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editorial
Το ηλεκτρονικό Ενημερωτικό Δελτίο του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς είναι πάλι εδώ, μετά από
περίπου τρία χρόνια απουσίας.
Οι αιτίες της μακροχρόνιας αυτής σιγής συνδέονται άμεσα με
τεχνικές και γραφειοκρατικές
καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια
του 2014-σύνδεση του Δελτίου με τον υπό κατασκευή τότε
νέο ιστότοπο του Ινστιτούτου, η
οποία διήρκεσε ένα υπερβολικά
μεγάλο διάστημα-αλλά κυρίως
με τις πολιτικές εξελίξεις στη
χώρα μας. Η ανάληψη από
τον ΣΥΡΙΖΑ της κυβερνητικής
ευθύνης, τον Ιανουάριο 2015,
είχε σοβαρές επιπτώσεις στη
διοικητική δομή του Ινστιτούτου με την υπολειτουργία του
Διοικητικού Συμβουλίου, του
οποίου ο πρόεδρος και μέλη
του-όπως και του ερευνητικού
προσωπικού-ανέλαβαν θέσεις
ευθύνης (υπουργοί, βουλευτές, επικεφαλής οργανισμών,
σύμβουλοι υπουργών και βουλευτών). Μετά την ήττα του
Ιουλίου 2015, τη διάσπαση
του ΣΥΡΙΖΑ και την αποχώρηση
του μεγαλύτερου μέρους της Νεολαίας του, και παρά την επιτυχία
στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, η
απογοήτευση, η αμηχανία, αλλά
κυρίως η αδράνεια και η αργοπορία των μηχανισμών, δεν επέτρεψαν την ταχεία εκλογή ενός νέου
Δ.Σ., δεδομένου ότι ταυτόχρονα
κρίθηκε αναγκαία η τροποποίηση
της νομικής μορφής του Ινστιτούτου, η κυοφορία της οποίας διήρκεσε αρκετούς μήνες. Ευτυχώς,
από τον Οκτώβριο το ΙΝΠ έχει επιτέλους νέο καταστατικό και νέο,
«μεταβατικό» Διοικητικό Συμβούλιο, η θητεία του οποίου λήγει στο
τέλος του 2017.
Το Ενημερωτικό Δελτίο, λοιπόν,
αλλά και εν μέρει οι εκδόσεις
έπεσαν θύματα των δυσκολιών
της προαναφερθείσας μακράς
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περιόδου. Το ίδιο συνέβη, σε μικρότερο βαθμό, με την εκπομπή
«Θεωρία στον αέρα» που μετέδιδε αδιαλείπτως κάθε εβδομάδα ο
ραδιοφωνικός σταθμός ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 105.5, από τις 5 Οκτωβρίου 2013 έως τις 8 Μαρτίου 2016.
Το αρχείο των εκπομπών αυτών
υπάρχει τόσο στον ιστότοπο του
Ινστιτούτου, όσο και στoν αντίστοιχo του ρ/σ ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ.

νεοφιλελευθερισμός ενάντια στη
δημοκρατία» (Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2015)
-Διάλεξη της Τζίνας Πολίτη με
θέμα «Δαιμονοποίηση και Εξιδανίκευση του Νότου» (Αθήνα, 13
Φεβρουαρίου 2014). Η διάλεξη
κυκλοφόρησε σε βιβλίο
-Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Η
Αριστερά στην κυβέρνηση-τι, γιατί
και πώς», με 31 ομιλητές και ομιλήτριες/16 από το εξωτερικό
(Αθήνα, 20-22 Μαρτίου 2014
-Διεθνές Συνέδριο με θέμα
«Ο εκδημοκρατισμός της
αστυνομίας στην Ευρώπη»,
(Αθήνα, 21-23 Νοεμβρίου
2014) )-Εντός του προσεχούς
μήνα θα εκδοθεί βιβλίο βασισμένο σε ορισμένες εισηγήσεις του συνεδρίου.

Όμως, οι παραπάνω δυσλειτουργίες πολύ λίγο επέδρασαν στις
δραστηριότητες του Ινστιτούτου,
οι οποίες συνεχίστηκαν με πρωτοβουλία του προσωπικού του και
τη μεμονωμένη συμπαράσταση
ορισμένων μελών του εν αδρανεία Δ.Σ. Οι συγκεκριμένες αυτές
δραστηριότητες υπάρχουν στον
ιστότοπο του ΙΝΠ, όσο και στο
Παράρτημα του παρόντος 1ου
Ενημερωτικού Δελτίου της νέας
περιόδου. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τις σημαντικότερες από αυτές:
-8η Διάλεξη στη μνήμη του Νίκου
Πουλαντζά, Έντσο Τραβέρσο:
«Αναμνήσεις από το μέλλον: οι πολιτικές χρήσεις του παρελθόντος»
(Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2014)
-9η Διάλεξη στη μνήμη του Νίκου
Πουλαντζά, Γουέντι Μπράουν: «Ο

-Συνέδριο με θέμα «Ευρώπη
και εκπαιδευτικές πολιτικές»,
με 17 ομιλητές και ομιλήτριες/3 από το εξωτερικό (Αθήνα, 5 Απριλίου 2014).
Αρκετά, όμως, για το παρελθόν.
Το σημερινό μας Ενημερωτικό, η
έκδοση του οποίου συμπίπτει με
νέα σοβαρά πολιτικά γεγονότα
στην Ελλάδα και το εξωτερικό
(διαπραγμάτευση για την πρώτη
αξιολόγηση, Κυπριακό, ανάληψη
της προεδρίας των ΗΠΑ από τον
Ντόναλντ Τραμπ), περιλαμβάνει
τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου από τη σύσταση του νέου Δ.Σ.
μέχρι τις 23 του τρέχοντος μηνός.
Στο κέντρο αυτών των δραστηριοτήτων, βρίσκεται η 10η ετήσια
διάλεξη στη μνήμη του Νίκου Πουλαντζά που έγινε την Τετάρτη, 7
Δεκεμβρίου 2016 στο Ινστιτούτο
Γκαίτε, τον χώρο που φιλοξενεί
αυτόν τον «θεσμό» του ΙΝΠ, την
ιδέα του οποίου είχε ο πρώην
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πρόεδρός Νίκος Πετραλιάς,
από το 2007. Ομιλήτρια στη διάλεξη, που είχε τίτλο «Κρίση της
φροντίδας: οι αντιφάσεις της
κοινωνικής αναπαραγωγής στην
εποχή του χρηματοπιστωτικού
καπιταλισμού», ήταν η Νάνσι
Φρέιζερ, καθηγήτρια Φιλοσοφίας
και Πολιτικής Θεωρίας στο New
School for Social Research της
Νέας Υόρκης, το έργο της οποίας παρουσίασε στο κοινό που
παρακολούθησε την εκδήλωση
η Μαρία Καραμεσίνη, καθηγήτρια Οικονομικών της Εργασίας
και της Κοινωνικής Πολιτικής στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο και μέλος
του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Νίκος
Πουλαντζάς. Για τη διάλεξη
αυτή γράφει στο παρόν τεύχος
ο Θανάσης Λάγιος, ερευνητής
του Ινστιτούτου. Τα κείμενα της
Φρέιζερ, καθώς και της Καραμεσίνη, θα παρουσιαστούν σε δύο
εκδόσεις (μία στα ελληνικά και
μία στα αγγλικά) του ΙΝΠ, του δικτύου transform! europe και των
εκδόσεων ΝΗΣΟΣ.

στο Κολλέγιο Birkbeck του Πανεπιστημίου του Λονδίνου, διευθυντής του Birkbeck Institute for
the Humanities, βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ και μέλος του Δ.Σ. του
ΙΝΠ, ο Έλυ Ζαρέτσκι, καθηγητής Ιστορίας στο New School for
Social Research της Νέας Υόρκης και, φυσικά, η Νάνσι Φρέιζερ.
Η κλειστή συζήτηση που προαναφέραμε ήταν μια συνάντηση
της Φρέιζερ με ελληνίδες φεμινίστριες, διαφορετικών τάσεων και
παραδόσεων, η οποία έγινε στα
γραφεία του Ινστιτούτου, στην
οποία μετείχε και η πρόεδρος
του Ινστιτούτου Ντίνα Βαϊου.

ιταλικά, ισπανικά, ελληνικά), με
τίτλο «Το αίνιγμα της Ευρώπης»,
ένα τεύχος με εξαιρετικά άρθρα
κυρίως για θέματα που αφορούν
την ευρωπαϊκή ενοποίηση, β) το
βιβλίο που περιέχει την 8η διάλεξη προς τιμήν του Νίκου Πουλαντζά Αναμνήσεις από το μέλλον:
οι πολιτικές χρήσεις του παρελθόντος του Έντσο Τραβέρσο,
με εισαγωγή του αξέχαστου
συντρόφου μας Σταύρου Κωνσταντακόπουλου, ο οποίος είχε
παρουσιάσει στο κοινό το έργο
του Τραβέρσο και μετάφραση
της Βαγγίας Λυσικάτου, γ) το βιβλίο της 9ης διάλεξης προς τιμήν
του Νίκου Πουλαντζά Ο νεοφιλελευθερισμός ενάντια στη δημοκρατία: Δέκα Θέσεις της Γουέντι
Μπράουν, με εισαγωγή Αθηνάς
Αθανασίου, που στη διάλεξη μίλησε για την Μπράουν. Και τα
δύο τελευταία βιβλία κυκλοφόρησαν επίσης στα αγγλικά το 2015
και διατίθενται στις διάφορες διεθνείς εκδηλώσεις του transform!

