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editorial
Ο Ιούνιος ήταν ένας μήνας με πυκνές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς οι εθνικές εκλογές
στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέδειξαν
το κόμμα των Εργατικών στη δεύτερη θέση με ποσοστό 40%. Το
απροσδόκητο αποτέλεσμα ήταν
ενάντια στις προβλέψεις των δημοσκοπήσεων που για καιρό έδειχναν μια άνετη επικράτηση της
Τερέσα Μέι. Η επιτυχημένη προεκλογική εκστρατεία του Τζέρεμι
Κόρμπιν που ανέδειξε ευαίσθητα
ζητήματα, όπως οι οικονομικές
ανισότητες, η ανεργία και η
υποβάθμιση του ρόλου των
δημοσίων υπηρεσιών, ανέτρεψε το πολιτικό σκηνικό στη
Βρετανία.
Με αυτήν την αφορμή, η Χίλαρι Γουέινραϊτ, κοινωνιολόγος, πολιτική ακτιβίστρια και
για χρόνια εκδότρια του περιοδικού Red Pepper, σχολιάζει
τις εξελίξεις στη συνέντευξη
που έδωσε στον συνεργάτη
του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς Οδυσσέα Κωνσταντινάκο. Η βρετανίδα συγγραφέας εστιάζει στη στρατηγική του
Εργατικού κόμματος και στη νέα
πολιτική πραγματικότητα που διαμορφώνεται μετά τις εκλογές,
ενώ προσδιορίζει τους παράγοντες εκείνους που ώθησαν τους
Εργατικούς σε αυτή την εκλογική
επιτυχία, παρά τον ανασχετικό
ρόλο της μπλερικής πτέρυγας.
Όσον αφορά τις δραστηριότητες
του Ινστιτούτου, η Μαρία Βρυχέα και ο Θανάσης Λάγιος μας
ενημερώνουν για τις εκδηλώσεις
του Ιουνίου που περιελάμβαναν
μια διάλεξη του Ευκλείδη Μάνσε
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για την Κοινωνική Οικονομία, ένα
workshop που διοργανώθηκε από
το ΙΝΠ στο 4ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Universse) και δύο
εκδηλώσεις για τον γνωσιακό καπιταλισμό. Ο κύκλος συζητήσεων
θα ολοκληρωθεί στις 5 Ιουλίου με
τη διάλεξη του Κάρλο Βερτσελόνε, λέκτορα στη Σορβόννη με
θέμα: «Γνωσιακός καπιταλισμός:
ερωτήματα και προκλήσεις».

Τέλος, αναδημοσιεύουμε στις
ανακοινώσεις το κείμενο της Κατερίνας Αναστασίου για τα «Χρώματα ενός Ταξιδιού» (Colours of a
Journey). Πρόκειται για μια ψηφιακή πλατφόρμα που περιλαμβάνει
ζωγραφιές παιδιών μεταναστών/
προσφύγων και δημιουργήθηκε με
την υποστήριξη μιας ομάδας ακτιβιστών και ερευνητών που ασχολούνται με τη μετανάστευση και
τις δράσεις κοινωνικής ένταξης.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας
για τον Ιούλιο.

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 Καραβέλα

Συντακτική ομάδα
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Συνέντευξη
«Ο Κόρμπιν αφύπνισε
τις ριζοσπαστικές
αναμνήσεις
διαφορετικών γενεών»
της Χίλαρι Γουένραϊτ*
Δύο βδομάδες μετά τις
εκλογές, η Ευρώπη είναι
συγκλονισμένη
από
την
εκλογική
εκστρατεία
του
Τζέρεμι
Κόρμπιν.
Πώς
κατάφερε το κόμμα των
Εργατικών να φτάσει στο
40% ενάντια στις προβλέψεις
των δημοσκοπήσεων;
Πρώτον, η στρατηγική του
κόμματος
ανέτρεψε
τη
συμβατική γνώση του για το
πώς ένα κόμμα της αριστεράς
κερδίζει τις εκλογές στο
Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία
πάντοτε υπέθετε ότι έπρεπε
να κερδίσει τους ψηφοφόρους,
τους
αναποφάσιστους
ψηφοφόρους (ανάμεσα στους
Συντηρητικούς
και
τους
Εργατικούς). Οι αναποφάσιστοι
ψηφοφόροι που είχαν σημασία
ήταν στις 30, περίπου, έδρες
(όπου οι Συντηρητικοί βουλευτές
είχαν πλειοψηφίες με λιγότερους
από 5000 ψήφους). Για τους
Εργατικούς
αυτό
σήμαινε
πάντα ότι πρέπει να κλίνουν (ή,
όπως στην περίπτωση του Τόνι
Μπλερ, να κινούνται απότομα)
προς το κέντρο και συχνά προς
τα δεξιά. Παραδοσιακά, οι
Συντηρητικοί έπρατταν το ίδιο,
κλίνοντας προς τα αριστερά για
να προσελκύσουν κεντρώους
αναποφάσιστους ψηφοφόρους.
Κανονικά και τα δύο κόμματα
έπαιζαν με τους ίδιους κανόνες.
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συντηρητικοί συμβουλεύτηκαν
τον αυστραλό Λίντον Κρόσμπι
(ο οποίος ήταν επικεφαλής
προεκλογικών εκστρατειών και
είχε ένα εντυπωσιακό ρεκόρ
επιτυχίας για δεξιά κόμματα
στην πρώην βρετανική αποικία)
που ακολούθησε μια συμβατική
στρατηγική με ακρίβεια και
δίχως βίαια αρνητικά ή αντιΚόρμπιν εκλογικά μηνύματα
(και χωρίς καμία περιέργεια
για τις κοινωνικές αλλαγές
που διαμορφώνουν μια νέα
δημογραφία στο Η.Β.). Η ομάδα
του Κόρμπιν γύρισε την πλάτη
της
στους
παραδοσιακούς
αναποφάσιστους
και
προσπάθησε
να
κερδίσει
τους νέους ψηφοφόρους που
μπορούσαν για πρώτη φορά
να ψηφίσουν τη στιγμή που
θα έκλειναν τα 18 χρόνια
(προηγουμένως οι νέοι έπρεπε να
περιμένουν μέχρι τα 21) και τους
εκνευρισμένους ψηφοφόρους
όλων των ηλικιών (που απείχαν
τα προηγούμενα χρόνια, εκτός
από την ψήφο «εκτός της Ε.Ε»
που ήταν μια διαμαρτυρία
ενάντια στο κατεστημένο του
Λονδίνου και την παγκόσμια
χρηματοπιστωτική ελίτ).

Ένας λόγος για τον οποίο αυτό
το κάλεσμα είχε απήχηση,
κυρίως στους νέους – και
απέδωσε σε εκπληκτικό βαθμό
– ήταν το γεγονός ότι έχει
δημιουργηθεί ένα τεράστιο
χάσμα γενεών ως αποτέλεσμα
των νεοφιλελεύθερων πολιτικών.
Οι νέοι έρχονται αντιμέτωποι με
τεράστια χρέη σε περίπτωση
που επιλέξουν να συνεχίσουν τις
σπουδές τους στα πανεπιστήμια
και αντιμετωπίζουν απίστευτες
δυσκολίες στην προσπάθειά
Αυτή τη φορά, κατά την τους να βρουν εργασία ή στέγη
περίοδο του Μαΐου και του ανεξάρτητα αν έχουν ή δεν
Ιουνίου του 2017, όταν οι έχουν κάποιο πτυχίο. Θεωρούν

