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Η πυκνότητα του πολιτικού 
χρόνου στις μέρες μας θέτει 

εξ’ αντικειμένου το ερώτημα αν 
αυτό το εισαγωγικό σημείωμα 
πρέπει να σχολιάσει τις εκλογές 
που έγιναν πριν τρεις περίπου 
εβδομάδες ή τις προβλέψεις για 
τα αποτελέσματα τα οποία θα 
προκύψουν από τις νέες κάλπες 
που θα στηθούν περίπου σε 
δεκαπέντε μέρες. Ενδεχομένως 
το δίλημμα είναι ψευδές: όχι μόνο 
οι αναγνώστες του Ενημερωτικού 
Δελτίου του ΙΝΠ, αλλά σχεδόν οι 
πάντες στη χώρα μας και εκτός 
αυτής είναι πληροφορημένοι 
για την εκπληκτική επιτυχία του 
ΣΥΡΙΖΑ στις 6 Μαΐου (δεύτερο 
κόμμα με 16,8% και 52 βουλευτές), 
ενώ ο αριθμός εκείνων που 
βασίμως ελπίζουν ή φοβούνται 
ότι αυτή θα λάβει ιστορικές 
διαστάσεις στις 17 Ιουνίου έχει 
αυξηθεί κατακόρυφα. Οι στιγμές 
που ζούμε είναι,  πράγματι, 
μοναδικές. Μια μικρή πολιτική 
δύναμη της ριζοσπασ τικής 
Αριστεράς σε μια μικρή χώρα της 
ευρωζώνης απειλεί να ανατρέψει 
τις ισορροπίες του ευρωπαϊκού αν 
όχι του παγκόσμιου καπιταλισμού.

Η ορμητική έφοδος του ΣΥΡΙΖΑ 
στην ελληνική και διεθνή πολιτική 
σκηνή και κυρίως το ενδεχόμενο 
να είναι η πρώτη δύναμη στις 
επόμενες εκλογές προκαλεί το 
ενδιαφέρον πολιτικών κομμάτων, 
κινημάτων, συνδικαλιστικών 
ο ρ γ α ν ώ σ ε ω ν ,  π ο λ ι τ ι κ ώ ν 
αναλυτών και δημοσιογράφων 
από όλο τον κόσμο. Το κλίμα των 
ημερών δεν μπορούσε να αφήσει 
ανεπηρέαστο το Ινστιτούτο, γι 
αυτό και ένα σημαντικό μέρος 
των δραστηριοτήτων του στην 

παρούσα περίοδο αφορά την 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων 
για τις οικονομικές, πολιτικές 
και κοινωνικές εξελίξεις στην 
Ελλάδα. Σ’ αυτό το πλαίσιο, πέρα 
από τη συμβολή μας στο τακτικό 
μηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο 
του transform!, αλλά και σε ένα 
έκτακτο δελτίο του δικτύου που 
κυκλοφόρησε λίγο μετά τις εκλογές 
της 6ης Μαΐου (http://www.pou-
lantzas.gr/upload/552_1.pdf )  
το ΙΝΠ έχει αναλάβει την κύρια 
ευθύνη εβδομαδιαίας ειδικής 
ηλεκτρονικής έκδοσης  του 
Ενημερωτικού Δελτίου του trans-
form! για την πολιτική κατάσταση 
στην Ελλάδα, με συντονιστή 
τον Σταύρο Παναγιωτίδη. Η 
συγκεκριμένη έκδοση,  της 
οποίας το πρώτο τεύχος έχει 
ήδη κυκλοφορήσει, μπορεί να 
αναζητηθεί στην ιστοσελίδα του 
transform! (http://www.transform-
network.org/). 

Τον στόχο της ενημέρωσης των 
ξένων φίλων μας υπηρέτησε 
επίσης η μετάφραση στα αγγλικά 
των 10 σημείων του προγράμματος 
του ΣΥΡΙΖΑ από τον Λουδοβίκο 
Κωτσονόπουλο, η συμμετοχή της 
Έλενας Παπαδοπούλου και του 
Χάρη Γολέμη στο 5ο Ανατρεπτικό 
Φόρουμ του Ζάγκρεμπ, καθώς 
και η συνάντηση που έγινε στα 
γραφεία του Ινστιτούτου με την 
Λουσιάνα Ζένρο, βουλευτίνα του 
βραζιλιάνικου κόμματος PSOL και 
επικεφαλής πολιτικού ιδρύματος 
αντίστοιχου του ΙΝΠ. Παρά την 
ενασχόλησή τους με την τρέχουσα 
επικαιρότητα,  οι παραπάνω μαζί 
με τη Βαγγία Λυσικάτου και τον 
Γιάννη Μπουρνού μετέχουν στην 
ομάδα προετοιμασίας του Θερινού 
Πανεπιστημίου του Κόμματος της 
Ευρωπαϊκής Αριστεράς, που φέτος 
θα γίνει στην Πορταριά Βόλου, από 
τις 17 έως τις 22 Ιουλίου.

Σ τ ι ς  π ρ ο α ν α φ ε ρ θ ε ί σ ε ς 
δρ α σ τ η ρ ι ό τ η τ ε ς  α λ λ ά  κα ι 
στις τακτικές εργασίες μας, 
συμπερι λαμβανομέ νης  της 
έκδοσης του Ενημερωτικού 
Δελτίου, συνέβαλαν καθοριστικά 
τους τελευταίους τρεις μήνες 
ο φοιτητής και η φοιτήτρια 
του Παντείου Πανεπιστημίου 
Κ ώ σ τα ς  Αν δρ ο υ λ ά κ η ς  κα ι 
Δήμητρα Τσιούρβα, που έκαναν 
την πρακτική τους άσκηση στο 
Ινστιτούτο. Τους ευχαριστούμε 
θερμά.

Όπως είναι φυσικό, το ενδεχόμενο 
να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα 
στις επικείμενες εκλογές τον 
έχουν φέρει στο επίκεντρο 
ενδιαφέροντος φίλων και εχθρών, 
οι οποίοι ενδιαφέρονται για τις 
προτάσεις του που αφορούν τη 
διακυβέρνηση της χώρας. Μια 
μικρή συμβολή σ’ αυτήν την 
ενημέρωση αποτελεί η συνέντευξη 
σ’ αυτό το Ενημερωτικό Δελτίο 
του οικονομολόγου Γιώργου 
Σταθάκη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ 
και μέλους του Ινστιτούτου Νίκος 
Πουλαντζάς. 

Παρά την ένταση των ημερών, το 
Ινστιτούτο συνέχισε στο μέτρο του 
δυνατού τις γενικότερες δράσεις 
του. Σ’ αυτές περιλαμβάνεται 
ένα ενδιαφέρον θεωρητικό 
εργαστήριο που έγινε στα γραφεία 
μας με ομιλητή το διάσημο 
αμερικανό μαρξιστή Γουώρεν 
Μόνταγκ, ενώ ολοκληρώθηκε 
η προετοιμασία του βιβλίου «Η 
Πολιτική Οικονομία του δημόσιου 
χρέους και της λιτότητας στην 
ΕΕ», έκδοση του δικτύου trans-
form! europe σε συνεργασία με 
τις εκδόσεις Νήσος, το οποίο 
έχουν επιμεληθεί  η  Έλενα 
Παπαδοπούλου και ο Γαβριήλ 
Σακελλαρίδης. Το βιβλίο θα είναι 
διαθέσιμο στο προαναφερθέν 

editorial
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Θερινό Πανεπισ τήμιο του 
Κ ό μ μ α τ ο ς  Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς 
Αριστεράς. 

Όπως πάντα, το Ενημερωτικό 
Δελτίο περιέχει ειδήσεις από την  
ευρωπαϊκή Αριστερά, τις οποίες 
συλλέγει και επιμελείται ο Γιάννης 
Μπουρνούς. Η σημαντικότερη 
ί σ ω ς  ε ί δ η σ η  α φ ο ρ ά  τ η ν 
επίσκεψη  του Αλέξη Τσίπρα και 
αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ σε 
Παρίσι και Βερολίνο. 

Κλείνοντας, επαναλαμβάνουμε 
την ευχή που εκφράσαμε στο 
προηγούμενο Ενημερωτικό 
Δελτίο με την ελπίδα να πιάσει 
και αυτή τη φορά: 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, Έλε-
να Παπαδοπούλου, Στέλιος Φω-
τεινόπουλος



Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 
ρεαλιστικές 
προτάσεις για την 
οικονομία

Συνέντευξη με τον οικονομολόγο 
Γιώργο Σταθάκη, βουλευτή του 
ΣΥΡΙΖΑ

1. Ποια η διαφορά της 
πρότασης για καταγγελία του 
Μνημονίου από τις προτάσεις 
περί αναδιαπραγμάτευσης ή 
σταδιακής αποδέσμευσης; Η 
καταγγελία του Μνημονίου 
συνεπάγεται και αυτόματη έξοδο 
από το ευρώ;

Το Μνημόνιο έχει τρία διακριτά 
σκέλη. Το πρώτο αναφέρεται στη 
δανειακή σύμβαση που αφορά 
την αναχρηματοδότηση του 
ελληνικού δημόσιου χρέους. Αυτή 
η αναχρηματοδότηση και ο τρόπος 
διακανονισμού δεν καθιστά το 
χρέος βιώσιμο. Άρα τίθεται ένα 
θέμα επαναδιαπραγμάτευσης υπό 
το πρίσμα δύο θέσεων: Αφενός, 
της διαγραφής μέρους του χρέους 
–μικρού απ’ ό,τι φαίνεται– που 
αφορά διμερή χρηματοδότηση 
γ ι α  σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν ε ς 
δρ α σ τ η ρ ι ότ η τ ε ς ,  ό π ω ς  τα 
εξοπλισ τικά προγράμματα, 
ο  ΟΣΕ κ .α.  Αφετέρου,  της 
αναχρηματοδότησης του χρέους 
ανάλογα με τις εξελίξεις στην 
Ευρώπη –έκδοση ευρωομολόγων 
και απορρόφηση με αυτόν τον 
τρόπο από την ΕΚΤ του 60% του 
χρέους, επιμήκυνση του χρόνου 
αποπληρωμής, μείωση επιτοκίου 
κ.λπ.

