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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
Πρόσκληση σε εκδήλωση 

 
Ποια Ευρώπη θέλουμε; 

Με το βλέμμα στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης 
 

Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021, στις 18.30 
Αίθουσα 319, κτήριο ΝΟΠΕ,  
Πανεπιστημιούπολη, ΑΠΘ 

 
 

 
H τοπική οργάνωση της Ελληνικής Ένωσης για την Ομοσπονδία της Ευρώπης 
(ΕΕνΟΕ-UEF) στη Θεσσαλονίκη και η Έδρα JeanMonnet «Τα θεμέλια της ευρωπαϊκής 
ενοποίησης: δημοκρατία, θεσμοί και πολιτικές» στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διοργανώνουν ανοιχτή εκδήλωση 
με θέμα: «Ποια Ευρώπη θέλουμε;».  
 
Με θεμέλιο τις φεντεραλιστικές θέσεις για την ενοποίηση της Ευρώπης και αφού 
ακουσθούν οι απόψεις των προσκεκλημένων ομιλητών, οι συμμετέχοντες 
καλούνται να καταθέσουν τις απόψεις τους σε ένα διάλογο για την Ευρώπη που 
θέλουμε στο μέλλον. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα  της «Διάσκεψης για το 
Μέλλον της Ευρώπης» - την πρώτη απόπειρα να διαμορφωθεί το μέλλον της από 
τους ίδιους τους ευρωπαίους πολίτες -  ενημερώνoντας για το πώς μπορεί κάποιος 
να συμμετέχει σε αυτή.  
 
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021 μεταξύ 18:30-
20:30 υβριδικά: δια ζώσης στην Πανεπιστημιούπολη του ΑΠΘ (κτίριο ΝΟΠΕ, 



 

 

αίθουσα 319, 3ος όροφος), τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα και 
διαδικτυακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας zoom, στον παρακάτω σύνδεσμο: 
 

https://authgr.zoom.us/j/95899153488, 
MeetingID: 958 9915 3488  
 
*Παρακαλούνται όσες και όσοι θέλουν να συμμετέχουν με φυσική παρουσία να 

αποστείλουν e-mail εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο: uefthessaloniki@gmail.com  

και την ημέρα της εκδήλωσης να  προσκομίσουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή 

νόσησης, ή τεστ PCR 72 ωρών ή rapid 48 ωρών. Oι θέσεις είναι αυστηρά 

περιορισμένες λόγω τήρησης των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας. 

* Όλοι οι συμμετέχοντες  υπόκεινται στην υποχρέωση της τήρησης του  «Χάρτη της 
Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης»: https://futureu.europa.eu/pages/charter 

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με την ΕΕνΟΕ Θεσσαλονίκης στα 

τηλέφωνα: 6937351517 (Σοφία Αποστολίδου), 6972 308956 (Γιάννης 

Παπαγεωργίου)  ή 6932 471975 (Θέμης Χατζηκωνσταντίνου) ή στο e-mail: 

uefthessaloniki@gmail.com 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ποια Ευρώπη θέλουμε; 

Με το βλέμμα στη Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης 

 
 

 

 

18:00 – 18:30 Προσέλευση   

 

18:30 – 18:40  

 

18:40 – 18:50 

 

Καλωσόρισμα 

 

Ο ευρωπαϊκός φεντεραλισμός και η Ελληνική 
Ένωση για την Ομοσπονδία της Ευρώπης 
(ΕΕνΟΕ) 

 

 

 

Γιάννης Παπαγεωργίου, 

Πρώην πρόεδρος ΕΕνΟΕ, 

Αν. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών 
Επιστημών, ΑΠΘ. 

18:50 – 19:00 Η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης Σοφία Αποστολίδου, 

Συντονίστρια ΕΕνΟΕ Θεσσαλονίκης 

 

19:00 – 20:20 

 

 

19:00 – 19:10 

 

 

19:10 – 19:20 

 

 

 

19:20 – 20:20 

Στρογγυλή τράπεζα: Ποια Ευρώπη θέλουμε; 

 

Παναγιώτης Γκλαβίνης , καθηγητής. 

Κoσμήτορας Νομικής  Σχολής, ΑΠΘ  

 

Νίκος Γιαννής (διαδικτυακά) 

Δρ. Ευρωπαϊκών Σπουδών, Στέλεχος 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

 

Παρεμβάσεις συμμετεχόντων -  συζήτηση      

 

Συντονίζει  η δημοσιογράφος 
Δήμητρα Μακρή 

 

 

 

20:20 – 20:30 Οι επόμενες δράσεις της ΕΕνΟΕ Γιώργος Εμμανουήλ, 

Αντιπρόεδρος ΕΕνΟΕ 

 


