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editorial
Δεν είναι καλό να κυκλοφορεί
το Ενημερωτικό Δελτίο του Φεβρουαρίου στις αρχές Μαρτίου,
έστω και αν η καθυστέρηση δεν
είναι μεγάλη. Αν θυμάμαι καλά,
μάλιστα, αυτή είναι η δεύτερη
φορά που συμβαίνει από την
αρχή της έκδοσής του, δεδομένου ότι στο Ινστιτούτο κάνουμε
ό, τι μπορούμε για να τηρούμε
τις προθεσμίες στη βάση του
προγραμματισμού μας. Αιτία
της συγκεκριμένης χρονικής
παρέκκλισης ήταν ένα προσωπικό πρόβλημα του φίλου Νίκου
Μπελαβίλα, ο οποίος θα
έδινε τη συνέντευξη στο
παρόν τεύχος. Η ελπίδα
μας ότι το πρόβλημα θα
ξεπερνιόταν σύντομα,
μας εμπόδισε να αναζητήσουμε κάποιο άλλο
πρόσωπο με αποτέλεσμα, πέρα από τη καθυστέρηση της κυκλοφορίας του, το Ενημερωτικό
Δελτίο να μην περιέχει
την καθιερωμένη συνέντευξη, για πρώτη φορά
στην ιστορία του. Η συνέντευξη του Νίκου θα
δημοσιευτεί σε επόμενο τεύχος.
Τον μήνα που πέρασε, οι δραστηριότητες του ΙΝΠ ήταν πολλές, ενδιαφέρουσες και-κάτι
πολύ σημαντικό-δεν περιορίστηκαν μόνο στην Αθήνα. Κυρίαρχη θέση σ’ αυτές κατέχει
η διάλεξη του διακεκριμένου
Καναδού συγγραφέα Ντέιβιντ
Μπόλιερ για τα κοινά, ένα από
τα καινοτόμα πεδία ενδιαφέροντός μας κατά τα τελευταία
τέσσερα χρόνια, όπως γράφει η
Δώρα Κοτσακά, η οποία φέρει
την ευθύνη του συγκεκριμένου
τομέα στο Ινστιτούτο. Η διάλεξη
μαγνητοσκοπήθηκε και έχει ήδη
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας
Με την προαναφερθείσα διάλεξη, εγκαινιάσαμε και το νέο
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χώρο εκδηλώσεων που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου στο
οποίο στεγαζόμαστε, εδώ και
λίγους μήνες.
Εξ’ ίσου σημαντικές ήταν οι εκδηλώσεις στην περιφέρεια, με
πρώτη αυτή που έγινε, στις 30
Ιανουαρίου στην Πάτρα με θέμα
«Ευρώπη-ΗΠΑ: Μια νέα εποχή;». Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στην κατάμεστη
αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου στην Πλατεία Γεωργίου, μίλησαν οι Σία Αναγνωστοπούλου,

καθηγήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και βουλευτής Αχαΐας
του ΣΥΡΙΖΑ, ο δημοσιογράφος
Γιώργος Καπόπουλος και ο Παντελής Κυπριανός, καθηγητής
στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η
μαγνητοσκόπηση της εκδήλωσης θα αναρτηθεί σύντομα στον
ιστότοπο του Ινστιτούτου. Πέρα
από την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση που ακολούθησε
τις εισηγήσεις, η εκδήλωση είχε
ένα σημαντικό «παραπροϊόν»:
τη συλλογή περισσότερων από
εξήντα υπογραφών από πρόσωπα που δήλωσαν το ενδιαφέρον
τους να δημιουργήσουν στην
Πάτρα Όμιλο Φίλων του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς. Αυτή
η σημαντική εξέλιξη ελπίζουμε
ότι θα ολοκληρωθεί το συντο-

μότερο δυνατόν.
Όπως μας ενημερώνει η Βαγγία
Λυσικάτου, η δεύτερη σημαντική, εκτός Αθηνών, εκδήλωση
έγινε στις 17 Φεβρουαρίου στη
Χαλκίδα, με θέμα «Η δημοκρατία σε κρίση» και ομιλητή τον
Μάκη Κουζέλη, καθηγητή στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος του Δ.Σ του Ινστιτούτου.
Πρόκειται για την πρώτη από
σειρά εκδηλώσεων του ΙΝΠ
που θα πραγματοποιηθούν στην
Χαλκίδα, μετά από αίτημα της
Νομαρχιακής Επιτροπής Εύβοιας του ΣΥΡΙΖΑ.
Εξαιρετικά επιτυχημένη από
πλευράς τόσο περιεχομένου,
όσο και προσέλευσης κόσμου
ήταν η εκδήλωση με θέμα «Οι
εξελίξεις στην Τουρκία και οι
διεθνείς επιπτώσεις τους»,
που έγινε στη Θεσσαλονίκη,
στις 22 Φεβρουαρίου από το
ΙΝΠ, σε συνεργασία με τον
δραστήριο Όμιλο Φίλων του
Ινστιτούτου στη Θεσσαλονίκη. Στην εκδήλωση, για την
οποία γράφει ο συντονιστής
του Ομίλου Φίλων, καθηγητής
Γιώργος Στάμου, μίλησαν η Σία
Αναγνωστοπούλου και ο Αχμέτ
Ινσέλ, ομότιμος καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο της Σορβόνης και
στο Πανεπιστήμιο Γαλατά Σαράι
της Τουρκίας.
Εν τω μεταξύ, οι πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη συνεχίζουν να είναι κρίσιμες. Στη χώρα μας κυριαρχεί
η αγωνία που σχετίζεται με τις
διαπραγματεύσεις κυβέρνησης-δανειστών για τη δεύτερη
αξιολόγηση, ενώ η ίδια αγωνία
υπάρχει για τα αποτελέσματα
των εκλογών που θα διεξαχθούν το επόμενο διάστημα σε
Ολλανδία, Γαλλία και Γερμανία,
οι οποίες-μετά το Brexit, αλλά
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ
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και την εκλογή του Ντόναλντ
Τραμπ στη θέση του προέδρου
των ΗΠΑ- θα επηρεάσουν με τον
ένα ή άλλο τρόπο την κατάσταση στην ευρωζώνη και την ΕΕ.
Η πορεία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, η οποία φέτος συμπληρώνει εξήντα χρόνια από
την έναρξή της που έγινε με τη
Συνθήκη της Ρώμης η οποία δημιούργησε την ΕΟΚ, απασχολεί
τα κόμματα όλου του πολιτικού
φάσματος, τα συνδικάτα και τα
κινήματα σε όλη την Ευρώπη των
χωρών-μελών.
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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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
ΔΙΑΛΕΞΗ ΤΟΥ ΝΤΕΙΒΪΝΤ
ΜΠΟΛΙΕΡ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Η
ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΠΙΝΟΗΣΗ
ΕΝΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΑ»
Αίθουσα εκδηλώσεων
Κεραμεικού 46,
Αθήνα 14 Φεβρουαρίου
Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς
διοργάνωσε ανοιχτή εκδήλωση
με ομιλητή τον Ντέιβιντ Μπόλιερ,
ερευνητή
και
συγγραφέα
πλήθους βιβλίων σχετικά με
τα Κοινά περιλαμβανομένου
και του πρόσφατα εκδοθέντος