Το δεύτερο σκέλος του Μνημονίου 
αφορά την ανακεφαλαιοποίηση 
των τραπεζών με 50 δις. Θεωρώ ότι 

αυτό πρέπει να γίνει με τη μορφή 
ανταλλαγής κοινών μετοχών, έτσι 
ώστε οι τράπεζες να τεθούν υπό 
δημόσιο έλεγχο. Αυτό το σκέλος 
του Μνημονίου είναι εξαιρετικά 
σημαντικό για τη σταθεροποίηση 
του τραπεζικού συστήματος αλλά 
και για πολλούς άλλους λόγους. 
Αναφέρομαι στη διασφάλιση των 
καταθέσεων, στη χρηματοδότηση 
της οικονομίας και στο γεγονός 
ότι τα νοικοκυριά επιβαρύνονται 
με δανειακές ρυθμίσεις του 
παρελθόντος. 

Ό λ ο  α υ τ ό  τ ο  σ ύ σ τ η μ α 
καταναλωτικών, στεγαστικών και 
επιχειρηματικών δανείων πρέπει 
να το επαναδιαπραγματευθούμε 
με βιώσιμους όρους.

Το τρίτο σκέλος του Μνημονίου, 
το οποίο αποτελεί και την αιχμή 
του δόρατος για τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι 
η μη εφαρμογή της εσωτερικής 
οικονομικής πολιτικής, όπως 
έχει συμφωνηθεί στο Μνημόνιο 
2. Να μην εφαρμοστούν δηλαδή 
τα μέτρα εσωτερικής υποτίμησης 
που είναι η νέα περικοπή των 
δημοσίων δαπανών κατά 15 δις, η 
μείωση των μισθών στον ιδιωτικό 
τομέα κατά 20% και η προνομιακή 
διάθεση των φορολογικών 
εσόδων για την αποπληρωμή 
τόκων έναντι της διάθεσής τους 
για μισθούς, συντάξεις και πάγιες 
δαπάνες. 

Συνεπώς η έννοια της καταγγελίας, 
της επαναδιαπραγμάτευσης, της 
σταδιακής αποδέσμευσης έχει 
να κάνει με διαφοροποιημένες 
προσεγγίσεις σε αυτά τα τρία 
σκέλη που ανέπτυξα παραπάνω. 
Είμαστε ριζικά αντίθετοι και 
δεν θα εφαρμόσουμε κανένα 
από τα μέτρα της πολιτικής της 
εσωτερικής υποτίμησης, θα 
επαναδιαπραγματευθούμε το 
χρέος και θέλουμε να προχωρήσει 
και να γίνει λειτουργικό το σκέλος 

της ανακεφαλαιοποίησης των 
τραπεζών.

2. Η ακύρωση του Μνημονίου 
πιθανόν να συνεπάγεται μια 
στάση της χρηματοδότησης εκ 
μέρος των δανειστών μας για 
όσο καιρό θα διαρκέσει η νέα 
διαπραγμάτευση. Με δεδομένο 
ότι υπάρχει πρωτογενές έλλειμμα, 
με ποιόν τρόπο θα μπορέσουμε να 
χρηματοδοτήσουμε τους μισθούς 
και τις συντάξεις; 

Θεωρώ εντελώς απίθανο το 
ενδεχόμενο η ΕΕ να προχωρήσει 
σε ακραία συμπεριφορά που 
μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλη 
κρίση στην Ελλάδα και κατ’ 
επέκταση στην Ευρώπη. Ίσως 
όμως υπάρξει κάποιο ενδιάμεσο 
χρονικό διάστημα, στο οποίο 
ενδεχομένως να εκδηλωθούν 
αντιδράσεις από την ΕΕ.  Η 
ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 
αφορά μεν κατά 90-92% τους 
τόκους, αλλά το πρωτογενές 
έ λ λ ε ι μ μ α  τ ο υ  ε λ λ η ν ι κ ο ύ 
προϋπολογισμού είναι υπαρκτό. 
Και δυστυχώς, αν η ΕΕ αποφασίσει 
να ακολουθήσει , έστω και για 
μικρό χρονικό διάστημα, μια 
ακραία οδό, το θέμα μπορεί να 
λυθεί μόνο με έκτακτο τρόπο. 
Άρα με κάποια έκτακτα μέτρα 
αύξησης εσόδων και περικοπής 
δαπανών και προσφυγή, κυρίως, 
στο βραχυχρόνιο δανεισμό για την 
κάλυψη αυτού του ελλείμματος. 
Αν υπάρξει αυτή η έκτακτη 
ανάγκη, τα συγκεκριμένα μέτρα 
θα αφορούν ένα διάστημα δύο 
ή τριών μηνών προς το τέλος του 
χρόνου.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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3. Πολύς λόγος έχει γίνει για 
τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ 
αναφορικά με την φορολόγηση 
του μεγάλου κεφαλαίου, του 
εφοπλιστικού κεφαλαίου κ.λπ. 
Ποια είναι η γνώμη σας γι’ αυτό 
το θέμα;

Η φορολόγηση του κεφαλαίου 
ε ίναι  μία  μόνο π τυχή του 
προβλήματος της ελληνικής 
οικονομίας. Εξίσου σοβαρό 
ζήτημα είναι η φορολόγηση 
των εισοδημάτων των φυσικών 
προσώπων που ανήκουν στα 
ευκατάστατα στρώματα, τα 
οποία τα τελευταία είκοσι 
χρόνια λειτουργούν ουσιαστικά 
υπό καθεστώς φοροασυλίας 
ανεξαρτήτως του ύψους και της 
πηγής του εισοδήματός τους 
(επιχειρηματικές δραστηριότητες, 
ακίνητα κ.λπ.). Εκτιμάται ότι 
η  φορολόγηση αυτών των 
στρωμάτων ως ποσοστό του 
ελληνικού ΑΕΠ είναι κατά 4% 
περίπου μικρότερη από τον 
αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ. Το 
ποσό αυτό ανέρχεται σε 8 δις το 
χρόνο. Συνεπώς, η φορολόγηση 
αυτών των εισοδημάτων αποτελεί 
ζήτημα υψηλής προτεραιότητας 
έτσι ώστε οι κάτοχοί τους να 
πληρώσουν το μερίδιο που τους 
αναλογεί στις δύσκολες στιγμές 
που περνάει σήμερα η χώρα.

4. Έχετε ασχοληθεί με την 
ιστορία του σχεδίου Μάρσαλ 
στην Ελλάδα. Πολλοί μιλάνε 
σήμερα για ένα νέο σχέδιο 
Μάρσαλ, που θα βοηθούσε στην 
ανάκαμψη των ευρωπαϊκών 
οικονομιών. Πιστεύετε ότι κάτι 
τέτοιο είναι εφικτό και σε αυτή 
την περίπτωση ποια  θα ήταν τα 
χαρακτηριστικά τοτυ; 

Νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα 
σύγκρισης. Το σχέδιο Μάρσαλ 

ήταν ένα εγχείρημα οικονομικής 
διπλωματίας πολύ μεγάλης 
εμβέλειας – στην Ελλάδα μάλιστα 
οι πόροι του σχεδίου έφταναν το 
25-40% του ΑΕΠ της εποχής. Με τις 
δεδομένες συνθήκες θεωρώ ότι 
η επανάληψη ενός τόσο μεγάλου 
εγχειρήματος είναι πολύ δύσκολη. 
Γι’ αυτό πιστεύω πως είναι πιο 
ρεαλιστικό να συζητήσουμε για 
αλλαγή πολιτικής στην ΕΕ με 
τη διαμόρφωση ενός πλαισίου 
που θα στηρίξει αναπτυξιακές 
πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκή 
κλίμακα, όπως μεγάλα έργα 
σε υποδομές, δίκτυα κ.α. (που 
αποτελούν μέρος των προτάσεων 
του Ευρωπαϊκού Κόμματος της 
Αριστεράς) και, σε τελική ανάλυση, 
για πολύ πιο συγκεκριμένα και 
ρεαλιστικά προγράμματα για 
χώρες που έχουν πληγεί από την 
πολιτική λιτότητας τα τελευταία 
χ ρ ό ν ι α ,  μ ε  π ρ ο ε ξ έ χ ο υ σ α 
περίπτωση την Ελλάδα.  Οι 
πρωτοβουλίες αυτού του τύπου 
μπορεί να είναι της τάξης του 
4-5%, ίσως και 6% του ΑΕΠ ένα 
καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό 
που όμως δεν συγκρίνεται με τα 
τεράστια ποσά που περιλάμβανε 
η βοήθεια του σχεδίου Μάρσαλ 
στην εποχή του.

