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Λιγότερο από μια βδομάδα έχει 
απομείνει μέχρι τις εκλογές 

της 6ης Μαΐου, οι οποίες μπορούν 
να θεωρηθούν, χωρίς υπερβολή, 
από τις κρισιμότερες της σύγχρο-
νης ελληνικής ιστορίας. Παρά την 
εθνική ιδιαιτερότητα της εκλογι-
κής αναμέτρησης, είναι προφανές 
ότι αυτή εντάσσεται στις γενικότε-
ρες ευρωπαϊκές εξελίξεις, διεκδι-
κώντας μάλιστα να τις επηρεάσει 
καθοριστικά εφόσον οι δυνάμεις 
του ελληνικού δικομματικού νεο-
φιλελευθερισμού υποστούν τη με-
γάλη ήττα που προβλέπουν οι, μέ-
χρι σήμερα, δημοσκοπήσεις. Από-
δειξη της μεγάλης σημασίας της 
ελληνικής εκλογικής αναμέτρησης 
αποτελούν τόσο οι άμεσες ή έμ-
μεσες παρεμβατικές υποδείξεις 
περί της ανάγκης μετεκλογικών 
συναινέσεων για τη στήριξη του 
Μνημονίου από την κ. Λαγκάρντ, 
τον κ. Μπαρόζο ή την κ. Μέρκελ, 
όσο και ο εκφοβισμός του εκλογι-
κού σώματος από το ΠΑΣΟΚ και τη 
ΝΔ. ότι η ενδεχόμενη καταψήφισή 
τους θα σημάνει την καταστροφή 
της χώρας και την έξοδό της από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον εκφο-
βισμό αυτό περιλαμβάνεται και ο 
ιστορικός αναχρονισμός της σύ-
γκρισης όσων συμβαίνουν στην 
Ελλάδα σήμερα με την πτώση της 
Δημοκρατίας της Βαϊμάρης κατά 
το μεσοπόλεμο, προκειμένου να 
στηριχθεί το επιχείρημα ότι το 
δημοκρατικό πολιτικό σύστημα 
κινδυνεύει από την δράση των 
δύο «άκρων» (της ριζοσπαστικής 

αριστεράς και της φασιστικής 
δεξιάς). Για τις δήθεν σημερινές 
«αναβιώσεις» της Δημοκρατίας 
της Βαϊμάρης, το ΙΝΠ διοργάνω-
σε ειδική εκδήλωση στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, η οποία σημείωσε 
εξαιρετική επιτυχία. Στο παρόν 
δελτίο παρουσιάζονται συνοπτι-
κά οι ομιλίες των εισηγητών στη 
συγκεκριμένη εκδήλωση.

Εν πάση περιπτώσει, είτε αρέσει 
είτε όχι, η λαϊκή ετυμηγορία και οι 
κοινωνικοί αγώνες στις χώρες της 
ΕΕ συνδέονται και αλληλεπιδρούν 
μεταξύ τους. Υπ’ αυτή την έννοια, 
η ενδεχόμενη εκλογική επιτυχία 
των δυνάμεων της ελληνικής ανα-
νεωτικής και ριζοσπαστικής αρι-
στεράς του ΣΥΡΙΖΑ θα προστεθεί 
στην αντίστοιχη του Μετώπου της 
Αριστεράς στη Γαλλία την προη-
γούμενη Κυριακή, στις μεγάλες 
προσδοκίες που υπάρχουν για τις 
προοπτικές του ολλανδικού Σοσι-
αλιστικού Κόμματος στις εκλογές 
του Σεπτεμβρίου (αυτή τη στιγμή 
οι δημοσκοπήσεις του δίνουν την 
πρώτη θέση!), αλλά και στην εξαι-
ρετική επιτυχία που σημείωσαν 
οι πρόσφατες απεργιακές κινητο-
ποιήσεις στην Ισπανία. Χρήσιμες 
πληροφορίες για τις εξελίξεις στη 
Γαλλία και την Ολλανδία υπάρχουν 
στις «Ειδήσεις από την Ευρωπαϊ-
κή Αριστερά» του Ενημερωτικού 
Δελτίου, ενώ ειδικά για τις εξελί-
ξεις στη Γαλλία ιδιαίτερο ενδια-
φέρον παρουσιάζει η συνέντευξη 
της Ελιζαμπέτ Γκοτιέ, διευθύντριας 
της οργάνωσης Espaces Marx και 
μέλους του Δ.Σ. του transform! 

Είναι φανερό ότι οι πολιτικές λι-
τότητας για την έξοδο από την 

καπιταλιστική κρίση που έχουν 
επιβάλλει στην Ευρώπη οι συντη-
ρητικές δυνάμεις με επικεφαλής 
τις κυβερνήσεις της Γερμανίας 
και της Γαλλίας αμφισβητούνται 
πια ριζικά σε όλες τις χώρες. Εξ ου 
και η επείγουσα ανάγκη συνεννό-
ησης και συντονισμού των ευρω-
παϊκών κομμάτων και κινημάτων, 
όπως αυτή εκφράστηκε τόσο στην 
Κοινή Κοινωνική Διάσκεψη όσο 
και στην Ευρωπαϊκή Εναλλακτική 
Σύνοδο, την οποία συνδιοργάνω-
σαν το Κόμμα Ευρωπαϊκής Αρι-
στεράς (ΚΕΑ) και το transform! Το 
Ενημερωτικό Δελτίο αναφέρεται σ’ 
αυτές τις δύο εκδηλώσεις που έγι-
ναν στις Βρυξέλλες, στις 29-30 και 
30-31 αντίστοιχα, καθώς και στην 
ομιλία του προέδρου του ΚΕΑ Πιερ 
Λοράν στην Εναλλακτική Σύνοδο. 
Όμως, η αριστερή αισιοδοξία δεν 
σημαίνει στρουθοκαμηλισμό ως 
προς την ανησυχητική άνοδο της 
άκρας δεξιάς σε διάφορες ευρω-
παϊκές χώρες. Η μεγάλη άνοδος 
της Μαρίν Λεπέν στη Γαλλία, τα 
υψηλά δημοσκοπικά ποσοστά 
της ημετέρας Χρυσής Αυγής, αλλά 
ακόμα και το γεγονός ότι η κυβέρ-
νηση της Ολλανδίας έπεσε από το 
ακροδεξιό Κόμμα για την Ελευθε-
ρία δείχνουν ότι η διεκδίκηση της 
ηγεμονίας από την αριστερά, εν 
μέσω κρίσης, αποτελεί μια πολύ 
δύσκολη υπόθεση.  

Η ανασκόπηση των ειδήσεων που 
αφορούν την ευρωπαϊκή Αριστε-
ρά περιλαμβάνει μια πολύ δυσά-
ρεστη είδηση: το θάνατο του Μι-
γκέλ Πόρτας, ευρωβουλευτή του 
πορτογαλικού κόμματος Μπλόκο
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της Αριστεράς. Στη κηδεία του 
συντρόφου μας στη Λισαβόνα 
παρέστησαν, μεταξύ άλλων, η 
Ελιζαμπέτ Γκοτιέ ως εκπρόσωπος 
του transform! και ο συνεργάτης 
μας Γιάννης Μπουρνούς, μέλος 
της ΚΠΕ του ΣΥΝ και της Εκτελε-
στικής Επιτροπής του ΚΕΑ.
Κλείνουμε το Ενημερωτικό Δελτίο 
πληροφορώντας τις αναγνώστριες 
και τους αναγνώστες μας ότι στις 
εκλογές της Κυριακής συμμετέ-
χουν, ως υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ 
στη Β΄ Περιφέρεια της Αθήνας, τα 
μέλη του Δ.Σ. του ΙΝΠ Αριστείδης 
Μπαλτάς και Γαβριήλ Σακελλαρί-
δης.

Καλή επιτυχία στις εκλογές και 
καλό κουράγιο μετά από αυτές.
Χ.Γο.

Συντακτική ομάδα: Χάρης Γολέ-
μης, Λουδοβίκος Κωτσονόπου-
λος, Βαγγία Λυσικάτου, Γιάννης 
Μπουρνούς, Σταύρος Παναγιω-
τίδης, Παναγιώτης Πάντος, Έλενα 
Παπαδοπούλου, Στέλιος Φωτεινό-
πουλος



Προεδρικές εκλογές 
στη Γαλλία και 
το Μέτωπο της 
Αριστεράς

Ελιζαμπέτ Γκοτιέ, διευθύντρια 
του Ινστιτούτου Espaces 
Marx

1. Πως κρίνετε την ραγδαία άνοδο 
της ακροδεξιάς στην πρόσφατη 
εκλογική αναμέτρηση στη Γαλλία; 
Σας αιφνιδίασε;

Η παρουσία της ακροδεξιάς στη 
Γαλλία έχει γίνει μαζική από τη 
δεκαετία του 1980. Η ανάπτυξη του 
Εθνικού Μετώπου (ΕΜ) εξηγείται 
από την απογοήτευση των λαϊκών 
στρωμάτων και της μεσαίας 
τάξης εξ αιτίας της πολιτικής της 
«κυβερνητικής αριστεράς», τις 
αδυναμίες της ριζοσπαστικής 
αριστεράς, την υποτίμηση του 
ΕΜ από μεγάλο μέρος των άλλων 
πολιτικών δυνάμεων, τις διαιρέσεις 
που χαρακτηρίζουν το εσωτερικό 
των κυριαρχούμενων τάξεων 
και που διευρύνονται λόγω της 
νεοφιλελεύθερης πολιτικής και της 
κρίσης, την υιοθέτηση εργαλείων 
και επιχειρημάτων της ακροδεξιάς 
από την «παραδοσιακή» δεξιά και 
κυρίως από τον Σαρκοζί, καθώς 
και από τη φύση του ευρωπαϊκού 
«οικοδομήματος» που ευνοεί τους 
εθνικισμούς. 

Το 2002, ο Ζαν Μαρί Λεπέν 
πέρασε στον δεύτερο γύρο 
των προεδρικών εκλογών με 
ποσοστό 17%. Το 2007, ο Σαρκοζί 
κατάφερε να αποσπάσει ένα 
μέρος του «εκλογικού σώματος» 
του ΕΜ το οποίο δεν κατάφερε 
να διατηρήσει. Παρά τη μεγάλη 
προσπάθειά του, στις εκλογές του 
2012 η Μαρίν Λεπέν κατάφερε να 

ανακτήσει τον έλεγχο αυτού του 
«εκλογικού σώματος». Σήμερα 
το UMP (Ένωση για ένα Λαϊκό 
Κίνημα)-το κόμμα του Σαρκοζί-
καταρρέει, ενώ η δεξιά συνολικά 
ανασυγκροτείται με το ΕΜ σε 
ρόλο-κλειδί. Πιστεύω ότι το 
Μέτωπο της Αριστεράς (ΜΑ), με 
την πρόσφατη προεκλογική του 
εκστρατεία, κατέβαλε μεγάλη 
προσπάθεια να μειώσει  τη 
δυναμική της ακροδεξιάς. 

Υπό το φόβο της Λεπέν, τα δύο 
μεγάλα κόμματα-οι πυλώνες 
του συστήματος- διατηρούν τη 
δύναμή τους παρότι η κοινωνική 
τους βάση τους διαβρώνεται 
σταδιακά. Το ΕΜ ισχυρίζεται ότι 
είναι «κατά του συστήματος», 
χωρίς όμως να αναφέρεται ποτέ 
στο ταξικό ζήτημα. Μετατοπίζει 
τον πολιτικό διάλογο προς τα 
δεξιά και αποφεύγει την κοινωνική 
και  την ταξική σύγκρουση 
εντείνοντας τον ανταγωνισμό στο 
εσωτερικό των κυριαρχούμενων 
τάξεων. Αποτελεί βολικό στήριγμα 
για τη δεξιά και τους εργοδότες. 
Ο Μελανσόν κατάφερε να 
αποκαλύψει και να αντιταχθεί σε 
αυτή τη σχέση. 

2. Πιστεύετε ότι το εκλογικό 
π ο σ ο σ τ ό  τ ο υ  Μ ε λ α ν σ ό ν 
αποτυπώνει ένα κοινωνικό ρεύμα 
που σταδιακά στρέφεται προς την 
Αριστερά;

Το ποσοστό που απέσπασε το 
Μέτωπο της Αριστεράς δείχνει 
την αποτελεσματικότητα αυτού 
του νέου πολιτικού σχήματος. Το 
ΜΑ αποτύπωσε στο πρόγραμμά 
του («Πρώτα ο άνθρωπος») μια 
συνεκτική πολιτική στρατηγική 
που συγκέντρωσε το 11,11% των 
ψήφων (περίπου 4 εκατομμύρια 
ψηφοφόροι).  Αν σ’ αυτό το 
ποσοσ τό προσθέσουμε και 
τη δύναμη των υπόλοιπων 
κομμάτων στα αριστερά της 

σοσιαλδημοκρατίας (με την 
ε ξ α ί ρ ε σ η  τ ω ν  Π ρ α σ ί ν ω ν ) , 
καταλήγουμε σε ένα ποσοστό 
13% έναντι ενός αντίστοιχου 8% 
το 2007. Μετά τις πρώτες του 
επιτυχίες στις περιφερειακές 
εκλογές και στις ευρωεκλογές, 
το ΜΑ αναδεικνύεται πλέον σε 
σημαντική πολιτική δύναμη στο 
σύνολο της χώρας, αναδεικνύεται 
σε ένα πολιτικό κίνημα της 
Αριστεράς που συγκεντρώνει όλο 
και περισσότερες ριζοσπαστικές 
δυνάμεις. Η σχέση μεταξύ τους 
είναι σχέση ισότιμη, σχέση 
σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς  α ν ά μ ε σ α  σ ε 
κόμματα, συλλογικότητες και 
κινήματα, η οποία, δημιουργώντας 
ένα κοινό πολιτικό χώρο, επιτρέπει 
στους μη-οργανωμένους πολίτες 
να συμμετέχουν ενεργά σε όλα τα 
επίπεδα. Απέναντι σε μια κοινωνία 
που σπαράσσεται από την ανεργία, 
τη φτώχεια, την ανισότητα και 
τον κατακερματισμό, ο Ζαν-Λυκ 
Μελανσόν προτάσσει μια νέα 
αλληλεγγύη δίνοντας έμφαση 
στα πλεονεκτήματα μιας «μεικτής 
κοινωνίας». Τα προτάγματα που 
κυριαρχούν στο λόγο του  είναι «η 
εξουσία στο λαό» και «ο άνθρωπος 
στο επίκεντρο», υπονοώντας την 
επανίδρυση της Δημοκρατίας 
σε νέα βάση. Με αφετηρία τις 
εκλογές, τα συνθήματα αυτά 
αποτελούν πλέον τη βάση της 
στρατηγικής του ΜΑ.          

Η ανάλυση των σφυγμομετρήσεων 
που πραγματοποιήθηκαν πριν 
τις εκλογές, της εμπειρίας της 
προεκλογικής περιόδου και των 
αποτελεσμάτων των εκλογών 
δεν είναι εύκολη. Η αύξηση του 
εκλογικού μας ποσοστού δεν 
αφορά μόνο τους αριθμούς, αλλά 
και την αναγνωρισιμότητα του 
Μελανσόν ως του υποψηφίου 
που ηγήθηκε της πιο επιτυχημένης 
εκλογικής εκστρατείας. Πολλοί 
ψηφοφόροι αμφιταλαντεύονταν 
ανάμεσα στον Ολάντ και τον 
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Μελανσόν σε όλη τη διάρκεια της 
εκλογικής περιόδου, σοσιαλιστές 
ψηφοφόροι συμμετείχαν στις 
εκδηλώσεις μας με μεγάλο 
ενδιαφέρον. Κατά τη διάρκεια 
«εκπαιδευτικών συναντήσεων», 
μπόρεσαν να  α παν τηθούν  
συγκεκριμένα ερωτήματα με ένα 
εναλλακτικό και αξιόπιστο τρόπο 
που κινητοποιούσε τον κόσμο. 
Το ΜΑ βοήθησε να αναδειχθούν 
σημαντικά κοινωνικά ζητήματα 
που αφορούν τους πολίτες. Νέοι 
άνθρωποι έλεγαν ότι για πρώτη 
φορά μπόρεσαν να ταυτιστούν 
με ένα πολιτικό σχέδιο. Πολλοί 
πολίτες συμμετείχαν ενεργά 
στην προεκλογική εκστρατεία 
χωρίς να είναι μέλη του κόμματος 
και αναμένουν τη συνέχιση της 
πορείας του ΜΑ και των ανοιχτών 
χώρ ων που έχουν αρχίσει 
να λειτουργούν στο πλαίσιό 
του.  

Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι το 
τελικό ποσοστό υπολείπεται των 
δημοσκοπήσεων αντανακλά 
τη μεγάλη ένταση που υπάρχει 
ανάμεσα σ την ανάγκη γ ια 
ριζοσπαστική αλλαγή αφ’ ενός 
και στο βάρος της αδυναμίας, 
την «πραγματικότητα» στην 
οποία αναφέρεται η Δεξιά και η 
Σοσιαλδημοκρατία αφετέρου. 
Η διαφορά ανάμεσα στο τελικό 
ποσοστό του πρώτου γύρου 
των εκλογών, και τις θετικές 
απόψεις που εκφράσ τηκαν 
για τον Μελανσόν και το ΜΑ 
καταδεικνύουν το ενδιαφέρον 
για τις ιδέες μας, τη δυνατότητες 
α ν ά δ ε ι ξ η ς  μ ι α ς  χ ρ ή σ ι μ η ς 
ρ ι ζο σ πα σ τ ι κ ή ς  Α ρ ι σ τ ερ ά ς , 
αλλά και την ανεπάρκειά μας 
στο επίπεδο της πολιτιστικής 
ηγεμονίας στο πλαίσιο μιας τόσο 
δύσκολης αντιπαράθεσης. Οι ιδέες 
μας εξελίσσονται, είναι όμως και 
εύθραυστες την ίδια στιγμή. 
Μια τέτοια ανάλυση οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι το ΜΑ πρέπει να 

καταβάλει τεράστια προσπάθεια 
για να οικοδομήσει ένα κίνημα 
ικανό να προωθήσει τα εκρηκτικά 
αιτήματα των πολιτών. Αυτό 
σημαίνει ότι οι ίδιοι οι πολίτες θα 
μπορέσουν να οικειοποιηθούν 
ένα πλαίσιο ερμηνείας της 
κατάστασης που θα τους επιτρέψει 
να ενωθούν και να παρέμβουν. 
Ν α  ο ι κ ε ι ο π ο ι η θ ο ύ ν  μ ι α 
φιλόδοξη και αξιόπιστη πολιτική 
στρατηγική για το ριζοσπαστικό 
μετασχηματισμό.         

3. Ποια είναι η εκτίμησή σας για τον 
δεύτερο γύρο των προεδρικών 
εκλογών;

Ο  Σ α ρ κ ο ζ ί  φ α ί ν ε τ α ι  π ω ς 
είναι αρκετά απομονωμένος. 
Ωστόσο, αυτό που περιμένουμε 
να κάνει είναι να ανανεώσει 
την εικόνα του ως «ισχυρού 
προέδρου-προστάτη» απέναντι 
στην επόμενη επίθεση των 
χρηματοπιστωτικών αγορών. Η 
επιτυχία της προσπάθειας του 
Σαρκοζί –να συγκεντρώσει και 
τις ψήφους του κεντροδεξιού 
Μπαϊρού (9,2%) και του ΕΜ- είναι 
αρκετά αμφίβολη. Αν το σχέδιο της 
Λεπέν πετύχει την 1η Μαΐου, το ΕΜ 
θα προσπαθήσει να εκτοπίσει τον 
Σαρκοζί και την κοινοβουλευτική 
ομάδα του κόμματός του στις 
κοινοβουλευτικές εκλογές ούτως 
ώστε να επιταχύνει τη διαδικασία 
ανασυγκρότησης της Δεξιάς προς 
όφελός της. 

Ο πρώτος γύρος έδειξε ότι οι 
ψηφοφόροι  εξ έφρασαν με 
διάφορους τρόπους την επιθυμία 
να γυρίσουν τη σελίδα Σαρκοζί. 
Το ΜΑ διατύπωσε μια ακόμα 
μεγαλύτερη φιλοδοξία: να ηττηθεί 
ο Σαρκοζί όχι μόνο στη μάχη για 
αλλαγή της πλειοψηφίας, αλλά 
και για αλλαγή της πολιτικής. Αν 
και η Αριστερά ενισχύθηκε στο 
σύνολό της (36% το 2007 έναντι 
43,6% το 2012) αυτό συνέβη 

κυρίως λόγω της δυναμικής του 
ΜΑ. Αυτή η ευφορία δεν αφορά  
τόσο τον Ολάντ, η εκστρατεία του 
οποίου ήταν αδύναμη σε χρώμα 
και μηνύματα. Το πιθανότερο 
είναι ότι η απόρριψη του Σαρκοζί 
θα οδηγήσει τον Ολάντ σε νίκη 
στον δεύτερο γύρο, χωρίς αυτό 
να αποτελεί μια ξεκάθαρη επιλογή 
από την πλευρά των ψηφοφόρων.  
Στο πλαίσιο την μεγάλης κρίσης 
που επανέφερε το διαχωρισμό 
ανάμεσα στην Αριστερά και τη 
Δεξιά, δημιουργώντας ουσιαστικό 
διάλογο για το περιεχόμενο της 
πολιτικής αλλαγής και κάποιες 
αριστερές νότες στην πλευρά του 
Ολάντ, η επιρροή της εκλογικής 
εκστρατείας του ΜΑ ξεπέρασε 
τη στενή εκλογική του βάση. 
Ο συσχετισμός δυνάμεων που 
διαμορφώνεται τόσο εν όψει των 
κοινοβουλευτικών εκλογών, όσο 
και στη βάση των κοινωνικών 
αγώνων θα είναι καθοριστικός για 
την ερχόμενη περίοδο.        

4. Πιστεύετε ότι μια ενδεχόμενη 
ανάδειξη των σοσιαλισ τών 
στην προεδρία θα οδηγήσει σε 
γενικευμένες μεταβολές στην 
ευρωπαϊκή πολιτική σκηνή; Θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε μια 
πιο προοδευτική διαχείριση της 
κρίσης;

Η εκλογή  ενός σοσιαλιστή 
στην προεδρία, σημαίνει ότι ο 
Πρόεδρος  δεν θα βρίσκεται 
μόνο υπό την πίεση των αγορών, 
αλλά θα υφίσταται και την πίεση 
των συνδικάτων, των κινημάτων 
και των πολιτών. Σε αυτή την 
κατεύθυνση, η κοινοβουλευτική 
ομάδα του ΜΑ, που θα αναδειχθεί 
στις επόμενες κοινοβουλευτικές 
ε κ λ ο γ έ ς ,  μ π ο ρ ε ί  ν α  έ χ ε ι 
περισσότερο ή λιγότερο ειδικό 
βάρος, ανάλογα με το συσχετισμό 
δυνάμεων που θα προκύψει. 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ
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 Τα μαχητικά συνδικάτα ελπίζουν 
σε μια μεταβολή στους συσχετι-
σμούς εξουσίας, η οποία θα τους 
επιτρέψει να επεκτείνουν τη συν-
δικαλιστική τους δράση σε μεγά-
λη κλίμακα. Για να εμβαθύνουμε 
στις συνειδήσεις και στα αιτήματα, 
πρέπει να καταδεικνύουμε, δίχως 
σταματημό, ποια Αριστερά χρει-
αζόμαστε για να αλλάξουμε την 
πολιτική. Μια Αριστερά που δια-
θέτει αυτή τη φιλοδοξία οφείλει 
να ξεκινήσει από τον αφοπλισμό 
των χρηματοπιστωτικών αγορών. 
Πάνω σε αυτό το τελευταίο σημείο, 
το ΜΑ θα εμβαθύνει περαιτέρω 
στη διένεξη του με το Σοσιαλιστι-
κό κόμμα, η οποία αναπτύχθηκε 
στο πλαίσιο της προεκλογικής πε-
ριόδου. 

Μια ενδεχόμενη εκλογή του 
Όλαντ στην προεδρία θα μπο-
ρούσε να επηρεάσει θετικά την 
Ευρώπη μόνο αν καταφέρουμε 
να δημιουργήσουμε στη Γαλλία 
ένα μεγάλο κίνημα που θα στρα-
τευθεί ενάντια στην επικύρωση 
του δημοσιονομικού συμφώνου  
και ταυτόχρονα θα προωθήσει τα 
εναλλακτικά αιτήματα που συμ-
μερίζονται, σε μεγάλο βαθμό, οι 
δυνάμεις που στέκονται κριτικά 
μέσα στην Ευρώπη σήμερα. 

Θα μπορούσε επίσης να προκα-
λέσει σοβαρά προβλήματα  στο 
ισπανικό σοσιαλιστικό κόμμα, 
αλλά και στο γερμανικό σοσιαλδη-
μοκρατικό κόμμα, το οποίο στην 
πραγματικότητα οραματίζεται 
έναν «μεγάλο συνασπισμό» με τη 
Μέρκελ στις εκλογές του 2013. Ο 
πρόεδρος του τελευταίου, ο Γκά-
μπριελ, δήλωσε, με την ευκαιρία 
της παρουσίας του σε μια συνά-
ντηση στο Παρίσι, ότι η εκλογική 
αναμέτρηση της Γαλλίας πρόκει-
ται να δημιουργήσει μια δυναμι-

κή που θα αλλάξει την Ευρώπη. 
Επιπλέον επιβεβαίωσε πως συμ-
μερίζεται την κριτική που ασκεί 
ο Ολάντ στο δημοσιονομικό σύμ-
φωνο, το οποίο πρέπει να πλαισιω-
θεί από ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες 
υπέρ της ανάπτυξης και της ενί-
σχυσης της απασχόλησης.

Ένας από τους βασικούς στόχους 
του  ΜΑ είναι η αποτροπή της επι-
κύρωσης του δημοσιονομικού 
συμφώνου από τη Γαλλία, και την 
ίδια στιγμή η ενίσχυση των κινη-
τοποιήσεων, σε όλη την Ευρώπη, 
εκείνων των δυνάμεων που θέ-
λουν μια αλλαγή  της νεοφιλελεύ-
θερης λογικής.

Τη συνέντευξη πήρε η Βαγγία Λυ-
σικάτου.
Μετάφραση: Λουδοβίκος Κωτσο-
νόπουλος, Έλενα Παπαδοπού-
λου
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

Η «Δημοκρατία 
της Βαϊμάρης». 
Αλλάζοντας το 
παρελθόν στο βωμό 
του παρόντος..

Εκδήλωση του ΙΝΠ, Αθήνα, 6 Απρι-
λίου

Τα γεγονότα που οδήγησαν 
στην ανάληψη της εξουσίας 

α π ό  τ ο ν  Χ ί τ λ ε ρ  κ α ι  τ η ν 
επακόλουθη ανατροπή της 
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας 
στη Γερμανία το 1933, της 
Δημοκρατίας της Βαϊμάρης 
όπως έμεινε να αποκαλείται, 
επανέρχονται συχνά τον τελευταίο 
καιρό στο λόγο των πολιτικών 
και δημοσιογραφικών ελίτ της 
Ελλαδας με στόχο τη σύνδεση 
τους με τις τρέχουσες πολιτικές 
εξελίξεις. Χρησιμοποιείται μία 
συγκεκριμένη πρόσληψη των 
γεγονότων της πτώσης της 
Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, στο 
πλαίσιο της οποίας η ευθύνη 
αποδίδεται στην ταυτόχρονη 
επίθεση που δέχθηκε το καθεστώς 
από «ακραίες» πολιτικές δυνάμεις, 
τους Ναζί και τους κομμουνιστές. 
Η συγκεκριμένη πρόσληψη 
ε ρ γ α λ ε ι ο π ο ι ε ί τ α ι  σ ή μ ε ρ α 
εξαιρετικά επιφανειακά (αλλά, 
λόγω της έντασης της συγκυρίας, 
πολύ σκληρά) στο πλαίσιο του 
δημόσιου διαλόγου προκειμένου 
ν α  σ υ γ κ ρ ο τ ή σ ε ι  τ ε χ ν η τ έ ς 
αναλογίες και παραλληλισμούς, 
π ο υ  έ χ ο υ ν  ω ς  σ τ όχ ο  ν α 
ερμηνεύσουν την παρούσα 
πολιτική πραγματικότητα, αλλά 
και να διαμορφώσουν ένα πλαίσιο 
κατεύθυνσης της εκλογικής 
συμπεριφοράς των πολιτών 
στις επικείμενες βουλευτικές 
εκλογές.

Για να αναλυθούν τόσο οι 
πραγματικές διαστάσεις των 
γεγονότων που οδήγησαν στην 
πτώση της Δημοκρατίας της 
Βαϊμάρης όσο και η δυνατότητα 
σύνδεσης τους με τη συγκυρία 
στην Ελλάδα, το Ινστιτούτο Νίκος 
Πουλαντζάς πραγματοποίησε 
στις 6 Απριλίου, στο Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, εκδήλωση υπό 
τον τίτλο «Η Δημοκρατία της 
Βαϊμάρης και  οι  σημερινές 
“αναβιώσεις” της». Στη συζήτηση, 
την οποία συντόνισε ο Γεράσιμος 
Κ ο υ ζ έ λη ς ,  κα θ ηγ η τ ή ς  σ το 
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης 
και Δημόσιας Διοίκησης στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, το 
λόγο πήραν διαδοχικά οι: Χρήστος 
Χατζηιωσήφ, καθηγητής στο 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
σ το Πανεπισ τήμιο Κρήτης, 
Δ η μ ο σ θ έ ν η ς  Π α π α δ ά τ ο ς -
Αναγνωστόπουλος, υποψήφιος 
διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης 
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και 
αρχισυντάκτης του πόρταλ RED 
Notebook, Μανόλης Αγγελίδης, 
καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής 
Επιστήμης και Ιστορίας στο 
Πάν τειο  Πανε πισ τήμιο και  
Κατερίνα Καρακάση, επίκουρη 
καθηγήτρια στο Τμήμα Γερμανικής 
Γλώσσας  και Φιλολογίας στο 
Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο Γεράσιμος Κουζέλης, στην 
ε ν α ρ κ τ ή ρ ι α  ο μ ι λ ί α  τ ο υ , 
παρουσίασε τη βασική μέριμνα 
της εκδήλωσης να απαντήσει στις 
κυρίαρχες αναγνώσεις της πτώσης 
της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης. 
Ανέδειξε την πτυχή των μεγάλων 
ανατροπών στη φιλοσοφία και 
τις επιστήμες που χαρακτήρισαν 
τη Βαϊμάρη, ενώ υποστήριξε ότι η 
Αριστερά όχι μόνο δεν ευθύνεται 
για την πορεία προς το ναζισμό 

αλλά μάλλον υπερέβαλλε στην 
ανεκτικότητα που επέδειξε 
απέναντι στους εχθρούς της 
Δημοκρατίας.  Τέλος, αναφέρθηκε 
σε στοιχεία της περιόδου που 
διανύουμε, τα οποία καθιστούν 
επίκαιρη τη συζήτηση για την 
αντιδημοκρατική εκτροπή στη 
Γερμανία του Μεσοπολέμου, όπως 
την αγριότητα της καπιταλιστικής 
εκμετάλλευσης, την ενίσχυση των 
κατασταλτικών μηχανισμών, την 
έντονη απαίτηση από την πλευρά 
της εξουσίας προς τους πολίτες για 
νομιμοφροσύνη  έστω και χωρίς 
ίχνος κοινωνικής συναίνεσης, 
και την  κρίση της έννοιας της 
δημοκρατίας.

