονα συνέπεια της τεχνολογικής 

εξέλιξης. Η βλάβη που δύναται να επιφέρει η συγκεκριμένη μορφή βίας πλήττει 

αποφασιστικά τη διαδικασία παραγωγής τεχνογνωσίας στοχεύοντας απευθείας 

στην καρδιά του κρατούντος πολιτισμικού μοντέλου, το οποίο βασίζεται όλο και 

περισσότερο στην εκμετάλλευση της γνώσης και της πληροφορίας. Η ανατροπή 

της λογικής του συμβατικού πολέμου είναι πλέον γεγονός, ενώ κανένα στοιχείο πια 

δεν θα πρέπει να θεωρείται απόλυτα ασφαλές. 
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Θ.   ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ 

1.  Τίτλος Περιοδικού: 

ΑΝΤΙ τεύχος 736, Περίοδος Β’, 20 Απριλίου 2001 

 

Τίτλος Βιβλίου: 

Europe’s Last Red Terrorists – The Revolutionary Organization 17 November 

 

Εκδοτικός Οίκος: 

Ηurst & Company, London 

 

Συγγραφέας: 

George Kassimeris 

 

Περίληψη: 

Η κριτική αναφέρεται στα μεθοδολογικά κριτήρια που χρησιμοποιεί ο 

συγγραφέας προκειμένου να προσεγγίσει το φαινόμενο της 17Ν. Η αξιολόγηση 

της επιρροής της 17Ν στην ελληνική δημόσια ζωή, σε συνδυασμό με το 

εγχείρημα της ιδεολογικής οριοθέτησης της οργάνωσης αποτελούν τους κύριους 

άξονες της μελέτης. Η αποτυχία της οργάνωσης να δημιουργήσει πολιτική κρίση 

στην Ελλάδα, αποτελεί ταυτόχρονα και την “ιδεολογική” αποτυχία της πολιτικής 

βίας. 
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Ι.  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

  (σε έργα, δημοσιεύσεις, διατριβές άλλων συγγραφέων) 

  

• Βιδάλη Σοφία, H Tρομοκρατία στην Ιταλία κατά τη Δεκαετία του ’70 –  

Eγκληματολογική και Σοφρωνιστική Προσέγγιση, Εκδόσεις Α.Ν. 

Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή 1997. 

• Κουράκης Νέστορας, Το Οργανωμένο Εγκλημα: Φαινομενολογία του 

Προβλήματος και Δυνατότητες Αντιμετώπισης του στην Ελλάδα; Ποινική 

Δικαιοσύνη – Νομοθεσία και Νομολογία, Θεωρία και Πράξη, Νομική 

Βιβλιοθήκη – Ανάτυπο, τεύχος 10, 1999. 

• Μuho Marta, “Corruption and Public Governance in Southeastern 

European Transition Countries: The Case of Albania” , in Reconstuction 

and Integration in Southeast Europe: Economic Aspects, Conference 

organized by LSE and WIIW, Vienna, 12-13 November 1999. 

• Tανιμανίδη Γεωργία, Ζητήματα Τρομοκρατίας στη Διεθνή Εννομη Τάξη – 

Η Προβληματική της Καταστολής, Διπλωματική Εργασία, Πάντειο 

Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Σπουδών, Ειδίκευση: Διεθνές Δίκαιο και Διπλωματικές 

Σπουδές, Αθήνα, Νοέμβριος 2000. 

• Κουράκης Νέστορας, «Φαινομενολογία του προβλήματος και 

δυνατότητες αντιμετώπισής του στην Ελλάδα» στην έκδοση Το 

Οργανωμένο Έγκλημα από τη Σκοπιά του Ποινικού Δικαίου, Ελληνική 

Εταιρεία Ποινικού Δικαίου, Πρακτικά του Ζ’ Πανελληνίου Συνεδρίου, 

Δίκαιο και Οικονομία, Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2000.  

• Κassimeris George, Europe’s Last Red Terrorists, The Revolutionary 

Organization 17 November, Hurst & Company, London, 2001. 
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• Κassimeris George, Europe’s Last Red Terrorists, The Revolutionary 

Organization 17 November, Τerrorism and Political Violence, Vol. 13, 

Summer 2001, N. 2, Frank Cass, London. 