5. Αυτή η απόπειρα 
παραγωγικής και αναπτυξιακής 
ανασυγκρότησης σε ποιους 
τομείς της οικονομίας 
πιστεύετε ότι θα μπορούσε να 
επικεντρωθεί;

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 3-4 
βασικοί τομείς στους οποίους 
πρέπει  να υπάρξει  ενεργή 
παρέμβαση και σχεδιασμός. 
Παρέμβαση και από τη μεριά του 
κράτους και με την ενίσχυση της 
ιδιωτικής επιχειρηματικότητας. 
Αν α φ έ ρ ο μ α ι  π ρ ώ τ ο ν  σ τ ο 
δίκτυο αγροτικής παραγωγής/

μ ε τ α π ο ί η σ η ς  α γ ρ ο τ ι κ ώ ν 
πρ ο ϊ όν τ ω ν,  δ ε ύ τ ε ρ ον  σ τ η 
σύνδεση αυτού του δικτύου με την 
τουριστική δραστηριότητα στην 
Ελλάδα, τρίτον στη δημιουργία 
ερευνητικών υποδομών στα 
πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις 
που μπορούν να βοηθήσουν στην 
ανάπτυξη καινοτόμων τομέων 
της ελληνικής οικονομίας και 
τέταρτον στην ανασυγκρότηση 
βιομηχανικών κλάδων οι οποίοι 
είχαν παράδοση  και δυνατότητες 
στην Ελλάδα και καταστράφηκαν 
λόγω της νεοφιλελεύθερης 
λογικής που εφαρμόστηκε στην 
ελληνική βιομηχανία από το 
1995 μέχρι σήμερα. Αυτά και 
άλλα παραδείγματα αποτελούν 
βασικές πτυχές μιας προσπάθειας 
ανασυγκρότησης της οικονομίας. 
Το πέμπτο και τελευταίο  σημείο 
που πρέπει να προσέξουμε είναι οι 
δύο μεγάλοι τομείς του κοινωνικού 
κράτους, η υγεία και η παιδεία. 
Οι τομείς αυτοί μπορούν να 
αποτελέσουν βασικούς πυλώνες 
για την ανάκαμψη της οικονομίας 
μέσα από μεγάλες αλλαγές στη 
δημόσια διοίκηση και στον τρόπο 
λειτουργίας της.

6. Ένα επιχείρημα που χρησιμο-
ποιείται εκβιαστικά από τα ΜΜΕ 
είναι ότι η ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ 
στην εξουσία θα οδηγήσει στην 
κατάρρευση του τραπεζικού συ-
στήματος και, άρα, σε απώλεια 
των αποταμιεύσεων των μικροκα-
ταθετών. Πιστεύετε πως αυτός ο 
κίνδυνος είναι πραγματικός; 

Ανέφερα προηγουμένως ότι 
ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σταθερά υπέρ 
της ανακεφαλαιοποίησης των 
τραπεζών και του δημόσιου 
ελέγχου τους. Αυτός είναι ο τρόπος 
σταθεροποίησης του τραπεζικού 
συστήματος προκειμένου να

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ
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υπάρξει αίσθημα ασφάλειας 
στους καταθέτες, να αυξηθεί 
η  ρ ε υ σ τ ό τ η τ α  κ α ι  ν α 
αναδιαρθρωθούν τα «κόκκινα» 
δάνεια, τα οποία πέρα από 
τη μεγάλη επιβάρυνση που 
συνεπάγονται για τους δανειστές, 
αποτελούν σοβαρή πηγή κινδύνων 
για τις τράπεζες. Επιπλέον, το 
τραπεζικό σύστημα πλήττεται 
εδώ και καιρό από διαρροή 
καταθέσεων, η οποία αυξάνεται 
κάθε φορά που προβάλλεται 
η απειλή «αν δεν εφαρμόσετε 
το πρόγραμμα του Μνημονίου, 
τότε θα φύγει η χώρα από το 
ευρώ». Μέχρι στιγμής αυτό έχει 
συμβεί τρείς φορές και σήμερα 
εξακολουθεί να συντηρείται και 
σήμερα ενόψει των εκλογών. 
Πρόκειται για μια καταστροφική 
πολιτική επιλογή των αντιπάλων 
του ΣΥΡΙΖΑ κι όχι του ίδιου του 
ΣΥΡΙΖΑ.

7. Μετά την ανακεφαλαιοποίηση 
των τραπεζών, ο ΣΥΡΙΖΑ τι 
ακριβώς προτείνει για την 
κοινωνικοποίηση και τον 
δημόσιο έλεγχό τους;

Οι τράπεζες χρειάζονται την 
ανακεφαλαιοποίηση διότι για να 
λειτουργούν πρέπει να μπορούν 
να δανείζονται. Οι καταθέσεις είναι 
δευτερεύον πλέον στοιχείο στο 
σύγχρονο τραπεζικό σύστημα. Μια 
τράπεζα δανείζεται χρήματα και 
της δανείζουν χρήματα, αυτή είναι 
η δουλειά της. Εφόσον οι ελληνικές 
τράπεζες έχουν αποκοπεί από τη 
διεθνή χρηματοδότηση, από τη 
διατραπεζική αγορά, η μοναδική 
πηγή χρηματοδότησής τους 
προέρχεται από τα χρήματα 
της ΕΚΤ, ή άλλους ενδιάμεσους 
φ ορ εί ς  πο υ  ε πί σ η ς  έ χο υ ν 
πρόσβαση στην ΕΚΤ. Θα ήταν 
καταστροφικό από την πλευρά 
μας να διαταράξουμε αυτό τον 

τρόπο άντλησης πόρων των 
τραπεζών και γι’ αυτό θεωρούμε 
ότι είναι αναγκαία η ρύθμιση της 
ανακεφαλαιοποίησης. Όμως τα 
κεφάλαια που θα δοθούν στις 
τράπεζες πρέπει να ανταλλαγούν 
με κοινές μετοχές. Με αυτόν τον 
τρόπο επιτυγχάνεται ο δημόσιος 
έλεγχός τους και σταθεροποιείται 
το τραπεζικό σύστημα έτσι 
ώ σ τ ε  ν α  σ υ μ β ά λ λ ε ι  σ τ ην 
παραγωγική ανασυγκρότηση της 
οικονομίας.

8. Στη σημερινή περίοδο 
της κρίσης θεωρείτε ότι  οι 
κρατικοποιήσεις αποτελόυν μια 
θεμιτή και εφικτή επιλογή; 

Η άμεση μέριμνα του ΣΥΡΙΖΑ 
είναι ότι δε θα προχωρήσει το 
πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων 
που υπάρχει στο Μνημόνιο 2 
και αφορά είτε κερδοφόρες 
εταιρείες του δημοσίου, όπως 
είναι ο ΟΠΑΠ και άλλες, είτε τις 
δυο μικρές κρατικές τράπεζες 
που έχουν απομείνει, την Αγροτική 
Τράπεζα και το Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο, που αποτελούν 
μόλις το 3% του τραπεζικού 
συστήματος, είτε τη ΔΕΗ, μια 
επιχείρηση κοινής ωφέλειας. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν παραμένει 
σταθερά προσανατολισμένος 
τόσο στην ανάγκη ενίσχυσης 
του κρατικού πυλώνα του 
τραπεζικού συστήματος όσο και 
στη διατήρηση του δημόσιου 
χαρακτήρα των εταιρειών κοινής 
ωφέλειας και υποστηρίζει πως ένα 
μεγάλο μέρος των δρόμων, των 
λιμανιών και των αεροδρομίων 
που έχουν ιδιωτικοποιηθεί 
πρέπει να περάσει σε δημόσιο 
έλεγχο μετά την ολοκλήρωση 
των συμβατικών υποχρεώσεων. 
Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή 
πρέπει να προτείνουμε ένα ευρύ 
πρόγραμμα κρατικοποιήσεων. 
Αυτό που χρειάζεται είναι κρατικοί 

και αναπτυξιακοί θεσμοί ικανοί να 
θέσουν σε κίνηση την οικονομία 
προς την επιθυμητή κατεύθυνση. 
Ακόμα πιο σημαντικό είναι να 
μπορέσουμε να διαμορφώσουμε 
τις προϋποθέσεις ανάπτυξης 
της κοινωνικής οικονομίας στην 
Ελλάδα, η οποία μπορεί να δώσει 
διέξοδο και να συμβάλλει θετικά 
στην ανάκαμψη καλύπτοντας 
βασικές ανάγκες της ελληνικής 
κοινωνίας και προσφέροντας 
προοπτική στις νέες γενιές.  

Την  συνέ ν τευξη πήραν ο ι 
Β α γ γ ί α  Λ υ σ ι κα το υ,  Έ λ ε ν α 
Παπαδοπούλου και Λουδοβίκος 
Κωτσονόπουλος.
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Το Ινστιτούτο Νίκος 
Πουλαντζάς συμμετέ-
χει στην εναλλακτική 
ευρωπαϊκή ενημέρω-
ση

Το ανατρεπτικό αποτέλεσμα 
των ελληνικών εκλογών, η 

ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ σε δεύτερη 
δύναμη στη Βουλή και οι συνέπειες 
μιας πιθανής αντίθεσης της χώρας 
στις πολιτικές λιτότητας -τόσο για 
την ίδια, όσο και για την Ευρώπη- 
φέρνουν για μια ακόμα φορά την 
Ελλάδα επίκεντρο του διεθνούς 
ενδιαφέροντος. 

Συνεπώς, η ανάγκη ενημέρωσης 
γ ια   την  κατάσ τασ η σ την 
Ελλάδα, η ενίσχυση της διεθνούς 
αλληλεγγύης και η αποσαφήνιση 
ζητημάτων σχετικών με τις 
απόψεις του ΣΥΡΙΖΑ για θέματα 
όπως το Μνημόνιο, οι δανειακές 
συμβάσεις, η τοποθέτησή του 
σχέση του με την Ευρώπη και την 
Ευρωζώνη κλπ. γίνεται αυτό το 
διάστημα επιτακτική. 

Για το λόγο αυτό, το δίκτυο 
transform! σε συνεργασία με το 
Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς 
αποφάσισε την έκδοση ενός 
έκτακτου ενημερωτικού δελτίου 
με άρθρα γνώμης και ενημέρωσης 
του ευρωπαϊκού κοινού πάνω στα 
ζητήματα αυτά. Από την πλευρά 
του Ινστιτούτου, τον συντονισμό 
έ χε ι  α ν α λ ά β ε ι  ο  Στα ύ ρ ο ς 
Παναγιωτίδης, ενώ το transform! 
συμμετέχει με ενημερωτικά 
σημειώματα για δραστηριότητες 
και πρωτοβουλίες σε σχέση με 
την Ελλάδα, που λαμβάνονται σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.   

