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editorial
Ο φετινός Απρίλης γέμισε με εκδηλώσεις για τα πενήντα χρόνια
από το πραξικόπημα των συνταγματαρχών, οι οποίες έγιναν από
διάφορους φορείς κυρίως στην
Αθήνα, αλλά και σε άλλες πόλεις
της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Στους φορείς αυτούς περιλαμβάνεται και το Ινστιτούτο Νίκος
Πουλαντζάς.
Δεν καταφέραμε, δυστυχώς, για
λόγους ανωτέρας βίας, να βγούμε εκτός Αθήνας, αλλά πραγματοποιήσαμε μια πρωτότυπη
εκδήλωση «συνεχούς ροής» με
τίτλο «Θραύσματα Μνήμης
από την δικτατορία της 21ης
Απριλίου. Τραγούδι, μαρτυρίες, λογοτεχνία, ποίηση», την
επιμέλεια της οποίας είχε ο
σκηνοθέτης και συγγραφέας
Σέργιος Γκάκας. Για την εκδήλωση που παρακολούθησε
πολυπληθές κοινό, μεταξύ
των οποίων άνδρες και γυναίκες που έζησαν στο σώμα
τους τη βία των οργάνων της
χουντικής εξουσίας, γράφει
ο συνεργάτης μας Ανδρέας
Μαράτος, ο οποίος συνέλαβε πρώτος την ιδέα για το
θέμα της εκδήλωσης. Ο ίδιος
πήρε, επίσης, την πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του παρόντος
τεύχους από την Μαρία Φαραντούρη, την εμβληματική τραγουδίστρια του έργου του Μίκη
Θεοδωράκη που για την αριστερούς, αλλά και γενικότερα τους
δημοκρατικούς πολίτες ήταν,
μέσα στο σκοτάδι της επταετίας, βάλσαμο της ψυχής και φως
της ελπίδας.
Κατά τα άλλα, τον μήνα που
πέρασε συνεχίστηκαν οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου,
καθώς και οι προετοιμασίες των
προβλεπομένων από τον ετήσιο
προγραμματισμό του για το επόμενο διάστημα.
Το ΙΝΠ δίνει μεγάλη έμφαση στα
ζητήματα της φορολογικής δικαι-
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οσύνης, τόσο από θεωρητικής
όσο και από πρακτικής πλευράς.
Στόχος είναι η ενημέρωση των
πολιτών για τις αθέμιτες πρακτικές προσώπων και επιχειρήσεων
-κυρίως πολυεθνικών- που έχουν
στόχο την φοροδιαφυγή και την
φοροαποφυγή η οποία, στερώντας από την κρατική διοίκηση
πολύτιμα έσοδα, περιορίζει τις
δυνατότητες άσκησης κοινωνικής πολιτικής και αυξάνει τις ανισότητες. Σ’ αυτό το πλαίσιο,διοργανώσαμε δύο εκδηλώσεις με
τίτλο «Σπάζοντας τονκύκλο της

διαφθοράς: Ο ρόλος των πληροφοριοδοτών δημόσιου συμφέροντος», στην Αθήνα την 1η
και 2α Απριλίου και στη Θεσσαλονίκη στις 22 Απριλίου. Οι εκδηλώσεις έγιναν σε συνεργασία με
την ευρωομάδα της Αριστεράς
GUE/NGL και τον ευρωβουλευτή
Στέλιο Κούλογλου και περιλάμβαναν φεστιβάλ ντοκιμαντέρ και
ομιλίες για το εν λόγω θέμα. Η
Δώρα Κοτσακά, η οποία συντόνισε τη συζήτηση και στις δύο
πόλεις, γράφει για την εκδήλωση
της Αθήνας, ενώ παραθέτουμε
και το πρόγραμμα της εκδήλωσης της Θεσσαλονίκης που είχε
ως συνδιοργανωτή και τον εκεί
δραστήριο Ομιλο Φίλων του Ινστιτούτου.

Για το ίδιο θέμα, η Δώρα Κοτσακά και ο υπογράφων αυτό
το κείμενο παρακολούθησαν
στις 26 και 27 Απριλίου, διήμερο συνέδριο που διοργάνωσε
η GUE/NGL στις Βρυξέλλες με
θέμα «Τα έγγραφα του Παναμά
(The Panama Papers), ένα χρόνο μετά: η καταπολέμηση του
ξεπλύματος χρήματος και της
φοροδιαφυγής». Περισσότερες
πληροφορίες γι’ αυτό τοσυνέδριο θα δώσουμε στο επόμενο
φύλλο του Ενημερωτικού Δελτίου.Στο Δελτίο γίνεται αναφορά στην τοποθέτηση που
έγινε την 30η Μαρτίου
στις θυρίδες όλων των
βουλευτών του Ελληνικού
Κοινοβουλίου, πλην εκείνων της Χρυσής Αυγής,
της μεταφρασμένης στα
ελληνικά έκθεσης της Ευρωομάδας της Αριστεράς
για τη Συνολική Οικονομικήκαι Εμπορική Συμφωνία-ΣΟΕΣ (Comprehensive
E c o n t o m i c Tr a d e
Agreement-CETA). Η μετάφραση και εκτύπωση της
έκθεσης έγιναν με ευθύνη
του ΙΝΠ.
Τέλειωσε και ο Απρίλης. Σε λίγο
μας έρχεται με βήμα ταχύ ο Μάϊος. Εμπρός να τον προϋπαντήσουμε στις συγκεντρώσεις για
την Εργατική Πρωτομαγιά.
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
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ

Συνέντευξη
«Παλιότερα έμοιαζαν
στενότερα τα πράγματα,
πιο τοπικά, περίκλειστα
κι όμως τα μεγάλα έργα
είχαν τη δυνατότητα να
γίνουν οικουμενικά».
Συνέντευξη της Μαρίας
Φαραντούρη
ΕΡ. Τραγουδάτε σε όλο τον
κόσμο
περισσότερο
από
50 χρόνια. Μέσα σ’ αυτά
τα χρόνια η ανθρωπότητα
αλλά και η χώρα μας έχουν
ζήσει κοσμογονικές αλλαγές.
Πώς έχετε βιώσει αυτές τις
αλλαγές μέσα από την τέχνη
σας;
Τη δεκαετία του ’60 που
ξεκίνησα να τραγουδάω ζούσαμε
πολύ πυκνά γεγονότα. Πολιτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά.
Υπήρχε ο αυταρχισμός του
μετεμφυλιακού κράτους. Οι
διώξεις. Ο φόβος. Όμως υπήρχε
ταυτόχρονα συλλογικότητα, μια
διάχυτη προσδοκία, το όραμα
για μια καλύτερη κοινωνία, τα
κινήματα με τους νέους και τους
φοιτητές στην πρωτοπορία.
Ζητούσαμε δημοκρατία με
ουσιαστικό περιεχόμενο. Όλες
οι τέχνες άνθιζαν. Δημιουργία
παντού, που υποσχόταν πολλά.
Ο Μίκης, ο Μάνος, οι νεώτεροι
μουσικοί
και
τραγουδιστές
κυρίως μέσα από τον ΣΦΕΜ
(Σύλλογος Φίλων Ελληνικής
Μουσικής), ποιητές, ζωγράφοι.
Αυτή η πολιτιστική άνοιξη
συντονιζόταν με τα δικά της
υλικά με ότι συνέβαινε τότε σε
όλο τον κόσμο. Μια κοσμογονία.
Ήρθε η Χούντα να ανακόψει
βίαια αυτή την προοπτική, να
ανατρέψει το όνειρο. Έφυγα
με προτροπή του Μίκη στο

