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Καλώς ήρθατε σε αυτό το τεύχος του ΔΕΣ Επικαιρότητα. Είναι μεγάλη 
χαρά να μοιραζόμαστε μαζί σας για άλλη μια φορά, τις πρόσφατες δραστη-
ριότητές μας.

Το εαρινό εξάμηνο ήταν εξαιρετικά παραγωγικό για το τμήμα και οι 
πολλαπλές δραστηριότητες δείχνουν την εξωστρέφειά του. Το τμήμα 
συνδιοργάνωσε δυο θερινά σχολεία με σημαντικούς διεθνείς εταίρους. 
Επίσης οργάνωσε μια σειρά από συνέδρια, ημερίδες, ομιλίες και παρου-
σιάσεις βιβλίων. Εξαιρετικά βαρυσήμαντο ήταν το διεθνές συνέδριο που 
συνδιοργάνωσε το τμήμα μαζί με το Πανεπιστήμιο της Νοτίου Καλιφόρ-
νιας στο Ζάππειο Μέγαρο με θέμα Cybersecuring Democracy. Το τμήμα μας 
τίμησαν με την παρουσία τους ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
και πρώην πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας που απένειμε το Βραβείο 
Ειρήνης και Συνεργασίας των Βαλκανικών Λαών σε φοιτήτρια του μετα-
πτυχιακού μας προγράμματος και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ που έδωσε διάλεξη 
στους προπτυχιακούς φοιτητές μας.

Με το τέλος του εαρινού εξαμήνου τελειώνει και η θητεία μου στην 
προεδρεία του τμήματος. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους 
στο τμήμα και την γραμματεία για την συνεργασία τους και την συμπαρά-
στασή τους. Θέλω επίσης να καλωσορίσω το νέο προεδρείο του τμήματος, 
τον καθηγητή Αριστοτέλη Τζιαμπίρη που εξελέγη πρόεδρος, καθώς και 
την καθηγήτρια Κωνσταντίνα Μπότσιου, που εξελέγη αντιπρόεδρος. Εύχο-
μαι και στους δυο καλή επιτυχία στο έργο της ανάδειξης του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών σπουδών σε ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά 
τμήματα στο κλάδο του.

Σας εύχομαι καλή ανάγνωση και καλό καλοκαίρι!

Χαιρετισμός Προέδρου

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

Στιγμιότυπα από δραστηριότητες 
του Τμήματος ΔΕΣ

Διεθνές συνέδριο: Cybersecuring Democracy

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Research Methodology Course 
on CSDP - EU as a Security and Defence Actor”

Ομιλία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στο Πανεπιστήμιο 
Πειραιώς

Ημερίδα “Integration and Disintegration 
in the Eastern Mediterranean: Energy, 

Security & Migration”
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Ακαδημαϊκά Νέα

Απονομή του Βραβείου Ειρήνης  
και Συνεργασίας των Βαλκανικών Λαών

Την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022, 
στο Ίδρυμα Λασκαρίδη πραγματο-
ποιήθηκε η τελετή απονομής του 
“Βραβείου Ειρήνης και Συνεργασίας 
των Βαλκανικών Λαών” στην φοι-
τήτρια του αγγλόφωνου διεθνούς 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
για την Ενέργεια (MSc in Energy: 
Strategy, Law & Economics), 
κ. Μιχαέλα Τσιτιλάκου για τη 
διπλωματική εργασία της πάνω στο 
Τουρκολυβικό σύμφωνο.

Το βραβείο αυτό είναι ένα από τα 
πέντε βραβεία που απονέμονται σε 
πέντε διαφορετικά πανεπιστημιακά 
τμήματα για την καλύτερη μεταπτυ-
χιακή διπλωματική εργασία σχετικά 
με την ειρήνη και τις διεθνείς 
σχέσεις στα Βαλκάνια.

Το βραβείο αυτό απονέμεται 
ετησίως για τα επόμενα έξι 
χρόνια στην καλύτερη διπλω-
ματική εργασία. Τα χρήματα του 

βραβείου συγκεντρώθηκαν από την 
τιμητική αναγνώριση του πρώην 
Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα 
για τη Συμφωνία των Πρεσπών και 
παραχωρήθηκαν ως δωρεά στην 
πανεπιστημιακή διδασκαλία και 
έρευνα.

Την τελετή χαιρέτησαν ο 
Διευθυντής του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών για την 
Ενέργεια Καθηγητής κ. Νικόλαος 
Φαραντούρης, ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. 
Άγγελος Κότιος και ο πρώην 
Πρωθυπουργός κ. Αλέξης Τσίπρας, 
ενώ ακολούθησε παρουσίαση 
της βραβευθείσας διπλωματικής 
εργασίας της κ. Τσιτιλάκου.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με 
την απονομή του βραβείου στην 
κ. Τσιτιλάκου και δεξίωση στον 
εξωτερικό χώρο του Ιδρύματος.

Το Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και 
το Μεταπτυχιακό στην Ενέργεια απένειμαν το “Βραβείο Ειρήνης και Συνεργασίας 
των Βαλκανικών Λαών” στη μεταπτυχιακή φοιτήτρια κ. Μιχαέλα Τσιτιλάκου.
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Ακαδημαϊκά Νέα

Delphi Economic Forum VII, April 6-9, 2022
“Η Μικρασιατική Καταστροφή και η διαμόρφωση του ελληνικού κράτους” 6 Απριλίου 2022

Στις 6 Απριλίου 2022 η Καθηγήτρια 
του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπα-
ϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς κ. Κωνσταντίνα Μπότσιου 
συμμετείχε την πρώτη ημέρα του 
7ου Delphi Economic Forum με ομι-
λία της για την ελληνική εξωτερική 
πολιτική σε πάνελ ιστορικών με 
θέμα “Η Μικρασιατική Καταστροφή 
και η διαμόρφωση του ελληνικού 
κράτους”. Στο πάνελ συμμετείχαν 
επίσης ο Καθηγητής του Τμήματος 
Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ 

κ. Κώστας Κωστής, ο Διευθυντής 
Ερευνών στο Κέντρο Ερεύνης της 
Ιστορίας του Νέου Ελληνισμού 
(ΚΕΙΝΕ) της Ακαδημίας Αθηνών κ. 
Σωτήρης Ριζάς, και η Καθηγήτρια 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 
κ. Έφη Γαζή, ενώ την συζήτηση 
συντόνισε η δημοσιογράφος κ. Βίκυ 
Φλέσσα. Τις εισηγήσεις για δια-
φορετικές πολιτικές, κοινωνικές, 
οικονομικές και ιδεολογικές όψεις 
της Μικρασιατικής Καταστροφής 
ακολούθησε διάλογος με το κοινό.
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Ακαδημαϊκά Νέα

“Greece and its Role of Security & Stability in the Mediterranean” 8 Απριλίου 2022

Ο Καθηγητής Στρατηγικής και Πρόεδρος 
του Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
κ. Αθανάσιος Πλατιάς συμμετείχε την 
τρίτη ημέρα του 7ου Delphi Economic 
Forum που πραγματοποιήθηκε στις 6-9 
Απριλίου 2022 στο Ευρωπαϊκό Πολιτι-
στικό Κέντρο των Δελφών στη συζήτηση 
“Greece and its Role of Security & Stability 
in the Mediterranean”, με συνομιλητή τον 
αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωνσταντίνο 
Φλώρο.

Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογρά-
φος κ. Βίκυ Φλέσσα.

