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editorial
Συνεχίζονται και κορυφώνονται
αυτή την εβδομάδα οι εορταστικές εκδηλώσεις στη Ρώμη για τα
εξήντα χρόνια από την επίσημη
έναρξη της διαδικασίας ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, την ίδια
στιγμή που εντείνονται οι πιέσεις
των δανειστών στην ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να κλείσει
η δεύτερη αξιολόγηση του προγράμματος «σωτηρίας» της χώρας, σε ένα κλίμα που φέρνει στη
μνήμη μας όσα επώδυνα συνέβησαν το 2015.
Αυτός είναι ένας πρόσθετος,
αλλά ιδιαίτερα σημαντικός για
την ελληνική αριστερά, λόγος
που το ενδιαφέρον μας για
την επιτυχία των διαφόρων
εκδηλώσεων που διοργανώνει στη Ρώμη η πρωτοβουλία
La Nostra Europa (Η δική μας
Ευρώπη) είναι μεγάλο. Στο
σημερινό Ενημερωτικό Δελτίο
παρουσιάζεται τόσο η πολιτική δημόσια εκδήλωση που διοργανώνουν το transform! και
το ΚΕΑ όσο και το πρόγραμμα
άλλων δραστηριοτήτων που
φέρνουν κάτι από το άρωμα
των παλιών πανευρωπαϊκών
κινηματικών αντι-συνόδων, των
κινητοποιήσεων του αντιπαγκοσμιοποιητικού κινήματος και του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Φόρουμ. Ας ελπίσουμε ότι η διαδήλωση της Παρασκευής θα έχει
πάθος και οργή για τις αντιδημοκρατικές εξελίξεις στην ΕΕ,
καθώς και ότι θα συγκεντρώσει
αρκετό κόσμο, παρά το γεγονός
ότι το ευρωπαϊκό κίνημα είναι σήμερα διασπασμένο και λόγω της
εμπειρίας του ΣΥΡΙΖΑ πριν από
δύο χρόνια. Πάντως η ενότητα,
παρά τις διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές απόψεις, εξακολουθεί να είναι επίκαιρη. Ένα
δείγμα της δύναμής της σε εθνικό επίπεδο ήταν η μεγαλειώδης
συγκέντρωση γυναικών στους
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δρόμους της Μαδρίτης, στις 8
Μαρτίου, για την οποία γράφει η
Αγγελίνα Γιαννοπούλου.
Το 3ο Ενημερωτικό μας Δελτίο
αρχίζει με την «χρωστούμενη»
συνέντευξη του Νίκου Μπελαβίλα στη Μαρία Χαϊδοπούλου-Βρυχέα, τη Βαγγία Λυσικάτου και τον
Θανάση Λάγιο για τα πρωτοποριακά προγράμματα εκπαίδευσης
για προσφυγόπουλα που εγκαινίασε η προηγούμενη και συνεχίζει
η σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Για το προσφυγικό

ζήτημα, το ΙΝΠ σε συνεργασία
με το transform! ετοιμάζει διάφορες δραστηριότητες που θα
σας ανακοινωθούν το επόμενο
διάστημα.
Η υπόσχεση για την πραγματοποίηση και άλλων δραστηριοτήτων που κυοφορούνται εντός
του Απριλίου περιλαμβάνει και
εκδηλώσεις για τα πενήντα χρόνια από το πραξικόπημα της χούντας των συνταγματαρχών, που
θα διοργανώσει το ΙΝΠ, στην
Αθήνα και ελπίζουμε σε μία πόλη
της περιφέρειας.
Όμως, ο Απρίλης αρχίζει με ένα
διήμερο (Σάββατο 1 και Κυριακή
2 Απριλίου) φεστιβάλ ντοκιμα-

