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Αθήνα, 9 Μαΐου 2013 

 

Αγαπητοί φίλοι, 

 

Με ιδιαίτερη χαρά και σε συνέχεια της συνεργασίας των Ελληνικών ΜΚΟ για την 

Ευρώπη που εγκαινιάσαμε τον Οκτώβριο 2011, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε 

στο συνέδριο που διοργανώνει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας Jean Monnet του 

Πανεπιστημίου Αθηνών με τίτλο «Η έξοδος από την κρίση: Εφαρμόσιμες 

εναλλακτικές προτάσεις». 

 

Tο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αριστείας έχει αναλάβει μια προσπάθεια να καταγραφούν τα 

σημεία κλειδιά ενός ρεαλιστικού «ελληνικού σχεδίου» για την έξοδο από την κρίση 

που θα μπορούσε να υιοθετήσει η χώρα μας και που θα εστιάζει (πέρα από τις 

μακροπρόθεσμης απόδοσης μεταρρυθμίσεις) σε πρακτικές προτάσεις άμεσης 

απόδοσης. Το προϊόν αυτής της προσπάθειας έχει, προς το παρόν, συνταχθεί με τη 

συνδρομή και την επιμέλεια των συναδέλφων Ναπολέοντα Μαραβέγια, Παναγιώτη 

Καζάκου και εμού. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, θα επιχειρήσουμε μια πρώτη 

παρουσίαση της προσπάθειας αυτής ευελπιστώντας ότι με την πολύτιμη συνδρομή 

διακεκριμένων ειδικών, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα παραχθεί μια μελέτη 

πραγματικά χρήσιμη, αποδοτική και εφαρμόσιμη. 

 

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας μας, θεωρούμε πολύ σημαντικό να ακουστεί και 

να ενσωματωθεί στην προσπάθειά μας και η φωνή της Κοινωνίας των Πολιτών. Για 

το σκοπό αυτό, έχουμε προβλέψει ειδικό χρόνο στο πρόγραμμά μας, προκειμένου να 

έχουμε την ευκαιρία να καταγράψουμε τις απόψεις του δικτύου των Ελληνικών ΜΚΟ 

για την Ευρώπη  επί της μελέτης μας. Εξυπακούεται ότι η συνδρομή σας θα 

μνημονευθεί ανάλογα στην τελική μελέτη.  

 

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 και την Παρασκευή 24 Μαΐου 2013, 

(βλ. επισυναπτόμενο σχέδιο προγράμματος), σε συνεργασία με την ΕΠΕΕΣ, στην 

αίθουσα εκδηλώσεων του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Αθήνα. 

 

Ελπίζουμε στη θετική σας ανταπόκριση. 

 

         Με εκτίμηση,  

 

 

 

Καθηγητής Γιάννης Βαληνάκης 

                Πρόεδρος            

     πρ. Υφυπουργός Εξωτερικών 