Ο Χρήστος Χατζηιωσήφ, κατ’ 
αρχήν παρατήρησε ότι γενικώς 
σ τις  συζητήσεις  διαφόρων 
θ ε μ ά τ ω ν  π ο υ  α φ ο ρ ο ύ ν 
γεγονότα του παρελθόντος, 
συμπεριλαμβανομένου αυτού 
της συγκεκριμένης εκδήλωσης, 
γίνεται συχνά κατάχρηση των 
ισ τορικών ανα λογιών.  Στη 
συνέχεια, υποστήριξε ότι η 
Δημοκρατία  της  Βαϊμάρης 
αποτελεί μεν μια χαμένη ευκαιρία, 
αλλά σε καμία περίπτωση έναν 
χαμένο παράδεισο όπως έχει 
κατασκευαστεί στη συλλογική 
μνήμη εκ των υστέρων, σε μεγάλο 
βαθμό λόγω της ανάμνησης της 
πνευματικής ζωής της περιόδου. 
Το επιχείρημα ότι τα «άκρα» 
έχουν την πλήρη ευθύνη για 
την ανατροπή της Δημοκρατίας 
της Βαϊμάρης αθωώνει όλες 
τις λεγόμενες «μετριοπαθείς» 
πολιτικές δυνάμεις και εξαφανίζει 
το δικό τους ρόλο, εμφανίζοντας 
τες απλώς ως αναγκασμένες να 
συνεργαστούν με τον Χίτλερ. 
Όμως, ήταν η δράση αυτών των 
κομμάτων 
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(Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα 
του Κέντρου και Σοσιαλδημοκρά-
τες)  που άνοιξε το δρόμο για την 
άνοδο του Χίτλερ, δημιουργώντας 
ένα ευνοϊκό υλικό και ιδεολογικό 
υπόστρωμα για τους Ναζί. Ενώ εμ-
φανίζονταν «μετριοπαθή» ως προς 
την απροθυμία τους να θίξουν πα-
γιωμένες καταστάσεις στις σφαί-
ρες της ιδιοκτησίας και της εξου-
σίας, ήταν απολύτως ακραία στο 
ζήτημα της καταστολής των κοι-
νωνικών αντιστάσεων. Χαρακτη-
ριστική της «ηπιότητας» του κα-
θεστώτος   ήταν η άρνησή της να 
εθνικοποιήσει τα ανθρακωρυχεία 
προκειμένου να μη θιγεί το ιερό 
δικαίωμα της ατομικής ιδιοκτησί-
ας, σε συνδυασμό με την σκληρή 
στρατιωτική καταστολή της απερ-
γίας των ανθρακωρύχων κατά την 
οποία λειτούργησαν ακόμα και 
κινητά στρατοδικεία που δίκαζαν 
και εκτελούσαν επί τόπου, με τε-
λικό απολογισμό 1000 νεκρούς. 
Ταυτόχρονα, η στάση των «μετριο-
παθών» κομμάτων υπήρξε επίσης 
εξαιρετικά ασταθής. Το Σοσιαλδη-
μοκρατικό Κόμμα απέρριπτε τον 
Χίντεμπουργκ, μετά τον στήριζε 
για την Προεδρία της Δημοκρατί-
ας εναντίον του Χίτλερ και έπειτα 
θεωρούσε πως η  κοινοβουλευτική 
άνοδος του Χίτλερ θα ήταν προτι-
μότερη από μία προεδρική δημο-
κρατία υπό τον Χίντεμπουργκ. Το 
οικονομικό υπόβαθρο της Βαϊμά-
ρης ανέδειξε, επίσης, ότι η στήριξη 
του Χίτλερ δεν ήταν μια παθητική 
αλλά μια επιθετική ενέργεια. Η 
κυβέρνηση, χρησιμοποιώντας το 
επιχείρημα ότι το εργατικό κόστος 
είχε ανέβει πολύ με αποτέλεσμα 
να πλήττονται οι εξαγωγές της Γερ-
μανίας (ενώ η αλήθεια είναι πως 
εκείνη την περίοδο το ποσοστό 
της Γερμανίας στο σύνολο των πα-
γκόσμιων εξαγωγών είχε ανέβει), 
αποφάσισε την αύξηση της φορο-
λογίας και τις μειώσεις μισθών και 
συντάξεων, ενώ την ίδια στιγμή 

ενίσχυε με υψηλές επιδοτήσεις 
τους μεγάλους φεουδάρχες της 
Πρωσίας. Το αποτέλεσμα αυτών 
των πολιτικών ήταν η εκτίναξη 
του ποσοστού ανεργίας το 1932 
στο 40%. Επομένως, επρόκειτο για 
μία επίθεση εναντίον της εργατι-
κής τάξης της ίδιας της Γερμανίας, 
που προέκτασή της ήταν η ενερ-
γητική υποστήριξη της ανόδου 
του Χίτλερ, σε αντιπαραβολή με το 
εργατικό κίνημα. Αυτήν την πολιτι-
κή εξέλιξη διευκόλυνε η αντιδημο-
κρατική πρακτική της κατάχρησης 
του δικαιώματος του προέδρου 
του Ράιχ να εκδίδει διατάγματα 
και να κυβερνάει δια αυτών υπο-
καθιστώντας τη Βουλή, γεγονός 
που δημιούργησε ένα ιδεολογικό 
κλίμα που νομιμοποίησε τις θέσεις 
και την άνοδο των Ναζί.

Ο Δημοσθένης Παπαδάτος – 
Αναγνωστόπουλος κατέδειξε 
αφενός πως η  ε ικόνα της 
Δημοκρατίας της Βαϊμάρης ως 
ενός ανώτερου δημοκρατικού 
κ α θ ε σ τ ώ τ ο ς  σ υ ν ι σ τ ά 
μεταγενέστερη κατασκευή και 
αφετέρου πως ο ίδιος τρόπος 
συγκρότησής της την έκανε 
ευεπίφορη σε εξελίξεις σαν αυτές 
που οδήγησαν στην πτώση της. 
Στο πλαίσιο του καθεστώτος 
υ π ή ρ ξ α ν  δ η μ ο κ ρ α τ ι κ έ ς 
κατακτήσεις, όπως η επέκταση 
του εκλογικού δικαιώματος 
στις γυναίκες, η καθιέρωση 
ενός αναλογικού εκλογικού 
συστήματος, η εγγύηση του 
εργατικού οκταώρου, η γενίκευση 
των συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας και η θεσμοθέτηση 
του δικαιώματος δημιουργίας 
εργοστασιακών επιτροπών και 
συνεταιρισμών των αγροτών, 
ως αποτύπωμα άλλωστε και των 
επαναστατικών κινημάτων που 
εκδιπλώθηκαν μετά την ήττα της 
Γερμανίας στον Α΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Από την άλλη πλευρά 
όμως, λόγω και της στάσης των 

σοσιαλδημοκρατών οι οποίοι δεν 
επιθυμούσαν την ανάπτυξη μίας 
διαδικασίας τύπου Οκτωβριανής 
Επανάστασης στη Γερμανία και 
θεωρούσαν τον μπολσεβικισμό ως 
τον κύριο εχθρό της Δημοκρατίας, 
ο εκσυγχρονισμός της διοίκησης 
του κράτους υπήρξε ονομαστικός. 
Διατηρήθηκαν πολλά από τα 
στοιχεία της προηγούμενης 
κατάστασης, που τελικά άφηναν 
ανέγγιχτο ένα πολιτικό και 
στρατιωτικό προσωπικό με έντονη 
αποστροφή προς τη δημοκρατία. 
Μια σειρά μεταρρυθμίσεων 
που θα εκδημοκράτιζαν το 
ρόλο του σ τρατού έμειναν 
απλώς εξαγγελίες, η Κεντρική 
Εργατική Ένωση που ιδρύθηκε 
περιελάμβανε και τις εργοδοτικές 
οργανώσεις ενώ στα αγροτικά 
σ υ μ β ο ύ λ ι α  σ υ μ μ ε τ ε ί χ α ν 
ταυτόχρονα  μεγαλοκτηματίες, 
μεσαίοι και μικροί κτηματίες και 
εργάτες γης, προς εξυπηρέτηση 
της πρωσικής αντιδημοκρατικής 
φεουδαρχίας. Οι υπερεξουσίες 
του Προέδρου του Ράιχ, που 
μπορού σε να  κυβερνά με 
διατάγματα έκτακτης ανάγκης 
και να καταλύει τη Βουλή κατά 
το δοκούν, συμπληρώνουν την 
εικόνα. Τέλος, η περίφημη θεωρία 
της σύγκρουσης των «άκρων», 
φαίνεται πως δεν αποτελεί 
επαρκή εξήγηση για την πτώση 
της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, 
αφού καταδεικνύεται έντονα 
πως για το ίδιο το καθεστώς 
τα δύο «άκρα» που έβαλαν 
εναντίον του δεν θεωρούνταν 
εξίσου εχθρικά.  Αντιθέτως, 
ήταν σαφής η προτίμηση τους 
καθεστώτος στους Ναζί, στους 
οποίους άνοιξε το δρόμο για την 
εξουσία με μια σειρά ενέργειες, 
όπως το κάλεσμα στα ακροδεξιά 
«Ελεύθερα Σώματα» (Freikorps) 
να καταστείλουν την εξέγερση 
των Σπαρτακιστών και το ότι τα 
πραξικοπήματα των ακροδεξιών 
– το 1920, το 1923 και αργότερα– 
αντιμετωπίζονταν ήπια.. 

7
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 Τέλος, η επιμονή στην ανάδειξη 
της ένοπλης δράσης των κομμου-
νιστών αποκρύπτει το ότι λόγω 
της αποδυνάμωσης του στρατού, 
όλες οι πολιτικές δυνάμεις, ακόμη 
και οι σοσιαλδημοκράτες, διέθε-
ταν ένοπλους βραχίονες. Μάλιστα, 
αυτή του ΚΚ δεν περιλαμβανόταν 
στις πιο ισχυρές.

Ο Μανόλης Αγγελίδης παρουσία-
σε και ανέλυσε τη διαμάχη μεταξύ 
Καρλ Σμιτ και Χέρμαν Χέλερ για 
την ερμηνεία του Συντάγματος και 
των δικαιωμάτων του Προέδρου 
της χώρας. Η διαμάχη αυτή απο-
τέλεσε στην πραγματικότητα μία 
σύγκρουση για την ίδια τη φύση 
του Δικαίου, τις πηγές του και τη 
σχέση του με την εξουσία. Στις 20 
Ιουλίου 1932, ο στρατάρχης φον 
Χίντενμπουργκ, Πρόεδρος του 
Γερμανικού Ράιχ, επικαλούμενος 
την πολιτική αναταραχή στην 
Πρωσία εξέδωσε προεδρικό δι-
άταγμα για την «αποκατάσταση 
της δημόσιας τάξης», ορίζοντας 
επίτροπο τον Καγκελάριο Φραντς 
φον Πάπεν. Έτσι, καταργήθηκε 
η κυβέρνηση συνασπισμού της 
Πρωσίας που θα μπορούσε να 
αποτελέσει το πιο σημαντικό ανά-
χωμα απέναντι στους Ναζί. Κατά 
την εξέταση του θέματος από 
το Συνταγματικό δικαστήριο, το 
οποίο και δικαίωσε την κυβέρνη-
ση του Ράιχ, διασταυρώθηκαν οι 
αντιλήψεις του Σμιτ και του Χέλερ, 
που εκπροσωπούσαν νομικά τις 
δύο πλευρές, Ράιχ και κυβέρνηση 
της Πρωσίας αντιστοίχως. Ο Σμιτ 
επέμεινε σε μία περισσότερο αυ-
ταρχική πρόσληψη του Δικαίου. 
Αναγνώρισε τον Πρόεδρο του Ράιχ 
ως τον μόνο αρμόδιο να αποφα-
σίσει για την συνταγματικότητα 
του διατάγματος και υποστήριξε 
πως η απόφασή του, ως πολιτική 
απόφαση μάλιστα, δεν μπορεί να 
υφίσταται νομικούς περιορισμούς, 
καθώς η κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης εκμηδενίζει κάθε κανόνα. Εί-

ναι ενδεικτικό πως ο Σμιτ θεώρησε 
απολύτως συμβατές τις θέσεις του 
με την συνεπακόλουθη άνοδο των 
Ναζί στην εξουσία. Αντιθέτως, η 
άποψη του Χέλερ κατέδειξε την 
προφανή πολιτική στόχευση της 
απόφασης του προέδρου του Ράιχ 
να πλήξει το Σοσιαλδημοκρατικό 
κόμμα και να ενισχύσει τους Ναζί. 
Ο Χέλερ βασιζόταν ουσιαστικά 
στη διάκριση τυπικής νομιμότη-
τας – κοινωνικής και ηθικής νομι-
μοποίησης του κανόνα και απέρρι-
πτε την απογύμνωση του δικαίου 
από την ηθική του διάσταση, όπως 
πρότεινε ο Σμιτ. Υποστήριζε πως 
οι αρχές του Δικαίου πρέπει να 
είναι γνωστές στους υπηκόους 
και να ανταποκρίνονται σε ηθικές 
αρχές που δικαιώνουν, έτσι, την 
αξίωση τους στην νομιμοφροσύ-
νη, σε αντίθεση με τον κυνισμό της 
επιβολής της εξουσίας και της δια-
τήρησης της κρατικής υπόστασης, 
τα οποία προέτασσε ο Σμιτ.

Τέλος, η Κατερίνα Καρακάση μίλη-
σε για την ανάδυση νέων καλλιτε-
χνικών ρευμάτων στη Γερμανία 
που αποτέλεσε αντίδραση στη 
βαθιά συστημική κρίση που ζούσε 
η χώρα μετά το 1918. Τα νέα ρεύ-
ματα αναδεικνύουν την πολιτική 
λειτουργία της καλλιτεχνικής δη-
μιουργίας και εξετάζουν τη σχέση 
τους με την παράδοση της τέχνης, 
η οποία είναι αστική, αμφισβητώ-
ντας την. Οι κοινωνοί  των νέων 
καλλιτεχνικών ρευμάτων θέλουν 
να κάνουν το προλεταριάτο όχι 
απλώς αντικείμενο της τέχνης 
αλλά και παραγωγό της, ώστε αυτό 
να αφυπνιστεί πολιτικά. Καταλλη-
λότερος χώρος για την ανάπτυξη 
της προλεταριακής τέχνης αποδει-
κνύεται το θέατρο. Πιο χαρακτη-
ριστική περίπτωση είναι η Σκη-
νή των Επαναστατικών Εργατών 
Βερολίνου που λειτούργησε ως 
1921, σημείωσε μεγάλη επιτυχία 
και ήταν πρωτοπόρα ως προς την 
μη ιεραρχική οργάνωσή του αλλά 

και ως προς τον τρόπο που διαχει-
ριζόταν την παράδοση, χρησιμο-
ποιώντας παραδοσιακά έργα με 
τρόπο τέτοιο, ώστε να αναδεικνύε-
ται η επαναστατικότητά τους, ακό-
μη και με αφαίρεση ή προσθήκη 
τμημάτων τους. Μία ακόμη μορφή 
ρήξης με την αστική καλλιτεχνική 
παράδοση αφορούσε την ταύτιση 
μορφής και περιεχομένου. Η πιο 
χαρακτηριστική περίπτωση ήταν 
το Νταντά. Το Νταντά ανατρέπει 
πλήρως τα παραδοσιακά μοντέλα, 
που θέλουν την ιδέα να βρίσκεται 
στο περιεχόμενο του έργου  και τη 
μορφή να είναι σύστοιχη προς το 
περιεχόμενο. Ασκεί κριτική στον 
καπιταλισμό δείχνοντας παράλλη-
λα την προοπτική μιας άλλης καλ-
λιτεχνικής γλώσσας, η οποία μας 
προκαλεί να αμφισβητήσουμε τις 
αστικές αξίες περί τέχνης και υπο-
στηρίζει πως ο καθένας μπορεί 
να είναι καλλιτέχνης και το καθετί 
έργο τέχνης. Αποτελεί επίσης ένα 
αιχμηρό σχόλιο για την χρήση της 
τέχνης ως προϊόν και για τη χρήση 
της αισθητικής και της διαφήμισης 
στην πολιτική προκειμένου να 
αποκρυφτεί το περιεχόμενό της. 
Ο ριζοσπαστισμός της έκφρασης 
του Νταντά ήταν τέτοιος που η 
Μεγάλη Έκθεση Νταντά του 1920 
όχι απλώς σόκαρε τους επισκέ-
πτες και εξόργισε τις Αρχές αλλά 
οδήγησε ακόμη και το Κομμουνι-
στικό Κόμμα να την χαρακτηρίσει 
ως «επίδειξη διαστροφής». Η πολι-
τική λειτουργία του Νταντά όμως 
αποτυπωνόταν ευθαρσώς σε ένα 
σύνθημα που ήταν γραμμένο σε 
ένα έκθεμα: «Το Νταντά πολεμάει 
στο πλάι του επαναστατικού προ-
λεταριάτου».