Για την παραπάνω συζήτηση
γράφει η Μαρία ΧαϊδοπούλουΒρυχέα, ερευνήτρια του ΙΝΠ, η
οποία πήρε επίσης συνέντευξη
από την πρόεδρο του Ινστιτούτου που δημοσιεύεται στο Δελτίο με τον τίτλο «Παραλειπόμενα
από την κρίση». Στη συνέντευξη
τονίζονται οι ιδιαίτερες επιπτώσεις της κρίσης στις γυναίκες, οι
οποίες σε μεγάλο βαθμό απουσι- Αυτά προς το παρόν και καλή
Η παρουσία της Νάνσι Φρέιζερ άζουν από τη δημόσια συζήτηση μας συνέχεια.
στην Αθήνα μας έδωσε την ευ- τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όλο
Χ.Γο
καιρία να διοργανώσουμε άλλη τον κόσμο.
μία δημόσια εκδήλωση, καθώς
και μια κλειστή συζήτηση στα Συνεχίζοντας την παράδοση των
γραφεία μας. Η δημόσια εκδή- προηγούμενων Ενημερωτικών
λωση είχε τον τίτλο «Ο Τραμπ Δελτίων να δημοσιεύει νέα από
πρόεδρος των ΗΠΑ: Πέσαμε τις δραστηριότητες του Κόμ- Συντακτική ομάδα: Χάρης Γοαπό τα σύννεφα;» και έγινε τη ματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς, λέμης, Αγγελίνα Γιαννοπούλου,
Δευτέρα, 5 Δεκεμβρίου 2016 ο συνεργάτης του Τμήματος
Δώρα Κοτσακά - Καλαϊτζιδάκη,
στο κατάμεστο από κόσμο αμ- Διεθνών Σχέσεων Νεκτάριος
φιθέατρο του Εθνικού Ιδρύματος Μπουγδάνης γράφει για το 5ο Αιμιλία Κουκούμα, Οδυσσέας
Ερευνών. Στην εκδήλωση, για την Συνέδριο του ΚΕΑ που έγινε στις Κωνσταντινάκος, Θανάσης Λάοποία γράφουν στο Ενημερωτικό 16-18 Δεκεμβρίου στο Βερολίνο. γιος, Βαγγία Λυσικάτου, ΚατερίΔελτίο η Αιμιλία Κουκούμα και ο
να Τσατσαρώνη, Μαρία ΧαϊδοΟδυσσέας Κωνσταντινάκος, Τέλος, η Βαγγία Λυσικάτου πα- πούλου-Βρυχέα.
ερευνήτρια και ερευνητής του ρουσιάζει τις εκδόσεις του ΙΝΠ, Διοικητική υποστήριξη: Μαρία
ΙΝΠ, μίλησαν οι Αθηνά Αθανα- σε συνεργασία με τις εκδόσεις
Καραβέλλα
σίου, αναπληρώτρια καθηγήτρια ΝΗΣΟΣ, που έγιναν το φθινόπωΚοινωνικής Ανθρωπολογίας στο ρο του 2016 : α) την ετήσια έκΠάντειο Πανεπιστήμιο και μέ- δοση του transform! για το 2016,
λος του Δ.Σ του ΙΝΠ, ο Κώστας που κυκλοφορεί σε έξι γλώσσες
Δουζίνας, καθηγητής Νομικής (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά,
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
«Παραλειπόμενα» από
τη δημόσια συζήτηση
περί κρίσης
Συνέντευξη της Ντίνας Βαΐου,
προέδρου του ΙΝΠ
ΕΡ. Με βάση την οπτική που
έχετε διαμορφώσει από
την δραστηριοποίησή σας
στην Ανανεωτική Αριστερά
και στον φεμινιστικό χώρο
τι σχόλιο θα κάνατε για τη
συζήτηση περί κρίσης, όπως
αυτή διαμορφώνεται (και)
στο χώρο της Αριστεράς;
Στο πλαίσιο που διαμορφώνει
ο καταιγισμός των όλο και πιο
επαχθών μέτρων, καθιερώνεται
και
ενδυναμώνεται
ένας
κυρίαρχος
λόγος
που
εστιάζει αποκλειστικά στις
μακροοικονομικές
πλευρές
της κρίσης, διαγράφοντας
από το πεδίο της δημόσιας
συζήτησης, και της αριστερής,
το γεγονός ότι οι επιπτώσεις
των αλλεπάλληλων μέτρων,
πολιτικών και συμβιβασμών με
τους «θεσμούς» κατανέμονται
πολύ
άνισα,
καθώς
εγγράφονται σε ανισότητες
που προϋπήρχαν της κρίσης:
ανισότητες μεταξύ περιοχών,
μεταξύ γυναικών και ανδρών,
ντόπιων
και
μεταναστών,
μεγάλων και μικρών εργοδοτών,
μόνιμα
και
επισφαλώς
εργαζομένων – και, κυρίως,
συνδυασμών των παραπάνω.
Στις θεωρούμενες «κεντρικές
αναλύσεις»
δεν
περνάνε
οι σύνθετοι και συνήθως
αθέατοι τρόποι με τους
οποίους η κρίση πλήττει τις
γυναίκες, καθώς θεωρείται
ότι αναφέρονται σε κάποιο
«ειδικό» (δηλαδή λιγότερο
σημαντικό) ζήτημα και ίσως μας

...αποσπούν από τα σημαντικά
προβλήματα. Εξαίρεση ίσως
αποτελεί
περιστασιακά
η
ανεργία, ιδιαίτερα των νέων
γυναικών, δηλαδή και πάλι
μια
αποκλειστική
εστίαση
στην αμειβόμενη εργασία (εν
προκειμένω μέσα από την
έλλειψή της). Εκτός συζήτησης
παραμένει
ο
τεράστιος
όγκος απλήρωτης εργασίας,
η οργάνωση της φροντίδας
και οι μεταλλαγές της στις
μεταβαλλόμενες
συγκυρίες,
η οποία επιτελείται σχεδόν
αποκλειστικά από γυναίκες
και μέσα από καταμερισμούς
εργασίας που θεωρούνται
τόσο αυτονόητοι ώστε δεν
συγκαταλέγονται στις θεματικές
των οικονομικών αναλύσεων.

Η κατεδάφιση του κοινωνικού
κράτους, με τις ελληνικές
ιδιαιτερότητές του ιστορικά
και στις μέρες μας, και η
αποδιάρθρωση των κοινωνικών
υπηρεσιών,
μαζί
με
τις
περικοπές σε μισθούς και
συντάξεις, έχουν ως άμεση
«παράπλευρη απώλεια» την
αύξηση του όγκου φροντίδας,
υλικής και συναισθηματικής,
που πρέπει να καλυφθεί
στο πλαίσιο της οικογένειας,
δηλαδή από γυναίκες διαφόρων
ηλικιών
και
εθνοτήτων.

ΕΡ. Με αυτή την έννοια
συντάσσεστε με το κεντρικό
συμπέρασμα
της
Νάνσι
Φρέιζερ, η οποία στην 10η
ετήσια διάλεξη του ΙΝΠ
μίλησε για κρίση φροντίδας.

Η οικιακή εργασία και φροντίδα
αποτελούσε κεντρικό ζήτημα
φεμινιστικών αναλύσεων και
διεκδικήσεων πριν 40+ χρόνια,
ως μέρος της συζήτησης
περί έμφυλων ιεραρχιών και
ανισοτήτων. Περιέπεσε σε
μερική τουλάχιστον απαξίωση,
καθώς διαφορετικά ζητήματα
απόκτησαν κεντρικότητα στον
προβληματισμό. Ξαναήρθε στο
προσκήνιο μέσα από τη μελέτη
της μετανάστευσης, καθώς ένα
μέρος της απλήρωτης εργασίας
των γυναικών στο πλαίσιο της
οικογένειας έγινε αμειβόμενη
εργασία για τις μετανάστριες,
εισάγοντας νέα ερωτήματα
σε
διάφορα
επίπεδα.
Η απουσία της από τις αναλύσεις
περί κρίσης δεν είναι θέμα
ηθικής τάξης ή «ενοχλητική
λεπτομέρεια». Αντίθετα οδηγεί
πιστεύω σε λάθος αναγνώσεις
της συγκυρίας και σχεδιασμούς
πολιτικών καθώς συσκοτίζει
σημαντικές
πλευρές
της
λειτουργίας του κεφαλαίου
και του κόσμου της εργασίας.

Έχει ιδιαίτερη σημασία κατά
τη γνώμη μου η εστίαση της
Νάνσι Φρέιζερ στην ετήσια
διάλεξη του ΙΝΠ στην κρίση της
φροντίδας και τις αντιφάσεις
της κοινωνικής αναπαραγωγής.
Αν
ήμουν
περισσότερο
αισιόδοξη, θα τη θεωρούσα
δείγμα μιας στροφής και
σε
τέτοιες
θεματολογίες,
όταν
επιχειρούμε
να
κατανοήσουμε τις επιπτώσεις
της συνεχιζόμενης λιτότητας
και, βέβαια, να σχεδιάσουμε
πολιτικές. Γιατί, παρά την
κρίση και τις καταιγίδες των
μνημονίων, δεν σταματάει η
καθημερινή ζωή και ο αγώνας
για επιβίωση, ούτε μειώνονται,
το αντίθετο μάλλον, οι ανάγκες
για φροντίδα και στήριξη - κι
όχι μόνο με υλικούς όρους.

ΕΡ. Άρα, θεωρείτε ότι τα
ζητήματα οικιακής εργασίας
και φροντίδας αποτελούν
σημαντική παράμετρο στις
αναγνώσεις
της
κρίσης.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
Καθώς η Αριστερά παραλείπει
να δει ανισότητες στον κόσμο
της φροντίδας, που αποτελούν
νέα και συνεχώς ανανεούμενα
πεδία
κερδοφορίας
του
κεφαλαίου, μειώνει την εμβέλεια
και των δικών της προτάσεων.
Δυστυχώς δεν αισιοδοξώ ότι
τέτοια θέματα θα ανοίξουν
στο άμεσο μέλλον, καθώς τα
αντανακλαστικά όχι μόνο της
κοινωνίας γενικά αλλά και της
Αριστεράς ειδικότερα σταδιακά
έχουν αμβλυνθεί (αν και ποτέ
δεν ήταν ιδιαίτερα έντονα),
κάνοντας ιδιαίτερα κοινότυπο
και αποδεκτό έναν διάχυτο
σεξισμό, πάντα στο όνομα
της άρνησής του. Γενικεύεται
έτσι ένας εθισμός που, αν
δεν
νομιμοποιεί,
πάντως
κάνει λιγότερο ορατή και
περισσότερο αποδεκτή τη βία
κατά των γυναικών και μειώνει
τις ανοχές προς το διαφορετικό.
Τη συνέντευξη πήρε η Μαρία
Χαϊδοπούλου-Βρυχέα

ΔΕΚΑΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΔΙΑΛΕΞΗ
ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ
ΠΟΥΛΑΝΤΖΑ

Κρίση της φροντίδας;
Οι αντιφάσεις
της κοινωνικής
αναπαραγωγής
στην εποχή του
χρηματοπιστωτικού
καπιταλισμού
Την Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου
2016 στη φιλόξενη αίθουσα
εκδηλώσεων του Ινστιτούτου
Γκαίτε πραγματοποιήθηκε η
δέκατη ετήσια διάλεξη στη
μνήμη του Νίκου Πουλαντζά.
Κεντρική ομιλήτρια ήταν η
Νάνσι Φρέιζερ, καθηγήτρια
Φιλοσοφίας
και
Πολιτικής
Θεωρίας στο πανεπιστήμιο New
School for Social Reserch της
Νέας Υόρκης με θέμα «Κρίση
της φροντίδας; Οι αντιφάσεις
της κοινωνικής αναπαραγωγής
στην εποχή του χρηματοπιστωτικού
καπιταλισμού».
Την εκδήλωση άνοιξε με έναν
σύντομο χαιρετισμό η Ντίνα
Βαΐου, καθηγήτρια στον Τομέα
Πολεοδομίας και Χωροταξίας
του ΕΜΠ και πρόεδρος του
ΙΝΠ, η οποία επεσήμανε την
επικαιρότητα του θέματος
της ομιλίας στο πλαίσιο της
παρούσας κοινωνικοπολιτικής
συγκυρίας.
Στη συνέχεια την ομιλήτρια
και το έργο της παρουσίασε η
Μαρία Καραμεσίνη, καθηγήτρια
Οικονομικών της Εργασίας και
της Κοινωνικής Πολιτικής, στο
Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής
Παντείου Πανεπιστημίου και
μέλος του ΔΣ του ΙΝΠ. Στην
παρουσίαση της ομιλήτριας η
Μαρία Καραμεσίνη επεσήμανε