• Πανούσης Γιάννης, “Διεθνής Αν(ασφάλεια) & Εσωτερική Απειλή”, 

Κοσμογραφία (Τριμηνιαία Εκδοση Διεθνών Σχέσεων), τεύχος 1, χειμώνας 

2001-2002. 

• Κράτσης Αντώνης, “IRA: Στη Δίνη της «Παγκοσμιοποιημένης» 

Τρομοκρατίας”, Κοσμογραφία (Τριμηνιαία Εκδοση Διεθνών Σχέσεων), 

τεύχος 1, χειμώνας 2001-2002. 

• Γρίβας Κλεάνθης, Τρομοκρατία. Ένα προνομιακό μέσο άσκησης 

πολιτικής. Το ΝΑΤΟ και η επιχείρηση Gladio, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 

2001. 

• Πανούσης Γ. – Βιδάλη Σ., Κείμενα για την αστυνομία και την 

Αστυνόμευση, Σειρά: Eγκληματολογικά, Αρ. 18, Α.Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – 

Κομοτηνή, 2001. 

• Courakis Nestor, Criminal Sciences in the 21st Century, Essays in Honour 

of  Professor Dr. Dionysios Spinellis, Section of Criminal Law and 

Criminology, Faculty of Law, University of Athens, A.N. Sakkoulas, 

2001. 

• Παπαθεοδώρου Θεόδωρος, Δημόσια Ασφάλεια και Αντιεγκληματική 

Πολιτική – Συγκριτική Προσέγγιση, Nομική Βιβλιοθήκη, 2002. 

• Karyotis Georgios, Greek Terrorism: The Demystification of the 

‘Phantom Organization’ 17 November, 1st LSE PHD Symposium on 

Modern Greece: “Current Social Science Research on Greece”, LSE, June 

21, 2003. 

• Παπακωνσταντής Γεώργιος, Ελληνική Αστυνομία, Οργάνωση, Πολιτική 

και Ιδεολογία, Εκδόσεις Α.Ν.Σάκκουλα, Αθήνα, 2003. 
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• Πανούσης Γιάννης, Η Εγκληματικότητα στην Εποχή της Αβεβαιότητας- 

Χάος, Διακινδύνευση & Εγκλημα, Εκδόσεις Α.Ν. Σάκκουλα, 2003. 

• Παπακωνσταντής Γεώργιος, Σύγχρονες Απειλές Ασφάλειας και η Διεθνής 

Αστυνομική Συνεργασία για την αντιμετώπισή τους, Ρέθυμνο 2003, 

Ραδάμανθυς. 

• Κουράκης Νέστορας, Αλλοδαποί, Μεταναστευτική Πολιτική και 

Εγκληματικότητα, Ποινικά Χρονικά, Εκδόσεις Α.Ν. Σάκκουλα, τεύχος 

ΝΓ/2003. 

• Riedel Sabine, “Politisierung von Ethnizitat in 

Transormationsgesellschaften. Das Beispiel Sudosteuropa”, in WeltTrends 

Nr. 38, Fruhjahr 2003. 

• Πανούσης Γιάννης, Εστιν ουν δίκης οφθαλμός ή η δίκη κατέστη 

μονόφθαλμος; (Tηλεοπτική μετάδοση της δίκης 17Ν), Εκδόσεις Α.Ν. 

Σακκούλα, 2004. 

• Migdalovitz Carol, “Greece: Threat of Terrorism and Security at the 

Olympics”, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, 

The Library of Congress, (O.C. RS21833), May 26, 2004. 

• Πανούσης Γιάννης, “Τα Κελιά του Εχθρού”, Νέμεσις, Οκτώβριος, 

Νοέμβριος, Δεκέμβριος 2004. 

• Λαμπροπούλου Έφη., “Τρομοκρατία και περί τρομοκρατίας”, Επιστήμη 

και Κοινωνία, τ. 12, Εκδόσεις Α.Ν. Σάκκουλα, Άνοιξη 2004. 