στα ελληνικά «Κοινά, Μία
σύντομη
εισαγωγή»
(στα
αγγλικά «Think like a Commoner»). Είναι συνιδρυτής του Commons Strategy Group, το οποίο
συντονίζει τις πρωτοβουλίες
σε διεθνές επίπεδο σχετικά
με την «οικονομία των κοινών»
και Διευθυντής του Reinventing the Commons Program στο
Schumacher Center for a New
Economics (ΗΠΑ). Η θεματική
των «Κοινών» εντάσσεται στην

ερευνητική ενασχόληση του
Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς
τα τελευταία τέσσερα χρόνια
με έμφαση στο νερό και τη
διαχείριση του, τα ψηφιακά
κοινά και τις εφαρμοσμένες
πολιτικές στον τομέα των
Κοινών Αγαθών. Η ομιλία
του Μπόλιερ είχε ως στόχο
να συμπληρώσει την εικόνα
εστιάζοντας στην επιτακτική
ανάγκη εκ νέου επινόησης ενός
νομικού πλαισίου για τα κοινά.
Όπως
υποστήριξε,
η
ανάπτυξη του τομέα των
Κοινών τόσο σε οικονομικό
όσο και πολιτικό-κοινωνικό
επίπεδο,
αντιμετωπίζει
σοβαρά εμπόδια στη βάση του

ισχύοντος νομικού πλαισίου. Τα
υπάρχοντα κρατικά συστήματα
έχουν συμβιβαστεί με τα
πανίσχυρα χρηματοπιστωτικά
συμφέροντα
σε
βαθμό
κοινωνικά
δυσλειτουργικό.
Είναι πλέον απαραίτητο να
μετασχηματίσουμε το κράτος,
ώστε να μας υπηρετεί ως
ένας αξιόπιστος διαχειριστής
του κοινού μας πλούτου.
Ωστόσο, αυτό είναι αδύνατο,
εκτός εάν εμείς μπορέσουμε
να αναπτύξουμε νέες μορφές
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δημοκρατικής
συμμετοχής
και διακυβέρνησης. Η ψήφος,
τα πολιτικά κόμματα, οι
δημόσιες διαμαρτυρίες και η
υποψηφιότητα για εκλόγιμες
θέσεις δεν επαρκούν πια για
να εξαναγκάσουν το κράτος να
κάνει αυτό που χρειάζεται. Εδώ
είναι που υπεισέρχεται το θέμα
των κοινών αγαθών: μπορεί να
μας βοηθήσει να επινοήσουμε
νέες μορφές δημοκρατικής
χειραφέτησης όχι μόνο σε
ειδικά ζητήματα, αλλά και στην
επανεπινόηση του κράτους.
Επισήμανε ότι η λειτουργία των
κρατών υπό την επικυριαρχία
του
νεοφιλελεύθερου
υποδείγματος
σε
καμία

περίπτωση δεν ευνοεί –ενώ
αντίθετα συχνά ποινικοποιείτην εξάπλωση του χώρου
που καταλαμβάνουν τα Κοινά
στην οικονομική και κοινωνική
σφαίρα. Η οικονομική ανάπτυξη
επιδιώκεται μέσω αρπακτικών
πρακτικών περίφραξης και οι
κρατικές πολιτικές δεν κατέχουν
τα θεσμικά και νομικά εργαλεία
προκειμένου να αναγνωρίσουν
–και να προστατεύσουν- την
πραγματική αξία που παράγεται
στον τομέα τον Κοινών, ακόμα
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ
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και όταν αυτό συνιστά πολιτική
επιλογή. Με αυτά τα δεδομένα
όσες/οι υιοθετούν τις πρακτικές
των Κοινών υποχρεώνονται
να μηχανευτούν ευρηματικούς
τρόπους
διείσδυσης
στο
νομικό πλαίσιο, όταν αυτό
είναι δυνατό, προκειμένου να
προστατεύσουν την ικανότητά
τους να διαχειρίζονται από
κοινού τους πόρους της
κοινότητας.
Ωστόσο,
κάτι
τέτοιο δεν επαρκεί και σε αυτή
τη βάση ο ομιλητής αναγνώρισε
ως καίριο στόχο τη δημιουργία
ενός θεσμικού περιβάλλοντος
που θα παράσχει νομική
σταθερότητα και προστασία
στις πρακτικές των Κοινών.
Αναφέρθηκε στην ιδέα ίδρυσης
«ενώσεων όσων έχουν έννομο
συμφέρον»
(stakeholder
trusts) στον κοινό πλούτο. Οι
πολίτες πρέπει να πιέσουν
τους νομοθέτες να ψηφίσουν
την ίδρυση μιας ανεξάρτητης
αρχής για τη διαχείριση των
κοινών πόρων, όπως το
πετρέλαιο, τα ορυκτά, το νερό
και η πολιτιστική κληρονομιά.
Μια τέτοια ένωση μπορεί να
δράσει σαν ένας υπεύθυνος
επιστάτης των κοινών αγαθών
και, σε ορισμένες περιπτώσεις,
να παράξει έσοδα που θα
μοιράζονται στους δικαιούχους.
Μακροπρόθεσμα, ο έλεγχος
πάνω σε όλα τα είδη αγαθών
–αγροτική
και
διατροφική
διανομή, αστικές υποδομές
όπως το WiFi, η ανανεώσιμη
ενέργεια, η εκπαίδευση, το
λογισμικό, οι υπηρεσίες των
πόλεων και άλλα– μπορεί
εύκολα να αναβαθμιστεί σε ένα
σύστημα βασισμένο στα κοινά
(δεκάδες τέτοια παραδείγματα
διερευνώνται διεξοδικά στην
ανθολογία κειμένων του ίδιου

