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Πρόσκληση σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης
Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του ∆εκεµβρίου θα ορίσει κατά πάσα πιθανότητα ηµεροµηνία
έναρξης διαπραγµατεύσεων για την ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε. σύµφωνα και µε πρόταση
της Επιτροπής.
Για προφανείς λόγους το Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής, ο Τοµέας
∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης και ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης του
Πανεπιστηµίου Αθηνών) και το Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Ερευνών
οργανώνουν ανοιχτή συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης» µε θέµα
Η Τουρκία στην Ευρώπη;
τη ∆ευτέρα, 6 ∆εκεµβρίου 2004, και ώρα 18.00 στην αίθουσα Συνεδριών των Σχολών του
κεντρικού κτηρίου του Πανεπιστηµίου Αθηνών (Πανεπιστηµίου 30).
Η συζήτηση οργανώνεται γύρω από τις ακόλουθες θεµατικές ενότητες:
1. Εκπληρώθηκαν τα κριτήρια της Κοπεγχάγης; ∆ηµοκρατία, ανθρώπινα δικαιώµατα και
µειονότητες στην Τουρκία;
2. Επιπτώσεις της τουρκικής ένταξης για τους τωρινούς θεσµούς, τις πολιτικές, την
οικονοµία και τις προοπτικές της Ε.Ε.
3. Η Ελλάδα έναντι της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας: Έκλεισε το κεφάλαιο
«Ελσίνκι»; Συνδέεται η ενταξιακή πορεία της Τουρκίας µε το ζήτηµα των
ελληνοτουρκικών σχέσεων;
∆εν θα υπάρξουν µακρές αρχικές εισηγήσεις αλλά µόνον ολιγόλεπτες εισαγωγές σε κάθε θέµα.
Στη συνέχεια, κάθε συνάδελφος ή αρµόδιος µπορεί να ζητήσει τον λόγο. Θα ήταν χρήσιµο να
γνωρίζουµε από πριν σε ποια ενότητα ενδιαφέρεται να παρέµβει. Επειδή ο αριθµός των
συµµετεχόντων θα είναι περιορισµένος παρακαλείσθε να µας γνωρίσετε αν θα παραστείτε και
σε ποιο θέµα θέλετε ενδεχοµένως να κάνετε παρέµβαση. Όλοι οι συµµετέχοντες θα καθίσουν
σε ένα τραπέζι προκειµένου να διευκολυνθεί ο µεταξύ µας διάλογος.
Η πρόσκληση για συµµετοχή στη συζήτηση απευθύνεται σε µέλη ∆ΕΠ, ειδικούς επιστήµονες
και αρµόδιους χειριστές των θεµάτων (σε διοίκηση και πολιτική). Θα γίνει προσπάθεια να σας
αποσταλεί έγκαιρα ένα µικρό κείµενο εργασίας, που θα χρησιµεύσει ως βάση των συζητήσεων.
Τα πρακτικά θα εκδοθούν µαζί µε κάποια συµπεράσµατα (αν υπάρξουν).
Για περαιτέρω πληροφορίες και δηλώσεις συµµετοχής απευθυνθείτε στην κα. Ελένη ∆εµίρη,
υπεύθυνη ερευνητικής και διαχειριστικής στήριξης του Εργαστηρίου (τηλ. 210 3689535, email:
edemiri@pspa.uoa.gr)
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