ότι η Νάνσι Φρέιζερ με το
έργο της, το οποίο εστιάζει
στην κοινωνική και πολιτική
θεωρία,
στη
φεμινιστική
θεωρία και στη φιλοσοφία των
κοινωνικών επιστημών μέσα
από πολυάριθμα βιβλία και
αρθρογραφία
συνεισέφερε
σημαντικά στον θεωρητικό
διάλογο και την πολιτική
πρακτική
του
φεμινιστικού
κινήματος, καθώς στο πρώιμο
έργο της ανέπτυξε μία κριτική
σοσιαλιστική φεμινιστική θεωρία.
Παράλληλα, τόνισε την πολιτική
της δράση μέσα από τη
στράτευσή της στην Αριστερά
και στο φεμινιστικό κίνημα.
Στο ύστερο έργο της, δηλαδή
από τα μέσα της δεκαετίας
του 1990, η Φρέιζερ ανέπτυξε
μία θεωρία της δικαιοσύνης
που
εντάσσει
ενιαία
τις
συζητήσεις και τις πρακτικές
για την αναδιανομή πόρων και
αγαθών, όπως αρθρώθηκαν
μέσα από τους αγώνες και
τις
διεκδικήσεις
εναντίον
της εκμετάλλευσης και της
αποστέρησης βασικών αγαθών
και υπέρ της αναγνώρισης της
διαφορετικότητας σε παγκόσμιο
επίπεδο παίρνοντας διακριτή
θέση από την ουσιοκρατική
θεώρηση των πραγμάτων που
χαρακτηρίζει τα κινήματα που
παραμένουν προσκολλημένα σε
μία «πολιτική της ταυτότητας».
Έτσι, η Φρέιζερ ολοκλήρωσε τη
θεωρία της για τη δικαιοσύνη
μέσω ενός τριπτύχου εννοιών:
αναδιανομή,
αναγνώριση,
αντιπροσώπευση.
Στο
πιο
πρόσφατο έργο της με τίτλο
Τύχες του φεμινισμού: Από
τον
κρατικά
διευθυνόμενο
καπιταλισμό στην κρίση του
νεοφιλελευθερισμού, η Φρέιζερ
προχωρεί σε έναν απολογισμό
του δεύτερου κύματος του
φεμινισμού και στη διατύπωση
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ
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ερωτημάτων για το πρόταγμα
της Νέας Αριστεράς και την
τύχη των ριζοσπαστικών ιδεών
που γεννήθηκαν μέσα από
την κριτική των κινημάτων
που ξεπήδησαν στα τέλη
της δεκαετίας του 1960 σε
παγκόσμιο επίπεδο.
Η
Νάνσι
Φρέιζερ
ξεκίνησε την ομιλία της
τονίζοντας τη σημασία
της
διοργάνωσης
διαλέξεων στη μνήμη
του Νίκου Πουλαντζά και
επεσήμανε ότι ο όρος
«κρίση φροντίδας» πρέπει
να μπει σε εισαγωγικά
και ότι θεωρεί πως
αναφέρεται στις πιέσεις
που
αντιμετωπίζουμε
στην παρούσα συγκυρία
και πως υπερβαίνουν το
οικιακό και οικογενειακό
περιβάλλον,
καθώς
αποτελούν ένα καίριο
και δομικό στοιχείο στην
τρέχουσα αναδιάρθρωση
του
καπιταλιστικού
συστήματος. Έτσι, δεν
αναφέρεται μόνο στις
φεμινίστριες,
αλλά
σε όλες και όλους
που
τοποθετούνται
στην
Αριστερά
και
ενδιαφέρονται για την κριτική στον
καπιταλισμό. Συνεπώς, αντί για
την «κρίση φορντίδας», η οποία
αποτελεί μία μείζονα πτυχή
της καπιταλιστικής κρίσης,
υποστήριξε ότι θέλει να μιλήσει
για την κρίση της κοινωνικής
αναπαραγωγής, καθώς δεν
υπάρχει κοινωνία που να
μπορεί να επιβιώσει μέσα από
μία τέτοια κρίση, την οποία
πυροδοτεί σήμερα το ίδιο το
καπιταλιστικό σύστημα και την
οποία αδυνατεί να υπεβεί σε
συνδυασμό με την οικολογική,
πολιτική και χρηματοπιστωτική
κρίση. Υποστήριξε ότι μία

βαθιά εδραιωμένη αντίφαση
στην καπιταλιστική λειτουργία
πυροδοτούν
εγγενώς
την κρίση της κοινωνικής
αναπαραγωγής,
καθώς
η
κοινωνική αναπαραγωγή είναι
μία βασική προϋπόθεση για

την ίδια την ύπαρξη και τη
συσσώρευση κεφαλαίου από
τη μία πλευρά και από την
άλλη ο καπιταλισμός στοχεύει
στην απεριόριστη συσσώρευση
κεφαλαίου
αδιαφορώντας
για την υπονόμευση και
αποσταθεροποίηση
των
προϋποθέσεων και της ίδιας
της διαδικασίας της κοινωνικής
αναπαραγωγής.
Αφού
παρουσίασε
λεπτομερέστερα αυτή την αντίφαση
ως γενεσιουργό αιτία της
καπιταλιστικής
κρίσης
κοινωνικής
αναπαραγωγής
προχώρησε σε έναν απο-

λογισμό της εξέλιξης αυτής της
αντίφασης στις προηγούμενες
φάσεις του καπιταλισμού: στον
φιλελεύθερο καπιταλισμό του
19ου αιώνα και στον κρατικό
καπιταλισμό του μέσου του
20ού αιώνα, εστιάζοντας στη
σχέση της κοινωνικής
αναπαραγωγής
κιαι
της
οικονομικής
αναπαραγωγής,
η
οποία έχει παραμεληθεί
εντός της αριστεράς.
Το
καθεστώς
του
φιλελεύθερου
ανταγωνιστικού
καπιταλισμού του 19ου
αιώνα, με την εργασιακή
εκμετάλλευση
στην
Ευρώπη
και
την
αποικιακή
απαλλοτρίωση
στην
περιφέρεια, τείνει να
αφήνει τους εργάτες
να
αναπαραχθούν
«αυτόνομα»,
εκτός
της
αγοράς
και
της
χρηματικής
κυκλοφορίας
και
δημιουργεί ένα αστικό
φαντασιακό για την
οικογενειακή ζωή, όπου
υπάρχουν
διακριτές
σφαίρες
ανάμεσα
στα δύο φύλα και
όπου το πεδίο της κοινωνικής
αναπαραγωγής
αφήνεται
στις γυναίκες. Στο καθεστώς
του κρατικά διευθυνόμενου
καπιταλισμού του 20ού αιώνα, το
οποίο στηρίχτηκε στην ευρείας
κλίμακα βιομηχανική πραγωγή
και
στον
καταναλωτισμό
και στο οποίο η κοινωνική
αναπαραγωγή εσωτερικεύεται,
καθώς τα κράτη αναλαμβάνουν
την ευθύνη της πρόνοιας
για το σύνολο της κοινωνίας
και δημιουργείται το ιδεώδες
του μισθού του «άνδρακουβαλητή».
Στο
παρόν
καθεστώς, στο νεοφιλελεύθερο
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παγκοσμιοποιημένο και χρηματιστικοποιημένο
μοντέλο,
επιβλήθηκε η κρατική και
εταιρική
αποεπένδυση
απο την κοινωνική πρόνοια
μεταθέτοντας την ευθύνη της
φροντίδας στις τοπικές κοινωνίες
και στην οικογένεια, ενώ
ταυτόχρονα τις αποδυναμώνει.
Η κοινωνική αναπαραγωγή
εμπορευματοποιείται
για
όσους μπορούν να αντέξουν
το κόστος και ιδιωτικοποιείται
για όσους δεν μπορούν να το
αντέξουν με το επίχρισμα του
ακόμα πιο σύγχρονου ιδεώδους
της οικογένειας με τους δύο
εργαζόμενους και τους δύο
μισθούς.
Η Φρέιζερ στάθηκε ιδιαίτερα στη
διαμάχη ανάμεσα στις δυνάμεις
της κοινωνικής αναπαραγωγής,
της αγοραιοποίησης και της
χειραφέτησης που διατρέχει
την ιστορική εξέλιξη του
καπιταλιστικού
συστήματος
και στην ανάγκη κριτικής
του τελευταίου καθεστώτος,
του
νεοφιλελεύθερου
χρηματοπιστωτικού
καπιταλισμού, το οποίο μέσω του
εργαλείου του χρέους και της
επιβολής μέτρων λιτότητας
στερεί βασικά αγαθά από
τα μεγάλα κομμάτια του
πληθυσμού
υπονομεύοντας
την ίδια τη διαδικασία της
κοινωνικής
αναπαραγωγής,
καθώς
εμβαθύνει
και
εντατικοποιεί την αντίφαση
ανάμεσα στην κοινωνική και
την οικονομική αναπαραγωγή
με πρόσχημα την χειραφέτηση.
Η συνένωση των δυνάμεων της
χειραφέτησης με τις δυνάμεις
της αγοράς που αντιτίθενται
σε ιεραρχήσεις, φύλου, φυλής,
θρησκείας
δεν
βρίσκονται
στο πλευρό όσων στερούνται
βασικά αγαθά, δημιουργώντας,
σύμφωνα με την Φρέιζερ,
το
παράδοξο
φαινόμενο

που αποκαλεί «προοδευτικό
νεοφιλελευθερισμό» και το οποίο
κατακερματίζει την ίδια την
κοινωνία επανοηματοδοτώντας
το όρο «χειραφέτηση» με βάση
νεοφιλελεύεθρα ιδεώδη και
με όχημα τα κινήματα για το
φύλο που είναι βασική έννοια
στη
διαδικασία
κοινωνικής
αναπαραγωγής. Σύμφωνα με
τη Φρέιζερ, μία Νέα Αριστερά
πρέπει να ξεπεράσει την
υποτέλεια
της
κοινωνικής
αναπαραγωγής στην οικονομική
και να μην θυσιαστεί ούτε η
χειραφέτηση ούτε η κοινωνική
προστασία μέσα από μία εκ
νέου επινόηση της έμφυλης
τάξης πραγμάτων.
Μετά την εξαιρετική ομιλία
ακολούθησε
ενδιαφέρουσα
συζήτηση της ομιλήτριας με το
ακροατήριο.
Θ. Λ.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΕΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ
Στις 5 Δεκεμβρίου 2016
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση
του Ινστιτούτου στην κατάμεστη
αίθουσα του Εθνικού Ιδρύματος
Ερευνών
με
θέμα
τις
αμερικανικές εκλογές και τίτλο

«Ο Τραμπ πρόεδρος των
ΗΠΑ: Πέσαμε από τα
σύννεφα;»
Στην εκδήλωση συμμετείχε,
ο Έλυ Ζαρέτσκι, καθηγητής
ιστορίας, New School for Social
Research, η Νάνσυ Φρέιζερ,
καθηγήτρια
Φιλοσοφίας
και
Πολιτικής
Θεωρίας,
New School for Social Research, η Αθηνά Αθανασίου,
αναπληρώτρια
καθηγήτρια
Κοινωνικής
Ανθρωπολογίας,
Πάντειο πανεπιστήμιο, και ο
Κώστας Δουζίνας, καθηγητής
Νομικής, Κολλέγιο Birkbeck,
Πανεπιστήμιο του Λονδίνου,
διευθυντής του Birkbeck Institute for the Humanities
και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Λίγες εβδομάδες μετά τις
αμερικανικές
εκλογές
που
συγκλόνισαν την κοινή γνώμη
με το απρόσμενο αποτέλεσμα
που επέφερε η εκλογή του
Ντόναλντ
Τράμπ
υπήρξε
έντονο ενδαφέρον όσο και
προβληματισμός από τους
ομιλητές και το ακροατήριο. Η
ανάγκη για αναστοχασμό και
ανάλυση του αποτελέσματος
αποτέλεσε κοινό τόπο για τους
ομιλητές που συμφώνησαν
στην ανάγκη να υπερβούμε
στερεοτυπικές αναλύσεις που
περιορίζονται σε μια ρηχή
περιγραφή του λαϊκισμού και της
ξενοφοβίας. Η εκλογή Τραμπ
πρέπει να αναλυθεί στη βάση
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ
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παραγόντων που περιλαμβάνουν
το δημοκρατικό έλλειμα του
παγκοσμιοποιημένου πολιτικού
συστήματος, την ανεξέλεγκτη
χρηματιστικοποίηση που οξύνει
τις
κοινωνικές
ανισότητες
και τις ανίερες συμμαχίες
μεταξύ προοδευτικών κοινωνικών κινημάτων και του
νεοφιλελευθερισμού που αποξενώνει
ευρύτατες
κοινωνικές
ομάδες,
οι
οποίες
στρέφονται σε ψήφους
διαμαρτυρίας ενάντια
στο
κατεστημένο.
Ο
Έλυ
Ζαρέτσκι
τόνισε τη σημασία
των
λανθασμένων
στρατηγικών επιλογων
της καμπάνιας Κλίντον,
η οποία απέφυγε μια
συμμαχία με τον Μπ.
Σάντερς, αγνοώντας τα
κοινωνικά αιτήματα της
βάσης για αναδιανομή
του
πλούτου
και
περιορίστηκε
σε
προσωπικές επιθέσεις
που
αφορούσαν
το προφίλ και τη
συμπεριφορά
του
αντιπάλου
της.
Ο
φεμινισμός
που
επικαλούταν διαρκώς
η Χίλαρυ και η διαρκής
ηθικολογία
των
Δημοκρατικών,
και
των Μ.Μ.Ε που τη στήριζαν,
εξαγρίωνε κοινωνικές ομάδες
που έχουν απωλέσει ένα
σημαντικό
κομμάτι
του
εισοδήματος
τους
από
πολιτικές που η Κλίντον και οι
προκάτοχοί της πρέβευεβαν. Ο
φεμινισμός αυτός δεν μπόρεσε
να αντιπαρατεθεί στον Τραμπ,
που δημιούργησε μεθοδικά
μια αδιαμεσολάβητη σχέση
με τον αμερικανικό λαό, μια
άτυπη συμμαχία ενάντια σε ένα
θολό και αφηρημένο εχθρό
που λέγεται ‘‘κατεστημένο‘‘.