Delphi Economic Forum VII, April 6-9, 2022
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Η κ. Μαριλένα Σημίτη, Αναπλη-
ρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
μετέβη ως Academic Visitor στο 
European Studies Centre του St. 
Antony’s College του Πανεπιστημίου 
της Οξφόρδης για την υλοποίηση 
του ερευνητικού της project με 
θέμα: Political Disengagement from 
Contentious Politics. Στη μελέτη 
διερευνάται η μετάβαση από την 
κλιμάκωση της κινηματικής διαμαρ-
τυρίας την περίοδο της οικονομικής 
κρίσης στην Ελλάδα στη σταδιακή 
αποκλιμάκωση των κινητοποι-
ήσεων από το 2014 και έπειτα. 
Στόχος της μελέτης είναι να χαρτο-
γραφήσει τις διαφορετικές πορείες 
που ακολούθησαν όσοι συμμετείχαν 
στα γεγονότα διαμαρτυρίας κατά 
την περίοδο της κρίσης και να 
ερμηνεύσει, γιατί, ενώ κάποιοι 
συνέχισαν την κινηματική τους 
δράση σε διαφορετικές οργανώσεις 

και πεδία, άλλοι αποστασιοποιή-
θηκαν από τον ακτιβισμό και την 
πολιτική διαδικασία ευρύτερα. Όσον 
αφορά την αποχή από τον πολιτικό 
ακτιβισμό υπάρχουν πολλαπλοί 
παράγοντες στο  μικρο-επίπεδο 
(ατομικό), το μεσο-επίπεδο (οργα-
νώσεις/συλλογικότητες) και το 
μακρο-επίπεδο (κοινωνικο-πολιτικό 
πλαίσιο) που συμβάλλουν στην πολι-
τική αποστασιοποίηση. Η ευρύτατη 
αυτή γκάμα παραγόντων (όπως 
αλλαγές στις βιογραφίες των ατό-
μων π.χ. δημιουργία οικογένειας, 
επαγγελματική σταδιοδρομία) που 
ανεβάζουν το κόστος της πολιτικής 
συμμετοχής, η εμπειρία του burnout, 
η ανεπαρκής ικανοποίηση που 
οδηγεί σε φθίνουσα δέσμευση, η 
ατελής πολιτική κοινωνικοποίηση 
στα πλαίσια των οργανώσεων/
συλλογικοτήτων, η έλλειψη εκτετα-
μένων κοινωνικών δεσμών μεταξύ 
των μελών, η κρατική καταστολή, 
η αλληλεπίδραση μεταξύ του 
εκλογικού και του συγκρουσιακού 
κύκλου) επηρεάζει με διαφορετικό 
τρόπο την πολιτική διαδρομή 
του κάθε ατόμου. Η δε πολιτική 
αποστράτευση αποτελεί μία 
μακροχρόνια διαδικασία που μπορεί 
να πάρει διαφορετικές μορφές 
(π.χ. παθητική αποχή, ενεργητική 
σύγκρουση και αποχώρηση). Η κ. 
Μαριλένα Σημίτη παρουσίασε τα 
συμπεράσματα του ερευνητικού της 
project στα μέλη του SEESOX (South 
East European Studies at Oxford) 
στα πλαίσια σεμιναρίου.

Παράλληλα συμμετείχε στον 
εορτασμό των 20 ετών του SEESOX 
ως ομιλήτρια σε εκδήλωση που 
διοργανώθηκε με τίτλο: South East 
Europe in the shadow of the war in 
Ukraine. Ανέλυσε το πως εξελίσσο-
νται οι στάσεις και οι αντιλήψεις 
της ελληνικής κοινωνίας απέναντι 
στη κλιμακούμενη σύγκρουση στην 
Ουκρανία, καθώς και τους παράγο-
ντες που ερμηνεύουν την απόκλιση 
της Ελληνικής κοινής γνώμης από 
τις κυρίαρχες τάσεις στην Ευρώπη. 
Τέλος, στα πλαίσια της εκπαιδευ-
τικής της άδειας πραγματοποίησε 
διάλεξη στο Jean Monnet Centre of 
Excellence του Πανεπιστημίου του 
Manchester (JMCE) με τίτλο: The 
Strength of Civil Society in Southern 
Europe.

Ακαδημαϊκά Νέα

Ερευνητικό project: Political Disengagement 
from Contentious Politics

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολιτικής Κοινωνιολογίας κ. Μαριλένα Σημίτη 
υλοποίησε ερευνητικό project ως Academic Visitor στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης
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Ακαδημαϊκά Νέα

Θερινό Σχολείο της Διδακτορικής Σχολής του 
Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας και Άμυνας

Πραγματοποιήθηκε στις 
Βρυξέλλες το Θερινό Σχολείο 
της Διδακτορικής Σχολής του 
Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφά-
λειας και Άμυνας, 4-8 Ιουλίου 
2022.

Στις εργασίες πήραν μέρος 
με εισηγήσεις η Καθηγήτρια 
Ειρήνη Χειλά, η Αναπλ. Καθηγή-
τρια Φωτεινή Ασδεράκη, Πρόε-
δρος της Διδακτορικής Σχολής, 
και η Ελένη Καψοκόλη Υπ. 
Διδάκτορας ΔΕΣ και PhD Fellow 
της Διδακτορικής Σχολής.

Στο συνέδριο που ακολού-
θησε στις 11-12 Ιουλίου 2022 
με θέμα Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
Αυτονομία συμμετείχε η Υπ. 
διδάκτορας Αλεξάνδρα Παπαϊ-
σιδώρου.

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
συμμετείχε σε Θερινό Σχολείο στις Βρυξέλλες.
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Ακαδημαϊκά Νέα

Θερινό Σχολείο του MSc in American Studies

Πραγματοποιήθηκε στην Ύδρα 
το Θερινό Σχολείο του MSc in 
American Studies, με τίτλο Hydra 
Global Security Seminar 1-3 Ιουνίου 
2022, σε συνεργασία με το Πανεπι-
στήμιο της Νέας Υόρκης. 

Στο Θερινό Σχολείο συμμετείχαν 
με εισηγήσεις ο Καθηγητής Αρι-
στοτέλης Τζιαμπίρης, Διευθυντής 
του MSc in American Studies και 
η Καθηγήτρια Carolyn Kissane, 
NYU, σχετικά με τις διμερείς 
σχέσεις ΗΠΑ-Ελλάδος και τις 
στρατηγικές προτεραιότητές τους 
στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου. 
Ο Pano Yannakogeorgos (NYU) 
και η Αναπλ. Καθηγήτρια Φωτεινή 

Ασδεράκη ανέλυσαν διαστάσεις 
που συνδέονται με την ασφάλεια 
και την άμυνα από την πλευρά των 
ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ενώ ο Matt Turpin, Visiting Fellow, 
Hoover Institution ανέδειξε το ρόλο 
της Κίνας σε περιφερειακό και 
παγκόσμιο επίπεδο. 

Στην εναρκτήρια συνεδρία απηύ-
θυνε χαιρετισμό ο δήμαρχος Ύδρας 
κ. Γεώργιος Κουκουδάκης και η 
κ. Shanna Dietz Surendra, Cultural 
Affairs Officer, της Πρεσβείας των 
ΗΠΑ στην Αθήνα. 

