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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων
Αθηνών οργανώνει Εκδήλωση- Ημερίδα με θέμα «Κρίση και
Διανόηση», τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011, στην ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας
20, α΄ όροφος), ώρα έναρξης 10.30 π.μ.
Στόχος της ημερίδας είναι η ενεργοποίηση και η παρέμβαση των
ανθρώπων της επιστήμης, του πολιτισμού και της τέχνης, στην
πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική κρίση της
σύγχρονης κοινωνίας. Βασική επιδίωξη είναι το ζωντάνεμα της
Διανόησης στην χώρα μας και το ξεπέρασμα της παράξενης και
παράλογης σιωπής.
Διανοούμενοι, επιστήμονες από διάφορους τομείς, δημοσιογράφοι
και καλλιτέχνες κλήθηκαν να καταθέσουν τους προβληματισμούς
τους για την κρίση που μαστίζει την ελληνική κοινωνία, αλλά
και την υφήλιο και η οποία πρωτίστως είναι κρίση αξιών.
Ταυτοχρόνως, θα παρουσιάσουν προτάσεις ώστε να ξεπεραστεί η
κρίση, η οποία επηρεάζει πολλαπλά τη χώρα, δημιουργώντας πολύ
μεγάλες δυσκολίες στους πολίτες και καταρρακώνοντας θεσμούς,
με κίνδυνο να εμφανιστούν φαινόμενα διάλυσης της κοινωνίας.
Δηλώσεις μαγνητοσκοπημένες θα παρουσιαστούν από τον σκηνοθέτη
Θόδωρο Αγγελόπουλο, τον συνθέτη Θάνο Μικρούτσικο, την
καθηγήτρια Φωτεινή Τσαλίκογλου και τον καθηγητή Κωνσταντίνο
Τσουκαλά, οι οποίοι θα λείπουν στο εξωτερικό.

Εισηγητές θα είναι οι:
Γιάννης Βαρουφάκης
Οικονομολόγος, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κώστας Βεργόπουλος
Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο PARIS VIII
Μαρία Ευθυμίου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γιώργος Λαζόγκας
Ζωγράφος, Καθηγητής Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών
Παντελής Μπουκάλας
Δημοσιογράφος
Βασίλης Παπαβασιλείου
Σκηνοθέτης, ηθοποιός
Σάββας Ρομπόλης
Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
και επιστημονικός Διευθυντής στο ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ
Λίνα Στεργίου
Εντεταλμένη Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής,
γενική Επιμελήτρια των δράσεων ΑΟΟ

Συντονιστές, τα μέλη του Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος:
Ρούλης Κοκελίδης

Πανεπιστημιακός
Γιώργος Μωραϊτίνης
Δημοσιογράφος
Χαιρετισμούς θα απευθύνουν οι ηγεσίες των πολιτικών κομμάτων
που εκπροσωπούνται στη Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο.
Μετά τις εισηγήσεις θα υπάρξει διάλογος με ερωτήσεις και
παρεμβάσεις.
Το σχέδιο που κοσμεί την πρόσκληση και την αφίσα αποτελεί
ευγενική προσφορά του Γιώργου Λαζόγκα.
Για οποιαδήποτε επικοινωνία υπεύθυνος είναι ο Ρούλης
Κοκελίδης, μέλος Δ.Σ. του Μορφωτικού Ιδρύματος κιν. 6937
071471.

