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Βιογραφικό σημείωμα 

Προσωπικές πληροφορίες 

Επώνυμο                                Τρούλης 

Όνομα                                    Μάρκος 

Ε-mail                                    mark.troulis@gmail.com  

Στρατιωτικές υποχρεώσεις    Εκπληρωμένες (Νοέμβριος 2009 – Αύγουστος 2010) 

Εκπαίδευση και κατάρτιση 

 Μάρτιος 2011 – Απρίλιος 2015 

Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Σπουδές (PhD) – Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

Βαθμός αποφοίτησης: Άριστα 

Τίτλος διδακτορικής διατριβής: «Επιθετικός ρεαλισμός και τουρκική εξωτερική 

πολιτική: Το στρατηγικό βάθος του ενεργειακού συντελεστή ισχύος» 

 Σεπτέμβριος 2008 – Δεκέμβριος 2009 

European studies: Ideas and Identities (MSc) – London School of Economics and 

Political Science 

Βαθμός αποφοίτησης: Merit 

Τίτλος διπλωματικής εργασίας: ‘What would be the political impact of Turkish 

membership in the EU with respect to the latter’s energy imports?’, 

βαθμολογημένη με ‘Merit’       

 Οκτώβριος 2004 – Οκτώβριος 2008 

      Διεθνείς και Eυρωπαϊκές Σπουδές (BSc) – Πανεπιστήμιο Πειραιώς 

Βαθμός αποφοίτησης: Λίαν καλώς 

Επαγγελματική-Ερευνητική-Διδακτική εμπειρία 

 Διδασκαλία στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 

του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το εαρινό εξάμηνο 

του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. 

 Από το Μάρτιο του 2016 έως το Μάρτιο του 2017, διεξήγα μεταδιδακτορική 

έρευνα (post-doc research) στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

 Από το Φεβρουάριο του 2016, παραμένω μεταδιδακτορικός ερευνητής (postdoc 

researcher) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας υπό την αιγίδα της Έδρας ΓΕΕΘΑ «Θουκυδίδης» στις Στρατηγικές 

Σπουδές. 

 Διδασκαλία στο Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Πειραιώς κατά την 

εαρινή περίοδο του 2017 με αντικείμενο τις «Διεθνείς Σχέσεις και Διπλωματία 

του Νεοελληνικού Κράτους». 

 Διδασκαλία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Siegen της 

Γερμανίας τιτλοφορούμενο ως ‘Roads to democracy (ies)’ και ειδικότερα στα 

πλαίσια του μαθήματος ‘Law and development’ κατά το εαρινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2015-2016, καθώς και κατά το χειμερινό εξάμηνο του 

ακαδημαϊκού έτους 2016-2017. 
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 Διδασκαλία στα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς στις «Διεθνείς και 

Ευρωπαϊκές Σπουδές» και στην «Ενέργεια: Στρατηγική, Δίκαιο και Οικονομία» 

κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016. 

 Διδασκαλία στο Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Πειραιώς κατά την 

εαρινή περίοδο του 2016 με αντικείμενο την «Ανασκόπηση των 

Ελληνοτουρκικών Σχέσεων». 

 Διδασκαλία στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών 

του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το εαρινό εξάμηνο 

του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016. 

 Διδασκαλία στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών 

και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-

2016. 

 Μεταξύ Σεπτεμβρίου του 2014 και Φεβρουαρίου του 2015, εργάσθηκα με 

υποτροφία του ελληνικού Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) στο Begin-

Sadat Center for Strategic Studies του Ισραήλ με καθήκοντα ερευνητή (research 

fellow). 

 Μεταξύ Μαρτίου 2011 και Μαΐου 2015, υπήρξα ερευνητής στο Κέντρο Διεθνών 

και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (ΚΕ.Δ.Ε.Υ.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με 

αντικείμενο εργασίας την εκπόνηση μελετών, τη διοργάνωση σεμιναρίων και 

επιστημονικών εκδηλώσεων, τη διδασκαλία και εν γένει τη συμμετοχή στο 

ακαδημαϊκό έργο του τμήματος. 

 Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, 

εργάστηκα την περίοδο Φεβρουαρίου – Δεκεμβρίου του 2007 στο Ελληνικό 

Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών (ΕΚΕΜ) με αντικείμενο εργασίας τη διοργάνωση 

επιστημονικών συνεδρίων και τη συγγραφή κειμένων σχετιζομένων με τις 

τρέχουσες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). 