Το  πρ ώτο έκτακτο δε λτ ίο 
κυκλοφόρησε την Τρίτη 20/5 
με τίτλο «It’s all Greek to me!» 
(έκφραση που στα ελληνικά 
μπορεί να αποδοθεί ελεύθερα 
ως «δεν καταλαβαίνω τίποτα», 
αλλά στην ουσία αναφέρεται 
στην κεντρικότητα της ελληνικής 
περίπτωσης για τα ευρωπαϊκά 
τεκτενόμενα), και περιλαμβάνει 
τρία άρθρα των συνεργατών/
σ υ ν ε ρ γ α τρ ι ώ ν - ε ρ ε υ ν η τ ώ ν /
ερευνητριών του Ινστιτούτου (του 
Λουδοβίκου Κωτσονόπουλου, των 
Βαγγίας Λυσικάτου και Μιχάλη 
Νικολακάκη και των Έλενας 
Παπαδοπούλου και Σταύρου 
Παναγιωτίδη), ένα άρθρο της 
Ελιζαμπέτ Γκοτιέ για την επίσκεψη 
αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ στο 
Παρίσι και ένα άρθρο του Μάικ 
Χένινγκ για τα πρόσφατα γεγονότα 
στη Φραγκφούρτη. 

Μπορείτε να βρείτε ολόκληρο 
το δελτίο στην ιστοσελίδα του 
δικτύου transform! http://www.
transfor m-net wor k .net/en/
news/article/transform-newslet-
ter-62012.html. 

Το δεύτερο δελτίο αναμένεται να 
κυκλοφορήσει την Τρίτη 5/6. 

Ε.Π.

Συζήτηση για τις εξε-
λίξεις στην Ελλάδα και 
στο Ζάγκρεμπ

« Η  κ ρ ί σ η  σ τ ην  Ε υ ρ ώ π η » -
εκδήλωση του transform! στο 
πλαίσιο του 5ου Ανατρεπτικού 
Φεστιβάλ, 5-19 Μαΐου 2012

Ό π ω ς  α ν α φ έ ρ θ η κ ε  σ τ ο 
προηγούμενο Ενημερωτικό 
Δελτίο, το transform! οργάνωσε 
σειρά έξι σεμιναρίων με τίτλο «Η 
κρίση στην Ευρώπη», στο πλαίσιο 
του  Ανατρεπτικού Φόρουμ 
που διεξάγεται κάθε χρόνο στο 
Ζάγκρεμπ της Κροατίας. 

Σε δύο από τα σεμινάρια,  
«Αντιστάσεις στην Ευρώπη» 
και «Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής 
Αριστεράς», συμμετείχαν και οι 
Έλενα Παπαδοπούλου και Χάρης 
Γολέμης που αναφέρθηκαν, μεταξύ 
άλλων, στη σημασία της εκλογικής 
επιτυχίας της ριζοσπαστικής 
Αριστεράς στην Ελλάδα για την 
ανατροπή της νεοφιλελεύθερης 
πορείας της ΕΕ. Τις εισηγήσεις 
τους ακολούθησε εκτεταμένη 
συζήτηση που παρουσίασε 
μεγάλο ενδιαφέρον. 

Το πλήρες πρόγραμμα του 
φεστιβάλ είναι διαθέσιμο στην 
ιστοσελίδα http://www.subver-
sivefestival.com/txtl/1/4/en/
home. Βίντεο και άρθρα υπάρχουν 
στη σελίδα του φεστιβάλ στo 
φέισμπουκ, http://www.facebook.
com/subversivefestival.

Χ.Γο.
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Ο Γουώρεν Μόνταγκ 
στο Ινστιτούτο Νίκος 
Πουλαντζάς

Αθήνα, 8 Μαϊου 2012

Την Τρίτη 8 Μαΐου, με αφορμή 
την επίσκεψή  του στην 

Αθήνα, ο Γουώρεν Μόνταγκ, 
Κ α θ η γ η τ ή ς  Α γ γ λ ι κ ή ς  κ α ι 
Συγκριτικής Λογοτεχνίας στο 
Occidental College  του Λος 
Άντζελες, μίλησε στο Ινστιτούτο 
Νίκος Πουλαντζάς. Ο τίτλος της 
εισήγησης του ήταν: «Μεταξύ 
έγκλησης και ανοσοποίησης: 
Α λ τ ο υ σ έ ρ ,  Μ π α λ ι μ π ά ρ , 
Εσπόζιτο». Το βασικό ζήτημα της 
εισήγησης ήταν η συγκρότηση 
της υποκειμενικότητας, ερώτημα 
κεντρικό για την φιλοσοφία, που 
ανέδειξε με πολύ ιδιαίτερο τρόπο 
η φιλοσοφική παράδοση που 
αναδύθηκε στη Γαλλία κατά τη 
δεκαετία του 1960, με κεντρική 
την φιγούρα του Αλτουσέρ και 
τις επεξεργασίες του για τον 
θεωρητικό αντί-ανθρωπισμό, 
σε κριτική αντιπαράθεση με τον 
φιλοσοφικό ανθρωπισμό και 
τις κατηγορίες που απορρέουν 
από αυτόν –ιδιαίτερα εκείνη της 
αλλοτρίωσης.

Ξ ε κ ι ν ώ ν τ α ς  α π ό  τ η 
διαπραγμάτευση του «Ιδεολογία 
και Ιδεολογικοί Μηχανισμοί του 
Κράτους», ένα από τα πιο διάσημα 
κείμενα του Αλτουσέρ, για το οποίο 
έχουν διατυπωθεί πάμπολλες 
ενστάσεις και κριτικές (εξαιτίας και 
των διαφορετικών εκδοχών που 
είδαν το φως της δημοσιότητας, 
ανάλογα με το πώς εκτιμούσε 
κάθε φορά την θεωρητική και 
πολιτική συγκυρία ο Αλτουσέρ), ο 
Μόνταγκ αναλύει την κατηγορία 
της ιδεολογικής έγκλησης, μέσω 
της οποίας συγκροτούν ται 
ο ι  υ π ο κ ε ι μ ε ν ι κ ό τ η τ ε ς , 
επισημαίνοντας πως το ρήμα 
«εγκαλώ» στα γαλλικά δεν σημαίνει 
απλώς κάλεσμα ή απεύθυνση. Η 

έγκληση επισημαίνει τις σχέσεις 
ε ξ ο υ σ ί α ς  πο υ  δ ι α περν ο ύ ν 
τη διαδικασία αυτή, καθώς, 
ως έννοια, περιλαμβάνει το 
πρόσταγμα, κι άρα την ανισότητα 
του εγκαλούμενου από τον 
εγκαλούντα. Η θέση του Αλτουσέρ 
συνοψίζεται στο ότι τα υποκείμενα 
υπάρχουν μόνο δια μέσου της 
υποταγής τους. Στο όριο, το 
υποκείμενο μπορεί να οριστεί 
ως αποτέλεσμα κοινωνικών 
σχέσεων.

Ο Μόνταγκ, περνώντας στην 
διαπραγμάτευση του κειμένου 
του Μπα λιμπάρ,  «Πολίτης , 
Υποκείμενο»,  ανασυγκροτεί 
την κριτική του Χάιντεγκερ 
στο καρτεσιανό υποκείμενο ως 
αυτουργού οντότητας. Μέσα από 
τη συζήτηση αυτή αναδεικνύεται 
μια έννοια του υποκειμένου, η 
οποία «υπόκειται» στις σχέσεις 
κυριαρχίας. Με την έννοια του 
πολίτη, ο Μπαλιμπάρ επιχειρεί 
να παρέμβει στην παραπάνω 
εννοιολόγηση του υποκειμένου 
γ ι α  ν α  α ν τ ι σ τ ρ έ ψ ε ι  τ η ν 
προτεραιότητα της υπαγωγής, 
δηλαδή της ανισότητα επί της 
ελευθερίας. 

Τέλος, μέσα από την αντίθεση 
υποκειμένου-κοινότητας (“com-
munitas”) που θέτει ο Εσπόζιτο, 
ο Μόνταγκ επιχειρεί να δείξει τη 
διαδικασία συγκρότησης του 
υποκειμένου στο έργο του Ιταλού 
φιλοσόφου.  Ο Μόνταγκ τονίζει 
πως για τον Εσπόζιτο ή έννοια 
του ανήκειν συνιστά απώλεια της 
ελευθερίας. Σε τελική ανάλυση, 
οποιαδήποτε μορφή κοινωνικού 
δεσμού συνιστά απειλή εναντίον 
της οποίας το άτομο πρέπει να 
ανοσοποιηθεί μέσω του πλήρους 
διαχωρισμού του από τους 
άλλους. Ωστόσο, όμως, ακόμα και 
αυτή η διαδικασία ανοσοποίησης 
(immunization) προϋποθέτει και 
πάλι μια μορφή εξουσίας, που θα 
του εξασφαλίσει την ανοσία. 

Ο Μόνταγκ επισημαίνει την 
αν τίφαση που διακρίνει  ο 
Εσπόζιτο, δηλαδή μιας κοινωνίας 
εντός της οποίας συγκροτούνται 
διαρκώς σχέσεις μεταξύ των 
υποκειμένων, σχέσεις από τις 
οποίες τα υποκείμενα επιθυμούν 
να απαλλαγούν,  οι  οποίες, 
ταυτόχρονα, είναι οι σχέσεις 
πάνω στις οποίες θεμελιώνεται 
η κοινωνία. Η αλτουσεριανή 
έγκληση, αντίθετα, είναι έννοια 
λειτουργιστική, εξυπηρετεί την 
αναπαραγωγή των σχέσεων 
παραγωγής, ενώ η ταξική πάλη 
εμφανίζεται μόνο εκ των υστέρων. 
Η έννοια του πολίτη, όπως την 
επεξεργάζεται ο Μπαλιμπάρ, 
συνιστά τον ξεσηκωμό, την 
ελευσόμενη αντίσταση.

