
 

Ειδικό ∆ιεπιστηµονικό  

Μεταπτυχιακό Σεµινάριο  

Νέων Επιστηµόνων  

∆ιεθνής Πολιτική 

Πολιτισµός 

Περιβάλλον 

25 - 27 Νοεµβρίου 2016 

Αράχωβα, ∆ίστοµο, Στείρι 

∆ιοργάνωση 

Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας και Εκπαίδευσης Παντείου Πανεπιστηµίου 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης Παντείου Πανεπιστηµίου 

Κέντρο Ανατολικών Σπουδών για τον Πολιτισµό και την Επικοινωνία Παντείου Πανεπιστηµίου  

Υπό την αιγίδα του 

∆ήµου ∆ιστόµου - Αράχωβας - Αντίκυρας 



ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ: 

Στο σεµινάριο προσεγγίζονται διεπιστηµονικά εξελίξεις στην διεθνή πολιτική, όπως επίσης και η 
αλληλεξάρτηση και διασύνδεσή τους µε το περιβάλλον, την αειφόρο ανάπτυξη και τον πολιτισµό. 
Εξετάζονται κριτικά συνέπειες κρατικών πρωτοβουλιών και αποτελέσµατα παγκόσµιων οργανισµών σε 
σχέση µε την διαφύλαξη και ανάδειξη των πολιτισµικών αγαθών και µνηµείων άυλης και υλικής 
παγκόσµιας κληρονοµιάς. Οι συµµετέχοντες θα έρθουν σε επαφή µε διαφορετικά γνωστικά αντικείµενα, 
τόσο µέσω των µαθηµάτων, όσο και µε επιτόπια παρατήρηση.  
 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ: 

Το ειδικό διεπιστηµονικό µεταπτυχιακό σεµινάριο «∆ιεθνής Πολιτική, Πολιτισµός και Περιβάλλον» 
απευθύνεται σε νέους επιστήµονες, µεταπτυχιακούς φοιτητές και υποψήφιους διδάκτορες του Παντείου 
Πανεπιστηµίου και άλλων ακαδηµαϊκών ιδρυµάτων της Ελλάδας και της Κύπρου, όπως επίσης και σε 
αποφοίτους, οι οποίοι θα ήθελαν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους. Σε ειδικές περιπτώσεις θα γίνουν 
δεκτοί και προπτυχιακοί φοιτητές.  
 

ΧΩΡΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 

Τα µαθήµατα θα λάβουν χώρα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας και Εκπαίδευσης του 
Παντείου Πανεπιστηµίου στο ∆ίστοµο, στο Λαογραφικό Μουσείο Αράχωβας και στο χωριό Στείρι. 
Επιπλέον προγραµµατίζονται επισκέψεις στο Μουσείο Θυµάτων Ναζισµού ∆ιστόµου, στο  Αρχαιολογικό 
Μουσείο ∆ιστόµου και στην Ι. Μονή Οσίου Λούκα - Μνηµείο Πολιτιστικής Κληρονοµίας UNESCO.  

 

∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΕΣ: 

Στους διδάσκοντες περιλαµβάνονται καθηγητές και ερευνητές του Παντείου Πανεπιστηµίου και άλλων 
πανεπιστηµίων. 
 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Η επιλογή των συµµετεχόντων θα πραγµατοποιηθεί από την Επιστηµονική Επιτροπή του Προγράµµατος. 
Ο φάκελος δικαιολογητικών θα πρέπει να περιλαµβάνει: α) Αίτηση Συµµετοχής - Επιστολή εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, 400 λέξεων β) αντίγραφο πτυχίου ή σχετικών πιστοποιητικών σπουδών γ) 
αντίγραφο πιστοποιητικού γνώσεως µίας ξένης γλώσσας (αγγλικά ή γαλλικά) δ) αναλυτικό 
βιογραφικό σηµείωµα. 
 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Προβλέπεται ελάχιστη συµβολική συνδροµή των συµµετεχόντων ογδόντα-πέντε ευρώ (85 ευρώ), η οποία 
αφορά στην κάλυψη εξόδων φιλοξενίας τους (διαµονή, πλήρης διατροφή, µετακινήσεις από και προς 
Αθήνα, εσωτερικές µετακινήσεις).  
 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: 

Με την περάτωση του Προγράµµατος χορηγείται επίσηµο Πιστοποιητικό Παρακολούθησης στην 
ελληνική και αγγλική γλώσσα. 



ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 

Ως περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 31η Οκτωβρίου έως και την 14η Νοεµβρίου 2016 ή 
νωρίτερα µέχρι την πλήρωση 25 συµµετεχόντων, καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η 
υποβολή γίνεται µόνον ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση info@kans.gr (Αίτηση Συµµετοχής - Επιστολή 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Βιογραφικό σε αρχείο .doc ή .pdf και τα υπόλοιπα σε αρχείο .jpg.  

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πληροφορίες καθηµερινώς (κατά την περίοδο υποβολής αιτήσεων) από τις 12:00 έως 
τις 15:00, στο τηλέφωνο 210 9201832, στις ιστοσελίδες (www.ekepek.gr, www.kans.gr) και στο 
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ekepek@panteion.gr, info@kans.gr. 

90 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 

Το ειδικό διεπιστηµονικό µεταπτυχιακό σεµινάριο «∆ιεθνής Πολιτική, Πολιτισµός και Περιβάλλον» 
εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων και εκδηλώσεων για τα 90 χρόνια επιτυχούς λειτουργίας και 
προσφοράς του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών στην ελληνική και διεθνή 
ακαδηµαϊκή κοινότητα.  

Οι ιδρυτές του Παντείου Πανεπιστηµίου, Γεώργιος Φραγκούδης εκ Λεµεσού Κύπρου και ο Αλέξανδρος 
Ι. Πάντος εκ Βόλου είχαν ως όραµα την ίδρυση στην Ελλάδα µιας Σχολής Πολιτικών Επιστηµών, όπως 
αυτής των Παρισίων, δηλαδή της «Ελευθέρας Σχολής Πολιτικών Επιστηµών», ως ένα ελεύθερο βήµα 
επιστηµονικής γνώσης και έκφρασης, µε άσκηση επιρροής στους διανοούµενους. Ο πρώτος, ο Γ. 
Φραγκούδης, κάποια στιγµή έκανε το όραµα αυτό έργο ζωής. Ο δεύτερος, ο Α. Πάντος, πεθαίνοντας έδινε 
την οικονοµική δυνατότητα να ολοκληρωθεί το όραµα, αφού άφηνε ολόκληρη σχεδόν την περιουσία του 
για την ίδρυση στην Ελλάδα «Σχολής Πολιτικών Επιστηµών». Στις 2 Ιανουαρίου 1927 ο Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης έθετε τον θεµέλιο λίθο του κεντρικού κτιρίου, που 
βρίσκεται σήµερα στη λεωφόρο Συγγρού. Τα µαθήµατα αρχίζουν επίσηµα στις 18 Νοεµβρίου 1930 µε την 
παρουσία του πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου, ο οποίος φιλοδόξησε να είναι ο πρώτος 
καθηγητής της Σχολής και υπήρξε ο πρώτος δωρητής της.  

Αναλυτικά το ιστορικό ίδρυσης του Παντείου Πανεπιστηµίου: www.panteion.gr 

 

Άποψη της Αράχωβας 



♦ Περιβάλλον, Πολιτισµός και Αειφορία, Γρηγόρης Τσάλτας, Καθηγητής ∆ιεθνούς 
∆ικαίου, ∆ιευθυντής ΕΚεΠΕΚ, Παντείου Παν/µίου 

• Ισµήνη Κριάρη, Καθηγήτρια Συνταγµατικού ∆ικαίου, Πρύτανης Παντείου Πανεπιστηµίου 
(tbc) 

♦ Παγκοσµιοποιηµένη διάσταση πολιτικής και πολιτισµού στην σύγχρονη εποχή,  
Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης, Καθηγητής ∆ιεθνούς Πολιτικής, ∆ιευθυντής Κέντρου 
Ανατολικών Σπουδών για τον Πολιτισµό και την Επικοινωνία Παντείου Παν/µίου   

♦ Ισλαµική Τροµοκρατία και Πολιτιστική Καταστροφή: Οι περιπτώσεις του Αφγανιστάν 
και του Ιράκ, Βιβή Κεφαλά, Μόνιµη Επίκουρη Καθηγήτρια ∆ιεθνών Σχέσεων στην Μέση 
Ανατολή, ∆ιευθύντρια Κέντρου Μελέτης Μεσογειακής — Μεσανατολικής Πολιτικής και 
Πολιτισµού Πανεπιστηµίου του Αιγαίου 

• ∆ρ. Χρήστος Λ. Αναγνώστου, ∆ιευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του 
Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) (tbc) 

♦ ∆ιεθνείς διαπραγµατεύσεις για το κλίµα και media. Από την επιστηµονική συναίνεση 
στην εποχή της είδησης, ∆ρ. Σταύρος Μαυρογένης, Ερευνητής ΕΚεΠΕΚ, Παντείου Παν/
µίου 

