EΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ
ή ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΠΕΡΙΧΑΡΑ
ΚΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ JEAN MONNET
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

To Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ
είναι το πολιτικό Ίδρυμα που
πρόσκειται στο κόμμα των
Πρασίνων της Γερμανίας με
έδρα το Βερολίνο. Από τον
Ιούνιο του 2012 το Ίδρυμα
δραστηριοποιείται για πρώτη
φορά στην Ελλάδα με γραφείο
στη Θεσσαλονίκη με στόχο την
εμβάθυνση της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης και της
προοπτικής της Ελλάδας στην
Ευρώπη μέσα από την
ενίσχυση συνεργασιών με
απώτερο σκοπό την ανάδειξη
εναλλακτικών λύσεων και
πολιτικών που οδηγούν τη
χώρα σε μια βιώσιμη
κοινωνικο-οικολογική
ανάπτυξη.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Αριστείας Jean Monnet του
Πανεπιστημίου Αθηνών
αποσκοπεί στην προώθηση
της έρευνας, της διδασκαλίας
και της ενημέρωσης στα ευρωπαϊκά θέματα. Τα τελευταία
χρόνια, επικεντρώνεται ειδικότερα στην επικαιροποίηση
της μελέτης της ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης, της προώθησης
των ελληνικών συμφερόντων
και απόψεων στη νέα Ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική, καθώς
και των επιπτώσεων της
παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης. Επίσης, το Κέντρο ειδικεύεται στην έρευνα και παραγωγή προτάσεων για την έξοδο
της Ελλάδας από την κρίση
εστιάζοντας στην Ευρωπαϊκή
Διακυβέρνηση σε τομείςκλειδιά για την ανάκαμψη της
Ελλάδας, όπως είναι η αγροτική παραγωγή, ο τουρισμός
και η θαλάσσια πολιτική.

Το Ινστιτούτο Goethe είναι το
παγκόσμιας εμβέλειας και
δράσης πολιτιστικό ίδρυμα της
Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας
της Γερμανίας. Προωθεί τη
γνώση της γερμανικής
γλώσσας στο εξωτερικό και
στηρίζει τη διεθνή πολιτιστική
συνεργασία. Μέσω πολιτιστικών και εκπαιδευτικών
προγραμμάτων ενθαρρύνεται
ο διαπολιτισμικός διάλογος και
δίνεται η δυνατότητα
συμμετοχής σε πολιτιστικές
δραστηριότητες. Επίσης,
ενισχύεται η ανάπτυξη δομών
από την κοινωνία των πολιτών
και προωθείται η παγκόσμια
κινητικότητα. Το Ινστιτούτο
Goethe αποτελεί εδώ και 60
χρόνια την πρώτη επαφή
πολλών ανθρώπων με τη
Γερμανία.
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, χωρίς αμφιβολία, αντιμετωπίζει σήμερα ιδιαίτερες προκλήσεις: την κρίση της ευρωζώνης με
αποκορύφωμα τη στήριξη των κρατών-μελών για τη διάσωση
της Ελλάδας, την αντιμετώπιση της κρίσης στη Μέση Ανατολή,
την έξαρση της τρομοκρατίας του Ισλαμικού Κράτους στην
Ευρώπη, τη δραματική αύξηση των προσφυγικών ροών προς
τις βορειοευρωπαϊκές χώρες και τέλος τη σύγκρουση με τη
Ρωσία στη βίαιη προσπάθειά της να επιβληθεί στην Ουκρανία.
Όλες αυτές οι κρίσεις και εξελίξεις έχουν προκαλέσει το τελευταίο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση μεγάλες εντάσεις. Για
πρώτη φορά εδώ και 50 χρόνια προοδευτικής ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης δεν είναι ξεκάθαρο αν οι δυνάμεις που θέλουν
την εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης θα παραμείνουν
κυρίαρχες στην πολιτική σκηνή και την κοινή γνώμη και θα
κατορθώσουν να απομονώσουν τις ευρωκριτικές και λαϊκιστικές δεξιές και αριστερές φωνές, που βρίσκουν απήχηση στη
Γαλλία, τη Μεγάλη Βρετανία, την Ελλάδα και όχι μόνο.
Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ έχει παίξει εξέχοντα ρόλο στη διαχείριση αυτών
των ευρωπαϊκών κρίσεων και προκλήσεων, ο οποίος αποτιμάται πολύ διαφορετικά από την ευρωπαϊκή δημοσιότητα.
Πολλοί φοβούνται ότι η γερμανική οικονομική κυριαρχία
οδηγεί σε μία "γερμανική Ευρώπη" που θέλει να επιβάλει το
μοντέλο ανάπτυξής της στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Άλλοι
ζητούν η ισχυρή Γερμανία να αναλάβει επιτέλους υπεύθυνα τον
ηγετικό της ρόλο. Ομως η απάντηση στο ερώτημα της ηγεσίας
ή και ηγεμονίας –σύμφωνα με κάποιους – προϋποθέτει τη
συναίνεση στην κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η Ευρώπη
μπροστά στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα.
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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

ULRICH K. PREUSS
Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο Hertie School
of Governance, Βερολίνο
n MICHAELE SCHREYER
Επίτροπος Οικονομικών και καταπολέμησης
διαφθοράς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
(1999-2004)
n ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ
Καθηγητής Ευρωπαϊκής Οικονομίας,
Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Αθηνών

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ τίθεται πλέον επιτακτικά στο
επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης. Ποια πορεία θέλουμε να
ακολουθήσει η Ευρώπη για τους πολίτες της, τις γειτονικές της
χώρες, το μέλλον του πλανήτη; Τα θέματα που πρέπει να
συζητηθούν επιγραμματικά είναι: η ανοικτή Ευρώπη, η κοινωνική συνοχή, η προστασία των ατομικών δικαιωμάτων σε μια
εποχή που είναι τεχνικά δυνατή η πλήρης παρακολούθηση και
η προστασία της ειρήνης μέσα και πέρα από τα σύνορά της, η
ικανότητά της να εξασφαλίζει την οικονομική ισορροπία, η
βιώσιμη ανάπτυξή της και η αποφασιστικότητά της να παρασύρει τις άλλες μεγάλες δυνάμεις του κόσμου προς τον οικολογικό δρόμο για την καταπολέμιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

n ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
Αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου
Πειραιώς, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΑΛΟΓΟ θέλει να συμβάλει αυτή η εκδήλωση.

ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

n ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ
Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας,
πρώην Ευρωβουλευτής
n ΚΑΚΗ ΜΠΑΛΗ
Δημοσιογράφος ΑΥΓΗ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ:

ΠΑΝΑΓΗΣ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ
Δημοσιογράφος