ντέρ, στον κινηματογράφο Τριανόν, για τους πληροφοριοδότες δημόσιου συμφέροντος, τους
γνωστούς whistleblowers. Το φεστιβάλ που συνοδεύεται από μια
πολύ ενδιαφέρουσα δημόσια συζήτηση με τίτλο «Σπάζοντας τον
κύκλο της διαφθοράς. Ο ρόλος
των πληροφοριοδοτών δημόσιου
συμφέροντος», η οποία διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Νίκος
Πουλαντζάς, την Ευρωομάδα
GUE/NGL και τον ευρωβουλευτή Στέλιο Κούλογλου. Περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε
στο κείμενο της Δώρας
Κοτσακά, η οποία θα συντονίσει και τη συζήτηση
του Σαββάτου.
Κάποιες ακόμα πληροφορίες σε σχέση με τη ζωή
του ΙΝΠ. Αυτή την περίοδο κάνει την πρακτική της
άσκηση μαζί μας η Κατερίνα Χαντζή, φοιτήτρια του
Παντείου Πανεπιστημίου
η οποία, εκτός της συμβολής της στην καθημερινή
λειτουργία του Ινστιτούτου,
συμμετέχει σε έρευνα για
θέματα που αφορούν την
οργάνωση των κομμάτων της
ριζοσπαστικής αριστεράς στην
Ευρώπη. Ταυτόχρονα, συνεχίζεται με ευθύνη του μέλους του
ΔΣ Μαρίας Καραμεσίνη και των
μελών του ερευνητικού προσωπικού Οδυσσέα Κωνσταντινάκου
και Αιμιλίας Κουκούμα η προετοιμασία του μεγάλου διεθνούς
συνεδρίου για τις Ανισότητες
που θα διοργανώσουμε προς το
τέλος του χρόνου, ενώ πραγματοποιήθηκε επαφή με την Έφη
Καλαμαρά, μέλος της ΠΓ του
ΣΥΡΙΖΑ για τον προγραμματισμό
επιμορφωτικών προγραμμάτων
και άλλων εκδηλώσεων για θέματα παιδείας. Να αναφέρουμε
εδώ ότι το ΙΝΠ έχει ήδη καταρτίσει και προτείνει αρμοδίως πρόΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ
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γραμμα επιμόρφωσης για θέματα
τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο
πιστεύουμε να πραγματοποιηθεί
το συντομότερο δυνατό.
Όπως θα διαβάσετε στο μικρό
κείμενο της Κατερίνας Τσατσαρώνη, ο διαδικτυακός τόπος του
Ινστιτούτου για τον οποίο φέρει
την ευθύνη έχει ήδη ανανεωθεί
και περιέχει πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου.
Αυτά για τον μήνα Μάρτιο.
Χ.Γο.

Συντακτική ομάδα: Αγγελίνα
Γιαννοπούλου, Χάρης Γολέμης,
Δώρα Κοτσακά - Καλαϊτζιδάκη,
Αιμιλία Κουκούμα, Οδυσσέας
Κωνσταντινάκος, Θανάσης Λάγιος, Βαγγία Λυσικάτου, Αντρέας
Μαράτος, Κατερίνα Τσατσαρώνη, Μαρία Χαϊδοπούλου-Βρυχέα.
Γραμματεία: Μαρία Καραβέλλα
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Συνέντευξη
Για ένα σχολείο
ενταξιακό που σέβεται τις
διαφορές και τις ανάγκες
των παιδιών
Συνέντευξη με τον Νίκο Μπελαβίλα*
ΕΡ. Προφανώς τα προγράμματα εκπαίδευσης που απευθύνονται στα προσφυγόπουλα
οφείλουν να έχουν και διαστάσεις που υπερβαίνουν την
απλή εκμάθηση δεξιοτήτων.
Ποιοι είναι οι άξονες που συγκροτούν τη στρατηγική της
εκπαίδευσης των παιδιών αυτών;
Η εκπαίδευση των παιδιών δεν
αντιμετωπίστηκε ως θέμα μόνο
εκμάθησης δεξιοτήτων. Η στρατηγική του ΥΠΠΕΘ ανατέθηκε σε
μια μεγάλη επιστημονική επιτροπή τον Μάρτιο του 2016 όσον
αφορά τη διατύπωση των προτάσεων με στόχο την ένταξη των
παιδιών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ο τότε υπουργός
Παιδείας πήρε μια σημαντική
απόφαση έγκαιρα, πριν ακόμη
κλείσει η Ειδομένη, πριν ακόμη
γνωρίζουμε πόσοι πρόσφυγες
θα έμεναν στη χώρα. Να ετοιμάσουμε την επόμενη μέρα της
ένταξης.
Αυτές οι προτάσεις αποτέλεσαν
τον κορμό για το πρόγραμμα
που ακολούθησε.Λάβαμε υπόψη τρείς βασικές παραμέτρους
στον σχεδιασμό:
α. τη ρευστότητα του προσφυγικού πληθυσμού (μετακίνηση
εντός της ενδοχώρας, αναχω-