και της S. Helfrich, «Patterns
of Commoning», το οποίο
μπορείτε να «κατεβάσετε»
ελεύθερα
στο
www.patternsofcommoning.org)
Στη συνέχεια δεν απέφυγε να
αναφερθεί στην παραδοξότητα
που
εμπεριέχει
αυτή
η
προσπάθεια.
Προσπαθούμε
να δημιουργήσουμε μία νέα
τάξη πραγμάτων με γνώμονα
τα
Κοινά
μηχανευόμενοι/
ες δημιουργικά κόλπα στο
θεσμικό επίπεδο (hacks of
laws). Η αντίφαση βρίσκεται
στο ότι το παρόν νομικό
πλαίσιο έχει ως θεμελιακούς
άξονες τα ατομικά δικαιώματα,
την ατομική ιδιοκτησία, τις
αγορές και την κρατική
εξουσία. Παρόλα αυτά σε
παγκόσμιο επίπεδο μπορούμε
να εντοπίσουμε μία καθόλα
αξιόλογη σειρά επιτυχημένων
νομικών προσαρμογών που
αφορούν τύπους συμβολαίων
ή
συμφωνητικών,
trusts,
συνεταιρισμών, αυτοδιοίκησης,
πνευματικών
δικαιωμάτων,
πατεντών και άλλων νομικών
μορφών
που
επιδιώκουν
να
προστατεύσουν
τους
κοινούς
πόρους
και
τις
κοινωνικές
πρακτικές
που
τους
προϋποθέτουν.
Πολλοί υποστηρίζουν ότι αυτές
οι πειραματικές προσπάθειες
και ανιχνεύσεις συνιστούν μία
νέα, ακόμα μη αναγνωρισμένη,
καινοτομία στην κοινωνικόπολιτική και νομική σφαίρα που
θα μπορούσε να περιγραφή ως
«Νομικό πλαίσιο για τα Κοινά».
Μία προσπάθεια υπέρβασης
των
περιορισμών
του
συμβατικού νομικού πλαισίου και
τρόπου διακυβέρνησης, καθώς
και της γραφειοκρατίας. Στόχος

η κατοχύρωση και ανάπτυξη
νέων νομικών μορφών και
αδειών στη βάση των Κοινών.
Χρειαζόμαστε νέους τύπους
αποτελεσματικών
νομικών
εργαλείων που θα βοηθήσουν
στην «επώαση», συντήρηση
και υπεράσπιση των Κοινών.
Ο Μπόλιερ υποστηρίζει ότι
πρόκειται για μία ουσιώδης και
απολύτως αναγκαία πρόκληση
με την οποία πρέπει να
αναμετρηθούμε αν στόχος μας
είναι να φανταστούμε και να
επινοήσουμε ένα δίκαιο τρόπο
διακυβέρνησης της οικονομικής
και κοινωνικής σφαίρας που θα
λειτουργεί προς όφελος όλων.
Ιδιαίτερα στη χώρα μας και
στα πλαίσια της σχεδιαζόμενης
Συνταγματικής αναθεώρησης
η εισαγωγή και κατοχύρωση
των «Κοινών Αγαθών», είναι μία
μεγάλη ευκαιρία που θα ήταν
κρίμα να χαθεί, επεσήμανε.
Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι ο
ίδιος αποφεύγει να αναφέρεται
στον όρο «Law of the Commons» γιατί δίνει έμφαση στον
νόμο ως ένα μαγικό εργαλείο
έξωθεν επιβολής, ως την
κρίσιμη παράμετρο για τον
τρόπο διακυβέρνησης των
κοινωνιών, αντί για τις πρακτικές
των Κοινών (commoning) ως
ένα σύνολο αυτοοργανωμένων,
κοινωνικών πρακτικών και
εθιμικών
κανόνων
που
ασκούν οι κοινότητες στην
καθημερινότητά τους. «Είναι
σημαντικό να θυμόμαστε»,
επεσήμανε, «ότι ο νόμος και
το θεσμικό πλαίσιο αυτό που
κάνουν είναι να διευκολύνουν τις
πρακτικές των Κοινών –κυρίως
ως προς το να κατορθώσουν
να
αντιμετωπίσουν
τις
περιφράξεις. Δεν μπορούν
όμως σε καμία περίπτωση να
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αποτελέσουν υποκατάστατο
του
commoning
(των
πρακτικών
των
Κοινών)».
(Το video της εκδήλωσης
όπως και το άρθρο στο οποίο
στηρίχτηκε η ομιλία του D. Bollier βρίσκονται αναρτημένα
στο site του Ινστιτούτου)
Δ. Κ

Πουλαντζά ήταν εξαιρετικά
ενδιαφέρουσα. Το ίδιο και ο
παρεμβάσεις από τη μεριά του
ακροατηρίου που κράτησαν
ζωντανή τη συζήτηση για
πάνω
από
τρεις
ώρες.
Μεταξύ άλλων ο Αχμέτ Ινσέλ
υπογράμμισε την
σχετική
ανωριμότητα που εμφανίζει
ο
τουρκικός
κοινωνικός
σχηματισμός. Ακόμη κι αν
δεν χάνουν τη σημασία τους,

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΣΤΗΝ
ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ
ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΤΟΥΣ
Νέο ΔημαρχείοΑ ί θ ο υ σ α
Μ α ν ώ λ η ς
Αναγνωστάκης,
Θεσσαλονίκη
22 Φεβρουαρίου
Πραγματοποιήθηκε
στη Θεσσαλονίκη, εκδήλωση
με θέμα «Οι εξελίξεις στην
Τουρκία
και
οι
διεθνείς
επιπτώσεις τους».
Την
εκδήλωση,
στην
οποία
μίλησαν
η
Σία
Αναγνωστοπούλου, καθηγήτρια
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
και ο Αχμέτ Ινσέλ, ομότιμος
καθηγητής στο Πανεπιστήμιο
της Σορβόνης (Paris I) και στο
Πανεπιστήμιο Γαλατά Σαράι,
διοργάνωσαν οι Φίλοι του
Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς
Θεσσαλονίκης.
Η εκδήλωση του ομίλου φίλων

οι
οριζόντιες
κοινωνικές
διαιρέσεις και τα ταξικά
επίδικα, δεν κατέχουν κεντρική
θέση στις πολιτικές διαμάχες.
Αντίθετα, πρωταγωνιστικό ρόλο
διαδραματίζουν τρεις κάθετες
διαιρέσεις που διαπερνούν
το σώμα της τουρκικής
κοινωνίας. Η πρώτη διαίρεση,
κατά βάση θρησκευτική, έχει
ως βασικούς πόλους του
σουνίτες και τους αλεβίτες,
η
δεύτερη
αναπτύσσεται
στο έδαφος του εθνικισμού
με διακριτούς πόλους τους
Τούρκους και τους Κούρδους
και η τρίτη, περισσότερο
πολιτική,
χωρίζει
τους
δυτικόφρονες εκσυγχρονιστές
από τους θρησκευόμενους