ότι οι προοπτικές τους ήταν
πολύ χειρότερες απ’ αυτές
των γονιών τους. Παρ’ όλα
αυτά, κανένα πολιτικό κόμμα
δεν φάνηκε να ενδιαφέρεται
γι’ αυτούς, μέχρι που ο Τζέρεμι
Κόρμπιν εμφανίστηκε και μίλησε
σε αυτούς και γι’ αυτούς.
Επιπλέον, η επιτυχία του Κόρμπιν
ήταν ότι μίλησε απευθείας σε
αυτούς με καθημερινή γλώσσα,
χρησιμοποιώντας
τις
νέες
τεχνολογίες επικοινωνίας των
κοινωνικών δικτύων ως εργαλεία
συντονισμένης
συλλογικής
δράσης και παλιού τύπου
εκλογικές εκστρατείες μαζικών
συγκεντρώσεων, συγκέντρωση
ψήφων από πόρτα σε πόρτα με
στόχο να προσεγγίσει τον κόσμο
και όχι απλώς να τονώσει το
ηθικό των αφοσιωμένων, αλλά
να διασφαλίσει το αποτέλεσμα
της κεντρικής ψηφοφορίας. Οι
εκστρατείες του Κόρμπιν σε όλη
τη χώρα προσέγγισαν δεκάδες
χιλιάδες. Οι νέοι έφεραν τους
γονείς τους και τις οικογένειές
τους. Σε μια πόλη του Βορρά, το
Γκέιτχεντ, η συμμετοχή άγγιξε
το 20% του εκλογικού σώματος.
Ο Κόρμπιν αφύπνισε τις
ριζοσπαστικές
αναμνήσεις
διαφορετικών
γενεών,
ανατρέχοντας ακόμη και στα
αναμενόμενα, αισιόδοξα χρόνια
αμέσως μετά το 1945 (στη
συγκέντρωση στο Γκέιντχεντ,
ένας ηλικιωμένος άνθρωπος
καθόταν μπροστά φορώντας
περήφανα
τα
παράσημα
από τον πόλεμο!). Το μήνυμα
του Κόρμπιν ήταν θετικό και
αντήχησε σε όλες τις γενιές:
επιστρέφοντας τις δημόσιες
υπηρεσίες, όπως τις μεταφορές,
την ενέργεια, το νερό και τις
τηλεπικοινωνίες σε δημόσια
ιδιοκτησία, δεσμεύτηκε την ίδια
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ
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στιγμή να τελειώσει το καθεστώς
των φοιτητικών δανείων και να
προσφέρει δωρεάν βρεφοκομική
εκπαίδευση με τα έσοδα ενός
προοδευτικού
συστήματος
φορολόγησης.
Η
επικοινωνία
με
τους
ψηφοφόρους
ήταν
άμεση,
πειστική και χαρακτηριζόταν
από ενσυναίσθηση. Εκτός από
τις μαζικές συγκεντρώσεις –
στις οποίες η προσέγγιση του
Κόρμπιν δεν ήταν μέσω μιας
υψηλής ρητορικής, αλλά με ένα
στιλ ενσυναίσθησης που έδειξε
μέσω πραγματικών ιστοριών
βασισμένων στις συζητήσεις
του
με
ψηφοφόρους
ότι
καταλάβαινε τα προβλήματα
των ψηφοφόρων – υπήρξε
μια προσέγγιση από πόρτα σε
πόρτα. Εδώ, η παραδοσια-κή,
μηχανιστική προσέγγιση είχε ως
εξής: την εποχή που οι Εργατικοί
μπορούσαν να έχουν δεδομένη
την ψήφο της εργατικής τάξης
(και το πρόβλημα ήταν απλά «να
τους βγάλεις έξω να ψηφίσουν»),
οι εθελοντές ρωτούσαν τους
ψηφοφόρους «βρίσκομαι εδώ
εκ μέρους του Χ, υποψηφίου
των Εργατικών για τις εθνικές
εκλογές,
μπορούμε
να
βασιστούμε στην ψήφο σας;». Αν
η απάντηση ήταν «όχι» αυτό θα
σημειωνόταν και ο ψηφοφόρος
δεν θα δεχόταν άλλη επίσκεψη
(«σπατάλη
χρόνου»).
Αν
απαντούσε «ναι», θα δεχόταν
άλλη μια επίσκεψη την ημέρα
των εκλογών για να δουν αν είχε
ψηφίσει ή να προσφέρουν κάποια
βοήθεια μέχρι να εξασφαλιζόταν
η ψήφος.
Η προσέγγιση της ομάδας του
Κόρμπιν, αντιθέτως, ήταν να
επισκεφθούν ανθρώπους, να
τους μιλήσουν, να δουν ποια
ζητήματα τους απασχολούσαν,

να απαντήσουν σε τυχόν απορίες
και να τους πείσουν να ψηφίσουν
τους Εργατικούς. Την ημέρα των
εκλογών αυτοί οι ψηφοφόροι θα
δέχονταν άλλη μια επίσκεψη,
εκτός αν ήταν σκληροπυρηνικοί
Συντηρητικοί και φανατικά αντιΕργατικοί,
με
περισσότερη
επιμονή, και αν ήταν επιτυχής θα
τους παρότρυναν να ψηφίσουν.
Εδώ είναι ιδιαίτερα σημαντικό να
έχεις την ψήφο των νέων – πάνω
από το 70% των νέων ανθρώπων
υποστήριξε Κόρμπιν και μια
σημαντική και ιδιαίτερα επιτυχής
προσπάθεια ήταν να πείσουν
τους νέους να εγγραφούν στα
μητρώα ψηφοφόρων.
Θεωρείτε ότι η εκλογική
εκστρατεία του Κόρμπιν που
κινητοποίησε λαϊκά στρώματα
έπαιξε ρόλο στα υψηλά
ποσοστά των Εργατικών;
Μπορείτε να περιγράψετε τα
νέα χαρακτηριστικά αυτού
του τύπου εκστρατείας;
Ναι, απολύτως. Ήδη ανέφερα
μερικές από τις μεθόδους.
Αυτό που έκανε αυτές τις
μεθόδους
αποτελεσματικές
ήταν το ότι ο Τζέρεμι Κόρμπιν
είχε συγκεντρώσει μέσα από
χρηματοδότηση του κόσμου
πάνω από ένα εκατομμύριο
λίρες
και
είχε
δεκάδες
χιλιάδες από ενθουσιώδεις και
ενεργούς υποστηρικτές – οι
περισσότεροι νέοι, αλλά και
ορισμένοι βετεράνοι, όπως
εγώ, από το 1968, από το
κίνημα ενάντια στον πόλεμο
και από πολλές καμπάνιες που
ο Κόρμπιν είχε υποστηρίξει.
Ήμασταν οργανωμένοι τοπικά
όπως και εθνικά μέσα από το
Μοmentum, την πληθυντική,
αποκεντρωμένη και γενικότερα
δημιουργική οργάνωση που
δημιουργήθηκε για να παγιώσει

και να διευρύνει το κίνημα που
αρχικά ενθουσιάστηκε από την
πρώτη εκστρατεία του Κόρμπιν
για την ηγεσία του Εργατικού
κόμματος.
Το Momentum είναι ένας πολύ
αποτελεσματικός συνδυασμός
έμπειρων
οργανωτών
που
προέρχονται από το Εργατικό
κόμμα και τα συνδικάτα, οι
οποίοι είναι ειδικοί στη χρήση
παλιών, αλλά καλών εργαλείων
πολιτικής
εκστρατείας
και
εργαλείων από νέους ακτιβιστές
που διαμορφώθηκαν από το
Occupy, το Climate camp, τις
διεθνείς εμπειρίες, όπως οι
Αγανακτισμένοι και η καμπάνια
του Μπέρνι Σάντερς στις
ΗΠΑ, οι οποίοι κατάφεραν
να επιστρατεύσουν και να
αυτοσχεδιάζουν διαρκώς με
νέα ριζοσπαστικά εργαλεία
εκστρατείας
προσεγγίζοντας
κόσμο
πέρα
από
τις
παραδοσιακές
περιφέρειες
των
Εργατικών
(μάλιστα,
ορισμένοι
οργανωτές
που
συμμετείχαν στην καμπάνια
του Μπέρνι Σάντερς πέρασαν
εβδομάδες
στο
Ηνωμένο
Βασίλειο εκπαιδεύοντας και
ακολουθώντας ακτιβιστές του
Momentum).
O συνδυασμός όλων αυτών
των παραγόντων, στο πλαίσιο
ενός πληθυσμού κουρασμένου
από τις δεκαετίες λιτότητας,
θυμωμένου από τις επιπτώσεις
της
στους
νέους,
στο
περιβάλλον και στην υγεία και
σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες
που χρησιμοποιήθηκαν από τη
μεσαία, αλλά και την εργατική
τάξη και που δεν είχε πειστεί
για την αναγκαιότητα αυτής της
πολιτικής, ήταν ισχυρότατος
και πέρα από κάθε προσδοκία.
Οι Συντηρητικοί, αντιθέτως,
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είχαν εκατομμύρια λίρες και
μια πιστή, αλλά ανενεργή βάση
μελών μαζί με μια επικεφαλής
που προωθήθηκε από τον
δεξιό τύπο, αλλά αρνήθηκε
να συναντηθεί ή να παραστεί
μπροστά στον κόσμο. Η
πραγματική σχέση του Κόρμπιν
με τον κόσμο δημιούργησε ένα
μομέντουμ που άφησε την Μέι
να τρεκλίζει στα διάσημα ψηλά
της τακούνια, ενώ άνοιξε πληγές
για το Συντηρητικό κόμμα. Εν
τω μεταξύ, όπου κι αν πήγαινε
ο Κόρμπιν τον υποδέχονταν ως
ήρωα – «Οοο ΤΖΕ ΡΕ ΜΙ ΚΟΡ
ΜΠΙΝ» - είτε στη Βουλή των
Κοινοτήτων, είτε στις πεδιάδες
και τις σκηνές του φεστιβάλ
Γκλαστονμπέρι.

ομάδα του Κόρμπιν, αλλά η
πλειοψηφία έχει εξαφανιστεί.
Αναμφίβολα,
κάποιοι
από
αυτούς (στην κοινοβουλευτική
ομάδα και στον μηχανισμό)
ελπίζουν ότι θα βρουν έδαφος
για να υπονομεύσουν την
αριστερά, αλλά βρίσκονται στο
σκοτάδι. Όλο τους το πρότυπο,
το οποίο έχουν κληρονομήσει
από τον Μπλερ, έχει βασιστεί
στην ιδέα ότι οι Εργατικοί δεν
μπορούν ποτέ να κερδίσουν
βασιζόμενοι στην αριστερά
και άρα η αριστερά πρέπει να
ηττηθεί. Αυτό, όμως, άλλαξε.

Ο Κόρμπιν δεν μπορεί να
μείνει άπραγος. Τα γεγονότα
μπορεί να είναι ταχύτερα στην
κατεύθυνση των εκλογών τις
O
ηγέτης των Εργατικών, οποίες και πρέπει να κερδίσει
Τζέρεμι Κόρμπιν, χτυπήθηκε για να διατηρήσει την ηγεμονία
έντονα από την μπλερική της η αριστερά.
πτέρυγα εντός του κόμματος
και από τα μεγάλα μέσα, Δύο
θετικές
δυναμικές
πως κατάφερε να ξεπεράσει εντοπίζονται, μια σε εθνικό
τις αντιξοότητες και είναι επίπεδο και μια σε τοπικό. Σε
δυνατόν από εδώ και πέρα εθνικό επίπεδο, ο Κόρμπιν
να
αναδιαμορφώσει
τον παρουσιάζει τον εαυτό του
χαρακτήρα του κόμματος;
και ακούει στο όνομα του
Πρωθυπουργού εν αναμονή.
Η δυνατότητά του να ξεπερνά Είναι ικανός να επεξηγεί την
εσωτερικούς
αντιπάλους πολιτική των Εργατικών – το
τις
τελευταίες
εβδομάδες ριζοσπαστικό του μανιφέστο
σχετίζεται απολύτως με την – και στην πράξη να πιέζει
ικανότητά του να δείχνει με την Μέι η οποία βρίσκεται σε
τρόπο αποφασιστικό ότι υπό δυσχερή θέση, καθώς δεν έχει
την ηγεσία του οι Εργατικοί νομιμοποίηση στην κοινωνία
μπορούν να κερδίζουν από και έχει χάσει την εξουσία στο
αυτήν την αριστερή στροφή. κόμμα της. Αυτό το γεγονός
Πιθανόν να είναι ο μόνος θα ενισχύσει τις σχέσεις
τρόπος να κερδίσουν. Οι του Κόρμπιν με σημαντικά
εχθροί του έχουν γυρίσει, όπως τμήματα του πολυεπίπεδου
τα κουνέλια στη λάμψη των εργατικού κινήματος, δηλαδή
προβολέων, στα λαγούμια τους τα
συνδικάτα, τους τοπιμε τις ουρές κατεβασμένες. κούς αρχηγούς κυβερνήσεων,
Μερικοί έχουν αντιμετωπίσει δημοτικούς
συμβούλους
τα φώτα των προβολέων, και
προοδευτικούς
στην
έχουν ομολογήσει ότι έκαναν κοινοβουλευτική ομάδα των
λάθος και προσχώρησαν στην Εργατικών. Την ίδια στιγμή,

τοπικά, η ενέργεια και η
πολιτική αποφασιστικότητα που
δημιουργήθηκε στις εκλογές
μεταφέρθηκε σε άλλους τομείς,
αλλά όχι παντού, προέρχεται
από τοπικά κόμματα που
κατάφεραν να πάρουν πίσω
περιφέρειες από συντηρητικές
δυνάμεις. Είναι σημαντικός
ο ρόλος του Momentum που
αντιμετωπίζει ένα στρατηγικό
δίλημμα:
καθώς
απέδειξε
ότι είναι μια αποτελεσματική
εκλογική μηχανή, είναι άραγε
εφικτό να επιστρέψει πίσω
στις ελπίδες των νέων ιδρυτών
του για ένα μόρφωμα που θα
πραγματοποιεί εκστρατείες, θα
χτίζει κοινωνικούς αγώνες ώστε
να δίνει μια μετασχηματιστική
ώθηση,
συμπληρωματική
στην
κυβερνητική/εκλογική
προσήλωση των Εργατικών;
Εδώ, θα μπορούσε να μάθει
από την Ελλάδα και από την
αρνητική εμπειρία του Σύριζα
και της αποτυχίας του να μείνει
κοντά στα κοινωνικά κινήματα,
τα οποία τον είχαν αρχικά
ενδυναμώσει.
Ποιες είναι οι προοπτικές
από
εδώ
και
πέρα,
θεωρείτε ότι μια κυβέρνηση
συνασπισμού
ανάμεσα
στους συντηρητικούς και το
Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα
(DUP) μπορεί να διατηρήσει
την εξουσία, και αν ναι τι
πρέπει να περιμένουμε;
Είμαι
επιφυλακτική
στις
προβλέψεις. Η Μέι φαίνεται
ολοκληρωτικά αδύναμη ως
ηγέτης και το Συντηρητικό
κόμμα βαθιά διχασμένο από
την επιθυμία του να παραμείνει
στην
εξουσία.
Ωστόσο,
υπάρχουν φιλόδοξοι πολιτικοί
εκεί που μπορεί να μην είναι
υπομονετικοί και ενόψει του
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ
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χαοτικού και ντροπιαστικού
συνασπισμού με ομοφοβικούς,
βαθιά αντιδραστικούς άντρες
και γυναίκες από το Όλστερ
(μία από τις περιφέρειες
της Βόρειας Ιρλανδίας) που
προέρχονται από το DUP. Ένας ή
περισσότεροι δεν θα μπορέσουν
να αντισταθούν στον πειρασμό
να βγουν μπροστά και να
παρουσιαστούν με γενναιότητα
ως σωτήρες του κόμματος. Εν
τω μεταξύ, η Μέι δεν θα βρει
εύκολη την αντίσταση από την
αντιπολίτευση, ιδιαίτερα εκεί
όπου συσπειρώνεται, όπως
στην αύξηση της δημόσιας
δαπάνης για τη διάσωση του
Εθνικού Συστήματος Υγείας, τη
δημόσια εκπαίδευση, ακόμη και
την αστυνομία.
Αν μπορούσα να κάνω μια
πρόβλεψη, θα έλεγα ότι
υπάρχει περίπτωση να γίνει
άλλη μια εκλογική αναμέτρηση
την άνοιξη ή στις αρχές του
καλοκαιριού του 2018, όχι από
επιλογή των Συντηρητικών αλλά
επειδή η Μέι θα χάσει μια ψήφο
εμπιστοσύνης στη Βουλή των
Κοινοτήτων. Εκτός και αν ένας
νέος ηγέτης καταφέρει να την
αντικαταστήσει, πράγμα για το
οποίο μόνο η συντηρητική ελίτ
είναι ικανή και αυτός/ή δώσει
στην κυβέρνηση μια προσωρινή
παράταση. Ωστόσο, πολλά
εξαρτώνται από την έκβαση
των διαπραγματεύσεων για το
Brexit.
Πώς θα επηρεάσει η επιτυχία
του Εργατικού κόμματος
τις πολιτικές εξελίξεις στην
Ευρώπη και συγκεκριμένα
τις διαπραγματεύσεις για το
Brexit;

τις απαιτήσεις τους στην
Ευρώπη. Ήδη, η Τερέσα Μέι
πρέπει να κάνει παραχωρήσεις,
που πρέπει να γίνουν πιο
συγκεκριμένες, όσον αφορά
τα δικαιώματα των ευρωπαίων
πολιτών. Νομίζω ότι μπορούμε
να περιμένουμε περισσότερες
παραχωρήσεις
αυτού
του
είδους, στην κατεύθυνση αυτού
που ο κόσμος αποκαλεί «μαλακό
Brexit».
Θεωρώ
ότι
στο
μεταξύ
οι
Εργατικοί
πρέπει
να
ενδυναμώσουν τις συνεργασίες
τους με αριστερές δυνάμεις
στην Ευρώπη, έτσι ώστε να
υπάρχει
μια
συντονισμένη
προσέγγιση. Με τον Κόρμπιν
και τον σκιώδη υπουργό για την
Ευρώπη, Κιρ Στάρμερ, να κάνει
προτάσεις – για τα δικαιώματα
των εργατών, την ελευθερία
μετακίνησης, την ευρωπαϊκή
αγορά, την πολιτική ενάντια στη
λιτότητα, σε συντονισμό πάντα
με την ηπειρωτική αριστερά.
Αυτή η ευρεία ευρωπαϊκή
συμμαχία μπορεί να ξεκινήσει
τώρα που η κυβέρνηση είναι
αδύναμη και οι ηγέτες της ΕΕ
προσπαθούν ακόμα να βρουν
με ποιο τρόπο θα προχωρήσουν
και τι θα κάνουν.
Tη
συνέντευξη
πήρε
Οδυσσέας Κωνσταντινάκος

ο

*H Χίλαρι Γουένραϊτ είναι
κοινωνιολόγος και πολιτική
ακτιβίστρια, υπήρξε για χρόνια
η εκδότρια του περιοδικού Red
Pepper.

Αρχικά, δίνει στους Εργατικούς
τη δύναμη να προωθήσουν
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
Ομιλία του Ευκλείδη
Μάνσε: «Οικονομικά
κυκλώματα αλληλεγγύης
και απελευθέρωση των
παραγωγικών δυνάμεων»
Αίθουσα εκδηλώσεων
ΙΝΠ - Πολυχώρος ΣΠΟΥΤΝΙΚ
7 Ιουνίου, Αθήνα
Ο βραζιλιάνος φιλόσοφος
Ευκλείδης Μάνσε στην
ομιλία
του
ανέλυσε
με τρόπο κατανοητό
τη
λειτουργία
των
Οικονομικών Κυκλωμάτων Αλληλεγγύης και
τον τρόπο που αυτές
οι διαδικασίες συμβάλλουν στην απελευθέρωση των παραγωγικών
δυνάμεων. Κατά τον
ερευνητή, ο βασικός
στόχος της οικονομίας
της
απελευθέρωσης
είναι να εξασφαλίσει
σε όλα τα άτομα το
μέγιστο της ελεύθερης
οικειοποίησης όλων των
οικονομικών μέσων που
είναι απαραίτητα για το
ευ ζην, ώστε κάθε άτομο
να προσφέρει ανάλογα
με
τις
δυνατότητές
του και να λαμβάνει ανάλογα
με τις ανάγκες του αγαθά
που παράγονται με τρόπο
οικολογικό και αλληλέγγυο
μέσω
της
αυτοδιαχείρισης
των εργαζομένων και των
κοινοτήτων τους.
Ο συγγραφέας στη ομιλία
του
υποστήριξε
ότι
τα
αυτοδιαχειριζόμενα
εγχειρήματα της κοινωνικής και
αλληλέγγυας
οικονομίας
οφείλουν
να
οργανώσουν
εναλλακτικά
δίκτυα
συναλλαγών,
δηλαδή
να

συγκροτηθούν σε οικονομικά
κυκλώματα αλληλεγγύης, ώστε
το πλεόνασμα που δημιουργούν
να μην συσσωρεύεται από
καπιταλιστικές
εμπορικές
και
χρηματοπιστωτικές
επιχειρήσεις.
Όταν
ροές
κατανάλωσης, ανταλλαγής και
παραγωγής ανατροφοδοτού-

νται σε αλληλέγγυα οικονομικά
κυκλώματα που συνδέονται
σε τοπικό, εθνικό και διεθνές
επίπεδο
αυτό
που
πριν
αποτελούσε
συσσωρευμένο
κέρδος για το κεφάλαιο
μετατρέπεται
σε
πόρους
για
να
πραγματοποιηθεί
η
απελευθέρωση
των
παραγωγικών δυνάμεων. Τα
πλεονάσματα δηλαδή που
δημιουργούνται αγοράζοντας
από κοινού στο κύκλωμα
μετατρέπονται σε επένδυση για
τη δημιουργία των απαραίτητων
δομών
παραγωγής
και
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διακίνησης, καθώς και για
τον
πολλαπλασιασμό
των
αλληλέγγυων
εγχειρημάτων.
Όσο περισσότερο αυξάνεται
ο όγκος των συναλλαγών
στο τμήμα της αλληλέγγυας
οικονομίας, όσο περισσότερα
αγαθά
αποκτιούνται
μέσω
αντιπραγματισμού,
αγορών
και
δωρεών
στην
αλληλέγγυα
οικονομία
της
απελευθέρωσης,
τόσο
περισσότερο
αποδυναμώνεται
η
καπιταλιστική
οικονομία
και
αντίστοιχα
ενδυναμώνεται
και
επεκτείνεται ένα νέο
μετακαπιταλιστικό
σύστημα.
Με αυτή τη λογική το
Δίκτυο Σολιντάριους έχει
αναπτύξει μία εφαρμογή
για κινητά για Αλληλέγγυα
Οικονομικά
Κυκλώματα
για
να
διευκολύνει
την
πραγματοποίηση
οικονομικών συναλλαγών,
τοπικών και διεθνών,
από άτομα ή κοινότητες.
Η εφαρμογή επιτρέπει
στα μέλη οικονομικών
κυκλωμάτων να διενεργούν
διαδικτυακά
αγορές
και πωλήσεις με χρήματα,
ανταλλαγές σε είδος και να
λαμβάνουν ή να προσφέρουν
αγαθά δωρεάν και παράλληλα
να αντικαθιστούν το χρήμα
στις συναλλαγές με πιστωτικές
μονάδες που διαχειρίζονται οι
οικονομικές τους κοινότητες. Το
πλεόνασμα που δημιουργείται
χρησιμοποιείται
για
αγορά
μηχανών,
εργαλείων
και
ενίσχυση εγχειρημάτων, για
δημιουργία πιστωτικών μονάδων
στο κύκλωμα και για δωρεάν
διανομή αγαθών και υπηρεσιών
στους συμμετέχοντες. Επίσης η
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ

εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα
στα μέλη των κυκλωμάτων
σε πραγματικό χρόνο να
συμμετέχουν σε συλλογικές
αποφάσεις σε επίπεδο τοπικό,
εθνικό και διεθνές.
Εν κατακλείδι, για να πάψει η
αλληλέγγυα οικονομία να είναι
μια οικονομία απλής επιβίωσης
ή αντίστασης και να μετατραπεί
σε μια αλληλέγγυα οικονομία
της
απελευθέρωσης,
τα
δίκτυα οφείλουν να συνδέσουν
τις ροές τους (οικονομικές,
εξουσίας και γνώσης), ώστε
να
εγκαθιδρύσουν
ένα
τμήμα δημόσιο μη-κρατικό
και
να
επεκτείνουν
την
αυτοδιαχειριζόμενη δημοκρατία
παντού -συμπεριλαμβανομένης
της αλλαγής του Κράτους ώστε
να μην αποτελεί ένα πολιτικό
μηχανισμό υποστήριξης του
κεφαλαίου, αλλά έκφραση
μιας δημόσιας εξουσίας για την
εξασφάλιση του ευ ζην όλων.
Πρόκειται για τη δημιουργία ενός
άλλου τρόπου παραγωγής, ενός
άλλου συστήματος συναλλαγών
και ενός άλλου κοινωνικού
σχηματισμού.
Δείτε όλο το βίντεο της
εκδήλωσης στην ιστοσελίδα του
Ινστιτούτου.
Να σημειώσουμε ότι επίκειται η
έκδοση του πρώτου βιβλίου του
Ευκλείδη Μάνσε στα ελληνικά
με τίτλο Οικονομικά Κυκλώματα
Αλληλεγγύης από το Ινστιτούτο
Νίκος Πουλαντζάς και τις
εκδόσεις Νήσος.

Αλληλέγγυας Οικονομίας (Universse)
9-11Ιουνίου Γεωπονικό
νεπιστήμιο, Αθήνα

Πα-

Το
Ινστιτούτο
Νίκος
Πουλαντζάς ήταν μεταξύ των
υποστηρικτών του Universse
που ολοκληρώθηκε με μεγάλη
επιτυχία στις αρχές Ιουνίου.
Στις εργασίες του Συνεδρίου
συμμετείχε πλήθος φορέων και
συλλογικοτήτων,
ερευνητών
και ακτιβιστών και γενικότερα
ανθρώπων
εμπλεκόμενων
με τα δίκτυα κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας που
γνωρίζουν ιδιαίτερη εξάπλωση
στη χώρα μας τα τελευταία
χρόνια. Το σεμινάριο του
οποίου την οργάνωση και το
συντονισμό είχε το Ινστιτούτο,
είχε τίτλο «Χτίζοντας βιώσιμα
δίκτυα αλληλέγγυας οικονομίας,
οικοδομώντας την αγορά των
αναγκών. Παρουσίαση του MercadoSocial της Βαρκελώνης και
της Ένωσης Φορέων Κ.ΑΛ.Ο
Αττικής (πρώην Συντονισμός
Κοινσεπ)». Ωστόσο, το θέμα
δεν ήταν απλώς η δικτύωση
των
δραστηριοτήτων
αλληλέγγυας
οικονομίας,
αλλά πολύ περισσότερο η μέθοδος δημιουργίας ολοκληρωμένων τομέων αλληλέγγυων
δραστηριοτήτων
που
αναπτύσσονται ανταγωνιστικά
σε σχέση με την καπιταλιστική
οικονομία, την κυριαρχία των
νόμων της αγοράς και τον
έλεγχο του χρήματος από
ιδιωτικές τράπεζες.
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και επομένως της υλοποίησης
μιας στρατηγικής εγκαθίδρυσης
μιας
μετα-καπιταλιστικής
οικονομίας. Ο Mance, έχει
επεξεργαστεί, εμπνευσμένος
από τα σχήματα αναπαραγωγής
του Μάρξ, τις διαδικασίες μέσω
των οποίων η παραγόμενη αξία
κατανέμεται σε επένδυση και
κατανάλωση, και οργανώνονται
οι σχέσεις με τον καπιταλιστικό
τομέα και την αγορά, ώστε να
εξασφαλίζεται η ανάπτυξη της
αλληλέγγυας οικονομίας.
Ο Ruben Suriñach παρουσίασε
τη δραστηριότητα του Δικτύου
Αλληλέγγυας Οικονομίας της
Καταλονίας (XES) και ειδικότερα
της
επιτυχημένης
δράσης
με στόχο τη δημιουργία μιας
«Κοινωνικής Αγοράς», που είναι
ο αλληλέγγυος οικονομικός
χώρος στο πλαίσιο του οποίου
μπορεί κανείς να εργάζεται,
να καταναλώνει, να αξιοποιεί
την προσφορά κοινωνικών
υπηρεσιών, να δρα για την
προστασία του περιβάλλοντος.
Ο
Παναγιώτης
Μούρτζης,
εκπρόσωπος
της
Ένωσης
Φορέων
ΚΑΛΟ
Αττικής,
παρουσίασε την κινητοποίηση
των
φορέων
αυτών
για
τη
δημιουργία
μιας
δευτεροβάθμιας οργάνωσης,
η οποία έχει ως στόχους, τόσο
με την οικονομική και κοινωνική
ενίσχυση της παρουσίας της
ΚΑΛΟ στην οικονομία της
Περιφέρειας Αττικής, όσο και
την παρέμβαση σε θέματα
άσκησης πολιτικών.

Ο Ευκλείδης Μάνσε, είναι από
τους λίγους ακτιβιστές και
θεωρητικούς της αλληλέγγυας
οικονομίας που έχει ασχοληθεί
Εργαστήρι του ΙΝΠ στο πλαίσιο με το ζήτημα της ανταγωνιστικής
του
4ου
Πανευρωπαϊκού επέκτασής της, σε βάρος των
Συνεδρίου
Κοινωνικής
και άλλων τομέων της οικονομίας,
Βιώσιμα Δίκτυα Αλληλέγγυας
Οικονομίας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ / ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Γνωσιακός καπιταλισμός:
Τι συνεπάγεται η αλλαγή
παραδείγματος στην
παραγωγή και διάδοση της
γνώσης;
Αίθουσα εκδηλώσεων
ΙΝΠ - Πολυχώρος ΣΠΟΥΤΝΙΚ
29 Μαίου, Αθήνα

Στο
πλαίσιο
του
κύκλου
συζητήσεων που διοργανώνει
το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα
29
Μαΐου
στην
Αίθουσα
εκδηλώσεων,
(Κεραμεικού
46 & Μυλλέρου, Πλατεία
Αυδή) η πρώτη συζήτηση με
θέμα «Κοινωνίες της γνώσης
και
ψηφιακή
τεχνολογία».
Ομιλητές ήταν ο Γεράσιμος
Κουζέλης, καθηγητής, ΕΚΠΑ,
και ο Μανώλης Πατηνιώτης,
αναπληρωτής καθηγητής, ΕΚΠΑ
με κεντρικό θέμα «Κοινωνίες της
γνώσης και ψηφιακή τεχνολογία».
Ο Γεράσιμος Κουζέλης στην
ομιλία του με θέμα «Γνώση,
υποκειμενικότητα και πολιτισμός
στον
κόσμο
των
νέων
τεχνολογιών», τόνισε ότι πρέπει

να δούμε πώς διαμορφώνεται η
δυναμική του ψηφιακού πεδίου
στον
ύστερο
καπιταλισμό
πέρα από τις αυτονόητες
παραδοχές που κάνουμε μέσα
στην ψηφιακή καθημερινότητα.
Αυτή τη δυναμική ο Κουζέλης
την
προσέγγισε
αναλυτικά
μέσα από πέντε θέσεις: 1) Η
κοινωνία της τεχνολογίας και της
επικοινωνίας αποτελεί το υλικό

κατασκευής ενός νέου τρίτου
κόσμου. 2) Αυτή η τεχνολογία
λειτουργεί ως «γενικευμένο
μέσο». 3) Με την εξάπλωση
αυτών των νέων τεχνικών και
μέσων αναπτύσσονται νέες
μορφές
υποκειμενικότητας,
οργανωμένες γύρω από την
ιδιότητα του χρήστη. 4)
Η
συνδεδεμένη με αυτή την
τεχνολογία γνώση διαφέρει
πράγματι από τις οικείες μορφές
γνώσης συνιστώντας μια γνώση
χρήσης. 5) Αυτές οι μορφές
εντείνουν τις αντιφάσεις στο
εσωτερικό
της
διαδικασίας
εξατομίκευσης και συνακόλουθα
στον κυρίαρχο ορισμό του
πολιτισμικού φαινομένου. Ο
Κουζέλης επισήμανε τις μορφές
ταξικού, πολιτισμικού, ηλικιακού,
κοινωνικού αποκλεισμού της
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πρόσβασης στην ψηφιακότητα
της γνώσης, με τις οποίες έρχεται
αντιμέτωπη
η
εκπαίδευση
σήμερα.
Ο Μανώλης Πατηνιώτης στην
ομιλία του με θέμα «Ζητήματα
γνωσιολογίας στον ψηφιακό
χώρο» τόνισε ότι έχουμε
πλέον εισέλθει σε μία εποχή
ριζικά διαφορετική από την
προηγούμενη
λόγω
των
ψηφιακών τεχνολογιών. Όπως
μετά από την Επιστημονική
Επανάσταση
του
17ου
αιώνα, ουσιαστικά ο δυτικός
πολιτισμός ήρθε αντιμέτωπος
με
μία
μαθηματικοποίηση
της περιγραφής, ανάλυσης
και
κατανόησης
της
πραγματικότητας, έτσι μετά
από τη δεκαετία του ‘40 και του
‘50 παρατηρείται μία αντίστοιχη
μετάβαση από το μαθηματικό
στο ψηφιακό μοντέλο. Αν
δούμε την ιστορική διαδρομή
διαμόρφωσης
αυτής
της
μετάβασης από το μαθηματικό
στο ψηφιακό, θα δούμε ότι
έχουμε να κάνουμε με μία
διαδικασία αντικειμενοποίησης
και όχι εξαΰλωσης της γνώσης.
Τόνισε ότι η ιστορία της
γνώσης στον ψηφιακό χώρο
διασταυρώνεται μεν, αλλά δεν
ταυτίζεται με την ιστορία των
υπολογιστικών μηχανών, καθώς
η ψηφιακότητα αφορά το σύνολο
του κόσμου και όχι απλώς μία
ανα-παράστασή του μέσω της
υπολογιστικής μηχανής.
Και οι δύο ομιλητές τόνισαν το
γεγονός ότι η ψηφιακή συνθήκη
του ύστερου καπιταλισμού, μέσα
από τη μετατροπή της γνώσης
σε
καταναλωτικό
προϊόν,
δηλαδή, σε πληροφορία, και
επομένως από οικονομικό σε
συμβολικό κεφάλαιο, απαιτεί μία
κριτική εγρήγορση και στάση εκ
μέρους της Αριστεράς, καθώς
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ

ό,τι αποκαλείται γνωσιακός
καπιταλισμός αφορά την ίδια
την υποκειμενικότητά μας.

προνομιακό πεδίο οικοδόμησης
ενός πιο συλλογικού μοντέλου
παραγωγής και διάδοσης της
γνώσης. Άρα η Αριστερά οφείλει
Ακολούθησε συζήτηση με το να συμπεριλάβει στους άξονες
κοινό.
χάραξης πολιτικής μια σαφή
					
κατεύθυνση προς τις ανοικτές
Θ. Λ.
τεχνολογίες ως βασικό ζήτημα
κοινωνικής δικαιοσύνης.
Γνωσιακός καπιταλισμός: Η
Ράνια Καλαντζή, εκπαιΆξονες χάραξης πολιτικής: δευτικός στα ΕΠΑΛ, υποστήριξε
ψ η φ ι α κ ά κ ο ι ν ά σ τ η ν ότι
εάν
ο
καπιταλισμός
εκπαίδευση
έκανε την εμφάνισή του στο
προσκήνιο της ιστορίας με
Αίθουσα εκδηλώσεων
την περίφραξη
γης
στην
ΙΝΠ - Πολυχώρος ΣΠΟΥΤΝΙΚ
Αγγλία του ύστερου Μεσαίωνα,
σήμερα οι περιφράξεις και η
19 Ιουνίου, Αθήνα
εμπορευματοποίηση στοχεύουν
τους άυλους πόρους - τις
Η δεύτερη συζήτηση του κύκλου γνώσεις, τον πολιτισμό, τις
αφιερωμένου σε ζητήματα γονιδιακές πληροφορίες, το
γνωσιακού καπιταλισμού και φάσμα των ραδιοσυχνοτήτων
παραγωγής και διάδοσης της κ.α. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα
γνώσης ήταν επικεντρωμένη σε από πολύπλοκους νόμους περί
όψεις της σχέσης εκπαίδευσης πνευματικής ιδιοκτησίας που
και νέων τεχνολογιών.
αποτελούν κομβικό σημείο
στην αναδυόμενη οικονομία της
Η Μαρία Χαϊδοπούλου Βρυχέα γνώσης. Από την άλλη πλευρά,
σε μια σύντομη εισαγωγή οι κοινότητες
της ανοιχτής
εκ μέρους του Ινστιτούτου γνώσης και της ομότιμης
Νίκος Πουλαντζάς τόνισε ότι παραγωγής έχουν την δική τους
στην εποχή του γνωσιακού δυναμική.
καπιταλισμού οι μάχες που
βρίσκονται σε εξέλιξη για την Το κίνημα του ελεύθερου
κυριαρχία στην τεχνολογία λογισμικού που αναπτύσσει
μεταξύ ανοικτών και κλειστών το Linux αποτελεί το πιο
προτύπων
θα
καθορίσουν επιτυχημένο
παράδειγμα
το μέλλον της σύγκρουσης παραγωγής
αξίας
χρήσης
μεταξύ εμπορευματοποίησης μέσω
της
ελεύθερης
της γνώσης και της γνώσης ως συνεργασίας δημιουργών που
κοινού αγαθού. Το πλεονέκτημα δεν στοχεύουν στο κέρδος
που έχουμε σήμερα είναι ότι οι αλλά στην αναγνώριση από την
ανοικτές τεχνολογίες μπορούν κοινότητα και στην προσφορά.
να μας προσφέρουν τρόπους Το γεγονός ότι οι δημιουργοί
όχι μόνο διασφάλισης αλλά και ελεύθερου λογισμικού δίνουν
παραγωγής της γνώσης ως ελεύθερα και ανοιχτά
τον
κοινού αγαθού στο εδώ και κώδικα των προγραμμάτων
τώρα, στο σήμερα.
που φτιάχνουν, αρνούνται το
copyright και
δημιουργούν
Με άλλα λόγια τα
ίδια άδειες που επιτρέπουν την
τα
«εργαλεία»,
τα
μέσα ανοιχτή πρόσβαση
(ενώ
παραγωγής,
αποτελούν από την άλλη προστατεύουν
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από την ατομική ιδιοποίηση)
αποτελεί ένα σοβαρό εναλλακτικό παράδειγμα
στην
νεοφιλελεύθερη
κοινωνία
των ανταγωνιστικών ατόμων.
Το οικονομικό όφελος που
μπορεί να έχει η πολιτεία αλλά
κυρίως η δημιουργία ενός
άλλου πολιτικού και κοινωνικού δεσμού, μίας κουλτούρας
της συνεργασίας και της
αυτοδιαχείρισης, είναι οι λόγοι
για τους οποίους προτείνεται
η υιοθέτηση του ελεύθερου
λογισμικού στο πλαίσιο της
ελληνικής εκπαίδευσης.
Η Δέσποινα Μητροπούλου,
γενική
διευθύντρια
του
Οργανισμού
Ανοικτών
Τεχνολογιών
ΕΕΛΛΑΚ
επικεντρώθηκε σε παραδείγματα
προγραμμάτων
που
έχουν
υλοποιηθεί και αφορούν, για
παράδειγμα,
αντικατάσταση
των
παλιών
εργαστηρίων
σχολείων με ανοικτό λογισμικό
και υλισμικό, χρήση τρισδιάστατων εκτυπωτών, μαθήματα
για δημιουργία περιεχομένου
στην
Wikipedia
και
στο
Open Street Map, δημιουργία ανοικτών εκπαιδευτικών
πόρων, εγκατάσταση και χρήση
διανομής Linux. Ένα από τα πιο
ενδιαφέροντα
παραδείγματα
ήταν το Co[de] and create εκπαιδευτικό πρόγραμμα
στο οποίο μεικτές τάξεις
αποτελούμενες από έλληνες
και πρόσφυγες εφήβους 1518 παρακολουθούν μαθήματα
προγραμματισμού, ρομποτικής
και
δημιουργίας
ανοικτού
περιεχομένου
ιστοσελίδας.
Εκτός
από
τη
θετική
ανταπόκριση των μαθητών,
τονίστηκε η σημασία του
πειραματισμού από κοινού των
καθηγητών με τους μαθητές
και η ύπαρξη μιας κοινότητας
υποστήριξης.
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Η καινοτομία χτίζεται όταν
τροποποιείς,
αναδιανέμεις
και οικοδομείς μια δεξαμενή
γνώσης που ανήκει σε όλους
και εξελίσσεται συνεχώς. Στον
ψηφιακό κόσμο όλοι είναι εν
δυνάμει δημιουργοί, οι ανοικτές
τεχνολογίες μας παρέχουν τα
μέσα για να γίνουμε δημιουργοί
και να ξεφύγουμε από την
ιδιότητα του καταναλωτή μέσα
από τη συνεργασία και την
επαναδιανομή στην κοινότητα.
Οπότε πέρα από το χαμηλό
κόστος η ανοικτότητα βοηθάει
στην αλλαγή φιλοσοφίας και
παραδείγματος κι αυτό είναι το
ουσιαστικό όφελος των κοινών.
Ο Γιώργος Παπανικολάου,
λέκτορας στο Χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο
και
μέλος
του Peer to Peer Foundation εξήγησε ότι η υιοθέτηση
του ελεύθερου λογισμικού και
του ανοικτού υλισμικού και
περιεχομένου δεν αποτελούν
απλώς την πιο δόκιμη επιλογή
για το εκπαιδευτικό σύστημα
,προκειμένου να διαμορφωθούν
ικανοί, δημιουργικοί και κριτικά
σκεπτόμενοι
μαθητές
και
σπουδαστές αλλά μια επιλογή
που αποσκοπεί στη δημιουργία
αυτοδύναμων πολιτών, που
γνωρίζουν πώς να συνεργάζονται και να μοιράζονται του
κόπους της εργασίας τους
για το καλό του συνόλου της
κοινότητας.

τεχνολογίας γίνεται επιτακτικό.
Το ελεύθερο λογισμικό, τα
ανοικτά πρότυπα, το ανοικτό
περιεχόμενο και η ανοικτή διακυβέρνηση αποτελεί
αναπόσπαστο
μέρος
μιας
στρατηγικής της Αριστεράς που
αποσκοπεί στην εμπέδωση της
οικονομικής δημοκρατίας, στον
έλεγχο των μέσων παραγωγής
από τους εργαζόμενους και
στον
εκδημοκρατισμό
της
έρευνας και της παραγωγής
της γνώσης.

Μ. Χ-Β.

11

Τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο
του δημόσιου εκπαιδευτικού
συστήματος, έχουν αναπτυχθεί
καλές πρακτικές που μπορούν
να αποτελέσουν εφαλτήριο
για την πρακτική υιοθέτηση
πολιτικών ανοικτότητας, όπως
η δημιουργία ενός εθνικού
συσσωρευτή κοινών πόρων στην
εκπαίδευση και την έρευνα,
και η ανάπτυξη ανοικτών
τεχνολογιών
σε
βασικούς
κλάδους της παραγωγής με τη
βοήθεια των πανεπιστημίων και
των ερευνητικών κέντρων.
Η υιοθέτηση της αρχής ότι
οτιδήποτε παράγεται με δαπάνη
του
φορολογούμενου
στο
δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα
πρέπει να αποδίδεται στην
κοινωνία ως κοινό αγαθό αλλά
και η συστηματική απόδοση
του 10% των αναπτυξιακών
επενδύσεων στην υλοποίηση
έργων ανοικτότητας αποτελούν
πολιτικές αποφάσεις που πρέπει
να λάβει η κυβερνώσα αριστερά
προκειμένου να επιτύχει το
στόχο της δίκαιης ανάπτυξης
που σέβεται το περιβάλλον
και θέτει την ευημερία των
ανθρώπων και όχι των αριθμών
στο επίκεντρο.

Καθώς
το
σύνολο
των
υποδομών
της
σύγχρονης
κοινωνίας μετατρέπεται στην
ψηφιακή εποχή σε «έξυπνες»
υποδομές που χαρακτηρίζονται
από υψηλό βαθμό διασύνδεσης
και επικοινωνίας το ερώτημα
του ποιος πραγματικά ελέγχει
τα εργαλεία παραγωγής, την
εμπειρία των ανθρώπων και Βίντεο της εκδήλωσης θα βρείτε
την κατεύθυνση ανάπτυξης της στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο του κύκλου
συζητήσεων που διοργανώνει
το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς
με γενικό τίτλο:

τόμων, όπως στον τόμο Κρίση
στην παγκόσμια οικονομία:
Χρηματοπιστωτικές
αγορές,
κοινωνικοί αγώνες και νέα
πολιτικά σενάρια σε επιμέλεια
«Γνωσιακός
καπιταλισμός: Αντρέα Φουμαγκάλι και Σάντρο
Τι συνεπάγεται η αλλαγή Μετσάντρα.
παραδείγματος
στην
παραγωγή και διάδοση της
γνώσης;»

το ARCI, κατά τη διάρκεια
του Φεστιβάλ Πολιτισμών του
Σαμπίρ, το 2016. Η έκθεση
περιλάμβανε
ζωγραφιές
ασυνόδευτων ανηλίκων τα
οποία επιβίωσαν από το
τρομερό ναυάγιο που είχε γίνει

Την
Τετάρτη
5
Ιουλίου
2017, ώρα 7.00μμ (Αίθουσα
εκδηλώσεων, Κεραμεικού 46 &
Μυλλέρου)
Θα μιλήσει:
o Κάρλo
Βερτσελόνε, Λέκτορας
Πανεπιστημίου Παρισιού Ι,
Σορβόννη
Θέμα:
Γνωσιακός
καπιταλισμός:
Μία θεωρητική και ιστορική
εισαγωγή
(θα
υπάρχει
διερμηνεία)

ταυτόχρονη

«Colours of a Journey»:
Μια ψηφιακή πλατφόρμα
Ο Κάρλο Βερτσελόνε είναι με ζωγραφιές παιδιών
λέκτορας Πανεπιστήμιο Ι στο προσφύγων και μεταναστών
Παρίσι (Σορβόννη) και ένας από
τους κορυφαίους θεωρητικούς Της Κατερίνας Αναστασίου
σε
ζητήματα
περιγραφής
και ανάλυσης του γνωσιακού (από το Ενημερωτικό του
καπιταλισμού. Είναι καθηγητής Δικτύου transform!)
οικονομικών στο Εργαστήριο
Αλίσινα (10 ετών)
του
Εθνικού
Κέντρου O
Επιστημονικών Ερευνών στο ζωγραφίζει το μέλλον του
Κέντρο Οικονομικών Ερευνών στο εργαστήριο ζωγραφικής
της Σορβόννης. Ο Κάρλο που πραγματοποιήθηκε στο
Βερτσελόνε έχει δημοσιεύσει Ελληνικό.
δεκάδες άρθρα
σε διεθνή Η ψηφιακή πλατφόρμα «Colπεριοδικά (γαλλικά, αγγλικά ours of a Journey» («Χρώματα
και κινεζικά), καθώς και έχει ενός ταξιδιού») άντλησε την
συμμετάσχει
με
κείμενά έμπνευσή της από μια έκθεση
του σε πλήθος συλλογικών ζωγραφικής που διοργάνωσε

κοντά στη Λαμπεντούζα το
2014. Τα παιδιά αφηγήθηκαν
τις ιστορίες τους μέσα από
ζωγραφιές
στις
οποίες
απεικόνισαν το παρελθόν, το
παρόν και το μέλλον τους.
Το πρόγραμμα γίνεται με
την υποστήριξη μιας ομάδας
ερευνητών και ακτιβιστών
που ασχολούνται με τη
μετανάστευση και τις δράσεις
κοινωνικής ένταξης, καθώς
και των δικτύων/οργανώσεων:
transform! europe, change4all,
Euroculture Network - University of Groningen, ARCI, SOS
Racism Portugal και αναζητά
νέες συνεργασίες.
Τι είναι το «Colours of a Journey»;
Στο πλαίσιο της επιδεινούμενης
πολιτικής, οικονομικής και
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περιβαλλοντικής ανασφάλειας,
εκατομμύρια
άνθρωποι
αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τη γη
τους. Στην προσπάθειά τους
να ξεφύγουν από τη φρίκη
του πολέμου, ξεκινούν ένα
επικίνδυνο και συχνά απειλητικό
για ζωή τους ταξίδι προς
την Ευρώπη αναζητώντας
έναν ασφαλή τόπο κατοικίας
και αξιοπρεπείς συνθήκες
διαβίωσης. Αναμφίβολα, τα
χιλιάδες παιδιά που βρίσκονται
ανάμεσα σε αυτούς τους
ανθρώπους αποτελούν την πιο
ευάλωτη κατηγορία.
Γιατί οι άνθρωποι αυτοί
εγκατέλειψαν τα σπίτια τους;
Πώς είναι η ζωή τους σήμερα;
Πώς φαντάζονται το μέλλον
τους;
Είναι ερωτήματα που θα πρέπει
να τίθενται σε όλους όσοι
καταφθάνουν στην Ευρώπη.
Θα πρέπει να τους παρέχεται
χώρος για να ακουστούν
οι εμπειρίες και οι ιστορίες
τους. Αυτός είναι ο μοναδικός
τρόπος να τους προσφέρουμε
μια
ισχυρή
εναλλακτική
πρόταση
απέναντι
στη
σημερινή πολιτική του φόβου,
να
συγκροτήσουμε
όρους
αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης
και να ενισχύσουμε τα θεμέλια
της κοινής μας ζωής στην
Ευρώπη. Τα παιδιά, ως οι
πιο ευάλωτοι και ειλικρινείς
μάρτυρες/πρωταγωνιστές
της ιστορίας, πρέπει να έχουν
προτεραιότητα.

μπορούν να αποτυπωθούν μέσω
των λέξεων. Συνεπώς, ο στόχος
της
ψηφιακής πλατφόρμας
«Colours of a Journey» είναι
να προσφέρει ένα χώρο
έκφρασης και να φιλοξενήσει
τις «ιστορίες» παιδιών 6-18
ετών. Η εν λόγω ψηφιακή
πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί
έτσι ώστε να συγκεντρώνει
και να παρουσιάζει στο
κοινό ζωγραφιές των μικρών
δημιουργών και απευθύνεται
σε όλες τις δομές υποστήριξης
των προσφύγων (κρατικές,

είναι δυνατή η διοργάνωση
εκθέσεων ζωγραφικής που θα
μπορούν να ταξιδεύουν σε όλη
την Ευρώπη.

δημοτικές, ΜΚΟ, κινήματα
κ.ά.)
που
επιθυμούν
να
διοργανώσουν
εργαστήρια
ζωγραφικής τα οποία θα
αφορούν
νεοεισερχόμενα
παιδιά
προσφύγων
και
μεταναστών
σε
διάφορες
χώρες της Ευρώπης.

από το Ελληνικό παρουσιάστηκε στο Γκρόνινγκεν της
Ολλανδίας σε δυο διαφορετικές
εκδηλώσεις. Η πρώτη ήταν ένα
συριακό δείπνο που διοργάνωσε
η Διεθνής Αμνηστία του
Γκρόνινγκεν. Οι ζωγραφιές των
παιδιών είχαν τοιχοκολληθεί
και παρουσιάστηκαν
σε
ένα κοινό εκατό ανθρώπων.
Η ανταπόκριση του κοινού
ήταν μεγάλη: η παρουσίαση
προκάλεσε συζητήσεις μεταξύ
των επισκεπτών και των
οικοδεσποτών-προσφύγων.
Η δεύτερη δημόσια παρουσίαση
των ζωγραφιών έγινε στη
διάρκεια της έναρξης του
φεστιβάλ Bevrijdings (Φεστιβάλ
της Ημέρας Απελευθέρωσης).
Στην εκδήλωση συνδέθηκαν
τα τρέχοντα ζητήματα των
παιδιών προσφύγων με την
απελευθέρωση της Ολλανδίας
από τη ναζιστική κατοχή στο

Στο
πλαίσιο
εργαστηρίων
ζωγραφικής
που
θα
διοργανώνονται από τις τοπικές
δομές που επιθυμούν να
συμμετέχουν στο πρόγραμμα,
τα παιδιά θα καλούνται να
σχεδιάσουν το παρελθόν, το
παρόν και το μέλλον τους.
Όλες οι ζωγραφιές θα είναι
Η τέχνη είναι ένα μέσο που διαθέσιμες μέσω της ψηφιακής
γεφυρώνει τα γλωσσικά και πλατφόρμας υπό την προστασία
πολιτισμικά εμπόδια. Επιπλέον, του Οργανισμού Creative Comη ζωγραφική αποτελεί συχνά mons license Attribution-Nonκαλύτερο τρόπο έκφρασης Commercial-NoDerivatives 4.0
των
δύσκολων
εμπειριών International (CC BY-NC-ND
και συναισθημάτων που δεν 4.0). Με αυτόν τον τρόπο, θα

Η πρώτη δημόσια παρουσίαση:
Στη διάρκεια του πιλοτικού
σταδίου, διοργανώθηκε το
πρώτο εργαστήριο ζωγραφικής
στο προσφυγικό καμπ του
Ελληνικού και η ψηφιακή
πλατφόρμα
φιλοξενεί
τις
ζωγραφιές
των
μικρών
δημιουργών. Η πρώτη έκθεση
με τις ζωγραφιές των παιδιών

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ
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τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου
Πολέμου, στη θεματική με τίτλο:
“Geef vrijheid door” (Η ελευθερία
είναι κάτι που μεταβιβάζεται
από τον ένα στον άλλο).
Οι ζωγραφιές προβάλλονταν
σε γιγαντοοθόνη που είχε
στηθεί πίσω από δυο μουσικά
συγκροτήματα: το συριακό
The Syrian choir New Life,
και το Aapnootmies. Όσο
προβάλλονταν οι ζωγραφιές
στην οθόνη, φοιτητές από
τμήματα σπουδών ευρωπαϊκού
πολιτισμού
απευθύνθηκαν
στο κοινό κάνοντας σύντομες

κωδικό) με τον οποίο θα
μπορείτε να ανεβάζετε και
να διαχειρίζεστε το δικό σας
περιεχόμενο. Η επιβεβαίωση
της εγγραφής σας από τους
υπεύθυνους της πλατφόρμας
θα γίνεται 48 ώρες μετά τη
δημιουργία του λογαριασμού
σας.
Για την ψηφιακή πλατφόρμα
δείτε εδώ.

επεξηγηματικές παρεμβάσεις
και καλώντας τον κόσμο να
επισκεφθεί την ηλεκτρονική
πινακοθήκη και να συμμετάσχει
στο πρόγραμμα.
Συμμετοχή
Αν επιθυμείτε να συμμετάσχετε,
παρακαλώ επικοινωνήστε στο
info@coloursofajourney.eu, για
να δημιουργήσετε λογαριασμό
πρόσβασης (όνομα χρήστη/
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ / ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

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