ρήσεις προς άλλες χώρες κ.λπ.),
β. τη συγκέντρωση της πλειονότητας των παιδιών σε μεγάλους
αριθμούς στις δομές φιλοξενίας
της ενδοχώρας (πχ Σκαραμαγκάς 500 παιδιά σχολικής ηλικίας
κλπ), καθώς και
γ. το γεγονός ότι πολλά από
αυτά τα παιδιά είναι εκτός σχολικού πλαισίου τουλάχιστον 2
χρόνια και μερικά δεν έχουν καθόλου πάει σχολείο. Με βάση
αυτά τα δεδομένα, το 2016 -17
ορίστηκε ως «προενταξιακό»
έτος. Τα παιδιά που ζουν σε
δομές φιλοξενίας πολυάριθμων
προσφύγων φοιτούν σε τάξεις
υποδοχής (ΔΥΕΠ) σε απογευματινή ζώνη (14.00-18.00), σε
σχολεία που βρίσκονται πλησίον
των δομών φιλοξενίας. Τα παιδιά
που ζουν διάσπαρτα στις πόλεις
φοιτούν ή πρέπει να φοιτούν σε
πρωινές τάξεις υποδοχής στα
σχολεία της γειτονιάς τους. Από
το επόμενο σχολικό έτος θα
επιχειρηθεί η σταδιακή ένταξη
στις κανονικές τάξεις για όλα τα
παιδιά.
Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής, η Επιτροπή δημιούργησε ένα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των
προσφυγόπουλων αναλυτικό
πρόγραμμα και πρότεινε κατάλληλα εκπαιδευτικά υλικά για
τη διδασκαλία των ελληνικών ως
δεύτερης γλώσσας. Στις απογευματινές και πρωινές τάξεις
υποδοχής παρέχονται μαθήματα
ελληνικής και αγγλικής γλώσσας,
μαθηματικών και πληροφορικής
με στόχο είτε την πλήρη ένταξη των προσφυγόπουλων στο
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ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
από το επόμενο σχολικό έτος
είτε την ένταξή τους στο σχολικό σύστημα άλλης ευρωπαϊκής
χώρας, σε περίπτωση μετεγκατάστασης της οικογένειάς τους.
Σε αυτή τη μεταβατική φάση,
από τη ζωή στους καταυλισμούς
προς την ένταξη στο ελληνικό
εκπαιδευτικό σύστημα, οι βασικοί άξονες δεν είναι αμιγώς γνωστικοί αλλά έχουν χαρακτηριστικά προσαρμογής σε μία κανονικότητα της ηλικίας τους. Άρα
η δουλειά στα σχολεία, στοχεύει
να δημιουργήσει ένα σταθερό
πλαίσιο αναφοράς σε ένα ειρηνικό εκπαιδευτικό περιβάλλον,
ώστε τα παιδιά να μπορέσουν
να μπορέσουν να αποκτήσουν
συνήθειες σχολικής ρουτίνας, να
νοιώσουν ότι είναι ασφαλή, ότι
τους επιτρέπεται να είναι παιδιά
και να μαθαίνουν. Η εκπαίδευση
των παιδιών προσφύγων απαιτεί
από το ελληνικό εκπαιδευτικό
σύστημα μια ευελιξία και μια μετατόπιση της εστίασής του: από
ένα σχολείο γνωσιοκεντρικό να
γίνει ένα σχολείο ενταξιακό που
σέβεται τις διαφορές και τις ανάγκες των παιδιών. Όλων των παιδιών, όχι μόνο των παιδιών των
προσφύγων.
ΕΡ. Την τελευταία περίοδο
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης επιχείρησαν να δημιουργήσουν μια εικόνα έντονων
αντιδράσεων στο εγχείρημα
συμμετοχής των παιδιών των
προσφύγων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με βάση την
εμπειρία σας εσείς πώς θα περιγράφατε τη στάση της ελληΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ
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νικής κοινωνίας;
Η στάση της ελληνικής κοινωνίας δεν είναι ενιαία και ομοιογενής όπως σε κανένα κοινωνικό
θέμα άλλωστε. Όμως οι έντονες
αντιδράσεις ήταν μεμονωμένες.
Αν δούμε τους αριθμούς, έχουμε μόλις τρεις περιπτώσεις συλλόγων γονέων που αντέδρασαν
στην πρώτη φάση έναρξης των
μαθημάτων για τα προσφυγόπουλα, τον Οκτώβριο 2016 και λιγότερους από δέκα στη δεύτερη
φάση τον Ιανουάριο. Είναι πολύ
λίγες, σε ένα σύνολο 120 σχολείων. Εξ αυτών οι περισσότερες
περιπτώσεις ήσαν περιπτώσεις
όπου γονείς, ανήσυχοι, αναστατωμένοι από τις ψευδείς ειδήσεις
περί «υγειονομικής βόμβας» ζητούσαν εναγωνίως απαντήσεις.
Οι συζητήσεις, η ενημέρωση από
γιατρούς και εκπαιδευτικούς
τους καθησύχασαν και όλα τα
σχολεία άνοιξαν κανονικά. Μία
μοναδική περίπτωση, η γνωστή
περίπτωση του Νέου Ικονίου με
την επίθεση του υπόδικου βουλευτή της Χρυσής Αυγής, αποτέλεσε κατά τη γνώμη μου μία
αποτυχημένη προσπάθεια του
οργανωμένου ναζισμού να σηκώσει κεφάλι, μέσα στις γειτονιές
του Πειραιά. Υπερπροβλήθηκε
από τα ΜΜΕ αλλά γύρισε εναντίον τους, όταν η κοινή γνώμη
είδε τους ρατσιστές να χτυπούν
δασκάλους και μαθητές. Η ξεκάθαρη δημόσια θέση των εκπαιδευτικών, της αυτοδιοίκησης,
των συλλογικοτήτων και κομμάτων της Αριστεράς, αλλά και η
αποφασιστική στάση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΠΕΘ που
δεν έκανε ούτε ένα βήμα πίσω,