Οι φοιτήτριες κι οι φοιτητές 
είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν 
για ζητήματα που αφορούν την 

περιοχή της ΝΑ Μεσογείου σε ομά-
δες εργασίας. Επισκέφτηκαν επίσης 
το δημαρχείο όπου ο δήμαρχος κ. 
Γιώργος Κουκουδάκης παρουσίασε 
την ιστορία της Ύδρας, την οποία 
και συνέδεσε με γεωπολιτικά 
ζητήματα που αφορούν την περιοχή 
έως σήμερα. Μετά το πέρας του 
θερινού σχολείου οι φοιτητές από 
το Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης 
και του MSc in American Studies 
παραβρέθηκαν σε συνάντηση με το 
νέο Αμερικανό Πρέσβη στην Ελλάδα 
George Tsunis.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “American Studies: Politics, Strategy 
and Economics” πραγματοποίησε Θερινό Σχολείο στην Ύδρα
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Ακαδημαϊκά Νέα

Research Methodology Course on CSDP - EU  
as a Security and Defence Actor

Στις 14-16 Μαρτίου 2022 
πραγματοποιήθηκε το πιλοτικό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Research 
Methodology Course on CSDP - EU 
as a Security and Defence Actor” που 
συνδιοργανώθηκε από το Τμήμα 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς και τη 
Διδακτορική Σχολή του European 
Security and Defense College. Σε 
αυτό έλαβαν μέρος 30 διδακτορικοί 
φοιτητές από τη Διδακτορική 
Σχολή του ESDC, του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς και της Σορβόννης και 
25 διεθνείς και Έλληνες ομιλητές 
καθώς και ο πρώην Επίτροπος 
κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος. 
Σκοπός του προγράμματος ήταν να 

ευαισθητοποιήσει τους φοιτητές 
στις διάφορες πτυχές ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, 
του κυβερνοχώρου, της γεωγραφι-
κής και της οικονομικής πλευράς 
στην ΕΕ. Παρουσιάστηκαν επίσης 
οι στόχοι του έργου SealedGRID και 

τα τεχνολογικά του αποτελέσματα 
καθώς και οι τρόποι με τους οποί-
ους η ΕΕ μπορεί να χρησιμοποιήσει 
τα αποτελέσματα του SealedGRID 
ενισχύοντας την άμυνά της από 
μελλοντικές επιθέσεις κυβερνοα-
σφάλειας.

Συνεργασία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς με τη Διδακτορική Σχολή του European Security and Defense College.
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Ακαδημαϊκά Νέα

Erasmus+ EU Secure: Interdisciplinary Training 
on EU Security, Resilience and Sustainability

Στις 11 Μαΐου 2022, διοργανώθηκε 
η ενημερωτική ημερίδα για το 
πρόγραμμα Erasmus+ EU Secure: 
Interdisciplinary training on EU 
security, resilience and sustainability, 
στο οποίο συμμετέχει το Τμήμα 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς με 
ακαδημαϊκή συντονίστρια την 
Αναπλ. Καθηγήτρια Φ. Ασδεράκη. 
Στην ημερίδα συμμετείχαν ο Καθη-
γητής Α. Τζιαμπίρης, ο Καθηγητής 
Π. Λιάκουρας, ο Αναπλ. Καθηγητής 
Σπ. Ρουκανάς, η Αναπλ. Καθηγήτρια 
Φ. Ασδεράκη, οι Επίκ. Καθηγητές κ.κ 
Α. Λιαρόπουλος και Ι. Κωνσταντό-
πουλος και οι ερευνητές Ν. Χαρα-
λαμπόπουλος, Ε. Μαρκοζάνη και Ε. 
Καψοκόλη, καθώς και 135 φοιτητές 
και φοιτήτριες στην Αίθουσα 
Συνεδρίων και 25 μεταπτυχιακοί 
φοιτητές διαδικτυακά. Σκοπός του 
προγράμματος είναι η διεπιστημο-
νική προσέγγιση των ζητημάτων 
ασφαλείας και η δημιουργία ενός 
ανοικτού μαθήματος που θα αφορά 
μια σειρά θεματικών όπως: 

1. Η ισχύς της ΕΕ (στρατηγική 

αυτονομία) σε έναν πολυπολικό 
κόσμο

2. Μεγα-τάσεις (Megatrends)
3. Διεθνής Διακυβέρνηση: πολυ-

μερείς θεσμοί, κανόνες, καθεστώτα
4. Ναυτική ασφάλεια
5. Μετανάστευση
6. Ασφάλεια στον κυβερνοχώρο 

και οι κίνδυνοι της τεχνητής 
νοημοσύνης 

7. Ασφάλεια και γεωπολιτική των 
υδάτων

8. Ζητήματα μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης και ψευδείς ειδήσεις

9. Αειφορία, ανθεκτικότητα και 
ανάπτυξη 

10. Κλιματική αλλαγή και ασφά-
λεια

11. Δημόσια υγεία και διαχείριση 
πανδημίας

12. Διεθνής αναπτυξιακή συνερ-
γασία

13. Ανθρωπιστική βοήθεια - επισι-
τιστική ασφάλεια

14. Ανθεκτικότητα και κρίσιμες 
υποδομές

15. Μεθοδολογία ποιοτικής 
έρευνας

Στο πλαίσιο του προγράμματος 
Erasmus+ KA2 EU Secure, επιλέχθη-
καν 11 προπτυχιακοί φοιτητές που 
θα συμμετέχουν με υποτροφία στο 
θερινό σχολείο που διοργανώνεται 
στο University of Salento, Lecce, 
18-22 Ιουλίου 2022.

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
συμμετέχει στο πρόγραμμα Erasmus+ EU Secure.
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Ακαδημαϊκά Νέα

EXCELEM Youth Forum

Στο πλαίσιο του Κοινού Κέντρου 
Αριστείας για την Ανατολική 
Μεσόγειο (East-Med Jean Monnet 
Centre of Excellence), στις 9-12 
Ιουνίου 2022, πραγματοποιήθηκε 
το Youth Forum στη Νέα Αγχίαλο 
Βόλου με τη συμμετοχή 30 
φοιτητριών και φοιτητών του 
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς και του Πανεπιστημίου 
Ben Gurion of the Negev του Ισραήλ, 
που συνοδεύονταν από την Dr. Hila 
Zahavi, διευθύντρια του Simone Veil 
Research Centre for Contemporary 
European Studies, και την Αναπλ. 
Καθηγήτρια Φωτεινή Ασδεράκη. Οι 

συμμετέχοντες εργάστηκαν σε ομά-
δες, διερεύνησαν και διατύπωσαν 
προτάσεις για τα εξής ζητήματα: 
Πολιτική Οικονομία και Κλιματική 
Αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο, 
Μετανάστευση και Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, Διακυβέρνηση-Κράτος 
και Δημοκρατία, Ενεργειακή Ασφά-
λεια στην Ανατολική Μεσόγειο και 
οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι 
συγκρούσεις στη Λεκάνη της Ανα-
τολικής Μεσογείου και η παγκόσμια 
σημασία της. 

Οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν 
τον Οινοπαραγωγικό Συνεταιρισμό 
Δήμητρα στη Νέα Αγχίαλο, 
το Κέντρο Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης στη Μακρυνίτσα, 
παρακολούθησαν διάλεξη στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας από τον 
Καθηγητή Μιχάλη Ζουμπουλάκη του 
Τμήματος Οικονομικών Επιστημών 
και συναντήθηκαν με μέλη της 
Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου.

Συνεργασία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς με το Πανεπιστήμιο Ben Gurion of the Negev του Ισραήλ
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Ακαδημαϊκά Νέα

Συμμετοχή του Τμήματος Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
σε δράσεις του Jean Monnet Centre 
of Excellence - EXCELEM

Στο πλαίσιο του Jean Monnet 
Centre of Excellence - EXCELEM, 20 
φοιτητές του Τμήματος Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς που μετεί-
χαν στο κοινό μάθημα EU, European 
Neighbourhood Policy and Eastern 
Mediterranean, έλαβαν μέρος μαζί 
με 20 Ισραηλινούς φοιτητές και 4 
μέλη του προσωπικού:

α. Σε συνάντηση με τον Υπουργό 
Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα 
και τον Υφυπουργό παρά τω πρωθυ-
πουργώ κ. Χρ. Τριαντόπουλο στις 6 
Ιουνίου 2022.

β. Στο Youth Forum που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Βόλο στις 9-12 
Ιουνίου, με πλήρη κάλυψη των 
εξόδων των συμμετεχόντων.

