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Εισαγωγή 

 

Η περίοδος 2020-2021, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες που συσσώρευσε η
πανδημία, σηματοδότησε για το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς την είσοδό του σε μια
νέα εποχή. Μια εποχή με μεγαλύτερη εξωστρέφεια, αναβαθμισμένη παρουσία σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο, συστηματική ενασχόληση με τις κοινωνικές επιστήμες,
την έρευνα και την εφαρμοσμένη πολιτική παράλληλα προς την πλούσια παράδοση
στη μελέτη και προαγωγή της πολιτικής θεωρίας, διεύρυνση των συνεργασιών του
με άλλους φορείς, άνοιγμα προς ανθρώπους της επιστήμης και της διανόησης από
όλο το αριστερό και προοδευτικό φάσμα, από όλες τις ακαδημαϊκές παραδόσεις,
αλλά και από όλες τις ηλικίες – με ιδιαίτερη έμφαση στη νεότερη γενιά. Κατά την
περίοδο αυτή επιδιώχθηκε η ερευνητική ενασχόληση του ΙΝΠ να συνομιλεί με την
επικαιρότητα, να παρεμβαίνει με πρωτοβουλίες και αναλύσεις σε αυτή, χωρίς
φυσικά να καθορίζεται αποκλειστικά από αυτή με όρους καθημερινότητας. 

Την ίδια εποχή, όπως είναι λογικό, κυριάρχησε σε όλα τα επίπεδα το ζήτημα της
πανδημίας, αναπροσαρμόζοντας σε μεγάλο βαθμό τις προτεραιότητες και
αναπροσανατολίζοντας τα ερευνητικά ενδιαφέροντα και τα πολιτικά διακυβεύματα
της περιόδου. Ταυτόχρονα, επέβαλε αντικειμενικά την αλλαγή και της μεθοδολογίας
της δουλειάς του Ινστιτούτου, με τα ψηφιακά εργαλεία να παίρνουν αναγκαστικά το
προβάδισμα. 



33 εκδηλώσεις, εκ των οποίων 5 δια ζώσης και 28 διαδικτυακά, με 142
διαφορετικούς ομιλητές και ομιλήτριες, εκ των οποίων οι 17 από το εξωτερικό. 
72 e-papers στο πλαίσιο 6+1 θεματικών σειρών, εκ των οποίων 9 μεταφράσεις
δημοσιευμένων αναλύσεων ξένων επιστημόνων/διανοουμένων και 61
πρωτότυπα κείμενα. 
3 συλλογές κειμένων σε δύο θεματικές 
6 εμπειρικές κοινωνικές έρευνες, εκ των οποίων οι 4 πρωτότυπες, 1 διεθνής και
1 μετάφραση των ευρημάτων έρευνας ξένου Ινστιτούτου. 
5 μελέτες σε επιμέρους θέματα εφαρμοσμένης πολιτικής από ισάριθμες
ερευνητικές ομάδες. 
11 τεύχη δύο διαφορετικών περιοδικών εκδόσεων και 6 βιβλία 
2 διαδικτυακές καμπάνιες 
4 ευρωπαϊκά προγράμματα 

Επισκόπηση της δραστηριότητας του
Ινστιτούτου 
 

 

Η δραστηριότητα του 
Ινστιτούτου σε αριθμούς 

 
Αν και οι αριθμοί σπάνια επαρκούν για να αποτυπώσουν τη δραστηριότητα ενός
φορέα – ειδικά επιστημονικού/ερευνητικού, αλλά και πολιτικού – αποτελούν παρ’
όλα αυτά μια αναγκαία και χρήσιμη αφετηρία για να έχει κανείς μια εποπτεία του
όγκου του έργου που παράγεται. Έτσι, στην περίοδο 2020-2021 και παρά τα εμπόδια
της πανδημίας, η δραστηριότητα του Ινστιτούτου περιλαμβάνει μεταξύ άλλων
(αναλυτικά παρακάτω) : 
 



Η δραστηριότητα του 
Ινστιτούτου αναλυτικά

 
Αναλυτικότερα, η δραστηριότητα του Ινστιτούτου μπορεί ανά θεματική και ανά
κατηγορία να αποτυπωθεί στα εξής : 
 

Ειδικά για την πανδημία  
 
Όπως προαναφέρθηκε, η πανδημία αναγκαστικά αναπροσανατόλισε μεγάλο μέρος
των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου – ειδικά κατά την πρώτη περίοδο κατά την
οποία κρίθηκε αναγκαίο να διερευνηθεί πολύπλευρα ως γεγονός και να εκτιμηθούν
οι επιπτώσεις της σε όλα τα επίπεδα. Αναλυτικότερα: 