Στην ίδια κατεύθυνση η Νάνσι
Φρέιζερ τοποθέτησε την εκλογή
Τραμπ σε ένα ευρύτερο πλαίσιο
που συνδέεται με γεγονότα όπως
το Brexit, η άνοδος της Λεπέν στη
Γαλλία, η ήττα του Ρέντσι και η
εκστρατεία του Μπ. Σάντερς. Η
αλληλουχία γεγονότων αποτελεί
δείγμα της κατάρρευσης της
νεοφιλελεύθερης
ηγεμονίας
η οποία αδυνατεί πλέον να
απορροφήσει τους κοινωνικούς

κραδασμούς και μια διάχυτη
οργή που αμφισβητεί την
πολιτική και οικονομική ελίτ.
Οι ψηφοφόροι αντιτάχθηκαν
σε
έναν
‘‘προοδευτικό
νεοφιλελευθερισμό‘‘
που
προτάσσει μια ψευδεπίγραφη
χειραφέτηση
και
ισότητα
ευκαιριών
υπό
την
συνθήκη
της
αχαλίνωτης
χρηματιστικοποίησης.
Η
απουσία
μιας
πραγματικής
αριστεράς
έκανε
εφικτή
αυτήν την εκλογική νίκη του
Τραμπ που εκμεταλλεύτηκε

το στρατηγικό αδιέξοδο των
Δημοκρατικών
και
κέρδισε
την αναγνώριση σημαντικής
μερίδας
των
ψηφοφόρων.
Η
Φρέιζερ
ολοκλήρωσε
διατυπώνοντας την ελπίδα η
Αριστερά να διασπάσει τον
προοδευτικό νεοφιλευθερισμό
των Δημοκρατικών και να
διαχωρίσει το εκλογικό σώμα του
Τραμπ, ώστε να ενσωματώσει
ψηφοφόρους που μπορούν να
συνταχθούν με ένα αντίνεοφιλελεύθερο σχέδιο.
H Αθηνά Αθανασίου
στάθηκε στην κρίση
αντιπροσώπευσης
που συνδέεται με την
αρχιτεκτονική
του
εκλογικού συστήματος
και το σύστημα των
εκλεκτόρων που θέτει
ένα ταξικό φίλτρο με
φυλετικό
πρόσημο.
Η εκλογή του Τραμπ
οφείλεται σε μια αντιδημοκρατική όψη της
δημοκρατίας,
στη
διάσταση
ανάμεσα
στη λαϊκή ψήφο και τη
ψήφο των εκλεκτόρων.
Επίσης το πολιτικό και
ιστορικό πλαίσιο της
εκλογής του αφορά
τη σιωπηλή ματαίωση
από
τις
τεράστιες
ανισότητες
που
προκάλεσε
ο
παγκοσμιοποιημένος καπιταλισμός, ενώ το
συμβάν της εκλογής του φέρει
τον απόηχο ενός δεξιού Brexit
και αντανακλά την τρομακτική
άνοδο της ακροδεξιάς. Όσον
αφορά την Ευρώπη, που
υποχωρεί διαρκώς ως προς
τις δημοκρατικές κατακτήσεις
και παρέχει το έδαφος για
την ανάδυση του ρατσισμού,
θα πρέπει να απαντήσουμε
πολιτικά. Η αριστερά θα
πρέπει να απαντήσει στην
επέλαση του μεταπολιτικού
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και αυτό προσπαθεί να κάνει η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εισάγοντας
το στοιχείο της πολιτικής στη
νεοφιλελεύθερη ορθοδοξία της
ΕΕ και είναι ένα πείραμα σε
εξέλιξη, αλλά και σε εκκρεμότητα.
Ο Κώστας Δουζίνας ξεκίνησε
λέγοντας ότι μπαίνουμε σε έναν
μετα-αμερικανικό αιώνα στον
οποίο υλοποιείται μια μετάβαση
από
το
νεοφιλελεύθερο
καπιταλισμό σε μια μορφή
αυταρχικού
καπιταλισμού.
Στη μεταδημοκρατική εποχή,
η πολιτική περιφρονεί τους
πολίτες και αυτή η υποτιμητική
αντιμετώπιση αποτελεί ένα από
τα πιο σημαντικά συστατικά
στοιχεία της ανόδου του Τράμπ.
Ο
αμερικανός
πρόεδρος
εμφανίστηκε ως υποψήφιος
ενάντια
στο
κατεστημένο,
αφομοιώνονοντας έναν δεξιό
λαϊκισμό που στοχοποιούσε τις
μειονότητες, δείγμα ρητορικής
που απέχει σημαντικά από τον
λαϊκισμό της αριστεράς. Κατά
τη γνώμη του Κώστα Δουζίνα
απαιτείται μια στρατηγική του
λαού κατά των ελίτ, που θα
υποστηρίζει ότι η ένωση γίνεται
μέσω της δημιουργίας μιας
κάθετης κοινωνικής γραμμής
που χωρίζει το κοινωνικό
ανάμεσα σε «εμάς» και τους
«άλλους, σε «εμάς» και την
εξουσία, ενώ ενώνει το κομμάτι
του «εμείς» («we the people») εναντίον των «άλλων».

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ
ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΔΕΣ
ΦΕΜΙΝΙΣΤΡΙΕΣ
Στο πλαίσιο της επίσκεψης
της Νάνσι Φρέιζερ και του
Έλυ Ζαρέτσκι, το Ινστιτούτο
διοργάνωσε μια άτυπη κλειστή
συνάντηση με φεμινίστριες. Η
Νάνσι Φρέιζερ υποστήριξε την
ηγεμονία του φιλελεύθερου
φεμινισμού στις ΗΠΑ και
αμφισβήτησε την ύπαρξη του
τρίτου κύματος, γεγονός που
δημιούργησε έντονη συζήτηση
και γόνιμο προβληματισμό.
Παράλληλα οι συμμετέχουσες
εστίασαν
στις
διαφορές
μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης
όσον αφορά τα νέα κοινωνικά
κινήματα αλλά και τη γενικότερη
πολιτική
κατάσταση.
Η
συνάντηση κρίθηκε ιδιαίτερα
επιτυχημένη καθώς έδωσε τη
δυνατότητα διαλόγου μεταξύ
διαφορετικών
φεμινιστικών
τάσεων
και
παραδόσεων.
Μ.Χ.Β

Ο.Κ και Α.Κ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ
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ALTER SUMMIT Rights 4 all

νεοφιλελευθερισμό. Με αυτές
τις παραδοχές αγωνιζόμενοι
συνδικαλιστές
από
την
Ανδαλουσία,
μετανάστες
εργάτες από τη νότια Ιταλία,
ακτιβιστές από την ανατολική
Ευρώπη και άνθρωποι από τον
ακαδημαϊκό χώρο ενεπλάκησαν
σε έντονες συζητήσεις για την
άνοδο της ακροδεξιάς, το μέλλον
της ΕΕ και την υποβάθμιση του
βιοτικού επιπέδου που θέτει
υπό αμφισβήτηση κοινωνικά
κεκτημένα
δεκαετιών.

Ιδιαίτερη
σημασία
δόθηκε
στην
ελληνική
περίπτωση για την
οποία εκδόθηκε
ανακοίνωση του
Αlter Summit, η
οποία
δηλώνει
την
έμπρακτη
αλληλεγγύη
στον ελληνικό λαό για το
αίτημα της επιστροφής των
συλλογικών διαπραγματεύσεων
και της προστασίας των
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.
Τέλος,
ορίστηκαν
ομάδες
εργασίας για τις επικείμενες
συναντήσεις του Alter Summit
και το ραντεβού ανανεώθηκε
για τις κινητοποιήσεις στις
αρχές Ιουλίου, οπότε και
θα λάβει χώρα η Συνάντηση
Κορυφής (G20) στο Αμβούργο
της Γερμανίας.

Στις 25 και 26 Νοεμβρίου
πραγματοποιήθηκε
στις
Βρυ-ξέλλες το Alter Summit, η διεθνής συνάντηση
ακτιβιστών, κοινωνικών κινημάτων, συνδικαλιστικών φορέων και ΜΚΟ με στόχο
τον
συντονισμό
δράσεων
ενάντια στη λιτότητα και τις
νεοφιλελεύθερες
πρακτικές
της ΕΕ. Tο IΝΠ εκπροσώπησε Τη δεύτερη ημέρα των εργασιών
Ο.Κ
ο Οδυσσέας Κωνσταντινάκος. εκπονήθηκε η διακήρυξη του
Αlter Summit με τίτλο «είμαστε
Ακτιβιστές και συνδικαλιστές η Ευρώπη» (“We are Europe”),
από κάθε γωνιά της Ευρώπης η οποία συμπυκνώνει τις
βρέθηκαν στην πρωτεύουσα συζητήσεις που έγιναν και τις
της
ΕΕ
προκειμένου
να δράσεις που συμφωνήθηκαν
τους
συμμετέχοντες.
συζητήσουν για τις προκλήσεις από
που πρέπει να αντιμετωπίσουν Τα κύρια σημεία της διακήρυξης
το
περιβάλλον,
και να διερευνήσουν τις αφορούν
την
οικολογική
μετάβαση
με
προοπτικές δράσεων ενάντια
στη χρηματιστικοποίηση των στόχο την ενεργή παρουσία
αγορών, τις ιδιωτικοποιήσεις στο COP23 τον Νοέμβριο του
των δημοσίων αγαθών και τις 2017, τα κοινά αγαθά, την μάχη
συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και
Κοινός τόπος για όλους ήταν τα δικαιώματα των μεταναστών.
αποτέλεσε
σημείο
το σύνθημα «χτίζουμε γέφυρες, Επίσης
συμφωνίας
η
αντίσταση
με
ενώνουμε τους αγώνες» καθώς
είναι αναγκαία η δικτύωση νέες μορφές συνδικαλιστικής
ανάμεσα στον αγωνιζόμενο δράσης που να ενσωματώνουν
κόσμο δεδομένου του διεθνή όλους τους εργαζόμενους,
χαρακτήρα των προκλήσεων. στο πλαίσιο αυτό προτάθηκε
Τα
κοινωνικά
και μια νέα ενωτική καμπάνια
εργατικά
δικαιώματα
που που να αναδεικνύει μορφές
αμφισβητούνται τα τελευταία πάλης και να αποτυπώνει την
χρόνια πρέπει να είναι η αιχμή ποικιλομορφία των κοινωνικών
του κινήματος ενάντια στον κινημάτων ανά την Ευρώπη.
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Τρίτη έρευνα για το
δημογραφικό και
πολιτικό προφίλ
των συνέδρων του
5ου συνεδρίου
του Κόμματος της
Ευρωπαϊκής Αριστεράς
Βερολίνο, 16-18 Δεκεμβρίου
2016
Στις 16 με 18 Δεκεμβρίου
διεξήχθει στο Βερολίνο το 5ο
συνέδριο του Κόμματος της
Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ).
Στις εργασίες του συνεδρίου
συμμετείχαν 220 σύνεδροι
από περισσότερες από 20
χώρες καθώς και αρκετοί
παρατηρητές.
Το δίκτυο transform! συμμετείχε
ενεργά στο πολιτικό μέρος
του συνέδριου μέσα από τις
ομιλίες αρκετών μελών της
αντιπροσωπείας του καθώς και
με τη διοργάνωση εκδηλώσεων
στο περιθώριο των εργασιών.
Ταυτόχρονα, το transform! σε
συνεργασία με το Ινστιτούτο
Νίκος Πουλαντζάς διεξήγαγε
την 3η κατά σειρά έρευνα για
το δημογραφικό και πολιτικό
προφίλ των συνέδρων του ΚΕΑ –
οι εκθέσεις με τα αποτελέσματα
των προηγούμενων ερευνών
(Παρίσι, Δεκέμβρης 2010 και
Μαδρίτη, Δεκέμβρης 2013)
βρίσκονται στην ιστοσελίδα του
transform!