εξωτερικό. Παντού φοιτητικές
εξεγέρσεις, ο Μάης του ’68,
η Άνοιξη της Πράγας και η
σοβιετική εισβολή, το τεράστιο
αντιπολεμικό κίνημα κυρίως
ενάντια στον πόλεμο του
Βιετνάμ, οι αγώνες κατά του
φασισμού και του ρατσισμού, το
κίνημα των λουλουδιών, στη Χιλή
ο Αλλιέντε και η ανατροπή του
από τον Πινοσέτ. Οι καλλιτέχνες
είχαμε ταυτιστεί με αυτές τις
αγωνίες. Αρκεί να θυμηθούμε
τον Ντύλαν, την Μπαέζ, τη
Μερσέντες Σόσα. Η υψηλή
τέχνη του Μίκη αγκαλιάστηκε
απ’ όλο τον κόσμο. Δίναμε
παντού συναυλίες με την
ελληνική μελοποιημένη ποίηση,
εκεί που ακουμπούσε ο Μίκης
για να δημιουργήσει. Στις
παραστάσεις μας συμμετείχαν
ηθοποιοί από το αγγλικό
θέατρο (η Βανέσα Ρεντγκρέιβ,
ο Άλαν Μπέιτς, ο Τζον
Γκίλγουντ) αλλά και το γαλλικό
(ο Υβ Μοντάν). Μετέφραζαν την
ποίηση των έργων, διάβαζαν
αποσπάσματα. Ζούσαμε μέσα
στον υψηλό ανθρωπισμό, την
ευγένεια και την αλήθεια της
τέχνης. Ύστερα ήρθε το μειλίχιο
τέρας όπως το αποκάλεσε
ο Σιμόνε. Ο πολιτισμός του
θεάματος, του εφησυχασμού,
της εκτόνωσης, του ατομισμού,
του
καταναλωτισμού.
Δεν
ονειρευτήκαμε
αυτόν
τον
πολιτισμό,
την
απόλυτη
κυριαρχία της πολιτιστικής
βιομηχανίας. Όμως ποτέ δεν
σταμάτησε η δημιουργία. Ούτε η
καταπίεση, ούτε ο εφησυχασμός
μπορούν
να
σταματήσουν
την
ανάγκη
καλλιτεχνικής
έκφρασης. Πάντα υπήρχαν και
θα γεννιούνται δημιουργικοί
άνθρωποι, ξεχωριστές φωνές.
Απλά τα πράγματα έγιναν
δυσκολότερα.
Η τεχνολογία,
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το διαδίκτυο διευκόλυναν τη
διάδοση της πληροφορίας όμως
από την άλλη τα τραγούδια
μοιάζουν συχνά με μποτίλιες
που ρίχνεις στο πέλαγος.
Τεράστιος ανταγωνισμός.
Παλιότερα έμοιαζαν στενότερα
τα πράγματα, πιο τοπικά,
περίκλειστα κι όμως τα μεγάλα
έργα είχαν τη δυνατότητα να
γίνουν οικουμενικά. Σήμερα, με
την παγκοσμιοποίηση μοιάζει
να συμβαίνει το αντίστροφο.
Φαινομενικά οικουμενικό το
περιβάλλον αλλά μικρή η
απήχηση. Στο τέλος, η κρίση
μας βρήκε απροετοίμαστους
όλους. Την Αριστερά, τα
κινήματα, τους καλλιτέχνες. Το
μειλίχιο τέρας είχε κάνει καλά τη
δουλειά του. Αν με ρωτάς όμως
πόσο άλλαξε ο κόσμος, πέρα
από την τεχνολογία τι να πω,
ο Μπρεχτ μοιάζει επίκαιρος.
Σταμάτησαν μήπως οι πόλεμοι,
η εκμετάλλευση, η αδικία, τα
μεγάλα συμφέροντα; Το μόνο
που άλλαξε είναι τα ερωτήματα.
Έγιναν περισσότερα. Φοβάμαι
συχνά πως το θέαμα νίκησε τις
ιδέες.
ΕΡ. Θυμάστε στιγμές που να
σας έχουν σημαδέψει σ’ αυτή
τη διαδρομή;
Τι να πρωτοθυμηθώ. Το ταξίδι,
τη μεγάλη περιοδεία στη Λατινική
Αμερική. Μαγεία ποιημάτων,
τέχνης,
βιβλίων.
Εξαίσιο
κοινό. Εμείς να τραγουδάμε
παντού το Κάντο Χενεράλ στη
μητρική του γλώσσα. Θυμάμαι
τον Πάμπλο Νερούδα στις
πρόβες μας στο Παρίσι. Την
περιοδεία μας με τον Μίκη στην
τότε Σοβιετική Ένωση και τη
συνάντησή μου με τον Αράμ
Χατσατουριάν. Τα φεστιβάλ
με ακτιβιστές καλλιτέχνες. Την
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ
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Μύριαμ Μακέμπα. Τα μεγάλα
γκαλά κλασσικής μουσικής.
Τον Ζούμπιν Μέτα να με
διευθύνει. Το Μαουτχάουζεν
τραγουδισμένο
σε
τρεις
γλώσσες (ελληνικά, εβραικά,
γερμανικά) μέσα στο χώρο του
στρατοπέδου
συγκέντρωσης.
Την επίσκεψή μου στον Πικάσσο
στο χωριό που ζούσε στη Νότιο
Γαλλία λίγο καιρό πριν πεθάνει.
Τη γνωριμία μου με την γλύπτρια
Μπάρμπαρα Χέπγουωρθ. Τη
συναυλία μου στη γενέτειρα
του Λόρκα. Τη συνεργασία μου
με το Μπερλίνερ Ανσάμπλ σε
τραγούδια του Μπρεχτ και την
Γκιζέλα Μέυ να τραγουδά ως
αντίδωρο έργα του Μίκη. Τη
συναυλία στα Ηλύσια Πεδία
μετά από πρόσκληση του
Μιτεράν. Το Ολυμπιά και το
Άλμπερτ Χωλ. Την συνεργασία
μου με τον σπουδαίο Αμερικανό
τζαζίστα Τσαρλς Λόυντ. Ωραίες
παραστάσεις,
ανταλλαγές,
συναντήσεις
μεγάλων
καλλιτεχνών απ’ όλο τον κόσμο.

ληλεγγύη. Δεν ένιωθα μόνη
μου. Μας υποδέχτηκαν και
μας φιλοξένησαν οι Γάλλοι.
Συνεργάστηκα αμέσως με καλλιτεχνικά γραφεία αλλά κυρίως
με Δήμους που μας αγκάλιασαν.
Υπήρχαν Έλληνες αγωνιστές,
φοιτητές, καθηγητές. Φτιάχτηκαν
επιτ-ροπές
συμπαράστασης
στους φυλακισμένους και τις
οικογένειές τους. Στέλναμε
χρήματα που μαζεύαμε στις
συναυλίες. Έλληνες και ξένοι
διανοούμενοι μας πλαισίωσαν.
Μόλις έφτασε στη Γαλλία
η Μελίνα από την Αμερική
αποφασίσαμε
να
κάνουμε
περιοδείες σε όλο τον κόσμο.
Ο Μίκης όσο ήταν δέσμιος της
Χούντας έστελνε κρυφά το έργο
του στο εξωτερικό. Ο διευθυντής
των Times φρόντισε να τον
επισκεφθούν στην εξορία του
στη Ζάτουνα δημοσιογράφοι.
Έτσι έφτασε στα χέρια μας η
Κατάσταση Πολιορκίας.
Οι
μαύροι
ηθοποιοί
του
μιούζικαλ Hair που σάρωνε
τότε μας στήριξαν στην πρώτη
παρουσίαση του έργου, που
μεταφράστηκε αμέσως. Στεκόταν πολύ ψηλά η δύναμη της
μουσικής μας.