1.Σειρά e-papers Αναλύσεις για τον #covid19

Κυκλοφόρησε η ειδική σειρά e-papers με τίτλο Αναλύσεις για τον #covid19 [1], με
ένα εύρος θεματικών και επιστημονικών προσεγγίσεων, τόσο γύρω από την
πανδημία καθ’ εαυτή, όσο και γύρω από τις κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές, αλλά
και ψυχολογικές επιπτώσεις της και τη συμμετοχή φιλοσόφων, οικονομολόγων,
νομικών, πολιτικών επιστημόνων, κοινωνιολόγων, σνθρωπολόγων, ειδικών στις
σπουδές φύλου, ψυχιάτρων κ.ο.κ. 

Στο πλαίσιο της σειράς αυτής εκδόθηκαν συνολικά 32 e-papers, εκ των οποίων τα 7
μεταφράσεις ξένων κειμένων που δημοσιεύτηκαν από φορείς ή εκδόσεις με τους
οποίους το ΙΝΠ συνεργάζεται και τα 25 πρωτότυπες παραγγελίες του Ινστιτούτου. 

[1] https://poulantzas.gr/yliko/yliko_tag/analysis-gia-ton-covid19/

https://poulantzas.gr/yliko/yliko_tag/analysis-gia-ton-covid19/


Alain Badiou | Σχετικά με την επιδημική κατάσταση
Daniel Chavez | Το Κράτος, οι δημόσιες απαντήσεις και η επόμενη μέρα μετά
την πανδημία 
Pierre Dardot, Christian Laval | Κρατική κυριαρχία ή κοινή αλληλεγγύη 
Klaus Dörre | Κατάσταση Εξαίρεσης: Σχόλια για την πολιτική οικονομία μιας
πανδημίας 
Marco D’Eramo | Επιστήμονες ή ειδικοί;
Mario Pianta | Κρίση κορονοϊού: Σημαντικές οικονομικές και δημοσιονομικές
συνέπειες 
Boaventura de Sousa Santos | Η τραγική διαφάνεια του ιού 
Σωτήρης Αλεξίου, Γιώργος Συμεωνίδης, Γιώργος Αγγέλης | Η πανδημία ως
αστάθμητη συνθήκη στην ιστορική ροή 
Βάλια Αρανίτου | Οι ασύμμετρες επιπτώσεις στην ελληνική
επιχειρηματικότητα από την κρίση του Coronavirus 
Φωτεινή Βάκη | Covid19: Ένας πολιτικός ιός 
Σωτήρης Βαλντέν | Ευρώπη και Αριστερά μπροστά στη νέα κρίση 
Άννα Βουγιούκα, Μαρία Λιάπη | Έμφυλες και διαθεματικές διαστάσεις της
πανδημίας και συνέπειες για την ισότητα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες 
Διονύσης Γ. Δρόσος | Η πανδημία ως ουδέτερος παράγον και ως καταλύτης
Ακρίτας Καϊδατζής | Πανδημία, δημοκρατία, δικαιώματα: Το τέλος του
συνταγματικού δικαίου; 
Ιφιγένεια Καμτσίδου | Η πανδημία και η αναχώρηση του δικαίου 
Μαρία Καραμεσίνη | Η «επόμενη μέρα» μετά την πανδημία: Απειλές και
προκλήσεις για τον κόσμο της εργασίας 
Μαρία Καραμεσίνη | Η «επόμενη μέρα» της μισθωτής εργασίας: Ο εφιάλτης της
ανεργίας, της υποαπασχόλησης και της φτωχοποίησης 
Δημήτρης Καρέλλας, Σταμάτης Βαρδαρός | Η Ελλάδα την εποχή του
κορονοϊού 
Πάνος Κορφιάτης | Ο κόσμος της εργασίας απέναντι σε μια διπλή πρόκληση:
Κορονοϊός και εργασιακή πραγματικότητα 
Χρήστος Μαντάς | Εν μέσω πανδημίας: Πέντε σκέψεις και ερωτήματα για τη νέα
εποχή και ένα επιμύθιο 
Ανδρέας Μαράτος | Εμείς να δούμε τώρα 
Κώστας Μελάς | Η σαστισμένη Ευρώπη σε περιδίνηση καταστροφής 
Κυριάκος Μελίδης | Από την επισφάλεια της οικονομικής κρίσης στην
επισφάλεια του covid19 
Αλέξανδρος Νικολούζος | Μετά την πανδημία: Το δικαίωμα της συνάθροισης
ως καρικατούρα 
Θοδωρής Παπαϊωάννου | Το αίτημα της παγκόσμιας δικαιοσύνης στη διανομή
του εμβολίου Pfizer/BioNTech και Moderna 
Θοδωρής Παπαϊωάννου | Το ζήτημα της εξασφάλισης μιας παγκόσμιας
δίκαιης διανομής των εμβολίων covid19 

