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Ο Μάιος ξεκίνησε με την ανά-
δειξη του Εμμανουέλ Μακρόν 
στην προεδρία της Γαλλίας κα-
θώς επικράτησε στον δεύτερο 
γύρο των γαλλικών εκλογών 
έναντι της ακροδεξιάς Μαρίν Λε 
Πεν με ποσοστό 66,10. Κρίσιμο 
στοιχείο της όποιας ανάλυσης 
για τις γαλλικές εκλογές αποτε-
λεί και η αποχή ρεκόρ που άγγι-
ξε το 24,44%. Πρόκειται για το 
ιστορικά δεύτερο μεγαλύτερο 
ποσοστό αποχής στη Γαλλία 
που καταγράφεται μετά τις 
εκλογές του 1969. Τόσο τα 
ποσοστά του πρώτου γύρου 
που οδήγησαν στην τελική 
αναμέτρηση δύο «αντισυστη-
μικούς» υποψηφίους όσο και 
η αποχή και τα ποσοστά του 
δεύτερου γύρου φιλοτεχνούν 
έναν πολιτικό γρίφο σχετικά 
με τις μελλοντικές πολιτικές 
εξελίξεις στην Ευρώπη που 
δύσκολα μπορεί να επιλυθεί.

Αυτές τις εξελίξεις σχολιάζει 
στη συνέντευξη του παρό-
ντος τεύχους που έδωσε στον 
συνεργάτη του Ινστιτούτου Νίκος 
Πουλαντζάς Οδυσσέα Κωνστα-
ντινάκο, ο καθηγητής Πολιτικής 
Οικονομίας στο πανεπιστημίου 
του Παρισιού  Κώστας  Βεργό-
πουλος για τις γαλλικές εκλογές. 
Ο Κώστας Βεργόπουλος εστιάζει 
στο γεγονός ότι οι δύο αντίπαλοι 
του δεύτερου γύρου υιοθέτησαν 
έναν αντισυστημικό λόγο ενώ 
εκμεταλλεύτηκαν την αδυναμία 
του Μελανσόν και του Φιγιόν να 
αρθρώσουν έναν πειστικό λόγο 
για μία σειρά πολιτικών και κοι-
νωνικών προβλημάτων με κομβι-
κότερο της ανεργίας των νέων. 

Κατά τα άλλα, τον Μάϊο συνε-
χίστηκαν οι δραστηριότητες του 
Ινστιτούτου, καθώς και οι προ-
ετοιμασίες για τις δραστηριότη-
τες του επόμενου διαστήματος.  
Η συνεργάτης του Ινστιτούτου 
Δώρα Κοτσακά μας ενημερώνει  
με το σημείωμά της για το συ-
νέδριο της GUE/NGL το οποίο 
πραγματοποιήθηκε  στο Ευρω-
κοινοβούλιο με θέμα τη φορο-
λογική δικαιοσύνη και τον ρόλο 
των «φορολογικών παραδείσων», 

ζητήματα εξαιρετικής σημασίας 
που έχουν απασχολήσει τη διε-
θνή επικαιρότητα. 

Όσον αφορά τις εκδόσεις, η Αιμι-
λία Κουκούμα γράφει για την ελ-
ληνική έκδοση του υπομνήματος 
των ευρωπαίων οικονομολόγων 
για το 2017. Το υπόμνημα απο-
τελεί μια ετήσια συλλογική προ-
σπάθεια με στόχο την προώθηση 
εναλλακτικών οικονομικών πολι-
τικών, που φέτος κυκλοφορεί 
με τίτλο Η Ευρωπαϊκή Ένωση: H 
απειλή της διάλυσης. 

Το πρόγραμμα του Ινστιτούτου 

για το επόμενο διάστημα είναι ιδι-
αιτερα φορτωμένο όπως μπορεί 
να διαπιστώσει κανείς διαβάζο-
ντας τις ανακοινώσεις του ενημε-
ρωτικού δελτίου. Η αρχή γίνεται 
με έναν κύκλο συζητήσεων γύρω 
από τις εξελίξεις στις λεγόμενες 
«κοινωνίες της γνώσης» με τίτλο 
«Γνωσιακός καπιταλισμός: Τι συ-
νεπάγεται η αλλαγή παραδείγμα-
τος στην παραγωγή και διάδοση 
της γνώσης;». Η πρώτη συζήτη-
ση θα πραγματοποιηθεί στις 29 

Μαΐου. Η επόμενη με θέμα 
«Άξονες χάραξης πολιτι-
κής: ψηφιακά κοινά στην 
εκπαίδευση» θα πραγμα-
τοποιηθεί τον Ιούνιο ενώ 
ο κύκλος συζητήσεων θα 
ολοκληρωθεί τον Ιούλιο 
με  την ομιλία του Κάρ-
λο Βερτσελόνε με τίτλο « 
Γνωσιακός καπιταλισμός: 
ερωτήματα και προκλή-
σεις ». Ο Θανάσης Λάγιος 
μαζί με τη Μαριώ Χαϊδο-
πούλου-Βρυχέα γράφουν 
για σειρά εκδηλώσεων και 

παραθέτουν το  αναλυτικό πρό-
γραμμά της. 

Όπως θα δείτε στις ανακοινώ-
σεις, τον Ιούνη το ΙΝΠ διοργανώ-
νει επίσης μια ομιλία για τα αλλη-
λέγγυα δίκτυα με καλεσμένο τον 
βραζιλιάνο φιλόσοφο Ευκλείδη 
Μανσέ. Παράλληλα, υποστηρίζει 
το 4ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο 
για την Κοινωνική Οικονομία στο 
πλαίσιο του οποίου το Ινστιτού-
το οργανώνει εργαστήριο με τη 
συμμετοχή του Μανσε.

Την ίδια περίοδο το ΙΝΠ θα συμ-
μετάσχει στη διοργάνωση συνε-
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δρίου που θα πραγματοποιηθεί 
στις Βρυξέλες με θέμα ένα νέο 
μοντέλο ανάπτυξης για την Ευ-
ρώπη.

Αυτά προς το παρόν και ανανε-
ώνουμε το ραντεβού μας για τον 
επόμενο μήνα.