Φοιτητές και φοιτήτριες του μαθήματος EU, European Neighborhood Policy and 
Eastern Mediterranean σε δράσεις του Jean Monnet Centre of Excellence - EXCELEM
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Νέα Αποφοίτων

Ο Τριαντάφυλλος Γκαραγκάνης, 
μετά την ολοκλήρωση των σπου-
δών του στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, 
απέκτησε μεταπτυχιακό στη 
Γεωπολιτική και Διεθνή Ασφάλεια 
στο ΕΚΠΑ. 

Στη διπλωματική του ασχολήθηκε 
με την εξέλιξη των οικονομικών 
μηχανισμών για την υποστήριξη 
Αποστολών ΚΠΑΑ στη Περιοχή του 
Σαχέλ και τη Σομαλία.

Τώρα πραγματοποιεί την πρα-
κτική του άσκηση στο Ευρωπαϊκό 
Κολλέγιο Άμυνας και Ασφάλειας και 
ολοκληρώνει το δεύτερο μεταπτυ-
χιακό του στο Πανεπιστήμιο Γάνδης 
(Μελέτη Συρράξεων Ανάπτυξης). 
Η διπλωματική του εστιάζει 

στις πολιτικές νεολαίας για την 
αντιμετώπιση απειλών ανθρώπινης 
ασφαλείας (π.χ. κοινωνικός 
αποκλεισμός, οργανωμένο έγκλημα) 
στα Δυτικά Βαλκάνια.

Ο Γιάννης Σωπασουδάκης μετά 
την ολοκλήρωση των σπουδών του 
στο Τμήμα ΔΕΣ απέκτησε MA στο 
Sciences Po στο Aix-Marseille στη 
Γεωστρατηγική, τη διεθνή άμυνα κι 
ασφάλεια. Έχει ασχοληθεί σε ερευ-
νητικά ινστιτούτα και think tanks 
όπως το ΙΔΙΣ και το Εργαστήριο 
Τουρκικών κι Ευρασιατικών Μελε-
τών, ενώ παράλληλα έχει εργαστεί 
και για γαλλικές εταιρείες στον 
ιδιωτικό τομέα. Μιλάει άπταιστα 
αγγλικά/γαλλικά και αυτή την 

περίοδο πραγματοποιεί πρακτική 
στην Ευρωπαϊκή επιτροπή (Blue 
book traineeship) στο DG INTPA στις 
Βρυξέλλες.

Ο Δημήτρης Μόσχος είναι από-
φοιτος ΔΕΣ συνέχισε τις σπουδές 
του στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
Ανατολικοευρωπαϊκών Σπουδών 
του Ελεύθερου Πανεπιστημίου του 
Βερολίνου (FU Berlin) καθώς και 
στο Higher School of Economics της 
Μόσχας ως υπότροφος της DAAD. 

Ο κ. Μόσχος είναι ασκούμενος 
στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης 
(SRB) της ΕΕ και ολοκληρώνει το 
δεύτερο μεταπτυχιακό του στις 
Ιρανικές Σπουδές στο Ελεύθερο 
Πανεπιστήμιο του Βερολίνου.

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς στις Βρυξέλλες
Απόφοιτοι του Τμήματος ΔΕΣ ΠΑΠΕΙ αποκτούν Ευρωπαϊκή Ακαδημαϊκή 
και Επαγγελματική Εμπειρία
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Στις 2 Ιουνίου 2022 πραγματοποιή-
θηκε στο Ζάππειο Μέγαρο διεθνές 
συνέδριο με θέμα “Cybesecuring 
democracy” που συνδιοργάνωσε το 
Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς, το Συμβούλιο Διεθνών 
Σχέσεων, η Πρωτοβουλία για την 
Κυβερνοασφάλεια του Πανεπιστη-
μίου της Νότιας Καλιφόρνιας και 
το Ινστιτούτο για την προώθηση 
της Τεχνολογίας στην Ανώτατη 
Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου της 
Νότιας Καλιφόρνιας.

Συμμετείχαν εκπρόσωποι από 
πρεσβείες, στελέχη υπουργείων 
και των ενόπλων δυνάμεων, δημο-
σιογράφοι καθώς και φοιτητές του 
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πει-
ραιώς. Το συνέδριο ήταν υβριδικό, 
με ταυτόχρονη αμφίδρομη διερ-
μηνεία στα ελληνικά-αγγλικά και 
ζωντανή μετάδοση (livestreaming) 
με μεγάλη συμμετοχή από τις ΗΠΑ 
και άλλες χώρες. 

Ομιλητές ήταν πολλοί καθηγητές 
του Τμήματος Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανε-
πιστημίου Πειραιώς: ο Πρόεδρος 
Καθηγητής κ. Αθανάσιος Πλατιάς, 
η επιστημονική συντονίστρια του 
συνεδρίου Καθηγήτρια κ. Κωνστα-
ντίνα Μπότσιου, ο Καθηγητής κ. 
Αριστοτέλης Τζιαμπίρης, ο Καθη-
γητής κ. Χρήστος Χατζηεμμανουήλ, 
ο Επίκ. Καθηγητής κ. Ανδρέας 
Λιαρόπουλος, ο Επίκ. Καθηγητής 
κ. Ιωάννης Κωνσταντόπουλος και 
μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων, όπως η 
Καθηγήτρια κ. Μαρία Βίρβου, Πρόε-
δρος του Τμήματος Πληροφορικής, 
και ο κ. Γεώργιος Τσιχριντζής, Καθη-
γητής του Τμήματος Πληροφορικής. 
Ομιλητής ήταν επίσης ο κ. Μιχαήλ 
Σφακιανάκης, Καθηγητής και Κοσμή-
τορας της Σχολής Οικονομικών 
Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Τις εργασίες του συνεδρίου 
άνοιξε ο Vinton G. Cerf, ένας εκ 
των “πατέρων του ίντερνετ”, ενώ 
τοποθετήθηκε για πρώτη φορά σε 
δημόσια εκδήλωση στην Ελλάδα ο 
νέος πρέσβης των ΗΠΑ κ. George J. 
Tsunis. Ομιλητές ήταν, επίσης, ο κ. 

Δημήτριος Αβραμόπουλος, πρώην 
Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανά-
στευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων 
και Ιθαγένειας, ο Αντιναύαρχος κ. 
Ιωάννης Δρυμούσης, Υπαρχηγός 
του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 
Άμυνας, ο Καθηγητής κ. Χρυσό-
στομος Νικίας, πρώην Πρόεδρος 
του Πανεπιστημίου της Νότιας 
Καλιφόρνιας, ο κ. Adam Clayton 
Powell III, Εκτελεστικός Διευθυντής 
της Πρωτοβουλίας για την Κυβερ-
νοασφάλεια του Πανεπιστημίου της 
Νότιας Καλιφόρνιας κ.ά.

Για να δείτε όλους τους ομιλητές 
και για περισσότερες πληροφορίες 
πατήστε ΕΔΩ

Για να παρακολουθήσετε 
ολόκληρο το Συνέδριο βιντεοσκο-
πημένο πατήστε ΕΔΩ

Εκδηλώσεις

Διεθνές Συνέδριο: Cybersecuring Democracy
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Στις 4 Ιουλίου, 2022, στο ξενοδοχείο 
Electra Palace, ο Διαχειριστής 
του Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου (ΔΕΣΦΑ) σε συνεργασία με 
το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών 
Σπουδών “MSc in Energy: Strategy, 
Law & Economics” του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς, διοργάνωσαν 
ημερίδα με τίτλο “Building Up the 
Greek Hydrogen Value Chain”.

Χαιρετισμό απηύθυναν η CEO 
του ΔΕΣΦΑ, κ. Maria Rita Galli και 
ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος, Καθηγητής κ. 
Νικόλαος Φαραντούρης.