Αναλυτικά οι τίτλοι (ανά αλφαβητική σειρά των συγγραφέων) : 



Γεωργία Πετράκη | Τα αναγκαία επαγγέλματα, η αποεμπορευματοποίηση και ο
εκδημοκρατισμός της εργασίας 
Κώστας Πουλάκης | Κοινή γνώμη και πολιτικά κόμματα: Πού βρισκόμαστε μετά
την πανδημία; 
Σέργιος Σερμπέτης | Η ορθολογικότητα του «νέου εργατικού δικαίου» 
Γιώργος Σταθάκης | Η ελληνική οικονομία την επαύριον της πανδημίας 
Γιάννης Σταυρακάκης | Ιδεολογικές όψεις της υγειονομικής κρίσης (Covid19)
Μαρία Χαϊδοπούλου-Βρυχέα | Χρονοχώροι της καθημερινότητας στην εποχή
του κορονοϊού: διδάγματα μετά την καραντίνα 

2.Κύκλος  εκδηλώσεων Κοινωνία, οικονομία
& πολιτική στην μετα-covid19 εποχή

Πραγματοποιήθηκε σειρά εβδομαδιαίων εκδηλώσεων υπό τον γενικό τίτλο
Κοινωνία, οικονομία & πολιτική στην μετα-covid19 εποχή [2], από τον Απρίλιο έως
τον Ιούλιο του 2020. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 10 εκδηλώσεις στο πλαίσιο
αυτό, με 31 ομιλητές και ομιλήτριες και 10 δημοσιογράφους από διάφορα ΜΜΕ ως
συντονιστές/ συντονίστριες. Οι εκδηλώσεις, όπως μαρτυρά ο τίτλος, προσέγγισαν
διαφορετικά πεδία της κοινωνικής ζωής υπό το πρίσμα της πανδημίας και των
επιπτώσεών της. 

[2] https://poulantzas.gr/tag/kinonia-ikonomia-politiki-sti-meta-covid19-epochi/

https://poulantzas.gr/tag/kinonia-ikonomia-politiki-sti-meta-covid19-epochi/
https://poulantzas.gr/tag/kinonia-ikonomia-politiki-sti-meta-covid19-epochi/


Σε τεχνικό/οργανωτικό επίπεδο είναι επίσης σκόπιμο να σημειωθεί ότι το
Ινστιτούτο επέδειξε σημαντική ταχύτητα και αντανακλαστικά, καθώς η πρώτη
διαδικτυακή εκδήλωση έγινε μόλις ένα μήνα μετά την έναρξη του lockdown, και
μάλιστα σε δική του διαδικτυακή πλατφόρμα (meet.poulantzas.gr), που φιλοξενείται
σε δικό της sever και στηρίζεται σε ανοιχτό λογισμικό (Big Blue Button). Το στοιχείο
αυτό είναι σημαντικό τόσο για ουσιαστικούς λόγους (εξοικονόμηση πόρων και
μεγαλύτερη προστασία των δεδομένων και του απορρήτου), όσο και ως προς τον
πολιτικό του συμβολισμό. Στο πλαίσιο του κύκλου αυτού πραγματοποιήθηκαν οι
παρακάτω εκδηλώσεις (σε χρονολογική σειρά) : 

Εκδήλωση 1η (30/4/2020) : Η Ευρώπη στην «εντατική». Πολιτικές και
οικονομικές διαστάσεις της νέας κρίσης
Ομιλητές/-τριες : Σία Αναγνωστοπούλου, Σωτήρης Βαλντέν, Κώστας Μελάς,
Δημήτρης Παπαδημούλης / Συντονίστρια : Μαρία Ψαρά 

Εκδήλωση 2η (6/5/2020) : Φάρμακα, εμβόλια, τεστ στην εποχή του covid19.
Προς αλλαγή μοντέλου στην έρευνα & ανάπτυξη
Ομιλητές/-τριες : Μαριανέλλα Κλώκα (PRAKSIS – Πρακτορείο Pressenza), Ανδρέας
Ξανθός, Γιώργος Παπανικολάου / Συντονιστής : Δημήτρης Τερζής 

http://meet.poulantzas.gr/


Εκδήλωση 3η : Η ελληνική οικονομία την επαύριο της πανδημίας. Ο Κίνδυνος
μιας ύφεσης διαρκείας & οι προοπτικές ανάκαμψης
Ομιλητές/-τριες : Δημήτρης Λιάκος, Γιώργος Σταθάκης, Ευγενία Φωτονιάτα /
Συντονιστής : Νίκος Παπαδημητρίου