ΕΡ. Μετά την επιβολή της
δικτατορίας και με προτροπή
του Μίκη Θεοδωράκη φεύγετε
στο εξωτερικό. Ποια κινητήρια
δύναμη
ωθεί
έναν
νέο
άνθρωπο 19 μόλις χρόνων σε ΕΡ. Ποια στοιχεία πιστεύετε
μια τόσο τολμηρή απόφαση καθιστούν το έργο του
χωρίς εχέγγυα για το μέλλον; Θεοδωράκη κλασσικό αλλά
και επίκαιρο;
Τι να σου πω; Μου φαίνεται
αυτονόητο. Δεν θα μπορούσα Πρέπει να κάνουμε μια διάκριση.
εδώ να λειτουργήσω ως Να δούμε δηλαδή πως μιλά το
καλλιτέχνης
με
συνείδηση έργο του Μίκη στη χώρα μας
του ρεπερτορίου μου. Κι ήταν και στο εξωτερικό. Έξω μιλά
τόσο σημαντικό να σπάσουμε σε ένα κοινό όλων των ηλικιών,
στην πράξη την απαγόρευση. καλλιεργημένο, με μουσικά και
Η προτροπή του Μίκη ήταν πολιτικά ενδιαφέροντα. Δεν
χτύπημα στην ανελευθερία. αγαπούν μόνο τις μελωδίες του
Έφυγα
σχεδόν
πετώντας, με το ποιητικό περιεχόμενο.
έχοντας το μεγαλύτερο κίνητρο. Ανακαλύπτουν και την κλασσική
Να υπερασπίσω την τέχνη που του πλευρά. Έπαιξα στην
υπηρετούσα. Αλλά υπήρχε αλ- Όπερα της Βιέννης το 2012 μ’

ένα εξαιρετικό μουσικό σχήμα.
Τον Μάιο θα παιχτεί η 2η και
η 3η Συμφωνία του από τη
Συμφωνική του Ντύσσεντολφ,
μοναδική ορχήστρα που παίζει
σχεδόν αποκλειστικά γερμανούς
κλασσικούς συνθέτες. Συμφωνικές της Γαλλίας και της
Γερμανίας παρουσιάζουν συστηματικά το Κάντο Χενεράλ.
Το Κάρνεγκι Χωλ με κάλεσε για
ένα αφιέρωμα στο έργο του που
θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη
του 2018. Καλλιτέχνες της τζαζ
σκηνής πυροδοτούνται από το
έργο του, ο Λόυντ, ο Κλαίην.
Πυροδοτούνται από αυτή τη
σχέση της κλασσικής φόρμας
με την παραδοσιακή, τη λαϊκή
μουσική και το βυζαντινό μέλος
που χαρακτηρίζει το έργο του.
Εδώ είναι αλλιώς τα πράγματα.
Είναι στιγμές που το έργο
σκιάζεται. Δεν ξέρω πόσο φτάνει
σε νεώτερους ανθρώπους.
Αυτοί, έχει σημασία να το
γνωρίσουν. Να το αγκαλιάσουν
με νέες ενορχηστρώσεις, να
βρουν τον πλούτο του, να μην
το απονευρώσουν. Η αλήθεια
είναι ότι το έργο θα βρίσκεται
στο θρόνο του, όπως και του
Χατζιδάκι, του Τσιτσάνη, του
Βαμβακάρη, όπως των μεγάλων
ποιητών. Υπήρξε καθοριστικό για
το ελληνικό τραγούδι. Κι όμως
λίγοι ξέρουν το βάθος του. Ο
Μίκης είναι μια προσωπικότητα
που έχει συχνά παρεξηγηθεί, που
συγ-κρούστηκε με κατεστημένα,
που στάθηκε ασυμβίβαστος. Θα
τον συναντάμε πάντα. Υπήρξε
εξίσου πολιτικός, λυρικός κι
ερωτικός όπως άλλωστε κι ο
Μάνος. Αν τους έκλειναν σ’ ένα
δωμάτιο ο Μίκης θα έσπαγε το
τζάμι για να βγει έξω, ο Μάνος
θα μισόκλεινε τις γρίλιες αλλά
μίλησαν κι οι δύο δυνατά για την
εποχή τους.
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ΕΡ. Η Τέχνη μπορεί να
αρθρώσει λόγο σε περίοδο
κρίσης; Είναι ικανή να γεννά
εστίες
αντίστασης
στην
παρακμή και την αδικία;
Ναι. Αυτό δεν έκανε και η γενιά
μου κόντρα στον φόβο, τους
διωγμούς και τις απαγορεύσεις;
Ακόμα και μέσα στη Χούντα
γεννήθηκαν εστίες αντίστασης.
Ποτέ δεν σταματά η ανάγκη
να εκφραστεί ο άνθρωπος. Το
πρόβλημα είναι πως φωτίζονται
σήμερα. Όσο εύκολο είναι
σήμερα
να
ακουστείς,
άλλο τόσο εύκολο είναι να
χαθείς μέσα στο χάος της
πληροφορίας. Από την άλλη, οι
εστίες αντίστασης αναφέρονται
σε πιο μικρές συλλογικότητες ή
σε μοναχικούς δρόμους και δεν
έχουν την εμβέλεια που είχαν
παλιότερα. Αν η τέχνη υπηρετεί
την αλήθεια, βγάζει φως μέσα
απ’ το σκοτάδι. Στην ποίηση
το υπαρξιακό και το πολιτικό
στοιχείο γίνονται αξεχώριστα.
Είδα σ’ ένα ρεπορτάζ από την
Ειδομένη ένα μικρό κορίτσι,
προσφυγόπουλο να μαζεύει
ένα
κομμάτι
ασημόχαρτο
από κάτω και να φτιάχνει ένα
μικρό δαχτυλίδι. Αυτή δεν είναι
η αληθινή ποίηση της ζωής;
ΕΡ.
Έχετε
συνεργαστεί
με
τους
μεγαλύτερους
Έλληνες συνθέτες αλλά και
με νεώτερους δημιουργούς.
Υπάρχουν στοιχεία που σας
κάνουν αισιόδοξη για το
ελληνικό τραγούδι και την
καλλιτεχνική
δημιουργία
σήμερα;
Φυσικά και είμαι αισιόδοξη.
Αλλιώς δεν θα τραγουδούσα.
Πέρα
από
τα
γνωστά,
τυποποιημένα προϊόντα του
θεάματος
υπάρχει
πάντα