απέτρεψε εν τη γενέσει του αυτό
το άθλιο σχέδιο σε βάρος των
παιδιών, προσφυγόπουλων και
ελληνόπουλων.
Από την άλλη πλευρά, την περίοδο της έντασης της προσφυγικής
κρίσης (καλοκαίρι 2015 – Δεκέμβριος 2015 ) τα ΜΜΕ πρόβαλαν
μια εικόνα αλληλεγγύης και προσφοράς, η οποία ήταν πραγματική και όντως συγκλονιστική.
Τότε έμοιαζε να συμμετέχουν
όλοι και όλες. Ανάμεσα στα δύο
αυτά άκρα, της αρχικής εικόνας
ομοψυχίας και της προβαλλόμενης πάλι από τα ΜΜΕ εικόνας
του μίσους στο Πέραμα, αυτό
που δεν αναδείχθηκε - αν και έχει
ήδη συντελεστεί - είναι η σταδιακή συνειδητοποίηση της κοινωνίας ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες είναι εδώ και μεγάλος
αριθμός τους θα μείνει εδώ. Το
πρόγραμμα για τα σχολεία τους
έκανε ορατούς στην κοινωνία,
έθεσε χειροπιαστά το θέμα της
ένταξης τους στην εκπαίδευση
και στην κοινωνία.

λεία, ήταν ότι πιο ανθρωπιστικό
αλλά και ριζοσπαστικό έχει συμβεί σε μαζική κλίμακα στην Ελλάδα τα τελευταία δύο χρόνια. Την
ώρα που στην Ευρώπη, πολιτικοί
και κυβερνήσεις συναγωνίζονται
στο ποιος θα εκπέμψει πιο ρατσιστικό λόγο, ποιος θα χτίσει πιο
ψηλούς φράχτες, στην Ελλάδα
συνέβη το αντίθετο. Από τις επιχειρήσεις «Ξένιος Ζευς»και τους
ξυλοδαρμούς στην Ομόνοια, από
τους διεμβολισμούς λέμβων στα
νησιά και την εγκατάλειψη των
ναυαγίων, από την ηγεμονία της
Χρυσής Αυγής και των ταγμάτων
εφόδου που σκότωναν ή έδερναν
μετανάστες και Έλληνες παντού,
βρεθήκαμε στην ανατροπή του
παραδείγματος. Στην υποδοχή
και εντέλει στη σταδιακή ένταξη.

ΕΡ. Η αλληλεγγύη και η ισότητα βρίσκονται στον αξιακό
πυρήνα της αριστεράς. Τελικά,
η ένταξη των παιδιών αυτών
στην εκπαιδευτική διαδικασία
αποτελεί μια συνθήκη για να
πάρουν σάρκα και οστά οι αξίες αυτές;

Η αντιστροφή της εικόνας οδήγησε εκτός των άλλων και σε μία
αντιστροφή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ελληνικό παράδειγμα, της
μεγάλης κοινωνικής αλληλεγγύης
στους πρόσφυγες, ενέπνευσε κινήματα και συλλογικότητες, τους
βοήθησε να υψώσουν και αυτοί
το ανάστημα τους, απέναντι στις
ξενοφοβικές πολιτικές στους τόπους τους. Η πρόσφατη γιγαντιαία διαδήλωση της Βαρκελώνης
ενάντια στην πολιτική Ραχόι για
το μεταναστευτικό είναι ένα στιγμιότυπο αυτής της θετικής αντανάκλασης στην Ευρώπη.

Δεν νομίζω ότι συνιστά υπερβολή
να παραδεχτούμε πως η στάση
της ελληνικής κοινωνίας απέναντι
στο προσφυγικό και στη συνέχεια
η θετική στάση της που επέτρεψε το επόμενο βήμα, την ένταξη
των προσφυγόπουλων στα σχο-