Συμμετοχές σε συνέδρια και ημερίδες 

 ‘State sovereignty and declining political participation in Europe: Canary in a coal 

mine?’, Democracies, checks and balances in Europe: Alternative perspectives 

(Siegen), 15-16 Απριλίου 2016 

 «Η στρατηγική ασυνέχεια της τουρκικής ενεργειακής αναβάθμισης», 

Πανεπιστήμιο Πειραιώς – Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών, 

30 Μαρτίου 2016 

 «Η ευρωπαϊκή προτεραιότητα της διαφοροποίησης των παραγωγών και των 

διόδων ενεργειακού εφοδιασμού: Η σημασία του ελληνικού χώρου», 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 

Σχέσεων (Λουτράκι), 11-13 Δεκεμβρίου 2015 

 ‘Squaring the circle: Is looking for balance of power in North Africa pragmatic or 

illusionary?’, ICIB 2015 (Θεσσαλονίκη), 22-24 Μαΐου 2015 
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 ‘Looking for the fourth artery: EU’s quest for energy diversification and the 

viability of the Turkish option’, Society, borders and security (Siegen), 24-25 

Απριλίου 2015 

 ‘Hegemonic legacies and EU accession bid: The contradictory case of Ahmet 

Davutoğlu’s Turkey’, Political, economic and cultural legacies of the European 

past in the context of European integration (Siegen), 24-25 Οκτωβρίου 2014 

 ‘Multiple dimensions of John Mearsheimer’s conceptualization of revivalism: 

Towards a post-offensive realist analysis?’, ICIB 2014 (Θεσσαλονίκη), 23-25 

Μαΐου 2014 

 ‘Turkey’s long-standing pass through the Symplegades of secularisation and 

Islamisation: Gezi Park protests as a symptom’, Political Studies Association – 

PSA (Manchester), 14-16 Απριλίου 2014 

 «Ευρωπαϊκή οικονομική κρίση και στρατηγικές επιλογές επιβίωσης: Η Ελλάδα 

στο επίκεντρο της ανακατανομής ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο», 

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου – Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών 

Σχέσεων (Λουτράκι), 6-8 Δεκεμβρίου 2013 

 ‘Challenges of metamorphosis in the Middle East: Religion-politics relations 

under construction’, ILEM 2013 (Istanbul), 24-30 Αυγούστου 2013 

 ‘Deception among allies: Uncertainty and distrust on the eve of the Iraq war in 

2003’, ICIB 2013 (Θεσσαλονίκη), 16-18 Μαΐου 2013 

 «Ο σύγχρονος νεοοθωμανισμός ως απότοκο του ταυτοτικού προσανατολισμού 

της τουρκικής εθνογένεσης: Ισλαμοστραφείς ιστορικές και ιδεολογικές 

καταβολές», Σχολή Πολέμου Αεροπορίας – ΣΠΑ (Αθήνα), 29 Οκτωβρίου 2012 

 ‘Ahmet Davutoğlu's “Strategic depth” in the light of international relations 

theory’, ICIB 2012 (Θεσσαλονίκη), 17-19 Μαΐου 2012 

Δημοσιεύσεις 

 ‘The Caucasus in the post–Cold War era: From the Soviet Republics to a crucial 

buffer zone’ (2017). Central Asia and the Caucasus, 18 (1), pp. 14-24. 

 «Η ευρωπαϊκή προτεραιότητα της διαφοροποίησης των παραγωγών και των 

διόδων ενεργειακού εφοδιασμού: Η σημασία του ελληνικού χώρου». Εντός της 

ιστοσελίδας του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του 

Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: 

https://econtent.pedis.uop.gr/conf/index.php/psirconf/2015/paper/view/6 

 ‘Squaring the circle: Is looking for balance of power in North Africa pragmatic or 

illusionary?’ Εντός του: Bitzenis, A. and Kontakos, P. (eds.) ICIB 2015 & 2016 

proceedings. 

 ‘Challenges of metamorphosis in the Middle East: Religion-politics relations 

under construction’ (2016). Εντός του: Mercan, M.H. (ed.) Transformation of the 

Muslim World in the 21st century. London: Cambridge Publishing Scholars, pp. 

117-130. 
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 «Ζητήματα οντολογίας και επιστημονικότητας του πεδίου των διεθνών σχέσεων: 

Υπενθύμιση των καταβολών» (2016). Πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες, 2, σελ. 

7-21. 

 ‘Beyond gas trade: Structural determinants of the Russo-Turkish relations’ (2016). 

The journal of human & society, 5 (10), pp. 113-122. 

 «Η σημασία του ελληνικού χώρου για τον ευρωπαϊκό εφοδιασμό σε φυσικό 

αέριο». Κείμενο Εργασίας 33 εντός της ιστοσελίδας της Ακαδημίας Στρατηγικών 

Αναλύσεων – ΑΣΑ 

(http://www.acastran.org/keimena_ergasias/%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE

%BC%CE%B5%CE%BD%CE%BF-

%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-

33/) με ημερομηνία δημοσίευσης την 1
η
 Ιανουαρίου 2016. 