συντηρητικούς.
Όσον αφορά τον αυταρχισμό
που διαπερνά την τούρκικη
κοινωνία, θρέφεται από την
αμοιβαία καχυποψία ανάμεσα
στις κοινωνικές ομάδες που
παράγουν
οι
παραπάνω
διαιρέσεις. Στην πράξη, η
Τουρκία ζει υπό καθεστώς
εμφύλιας
διαμάχης
με
επίκεντρο τις διαφορετικές
τ α υ τ ό τ η τ ε ς
που
παράγουν
οι
κοινωνικές
διαιρέσεις, οι οποίες
μάλιστα εκτρέπονται
συχνά
προς
καταστάσεις όπου
επικρατούν ακραίες
μορφές
βίας.
Στο
ερώτημα
γιατί ο Ερντογάν
κερδίζει πάντα, ο
Ινσέλ
απάντησε
ότι αυτό συμβαίνει
επειδή
σε
κάθε
διαιρετικό επίπεδο
αυτός κατορθώνει
να
συντάσσεται
πάντα
με
τη
μερίδα
που
πλειοψηφεί.
Από τη μεριά της η κ.
Αναγνωστοπούλου σημείωσε ότι
δεν συμμερίζεται τη γνώμη
των περισσοτέρων ελλήνων
αναλυτών
που
αποδίδουν
απόλυτη
ιδιαιτερότητα
στην τουρκική περίπτωση.
Αντίθετα,
υποστήριξε
ότι
αυτή διαθέτει χαρακτηριστικά
νεοφιλελεύθερου εθνικισμού,
όμοια
με
εκείνα
που
εμφανίζονται
σε
άλλες
χώρες, όπως στις ΗΠΑ
με την εκλογή του Τράμπ.
Επιδίωξη του
νεοφιλελεύθερου εθνικισμού
είναι η οικειοποίηση μέρους
της παγκοσμιοποίησης που
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ

07
έχει ήδη συντελεστεί σε μεγάλο
βαθμό από τις ισχυρότερες
παγκόσμιες δυνάμεις, με όχημα
τον αυταρχισμό. Ο αυταρχισμός
λοιπόν
στις
σύγχρονες
κοινωνίες είναι μάλλον διεθνής
παρά εθνικός.

δημοσιογράφος και ο Παντελής
Κυπριανός, καθηγητής στο
πανεπιστήμιο Πατρών. Την
εκδήλωση συντόνισε ο Χάρης
Γολέμης,
διευθυντής
του

Στη νέα ασταθή φάση διανομής
της παγκόσμιας ισχύος οι
εξελίξεις είναι σε ένα βαθμό
ανεξέλεγκτες και αυτό ακριβώς
συμβαίνει και στην Τουρκία.
Ο απρόβλεπτος χαρακτήρας
των
τουρκικών
εξελίξεων
έχει
τεράστια
σημασία
για
όσα
διαδραματίζονται
στη
γειτονιά
μας.
Αντίδοτο
σε
αυτές
τις
αυταρχικές συμπεριφορές είναι
η επιμονή στην αντιπαράθεση
με όρους αξιακούς στο
πλαίσιο της νεωτερικότητας.

Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕ
ΚΡΙΣΗ

Γιώργος Στάμου

EYΡΩΠΗ-ΗΠΑ: ΜΙΑ
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ;
30 Ιανουαρίου 2017,
Πάτρα
Τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου
στην αίθουσα του εμπορικού
συλλόγου
στην
πλατεία
Γεωργίου
στην
Πάτρα
πραγματοποιήθηκε εκδήλωση
του
Ινστιτούτου
Νίκος
Πουλαντζάς με θέμα το
κατά πόσο οι σχέσει ΕΕ και
ΗΠΑ περνούν σε μια νέα
φάση μετά τις νέες εξελίξεις.
Στην εκδήλωση, την οποία
παρακολούθησε
πλήθος
κόσμου, ομιλητές ήταν η Σία
Αναγνωστοπούλου, καθηγήτρια
στο Πάντειο πανεπιστήμιο και
βουλευτής Αχαΐας του Σύριζα,
ο
Γιώργος
Καπόπουλος,

ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς.

17 Φεβρουαρίου 2017,
Χαλκίδα
Την Παρασκευή 17Φεβρουαρίου
πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
της νομαρχιακής επιτροπής
του ΣΥΡΙΖΑ Εύβοιας εκδήλωση
με θέμα «Η δημοκρατία σε
κρίση». Η εκδήλωση ήταν η
πρώτη μιας σειράς δημόσιων
παρεμβάσεων – συζητήσεων
που σχεδιάζει η νομαρχιακή
επιτροπή σε συνεργασία με το
Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς
και πρόκειται να υλοποιηθούν
έως τις αρχές του καλοκαιριού.
Την εκδήλωση άνοιξε ο Νίκος
Σιόλιας,
γραμματέας
της
νομαρχιακής επιτροπής, ο
οποίος ανέφερε ότι η σκέψη
για τις παρεμβάσεις αυτές
επανερχόταν διαρκώς εδώ και
καιρό και εξέφρασε τη χαρά του
που εν τέλει πραγματοποιούνται
με τη στήριξη του Ινστιτούτου.
Κλείνοντας, τις ενέταξε σε
μια ευρύτερη προσπάθεια
ανανέωσης της εξωστρεφούς
δράσης της οργάνωσης.

του θεωρητικού σχήματος που
ανέπτυξε ήταν ότι η δημοκρατία
είναι μια αέναη διαδικασία που
δεν γνωρίζει κάποιο απώτερο
όριο, τονίζοντας ότι στην
πράξη αυτό σημαίνει πως οι
αγώνες για τη δημοκρατία
δεν μπορούν ποτέ να χάσουν
την επικαιρότητά τους. Στη
συνέχεια επικεντρώθηκε στις
πολιτειακές εκφάνσεις της
δημοκρατίας και τις πιέσεις που
ασκούνται από εξελίξεις όπως
η θεσμική αποκρυστάλλωση
της παγκοσμιοποίησης ενώ
ταυτόχρονα είχε τη διαρκή
μέριμνα να παρουσιάζει και
τις απτές συνέπειες των όσων
ανέπτυσσε
θεωρητικά
με
παραδείγματα προερχόμενα
από τη λειτουργία της ΕΕ,
όπως
εκφράστηκε
στη
διαχείριση οικονομικής κρίσης,
καθώς και από την ανάδυση
λαϊκιστικών
δυνάμεων
με
εξέχον παράδειγμα την εκλογή
του Τράμπ στις ΗΠΑ.
Την ομιλία ακολούθησε ένας
ζωντανός διάλογος ο οποίος
κράτησε αρκετή ώρα και
στον οποίο συμμετείχαν οι
περισσότεροι παρευρισκόμενοι
καταθέτοντας τις απόψεις
τους και θέτοντας πολύ
ενδιαφέροντα
ερωτήματα
στον ομιλητή ο οποίος που
επιχείρησε να τα απαντήσει
στη δευτερολογία του.
B. Λ.