• Ντόκος Θ., Τσάκωνας Π., Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας, Οικοδομώντας 

το Ελληνικό Μοντέλο στον Εικοστό Πρώτο Αιώνα, Εκδόσεις Παπαζήση, 

2005. 

• Kamberidou Irene, Patsantaras Nicolaos, “Towards a Gender-Neutral 

Inclusive Information Society: Preserving the European Model in the 
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Information Age”. Position Paper for Women in the Information Society 

Seminar on 5/4/2005. 

• Βιδάλη Σοφία, Εγκληματικότητα και Αστυνομία, Εκδόσεις Α.Ν. 

Σάκκουλα, 2007. 

• Πανούσης Γιάννης, Η Δημοκρατία στα Ακραία Όρια της, Εκδόσεις 

Λιβάνη, 2007. 

• Βιδάλη Σοφία,  Έλεγχος του Εγκλήματος και Δημόσια Αστυνομία. Τομές 

και συνέχειες στην Αντεγκληματική Πολιτική (τόμοι Α’, Β’), Εκδόσεις Α.Ν. 

Σάκκουλα, 2007. 

 

 
 

ΙΑ. ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ – ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ - 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΥΠΟ 
 

 

 

• Περιοδικό Στρατηγική, τεύχος 63, Δεκέμβριος 1999 

«Ζητήματα Ασφάλειας στη Νέα Τάξη Πραγμάτων» 

 

• Περιοδικό Γεωπολιτική, τεύχος 3, Ιανουάριος 2000 

 «Ζητήματα Ασφάλειας στη Νέα Τάξη Πραγμάτων» 

 

• Defensor Pacis, Tετραμηνιαία Επιστημονική Επιθεώρηση του Ινστιτούτου 

Αμυντικών Αναλύσεων, Issue 4, January 2000. 

“Security Matters in the New World Order” 
 

• Περιοδικό Αντί, Περίοδος Β’, τεύχος 133, 9 Μαρτίου 2001 

“Περί του Ορισμού της Τρομοκρατίας” 

 

• Περιοδικό Πολιτικά Θέματα, τεύχος 1274, 23 Μαρτίου 2001 

“Περί του Ορισμού της Τρομοκρατίας” 

 

• ΕRT online – Books, Απρίλιος 2001 

“Περί του Ορισμού της Τρομοκρατίας”  
 

• Περιοδικό Στρατηγική, τεύχος 79, Απρίλιος 2001 

“Περί του Ορισμού της Τρομοκρατίας” 
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• Περιοδικό Εκτός των Τειχών, Μηνιαία Έκδοση του Δήμου Συκεών, τεύχος 45, 

Καλοκαίρι 2001. 

«Ζητήματα Ασφάλειας στη Νέα Τάξη Πραγμάτων» 

 

• Περιοδικό Αντί, Περίοδος Β’, τεύχος 146,  21 Σεπτεμβρίου 2001 

“Περί του Ορισμού της Τρομοκρατίας” 

 

• Εφημερίδα Επενδυτής, 29-30 Σεπτεμβρίου 2001 

“Ζητήματα Ασφάλειας στη Νέα Τάξη Πραγμάτων” 

 

• Εφημερίδα Ελευθεροτυπία, 12 Οκτωβρίου 2001-Βιβλιορυθμός Εκδ. Σαββάλα 

“Ζητήματα Ασφάλειας στη Νέα Τάξη Πραγμάτων” 

 

• Εφημερίδα Παρατηρητής, 16 Νοεμβρίου 2001 

«“Βαλκανικό Παρατηρητήριο”, H πρόσφατη έκδοση του ΙΣΤΑΜΕ - Ανδρέας 

Παπανδρέου» 

 

• Terrorism and Political Violence, Vol. 14, Autumn 2002, N. 3 

“M. Bossi, Peri tou Orismou tis Tromokratias (On the Definition of Terrorism)” 

 

• Studies in Conflict and Terrorism, Vol. 27, 2004, Number 1. 