*Ο Νίκος Μπελαβίλας είχε μαζί
με τις πανεπιστημιακούς Λίνα Βεντούρα και Αλεξάνδρα Ανδρούσου, την ευθύνη του συντονισμού
της Επιστημονικής Επιτροπής για
τα Παιδιά των Προσφύγων του
ΥΠΠΕΘ.
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ΚΕΑ
-ο Πάολο Φερέρο, γενικός γραμματέας της Κομμουνιστικής ΕπαΕκδηλώσεις για τα 60 χρόνια νίδρυσης, αντιπρόεδρος του ΚΕΑ
από την υπογραφή της συνθή- -ο Βάλτερ Μπάϊερ, συντονιστής
κης της Ρώμης για τη δημιουργία του transform! europe
-η Φραντσέσκα Κιαβάτσι, πρόετης ΕΟΚ
δρος της οργάνωσης ARCI
-η Μόνικα ντι Σίστο, μέλος της
Ρώμη, 23-25 Μαρτίου 2017
καμπάνιας stop TTIP/CETA
Αρχίζουν την Πέμπτη,
στη Ρώμη, οι δραστηριότητες της πρωτοβουλίας
La Nostra Europa, στην
οποία αναφερθήκαμε
και στο προηγούμενο
φύλλο μας που περιείχε
και την κοινή διακήρυξη
των οργανώσεων που
έχουν αναλάβει την ευθύνη της διοργάνωσης
αυτών των δραστηριοτήτων (βλέπε το αναλυτικό πρόγραμμα που
περιέχει εργαστήρια,
συνελεύσεις, δημόσιες
εκδηλώσεις και διαδηλώσεις).
LA NOSTRA EUROPA (Η ΔΙΚΗ
ΜΑΣ ΕΥΡΩΠΗ)

Στο πλαίσιο αυτής της
τριήμερης πανευρωπαϊκής συνάντησης κινημάτων, συνδικάτων,
κομμάτων και πολιτών,
το transform! europe
(στο οποίο, ως γνωστόν,
μετέχει το ΙΝΠ) και το
Κόμμα Ευρωπαϊκής Αριστεράς
(ΚΕΑ) διοργανώνουν, την Πέμπτη
23 Μαρτίου, δημόσια εκδήλωση
με θέμα: «Μια Ευρώπη για τους
λαούς και από τους λαούς», στην
οποία θα μιλήσουν:
-ο Αλέξης Τσίπρας
-ο Γκρέγκορ Γκίζι, πρόεδρος του
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-ο Ρομπέρτο Μουζάκιο, μέλος
του κόμματος Altra Europa
Στις εκδηλώσεις αναμένεται η
συμμετοχή πλήθους κόσμου και
μεταξύ αυτών Ελλήνων και Ελληνίδων από την Ιταλία, αλλά
και την Ελλάδα που θα πάνε στη
Ρώμη με διάφορα μεταφορικά
μέσα.
Δείτε το
πρόγραμμα
των εκδηλώσεων εδώ.
Χ.Γο.

-η Μάργκα Φερέ, συντονίστρια
της Επιτροπής Προγράμματος
της Ενωμένης Αριστεράς Ισπανίας
-εκπρόσωπος της γραμματείας
της FIOM
-ο Λορέντσο Μαρσίλι, μέλος του
DIEM 25
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ
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1&2 Απριλίου, Αθήνα
Κινηματογράφος «Τριανόν» (Κοδριγκτώνος 21 και Πατησίων
101, ΜΕΤΡΟ Βικτώρια)

σταθερές ή αυξανόμενες. Είναι
προφανές ότι δεν μπορεί να
υπάρξει στοιχειώδης κοινωνική
δικαιοσύνη, ούτε σοβαρή βελτίωση των δημόσιων οικονομικών
στις περισσότερες ευρωπαϊκές
χώρες, αν συνεχιστεί η φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή των
μεγάλων επιχειρήσεων, καθώς
και των πλουσιότερων πολιτών
τους οι οποίοι επιπλέον φορολογούνται με χαμηλούς συντε-

Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς σε συνεργασία
με την Ευρωομάδα της
Αριστεράς (GUE/NGL)
και τον ευρωβουλευτή
Στέλιο Κούλογλου διοργανώνουν το εν λόγω
φεστιβάλ με σκοπό να
αναδείξουν την άμεση
συνάρτηση της προστασίας των wistleblowers
με την αντιμετώπιση των
πρακτικών φοροδιαφυγής
και φοροαποφυγής από
την πλευρά πολυεθνικών
επιχειρήσεων, τραπεζών
αλλά και κρατών.
Η φοροαποφυγή των
μεγάλων πολυεθνικών
εταιριών, καθώς και οι
σκανδαλώδεις πρακτικές
συγκεκριμένων χωρών
και τραπεζών έχουν ως
αποτέλεσμα τη διαρκώς διευρυνόμενη ανισοκατανομή του
πλούτου. Την ίδια στιγμή που ο
πλούτος υπέρ-συγκεντρώνεται
σε όλο και λιγότερα πρόσωπα,
διαρκώς αυξανόμενος, η λιτότητα πλήττει τους πλέον αδύναμους, των οποίων οι φοροδοτικές υποχρεώσεις παραμένουν