Τις εισηγήσεις ακολούθησε μια 
εκτεταμένη συζήτηση με το κοι-
νό, η οποία κατέδειξε το μεγάλο 
ενδιαφέρον που συγκέντρωσε το 
θέμα της εκδήλωσης.

Σ.Π.
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Η Κοινή Κοινωνική 
Συνδιάσκεψη. Μια 
συνάντηση για τον 
πανευρωπαϊκό 
συντονισμό των 
κινημάτων και των 
λύσεων. 

Βρυξέλλες, 29-30 Μαρτίου 
2012

Στις 29 και  30 Μαρτίου, 
πραγματοποιήθηκε σ τις 

Βρυξέλλες η δεύτερη Κοινή 
Κοινωνική Συνδιάσκεψη(Joint 
Social Conference), με πλήθος 
συμμετοχών από πολλές χώρες 
της Ευρώπης. Προσωπικότητες, 
διανοούμενοι ,  οργανώσεις , 
κινήματα αλλά και εργατικά 
συνδικάτα, έδωσαν το παρόν 
με στόχο να θέσουν τη βάση για 
μία δημιουργική και χρήσιμη 
συζήτηση σε πανευρωπαικό 
επίπεδο σχετικά με ζητήματα 
όπως το χρέος, το δικαίωμα της 
συλλογικής διαπραγμάτευσης, 
τον ρόλο που πρέπει να έχει η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 
τη φορολογική δικαιοσύνη, 
την υπεράσπιση των δημόσιων 
υ π η ρ ε σ ι ώ ν,  τ ο  έ λ λ ε ι μ μ α 
δημοκρατίας των ευρωπαϊκών 
θεσμών. 

Το διήμερο ξεκίνησε το πρωί της 
29ης Μαρτίου, με την παρουσίαση 
του προγράμματος από τους 
διοργανωτές, και συνεχίστηκε με 
συζητήσεις . Κοινός παρονομαστής 
των τοποθετήσεων στο σύνολο 
σχεδόν των συζητήσεων, ήταν 
η ανάγκη ανάληψης κοινών 
πρωτοβουλιών. Μεταξύ των 
σημείων που αποτυπώθηκαν  
στην τελική διακήρυξη είναι ότι η 
συλλογική διαπραγμάτευση σαν 
αξία αποτελεί κεντρικό στοιχείο 
της δημοκρατίας. Παράλληλα, το 

ζήτημα του χρέους, εξεταζόμενο 
υπό ταξική οπτική, θέτει στην 
ατζέντα και το ζήτημα της 
φορολογικής δικαιοσύνης. Η 
Συνδιάσκεψη διεκδικεί να μπει 
τέλος στις πολιτικές λιτότητας και 
να προωθηθεί ένα εναλλακτικό 
μοντέλο ανάπτυξης με σεβασμό 
στα κοινωνικά δικαιώματα και 
τις δημόσιες υπηρεσίες. Ένα 
μοντέλο, όπως αναφέρεται στην 
τελική διακήρυξη, με σεβασμό 
στο περιβάλλον, την κοινωνία και 
τη δημοκρατία.

 Οι νέες τεχνολογίες διευκολύνουν 
το σχεδιασμό ενός μοντέλου 
που δεν θα βασίζεται στον 
ανταγωνισμό και την μαζική 
κατανάλωση άλλα στη δίκαιη 
κ α τ α ν ο μ ή  τ ο υ  π λ ο ύ τ ο υ . 
Και όλα αυτά φυσικά, όπως 
υπογραμμίστηκε από πολλούς 
ομιλητές κατά την διάρκεια του 
διημέρου, θα πρέπει να γίνουν σε 
πανευρωπαϊκη  κλίμακα, για να 
μπορούν να δώσουν απαντήσεις 
σ τ α  κ ο ι ν ά  π ρ ο β λ ή μ α τ α 
που αν τιμετωπί ζουμε όλοι 
ο ι  ευρ ωπαϊκοί  λαοί .  Ε ίναι 
αναμε νόμε νο η  εκρηκτική 
κοινωνική κατάσταση σε πολλές 
χώρες της Ευρώπης να δημιουργεί 
ένα ρευστό πολιτική σκηνικό, 
όπως στην Ελλάδα όπου  η 
ρευστότητα αυτή αποτυπώνεται 
μεταξύ άλλων στην δημιουργία 
καινούριων πολιτικών κομμάτων 
και στην αποσύνθεση της ΝΔ 
και του ΠΑΣΟΚ. Προκύπτει 
λοιπόν η ανάγκη της περαιτέρω 
συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
μεταξύ πολιτικών οργανώσεων, 
κοινωνικών κινημάτων και 
συνδικάτων που αντιλαμβάνονται 
την ανάγκη αυτή.

Σ.Φ.

 

Ενάντια στην 
λιτότητα, για 
μια κοινωνική, 
δημοκρατική, 
και οικολογική 
Ευρώπη.

Εναλλακτική Ευρωπαϊκή 
Σύνοδος, Βρυξέλλες, 30-31 
Μαρτίου 2012

Η ανάγκη για κοινές διεκδικήσεις 
και συντονισμό των δράσεων 

στην Ευρώπη γίνεται ολοένα και 
πιο πιεστική όσο η οικονομική, 
πολιτική και κοινωνική κρίση 
εντείνονται. Στη βάση αυτής 
της διαπίστωσης το Κόμμα της 
Ευρωπαϊκής Αρισ τεράς και 
το δίκτυο transform! europe 
συνδιοργάνωσαν μια μεγάλη 
Ευρωπαϊκή Εναλλακτική Σύνοδο 
στις 30 και 31 Μαρτίου στις 
Βρυξέλλες αμέσως μετά τη 
λήξη των εργασιών της Κοινής 
Κοινωνικής Συνδιάσκεψης,

« Α ν τ ι μ ε τ ω π ί ζ ο ν τ α ς  τ η ν 
λιτότητα. Οι προκλήσεις για 
μια εναλλακτική Ευρώπη» ήταν 
το θέμα που συζητήθηκε το 
απόγευμα της Παρασκευής 30 
Μαρτίου με συμμετοχές από 
πολλές οργανώσεις, ακτιβιστές, 
συλλογικότητες.  Σημαν τική 
ήταν η ελληνική παρουσία με τη 
συμμετοχή του Ινστιτούτου Νίκος 
Πουλαντζάς, του Συνασπισμός, 
της Αυτόνομης Παρέμβασης, 
του Ινστιτούτο Εργασίας της 
ΓΣΕΕ, του ευρωβουλευτή του 
ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Χουν τή και 
του ανεξάρτητου βουλευτή 
Π. Κουρουμπλή. Συμμετείχαν 
επίσης ευρωβουλευτές της GUE/
NGL, αντιπρόσωποι της Attac, 
το transform! europe και άλλα 
ευρωπαϊκά δίκτυα ενώ ο Πιέρ 
Λοράν, πρόεδρος του ΚΕΑ
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ TOY TRANSFORM!

Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς συνδιαμορφώνει κάθε χρόνο το πρόγραμμα εργασίας του δικτύ-
ου transform! europe.  Τα τελευταία τρία χρόνια, οι δραστηριότητες του δικτύου έχουν επικεντρω-

θεί σε δύο βασικά προγράμματα: Κρίση στην Ευρώπη- Κρίση της Ευρώπης και Στρατηγικές προοπτικές 
της ριζοσπαστικής Αριστεράς στην Ευρώπη. Στη βάση αυτή διοργανώνονται, σχεδόν κάθε μήνα, σεμι-
νάρια, συνέδρια, εργαστήρια και συζητήσεις με σκοπό την πολύπλευρη προσέγγιση, αφ’ ενός της δομι-
κής καπιταλιστικής κρίσης και αφ’ετέρου της στρατηγικής των κομμάτων της ευρωπαϊκής Αριστεράς. Η 
ενότητα Ενημερωτικού Δελτίου Προγράμματα του transform! έχει σκοπό να ενημερώνει για τις κυριότε-
ρες επεξεργασίες που γίνονται στο πλαίσιο των δύο προγραμμάτων  δημοσιεύοντας διάφορα κείμενα 
και διακινώντας ενδιαφέρουσες ιδέες που αναπτύσοονται στο χώρο της ευρωπαϊκής Αριστεράς.     
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ά ν ο ι ξ ε  τ ι ς  δ ι α δ ι κ α σ ί ε ς 
αναφερόμενος στους στόχους της 
Συνόδου. Τα βασικά σημεία της 
περιλαμβάνονται στην ενότητα 
«Προγράμματα- Κρίση στην 
Ευρώπη, κρίση της Ευρώπης» του 
ενημερωτικού μας δελτίου. 

Το πρωινό της δεύτερης μέρας 
ξεκίνησε με την συζήτηση σχετι-
κά με μια εναλλακτική πρόταση 
για την οικονομική, κοινωνική 
και οικολογική πολιτική ενάντια 
στην λιτότητα. Το ζήτημα της 
απαγκίστρωσης από τις χρημα-
τοπιστωτικές αγορές άλλα και 
ο ρόλος του οικολογικού μετα-
σχηματισμού απασχόλησαν τους 
συμμετέχοντες. Η συζήτηση ανα-
νεώθηκε το απόγευμα υπό τον 

τίτλο «Πως θα αλλάξουμε την Ευ-
ρώπη- με ποιες κοινές δημοκρα-
τικές δράσεις». Ποια δημοκρατία 
θέλουμε και με ποιους θα μπορέ-
σουμε να την πετύχουμε ήταν ζη-
τήματα που έθεσαν την βάση της 
κουβέντας μεταξύ ευρωπαίων 
ακτιβιστών και αντιπροσώπων 
συλλογικοτήτων/κομμάτων. Κοι-
νός παρονομαστής των περισ-
σότερων τοποθετήσεων ήταν η 
παραδοχή ότι η Ελλάδα αυτή την 
στιγμή αποτελεί πειραματόζωο 
για το νεοφιλελεύθερο μοντέλο, 
και ότι ακολουθούν και οι άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες αν δεν ανα-
τραπεί αυτός ο σχεδιασμός. Την 
σύνοδο απασχόλησε επίσης το 
πώς είναι δυνατή μια πιο εντατι-
κή συνεργασία και συντονισμός 

των δράσεων μεταξύ των βου-
λευτών των εθνικών κοινοβου-
λίων και των ευρωβουλευτών 
στην κατεύθυνση μιας πιο απο-
τελεσματικής παρέμβασης στην 
πολιτική σκηνή.

Βίντεο με ομιλίες και συνε-
ντεύξεις που δόθηκαν  στη 
διάρκεια της Συνόδου μπορεί-
τε να βρείτε στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση: http://vimeo.
com/40374308
 

Ε.Π.  - Σ.Φ. 

ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ

Μία από τις πιο σημαντικές 
πρωτοβουλίες του προηγού-

μενου μήνα για την οργάνωση της 
στρατηγικής και των αντιστάσεων 
της Αριστεράς στην Ευρώπη ήταν 
η διοργάνωση της Εναλλακτικής 
Ευρωπαϊκής Συνόδου στις 30-31 

Μαρτίου στις Βρυξέλλες. Η ομιλία 
του Πιέρ Λοράν, προέδρου του 
Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς, 
θεωρούμε ότι συμπυκνώνει τα βα-
σικότερα διακυβεύματά της:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους 
όσους συμμετείχαν σε αυτή τη Σύ-
νοδο για τον πλούτο των απόψεών 
τους. Ακούστηκαν αυτές τις μέρες 
πολλές απόψεις, ορισμένες από τις 

οποίες συγκλίνουν και άλλες όχι. 
Αυτό είναι και το ενδιαφέρον στοι-
χείο τέτοιου είδους συναντήσεων: 
η διαφορετικότητα στις προσεγ-
γίσεις. Μια διαφορετικότητα που 
πρέπει να εκμεταλλευτούμε για να 
γίνει η δουλειά μας πιο αποτελε-
σματική. 

Μια συνάντηση σαν κι αυτή πα-
ρουσιάζει αρκετές  
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δυσκολίες και απολογούμαι για 
την απογοήτευση που θα εκφρά-
σω σε κάποια σημεία του λόγου 
μου. Σίγουρα όλοι θα προτιμού-
σαμε να συζητήσουμε πιο άμεσα, 
πιο ζωντανά για να είμαστε πιο 
εποικοδομητικοί. Για να φτιάξου-
με όμως κάτι διαρκές πρέπει να 
αφήσουμε όλες τις απόψεις να 
εκφραστούν. 

Αποφασίσαμε να πάρουμε αυτή 
την πρωτοβουλία με ένα στόχο 
στο μυαλό μας. Ο στόχος αυτός 
εκφράζεται στον φιλόδοξο τίτλο 
της: Εναλλακτική Ευρωπαϊκή Σύ-
νοδος. Αισθανθήκαμε ότι τη στιγ-
μή που η σοβαρότητα της κρίσης 
αναγνωρίζεται από όλους ήταν 
πολιτική μας ευθύνη να ανοίξου-
με έναν τέτοιο δρόμο. Αν δεν το 
κάνουμε εμείς, το πολιτικό δυναμι-
κό του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αρι-
στεράς και οι αριστερές δυνάμεις 
στην Ευρώπη, ποιός περιμένουμε 
να το κάνει; Κανείς! Καμιά άλλη πο-
λιτική δύναμη.

Έχουμε την ευθύνη να προσπα-
θήσουμε να κάνουμε πράγματα 
που μοιάζουν δύσκολα, απρόσι-
τα, αδύνατα, που είναι όμως απα-
ραίτητα. Και ακριβώς επειδή είναι 
απαραίτητα, είναι εφικτά και γι’ 
αυτό αξίζουν τον κόπο. Η πρωτο-
βουλία αυτή πέτυχε. Βρίσκονται 
εδώ πάνω από 200 συμμετέχοντες 
που εκπροσωπούν μια μεγάλη 
γκάμα εναλλακτικών δυνάμεων τις 
οποίες σήμερα θέλουμε να δούμε 
ενωμένες. 

