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Ο Romano Prodi 
και ο  Jean-Marie Colombani 

ςυζητοφν για τισ 

‘Κφριεσ Τάςεισ τησ Γεωπολιτικθσ Δυναμικθσ τον 21ο 
αιώνα’ 

 
Πέκπηε 7 Οθησβξίνπ, 7 κκ. 

 
Ζ ζπδήηεζε ζα γίλεη ζηα αγγιηθά κε ηαπηόρξνλε κεηάθξαζε ζηα 
ειιεληθά 
Δίζνδνο ειεύζεξε κε δειηία πξνηεξαηόηεηαο 
Ζ δηαλνκή ησλ δειηίσλ αξρίδεη ζηηο 5.30 κκ  
 
ηελ πην επείγνπζα απνξία θαη ακεραλία ηεο επνρήο καο ζα επηρεηξήζνπλ 
λα  δώζνπλ απαληήζεηο, ν πξώελ πξσζππνπξγόο ηεο Ηηαιίαο θαη 
Πξόεδξνο  ηεο Δπηηξνπήο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (1999-2005) 
Ρνκάλν Πξόληη θαη ν δεκνζηνγξάθνο Εαλ-Μαξί Κνινκπαλί, ζηε 
ζπδήηεζε πνπ ζα έρνπλ ζηηο 7 Οθησβξίνπ, ζην Μέγαξν Μνπζηθήο, ζην 
πιαίζην ησλ εθδειώζεσλ ηνπ Megaron Plus.  
Οη δπν ζπλνκηιεηέο ζα αληαιιάμνπλ  απόςεηο γηα ηηο θύξηεο ηάζεηο ηεο 
γεσπνιηηηθήο δπλακηθήο ηνλ 21ν αηώλα, έλα ζέκα πνπ βξίζθεηαη ζηελ 
απόιπηε πξνηεξαηόηεηα πνιηηηθώλ, δεκνζηνγξάθσλ, αλαιπηώλ, 

παλεπηζηεκηαθώλ θαη κηαο κεγάιεο θνηλόηεηαο ζηνραζηώλ. Όινη καδί, πξνζπαζνύλ λα 
δηαθξίλνπλ κέζα από ηνλ θαηαηγηζκό ησλ αιιαγώλ ηεο ηειεπηαίαο 20εηίαο, ηα ραξαθηεξηζηηθά 
κηαο λέαο επνρήο θαη λα δηαηππώζνπλ κηα λέα ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα.  
 
H εθδήισζε εληάζζεηαη ζηνλ θύθιν ζπλαληήζεσλ πνπ έρεη κε πξνζσπηθόηεηεο ηεο επνρήο 
καο ν έγθξηηνο γάιινο δεκνζηνγξάθνο Εαλ-Μαξί Κνινκπαλί ζην πιαίζην ηεο πνιύ-
ζεκαηηθήο εηξάο εθδειώζεσλ Megaron Plus. Η ζπλάληεζε κε ηνλ Ρνκάλν Πξόληη 
πξαγκαηνπνηείηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Διιεληθή Έλσζε Σξαπεδώλ.  
 
Μέγαο Υνξεγόο ηεο εηξάο γηα ην 2010 είλαη ην Κνηλσθειέο Ίδξπκα Αιέμαλδξνο . 
Ωλάζεο.  
ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Megaron Plus πνιύηηκε είλαη ε ζπκβνιή ησλ 
ρνξεγώλ: Ίδξπκα Δπγελίδνπ, Ίδξπκα Μπνδνζάθε, Κνηλσθειέο Ίδξπκα Κνηλσληθνύ θαη 
Πνιηηηζηηθνύ Έξγνπ (ΚΗΚΠΔ), Ίδξπκα Παύινπ & Αιεμάλδξαο Καλειινπνύινπ. 
 
Η γεσγξαθηθή κεηαηόπηζε ησλ θέληξσλ βάξνπο  ηεο γεσπνιηηηθήο, ε ππεξηαρεία εμέιημε ηεο 
ηερλνινγίαο, νη πξννπηηθέο ηνπ δηαζηήκαηνο , νη πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο αλαδπόκελεο 



 

 

δπλάκεηο  -Κίλα, Ιλδία, Ρσζία, Ιαπσλία, Βξαδηιία, Νόηηα Αθξηθή καδί- νη νπνίεο 
ζπλδηακνξθώλνπλ ην κέιινλ, ε ζέζε ησλ παξαδνζηαθώλ πόισλ ηεο Δπξώπεο θαη ησλ ΗΠΑ 
ζην λέν πεξηβάιινλ θαη νη πξννπηηθέο ηνπο, είλαη κεξηθά από ηα ζέκαηα πνπ ζα ζίμνπλ νη δπν 
ζπλνκηιεηέο θαηά ηε ζπδήηεζε πνπ ζα έρνπλ. 
 