Ακολούθησαν τέσσερις κεντρικές 
ομιλίες από τον Υπουργό Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας κ. Κώστα 
Σκρέκα, τον Υπουργό Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων κ. Άδωνι Γεωργιάδη, 
τον Πρόεδρο της European 
Hydrogen Backbone κ. Daniel 
Muthmann και τον Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της Hydrogen Europe κ. 
Jorgo Chatzimarkakis.

Ακολούθησαν πέντε πάνελ 
συζήτησης με διακεκριμένους 
ομιλητές από την ελληνική και 

ευρωπαϊκή ενεργειακή βιομηχανία, 
χρηματοοικονομικούς και τεχνικούς 
φορείς, εθνικές αρχές και την 
ακαδημαϊκή κοινότητα, όπου 
συζήτησαν τον ρόλο του υδρογόνου 
στο μελλοντικό ενεργειακό μείγμα 
της Ελλάδας, αναλύοντας όλες 
τις πτυχές για τη δημιουργία μιας 
αποτελεσματικής αλυσίδας αξίας 
υδρογόνου, συμπεριλαμβανομένων 
έργων υδρογόνου στην ελληνική 
αγορά, υφιστάμενης και μελλο-
ντικής τεχνολογίας, ανάπτυξης 
υποδομών υδρογόνου, καθώς και 
της οικονομικής βιωσιμότητας και 
των ευκαιριών χρηματοδότησης 
έργων υδρογόνου. 

Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν 
και ο Αναπληρωτής Καθηγητής 
του τμήματος Γιάννης Παραβάντης, 
που παρουσίασε τα αποτελέσματα 
πρωτότυπης έρευνας για τη 
σημασία που αποδίδουν διαφορε-
τικοί επαγγελματικοί κλάδοι στο 
υδρογόνο στα πλαίσια των αλλαγών 
που φέρνουν η κλιματική αλλαγή 
και η ενεργειακή μετάβαση.

Η ημερίδα έκλεισε με μία 

ανοιχτή συζήτηση σχετικά με την 
επιτάχυνση απανθρακοποίησης 
της οικονομίας και την μελλοντική 
πορεία των έργων υδρογόνου.

Εκδηλώσεις

Ημερίδα: “Building Up the Greek 
Hydrogen Value Chain”
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Εκδηλώσεις

Ομιλία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ 
στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς, διοργάνωσε στις 4 
Μαΐου 2022, υβριδική εκδήλωση 
με κεντρικό ομιλητή τον Αρχηγό 
ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωνσταντίνο 
Φλώρο με θέμα “Σύγχρονες Απειλές 
και Προκλήσεις Ασφάλειας”.

Την εκδήλωση προλόγισε ο 
Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομι-
κών Επιχειρηματικών και Διεθνών 
Σπουδών καθηγητής κ. Μιχάλης 
Σφακιανάκης και ο Πρόεδρος του 
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών κ. Αθανάσιος Πλατιάς.

Ακολούθησε η ομιλία του Αρχηγού 
ΓΕΕΘΑ, στην οποία παρουσίασε τα 
βασικά χαρακτηριστικά αστάθειας 
και ρευστότητας στο σύγχρονο 
περιβάλλον ασφαλείας, υπογράμ-
μισε την γεωπολιτική σημασία της 
χώρας μας ως σταθεροποιητικού 
παράγοντα στην περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου μέσω των 
τριμερών σχημάτων συνεργασίας, 

την συμμετοχή μας στους ευρω-ατ-
λαντικούς θεσμούς, τον ρόλο μας 
ως “παρόχου” και όχι “καταναλωτή” 
ασφαλείας σε συνδυασμό με την 
περαιτέρω αναβάθμιση των ενό-
πλων δυνάμεων μας με συνέπεια, 
συνέχεια και στρατηγικό σχεδιασμό.

Ακολούθησε συζήτηση με σχολια-
στές τις καθηγήτριες του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πειραιά κ. 
Ειρήνη Χειλά και κ. Κωνσταντίνα 
Μπότσιου καθώς και τον Καθηγητή 
του Παντείου Πανεπιστημίου κ. 
Κωνσταντίνο Κολιόπουλο. Τη συζή-
τηση συντόνισε ο Πρόεδρος του 
Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών κ. Αθανάσιος Πλατιάς.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν 
προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί 
φοιτητές του τμήματος καθώς και 
σύσσωμο το διδακτικό δυναμικό 
του τμήματος.

Μπορείτε να δείτε την ομιλία 
ΕΔΩ
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Εκδηλώσεις

Το τμήμα Διεθνών & 
Ευρωπαϊκών του Πανεπι-
στημίου Πειραιώς, απέ-
νειμε το “Themistocles 
Award” στον καθηγητή 
Ιστορίας του Hillsdale 
College, κ. Paul A. Rahe, 
σε εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε στο 
Ίδρυμα Λασκαρίδη στις 11 
Απριλίου 2022.

Την εκδήλωση 
προλόγισε ο Καθηγητής 
Στρατηγικής κ. Αθανάσιος 
Πλατιάς.

Στη συνέχεια, ο Καθηγη-
τής Διεθνών Σχέσεων κ. 
Αριστοτέλης Τζιαμπίρης, 
μίλησε για την ακαδη-
μαϊκή συνεισφορά του 
Καθηγητή Paul A. Rahe 
στο πεδίο της Ιστορίας 
και στις διασυνδέσεις του 
με την φιλοσοφία, την 
πολιτική θεωρία και τις 

στρατηγικές σπουδές. Το 
έργο του επεκτείνεται 
στον Ελληνικό και Ρωμα-
ϊκό πολιτισμό, ανάμεσα δε 
στα έργα του ξεχωρίζουν 
τα βιβλία για την υψηλή 
στρατηγική της Αρχαίας 
Σπάρτης.

Ακολούθησε η απονομή 
του “Βραβείου Θεμιστο-
κλής” από τον Καθηγητή 
κ. Αθανάσιο Πλατιά 
προς τον Καθηγητή 
Paul A. Rahe. Τέλος, ο 
τιμώμενος Καθηγητής 
πραγματοποίησε ομιλία 
με τίτλο “Themistocles 
after Salamis” και ακολού-
θησε συζήτηση με τους 
υπόλοιπους ομιλητές και 
συντονιστή τον Καθηγητή 
Αριστοτέλη Τζιαμπίρη.

Μπορείτε να δείτε το 
βίντεο της εκδήλωσης 
ΕΔΩ.

Themistocles Award: Paul A. Rahe
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Εκδηλώσεις

Απονομή Τίτλου  
Διακεκριμένης Ακαδημαϊκής Προσφοράς  
στον Ακαδημαϊκό Εμμανουήλ Ρούκουνα
Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς απένειμε τον τίτλο 
Διακεκριμένης Ακαδημαϊκής Προ-
σφοράς στον Επίτιμο Καθηγητή του 
Πανεπιστημίου Αθηνών και Τακτικό 
Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών κ. 
Εμμανουήλ Ρούκουνα.

Την εκδήλωση προλόγισε ο Καθη-
γητής Στρατηγικής κ. Αθανάσιος 
Πλατιάς.

Ο Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου 
και Διευθυντής του Προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διεθνείς 
και Ευρωπαϊκές Σπουδές”, του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Πέτρος 
Λιάκουρας, παρουσίασε τον τιμη-
τικό τίτλο.

Το έργο του κ. Εμμανουήλ 
Ρούκουνα ανέλυσε η Καθηγήτρια 

Διεθνούς Πολιτικής στο Τμήμα 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, κ. 
Ειρήνη Χειλά.

Ο πρώην Επίτροπος για θέματα 
Μετανάστευσης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων και πρώην Υπουργός 
Εξωτερικών κ. Δημήτρης Αβραμό-
πουλος παρουσίασε την εμπειρία 
του ως πρώην φοιτητής του 
τιμώμενου.

