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Το 16ο Ενημερωτικό Δελτίο, 
αλλά και το εισαγωγικό του ση-
μείωμα, αυτή τη φορά έχει μι-
κρότερη έκταση από τα προη-
γούμενα. Όχι γιατί τον Μάϊο δεν 
συνέβησαν σημαντικά πολιτικά 
γεγονότα στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό ή γιατί η δραστηριό-
τητα του Ινστιτούτου, τον μήνα 
αυτό, ήταν μειωμένη. Αντίθετα, 
υπήρξαν σοβαρές εξελίξεις τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στις άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες 
έδειξαν ότι οι πολιτικές και κοι-
νωνικές αντιθέσεις και συγκρού-
σεις εξακολουθούν να είναι στην 
ημερήσια διάταξη, παρά την 
προπαγάνδα περί δήθεν αλλα-
γής του οικονομικού κλίματος 
λόγω της ανάκτησης της εμπι-
στοσύνης των αγορών. 

Στη χώρα μας, πέρα από τη συ-
νεχιζόμενη αντίσταση των πολι-
τών στις Σκουριές της Χαλκιδι-
κής και την επιστράτευση των 
εκπαιδευτικών, είχαμε μεταξύ 
άλλων την πρόσφατη φαρσοκω-
μωδία του αντιρατσιστικού νο-
μοσχεδίου, το μέλλον του οποί-
ου είναι προς το παρόν άγνω-
στο προς τέρψιν της Χρυσής 
Αυγής. Στο πολιτικό επίπεδο, 
η ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ υπερψήφισε 
τα σχέδια Θέσεων και Καταστα-
τικού για το ιδρυτικό συνέδριο 
του κόμματος, ενώ ο Αλέξης Τσί-
πρας συνέχισε τις χρήσιμες και 
δημιουργικές επαφές του στο 

εξωτερικό, ταξιδεύοντας αυτό 
το μήνα στην Κροατία και την 
Ισπανία.

Ανάλογες και ίσως πιο κρίσιμες 
ήταν οι εξελίξεις στις άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες, με τους Πορ-
τογάλους, τους Ισπανούς, τους 
Ιταλούς αλλά και τους Γάλλους 
να βρίσκονται στους δρόμους 
διεκδικώντας με δυναμισμό την 
ανατροπή της λιτότητας που 
τους επιβάλλουν οι κυβερνή-
σεις τους και οι Βρυξέλλες. Ο 
Γιάννης Μπουρνούς περιγράφει 
συνοπτικά ορισμένα από αυτά 
τα γεγονότα στις «Ειδήσεις από 
την Ευρωπαϊκή Αριστερά». 

Ούτε η δραστηριότητα του ΙΝΠ 
ήταν αμελητέα τον μήνα που 
πέρασε. Αφ’ ενός συνεδρίασε, 
για πρώτη φορά, η διευρυμέ-
νη Γραμματεία του ΔΣ η οποία 
συζήτησε αναλυτικά για τις γε-
νικές κατευθύνσεις της δράσης 
του Ινστιτούτου τη νέα περίο-
δο, καθώς και για τις αναγκαί-
ες μεταβολές στη δομή του. Τα 
πορίσματα αυτής της πρώτης 
συζήτησης θα υποβληθούν ως 
εισήγηση στο Διοικητικό Συμ-
βούλιο, το ταχύτερο δυνατόν. 
Αφ’ ετέρου, πραγματοποιήθη-
καν σημαντικές εκδηλώσεις 
που είχαν αποφασιστεί από το 
προηγούμενο ΔΣ και συνεχί-
στηκε η δραστηριοποίηση του 
Ινστιτούτου στο πλαίσιο του 
transform! Για όλα αυτά μπο-
ρείτε να διαβάσετε τα κείμενα 
των Παναγιώτη Πάντου (σεμινά-
ριο του transform! στη Βιέννη), 
Λουδοβίκου Κωτσονόπουλου 
(επιστημονικό συνέδριο για τα 

κόμματα της ριζοσπαστικής αρι-
στεράς στο Εδιμβούργο), Έλε-
νας Παπαδοπούλου (6ο Ανατρε-
πτικό Φεστιβάλ του Ζάγκρεμπ), 
Στρατή Μπουρνάζου (εκδήλωση 
στη μνήμη του Άγγελου Ελεφά-
ντη στην Πάτρα).

Για να επανέλθω στην αρχή, ο 
λόγος για τον οποίο το παρόν 
Δελτίο και το εισαγωγικό σημεί-
ωμα δεν είναι τόσο εκτεταμένα 
όσο θα μπορούσαν, πρέπει να 
αναζητηθεί στην άμεση εμπλο-
κή των μελών της Συντακτικής 
Ομάδας σε πολλαπλές δραστη-
ριότητες που σχετίζονται με την 
δράση του Ινστιτούτου, η οποία 
αυτή την περίοδο ήταν ιδιαίτε-
ρα απαιτητική. Η προετοιμασία 
της εκδήλωσης για το νερό που 
θα γίνει στις 5 Ιουνίου στη Θεσ-
σαλονίκη με τη συμμετοχή του 
Τομάζο Φατόρι και του Αλέξη 
Τσίπρα (βλ. το σημείωμα της 
Δώρας Κοτσακά), το ντοκιμα-
ντέρ «Το νερό δεν είναι χρή-
μα» που υπάρχει ως dvd στην 
Αυγή της Κυριακής 2 Ιουνίου, 
υποτιτλισμένο με ευθύνη του 
ΙΝΠ, καθώς και η προετοιμα-
σία έκδοσης για την οποία θα 
σας ενημερώσουμε σε επόμενο 
Δελτίο,  η εκδήλωση στη μνή-
μη του Άγγελου Ελεφάντη με 
τίτλο «Ένα κρασί για τον Άγγε-
λο»που θα γίνει στις 4 Ιουνίου 
στον κήπο της Εταιρείας Ελλή-
νων Αρχαιολόγων, αλλά και η 
έκδοση του Ινστιτούτου Για τον 
Άγγελο με διάφορα κείμενα που 
έχουν γραφτεί γι’ αυτόν και το 
περιοδικό Ο Πολίτης, χρειάστη-
καν χρόνο και μόχθο επί πλέον 
αυτού που είναι αναγκαίος για 
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τις συνήθεις μηνιαίες δραστη-
ριότητές μας. Οι πολλές ώρες 
που αφιέρωσαν και συνεχίζουν 
να αφιερώνουν μέχρι τη στιγμή 
που γράφονται αυτές οι γραμ-
μές ορισμένοι και ορισμένες 
από εμάς για την προετοιμασία 
του Θερινού Πανεπιστημίου 
του ΚΕΑ, αλλά κυρίως της με-
γάλης Εναλλακτικής Συνόδου 
των Ευρωπαϊκών Κινημάτων, 
γνωστής και ως Alter Summit 
(βλ. τη συνέντευξη που έδωσε 
η Κατερίνα Πούτου, μέλος της 
ελληνικής οργανωτικής επιτρο-
πής, στη Βαγγία Λυσικάτου  και 
τον Σταύρο Παναγιωτίδη) κα-
θόρισαν, σε μεγάλο βαθμό, το 
μέγεθος και την ποιότητα αυτού 
του Ενημερωτικού Δελτίου.

Ζητούμε συγγνώμη για τις ελλεί-
ψεις μας και σας καλούμε όλες 
και όλους στο ΟΑΚΑ από τις 7 
έως τις 9 Ιουνίου, τόπο διεξαγω-
γής του Alter Summit το οποίο 
φιλοδοξεί να γίνει σταθμός για 
τον συντονισμό των αγώνων 
κατά της λιτότητας και του αυ-
ταρχισμού σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο.

Χ.Γο.

Συντακτική ομάδα: Χάρης Γο-
λέμης, Σωτήρης Κοσκολέτος, 
Δώρα Κοτσακά - Καλαϊτζιδάκη, 
Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος, 
Βαγγία Λυσικάτου, Γιάννης 
Μπουρνούς, Σταύρος Πανα-
γιωτίδης, Παναγιώτης Πάντος, 
Έλενα Παπαδοπούλου, Στέλιος 
Φωτεινόπουλος

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ
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Εναλλακτική Σύνοδος: 
Να δυναμώσουμε αυτά 
που μας ενώνουν και 
να αποδυναμώσουμε 
ό,τι στερεοτυπικά 
επαναλαμβάνει τις 
αποστάσεις και τις 
αποστασιοποιήσεις.

Κατερίνα Πούτου, μέλος 
της ελληνικής οργανωτικής 
επιτροπής της Εναλλακτικής 
Συνόδου

Φέτος, για πρώτη φορά το Alter 
Summit, η Εναλλακτική Σύνο-
δος των ευρωπαϊκών κινημά-
των, διεξάγεται στη Αθήνα. Τι 
ευκαιρίες δίνει αυτό στα ελληνι-
κά κινήματα και τις κοινωνικές 
οργανώσεις;

Από την πρώτη συζήτηση στην 
Ελλάδα  μέχρι την ημέρα έναρ-
ξης της Εναλλακτικής Συνόδου 
έχουν μεσολαβήσει  μόλις 7 μή-
νες. Σύντομος και μεστός χρό-
νος.