Εκδήλωση 4η (20/5/2020) : Η πανδημία σε ύφεση, η κοινωνία σε κρίση. Η
σημασία του κράτους πρόνοιας & της κοινωνικής αλληλεγγύης
Ομιλητές/-τριες : Τριανταφυλλιά Αθανασίου (Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών
Ελλάδος), Χαράλαμπος Πουλόπουλος, Θεανώ Φωτίου) / Συντονιστής : Γιάννης
Φώσκολος 



Εκδήλωση 5η (27/5/2020) : Ευαλωτότητα και φροντίδα στην εποχή του
κορονοϊού
Ομιλήτριες : Αθηνά Αθανασίου, Ντίνα Βαΐου / Συντονίστρια : Ιωάννα Δρόσου

Εκδήλωση 6η (3/6/2020) : Ο κόσμος της εργασίας την «επόμενη μέρα» μετά την
πανδημία
Ομιλητές/-τριες : Μαρία Καραμεσίνη, Σπύρος Λαπατσιώρας, Γεωργία Πετράκη /
Συντονιστής : Ανδρέας Πετρόπουλος 



Εκδήλωση 7η (10/6/2020) : Σύνταγμα, δημοκρατία & δικαιώματα σε καραντίνα;
Επιδράσεις της πανδημίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
Ομιλητές/-τριες : Κώστας Δουζίνας, Ακρίτας Καϊδατζής, Ιφιγένεια Καμτσίδου /
Συντονιστής : Νίκος Ξυδάκης 

Εκδήλωση 8η (17/6/2020) : Πώς θα μοιάζει ο κόσμος μετά την πανδημία;
Διεθνείς εξελίξεις και προοπτικές
Ομιλητές : Peter Bratsis, Κωνσταντίνος Τσιμώνης, Νεκτάριος Μπουγδάνης /
Συντονίστρια : Κάκη Μπαλή 



Εκδήλωση 9η (24/6/2020) : Ελληνικός τουρισμός. Πέρα από το αφήγημα της
βαριάς βιομηχανίας 
Ομιλητές/-τριες : Λόης Λαμπριανίδης, Δέσποινα Νάζου, Μιχάλης Νικολακάκης /
Συντονιστής : Φοίβος Κλαυδιανός 

Εκδήλωση 10η (8/7/2020) : Κοινή γνώμη & πολιτικά κόμματα. Πού
βρισκόμαστε μετά την πανδημία;
Ομιλητές/-τριες : Φανή Κουντούρη, Ηλίας Νικολακόπουλος, Κώστας Πουλάκης,
Μιχάλης Σπουρδαλάκης / Συντονίστρια : Βούλα Κεχαγιά 



3.Διάλεξη Bruno Latour

Τέλος, τον κύκλο των πρωτοβουλιών του
Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς ειδικά για την
πανδημία συμπλήρωσε η (διαδικτυακή)
διάλεξη ενός από τους πλέον
αναγνωρισμένους διεθνώς σύγχρονους
φιλοσόφους, του Bruno Latour, στις 16
Μαΐου 2020, με τίτλο Πού θα προσγειωθούμε
μετά την πανδημία; [3], δανεισμένο από το
ομώνυμο βιβλίο του «Πού θα προσγειωθούμε;
Δοκίμιο πολιτικού προσανατολισμού στο νέο
κλιματικό καθεστώς» (Εκδόσεις Πόλις).

[3] https://poulantzas.gr/pou-tha-prosgiothoume-meta-tin-pandimia-mia-syzitisi-me-ton-bruno-latour/ 

https://poulantzas.gr/pou-tha-prosgiothoume-meta-tin-pandimia-mia-syzitisi-me-ton-bruno-latour/
https://poulantzas.gr/pou-tha-prosgiothoume-meta-tin-pandimia-mia-syzitisi-me-ton-bruno-latour/


[4] https://poulantzas.gr/yliko/yliko_tag/thesmi-dimokratia-politiki/

Δραστηριότητες ανά θεματική
 
Για την καλύτερη οργάνωση της δραστηριότητας του Ινστιτούτου στο πεδίο των
κοινωνικών επιστημών και των αντίστοιχων τομέων πολιτικής, το 2020
εγκαινιάστηκαν διακριτές θεματικές, με συντονιστές/-τριες τους ερευνητές/-τριες
του Ινστιτούτου και την υποστήριξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με σχετική
εξειδίκευση. 