της έρευνας έχει αναλάβει
εκ μέρους του transform! το
ΙΝΠ. Η τελική έκθεση με τα
αποτελέσματα της έρευνας,
η οποία θα περιλαμβάνει και
συγκρίσεις με τα αντίστοιχα
των προηγούμενων ερευνών,
υπολογίζεται πως θα είναι
διαθέσιμη, αυτή τη φορά και
στα ελληνικά, στο τέλος της
άνοιξης του 2017.
Β. Λ.

Υπόμνημα Ευρωπαίων
Οικονομολόγων 2017
«Η Ευρωπαϊκή
Ένωση: Η Απειλή της
Αποσύνθεσης»
Το Υπόμνημα των Ευρωπαίων
Οικονομολόγων βασίζεται στις
συζητήσεις και στις μελέτες
που παρουσιάστηκαν στο 22ο
Εργαστήριο για την Εναλλακτική
Οικονομική
Πολιτική
στην
Ευρώπη, το οποίο οργανώθηκε
από το EuroMemo Group
σε συνεργασία με το Τμήμα
Οικονομικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου της Κοΐμπρα το
διάστημα 15-17 Σεπτεμβρίου
του 2016 στην Κοΐμπρα στην
Πορτογαλία.

Η κρίση της ΕΕ είναι
πολύπλευρη και έχει εμφανώς
βαθύνει κατά τη διάρκεια
του τελευταίου έτους. Το
βρετανικό δημοψήφισμα και η
ψήφος υπέρ της εξόδου της
Βρετανίας αποτελεί ένα από
Η έρευνα ήταν δειγματοληπτική
τα πιο πρόσφατα συμπτώματα
και οι σύνεδροι που έλαβαν
των αποσυνθετικών τάσεων.
μέρος αντιστοιχούσαν στο 68%
του συνολικού συνεδριακού
Το ρήγμα μεταξύ κέντρουσώματος, ποσοστό αυξημένο
περιφέρειας στην ευρωζώνη
σε σχέση με τα αντίστοιχα
συνεχίζει να υπάρχει. Η
των προηγούμενων ερευνών.
άφιξη ενός μεγάλου αριθμού
Την επεξεργασία και την
προσφύγων από τις εμπόλεμες
ανάλυση
των
δεδομένων
περιοχές της Μέσης Ανατολής

έχει οδηγήσει σε οξύτατες
διαμάχες στην ΕΕ αναφορικά
με το ζήτημα του ποιος
θα πρέπει να αναλάβει τη
φροντίδα τους. Επιπλέον,
ο τρόπος με τον οποίο οι
δυνάμεις υπέρ του ελεύθερου
εμπορίου πίεσαν μέσω της
Συνολικής Οικονομικής και
Εμπορικής Συμφωνίας (CETA)
με τον Καναδά καταδεικνύει
την απόλυτη περιφρόνηση
απέναντι στις αντιρρήσεις
των δημοκρατικά εκλεγμένων
οργάνων (π.χ. οι βελγικές
περιφέρειες της Βαλλονίας και
των Βρυξελλών).
Η ευρωζώνη εξακολουθεί να
βρίσκεται αρκετά μακριά από
μια βιώσιμη ανάκαμψη και
σε συνδυασμό με τη γενική
αποδυνάμωση της παγκόσμιας
οικονομίας και τις αβεβαιότητες
που προκάλεσε η ψήφος υπέρ
του Brexit η ευθραυστότητα
της ανάκαμψης έχει αυξηθεί
σημαντικά.
Η
Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα συνέχισε και
μάλιστα ενίσχυσε την πολιτική
της για πολύ εύκολη πίστωση.
Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις
ότι αυτή η πολιτική μπορεί να
φτάνει στα όριά της.
Το Υπόμνημα των Ευρωπαίων
Οικονομολόγων 2017 αναλύει
με κριτικό τρόπο τις πρόσφατες
οικονομικές εξελίξεις στην
Ευρώπη και δίνει έμφαση στην
επιτακτική ανάγκη για μια
εναλλακτική οικονομική πολιτική
που βασίζεται στις αρχές της
δημοκρατικής
συμμετοχής,
την
κοινωνική
δικαιοσύνη
και
την
περιβαλλοντική
βιωσιμότητα. Το Υπόμνημα θα
δημοσιευτεί μαζί με τη λίστα
των υπογραφών.
Α. Κ.
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Η ετήσια έκδοση του περιοδικού
transform! 2016 κυκλοφορεί με
τίτλο:

Το αίνιγμα της
Ευρώπης
Ευρωπαϊκή επιθεώρηση εναλλακτικού προβληματισμού και
πολιτικού διαλόγου,
Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς
και εκδόσεις νήσος, 2016

Κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες, από το Ινστιτούτο Νίκος
Πουλαντζάς και τις εκδόσεις
νήσος, η ελληνική έκδοση της
ετήσιας επιθεώρησης του
Transform! με τίτλο Το αίνιγμα
της Ευρώπης. Η επετηρίδα του
transform! αποτελεί τη συνέχεια της εξαμηνιαίας επιθεώρησης που εξέδιδε το δίκτυο
και εξακολουθεί να κυκλοφορεί
σε διάφορες γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, ιταλικά). Υπεύθυνος της
ελληνικής έκδοσης είναι ο Χάρης Γολέμης, διευθυντής του
Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς
και επιστημονικός και στρατη-
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γικός σύμβουλος του δικτύου
transform!
«Το 2015 τα περιθώρια ελιγμών
στο πλαγίσιο της νεοφιλελεύθερης αρχιτεκτονικής της ΕΕ καθώς
και η υφιστάμενη ισορροπία δυνάμεων δοκιμάστηκαν όσο ποτέ
άλλοτε.
Το transform! 2016 διερωτάται τι
μπορούμε να διδαχθούμε από τη
μάχη της ελληνικής αριστερής
κυβέρνησης με την Τρόικα σχετικά με την πολιτική στρατηγική και
τα είδη των προγραμμάτων που
μπορεί να προτείνει η ριζοσπαστική αριστερά της Ευρώπης. Πώς
συνδυάζονται οι συγκεκριμένες
προτάσεις που έχουν στόχο τον
παραγωγικό μετασχηματισμό με
μια ανάκαμψη προσανατολισμένη
στις επενδύσεις, με νομισματικές
και τραπεζικές πολιτικές καθώς
και με μια πολιτική αντιμετώπισης του χρέους; Το παρόν τέυχος
εστιάζει επίσης στις εξελίξεις της
θεωρίας και της πρακτικής των
κοινών.
Το transform! 2016 είναι η δέυτερη ετήσια έκδοση καταγραφής
και ανάλυσης των ευρωπαϊκών
πολιτικών και κοινωνικών εξελίξεων». Από το οπισθόφυλλο της
έκδοσης.
Περιεχόμενα:
Εισαγωγή,
Βάλτερ Μπάιερ, Εύα Χιμελστος,
Ερίκ Κανεπά
Μέρος Πρώτο: Το αίνιγμα της Ευρώπης
Περισσότερο από ποτέ: Για μια

άλλη Ευρώπη! Θέσεις του Αυγούστου 2015,
Ετιέν Μπαλιμπάρ
Οι πρώτοι μήνες μια μακράς μάχης,
μια συνέντευξη του Τζερεμι Κόρμπιν
Όταν ο χειμώνας ήρθε τον Ιούλιο;
Η αριστερά πρέπει να ξανασκεφτεί την Ευρώπη,
Βάλτερ Μπάιερ
Τι συνέβη στην Ελλάδα – Τι μπορούσε να γίνει – Υπάρχει ένα εφικτό πανευρωπαϊκό πρόγραμμα
σήμερα;
Γιάννης Βαρουφάκης – Συνέντευξη στον Χάρη Γολέμη
Η πτώση της Ευρώπης και η εκχώρηση κυριαρχικών εξουσιών στην
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα,
Πικάρντο Πετρέλα
Χρηματιστικοποίηση – Διαρκής
Στασιμότητα – Νεοφιλεύθερη λιτότητα,
Γιοαχιμ Μπίσοφ
Σημειώσεις για τη φύση, την κρίση
και την κυριαρχία,
Ούτα φον Βίντερφελντ
Ευρωπαϊκή πολιτική για την απασχόληση: ένα πολιτικό τοπίο,
Καρόλα Μπόγκερ
Μέρος δεύτερο: Στρατηγικές μετασχηματισμού
Διπλός μετασχηματισμός: Στρατηγικές προκλήσεις για την αριστερά,
Μίκαελ Μπρι
Η αναγέννηση της βιομηχανικής
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πολιτικής στην ΕΕ: Μια πρόκληση
για την ευρωπαϊκή αριστερά,
Γιουργκεν Κλούτε

Για μια θεμελιακή μεταρρύθμιση Ματιά στο transform!europe κατά
της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και το έτος 2015,
Νομισματικής Ένωσης,
Μαξίμ Μπενατούιγ
Άξελ Τροστ

Σημειώσεις για την παραγωγική
ανασυγκρότηση στη νότια περι- Ούτε ευρωφετιχισμός ούτε εθνιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κισμός: Ένας τρίτος δρόμος για
μια χειραφετητική ευρωπαϊκή
Χαβιέρ Ναβασκουές
πολιτική,
Πέτερ Βαλ
Προς μια κοινωνία των κοινών,
Μισέλ Μπάουενς, Βασίλης ΚωΜέρος τέταρτο: Εκθέσεις για τις
στάκης, Άλεξ Παζαΐτης
διάφορες χώρες
Η έννοια του κοινού: ένα δοκίμιο
για την επανάσταση του 21ου αι- Η αναζωπύρωση της ελπίδας: Οι
ώνα,
προκλήσεις και οι προοπτικές του
Πιέρ Νταρντό και Κριστιάν Λαβάλ ΣΥΡΙΖΑ,
Μιχάλης Σπουρδαλάκης
Ο μουτουαλισμός μεταξύ παράΤο Ηνωμένο Βασίλειο και το δηδοσης και νεωτερικότητας,
μοσψήφισμα για την Ευρωπαϊκή
Αλφόνσο Τζιάνι
Ένωση,
Επανάσταση της φροντίδας: μια Φελίσιτι Ντάουλιγνκ και Κέιτ Χάμαρξιστική-φεμινιστική στρατηγι- τσον
κή μετασχηματισμού από τη σκοπιά της φροντίδας για τον άλλο, Ένα χρόνο μετά το δημοψήφισμα
Γκαμπριέλε Βίνκερ
για την ανεξαρτησία: Η Σκωτία και
η κρίση του βρετανικού κράτους,
Τα κοινά και η Παγκόσμια Βιώ- Μάρεϊ Σμιθ
σιμη Κοινωνία της Πληροφορίας
(ΠΒΚΠ),
Ο μετασχηματισμός της Τσεχικής
Βόλφγκανγκ Χοφκίρχνερ
Δημοκρατίας: Νέες προκλήσεις
και προβλήματα,
Το ελληνικό δημοψήφισμα για το Ιλόνα Σβιλίκοβα
νερό και η διάκριση μεταξύ δημοΡωσία: Η ψευδαίσθηση της συμσίων και κοινών αγαθών,
φωνίας – η πραγματικότητα της
Δώρα Κοτσακά
αντιπαράθεσης,
Συνεργατισμός και αυτοδιαχείριση Άννα Οκίνα
στην Ιταλία,
Μέτρα λιτότητας και μεταρρυθΡομπέρτο Μουζάκιο
μίσεις της εργατικής νομοθεσίας
Μέρος τρίτο: Δημόσια Συζήτηση στην Ισπανία: Ένα νέο πρότυπο;
Αντορασιόν Γκουαμάν και Ραούλ
Λορέντε

Ετήσιες διαλέξεις
Το Iνστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς,
σε συνεργασία με τις εκδόσεις
νήσος, κυκλοφόρησε την αγγλική και ελληνική έκδοση των
τελευταίων δύο ετήσιων διαλέξεων στην μνήμη του Νίκου Πουλαντζά που διοργάνωσε το ΙΝΠ
με ομιλητές τους Έντσο Τραβέρσο και Γουέντι Μπράουν. Οι
εκδόσεις εκτός από τις ομιλίες
των Τραβέρσο και Μπράουν περιλαμβάνουν και δύο κείμενα παρουσίασης του συνολικού έργου
των ομιλητών από τους Σταύρο
Κωνσταντακόπουλο και Αθηνά
Αθανασίου αντίστοιχα.

