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Καραϊσκάκη 28, Αθήνα
(Μετρό Μοναστηράκι)

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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◆

Καλωσόρισμα
Eύα Γιαννακάκη, Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ

Ο SANDRO MEZZADRA διδάσκει πολιτική θεωρία στο πανεπιστήμιο της Μπολόνια και είναι επίκουρος καθηγητής - ερευνητής στο Ινστιτούτο για
τον Πολιτισμό και την Κοινωνία του Πανεπιστημίου του Δυτικού Σύδνεϋ. Επίσης, είναι επισκέπτης
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Humboldt, στο Βερολίνο. Έχει υπάρξει επισκέπτης καθηγητής στο
πανεπιστήμιο Duke, στο Maison des Sciences de
l’Homme (Παρίσι), στο πανεπιστήμιο της Λιουμπλιάνα και στο UNSAM (Μπουένος Άιρες).

◆

Την τελευταία δεκαετία, το έργο του κυρίως επικεντρώνεται στις σχέσεις μεταξύ της παγκοσμιοποίησης, της μετανάστευσης και της ιθαγένειας, καθώς και για την μετααποικιακή θεωρία και κριτική.
Συμμετέχει ενεργά στις «μετα-εργατιστικές» συζητήσεις και είναι ένας από τους ιδρυτές της ιστοσελίδας Euronomade (www.euronomade.info)

◆

Π
 ρόλογος
Aθηνά Αθανασίου, αναπληρώτρια καθηγήτρια
κοινωνικής ανθρωπολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο

◆

Μ
 ια συντακτική διαδικασία στην Ευρώπη;
Κρίση, κυβέρνηση έκτακτης ανάγκης
και η ευκαιρία για μια νέα επινόηση
της δημοκρατίας
Sandro Mezzadra, καθηγητής πολιτικής θεωρίας
στο πανεπιστήμιο της Μπολόνια
Συζήτηση με το κοινό

Επιμέλεια εκδηλώσεων:

Πολυμέρης Βόγλης / Ιωάννα Μεϊτάνη

Ταυτόχρ

ονη μετά
φρασ
τα ελληνι η από και προς
κά και τα
Είσοδος ιταλικά.
ελεύθερ
η.

ΊΔΡΥΜΑ ΡΌΖΑ ΛΟΎΞΕΜΠΟΥΡΓΚ – ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ ΕΛΛΆΔΑΣ

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

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.