1.Θεματική Θεσμοί - Δημοκρατία - Πολιτική
 

Συντονίστρια: Δανάη Κολτσίδα

Η θεματική Θεσμοί – Δημοκρατία –
Πολιτική [4] καλύπτει ένα ευρύ φάσμα
αντικειμένων: από τα πολιτικά κόμματα,
την εκλογική συμπεριφορά, τα κινήματα,
μέχρι το δίκαιο και τη δικαιοσύνη, τη
δημόσια διοίκηση, το σύνταγμα και τους
θεσμούς, τα δικαιώματα και τις ελευθε-
ρίες. τα μέσα μαζικής ενημέρωσης κ.ο.κ..

Ταυτόχρονα επιδιώκει να εισάγει μια συγκριτική οπτική, μέσα από αναλύσεις και
για άλλες χώρες και τις εκεί πολιτικές τάσεις. Στο πλαίσιο της θεματικής αυτής
πραγματοποιήθηκαν οι εξής δραστηριότητες:

Δανάη Κολτσίδα | Εκλογικό και πολιτικό/κομματικό σύστημα: Παράλληλες
πορείες, προς ποια κατεύθυνση; Εκλογικές μεταρρυθμίσεις στη σύγχρονη
Ελλάδα (23/1/2020) - Με αφορμή την ψήφιση του νέου εκλογικού νόμου 
Κώστας Ζώρας | Συνταγματική ιστορία, Ιστορία του Κράτους, Ιστορία των
πολιτικών θεσμών, πολιτικά κόμματα. Βιβλιογραφικός οδηγός (31/1/2020) - Στο
πλαίσιο της ομάδας ιστορίας των μελών του ΙΝΠ
Θόδωρος Παρασκευόπουλος | Η πολιτική κρίση στη Θουριγγία και η απειλή
για το γερμανικό πολιτικό σύστημα (21/2/2020)
Roger Martelli | Δημοτικές εκλογές στη Γαλλία: Μια διαδικασία με πολλά
πρόσωπα (13/7/2020) - Σε συνεργασία με τη θεματική Ευρώπη & Κόσμος 
Ινστιτούτο Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών των Σκοπίων
(ISSHS) | Το Πρόγραμμα «Σκόπια 2014» και οι Επιδράσεις του στην Πρόσληψη
της Μακεδονικής Ταυτότητας: Επανεξέταση της Μελέτης μετά τη Συμφωνία των
Πρεσπών (26/8/2020) - Σε συνεργασία με τη θεματική Ευρώπη & Κόσμος 

E-papers (με χρονολογική σειρά δημοσίευσης) 

https://poulantzas.gr/yliko/yliko_tag/thesmi-dimokratia-politiki/
https://poulantzas.gr/yliko/yliko_tag/thesmi-dimokratia-politiki/


[5] https://poulantzas.gr/yliko/syllogiko-enimerosi-mme-stin-ellada-simera-pathogeneies-taseis-prooptikes/

Γιάννος Κατσουρίδης | Η ανάδειξη Τατάρ στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής
κοινότητας: μια ανάλυση του αποτελέσματος και των πιθανών επιπτώσεων
(22/10/2020) - Σε συνεργασία με τη θεματική Ευρώπη & Κόσμος 
Νίκος Ανέστης | Οι δύο «όχθες» και το «ποτάμι» του ιδιωτικού χρέους. Μια
κριτική επισκόπηση του υπό ψήφιση Πτωχευτικού Κώδικα (23/10/2020) - Με
αφορμή την ψήφιση του νέου πτωχευτικού νόμου. Σε συνεργασία με τη
θεματική Οικονομία – Παραγωγή – Βιώσιμη Ανάπτυξη. 
Κώστας Στρατηλάτης | Η ανεκπλήρωτη συνταγματική επιταγή για
αντικειμενική και με ίσους όρους μετάδοση πληροφοριών και ειδήσεων
(7/12/2020)
Μυρτώ Χατζήνα | Εγκληματολογική και ψυχιατρική προσέγγιση του βιασμού
(19/2/2021) 
Δανάη Κολτσίδα | Μεταρρυθμιστικές στρατηγικές στο πεδίο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης – Το πρόβλημα των αρμοδιοτήτων (23/2/2021) 
Joanna Bourke | Η σεξουαλική βία στην εποχή του #MeToo (8/3/2021)
Κώστας Σταμάτης | Κριτική αποτίμηση του ν. 4777/2021 (27/4/2021) - Σε
συνεργασία με τη θεματική Τεχνολογία & Γνώση 
Γιάννος Κατσουρίδης | Το κυπριακό κομματικό σύστημα μετά τις βουλευτικές
εκλογές (18/6/2021) - Σε συνεργασία με τη θεματική Ευρώπη & Κόσμος 
Αθανασία Β. Τριανταφυλλοπούλου | Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση: 200
χρόνια ομηρείας (28/6/2021) 
Horst Kahrs | Οι εκλογές της 26ης Σεπτεμβρίου 2021 για την 20ή γερμανική
ομοσπονδιακή βουλή (28/9/2021) - Σε συνεργασία με τη θεματική Ευρώπη &
Κόσμος
Κωνσταντίνος Ιωάννου | Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα: Το
σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων ΙΡΙΔΑ ως case study (3/11/2021) -
Σε συνεργασία με τη θεματική Τεχνολογία & Γνώση 