Η συντακτική ομάδα

Συντακτική ομάδα: Αγγελίνα Γιαν-
νοπούλου, Χάρης Γολέμης, Δώρα 
Κοτσακά - Καλαϊτζιδάκη, Αιμιλία 
Κουκούμα, Οδυσσέας Κωνσταντι-
νάκος, Θανάσης Λάγιος, Βαγγία 
Λυσικάτου, Αντρέας Μαράτος, 
Κατερίνα Τσατσαρώνη, Μαρία 
Χαϊδοπούλου-Βρυχέα. Γραμμα-
τεία:  Μαρία Καραβέλα
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 Συνέντευξη
«Με  τον Μακρόν ακόμη 
και οι αριστεροί μπορούν 
να έχουν το συναίσθημα 
ότι ο αγώνας μπορεί 
να συνεχίζεται, ενώ 
με τη Λε Πεν υπήρχε 
η υποψία ότι δεν θα 
εξασφαλίζονταν καν οι 
ελάχιστες προϋποθέσεις 
για να συνεχισθεί ο 
αγώνας».

Συνέντευξη με τον Κώστα 
Βεργόπουλο*

ΕΡ. Λίγες μέρες μετά τη 
σημαντικότερη εκλογική 
αναμέτρηση μέχρι στιγμής για 
το 2017, ποιοι θεωρείτε ότι 
ήταν οι κύριοι παράγοντες που 
οδήγησαν στη συντριπτική 
νίκη του Μακρόν επί της Λε 
Πεν;

Ότι ο Μακρόν ήταν ο 
περισσότερο συστημικός 
μεταξύ των υποψηφίων 
ουδεμία  αμφιβολία υπήρχε 
για αυτό. Η τελική νίκη του 
σημαίνει και την τελική 
κατίσχυση του συστήματος 
στο παιχνίδι της προεδρικής 
εξουσίας στη Γαλλία. Ωστόσο, 
αξιοσημείωτο παραμένει ότι 
ακόμη και ο Μακρόν, όπως 
άλλωστε ανεξαιρέτως όλοι οι 
υποψήφιοι, δεν είχε παραλείψει 
και αυτός να εμφανίζεται 
ως «αντισυστημικος», με 
την προφανή προσδοκία 
να προσελκύσει και αυτός 
κάποιο μέρος τουλάχιστον της 
γενικής δυσαρέσκειας και της 
κοινωνικής ανυποληψίας του 
συστήματος. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι τελικά 
το σύστημα κερδίζει ακόμη 
μια φορά χωρίς όμως κανείς 
υποψήφιος να έχει βγει ανοιχτά 
προς υποστήριξη του. Πώς 
αυτό επιτυγχάνεται; Μα πολύ 
απλά με την παρουσία της Λε 
Πεν στον δεύτερο γύρο. Αυτό 
το πρόσωπο και η παράταξή 
της αποτελούν το απόλυτο 
φόβητρο για τη γαλλική 
κοινωνία. Όποιος υποψήφιος 
και να ήταν απέναντι στη Λε 
Πεν, θα είχε κερδίσει, και με 
συντριπτική πλειοψηφία, όπως 
ο Μακρόν. Άλλωστε, όπως 
ομολογείται, 55% όσων ψήφισαν 
υπέρ αυτού, δεν προσέφεραν 
ψήφο προσχώρησης και 
εμπιστοσύνης, αλλά μόνον 
αρνητική και επιφυλακτική ψήφο 
προκειμένου να παρεμποδίσουν 
την εκλογή της αντιπάλου του. 
Όπως σημειώνει ο Ανρί Γκυαινώ, 
ο δεύτερος γύρος εξελίχθηκε 
σε δημοψήφισμα εναντίον της 
Λε Πεν.     

ΕΡ. Ποιες ήταν οι βασικές 
αντιθέσεις στον δημόσιο 
λόγο κατά τη διάρκεια των 
εκλογών και πώς οι δύο 
αντίπαλοι προσπάθησαν 
να τις ενσωματώσουν στον 
προγραμματικό τους λόγο;

Το βασικό ζήτημα ήταν και 
παραμένει η μαζική ανεργία που 
βρίσκεται στο 11% και ιδίως 
των νέων που υπερβαίνει το 
25%. Όμως, ουδείς υποψήφιος 
παρουσίασε συγκεκριμένες 
προτάσεις για την κατά 
προτεραιότητα καταπολέμηση 
της. Αντίθετα, ο καθείς βρήκε 
τον τρόπο να παρακάμπτει 
αυτό το βασικό ζήτημα. 

Ο δεξιός Φιγιόν υποστήριξε 
την περικοπή των δημοσίων 

δαπανών και του κοινωνικού 
κράτους, ως δήθεν μέθοδο για 
την αποκατάσταση των θετικών 
ρυθμών της οικονομίας και της 
απασχόλησης. Ο σοσιαλιστής 
Αμόν μετέθετε το ζήτημα στην 
καταπολέμηση των αρνητικών 
επιπτώσεων της ρομποτικής 
επανάστασης. Ο Μελανσόν 
επιδόθηκε στην προάσπιση του 
φυσικού περιβάλλοντος και στην 
ιδέα της μετάβασης στην 6η 
γαλλική δημοκρατία με άμεσα 
ανακλητούς αντιπροσώπους. 
Πολύ μικρή ήταν η θέση των 
προτάσεών του για αύξηση 
των δημοσίων επενδύσεων 
προς άμεση καταπολέμηση της 
ανεργίας. 

Τέλος,  η    Λε Πεν δημαγωγούσε 
με την ιδέα ότι η ανεργία 
οφείλεται στην παρουσία 
αλλοδαπών εργαζομένων, 
παρασιωπώντας ότι με τους 
σημερινούς ρυθμούς της 
οικονομίας συρρικνώνεται δρα-
στικά η συνολική ποσότητα 
της απασχόλησης όχι μόνον 
για τους Γάλλους, αλλά και για 
τους αλλοδαπούς. Αφού κανείς 
δεν ασχολήθηκε με το πιο 
καυτό πρόβλημα της Γαλλίας, 
το σύστημα μπόρεσε έτσι να 
προωθήσει τον υποψήφιο που 
ασχολήθηκε λιγότερο από 
όλους με αυτό που όφειλαν 
όλοι να αποκαλύπτουν και να 
θέτουν. 

ΕΡ. Πώς αξιολογείτε 
τη νίκη του Μακρόν, 
ενός ευρωπαϊστή που 
αυτοαποκαλείται κεντρώος, 
σε μια τόσο περίοδο που 
ουσιαστικά αμφισβητείται η 
νομιμοποίηση της ευρωπαϊκής 
διακυβέρνησης.