Ακολούθησε η απονομή του 
τιμητικού τίτλου από τον Επίκ. 
Καθηγητή κ. Ιωάννη Κωνσταντό-
πουλο στον κ. Εμμανουήλ Ρούκουνα 
καθώς και ομιλία του με τίτλο: 
“Διεθνής Πολιτική και Διεθνές 
Δίκαιο, Θεωρία και Πρακτική”.

Μπορείτε να δείτε τη συζήτηση 
ΕΔΩ
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Εκδηλώσεις

Integration and Disintegration in the Eastern 
Mediterranean: Energy, Security & Migration

Στις 15 Μαρτίου 2022 πραγ-
ματοποιήθηκε στο Πορτοκαλί 
Αμφιθέταρο του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς διεθνής ημερίδα με τίτλο 
Integration and Disintegration in 
the Eastern Mediterranean: energy, 
security and migration με κεντρική 
ομιλήτρια την κ. Karolyn Kisssane, 
Καθηγήτρια και Διευθύντρια των 
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων 
Global Affairs and Gloabl Security 
και Conflict and Cybercrime του 
Center for Global Affairs του New 
York University. Συνομιλητές της 
Καθηγήτριας Kissane ήταν οι 
Διευθυντές των ΠΜΣ του Τμήματος 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
κ.κ. Πέτρος Λιάκουρας από το 
ΠΜΣ “Διεθνείς και Ευρωπαϊκές 
Σπουδές”, Νικόλαος Φαραντούρης 
από το MSc “Energy: Strategy, Law 
and Economics”, Αριστοτέλης 
Τζιαμπίρης από το MSc “American 
Studies” και η Καθηγήτρια κ. Μαρία 
Μενδρινού από το ΠΜΣ “Διεθνείς 
και Ευρωπαϊκές Πολιτικές στην 
Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Έρευνα”. 
Επίσης, μίλησαν οι Καθηγητές του 
Τμήματος κ. Κωνσταντίνα Μπότσιου 
και κ. Γιάννης Παραβάντης.

Η κ. Κωνσταντίνα Μπότσιου, 
Καθηγήτρια Πολιτικής Ιστορίας και 
Διεθνών Σχέσεων, συντόνισε την 
συζήτηση όπως και το συνολικό 
πρόγραμμα της επίσκεψης της 
Καθηγήτριας Kissane, η οποία είναι 
συντονίστρια του MSc in American 
Studies από την πλευρά του New 
Yοrk University, στο οποίο η κ. 

Μπότσιου διδάσκει το μάθημα “A1 
American History: Politics, Culture 
and Ιdeology”.

Η Καθηγήτρια Kissane ανέλυσε 
την κατακόρυφη άνοδο της σημα-
σίας της ενέργειας στην δημόσια 
συζήτηση ειδικά μετά την ρωσική 
εισβολή στην Ουκρανία και συζή-
τησε τόσο με τους Καθηγητές του 
Τμήματος όσο και με τους φοιτητές 
που πλημμύρισαν το Πορτοκαλί 
Αμφιθέατρο. Επίσης, αντήλλαξε 
απόψεις με τους φοιτητές του MSC 
in American Studies που παρακολού-
θησαν σύσσωμοι την εκδήλωση. 

Πριν από την ημερίδα διοργα-
νώθηκε συνάντηση εργασίας της 
Καθηγήτριας Kisssane με τους 
Καθηγητές του Τμήματος Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Σπουδών και με 
τις Πρυτανικές και Κοσμητορικές 
αρχές της Σχολής Οργάνωσης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΟΔΕ) και 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Την 
συνάντηση χαιρέτισαν ο Καθηγητής 
και Κοσμήτορας της Σχολής 
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχει-
ρήσεων κ. Μιχάλης Σφακιανάκης, 
ο Διευθυντής του MSc in American 
Studies Καθηγητής κ. Αριστοτέλης 
Τζιαμπίρης και η Καθηγήτρια 
Kissane. Εκτός από την ημερίδα, 
η Καθηγήτρια Kissane έδωσε στο 
πλαίσιο της επίσκεψής της στο 
Τμήμα διαλέξεις στη Διδακτορική 
σχολή του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου 
(ESDC) (14 Μαρτίου 2022), στην 
Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ) (16 
Μαρτίου 2022), στο Τμήμα Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Μακεδονίας (18 
Μαρτίου 2022) και συναντήθηκε με 
τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα 
κ. Geoffrey R. Pyatt, με την Υπουργό 
Παιδείας και Θρησκευμάτων για το 
MSc in American Studies, με δημο-
σιογράφους και με εκπροσώπους 
οργανισμών.

Μπορείτε να δείτε τη συζήτηση 
ΕΔΩ

Διεθνής ημερίδα με κεντρική ομιλήτρια την Καθηγήτρια  
του New York University (NYU) Carolyn Kissane
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Workshop on Internationalization 
of European Studies

Στις 17-18 Μαρτίου πραγ-
ματοποιήθηκε το Workshop: 
Internationalization of European 
Studies, στο πλαίσιο των δράσεων 
του Jean Monnet Centre of 
Excellence-EXCELEM, μεταξύ του 
Πανεπιστημίου Ben Gurion, Ισραήλ, 
και του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών. 

Στο Workshop, που αποσκοπεί 
στην έκδοση ενός συλλογικού 
έργου για τη διεθνοποίηση των 
Ευρωπαϊκών σπουδών, συμμετείχαν 
καθηγητές από τη Νέα Ζηλανδία, 
την Ισπανία, την Πολωνία, τη 
Σιγκαπούρη, την Γαλλία, την Ελλάδα 
και το Ισραήλ.

Συμμετοχή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς στις δράσεις του του Jean Monnet Centre of Excellence-EXCELEM

Εκδηλώσεις
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Εκδηλώσεις

Transatlantic Security
Συμμετοχή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς στη διαδικτυακή συζήτηση “Transatlantic Security”

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πει-
ραιώς, συμμετείχε στη διαδικτυακή 
συζήτηση με τίτλο “Transatlantic 
security” που διοργάνωσε το Τμήμα 
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
σε συνεργασία με το Συμβούλιο 
Διεθνών Σχέσεων στις 18 Μαρτίου 
2022. Κεντρική ομιλήτρια ήταν η 
Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της 
Νέας Υόρκης Carolyn Kissane. Στο 
πάνελ της συζήτησης συμμετείχαν:
 y Ο Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων 

με έμφαση στις Βαλκανικές & 
Μεσογειακές Χώρες και Διευθυ-
ντής του MSc in American Studies 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 
Αριστοτέλης Τζιαμπίρης.

 y Η Ακαδημαϊκή Διευθύντρια και 
Καθηγήτρια NYU-SPS Center for 
Global Affairs, New York University, 
Dr. Carolyn Kissane.

 y Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής 
Αρχής Ενέργειας και Αναπλ. Καθη-
γητής του Τμήματος Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς, Δρ. 
Αθανάσιος Δαγούμας.

 y Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστη-
μίου Μακεδονίας (Συντονίστρια), 
κ. Φωτεινή Μπέλλου.

 y Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Διεθνών Σχέσεων του Πανεπι-
στημίου Μακεδονίας κ. Ρεβέκκα 
Παιδή.

 y Ο Ακαδημαϊκός Διευθυντής του 
Greek Energy Forum κ. Μιχάλης 
Μαθιουδάκης.
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Εκδηλώσεις

Διαδικτυακό Σεμινάριο:  
“Ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιόδους 
κρίσης. Πιο δυνατή η Ευρώπη ή πιο ευάλωτη;”
Στο πλαίσιο της καμπάνιας 
“Διάσκεψη για το μέλλον της 
Ευρώπης” (Conference on the 
Future of Europe), το Πανεπιστήμιο 
Πειραιά, σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Εξωτερικών διοργάνωσε 
διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο 
“Ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε 
περιόδους κρίσης. Πιο δυνατή η 
Ευρώπη ή πιο ευάλωτη;” το οποίο 
έλαβε χώρα στις 15 Απριλίου 2022.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Κοσμή-
τορας της Σχολής Οικονομικών, 
Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπου-
δών του Πανεπιστημίου Πειραιά κ. 
Μιχάλης Σφακιανάκης.

