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Ζητήματα Ειρήνης και Σταθερότητας στη Μεσόγειο»
Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2012 ολοκληρώθηκαν με ιδιαίτερη επιτυχία οι εργασίες
του τριήμερου Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο: «Οι Εξεγέρσεις στον ΑραβοΜουσουλμανικό κόσμο: Ζητήματα Eιρήνης και Σταθερότητας στη Μεσόγειο», το
οποίο έλαβε χώρα στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Αμφιθέατρο
«Άλκης Αργυριάδης».
Το Συνέδριο διοργανώθηκε από το Εργαστήριο Γεωπολιτισμικών Αναλύσεων
Ευρύτερης Μέσης Ανατολής και Τουρκίας του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και
Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών και από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Γεωπολιτικής, και την Διεθνή
Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων
Ασιατικών Σπουδών “CIVITAS GENTIUM”, υπό την οργανωτική και Επιστημονική
προεδρία του Καθηγητή κ. Ιωάννη Θ. Μάζη και της αρμόδιας Επιτροπής των μελών
ΔΕΠ του Τμήματος. Στην οργάνωση του Συνεδρίου συνέβαλε η Mission de Defense
της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα. Κατά την έναρξή του, χαιρετισμό απηύθυνε
ο Πρύτανης του Ε.Κ.Π.Α. Καθηγητής κ. Θεοδόσιος Πελεγρίνης και η Κοσμήτορας
της Φιλοσοφικής Σχολής Καθηγήτρια κ. Αμαλία Μόζερ.
Στο Διεθνές Συνέδριο συμμετείχαν βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου,
διακεκριμένα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας από την Ελλάδα, την Τουρκία, το
Ισραήλ, την Αίγυπτο και την Γαλλία, καθώς επίσης επιστήμονες, ερευνητές και
προσωπικότητες από τον χώρο της Δικαιοσύνης, της Διπλωματίας, των Ενόπλων
Δυνάμεων και της Πολιτικής της Ελλάδας και της Αιγύπτου.
Στις ευρύτερες θεματικές ενότητες που εξετάστηκαν, αναλύθηκαν θέματα όπως: οι
πτυχές της «Αραβικής Άνοιξης», πως διαμορφώνεται ο Αραβικός κόσμος μετά τις
εξεγέρσεις του περασμένου έτους, το μέλλον του Μουσουλμανικού κόσμου, ο
εξισλαμισμός των κρατών και των κοινωνιών, γεωπολιτική ανάλυση του Συστήματος
της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής, το «διακύβευμα» της Συρίας, η θέση της Τουρκίας
στο υπό διαμόρφωση γεωπολιτικό status quo, το κουρδικό ζήτημα, η Νατοϊκή
επέμβαση στη Λιβύη, ζητήματα Θρησκείας και Πολιτισμού στην εν λόγω γεωγραφική
ζώνη, η θέση της γυναίκας, των παιδιών και των χριστιανικών κοινοτήτων στον
Αραβικό κόσμο, ο ρόλος των Think Tanks και των Μ.Κ.Ο., ζητήματα ειρήνης,
σταθερότητας και ασφάλειας στη Μεσόγειο, η απειλή της τρομοκρατίας, θέματα
ενέργειας και υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, σχέσεις
Ελλάδας-Ισραήλ, η χρήση του όρου «Αραβική Άνοιξη» στον τουρκικό τύπο, η
«Αραβική Άνοιξη» και οικονομική κρίση κ.ά.
Κατά τη διάρκεια του τριήμερου Συνεδρίου έγιναν σημαντικές ανακοινώσεις στα
ελληνικά, στα αγγλικά και στα γαλλικά, καθώς και εποικοδομητικές και ουσιαστικές
συζητήσεις. Το έντονο ενδιαφέρον του κοινού εκδηλώθηκε πέρα από την συνεχή
παρακολούθηση των συνεδριών και με παρεμβάσεις, υποβολή ερωτήσεων και
συμμετοχή στις συζητήσεις. Σημαντική ήταν η προσέλευση φοιτητών διαφόρων
Τμημάτων της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Αθηνών αλλά και
άλλων ΑΕΙ της χώρας.

Μετά την ολοκλήρωση του Διεθνούς Συνεδρίου, ο Καθηγητής κ. Ιωάννης Θ. Μάζης,
αφού ευχαρίστησε όλους όσους συμμετείχαν και συνέβαλαν στη διεξαγωγή του,
εξέφρασε την επιθυμία η πρωτοβουλία αυτή, κατόπιν του ενδιαφέροντος που
συγκέντρωσε και της απήχησης που είχε, να μετατραπεί σε ετήσιο θεσμό.

