
 

 

 

 

 

 

 

Το Friedrich-Ebert-Stiftung Athens  

και το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων (Ι.ΔΙ.Σ.) του Παντείου Πανεπιστημίου  

σας προσκαλούν σε 

 

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΣ ΠΛΕΥΡΑ;  ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕ 

Τρίτη, 7 Ιουλίου 2020 18:00-20:00 

 

Η περίοδος της πανδημίας απαιτεί όχι μόνο τολμηρές αποφάσεις από την ΕΕ στο μέτωπο της 

συνοχής και της υποστήριξης των συρρικνούμενων οικονομιών της Ένωσης, αλλά και την διαχείριση 

των προκλήσεων μιας νέας, διαφορετικής διεθνούς πραγματικότητας, η οποία πρέπει να 

αντιμετωπιστεί. 

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απορρίπτει, εδώ και καιρό, την πολυμερή προσέγγιση, με 

αποτέλεσμα την απομάκρυνση της χώρας του από το ΝΑΤΟ, τον ΠΟΥ, την πυρηνική συμφωνία με 

το Ιράν, τη συμφωνία του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και άλλες σημαντικές συμφωνίες. Ο 

εμπορικός πόλεμος με την Κίνα ήταν σε εξέλιξη, ήδη πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας, με 

καταστροφικές συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία και το διεθνές σύστημα. Τον Μάιο ανακοίνωσε 

την αναστολή όλων των οικονομικών σχέσεων με την Κίνα, επιδιδόμενος σε μια επικίνδυνη και στην 

πράξη ανέφικτη κλιμάκωση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. 

Η κινεζική ηγεσία, εν μέσω της πανδημίας, προσπαθεί να βελτιώσει την εικόνα της, προωθώντας ένα 

ανθρώπινο πρόσωπο και υποστηρίζοντας κοινωνίες που έχουν πληγεί. Από την άλλη πλευρά, η 

διεθνής κοινότητα την κατηγορεί ότι, στο ξεκίνημα της πανδημίας, απέκρυψε την επικινδυνότητα της 

επέκτασης του ιού και συνέβαλε έτσι στην εξάπλωσή του. Στις ΗΠΑ, έχουν ήδη κατατεθεί μαζικές 

αγωγές εναντίον της Κίνας, οι οποίες προβλέπουν τεράστιες αποζημιώσεις, ενώ γερουσιαστές που 

στηρίζουν τον Τραμπ ζητούν την επιβολή εκτεταμένων κυρώσεων κατά της  Κίνας, εάν το Πεκίνο δεν 

δεχθεί την ευθύνη του και δεν απολογηθεί στην διεθνή κοινότητα. Έτσι, ο Πρόεδρος Τραμπ φαίνεται να 

βρήκε τον κατάλληλο αποδιοπομπαίο τράγο, προκειμένου να στηρίξει την επικείμενη εκλογική 

αναμέτρηση. 

Ο χειρισμός της πανδημίας, σε πολιτικό επίπεδο, επιταχύνει τη ριζική αναδιάρθρωση του 

μεταπολεμικού διεθνούς συστήματος καθώς και την αποσταθεροποίηση των θεσμών.  Στο 

ανταγωνιστικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, όπου οι βασικοί κανόνες που διέπουν τις διεθνείς 

σχέσεις χάνουν τη σημασία τους, η ΕΕ έρχεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες προκλήσεις, προκειμένου  

να προστατεύσει  τα κεκτημένα της, καθώς  και τον τρόπο  ζωής των Ευρωπαίων πολιτών.  Η Ευρώπη 

καλείται να οικοδομήσει νέες παγκόσμιες συμμαχίες για να αντιμετωπίσει τη νέα διεθνή 

πραγματικότητα όπου: 



 

 

 

 

 

 

 

 

• Οι σχέσεις μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ βρίσκονται στο χειρότερο σημείο τους 