“Confronting Terrorism: European Experiences, Threat Perception and Policies” 

Marianne van Leewen, ed. 

 

• Φιλελεύθερη ΕΜΦΑΣΗ, τ. 19, Απρίλιος,  Μάϊος, Ιούνιος, 2004. 

«Η Αντιτρομοκρατική Νομοθεσία. Ελλάδα και Διεθνές Περιβάλλον» 

 

• Εξωτερικά Θέματα, τ. 14, Ιούλιος 2004. 

«Η Αντιτρομοκρατική νομοθεσία. Ελλάδα και Διεθνές Περιβάλλον» 
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B’ MEΡΟΣ: 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΠΟ ΤΟ 2012 

 

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ 

• Από το 2005 έως σήμερα διδάσκω στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Αρχικά με 

το Π.Δ. 407/80, στη συνέχεια από το 2008 εκλεγμένη επίκουρη καθηγήτρια, 

η μονιμοποίηση μου έγινε με το ΦΕΚ 217 τ. Γ’/28-2-2012. 

 

           ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 

 

Σε ελληνικά πανεπιστημιακά ιδρύματα και κέντρα: 

 

 

▪ Πανεπιστήμιο Πειραιά 

 

❑ Επικ. Καθηγήτρια (Π.Δ. 407/80 άρθρο 5) στο Τμήμα Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Σπουδών κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2008 μέχρι και σήμερα. 

❑ Συμμετοχή με διδασκαλία στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του 

Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Πειραιά, από το 2007 έως σήμερα. Διδασκαλία των μαθημάτων ‘Διεθνής 

Ασφάλεια και Τρομοκρατία’, Διεθνής και Ευρωπαϊκή Ασφάλεια’ και 

‘Διεθνείς Σχέσεις’ (προπαρασκευαστικό). Το μάθημα ‘Η Ελληνική 

εξωτερική και αμυντική πολιτική και διπλωματία’ διδάσκεται με 

συνδιδασκαλία ως μάθημα κορμού, Επιβλέπουσα σε πολλές 

μεταπτυχιακές εργασίες, και μέλος της τριμελούς επιτροπής πολλών 

μεταπτυχιακών εργασιών. 

❑ Επιβλέπουσα της διδακτορικής διατριβής του υποψηφίου διδάκτορα του 

Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Πειραιά κ. Νικόλαου Χαραλαμπόπουλου με θέμα: « Η μετάλλαξη της 

πολιτικής βίας από εσωτερική απειλή σε ζήτημα Διεθνούς Ασφάλειας». 

❑ Επιβλέπουσα της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα του 

Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Πειραιά κ. Δημητρίου Θ. Κούβαρη με θέμα: «Διεθνής τρομοκρατία και 

οργανωμένο έγκλημα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο». 

 

▪ EMUNI University (Euro-Mediterranean University) 

 

❑ Πρόσκληση για συμμετοχή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο EMUNI 

University (Euro-Mediterranean University). Το μεταπτυχιακό 

πρόγραμμα έχει τίτλο: “Human Rights and Security in Mediterranean 

Area”, στο οποίο συμμετέχουν: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Πανεπιστήμιο 

Πειραιώς, University of Naples “L’Orientale”, Italy, University of Haifa, 

Israel, University of Pierre Mendes France, France. Η συμμετοχή μου 

περιέχει τη διδασκαλία του μαθήματος: “Security in the Mediterranean 

Area” και θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης. Το πρόγραμμα 
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βρίσκεται στα τελευταία στάδια ολοκλήρωσής του και θα αρχίσει 

υλοποίηση εντός του 2015.   

 

 

 

▪ Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) 

 

❑ Διαλέκτης στα ετήσια εκπαιδευτικά προγράμματα της Σχολής Εθνικής 

Άμυνας σε θέματα τρομοκρατίας και πολιτικής βίας. Η συνεργασία 

χρονολογείται από το 1994 έως σήμερα. 

❑ Έκτακτος Σύμβουλος Σπουδών, (από το ακαδημαϊκό έτος 2003). 

Εισηγήτρια της θεματικής ενότητας “Διεθνής Τρομοκρατία και 

Ασφάλεια”. 

