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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ: 
 

«Οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν και η σημασία τους για την Ευρωπαϊκή Ένωση» 
 

Αγαπητά μέλη και φίλοι,  

 
Μπροστά στις τρέχουσες διεθνείς εξελίξεις η ΕΕνΟΕ – παράρτημα Βρυξελλών ξεκινάει δυναμικά το νέο κύκλο 
εκδηλώσεων της νέας περιόδου, με μία διαδικτυακή εκδήλωση την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου και ώρα 19:30 (ώρα 
Ελλάδος) με θέμα την κλιμακωμένη κρίσιμη κατάσταση στο Αφγανιστάν και την σημασία της  για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα για την χώρα μας. Είκοσι χρόνια μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Νέας 
Υόρκης και του «πολέμου εναντίον της τρομοκρατίας» , οι νατοϊκές δυνάμεις, πρωτοστατούντων των Η.Π.Α, 
αποχωρούν από το Αφγανιστάν αφήνοντας την χώρα  στον  έλεγχο των Ταλιμπάν, δημιουργώντας με αυτόν τον 
τρόπο μία νέα εποχή γενικευμένης αβεβαιότητας. Με ένα νέο κύκλο ανθρωπιστικής και προσφυγικής κρίσης στον 
ορίζοντα, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται για ακόμα μια φορά παρατηρητής σε μία ταχέως αναπτυσσόμενη 
εκρηκτική κατάσταση  στην  ευρύτερη γειτονιά της. Επί πλέον,  μια σειρά από άλλα ζητήματα που σχετίζονται με 
την γενικότερη επιρροή της ΕΕ σε παγκόσμιο επίπεδο, και την ανάγκη ισχυροποίησης της επιρροής της, με μια 
μεγαλύτερη ικανότητα για ανάληψη δράσης στα παγκόσμια δρώμενα  –το περίφημο όραμα της στρατηγικής 
αυτονομίας και μιας ισχυρής Ευρώπης που είναι και στο πυρήνα των φεντεραλιστικών διακηρύξεων -έχουν 
ξαναβγεί δυναμικά στο προσκήνιο, απαιτώντας άμεσες  απαντήσεις.  
 
Στο πλαίσιο αυτό, το παράρτημα Βρυξελλών της ΕΕνΟΕ  σας προσκαλεί σε μία εφ’ όλης της ύλης συζήτηση με  
εκλεκτούς  προσκεκλημένους των οποίων η πολυετής εμπειρία σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και διεθνών- 
ευρωπαϊκών σχέσεων είναι στα σίγουρα μια μοναδική ευκαιρία για μια ενδιαφέρουσα συζήτηση και 
εποικοδομητικό διάλογο  σε ένα τόσο επίκαιρο θέμα για  την Ευρωπαϊκή Ένωση και την χώρα μας. 
 
Πρόγραμμα: 

19:30 – 19:40  
 
 
 
19:40 – 20:30 
 

Καλωσόρισμα, Δάφνη Γώγου, Αντιπρόεδρος EEνΟΕ, Μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου της 
UEF 
Sandro Gozi, Ευρωβουλευτής, Πρόεδρος της UEF  
 
Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης 

• Γιώργος Παπανδρέου, Βουλευτής Αχαΐας ΚΙΝΑΛ, πρώην Πρωθυπουργός 

• Ντόρα Μπακογιάννη, Βουλευτής Χανιών ΝΔ, πρώην Υπουργός Εξωτερικών 

• Γιώργος Κατρούγκαλος, Βουλευτής Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών ΣΥΡΙΖΑ, πρώην 
Υπουργός Εξωτερικών 

Συντονίζει την συζήτηση η Ειρήνη Ζαρκαδούλα, Ανταποκρίτρια ΕΡΤ και 
Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Βρυξέλλες  
 

20:30 – 20:35 Σχολιασμός, Θεόδωρος Τσίκας, Πολιτικός Επιστήμονας – Διεθνολόγος, μέλος ΕΕνΟΕ 
20:35 – 20:55 Συζήτηση - ερωτήσεις  
20:55 – 21:00 
 

Συμπεράσματα, Δημήτρης Τριανταφύλλου, Καθηγητής Πανεπιστημίου, μέλος ΕΕνΟΕ 

Ο σύνδεσμος του Zoom για την συμμετοχή σας είναι: 

https://urldefense.com/v3/__https:/us02web.zoom.us/j/83437089963__;!!DOxrgLBm!UOFqYEab7ZyAnl3wMHvI

8KA1dNW3H_nb3rloOvbHq-ncwXWYAFwixfg5rcnMOW1foI5wNw$ 

εκ μέρους ΕΕνΟΕ- παράρτημα Βρυξελλών 

Δάφνη Γώγου 

Αντιπρόεδρος EEνΟΕ, Μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου της UEF 
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