
  



Mare Nostrum V: 19 Μαίου 2014 

Η Μεσόγειος τρία χρόνια μετά τις αραβικές εξεγέρσεις 

 

Πρόγραμμα 

 

10.30 – 11.30    Ι 

• Η Αιγυπτιακή κρίση και οι εσωτερικές πολιτικές της συνέπειες - 
Παπαρουσοπούλου Πηνελόπη Μαρία 

• Η συριακή κρίση και οι εσωτερικές πολιτικές της διαστάσεις - Παπαστεφανίδη 
Εβίτα 

• Οι περιφερειακές επιπτώσεις της συριακής κρίσης - Στούκα Ισμήνη 

• Τουρκία: Εσωτερική κρίση και περιφερειακή πολιτική - Σαββαϊδη 
Έλενα-Σκούρτα Αθηνά 

 

11.30-12.30    ΙΙ 

• Το ζήτημα της διάδοσης των Όπλων Μαζικής Καταστροφής - 

Παναγιώτης Αθανασόπουλος 

• Η εσωτερική πολιτική του Ιράν και το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας – 
Γαϊτανάκη Αλίκη 

• Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και η συμφωνία της Γενεύης - Αγιασμένου 
Κατερίνα 

• Οι σχέσεις του Ιράν με το Ισραήλ την Τουρκία και την Σαουδική Αραβία - 
Τζιμπιτζίδου Ηλιάνα 

 

12.30-13.30   ΙΙΙ 

• Η ισραηλινή πολιτική και οι περιφερειακές κρίσεις - Κουρτέλης Κώστας 

• Το Παλαιστινιακό πρόβλημα σήμερα - Λούτα Άννα 

• Κυπριακό, ΑΟΖ και ενεργειακές προοπτικές - Έφη Σεΐτη 

 

13.00-15.00 Μεσημβρινή Διακοπή 

 

 



15.00-16.00    ΙV 

• Η διαμόρφωση των νέων πολιτικών συσχετισμών στην εσωτερική πολιτική της 
Λιβύης - Μαρκάκης Σταύρος 

• Οι επιπτώσεις του λιβυκού προβλήματος στις περιφερειακές ισορροπίες - 

Χρύσα Νηστικάκη 

• Η επίδραση της περιφερειακής αστάθειας στην Αλγερία - Μπέκας Δημήτρης 

• Οι εσωτερικές διαστάσεις του ιρακινού προβλήματος - Μίντζολη Κων/να 

• Η επίδραση του ιρακινού προβλήματος στις περιφερειακές ισορροπίες - Κων/να 
Παπαδοπούλου 

• Σαουδική Αραβία και οι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου - Stefani 
Janjanin 

• Η περίπτωση της Υεμένης - Αντωνοπούλου Σοφία 

 

16.00-17.00   V 

• Η Ευρωπαϊκή πολιτική στην Μεσόγειο - Μπουλιέρης Παναγίωτης 

• Το ζήτημα του ισλαμικού φονταμενταλισμού στην Μέση Ανατολή - Λυριστής 
Μηνάς 

• Το πρόβλημα των προσφύγων - Καλντερεμίδου Κυριακή 

• Το ζήτημα της λαθρομετανάστευσης - Σκλαβούνου Ελευθερία 

 

17.00-18.00   VI 

• Ρωσική πολιτική στην Μεσόγειο - Καζαντζίδης Νικος 

• Η κρίση στον ευρωπαϊκό νότο: Οι πολιτικές συνέπειες στην μεσογειακή πολιτική - 
Μπάστας Στέφανος  

• Η κρίση στον ευρωπαϊκό νότο: Οι οικονομικές συνέπειες στην μεσογειακή πολιτική 
- Λουκόπουλος Ηλίας  