Θα ήθελα να σταθώ σε τρεις πα-
ρατηρήσεις που έγιναν κατά τη 
διάρκεια των δύο αυτών ημερών 
για να υπογραμμίσω τον αναπό-
φευκτο χαρακτήρα της δουλειάς 
που ξεκινάμε. 
Η πρώτη αφορά την κρισιμότητα 
της κατάστασης. Ο Γκους Μασιά 
είπε στην ομιλία του: «Δεν βρι-
σκόμαστε απλά σε μια κατάστα-
ση κρίσης, αλλά σε μια κατάσταση 

ρήξης». Νομίζω ότι οι περισσότε-
ρες παρεμβάσεις επιβεβαιώνουν 
αυτή τη γνώμη. Βρισκόμαστε σε 
ένα σημείο καμπής. Βλέπουμε 
ότι αυτό που διακυβεύεται είναι η 
καταστροφή των ευρωπαϊκών κοι-
νωνικών μοντέλων, η καταστροφή 
της δημοκρατίας. Μιλώντας για 
την κατάσταση στη χώρα του, ένας 
έλληνας ομιλητής είπε ότι «δεν εί-
μαστε πολύ μακριά από το τέλος 
της δημοκρατίας». Λίγο- πολύ όλοι 
μας νιώθουμε το ίδιο.       
Η δεύτερη παρατήρηση στην 
οποία θέλω να σταθώ είναι ότι από 
εδώ που βρισκόμαστε, δεν υπάρ-
χει επιστροφή. Η κρίση δεν είναι 
συγκυριακή, δεν θα μας επιτρέψει 
δηλαδή να γυρίσουμε στην προη-
γούμενη κατάσταση με κάποιες μι-
κρές απώλειες. Η Ευρώπη που θα 
προκύψει μετά την κρίση δεν θα 
έχει καμία σχέση με την προηγού-
μενη μορφή της. Είτε οι αντιδρα-
στικές δυνάμεις θα επικρατήσουν 
μόνιμα και η Ευρώπη θα οπισθο-
δρομήσει πολλές δεκαετίες κοι-
νωνικά και δημοκρατικά, είτε θα 
καταφέρουμε, μέσα από την ταξι-
κή συσπείρωση που βρίσκεται σε 
εξέλιξη, να δώσουμε ώθηση στις 
προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις 
της Ευρώπης, να επανεφεύρουμε 
και να προωθήσουμε ένα νέο τρό-
πο λειτουργίας και ανάπτυξης της 
ΕΕ, να ανοίξουμε μια νέα περίοδο 
κοινωνικών και δημοκρατικών 
κατακτήσεων. Νομίζω ότι αυτό εί-
ναι εφικτό και είναι κάτι που δίνει 
δύναμη στον καθένα από μας να 
συνεχίσει τον αγώνα του.   

Η τρίτη παρατήρηση που θέλω να 
κάνω είναι ότι η επιτυχία της συνά-
ντησής μας, καθώς και εκείνη της 
Κοινής Κοινωνικής Συνδιάσκεψης, 
δείχνουν ότι είναι πολλές οι δυνά-
μεις που θα ήθελαν να συνεχιστεί η 
κοινή δουλειά που ξεκινήσαμε και 
θα προσπαθήσουν γι’ αυτό. 

Όλοι έρχονται κάποια στιγμή αντι-
μέτωποι με τα όριά τους. Οι πολι-

τικές οργανώσεις της Αριστεράς 
γνωρίζουν τη δύναμη και τα όριά 
τους. Οι κοινωνικές δυνάμεις και οι 
πολίτες που δραστηριοποιούνται 
σε ολόκληρη την Ευρώπη γνωρί-
ζουν τις δυνάμεις και τα όριά τους. 
Αν δεν συντονίσουμε τη δράση 
μας, δεν θα καταφέρουμε ποτέ να 
ξεπεράσουμε τα όριά μας. 

Πώς πρέπει να συνεχίσουμε λοι-
πόν;

Πολλά θέματα έχουν προκύψει. 
Τρεις κατηγορίες ζητημάτων επα-
νέρχονται διαρκώς στις παρεμβά-
σεις που έγιναν και πρέπει να απο-
τελέσουν άξονες για τη δουλειά 
και τη δράση μας.  

Η πρώτη είναι η κοινή αντίθεσή 
μας στη λιτότητα, τα δημοσιονο-
μικά σύμφωνα, τον ευρωπαϊκό 
μηχανισμό σταθερότητας που 
προβλέπεται από τις Συνθήκες…
Επειδή στο λόγο μας δεν χρησι-
μοποιούμε πάντα τις ίδιες λέξεις 
πρέπει να μιλάμε με κοινό τρόπο 
έτσι ώστε να σηματοδοτούμε ότι 
μοιραζόμαστε τους ίδιους στό-
χους. Νομίζω όμως ότι η βούλη-
σή μας να σταματήσουμε αυτή τη 
σφοδρή επίθεση λιτότητας που 
είναι κοινωνικά αβάσταχτη και δη-
μιουργεί μεγάλα οικονομικά αδι-
έξοδα για την ανάπτυξη των ευρω-
παϊκών λαών, είναι εμφανής.  

Πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτή 
η ανάγκη να απορρίψουμε τους 
μηχανισμούς λιτότητας είναι κοινή 
στους κόλπους του ΚΕΑ, τη συμμε-
ρίζονται όμως και τα περισσότερα 
συνδικάτα, η Συνομοσπονδία Ευ-
ρωπαϊκών Συνδικάτων και σχεδόν 
όλα τα ευρωπαϊκά δίκτυα. Αυτό 
δεν ίσχυε πάντα όταν εισάγονταν 
οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες, ακόμα 
και οι πιο προβληματικές από αυ-
τές. Η ομοφωνία αυτή όσον αφορά 
την απόρριψη των υφιστάμενων 
ευρωπαϊκών πολιτικών είναι ένα 
γεγονός στο οποίο πρέπει να 
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σταθούμε γιατί μας δίνει την ευ-
καιρία για νέες κοινές δράσεις και 
συγκλίσεις. 

Η δεύτερη κατηγορία ζητημάτων 
που επανέρχεται ξανά και ξανά 
στις συζητήσεις μας είναι η αδή-
ριτη ανάγκη να αποτοξινωθεί το 
ευρωπαϊκό μοντέλο από την οικο-
νομική λογική στις επιχειρήσεις, 
στους κρατικούς προϋπολογι-
σμούς, στο τραπεζικό σύστημα, 
στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα. Ο ρόλος της ΕΚΤ στην επι-
βολή στρατηγικών επί τη βάσει 
της κερδοφορίας και της υποτα-
γής της πολιτικής στην οικονομία 
τονίστηκε πολλές φορές. Έχουμε 
να δώσουμε μια πολύ σημαντική 
μάχη. Πρέπει να σημειωθεί ότι 
κατά την τελευταία περίοδο οι 
δράσεις που στρέφονται ενάντια 
στις μεγάλες ιδιωτικές τράπεζες 
και την πολιτική της ΕΚΤ έχουν 
πολλαπλασιαστεί στην Ευρώπη. 
Οι δράσεις αυτές όμως πρέπει να 
αναπτυχθούν με την πάροδο του 
χρόνου, να πάρουν σάρκα και 
οστά για να αποκτήσουν ξανά οι 
πολίτες τον έλεγχο των τραπεζών 
και της χρηματοοικονομίας, της 
χρήσης του χρήματος στην Ευ-
ρώπη.  
 
Η τρίτη κατηγορία ζητημάτων 
αφορά τη δημοκρατία. Όλοι οι 
ομιλητές αναφέρθηκαν σ΄ αυτό το 
θέμα. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο 
μεγάλης υποχώρησης, δήμευσης 
των δημοκρατικών μας δικαιωμά-
των, παράκαμψης των δημοκρα-
τικών θεσμών. Σήμερα, πολλές  
ευρωπαϊκές χώρες κυβερνώνται 
από μη-εκλεγμένους τεχνοκράτες. 
Μπορεί στην Ελλάδα να γίνονται 
εκλογές, στην Ιταλία όμως η κυ-
βέρνηση Μόντι θα διατηρηθεί για 
τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμα. Μι-
λάμε για μια κυβέρνηση που δεν 
εκλέχθηκε ποτέ και που θα διοι-
κεί για ενάμιση χρόνο μια από τις 
μεγαλύτερες δημοκρατικές χώρες 
στην καρδιά της Ευρώπης. Αυτή εί-

ναι μια εντελώς νέα και εξαιρετικά 
ανησυχητική κατάσταση. Ωστό-
σο, οι μηχανισμοί παράκαμψης 
της δημοκρατίας είναι πολύ πιο 
ευρείς και διαδεδομένοι. Κάποιος 
ομιλητής αναφέρθηκε στη «εποχή 
της μεταδημοκρατίας». Πράγματι, 
για μας η ανάκτηση – και όχι απλά 
η υπεράσπιση- της δημοκρατίας 
πρέπει να βρίσκεται στην ημερή-
σια διάταξη.

Πρέπει λοιπόν να ακολουθήσουμε 
μια νέα πολιτική διαδικασία. Πρέ-
πει να κερδίσουμε ξανά την πολιτι-
κή! Με αυτή τη φιλοδοξία, με αυτό 
τον αμοιβαίο σεβασμό, και με τις 
πολλές ιδέες που έχουμε, πρέπει 
να τραβήξουμε μπροστά!

Ας προσπαθήσουμε να αξιοποι-
ήσουμε με τον καλύτερο τρόπο 
αυτό το διήμερο. Σας ευχαριστώ 
όλους και όλες. 

Ε.Π.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ  
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Αυτόν τον μήνα με αφορμή την 
διεξαγωγή του πρώτου γύρου 
των προεδρικών εκλογών στη 
Γαλλία δημοσιεύουμε ένα κομ-
μάτι της ομιλία του Πατρίς Κοέν 
Σεάτ, προέδρου του Espaces 
Marx, σχετικά με την ιστορία της 
στρατηγικής των συμμαχιών στο 
Γαλλικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Το 
κείμενο παρουσιάσθηκε για πρώ-
τη φορά τον Μάιο του 2011 στο 
Βερολίνο, σε ένα σεμινάριο που δι-
οργάνωσαν από κοινού το δίκτυο 
transform!europe και το Ίδρυμα 
Ρόζα Λούξεμπουργκ, στο πλαίσιο 
του προγράμματος Στρατηγικές 
Προοπτικές της Ριζοσπαστικής 
Αριστεράς στην Ευρώπη.

[ …]Το μεγαλύτερο μέρος της 
«ριζοσπαστικής» Αριστεράς στην 
Γαλλία ακολουθεί από το 2008 
την στρατηγική οικοδόμησης 
ενός «αριστερού μετώπου». Πρό-
κειται για μια συμμαχία του Γαλ-
λικού Κομμουνιστικού Κόμματος 
(ΓΚΚ), του Αριστερού Κόμματος, 
που προέκυψε το 2008 από μια 
μικρή ομάδα προερχόμενων από 
το Σοσιαλιστικό Κόμμα και από 
κάποιους πρώην Πρασίνους, και 
διάφορες μικρές οργανώσεις. Το 
Αριστερό Μέτωπο, υπό αυτή τη 
μορφή, συμμετείχε σε μια σειρά 
εκλογικών αναμετρήσεων, κατά 
βάση αυτοδιοικητικών και ευρω-
εκλογών, με μέτρια αποτελέσματα, 
αλλά ελαφρώς βελτιωμένα σε σχέ-
ση με τις προηγούμενες αντίστοι-
χες εκλογές.

Για το Κομμουνιστικό Κόμμα, αυτή 
η νέα κατάσταση είναι αποτέλε-
σμα μιας μακράς ιστορίας προ-
σπαθειών οικοδόμησης αριστε-
ρών συμμαχιών. 

Στη δεκαετία του ‘30, το Κομμου-
νιστικό Κόμμα Γαλλίας δημιούρ-
γησε το «Λαϊκό Μέτωπο», ένα 
είδος αριστερής ένωσης (κυρίως 
μεταξύ κομμουνιστών και σοσια-
λιστών) ως απάντηση στην άνοδο 
του φασισμού, το οποίο κέρδισε 
τις εκλογές. Η επιτυχία αυτής της 
στρατηγικής και ο ρόλος που δια-
δραμάτισε το ΚΚΓ στην Αντίσταση, 
το ανέδειξε, τα μεταπολεμικά χρό-
νια, στην κύρια και κατ’ ουσία στη 
μόνη πολιτική δύναμη του «κοινω-
νικού μετασχηματισμού», για να 
χρησιμοποιήσουμε μια γαλλική 
έκφραση (που δεν χρησιμοποι-
εί πλέον τον όρο «ριζοσπαστική 
Αριστερά»). Μετά τον πόλεμο  το 
ΚΚΓ ήταν το κυρίαρχο Αριστερό 
Κόμμα, με ποσοστά που άγγιζαν 
το 28%.

Στη δεκαετία του ’60, όταν ο στρα-
τηγός Ντε Γκωλ ανήλθε στην εξου-
σία, το ΚΚΓ προσπάθησε να
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δώσει μια πολιτική απάντηση. 
Εμπνεόμενο από το «Λαϊκό Μέ-
τωπο» προώθησε την ιδέα μιας 
Ένωσης της Αριστεράς. Το τέλος 
αυτής της προσπάθειας ήρθε το 
1968 και οι προεδρικές εκλογές 
του 1969, έδωσαν στο Γαλλικό 
Παράρτημα της Σοσιαλιστικής Δι-
εθνούς (SFIO, Section Française de 
l’Internationale Ouvrière), το κατα-
στροφικό ποσοστό του 5%, ενώ το 
ΚΚΓ εξασφάλισε πάνω από 20%. 
Στην συνέχεια οι σοσιαλιστές, με 
επικεφαλής τον Φρανσουά Μιτε-
ράν, σχημάτισαν ένα νέο κόμμα, 
το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο 
είναι μετεξέλιξη του SFIO, και το 
1972 υπέγραψαν μαζί με το ΚΚΓ 
και την Ριζοσπαστική Αριστερά 
ένα «Κοινό Πρόγραμμα».

Με αυτή τη σύσταση, η Αριστερά 
κέρδισε τις εκλογές του 1981. Ο 
Φρανσουά Μιτεράν εκλέχθηκε 
Πρόεδρος της Πέμπτης Δημοκρα-
τίας επικρατώντας του απερχόμε-
νου Προέδρου Βαλερί Ζισκάρ ντ 
‘Εστέν. Στο Γαλλικό κοινοβούλιο 
αναδείχθηκε μια αριστερή πλειο-
ψηφία και το ΚΚΓ, σε αντίθεση με 
την επιλογή του Λαϊκού Μετώπου 
το 1936, αποφάσισε να πάρει μέ-
ρος στην κυβέρνηση.

Ωστόσο, αυτή η αριστερή νίκη συ-
νοδεύτηκε από μια απότομη πτώ-
ση της εκλογικής επιρροής του 
ΚΚΓ. Τα ποσοστά του από ελαφρώς 
μεγαλύτερα του 20% έπεσαν στο 
15% και στη συνέχεια, στις ευρω-
παϊκές εκλογές του 1984, στο 10%. 
Η εξέλιξη αυτή οδήγησε σε μια 
διένεξη στο εσωτερικό του ΚΚΓ, η 
οποία συνεχίζεται έκτοτε, σχετικά 
με τη στρατηγική των συμμαχιών, 
τη συμμετοχή στην κυβέρνηση 
καθώς και για τα γενικά αίτια των 
εκλογικών απωλειών.