 

▪ Aνωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΣΠ) 

 

❑ Διαλέκτης στα ετήσια εκπαιδευτικά προγράμματα της Ανωτάτης 

Διακλαδικής Σχολής Πολέμου σε θέματα ασύμμετρων απειλών και 

διεθνών σχέσεων. Η συνεργασία χρονολογείται από το 2000 μέχρι και 

σήμερα. 

 

▪ Σχολή Εθνικής Ασφάλειας (ΣΕΑ) 

 

o Συμμετοχή ως Διαλέκτης στο ετήσιο πρόγραμμα μαθημάτων από το 

2000 μέχρι και σήμερα. 

 

 

▪ Πολεμικό Ναυτικό 

o Συμμετοχή στα ετήσιο σεμινάριο (σειρά διαλέξεων) του Πολεμικού 

Ναυτικού με θέματα ασύμμετρων απειλών και διεθνών σχέσεων, από το 

1999 μέχρι και σήμερα. 

 

 

▪ Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) 

o Συμμετοχή στο ετήσιο σεμινάριο του ΓΕΕΘΑ ‘Αθήνα 2014’ με θέμα: 

‘Small Arms Proliferation’, Αθήνα 2014. 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΚΑΘΑΡΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

1. Συμμετοχή κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης στη Συζήτηση Στρογγυλής 

Τραπέζης που συνδιοργάνωσαν το Διεθνές Κέντρο Μελετών Ευξείνου Πόντου 

(ΔΙΚΕΜΕΠ) και το Research Institute for European & American Studies 

(RIEAS) με θέμα: «Παράνομη Μετανάστευση και Εμπορία Ανθρώπων στα 

Βαλκάνια και την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας». Εισήγηση με θέμα: 

«Εμπορία Ανθρώπων στα Βαλκάνια και στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας». 

Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 19 Μαρτίου 2012.  
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2. Συμμετοχή κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης στο Parliamentary Exchange and 

Dialogue – Symposium on Terrorism, Antalya, Turkey 16-17 February 2013. 

Εισήγηση με θέμα: «New Trends – Old Roots, The Development of Terrorism 

in Europe. The Case of Greece». Antalya Turkey 16-17 February 2013. 

3. Συμμετοχή κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης στο 1st Maritime Congress που 

διοργάνωσε το Maritime Economies με θέμα ‘Θαλάσσια Πειρατεία’. 

Ξενοδοχείο Intercontinental, 17 Απριλίου 2013. 

4. Συμμετοχή κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης στο Annual International 

Summer Seminar των: Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων και Τμήμα Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς με θέμα: ‘The uncertain 

future of the Eastern Mediterranean’. Εισήγηση με θέμα: ‘Immigration and 

Terrorism’. Τήνος, Ιούλιος 5-10, 2014.  

5. Συμμετοχή στην ημερήσια συνάντηση των: Πανεπιστήμιο Πειραιώς, John 

Hopkins University, Begin – Sadat Center for Strategic Studies, στην 

Ουάσιγκτον στις 17 Νοεμβρίου 2014. Η συνάντηση είχε θέμα “Critical Issues in 

the Eastern Mediterranean” SAIS, November 17, 2014 και η εισήγηση είχε τίτλο 

“Immigration and terrorism – Immigration and security: is it a threat to 

security?”. 

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ (Μονογραφίες – Συγγράμματα) 

 

 

1. «ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ-ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ» 

Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2012 

 

Πρόκειται για μονογραφία 312 σελίδων η οποία εξετάζει ενδελεχώς το φαινόμενο 

της πειρατείας ως τρομοκρατικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο της έννοιας της 

διεθνούς ασφάλειας, όπως αυτή εξελίχθηκε μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Η 

συγκεκριμένη μελέτη προσδιορίζει εννοιολογικά την έννοια της πειρατείας και της 

τρομοκρατίας και αναλύει τη μεταξύ τους σχέση σε ένα παγκοσμιοποιημένο 

διεθνές σύστημα όπου παλαιές απειλές (π.χ. η πειρατεία) κάνουν πάλι την 

εμφάνισή τους και συνυπάρχουν με καινούργιες απειλές (π.χ. 