♦ Data Revolution: Η αξία των επιστηµονικών δεδοµένων για το Περιβάλλον και την 
Ανάπτυξη, ∆ρ. Τηλέµαχος Μπούρτζης, Ερευνητής ΕΚεΠΕΚ, Παντείου Παν/µίου 

♦ ∆ιαχείριση και Προστασία Περιοχών Εκτός Εθνικής ∆ικαιοδοσίας: Ανταρκτική και 
Εξωατµοσφαιρικό ∆ιάστηµα, ∆ρ. Γεράσιµος Ροδοθεάτος, Ερευνητής ΕΚεΠΕΚ, 
Παντείου Παν/µίου 

♦ Πολιτιστική ∆ιπλωµατία, Βασιλική Καστρίτη, ∆ιεθνολόγος, Πρόεδρος ∆ηµοτικής 
Ενότητας ∆ιστόµου  

♦ Συριακή κρίση: Επιπτώσεις στον πολιτισµό, Μερσίλεια Αναστασιάδου, Επιστηµονική 
Συνεργάτης Κέντρου Ανατολικών Σπουδών για τον Πολιτισµό και την Επικοινωνία, Παντείου 
Παν/µίου 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ  -  ∆Ι∆ΑΣΚΟΝΤΕΣ 

Η Μονή του Οσίου Λουκά, µνηµείο Παγκόσµιας Πολιτιστικής Κληρονοµιάς της UNESCO  



∆ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ 

Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας και Εκπαίδευσης Παντείου Πανεπιστηµίου   

Το Πάντειο Πανεπιστήµιο το 2015 έχει ιδρύσει το Ευρωπαϊκό Κέντρο ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας 
και Εκπαίδευσης στο ∆ίστοµο Βοιωτίας, που αποσκοπεί στην προαγωγή της έρευνας και της 
ποιοτικής εµβάθυνσης των δυνατοτήτων των φοιτητών του πανεπιστηµίου σε έναν χώρο µε 
πανανθρώπινο συµβολισµό για την ελευθερία και την δικαιοσύνη.  Το Κέντρο στοχεύει 
στην  καινοτοµική έρευνα,  στην επιµόρφωση και στην κατάρτιση σε θέµατα προστασίας του 
περιβάλλοντος, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς, προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωµάτων µε 
σκοπό  να συµβάλει, µεταξύ άλλων,  στην οικονοµική και κοινωνική  ανάπτυξη της περιοχής και ευρύτερα 
της Βοιωτίας. 

Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης Παντείου Πανεπιστηµίου 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης ιδρύθηκε το 2002 στα πλαίσια του 
Τµήµατος ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών µε στόχο τη προαγωγή της επιστήµης της 
βιώσιµης ανάπτυξης και την επεξεργασία προτάσεων για τη περιβαλλοντική διακυβέρνηση. 
Έκτοτε έχει αναπτύξει πολυσχιδή δράση στους τοµείς της έρευνας, της διοργάνωσης 
επιστηµονικών συνεδρίων και θερινών προγραµµάτων κατάρτισης αλλά και της συνεργασίας µε 
φορείς της κοινωνίας των πολιτών και της τοπικής αυτοδιοίκησης.                                                              
www.ekepek.gr 

Κέντρο Ανατολικών Σπουδών για τον Πολιτισµό και την Επικοινωνία  

Παντείου Πανεπιστηµίου  

Το Κέντρο Ανατολικών Σπουδών για την Πολιτισµό και την Επικοινωνία αποτελεί επίσηµο 
ερευνητικό θεσµό του Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών που 
λειτουργεί από το 2000. Έχει ως αποστολή του την ακαδηµαϊκή, δηλαδή την επιστηµονική 
ενασχόληση µε τον ευρύτερο χώρο της Ανατολής, της Εγγύς, Μέσης και Άπω, που περιλαµβάνει 
ένα µεγάλο κοµµάτι της Ασίας, της Κεντρικής Ασίας, της Βορείου Αφρικής, της Τουρκίας  και της 
Υπερκαυκασίας.                                       www.kans.gr 