Ως αποτέλεσμα το ΚΚΓ αποχώρη-
σε από την κυβέρνηση το 1984. 
Η Αριστερά ηττήθηκε το 1986, 

αλλά ο Φρανσουά Μιτεράν κα-
τόρθωσε να επανεκλεγεί το 1988 
και στις αμέσως επόμενες εκλο-
γές η Αριστερά είχε και πάλι την 
πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση. 
Παρόλα αυτά, η αποχώρηση από 
την κυβέρνηση δεν βελτίωσε την 
εκλογική παρουσία του ΚΚΓ. Με 
ποσοστό μικρότερο από 7% στις 
προεδρικές εκλογές, οι πτωτικές 
τάσεις οξύνθηκαν, συνοδευόμε-
νες από μια σταδιακή μείωση της 
παρουσίας του ΚΚΓ στην τοπική 
αυτοδιοίκηση.

Η Αριστερά συνέχισε να δέχεται 
δριμεία πλήγματα στις βουλευτι-
κές εκλογές του 1993, καθώς και 
στις προεδρικές του 1995. Ο κομ-
μουνιστής υποψήφιος Πρόεδρος 
κατόρθωσε να αυξήσει ελάχιστα 
το ποσοστό του, που έφτασε κο-
ντά στο 9%, στηρίζοντας την εκλο-
γική του εκστρατεία στον σύνθη-
μα «νέος Κομμουνισμός». Αυτές 
οι εξελίξεις αναζωπύρωσαν τη 
συζήτηση για τα αίτια της παρατε-
ταμένης αδυναμίας του Κομμουνι-
στικού Κόμματος και τις συνέπειες 
της συμμετοχής στην κυβέρνηση. 
Παρόλα αυτά, οι εντάσεις αναχαι-
τίστηκαν, όταν ο Σιράκ διέλυσε το 
Κοινοβούλιο το 1997 οδηγώντας 
σε μια νίκη της Αριστεράς και στον 
σχηματισμό μιας «πλουραλιστικής 
αριστερής» κυβέρνησης, στην 
οποία οι Κομμουνιστές πήραν και 
πάλι μέρος, στη βάση μιας παρό-
μοιας λογικής με το 1981.

Πέντε χρόνια αργότερα, το 2002, 
οι προεδρικές εκλογές προκά-
λεσαν ένα πραγματικό σοκ. Η 
Αριστερά αποκλείστηκε από τον 
πρώτο γύρο και στον δεύτερο 
βρέθηκαν αντιμέτωποι ο απερχό-
μενος δεξιός υποψήφιος (Σιράκ) 
και ο ακροδεξιός, νεοφασίστας 
και ξενόφοβος Ζαν Μαρί Λεπέν. 
Ο κομμουνιστής υποψήφιος είδε 
το ποσοστό του να μειώνεται στο 
3,37%, οξύνοντας την περιθωριο-

ποίηση του ΚΚΓ. Η Επαναστατική 
Κομμουνιστική Λίγκα, που είχε 
απορρίψει κάθε ιδέα περί συμμα-
χίας με τους σοσιαλιστές, τα πήγε 
καλύτερα.

Το ΚΚΓ, στη συνέχεια, άλλαξε 
πορεία στη στρατηγική του και 
πρότεινε τη συσπείρωση της 
«αντινεοφιλελεύθερης» Αριστε-
ράς. Το 2004, στις περιφερειακές 
εκλογές και στις Ευρωεκλογές έγι-
νε το πρώτο, πολλά υποσχόμενο, 
βήμα: η πτωτική τάση φάνηκε να 
υποχωρεί. Το 2005, στο πλαίσιο 
μίας ακόμη ευρύτερης σύγκλισης 
(που συμπεριλάμβανε ακόμη και 
τμήμα του Σοσιαλιστικού Κόμ-
ματος), η προαναφερθείσα συ-
σπείρωση άρχισε πραγματικά να 
παίρνει μορφή κατά τη διάρκεια 
της εκστρατείας για το δημοψή-
φισμα σχετικά με την Ευρωπαϊκή 
Συνταγματική Συνθήκη. Το απο-
τέλεσμα αυτής της ιστορικής νί-
κης φάνηκε να επικυρώνει τη νέα 
στρατηγική, η οποία συνεχίστηκε 
και στις προεδρικές εκλογές του 
2007. Λόγω όμως της αδυναμίας 
να επιτευχθεί συμφωνία για έναν 
κοινό υποψήφιο Πρόεδρο, η συ-
σπείρωση αυτή διαλύθηκε. Το 
ποσοστό που έλαβε η υποψήφια 
του ΚΚΓ, Μαρί-Ζωρζ Μπυφέ, στις 
εκλογές (μόλις 1,93%), έφερε στο 
προσκήνιο το ζήτημα, που το ίδιο 
το κόμμα χαρακτήρισε ως «υπαρ-
ξιακό», του κατά πόσο δηλαδή έχει 
ακόμα θέση στη γαλλική πολιτική 
σκηνή.

Στο συνέδριο που ακολούθησε, 
το 2008, κατατέθηκαν τρείς προ-
τάσεις. Η πρώτη, την οποία υπερα-
μύνθηκαν παθιασμένα οι υπερα-
σπιστές (για να χρησιμοποιήσουμε 
τους όρους τους) της «ταυτότη-
τας» και της «συνέχειας» του ΚΚΓ, 
πρότεινε τη δημιουργία ενός νέου 
Κομμουνιστικού Κόμματος.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ / ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012
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Η δεύτερη πρότεινε τη «μετα-
μόρφωση» του ΚΚΓ, στην ουσία 
τη μετεξέλιξη του ΚΚΓ σε άλλο 
φορέα. Τελικά, εγκρίθηκε η τρίτη, 
αυτή της συνέχισης του ΚΚΓ με 
δέσμευση για μία «ριζική επανί-
δρυση των αναλύσεών του, των 
εννοιών του και του οράματός 
του για την κοινωνία». Η στρατη-
γική κατεύθυνση διατηρήθηκε: 
προσπάθεια συσπείρωσης σε μία 
όσο το δυνατόν ευρύτερη βάση 
της «αντινεοφιλελεύθερης Αριστε-
ράς», με την προοπτική ένωσης 
ολόκληρης της Αριστεράς σε ένα 
πολιτικό σχέδιο κοινωνικού μετα-
σχηματισμού. Αυτό υλοποιήθηκε 
άμεσα μέσω της δημιουργίας του 
Αριστερού Μετώπου. Οι περιφε-
ρειακές εκλογές και οι Ευρωεκλο-
γές που ακολούθησαν έδειξαν ότι 
το νεοδημιουργηθέν «Μέτωπο» 
εδραιωνόταν με έναν ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικό τρόπο. Ωστόσο, με 
την κρίση να κλιμακώνεται και λί-
γους μόλις μήνες πριν τις εθνικές 
εκλογές του 2012, οι διαθέσιμες 
πληροφορίες δεν υποδήλωναν 
την ανάπτυξη μίας πολιτικής ώθη-
σης αρκετά ισχυρής για να αλλάξει 
συνολικά την κατάσταση της Αρι-
στεράς.

 Η στρατηγική συσπείρωσης της 
«ριζοσπαστικής» Αριστεράς, όπως 
συχνά αποκαλείται εκτός Γαλλίας, 
διέρχεται μία ενθαρρυντική φάση. 
Παραμένει, ωστόσο, ιδιαίτερα 
εύθραυστη. Η συμφωνία για ένα 
κοινό υποψήφιο Πρόεδρο και για 
την κατανομή των εκλογικών περι-
φερειών στις βουλευτικές εκλογές 
μεταξύ των μελών-οργανώσεων 
του Αριστερού Μετώπου, οδή-
γησε σε ευαίσθητες συζητήσεις. 
Μία σειρά από προγραμματικά 
ζητήματα τελούν ακόμα υπό συ-
ζήτηση. Ωστόσο, το Αριστερό Μέ-
τωπο έχει πραγματικά καθιερωθεί 
στο πολιτικό προσκήνιο. Το βασι-
κό ζήτημα που εξακολουθεί να 

συζητείται είναι η προοπτική αυ-
τού του πολιτικού σχηματισμού. 
Το Αριστερό Κόμμα και οι άλλες 
μικρές οργανώσεις επιθυμούν να 
κινηθούν προς την κατεύθυνση 
μίας νέας πολιτικής δύναμης και 
προτείνουν, πλέον, τη δυνατότη-
τα άμεσης και ατομικής συμμετο-
χής στο Αριστερό Μέτωπο. Το ΚΚΓ 
απορρίπτει μία τέτοια προοπτική 
και σκοπεύει να παραμείνει μία 
αυτόνομη πολιτική δύναμη. Προς 
το παρόν, αυτή η συζήτηση έχει 
«παγώσει» και θα ξανατεθεί στην 
ατζέντα μετά τις προεδρικές εκλο-
γές του 2012.

Μετάφραση: Κώστας Ανδρουλά-
κης, Δήμητρα Τσιούρβα, Βαγγία 
Λυσικάτου
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Οι πολιτικοί 
μετασχηματισμοί 
της Μεταπολίτευσης: 
Για το νέο βιβλίο 
του Χριστόφορου 
Βερναρδάκη

Πολιτικά κόμματα, εκλογές 
και κομματικό σύστημα – Οι 
μετασχηματισμοί της πολιτικής 
αντιπροσώπευσης 1990-2010.  
(Εκδόσεις Σάκκουλα, 2012 )

Το διακριτό γνώρισμα ενός σχετικά 
μεγάλου τμήματος των αναλύσεων 
για τη Μεταπολίτευση, είναι το 
υψηλό επίπεδο φορμαλισμού 
που καθίσ ταται ευδιάκριτο 
ειδικά στις απόπειρες ερμηνείας  
της πολιτικής μεταβολής, όπως 
αυτή συντελείται στο πλαίσιο 
της συγκεκριμένης περιόδου. 
Σε γενικές γραμμές, αυτό που 
τονίζεται είναι η σταθερότητα της 
μεταπολιτευτικής δημοκρατίας, 
σε σχέση με τις προηγούμενες  
πολιτικές περιόδους της χώρας, 
ενώ τα όποια αρνητικά στοιχεία 
ερμηνεύονται από επιμέρους 
έννοιες,  που με τον καιρό 
εξελίχθηκαν σε θεωρητικά 
α θ ε μ ε λ ί ω τ ε ς  α ν α λ υ τ ι κ έ ς 
κατηγορίες, μερικές εκ των οποίων 
είναι ο «λαϊκισμός», οι «πελατειακές 

σχέσεις», η «κομματοκρατία», 
η «ισχνή κοινωνία πολιτών» 
το «υπερτροφικό κράτος». 
Ο ι  τ ε λ ε υ τ α ί ε ς  έ ν ν ο ι ε ς 
χρησιμοποιούν ταν πάν τοτε 
ως ένα πέπλο συσκότισης των 
βαθιών και σιωπηλών μεταβολών 
της Γ’ Ελληνικής Δημοκρατίας 
και που η αποκάλυψή τους θα 
ράγιζε την αψεγάδιαστη εικόνα 
του μεταπολιτευτικού πολιτικού 
μοντέλου.

Το βιβλίο του Βερναρδάκη 
επιχειρεί να εξετάσει με μία κριτική 
ματιά την πραγματικότητα πίσω 
από το πέπλο, επικεντρώνοντας 
ακριβώς στην ανάδειξη αυτών 
των μεταβολών. Η αναλυτική 
αυτή προδιάθεση καθίσταται 
σ α φ ή ς  α πό  τ ην  αρχ ή  τ η ς 
μελέτης, όπου εισάγεται ένας 
χρονικός κερματισμός της 
Μεταπολίτευσης, με κριτήριο τις 
μεταβολές στη δομή πολιτικής 
αντιπροσώπευσης. Στη βάση αυτή 
διακρίνεται η πρώιμη περίοδος 
(1974-1981), κατά την οποία 
θεμελιώνονται οι προϋποθέσεις 
του δικομματισμού, η ενδιάμεση 
περίοδος (1981-1996), όπου η 
προγραμματική αντιπαράθεση 
των δύο ισχυρότερων κομμάτων 
απολήγει σε έναν «πολωμένο 
δικομματισμό» και τέλος η 
ύστερη περίοδος (1996-2010) 
του συναινετικού ή συγκλίνοντος 
δ ι κο μ μ α τ ι σ μ ο ύ.  Τ ο  β ι β λί ο 

επικεντρώνει στις δύο τελευταίες 
περιόδους, καθώς η πρώτη έχει 
ήδη  απασχολήσει κατά κόρον 
τον συγγραφέα στην ανέκδοτη 
διδακτορική διατριβή του.

Η βαθιά μεταβολή που συνδέει 
τις δύο αυτές περιόδους, και 
που πάνω της οικοδομούνται 
όλες οι υπόλοιπες, συνιστά 
μία  συμπυκνωμένη μορφή 
της ιστορικής πορείας που 
α κολο ύ θ η σ α ν  τα  πολι τ ι κά 
συσ τήματα της  υπόλοι πης 
Ευρώπης. Με λίγα λόγια, ο 
συγγραφέας υποστηρίζει πως 
η ηγεμονία του ΠΑΣΟΚ τη 
δεκαετία του ‘80 αντιστοιχεί 
σε  μία  ελληνικής  εκδοχής 
σοσιαλδημοκρατία, στο πλαίσιο 
της οποίας έχουμε την ενίσχυση 
του κοινωνικού κράτους και την 
εφαρμογή ορισμένων κεϋνσιανών 
μέτρων. Προφανώς, τα παραπάνω 
δεν είναι ελεύθερα αντιφάσεων 
και ασυνεχειών, αλλά σε κάθε 
περίπτωση το συμπέρασμα 
είναι ότι στη δεκαετία του ‘80, 
με εξαίρεση τη διετία 1985-87, 
υιοθετούνται κρατικές πολιτικές 
που ενισχύουν τη θέση της 
εργασίας έναντι του κεφαλαίου. 
Η τάση αυτή ανακόπτεται τη 
δεκαετία του ‘90, αρχικά με τη 
νεοφιλελεύθερη διακυβέρνηση 
της Νέας Δημοκρατίας και στη 
συνέχεια με τις «εκσυγχρονιστικές» 
κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ.

Μετά από απόφαση της Συντακτικής Ομάδας, το Ενημερωτικό Δελτίο θα περιλαμβάνει πληροφορίες 
για τις εκδόσεις κυρίως, αλλά όχι μόνο, του ΙΝΠ και του transform! Όπως ίσως είναι γνωστό, το ΙΝΠ 

εκδίδει μόνο του δύο σειρές: τις ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ με κείμενα που βασίζονται σε εισηγήσεις διαφόρων εκδη-
λώσεων του Ινστιτούτου και τους ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ με επιλεγμένα κείμενα γενικότερου ενδιαφέροντος. Τα πε-
ρισσότερα βιβλία αυτών των σειρών δεν κυκλοφορούν στην αγορά. Επιπλέον, το Ινστιτούτο εκδίδει βιβλία 
από κοινού με διάφορους εκδοτικούς οίκους. Στο παρελθόν αυτό συνέβη με το ΘΕΜΕΛΙΟ, το ΒΙΒΛΙΟΡΑ-
ΜΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ, ενώ σήμερα υπάρχει στενή σχέση συνεργασίας με τον εκδοτικό οίκο ΝΗΣΟΣ, 
προϊόν της οποίας είναι μεταξύ άλλων και η ελληνική έκδοση του περιοδικού transform!. Αναλυτικές πλη-
ροφορίες για όλες τις νέες, αλλά και τις παλιές εκδόσεις υπάρχουν στον ιστότοπο του Ινστιτούτου.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
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Σ ε  α υ τ ή ν  τ η ν  π ε ρ ί ο δ ο 
παρατηρείται η κατίσχυση ενός 
νεοφιλελευθερισμού, ο οποίος 
χρησιμοποιώντας ως πρόταγμα 
τη συμμόρφωση, σε έναν πρώτο 
χρόνο, με τα κριτήρια του 
Μάαστριχ και σε έναν δεύτερο 
με τις δεσμεύσεις του Συμφώνου 
Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 
επιχειρεί  μία συσ τηματική 
απονομιμοποίηση του κοινωνικού 
κράτους και μία ανομολόγητη 
ενίσχυση των δυνάμεων της 
αγοράς.