 Η Εναλλακτική Σύνοδος που 
αποφασίστηκε στη Φλωρεντία 
το Νοέμβρη, κατέληξε ότι θα φι-
λοξενηθεί στην Αθήνα μόλις δυο 
μήνες πριν. Σύντομος χρόνος 
και σημαντικές οι  απαιτήσεις 
διοργάνωσης. 

Η μεγαλύτερη ευκαιρία που δίνει 
αυτή η Σύνοδος είναι αυτή της 
συνάντησης. Μετά από αρκε-
τό καιρό και μέσα σε αυτή την 
συγκυρία συναντηθήκαμε ξανά 

για να αρθρώσουμε  από κοινού  
λόγο και δράση. Να επικοινωνή-
σουμε από διαφορετικές θέσεις 
και εμπειρίες την αγωνία και 
έντονη ανησυχία ότι η πρωτο-
φανής επίθεση στα εισοδήμα-
τα, στα δικαιώματα, τα δημόσια 
αγαθά ανατρέπει τα πάντα και 
θέτει σε κίνδυνο τις ελευθερίες 
και τη Δημοκρατία. 
 
Επίσης φάνηκε καθαρά ότι σε 
αυτή τη συνάντηση κανείς και 
καμία δεν είναι διατεθειμένος /η 
να συμμετάσχει για να εξασφα-
λίσει μια θέση επιβεβαίωσης και 
κύρους. Οι ανοχές έχουν κατά 
πολύ υποχωρήσει από το πα-
ρελθόν και αυτή η ευκαιρία είναι 
εξαιρετική καθώς δηλώνει την 
υποχώρηση συμβολικών αλλά 
και ουσιαστικών ηγεμονισμών 
του παρελθόντος.  Για όσους 
και όσες πιστεύουν  ότι ακόμα 
κάτι τέτοιο είναι δυνατό και εφι-
κτό δημιουργείται μια αντίσταση 
υποδοχής και μια στάση απο-
βολής.  

Καθώς οι πολυτέλειες του χρό-
νου  έχουν σχεδόν εξαφανιστεί 
και οι συνθήκες πιέζουν όλο 
και περισσότερο η ανάγκη να 
αναζητηθούν  ιδέες, προτάσεις 
και πρακτικές που πολλαπλα-
σιάζουν στην κοινωνία την κα-
τανόηση της κατάστασης και 
προκαλούν την κινητοποίηση 
της και την ενεργή συμμετοχή 
της: πλατείες, Κερατέα, Ιερισ-
σός, ΒΙΟΜΕ, κ.λ.π. Η ευκαιρία 
να απεγκλωβιστεί ένα εξαιρετι-
κό ανθρώπινο κεφάλαιο από τη 
λογική της διαχείρισης και της 
παθητικής παρακολούθησης 
της κατάστασης είναι μοναδική. 

Είναι σημαντικό σήμερα να κοι-
νωνικοποιηθεί ο πολιτική και να 
πολιτικοποιηθεί η κοινωνία. Να 
αξιοποιηθεί η διαγενεακή δυνα-
μική και κληρονομιά. Η γιαγιά 
και ο παππούς ξανασηκώνουν 
τις σημαίες και υπενθυμίζουν 
ότι ο αγώνας  συνεχίζεται. Αυτό 
κι αν είναι η ευκαιρία των κινη-
μάτων, των οργανώσεων, των 
συνδικάτων, αλλά και της πο-
λιτικής και των πολιτικών που  
θέλουν να έχουν το ρόλο του 
φορέα ανατροπής και εγγυητή 
δικαιωμάτων. 

Η κοινή πρωτοβουλία και η συ-
νάντηση με χώρους όμορους 
αλλά και τόσο αυτόνομα από-
μακρους, η  ρήξη των τειχών 
παράλληλων κόσμων είναι ση-
μαντική, όπως και η διάβρωση 
μιας αμφισβητούμενης  αυτάρ-
κειας στην ανάλυση, στην ανα-
ζήτηση των τρόπων  οργάνω-
σης και συντονισμού των δρά-
σεων από δω και στο εξής. Να 
η ευκαιρία.

Ποιοι είναι οι βασικοί άξονες 
πάνω στους οποίους στηρίζε-
ται ο συντονισμός και η δράση 
των συμμετεχόντων στο Alter 
Summit; Πως απαντάν στα 
εκρηκτικά κοινωνικά προβλή-
ματα της Ευρώπης;

Με σύνθημα για μια δημοκρατι-
κή, κοινωνική, οικολογική, φεμι-
νιστική Ευρώπη οι άξονες στους 
οποίους στηρίζεται η εναλλακτι-
κή σύνοδος διακρίνονται σε θε-
ματικούς, επιχειρησιακούς και 
μεθοδολογικούς. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Οι θεματικοί αποφασίστηκε να 
είναι τέσσερις: Χρέος, Οικολο-
γία- Περιβάλλον, Φτώχεια – Επι-
σφάλεια, Τραπεζικό Σύστημα. 
Οι δεκαπέντε συνελεύσεις ανα-
δεικνύουν ιδιαίτερα σημαντικά 
θέματα σε αναφορά και σχέση 
με τους άξονες αυτούς: κοινω-
νικά και εργασιακά δικαιώματα, 
πρόσβαση σε κοινά και δημόσια 
αγαθά: υγεία, παιδεία, στέγη, 
κοινωνικό κράτος, αλληλεγγύη,  
κοινωνική οικονομία, μετανα-
στευτική πολιτική και άσυλο, 
δημοκρατία, φεμινισμός, φασι-
σμός. 

Επιχειρησιακά ο στόχος τίθεται 
στην κοινή συμφωνία για την 
κατάρτιση ενός προγράμματος  
κοινής δράσης για καταγγελία 
των πολιτικών που επιβάλλουν 
λιτότητα, διευρύνουν την φτώ-
χεια, την ανεργία και την επι-
σφάλεια, απειλούν και περιορί-
ζουν δικαιώματα και ελευθερίες, 
υπονομεύουν την δημοκρατία. 
Ένα πρόγραμμα κοινής δράσης 
διεκδικητικού και όχι ρητορικού- 
διακηρυκτικού χαρακτήρα, που 
συντονίζει τις διάσπαρτες και 
διάχυτες φωνές διαμαρτυρίας 
στην Ευρώπη, που επιχειρεί την 
πολιτική του ανεξαρτησία και 
την οικονομική του αυτοτέλεια.  

Μεθοδολογικά εισάγει την πρό-
ταση μιας εξελισσόμενης διερ-
γασίας που το ένα βήμα οδηγεί 
στο επόμενο, εμπλουτίζοντας 
κάθε φορά το εγχείρημα με 
γνώση και εμπειρία, προετοι-
μάζοντας και δημοσιοποιώντας 
το περιεχόμενο της κάθε συνέ-
λευσης, δράσης, διαδικασίας 
επιχειρώντας με τον τρόπο αυτό 

τη διαφάνεια,  τη συμμετοχή και 
την επικοινωνία. 

Ας περάσουμε όμως και στο 
δεύτερο σκέλος της ερώτησης 
για το πώς απαντά αυτή η επι-
λογή στην αντιμετώπιση των 
εκρηκτικών κοινωνικών  προ-
βλημάτων στην Ευρώπη. 

Στο επίπεδο της ανάλυσης  
έχουμε αρκετές πληροφορίες, 
γνώση και εμπειρία για το τι είναι 
και πώς λειτουργούν οι μηχανι-
σμοί που παράγουν πολιτικές 
εξαθλίωσης, και γνωρίζουμε 
επίσης τα μέσα που χρησιμο-
ποιούνται για την επιβολή τους. 
Το ζήτημα είναι πώς θα κάνουμε 
χρήση ή και κατάχρηση αυτής 
της γνώσης, πώς θα σπάσου-
με το φόβο και την ματαίωση, 
πώς θα ενδυναμώσουμε τους 
δεσμούς μας, πώς θα προκα-
λέσουμε και προσκαλέσουμε 
να αλλάξουν στρατόπεδο ση-
μαντικοί παράγοντες  συντήρη-
σης αυτής της κατάστασης, πώς 
θα ανοίξουμε κανάλια άμεσης 
επικοινωνίας, πώς θα ανατρέ-
ψουμε τη διαστρέβλωση της 
πραγματικότητας από τα ΜΜΕ 
διατεταγμένου σκοπού και συμ-
φέροντος. Οι λαοί της Ευρώπης 
θα είναι στο δρόμο, θα μάχονται 
για την ζωή και την υπόληψή 
τους – και εμείς μαζί με αυτούς. 
Το τρίγωνο των φορέων που 
προκρίνεται αυτή την ώρα να 
επικοινωνήσει και συντονιστεί 
(συνδικάτα / εργασία , κινήματα 
/ αυτοοργάνωση, οργανώσεις / 
δικαιώματα -υπηρεσίες)  έχουν 
σημαντική συζήτηση να κάνουν 
αλλά κυρίως δραστικά βήματα 
αλλαγής στην οργάνωσή τους, 

στο ρόλο και την αποστολή τους, 
στην τοποθέτησή τους. Για την 
αλλαγή αυτή η αντιπαράθεση 
επιχειρημάτων  και η σύγκρου-
ση σε αρχές μπορεί να είναι 
αναγκαία. Στη συστημική θεω-
ρία για να υπάρξει ισορροπία 
στο τρίγωνο η αντιπαράθεση 
και η σύγκρουση είναι μια φυσι-
ολογική λειτουργία που επιθυ-
μούμε να συμβεί, δεν χρειάζεται 
φόβος καθώς είναι η ωρίμανση 
που έρχεται και οι κανόνες,  οι 
αρχές και το πλαίσιο σχέσεων 
που επιβεβαιώνονται.