Κεντρικός
ομιλητής
στην
εκδήλωση ήταν ο Μάκης
Κουζέλης, καθηγητής στο
Πανεπιστήμιο
Αθηνών
και
μέλος του ΔΣ του Ινστιτούτου.
Ο Κουζέλης άνοιξε την ομιλία
του επιχειρώντας να απαντήσει
στο ερώτημα τι είναι τελικά
δημοκρατία. Κομβικό στοιχείο
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ALTER SUMMIT
Βρυξέλλες,
17 Φεβρουαρίου
Στις
17
Φεβρουαρίου
συγκεντρώθηκαν
στις
Βρυξέλλες
αντιπρόσωποι
φορέων,
συνδικάτων
και
ακτιβιστές για το Alter Summit. Την εναλλακτική σύνοδο
κινημάτων με στόχο τον
συντονισμό
δράσεων
και
τη χάραξη στρατηγικής σε
ευρωπαϊκό επίπεδο. Η τελευταία
φορά ήταν τον Νοέμβριο του
2016, στο συνέδριο Rights4all,
μια πανευρωπαϊκή καμπάνια
με στόχο τη διεύρυνση των
κοινωνικών δικαιωμάτων σε μια
εποχή αμφισβήτησης βασικών
αρχών και αξιών του ευρωπαϊκού
κεκτημένου. Ο απολογισμός
ήταν θετικός επί της αρχής, για
την πορεία του συνεδρίου και τις

θεματικές που αναπτύχθηκαν,
ωστόσο
διατυπώθηκε
η
ανάγκη
διεύρυνσης
της
απεύθυνσης
σε
συνδικάτα
που δεν συμμετέχουν ακόμη
στο κάλεσμα του alter summit.
Οι ομάδες εργασίες που
ορίστηκαν στο συνέδριο του
Νοεμβρίου,
περιλάμβαναν
μεταξύ άλλων θέματα όπως η
οικολογική μετάβαση σε ένα
βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο, η
νέα εργασιακή πραγματικότητα

και μορφές συνδικαλισμού σε
αυτήν, τα κοινά και τις δημόσιες
υπηρεσίες, τους μετανάστες και
πρόσφυγες και τέλος ζητήματα
σύγκλισης
των
αιτημάτων
και των κοινωνικών αγώνων.
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εργασίας που προσηλώθηκαν
στη διαμόρφωση μιας ενιαίας
πλατφόρμας
διεκδίκησης
δικαιωμάτων. Η στοχοθεσία
και η ταυτότητα αποτέλεσαν
θέμα συζήτησης δεδομένου
του στενού χρονικού πλαισίου
και της ποικιλομορφίας των
κοινωνικών αγώνων. Προτάθηκε
λοιπόν, μια ενιαία καμπάνια, η
οποία να ενσωματώνει όσο το
δυνατόν περισσότερα αιτήματα
και να συνδέει κινήματα
από
διαφορετικές
χώρες
προκειμένου να αυξηθεί η
απήχησή της. Ακόμη συζητήθηκε
η δημιουργία μιας ιστοσελίδας
που θα καταγράφει κοινωνικά
κινήματα ανά την Ευρώπη και
θα περιλαμβάνει μεταφρασμένα
κείμενα σε πολλές γλώσσες
ώστε
να
απευθύνεται
σε
περισσότερες
χώρες.

Στη βάση αυτή οι εργασίες
ξεκίνησαν την Παρασκευή με
στόχο τον επαναπροσδιορισμό
της ταυτότητας του Αlter Summit και ακολούθησε εκτεταμένη
συζήτηση για τις προκλήσεις
που αντιμετωπίζουν στις χώρες
τους οι συμμετέχοντες. Κοινός
τόπος για όλους ήταν η απειλή
που συνιστά το νεοφιλελεύθερο
μίγμα δημοσιονομικής πολιτικής
στην ευρωζώνη, το οποίο οξύνει
τις ανισότητες και απειλεί
εργασιακά κεκτημένα. Όσον
αφορά το προσφυγικό και
την άνοδο της ακροδεξιάς,
διατυπώθηκε
η
ανησυχία
όλων για τις επικείμενες Τέλος, προτάθηκε ο συντονισμός
εκλογικές αναμετρήσεις που των συμμετεχόντων με άλλες

ίσως μετασχηματίσουν τον οργανώσεις και δικτυώσεις
συσχετισμό
δυνάμεων
σε κινημάτων για την ενεργή
μια επικίνδυνη κατεύθυνση. παρουσία
στη
Σύνοδο
Κορυφής στο Αμβούργο και
Παράλληλα
διαπιστώθηκε αποφασίστηκε η συμμετοχή
η ανάγκη για συντονισμό στις διαδηλώσεις στη Ρώμη για
των δράσεων και σύγκλιση τις 25 Μαρτίου με αφορμή τα
των
αγώνων
δεδομένης 60 χρόνια από την υπογραφή
της διεθνούς φύσης των της συνθήκης της Ρώμης.
εφαρμοζόμενων μέτρων και
της
διχαστικής
ρητορικής O. Κ.
που κυριαρχεί στην κεντρική
πολιτική σκηνή. Η δεύτερη μέρα
συνεχίστηκε με τις ομάδες
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ
CETA: H TTIP
ΜΕ ΚΑΝΑΔΙΚΗ
ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΗ,
ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΟΜΑΔΑΣ ΤΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ (GUE/
NLG)
Πριν από μερικές
ε β δ ο μ ά δ ε ς
κυκλοφόρησε με
την υποστήριξη
του Ινστιτούτου
Νίκος Πουλαντζάς
η ελληνική έκδοση
της έρευνας της
Ευρωομάδας της
Αριστεράς για τη
Συνολική Οικονομική
και
Εμπορική
Συμφωνία – ΣΟΕΣ
(Comprehensive Econ o m i c a n d Tr a d e
Agreement – CETA)
μεταξύ Ευρωπαϊκής
Ένωσης και Καναδά.
Την έρευνα και τη
συγγραφή ανέλαβε η
Αντορασιόν Γκουαμάν,
συνεργάτρια
κ α θ η γ ή τ ρ ι α
Εργατικού Δικαίου
στο πανεπιστήμιο της
Βαλένθια και ο Γίοργκε Κονέσα,
επιστημονικός συνεργάτης της
ευρωβουλευτού Λόλα Σάντσεζ.
Υπεύθυνη της ελληνικής έκδοσης
είναι η Δώρα Κοτσακά.
Η ελληνική έκδοση διανέμεται
δωρεάν από το Ινστιτούτο.

Ακολουθεί η συνοπτική
παρουσίαση της έκθεσης
Οι εμπορικές και επενδυτικές
συμφωνίες βρίσκονται στο
επίκεντρο της σημερινής
κοινωνικής, πολιτικής και νομικής
συζήτησης. Η αντιπαράθεση που
αφορά τη Διατλαντική Εταιρική
Σχέση Εμπορίου και Επενδύσεων
— ΔΕΣΕΕ (Transatlantic Trade and
Investment Partnership — TTIP)
έχει πυροδοτήσει μια δημόσια

διαμάχη. Ωστόσο, η TTIP είναι
απλώς η πιο ορατή περίπτωση σε
ένα κύμα συμφωνιών νέας γενιάς,
που όλες τους απαιτούν δημόσια
συζήτηση σε βάθος.
Η παρούσα έκθεση εστιάζει στην
υπό διαπραγμάτευση Συνολική
Οικονομική και Εμπορική
Συμφωνία - ΣΟΕΣ (Comprehensive
Economic and Trade Agreement
— CETA) μεταξύ Ευρωπαϊκής