Η ευθυγράμμισ η των δύ ο 
ισχυρότερων κομμάτων με 
τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές 
επιλογές συντελείται σταδιακά 
από διαφορετικούς δρόμους, 
που όμως καταλήγουν εν τέλει 
τόσο στην οργανωτική όσο και 
στην πολιτική σύγκλισή τους. 
Κορωνίδα της διαδικασίας αυτής 
υπήρξε ο εκσυγχρονισμός, που 
αποτέλεσε  μία νέα διαιρετική 
τομή για το πολιτικό σύστημα και 
μακροπρόθεσμα επηρέασε την 
εκλογική βάση σχεδόν όλων των 
πολιτικών κομμάτων. Ενδεικτικό 
του τρόπου με τον οποίο το 
ιδεολόγημα του εκσυγχρονισμού 
έδωσε τη χαριστική βολή στα λαϊκά 
στρώματα, είναι το σκάνδαλο του 
χρηματιστηρίου. Ο Βερναρδάκης, 
σε ένα πραγματικό tour de force, 
αναλύει πώς συντελέστηκε  η 
μεγαλύτερη αναδιανομή πλούτου 
από τα μικρομεσαία στρώματα 
στην αστική τάξη, κάτω από την 
εγγύηση της κυβέρνησης Σημίτη 
προλειαίνοντας με αυτόν τον 
τρόπο το έδαφος για όλα αυτά 
που ακολούθησαν την περίοδο 
2000-2010.

Στο φόντο αυτών των ευρύτερων 
μεταβολών, μέσα στο βιβλίο 
αναπτύσσεται ένας συνεχής 
διάλογος ανάμεσα, από τη μία 
πλευρά, σε θεωρίες των πολιτικών 

κομμάτων και της εκλογικής 
κοινωνιολογίας, και από την άλλη 
πλευρά σε  ένα πλήθος εμπειρικών 
δεδομένων που αποκαλύπτουν 
τη μετάλλαξη του κομματικού 
συστήματος στο σύνολο του. 
Δίχως να πέφτει στην παγίδα μία 
στείρας ακαδημαϊκής αφήγησης, 
ο συγγραφέας εκθέτει τη μελέτη 
του σε μία ζωντανή και εύληπτη 
γλώσσα καταφέρνον τας να 
ισορροπήσει επιτυχώς ανάμεσα 
στην επιστημονική αυστηρότητα, 
στην κριτική ανάλυση και στο 
πολιτικό σχόλιο. Τέλος θα ήθελα 
να επισημάνω ότι η δουλειά του 
Βερναρδάκη παρουσιάζει ένα 
ακόμη μεθοδολογικό ενδιαφέρον, 
καθώς συνιστά μία από τις λίγες 
συστηματικές εφαρμογές ενός 
καθαρά γκραμσιανού τύπου 
ανά λυ σης σ τη με λέτη της 
ελληνικής πολιτικής.

 
Λ.Κ. 
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Το transform! στο 
Ανατρεπτικό Φόρουμ 
του Ζάγκρεμπ

Η κρίση στην Ευρώπη 
Θέατρο Ζέκεμ (ZeKaem), 14-15 
Μαϊου 2012

Από τις 13 ως τις 19 Μαϊου 2012 
διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ της 
Κροατίας το 5ο Ανατρεπτικό 
Φόρουμ με γενικό τίτλο «Το 
μέλλον της Ευρώπης». Πρόκειται 
για ένα μεγάλο ετήσιο διεθνές 
γεγονός, στο οποίο μετέχουν 
πάντοτε διακεκριμένοι ομιλητές 
και ομιλήτριες από όλο τον 
κόσμο.  Φέτος έχουν προσκληθεί 
και θα μιλήσουν, μεταξύ άλλων, 
οι Στεφάν Χεσέλ, Σλαβόϊ Ζίζεκ, 
Μάϊκλ Χαρντ, Τάρικ Άλι, Γκαγιάτρι 
Σπίβακ, Σαμίρ Αμίν, Σάσκια 
Σάσσεν, Ρενάτα Σαλέτσι, Κριστιάν 
Μαράτσι, Μπερνάρ Κασέν, Ιγνάσιο 
Ραμονε΄,  Ερίκ Τουσαίν, Κώστας 
Δουζίνας, Μπόρις Μπάντεν, 
Αντρέϊ Νικολαϊντις κ.α. (για 
περισσότερες πληροφορίες και το 
πλήρες πρόγραμμα του Φόρουμ 
μπορείτε να απευθυνθείτε στο 
info@subversiveforum.com ). 
Το ίδιο διάστημα, 13-19/5, στο 
χώρο διεξαγωγής του Φόρουμ θα 
υπάρχει Έκθεση Ανατρεπτικού 
Βιβλίου, με παρουσίαση πολλών 
πρόσφατων βιβλίων γνωστών 
συγγραφέων, ενώ μια βδομάδα 
πριν από το Φόρουμ (5-12 
Μαϊου) θα πραγματοποιηθεί το 
5ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ 
Ανατρεπτικού Κινηματογράφου, 
που φέτος έχει τον τίτλο «Η 
άγνωστη Ευρώπη». (περισσότερες 
πληροφορίες για το φεστιβάλ, 
καθώς και για τις ταινίες που θα 
προβληθούν στο πλαίσιο του, 
μπορείτε να βρείτε στο www.sub-
versivefilmfestival.com).

Μετά από πρόσκληση των 
διοργανωτών, το transform! Eu-
rope έχει αναλάβει, αυτή τη 
χρονιά, την πραγματοποίηση στο 
πλαίσιο του φόρουμ μια σειρά 
έξι εργαστηρίων υπό τον γενικό 
τίτλο: «Η κρίση στην Ευρώπη». 
Ακολουθεί το πρόγραμμα των 
εργαστηρίων και οι ομιλητές/ 
τριες.

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Δευτέρα, 14 Μαϊου 

10.00 –12.00
Τ ι  λ ά θ ο ς  υ π ά ρ χ ε ι  σ τ η ν 
Ευρώπη; 
Χαιρετισμός: Σρέτσκο Χόρβατ 
(Ανατρεπτικό Φόρουμ Κροατίας) 
και Μπάρμπαρα Στάϊνερ (Trans-
form! Αυστρία/ Transform! Eu-
rope)
Π ρ ό ε δ ρ ο ς :  Ί γ κ ο ρ  Σ τ ι κ ς 
( Α ν α τ ρ ε π τ ι κ ό  Φ ό ρ ο υ μ , 
Κροατία)
Εισηγητές: Σαμίρ Αμίν (Παγκόσμιο 
Φόρουμ για Εναλλακτικές Λύσεις, 
Σενεγάλη),  Μπερνάρ Κασέν 
(Attac/ «Μνήμη των Αγώνων» 
(«Mémoire des lutes»), Γαλλία), 
Ερίκ Τουσαίν (Επιτροπή για την 
Κατάργηση του Χρέους του Τρίτου 
Κόσμου-CADTM, Βέλγιο), Φρανσίν 
Μεστρούμ (Transform! Βρυξέλλες, 
Transform! Europe, Βέλγιο)

12.00 – 12.15 διάλειμμα 

12.15 – 14. 15 
Ευρωπαϊκή αντίσταση
Π ρ ό ε δ ρ ο ς :  Μ ί σ λ α β  Ζ ί τ κ ο 
(Κέντρο Εργατικών Σπουδών, 
Κροατία) 
Εισηγητές: Τόμας Ζίμπερτ (iL, 
Γερμανία), Γιώργος Σταθάκης 
(Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς/
Transform! Europe, Καθηγητής 
Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο 
Κρήτης, Ελλάδα), Ελίζαμπετ Γκωτιέ 
(Espaces Marx/ Transform! Eu-

rope, Γαλλία), Λορέντσο Μαρσίλι 
(Ευρ ωπαϊκ ές  Ενα λλακτ ικ ές 
Προοπτικές, Ιταλία) 

14.15-15.00 Γεύμα
15.00 – 17.00 
Ε ί ν α ι  ε φ ι κ τ ή  μ ι α  ά λ λ η 
Ευρώπη; 
Πρόεδρος: Μάρκο Κόστανιτς 
(Κέντρο Εργατικών Σπουδών, 
Κροατία)
Εισηγητές: Ετιέν Λεμπώ (Κοινή 
Κ ο ι ν ω ν ι κ ή  Δ ι ά σ κ ε ψ η - J S C , 
Βέλγιο), Γκάσπαρ Μίκλος Ταμάς 
(Καθηγητής Φιλοσοφίας στο 
Πανεπιστήμιο της Βουδαπέστης, 
Ο υ γ γ α ρ ί α ) ,  Κ α ρ λ  Χ έ ν ρ ι κ 
Φρέντρικσον (Eurozine, Αυστρία),  
Βάλτερ Μπάγιερ ( Transform! 
Αυστρία, Transform! Europe), 
Αλεσάντρα Μεκότσι (FIOM, 
Ιταλία)

Τρίτη, 15 Μαϊου 

10.00 –12.00
Ο  ρ όλ ο ς  τ η ς  ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς 
Αριστεράς 
Πρόεδρος: Στίπε Τσούρκοβιτς 
(Κέντρο Εργατικών Σπουδών, 
Κροατία)
Εισηγητές: Κριστόφ Βεντουρά 
(«Μνήμη των Αγώνων», Γαλλία), 
Χάρης Γολέμης, (Ινστιτούτο Νίκος 
Πουλαντζάς/ Transform! Europe, 
Ελλάδα), Καρλ-Χάϊνζ Ντέλβο/ 
Γκαμπριέλε Ρόλνικ (Germany), 
Βαλντράουπ Φριτζ-Κλακλ (ΚΚ 
Αυστρίας/Κόμμα Ευρωπαϊκής 
Αριστεράς, Αυστρία) 

12.00 – 12.15 Διάλειμμα

12.15 – 14. 15 
Αντιπροσωπευτική ή άμεση 
δημοκρατία;
Πρόεδρος: Τόνι Πραγκ (SBM, Πα-
νεπιστήμιο Queen Mary, Μεγάλη 
Βρετανία/Κροατία)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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Εισηγητές: Πήτερ Βερμίρς/ Ντέ-
ϊβιντ Βαν Ρέϊμπρουκ (G1000, 
Belgium), Τζοβάνι Αλεγκρέτι 
(CES, Πορτογαλία), Κώστας Δου-
ζίνας (Καθηγητής στο Ινστιτούτο 
Ανθρωπιστικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου του Μπέρκμπεκ, 
Μεγάλη Βρετανία, Ελλάδα), Μπάρ-
μπαρα Στάϊνερ (Transform! Αυ-
στρία, Transform! Europe)

14.15-15.00 γεύμα

15.00 – 17.00 
Καλά ή κακά νέα από την περιφέ-
ρεια της ΕΕ;
Πρόεδρος: Βαλντράουπ Φριτζ-
Κλακλ (Κόμμα Ευρωπαϊκής Αρι-
στεράς, Αυστρία) 
Εισηγητές: Πέτερ Ντάμο (Ρουμανι-
κό Κοινωνικό Φόρουμ, Ρουμανία), 
Νικόλας Δευτεράς (Πανεπιστήμιο 
της Λευκωσίας, Κύπρος), Νούνο 
Σέρα (CUL:TRA/Transform! Europe, 
Πορτογαλία), Μαργαρίτα Μίλεβα 
(Βουλγαρική Αριστερά/ Κόμμα 
Ευρωπαϊκής Αριστεράς, Βουλγα-
ρία) 
 
Χ.Γο.

Μεταξύ έγκλησης και 
ανοσοποίησης: Αλ-
τουσέρ, Μπαλιμπάρ, 
Εσπόζιτο 

Τρίτη 8 Μαΐου 2012,ώρα 7.00 μ.μ., 
αίθουσα Ινστιτούτου Νίκος Που-
λαντζάς, Σαρρή 14,  2ος όροφος 
(περιοχή Ψυρρή)

Με αφορμή την επίσκεψή  του 
στην Αθήνα, ο Γουόρεν Μόνταγκ 
(Καθηγητής Αγγλικής και Συγκρι-
τικής Λογοτεχνίας στο Occidental 
College  του Λος Άντζελες) θα μι-
λήσει στο Ινστιτούτο Νίκος Που-
λαντζάς, με θέμα:

Between interpellation and 
immunization: Althusser, Balibar, 
Esposito

(Μεταξύ έγκλησης και ανοσο-
ποίησης: Αλτουσέρ, Μπαλιμπάρ, 
Εσπόζιτο)

(Η ομιλία και η συζήτηση θα γί-
νουν στα αγγλικά)

Χ.Γο. 

Ένας άγγελος πολί-
της

ΜΝΗΜΗ ΑΓΓΕΛΟΥ ΕΛΕΦΑΝΤΗ 
(1936-2008).εκδήλωση του Ινστι-
τούτου Νίκος Πουλαντζάς (ΙΝΠ) 
και των Αρχείων Σύγχρονης Κοι-
νωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ)

Αμφιθέατρο Δρακόπουλου, Κε-
ντρικό Κτίριο του Πανεπιστημίου 
Αθηνών

Δευτέρα 28 Μαϊου 2012, ώρα 7 
μ.μ.

 Τέσσερα χρόνια μετά το θάνατο 
του συντρόφου και φίλου Άγγε-
λου Ελεφάντη (29 Μαϊου 2008), 
τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής 
Ιστορίας και το Ινστιτούτο Νίκος 
Πουλαντζάς τιμούν την μνήμη 
του με εκδήλωση που διοργανώ-
νουν τη Δευτέρα 28 Μαïου 2012, 
στην αίθουσα Δρακόπουλου του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Ομιλητές 
θα είναι ο Σπύρος Ασδραχάς, πρό-
εδρος των ΑΣΚΙ και ο Αριστείδης 
Μπαλτάς, ομότιμος καθηγητής 
ΕΜΠ, μέλος του Δ.Σ. του ΙΝΠ και 
συντονίστρια η Μαριάνα Δήτσα, 
καθηγήτρια ΑΠΘ.

 
Χ.Γο.
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Από το Δεκέμβριο του 2011, το Ενημερωτικό Δελτίο του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς  φιλοξενεί την 
ενότητα Ειδήσεις από την Ευρωπαϊκή Αριστερά . Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται νέα και ανακοι-
νώσεις που αφορούν τη δραστηριότητα του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ) και των κομμάτων-
μελών της. Τα νέα (κατα)γράφει ο Γιάννης Μπουρνούς, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΑ.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2012

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Γαλλικές Προεδρικές Εκλογές: 
Προβάδισμα του Φρανσουά 
Ολάντ, άνοδος για το Εθνικό Μέ-
τωπο της Λεπέν, στο 11% ο Ζαν 
Λικ Μελανσόν και το Μέτωπο της 
Αριστεράς. 

Η κάλπη του Α’ Γύρου των 
γαλλικών Προεδρικών Εκλογών, 
στις 22 Απριλίου, κατέγραψε 
το ελαφρύ προβάδισμα του 
υποψηφίου των Σοσιαλιστών, 
Φρανσουά Ολάντ, έναντι του 
Νικολά Σαρκοζί, την αισθητή 
εκλογική ενίσχυση των εθνικιστών 
του Εθνικού Μετώπου (Μαρίν 
Λεπέν), αλλά και την ανάδειξη του 
Μετώπου της Αριστεράς στον 4ο 
διακριτό και υπολογίσιμο πολιτικό 
πόλο της χώρας, μια και το 11% 
του Ζαν Λικ Μελανσόν είναι το 
υψηλότερο ποσοστό που έχει 
λάβει αριστερός υποψήφιος σε 
Προεδρικές Εκλογές από το 1981, 
όταν ο Ζορζ Μαρσέ του Γαλλικού 
Κομμουνιστικού Κόμματος είχε 
καταγράψει 15%.