Ποια είναι τα περιθώρια σύν-
δεσης των συνδικάτων, των 
κοινωνικών κινημάτων και των 
κοινωνικών οργανώσεων υπό 
ένα κοινό μανιφέστο, δεδομένου 
του διαφορετικού βηματισμού 
και της δυσπιστίας που πολλές 
φορές που επικρατεί;

Το μανιφέστο είναι ένα κείμενο 
με κενά και ελλείψεις, όμως εί-
ναι αποτέλεσμα του κοινού κό-
που πολλών και διαφορετικών 
συντελεστών. Διακρίνεται από 
αδυναμίες διατύπωσης, όχι 
μόνο συντακτικής, αλλά και πο-
λιτικής, παρότι  επισημαίνει και 
στοχοποιεί πολιτικές και προτεί-
νει πολιτικά αιτήματα και προ-
τεραιότητες. Τιτλοφορείται  «το 
Μανιφέστο των λαών» – αν και 
οι λαοί είναι στο δρόμο – αλλά  
υπογράφεται από συγκεκριμέ-
νους φορείς, και αποτελεί μια 
βάση  συμφωνίας. Ο αμβλύς 
χαρακτήρας των θέσεων που 
προβάλει δικαιολογείται από 
το διαφορετικό βηματισμό που 
αναφέρει η ερώτηση. Η επα-
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νάληψη στην ανάλυση – π.χ. η 
φτώχεια αναφέρεται σε όλους 
τους θεματικούς άξονες – δη-
λώνει τις αμηχανίες αλλά και 
την κατάσταση από την οποία 
ξεκινά η συζήτηση. Ακόμα δεν 
έχουμε στα χέρια μας ένα κείμε-
νο έμπνευσης, ακόμα δεν έχου-
με τη μικρή ιδέα ή τη φράση που 
προσφέρει νόημα, εικονογραφεί 
το όραμα, δίνει πιο σαφές πε-
ριεχόμενο στην ανατροπή της 
λιτότητας . Σωστά λοιπόν η δι-
αδικασία τίθεται ως ΥΠΟ ΕΝΑ 
ΚΟΙΝΟ  ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ, αν και θα 
μπορούσε να ήταν ΥΠΕΡ ΕΝΟΣ 
ΚΟΙΝΟΥ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟΥ. Αλλά 
ο χρόνος υπήρξε σύντομος. Η 
βούληση και η βεβαιότητα της 
βελτίωσής του είναι διαρκής.
Ας δούμε όμως τα περιθώρια και 
τη δυσπιστία σε αυτή τη διαδι-
κασία.

Στα περιθώρια θα ανέφερα 
την ανάγκη που διαπιστώνει ο 
καθένας από αυτούς τους χώ-
ρους - συνδικάτα, κινήματα, 
οργανώσεις - για συνύπαρξη, 
για  ανάπτυξη μιας συνείδησης 
που βλέπει την αυτονομία σε αλ-
ληλεξάρτηση με άλλα στοιχεία, 
καθώς ο κάθε ένας από τους 
πόλους φέρει έναν ρόλο και μια 
αποστολή, γνώση και εμπειρία, 
αλλά και όρια για την αντιμετώ-
πιση της πολιτικής, κοινωνικής  
και οικονομικής δυναμικής ως 
έχει εξελιχθεί. Στα περιθώρια 
λένε ότι συμβαίνουν τα πιο 
σπουδαία και σημαντικά, άρα  
χρειάζεται να τα δημιουργήσου-
με και να τα αξιοποιήσουμε. Να 
δώσω ένα παράδειγμα: αν στο 
χώρο της εκπαίδευσης δημιουρ-

γήσουμε τα περιθώρια της συ-
νεργασίας και του κοινού τόπου 
δράσης τότε μπορεί να απαντή-
σουμε αποτελεσματικότερα στις 
ανισότητες που παράγει το ση-
μερινό εκπαιδευτικό σύστημα, 
στη βία και στις διακρίσεις που 
βιώνουν οι μαθητές /τριες, στη 
μοναξιά και στη στέρηση της 
επικοινωνίας, στον έλεγχο μέσω 
της πειθαρχίας που επιβάλλεται 
από μια διαδικασία, της οποίας 
δεν μπορούν να καταλάβουν το 
νόημα και το στόχο.  Η δημιουρ-
γία αυτού του περιθωρίου και η 
αξιοποίηση του θα μπορούσε 
να  οδηγήσει σε ένα περιβάλλον 
δημιουργικό, προστατευτικό και 
υποστηρικτικό για τα νέα μέλη 
των κοινωνιών μας. Ένα χώρο 
μάθησης, συμμετοχής και ελευ-
θερίας. Ένα χώρο που θα δίνει 
εργαλεία και ερεθίσματα για την 
διαμόρφωση ταυτότητας στα 
παιδιά και τους νέους, τρόπους 
και μέσα να αναπτύξουν προ-
σωπικές και κοινωνικές δεξιό-
τητες. 

Δεν ανέφερα τυχαία το χώρο της 
εκπαίδευσης. Χώρος πολύ ση-
μαντικός για δράση τόσο στην 
καταπολέμηση της φτώχειας 
όσο και στη ενίσχυση της δημο-
κρατίας.   Ακόμα όμως δεν έχει 
πάρει το χώρο που του αναλογεί 
στο  Μανιφέστο. Στην θεματική 
συνέλευση ελπίζω ότι  θα δημι-
ουργηθούν οι προϋποθέσεις και 
τα περιθώρια να  συμπεριληφθεί 
στις αρχές  και προτεραιότητες 
της Ευρώπης που επιθυμούμε 
να οικοδομήσουμε.   

Και η δυσπιστία. Ας την αφή-

σουμε αναπάντητη. Έτσι κι αλ-
λιώς καθημερινά προσπαθούμε 
να την καταπολεμούμε: επιμένο-
ντας με τη συμμετοχή μας , υπο-
στηρίζοντας τις θέσεις μας με 
συνέπεια . Μπορεί στο τέλος και 
να έχει μια ευεργετική λειτουρ-
γία. Θα είναι από τις εξαιρετικές 
και πιο σημαντικές κατακτήσεις 
αυτής της Συνόδου. Να βγούμε 
με τις λιγότερες προκαταλήψεις 
ο καθένας και η καθεμία για τους  
άλλους και άλλες.  Να δυναμώ-
σουμε αυτά που μας ενώνουν 
και να αποδυναμώσουμε ότι  
στερεοτυπικά επαναλαμβάνει τις 
αποστάσεις και τις αποστασιο-
ποιήσεις. Εξάλλου  η  εμπιστο-
σύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται.

 

Την συνέντευξη πήραν ή Βαγγία 
Λυσικάτου και ο Σταύρος Πανα-
γιωτίδης.
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Στην Πάτρα, 
στη μνήμη 
του Άγγελου 
Ελεφάντη

Πάτρα, 
28 Μαΐου 2013

Η αρχική ιδέα ήταν της 
αρχ ι τ έκ τονος  Βαρβάρας 
Δεσπονιάδου, στενής φίλης 
του Άγγελου Ελεφάντη. Στη 
συνέχεια, το Ινστιτούτο Νίκος 
Πουλαντζάς, σε συνεργασία 
με τους Φίλους του περιοδικού 
Ο Πολίτης, οργάνωσαν  στην 
Πάτρα την εκδήλωση «Άγγελος 
Ε λ ε φ ά ν τ η ς :  α ρ ι σ τ ε ρ ό ς , 
δ ιανοούμενος  στον  20ό 
αιώνα», για τα πέντε χρόνια 
από τον θάνατό του.