κυβερνοτρομοκρατία/κυβερνοπόλεμος/κυβερνοέγκλημα).  

 

Η μελέτη περιλαμβάνει εννέα κεφάλαια. Στο πρώτο πραγματοποιείται μία ιστορική 

αναδρομή του φαινομένου της πειρατείας μέχρι και τη δεκαετία του 1980. Το 

δεύτερο εξετάζει τη σύγχρονη μορφή της πειρατείας, αναλύει τις κατηγορίες της 
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και παρουσιάζει το γεωγραφικό πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα. Στο τρίτο 

κεφάλαιο γίνεται μία γεωπολιτική ανάλυση, στα πλαίσια της οποίας προσεγγίζεται 

η πειρατεία ως ζήτημα διεθνούς ασφάλειας και αναλύονται τα αίτιά της στο νέο 

διεθνές γεωοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον. Στο τέταρτο κεφάλαιο 

εξετάζονται δύο περιπτωσιολογικές μελέτες (Σομαλία & Νιγηρία), βασικά 

χαρακτηριστικά των οποίων είναι η συνύπαρξη της πειρατείας με την τρομοκρατία. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζεται η σχέση της πειρατείας με την τρομοκρατία, ο 

ρόλος των μη-κρατικών δρώντων (ιδιαίτερα ο ρόλος και η στρατηγική της al-

Qaeda), ο ρόλος της ναυτιλίας ως μέσο και ως στόχος και οι επιπτώσεις της 

πειρατείας στη ναυτιλία και το διεθνές εμπόριο, ενώ παρουσιάζεται πλούσιο 

εμπειρικό υλικό. Το έκτο κεφάλαιο ορίζει, και προσεγγίζει, το φαινόμενο της 

πειρατείας από την πλευρά του Διεθνούς Δικαίου, γενικότερα, και του Διεθνούς 

Δικαίου της Θάλασσας, ειδικότερα. Το έβδομο κεφάλαιο αναλύει και 

κατηγοριοποιεί τις πολιτικές και τα μέτρα πρόληψης της πειρατείας. Στο όγδοο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται και εξετάζονται λεπτομερώς οι τρόποι αντιμετώπισης 

της πειρατείας από τη διεθνή κοινότητα και ιδιαίτερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

και το ΝΑΤΟ. Στο ένατο κεφάλαιο εξετάζονται συγκεκριμένες κρατικές πολιτικές 

αντιμετώπισης της πειρατείας (ΗΠΑ & Ισραήλ). 

 

Στα συμπεράσματα καθίσταται σαφές ότι τα διαχρονικά φαινόμενα της πειρατείας 

και της τρομοκρατίας είναι αδύνατον να εξαλειφθούν, είναι δυνατόν όμως να 

περιορισθούν και να αντιμετωπισθούν. Επίσης, παρουσιάζονται συνοπτικά οι λόγοι 

της ύπαρξης και διατήρησης της πειρατείας, καθώς και οι τρόποι αντιμετώπισής 

της, τόσο σε στρατηγικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Διεθνούς Δικαίου.    

 

 

 

 

2. «Η Διεθνής Ασφάλεια στη μεταψυχροπολεμική εποχή: Οι αραβικές 

εξεγέρσεις και η περίπτωση της Συρίας» 

Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2014. 
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Η μονογραφία εξετάζει τις αλλαγές ή μη στο διεθνές σύστημα ασφάλειας στην 

μετά τον Ψυχρό Πόλεμο εποχή. Αρχικά αναλύει τις συνέχειες και τις μεταβολές 

του διεθνούς συστήματος λαμβάνοντας υπόψη τις θεωρητικές σχολές των διεθνών 

σχέσεων. Στα επόμενα κεφάλαια μελετά την Αραβική Άνοιξη, την Μέση Ανατολή 

και τα κράτη της Βορείου Αφρικής, με σύντομες ιστορικές αναφορές για τις 

εξελίξεις και τη σχέση τους με το διεθνές περιβάλλον. Στο ζήτημα της Αραβικής 

Άνοιξης γίνονται περιπτωσιολογικές αναφορές, ενώ ταυτόχρονα αναφέρεται και η 

περίπτωση του Σαχέλ αλλά και οι πολλαπλασιαστές των απειλών. Στην περίπτωση 

της Συρίας αναλύεται και η ρωσική πολιτική οπτική μέσα από τις διατυπωμένες 

απόψεις των Ρώσων επιστημόνων. Στη συνέχεια καταγράφονται και αναλύονται οι 

σχέσεις, οι πολιτικές και οι απόψεις της Κίνας, της ΕΕ, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. 

Η μονογραφία συζητά τον ρόλο των διεθνών οργανισμών στην διεθνή ασφάλεια 

και ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα. 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΑΠΟ 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥΣ /ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ 

 

1. Πρόσκληση στην Έκδοση Εγκληματολογικού Λεξικού 

 

Πρόσκληση στην Έκδοση Εγκληματολογικού Λεξικού που ετοιμάζει το 

Εργαστήριο Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής ΕΚΠΑ υπό την 

καθοδήγηση της Ομ. Καθηγήτριας κ. Κ.Δ. Σπινέλλη και του Καθηγητή κ. Ν. 

Κουράκη. Η πρόσκληση αφορά τη συγγραφή των λημμάτων: τρομοκρατία, 

πειρατεία, αεροπειρατεία. Η έκδοση του Εγκληματολογικού Λεξικού θα γίνει το 

2014.  

 

 

 

2. Τίτλος Κεφαλαίου 

«Ιράν και διεθνής τρομοκρατία» 
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Τίτλος βιβλίου 

«Ιράν – Πολιτική Οικονομία, Διεθνείς και Περιφερειακές Σχέσεις» 

Εκδόσεις Παπαζήση 2014 

 

Σύντομη Ανάλυση 

Το κεφάλαιο προσεγγίζει αναλυτικά την εξέλιξη του Ιράν από την εποχή της 

ισλαμικής επανάστασης το 1979 έως σήμερα. Μέσα από την ιστορική του 

διαδρομή αποτυπώνει την θεώρηση του ως ‘κράτος – τρομοκράτη’ από τις ΗΠΑ 

και τις σχέσεις που ανέπτυξε με τις δυτικές και μη χώρες.  

  

 

3. Τίτλος Άρθρου: 

Πρόλογος 

 

Τίτλος Έκδοσης: 

‘Γεωπολιτικό Εγχειρίδιο: Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ειρηνικός και Παγκόσμιο 

Οικονομικό Σύστημα’ του Νικόλαου Λάου, έκδοση του 2014. 

 

Σύντομη Ανάλυση: 

Ο πρόλογος αναφέρεται στην μετά τον Ψυχρό Πόλεμο εποχή και στην άναρχη 

φύση του διεθνούς συστήματος. Παρατηρεί τις εξελίξεις του διεθνούς 

περιβάλλοντος μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου και αναφέρεται γενικότερα στις 

διεθνείς σχέσεις. 
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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΥΠΟ 

 

 1. Τίτλος Άρθρου:  

«Εμπορία Ανθρώπων στα Βαλκάνια και στην Περιοχή της Μαύρης Θάλασσας» 

 Τίτλος Περιοδικού:  

 Επίκαιρα, τεύχος 128, 29/03-04/04/2012, σελ. 58-59.  