η δημιουργική σκηνή, το Την συνέντευξη πήρε ο
πραγματικά παγκόσμιο, οι- Αντρέας Μαράτος.
κουμενικό τραγούδι. Δημιουργοί
και καλλιτέχνες που ξέρουν
ότι στην τέχνη δεν υπάρχουν
παρθενογενέσεις.
Αντλούν
στοιχεία από την παράδοση.
Επιδιώκουν τις συναντήσεις
με διαφορετικές κουλτούρες
πατώντας γερά στα πόδια τους.
Έτσι γεννιέται το καινούριο.
Για μένα οι συνεργασίες είναι
το οξυγόνο μου. Έχω στις
αποσκευές
μου
σπουδαία
τραγούδια αλλά ο καλλιτέχνης
δεν πρέπει να επαναπαύεται.
Συνεργάστηκα πρόσφατα με
τα δίδυμα αδέλφια Μιχάλη
και
Παντελή
Καλογεράκη,
δυο παιδιά 24 χρόνων που
προσεγγίζουν και μελοποιούν την
ποίηση με φρέσκια ματιά χωρίς
έπαρση και σοβαροφάνεια.
Στις αρχές Απρίλη παρουσίασα
με τον σπουδαίο πιανίστα μας,
τον Γιώργο Λαζαρίδη στην
Εναλλακτική Σκηνή της Νέας
Λυρικής το δικό του έργο «Ο
έρωτας πεθαίνει τραγικά» σε
ποίηση Αγαθής Δημητρούκα
και το έργο του Μίκη «Η
Βεατρίκη στην οδό μηδέν», που
γράφτηκαν για τη φωνή μου.
Το καλοκαίρι στο Ηρώδειο, στο
πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών
θα παρουσιάσουμε το έργο
«Πέρα από τα σύνορα» ενός
Τούρκου συνθέτη που ζει στην
Ελλάδα, του Τζιχάν Τούρκογλου.
Έργο σύγχρονης έκφρασης με
στοιχεία μινιμαλιστικά, τζαζ,
κλασσικά σε μίξη με παραλλαγές
από παραδοσιακές μουσικές
της Μεσογείου. Θα είναι μαζί
μας η διάσημη βιολοντσελίστα
Άνια Λέχνερ και η συναυλία
θα ηχογραφηθεί από την
ECM. Τα πράγματα, παρά τις
δυσκολίες, πάντα προχωρούν.

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
τις αποκαλύψεις που έκανε
σχετικά με τις σκανδαλώδεις
πρακτικές
φοροδιαφυγής
και φοροαποφυγής μεγάλων
πολυεθνικών. Τα σχετικά στοιχεία
παραδόθηκαν στα wikileaks και
από τότε ξεκίνησαν οι ποινικές
και όχι μόνο, διώξεις εναντίον του.
Κινηματογράφος «Τριανόν» Όταν αναζήτησε επαγγελματική
διέξοδο σε κάποια τράπεζα στην
Αφρική, τον περίμενε και εκεί η
1&2 Απριλίου, Αθήνα
απόλυση λίγο καιρό μετά, χωρίς
Οι πληροφοριοδότες ή μάρτυρες καμία εξήγηση. Μίλησε για τον
δημοσίου συμφέροντος (whistle- εν εξελίξει δικαστικό αγώνα του,
blowers) ως «όπλο» κατά της τις διώξεις και την ταλαιπωρία
διαφθοράς, ήταν το θέμα
συζήτησης που έγινε την πρώτη
ημέρα (1/4) του φεστιβάλ που
διοργάνωσαν από κοινού το
Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς,
η ευρωομάδα της Αριστεράς
(GUE/NGL) και ο ευρωβουλευτής
Στέλιος Κούλογλου.
Στο πάνελ συμμετείχαν ο
Χριστόφορος
Βερναρδάκης
Υπουργός Επικρατείας, ο whistleblower Ρούντολφ Έλμερ (Rudolf
Elmer) πρώην εργαζόμενος της
Swiss Bank Julius Bär, ο Στέλιος
Κούλογλου ευρωβουλευτής GUE/
NGL και μέλος της εξεταστικής
επιτροπής για τη φοροαποφυγή
& φοροδιαφυγή του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου (Ε.Κ.) και η
Βιρζινί Ροζιέρ (Virginie Rozière), που υφίστανται οι wistleblowers
ευρωβουλευτής των S&D και και οι οικείοι τους, τις μεθόδους
μέλος της εξεταστικής επιτροπής που εφαρμόζουν οι διώκτες τους,
του Ε.Κ. για τη φοροαποφυγή & αλλά και τις απαραίτητες θεσμικές
ρυθμίσεις που θα μπορούσαν να
τη φοροδιαφυγή.
Οι παρεμβάσεις έγιναν μετά από τους προστατέψουν. «Θέλουν
την προβολή ντοκιμαντέρ με να με μειώσουν, κάτι που θα
θέμα την προσωπική ιστορία του λειτουργήσει αποτρεπτικά για
ΡούντολφΈλμερ,οοποίοςήτανκαι κάθε στέλεχος του ελβετικού
ο πρώτος ομιλητής. Πρόκειται για τραπεζικού συστήματος που
υψηλόβαθμο στέλεχος ελβετικής θα θελήσει να προβεί σε
στο
μέλλον»,
τράπεζας,
εξειδικευμένο αποκαλύψεις
στις «επενδύσεις» στα νησιά υπογράμμισε.
ευρωβουλευτής
των
Κέιμαν,
που
μετατράπηκε Η
Βιρζινί
Ροζιέρ,
σε απόβλητο του ελβετικού Σοσιαλιστών
τραπεζικού συστήματος μετά παίρνοντας τον λόγο, διατύπωσε