Συλλογές, περιοδικές εκδόσεις και βιβλία 

Στο πλαίσιο της θεματικής κυκλοφόρησε η συλλογή
κειμένων Ενημέρωση & ΜΜΕ στην Ελλάδα σήμερα.
Παθογένειες, τάσεις & προοπτικές [5] σε επιμέλεια
Δανάης Κολτσίδα και με τη συμμετοχή των: Κώστα
Αρβανίτη, Ακρίτα Καϊδατζή, Δανάης Κολτσίδα, Φανής
Κουντούρη, Λευτέρη Κρέτσου, Ανδρέα Μπελεγρή, Θά-
νου Νασόπουλου, Παναγιώτη Δ. Παναγιώτου (ΠανΠαν),
Γιάννη Παντελάκη, Γιώργου Πλειού, Δημήτρη Σβέρκου,
Μανώλη Χαιρετάκη, Δημήτρη Χριστόπουλου. 

https://poulantzas.gr/yliko/syllogiko-enimerosi-mme-stin-ellada-simera-pathogeneies-taseis-prooptikes/


[7] https://poulantzas.gr/yliko/erevna-neolea-synithies-antilipsis-politiki-syberifora/  
[8] https://poulantzas.gr/yliko/erevna-neolaia-synitheies-antilipseis-politiki-syberifora-2o-kyma-
martios-2020/ 

Επίσης, εντός της θεματικής κυκλοφορεί η περιοδική
έκδοση με τίτλο Εκλογικές Τάσεις [6]. Η έκδοση
ξεκίνησε αμέσως μετά τις εκλογές του 2019, σε
επιμέλεια των Δανάης Κολτσίδα και Κώστα Πουλάκη,
και αποτελεί μια διαχρονική ανάλυση των βασικών
μεγεθών των πολιτικών ερευνών που δημοσιοποιού-
νται σε κάθε περίοδο. Περιλαμβάνει – εκτός των
κλασικών δεικτών (ικανοποίηση από την κυβέρνηση και
την αντιπολίτευση, δημοτικότητα πολιτικών αρχηγών,
καταλληλότερος πρωθυπουργός, πρόθεση ψήφου) – και
ένα αναλυτικό χρονολόγιο των κρίσιμων γεγονότων
κάθε περιόδου, μια επιλογή των σημαντικότερων ποιο-
τικών ευρημάτων των ερευνών ανάλογα με την εκά-
στοτε επικαιρότητα, στοιχεία των δημοσκοπικών τά-
σεων σε διεθνές επίπεδο, καθώς και μια βασική ανά-
λυση των κοινωνικών και των πολιτικών τάσεων και
των συναφών κομματικών στρατηγικών. 

Εντός του 2020 κυκλοφόρησαν τέσσερα τεύχη των Εκλογικών Τάσεων (Μάρτιος,
Μάιος, Οκτώβριος και Δεκέμβριος 2020) και εντός του 2021 τρία ακόμα τεύχη
(Απρίλιος, Ιούλιος και Νοέμβριος 2021). 
 

Έρευνες/Μελέτες

Στο πλαίσιο της θεματικής πραγματοποιήθηκαν ήδη
δύο κύματα (το 1ο τον Μάρτιο του 2020 [7] και το
2ο τον Μάρτιο του 2021[8]) της ετήσιας εμπειρικής
κοινωνικής έρευνας του ΙΝΠ σε συνεργασία με την
Prorata, με θέμα Νεολαία. Συνήθειες, αντιλήψεις
και πολιτική συμπεριφορά. Η έρευνα αυτή θα
πραγματοποιείται σε ετήσια βάση και έχει ως στόχο
να παρέχει μια αναλυτική εικόνα των τάσεων εντός
του δυναμικότερου τμήματος της ελληνικής κοινων-
ίας.

