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ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ

έκτακτη 
έκδοση

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

10 Νοεμβρίου 2014: Εφαρμοσμένες 
πολιτικές στον τομέα των «Κοινών 
Αγαθών»: Αποτελέσματα, εμπειρίες 
και μελλοντικοί στόχοι. 
Μισέλ Μπάουενς

21,22,23 Νοεμβρίου: Ο εκδημοκρα-
τισμός της ασττυνομίας στην Ευρώ-
πη. Διεθνές Συνέδριο

12-13 Δεκεμβρίου: Κρίση, Κράτος 
και Δημοκρατία. Αντιμετωπίζοντας 
τον αυταρχικό καπιταλισμό με τη 
θεωρία του Νίκου Πουλαντζά.
Διεθνές Συνέδριο 

17 Δεκεμβρίου: Αναμνήσεις από το 
μέλλον: οι πολιτικές χρήσεις του πα-
ρελθόντος. Έντσο Τραβέρσο

περιεχόμενα



ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ

Η προετοιμασία του προα-
ναγγελθέντος νέου ιστό-

τοπου του Ινστιτούτου Νίκος 
Πουλαντζάς πήρε περισσότερο 
χρόνο από αυτόν που είχε αρχι-
κά προβλεφθεί. Μία από τις πα-
ράπλευρες απώλειες αυτής της 
καθυστέρησης ήταν και η προ-
σωρινή διακοπή της έκδοσης 
του Ενημερωτικού Δελτίου, το 
οποίο πλέον θα συνδέεται με τον 
νέο ιστότοπο. Το τακτικό μηνιαίο 
Ενημερωτικό Δελτίο θα είναι και 
πάλι στη διάθεση των φίλων του 
ΙΝΠ από τις 22 Δεκεμβρίου.

Μέχρι τότε, όμως, θα διε-
ξαχθούν διάφορες εκ-

δηλώσεις, οι σημαντικότερες 
των οποίων περιέχονται υπό 
μορφή ανακοίνωσης στο 
παρόν Έκτακτο Δελτίο.

Σα ς  ζ η τ ο ύ μ ε  σ υ γ γ ν ώ -
μη για την απουσία μας 

και υποσχόμαστε να επα-
νέλθουμε δριμύτεροι .

Χάρης 

Γολέμης
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Το Ινστιτούτο 
Νίκος Πουλαντζάς 
διοργανώνει ανοιχτή 
εκδήλωση με τίτλο:
 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ 
ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ 
«ΚΟΙΝΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»: 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ, 
ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΙ 
ΣΤΟΧΟΙ
 
Δευτέρα, 
10 Νοεμβρίου 2014, 
7:00 μμ
Πνευματικό Κέντρο 
Δήμου Αθηναίων, 
Ακαδημίας 50 
Αθήνα, 
αίθουσα Αντώνης 
Τρίτσης
 
Ομιλητής:
Μισέλ Μπάουενς, 
Ιδρυτής του P2P 
Foundation, Σύμβουλος 
εφαρμοσμένων 
πολιτικών στον τομέα 
των Κοινών Αγαθών

Τα τελευταία χρόνια, ένα ιδι-
αίτερα δυναμικό παγκόσμιο 

κίνημα για τα Κοινά (commons) 
αναδύεται σε πλήθος διαφορε-
τικών τομέων. Διεκδικεί νέους 
ορισμούς για την αξία σε οικο-
νομικό και βιοπολιτικό επίπεδο, 
αμφισβητώντας τη νεοφιλελεύ-
θερη οικονομική και πολιτική 
τάξη. Η συζήτηση για τα Κοινά 
έχει ως κινητήριο δύναμη, μεταξύ 
άλλων, και την αναζήτηση ενός 
δρόμου εκτός του κράτους και 
της αγοράς που θα οδηγεί σε 
ένα εναλλακτικό και βιώσιμο 
μέλλον. Η δραστηριότητα γύρω 
από τα «Κοινά» είναι έντονη και 
στην Ελλάδα: σχετικά ερευνητικά 
προγράμματα, εργαστήρια, φε-
στιβάλ με αποκλειστική έμφαση 
σε ιδέες και αξίες που εμφορού-
νται από αυτή την παράδοση, 
αλλά και πρακτικές εφαρμογές 
τους σε όλη τη χώρα από πλή-
θος ομάδων που λειτουργούν 
πρωτοβουλιακά και αυτοοργα-
νωμένα. Η κουλτούρα των Κοι-
νών, που έχει τις ρίζες της στις 
κοινότητες ανοιχτού λογισμικού 
και ανοιχτού περιεχομένου, δι-
αρκώς διευρύνεται σε όλο και 
περισσότερες πτυχές της καθη-
μερινής ζωής (με πρωτοβου-
λίες που εκτείνονται από την 
ανοιχτή γνώση έως την υγεία 
και τη βιώσιμη γεωργία). 