Σπάζοντας τον κύκλο
της διαφθοράς: Ο ρόλος
των πληροφοριοδοτών
δημοσίου συμφέροντος
Φεστιβάλ ντοκιμαντερ και
ανοιχτή εκδήλωση

την απορία της γιατί οι
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις δεν
πίεσαν από κοινού την Ελβετία
για την παράδοση στοιχείων
που αφορούν σε Ευρωπαίους
πολίτες. Παρατήρησε ότι παρότι
βρίσκεται
σε
διαφορετική
ευρωομάδα από εκείνην του
Στέλιου Κούλογλου παλεύουν
μαζί κατά της διαφθοράς, κάτι
που έχει τη σημασία του. Στη
συνέχεια,
αναφέρθηκε
στα
βήματα που πρέπει να κάνει
η Ευρωπαϊκή Ένωση για να
προστατεύσει επαρκώς τους

«μοντέρνους ήρωες» οι οποίοι
είναι πολύτιμοι προκειμένου να
σημειωθεί βελτίωση στον τομέα
της φορολογικής δικαιοσύνης.
Τον εξόχως σημαντικό ρόλο των
πληροφοριοδοτών
δημοσίου
συμφέροντος στην εποχή μας
υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Κούλογλου.
«Χάρη σε αυτούς μαθαίνουμε την
αλήθεια» ανέφερε, δίνοντας τα
παραδείγματα των Σνόουντεν,
Ασάνζ, και Μάνινγκ. Από τις
διάφορες λίστες φοροδιαφυγής
τα κράτη μπορούν να κερδίσουν
χρήματα για τα δημόσια ταμεία.
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Αν συγκεντρώνονταν τα ποσά
αυτά, δεν θα υπήρχαν χρέη.
Τους πληροφοριοδότες δημοσίου
συμφέροντος θα έπρεπε να τους
αντιμετωπίζουν ως ήρωες, αντί
να τους καταδιώκουν. Υπάρχει
ανάγκη για προστασία των whistleblowers χωρίς «παράθυρα»,
επισήμανε. Στη συνέχεια μίλησε
για τις υποθέσεις που απασχολούν
τώρα τη χώρα μας όπως τα Panama Papers και τη Novartis. Για
την τελευταία αυτή υπόθεση ανέφερε πως μπορεί να αποδειχθεί
ση-μαντικότερη από εκείνην της
Siemens και πως «εμπλέκονται
δύο
πρώην
πρωθυπουργοί,
ένας πρώην αντιπρόεδρος και
πρώην υπουργοί». Κατέληξε
επισημαίνοντας την ανάγκη
δημιουργίας πλαισίου προστασίας
των whistleblowers στην Ελλάδα
και ανάλογου κοινού πλαισίου σε
όλη την Ευρώπη.
Ο
υπουργός
Επικρατείας
Χριστόφορος
Βερναρδάκης
ξεκίνησε την ομιλία του υπογραμμίζοντας ότι η διαφθορά δεν
είναι κοινωνικό –
φυσικό φαινόμενο.
Προχώρησε
στον έως τώρα
απολογισμό
του έργου της
κυβέρνησης
σε
αυτόν τον τομέα,
αλλά και σε συγκεκριμένες
δεσμεύσεις
για
το μέλλον. Για
παράδειγμα,
η
κυβέρνηση θεσμοθέτησε νομοθεσία
για τη σύγκρουση
συμφερόντων
μεταξύ δημοσίου
και
ιδιωτικού
συμφέροντος,
επίσης μερίμνησε
για την επιλογή,

με αντικειμενικά κριτήρια, των
στελεχών Δημόσιας Διοίκησης.
Εξήγγειλε τέλος την ψήφιση, μέσα
στο τρέχον έτος, πληρέστερης
νομοθεσίας για την προστασία
των παρόχων πληροφοριών,
υπογραμμίζοντας
συγχρόνως
τη συμβολή της κοινωνίας
στην προστασία του δημοσίου
συμφέροντος.
Κατά τη διάρκεια της ομιλίας
πήραν, μεταξύ άλλων, το λόγο
και η κα Ειρήνη Σταμουλή,
συνεργάτιδα της Γενικής Γραμματείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς, η οποία, με
αφορμή την επεξεργασία της
προαναφερθείσας νομοθετικής
πρωτοβουλίας περιέγραψε το
ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς και
τουςστόχουςτουυπόδιαμόρφωση
σχετικού νομοσχεδίου για την
προστασία
των
μαρτύρων
δημοσίου
συμφέροντος.
Η
εκδήλωση έκλεισε με συζήτηση
των ομιλητών με το κοινό.
Συνολικά
προβλήθηκαν
έξι
ντοκιμαντέρ,
ορισμένα
για