https://poulantzas.gr/yliko/erevna-neolea-synithies-antilipsis-politiki-syberifora/
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https://poulantzas.gr/yliko/erevna-neolaia-synitheies-antilipseis-politiki-syberifora-2o-kyma-martios-2020/
https://poulantzas.gr/yliko/yliko_tag/eklogikes-tasis/


[10] https://poulantzas.gr/i-koinonia-ton-ipa-se-anatarachi-ti-perimenoume-apo-tis-ekloges-video/ 

Επίσης, σε συνεργασία με τη θεματική Τεχνολογία &
Γνώση και σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανοιχτών
Τεχνολογιών/ΕΕΛΛΑΚ δημοσιεύτηκε η μελέτη : Ψηφια-
κός μετασχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης. Ο ρόλος
και η αξία των ανοιχτών τεχνολογιών, στην οποία
αποτυπώθηκε μεταξύ άλλων η ευρωπαϊκή και διεθνής
εμπειρία [9]

Εκδηλώσεις / Εργαστήρια

Στο πλαίσιο της θεματικής, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλες θεματικής,
πραγματοποιήθηκαν και οι ακόλουθες εκδηλώσεις: 
 
  
Η κοινωνία των ΗΠΑ σε αναταραχή. Τι περιμένουμε από τις εκλογές; (30/10/2020) [10]
Ομιλητές/-τριες : Αθηνά Αθανασίου, Στάθης Γουργουρής, Νεκτάριος Μπουγδάνης, Νατάσα
Ρωμανού / Συντονίστρια : Κάκη Μπαλή 
Σε συνεργασία με τη θεματική Ευρώπη & Κόσμος

https://poulantzas.gr/i-koinonia-ton-ipa-se-anatarachi-ti-perimenoume-apo-tis-ekloges-video/
https://poulantzas.gr/i-koinonia-ton-ipa-se-anatarachi-ti-perimenoume-apo-tis-ekloges-video/


[11] https://poulantzas.gr/event/neolaia-synitheies-antilipseis-politiki-syberifora-syzitisi-me-aformi-tin-
erevna-tou-inp-kai-tis-prorata/ 
[12] https://poulantzas.gr/psifiaki-metavasi-ston-dimosio-tomea-vinteo-paremvaseis/

Νεολαία. Συνήθειες, αντιλήψεις & πολιτική συμπεριφορά. Συζήτηση με αφορμή την
έρευνα του ΙΝΠ και της Prorata (31/3/2021) [11]
Ομιλητές/-τριες : Μανίνα Κακεπάκη, Δανάη Κολτσίδα, Γεράσιμος Κουζέλης, Αλεξάνδρα
Κορωναίου, Μάρω Παντελίδου Μαλούτα – Παρεμβάσεις πολιτικών νεολαιών : Σωτήρης
Αλεξίου (Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ), Γιώργος Τσούμας (Νεολαία ΚΙΝΑΛ)  / Συντονιστής : Νίκος Σβέρκος 

Ψηφιακή μετάβαση στο δημόσιο τομέα. Με αφορμή την έκδοση της μελέτης του ΙΝΠ
και της ΕΕΛΛΑΚ (14/7/2021) [12]
Ομιλητές/-τριες : Γρηγόρης Θεοδωράκης, Τάσος Τάγαρης, Μαρία Χαϊδοπούλου-Βρυχέα και
από την ΕΕΛΛΑΚ Αθανάσιος Δεληγιάννης, Αλέξανδρος Μελίδης, Δέσποινα Μητροπούλου /
Συντονίστρια : Νικόλ Λειβαδάρη 
Σε συνεργασία με τη θεματική Τεχνολογία & Γνώση 

https://poulantzas.gr/event/neolaia-synitheies-antilipseis-politiki-syberifora-syzitisi-me-aformi-tin-erevna-tou-inp-kai-tis-prorata/
https://poulantzas.gr/event/neolaia-synitheies-antilipseis-politiki-syberifora-syzitisi-me-aformi-tin-erevna-tou-inp-kai-tis-prorata/
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[13] https://poulantzas.gr/meta-tis-omospondiakes-ekloges-tou-2021-poia-germania-se-poia-evropi-
video-kai-vasika-simeia-paremvaseon/ 