Παλεπηζηεκηαθόο θαη πνιηηηθόο πνπ ζπλδέεηαη κε ηεξάζηηαο ζεκαζίαο ζηαζκνύο ηεο 
πξόζθαηεο επξσπατθήο δηαδξνκήο, αιιά θαη ηεο δηεζλνύο πνιηηηθήο, ν Ρνκάλν Πξόληη  έρεη 
όιε ηελ εκπεηξία πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα αληρλεύζεη ηηο ηάζεηο ηνπ παγθόζκηνπ ζπζηήκαηνο. 
Δίλαη νηθείνο ζην ειιεληθό θνηλό θπξίσο από ηελ ζεηεία ηνπ ζηελ Πξνεδξία ηεο Δπηηξνπήο 
ηεο Δπξσπατθήο Κνηλόηεηαο, ζην δηάζηεκα 1999-2005, αιιά θαη από ηελ παξνπζία ηνπ 
ζηελ ηηαιηθή πνιηηηθή ζθελή, ζην πξόζθαην, αιιά θαη ζην απώηεξν παξειζόλ αθνύ ππήξμε 
δύν θνξέο πξσζππνπξγόο ηεο ρώξαο ηνπ θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαπεληαεηία. 
 
Γελλεκέλνο ην 1939 ζην θαληηάλν ηεο πεξηνρήο Ρέηδν Δκίιηα  θαη αθνύ ζπνύδαζε λνκηθά 
ζην Καζνιηθό Παλεπηζηήκην ηνπ Μηιάλνπ θαη νηθνλνκηθά ζηελ London School of 
Economics, άξρηζε ηελ αθαδεκατθή ηνπ θαξηέξα  ζην Παλεπηζηήκην ηεο ηδηαίηεξεο 
παηξίδαο ηνπ, ηεο Μπνιόληα όπνπ από ην 1963 έσο ην 1999 ππήξμε θαζεγεηήο 
βηνκεραληθήο νξγάλσζεο θαη βηνκεραληθήο πνιηηηθήο ζηνλ Σκήκα ησλ Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ. 
 
Ο Ρνκάλν Πξόληη ήηαλ δηαξθώο παξώλ ζηηο πνιηηηθννηθνλνκηθέο εμειίμεηο ηεο Ηηαιίαο 
θαη ζηελ κεηεμέιημή ηεο ζε ζεκαληηθή βηνκεραληθή δύλακε. πλέβαιε ζηε δεκηνπξγία ηεο 
Ιηαιηθήο ρνιήο Βηνκεραληθήο Πνιηηηθήο θαη γηα αξθεηά ρξόληα δηεύζπλε ηελ εθεκεξίδα ηεο, 
ηελ «Ιληνύζηξηα» ελώ ην 1981 ίδξπζε ην Nomisma, ην κεγαιύηεξν ηηαιηθό ηλζηηηνύην 
νηθνλνκηθώλ κειεηώλ, ηνπ νπνίνπ παξέκεηλε πξόεδξνο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο έσο ην 
1995. Ωο πξόεδξνο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Βηνκεραληθήο Αλαζπγθξόηεζεο, από ην 1982 έσο ην 
1989 θαη πάιη ην 1993 ρεηξίζηεθε ηηο εθηεηακέλεο ηδησηηθνπνηήζεηο  ηνπ βηνκεραληθνύ θαη 
ηξαπεδηθνύ ηνκέα.  
 
ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70 έγηλε Τπνπξγόο Βηνκεραλίαο ζηελ θπβέξλεζε ηνπ 
Σδνύιην Αληξεόηη θαη ζηηο δεθαεηίεο 80 θαη 90 ζπκκεηείρε ζε πνιιέο θπβεξλεηηθέο 
επηηξνπέο. 
Ο Ρνκάλν Πξόληη έρεη ηε θήκε όηη ήμεξε πάληα πην ήηαλ ην ζσζηό θαη ην ιάζνο γηα ηελ 
Ιηαιία, αιιά θαη ηελ Δπξώπε. Σν έλζηηθηό ηνπ απηό ηνλ  νδήγεζε ην 1995 λα  ηδξύζεη ηνλ 
θεληξναξηζηεξό ζπλαζπηζκό ηεο Διηάο, κε ην νπνίν θέξδηζε ηηο εθινγέο από ηνλ ίιβην 
Μπεξινπζθόλη θαη έγηλε Πξσζππνπξγόο ην 1996 επηθεθαιήο ηεο πξώηεο θεληξναξηζηεξήο 
θπβέξλεζεο κεηά ηνλ Β΄ Πόιεκν.  Από ηε ζέζε απηή θαηάθεξε λα απνθαηαζηήζεη ζε ιίγν 
δηάζηεκα ηελ θινληζκέλε πγεία ηεο ηηαιηθήο νηθνλνκίαο, ώζηε λα αληαπνθξηζεί ζηνπο όξνπο 
δεκηνπξγίαο ηεο επξσδώλεο. 

 
Η θπβέξλεζε απηή έπεζε ην 1998, όηαλ ε Κνκκνπληζηηθή Δπαλίδξπζε απέζπξε ηελ 
ππνζηήξημή ηεο. ε έλα ρξόλν, ν Ρνκάλν Πξόληη,  ζηαζεξόο επξσπατζηήο έγηλε ν πξώηνο 
Πξόεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο κε ηελ ππνζηήξημε θαη ηνπ Δπξσπατθνύ Λατθνύ 
Κόκκαηνο θαη ηνπ Κόκκαηνο ησλ Δπξσπαίσλ νζηαιηζηώλ ζην Δπξσθνηλνβνύιην. 
 
Γπν ηεξάζηηαο ζεκαζίαο γεγνλόηα ζπλέβεζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ ζηελ ΔΔ, ε 
λνκηζκαηηθή έλσζε ην 2002 θαη ε δηεύξπλζε πξνο ηηο πξώελ ρώξεο ηνπ ππαξθηνύ 
ζνζηαιηζκνύ ην 2004. Λίγν πξηλ αθήζεη ηηο Βξπμέιιεο, ν Ρνκάλν Πξόληη είρε επηζηξέςεη 
ζηελ ηηαιηθή πνιηηηθή θαη είρε εληαρζεί ζηελ εγεηηθή νκάδα ηνπ δηεπξπκέλνπ θεληξναξηζηεξνύ 
ζπλαζπηζκνύ Έλσζε. Δθιέρζεθε πξόεδξόο ηεο, απεπζείαο από ηε βάζε, κε 70% θαη 
θέξδηζε ηηο εθινγέο κε νξηαθή πιεηνςεθία ην 2006. Γύν ρξόληα αξγόηεξα,  ν 
ζπλαζπηζκόο θαηέξξεπζε θαη ηνλ  Μάξηην ηνπ 2008, ν Ρνκάλν Πξόληη δήισζε, «Σέιεησζα κε 
ηελ ηηαιηθή πνιηηηθή δσή θαη ίζσο θαη κε ηελ πνιηηηθή». 
 



 

 

Από ηόηε είλαη Πξόεδξνο ηνπ Ηδξύκαηνο γηα ηε Γηεζλή πλεξγαζία ελώ ην 2009 ν Γεληθόο 
Γξακκαηέαο ηνπ ΟΗΔ, Μπαλ Κη Μνπλ, ηνπ αλέζεζε ηελ Πξνεδξία ηεο Δπηηξνπήο 
Αθξηθαληθήο Έλσζεο-Ζλσκέλσλ Δζλώλ. 
Ο Ρνκάλν Πξόληη, αλέβεθε ζηε κεγάιε ζθελή ηνπ θόζκνπ, αιιά δελ απνκαθξύλζεθε πνηέ 
από ηηο ξίδεο ηνπ. Σν ζπίηη ηνπ ήηαλ πάληα ζηελ Μπνιόληα, επέζηξεθε εθεί, θνληά ζηε 
γπλαίθα ηνπ Φιάβηα θαη ηνπο δπν γηνύο ηνπ θαη μαλάβξηζθε ηηο αγαπεκέλεο ηνπ ζπλήζεηεο: ηηο 
δηαδξνκέο κε ην πνδήιαην θαη ηηο ζπλαληήζεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ζην 
Παλεπηζηήκην.  
 
 

  
 
 

  


