
[English version follows]


Εισαγωγή στην μεταποικιακή θεωρία 

Εισηγήτρια: Ακτίνα Σταθάκη

Κάθε Πέμπτη απο 11/3 έως 15/4 (6 συναντήσεις) 

18:30-20:30. Μέσω zoom

Τα μαθήματα θα διεξαχθούν στα Ελληνικά, με βιβλιογραφία σε Ελληνικά και Αγγλικά 

Kόστος: 100 ευρώ

Πληροφορίες/εγγραφές: 1927bts@gmail.com


Η μεταποικιακή θεωρία εξετάζει τους μηχανισμούς εδραίωσης της αποικιακής κυριαρχίας -
οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτισμικής- και διερευνά τους έμμεσους τρόπους με 
τους οποίους ο αποικιοκρατικός λόγος- με όχημα συχνά την τέχνη και την εκπαίδευση-  
κατασκεύασε συστηματικά την ταυτότητα του υποτελούς “άλλου” , απανθρωποποιώντας τα 
αποικιακά υποκείμενα προκειμένου να δικαιολογήσει την ανάγκη επικράτησης του 
αποικιοκρατικού μοντέλου. Ταυτόχρονα, η μεταποικιακή θεωρία διερευνά τις στρατηγικές 
αντίστασης των αποικιοκρατουμένων, με εμφαση στα διαφορετικά πεδία πολιτισμικής έκφρασης 
(λογοτεχνία, ποίηση, θέατρο κ.α), εκεί οπου κατεξοχήν επιχειρήθηκε, εκ μέρους των “υποτελών”, η 
αποδόμηση του αποικιοκρατικού λόγου και η συγκρότηση νέων συλλογικών ταυτοτήτων με βάση 
εθνικά, υπερεθνικά ή υβριδικά μοντέλα. Εκτεινόμενη πέρα απο το ιστορικό και γεωγραφικό 
πλαίσιο της αποικιοκρατίας, η μεταποικιακή θεωρία επίσης παρέχει χρήσιμα εργαλεία κατανόησης 
νεο-αποικιακών μορφών ανισότητας και εμπέδωσης σχέσεων εξουσίας. 


Το μάθημα αυτό εκκινεί απο την πεποίθηση οτι παρά το γεγονός οτι τυπικά η Ελλάδα δεν 
αποτέλεσε ποτέ αποικία (“κρυπτο-αποικία” την έχει αποκαλέσει ο ανθρωπολόγος Michael 
Herzfeld) , η μεταποικιακή θεωρία μπορεί να μας προσφέρει πολύ χρήσιμα εργαλεία στην 
κατανόηση της συγκρότησης της σύγχρονης Ελληνικής ταυτότητας και της διαμόρφωσης των 
σχέσεων κράτους-πολίτη. Στόχος του μαθήματος είναι να αποτελέσει μία εισαγωγή στις βασικές 
έννοιες και να εξοικειώσει τους συμμετέχοντες με τους βασικούς θεωρητικούς της μεταποικιακής 
θεωρίας. Στα δύο πρώτα μαθήματα θα συζητήσουμε για τους διαφορετικούς ορισμούς και πεδία 
έρευνας της μεταποικιακής θεωρίας, τη σχέση της με άλλα θεωρητικά ρεύματα (Μαρξισμός, 
μεταμοντερνισμός), και την κριτική που έχει ασκηθεί για τους περιορισμούς της ως θεωρητικού 
πεδίου. Στα επόμενα τέσσερα μαθήματα θα επικεντρωθούμε στο έργο των θεμελιωτών της 
μεταποικιακής θεωρίας (Edward Said, Franz Fanon, Homi Bhabha, Gayatri Spivak). 


Το μάθημα απευθύνεται σε όλους όσους ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο γνωστικό πεδίο, 
ανεξαρτήτως πρότερων ακαδημαικών ή άλλων σπουδών. Τα μαθήματα θα βασιστούν σε 
βιβλιογραφία στα Ελληνικά και στα Αγγλικά.