Αξίζει  να σημειωθεί πως ο 
Μόνταγκ δεν αντιμετωπίζει τις 
τρεις αυτές επεξεργασίες ως μια 
διαδικασία διαλόγου μεταξύ 
των τριών φιλοσόφων , ούτε 
ως διαλεκτική ενότητα δύο 
φαινομενικά αντίθετων εννοιών 
(έγκληση-ανοσοποίηση) που 
έρχονται να γεφυρωθούν από 
την έννοια του πολίτη. Αντίθετα, 
θεωρεί πως αυτές οι τρεις έννοιες 
σ χ η μ α τ ί ζ ο υ ν  μ ι α  σ ύ ν θ ε τ η 
ενότητα συγκροτούμενη από 
μη-αναγώγιμα διακριτά μέρη. Η 
συζήτηση μεταξύ του Γ. Μόνταγκ 
και των ακροατών περιστράφηκε 
κυρίως γύρω από τo θέμα της 
απελευθέρωσης σε συνάφεια με 
το κομμουνιστικό πρόταγμα του 
Αλτουσέρ, αλλά και σχετικά με 
ζητήματα που έχουν να κάνουν 
με την ανάγνωση της πολιτικής 
φιλοσοφίας του Χομπς από τον 
Αλτουσέρ. 

Χρήστος Σίμος 
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Συνάντηση με τη 
Λουσιάνα Ζένρο 

Την Παρασκευή 18 Μαΐου  
π ρ α γ μ α τ ο π ο ι ή θ η κ ε 

συνάντηση στα γραφεία του 
Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς με 
τη Λουσιάνα Ζένρο, συνιδρύτρια 
κα ι  ηγε τ ι κό  σ τ έ λ ε χο ς  το υ 
Κόμματος Σοσιαλισμού και 
Ελευθερίας (PSOL), το οποίο  
δραστηριοποιείται στην πολιτική 
σκηνή της Βραζιλίας από το 
2004. 

Ύστερα από μία εκτενή ανάλυση 
της πολιτικής κατάστασης στην 
Ελλάδα, ακολούθησε λεπτομερής 
ενημέρωση σχετικά με τ ις 
δραστηριότητες και τα ερευνητικά  
προγράμματα του Ινστιτούτου. Τα 
συμπεράσματα της συζήτησης 
ήταν πολύ θετικά και έθεσαν  
τις βάσεις για την ανάπτυξη 
ερ ε υ ν ητ ι κ ώ ν  σ υ νεργ α σ ι ώ ν  
ανάμεσα στο Ινστιτούτο Νίκος 
Πουλαντζάς και στο ομόλογο 
Ινστιτούτο που συνδέεται με 
το Κόμμα Σοσιαλισμού  και 
Ελευθερίας.

Λ.Κ.
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Η Πολιτική Οικονομία 
του δημόσιου χρέους 
και της λιτότητας στην 
ΕΕ (The Political Econo-
my of Public Debt and 
Austerity in the EU) 

Έκδοση του δικτύου transform! 
europe σε συνεργασία με τις  
εκδόσεις Νήσος. 

Πριν από περίπου ένα χρόνο, 
τον Μάρτιο του 2011, και 

μεσούσης της σφοδρής κρίσης 
χρέους στην Ελλάδα και την 
Ευρώπη, το Κόμμα Ευρωπαϊκής 
Αριστεράς, το δίκτυο transform! 
europe, ο Συνασπισμός και το 
Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς 
δ ι ο ρ γ ά ν ω σ α ν  έ ν α  μ ε γ ά λ ο 
συνέδριο στην Αθήνα με σκοπό 
την ανάλυση του ζητήματος και 
την επεξεργασία εναλλακτικών 
πρ ο τά σ ε ω ν  α π έ ν α ν τ ι  σ τ ι ς 
πολιτικές λιτότητας που είχαν 
αρχίσει ήδη να προωθούνται από 
την ΕΕ για την αντιμετώπιση της 
κρίσης.

Σ τ η  β ά σ η  τ ο υ  π λ ο ύ σ ι ο υ 
π ρ ο β λ η μ α τ ι σ μ ο ύ  π ο υ 
αναπτύχθηκε στο συνέδριο, 
το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου, 
το transform! αποφάσισε την 
έκδοση ενός βιβλίου βασισμένου 

σε εισηγήσεις που έγιναν εκεί. 
Στόχος ήταν αφ’ ενός η καταγραφή 
της ανάλυσης της Αριστεράς για 
τα αίτια και τον πολύπλευρο 
χαρακτήρα της συστημικής 
κρίσης και αφ’ ετέρου η όσο το 
δυνατόν πληρέστερη προσέγγιση 
του ζητήματος του δημόσιου 
χρέους και των προτάσεων και 
πρωτοβουλιών της Αριστεράς για 
την επίλυσή του.  

Η επιλογή των κειμένων έγινε 
από επιτροπή αποτελούμενη 
από μέλη του transform! και του 
Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, 
ενώ την ευθύνη για τη συλλογή 
τους, την σύνθεση των θεματικών 
ενοτήτων και την εισαγωγή είχαν 
οι Έλενα Παπαδοπούλου και 
Γαβριήλ Σακελλαρίδης. Στόχος 
ήταν η ισότιμη παρουσία ελλήνων 
και ξένων συγγραφέων (λόγω του 
ότι ότι το βιβλίο είναι γραμμένο 
στα αγγλικά και απευθύνεται 
στο ευρωπαϊκό κοινό, πολλά 
καλά ελληνικά κείμενα δεν 
περιλαμβάνονται στην ύλη του) 
και τη συγκρότηση συνεκτικών 
θεματικών ενοτήτων με κείμενα 
που να καλύπτουν όσο το δυνατόν 
περισσότερες πλευρές των 
επιμέρους ζητημάτων. Επιπλέον, 
αποφασίστηκε το βιβλίο να είναι 
περιορισμένο σε έκταση (να μην 
έχει δηλαδή τη μορφή πρακτικών), 
προκειμένου να διευκολυνθεί η 
ευρύτερη κυκλοφορία του. Τα 

πλήρη πρακτικά είναι διαθέσιμα 
στην ιστοσελίδα του συνεδρίου 
(www.athensdebtconference.
wordpress.com) και σύντομα θα 
αναρτηθούν και στην σελίδα του 
Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς 
(www.poulantzas.gr).

Το βιβλίο χωρίζεται σε πέντε 
ενότητες. Στην πρώτη ενότητα 
αναλύεται το ζήτημα των αιτίων 
της κρίσης χρέους στην Ευρώπη 
και της σχέσης της με την 
παγκόσμια συστημική κρίση του 
καπιταλισμού με κείμενα των: 
Γιώργου Σταθάκη, Μπριγκίτε 
Ούνγκερ, Ευκλείδη Τσακαλώτου 
και Δημήτρη Σωτηρόπουλου.

Στην δεύτερη ενότητα γίνεται 
μια κριτική αποτίμηση της 
διαχείρισης της κρίσης από την ΕΕ 
και τις πολιτικές και οικονομικές 
ελίτ των χωρών της Ευρώπης 
με συνεισφορές των: Μαρίκας 
Φραγκάκη, Γιαν Τοπορόφσκι και 
Ρικάρντο Μπελοφιόρε.

 Η τρίτη ενότητα καλύπτει όψεις 
των επιπτώσεων της κρίσης όπως 
τα αποτελέσματα στην αγορά 
εργασίας, η άνιση επιβάρυνση 
των γυναικών και η υπονόμευση 
της δημοκρατίας. Τα αντίστοιχα 
κείμενα ανήκουν στις: Μαρία 
Καραμεσίνη, Τζιοβάνα Βέρτοβα 
και Ελιζαμπέτ Γκοτιέ.

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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Η τέταρτη ενότητα επιχειρεί μια 
επισκόπηση του τρόπου με τον 
οποίο η κρίση έπληξε τις χώρες 
του ευρωπαϊκού Νότου (τα 
λεγόμενα PIGS), αναδεικνύοντας 
τις πολλές ομοιότητες τόσο στο 
επίπεδο των εμπειριών, όσο 
και σε αυτό της αντιμετώπισης 
που αδυνατίζουν το γνωστό 
επιχείρημα περί “μεμονωμένης 
περίπτωσης” της ελληνικής 
κρίσης. Περιλαμβάνονται επίσης 
οι περιπτώσεις της Ιρλανδίας και 
της Ουγγαρίας, η πρώτη λόγω 
της σύνδεσής της με τη λίστα των 
“γουρουνιών” και η δεύτερη λόγω 
της εμπειρίας από τις επιπτώσεις 
της εκεί εμπλοκής του ΔΝΤ και των 
επιπτώσεών της. Για την Ισπανία 
γράφει ο Χαβιέρ Ναβασκουές, 
για την Πορτογαλία η Μαριάνα 
Μορτάγκουα, για την Ιρανδία ο 
Ντάνιελ Φιν και για την Ουγγαρία 
ο Ταμάς Μόρβα. Αρκετές πλευρές 
της ελληνικής κρίσης καλύπτονται 
από το κείμενο του Ερίκ Τουσέν, 
πολλά στοιχεία όμως αναφέρονται 
και σε άλλα κείμενα, καθώς και 
στην εισαγωγή του βιβλίου.