Ένωσης και Καναδά. Το επείγον
της διαδικασίας επικύρωσής της
μας ωθεί στο να επικεντρωθούμε
χωρίς καθυστέρηση στο
περιεχόμενο και στις επιπτώσεις
αυτής της συμφωνίας. Η CETA,
όπως η TTIP — και σε αντίθεση
με τις παραδοσιακές εμπορικές
συμφωνίες, δεν εστιάζει στη
μείωση της δασμολόγησης, αλλά
σε μη δασμολογικούς φραγμούς,
που σημαίνει ότι στοχεύει στην
τροποποίηση κανόνων και
νομοθεσίας. Και όπως η TTIP
εισάγει ένα σύστημα Επίλυσης
Διαφορών Επενδυτή-Κράτους
— ΕΔΕΚ (ISDS), το οποίο
επιτρέπει στους ξένους
επενδυτές να αμφισβητήσουν
την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Η ανάλυση της CETA μας
επιτρέπει να βεβαιώσουμε
ότι από πολλές πλευρές η
συμφωνία θα έχει αρνητικές
επιπτώσεις στα κοινωνικά
δικαιώματα, στην οικονομία
και στο περιβάλλον. Επιπλέον,
το πραγματικό εύρος
επιρροής της CETA είναι πολύ
μεγαλύτερο από την επίδραση
που θα ασκήσουν οι καναδικές
ομάδες συμφερόντων στη
διαμόρφωση των ευρωπαϊκών
πολιτικών. Υπάρχουν 24.000
αμερικανικές επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται
στον Καναδά και το 81% των
καναδικών εταιρειών συνδέονται
μέσω θυγατρικών με τις ΗΠΑ.
Ακόμη, το 75% των εταιρειών
εξόρυξης παγκοσμίως έχει
έδρα τον Καναδά. Επομένως,
επείγει να αναγνωρίσουμε ότι ο
Καναδάς είναι βασικός παίκτης
σε παγκόσμιο επίπεδο και ότι η
επίδραση του «regulatory chill» ήη
αμφισβήτηση των ευρωπαϊκών
κανόνων είναι μια δυνατότητα
ανοιχτή σε περισσότερα
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γεωργικά προϊόντα με ονομασία υποσχεθεί να διατηρήσει.
προέλευσης (ΠΟΠ), αφού το
87,3% αυτών θα παραμείνει Παράλληλα με τις επιπτώσεις
της Ρυθμιστικής Συνεργασίας
Σε ποσοτική βάση, τα ευρήματα απροστάτευτο.
στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, η
της έρευνας δείχνουν ότι
έχουμε λόγους να αναμένουμε Η CETA προβλέπεται να είναι δημιουργία ενός συστήματος
σημαντικές απώλειες για τους «ζωντανή συμφωνία», που Επίλυσης Διαφορών Επενδυτήευρωπαίους εργαζόμενους σε σημαίνει ότι εμπεριέχει τα Κ ρ ά τ ο υ ς — I S D S ( π ο υ
θέσεις εργασίας και μισθούς, εργαλεία τροποποίησης του μετονομάστηκε σε Σύστημα
όπως και σε σημαντικούς εύρους της. Σε αυτό οφείλεται Επενδυτικών Δικαστηρίων
τ ο μ ε ί ς τ η ς ε υ ρ ω π α ϊ κ ή ς και το κλίμα ανασφάλειας — I C S ) θ α έ χ ε ι ε π ί σ η ς
οικονομίας στους οποίους γύρω από τη συμφωνία, αφού σημαντικές επιπτώσεις στον
περιλαμβάνονται οι Μικρές και το γεγονός ότι ένα μέρος της π ο ι ο τ ι κ ό χ α ρ α κ τ ή ρ α τ ο υ
Μεσαίες Επιχειρήσεις (SMEs) νομοθεσίας των μερών δεν ευρωπαϊκού δικαίου (για να
και οι αγρότες, που θα βρεθούν τροποποιείται άμεσα με την μην αναφερθούμε στο άμεσο
μεταξύ των πιο ευάλωτων υπογραφή της συμφωνίας, δεν οικονομικό κόστος το σχετικό
ομάδων. Επιπλέον, τα οριακά σημαίνει ότι δεν θα αποτελέσει με εκδικάσεις, αποζημιώσεις
οφέλη λόγω της αύξησης των αντικείμενο τροποποίησης στο αλλά και της ίδρυσης του ίδιου
εξαγωγών στον Καναδά θα μέλλον. Βασικό εργαλείο της του συστήματος των εταιρικών
απορροφηθούν ταχύτατα από δυναμικής φύσης της CETA διαιτητικών πάνελ - ISDS).
τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, είναι η Ρυθμιστική Συνεργασία Η εμπειρία της Συμφωνίας
αφού εδώ οι οικονομίες κλίμακας (Regulatory Cooperation) μέσω Ελεύθερου Εμπορίου Βόρειας
θα παίξουν κομβικό ρόλο. Την της δημιουργίας ενός Φόρουμ. Α μ ε ρ ι κ ή ς ( N A F TA ) , π ο υ
ίδια στιγμή οι μικρές και μεσαίες Η δε έννοια της Ρυθμιστικής υπέγραψαν ΗΠΑ, Καναδάς
επιχειρήσεις, βασική αγορά Σ υ ν ε ρ γ α σ ί α ς ε ι σ ά γ ε τ α ι και Μεξικό, αποδεικνύει ότι η
των οποίων είναι η Ευρωπαϊκή σε διάφορα κεφάλαια της χώρα με την πιο προστατευτική
Ένωση, θα βρεθούν αντιμέτωπες συμφωνίας (κεφ. 6-7 τεχνικά και νομοθεσία είναι και εκείνη
με αυξημένο ανταγωνισμό.
φυτοϋγειονομικά εμπόδια στο κατά της οποίας ασκούνται οι
εμπόριο, 23-24 εμπόριο, εργασία περισσότερες αγωγές μέσω του
Οι ποιοτικές επιπτώσεις θα και περιβάλλον, 27 διαφάνεια ISDS, κάτι που δεν ενθαρρύνει
είναι ακόμη πιο δραματικές. Η και 29 επίλυση διαφορών). Η τη θέσπιση προστατευτικών
αύξηση της ελευθερίας κίνησης είσοδος του Φόρουμ Ρυθμιστικής νόμων. Αν υπογραφεί η CETA,
κεφαλαίων βάσει της CETA θα Συνεργασίας στη νομοθετική αυτό το ευρέως τεκμηριωμένο
οδηγήσει αναγκαστικά σε έναν διαδικασία οδηγεί σε μια νέα φαινόμενο, γνωστό ως «legislaανταγωνισμό για την «εξίσωση κατάσταση, όπου η συμμετοχή tive chill», θα επηρεάσει άμεσα
προς τα κάτω» στα εργασιακά τρίτων φορέων (π.χ. εταιρικά κάθε νομοθετική διαδικασία
πρότυπα. Επιπλέον, με τη CETA lobby), πέραν των θεσμικών τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
μειώνονται οι πιθανότητες νομοθετικών σωμάτων, στέκεται όσο και στα κράτη μέλη.
εισαγωγής κοινωνικών ρητρών σχεδόν στο ίδιο επίπεδο με
στις δημόσιες προμήθειες. Η αυτό του νομοθέτη. Η λογική Η CETA όχι μόνο συνιστά
CETA θα έχει επίσης σοβαρές που επιβάλλει η CETA απαιτεί πρόβλημα για τα ανθρώπινα
αρνητικές συνέπειες στην να αποδείξει ο νομοθέτης δικαιώματα και το περιβάλλον,
υγεία των ευρωπαίων πολιτών, ε π ι σ τ η μ ο ν ι κ ά τ η ν α ν ά γ κ η αλλά και παραβίαση των αρχών
εφόσον καθίσταται εφικτή η θέσπισης ενός συγκεκριμένου της διαφάνειας που κηρύσσει η
αμφισβήτηση υγειονομικών ή κανονισμού, και οι επιπτώσεις Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επιπλέον,
φυτοϋγεινομικών μέτρων, τα αυτής της λογικής δεν μπορεί ελαχιστοποιεί τις αρμοδιότητες
οποία στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά να είναι η κατάργηση της του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
είναι αυστηρότερα από τον «αρχής της προφύλαξης» (pre- και επι φέρ ει κατ ά ρρε υ σ η
Καναδά. Τέλος, η συμφωνία cautionary principle), την οποία δ ι ά φ ο ρ ω ν π λ ε υ ρ ώ ν τ ο υ
θέτει σε κίνδυνο τα ευρωπαϊκά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει νομικού συστήματος της ΕΕ
συμφέροντα από όσα είχαμε
αρχικά φανταστεί.
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και των κρατών μελών της. Οι
μυστικές διαπραγματεύσεις,
η περιορισμένη συζήτηση στα
ευρωπαϊκά όργανα κατά τη
διαπραγμάτευση της Συνθήκης
και η πρόταση έγκρισής της με
άμεση προσωρινή εφαρμογή
αποτελούν σαφέστατες ενδείξεις
της πρόθεσης της Επιτροπής να
περάσει τη συμφωνία χωρίς να
θέσει το κείμενο σε ανοιχτή και
ενδεδειγμένη δημόσια συζήτηση.
Επιπλέον, όπως πολλοί νομικοί
εμπειρογνώμονες έχουν
δηλώσει, υπάρχει προφανής
ασυμβατότητα ανάμεσα στο
σύστημα προστασίας ξένων
επενδυτών, αφενός, και στο
ευρωπαϊκό νομικό σύστημα, τις
αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου (ECJ) και τις
συνταγματικές παραδόσεις των
κρατών μελών, αφετέρου.
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΥΡΩΠΗ ΕΝΩΜΕΝΗ,
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ
Με την ευκαιρία των εξήντα
χρόνων από την υπογραφή της
Συνθήκης της Ρώμης θα βρεθούμε
όλοι και όλες μαζί έχοντας απόλυτη
συνείδηση ότι, για να σώσουμε την
Ευρώπη από τον κατακερματισμό,
την κοινωνική και περιβαλλοντική
καταστροφή και την αυταρχική
παλινόρθωση, θα πρέπει να την
αλλάξουμε.
Μια μεγάλη κοινή κληρονομιά
κατακτήσεων και προόδου, που
σημειώθηκε στον τομέα των
δικαιωμάτων και της δημοκρατίας,
χάνεται μαζί με το κοινωνικό
κράτος, τις ελπίδες και τις
προσδοκίες μας.

