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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η Τουρκία του Ερντογάν κι εμείς – εκδήλωση συζήτηση
Στην κατάσταση ανησυχητικής έντασης με την Τουρκία, ακούμε κυρίως
ενστικτώδεις αντιδράσεις, επιπολαιότητες, λεονταρισμούς. Με οδηγό τη σύνεση και
τη νηφαλιότητα, ΔΡΑΣΗ σας προσκαλεί στην εκδήλωση που οργανώνει σε
συνεργασία με το ΕΙΝΚΑΜ, με ομιλητές τους:
-

Αλέξανδρο Μαλλιά, πρέσβη επί τιμή
Ηρακλή Μήλλα, συγγραφέα

Την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου, ώρα 18.30΄ στην Αίθουσα της Εταιρείας Θεσσαλικών
Μελετών, οδός Αμερικής 17, 4ος ορ.
Θα ακολουθήσει συζήτηση

Αγαπητοί φίλοι,
Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση που διοργανώνουν από κοινού η Δράση και το
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτου Κοινωνικών & Αναπτυξιακών Μελετών (ΕΙΝΚΑΜ) την Πέμπτη,
8 Δεκεμβρίου, ώρα 18.30 στην αίθουσα της Εταιρείας Θεσσαλικών Μελετών,
Αμερικής 17 (4ος όρ.) με θέμα:
ΤΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ;
Τι τύχη θα έχει η δημοκρατία; Θα απομακρυνθεί η χώρα οριστικά από την Ευρώπη;
Τι θα απομείνει από το κοσμικό κράτος του Κεμάλ Ατατούρκ; Τι κρύβεται πίσω από
τη σύγκρουση Ερντογάν-Γκιουλέν; Ποια είναι η στάση της Αμερικής έναντι της
Τουρκίας; Πόσο θα αλλάξει με τον ερχομό του Ντόναλντ Τραμπ; Τι σημαίνουν όλα
αυτά για την Ελλάδα;
Σ’ αυτά και άλλα ερωτήματα θα επιχειρήσουμε να δώσουμε απάντηση με τη βοήθεια
των διακεκριμένων εισηγητών μας:
•

Ηρακλής Μήλας, Δρ Πολιτικής Επιστήμης

Ίδρυσε το τμήμα Νεοελληνικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας το 1990-5.
Έχει διδάξει σε διάφορα πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Τουρκίας. Ασχολήθηκε
με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στους χώρους της λογοτεχνίας, της παιδείας και
των αμοιβαίων στερεοτύπων. Εξέδωσε πολλές μεταφράσεις στα τουρκικά όπως τα
άπαντα του Καβάφη, του Σεφέρη κ.α. Συγγραφέας ανάμεσε σε άλλα των βιβλίων:
Εικόνες Ελλήνων και Τούρκων - σχολικά βιβλία, ιστοριογραφία, λογοτεχνία και
εθνικά στερεότυπα (2001), The Imagined ‘Other’ as National Identity – Greeks &
Turks (2004), Κατάλογος Κοινών Ελληνικών και Τουρκικών Λέξεων, Εκφράσεων και
Παροιμιών (2008), Sözde Masum Milliyetçilik (Ο Δήθεν Αθώος Εθνικισμός, επιμ.
(2010), Nations and Identities – The Case of Greeks and Turks (2016).
•

Αλέξανδρος Μαλλιάς, Πρέσβυς ε.τ.

Με την παρέμβασή του θα παρουσιάσει την οπτική γωνία των ΗΠΑ.
Πρέσβης στην Ουάσιγκτον (2005-2009). Ασχολείται συστηματικά με τα Βαλκανικά
θέματα από το 1991 μέχρι σήμερα. Ως διπλωμάτης υπηρέτησε μεταξύ άλλων στο
Συμβούλιο της Ευρώπης, στη Διάσκεψη για την Ασφάλεια και Συνεργασία στην
Ευρώπη, στον ΟΗΕ στην Νέα Υόρκη, στην Ευρωπαϊκή Αποστολή Παρατηρητών στην
Κροατία, στη Βουλγαρία και στην πΓΔΜ. Στη συνέχεια ως Διπλωματικός
Αντιπρόσωπος Ελλάδος στην πΓΔΜ, Πρέσβης στην Αλβανία, Διευθυντής Βαλκανικών
Υποθέσεων.
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