πρώτη φορά στην Ελλάδα, για
τα οποία έγινε για πρώτη φορά
υποτιτλισμός στα ελληνικά με
ευθύνη των διοργανωτών. Όλα
τα ντοκιμαντέρ αφορούσαν
τους wistleblowers, τη σημασία
των αποκαλύψεων τους για το
δημόσιο συμφέρον με έμφαση
στη φορολογική δικαιοσύνη και
τις πρακτικές φοροαποφυγής
και φοροδιαφυγής μεγάλων
πολυεθνικών και τραπεζών. Τις
ταινίες που προβλήθηκαν στον
κινηματογράφο Τριανόν επί δύο
μέρες, παρακολούθησε πλήθος
κόσμου.
Δ. Κ

Σπάζοντας τον κύκλο της
διαφθοράς
«Κινηματογράφος Φαργκάνη»
22 Απριλίου, Θεσσαλονίκη
Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς
και ο
Όμιλος Φίλων του
Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης σε
συνεργασία με την Ευρωομάδα
της Αριστεράς (GUE/NGL) και τον
ευρωβουλευτή Στέλιο Κούλογλου
πραγματοποίησαν
φεστιβάλ
με προβολή ντοκιμαντέρ και
ομιλία
στον
κινηματογράφο
«Φαργκάνη».
Το φεστιβάλ περιελάμβανε
μέρος των ντοκιμαντέρ που
προβλήθηκαν λίγες εβδομάδες
νωρίτερα στην Αθήνα σε
αντίστοιχη εκδήλωση.
Το παρόν έδωσε ο Ρούντολφ
Έλμερ με τον ευροβουλευτή
Στέλιο Κούλογλου που μίλησαν
σε ανοιχτή εκδήλωση-συζήτηση για την προστασία των
whistleblowers.
Ο.Κ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ

08
Θραύσματα Μνήμης από
τη δικτατορία της 21ης
Απριλίου
Τραγούδι, μαρτυρίες,
λογοτεχνία, ποίηση
Αίθουσα εκδηλώσεων ΙΝΠ
- πολυχώρος Σπούτνικ
24 Aπριλίου, Αθήνα
Τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2017
πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων
του
Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς
εκδήλωση για τα 50 χρόνια
από την επιβολή της Χούντας.
Θέσαμε εξαρχής ως στόχο μας
την ανάδειξη των τρόπων που
μετέρχεται ένα δικτατορικό
καθεστώς για να τσακίσει το
ηθικό, τον ψυχισμό και την
αξιοπρέπεια των πολιτικών
του αντιπάλων φτάνοντας
μέχρι την απόλυτη βαρβαρότητα
των
βασανιστηρίων.
Κυρίως όμως την ανάδειξη
τρόπων με τους οποίους
οι άνθρωποι αντιστάθηκαν
στην
τρομοκρατία,
το
φόβο, τη στοχευμένη βία.
Έτσι
καταλήξαμε
στον
θραυσματικό χαρακτήρα μιας
εκδήλωσης συνεχούς ροής
ως
«μοντάζ»
τραγουδιών,
μαρτυριών,
λογοτεχνικών
αποσπασμάτων,
προβολών,
θεματικών
παρεμβάσεων
και έκθεσης ντοκουμέντων.
Δύο
ήταν
οι
κεντρικοί
ομιλητές.
Η
Δέσποινα
Σκούρτη, Φιλόλογος-Συγκριτολόγος,
Ερευνήτρια
Πανεπιστημίου Μονάχου, Επιστημονική
Συνεργάτις
Kρατικής Βιβλιοθήκης Βαυαρίας
και ο Ανδρέας Μαράτος,
ερευνητής του Ινστιτούτου.
Η ομιλία της Δέσποινας
Σκούρτη είχε τίτλο: «Στα ίχνη

των ερπυστριών: H απριλιανή
δικτατορία στη νεοελληνική
πεζογραφία».
Αντικείμενο
της εισήγησης αποτέλεσε ο
χαρακτήρας και η εξέλιξη της
νεοελληνικής
πεζογραφίας
μετά το 1967 με γνώμονα
την καταγραφή της ιστορικής
περιόδου της χούντας των
συνταγματαρχών, όπως αυτή
αποτυπώνεται στην πορεία της

Η ομιλία του Ανδρέα Μαράτου
είχε τίτλο: Το τραγούδι της
καρδιάς του κόσμου: Ο Μίκης
Θεοδωράκης
στα
χρόνια
του εγκλεισμού. Ο ομιλητής
επικεντρώθηκε στα έργα και
τα τραγούδια που συνέθεσε ο
Μίκης Θεοδωράκης τα χρόνια
της φυλάκισής του, του κατ’
οίκον περιορισμού του και της
εξορίας του από το χουντικό

μεταδικτατορικής λογοτεχνικής
παραγωγής. Ιχνηλατώντας τα
λογοτεχνικά αποτυπώματα της
«Επαναστάσεως» της 21ης
Απριλίου και με τη διαπίστωση
πως ο λογοτεχνικός τόπος
αποτελεί πεδίο συνεύρεσης της
κοινωνίας με την τραυματική
μνήμη που αφορά τη χούντα,
επιχειρήθηκε η σύνθεση ενός
μυθιστορηματικού παλίμψηστου
50 χρόνια μετά το πραξικόπημα.