λεστές.
Ακόμα και εντός της ΕΕ συγκεκριμένα κράτη λειτουργούν ως
φορολογικοί παράδεισοι στερώντας από τους εταίρους τους
τεράστιας κλίμακας φορολογικά
έσοδα και τη δυνατότητα να φορολογήσουν τους πιο πλούσιους
πολίτες τους. Είναι ενδεικτικό

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
ΜΕ ΘΕΜΑ «ΣΠΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ
ΚΥΚΛΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ: Ο
ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΟΔΟΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ»

ότι μόνο για την ΕΕ το ετήσιο
κόστος φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής ανέρχεται σε 1
τρισ. ευρώ τον χρόνο. Πρόσφατα, τεράστια οικονομικά σκάνδαλα, όπως τα Panama papers
και πριν από αυτά τα Lux leaks,
επανέφεραν τη συζήτηση στο
προσκήνιο. Οι παραπάνω πρακτικές καλύπτονται και ενισχύονται από μία ηθικά αντεστραμμένη εχεμύθεια που τις καθιστά
εφικτές και
είναι χρήσιμο
να θυμόμαστε ότι τίποτα
δεν θα είχε
γίνει γνωστό
αν κάποιοι ιδιαίτερα γενναίοι άνθρωποι,
γνωστοί ως
whistleblowers
(πληροφοριοδότες δημόσιου συμφέροντος), δεν
έβρισκαν το
θάρρος να δώσουν τα σχετικά στοιχεία στη
δημοσιότητα
με τεράστιο
κόστος για
τους ίδιους και
τους οικείους
τους.
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η στάση των κυβερνήσεων είναι καθοριστική. Ένα
πολύ σημαντικό θέμα είναι το
να υποχρεωθούν οι πολυεθνικές εταιρείες να δημοσιεύουν
τις οικονομικές τους δραστηριότητες ανά χώρα μαζί με τον
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φόρο που πλήρωσαν σε αυτές,
παράλληλα με την υιοθέτηση νομοθεσίας για την προστασία των
whistleblowers. Παντού οι πληροφοριοδότες αντιμετωπίζουν
τεράστια προβλήματα, από τον
Τζούλιους Ασάνζ και
τον Έντουαρτ Σνόουντεν, έως τους οικονομικούς πληροφοριοδότες (όσους δηλαδή
αποκαλύπτουν μέσω
διαρροών και καταδικάζουν οικονομικά
εγκλήματα). Αυτοί
οι άνθρωποι πρέπει
να τιμώνται και να
επιβραβεύονται στη
βάση του κατάλληλου
θεσμικού πλαισίου,
τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό
επίπεδο, αντί να καταστρέφεται η ζωή
τους, να στέλνονται
σε δίκες και να απειλούνται με
φυλακές.
Το φεστιβάλ ταινιών αποσκοπεί στην ενημέρωση του κοινού
ως προς τα παραπάνω, ενώ η
εκδήλωση θέτει ως στόχο την
ανταλλαγή απόψεων σχετικά με
τους τρόπους με τους οποίους,
τόσο η Ελλάδα όσο και η ΕΕ, θα
μπορούσαν να εξασφαλίσουν τη
νομική προστασία των πληροφοριοδοτών. Πιστεύουμε ότι αυτή η
συζήτηση μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επωφελής και χρήσιμη,
στα πλαίσια της προετοιμασίας
νομοσχεδίου με αντικείμενο την
προστασία των whistleblowers
από το Υπουργείο Δικαιοσύνης
και τη Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς.

Στην εκδήλωση (1η Απριλίου,
7.30 μ.μ) με τίτλο «Η προστασία
των whistleblowers, όπλο κατά
της διαφθοράς και η σημασία
της για την αντιμετώπιση της
φοροαποφυγής των πολυεθνι-

Κινηματογράφος ΤΡΙΑΝΟΝ
Κοδριγκτώνος 21 και Πατησίων
101 (ΜΕΤΡΟ Βικτώρια)
A leak in Paradise του David
Leloup με θέμα τη ζωή του πληροφοριοδότη Rudolf Elmer από
τη στιγμή που αποφάσισε να
αποκαλύψει τα μυστικά της ελβετικής τράπεζας Julius Bär. Η
προβολή θα γίνει παρουσία του
ιδίου και στη συνέχεια θα απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού.
Citizenfour της Laura Poitras
Whistleblowers, the modern
heroes του Στέλιου Κούλογλου
A Good American του Friedrich
Mose
για το πρόγραμμα του φεστιβάλ
πατήστε εδώ
Δ.Κ.