αποδιάρθρωσή τους, ανάμεσα
στην ειρηνική συνύπαρξη ή τον
πόλεμο, ανάμεσα στη δημοκρατία
ή τη δικτατορία. Αυξάνονται η
δυσπιστία, οι φόβοι και η κοινωνική
ανασφάλεια. Πολλαπλασιάζονται
οι ρατσισμοί, οι αντιδραστικοί
εθνικισμοί, τα τείχη, τα σύνορα και
τα αγκαθωτά συρματοπλέγματα.
Μια άλλη Ευρώπη είναι αναγκαία,
επιτακτική και εφικτή. Για να
την οικοδομήσουμε πρέπει να
δράσουμε άμεσα. Πρέπει να
καταγγείλουμε τις πολιτικές που
θέτουν σε κίνδυνο την ύπαρξή
της, να απαιτήσουμε υπερεθνικούς
δημοκρατικούς θεσμούς που να
αποτελούν στην πραγματικότητα
την έκφραση της λαϊκής εντολής
και να είναι εφοδιασμένοι με
επαρκείς πόρους, να αξιώσουμε

αναγνώριση της διαφορετικότητας
του φύλου, την κοινωνική και
κλιματική δικαιοσύνη, την
αξιοπρέπεια των ατόμων και της
εργασίας, την αλληλεγγύη και
τη φιλοξενία, την ειρήνη και την
περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
Πρέπει να είμαστε σε θέση να
μετατρέψουμε το σύνθημα «πρώτα
οι Ιταλοί, οι Βρετανοί, οι Γάλλοι»
σε «πρώτα όλοι και όλες εμείς»,
οι Ευρωπαίοι του Βορρά και του
Νότου, της Ανατολής και της
Δύσης, οι ντόπιοι και οι μετανάστες,
οι άνδρες και οι γυναίκες.
Ξεκινάμε από εδώ, από τη Ρώμη,
ενωμένοι και αλληλέγγυοι, για να
οικοδομήσουμε εκείνο το πολιτικό
πεδίο που, πέρα από τις διαφορές
μας, στην ήπειρό μας και σε όλο
τον κόσμο, θα ξέρει και θα μπορεί
να σταθεί στο ύψος της πρόκλησης
που αντιμετωπίζουμε.
Σας καλούμε, ανταποκρινόμενοι/
ες σε αυτό το κάλεσμα, να το
προωθήσετε συμμετέχοντας σε
εκδηλώσεις και συναντήσεις την
επόμενη περίοδο στην Ιταλία
και σε όλη την Ευρώπη, ώστε να
βρεθούμε στη Ρώμη στις 23, 24 και
25 Μαρτίου σε κινητοποιήσεις και
παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν σε
μια μεγάλη ενωτική πρωτοβουλία.