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΤΟΥ 

∆ήµου ∆ιστόµου - Αράχωβας - Αντίκυρας 

Ο ∆ήµος ∆ιστόµου-Αράχωβας-Αντίκυρας είναι δήµος του νοµού Βοιωτίας στην περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας. Το ∆ίστοµο είναι πλέον πολύ γνωστό για το βαρύ και βάρβαρο αιµατοκύλισµα της 10ης Ιουνίου 
1944, από τους Ναζί. Η Αράχωβα είναι χτισµένη στις νότιες «ράχες» του Παρνασσού. Είναι ιδιαιτέρως 
γνωστή για την πανάρχαια ιστορία της, τα χιονοδροµικά της κέντρα, όπως και για τα παραδοσιακά 
προϊόντα της αραχωβίτικης γης. Η Αντίκυρα είναι µια σύγχρονη παραλιακή κωµόπολη στον Κορινθιακό 
κόλπο. Στον όρµο της Αντίκυρας βρίσκεται το γραφικό λιµανάκι και η βραβευµένη µε την γαλάζια σηµαία 
παραλία του Αγίου Ισίδωρου.                                                                                   http://www.daa.gov.gr 

 

Αντίκυρα 



 

 

Ειδικό ∆ιεπιστηµονικό Μεταπτυχιακό Σεµινάριο Νέων Επιστηµόνων Πάντειο Πανεπιστήµιο 

∆ιεθνής Πολιτική, Πολιτισµός, Περιβάλλον 

25 - 27 Νοεµβρίου 2016 

Αράχωβα, ∆ίστοµο, Στείρι 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Γρηγόριος Ι. Τσάλτας, Καθηγητής ∆ιεθνούς ∆ικαίου, ∆ιευθυντής Ευρωπαϊκού Κέντρου Περιβαλλοντικής 
Έρευνας και Κατάρτισης Παντείου Πανεπιστηµίου 

Χριστόδουλος Κ. Γιαλλουρίδης, Καθηγητής ∆ιεθνούς Πολιτικής, ∆ιευθυντής Κέντρου Ανατολικών 
Σπουδών για τον Πολιτισµό και την Επικοινωνία Παντείου Πανεπιστηµίου  

Χαράλαµπος Μπότσαρης, ∆ιευθυντής Ευρωπαϊκού Κέντρου ∆ιεπιστηµονικής Έρευνας και Εκπαίδευσης  
Παντείου Πανεπιστηµίου 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Σταύρος Μαυρογένης, ∆ρ. ∆ιεθνούς ∆ικαίου µε έµφαση στο ∆ίκαιο του Περιβάλλοντος και το ∆ίκαιο της 
Ανάπτυξης, Ερευνητής Ευρωπαϊκού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης Παντείου 
Πανεπιστηµίου 

Τηλέµαχος Μπούρτζης, ∆ρ. ∆ιεθνούς ∆ικαίου µε έµφαση στο ∆ίκαιο της Θάλασσας και του 
Περιβάλλοντος, Ερευνητής Ευρωπαϊκού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης Παντείου 
Πανεπιστηµίου 

Γεράσιµος Ροδοθεάτος, ∆ρ. ∆ιεθνούς ∆ικαίου µε έµφαση στο ∆ίκαιο της Θάλασσας, Ερευνητής 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης Παντείου Πανεπιστηµίου 

Μερσίλεια Αναστασιάδου, Επιστηµονική Συνεργάτης Κέντρου Ανατολικών Σπουδών για τον Πολιτισµό 
και την Επικοινωνία Παντείου Πανεπιστηµίου 

Βασιλική Καστρίτη, ∆ιεθνολόγος, Πρόεδρος ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιστόµου  
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ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΕΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΕΜΙΝΑΡΙΟ 

ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ 
 
 

 

Διεθνήρ Πολιηική, Πολιηιζμόρ, Πεπιβάλλον 
 

25 – 27 Νοεμβρίου 2016 
 

Αράχωβα, Δίστομο, Στείρι 
 
 

 
 

ΑΑΙΙΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΦΦΗΗΣΣ  

 ηοισεία Επικοινωνίαρ 

 

Ονομαηεπώνςμο:  

……………………………………………………………................................ 

Φύλλο:   

Άνδρας  

Γσναίκα   

 

Ηλικία: ……….. 

Email:  ….……………………………………………………………………………………………………….………  

Διεύθςνζη:  ……………………………………………………………………………………………………….. 

ηαθεπό Σηλέθωνο: …………………………… 

Κινηηό Σηλέθωνο: …………………………… 

 

 Πποζωπικά ηοισεία 

ποςδέρ (ημήμα, πανεπιζηήμιο)*: 

1. ……………………………………………………………….......................................................

. 

2. ……………………………………………………………….......................................................

. 

3. ……………………………………………………………….......................................................

. 

 

* Παρακαλούμε επιζημάνεηε ηην όποια ηρέτοσζα ζας ακαδημαϊκή ιδιόηηηα 
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 Ξένερ Γλώζζερ: 

1. ………………………………………………………………............ 

2. ………………………………………………………………............ 

 

 Επεςνηηική/ Επγαζιακή Εμπειπία 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
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