Σ τ η ν  π έ μ π τ η  ε ν ό τ η τ α 
καταγράφονται ορισμένες από τις 
προτάσεις που έχουν εκφραστεί 
στο χώρο της Αριστεράς για την 
αντιμετώπιση της κρίσης στην 
Ευρώπη. Όπως είναι λογικό, σε μια 
περίοδο πυκνών εξελίξεων πολλά 
από τα πράγματα που γράφονται, 
έστω και λίγους μήνες πριν, μπορεί 
να φαντάζουν ξεπερασμένα, ενώ 
άλλα να εφαρμόζονται ήδη ή να 
ετοιμάζονται να εφαρμοστούν. 
Ωσ τόσο, η καταγραφή των 
απόψεων δεν είναι μόνο χρήσιμη 
για λόγους άμεσης αξιοποίησης, 
αλλά και για να συγκροτούν 
ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο 
μ πορ ο ύ ν  ν α  δ ι α τ υ π ω θ ο ύ ν 
νέες προτάσεις στο μέλλον. Σε 
κάθε περίπτωση, τα κείμενα 
των Κούνιμπερτ Ράφερ, Γιάννη 

Δραγασάκη, Πέδρο Παέζ, Νίκου 
Χουντή και Γιάνη Βαρουφάκη είναι 
πολλαπλώς χρήσιμα σε μια τέτοια 
συγκυρία.

Το βιβλίο τελειώνει με δύο 
πολιτικές παρεμβάσεις των 
Αλέξη Τσίπρα και Πιέρ Λοράν που 
τονίζουν την ευρωπαϊκή διάσταση 
του πολύπλευρου προβλήματος 
της κρίσης και την ανάγκη 
κοινής, δυναμικής, ευρωπαϊκής 
απάντησης. 

Παρά το γεγονός ότι την περίοδο 
αυτή η πολιτική πρακτική είναι 
σαφώς σ το επίκεν τρο του 
ενδιαφέροντος, τα θεωρητικά 
ζητήματα που θίγονται στο 
βιβλίο σε σχέση με την κρίση 
επανέρχον ται  διαρκώς σ τη 
συζήτηση μιας και η πάλη των 
ιδεών όσον αφορά την ερμηνεία 
και την αντιμετώπισή της δεν 
έχει σταματήσει. Το βιβλίο θα 
είναι διαθέσιμο στο Θερινό 
Πανεπιστήμιο του Κόμματος 
Ευρωπαϊκής Αριστεράς που 
φέτος πραγματοποιείται από τις 
17-22 Ιουλίου στην Πορταριά του 
Βόλου.

 

Ε.Π.
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Αναβολή της 
εκδήλωσης για τον 
Άγγελο Ελεφάντη 

«Η μόνη ηλίθια ερώτηση που 
άκουσα είναι: Τι θα ψήφιζε ο 
Άγγελος; Είναι τόσο ηλίθια που 
απλώς χαμογελώ». Έτσι τέλειωνε 
η Μαριάννα Δήτσα το μικρό 
σημείωμά της με τίτλο «Μάϊος 
2012», που δημοσιεύτηκε στα 
Ενθέματα της Αυγής την Κυριακή 
27 Μαϊου. 

Σε αντίθεση με τη Μαριάννα, 
εμείς δεν θα χαμογελούσαμε αν 
κάποιοι ανόητοι τολμούσαν έστω 
και να σκεφτούν ότι η εκδήλωση 
του ΙΝΠ και των ΑΣΚΙ στη μνήμη 
του Ελεφάντη  για τα τέσσερα 
χρόνια από το θάνατό του, που 
επρόκειτο να γίνει τη Δευτέρα 
28 Μαρτίου, είχε προεκλογική 
στόχευση-θα οργιζόμασταν. Γι 
αυτό την αναβάλαμε. Τον «άγγελο 
πολίτη» θα τον τιμήσουμε με τον 
τρόπο που πρέπει, όταν οι καιροί 
δεν είναι τόσο πονηροί όσο 
σήμερα.

Χ.Γο.

Ο Σλαβόι Ζίζεκ σε 
ανοιχτή εκδήλωση 
του ΣΥΡΙΖΑ στην 
Αθήνα

Αθήνα, Κυριακή 3 Ιουνίου 
2012

Ένας από τους σημαντικότερους 
σύγχρονους ριζοσπάστες 

διανοούμενους, ο Σλαβόι Ζίζεκ , 
θα μιλήσει την Κυριακή σε ανοιχτή 
συζήτηση του ΣΥΡΙΖΑ στην Αθήνα, 
μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα.

Ο Σλοβένος φιλόσοφος τις 
προηγούμενες μέρες εξέφρασε 
με άρθρο του την υποστήριξή 
του προς τον ΣΥΡΙΖΑ εν όψει 
των επικέιμενων εκλογών. Στο 
κείμενό του υποστηρίζει μεταξύ 
άλλων πως “ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια 
σχεδόν αδύνατη αποστολή. Δεν 
είναι η φωνή της ακροαριστερής 
«τρέλας», αλλά της λογικής 
μιλώντας ενάντια στην τρέλα 
της ιδεολογίας της αγοράς. 
Με την ετοιμότητά τους να 
κυβερνήσουν, έχουν αποβάλλει 
το φόβο της Αριστεράς να 
αναλάβει την εξουσία. Έχουν το 
θάρρος να καθαρίσουν το χάος 
που δημιουργήθηκε από άλλους. 
Θα χρειαστεί να εφαρμόσουν 
ένα τρομερό συνδυασμό των 
αξιών και του πραγματισμού, 
της δημοκρατικής δέσμευσης 
και της προθυμίας να δράσουν 
γρήγορα και αποφασιστικά, όπου 
χρειάζεται. Σώζοντας την Ελλάδα 
από τους αυτόκλητους σωτήρες 
της, σώζουμε και την ίδια την 
Ευρώπη”.

Σ.Π. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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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.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Περιοδεία του Αλέξη Τσίπρα και 
αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ-
ΕΚΜ σε Παρίσι και Βερολίνο (20-
21/5) 

Μια εξαιρετ ικής  σημασίας 
περιοδεία σημάδεψε την έναρξη 
της δεύτερης συνεχόμενης 
προεκλογικής περιόδου για 
το ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό 
Μέτωπο.  Στο Παρίσι και το 
Βερολίνο βρέθηκε ο Αλέξης 
Τσίπρας, επικεφαλής πολυμελούς 
ελληνικής αν τιπροσωπείας, 
α π ο τ ε λ ο ύ μ ε ν η ς  α π ό  τ ο υ ς 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, 
Γιάννη Δραγασάκη, Παναγιώτη 
Λαφαζάνη και Γιώργο Σταθάκη, 
τον υπεύθυνο Οικονομικής 
Πολιτικής της ΠΓ του ΣΥΝ, 
Γιάννη Μηλιό και τον υπεύθυνο 
του Τμήματος Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής του ΣΥΝ και μέλος 
της Εκτελεστικής Επιτροπής του 
Κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς, 
Γιάννη Μπουρνού. 

Παρίσι, 20 Μαϊου 

Στο Παρίσι η αντιπροσωπεία του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ είχε συνάντηση με 
τον Εθνικό Γραμματέα του Γαλλικού 
Κομμουνιστικού Κόμματος, Πιέρ 
Λοράν και τον υποψήφιο Πρόεδρο 
του Αριστερού Μετώπου στις 
πρόσφατες προεδρικές εκλογές 
και Ευρωβουλευτή, Ζαν Λυκ 
Μελανσόν.

Στη συνέχεια ο Αλέξης Τσίπρας 
και οι δύο ηγέτες του Αριστερού 
Μ ε τ ώ π ο υ  π α ρ α χ ώ ρ η σ α ν 
συνέντευξη τύπου σε αίθουσα 
της Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, 
η οποία χαρακτηρίστηκε από 
την  πρ ωτοφανή παρου σ ία 
γαλλικών και διεθνών ΜΜΕ, 
δ ε ί γ μ α  τ ο υ  ε ν τ ο ν ό τ α τ ο υ 
διεθνούς ενδιαφέροντος για 
την ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ 
σε πρωταγωνίστρια πολιτική 
δύναμη στην Ελλάδα, αλλά και 
σε ρυθμιστή των ευρωπαϊκών 
εξελίξεων, σε περίπτωση που η 
ελληνική κοινωνία ολοκληρώσει 
στις 17 Ιουνίου το σημαντικό βήμα 
που έκανε στις 6 Μαϊου και δώσει 
στην Αριστερά τη δυνατότητα 
σχηματισμού κυβέρνησης. 

Αμέσως μετά τη συνέντευξη 
τύπου, η ελληνική αντιπροσωπεία 
είχε συνάντηση με κοινωνικούς 
και επιστημονικούς φορείς.  
Από ελληνικής πλευράς, την 
κατάσταση στην Ελλάδα και 
τους κεντρικούς άξονες του 
προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ 
παρουσίασαν οι Γιάννης Μηλιός 
και Γιάννης Μπουρνούς. Από 
γαλλικής πλευράς συμμετείχαν 
εκπρόσωποι των ερευνητικών 
ιδρυμάτων “Κοπέρνικος” και “Es-
pace Marx”, των συνδικαλιστικών 
ομοσπονδιών CGT, FSU και Solid-
aire, της ακτιβιστικής οργάνωσης 
ATTAC, οικονομολόγοι από το 
Αριστερό Μέτωπο, και ο πρώην 
Πρόεδρος της Ομάδας της 

Αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο 
(GUE/NGL),  Φράνσις Βύρτς. 
Παρούσα στη συνάντηση και 
η Αντιπρόεδρος του ΚΕΑ και 
μέλος του Πολιτικού Γραφείου 
του Ισπανικού Κομμουνιστικού 
Κόμματος, Μαϊτέ Μόλα.

