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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 

«Μύθοι και αλήθειες για τον πόλεμο του Πούτιν – Καθεστώς, Κοινωνία και Οικονομία 

στην μετασοβιετική Ρωσία» 

Αγαπητά μέλη και φίλοι,  

Το παράρτημα Βρυξελλών της ΕΕνΟΕ σας προσκαλεί στο πρώτο μας φέτος διαδικτυακό σεμινάριο  την 

Τετάρτη 15 Ιουνίου, 18:30 (ώρα Βελγίου) – 19:30 (ώρα Ελλάδος) με θέμα την  Ρωσία του Πούτιν και πώς 

οι εσωτερικές ζυμώσεις στην Ρωσική Ομοσπονδία επηρεάζουν τις γενικότερες εξελίξεις στην Ευρώπη. Ο 

Δρ. Αργύρης Πισιώτης αναλύει τις βαθύτερες δομές και μακρo-τάσεις τις ρωσικής οικονομίας και κοινωνίας, 

καθώς και τις σταθερές τις κρατικής ιδεολογίας και εξωτερικής πολιτικής, οι οποίες εξηγούν  τη ρωσική 

γεωπολιτική θεώρηση και επιθετικότητα. Με απτά παραδείγματα ο ομιλητής θα αναλύσει την ρωσική 

πολιτική όπως αυτή αποτυπώνεται με τις ρωσικές θέσεις και παρεμβάσεις τα τελευταία χρόνια. Θα εστιάσει 

επίσης σε εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στην Ρωσία, όπως  η μέχρι τώρα ευρεία συναίνεση του ρωσικού 

κοινού στον πόλεμο, υπογραμμίζοντας τις βαθιές επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο τρόπος με τον οποίον 

ερμηνεύουμε σαν ΕΕ τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θα παρουσιάσει τέλος ιδέες και προτάσεις για το  πώς 

πρέπει να  σχεδιάσουμε και υλοποιήσουμε από κοινού -οι 27-μια μελλοντική σχέση με τη Ρωσία που να 

είναι ρεαλιστική μεσοπρόθεσμα και που δεν θα  περιχαρακώνει την Ευρώπη σε έναν νέο Ψυχρό Πόλεμο 

χωρίς προοπτική επίλυσης. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 

1. 18:30 - 18:40:  Εισαγωγή – Δάφνη Γώγου, αντιπρόεδρος της ΕΕνΟΕ  

2. 18:40 - 20:00:   Παρουσίαση – Δρ. Αργύρης Κλ. Πισιώτης, Ιστορικός – Διεθνολόγος, 

επιμελητής της κοινωνικοοικονομικής επιθεώρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Employment & 

Social Developments in Europe.  

 

Θεματικές Ενότητες: 

 Διαφορετικές ερμηνείες του πολέμου στην Ουκρανία  

 Δομικές αιτίες, κίνητρα και σταθερές της ρωσικής εσωτερικής και εξωτερικής 

πολιτικής (οικονομία, δημογραφία, κοινωνία και κρατική ιδεολογία) 

 Η εξωτερική πολιτική της Ρωσίας στη μετασοβιετική περίοδο –περισσότερη 

συνέχεια παρά ρήξη 

 Προτάσεις για μια κοινή ρεαλιστική Ευρωπαϊκή πολιτική για την Ρωσία  
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3. 20:00 - 20:30:  Ερωτήσεις από το κοινό  

Για να λάβετε το σύνδεσμο της εκδήλωσης, παρακαλώ επιβεβαιώστε τη συμμετοχή/εγγραφή σας εδώ: 

https://forms.gle/rdwQUYtbgUSNyFpK8 

Ο σύνδεσμος ΖΟΟΜ θα σας σταλεί μόλις λάβουμε την αίτηση σας.   

 

εκ μέρους  της ΕΕνΟΕ – παράρτημα Βρυξελλών 
 

Δάφνη Γώγου 
 

Αντιπρόεδρος της ΕΕνΟΕ, μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου της UEF 
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