κών» θα μιλήσουν οι Χριστόφορος Βερναρδάκης, υπουργός
Επικρατείας), Ρούντολφ Έλμερ
(Rudolf Elmer), whistleblower
Ελβετική Τράπεζα, Julius Bar,
Στέλιος Κούλογλου, ευρωβουλευτής GUE/NGL, μέλος της
εξεταστικής επιτροπής για τη
φοροαποφυγή & φοροδιαφυγή
του ευρωκοινοβουλίου, Βιρζινί Ροζιέρ (Virginie Rozière), ευρωβουλευτής S&D, μέλος της
εξεταστικής επιτροπής για τη
φοροαποφυγή & φοροδιαφυγή
του ευρωκοινοβουλίου.
Κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ
θα προβληθούν οι ταινίες:
Σάββατο και Κυριακή, 1 & 2
Απριλίου 2017, ώρα 6.00 μμ

8Η ΜΑΡΤΗ, OI ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΤΕΚΤΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ:
από την Plaza de Cibeles ως
την Plaza de España όλα βάφτηκαν μωβ!
Στη Μαδρίτη, η Παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας ήταν μια μέρα
γεμάτη χρώματα, συνθήματα και
χαμόγελα. Από νωρίς το πρωί
της 8ης Μάρτη, η πρωτεύουσα
της Ισπανίας είχε κάτι ξεχωριστό. Στην Puerta del Sol, από το
πρωί μέχρι το μεσημέρι, η οργάνωση «Ve-la luz» (Asociación
Ve-la luz) για την υπεράσπιση
γυναικών και παιδιών που επέζησαν από περιστατικά έμφυλης
βίας και κακοποίησης είχε οργανώσει καμπάνια ενημέρωσης για
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ
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ντα φεμινίστριες. Διεθνής απεργία ενάντια στην ετεροπατριαρχία». Οι γυναίκες της Μαδρίτης
βγήκαν στους δρόμους για ίσα
δικαιώματα σε μια διαδήλωση
που χαρακτηρίστηκε πραγματικά
ιστορική, λόγω της απροσδόκητης μαζικότητάς της!

τις γυναίκες – θύματα έμφυλης
βίας με ομιλίες από συγγενείς και
φίλες/ους θυμάτων. Το περίπτερό τους είχε ενημερωτικό υλικό
και γυναίκες-μέλη της πρωτοβουλίας καλούσαν τον κόσμο
που περνούσε από την κατάμεστη πλατεία να στηρίξει την καμπάνια της οργάνωσης. «Ni una
menos» (ούτε μία λιγότερη), το
κίνημα που ξεκίνησε από την Αργεντινή ως απάντηση στις γυναικοκτονίες συναντάει τους αγώνες των γυναικών στην Πολωνία

ντια στην κατάργηση του νόμου
για την ενδοοικογενειακή βία και
στο Μουμπάι της Ινδίας υπέρ της
ασφάλειας των γυναικών.
Οι προσυγκεντρώσεις είχαν
προγραμματιστεί για τις 6 το
απόγευμα και το σημείο συνάντησης ήταν η πλατεία Cibeles,
όπου βρίσκεται και το δημαρχείο.
Πολιτικά κόμματα, συνδικάτα,
αυτόνομες ομάδες και πολλές
φεμινιστικές οργανώσεις από
όλο το φάσμα της κοινωνικής
αριστεράς συναντήθηκαν για να

Η διαδήλωση ξεκίνησε υπό τους
ρυθμούς του «Lisístrata», της φεμινίστριας ράπερ Gata Cattana
-που χάσαμε πολύ πρόσφατακαι οι χιλιάδες κόσμου πλημμύρισαν με συνθήματα το κέντρο
της Μαδρίτης. Παρόλο που η
αστυνομία έκλεισε τον δρόμο
που υπό κανονικές συνθήκες
θα ακολουθούσε η πορεία, οι
διαδηλώτριες και οι διαδηλωτές
κατάφεραν να συνεχίσουν μέσω
διαφορετικής διαδρομής για να
βρεθούν σε έναν από τους πιο
κεντρικούς δρόμους της πόλης,
την Gran Via. Όσο εντυπωσιακή φαινόταν αυτή η διαδήλωση
για κάποια που δεν γνωρίζει την
πολιτική παράδοση του φεμινιστικού κινήματος στην Ισπανία,
αλλό τόσο ήταν ακόμα και για
τους ίδιους τους Μαδριλένους
και τις Μαδριλένες.

