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Από ηελ Παξαζθεπή 20 έσο ηελ Κπξηαθή 22 Μαΐνπ 2022, έλα δηαθνξεηηθό 

πξόγξακκα δξάζεσλ δηνξγαλώλνπλ ζηελ πόιε ησλ Ισαλλίλσλ θνηηεηέο θαη 

θνηηήηξηεο από ηξία ειιεληθά παλεπηζηήκηα –Ισαλλίλσλ, Θεζζαιίαο θαη Μαθεδνλίαο, 

ππνζηεξηδόκελνη από δηδάζθνληεο θαη δηδάζθνπζεο ζηα παλεπηζηήκηα απηά.  

Πξόθεηηαη γηα δξάζεηο ελόο θνηηεηηθνύ δηθηύνπ πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί ζην πιαίζην ηεο 

πξσηνβνπιίαο “Decolonize Hellas”, ζθνπόο ηεο νπνίαο είλαη λα επαλεμεηάζεη ηε 

ακθίζεκε θαη ακθίδξνκε ζρέζε ηνπ ειιεληθνύ έζλνπο-θξάηνπο κε ηηο 

απνηθηνθξαηηθέο γελεαινγίεο ηεο Δπξώπεο. 

Με πξσηνβνπιίεο θαη εθδειώζεηο από και με  θνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο, ην δίθηπν 

θηινδνμεί λα εγγξαθεί ζζελαξά ζην εγρείξεκα ηεο απν-απνηθηνπνίεζεο 

ηνπ ειιεληθνύ παλεπηζηεκίνπ, πξνηείλνληαο έλαλ δηαθνξεηηθό ηξόπν απόθηεζεο, 

αληαιιαγήο  θαη δηάρπζεο γλώζεσλ κεηαμύ δηαθξηηώλ επηζηεκνληθώλ θιάδσλ θαη 

παλεπηζηεκηαθώλ ηδξπκάησλ. πλεηζθέξεη ζηελ θξηηηθή πξνζέγγηζε θαη θαηαλόεζε 

ηεο λενειιεληθήο πξαγκαηηθόηεηαο θαη δηεξεπλά ηξόπνπο ζπλνκηιίαο ηεο θνηλσληθήο 

θαη πνιηηηζκηθήο έξεπλαο κε ηελ θηλεκαηηθή, ζπιινγηθή θαη αθηηβηζηηθή δξάζε. 

ην ηξηήκεξν ησλ εθδειώζεσλ, όζνη θαη όζεο ζπκκεηέρνπλ ζα έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

πεξηεγεζνύλ ζηελ πόιε ησλ Ισαλλίλσλ θαη λα αλαθαιύςνπλ απνζησπεκέλεο πιεπξέο 

ηνπ παξειζόληνο θαη ηνπ παξόληνο ηεο, λα δνπλ ζρεηηθέο εθζέζεηο, λα αθνύζνπλ 



ερεηηθέο εγθαηαζηάζεηο  θαη λα ζπδεηήζνπλ καδί κε ηνπο θνηηεηέο ζην πιαίζην 

πξσηόηππσλ ζεκαηηθώλ πάλει. θνπόο είλαη λα αλαζεσξήζνπκε ηε ζηάζε καο 

απέλαληη ζε ηζηνξηθά θαη πνιηηηθά θαζνξηζκέλεο κνξθέο απνθιεηζκνύ ηνπ Άιινπ, λα 

ππνζηεξίμνπκε κία λέα ζρέζε αλζξώπσλ θαη δώσλ, λα ζηνραζηνύκε ζρεηηθά κε ηε 

ζπγθξόηεζε πνηθίισλ κνξθώλ ηεο θνηλσληθήο ηαπηόηεηαο, θαη ελ ηέιεη λα 

αλαπηύμνπκε  πξνβιεκαηηζκνύο όζνλ αθνξά ηε δπλαηόηεηα επίηεπμεο ελόο 

πεξηζζόηεξν ζπκπεξηιεπηηθνύ κέιινληνο. 

 

Οξγαλωηηθή επηηξνπή — Φνηηεηηθό Δίθηπν ηνπ DH-Παλεπηζηήκην Ιωαλλίλωλ  

-ίζζπ Θενδνζίνπ, ΜΔΛΟ ΣΉ ΚΟΛΔΚΣΙΒΑ DH - ΣΜΉΜΑ ΜΟΎΙΚΧΝ 

ΠΟΤΓΧΝ  

-Άλλα Μαλδπιαξά, ΣΜHΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ  

-ηάζεο Παπαζηαζόπνπινο, ΣΜHΜΑ ΦΤ́ΥΟΛΟΓΙΑ  

-Δζζήξ νινκώλ, ΣΜHΜΑ ΔΙΚΑΣΙΚΧΝ ΣΔΥΝΧΝ ΚΑΙ ΔΠΙΣΉΜΧΝ ΣΉ 

ΣΔΥΝΉ  

-Λάκπξνο Φιηηνύξεο, ΣΜHΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΑ  

Με ηελ ππνζηήξημε ηνπ Δξγαζηεξίνπ Μειέηεο ηνπ Πνιηηηζκνύ, ησλ πλόξσλ θαη ηνπ 

Κνηλσληθνύ Φύινπ ΒΑ-ΠΑΜΑΚ (cbg-lab.uom.gr)  θαη ηνπ Pelion Summer Lab 

for Cultural Theory and Experimental Humanities (PSL). 

 

Οηθνλνκηθή ππνζηήξημε:  

Ίδξπκα Ρόδα Λνύμεκπνπξγθ, Παξάξηεκα Διιάδαο  

 

Πξόγξακκα εθδειώζεωλ:  

https://decolonizehellas.org/wp-

content/uploads/2022/05/decolonize_leaflet_%CE%92PRINT.pdf 

 

https://www.facebook.com/events/531862605175747 (“1ε πλάληεζε ηνπ 

Φνηηεηηθνύ Γηθηύνπ ηνπ decolonize hellas”) 
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