Καταρχήν ο Μακρόν δεν 
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δηλώνει καθόλου κεντρώος, 
αφού ως γνωστόν και το κέντρο 
έχει σήμερα αποβεί εξίσου 
ανυπόληπτο, και τουλάχιστον 
όχι λιγότερο από τους δυο 
βασικούς πόλους του πολίτικου 
συστήματος. Ο ίδιος δηλώνει 
ότι είναι υπεράνω όλων των 
κομμάτων και όλων των πλευρών, 
ότι η πόλωση μεταξύ αριστεράς 
και δεξιάς είναι ξεπερασμένη 
και δεν ανταποκρίνεται στη 
σημερινή πραγματικότητα. Αντ’ 
αυτής, ο ίδιος πάντα θεωρεί 
ότι η διαχωριστική γραμμή είναι 
σήμερα μεταξύ της «ανοικτής» 
κοινωνίας προς την Ευρώπη και 
τον κόσμο και της «κλειστής» 
στον εαυτόν της. Βέβαια, στην 
δεύτερη συμπεριλαμβάνει τα 
θύματα της παγκοσμιοποίησης, 
τους λησμονημένους, οι όποιοι 
με απόγνωση στράφηκαν 
προς τη Λε Πεν και το Εθνικό 
Μέτωπο με τιμωρητική διάθεση 
εναντίον του συστήματος 
της παγκοσμιοποίησης. Ενώ 
στην πρώτη κατατάσσει τους 
επιτυχημένους. Όμως, όπως ήδη 
εξήγησα, αυτό που του έδωσε 
την νίκη δεν είναι η κατάταξη 
των μερίδων της κοινωνίας, 
αλλά κυρίως ο φόβος από την 
ενδεχόμενη επικράτηση της 
αντιπάλου του. 

Με  τον Μακρόν ακόμη και οι 
αριστεροί μπορούν να έχουν 
το συναίσθημα ότι ο αγώνας 
μπορεί να συνεχίζεται, ενώ με 
τη Λε Πεν υπήρχε η υποψία ότι 
δεν θα εξασφαλίζονταν καν οι 
ελάχιστες προϋποθέσεις για να 
συνεχισθεί ο αγώνας. Υπ’ αυτές 
τις συνθήκες, ενώ το πολιτικό 
μέτωπο κλείνει με την κατίσχυση 
Μακρόν, ανοίγει το κοινωνικό, 
το οποίο και θα περιορίζει κατ’ 
ανάγκην τις φιλοδοξίες του νέου 
πρόεδρου. Η γαλλική κοινωνία 

επέλεξε μια λύση έκτακτης 
ανάγκης, αλλά μέσω αυτής 
παραμένει σε επιφυλακή και 
επαγρύπνηση.

ΕΡ. Με γνώμονα τις 
βουλευτικές εκλογές του 
Ιουνίου η εντυπωσιακή άνοδος 
της ακροδεξιάς στη Γαλλία 
αποτελεί συγκυριακή συνθήκη 
ή ένα φαινόμενο του οποίου η 
εξέλιξη μένει να φανεί;

Η Λε Πεν αύξησε τα ποσοστά 
του Εθνικού Μετώπου κατά 50% 
σε σχέση με αυτά του πατέρα 
της, ακόμη και σε απόλυτους 
αριθμούς, και θεωρήθηκε 
πλέον «αποδαιμονοποιημένη». 
Ωστόσο, η ίδια δεν φαίνεται 
να έχει ξεκολλήσει από τις 
εφιαλτικές ιδέες του πατέρα 
της και σε κάθε ευκαιρία αυτό 
το υπενθυμίζει με αποτέλεσμα 
να χάνει την επόμενη ημέρα ότι 
κερδίζει την προηγούμενη. 

Ουσιαστικά με το ένα τρίτο του 
εκλογικού σώματος κατέγραψε 
το ανώτατο όριο που της 
αποδιδόταν και στο εξής η 
πορεία της διαγράφεται μάλλον 
αβέβαιη και πτωτική. Ήδη έχουν 
ξεσπάσει βαθιές διαφωνίες στο 
εσωτερικό του κινήματος της, 
ιδίως όσον αφορά την παραμονή 
της χώρας στην ΕΕ και στο ευρώ. 
Στη τελική τηλεμαχία, η Λε Πεν 
βρέθηκε σε βαθιά σύγχυση όσον 
αφορά στις ίδιες τις προτάσεις 
της. Ενώ είχε υποστηρίξει 
την αποχώρηση της χώρας 
από το ευρώ και είχε μετά 
δεχτεί να θέσει το ζήτημα σε 
δημοψήφισμα, με το οποίο 
διαγραφόταν η προοπτική λαϊκής 
απόρριψης των θέσεων της, 
τελικά έκανε λόγο για δύο ευρώ, 
ένα εξωτερικό και ένα άλλο 
εσωτερικό, επίσης διαφορετικό  

για τις λαϊκές τάξεις και για τις 
μεγάλες γαλλικές επιχειρήσεις. 
Ακόμη και ο πατέρας της την 
επέπληξε για την αντι-ευρώ 
τοποθέτησή της, αφού αυτή 
δεν είναι δημοφιλής στη Γαλλία. 
Εν τέλει, ο αντιπρόεδρός της, 
Φλοριάν Φιλίπο, έφτασε στο 
σημείο να δηλώνει δημόσια 
ότι εάν η Λεπέν αποδεχτεί την 
παραμονή στο ευρώ, αυτός 
αποχωρεί από το κόμμα της. 
Αυτά τα φαινόμενα δείχνουν ότι 
το μέλλον του Εθνικού Μετώπου 
δεν είναι διόλου σαφές, ότι 
διέρχεται βαθιά εσωτερική και 
εξωτερική κρίση, της όποιας την 
διέξοδο ουδείς μπορεί σήμερα 
να προεξοφλήσει.

ΕΡ. Ποιες είναι οι προοπτικές 
για την αριστερά από εδώ 
και πέρα, με δεδομένη  
τη θεαματική άνοδο των 
ποσοστών του υποψηφίου της 
αριστεράς Ζ. Λ. Μελανσόν 
στον πρώτο γύρο των 
προεδρικών εκλογών;

Η άνοδος της «Ανυπότακτης 
Γαλλίας» υπό την ηγεσία του 
Μελανσον ήταν οπωσδήποτε 
εντυπωσιακή. Ουσιαστικά, 
σήμανε την επάνοδο της 
αριστεράς στο πολιτικό παιχνίδι 
σε μια στιγμή που πολλοί 
προεξοφλούσαν το τέλος 
της. Ωστόσο, η αναπάντεχη 
επάνοδος δεν στάθηκε ικανή να 
εξασφαλίσει και την παρουσία 
της στον τελικό. Τώρα επίκειται 
η καταγραφή των πολιτικών 
δυνάμεων στις προσεχείς 
βουλευτικές εκλογές. 