Το βράδυ της Τρίτης 28 
Μαΐου,  φίλοι και σύντροφοι του 
Άγγελου Ελεφάντη, αλλά και 
ένα ευρύτερο κοινό κατέκλυσαν 
την Αγορά Αργύρη, σε αυτήν 
την εκδήλωση μνήμης και 
τιμής. O Στρατής Μπουρνάζος 
(Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής 
Ιστορίας και  «Ενθέματα» 
Αυγής) εστιάστηκε στις μεγάλες 
μάχες που έδωσε ο Άγγελος 
Ελεφάντης: ενάντια στον 
δογματισμό και τον σταλινισμό, 
τον εθνικισμό, τον πασοκικό 
λαϊκισμό, την αμάθεια. Η Σία 
Αναγνωστοπούλου (Πάντειο 
Πανεπιστήμιο) μίλησε για τον 
Ελεφάντη ως διανοούμενο της 
Αριστεράς με συνολική άποψη 
και λόγο. Η Αριστερά, τόνισε, 
δεν μπορεί να ηγεμονεύσει 
πολιτικά, αν δεν ηγεμονεύσει 
π ρ ώ τ α  π ο λ ι τ ι σ μ ι κ ά  κ α ι 
ιδεολογικά. Ο Γιάννης Ζαρκάδης 
(Ιατρική Πάτρας), σε μια ομιλία 

συναισθηματικά φορτισμένη, 
μίλησε για τη γνωριμία του 
με τον Άγγελο Ελεφάντη, 
όταν ο ίδιος ήταν νεαρός 
φοιτητής στην Πάτρα και τη 
συνεισφορά του Πολίτη και 
του διευθυντή του στον χώρο 
των αριστερών ανανεωτικών 
ιδεών. Ακολούθησε συζήτηση 
όπου ομιλητές, νεότεροι και 
παλαιότεροι, μίλησαν τόσο 
για το έργο του Άγγελου 
Ελεφάντη όσο και για τις 
δυνατότητες αξιοποίησής του 
στη σημερινή συγκυρία.

Έξω από την αίθουσα είχε 
φτιαχτεί μια μικρή έκθεση με 
παλιά τεύχη του  Πολίτη και 
βιβλία του Άγγελου Ελεφάντη, 
με φροντίδα της Βαρβάρας 
Δεσποινιάδου. Μας βοήθησε κι 
αυτή να θυμηθούμε κείμενα και 
συνεισφορές, μας ξαναέβαλε 
στο κλίμα του εργαστηρίου 
αριστερών ιδεών, που ήταν 
το περιοδικό Ο Πολίτης. Μετά 
το τέλος της εκδήλωσης, 
στον κήπο του βιβλιοπωλείου 
«Πολύεδρο»,  του Κωστή 
Κ α π έ λ λ α ,  σ υ ν ε χ ί σ α μ ε 
την κουβέντα, ήπιαμε και 
τραγουδήσαμε. Όπως παλιά, 
στον κήπο της Κέκροπος.

Στρατής Μπουρνάζος

Συνέδριο για 
τα κόμματα της 
Ριζοσπαστικής 
Αριστεράς
Εδιμβούργο, 
17 Μαΐου 2013  

Στις 17 Μαϊου διοργανώθηκε 
από το Πανεπιστήμιο του 
Εδιμβούργου ημερίδα με 
τ ί τ λο :  «Η ρ ι ζοσπαστ ι κή 
Αριστερά και η κρίση στην 
ΕΕ: Από το περιθώριο στο 
προσκήνιο;» στην πόλη του 
Εδιμβούργου. Στο πλαίσιο της 
ημερίδας παρουσιάστηκαν 
ε ρ γ α σ ί ε ς  μ ε λ ε τ η τ ώ ν  μ ε 
αντικείμενο τη ριζοσπαστική 
Αρ ιστερά,  ένα γνωστ ικό 
πεδίο που τώρα αναδύεται 
στο πλαίσιο της συγκριτικής 
πολιτικής. Η θεματολογία 
που συζητήθηκε ήταν αρκετά 
ευρεία και περιελάμβανε μελέτες 
περίπτωσης επικεντρωμένες 
σε  συγκεκριμένα κόμματα της 
ριζοσπαστικής Αριστεράς αλλά 
και εργασίες που ανέλυαν τις 
πολιτικές που υιοθετούν τμήματα 
της ευρωπαϊκής ριζοσπαστικής 
Αριστεράς απέναντι στην ΕΕ 
και σε επιμέρους θέματα, όπως 
η μετανάστευση. Συγκεκριμένα 
οι εισηγήσεις οργανώθηκαν 
κάτω από τις εξής ευρύτερες 
θεματικές: α)Ζητήματα ορισμού 
του πολιτικού χώρου της 
ριζοσπαστικής Αριστεράς,  β) 
ανάλυση των διαφορετικών 
απαντήσεων που δίνει ο χώρος 
της ριζοσπαστικής Αριστεράς, 
τόσο σε οργανωτικό όσο και 
σε πολιτικό επίπεδο, υπό 
το βάρος της τρέχουσας 
κρίσης και ,τέλος, γ) μελέτες 
περίπτωσης κομμάτων που 
εντάσσονται στο χώρο της 
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ριζοσπαστικής Αριστεράς 
από τη Βόρεια, Ανατολική 
κα ι  Νότ ια  Ευρώπη.

 Το  Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς 
συμμετείχε  στις εργασίες του 
συνεδρίου με μία μελέτη που 
εκπονήθηκε στο πλαίσιο του 
ερευνητικού προγράμματος 
του  δ ι κ τύου  t r ans fo rm ! 
Στρατηγικές Προοπτικές της 
Ευρωπαϊκής  Αριστεράς,  με 
τίτλο «Στρατηγικές δυσχέρειες  
των οργανωτικών πειραμάτων 
στα κόμματα της ριζοσπαστικής 
Αριστεράς στην Ευρώπη : Η 
περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ». Τη 
μελέτη παρουσίασε εκ μέρους 
του ινστιτούτου και του δικτύου 
transform! ο Λουδοβίκος 
Κωτσονόπουλος. Σε αυτή 
επιχειρήθηκε μία ανάλυση της, 
ακόμη ανοιχτής,  διαδικασίας 
οργανωτικής ολοκλήρωσης 
του ΣΥΡΙΖΑ σε ενιαίο κομματικό 
σχηματισμό. Η περίπτωση του 
ΣΥΡΙΖΑ αναλύθηκε σε αναφορά 
με το συγκριτικό πλαίσιο που 
προσφέρουν ανάλογες εμπειρίες 
στο χώρο της ευρωπαϊκής 
ριζοσπαστικής Αριστεράς, 
ε νώ   ι δ ια ί τ ερη  έμφαση 
δόθηκε στις περιπτώσεις της 
Νότιας Ευρώπης. Η πορεία 
οργανωτικής ολοκλήρωσης που 
ακολουθεί μέχρι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ 
μοιράζεται αρκετά στοιχεία 
με τις ομόλογες περιπτώσεις 
πολ ι τ ι κών  σχηματ ισμών 
στο χώρο της ευρωπαϊκής 
ριζοσπαστικής Αριστεράς, 
ό π ω ς  γ ι α  π α ρ ά δ ε ι γ μ α 
αν τ ίσ το ι χους  θ εσμ ι κούς 
περιορισμούς –λειτουργία 
των εκλογικών συστημάτων, 
ασυμμετρίες εξουσίας στα 
κόμματα που εμπλέκονται 
στον συνασπισμό κ.τ.λ.-, 

ωστόσο αυτή  διαφοροποιείται 
ω ς  π ρ ο ς  έ ν α ν  β α σ ι κ ό 
εξωτερικό προσδιορισμό: την 
προοπτική της εξουσίας. 

Ανάμεσα στ ι ς  ελλην ικές 
παρουσίες στο συγκεκριμένο 
συνέδριο περιλαμβάνονταν 
κ α ι  α υ τ ή  τ ω ν  Μ ι χ ά λ η 
Σπουρδαλάκη, μέλος ΔΣ του 
ΙΝΠ, και Κώστα Ελευθερίου, 
υπ.δρ. ΕΚΠΑ. Η εργασία που 
παρουσίασαν είχε τον τίτλο  
«Οι αντιδράσεις της ελληνικής 
Ριζοσπαστικής Αριστεράς 
απέναντι στην κρίση: Τρείς 
τύποι πολιτικής κινητοποίησης, 
ένας κερδισμένος». Ένα από 
τα βασικά επιχειρήματα της 
παρουσίασης ήταν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ 
υπήρξε η δύναμη της Αριστεράς 
που ενισχύθηκε περισσότερο 
μέσα στην κρίση ακριβώς 
διότι κατάφερε να επαναφέρει 
τ ο  κ ο ι ν ω ν ι κ ό  σ τ ο ι χ ε ί ο 
μέσα στην πολιτ ική. 
 

Λ.Κ.
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6ο Ανατρεπτικό 
Φεστιβάλ του 
Ζάγκρεμπ
Ζάγκρεμπ, 
4-18 Μαΐου 2013

Από τις 4 έως τις 18 Μαΐου 
πραγματοποιήθηκε φέτος το 
6ο Ανατρεπτικό Φεστιβάλ του 
Ζάγκρεμπ, μία από τις πιο 
ενδιαφέρουσες διοργανώσεις 
αριστερού προβληματισμού και 
διαλόγου στην Ευρώπη. 

Η ιδέα του φεστιβάλ ξεκίνησε 
από μια ομάδα νέων αριστερών 
καλλιτεχνών και διανοούμενων 
της Κροατίας πριν από 6 χρόνια 
ως «εβδομάδα εναλλακτικού 
κ ι νηματογράφου» ,  αλλά 
γρήγορα εξελίχθηκε σε σημείο 
συνάντησης για την Αριστερά 
ολόκληρης της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης, και πλέον 
σε γεγονός πανευρωπαϊκού 
ε ν δ ι α φ έ ρ ο ν τ ο ς . 