Συμμετείχαν οι ομιλητές:
 y Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, Αναπλη-
ρωτής Υπουργός Εξωτερικών

 y Ειρήνη Χειλά, Καθηγήτρια Διε-
θνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πειραιά, τέως 
Πρόεδρος στο Τμήμα Διεθνών 
Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών 
Σπουδών του Παντείου Πανεπι-
στημίου

 y Φωτεινή Ασδεράκη, Αναπληρώ-
τρια Καθηγήτρια Ευρωπαϊκής 
Ολοκλήρωσης του Πανεπιστημίου 
Πειραιά.

Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε με 
την συμμετοχή των φοιτητών του 

Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου Πει-
ραιώς, γύρω από τους εξής άξονες:
 y Η σημαντικότητα της ευρωπαϊκής 
ηγεσίας σε περιόδους κρίσεων 
και μαθήματα που αντλήθηκαν για 
την λήψη αποφάσεων σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο από τον πόλεμο στην 
Ουκρανία

 y Αντιμετώπιση των νέων 
παγκόσμιων προκλήσεων μέσω 
της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής 
συνεργασίας

 y Ευρωπαϊκή αμυντική στρατηγική 
και ενίσχυση της στρατηγικής 
αυτονομίας της Ε.Ε.
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Εκδηλώσεις

Debate on: “Strategic Prudence 
in Greek and Chinese Traditions”
Στις 7 Ιουλίου 2022, το Ίδρυμα 
Αικατερίνης Λασκαρίδη σε συνερ-
γασία με την Ακαδημία Αθηνών, στο 
πλαίσιο του “Workshop on Ancient 
Wisdom for Modern Challenges”, 
διοργάνωσε δημόσια συζήτηση 
(debate) μεταξύ του καθηγητή 
Πολιτικής Οικονομίας και Διεθνούς 
Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου 
Columbia κ. Jeffrey Sachs και του 
καθηγητή Στρατηγικής του Πανε-
πιστημίου Πειραιώς κ. Αθανάσιου 
Πλατιά με θέμα: “Strategic Prudence 
in Greek and Chinese traditions”.

Ακολούθησε ξενάγηση στην 
έκθεση “Η Ελληνική Λογοτεχνία 
στην Πρώιμη Εκτύπωση”, στην 
οποία παρουσιάζονται πρωτότυπες 
εκδόσεις.
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Παρουσίαση Βιβλίου

Democracy and Salamis:  
2500 Years After the Battle That Saved 
Greece and the Western World

Ο Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας κ. Εμμανουήλ Οικονόμου, ο ομότιμος 
καθηγητής του Οικονομικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Νικόλαος 
Κυριαζής, και ο καθηγητής Στρατηγικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Αθανάσιος 
Πλατιάς παρουσιάζουν το βιβλίο “Democracy and Salamis: 2500 Years After the Battle 
that Saved Greece and the Western World”.

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών 
Σπουδών συνδιοργάνωσε πριν δυο 
χρόνια διεθνές συνέδριο για να θυμίσει 
την 2500 επέτειο της κοσμοϊστορικής 
ναυμαχίας της Σαλαμίνας.

Τα πρακτικά αυτού του συνεδρίου 
όπου συμμετείχαν διάσημοι ιστορικοί 
και πολιτικοί επιστήμονες από 
κορυφαία πανεπιστήμια από όλο τον 
κόσμο κυκλοφόρησαν πρόσφατα σε δυο 
τόμους από τις εκδόσεις Springer.

Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε ο 
δεύτερος τόμος με τίτλο Democracy 
and Salamis: 2500 Years After the Battle 
That Saved Greece and the Western 
World. 

Τον τόμο επιμελήθηκαν ο καθηγητής 
του τμήματος μας Αθανάσιος Πλατιάς 
και οι Νικόλαος Κυριάζης και Μάριος 
Οικονόμου του Οικονομικού Τμήματος 
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Ο τόμος επικεντρώνεται στις στρα-
τηγικές επιπτώσεις της ναυμαχίας της 
Σαλαμίνας και εξετάζεται ενδελεχώς η 
υψηλή στρατηγική του Θεμιστοκλή που 
οδήγησε στο νικηφόρο αποτέλεσμα. 
Εξετάζονται επίσης οι οικονομικές, 
θεσμικές και πολιτικές επιπτώσεις της 
ναυμαχίας της Σαλαμίνας στην εξέλιξη 
της Aθηναϊκής δημοκρατίας.

Ο τόμος αυτός αναμένεται να 
αποτελέσει σημείο αναφοράς στην 
μελέτη της Αθηναϊκής δημοκρατίας 
τον πέμπτο π.Χ. αιώνα.
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Παρουσίαση Βιβλίου

Ελληνική Υψηλή Στρατηγική
Διάλογοι με την Ηγεσία της Χώρας

Ο Καθηγητής Στρατηγικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Αθανάσιος Πλατιάς, 
και ο Καθηγητής Καθηγητής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Χρηματοοικονομικών και 
Νομισματικών Θεσμών του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Χρήστος Χατζηεμμανουήλ, 
παρουσιάζουν το βιβλίο: “Ελληνική Υψηλή Στρατηγική Διάλογοι με την Ηγεσία 
της Χώρας”.

Στο βιβλίο καταγράφονται οι από-
ψεις επτά κορυφαίων ηγετών της 
ελληνικής πολιτικής, στρατιωτικής 
και οικονομικής ζωής σε σχέση με 
τη θέση της χώρας μας στο διεθνές 
σύστημα και την πορεία που καλεί-
ται να ακολουθήσει, προκειμένου να 
κατοχυρώσει την ασφάλεια και την 
ευημερία της και να ανταποκριθεί 
με επιτυχία στις μεγάλες προκλή-
σεις του αύριο.

Η υψηλή στρατηγική αφορά την 
ανάπτυξη, κινητοποίηση και συνδυα-
σμένη χρήση των διαφόρων μέσων 
ισχύος που διαθέτει ένα κράτος, 

προκειμένου να προωθηθούν στο 
πλαίσιο του διεθνούς συστήματος, 
στην ειρήνη όπως και στον πόλεμο, 
οι βασικοί πολιτικοί στόχοι του.

Η διαμόρφωση συνειδητής, 
ρεαλιστικής και συνεκτικής υψηλής 
στρατηγικής είναι ζήτημα κεφαλαι-
ώδους σημασίας για κάθε κράτος, 
αν όχι αναγκαιότητα που επιτάσσει 
το απρόβλεπτα και αυξανόμενα 
μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλ-
λον. Αυτό ισχύει κατά μείζονα λόγο 
για μία χώρα όπως η Ελλάδα, τα 
χρόνια προβλήματα ασφαλείας 
της οποίας εμφανίζονται σήμερα 
ιδιαιτέρως οξυμένα.

Οι διάλογοι αυτοί παρέχουν σαφή 
εικόνα του μακροπρόθεσμου προσα-
νατολισμού της ελληνικής ηγεσίας, 
διαφωτίζουν τον χαρακτήρα και το 

περιεχόμενο της ακολουθούμενης 
εθνικής πολιτικής και θεματοποι-
ούν τα βασικά στοιχεία της.

