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ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
Αθήνα, 23 Απριλίου 2012
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                                           
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ 
ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

Την 24η Απριλίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00, στη Μεγάλη Αίθουσα 
Τελετών του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
(Προπύλαια, Πανεπιστημίου 30), θα αναγορευθεί επίτιμος Διδάκτωρ του 
Τμήματος Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Δρ. Ρέφαατ αλ-Σαήντ, δρ της 
Σύγχρονης Αιγυπτιακής Ιστορίας, του Πολιτικού Ισλάμ και της Επιστήμης 
της Ιστορίας καθώς και Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολιτεύσεως της 
Αιγύπτου, Γερουσιαστής και Πρόεδρος του Κόμματος Ταγκάμοο.

Σας παρακαλούμε να παραστείτε

Ο Πρύτανης

Καθηγητής Θεοδόσιος Πελεγρίνης

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών

καθηγητής Ιωάννης Θ. Μάζης

Σύντομο βιογραφικό του Τιμουμένου Ρέφαατ αλ-Σαήντ

Ο Ρέφαατ αλ-Σαήντ είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Καΐρου και 
κάτοχος δύο διδακτορικών διατριβών από την Φιλοσοφική Σχολή της 



Λειψίας, η μεν πρώτη με θέμα που σχετίζεται με την σύγχρονη αιγυπτιακή 
ιστορία, η δε δεύτερη, που υπεστηρίχθη στο Βερολίνο, με την επιστήμη 
της ιστορίας καθ’ εαυτή, όπου υποστηρίζει την θέση ότι δεν μπορούμε ν’ 
αναφερόμεθα σ’ επιστημονική ιστορική έρευνα, αν απουσιάζει από αυτήν 
το θουκιδύδειον πρότυπο˙ εντεύθεν συνάγει ότι η αραβική ιστοριογραφία 
υστέρησε απ’  αρχής, διότι δεν κατώρθωσε να υιοθετήση το εν λόγω 
πρότυπο, αρκεσθείσα στην χρονογραφία, άνευ αξιολογήσεως των 
αφηγουμένων στοιχείων.

Στο συγγραφικό του έργο ανήκουν άνω των εκατό μονογραφιών, από 
τις οποίες σημαντικώτερες είναι η πεντάτομος ιστορία του 
κομμουνιστικού κινήματος Αιγύπτου, όπου προβάλλει και την συμβολή 
των Ελλήνων στην δημιουργία και άνθηση αυτού, καταγράφοντας ακόμη 
και την προσωπική ιστορία πολλών Ελλήνων αγωνιστών του Σοσιαλισμού 
στην Αίγυπτο, η τρίτομος ιστορία του πολιτικού ισλάμ με κριτική, 
αυστηρώς ακαδημαϊκή διάθεση, η οποία καταλήγει να υπεραμύνεται της 
κοσμικότητος των αραβικών κοινωνιών. Το έργο του περιλαμβάνει επίσης 
πολιτικές προσωπογραφίες, την ιστορία του νασερισμού, του 
φιλελευθερισμού στην Αίγυπτο, της καπιταλιστικής αναπτύξεως στην 
Αίγυπτο, την κρίση του αραβικού και ισλαμικού πνεύματος, όπου, συν τοις 
άλλοις, καταδεικνύει την ελληνική προέλευση της λογοκρατίας στο ισλάμ 
— όταν παρουσιάσθη αυτή κ.ά.

Σε κοινωνικοπολιτικό επίπεδο ως εκ της θέσεως του, αρχομένης της 
δεκαετίας του 1970, του υπευθύνου του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης 
για την Μέση Ανατολή, έδωσε σθεναρό αγώνα κατά της δικτατορίας των 
συνταγματαρχών στην Ελλάδα, ενώ δια της αρθρογραφίας του στον 
αιγυπτιακό τύπο συνέβαλλε ώστε η Αίγυπτος να λάβει θέση κατά του 
τουρκικού κατοχικού καθεστώτος επί των κυπριακών εδαφών στο βόρειο 
τμήμα της νήσου. Θέση που με πάθος υποστηρίζει μέχρι σήμερα, 
κατατασσόμενος στους ενθερμώτερους οπαδούς των δικαίων του 
κυπριακού λαού.

Έχοντας διανύσει δεκατέσσερα     εν     όλω     χρόνια     στην     φυλακή  , λόγω του 
αγώνος του υπέρ της Δημοκρατίας — η οποία, όπως πιστεύει, ανατρέχει 
πάντοτε στο αρχαιοελληνικό υπόδειγμα —, είναι σήμερα αρχηγός     της   
Αξιωματικής     Αντιπολιτεύσεως     της     Αιγύπτου,     Γερουσιαστής     και     πρόεδρος   
του     Κόμματος     Ταγκάμοο,     μόνης     νόμιμης     πολιτικής     εκφράσεως     της   
Αριστεράς     στην     Αίγυπτο  . Έχει διατελέσει επίσης προβεβλημένο στέλεχος 
του     παράνομου     Κομμουνιστικού     Κόμματος     Αιγύπτου,     στου     οποίου     την   
επανάσταση     συνέβαλε     το     1975.  

Έχει διδάξει σε Πανεπιστήμια της Γαλλίας, Αιγύπτου, Αυστραλίας και 
Γερμανίας, όπως επίσης και διακριθεί από κυβερνήσεις και φορείς του 
αραβικού κόσμου για την πνευματική του προσφορά.
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