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Τίτλος: «Πολιτιστική ∆ιπλωµατία και Εθνική Ταυτότητα: Μία ∆υναµική Σχέση Αλληλεξάρτησης την
Εποχή της Παγκοσµιοποίησης»
Η εθνική ταυτότητα και το εθνικό κράτος που διαµορφώθηκαν από τον 18ο αιώνα και εντεύθεν στα
πλαίσια της ανάδειξης της ιδέας των διεθνών σχέσεων: «ένα έθνος – ένα κράτος» που στηρίχθηκε στην
ιδέα της ιστορικής συνέχειας των λαών σε µία κοινή οµάδα που την συνδέουν η γλώσσα, η παράδοση
και η φυλετική συγγένεια, µεταλλάχθηκε στην συνέχεια σε συνείδηση της θέλησης όλων να ανήκουν σε
ένα ενιαίο συλλογικό υποκείµενο. Αυτή η αντίληψη καθόρισε και τις πολιτικές των εθνικών κρατών στον
20 αιώνα στην εξωτερική πολιτική, µε την πολιτιστική διπλωµατία ως δράση προβολής του εθνικού
συµφέροντος µέσω του πολιτισµού. Αυτή η διάσταση µεταλλάσσεται σήµερα, στην εποχή της
παγκοσµιοποίησης, όχι µόνο ως διεργασία επιρροής ενός συλλογικού υποκειµένου και του πολιτισµού
του όπως αποτυπώνεται σε πολυπολιτισµικές κοινωνίες αλλά και ως διεκδίκηση υποστήριξης
πνευµατικών αγαθών της ευρωπαϊκής και της παγκόσµιας πολιτιστικής κληρονοµιάς.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης γεννήθηκε στη Μόρφου της Κύπρου το 1949. Σπούδασε στη
Νοµική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, στα Πανεπιστήµια της Τυβίγκης και του Μπόχουµ της
Οµοσπονδιακής Γερµανίας, Νοµικά, Κοινωνιολογία, Πολιτική Επιστήµη και ∆ιεθνείς Σχέσεις,
ειδικευόµενος σε µεταπτυχιακό επίπεδο στους κλάδους της Πολιτικής Κοινωνιολογίας, του ∆ιεθνούς
∆ικαίου και των ∆ιεθνών Σχέσεων. Από το 1985 µέχρι και σήµερα ανήκει στο διδακτικό προσωπικό του
Παντείου Πανεπιστηµίου και φέρει το βαθµό του Καθηγητή. Είναι συγγραφέας ξενόγλωσσων και
ελληνόγλωσσων βιβλίων καθώς και συντάκτης πολλών ξενόγλωσσων άρθρων και µελετών και ποικίλων
ελληνόγλωσσων άρθρων και δοκιµίων. ∆ιδάσκει από το 1989-90, στις Ανώτατες Σχολές όλων των
Κλάδων των Ενόπλων ∆υνάµεων (Σχολές Πολέµου) , όσο και στη ΣΕΘΑ, και την Ανώτατη Σχολή
Εθνικής Ασφάλειας. (Η τελευταία ιδρύθηκε κατόπιν εισηγήσεως του Χρ. Γιαλλουρίδη το 1996). Από το
2002 είναι µέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστηµίου Κύπρου. Από τον Ιούνιο του
2004 είναι µέλος του Επιστηµονικού Συµβουλίου του Ινστιτούτου Αµυντικών Αναλύσεων (Ι.Α.Α.) του
Υπουργείου Εθνικής Άµυνας, ενώ από τον Ιανουάριο του 2005, διατελεί ∆ιευθυντής του Ευρωπαϊκού
Πολιτιστικού Κέντρου ∆ελφών (Ε.Π.Κε.∆.).