καθεστώς,
τις
συνθήκες
δημιουργίας τους, τη σχέση
τους με τα επίδικα της εποχής,
τις οδούς διαφυγής τους στο
εξωτερικό, τη σχέση τους με
τα ξένα ακροατήρια και την
πρόσληψή τους από το ελληνικό
κοινό στη μεταπολίτευση.
Αντιμετώπισε τα έργα ως
φορείς ουτοπικού φορτίου και
έκλεισε
αντιπαραθέτοντας
το περιεχόμενο και την
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καλλιτεχνική αυταξία τους στη
σημερινή κυρίαρχη αισθητική.
Εκτος των ομιλιών, υπήρξαν και
δύο παρεμβάσεις. Η πρώτη από
τον Κώστα Μανταίο, πρόεδρο
του Συλλόγου Φυλακισθέντων
Εξορισθέντων Αντιστασιακών
1967-1974 (ΣΦΕΑ), με θέμα τη
Γυάρο -το μαρτυρικό νησί της
εξορίας, και η δεύτερη από τον
Κωστή Γιούργο, δημοσιογράφο
της
εφημερίδας
Εποχή,
που μίλησε για τα Τετράδια
Φυλακής, αυτοσχέδια περιοδική
πολιτική
και
φιλολογική
έκδοση
των
πολιτικών
κρατουμένων στις Φυλακές
Αβέρωφ
και
Κορυδαλλού
την
περίοδο
1969-1973.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν
η ηθοποιός και τραγουδίστρια
Ελίτα Κουνάδη και ο πιανίστας
Θοδωρής Κοτεπάνος, ενώ
το σχεδιασμό και τη συνολική
επιμέλειά της είχε ο σκηνοθέτης
και συγγραφέας Σέργιος Γκάκας.
Ακούστηκαν τραγούδια του
Μίκη Θεοδωράκη (σε ποίηση του
ίδιου, του Μάνου Ελευθερίου και
του Λευτέρη Παπαδόπουλου),
του Μάνου Χατζιδάκι (σε
ποίηση Νίκου Γκάτσου) και
του Διονύση Σαββόπουλου.
Διαβάστηκαν
αποσπάσματα
από τις μαρτυρίες του Περικλή
Κοροβέση, της Κίττυς Αρσένη
και του Γ. Α. Μαγκάκη,
καθώς και από λογοτεχνικά
κείμενα
που
αναφέρονται
στην περίοδο της δικτατορίας.
Προβλήθηκε η μαρτυρία του
αγωνιστή Χρήστου Ρεκλείτη για
τα βασανιστήρια που υπέστη,
όπως περιέχεται στην ταινία
του Νίκου Κούνδουρου «Τα
τραγούδια της φωτιάς».
Στον χώρο της εκδήλωσης
πραγματοποιήθηκαν
δύο
εκθέσεις που επιμελήθηκαν η
σκηνογράφος Έλενα Χριστούλη
και η γραφίστρια Χριστίνα
Μαχαίρα: α) αντιδικτατορικής

αφίσας και β) φωτογραφικού και
έντυπου υλικού από τη Γυάρο,
μέρος του οποίου προσέφερε ο
ΣΦΕΑ.

επιστημονικός συνεργάτης της
ευρωβουλευτού Λόλα Σάντσεζ.
Υπέυθυνη για την ελληνική
έκδοση ήταν η Δώρα Κοτσακά,
ερευνήτρια
στο
Ινστιτούτο
A. M
Νίκος Πουλαντζάς. Την Πέμπτη
30
Μαρτίου,
κατατέθηκε
αντίτυπο
της
έκθεσης
στις
Παράδοση της έρευνας για
θυρίδες των βουλευτών όλων
τη CETA σε βουλευτές του
των κοινοβουλευτικών ομάδων,
ελληνικού
κοινοβουλίου πλην της Χρυσής Αυγής. Η
συγκεκριμένη δραστηριότητα
στόχο την καλύτερη ενημέρωση
των βουλευτών
για τις
δυσμενείς
επιπτώσεις της
συγκεκριμένης συμφωνίας συνεργασίας και εμπορίου ανάμεσα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον
Καναδά.
Ο.Κ

Η ελληνική έκδοση της έρευνας
της Ευρωομάδας της Αριστεράς
για τη Συνολική Οικονομική και
Εμπορική Συμφωνία – ΣΟΕΣ
(Comprehensive
Economic
and Trade Agreement – CETA)
που κυκλοφόρησε με τίτλο
«CETA: Η ΤΤΙP ME ΚΑΝΑΔΙΚΗ
ΜΕΤΑΜΦΙΕΣΗ», και εκδόθηκε
με
την
υποστήριξη
του
Ινστιτούτου τον Φεβρουάριο,
διανεμήθηκε στους βουλευτές
του Ελληνικού Κοινοβουλίου
(πλην της Χρυσής Αυγής). Την
έρευνα και την συγγραφή της
πραγματοποίησαν η Αντοραθιόν
Γουαμάν, συνεργάτρια καθηγήτρια
Εργατικού
Δικαίου
στο
πανεπιστήμιο
της
Βαλένθια και ο Χόρχε Κονέσα,
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