Συνεχίζοντας, ο Αλέξης Τσίπρας και 
η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ 
βρέθηκαν σε μια συγκινησιακά 
φ ο ρ τ ι σ μ έ ν η ,  α ν ο ι χ τ ή 
συγκέντρωση αλληλλεγγύης 
προς το ΣΥΡΙΖΑ και τον ελληνικό 
λαό, που πραγματοποιήθηκε 
μπροστά από το κτίριο της 
Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, στην 
Place Du President Edouard Her-
riot, και στην οποία βρέθηκαν 
περισσότερα από 400 άτομα, 
αψηφώντας την καταρρακτώδη 
βροχή.

Το βράδυ της ίδιας μέρας, ο 
Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο Γιάννης 
Μπουρνούς και το μέλος του 
Τμήματος Εξωτερικής Πολιτικής 
του ΣΥΝ, Αλίκη Παπαδομιχελάκη, 
ήταν οι κεντρικοί εισηγητές στη 
μαζικότατη ανοιχτή συνέλευση της 
Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Παρισιού. 
Η συνέλευση πραγματοποιήθηκε 
στα κεντρικά γραφεία του Γαλλικού 
Κομμουνιστικού Κόμματος και 
προσέλκυσε 200 άτομα, Έλληνες 
και Γάλλους αλληλέγγυους. 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ
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Ανάμεσά τους βρέθηκαν και 
τρεις Βέλγοι, που ταξίδεψαν 
στο Παρίσι από τη βελγική 
Λιέγη, αποκλειστικά για την 
σ υ γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η  ε κ δ ή λ ω σ η , 
προκειμένου να εκφράσουν την 
αλληλεγγύη τους στο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, 
αλλά και να ανακοινώσουν ότι 
πριν λίγες εβδομάδες η αριστερή 
πτέρυγα του Σοσιαλιστικού 
Κόμματος Βαλλονίας αποχώρησε 
από το κόμμα και προχωρά 
στη συγκρότηση αριστερού, 
δημοκρατικού κόμματος, στα 
πρότυπα του γαλλικού Κόμματος 
της Αριστεράς του Ζαν Λικ 
Μελανσόν! Αξίζει να σημειωθεί ότι 
σχετικές εξελίξεις υπήρξαν πριν 
λίγους μήνες και στη Φλάνδρα του 
Βελγίου, όπου η αριστερή πτέρυγα 
του Φλαμανδικού Σοσιαλιστικού 
Κόμματος επίσης αποχώρησε 
και συγκρότησε το νέο αριστερό 
κόμμα ROOD.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:
Δείτε το βίντεο και διαβάστε την 
τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα 
στη συνέντευξη τύπου στο Παρίσι 
εδώ:
http://www.syn.gr/gr/keimeno.
php?id=27125 

Βίντεο από τη συγκέντρωση 
αλληλεγγύης στο Παρίσι:
h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=HWscgPMwxt0 

Βίντεο από την ανοιχτή συνέλευση 
του ΣΥΡΙΖΑ Παρισιού και Γάλλων 
αλληλέγγυων:
h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=N5WRRJXqpL8 

Βερολίνο, 21 Μαϊου

Τη δεύτερη μέρα της περιοδείας, 
η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ-
ΕΚΜ βρέθηκε στο Βερολίνο. Το 
πρόγραμμα και στην πρωτεύουσα 
της Γερμανίας ήταν εξαιρετικά 

γεμάτο, αλλά και εξαιρετικά 
ενδιαφέρον.

Η ημέρα ξεκίνησε με συνάντηση 
με την ηγεσία της γερμανικής 
Αριστεράς (Die Linke), με παρόντες 
από γερμανικής πλευράς τους 
Κλάους Έρνστ (Πρόεδρο του 
κόμματος),   Γκρέγκορ Γκίζι 
(Πρόεδρο της Κ.Ο.),  Όσκαρ 
Λαφοντέν (πρώην υπουργό 
Οικονομικών της Γερμανίας),  
Σάρα Βάγκνεχτ (γραμματέα του 
κόμματος) και Μίκαελ Σλέχτ 
(βουλευτή, υπεύθυνου για την 
οικονομική πολιτική).

Αμέσως μετά, ο Αλέξης Τσίπρας 
και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης 
είχαν συνάντηση με τον Πρόεδρο 
της Κ.Ο. των Γερμανών Πρασίνων, 
Γιούργκεν Τριτίν, στην οποία 
δ ι α π ι σ τ ώ θ η κ ε  σ υ μ φ ω ν ί α 
των δύο πλευρών ως προς το 
αδιέξοδο στο οποίο οδηγούν τα 
προγράμματα λιτότητας, αλλά 
και την ανάγκη αλλαγής του 
ρόλου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας.

Το μεσημέρι  της Τρίτης η 
ελληνική αντιπροσωπεία είχε 
γεύμα εργασίας στο γερμανικό 
Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο 
με τον Γκρέγκορ Γκίζι και τους 
βουλευτές Βόλφγκανγκ Γκέρκε, 
Ντίτερ Ντεμ, Ούλριχ Μάουρερ 
και Χάικε Χένσελ, ενώ παρών 
ήταν και ο γερουσιαστής του 
ρ ι ζ ο σ π α σ τ ι κο ύ  α ρ ι σ τ ε ρ ο ύ 
“ Σο σ ι α λι σ τ ι κο ύ  Κ ό μ μ α το ς ” 
(SP) Ολλανδίας, Τάινι Κόξ, που 
παρουσίασε την κατάσταση στην 
Ολλανδία μετά την κατάρρευση 
της κεντροδεξιάς κυβέρνησης, την 
προκήρυξη πρόωρων εκλογών 
για τον προσεχή Σεπτέμβριο 
και τη δημοσκοπική έκρηξη του 
Σοσιαλιστικού Κόμματος, που 
αυτή την περίοδο βρίσκεται 
στη δεύτερη θέση σε όλες τις 
δημοσκοπήσεις,  αγγίζοντας 

το 18% και υπερβαίνοντας 
κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες το 
σοσιαλδημοκρατικό “Εργατικό 
Κόμμα” (PVdA). 

Σ τ η  σ υ ν έ χ ε ι α ,  ο  Α λ έ ξ η ς 
Τσίπρας μίλησε ως ειδικός 
προσκεκλημένος στη συνεδρίαση 
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της 
γερμανικής Αριστεράς προτού 
παραθέσει, μαζί με τον Κλάους 
Έρνστ και τον Γκρέγκορ Γκίζι, 
συνέντευξη τύπου στην κεντρική 
αίθουσα συνεντεύξεων τύπου 
(Bundespressekonferenz) του 
γερμανικού κοινοβουλίου.

Στη συνέντευξη τύπου του 
Βερολίνου, που διήρκησε δύο 
ολόκληρες ώρες, ήταν παρόντες 
πάνω από 300 εκπρόσωποι 
γ ε ρ μ α ν ι κ ώ ν  κ α ι  δ ι ε θ ν ώ ν 
ΜΜΕ.

Ο ι  δ ι μ ε ρ ε ί ς  ε π α φ έ ς  τ ο υ 
Σ Υ Ρ Ι Ζ Α - Ε Κ Μ  τ ο  Β ε ρ ο λ ί ν ο 
έκλεισαν με συνάντηση του 
Αλέξη Τσίπρα και του Γιάννη 
Δραγασάκη με τον Πρόεδρο του 
Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος 
Γε ρ μ α ν ί α ς  ( S P D) ,  Σ ί γ κ μ αρ 
Γκάμπριελ.

Το βράδυ της Τρίτης, ο Γιάννης 
Μηλιός και ο Γιάννης Μπουρνούς 
παρουσίασαν τις  πολιτικές 
εξελίξεις στην Ελλάδα και το 
πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ 
σε ανοιχ τή εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε στην Ελληνική 
Κοινότητα Βερολίνου, την οποία 
παρ α κολο ύ θ η σ α ν  δ ε κά δ ε ς 
ομογενείς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:
Αποσπάσματα από τις δηλώσεις 
Τσίπρα στη συνέντευξη τύπου στο 
Βερολίνο:
h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
watch?v=W3LFef70j5s 
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Ρεπορτάζ του πρακτορείου Re-
uters:
http://www.dailymotion.com/
video/xr00df_greek-leftist-leader-
spreads-anti-austerity-message_
news?search_algo=1 

Ρεπορτάζ του Euronews:
http://www.dailymotion.com/
video/xqzuwr_tspiras-wants-to-
save-the-euro_news?search_
algo=1 

Ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα στην ΚΟ 
της Die Linke και στη συνέντευξη 
τύπου στο Βερολίνο:
http://www.syn.gr/gr/keimeno.
php?id=27140 

Γιγαντώνεται το ευρωπαϊκό κύμα 
αλληλεγγύης προς το ΣΥΡΙΖΑ και 
τον εληνικό λαό

Το πρωτοφανές αποτέλεσμα 
των ελληνικών εκλογών της 6ης 
Μαϊου και η προοπτική της νίκης 
του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ στις προσεχείς 
εκλογές της 17η Ιουνίου και 
του σχηματισμού αριστερής, 
αντιμνημονιακής κυβέρνησης 
στην Ελλάδα, έχουν θέσει σε 
κίνηση δεκάδες πρωτοβουλίες 
αλληλεγγύης σε μια σειρά από 
χώρες της Ευρώπης.

Στο  δ ι α δ ί κ τ υ ο  έ χο υ ν  ή δ η 
“ανέβει” ιστοσελίδες στήριξης 
του ΣΥΡΙΖΑ και της προοπτικής 
του σχηματισμού αριστερής 
κυβέρνησης στην Ελλάδα, όπου 
εκατοντάδες πολίτες υπογράφουν 
σχετικές εκκλήσεις.

Ανάλογη αρθρογραφία έχει 
υπάρξει ήδη από προβεβλημένους 
διανοούμενους, όπως ο Ετιέν 
Μπαλιμπάρ και ο Σλάβοι Ζίζεκ, 
που θα βρεθεί στην Αθήνα για να 
μιλήσει σε δημόσια εκδήλωση με 

τον Αλέξη Τσίπρα, την Κυριακή 2 
Ιουνίου.