Στις δηλώσεις του μετά την 
ολοκλήρωση του Α’ Γύρου, ο 
Εθνικός Γραμματέας του Γαλλικού 
Κομμουνιστικού Κόμματος, Πιέρ 
Λοράν, κάλεσε σε καταψήφιση 
του Σαρκοζί στις 6 Μαϊου και 
σε εντατικοποίηση του αγώνα 
ενάντια στην ακροδεξιά και τις 
ρατσιστικές και ξενοφοβικές 
της ιδέες, ιδιαίτερα εν όψει των 
βουλευτικών εκλογών του Ιουνίου, 

θέτοντας ως στόχο να μην βρεθεί 
στη νέα Γαλλική Εθνοσυνέλευση 
κανείς εκπρόσωπος του “Εθνικού 
Μετώπου”. 

Τόνισε επίσης την επιμονή 
του Αριστερού Μετώπου στον 
αγώνα ενάντια στη λιτότητα 
και στο αίτημα για διεξαγωγή 
δημοψηφίσματος στη Γαλλία για 
τη νέα Ευρωπαϊκή Δημοσιονομική 
Συνθήκη.

Νέος στόχος του Μετώπου της 
Αριστεράς μετά τις προεδρικές 
εκλογές είναι η μεγαλύτερη δυνατή 
παρουσία αριστερών βουλευτών 
στη νέα Εθνοσυνέλευση που 
θα προκύψει τον Ιούνιο, ώστε 
“να ξηλωθούν οι νόμοι Σαρκοζί” 
και να υπερψηφιστούν “νέοι 
νόμοι που θα επαναφέρουν 
π ο λ ι τ ι κ έ ς ,  κο ι ν ω ν ι κ έ ς  κα ι 
οικονομικές κατακτήσεις των 
εργαζομένων”. 

Σε ίδια κατεύθυνση με το Μέτωπο 
της Αριστεράς για το Β’ Γύρο των 
Προεδρικών Εκλογών κινήθηκε 
και ο υποψήφιος του Νέου 
Αντικαπιταλιστικού Κόμματος, 
Φιλίπ Πουτού, που κάλεσε σε 
καταψήφιση του Σαρκοζί, χωιρίς 
να εγκρίνει το πολιτικό πρόγραμμα 
του Ολάντ.

Δήλωση Φιλίπ Πουτού:
http://www.npa2009.org/
content/premier-tour-de-
l%E2%80%99%C3%A9lection-

pr%C3%A9sidentielle-
d%C3%A9claration-de-philippe-
poutou 

Τα τελικά αποτελέσματα του Α’ 
Γύρου:
http://en.wikipedia.org/
wiki/French_presidential_
election,_2012#Results 

Δημοσκοπήσεις για το Β’ 
Γύρο:
http://www.harrisinteractive.fr/
news/2012/Results_HIFR_Soir-
duvote_22042012.pdf 
http://www.bva.fr/data/sond-
age/sondage_fiche/1131/
fichier_intention_de_
vote_22042012_-_le_pa-
risienf40b6.pdf 

Πρόωρες εκλογές στην Ολλανδία. 
Σε πρωταγωνιστική δύναμη ανα-
διεκνύεται το Σοσιαλιστικό Κόμμα 
(SP). 

Σε πρόωρες εκλογές οδηγείται 
η  Ο λ λ α ν δ ί α  μ ε τ ά  τ η ν 
κατάρρευση των  συνομιλιών 
για τις σχεδιαζόμενες περικοπές 
δημοσίων δαπανών. Ήδη ο 
Ολλανδός Πρωθυπουργός (και 
πρόεδρος του Φιλελεύθερου 
Κ ό μ μ α τ ο ς )   Μ α ρ κ  Ρ ο ύ τ ε 
υπέβαλλε την παραίτησή του 
και η πιθανότερη ημερομηνία 
δ ι α ξ α γ ω γ ή ς  τ ω ν  ε κ λ ο γ ώ ν 
είναι η 12η Σεπτεμβρίου 2012. 
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Η πτώση της κυβέρνησης προ-
κλήθηκε  μετά την κατάρρευση 
των συνομιλών ανάμεσα στον 
κεντροδεξιό κυβερνητικό συνα-
σπισμό μειοψηφίας (που αποτε-
λείται από το Φιλελεύθερο Κόμ-
μα και τους Χριστιανοδημοκρά-
τες) και και το ακροδεξιό “Κόμμα 
Ελευθερίας” του Γκέερτ Βίλντερς, 
ο οποίος μέχρι σήμερα στήριζε 
την κυβέρνηση όντας κόμμα της 
αντιπολίτευσης, αλλά αρνήθηκε 
να υπερψηφίσει τις προτεινόμενες 
περικοπές.

Η τελευταία δημοσκόπηση (19/4), 
που πραγματοποιήθηκε μετά την 
οριστικοποίηση της πτώσης της 
κυβέρνησης, δείχνει ότι κανένα 
κόμμα δεν θα καταφέρει να εξα-
σφαλίσει αυτοδυναμία.

Το κυβερνόν Φιλελεύθερο Κόμμα 
κινείται κοντά στο 24% και τις 33 
έδρες, εμφανίζοντας άνοδο από 
τις 31 που κατέχει στην απερχό-
μενη Βουλή. Σταθερά ανοδικά 
κινείται στις δημοσκοπήσεις το 
αριστερό Σοσιαλιστικό Κόμμα 
(SP), που κινείται γύρω στο 17%, 
διεκδικώντας με αξιώσεις τη δέ-
υτερη θέση στις προσεχείς εκλο-
γές, με κυριότερο αντίπαλο τους 
σοσιαλδημοκράτες του Εργατικού 
Κόμματος (PvdA). 

Αντιθέτως, καθοδική πορεία ακο-
λουθούν τόσο οι κυβερνητικοί 
εταίροι Χριστιανοδημοκράτες 
(8,2% δημοσκοπικά, ενώ στις τε-
λευταίες εκλογές είχαν 13,6%) και 
οι ακροδεξιοί του Κόμματος Ελευ-
θερίας (12% σήμερα, από 15,5% 
στις τελευταίες εκλογές).

Η μεγάλη πλειοψηφία των Ολλαν-
δών πολιτών απορρίπτει τις προ-
τεινόμενες περικοπές, με το 57% 
των ερωτηθέντων να απαντούν 
ότι η Ολλανδία πρέπει να ασκή-
σει χαλαρότερη δημοσιονομική 
πολιτική από αυτήν που απαιτεί 

η Ε.Ε., το 56% να απορρίπτει την 
εισαγωγή ποσοστού συμμετοχής 
στην προμήθεια συνταγογραφη-
μένων φαρμάκων και το 47% να 
αντιτίθεται στην προτεινόμενη 
αύξηση του ΦΠΑ.

Μολαταύτα, πρέπει να σημειωθεί 
ότι από τα δημοσκοπικά ευρήματα 
προκύπτει πως η πλειοψηφία των 
Ολλανδών δέχεται τις περικοπές 
στα κονδύλια αναπτυξιακής βο-
ήθειας προς τις αναπτυσσόμενες 
χώρες, ενώ περιορισμένες είναι 
και οι κοινωνικές αντιδράσεις στην 
πρόταση για αύξησητου ορίου συ-
νταξιοδότησης από τα 65 στα 66 
έτη.

Η κυβερνητική κρίση στη χώρα 
επισκίασε, όμως, μια άλλη, εξαιρε-
τικά ενδιαφέρουσα είδηση: Μετά 
από απεργιακό αγώνα 105 ημε-
ρών κι ένα αξιοσημείωτο κίνημα 
διεθνούς αλληλεγγύης (πάνω από 
100.000 υπογραφές) το Συνδικάτο 
Καθαριστών/τριών κατάφερε να 
κερδίσει! 

Οι καθαριστές/τριες απαίτησαν 
και κέρδισαν αύξηση των μισθών 
τους κατά σχεδόν 5%, καλύτερες 
συνθήκες εκπαίδευσης, μέτρα 
εξισορρόπησης του εργασιακού 
φόρτου, πληρέστερη ιατροφαρ-
μακευτική περίθαλψη, καθώς και 
πιο ασφαλείς όρους  εργασίας για 
τους συμβασιούχους συναδέλ-
φους τους.
 
Την 1η Μαϊου θα δοθεί η πρώτη 
αύξηση (2%). Το Δεκέμβριο του 
2012 οι καθαριστές/τριες θα λά-
βουν 1,6% επιπλέον υπό τη μορφή 
μπόνους, ενώ τον Ιανουάριο του 
2013 οι μισθοί τους θα αυξηθούν 
κατά επιπλέον 2%. Εκπονήθηκε 
ακόμη πρόγραμμα εκμάθησης 
Ολλανδικών για 500 μετανάστες/
τριες εργάτες/τριες, ενώ 6000 ερ-
γαζόμενοι θα συμμετέχουν δω-
ρεάν σε πρόγραμμα εργασιακής 

κατάρτισης. Όλοι οι πρσωρινοί 
εργαζόμενοι θα υπογράφουν πλέ-
ον συμβάσεις αορίστου χρόνου με 
τους εργοδότες τους μετά από ένα 
χρόνο εργασίας, ενω οι εργοδότες 
υποχρεούνται πλέον να συνεισφέ-
ρουν 1,4% περισσότερες συνταξι-
οδοτικές εισφορές.

Πολιτικό Βαρόμετρο Ipsos:
http://www.ipsos-nederland.nl/
content.asp?targetid=674 

Ρεπορτάζ του Reuters:
http://www.thisdaylive.com/
articles/dutch-pms-party-
leads-in-opinion-poll-elections-
loom/114306/ 

Για τη νίκη των απεργών:
http://www.uniglobalunion.
org/Apps/UNINews.nsf/
vwLkpByIdHome/F19DA5545A4
B4ADCC12579E40054F1D6?Ope
nDocument 

Συνάντηση της Εκτελεστικής Επι-
τροπής του ΚΕΑ στη Μαδρίτη (21-
22 Απριλίου). 

Στη Μαδρίτη συνεδρίασε στις 21-
22 Απριλίου η Εκτελεστική Επιτρο-
πή του Κόμματος Ευρωπαϊκής Αρι-
στεράς, με βασικά θέματα την κοι-
νωνικοπολιτική κατάσταση στην 
Ευρώπη, τις επερχόμενες εκλογι-
κές μάχες σε Γαλλία-Ελλάδα, την 
αποτίμηση της πρόσφατης Εναλ-
λακτική Ευρωπαϊκής Συνόδου που 
διοργάνωσε το ΚΕΑ στις Βρυξέλ-
λες με τη συμμετοχή 250 εκπρο-
σώπων κομμάτων, συνδικάτων, κι-
νημάτων και κοινωνικών οργανώ-
σεων από ολόκληρη την Ευρώπη, 
καθώς και το σχεδιασμό του ΚΕΑ 
για την επόμενη περίοδο, με έμφα-
ση στη σχεδιαζόμενη εκστρατεία 
της Ευρωπαϊκής Αριστεράς για την 
“Πρωτοβουλία Πολιτών” (συλλο-
γή 1 εκατομμυρίου υπογραφών).  



Ξεχωριστή στιγμή της συνάντησης 
αποτέλεσε η παρουσίαση της κα-
τάστασης στη Δυτική Σαχάρα από 
τους εκπροσώπους του Μετώπου 
Πολισάριο, που παρουσίασαν με 
δραματικό τρόπο τις διώξεις και 
τις επιθέσεις που υφίσταται το κί-
νημα για την ανεξαρτησία της Δυ-
τικής Σαχάρα από τη Μαροκινή και 
τη Μαυριτανική κυβέρνηση.

Στη Μαδρίτη έγινε και παρουσία-
ση εκ μέρους της ελληνικής αντι-
προσωπείας για το επερχόμενο 
“Θερινό Πανεπιστήμιο 2012” της 
Ευρωπαϊκής Αριστεράς, που δι-
οργανώνεται στις 17-22 Ιουλίου 
στην Πορταριά του Πηλίου.

Τέλος, το ΚΕΑ εξέφρασε τη στή-
ριξή του στις διεθνείς κινητοποι-
ήσεις που διοργανώνονται στις 
16-19 Μαϊου στη Φρανκφούρτη 
με τίτλο “Blockupy Frankfurt” και 
που στόχο έχουν την περικύκλωση 
και τη συμβολική διήμερη διακο-
πή των εργασιών της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας.

Η Ευρωπαϊκή Αριστερά θρηνεί 
τον πρόωρο χαμό του Μιγκέλ 
Πόρτας. 

Μια μεγάλη απώλεια για την οι-
κογένεια της Ευρωπαϊκής Αριστε-
ράς: Ο Ευρωβουλευτής και ηγε-
τικό στέλεχος του πορτογαλικού 
Μπλόκο της Αριστεράς, Μιγκέλ 
Πόρτας, έχασε, σε ηλικία 54 ετών, 
τη μάχη με τον καρκίνο, την Τρίτη 
24 Απριλίου, λίγες ώρες πριν την 
38η επέτειο της Επανάστασης των 
Γαριφάλων (25/4), σε νοσοκομείο 
της Αμβέρσας του Βελγίου, όπου 
νοσηλευόταν το τελευταίο διά-
στημα. 

Την 25η Απρίλη, στην καθιερω-
μένη διαδήλωση μνήμης για την 
Επανάσταση των Γαριφάλων στη 
Λισσαβόνα, οι σύντροφοι/σφσες 

του Μιγκέλ Πόρτας από το Μπλό-
κο της Αριστεράς πορεύτηκαν 
κρατώντας πανό με την προτρο-
πή του “Μην τα παρατάτε με τίπο-
τα!”

Ο Μιγκέλ Πόρτας γεννήθηκε το 
1958. Στα μαθητικά του χρόνια 
αγωνίστηκε κατά της δικτατορίας 
στην Πορτογαλία και συνελήφθη 
για την αντιδικτατορική του 
δράση σε ηλικία 15 ετών. 
Υπήρξε μέλος του Πορτογαλικού 
Κομμουνιστικού Κόμματος (PCP) 
από το 1974 ως το 1989 και 
αγωνίστηκε για την ανανέωση 
της Αριστεράς. Το 1999 ήταν 
ένας από τους 3 συνιδρυτές-
επικεφαλής του Μπλόκο της 
Αριστεράς και την ίδια χρονιά 
τέθηκε επικεφαλής της λίστας 
του κόμματος στις Ευρωεκλογές. 
Εξελέγη Ευρωβουλευτής του 
Μπλόκο και της Ευρωομάδας της 
Αριστεράς (GUE/NGL) το 2004 και 
το 2009.

Πολυμε λής αν τι προσωπεία 
του Κόμματος Ευρωπαϊκής 
Α ρ ι σ τ ε ρ ά ς  σ υ μ μ ε τ ε ί χ ε  τ ο 
προσεχές Σαββατοκύριακο (28-
29/4) στη νεκρώσιμη τελετή 
και σε εκδήλωση τιμής για τον 
Μιγκέλ Πόρτας στη Λισσαβόνα. 
Ο ΣΥΝ εκπροσωπήθηκε από τον 
Γιάννη Μπουρνού, μέλος της 
ΚΠΕ, υπεύθυνο του Τμήματος 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής.

Βίντεο εις μνήμην του Μιγκέλ 
Πόρτας:
http://www.youtube.com/watch?v=
8W26icUHAgU&list=UU1Emfo0P3xQ
QIAqE2pCnUyA
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Για να μαθαίνετε τα νέα του Ινστι-
τούτου Νίκος Πουλαντζάς εγγρα-
φείτε στο μηνιαίο ενημερωτικό 
δελτίο στέλνοντας μήνυμα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση 

info@poulantzas.gr

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ
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