Η φετινή διοργάνωση με τίτλο: 
« Η ουτοπία της δημοκρατίας» 
φιλοξένησε μερικούς από τους 
γνωστότερους αριστερούς 
θεωρητικούς στον κόσμο 
όπως η Σαντάλ Μουφ, ο Έρικ 
Όλιν Ράιτ,  ο Σλαβόι Ζίζεκ, η 
Σούζαν Τζορτζ, ο Μαουρίτσιο 
Λατσαράτο, ο Κώστας Δουζίνας, 
ο  Γ ιάννης  Βαρουφάκης 
και προσωπικότητες όπως 
ο  Ό λ ι β ε ρ  Σ τ ό ο υ ν . 

Το ουσιαστ ικότερο ίσως 
κομμάτι του φεστιβάλ, ωστόσο, 
αφορά  την  προσπάθε ια 
αναβίωσης της πολιτ ικής 
παρέμβασης της Αριστεράς 
στις χώρες των Βαλκανίων 

και της Ανατολικής Ευρώπης 
ύστερα από μακροχρόνια 
περιθωριοποίηση και αμηχανία 
μετά την πτώση του υπαρκτού 
σοσιαλισμού. Σ’ αυτό το πλαίσιο 
πραγματοποιείται το λεγόμενο 
«Βαλκανικό Φόρουμ», που 
φέτος  ασχολήθηκε ιδιαίτερα 
με ζητήματα δημοκρατίας 
κ α ι  ε θ ν ι κ ι σ μ ο ύ . 

Τα τελευταία τρία χρόνια 
το δίκτυο transform! και το 
Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς 
στηρίζουν ενεργά το φεστιβάλ. 
Φέτος  δ ιοργάνωσαν  έξ ι 
θεματικές συζητήσεις, που 
εντάχθηκαν σε δύο μεγάλες 
ενότητες :  «Η δ ι εύρυνση 
τ η ς  μ ε τ α δ η μ ο κ ρ α τ ι κ ή ς 
Ευρώπης» και «Η Ευρωπαϊκή 
Αριστερά και η παγκόσμια 
κρίση του καπιταλισμού» 
και θα αναρτηθούν σύντομα 
σε βίντεο στην ιστοσελίδα 
τ ο υ  t r a n s f o r m . 

Μεγάλο ενδιαφέρον προκάλεσε 
η συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα, 
ο οποίος, σε κοινή παρουσία 
με τον Σλαβόι Ζίζεκ μίλησε 
για την ελληνική κρίση, τον 
ΣΥΡΙΖΑ και τη σημασία της 
ανάδειξης μιας κυβέρνησης της 
Αριστεράς για τις οικονομικές 
και πολιτικές εξελίξεις στην 
Ε υ ρ ώ π η  σ ή μ ε ρ α . 

Περισσότερες πληροφορίες 
για το φεστιβάλ θα βρείτε 
στην ιστοσελίδα του .

Ε.Π.
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Η Αριστερά 
αντιμέτωπη με 
την Ακροδεξιά 
και τον κρατικό 
αυταρχισμό
Βιέννη,
 26-27 Απριλίου 2013

Στις 26-27 Απριλίου 2013 
πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη 
διεθνές σεμινάριο στο πλαίσιο 
του πολυετούς προγράμματος 
του  δ ι κ τύου  t r ans fo rm ! 
europe για τη στρατηγική των 
κομμάτων της ευρωπαϊκής 
Αριστεράς. Στόχος του ήταν 
η μελέτη της αναβίωσης 
της ακροδεξιάς ρητορικής 
στην Ευρώπη, καθώς και η 
ολοένα και αυξανόμενη χρήση 
αυταρχικών πολιτικών από τις 
ευρωπαϊκές πολιτικές ελίτ.

Κατά την πρώτη ημέρα, 
που ήταν αφιερωμένη στην 
εμβάθυνση επί των ζητημάτων 
της ακροδεξιάς ατζέντας και 
ρητορείας, ο Ρενέ Μονζά 
(ερευνητής του ακροδεξιού 
φαινομένου, Espaces Marx, 
Γαλλ ία )  παρουσ ίασε  τα 
χαρακτηριστικά των ακροδεξιών 
κομμάτων και κινημάτων στην 
Ευρώπη, επισημαίνοντας τις 
ομοιότητές και τις διαφορές τους. 
Βασιζόμενος στην ανάλυσή του 
κατέθεσε κατόπιν την οπτική 
του για τα χαρακτηριστικά 
που πρέπει να έχει ο λόγος 
και η πράξη της αριστεράς 
προκειμένου να δώσει νέο 
περιεχόμενο σε παραδοσιακά 
συντηρητικές αξίες όπως η 
πατρίδα, το έθνος, η ασφάλεια, 
και να απαντήσει επιτυχημένα 
στις προκλήσεις που θέτουν. 

Στη συνέχεια εκπρόσωποι 
των ινστιτούτων μελών του 
transform! από την Ιταλία, τη 
Φινλανδία, τη Γαλλία και την 
Ουγγαρία παρουσίασαν τις 
δικές τους επεξεργασίες για το 
ζήτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
αλλά και για τις ιδιαίτερες 
συνθήκες της χώρας τους. 
Από πλευράς Ινστιτούτου 
Νίκος Πουλαντζάς συμμετείχε 
η Χάρις Τριανταφυλλίδου, 
η  οποία  προχώρησε σε 
μ ια  ουσιαστ ική ανάλυση 
των αιτιών ενίσχυσης της 
Aκροδεξιάς τόσο στην Ελλάδα 
όσο και πανευρωπαϊκά. Η Χ. 
Τριανταφυλλίδου συμμετείχε 
επίσης σε δημόσια εκδήλωση 
που διοργανώθηκε από το 
transform! στο Πανεπιστήμιο 
της Βιέννης, με τίτλο: «Πώς 
μπορούμε να αντιμετωπίσουμε 
α π ο τ ε λ ε σ μ α τ ι κ ά  τ ο υ ς 
εθνικισμούς και την Ακροδεξιά 
σ τ η ν  Ε υ ρ ώ π η ; » .

Σ τ ο  ε π ί κ ε ν τ ρ ο  τ ω ν 
συνεδριάσεων της δεύτερης 
μέρας ήταν η ανάδυση νέων 
μορφών αυταρχισμού που 
παρατηρείται στην ΕΕ, αλλά και 
η ενίσχυση προσεγγίσεων που 
εκτιμούν πως απαιτούνται κατά 
κύριο λόγο πολιτικές σε εθνικό 
επίπεδο για την αντιμετώπιση 
της κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό ο 
Βάλτερ Μπάγερ (συντονιστής 
του transform!) παρουσίασε 
μια εναλλακτική στρατηγική 
για την Αριστερά όσον αφορά 
τα ευρωπαϊκά ζητήματα, 
βασισμένη στις αναλύσεις 
των αυστρομαρξιστών, ενώ 
ο  Ρομπέρτο  Μπ ιόρτσ ιο 
(καθηγητής κοινωνιολογίας, 
Πανεπιστήμιο Μιλάνου) ανέλυσε 
την πολύ ενδιαφέρουσα «εθνική 

ιδιαιτερότητα» της Ιταλίας, με 
την ανάδυση του Κινήματος 5 
Αστέρων του Μπέπε Γκρίλο. Στη 
συνέχεια εκπρόσωποι από τα 
ινστιτούτα μέλη του transform! 
από τη Σουηδία, την Τσεχία, 
την Πορτογαλία και το Βέλγιο 
παρουσίασαν τις επεξεργασίες 
τους για την ενίσχυση του 
αυταρχισμού στις χώρες τους 
αλλά και στην ΕΕ συνολικά, 
καθώς και για τη στρατηγική 
της Αριστεράς ενάντιά του. 

Ε κ τ ό ς  α π ό  τ η  Χ . 
Τριανταφυλλίδου, εκ μέρους του 
ΙΝΠ συμμετείχαν στις εργασίες ο 
Χάρης Γολέμης, διευθυντής του 
Ινστιτούτου, και ο Παναγιώτης 
Π ά ν τ ο ς ,  ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ό ς 
συνεργάτης του προγράμματος 
τ ο υ  t r a n s f o r m !  γ ι α  τ η 
στρατηγική των κομμάτων της 
ευρωπαϊκής Αριστεράς.

Π.Π.
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ

Ένα κρασί για τον 
Άγγελο

Τρίτη 4 Ιουνίου 2013
από τις 9 μ.μ.

Κτίριο Συλλόγου Ελλήνων 
Αρχαιολόγων, 
Ερμού 134-136, Θησείο

Πέντε χρόνια από το θάνατο του 
Άγγελου Ελεφάντη, το Ινστιτού-
το Νίκος Πουλαντζάς διοργανώ-
νει μια βραδιά αφιερωμένη στη 
μνήμη του. Τον θυμόμαστε και 
συζητάμε γι’ αυτόν, το περιοδικό 
Ο Πολίτης και την πολιτική.

Ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΕΛΕΦΑΝΤΗΣ γεν-
νήθηκε το Νοέμβριο του 1936 
στο Καρπενήσι. Απόφοιτος της 
Νομικής Αθηνών, πήγε το 1964 
στο Παρίσι, όπου σπούδασε 
ανθρωπολογία και κοινωνιο-
λογία στη Σορβόννη και ιστο-
ρία στην Ecole Pratique des 
Hautes Etudes, με καθηγητή 
τον George Haupt. Το 1968, με 
τη διάσπαση του ΚΚΕ, εντάχθη-
κε στο ΚΚΕ εσωτερικού. Έζησε 
στο Παρίσι μέχρι την πτώση της 
χούντας, οπότε και επέστρεψε 
στην Αθήνα. Από το Μάιο του 
1976 ήταν μέλος της γραμματεί-
ας σύνταξης, και στη συνέχεια, 
μέχρι και τον θάνατό του, διευ-
θυντής και εκδότης του περιοδι-
κού Ο Πολίτης, από τις στήλες 
του οποίου –και γενικότερα με τη 
δημόσια παρουσία του– υπερα-
σπίστηκε μαχητικά τις ιδέες της 
ανανεωτικής κομμουνιστικής και 
ευρύτερης Αριστεράς.

Το διάστημα 1987-1990 εντά-
χθηκε στο ΚΚΕ εσωτερικού 
- Ανανεωτική Αριστερά, του 
οποίου υπήρξε μέλος της Πο-
λιτικής Γραμματείας. Ήταν ένας 
εκ των ιδρυτών και βασικός συ-
νεργάτης της εφημερίδας «Η 
Εποχή», καθώς και του περι-
οδικού «Κάππα», γράφοντας 
επίσης τακτικά στα «Ενθέματα» 
της «Κυριακάτικης Αυγής», των 
οποίων ανέλαβε και την επιμέ-
λειά το 2000. Διετέλεσε διαδοχι-
κά αντιπρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος, πρόεδρος και μέλος 
του ΔΣ της «Αυγής».

Η συμβολή του Άγγελου Ελε-
φάντη στον τομέα των ιδεών, 
της πολιτικής και της πολιτικής 
σκέψης υπήρξε καίρια, με πιο 
γνωστά βιβλία του τα εξής δύο: 
Η επαγγελία της αδύνατης επα-
νάστασης (1976) και Στον αστε-
ρισμό του λαϊκισμού (1991). 
Παράλληλα, συμμετείχε πάντα 
ενεργά στις εκλογικές μάχες 
της αριστεράς (υποψήφιος Επι-
κρατείας με το ΚΚΕ εσ., το ΚΚΕ 
εσ.-Α.Α. και τον Συνασπισμό το 
1985, το 1989 και το 2000 αντί-
στοιχα, υποψήφιος Ευρυτανί-
ας του ΣΥΡΙΖΑ το 2004 και το 
2007. 

Πέθανε το 2008 στην Αθήνα 
αφήνοντας σημαντικότατη πα-
ρακαταθήκη για την αριστερά 
και πλούσιο συγγραφικό και 
μεταφραστικό έργο.

11
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ



Το νερό δεν 
είναι εμπόρευμα: 
Δημοψήφισμα για τη 
σωτηρία του

Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς 
και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ διοργανώ-
νουν στη Θεσσαλονίκη εκδήλω-
ση με θέμα:«Το νερό δεν είναι 
εμπόρευμα: Δημοψήφισμα για 
τη σωτηρία του»

Τετάρτη 5 Ιουνίου 2013 - Παγκό-
σμια μέρα Περιβάλλοντος
Θέατρο Κήπου, 
Θεσσαλονίκη, 7.30 μ.μ. 

Ομιλητές
Γιώργος Αρχοντόπουλος, πρό-
εδρος του σωματείου εργαζομέ-
νων της ΕΥΑΘ

Τομάζο Φατόρι, ιδρυτικό μέλος 
της καμπάνιας που οδήγησε στο 
δημοψήφισμα υπέρ του δημόσι-
ου χαρακτήρα του νερού στην 
Ιταλία

Την εκδήλωση θα χαιρετήσει ο 
Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος της 
κοινοβουλευτικής ομάδας του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ.

Στη Θεσσαλονίκη αναπτύσσεται 
ένα ζωντανό κίνημα με στόχο 
την αποτροπή της ιδιωτικοποί-
ησης της ΕΥΑΘ. Οι εργαζόμε-
νοι στην εταιρεία, πρωτοβουλίες 
πολιτών, δημοτικές κινήσεις και 
κόμματα της Αριστεράς συντο-
νίζουν τις προσπάθειές τους με 
στόχο την προστασία του νερού 
ως θεμελιώδους κοινωνικού 
αγαθού που πρέπει να βρίσκε-

ται υπό δημόσιο έλεγχο. Ήδη το 
δημοτικό συμβούλιο της πόλης 
έχει ταχθεί υπέρ της διενέργειας 
δημοψηφίσματος.  

Στην Ιταλία, το 2011, μια παρό-
μοια πρωτοβουλία πολιτών και 
οργανώσεων κατάφερε συλλέ-
γοντας υπογραφές να οδηγήσει 
τη χώρα σε δημοψήφισμα για τη 
συνταγματική κατοχύρωση του 
δημόσιου χαρακτήρα του νερού 
και των δικτύων του, βάζοντας 
φρένο στα σχέδια της κυβέρ-
νησης Μπερλουσκόνι για ιδι-
ωτικοποιήσεις (η πρόταση των 
κινημάτων απέσπασε το 95%). 
Ο Τομάζο Φατόρι ήταν ιδρυτικό 
μέλος της καμπάνιας και έκτοτε 
παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις 
στον τομέα της ιδιωτικοποίησης 
του νερού σε όλον τον κόσμο, 
καθώς και τους αγώνες για την 
υπεράσπιση των κοινών αγα-
θών. Στη συζήτηση της Θεσσα-
λονίκης θα εστιάσει στην ιταλική 
περίπτωση και στον τρόπο με 
τον οποίο το «Φόρουμ των κι-
νημάτων για το νερό» κατάφερε 
να καταστήσει το δημοψήφισμα 
νικηφόρο. 
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Για τον Άγγελο,
Ινστιτούτο Νίκος 
Πουλαντζάς, 
Αθήνα 2013 

Κάποιες φορές η αίσθηση της 
απουσίας οργανώνει τον εσω-
τερικό χρόνο. Και όταν ο εξω-
τερικός χρόνος είναι πυκνός, τα 
συμβάντα και οι εξελίξεις που 
σηματοδοτούν την πυκνότητα 
χρωματίζονται ανεξίτηλα από 
την αίσθηση της απουσίας.

Πέντε χρόνια χωρίς τον Άγγελο 
Ελεφάντη. Πέντε χρόνια ιδιαίτε-
ρα πυκνά. Πυκνά από συμβάντα 
και εξελίξεις που κανένας και κα-
μιά δεν μπορούσε καν να μυρι-
στεί τον μακρινό Μάη του 2008. 
 
Ο Άγγελος πέθανε στις 29 Μαϊ-
ου του 2008. Και από τότε, 
μπροστά σε τούτη ή εκείνη την 
«αδιανόητη» εξέλιξη, μπρο-
στά σε αυτό ή το άλλο εντελώς 
απροσδόκητο συμβάν πολλοί 
και πολλές αναρωτιόμαστε σι-
ωπηλά, κάποιες φορές και φω-
ναχτά συζητώντας μεταξύ μας: 
τι θα έλεγε ο Άγγελος σήμερα; 
Πώς θα φώτιζε όσα συμβαίνουν; 
Πώς θα ξεκαθάριζε το τοπίο με 
εκείνη την απαράμιλλη καθαρό-
τητα σκέψης και λόγου; Πώς θα 
προσανατόλιζε τους τρόπους 
που σκεφτόμαστε και τους τρό-
πους που αντιδρούμε; 
 
Δεν μας αρέσουν τα τυπικά μνη-
μόσυνα και οι ανάλογες τελετές.  
Δεν μας αρέσει να διεκδικούμε 
κληρονομιές. Δεν μας αρέσει να 

μιλάμε για χρέος χωρίς χαρά, 
για οφειλή χωρίς ωφέλεια, για 
πόνο χωρίς πράξη, για μνήμη 
χωρίς μέλλον. Ωστόσο όλα αυτά 
τα χρόνια κάνουμε πολύ συχνά 
το δικό μας ιδιωτικό μνημόσυ-
νο για τον Άγγελο. Δηλαδή τον 
θυμόμαστε σχεδόν κάθε μέρα. 
Για εκείνα που μας έμαθε για τη 
χώρα μας και την ιστορία της, 
για την εποχή μας, για τους εαυ-
τούς μας. Για εκείνα που ακόμη 
μας βοηθούν, και μάλιστα κα-
θοριστικά, να καταλάβουμε το 
από πού ερχόμαστε και το κατά 
πού τραβάμε. Τον θυμόμαστε με 
αγάπη, με οικειότητα, με χαμό-
γελο, με περιέργεια για το τι θα 
έβρισκε να πει, κάποτε με λίγο 
δέος. Τον θυμόμαστε όπως νο-
μίζουμε ότι ήταν. Τον θυμόμαστε 
σαν να ήταν ακόμη εδώ ανάμε-
σά μας. Τον θυμόμαστε γιατί μας 
λείπει.