Ενταγμένη στη διετή ερευνητική 
ενασχόληση του Ινστιτούτου 

Νίκος Πουλαντζάς με τη θεματική 
των «κοινών αγαθών» - με έμφα-
ση στο νερό και τη διαχείρισή του 
και στη συνέχεια με τα ψηφιακά 
κοινά αγαθά - η ομιλία του Μισέλ 
Μπάουενς έχει ως στόχο την πε-
ριγραφή της συνολικής εικόνας 
όσων συμβαίνουν σήμερα σε 
αυτόν τον διαρκώς διευρυνό-
μενο τομέα σε διεθνές επίπεδο. 
Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη 
σημασία των «νέων κοινών» ως 
βάση μιας νέας πολιτικής οι-
κονομίας πέρα από το κράτος 
και την αγορά, καθώς και στις 
προαπαιτούμενες στρατηγικές, 
συμμαχίες και προτεραιότητες. 
Τα παραπάνω θα συνδυαστούν 
με την παρουσίαση των αποτε-
λεσμάτων του FLOK project που 
ολοκληρώθηκε πρόσφατα στο 
Εκουαδόρ και συνιστά την πρώ-
τη προσπάθεια παραγωγής, σε 
κυβερνητικό επίπεδο, προτάσε-
ων εφαρμοσμένων πολιτικών και 
στρατηγικών μετάβασης στον 
τομέα των «κοινών αγαθών». Τέ-
λος, εκτεταμένη αναφορά θα γί-
νει στην ομότιμη παραγωγή (P2P 
modes of production) και στα 
επιτυχημένα παραδείγματα σε 
αυτόν τον τομέα, καθώς και στις 
θεσμικές προϋποθέσεις που εί-
ναι αναγκαίες προκειμένου αυτό 
το παράδειγμα να γενικευθεί και 
προστατευθεί από το καπιταλι-
στικό πλαίσιο εντός του οποίου 
σήμερα αναπτύσσεται.
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O  Μισέλ Μπάουενς είναι 
ιδρυτής του Peer-to-Peer 

Foundation και συνεργάζεται 
με ένα παγκόσμιο δίκτυο ερευ-
νητών, αντικείμενο του οποίου  
είναι η ομότιμη παραγωγή, η 
διοίκηση και το καθεστώς ιδιο-
κτησίας. Είναι συνιδρυτής του 
Commons Strategies Group το 
οποίο συντονίζει τις πρωτοβου-
λίες σε διεθνές επίπεδο σχετικά 
με την «οικονομία των κοινών». 
Παράλληλα, συνεργάζεται ως 
ερευνητής με το Πανεπιστήμιο 
του Άμστερνταμ  με αντικείμενο 
την ανθρωπολογία της ψηφια-
κής εποχής, ενώ έχει ασχοληθεί 
με τη συγγραφή, παραγωγή 
και επιμέλεια βιβλίων και ντο-
κιμαντέρ για το συγκεκριμένο 
θέμα. Έχει εργαστεί ως επιστη-
μονικός σύμβουλος σε πλή-
θος φορέων του δημόσιου και 
ιδιωτικού τομέα. Με απόφαση 
της κυβέρνησης του Εκουαδόρ, 
διετέλεσε Διευθυντής του ερευ-
νητικού προγράμματος FLOK 
για τη μετάβαση στην «οικονο-
μία της γνώσης», το οποίο ολο-
κληρώθηκε πρόσφατα. 