Οι Ισπανοί σύντροφοι και συντρόφισσές μας από την «Ενωμένη Αριστερά» (Izquierda Unida)
ενθουσιασμένοι με τη μαζικότητα, τη μαχητικότητα, την ποικιλομορφία και την ένταση της
διαδήλωσης δεν έκρυψαν την
αδυναμία τους να προβλέψουν
τη δυναμική που αναδύεται μέσα
από το φεμινιστικό κίνημα αυτή
την περίοδο, η οποία άρχισε να
ενάντια στην απαγόρευση των διαδηλώσουν υπό το κεντρικό
εμφανίζεται κυρίως με την εκλοαμβλώσεων, στην Ρωσία ενά- σύνθημα «Μαζί και δυνατές, πάγή Trump στην προεδρία των
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ / ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
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ΗΠΑ. και τη διαδήλωση των γυναικών τον Ιανουάριο. H Μάργκα
Φερέ, συντονίστρια του πολιτικού προγράμματος της Izquierda
Unida και μέλος της Εκτελεστικής
Γραμματείας του Κόμματος της
Ευρωπαϊκής Αριστέρας, φανερά
ικανοποιημένη από τη μαζικότητα
της διαδήλωσης, εξέφρασε την
μεγάλη της αγωνία για το πώς
μπορεί η ριζοσπαστική αριστερά να αγκαλιάσει πραγματικά
αυτήν την εκ νέου ανάδυση του
φεμινιστικού κινήματος, αλλά και
να συμβάλει με τις δυνάμεις της
στην ενίσχυσή και εξάπλωσή του.
Μα δεν ήταν μόνο η μαζικότητα
που χαρακτήριζε αυτήν τη διαδήλωση. Η συντριπτική πλειονότητα των διαδηλωτριών ήταν νέες
γυναίκες και κορίτσια γεμάτες
απίστευτη οργή εναντίον ενός
συστήματος που εξακολουθεί
να μας καταπιέζει, ιεραρχώντας
μας ως κατώτερες, στο σπίτι, στη
δουλειά, στο πανεπιστήμιο, στον
δρόμο, στα clubs, στα σωματεία
και στα κόμματα. Στις 8 Μάρτη
αυτή η οργή φάνηκε να μετουσιώνεται σε μια δημιουργική δύναμη
ηχηρής αμφισβήτησης και διεκδίκησης μέσα από τα συνθήματα,
τα τραγούδια, τις φωνές και τα
χαμόγελα αυτών των γυναικών:
«Γυναίκες ενωμένες, ποτέ νικημένες» (Mujeres unidas jamás serán
vencidas)! Αν μας σκοτώνουν,
μας παρενοχλούν, αν αντιμετωπίζουμε διακρίσεις, επιθέσεις και
μισθολογικές διαφορές, τότε να
παράξουν και χωρίς εμάς, σύμφωνα με ένα από τα συνθήματα
της διαδήλωσης.

και κάλεσμα για συμμετοχή στην
απεργία, της οποίας όμως πολλές γυναίκες δεν μπορούσαν να
συμμετέχουν. Είναι αυτές οι γυναίκες που δουλεύουν σε επισφαλείς, κακοπληρωμένες, και χωρίς
κανένα εξασφαλισμένο δικαίωμα,
θέσεις εργασίας. Ας μην ξεχνάμε πως η Ισπανία, αν και χωρίς
Μνημόνιο, είναι μια χώρα διαλυμένη από τη λιτότητα και τις δημοσιονομικές προσαρμογές που
επιτάσσει η Κομισιόν. Πολλές
από αυτές τις γυναίκες ωστόσο
βρέθηκαν στις 7 το απόγευμα
στην πλατεία Cibeles. Και αυτό
είναι σπουδαίο. Το χαμόγελό τους
τα έλεγε όλα. ¡“El feminismo es
imparable”!
Περισσότερες φωτογραφίες μπορείτε να βρείτε εδώ.
Α.Γ.

Η ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
ΤΟΥ ΙΝΠ
Για τις δραστηριότητες, τα νέα
καθώς και τις θεματικές εργασίας του Ινστιτούτου μπορείτε να
ενημερώνεστε και από τις σελίδες του ΙΝΠ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Ινστιτούτο
Νίκος Πουλαντζάς έχει εδώ και
καιρό τη δική του ιστοσελίδα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
https://poulantzas.gr/, μέσω της
οποίας μπορείτε να περιηγηθείτε στις εκδηλώσεις, στις εκδόσεις του, στα ενημερωτικά δελτία, καθώς και να
διαβάσετε άρθρα ποικίλων θεματικών. Παράλληλα, λειτουργεί η σελίδα μας στο facebook
(InstitoutoNicosPoulantzas) ενώ
μπορείτε να ενημερώνεστε τόσο
για τα τρέχοντα νέα του ΙΝΠ
όσο και του δικτύου trasnfrorm!
και από το twitter (https://twitter.
com/Poulantzas_Inst) . Για να
ακούσετε τα ηχητικά αρχεία
των εκπομπών «Θεωρία στον
αέρα», που διοργάνωνε το ΙΝΠ
σε συνεργασία με το Κόκκινο
105,5 μπορείτε να επισκεφθείτε την σελίδα μας στο
SoundCloud (https://soundcloud.
com/poulantzas).Τέλος, οι βιντεοσκοπημένες εκδηλώσεις
του ΙΝΠ, βρίσκονται στη σελίδα
μας στο Vimeo (Institouto Nicos
Poulantzas)
K.T.

Την ίδια μέρα το πρωί, υπήρχε

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