 

Έτσι αποφασίσαμε κάπως να 
οργανώσουμε αυτή τη μνήμη. 
Απλώς αναπαράγοντας τούτη 
την ώρα κάποιες από τις κατα-
τεθειμένες ψηφίδες της. Δηλαδή 
αποφασίσαμε να αναζητήσουμε 
και να συγκεντρώσουμε εδώ τα 
περισσότερα κείμενα που γρά-
φτηκαν λίγο μετά τον θάνατο του 
Άγγελου για εκείνον και για τον 
Πολίτη

(Από την εισαγωγή του βιβλίου)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Από το Δεκέμβριο του 2011, το Ενημερωτικό Δελτίο του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς φιλοξενεί την ενό-
τητα Ειδήσεις από την Ευρωπαϊκή Αριστερά . Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται νέα και ανακοινώσεις 
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.

Μαζικότατη 
διαδήλωση ενάντια 
στη λιτότητα 

Παρίσι, 5 Μαϊου

Η εθνική διαδήλωση της 5ης 
Μαϊου ενάντια στη λιτότητα και 
υπέρ της αναγέννησης της γαλ-
λικής δημοκρατίας διοργανώθη-
κε στο Παρίσι από το “Μέτωπο 
της Αριστεράς” και συγκέντρωσε 
180.000 διαδηλωτές, οι οποίοι 
επικέντρωσαν τα πυρά τους ενά-
ντια στην στροφή 180 μοιρών 
της γαλλικής κυβέρνησης και 
του Προέδρου Ολάντ μετά της 
εκλογή του και την εγκατάλειψη 
κάθε προεκλογικής δέσμευσης 
για προοδευτικές αλλαγές.

Το ΚΕΑ ήταν παρόν στο κάλε-
σμα του Παρισιού με πολυμε-
λή διεθνή αντιπροσωπεία, στο 
πλάι της οποίας διαδήλωσε 
και η Τοπική Οργάνωση Παρι-
σιού του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ.

Επόμενο βήμα του γαλλι-
κού Μετώπου της Αριστε-
ράς είναι η διοργάνωση στις 
16 Ιουνίου του “Φόρουμ για 
τον κοινωνικό και δημοκρατι-
κό μετασχηματισμό της Γαλ-
λ ικής  Δημοκρατ ίας ” .

Αποστολή του ΚΕΑ 
στη Γάζα 

6-7 Μαϊου

Εξαμελής αντιπροσωπεία του 
ΚΕΑ, με επικεφαλής την Αντι-
πρόεδρο του Κόμματος, Μαϊτέ 
Μόλα,  ταξίδεψε στη Λωρίδα 
της Γάζας στις 7-9 Μαϊου, προ-
κειμένου να έχει επαφές με τις 
οργανώσεις της παλαιστινιακής 
Αριστεράς, αλλά και να εξετά-
σει τις συνθήκες διαβίωσης των 
Παλαιστινίων στην περιοχή, 
υπό τη συνεχή πολιορκία του 
κράτους του Ισραήλ, που εκ-
δηλώνεται με παρενοχλήσεις 
και επιθέσεις από γη, αέρα και 
θάλασσα εναντίον Παλαιστι-
νίων ψαράδων, αγροτών και 
αμάχου πληθυσμού, καθώς 
και μέσω της καταλήστευσης 
ή της καταστροφής των φυσι-
κών πηγών ζωής (νερό).

Ταυτόχρονα, όμως, η εντύπωση 
που αποκόμισε η αντιπροσω-
πεία του ΚΕΑ είναι ότι και στο 
εσωτερικό της Γάζας αυξάνεται 
η ένταση και η καταπίεση εκ μέ-
ρους της Χαμάς, η αστυνομία της 
οποίας κατέστειλε βίαια στις αρ-
χές Μαϊου διαδήλωση των Πα-
λαιστινίων πολιτών στην πόλη 
Χαν Γιουνίς, στα νότια της Γάζας, 
ενάντια στις αεροπορικές επιθέ-
σεις του Ισραήλ στη Συρία. 

Η Διοίκηση της Χαμάς έχει επι-
βάλει το διαχωρισμό αγοριών 
και κοριτσιών στα σχολεία από 
την ηλικία των δέκα ετών, ενώ 
συχνά οι προσλήψεις δασκά-
λων στα σχολεία γίνονται με 
πρώτη προτεραιότητα όχι τις 
σπουδές τους, αλλά το επίπε-
δο γνώσης του Κορανίου. 

Η αντιπροσωπεία του ΚΕΑ 
είχε διμερείς συναντήσεις στη 
Γάζα με το Λαϊκό Μέτωπο για 
την Απελευθέρωση της Παλαι-
στίνης (PFLP), το Παλαιστινια-
κό Κόμμα του Λαού (PPP) και 
το Δημοκρατικό Μέτωπο για 
την Απελευθέρωση της Παλαι-
στίνης (DFLP), καθώς και με 
εκπροσώπους συνδικάτων, 
φεμινιστικών οργανώσεων και 
οργανώσεων νεολαίας.

Οι δυνάμεις της παλαιστινιακής 
Αριστεράς προσβλέπουν στην 
ενδυνάμωση των δεσμών φιλίας 
και συνεργασίας με την Ευρω-
παϊκή Αριστεράς και ζητούν στή-
ριξη μέσω της καλύτερης ενημέ-
ρωσης και της κινητοποίησης 
των ευρωπαϊκών λαών.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν 
να προωθηθούν κοινές πρω-
τοβουλίες, όπως «ανταλλαγές» 
αντιπροσωπειών σε σεμινάρια, 
συναντήσεις, θερινές νεολαιί-
στικες κατασκηνώσεις και συνέ-
δρια, ενώ από την πλευρά του 
ΚΕΑ εκφράστηκε η παρότρυν-

ΜΑΪΟΣ 2013
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ

ση για περισσότερη ενότητα 
της παλαιστινιακής Αριστεράς, 
ώστε να αντιμετωπίζεται πιο 
αποτελεσματικά η ισραηλινή 
επιθετικότητα και να δυναμώσει 
ο αγώνας για την αυτοδιάθεση 
των Παλαιστινίων. Οι ειδήσεις 
επί του θέματος αυτού είναι 
αρκετά αισιόδοξες, αφού τρία 
κόμματα της παλαιστινιακής 
Αριστεράς -το PPP, το PFLP 
και η FIDA- βρίσκονται σε δια-
δικασία ενοποίησης σε μια κοι-
νή πολιτική πλατφόρμα.

Το ΚΕΑ δεσμεύτηκε ότι θα συ-
νεχίσει τον αγώνα του για το 
μπλοκάρισμα των εμπορικών 
συμφωνιών ΕΕ-Ισραήλ και 
το μποϊκοτάζ των ισραηλινών 
προϊόντων που προέρχονται 
από περιοχές εποικισμού, μέ-
χρις ώτου το Ισραήλ να σεβα-
στεί το Διεθνές Δίκαιο και τα 
ανθρώπινα δικαιώματα και να 
αναγνωρίσει τα καθορισμέ-
να σύνορα του 1967.

Κι όμως, κάτι κινείται 
στην Ιταλία!

Ρώμη, 18 Μαϊου

Λίγες μόνο εβδομάδες μετά την 
ορκομωσία της νέας κυβέρνη-
σης συνεργασίας Δημοκρατικού 
Κόμματος και Μπερλουσκόνι, η 
μαχητική συνδικαλιστική ομο-
σπονδία των μεταλλεργατών, 
FIOM, διοργάνωσε στη Ρώμη 
εθνική διαδήλωση ενάντια στη 
λιτότητα και τη διάλυση των 
εργασιακών δικαιωμάτων. Στη 
διαδήλωση, στην οποία συμμε-
τείχαν όλες οι δυνάμεις της ιτα-
λικής Αριστεράς, πήραν μέρος 
100.000 διαδηλωτές, ανάμεσά 
τους και πολυμελής αντιπρο-
σωπεία της Γραμματείας της 
Εκτελεστικής Επιτροπής του 
ΚΕΑ, αποτελούμενη από την 
Αντιπρόεδρο του ΚΕΑ, Μαϊτέ 
Μόλα (ΚΚ Ισπανίας), τον Τόνι 
Μπάρμπαρα (Ενωτική & Εναλ-
λακτική Αριστερά Καταλωνίας), 
Νατάσα Θεδοωρακοπούλου 
(ΣΥΝ) και Κλαούντια Χάιντ 
(Γερμανική Αριστερά).