Ο Μισέλ Μπάουενς βρίσκεται 
στην Αθήνα ως προσκε-

κλημένος του ΙΝΠ. Εκτός από 
την προαναφερθείσα δημόσια 
εκδήλωση, κατα τη διάρκεια της 
παραμονής του, θα μιλήσει μαζί 
με συνεργάτες του, ερευνητές 
απο το P2P Foundation και το 
ερευνητικό πρόγραμμα FLOK 
σε πέντε συναντήσεις εργασίας 
με την εξής θεματολογία

Συνεργατική Οικονομία: 
Εφαρμοσμένα διεθνή παρα-
δείγματα και προοπτικές με έμ-
φαση στη δυνατότητα εφαρμο-
γής τους στην Ελλάδα.

Ανοιχτή πρόσβαση στη γνώ-
ση.

Χώρος, περιβάλλον, ενέργεια: 
Εφαρμοσμένες πολιτικές στα 
κοινά αγαθά.

Ανοικτά δεδομένα και ελεύθερο 
λογισμικό στη Δημόσια Διοίκη-
ση.

Τοπική Αυτοδιοίκηση: Συνεργα-
σία και περιφερειακή οικονομι-
κή ανάπτυξη/ Το παράδειγμα 
της συνεργατικής πόλης 
(The cooperative city).
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Το Ινστιτούτο Νίκος 
Πουλαντζάς σε 
συνεργασία με το 
δίκτυο transform!europe 
και το Ίδρυμα Ρόζα 
Λούξεμπουργκ 
διοργανώνει Διεθνές 
Συνέδριο με θέμα:

Ο ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ 
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΥΡΩΠΗ

21-22-23 Νοεμβρίου 2014, 
Αθήνα,Αμφιθέατρο ΒΕΑ, 
Ακαδημίας 18

Το πρόγραμμα έχει διαμορφω-
θεί μέχρι ώρας ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21 ΝΟΕΜΒΡΗ

15:00-15:30 Έναρξη Εργασιών: 
Χάρης Γολέμης, νόμιμος εκπρό-
σωπος του transform!europe 
Διευθυντής του Ινστιτούτου 
Νίκος Πουλαντζάς, Βάλτερ 
Μπάγιερ, συντονιστής του 
transform!europe 

ΠΡώΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
15:15 – 18:00

Ο ΕΚΔΗΜΟΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡώΠΗ: ΤΑ-
ΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

15:30– 16:30 Παρουσίαση της 
εισηγητικής μελέτης, Γιώργος 
Παπανικολάου, Πανεπιστήμιο 
Τίνσαϊντ, Γιώργος Ρηγάκος, Πα-
νεπιστήμιο Κάρλτον

16:30- 17:00 Παρέμβαση: 
Σοφία Βιδάλη, Δημοκρίτειο Πα-
νεπιστήμιο Θράκης 

17:00-17:30 Συζήτηση

Διάλειμμα για καφέ 17:30 – 
18:00

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 18:00 – 
20:00

ΟΙ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑ-
ΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ: 
ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥ-
ΣΗΣ Kai ΟΙ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΕΣ ΤΗΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΚΡΙΣΗΣ 

18:00 – 18:20 Βόλκερ Εΐκ, Πανεπι-
στήμιο Χούμπολτ 
18:20 – 18:40 Στράτος Γεωργού-
λας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου
18:40 – 19:00 Αναστασία Τσου-
καλά, Πανεπιστήμιο Παρίσι 
Xi

19:00 – 20:00 Συζήτηση

 
ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΡώΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
12:00 - 14:00

ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

12:00 – 12:20

12:20 – 12:40 Φαμπιέν Γκιλό 
Μπατάιγ, υπεύθυνος για το 
ζήτημα ασφάλειας και δικαιοσύ-
νης ΚΚΓ
12:40 – 13:00 Εκπρόσωπος  Ιδύ-
ματος Ρόζα Λούξεμπουργκ

