
1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΙ LSE

Μέσο: . . . . . . . . .ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
Ημ. Έκδοσης: . . .19/01/2019 Ημ. Αποδελτίωσης: . . .19/01/2019
Σελίδα: . . . . . . . . 11
Innews AE - Αποδελτίωση Τύπου - http://www.innews.gr

ΣυνεργασίαΕθνικήςκαιLSE
Άρχισε ο κύκλος εκδηλώσεων διαλόγου

Τη θεσμική συνεργασία με το
London School ofEconomics

ανακοίνωσε χθες η Εθνική Τράπεζα

εγκαινιάζοντας τον πρώτο
κυκλο των εκδηλώσεων που θα
πραγματοποιηθούν σε Αθήνα και
Λονδίνο

Βάση της συνεργασίας αυτής
αποτελεί n διοργάνωση σειράς
εκδηλώσεων για την προώθηση
του διαλόγου σε μείζονος σημασίας

θέματα τα οποία επηρεάζουν

ης πολιτικές και οικονομικές
εξελίξεις στην Ευρώπη Η συνεργασία

μεταξύ Εθνικής και LSE

είναι τριετής κι έχει ως άξονα το
Ελληνικό Παρατηρητήριο Hellenic

Observatory Για το 2019
έχουν προγραμματιστεί συνολικά
έξι συναντήσεις διαλόγου αρχής

γενομένης από την Αθήνα
Την πρώτη εκδήλωση με θέμα

Από mv κρίση της Μεσογείου
στο Brexit μετασχηματισμός

και προκλήσεις της Ευρωπαϊκής
ταυτότητας των πολιτών χαιρέτισε

ο πρόεδρος του Δ.Σ της Εθνικής

Τράπεζας Κώστας Μιχαηλί
δης ο οποίος τόνισε μεταξυ άλλων

Περιμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον

το σημερινό θέμα για το
ζήτημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας

To Brexit και n αντίσταση
στο ευρωπαϊκό όραμα των τελευταίων

ετών δεν αποτελούν
ασύνδετα μεταξυ τους περιστατικά

Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και n
πορεία προς την ευρωπαϊκή ολο¬

κλήρωση αμφισβητσυνται Το ευρωπαϊκό

όραμα βρίσκεται σε σημείο

καμπής και πρέπει να κατανοήσουμε

τι δεν λειτουργεί
και π θα ακολουθήσει

Τη ουζήτηση συντόνισε ο Kevin

Featherstone καθηγητής Συγχρόνων

Ελληνικών Σπουδών και
Ευρωπαϊκής Πολιτικής στο LSE

διευθυντής του Ελληνικού Παρατηρητηρίου

Hellenic Observatory

και ta συμπεράσματα
σχολίασε η δρ Έφη Φωκά ερευνήτρια

του Ελληνικού Ιδρύματος
Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής

Βασικός ομιλητής ήταν ο Mi
chael Bruter καθπγητης Πολιτικής

Επιστήμης στο LSE και διευθυντής

του Electoral Psychology
Observatory Ο κ Brüter ο οποίος

απάντησε και στις ερωτησεις
του ακροατηρίου τόνισε μεταξύ
άλλων Τα τελευταία χρόνια η
προσπάθεια ευρωπαϊκής ολο
κληρωσης ακολουθεί περιπετειώδη

πορεία με αυξημένο το φαινόμενο

του ευρωσκεπτικισμού
και την πολιτική παρουσία του
λαϊκισμού σε πολλές χώρες της
ηπείρου Συχνά η αύξηση της κριτικής

προς την Ε.Ε αποδίδεται σε
αδυναμία στήριξης της διαμόρφωσης

μίας ευρωπαϊκής ταυτότητας

στους πολίτες της Ευρώπης

κάτι που όμως θεωρούμε
ότι απέχει πολύ από την

πραγματικότητα
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