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Στρογγυλή τράπεζα
Ελλάδα και Γερμανία στην Κρίση: Σχέσεις, στάσεις, στερεότυπα
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Τρίτη 10 Μαρτίου 2015, 19:00
Goethe-Institut Athen,
Ομήρου 14-16, Τηλ. 210 36 61 000
Συντονισμός: Χριστίνα Κουλούρη, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Μια συνεργασία του Goethe-Institut Athen με το Πάντειον Πανεπιστημίο Αθηνών,
το Πανεπιστήμιο του Ρέγκενσμπουργκ και την DAAD (Γερμανική Υπηρεσία
Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών)
Η εκδήλωση εντάσσεται στα πλαίσια του εγχειρήματος «Αμφιλεγόμενα
ελληνογερμανικά παρελθόντα. Μια πρωτοβουλία για φοιτητές και νέους
επιστήμονες», το οποίο ανήκει στο πρόγραμμα «Πανεπιστημιακός διάλογος με την
Νότια Ευρώπη» και πραγματοποιείται με την υποστήριξη της DAAD (Γερμανικής
Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών).
Μια από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης υπήρξε και η ραγδαία επιδείνωση των
σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γερμανία, σε επίπεδο κοινής γνώμης και στις
δύο χώρες, μετά το 2010. Ο λόγος των ΜΜΕ και των δημοσιογράφων, η ρητορική
των πολιτικών, οι αντιλήψεις και οι στάσεις της κοινωνίας, όπως αποτυπώνονται σε
έρευνες γνώμης, απηχούν σχέσεις αμοιβαία συγκρουσιακές. Και στις δυο χώρες, η
εικόνα του «άλλου» συγκροτείται από αρνητικά στερεότυπα και εργαλειακή χρήση
του παρελθόντος, ιδιαίτερα από την ακροδεξιά και τη λαϊκιστική αριστερά.
Η συζήτηση στρογγυλής τράπεζας που οργανώνεται έχει ως στόχο να διερευνήσει
και να αναλύσει την επίδραση της οικονομικής κρίσης στις ελληνογερμανικές σχέσεις
στο επίπεδο των διανοητικών κατασκευών και των κυρίαρχων αντιλήψεων, χωρίς
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γενικεύσεις και εύκολους αναγωγισμούς, και να ανοίξει ένα διάλογο με στόχο τον
αμοιβαίο αναστοχασμό.
Ομιλητές
Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος, Πανεπιστήμιο Αθηνών
«Αντιλήψεις και στάσεις των ελλήνων πολιτικών απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση
και τη Γερμανία μετά την έναρξη της οικονομικής κρίσης»
Ο Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος είναι αναπληρωτής καθηγητής πολιτικής επιστήμης
στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Το 2003 ήταν Senior Research Fellow στο Hellenic Observatory, London School of
Economics και το 2009-2010 διετέλεσε SEESOX Visiting Fellow στο European
Studies Centre, University of Oxford. Εχει συνεπιμεληθεί μαζί με τον Θ. Βερέμη τον
συλλογικό τόμο Is Southeastern Europe Doomed to Instability?, Frank Cass, Λονδίνο
2002 και μαζί με τους R. Gunther και N. Διαμαντούρο τον συλλογικό τόμο Democracy
and the State in the New Southern Europe, Oxford University Press, Oξφόρδη 2006.
Έχει δημοσιεύσει τέσσερις μονογραφίες, τις εξής: Populism and bureaucracy, Notre
Dame University Press, Notre Dame, Indiana 1996, Γραφειοκρατία και πολιτική
εξουσία, Σάκκουλας, Αθήνα 1996, Η κορυφή του πελατειακού κράτους, Ποταμός,
Αθήνα 2001 και Κράτος και μεταρρύθμιση στη σύγχρονη Νότια Ευρώπη, Ποταμός,
Αθήνα 2007.
Βασιλική Γεωργιάδου, Πάντειο Πανεπιστήμιο
«Αντι-μνημονιακός λόγος και απεικονίσεις του "εχθρού" ως προϋποθέσεις για την
άνοδο του δεξιού λαϊκισμού στην Ελλάδα»

Η Βασιλική Γεωργιάδου σπούδασε Πολιτική Επιστήμη στην Αθήνα και στο Ινστιτούτο
Πολιτειολογίας του Βεστφαλικού Βιλχελμίου Πανεπιστημίου, Münster/Γερμανία.
Εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της στο Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας του ιδίου
πανεπιστημίου και το 1990 ανακηρύχθηκε Διδάκτωρ Φιλοσοφίας με τον βαθμό
summa cum laude. Κατά την εκπόνηση της διδακτορικής διατριβής της υπήρξε
υπότροφος του Γερμανικού Ιδρύματος Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD). Από το
1999 ανήκει στο διδακτικό προσωπικό του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και
Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα
επικεντρώνονται στη συγκριτική μελέτη των κομμάτων της άκρας και λαϊκιστικής
δεξιάς και του πολιτικού εξτρεμισμού στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Ξένια Κουναλάκη, Εφ. Καθημερινή
«Η σημερινή Γερμανία ως Τέταρτο Ράιχ κι η Ελλάδα ως ανυπότακτο γαλατικό χωριό:
εκατέρωθεν αναπαραγωγή κλισέ και σχηματικές απεικονίσεις στα ΜΜΕ»
Η Ξένια Κουναλάκη γεννήθηκε το 1971 στο Αμβούργο της Γερμανίας. Από το 1994
μέχρι σήμερα είναι δημοσιογράφος στην Καθημερινή, αρχικά ως συντάκτρια διεθνών
ειδήσεων και από το 2007 ως αρχισυντάκτρια στο ίδιο τμήμα. Διατηρεί επίσης τακτική
εβδομαδιαία στήλη στην ίδια εφημερίδα. Σπούδασε Επικοινωνία και ΜΜΕ στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργάστηκε στην ΕΡΤ (1995-2013), στο δελτίο ειδήσεων της
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ΝΕΤ ως συντάκτρια διεθνών ειδήσεων, ως παρουσιάστρια-παραγωγός στην
εκπομπή ΑΡΤ-ΝΕΤ και ως ραδιοφωνική παραγωγός στο Τρίτο Πρόγραμμα. Έχει
συγγράψει από κοινού με άλλους, το βιβλίο Η βία (εκδόσεις Πόλις, 2012). Το 2012
βραβεύτηκε στη Φλωρεντία με το διεθνές δημοσιογραφικό βραβείο Premio
Internationale Per La Liberta Di Stampa.

Ελληνικά/Γερμανικά με ταυτόχρονη μετάφραση
Είσοδος ελεύθερη
--------------------------------------------------------------------------------------------Με την παράκληση της αναφοράς
Πληροφορίες και φωτογραφικό υλικό: Βίκυ Τραχανή, Τηλ. 210 3661 043
www.goethe.de/athen

3