13:00 – 14:00 Συζήτηση

Διάλειμμα για καφέ 14:00 – 
14:30

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
14:30 - 16:30

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟ-
ΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

14:30 – 14:50 Ντάγκμαρ Ζβέντο-
βα, Τσεχία 
14:50 – 15:10 Τάσος Μαυρό-
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πουλος, Ελλάδα
15:10 – 15:30 Αριστερό Φόρουμ 
Φινλανδία

15:30 – 16:30 Συζήτηση

Διάλειμμα για καφέ 16:30 - 17:00

ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
17:00-19:00

ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΚΑΙ Η ΕΝ-
ΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΓ-
ΧΡΟΝΟ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ 
ΠΑΡΑΓώΓΗΣ 

17:00 – 17:30 Σαλβατόρε Πά-
λιντα, πανεπιστήμιο της Γένο-
βας
17:30 – 18:00 Κλειώ Παπαντολέ-
ων, Γενική Γραμματέας Εθνικής 
Επιτροπής για τα Δικαιώματα 
του ανθρώπου
18:00 – 18:30 Ανδρέας Καρίτζης, 
Δρ. Φιλοσοφίας, Κεντρική Επι-
τροπή ΣΥΡΙΖΑ

18:30 – 19:00 Συζήτηση

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΗ

ΠΡώΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
10:00 – 11:45

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝώΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙώΜΑΤΑ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ 

10:00 – 10:20 Βασίλης Καρύδης, 
Συνήγορος του Πολίτη
10:20 – 10:40 Χρήστος Φωτό-
πουλος, γενικός γραμματέας 
ΠΟΑΣΥ
10:40 – 11:00 Δημήτρης Τσου-
καλάς, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, μέλος 

της διαρκούς επιτροπής δημό-
σιας διοικησης, δημόσιας τάξης 
και δικαιοσύνης

11:00 – 11:45 Συζήτηση

Διάλειμμα για καφέ 11:45 – 12:00

ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
12:00 – 13:45

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ 
ΚΡΙΣΗΣ 

12:00 – 12:20 Γιάννης Πανού-
σης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Β ο υ λ ε υ τ ή ς  Δ Η Μ . Α Ρ . 
12:20 – 12:40 Όλγα Θέμελη, 
Πανεπ ιστήμ ιο  Κρήτης
12:40 – 13:00 Γρηγόρης Λάζος, 
Πάντε ιο Πανεπιστήμιο

13:00 – 13:45 Συζήτηση

Γεύμα 13 :45  –  16 :00

ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ 
16:00 – 18:15

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ:
ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑ

16:00 – 16:20 Έλλη Συμεωνίδου-
Καστανίδου, Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο Θεσαλλονίκης 
16:20 – 16:40 Νίκος Παρασκευ-
όπουλος, Αριστοτέλειο Πανε-
πιστήμιο Θεσαλλονίκης 
16 :40  –  17 :00  Σοφ ία  Β ι -
δάλη,  Δημοκρ ί τ ε ιο  Πανε -
π ι σ τ ή μ ι ο  Θ ρ ά κ η ς

17:00 – 18:00 Συζήτηση

Διάλειμμα για καφέ 18:00-
18:15

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 
18:15 – 20:00

ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΣΤΥ-
ΝΟΜΙΑ: Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ 
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
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Το Ινστιτούτο Νίκος 
Πουλαντζάς σε 
συνεργασία με την 
ΑΤΤΑC Γερμανίας και το 
δίκτυο transform!europe  
διοργανώνει διεθνές 
συνέδριο με θέμα:

ΚΡΙΣΗ, ΚΡΑΤΟΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙζΟΝΤΑΣ 
ΤΟΝ ΑΥΤΑΡΧΙΚΟ 
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗ 
ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ 
ΠΟΥΛΑΝΤζΑ

12-13 Δεκεμβρίου 2014, 
Αθήνα,
Πάντειο Πανεπιστήμιο, 
Αμφιθέατρο Σάκη 
Καράγιωργα ΙΙ

Στόχος του συνεδρίου είναι 
να προσφέρει ένα πλαί-

σιο κριτικού διαλόγου που 
θα επιτρέπει την ενιαία εξέτα-
ση διαφορετικών εμπειριών. 
Για αυτό σε κάθε ενότητα θα 
υπάρχουν δύο παρουσιάσεις: 
μια που θα εξετάζει τα ζητήμα-
τα βασισμένη στη θεωρητική 
παράδοση του ΝίκουΠου-
λαντζά και μια που θα εκκινεί 
από τη σκοπιά των κινημά-
των και του ακτιβισμού.