Ο Αλέξης Τσίπρας 
και ο Πιέρ Λοράν 
στη Μαδρίτη 

Στη Μαδρίτη βρίσκονται την 
ώρα που γράφεται αυτή εδώ 
η στήλη ο Πρόεδρος του ΚΕΑ 
και Εθνικός Γραμαμτέας του 
Γαλλικού ΚΚ, Πιέρ Λοράν και 
ο Αντιπρόεδρος του ΚΕΑ και 
Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, 
Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου 
να λάβουν μέρος σε δημόσιες 
εκδηλώσεις και συναντήσεις της 
Ενωμένης Αριστεράς Ισπανίας 
και των ισπανικών συνδικάτων. 
Στο πλαίσιο της επίσκεψής του 
στη Μαδρίτη, ο Αλέξης Τσίπρας 
είχε συναντήσεις με τις ηγεσίες  
της Ενωμένης Αριστεράς και του 
ΚΚ Ισπανίας, των «Εργατικών 
Επιτροπών» (CC.OO) και της 
«Γενικής Ένωσης Εργατών» 
(UGT), τον Πρόεδρο του Σο-
σιαλιστικού Κόμματος, κ. Ρου-
μπαλκάμπα,  τον πρώην πρόε-
δρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου, Ζόσεπ Μπορέλ κ.α., ενώ 
είχε την ευκαιρία να μιλήσει σε 
εκδήλωση ομάδας Ισπανών οι-
κονομολόγων για την κρίση, κα-
θώς και σε κεντρική εκδήλωση 
της Ενωμένης Αριστεράς.

Περισσότερα:

http://left.gr/news/al-tsipras-
sti-madriti-i-eyropaiki-aristera-
moni-enallaktiki-kyvernitiki-
lysi-sto

http://left.gr/news/tsipras-sti-
madriti-i-eyropi-hreiazetai-ena-
syghrono-new-deal
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1η Ιουνίου: 
«Λαοί Ενωμένοι 
Ενάντια στην 
Τρόικα!»

Με το παραπάνω σύνθημα δι-
οργανώνονται την 1η Ιουνίου 
ταυτόχρονες διαδηλώσεις σε 
ολόκληρη την Ευρώπη ενάντια 
στην Τρόικα και τη νεοφιλελεύ-
θερη στρατηγική της λιτότητας 
και των μνημονίων. Η πρωτο-
βουλία γι αυτό το πανευρωπαϊ-
κό κάλεσμα πάρθηκε μετά από 
συνάντηση των πορτογαλικών 
και των ισπανικών κινημάτων, 
που πραγματοποιήθηκε στη 
Λισσαβόνα το Μάρτιο και σταδι-
ακά πήρε πολύ μεγάλες διαστά-
σεις, με αποτέλεσμα, την ώρα 
που γράφονται αυτές οι γραμ-
μές, να έχουν ανακοινωθεί δια-
δηλώσεις σε περισσότερες από 
60 ευρωπαϊκές πόλεις (ανά-
μεσά τους και η Αθήνα).

Τα «προεόρτια» της 1ης Ιου-
νίου ήταν η διεθνής διαδήλω-
ση του κινήματος Blockupy 
στη Φρανκφούρτη (31/5), 
στην οποία πειρσσότεροι από 
3000 διαδηλωτές «πολιόρκη-
σαν» την έδρα της Ευρωπαϊ-
κής Κεντρικής Τράπεζας.

Περισσότερα: 

https://beta.avgi.gr/
article/387051/1i-iouniou-
pagkosmia-imera-kata-tis-
troikas 

Βίντεο-κάλεσμα: 

https://www.youtube.com/
watch?feature=player_

Στην Πορτογαλία το 
Θερινό 
Πανεπιστήμιο 2013 
του ΚΕΑ

Στο Πόρτο θα διεξαχθεί, στις 
3-6 Ιουλίου, το φετινό «Θε-
ρ ινό  Πανεπιστήμ ιο» του 
Κόμματος Ευρωπαϊκής Αρι-
στεράς, υπό την αιγίδα του 
Μπλόκο της Αριστεράς.

Μετά την ιδιαίτερα επιτυχημέ-
νη περσινή διοργάνωση στην 
Πορταριά του Πηλείου, η φετι-
νή διοργάνωση διεξάγεται και 
πάλι σε μια χώρα-θύμα των 
μνημονίων της λιτότητας, γεγο-
νός που θα δώσει την ευκαιρία 
στους εκατοντάδες συμμετέ-
χοντες από ολόκληρη την Ευ-
ρώπη να έρθουν σε αμεσότε-
ρη επαφή με την πορτογαλική 
κοινωνία και τον τρόπο που 
αυτή αντιμετωπίζει τις συνέπει-
ες της κρίσης, αλλά και οργα-
νώνει τις αντιστάσεις της.

Το πολιτικό πρόγραμμα των 
συζητήσεων, εργαστηρίων κ.α. 
θα καλύψει και φέτος πολλές 
διαφορετικές θεματικές ενότη-
τες. Το Θερινό Πανεπιστήμιο 
θα ξεκινήσει, όπως κάθε χρό-
νο, με την ημέρα του Φεμινι-
στικού Δικτύου του ΚΕΑ, ενώ 
στη συνέχεια το προγραμμα 
περιλαμβάνει συζητήσεις για 
τις δημόσιες υπηρεσίες και το 
κοινωνικό κράτος, την πορεία 
και τη στρατηγική της Αριστε-
ράς στην Ευρώπη, το συνδι-
καλιστικό κίνημα και το μέλλον 
της εργασίας, την ειρήνη και 
την ασφάλεια, τα αποτελέσμα-
τα και τις προοπτικές του Alter 
Summit, τη σχέση και τις αλλη-
λεπιδράσεις Ευρώπης και Λατι-

νικής Αμερικής, την παραγωγική 
ανασυγκρότηση της βιομηχανί-
ας, της αγροτικής παραγωγής, 
της αλιείας, τις περιφερειακές 
και τοπικές κοινωνικές πολιτικές, 
την ιδιωτικοποίηση του νερού 
και των μεταφορών, την άνοδο 
της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, 
τον πολιτισμό, το ρόλο των τρα-
πεζικών συστημάτων και της 
ΕΚΤ στην κρίση, τα δίκτυα κοι-
νωνικής αλληλεγγύης κ.α.

Το συνολικό κόστος διαμονής, 
πλήρους διατροφής και συμμε-
τοχής στο «Θερινό Πανεπιστή-
μιο 2013» του ΚΕΑ (εξαιρουμέ-
νων των αεροπορικών εισιτηρί-
ων) είναι 190 ευρώ/άτομο σε δί-
κλινο δωμάτιο και 300 ευρώ/άτο-
μο σε μονόκλινο δωμάτιο.

Περισσότερες πληροφορίες-
δηλώσεις συμμετοχής: 

http://elsummeruniversity2013.
w o r d p r e s s . c o m /

Καθώς και στα τηλέφωνα 
2103378517, 2103378519

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 10/6/2013!
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Για να μαθαίνετε τα νέα του Ινστιτούτου 
Νίκος Πουλαντζάς εγγραφείτε στο μηνιαίο 
ενημερωτικό δελτίο στέλνοντας μήνυμα στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση :
info@poulantzas.gr

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ

Ανακοίνωση του 
ΚΕΑ για τα γεγονότα 
στην Τουρκία: 
Η κυβέρνηση 
Ερντογάν πρέπει να 
ακούσει τις φωνές 
για δημοκρατία και 
ελευθερία
 
Το σχέδιο ανέγερσης ενός 
εμπορικού κέντρου στο χώρο 
του πάρκου Γκεζί, στην καρδιά 
της Κωνσταντινούπολης, προ-
κάλεσε μια δίκαιη και μεγάλη 
λαϊκή κινητοποίηση. Όλα τα 
συστατικά στοιχεία του νεοφι-
λελευθερισμού συμπυκνώθη-
καν σε αυτήν την υπόθεση: ένα 

φαραωνικό σχέδιο δημιουργίας 
ενός χώρου επιχειρηματικής 
κερδοφορίας σε μια περιοχή 
με έντονες ιστορικές κοινωνι-
κές μνήμες,  η αδιαφάνεια και 
η αδιαφορία για τη γνώμη των 
κατοίκων. Απέναντι στην έκρηξη 
αυτού του κινήματος, που πλέον 
περιλαμβάνει χιλιάδες Τούρκων 
πολιτών, η κυβέρνηση Ερντο-
γάν έκανε αυτό που πάντα ήξε-
ρε: της επιτέθηκε με βία.

Το Κόμμα Ευρωπαϊκής Αρι-
στεράς καταδικάζει απερίφρα-
στα την καταπίεση των Τούρ-
κων διαδηλωτών και απαιτεί 
από τις αρχές των ευρωπαϊ-
κών κρατών να ασκήσουν πί-
εση στην Τουρκία για να μπει 

ένα τέλος στη βίαιη καταστολή 
και για να απελευθερωθούν 
άμεσα οι συλληφθέντες.

Σε όλη την Τουρκία, γίνονται 
διαδηλώσεις με αιτήματα για 
την ελευθερία του τύπου, τα 
συνδικαλιστικά δικαιώματα, 
τα δικαιώματα των Κούρδων, 
των γυναικών, το δικαίωμα στη 
διαδήλωση. Ο Ερντογάν επι-
βάλλεται να τους ακούσει.
 

Κόμμα Ευρωπαϊκής 
Αριστεράς,
2 Ιουνίου 2013
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