Μια σειρά διαλέξεων για
το µέλλον της Ευρώπης
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Βουτάδων 34, Γκάζι (Μετρό Κεραµεικός)

Σε συνεργασία µε την πρωτοβουλία

E
U
R
O
P
E

Τ

ο Rethinking Europe είναι μια σειρά διαλέξεων με ομιλητές από την
Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία, με αφορμή την ελληνική κρίση, έχει στόχο να ξαναθέσει στο επίκεντρο του προβληματισμού το μέλλον της Ευρώπης. Θεωρώντας ότι η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα αντανακλά συνολικότερες στρατηγικές για
την Ευρώπη, επιδιώκουμε οι διαλέξεις να αποτελέσουν την αφετηρία για
να συζητήσουμε τις συνέπειες των πολιτικών που κυριαρχούν σήμερα και
να ξανασκεφτούμε ένα κοινωνικό και πολιτικό πρόταγμα για την Ευρώπη.
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ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ

◆

Καλωσόρισμα
Johanna Bussemer και Ιωάννα Μεϊτάνη,
Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ

Η ΣΆΣΚΙΑ ΣΆΣΕΝ (Saskia Sassen – www.
saskiasassen.com) κατέχει την έδρα Κοινωνιολογίας «Robert S. Lynd» στο Columbia
University και είναι πρόεδρος της Committee on Global Thought στο ίδιο πανεπιστήμιο. Έχει γράψει πολλά βιβλία και έχει λάβει διάφορα βραβεία και τίτλους – είναι
doctor honoris causa, έχουν θεσπιστεί διαλέξεις που φέρουν το όνομά της, έχει συμπεριληφθεί σε διάφορες λίστες τιμητικών
διακρίσεων. Στα ελληνικά κυκλοφορούν τα
βιβλία της Χωρίς έλεγχο; Η εθνική κυριαρχία,
η μετανάστευση και η ιδιότητα του πολίτη την
εποχή της παγκοσμιοποίησης και Κοινωνιολογία της παγκοσμιοποίησης, Μεταίχμιο 2003
και 2011 αντίστοιχα.

◆

Δυο λόγια για το Rethinking Europe
Πολυμέρης Βόγλης, αναπληρωτής καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας,
Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

◆

Η
 Σάσκια Σάσεν και το έργο της
Αντώνης Λιάκος, καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας,
Πανεπιστήμιο Αθηνών

◆

Η
 ελληνική κρίση: κανόνας ή εξαίρεση στην Ευρώπη;
Σάσκια Σάσεν, καθηγήτρια Κοινωνιολογίας, Columbia University

◆

Συζήτηση με το κοινό
Ταυτόχρο

Επιμέλεια εκδηλώσεων:

Πολυμέρης Βόγλης / Ιωάννα Μεϊτάνη
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ΊΔΡΥΜΑ ΡΌΖΑ ΛΟΎΞΕΜΠΟΥΡΓΚ – ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΕΛΛΆΔΑΣ

Καλλιδρομίου 17, 10680 Αθήνα, T. +30 210 3613769
www.rosalux.gr
facebook.com/RosaLuxgr
@Rosaluxgr

Από την ίδρυσή της το 2012 έως σήμερα, σκοπός της Πρωτοβουλίας για
την Υπεράσπιση της Κοινωνίας και της Δημοκρατίας δεν ήταν μόνο να
παράγει έναν εναλλακτικό λόγο για την κρίση, να δείξει ότι λιτότητα στην
κοινωνία σήμαινε επίσης λιτότητα στη δημοκρατία, αλλά να εντάξει το
«ελληνικό πρόβλημα» στο ευρωπαϊκό του πλαίσιο, αναδεικνύοντας ότι
αυτό που διακυβεύεται δεν είναι μονάχα το μέλλον της Ελλάδας, αλλά
επίσης οι κοινωνικές και πολιτικές αξίες που αποτελούν τη βάση του
ευρωπαϊκού πολιτισμού. Στο πλαίσιο αυτό έχει διοργανώσει σειρά δημόσιων εκδηλώσεων και παρεμβάσεων ανάλυσης και προβληματισμού, με
τον τίτλο «Κρίση-μα Σεμινάρια».
www.koinonia-demo.gr
facebook.com/yperaspisi
@yperaspisi

Δημιουργικό: Eριφύλη Αράπογλου (enARTE) – εμπνευσμένο από το γλυπτό «Η αρπαγή της Ευρώπης», το οποίο προσφέρθηκε ως δώρο στην Ευρωπαϊκή
Ένωση από τον Δήμο Αγίου Νικολάου Κρήτης και βρίσκεται τοποθετημένο στην είσοδο «Ουίνστον Τσόρτσιλ» του κτιρίου του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο.

Το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ είναι ένα γερμανικό ίδρυμα πολιτικής επιμόρφωσης που πρόσκειται στην Αριστερά. Το Παράρτημα Ελλάδας λειτουργεί στην Αθήνα από το 2012 και στοχεύει να συμβάλει στον δημόσιο
διάλογο με συνέδρια, εκδηλώσεις, εκδόσεις, προβολές, σεμινάρια, διαλέξεις
κ.ά. Εστιάζει κυρίως σε θέματα σχετικά με τη μετανάστευση, το νεοναζισμό,
το φύλο, τις επιπτώσεις της κρίσης και τις εναλλακτικές προτάσεις για μια
άλλη Ευρώπη.