• Ο Πρόεδρος Τραμπ προσπαθεί να αποσυνδέσει τις ΗΠΑ από την Κίνα σε όλα τα επίπεδα 

• Η πολυμερής προσέγγιση καταρρέει περαιτέρω σε όλα τα επίπεδα  

• Η Ευρώπη εξακολουθεί να είναι διχασμένη και η δημοκρατία της απειλείται από αυταρχικούς ηγέτες 

σε πολλά κράτη μέλη 

• Η Ευρωπαϊκή Άμυνα και η ΚΠΑΑ αντιμετωπίζουν πρόσθετες προκλήσεις και εμπόδια 

• Η Ρωσία και οι ΗΠΑ απομακρύνονται από θεμελιώδεις Συνθήκες για τον έλεγχο των εξοπλισμών. 

Οι παραπάνω συνθήκες υποδηλώνουν μια νέα πραγματικότητα για την ΕΕ. Ο στόχος αυτής της 

συζήτησης είναι να εξετάσει τις επιλογές, τις πιθανότητες και τις ευκαιρίες για την ΕΕ, υπό τις νέες αυτές 

συνθήκες. Πώς θα ανταποκριθούμε στις υπάρχουσες προκλήσεις, διαφυλάσσοντας, ωστόσο, την 

δημοκρατία και την πολυμερή προσέγγιση;  Βρίσκονται η Ουάσιγκτον και η Κίνα σε έναν νέο ψυχρό 

πόλεμο;  Θα ζητήσουν από την ΕΕ να επιλέξει στρατόπεδο; Η ΕΕ θα αναζητήσει τρόπους να παρέμβει, 

σε διπλωματικό επίπεδο, προκειμένου να μεσολαβήσει σε υπαρκτές και μελλοντικές συμφωνίες; 

Μπορεί η ΕΕ να ενισχύσει τους διεθνείς οργανισμούς ως αντίβαρο της ηγεμονίας της Κίνας και των 

ΗΠΑ; Ποιος είναι ο ρόλος της Ρωσίας στη νέα αντιπαράθεση Ανατολής-Δύσης; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

Συντονιστής: Γιώργος Σκαφιδάς, Δημοσιογράφος, Εφημερίδα Έθνος 

Ομιλητές: 

18:00-18:10 Ulrich Storck, Διευθυντής του Ιδρύματος Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), 

Αθήνα  

 Εισαγωγική ομιλία  

Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Πρόεδρος Δ.Σ. Ι.ΔΙ.Σ. 

 Εισαγωγική ομιλία  

 

18:10-18:20 Torrey Taussig, Research Director, Project on Europe and the Transatlantic 

Relationship, Harvard Kennedy School; Nonresident Fellow at the 

Brookings Institution, ΗΠΑ 

 Το μέλλον της διατλαντικής σχέσης:  φίλοι ή εχθροί; 

 

18:20-18:30 Anna Katharina Stahl, Εταίρος Πολιτικής για την Εξωτερική Πολιτική και την 

Πολιτική Ασφάλειας, Jacques Delors Centre, Βερολίνο 

  Η Κίνα και η γεωστρατηγική ταυτότητα της ΕΕ 

18:30-18:40 Κωνσταντίνος Φίλης, Εκτελεστικός Διευθυντής Ι.ΔΙ.Σ., Αθήνα 

H Ρωσία σ’ένα μεταβαλλόμενο κόσμο 

 

18:40-18:50 Βασίλης Ντούσας, Academy Fellow, Chatham House, Λονδίνο 

Η αναζήτηση της αυτόνομης δράσης της ΕΕ σ’ένα (γεω)πολιτικό τρίγωνο 

των Βερμούδων, Λονδίνο 

 

18:50-19:00 Μαριλένα Κοππά, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παντείου Πανεπιστημίου, Αθήνα 

  Νέες ευκαιρίες για την Ευρωπαϊκή Άμυνα και Ασφάλεια 

 

19:00-20:00 Συζήτηση με την ενεργό συμμετοχή του κοινού 

 

 

Θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. 