Οι παρουσιάσεις θα ακο-
λουθούνται από ανοι-

χτή συζήτηση. Τέλος, οι ερ-
γασίες του συνεδρίου θα 
βιντεοσκοπηθούν, ενώ τα 
κείμενα πρόκειται να δημοσι-
ευθούν σε σχετικό τόμο.

Ηελληνική εκδοχή του προ-
γραμματος θα ανακοινω-

θεί τις επόμενες ημέρες. 

7ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
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8η Ετήσια Διάλεξη 
στη μνήμη του Νίκου 
Πουλαντζά, Έντσο 
Τραβέρσο:

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ: ΟΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ

Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου 
2014, 7:00 μμ,
Ινστιτούτο Γκαίτε 
Αθηνών, 
Ομήρου 14-16

Ο Έντσο Τραβέρσο (Enzo 
T r a v e r s o )  γ ε ν ν ή θ η κ ε 

το 1957 στο Πιεμόντε της 
Ιταλίας. Σπούδασε Ιστορία στο 
πανεπιστήμιο της Γένοβας και 
ολοκλήρωσε το διδακτορικό 
του το 1989 στην Ανώτατη Σχολή 
Κοινωνικών Επιστημών υπό την 
εποπτεία του Μικαέλ Λεβί. Από 
το 1989 έως το 1991 εργάστηκε 
στο Διεθνές Ινστιτούτο για την 
Έρευνα και την Εκπαίδευση (iiRE) 
και ακολούθως στη Βιβλιοθήκη 
της Σύγχρονης Δ ιεθνούς 
Τεκμηρίωσης  (BDiC) του 
πανεπιστημίου της Ναντέρ. Έχει 
διατελέσει καθηγητής πολιτικής 
επιστήμης στο πανεπιστήμιο 
Ζυλ Βερν της Αμιένης καθώς 
και επισκέπτης καθηγητής σε 
διάφορα πανεπιστήμια της 
Ευρώπης και της Αμερικης, 
μεταξύ άλλων και στο Ελεύθερο 
πανεπιστήμιο του Βερολίνου. 
Από το 2013 είναι καθηγητής 
ανθρωπιστικών επιστημών 
στο πανεπιστήμιο Κορνέλ των 
ΗΠΑ.

Τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί 
στα αγγλικά,  ισπανικά, 

καταλανικά, ιταλικά, γερμανικά, 
ελληνικά και ιαπωνικά. Έχει 
ασχοληθεί εκτενώς με το ζήτημα 
του Ολοκαυτώματος, του 
ολοκληρωτισμού και του εθνικού 
ζητήματος.

Από τα έργα του στα ελληνικά 
έχουν μεταφραστεί τα εξής: 

Οι ρίζες της Ναζιστικής βίας. Μια 
ευρωπαϊκή γενεαλογία, Εκδόσεις 
του Εικοστού Πρώτου, Αθήνα 
2013 (μτφ.  Νίκου Κούρκουλου), 
Δια Πυρός και Σιδήρου. Περί του 
ευρωπαϊκού εμφυλίου πολέμου 
1914-1945 ,  Εκδόσε ις  του 
Εικοστού Πρώτου, Αθήνα 2013 
(μτφ Γιάννη Ευαγγέλου).

Η νέα έκδοση του Ενημερωτικού Δελτίου 
του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς 
πρόκειται να κυκλοφορήσει το 
Δεκέμβριο. 

Μπορείτε να εγγραφείτε στέλνοντας
μήνυμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση 
info@poulantzas.gr

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ


