
Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό  
και τη Δημοκρατία, το Ίδρυμα Friedrich-Ebert-Stiftung και 
το Παράρτημα Ελλάδας του Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ

σας καλούν στην εκδήλωση-συζήτηση με θέμα: 

Η ΕΥΡΏΠΗ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ 
ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ; 
Προοπτικές για μια αλληλέγγυα συνύπαρξη στην Ευρώπη

Την Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018 και ώρα 18:30
Ινστιτούτο Γκαίτε, Ομήρου 14-16, Αθήνα

ΣΥΖΗΤΟΥΝ

▶   η Γκεζίνε Σβαν, πρόεδρος της Επιτροπής Αξιών  
του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος Γερμανίας (SPD),

▶   ο Άξελ Τρόοστ, αναπληρωτής πρόεδρος του κόμματος  
της Αριστεράς της Γερμανίας (DIE LINKE),

▶   η Ζέφη Δημαδάμα, αντιπρόεδρος Γυναικών του Ευρωπαϊκού 
Σοσιαλιστικού Κόμματος,

▶   ο Κωστής Καρπόζηλος, διευθυντής των Αρχείων Σύγχρονης  
Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ),

▶   ο Γεράσιμος Κουζέλης, πρόεδρος του Ινστιτούτου  
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.

ΣΥΝΤΟΝΊΖΕΊ η Κάκη Μπαλή, αρχισυντάκτρια της Κυριακάτικης Αυγής.

Θα υπάρχει  
ταυτόχρονη μετάφραση 
ελληνικά-γερμανικά.
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Η ΕΥΡΏΠΗ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ  
ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ; 
Προοπτικές για μια αλληλέγγυα συνύπαρξη στην Ευρώπη

Ένα χρόνο πριν από τις επόμενες Ευρωεκλογές η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετω-
πίζει τεράστιες προκλήσεις. Το Brexit, οι τάσεις επανεθνικοποίησης σε πολλά 
κράτη-μέλη και η ενίσχυση λαϊκιστικών κομμάτων, απαιτούν μια κοινή ευρωπαϊ-
κή στρατηγική αντιμετώπισης. Ταυτόχρονα, η πολιτική λιτότητας που εφαρμό-
ζεται εδώ και χρόνια έχει οξύνει τις οικονομικές ανισότητες, ενώ τα κράτη-μέλη 
αρνούνται να βρουν κοινές λύσεις για την υποδοχή και την ενσωμάτωση των 
προσφύγων·‒οι πολιτικές και τα προβλήματα αυτά έχουν πλήξει ιδιαιτέρως την 
Ελλάδα. Όλο και περισσότερο εκφράζονται φόβοι ότι, αντί να κινούμαστε προς 
την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, οδεύουμε προς μια αυξανόμενη αποσύνθεση. Ο 
νέος Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προτείνει μεταρρυθμίσεις που, για 
μερικούς, γεννούν ελπίδες. Προς το παρόν πάντως, όλοι έχουν το βλέμμα στραμ-
μένο στη Γερμανία: τι θέση θα πάρει η καινούρια γερμανική κυβέρνηση, εφόσον 
σχηματιστεί γρήγορα, στο θέμα της Ευρώπης;

▶    Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη;
▶    Είναι δυνατόν να υπάρξει αλλαγή πορείας, με γνώμονα την ευρωπαϊκή  

αλληλεγγύη;
▶    Πώς μπορούμε να εκτιμήσουμε τις μεταρρυθμιστικές προτάσεις της Γαλλίας; 
▶    Ποια θέση θα κρατήσει η καινούργια γερμανική κυβέρνηση στο θέμα  

της Ευρώπης;

Στη συζήτηση αυτή θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τις πρόσφατες  
πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση,  
να εξετάσουμε τις προσδοκίες από τη νέα γερμανική κυβέρνηση για  
την ευρωπαϊκή πολιτική, και να μιλήσουμε για τις πιθανότητες μιας  
διαφορετικής ευρωπαϊκής πορείας, προς μια Ευρώπη της αλληλεγγύης.
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