Δεν θα πρέπει να λησμονείται 
ότι οι προεδρικές εκλογές 
διαφέρουν οπωσδήποτε από 
τις βουλευτικές. Όπως και να 
γίνει, στις πρώτες κρίνεται ένα 
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πρόσωπο για πρόεδρος, με 
συνέπεια να είναι μειωμένης  
σημασίας η επιρροή των 
κομμάτων. 

Στη δεύτερη κρίνονται τα 
κόμματα, όμως σε αυτήν 
ακριβώς την εκλογή βασικό 
ρόλο παίζουν επίσης οι τοπικές 
συνθήκες και δικτυώσεις. Αν ο 
Μελανσόν επιμείνει μέχρι τέλους 
στην απόρριψη κάθε συμμαχίας, 
όπως μέχρι σήμερα δηλώνει ο 
ίδιος, τότε η κοινοβουλευτική 
επίδοση του κινδυνεύει να είναι 
αισθητά μικρότερη από αυτήν 
της προεδρικής εκλογής. Το 
κύριο όχημα της ανανεωμένης 
αριστεράς είναι σήμερα η 
«Ανυπότακτη Γαλλία». Ωστόσο, 
αυτή δεν κατανοείται με τον ίδιο 
τρόπο από όλες τις συνιστώσες 
της. Ενώ αναμφισβήτητα 
πρόκειται για μέτωπο πολλών 
και ποικίλων  δυνάμεων, η ηγεσία 
του Μελανσόν καταφεύγει 
στα δικαστήρια προκειμένου 
να απαγορεύσει τη χρήση της 
αφίσας του από τις συνιστώσες 
του και ιδίως από την πλευρά 
του ΚΚΓ, το οποίο πάντως 
συμμετέχει στο κίνημα του. 

Παράλληλα, ο ίδιος ο Μελανσόν 
ανακοίνωσε την υποψηφιότητά 
του στην Μασσαλία σε περιοχή 
που είναι παραδοσιακό 
προπύργιο της αριστεράς 
και ειδικά των  Σοσιαλιστών. 
Εξ αυτού συνάγεται ότι ο 
αναμενόμενος θρίαμβός του 
θα είναι κατ’ ανάγκην εις 
βάρος κάποιων δυναμεων της 
αριστεράς και όχι της  δεξιάς. 
Ενώ αναδύεται γενικότερα 
ο λόγος  περί της ανάγκης  
αριστερό λαϊκό μέτωπο όλων 
των κοινωνικών θυμάτων της 
εποχής του θριάμβου του 
χρηματιστικού κεφαλαίου και 

αυτό θα ήταν οπωσδήποτε ένα 
νέο και σημαντικό γεγονός που 
θα μπορούσε να εξασφαλίσει 
την τελική κοινοβουλευτική 
κατίσχυση, εν τούτοις οι μέχρι 
τώρα ενδείξεις τροφοδοτούν 
την ανησυχία: Ουδεμία 
βεβαιότητα υπάρχει πως αυτή η 
ανάγκη έχει κατανοηθεί από τις 
αντίστοιχες αριστερές ηγεσίες. 
Παρά τις εκκλήσεις από 
πολλές πλευρές για ενότητα 
των προοδευτικών δυνάμεων, 
η αριστερά στο σύνολο της  
κινδυνεύει να βρεθεί ακόμη 
μια φορά διασπασμένη, με 
συνέπεια να εισπράξει μερίδιο 
πολύ μικρότερο από αυτό που 
θα της αναλογούσε. 

Οι στιγμές είναι κρίσιμες και 
όχι μόνον για τη Γαλλία, αλλά 
και για ολόκληρη την Ευρώπη, 
όπως και για τον υπόλοιπο 
κόσμο, και ακόμη περισσότερο 
για τον κόσμο της εργασίας, εν 
τούτοις δεν υπάρχει βεβαιότητα 
ότι οι ηγεσίες της αριστεράς 
έχουν κατανοήσει την ιστορική 
σημασία των στιγμών και του 
δράματος που παίζεται σήμερα 
στη Γαλλία. 

Με την προεδρική εκλογή, ο 
γαλλικός χρησμός εκφράστηκε 
με την απόρριψη της 
περιπέτειας στο άγνωστο και 
την προτίμηση στους αγώνες 
για μεταβολή των συνθηκών και 
των προϋποθέσεων μέσα στις 
οποίες βρίσκεται παγιδευμένη 
η χώρα. Φυσικά, ο χρησμός δεν 
αρκεί, απαιτείται και η ικανότητα 
αποκρυπτογράφησης του.

Τη συνέντευξη πήρε ο 
Οδυσσέας Κωνσταντινάκος

* ο Κώστας Βεργόπουλος 

είναι καθηγητής Πολιτικής 
Οικονομίας στο Πανεπιστήμιο 
Paris VIII
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Συνέδριο της GUE/NGL 
στο Ευρωκοινοβούλιο  
με θέμα τη φορολογική 
δικαιοσύνη και τον 
ρόλο των φορολογικών 
παραδείσων

26 & 27 Απριλίου, Βρυξέλλες

Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς 
συμμετείχε στο συνέδριο που 
διοργάνωσε η GUE/NGL στο 
Ευρωκοινοβούλιο με τίτλο ‘The 
Panama Papers, one year on: 
Fighting money-laundering and 
tax dumping’. Η πρωτοβουλία 
ήρθε σε συνέχεια της δουλειάς 
της αρμόδιας επιτροπής του 
Ευρωκοινοβουλίου για τα Pan-
ama Papers, στην οποία η 
GUE/NGL έχει ενεργό ρόλο. 
Στο πλαίσιο του συνεδρίου 
δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση 
στην περαιτέρω δικτύωση του 
διεθνούς κινήματος εναντίον 
των φορολογικών παραδείσων, 
στον ρόλο τους στο ξέπλυμα 
βρόμικου χρήματος και στις 
σκανδαλώδεις πρακτικές 
φοροαποφυγής μεγάλων 
εταιρειών και τραπεζών που 
διαρκώς διευρύνονται. 

Η διοργάνωση είχε το 
χαρακτήρα τόσο συνεδρίου, 
όσο και ανοιχτής εκδήλωσης 
με τις εισηγήσεις ειδικών, 
προερχόμενων από ΜΚΟ, 
κυβερνήσεις, και διεθνείς 
θεσμικούς φορείς. Τα 
στοιχεία που προσέθεσαν 
από τη δική τους πλευρά οι 
δημοσιογράφοι, τα σωματεία 
και οι ευρωβουλευτές που 
συμμετείχαν, έδωσαν μία 
πληρέστερη εικόνα της 
κατάστασης που επικρατεί 
σήμερα και των κινήσεων 
στις οποίες πρέπει να 
προχωρήσουμε προκειμένου να 

διευρυνθεί η κινητοποίηση και 
ενημέρωση των πολιτών σχετικά 
με τη φορολογική δικαιοσύνη.  

Ένας από τους κύριους 
στόχους της διοργάνωσης 
ήταν να δώσει τη δυνατότητα 
σε αριστερά πολιτικά κόμματα 
της Ευρώπης και της Λατινικής 
Αμερικής να ανταλλάξουν 
εμπειρίες σχετικά με την 
κατάσταση στις χώρες τους και 
τις πολιτικές αντιμετώπισης της 
φοροαποφυγής που φέρνουν 
αποτελέσματα. Την ίδια στιγμή, η 
τεχνογνωσία και τα εργαλεία που 
κατατέθηκαν από την πλευρά   
ΜΚΟ όπως το Tax Justice Net-
work, η Oxfam και ενώσεων 
σωματείων, όπως η  EPSU, 
έδωσαν περαιτέρω ώθηση στη 
συζήτηση καταδεικνύοντας ότι 
αν υπάρχει η πολιτική βούληση, 
τα εργαλεία για την πάταξη της 
κολοσσιαίας φοροδιαφυγής 
είναι τεκμηριωμένα και 
διαθέσιμα.

Ο Ε. Φαλτσιανί (Hervé Falciani) 
γνωστός whistleblower από την 
υπόθεση της HSBC παρενέβη 
μέσω τηλεδιάσκεψης. Έδωσε 
ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της 
προστασίας των whistleblowers, 
αλλά και στο γεγονός ότι τίθεται 
πλήθος περιορισμών στην 
αρμοδιότητα των ελεγκτικών 
μηχανισμών προκειμένου να 
αξιοποιήσουν τις πληροφορίες 
που έχουν διαρρεύσει. Αυτό 
επιχειρείται να δικαιολογηθεί στη 
βάση  μίας ηθικά ανεστραμμένης 
έννοιας της εχεμύθειας που 
εξασφαλίζεται από ρήτρες 
που έχουν παρεισφρήσει σε 
κόμβους νευραλγικούς για το 
φορολογικό σύστημα. Στην 
πραγματικότητα, τέτοιου 
τύπου ρήτρες παραλύουν τις 
φορολογικές αρχές και δεν 
τους επιτρέπουν να ασκήσουν 

δίωξη εναντίον των υπαιτίων 
αδικημάτων που αποκαλύπτουν 
οι  whistleblowers, με τεράστιο 
προσωπικό κόστος και κίνδυνο 
για τους ίδιους και τους οικείους 
τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην 
ενημέρωση των συμμετεχόντων 
σχετικά με τις διεθνείς 
πρωτοβουλίες που βρίσκονται 
σε εξέλιξη. Όπως αυτή στο 
πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, 
η οποία με πρωτοβουλία του 
Εκουαδόρ, έχει ως στόχο να 
ενισχύσει και να εκδημοκρατίσει 
την αρμόδια επιτροπή 
για τη διεθνή φορολογική 
συνεργασία. Την ίδια λογική 
εξυπηρετούν και η εξεταστική 
επιτροπή του κοινοβουλίου της 
Βολιβίας σχετικά με τα Pan-
ama Papers, η πρωτοβουλία 
του South Centre για το 
Εναρκτήριο  Ετήσιο Φόρουμ 
σχετικά με τις Φορολογικές 
Πολιτικές και τη Συνεργασία 
των Αναπτυσσόμενων Χωρών 
ενόψει του Agenda 2030, οι 
συντονισμένες προσπάθειες για 
την εφαρμογή του Country-by-
Country Reporting, όπως και τα 
αποτελέσματα των εργασιών 
της Εξεταστικής Επιτροπής του 
Ευρωκοινοβουλίου για τα Pana-
ma Papers με το πλήρες όνομα 
European Parliament’s Commit-
tee of Inquiry into Money Laun-
dering, Tax Avoidance and Tax 
Evasion (PANA). 

Υπήρξε κοινή πεποίθηση των 
συμμετεχόντων ότι πρόκειται 
για μία από τις σπουδαιότερες 
μάχες που πρέπει να δοθεί το 
επόμενο διάστημα σε παγκόσμιο 
και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 
καθώς η φοροδιαφυγή κοστίζει 
δισεκατομμύρια στα κράτη – 
μέλη κάθε χρόνο. Χρήματα 
τα οποία θα μπορούσαν να 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
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διοχετεύονται προς όφελος 
του δημοσίου, σε υπηρεσίες 
του κράτους πρόνοιας, στην 
παιδεία και την υγεία. Η διαρκώς 
διευρυνόμενη απορρύθμιση 
στις κινήσεις του κεφαλαίου 
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης πρέπει να σταματήσει 
άμεσα εφόσον υπονομεύει το 
συμφέρον, την ποιότητα ζωής 
και τα κεκτημένα των λαών της 
Ευρώπης.   

Δ. Κ

Η ελληνική έκδοση 
του Υπομνήματος 
των Ευρωπαίων 
Οικονομολόγων 2017

Όπως κάθε χρόνο, έτσι  και 
φέτος κυκλοφόρησε από το 
Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς 
η ελληνική έκδοση του 
ετήσιου Υπομνήματος των 
Ευρωπαίων Οικονομολόγων 
για μια εναλλακτική οικονομική 
πολιτική στην Ευρώπη με τίτλο: 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση: Η απειλή 

της διάλυσης. 

Στο κείμενο γίνεται εκτενής 
αναφορά στις τρέχουσες 
εξελίξεις στην ΕΕ, στην αποτυχία 
αντιμετώπισης των σημερινών 
πολλαπλών προκλήσεων και 
στις πολύπλευρες επιπτώσεις 
της κρίσης. Ταυτόχρονα, το 
Υπόμνημα καταθέτει προτάσεις 

για τη μακροοικονομική πολιτική, 
την αντιμετώπιση της λιτότητας 
και της άνισης ανάπτυξης, 
αναλύει την τρέχουσα 
νομισματική πολιτική της ΕΕ 
θέτοντας το κρίσιμο ερώτημα 
για το «εύκολο χρήμα» και για 
το πόσο έχει φτάσει πλέον 
στα όριά του, διερευνά την 
ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων 
απέναντι στις ξενοφοβικές 
και αντι-μεταναστευτικές 
πολιτικές στην ΕΕ, επισημαίνει 
τα βασικά στοιχεία του 

δεξιού και οικονομικού 
εθνικισμού στην ΕΕ. 
Τέλος, στο πλαίσιο 
των ευρωπαϊκών 
εξωτερικών σχέσεων 
της ΕΕ, το Υπόμνημα 
ασκεί κριτική στις 
εμπορικές συμφωνίες 
της   CETA  και 
της  TTIP μέσω των 
οποίων οι πολίτες 
των αναπτυγμέ-
νων χωρών 
ανακαλύπτουν την 
πραγματικότητα της 
συνταγματοποίησης 
της νεοφιλελεύθερης 
παγκοσμιοποίησης.

Το Υπόμνημα του 
2017 βασίζεται 
στις εισηγήσεις που 
π α ρ ο υ σ ι ά σ τ η κ α ν 
στο 22ο Συνέδριο 
των Ευρωπαίων 
Οικονομολόγων το 

οποίο διοργανώθηκε στα 
μέσα του Σεπτεμβρίου του 2016 
στην Κοΐμπρα και είναι διαθέσιμο 
σε ηλεκτρονική μορφή στην 
ιστοσελίδα του ινστιτούτου και 
στην ιστοσελίδα των Ευρωπαίων 
Οικονομολόγων. 

Κλείνοντας, αξίζει να σημειωθεί 
ότι το φετινό 23ο Ετήσιο 
Συνέδριο των Ευρωπαίων 



Οικονομολόγων για την 
εναλλακτική οικονομική πολιτική 
στην Ευρώπη με τίτλο: «Μπορεί 
ακόμα να σωθεί η Ευρώπη; 
Οι επιπτώσεις μιας Ευρώπης 
των πολλών ταχυτήτων» θα 
διεξαχθεί στην Αθήνα σε 
συνεργασία με το Ινστιτούτο 
Νίκος Πουλαντζάς, στις 28-
29 Σεπτεμβρίου 2017 και θα 
φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις 
του Τμήματος Γεωγραφίας του 
Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. 

Για περισσότερες πληροφορίες 
και το αναλυτικό πρόγραμμα 
των εργασιών του συνεδρίου 
δείτε εδώ  ή εδώ.

Α. Κ

Για τον Άγγελο, 
Ινστιτούτο Νίκος 
Πουλαντζάς, Αθήνα 2013

Κάποιες φορές η αίσθηση της 
απουσίας οργανώνει τον εσω- 
τερικό χρόνο. Και όταν ο εξω- 
τερικός χρόνος είναι πυκνός, τα 
συμβάντα και οι εξελίξεις που 
σηματοδοτούν την πυκνότητα 
χρωματίζονται ανεξίτηλα από 
την αίσθηση της απουσίας.

Πέντε χρόνια χωρίς τον Άγγελο 
Ελεφάντη. Πέντε χρόνια ιδιαίτε- 
ρα πυκνά. Πυκνά από συμβάντα 
και εξελίξεις που κανένας και 
καμιά δεν μπορούσε καν να 
μυριστεί τον μακρινό Μάη του 
2008.

Ο Άγγελος πέθανε στις 29 Μαϊ- 
ου του 2008. Και από τότε, 
μπροστά σε τούτη ή εκείνη την 
«αδιανόητη» εξέλιξη, μπροστά 
σε αυτό ή το άλλο εντελώς 
απροσδόκητο συμβάν πολλοί 
και πολλές αναρωτιόμαστε σι- 

ωπηλά, κάποιες φορές και φω- 
ναχτά συζητώντας μεταξύ μας: 
τι θα έλεγε ο Άγγελος σήμερα; 
Πώς θα φώτιζε όσα συμβαίνουν; 
Πώς θα ξεκαθάριζε το τοπίο με 
εκείνη την απαράμιλλη καθαρό- 
τητα σκέψης και λόγου; Πώς θα 
προσανατόλιζε τους τρόπους 
που σκεφτόμαστε και τους τρό- 
πους που αντιδρούμε;

Δεν μας αρέσουν τα τυπικά μνη- 
μόσυνα και οι ανάλογες τελετές. 
Δεν μας αρέσει να διεκδικούμε 
κληρονομιές. Δεν μας αρέσει 
να μιλάμε για χρέος χωρίς χαρά, 
για οφειλή χωρίς ωφέλεια, για 
πόνο χωρίς πράξη, για μνήμη 
χωρίς μέλλον. Ωστόσο όλα αυτά 
τα χρόνια κάνουμε πολύ συχνά 
το δικό μας ιδιωτικό μνημόσυ- 
νο για τον Άγγελο. Δηλαδή τον 
θυμόμαστε σχεδόν κάθε μέρα. 
Για εκείνα που μας έμαθε για τη 
χώρα μας και την ιστορία της, 
για την εποχή μας, για τους εαυ- 
τούς μας. Για εκείνα που ακόμη 

μας βοηθούν, και μάλιστα κα- 
θοριστικά, να καταλάβουμε το 
από πού ερχόμαστε και το κατά 
πού τραβάμε. Τον θυμόμαστε 
με αγάπη, με οικειότητα, με 
χαμόγελο, με περιέργεια για το 
τι θα έβρισκε να πει, κάποτε 
με λίγο δέος. Τον θυμόμαστε 
όπως νομίζουμε ότι ήταν. 
Τον θυμόμαστε σαν να ήταν 
ακόμη εδώ ανάμεσά μας. Τον 
θυμόμαστε γιατί μας λείπει.

Έτσι αποφασίσαμε κάπως να 
οργανώσουμε αυτή τη μνήμη. 
Απλώς αναπαράγοντας τούτη 
την ώρα κάποιες από τις κατα- 
τεθειμένες ψηφίδες της. Δηλαδή 
αποφασίσαμε να αναζητήσουμε 
και να συγκεντρώσουμε εδώ τα 
περισσότερα κείμενα που γρά- 
φτηκαν λίγο μετά τον θάνατο 
του Άγγελου για εκείνον και για 
τον Πολίτη

(Από τον πρόλογο του βιβλίου)
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1. Διήμερο Συνέδριο με τίτλο: 

«Προς ένα νέο μοντέλο 
ανάπτυξης για την 
Ευρώπη»

19 και 20 Ιουνίου 2017, 
Βρυξέλλες, Maison des Asso-
ciations Internationales

Το transform! europe μαζί με 
το Γραφείο Βρυξελλών του 
Ιδρύματος Ρόζα Λούξεμπουργκ 
και το Ινστιτούτο Νίκος 
Πουλαντζάς διοργανώνουν 
διήμερο συνέδριο στις 
Βρυξέλλες στις 19 και 20 
Ιουνίου 2017 με τίτλο: «Προς 
ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης για 
την Ευρώπη». 

Το συνέδριο θα είναι μια 
ευκαιρία να συναντηθούν 
προοδευτικές, κοινωνικές 
και πολιτικές δυνάμεις με 
σκοπό να αναδειχθούν τα 
βασικότερα σημεία σύγκλισης 
για την προώθηση μιας νέας 
βιομηχανικής στρατηγικής 
για την Ευρώπη στο πλαίσιο 
ενός ολοκληρωμένου μοντέ-
λου ανάπτυξης  το οποίο θα 
λαμβάνει υπόψη τις εντεινόμενες 
ανισότητες εντός της ΕΕ και το 
αναπτυξιακό χάσμα μεταξύ των 
κεντρικών και περιφερειακών 
χωρών της ΕΕ. Η στρατηγική 
ενός νέου βιώσιμου μοντέλου 
ανάπτυξης θα πρέπει να 
βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: 
Μια πραγματικά προοδευτική 
βιομηχανική πολιτική που θα 
προσφέρει ποιοτικά προϊόντα 
και θα εξασφαλίζει τα εργασιακά 
και κοινωνικά δικαιώματα με 
σεβασμό στο περιβάλλον και 
προς όφελος της κοινωνίας. 

Η πρώτη μέρα του συνεδρίου θα 
είναι αφιερωμένη στα κοινωνικά 

και εργασιακά δικαιώματα με 
τρεις θεματικούς άξονες. Πιο 
συγκεκριμένα, η πρώτη συνεδρία 
θα αφορά τις συμφωνίες 
ελεύθερου εμπορίου και τις 
επιπτώσεις τους στα εργασιακά 
και κοινωνικά δικαιώματα. Η 
δεύτερη συνεδρία θα δώσει 
έμφαση στις τρέχουσες 
εξελίξεις με την εφαρμογή 
του ευρωπαϊκού πυλώνα για 
τα κοινωνικά δικαιώματα και, 
τέλος, η τρίτη συνεδρία θα είναι 
αφιερωμένη στην ψηφιοποίηση 
της οικονομίας, στην εφαρμογή 
του προγράμματος «Industry 
4.0» με έμφαση στα εργασιακά 
δικαιώματα. Η δεύτερη μέρα 
του συνεδρίου θα έχει ως βασικό 
άξονα τον τρόπο οικοδόμησης 
μιας προοδευτικής βιομηχανικής 
στρατηγικής για την Ευρώπη και 

θα περιλαμβάνει τρεις συνεδρίες 
αναφορικά με το ζήτημα μιας 
κοινωνικά δίκαιης ενεργειακής 
μετάβασης, τις προτάσεις 
για ένα κοινωνικο-οικολογικό 
πρόγραμμα επενδύσεων για την 
αντιμετώπιση των ασυμμετριών 
μεταξύ των κεντρικών και 

περιφερειακών χωρών της 
ΕΕ, καθώς και την ανάδειξη 
της σημασίας της οικονομικής 
δημοκρατίας για το σχεδιασμό 
μιας προοδευτικής βιομηχανικής 
πολιτικής. 

2. Το Ινστιτούτο Νίκος 
Πουλαντζάς διοργανώνει κύκλο 
συζητήσεων με θέμα: 

Γνωσιακός καπιταλισμός: 
Τι συνεπάγεται η αλλαγή 
παραδείγματος στην 
παραγωγή και διάδοση 
της γνώσης;

Ο κύκλος συζητήσεων θα 
διεξαχθεί τη Δευτέρα 29 Μαΐου, 
τη Δευτέρα 19 Ιουνίου και 

την Τετάρτη 5 Ιουλίου 2017, 
στις 7.00 μμ στην Αίθουσα 
εκδηλώσεων, Κεραμεικού 
46 & Μυλλέρου (Πλατεία 
Αυδή). Οι εν λόγω εκηλώσεις 
επιχειρούν να συνδιάσουν τη  
θεωρητική   ανάλυση με τον 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
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επιμορφωτικό χαρακτήρα 
για πρακτικά ζητήματα και 
ζητήματα καθημερινότητας, με 
κατεύθυνση χάραξης πολιτικής, 
για ένα κοινωνικοπολιτικό 
και επιστημονικό ζήτημα που 
διαπερνά διαχρονικά την 
εγχώρια πολιτική επικαιρότητα, 
καθώς συνδέεται και με την 
εκπαιδευτική πολιτική, αλλά και 
με τον νευραλγικό κοινωνικό 
χώρο των σχολείων και των 
πανεπιστημίων. 

Ουσιαστικά, πρόκειται για 
ένα ζήτημα που στην Ελλάδα 
συζητιέται κυρίως είτε με όρους  
(νεο)φιλελεύθερης αντίληψης 
πραγμάτων που παρουσιάζει 
την τεχνολογική εξέλιξη ως a 
priori και αναπόδραστα θετική 
είτε με έναν μανιχαϊστικό 
τρόπο θεώρησης, ο οποίος 
οδηγεί στη μοιρολατρική 
αποδοχή της τεχνολογικής 
εξέλιξης ή στην τεχνοφοβική 
αντίδραση. Μάλιστα αυτό το 
ζήτημα έχει ανοίξει διεθνώς 
εδώ και δύο δεκαετίες, τόσο 
ακαδημαϊκά όσο και πολιτικά, 
ενώ στην Ελλάδα έχει ελάχιστα 
απασχολήσει και συζητηθεί 
στους κόλπους της αριστεράς, 
παρά τη συζήτηση που έχει 
αναπτυχθεί διεθνώς σε 
ακαδημαϊκό επίπεδο γύρω από 
τη μαρξική έννοια της «Gen-
eral Intellect». Το αποτέλεσμα 
είναι το ζήτημα των εξελίξεων 
στις κοινωνίες της γνώσης να 
αποτελεί προνομιακό πεδίο 
ιδεολογίας και πρακτικής των 
(νεο)φιλελεύθερων και να 
απουσιάζει ένας αριστερός 
κριτικός λόγος που να 
παρακολουθεί τις εξελίξεις, 
με ολέθριες πολιτικές και 
κοινωνικές συνέπειες για τη 
διεύρυνση των κοινωνικών 
ανισοτήτων και πλήρη 
αναδιάρθρωση και διάλυση των 
εργασιακών σχέσεων.

Τη Δευτέρα 29 Μαΐου θα 
διεξαχθεί η πρώτη συζήτηση με 
θέμα «Κοινωνίες της γνώσης 
και ψηφιακή τεχνολογία». 
Ομιλητές θα είναι ο Γεράσιμος 
Κουζέλης, καθηγητής, ΕΚΠΑ, 
ο οποίος θα μιλήσει με θέμα 
«Γνώση, υποκειμενικότητα 
και πολιτισμός στον κόσμο 
των νέων τεχνολογιών» και 
ο Μανώλης Πατηνιώτης, 
αναπληρωτής καθηγητής, 
ΕΚΠΑ, ο οποίος θα μιλήσει με 
θέμα «Ζητήματα γνωσιολογίας 
στον ψηφιακό χώρο».

3. Ομιλία του Ευκλείδη 
Μανσέ στο Ινστιτούτο 
Νίκος Πουλαντζάς

Με αφορμή την επικείμενη 
κυκλοφορία από το Ινστιτούτο 
Νίκος Πουλαντζάς και τις 
εκδόσεις Νήσος του βιβλίου του 
Ευκλείδη Μανσέ Οικονομικά 
κυκλώματα αλληλεγγύης, το 
ΙΝΠ διοργανώνει ομιλία του 
συγγραφέα με θέμα «Οικονομικά 
κυκλώματα αλληλεγγύης και 
απελευθέρωση παραγωγικών 
δυνάμεων» στις 7 Ιουνίου 
στις 7.00 μ.μ. στην Αίθουσα 
εκδηλώσεων, Κεραμεικού 46, 
Πλατεία Αυδή.

Ο Ευκλείδης Μανσέ είναι 
φιλόσοφος και λαϊκός 
εκπαιδευτής από τη Βραζιλία, 
συνιδρυτής του Ινστιτούτου 
της Φιλοσοφίας της 

Απελευθέρωσης 
και του Διεθνούς 



Δικτύου Solidarius. Τα κυριότερα 
βιβλία του είναι: Η επανάσταση 
των δικτύων (1999), Δίκτυα 
αλληλέγγυας συνεργασίας 
(2002), Μηδενική πείνα και 
αλληλέγγυα οικονομία (2004), 
Αστερισμός Σολιντάριους (2008). 
Το έργο του αναφορικά με τα 
δίκτυα αλληλεγγύης συνδυάζει 
τη φιλοσοφική και την οικονομική 
ανάλυση. Ο Μανσέ διερευνά 
τρόπους ανατροφοδότησης των 
συνεργατικών εγχειρημάτων 
και μείωσης των ροών προς 
την καπιταλιστική οικονομία με 
στόχο την αύξηση της επιρροής 
της αλληλέγγυας οικονομίας 
ώστε να γίνει εφικτή η μετάβαση 
από τον καπιταλισμό σε ένα νέο 
αλληλέγγυο οικονομικό σύστημα. 
Αυτό το διάστημα συγγράφει μια 
ευρεία μελέτη για την Οικονομία 
της Απελευθέρωσης. Τα 
κείμενα Εισαγωγικές σημειώσεις 
για την απελευθέρωση των 
παραγωγικών δυνάμεων (2016) 
και Αλληλέγγυα οικονομικά 
κυκλώματα (2017) αποτελούν 
μέρος αυτής της τελευταίας 
ερευνητικής εργασίας και 
έχουν αποτελέσει αντικείμενο 
διαλόγου και μαθημάτων 
που έχει πραγματοποιήσει 
ο συγγραφέας σε διάφορες 
χώρες.

4. Το  ΙΝΠ στηρίζει 
το  4ο Πανευρωπαϊκό 
Συνέδριο Κοινωνικής 
Αλληλέγγυας Οικονομίας- 
UniverSSE 2017  

Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς 
στηρίζει το 4ο Πανευρωπαϊκό 
Συνέδριο για την Κοινωνική 
Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.Αλ.Ο.) 
UniverSSE 2017 που θα 
διεξαχθεί στις 9-11 Ιουνίου 
στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. 
Το συνέδριο οργανώνεται από 
συλλογικότητες και δικτυώσεις 
από το χώρο του συνεργατισμού, 
της αλληλέγγυας οικονομίας, 
των συνεταιρισμών και των 
Κοινών και πραγματοποιείται 
και με αφορμή την 6η ετήσια 
συνέλευση του δικτύου RIPESS 
Europe. Το UniversSSE 2017, 
στο οποίο θα συμμετάσχουν 
αποστολές από είκοσι 
ευρωπαϊκές χώρες, ευελπιστεί 
να συμβάλει στη συστατική 
διαδικασία περιγραφής των 
ενοποιητικών αρχών και 
πρακτικών του πολύμορφου 
σύμπαντος της Κ.Αλ.Ο. και στην 
ανάδειξη ενός κοινού χώρου 
αναφοράς, αφήγησης και 
οραματισμών για μια κοινωνία 
και οικονομία συμμετοχής, 
αυτοδιαχείρισης, αλληλεγγύης, 
δικαιοσύνης, ισότητας. Για 
περισσότερες πληροφορίες: 
εδώ και εδώ. 

Το ΙΝΠ στο πλαίσιο του 
συνεδρίου και της ευρύτερης 
συνεργασίας με τον Ευκλείδη 
Μανσέ οργανώνει και συντονίζει 
εργαστήριο με τη συμμετοχή του 
ερευνητή με θέμα: «Χτίζοντας 
βιώσιμα δίκτυα αλληλέγγυας 
οικονομίας, οικοδομώντας 
την αγορά των αναγκών. 
Παρουσίαση του Mercado So-
cial της Βαρκελώνης και της 

Ένωσης Φορέων Κ.Αλ.Ο. 
Αττικής (πρώην Συντονισμός 
ΚοινΣΕπ)» το Σάββατο 10 Ιουνίου 
το πρωί 10.00-12.00. 

Το πρόγραμμα μπορείτε να το 
δείτε εδώ.
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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