Στην Αθήνα βρέθηκε την Τετάρτη 
30 Μαϊου και ο βουλευτής 
της αριστερής πτέρυγας του 
Εργατικού Κόμματος Αγγλίας, 
Τζέρεμι Κόρμπιν, που απηύθυνε 
σ ύ ν το μ ο  χα ιρ ε τ ι σ μ ό  σ τ ην 
πρωτοφανή συγκέντρωση του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ στην κεντρική 
πλατεία της Κερατέας.

Το ίδιο αναμένεται να συμβεί 
τις επόμενες δύο προεκλογικές 
εβδομάδες, με δεκάδες αφίξεις 
αντιπροσωπειών αριστερών 
κομμάτων από την Ευρώπη, 
αλλά και τη Λατινική Αμερική. 
Στις 9 Μαϊου η Ευρωβουλευτής 
του πορτογαλικού Μπλόκο 
της Αριστεράς, Άλντα Σόουζα, 
θα μιλήσει στην προεκλογική 
συγκέντρωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ 
στην πλατεία της Νέας Σμύρνης, 
ενώ δεκάδες άλλοι εκπρόσωποι 
αριστερών κομμάτων αναμένεται 
να χαιρετίσουν σε προεκλογικες 
εκδηλώσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ σε 
γειτονιές του λεκανοπεδίου της 
Αττικής, αλλά και σε πόλεις της 
περιφέρειας.

Κεντρικό σήμειο συνάντησης 
όλων των ξένων αντιπροσωπειών 
θα αποτελέσει  η  κεν τρική 
προεκλογική συγκέντρωση του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ στην Αθήνα, την 
Πέμπτη 14 Ιουνίου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ:

Ισπανική ιστοσελίδα υποστήριξης 
στο ΣΥΡΙΖΑ: http://cartatsipras.
blogspot.com/ 

Π ορτογ α λι κ έ ς  ι σ το σ ε λί δ ε ς 
υποστήριξης στο ΣΥΡΙΖΑ:
1) http://solidariedadegrecia.wee-
bly.com/subscritores.html 

2) http://nagreciaopovoequemai-
sordena.com/index.html 

Άρθρο του Σλάβοι Ζϊζεκ: http://
topontiki.gr/article/36109 

Άρθρο Ελένης Βαρίκα, Μίκαελ 
Λεβύ, Ετιέν Μπαλιμπάρ:
h t t p : / / e c o l e f t . b l o g s p o t .
com/2012/05/blog-post_27.
html 

Σελίδες στο Facebook:
1) https://www.facebook.com/
S u p p o r t L e f t C o a l i t i o n G o v -
ernmentInGreeceChangeEu-
rope 
2) https://www.facebook.com/
groups/soutiensyriza/ 

Η  ι σ το σ ε λί δ α  το υ  Ά γ γλο υ 
βουλευτή, Τζέρεμι Κόρμπιν: http://
www.jeremycorbyn.org.uk/ 

6ο Συνέδριο Ενωμένης & 
Εναλλακτικής Αριστεράς 
Καταλωνίας (2-3/6)

Με κεντρικό σύνθημα “Η ώρα της 
Αριστεράς-Η ώρα της ενότητας-Η 
ώρας της εναλλακτικής πρότασης” 
πραγματοποιείται στις 2-3 Ιουνίου, 
στην καταλανική πόλη Σαμπατέλ, 
το 6ο συνέδριο της Ενωμένης 
& Εναλλακτικής Αρισ τεράς 
Καταλωνίας (EUiA), κόμμα-μέλους 
του ΚΕΑ.

Ανάμεσα στα άλλα προσκεκλημένα 
αριστερά κόμματα από ολόκληρη 
την Ευρώπη, επίτιμοι καλεσμένοι 
στο συνέδριο είναι το Κόμμα 
Ευρωπαϊκής Αρισ τεράς,  το 
Αρισ τερό Μέτωπο Γα λλίας 
και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, που θα 
εκπροσωπηθεί από τη Νατάσα 
Θεοδωρακοπούλου.

Δ εί τ ε  τ ην  ι σ το σ ε λί δ α  το υ 
συνεδρίου: http://www.euia.
cat/6a/ 
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Θεματικό συνέδριο για την κρίση 
στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια 
από τη Βουλγαρική Αριστερά 
(9/6)

Θεματικό συνέδριο με θέμα “Η 
Ευρώπη, η κρίση και τα Βαλκάνια” 
διοργανώνει στη Σόφια, στις 9 
Ιουνίου, το κόμμα της Βουλγαρικής 
Αριστεράς, κόμμα-μέλος του 
ΚΕΑ.

Στο πρόγραμμα του συνεδρίου 
διαβάζουμε:
“Η επιδείνωση της κρίσης στην ΕΕ 
αποτελεί απειλή για την περαιτέρω 
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και 
ιδιαίτερα για τα δικαιώματα και 
τα εισοδήματα των εργαζομένων. 
Αντί να τεθεί υπό αμφισβήτηση 
η ισχύς των χρηματοπιστωτικών 
αγορών, που προκάλεσαν την 
κρίση, οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις 
προσπαθούν να επιβάλουν 
αυστηρότερους περιορισμούς 
για τα κράτη-μέλη και ειδικά για 
τις περισσότερες από τις χώρες 
της περιφέρειας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η κύρια στρατηγική που 
αναπτύσσεται επιβάλλει αυστηρή 
δημοσιονομική πειθαρχία και 
λιτότητα. Αν και δεν είναι μέλος 
της Οικονομικής και Νομισματικής 
Ένωσης, η Βουλγαρία συμμετέχει 
εθελοντικά στις πρωτοβουλίες 
που αποφασίζονται μέσα από 
το  “Σύμφωνο για το Ευρώ+” και 
το “Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό 
Σύμφωνο”. Αυτή η συμμετοχή 
της χώρας ενέχει τον κίνδυνο 
της αυξανόμενης φτώχειας στη 
Βουλγαρία, που τώρα είναι η 
φτωχότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Το ποσοστό ανεργίας 
αυξήθηκε από 5,4% το 2008 σε 
11,4% το 2012, ενώ η ανεργία των 
νέων είναι πάνω από 30%.

Ιδιαίτερα ανησυχητικά είναι τα 
γεγονότα του φθινοπώρου του 
2011, όταν έγιναν ρατσιστικές 
επιθέσεις εναντίον των Ρομά στη 

Βουλγαρία. Οι εξελίξεις αυτές  
έδειξαν για άλλη μια φορά την 
ανάγκη να προβληθούν αριστερές 
εναλλακτικές λύσεις κατά τη 
διάρκεια της κρίσης, ώστε να 
είαμστε σε θέση να αντισταθούμε 
στην άνοδο των νεοφασιστικών 
δυνάμεων. Σύμφωνα με αναλύσεις 
της  Ευρ ωπαϊκής  Τρά πεζας 
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, 
η Βουλγαρία θα υποστεί το 
μεγαλύτερο βαθμό της μείωσης 
του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη, μετά 
την Ουγγαρία και τη Σλοβακία, 
σύμφωνα με τις προβλέψεις 
για την οικονομική ανάπτυξη 
στη Βουλγαρία το 2012. Η χώρα 
απειλείται να καταλάβει μια μόνιμη 
θέση στην άκρη της “περιφέρειας” 
τ η ς  Ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς  Έ ν ω σ η ς . 
Η κατάσ ταση αυτή απαιτεί 
επειγόντως μια αριστερή ανάλυση 
για τις τρέχουσες εξελίξεις στην 
ΕΕ και τον αντίκτυπό της στην 
Βουλγαρία και τα Βαλκάνια. Βήμα 
προς αυτή την κατεύθυνση είναι 
το διεθνές συνέδριο Η κρίση, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 
Βαλκάνια» που διοργανώνεται από 
το κόμμα “Βουλγαρική Αριστερά” 
και  το Κόμμα Ευρωπαϊκής 
Αριστεράς”.

Από ελληνικής πλευράς, στο 
συνέδριο θα βρεθούν ο Γιάννης 
Μ π ο υ ρ ν ο ύ ς ,  υ π έ υ θ υ ν ο ς 
του Τμήματος Ευρωπαϊκής 
Πολιτικής του ΣΥΝ, και ο Στάθης 
Κουτρουβίδης από την ΑΚΟΑ 
και τη Συντακτική Επιτροπή της 
εφημερίδας “ΕΠΟΧΗ”. 

ΠΡΟΣΕΧΩΣ:

-1-3 Ιουνίου:  Συνέδριο της 
γερμανικής Αριστεράς (Die Lin-
ke) στην πόλη του Γκότινγκεν, για 
την εκλογή νέας ηγεσίας και νέων 
οργάνων του κόμματος.

-10-17 Ιουνίου: Βουλευτικές 
εκλογές στη Γαλλία. Στις 10 Ιουνίου 
ο Α’ Γύρος και στις 17 Ιουνίου ο Β’ 
Γύρος.

- 15-16 Ιουνίου: “Ημέρες κατά της 
τρόικα”: Διήμερες εκδηλώσεις 
ενάντια στην τρόικα από το 
Μπλόκο της Αριστεράς στη 
Λισσαβόνα και το Οπόρτο. Ο 
ΣΥΝ θα εκπροσωπηθεί από το 
Λουδοβίκο Κωτσονόπουλο, 
μέλος της Νεολαίας Συνασπισμού, 
δ ι δ ά κ τ ο ρ α  κ α ι  ε ρ ε υ ν η τ ή 
τ ο υ  Ι ν σ τ ι τ ο ύ τ ο υ  “ Ν ί κ ο ς 
Πουλαντζάς”. 

-  15-17 Ιουνίου:  Κε ν τρικό 
“Φεστιβάλ της Αριστεράς” από το 
Die Linke στο Βερολίνο.
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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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