 «Τα κράτη, η επιθετικότητά τους και ο J. Mearsheimer: Μία συμπληρωματική 

ανάγνωση» (2015). Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, ΙΖ΄ (65), σελ. 34-53. 

 «Ευρωπαϊκή οικονομική κρίση και στρατηγικές επιλογές επιβίωσης: Η Ελλάδα 

στο επίκεντρο της ανακατανομής ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο» (2015). 

Εντός του: Τζιφάκης, Ν. κ.α. (επιμ.) Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση στο 

σταυροδρόμι κρίσιμων εξελίξεων. Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 501-514. 

 ‘How far is Turkey from a Mearsheimerian tragedy?’ (2015). Turkish Policy 

Quarterly, 14 (2), pp. 119-125. 

 ‘Multiple dimensions of John Mearsheimer’s conceptualization of revivalism: 

Towards a post-offensive realist analysis?’ Εντός του: Bitzenis, A. and Vlahos, V. 

(eds.) 23-25 May 2014 ICIB conference proceedings. 

 ‘The antithesis of Turkey’s foreign policy’. Εντός της ιστοσελίδας του Research 

Institute for European and American Studies – RIEAS 

(http://www.rieas.gr/images/trasatlantic/turkishstudies/turkishpolitics15.pdf) με 

ημερομηνία δημοσίευσης την 6
η
 Ιανουαρίου 2015. 

 ‘Turkey’s long-standing pass through the Symplegades of secularisation and 

Islamisation: Gezi Park protests as a symptom’. Εντός της ιστοσελίδας του 

Political Studies Association – PSA 

(http://www.psa.ac.uk/sites/default/files/conference/papers/2014/Turkey%E2%80

%99s%20long-

standing%20pass%20through%20the%20Symplegades%20of%20secularisation%

20and%20Islamisation%20%28announcement%29.pdf) με ημερομηνία 

δημοσίευσης την 3
η
 Απριλίου 2014. 

 ‘Turkish threat and the irrationality of appeasement’. Εντός της ιστοσελίδας του 

Research Institute for European and American Studies – RIEAS 

(http://rieas.gr/images/mtroulis14.pdf) με ημερομηνία δημοσίευσης την 1
η
 

Φεβρουαρίου 2014. 

 ‘Challenges of metamorphosis in the Middle East: Religion-politics relations 

under construction’. Εντός του: Mercan, M.H. (ed.) ILEM proceedings 2013. 
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 ‘Deception among allies: Uncertainty and distrust on the eve of the Iraq war in 

2003’. Εντός του: Bitzenis, A. and Vlahos, V. (eds.) 16-18 May 2013 ICIB 

conference proceedings. 

 «Ο σύγχρονος νεοοθωμανισμός ως απότοκο του ταυτοτικού προσανατολισμού 

της τουρκικής εθνογένεσης: Ισλαμοστραφείς ιστορικές και ιδεολογικές 

καταβολές». Αεροπορική επιθεώρηση (τεύχος Ιουλίου 2013). 

 ‘Ahmet Davutoğlu's “Strategic depth” in the light of international relations 

theory’. Εντός του: Bitzenis, A. and Vlahos, V. (eds.) 17-19 May 2012 ICIB 

conference proceedings. 

Άλλα 

    Υπότροφος του Πανεπιστημίου Πειραιώς για το έτος 2011 ως αριστεύσας επί της 

πρότασης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. 

    ‘Cultural experience programme’, Sharda University (New Delhi), 18 

Φεβρουαρίου-2 Μαρτίου 2013. 

    «Υποτροφία Ι.Κ.Υ.» από πόρους του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» 

του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) του ΕΣΠΑ, 2007-, 1 Σεπτεμβρίου 

2014-28 Φεβρουαρίου 2015. 

    Εντεταλμένος ερευνητής των Εργαστηρίων του Τμήματος Διεθνών και  

Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς «Ανατολική Μεσόγειος, 

Μέση και Μείζων Ανατολή:  Πολιτική – Οικονομία – Πολιτισμός», «Τουρκικές 

και Ευρασιατικές Μελέτες» και «Διεθνής και Ευρωπαϊκή Πολιτική». 

    Τακτικός αρθρογράφος σε εφημερίδες, περιοδικά και ιστοσελίδες. 

    Αρωγό μέλος της Ακαδημίας Στρατηγικών Αναλύσεων (ΑΣΑ). 

Ξένες γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Τουρκική

 