Σύντομη Ανάλυση:  

Το άρθρο αυτό αναφέρεται σε ένα σημαντικό ζήτημα της λεγόμενης «ήπιας 

ασφάλειας»: στην εμπορία ανθρώπων. Η εξέταση του σημαντικού αυτού ζητήματος 

λαμβάνει χώρα στα πλαίσια της μελέτης της διευρυνόμενης έννοιας της ασφάλειας 

μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου. Η συγγραφέας επιλέγει ως περιπτωσιολογική 

μελέτη την περιοχή των Βαλκανίων και της Μαύρης Θάλασσας. Καταρχήν, αναλύει 

τους λόγους εμπορίας ανθρώπων και παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του 

συγκεκριμένου εγκλήματος. Παρουσιάζει τους στόχους των διακινητών ανθρώπων και 

εκτιμά την αποτελεσματικότητα των θεσμών των κρατών προέλευσης. Καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι οι υπάρχοντες κρατικοί θεσμοί είναι ανεπαρκείς και 

αναποτελεσματικοί λόγω κυρίως της διαφθοράς. Επίσης, θεωρεί ότι μερίδιο της 

αποτυχίας αντιμετώπισης του προβλήματος της εμπορίας ανθρώπων έχει και η 

Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία πρέπει να αντιμετωπίσει πλέον αποτελεσματικά τις αιτίες 

που δημιουργούν το πρόβλημα στην ίδια την πηγή του.  

 

2.  Τίτλος Άρθρου:  

«Θαλάσσια Πειρατεία - Εξελίσσεται σε θαλάσσια τρομοκρατία;»  

Τίτλος Περιοδικού: Maritime Economies <www.discovery-marine.com> 

Το άρθρο αναφέρεται στις ιστορικές καταβολές της πειρατείας, η οποία υπάρχει από 

τότε που ο άνθρωπος έκανε τις πρώτες δια θαλάσσης μετακινήσεις διατηρώντας 

ιστορικά αποστάσεις με την όποια μορφής συντεταγμένης πολιτεία. Επίσης αναλύει  

την πολυπλοκότητα των αιτιών που δημιουργούν και διαιωνίζουν την πειρατεία στη 

θάλασσα, της οποίας η απόλυτη προστασία, λόγω της φύσης της (σε αντίθεση με την 
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ξηρά και τον αέρα), δεν είναι δυνατή από εθνικές και διεθνείς δυνάμεις ασφαλείας, 

καθώς και στην παγκοσμιοποίηση των μεταφορών, η οποία ανέπτυξε υπέρμετρα το 

διεθνές εμπόριο μέσω θαλάσσης, δίνοντας πολλές ευκαιρίες και πολλούς στόχους 

πλουτισμού σε νέους εγκληματίες. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο κατά πόσον η 

σημερινή μορφή πειρατείας μπορεί να εξελιχθεί σε τρομοκρατία.  

 

2. Τίτλος Άρθρου: 

«Η εξέλιξη της ελληνικής τρομοκρατίας» 

Τίτλος Περιοδικού: El Mercurio – Chile,  26 Σεπτεμβρίου 2014. 

Το άρθρο παραδόθηκε κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης από την διεύθυνση του 

περιοδικού στην Χιλή και αναφέρεται στην εξελικτική πορεία της ελληνικής 

τρομοκρατίας από την δεκαετία του 1990 έως σήμερα. Κύρια αναφορά γίνεται στις 

δομικές, στρατηγικές και ιδεολογικές διαφορές μεταξύ της τρομοκρατίας ‘παλαιού 

τύπου’ και των νέων οργανώσεων βίας.  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ  

  (σε έργα, δημοσιεύσεις, διατριβές άλλων συγγραφέων) 

• Papadopoulos George, “Crisis in Greece: Anarchists in the Birthplace of 

Democracy”, Terrorism Monitor, Volume 10, Issue 14, July 16 2012.  
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ – ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΑΙ 

ΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΥΠΟ- ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 

 

• Παρουσίαση του Βιβλίου «Επιτέλους αναπνέω ελεύθερη – Γυναικείες μαρτυρίες», της 

Ειρήνης Καμπερίδου, 12 Μάη 2014 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Ηρακλείου. 

 

• Παρουσίαση κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης, της διάλεξης «Πειρατεία» σε ευρύ 

κοινό του οίκου Versus, στις 8 Οκτώβρη 2014.  

 

• Ομιλία κατόπιν ονομαστικής πρόσκλησης, της διάλεξης «Ελληνική και Διεθνής 

Τρομοκρατία» στο Πολεμικό Ναυτικό, στις 20 Νοεμβρίου 2014.   
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