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε γίνει
μάρτυρες άδικων συμφωνιών,
λιτότητας, κυριαρχίας του
χρηματοοικονομικού τομέα,
συστηματικής απώθησης
προσφύγων, εργασιακής
ανασφάλειας, διακρίσεων κατά
των νέων και των γυναικών. Η
ανισότητα και η φτώχεια στην
Ευρώπη έχουν αυξηθεί δραματικά.
Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα
κρίσιμο σταυροδρόμι: ανάμεσα
στη σωτηρία ανθρώπινων
ζωών ή των τραπεζών και του
χρηματοπιστωτικού τομέα,
ανάμεσα στην πλήρη εγγύηση
των καθολικών δικαιωμάτων ή την

τον σεβασμό των δικαιωμάτων
που κατοχυρώνονται στον
Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων, να υπερασπιστούμε
ότι καλό έχει φτιαχτεί, να
προτείνουμε εναλλακτικές λύσεις,
να αγωνιστούμε για την εφαρμογή
τους, τόσο στη Μεσόγειο όσο και
πέρα από τα σύνορα της Ένωσης.
Χρειαζόμαστε ένα καινοτόμο και
θαρραλέο σχέδιο ευρωπαϊκής
ενότητας, για να εξασφαλίσουμε
σε όλους και όλες το μόνο βιώσιμο
μέλλον. Ένα μέλλον που θα
στηρίζεται στη δημοκρατία και
την ελευθερία, τα δικαιώματα και
την ισότητα, την αποτελεσματική

Η οργανωτική επιτροπή
Για να υπογράψετε το κάλεσμα και
για περισσότερες πληροφορίες:
nostraeuropa2017@gmail.com
Υπογράφουν μεταξύ άλλων:
Greenpeace, Giovent? Federalista
Europea, Unione degli Studenti,
Unione degli Universitari, Νicos
Poulantzas Institute, Youth Action
for Peace Italia Legambiente, CGIL,
Rete della Conoscenza, transform!
Italia, transform europe!, European
Alternatives, Fairwatch, Auser, Baobab Experience, Centro Einstein di
Studi Internazionali (CESI).
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ Κ.Ε.Α
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΑ
18-19 Φεβρουαρίου 2017,
Ρώμη
Στη
Ρώμη,
στις
18-19
Φεβρουαρίου 2017
έλαβε
μέρος η τελευταία συνεδρίαση
των Οργάνων του ΚΕΑ. Η
εισήγηση του Πιέρ Λοράν,
αφορούσε
τις
ιστορικές
αλλαγές που επιτελούνται στην
Ευρώπη και την υπαρξιακή της
κρίση. Aναφέρθηκε στις για
τις συνέπειες που υφίστανται
πλέον οι θιασώτες της «μεγάλης
συμμαχίας»
(συντηρητικοί,
νεοφιλελεύθεροι,
σοσιαλφιλελεύθεροι)
από
την
κοινωνική
και
οικονομική
καταστροφή
που
επήλθε
στην Ευρώπη λόγω των
πολιτικών
λιτότητας.
Μίλησε για τη συμμαχία EPPALDE (Ευρωπαϊκού Λαϊκού
Κόμματος και Φιλελεύθερων)
και γιατί είναι αναγκαία
η συσπείρωση όλων των
προοδευτικών
δυνάμεων
για την αντιμετώπιση του
νεοφιλελευθερισμού
αλλά
και την άνοδο του ακροδεξιού
μετώπου. Ο στόχος είναι
μία
αριστερή,
κοινωνική,
οικολογική και δημοκρατική
απάντηση. Εκεί συγκλίνουν και
πολλές αναλύσεις από όλη την
Ευρώπη. Στην αναγκαιότητα
της
συμπόρευσης
Ευρωπαίων
Σοσιαλιστών,
Αριστεράς
και
Πρασίνων.
Στη
δευτερολογία
του
αναφέρθηκε στο ετήσιο Φόρουμ
και τη Γ.Σ στη Μασσαλία στις
12/13 Νοέμβρη 2017, για την

καμπάνια και τους πόρους που
πρέπει να διατεθούν. Τόνισε
πόσο σημαντικό είναι να ανοίξει
η συνεργασία με δυνάμεις της
Ευρώ-ομάδα της GUE/NGL
που δεν συμμετέχουν στο ΚΕΑ.
Πρότεινε να υπάρξει μια λίστα
με τις νέες δυνάμεις (όπως
οι Πράσινοι σκωτσέζοι) για
συνεργασία συνεχόμενη και
όχι μόνο για το συγκεκριμένο
Φόρουμ
της
Μασσαλίας.
Περαιτέρω δήλωσε ότι ο
αγώνας στη Γαλλία δεν έχει
χαθεί και η Λεπέν δεν έχει ακόμα
κερδίσει, διασκεδάζοντας τον
φόβο πολλών μελών του ΚΕΑ.

στήσουν ανάχωμα στη Λεπέν.
Επίσης,
στη
συνάντηση
συζητήθηκαν
και
οι
διαφορετικές
προσεγγίσεις
σχετικά με την έξοδο από τη
νέο-φιλελεύθερη
πολιτική
αλλά και το ίδιο το μέλλον
της Ευρωπαϊκής ηπείρου.
Τέθηκε ο προβληματισμός
των
πολιτικών
εξελίξεων
που θα ακολουθήσουν σε
περίπτωση που, η διάλυση του
ευρωπαϊκού
οικοδομήματος
έρθει με μια πιθανή εκλογή της
Λε Πεν στον προεδρικό θώκο.
Επισημάνθηκαν εδώ, πόσο
επικίνδυνες θα μπορούσαν
να αποδειχτούν οι λογικές
Εισήγηση έκανε η Μαρίζα της εθνικής αναδίπλωσης.
Ματίας, από το Πορτογαλικό
Bloco της Αριστεράς
και Τέλος, συζητήθηκαν η 3η
ακολούθησε
σύντομη Μεσογειακή Σύνοδος, που θα
συζήτηση για τα ζητήματα λάβει χώρα στη Μάλαγα από τις

των ευρωπαϊκών εκλογικών
διαδικασιών, μιας και οι θεσμοί
πλέον είναι στα χέρια του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

31 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου
και αν το θερινό πανεπιστήμιο
του ΚΕΑ πραγματοποιηθεί στη
Βουδαπέστη.

Ο
Πρόεδρος
του
ΚΕΑ
Γκρεγκόρ Γκίζι αναφέρθηκε
στο ελληνικό ζήτημα και
εξέφρασε αμφιβολίες για τους
πραγματικούς στόχους της
γερμανικής πολιτικής ηγεσίας,
ενόψει μάλιστα και των
Γερμανικών εκλογών. Έδειξε
ενδιαφέρον για τις εξελίξεις
στην Ιταλική αριστερά και
ανέπτυξε την αναγκαιότητα να

Επιπλέον, υπήρξε τοποθέτηση
για την Αίγυπτο από τον
Μαμντούχ Χαμπάσμπι του
Socialist Popular Alliance, ο
οποίος ενημέρωσε σχετικά με
την κατάσταση στην Αίγυπτο
το τελευταίο διάστημα.
Νεκτάριος Μπουγδάνης
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Για να μαθαίνετε τα νέα του
Ινστιτούτου Νίκος
Πουλαντζάς εγγραφείτε στο
μηνιαίο
ενημερωτικό δελτίο στέλνοντας
μήνυμα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση:
info@poulantzas.gr