Αναμνήσεις από
το μέλλον:
οι πολιτικές χρήσεις
του παρελθόντος
Όγδοη ετήσια διάλεξη προς τιμήν
του Νίκου Πουλαντζά.
Συγγραφέας

Έντσο Τραβέρσο (Enzo Trvaerso)

καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, στις ΗΠΑ

O Έντσο Τραβέρσο γεννήθηκε 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
Έκθεση Δραστηριοτήτων: Μια Ινστιτούτο για την Έρευνα και την
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ
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Εκπαίδευση (iiRE) και ακολούθως
στη Βιβλιοθήκη της Σύγχρονης Διεθνούς Τεκμηρίωσης (BDiC) του
πανεπιστημίου της Ναντέρ. Έχει
διατελέσει καθηγητής πολιτικής
επιστήμης στο πανεπιστήμιο Ζυλ
Βερν της Αμιένης καθώς και επισκέπτης καθηγητής σε διάφορα

νεπιστήμιο Μπέρκλεϋ των ΗΠΑ.
Τα πεδία ενδιαφέροντός της περιλαμβάνουν την ιστορία της πολιτικής θεωρίας, αλλά και τα σύγχρονα προβλήματα πολιτικής θεωρίας με έμφαση την κυριαρχία,
την κριτική και τον ανθρωπισμό,
την αυτονομία του πολιτικού και
τον νεοφιλελευθερισμό. Έχει δώσει διαλέξεις σε όλο τον κόσμο και
έχει διατελέσει επισκέπτρια καθηγήτρια σε διακεκριμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα, όπως τα Πανεπιστήμια Κορνέλ και Κολούμπια. Στο
πλούσιο συγγραφικό της έργο, το
οποίο έχει μεταφραστεί σε περισσότερες από είκοσι γλώσσες,
προσπαθεί να συνδέσει ιδέες του
Μαρξ, του Νίτσε, του Βέμπερ, του
Φρόυντ, των θεωρητικών της Σχο-

πανεπιστήμια της Ευρώπης και
της Αμερικής, μεταξύ άλλων και
στο Ελεύθερο πανεπιστήμιο του
Βερολίνου. Από το 2013 είναι καθηγητής ανθρωπιστικών επιστημών στο πανεπιστήμιο Κορνέλ των
ΗΠΑ. Tα βιβλία του έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, ισπανικά,
καταλανικά, ιταλικά, γερμανικά,
ελληνικά και ιαπωνικά. Έχει ασχοληθεί εκτενώς με το ζήτημα του
Ολοκαυτώματος, του ολοκληρω- λής της Φραγκφούρτης, του Φουτισμού και του εθνικού ζητήματος. κώ και των σύγχρονων ευρωπαίων
φιλοσόφων με στόχο την κριτικΟ νεοφιλελευθερι- προσέγγιση της διαμόρφωσης
σμός ενάντια στη της εξουσίας, του σχηματισμού
δημοκρατία: Δέκα της πολιτικής ταυτότητας και
της πολιτειότητας καθώς και της
θέσεις
συγκρότησης της πολιτικής υποΈνατη ετήσια διάλεξη προς τιμήν κειμενικότητας στις σύγχρονες
φιλελεύθερες δημοκρατίες. Στο
του Νίκου Πουλαντζά.
πλαίσιο της ανάλυσής της για την
Η Γουέντι Μπράουν είναι καθηγή- προβληματική και τις επιπτώσεις
τρια Πολιτικής Θεωρίας στο Πα- των πολιτικών της ταυτότητας

δίνει έμφαση στα ζητήματα του
φεμινισμού, του φύλου και της
σεξουαλικότητας.

ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Μεταξύ άλλων το ΙΝΠ σε συνεργασία με τις εκδόσεις νήσος έχει
κυκλοφορήσει επίσης:
1. Ανδρέας Καρίτζης, Λογική και
μέθοδος μιας αριστερής κυβέρνησης, Σειρά Ορίζοντες 2014
2. Θανάσης Βακαλιός, Είναι ο καπιταλισμός συμβατός με την ηθική; 2014
3. Τζίνα Πολίτη, Δαιμονοποίηση
και εξιδανίκευση του νότου: Ένα
λογοτεχνικό ταξίδι στο χώρο και
στο χρόνο, Σειρά Παρεμβάσεις
2014

4. Τάσος Χοβαρδάς (επιμ.),
Οικολογία και Αριστερά-Για τη
σχέση της φύσης με την κοινωνία
στην κρίση και μετά, Σειρά παρεμβάσεις 2014
5 . Sotiris Koskoletos, Elena
Papadopoulou (επιμ.), Crisis, debt and
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the development perspective, 2015
6. transform!13, Ευρώπη: Υπάρχει άλλος δρόμος, 2014
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Ομιλία του D. Bollier στην Αθήνα
με θέμα:

Επανεπινοώντας το
7 transform! 1η ετήσια έκδοση, θεσμικό πλαίσιο για τα
Ενωμένη Ευρώπη - Διχασμένη κοινά
Ευρώπη, 2015

8.Theofanis Papageorgiou,
Iason Rousopoulos, Sotiris
Koskoletos, T h e C h a n g i n g
Geography Of Debt and IMF’s
Involvement: From Global to the
European South, Μελέτη, 2015
9. Ευρωπαίοι Οικονομολόγοι για
μια Εναλλακτική Οικονομική Πολιτική στην Ευρώπη. Υπόμνημα
2015
10. Κατερίνα Λαμπρινού, Γιάννης Μπαλαμπανίδης (επιμ.), Κώστας Φιλίνης, ένας διανοούμενος
της δράσης, Ινστιτούτο Νίκος
Πουλαντζάς, ΑΣΚΙ, Εκδόσεις Θεμέλιο, 2015

Τρίτη 14 Φεβρουαρίου, 18:30,
Πλατεία Αυδή, Κεραμεικού 46
και Μυλέρου.
Ο David Bollier, συνιδρυτής του
Commons Strategies Group
και διευθυντής του Reinventing the Commons Program του
Schumacher Center for a New
Economics (US), θα μιλήσει
σε εκδήλωση του Ινστιτούτου
Νίκος Πουλαντζάς σχετικά
με την κατεπείγουσα ανάγκη
ενίσχυσης και υποστήριξης του
νομικού και θεσμικού πλαισίου για
τα Κοινά. Ο Bollier έχει συγγράψει
σειρά βιβλίων που επιδιώκουν
να δώσουν απαντήσεις και να
συμβάλλουν στον διεθνή διάλογο
που διαρκώς αναπτύσσεται
σχετικά με τα Κοινά Αγαθά
και τις πολιτικές διαχείρισης
τους. Μεταξύ αυτών και το
Κοινά: Μία σύντομη εισαγωγή
που πρόσφατα εκδόθηκε στα
ελληνικά.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΚΕΑ
Το 5ο Συνέδριο του Κόμματος
Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ), που
διεξήχθη στο Βερολίνο από τις 16
έως τις 18 Δεκεμβρίου βρήκε την
πολιτική μας οικογένεια οργανωτικά
διευρυμένη κατά οκτώ νέα κόμματα
(πλήρη μέλη, παρατηρητές και
συνεργάτες), αλλά και πολιτικά
εφοδιασμένη με αποφάσεις που
στόχο έχουν να ενισχύσουν την
παρουσία της στο ευρωπαϊκό
πεδίο του πολιτικού ανταγωνισμού.
Η εκλογή του πολύπειρου Γερμανού
Γκρέγκορ Γκίζι, άλλωστε, στη θέση
του προέδρου του ΚΕΑ τον ίδιο
ακριβώς πολιτικό στόχο επιχειρεί
να υπηρετήσει: την αναβάθμιση
της παρουσίας της αριστεράς στον
ευρωπαϊκό δημόσιο διάλογο, σε

μια περίοδο ραγδαίων πολιτικών
εξελίξεων στην Ευρώπη, που
επερωτούν
τους
ατσάλινους
νόμους του νεοφιλελευθερισμού,
συχνά όμως με αντιφάσεις ή και
από επικίνδυνες κατευθύνσεις, αν
λάβουμε υπ' όψιν μας την εν εξελίξει
άνοδο του ακροδεξιού λαϊκισμού.
Στον ίδιο στόχο φιλοδοξεί να
συνεισφέρει το νέο Όργανο του
ΚΕΑ, η Πολιτική Γραμματεία, όπου
υπάρχει ευρεία εκπροσώπηση
των κομμάτων από τις χώρες του
νότου, πράγμα επίσης σημαντικό
για τον πολιτικό χάρτη που
διαμορφώνεται
στην
Ευρώπη.
Ένας
πολιτικός
χάρτης
που
σημαδεύεται
από
τη
σημαντική
οπισθοχώρηση
της
σοσιαλδημοκρατίας που αναμένεται
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να καταγραφεί στις εκλογές
σε μια σειρά από χώρες (εντός
του 2017), τη μικρότερη
υποχώρηση της Κεντροδεξιάς,
την κατοχύρωση ζωτικού χώρου
(όχι όμως αρκετού για να
καθορίσει πολιτικές εξελίξεις)
από την αριστερά και κυρίως
την άνοδο ακροδεξιών αλλά
και «ετερόδοξων» πολιτικών
δυνάμεων, που επιχειρούν να
εκπροσωπήσουν
διάφορες
εκδοχές
«αντισυστημικής»
διεξόδου από την κρίση.
Υπό το πρίσμα τέτοιων και
άλλων επερχόμενων πολιτικών
εξελίξεων,
η
Ευρωπαϊκή
Αριστερά οφείλει να σχεδιάσει την
πολιτική συμμαχιών της έξω από
το πλαίσιο των παραδοσιακών

προ-κρίσεως

στοιχίσεων.

Το ΚΕΑ είναι ένα πολύτιμο
πολιτικό εργαλείο, αλλά, αν
επιθυμούμε να το καταστήσουμε
νικηφόρο πολιτικό υποκείμενο,
πρέπει να το μετατρέψουμε
σε ελκυστικό εταίρο για όσες
δυνάμεις έχουν επιλέξει μέχρι
σήμερα να μην συμμετέχουν σε
αυτό ή συμμετέχουν σε άλλες
πολιτικές οικογένειες, αλλά είναι
πρόθυμες να εργαστούν μαζί
μας πάνω σε κοινούς στόχους.
Οι εν εξελίξει μεταβολές
στις
κοινωνικοπολιτικές
εκπροσωπήσεις δεν μπορούν
να αναλυθούν επαρκώς υπό
το πρίσμα του παραδοσιακού
διπόλου «αριστερά-δεξιά», αλλά