Η παρουσίαση του βιβλίου, πραγ-
ματοποιήθηκε σε εκδήλωση που 
διοργάνωσε το Συμβούλιο Διεθνών 
Σχέσεων σε συνεργασία με τις 
εκδόσεις Ευρασία στις 14 Ιουλίου 
2022, στο Ίδρυμα Λασκαρίδη με 
ομιλητές το Στρατηγό ε.α. Επίτιμο 
Αρχηγό Στρατού, Τέως Υφυπουργό 
Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη 
Στεφανή, την Αν. Καθηγήτρια του 
Παντείου Πανεπιστημίου, Τέως 
Ευρωβουλευτή κ. Μαριλένα Κοππά, 
την Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς κ. Κωνσταντίνα Μπότσιου 
και τον Καθηγητή του Παντείου 
Πανεπιστήμιου κ. Κωνσταντίνο 
Υφαντή.
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Παρουσίαση Βιβλίου

COVID-19 και η “επόμενη μέρα”:  
Γεωπολιτική, Οικονομία, Διεθνείς Θεσμοί

Μία συλλογική εργασία που παρουσιάζει την εξέλιξη, τις επιπτώσεις 
και τις προκλήσεις της διεθνούς τάξης, μετά από την Πανδημία.

Τις τελευταίες δεκαετίες τα 
υγειονομικά ζητήματα απασχολούν 
ολοένα και περισσότερο την 
ατζέντα της διεθνούς διακυβέρ-
νησης, καθώς τα κράτη δείχνουν 
ένα αυξημένο ενδιαφέρον και 
επενδύουν περισσότερο στην υγεία 
προκειμένου να προωθήσουν και να 
στηρίξουν οικονομικές και κοινωνι-
κές ανάγκες. Η Πανδημία COVID-19 
προέκυψε εν μέσω μιας κρίσης που 
έχει χαρακτηριστεί ως κρίση πολυ-
μέρειας, ιδιαίτερα σε μια συγκυρία 
όπου η πολυμερής συνεργασία 
καθίσταται περισσότερο από ποτέ 
αναγκαία για την αποτροπή εξά-
πλωσης του ιού. Όπως έχει συμβεί 
σε κάθε ιστορική συγκυρία κατά το 
παρελθόν στην οποία προέκυψαν 
αλλαγές στο διεθνές σύστημα, 
έτσι και τώρα, για να επιβιώσει ο 
κόσμος χρειάζεται η εδραίωση μιας 
μορφής διεθνούς τάξης βασισμένης 
σε διεθνείς κανόνες, διπλωματία 
και πολυμερείς μηχανισμούς 
συνεργασίας, που να αποσκοπούν 
στην προώθηση κοινών συμφε-
ρόντων των κρατών. Η παρούσα 
έκδοση επιχειρεί να συμβάλλει στη 
συζήτηση που γίνεται παγκοσμίως 
σχετικά με την Πανδημία και τις 
επιμέρους πτυχές της.

Το βιβλίο χωρίζεται σε τρεις 
ενότητες: Η πρώτη εξετάζει την 
εξέλιξη της διεθνούς τάξης μετά 
την Πανδημία υπό το πρίσμα του 

γεωπολιτικού ανταγωνισμού 
ΗΠΑ-Κίνας, των διατλαντικών 
σχέσεων και των γεωπολιτικών 
προκλήσεων της ΕΕ, διερευνώντας 
τις προϋποθέσεις και συνθήκες 
υιοθέτησης μιας κοινής και 
συνεργατικής πολιτικής. Η δεύτερη 
εστιάζει στις επιπτώσεις της 
Πανδημίας στη διεθνή οργάνωση, 
τη διεθνή οικονομική τάξη, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη και ανθρώπινα 
δικαιώματα, δίνοντας έμφαση στο 
ρόλο των διεθνών οργανισμών, ενώ 
η τρίτη επιχειρεί μια προσέγγιση 
των προκλήσεων που επιφέρει ο 
COVID-19 στα εσωτερικά πολιτικά 
συστήματα με ποικίλους τρόπους.

Η καθηγήτρια κ. Ειρήνη Χειλά 
έγραψε την εισαγωγή και επιμελή-
θηκε το βιβλίο.

Τον πρόλογο έχει συνθέσει ο 
καθηγητής Αριστοτέλης Τζιαμπί-
ρης.

Στο βιβλίο συνεισέφεραν οι κ.κ. 
Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, 
Πέτρος Λιάκουρας, Μαρία Μενδρι-
νού, Φωτεινή Μπέλλου, Κωνστα-
ντίνα Μπότσιου, Σωτήρης Ντάλης, 
Ρεβέκκα, Παιδή, Ιωάννης Αθ. 
Παραβάντης, Γεώργιος Παυλάκης, 
Αθανάσιος Πλατιάς, Παναγιώτης 
Ρουμελιώτης, Κωνσταντίνος Α. 
Στρατάκης, Γιάννης Α. Στιβαχτής, 
Χρήστος Χατζηεμμανουήλ, Ειρήνη 
Χειλά, Μιχάλης Ψαλιδόπουλος, 
Thomas Miller.
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Προσεχώς θα κυκλοφο-
ρήσει από τις Εκδόσεις 
Παπαζήση, στο πλαίσιο της 
σειράς “Κυβερνοπολιτική 
και Ψηφιακή Στρατηγική”, ο 
συλλογικός τόμος που έχει 
συν-επιμεληθεί ο Επίκουρος 
Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων 
και Στρατηγικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς 
κ. Ανδρέας Λιαρόπουλος 
με τον Επίκουρο Καθηγητή 
Διεθνών κι Ευρωπαϊκών 
Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας κ. Αθανάσιο 
Μποζίνη, με τίτλο “Διακυ-
βέρνηση του Κυβερνοχώρου 
και Κυβερνοασφάλεια στις 
Διεθνείς Σχέσεις”. Ο τόμος 
αυτός δημοσιεύεται στο 
πλαίσιο του Εργαστηρίου 
Πληροφόρησης και 
Κυβερνοασφάλειας, του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Στον τόμο αυτό, οι 
συγγραφείς αναλύουν υπό το 
πρίσμα του επιστημονικού 
πεδίου των Διεθνών Σχέ-
σεων μια σειρά από κρίσιμα 
ζητήματα που σχετίζονται 
με την ασφάλεια και το 
έλλειμμα διακυβέρνησης του 

κυβερνοχώρου. Ειδικότερα, 
αναλύονται οι κυβερνοε-
πιθέσεις στο πλαίσιο των 
διακρατικών συγκρούσεων, 
η στρατιωτικοποίηση του 
κυβερνοχώρου, οι παράμε-
τροι που αφορούν το ζήτημα 
της απόδοσης ευθύνης στον 
κυβερνοχώρο και ζητήματα 
που αφορούν τη χρήση 
του κυβερνοχώρου από μη 
κρατικούς δρώντες, Επίσης 
αναλύονται από τους συγγρα-
φείς, το κυβερνοέγκλημα, 
η κυβερνοβιοασφάλεια και 
ο τρόπος με τον οποίο το 
Ισλαμικό Κράτος αξιοποιεί 
το Διαδίκτυο και τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης για 
τη ριζοσπαστικοποίηση 
και τη στρατολόγηση των 
υποστηρικτών του. Τέλος, 
αναλύεται η χρήση των κρυ-
πτονομισμάτων που εγείρουν 
θέματα ασφάλειας, αφού 
αφενός οι κάτοχοί τους είναι 
δυνατό να πέσουν θύματα 
απάτης και αφετέρου τα 
κρυπτονομίσματα μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν για 
τη διενέργεια παράνομων 
δραστηριοτήτων.

Παρουσίαση Βιβλίου

Διακυβέρνηση του Κυβερνοχώρου και 
Κυβερνοασφάλεια στις Διεθνείς Σχέσεις

Ο Επίκουρος Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ. Ανδρέας Λιαρόπουλος σε συνεργασία με τον 
Επίκουρο Καθηγητή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας κ. Αθανάσιο Μποζίνη παρουσιάζουν το βιβλίο με τίτλο: “Διακυβέρνηση 
του Κυβερνοχώρου και Κυβερνοασφάλεια στις Διεθνείς Σχέσεις”.
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