H Aκτίνα Σταθάκη είναι απόφοιτος του ΕΚΠΑ, αριστούχος της δραματικής σχολής του Εθνικού 
Θεάτρου και κάτοχος διδακτορικού απο το Πανεπιστήμιο του Τορόντο πάνω στην μετααποικιακή 
θεωρία και το θέατρο. Η διδακτορική της έρευνα επικεντρώνεται στις διασκευές της αρχαίας 
τραγωδίας στην Νότιο Αφρική. Εχει δημοσιεύσει εργασίες της σε επιστημονικά περιοδικά (South 
African Theatre Journal, The Drama Review, Didaskalia), συλλογικούς τόμους και συνέδρια (IFTR, 
ACLA, GRAE-Autonomous University of Barcelona κ.α.) καθώς και άρθρα στον τύπο. Εχει 
εργαστεί ως βοηθός καθηγητή στο Παν/μιο του Τοροντο (Ιστορία θεάτρου, Diaspora and 
Transnational Studies). Είναι ιδρύτρια του Μεσογειακού οργανισμού Between the Seas στην 
Ελλάδα και τη Νέα Υόρκη και του χώρου τέχνης 1927 στην Κυψέλη. Ο καλλιτεχνικός της 
προγραμματισμός εμφορείται απο τους βασικούς προβληματισμούς της μετααποικιοκρατικής 
σκέψης: την συγκρότηση συλλογικών ταυτοτήτων, την ορατότητα στο δημόσιο λόγο των 
κοινωνικών ομάδων που υπο-εκπροσωπούνται, τους τρόπους με τους οποίους η πολιτιστική 
παραγωγή αντανακλά, διαιωνίζει ή μεταβάλει κοινωνικές σχέσεις και ανισότητες.




Introduction to postcolonial theory 

Instructor: Aktina Stathaki

Thursdays, from 11/3 to 15/4 (6 sessions)


18:30-20:30. Via zoom

The classes will be held in Greek. Readings will be in both Greek and English. 


Cost: 100 euros

Information / Registration: 1927bts@gmail.com


Postcolonial theory examines the mechanisms of colonial domination - economic, social, political 
and cultural - and looks into the indirect ways through which colonial discourse has systematically 
constructed the image of the inferior “other”, dehumanising the colonised subjects in order to 
justify the domination of the colonial model. At the same time, postcolonial theory investigates the 
resistance strategies of the colonized, placing emphasis in the various fields of cultural expression 
(literature, poetry, theatre et al) where the colonial discourse was questioned and new collective 
identities were forged on the basis of nationalist, internationalist or hybrid models. Beyond the 
strict historical and geographic limits of colonialism, postcolonial theory has continuously 
provided with useful tools to identify and comprehend neo-colonial forms of inequality and 
domination. 


The proposed class sets off from the belief that even though Greece has typically never been a 
colony (the anthropologist Michael Herzfeld has called it a “crypto-colony”), postcolonial theory 
can offer us very useful tools through which to understand the construction of modern Greek 
identity and the relations between citizens and state. The goal of this class then, is to offer an 
introduction to the basic concepts and familiarise participants with the main theorists of 
postcolonial theory. In the first two classes we will examine the different definitions and areas of 
research in the field, how it relates to other fields of theory (such as marxism, postmodernism), as 
well as the criticism towards the limitations of postcolonial criticism. In the following four classes 
we will focus on the writings of the most important postcolonial theorists - Edward Said, Franz 
Fanon, Homi Bhabha and Gayatri Spivak. 


The class is suitable for anyone who is interested in discovering the field of postcolonial theory 
regardless of educational or professional background. 


Αktina Stathaki is a graduate of the National University of Athens, of the National Theatre of 
Greece and holds a doctorate degree from the University of Toronto on theatre and postcolonial 
studies. Her doctorate research was focused on adaptations of Greek tragedy in post-apartheid 
South Africa. She has published essays and articles in journals (South African Theatre Journal, 
The Drama Review, Didaskalia), edited volumes and conferences (IFTR, ACLA, GRAE-
Autonomous University of Barcelona et al) as well as in the press. She has worked as a teaching 
assistant at the University of Toronto (Theatre history, Diaspora and transnational studies). She is 
the founder of Between the Seas Mediterranean Performing Arts, an organisation operating in 
Greece and NYC. She is also the founder and artistic director of 1927 art space in Kypseli, 
Athens. Her work in artistic programming is shaped by the fundamental concerns of postcolonial 
theory - how collective identities are constructed and represented, the visibility of 
underrepresented social groups, the ways that cultural production reflects, perpetuates or 
changes social relations and inequalities. 