χρειάζεται να διαβλέψουμε,
ότι, όπως συνέβη στην
Ελλάδα και την Ισπανία το
διάστημα
2012-2016
με
την ανάδειξη της πόλωσης
μεταξύ «καθεστωτικών» και
«αντισυστημικών» επιλογών,
έτσι θα συμβεί (σε διάφορες
εκδοχές σχετικές με τις εθνικές
πραγματικότητες)
και
σε
χώρες με ιδιαίτερα βαρύνουσα
σημασία για την πορεία της
ευρωπαϊκής
ολοκλήρωσης.
Το στοίχημα έχει ιστορικές
διαστάσεις:
Είτε
θα
καταφέρουμε
να
εκπροσωπήσουμε
(ξανά)
το
αναπτυσσόμενο
αντικαθεστωτικό
αντισυστημικό ρεύμα
που γιγαντώνεται
στα λαϊκά και
μικρομεσαία
στρώματα
είτε
θα αποτύχουμε
επιτρέποντας
στην Ακροδεξιά
να
εδραιωθεί
μέσα στο 2017
ως το «αντίπαλο δέος»
στη
«γραφειοκρατία
των
Βρυξελλών», οδηγώντας την
Ευρώπη σε πολύ σκοτεινούς
και επικίνδυνους δρόμους.
Νεκτάριος Μπουγδάνης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ενα γρήγορο
πέρασμα στο ΙΝΠ
από το 2014 έως
σήμερα
Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς
από τον Ιανουάριο του 2014 μέχρι σήμερα διοργάνωσε πλήθος
εκδηλώσεων τόσο στην Αθήνα,
όσο και μέσα από τους ομίλους
φίλων του στην Θεσσαλονίκη,
την Λάρισα και το Ρέθυμνο ενώ
παράλληλα συνέβαλε στην έκδοση και την παρουσίαση πολλών
άρθρων και έντυπων εκδόσεων.
Παρακάτω παραπείθεται ενδεικτικά η δραστηριότητα του Ινστιτούτου.
Το 2014 διοργάνωσε στην Αθήνα
την 8η Ετήσια Διάλεξη, στην μνήμη του Νίκου Πουλαντζά:
1. Αναμνήσεις από το μέλλον: οι
πολιτικές χρήσεις του παρελθόντος
Ομιλητής: Έντσο Τραβέρσο
(7 Δεκεμβρίου 2014)
Το ίδιο έτος διοργάνωσε επίσης
τις εκδηλώσεις:
2. Ο πόλεμος των παρακολουθήσεων: Ο ρόλος ατόμων και
συλλογικοτήτων ενάντια στο ψηφιακό πανοπτικόν
Ομιλητές/ριες: Γιώργος Παπανικολάου, Αθηνά Καρατζογιάννη,
Αντρέας Καρίτζης (Αθήνα, 20
Ιανουαρίου 2014)
3.Το εθνικό ζήτημα στην ευρωπαϊκή Αριστερά και ο
Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος: Ο Λένιν, η Ρόζα, οι αυστρομαρξιστές και ο Στάλιν

Ομιλητές/ριες: Βάλτερ
Μπάγερ, Γρηγόρης Ανανιάδης, Κύρκος Δοξιάδης
(Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2014)
4. Η διάλυση της δημόσιας υγείας: Κρίση, λιτότητα, αντιστάσεις
Ομιλητές/ριες: Νικήτας Κανάκης, Ναταλί Κουτινέ, Γιάννης
Μπασκόζος, Μαρίκα Φραγκάκη
(Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2014)

να Παπαδημητρίου, Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος
(Αθήνα, 12 Μαρτίου 2014)
10. Οι εξελίξεις στο Κυπριακό
Ομιλητές/ριες: Αχμέτ Ινσέλ,
Νίκος Μούδουρος, Σταύρος
Τομπάζος, Τουμάζος Τσιελεπής, Σία Αναγνωστοπούλου
(Αθήνα, 15 Μαρτίου 2014)

5. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος: Η αφετηρία ενός νέου κόσμου
Ομιλητές/ριες: Σία Αναγνωστοπούλου, Τάσος Σακελλαρόπουλος, Μενέλαος Χαραλαμπίδης
(Αθήνα. 12 Φεβρουαρίου 2014)
6. Δαιμονοποίηση και Εξιδανίκευση του Νότου: Ένα λογοτεχνικό
ταξίδι στο χώρο και στο χρόνο
Ομιλήτρια: Τζίνα Πολίτη
(Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2014)
7. Στον απόηχο της Οκτωβριανής Επανάστασης: η διάσπαση
του σοσιαλιστικού κινήματος
Ομιλητές/ριες: Ιωάννα Παπαθανασίου, Ηλίας Νικολακόπουλος,
Θόδωρος Παρασκευόπουλος
(Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2014)
8. Το δημοσιογραφικό παράδοξο: ΜΜΕ, social media και
πολιτικές διαχείρισης της πληροφορίας στην ψηφιακή εποχή
Ομιλητές/ριες: Κορίνα Πατέλη, Νίκος Σμυρναίος, Ματθαίος
Τσιμιτάκης, Γιώργος Κυρίτσης
(Αθήνα, Τρίτη 25 Φεβρουαρίου
2014)
9. Ο Εθνικός Διχασμός: κοινωνικές διαιρέσεις και πολιτική βία
Ομιλητές/ριες: Προκόπης Παπαστράτης, Δέσποι-

11. Η Αριστερά στην κυβέρνηση
– τι, γιατί και πώς
Ομιλητές/ριες: Γιάννης Δραγασάκης, Μάκης Κουζέλης,
Λίο Πάνιτς, Ανέι Κορσίκα, Βάλτερ Μπάγερ, Αλέκος Καλύβης,
Γιάννης Ευσταθόπουλος, Γκαμπριέλ Κολέτις, Χάραλντ Βολφ,
Ντάνιελ Σαφς, Χάρης Κωνσταντάτος, Ρένα Δούρου, Γαβριήλ
Σακελλαρίδης, Κέρστιν Κάιζερ,
Θοδωρής Δρίτσας, Αλφεϊούρ Ινγκαντοτίρ, Μιχάλης Σπουρδαλάκης, Μισέλ Ντουφούρ, Μπιόργκ
Έυα Ερλενσντοτίρ, Αντώνης Λιάκος, Θεανώ Φωτίου, Αριστείδης
Μπαλτάς, Γιώργος Σταθάκης,
Στέινγκριμουρ Σίγκφουσον, Άλαν
Κίμπιλς, Λούκα Μέσεκ, Αλμπέρτο
Ακόστα, Έλενα Παπαδοπούλου,
Αλέξης Τσίπρας, Κλάους Σουλ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ
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(Αθήνα, 20-22 Μαρτιου 2014)

ου Πανεπιστημίου) (Αθήνα 12-13
Δεκεμβρίου 2014).

12. Η ελληνική Αριστερά
στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο: από τους πρωτοσιαλιστές, στο μικρασιατικό μέτωπο
Στον απόηχο της Οκτωβριανής Επανάστασης: η διάσπαση
του σοσιαλιστικού κινήματος
Ομιλητές: Κώστας Παλούκης, Μιχάλης Λυμπεράτος, Σταύρος Παναγιωτίδης
(Αθήνα, 26 Μαρτίου 2014)
13. Ευρώπη και Εκπαιδευτικές
πολιτικές
Ομιλητές/ριες: Τάσος Κουράκης,
Αριστείδης Μπαλτάς, Σίσυ Βελισσαρίου, Παύλος Χαραμής, Νίκος
Καλόγηρος, Δημοσθένης Παπασταμόπουλος, Θέμης Κοτσιφάκης, Ζαχαρίας Τριγάζης, Ανδρέας
Τζαναβάρης, Σταύρος Παναγιωτίδης, Θεανώ Φωτίου, Σταύρος
Κωνσταντακόπουλος, Έφη Καλαμαρά, Γιώργος Μπουγελέκας,
Γιούντιθ Μπέντα, Μιράντα Σαρατζάρο, Ραφαέλ Παέζ Κάστρο
(Αθήνα, 5 Απριλίου 2014)
14. Η γνώση στον λαβύρινθο της
ψηφιακής εποχής
Ομιλητές/ριες: Βασίλης Κωστάκης, Αντώνης Μπρούμας, Μιχάλης Παναγιωτάκης, Δώρα Κοτσακά (Αθήνα, 8 Απριλίου 2014)
15. Ευρώπη: Υπάρχει άλλος δρόμος!
Ομιλητές/ριες: Βάλτερ Μπάγερ,
Αριστείδης Μπαλτάς, Έλενα Παπαδοπούλου (Αθήνα, 21 Μαΐου
2014)
16. Εσείς τι ξέρετε για το TTIP; Η
Διατλαντική σχέση Εμπορίου και
Επενδύσεων και οι συνέπειές της

20. ΣΥΡΙΖΑ, Podemos: Η αλλαγή
της Ευρώπης αρχίζει από το νότο
(Σε συνεργασία με Ο.Μ. του Σύριζα Μοσχάτου)
Ομιλητές/ριες: Χάρης Γολέμης,
Δώρα Κοτσακά, Χρήστος Κορολής (22 Δεκεμβρίου 2014)

Ομιλητές/ριες: Ουλρίκε Χέρμαν,
Ντέμπι Μπάρκερ, Σάββας Ρομπόλης, Ευρυδίκη Μπερσή (Αθήνα,
10 Ιουνίου 2014)
17. Μετανάστευση και νέα αποικιοκρατία: Η Δύση στο Πακιστάν
και οι πακιστανικές κοινότητες
στην Ευρώπη
Ομιλητές/ριες: Ααμίρ Μούφτι,
Σίσσυ Βελισσαρίου, Όλγα Λαφαζάνη, Τσαβέντ Ασλάμ (Αθήνα, 5
Ιουλίου 2014)

Σε συνεργασία με τον όμιλο φίλων του Ινστιτούτου
Νίκος Πουλαντζάς διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη
21. Ο ρόλος των συνεταιρισμών και της αλληλέγγυας οικονομίας στον παραγωγικό
μετασχηματισμό της χώρας
Ομιλητές/ριες: Σοφία Αδάμ,
Πέτρος- Λινάρδος Ρυλμόν, Γιώργος Σταθάκης
(Θεσσαλονίκη, 6 Μαρτίου 2014)
Στην Κω διοργανώθηκε εκδήλωση με θέμα:

18. O Εκδημοκρατισμός της
Αστυνομίας στην Ευρώπη
(Σε συνεργασία με το Παράρτημα Ελλάδας του Ιδρύματος Ρόζα
Λούξεμπουργκ και το ευρωπαϊκό
δίκτυο transform!) (Αθήνα 21-23
Νοεμβρίου 2014)
19. Κρίση, Κράτος και Δημοκρατία - Αξιοποιώντας τη θεωρία του
Νίκου Πουλαντζά για την αντιμετώπιση του αυταρχικού καπιταλισμού
(Σε συνεργασία με Attac Γερμανίας, Attac Ελλάδας, Δίκτυο
transform! Europe, Πανεπιστήμιο
Βιέννης, Manifesto – Αυτόνομη Κίνηση Μεταπτυχιακών του Παντεί-

22.Το νερό και η ενέργεια ως κοινωνικά αγαθά
Ομιλητές/ριες: Δώρα Κοτσακά,
Γιάννης Μάργαρης, Ξενοφών
Φανουρίου, Κώστας Καραθωμάς
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(Κως, 29 Iανουαρίου 2014)
και στην Κρήτη σε σ
νεργασία με τον Όμιλο Φίλων του Ινστιτούτου
23.
Δημοκρατία και οικονομία στον καιρό της κρίσης:
η Ευρώπη σε σταυροδρόμι
Ομιλητές/ριες: Χάρης Γολέμης, Σταύρος Τομπάζος
(Ρέθυμνο, 12 Μαΐου 2014)
24.
Μαραθώνιος μιας ημιτελούς άνοιξης – Γρηγόρης Λαμπράκης
Ντοκιμαντέρ του σκηνοθέτη
Στέλιου Χαραλαμπόπουλου σειρά προβολών
Ομιλητής: Στέλιος Χαραλαμπόμπουλος
(Χανιά-Ρέθυμνο-Ηράκλειο-Ιεράπετρα-Νεάπολη, Λασιθίου-Σητεία, 23-28 Ιουνίου 2014)

1.“Ο νεοφιλελευθερισμός ενάντια στη δημοκρατία: Δέκα θέσεις”.
(1 Δεκεμβρίου 2015)
Άλλες εκδηλώσεις στις οποίες υπήρξε διοργανωτής είναι :
2. Η πολιτική για την αναπηρία,
η αναπηρία για την πολιτική
(Σε συνεργασία με Κωνσταντίνα Κούνεβα, Ευρωβουλεύτρια της Ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωμένης Αριστεράς,
Τμήμα ΑμεΑ του ΣΥΡΙΖΑ)
(13
Μαρτίου
2015)
3.Το ριφιφί της Eldorado
Gold: Η Ελλάδα της κρίσης
αντιμέτωπη με την φοροαποφυγή μέσω Ολλανδίας

Το 2015 διοργάνωσε στην
Αθήνα την 9η Ετήσια Διάλεξη: με ομιλήτρια την
Γουέντι Μπράουν (καθηγήτρια
Πολιτικής Θεωρίας, Πανεπιστήμιο Μπέρκλεϋ ) και θέμα:

(Σε συνεργασία με SOMO,
T h e P re s s P ro j e c t , Ε λ λ η ν ι κό Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων)
Ομιλητές/ριες: Εύα Ζολύ, Χάρης Γολέμης, Νικόλας Λεοντόπουλος, Μαρία Καδόγλου, Κατρίν Μακ Γκόραν
(1
Απριλίου
2015)
4.Το χρέος ως τεχνική
διακυβέρνησης
(Σε συνεργασία με το
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transform!
Europe)
Ομιλητής/ρια: Μαουρίτσιο Λατσαράτο, Αθηνά Αθανασίου
(29 Απριλίου 2015)
5. Γεωγραφική άνιση ανάπτυξη και κρίση στην Ευρώπη: (Σε συνεργασία
με το transform! Europe)
Ομιλητές: Ρέι Χάντσον,
Κωστής Χατζημιχάλης
(16
Μαΐου
2015)

6. Για μια πραγματική δημοκρατία: Η ομιλία του Μποαβαντούρα ντε Σόουζα Σάντος Ομιλητής: Μποαβεντούρα ντε Σόουζα Σάντος
(21
Μαΐου
2015)
7. Η TTIP ως υπερόπλο της
νέας γενιάς διεθνών εμπορικών συμφωνιών. Μια συντονισμένη επίθεση ενάντια στα
κοινωνικά δικαιώματα, το περιβάλλον και τη δημοκρατία.
(Σε συνεργασία με το
Πράσινο Ινστιτούτο)
Ομιλητές: Τζον Χίλαρι, Μίκαελ Έφλερ, Γιούργκεν Μάιερ
(Αθήνα 22 Μαΐου 2015)
8. Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση: συνέχειες, ασυνέχειες και αβέβαιη προοπτική
(Σε συνεργασία με το
transform!
Europe)
Ομιλητής/ρια: Σούζαν Γουότκινς, Χάρης Γολέμης
(Αθήνα 27 Μαΐου 2015)
9.Ένα αριστερό πολιτικό σχέδιο για την Ευρώπη
Ομιλητής/ρια: Λουτσιάνα Καστελίνα, Τάσος Κορωνάκης
(Αθήνα 11 Ιουνίου 2015)
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ
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10. Πρωταρχική συσσώρευση –
Παγκοσμιοποίηση – Αναπαραγωγή και Ριζοσπαστικοί Ορίζοντες στην Εποχή της Λιτότητας
Ομιλήτρια: Σίλβια Φεντερίτσι
(22
Ιουνίου
2015)

(9

Μαρτίου

2015)

και από τον όμιλο φίλων Λάρισας
15.Αναζητώντας
την
άλλη Ευρώπη – Η εμπειρία της διαπραγμάτευσης
Ομιλητής/ρια: Χάρης Γολέ11. Ο πολιτικός και διανο- μης, Έλενα Παπαδοπούλου
ούμενος Κώστας Φιλίνης ( 2 4
Απριλίου
2015)
(Σε συνεργασία με τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας και τις 16. Κόμμα, Κοινωνία, Κράτος
εκδόσεις
Θ ε μ έ λ ι ο ) Ομιλητές: Χριστόφορος ΒερναρΟμιλητές/ριες: Νίκος Βού- δάκης, Ζήσης Παπαδημητρίου
τσης, Λουτσιάνα Καστελί- ( 1 0
Ιουνίου
2015)
να, Γρηγόρης Ανανιάδης,
Βαγγέλης Καραμανωλάκης Παράλληλα, την ίδια χρονιά δι( 5 Ν ο ε μ β ρ ί ο υ 2 0 1 5 ) οργανώθηκαν από τον όμιλο φίλων της Κρήτης οι εκδηλώσεις
Ταυτόχρονα, διοργανώθηκαν με τίτλους:
από τον όμιλο φίλων της Θεσσαλονίκης οι εκδηλώσεις με τίτλους: 17. Αρχεία, βιβλιοθήκες και έρευνα στον καιρό της κρίσης
12. Γυναίκες, Σώμα και Κοι- Ομιλητές/ριες: Μανόλης Κουν ω ν ι κ ή Α ν α π α ρ α γ ω γ ή κουράκης, Ασπασία Παπαδάκη,
(Όμιλος Φίλων του Ινστιτούτου Νί- Χρήστος Χατζηιωσήφ
κος Πουλαντζάς Θεσσαλονίκης) (Κρήτη 14 Ιανουαρίου 2015)
Ομιλήτρια: Σίλβια Φεντερίτσι
(Θεσσαλονίκη 16 Ιουνίου 2015) Τέλος, το 2016 το Ινστιτούτο τύπωσε το φυλλάδιο “Οι δημόσιες
13. Τι είναι αλήθεια η TTIP;. υπηρεσίες δέχονται Επίθεση” με
(Σε συνεργασία με το Χώρο σκοπό την εκτεταμένη διανομή
Π ο λ ι τ ι σ μ ο ύ Ε Τ Ε Ρ Ο Τ Ο Π Ι Α ) του σε σχετικές εκδηλώσεις και
Ο μ ι λ ή τ ρ ι ε ς : Ρ ί α Κ α λ φ α - πρωτοβουλίες.
κάκου, Δώρα Κοτσακά
(Θεσσαλονίκη 29 Οκτωβρίου 2015) Στην Αθήνα διοργανώθηκαν μια
σειρά από εκδηλώσεις και συζη14. Εκδήλωση στη Μνήμη του τήσεις σε συνεργασία με φορείς
Σταύρου Κωνσταντακόπουλου: τους εξωτερικού.
Κόμμα-Κυβέρνηση-Κράτος. 1. Σε συνεργασία με το πρώτο
Όψεις μιας ιδιότυπης σχέσης. πρόγραμμα της ΕΡΤ εκπομπές
(Όμιλος Φίλων του Ινστιτούτου με θέμα την ΤΤΙP.
Νίκος Πουλαντζάς Θεσσαλονί- (8- 15 Φεβρουαρίου)
κης, Ρ/Σ 93,4 Στο Κόκκινο, ΟΜ
Πανεπιστημίων-ΤΕΙ-Ερευν.Κέ- 2. Εργαστήριο για την Παραγωντρων ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης) γική Ανασυγκρότηση.
Ομιλητές: Χριστόφορος Βερ- Σε συνεργασία με το Ίδρυμα
ναρδάκης, Ανδρέας Καρίτζης Ρόζα Λούξεμπουργκ - Γραφείο

Βρυξελλών)
Oμιλητές/ριες: Μaxime Benatouil,
Nadia Garbellini, Jurgen Klute,
εκπρόσωπος από το περιοδικό
Sozialismus, εκπρόσωπος από
το Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ
- Γραφείο Βρυξελλών)
(17 Μαρτίου 2016)
3. Τον Μάρτιο του 2016 έλαβε
χώρα στην Αθήνα το Ευρωπαϊκό
Συνέδριο: Συμμαχία Ενάντια στη
Λιτότητα – Για τη Δημοκρατίαστην Ευρώπη, μια διεθνής συνάντηση σε συνεργασία με τον
ΣΥΡΙΖΑ και το Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς
(Σε συνεργασία με ΣΥΡΙΖΑ, Κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς
και transform! Europe)
(18-20 Μαρτίου 2016)
4. Ρίτσαρντ Στάλμαν: Τα πνευματικά δικαιώματα απέναντι στην
κοινότητα.
Ομιλητής: Ρίτσαρντ Στάλμαν
(11 Απριλίου 2016)
5. Για το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο του 21ου αιώνα
Ομιλητές/ριες: Γουέντι Μπράουν, Κώστας Γαβρόγλου, Κώστας Δουζίνας
(12 Απριλίου 2016)
6. Γαλλία: Η συνεχής διάβρωση
των δικαιωμάτων της εργασίας
και οι αντιστάσειςτων κινημάτων
και της επιστημονικής κοινότητας.
Ομιλητές/ριες: Πωλ Μπουφαρτίκ, Ελέν Υβόν Μεϋνώ, Γεωργία
Πετράκη
(14 Μαΐου 2016)
7. Refugees in Germany: from
welcome to criminalization within
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less than a year.
Ομιλητής: Μπερντ Μπελίνα
(18 Μαίου 2016)

επανεμφάνιση των κρίσεων
Ομιλητής: Άνουαρ Σέικ
(22 Ιουνίου 2016)

8. Από πού πηγάζει η Δημοκρατία; Επαναστατικές κρίσεις, πολιτική των μαζών καινίκες της
Δημοκρατίας στην Ευρώπη του
20ου αιώνα.
Ομιλητής/ρια: Τζεφ Ιλι, Αθηνά
Συριάτου
(23 Μαΐου 2016)

9. Η θέση των γυναικών
στα κόμματα της Αριστεράς:
Συμμετοχή στα κέντραλήψης
αποφάσεων, στη δράση και
στη λειτουργία των κομμάτων,
Καταστατική αποτύπωση των
πολιτικών για την ισότητα, Σε
συνεργασία με ΚΕΑ, Τμήμα
φεμινιστικής πολιτικής / Φύλου του ΣΥΡΙΖΑ,Ίδρυμα Ρόζα
Λούξεμπουργκ.
Ομιλήτριες: Ελίζαμπεθ Άκερμαν,
Μαρία Γκασούκα, Σέλμα Ιρμάκ,
Μαρίζα Ματίας, Μάιτε Μόλα,
Τζούντιθ Μπέντα, Άισε Μπέρκται, Νατάσα Θεοδωρακοπούλου (13 Ιουνίου 2016)
10. Καπιταλιστική δυναμική,
μακρά κύματα και η διαρκής

14. Ηθικολογικές χρήσεις της έννοιας του λαϊκισμού και πολιτική
σήμερα
Ομιλητές: Χριστόφορος Βερναρδάκης, Μιχάλης Μπαρτσίδης,
11. O Τραμπ πρόεδρος των Γιάννης Σταυρακάκης, Γιώργος
Η.Π.Α: πέσαμε από τα σύννεφα; Φουρτούνης (12 Απριλίου 2016)
Oμιλητές: Έλυ Ζαρέτσκι, Νάνσυ Φρέιζερ, Αθηνά Αθανασίου, 15.Προπαγάνδα Πολιτικός λόγος
Κώστας Δουζίνας (5 Δεκεμβρίου και ΜΜΕ
Ομιλητές: Κύρκος Δοξιάδης,
2016)
Απόστολος Λυκεσάς (3 Ιουνίου
12. 10η Ετήσια Διάλεξη στη μνή- 2016)
μη του Νίκου Πουλαντζά.
Κρίση της φροντίδας; Οι αντιφά- 16.Εσείς τι ξέρετε για τη νέα γεσεις της κοινωνικής αναπαραγω- νιά εμπορικών συμφωνιών (ΤΤΙΡ,
γής στην εποχή του χρηματοπι- CETA, TiSA);Μια συντονισμένη
στωτικού καπιταλισμού.
επίθεση στα κοινωνικά δικαιΟμιλήτρια: Νάνσυ Φρέιζερ
ώματα, το περιβάλλον και τη
(7 Δεκεμβρίου 2016)
Δημοκρατία.
Ομιλητές/ριες: Gernot
Παράλληλα διοργανώθηκαν Almesberger, Θεοδώρα Βαλκάαπό τον όμιλο φίλων της Θεσ- νου, Ρία Καλφακάκου, Δώρα Κοσαλονίκης οι εξής εκδηλώσεις: τσακά-Καλαιτζιδάκη (23 Ιουνίου
2016)
13. Ευρωκομμουνισμός: Η συμβολή του Πιέτρο Ινγκράο.
Σε συνεργασία με τον όμιλο φίλων
Ομιλητές/ριες: Γιάννης Μπαλα- του Ινστιτούτου διοργανώθηκε στη
μπανίδης, Γιώργος Στάμου, Τόνια Λάρισα εκδήλωση με θέμα:
17. Ανάπτυξη και ανθρώπινες ανάΤσίτσοβιτς, Χάρης Γολέμης
(22 Ιανουαρίου 2016)
γκες
Ομιλητές: Γιώργος Σταμπουλής, Κώστας
Δεληγιάννης (5 Φεβρουαρίου 2016)
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ

Για να μαθαίνετε τα νέα του
Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς εγγραφείτε
στο μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο
στέλνοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση: info@poulantzas.gr