Μετά τις ομοσπονδιακές εκλογές του 2021: Ποια Γερμανία, σε ποια Ευρώπη;
(6/10/2021) [13]
Ομιλητές/-τριες : Henri Bohnet (Konrad Adenauer Stiftung), Μιχάλης Γουδής (Heinrich Boell
Stiftung), Αθανάσιος Γραμμένος (Friedrich Naumann Stiftung), Γιάννης Κωνσταντινίδης, Anne
Mehrer (Παρατηρητήριο Miteinander), Maria Oshana (Rosa Luxemburg Stiftung), Arne
Schildeberg (Friedrich Ebert Stiftung), Χρήστος Χατζηιωσήφ / Συντονιστής: Κώστας Αργυρός 
Σε συνεργασία με τη θεματική Ευρώπη & Κόσμος

https://poulantzas.gr/meta-tis-omospondiakes-ekloges-tou-2021-poia-germania-se-poia-evropi-video-kai-vasika-simeia-paremvaseon/
https://poulantzas.gr/meta-tis-omospondiakes-ekloges-tou-2021-poia-germania-se-poia-evropi-video-kai-vasika-simeia-paremvaseon/


[14] https://poulantzas.gr/yliko/yliko_tag/ikonomia-paragogi-viosimi-anaptyxi/

2.Θεματική Οικονομία - Παραγωγή - Βιώσιμη Ανάπτυξη
 

Συντονίστρια: Ελευθερία Αγγέλη
 

*Με τη συνεργασία του Θόδωρου Παρασκευόπουλου, μέλους του ΔΣ του ΙΝΠ

Η θεματική Οικονομία – Παραγωγή –
Βιώσιμη Ανάπτυξη [14] ασχολείται, όπως
προκύπτει και από τον τίτλο της, με το
σύνολο των σχετικών με την οικονομία
και την ανάπτυξη θεμάτων, όπως ενδει-
κτικά τα δημοσιονομικά, το χρηματοπι-
στωτικό σύστημα, το αναπτυξιακό μοντέ-
λο, καθώς και με επιμέρους τομείς της
οικονομίας (υπηρεσίες, λιανεμπόριο, του-
ρισμός, γεωργία κ.ο.κ.).

Και η θεματική αυτή έχει, αντικειμενικά, μια ευρωπαϊκή και διεθνή διάσταση, τόσο
λόγω της φύσης πολλών αντικειμένων, όσο και στο πλαίσιο μιας προσπάθειας
ανάδειξης «καλών πρακτικών» από τη διεθνή εμπειρία. Εξάλλου, σημαντικό μέρος
της δουλειάς της θεματικής αυτής αποτελεί και η διασύνδεση με το Euromemo
Group (Ευρωπαίοι Οικονομολόγοι για μια εναλλακτική οικονομική πολιτική – βλ.
παρακάτω). Αναλυτικότερα, στην περίοδο 2020-2021 στο πλαίσιο της θεματικής
αυτής αναπτύχθηκαν οι ακόλουθες δραστηριότητες:

Πέτρος Λινάρδος Ρυλμόν | Μπροστά στις πολλαπλές κρίσεις (26/6/2020)
Ana Gouveia | Η νέα πορτογαλική Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Εργαλείο
υπέρβασης της κρίσης & διαχείρισης του Ταμείου Ανάκαμψης (17/7/2020) - Σε
συνεργασία με τη θεματική Ευρώπη & Κόσμος 
Νίκος Ανέστης | Οι δύο «όχθες» και το «ποτάμι» του ιδιωτικού χρέους. Μια
κριτική επισκόπηση του υπό ψήφιση Πτωχευτικού Κώδικα (23/10/2020) - Με
αφορμή την ψήφιση του νέου πτωχευτικού νόμου. Σε συνεργασία με τη
θεματική Θεσμοί – Δημοκρατία – Πολιτική. 
Carlos Sánchez Mato | Ο ισπανικός Προϋπολογισμός 2021: ένα πρώτο βήμα
μόνο, αλλά ένα καλό πρώτο βήμα (14/12/2020) - Σε συνεργασία με τη θεματική
Ευρώπη & Κόσμος 

E-papers (με χρονολογική σειρά δημοσίευσης) 

https://poulantzas.gr/yliko/yliko_tag/ikonomia-paragogi-viosimi-anaptyxi/
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[15] https://poulantzas.gr/yliko/tamio-anakampsis-to-mellon-tis-e-e-ke-i-thesi-tis-elladas/
[16] https://poulantzas.gr/yliko/syllogiko-schedio-anaptyxis-gia-tin-elliniki-oikonomia-ekthesi-pissaridi-
mia-kritiki-episkopisi/

Θεανώ Φωτίου, Εύη Κάιλα, Σοφία Καπελάκη, Ματθαίος Τζουβαλάς | Το
πορτογαλικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Ένα ρεαλιστικό
ριζοσπαστικό αριστερό σχέδιο (30/6/2021) - Σε συνεργασία με τις θεματικές
Εργασία-Κοινωνικό Κράτος-Αλληλεγγύη και Ευρώπη & Κόσμος 
Νίκος Αστρουλάκης | Από τα Προγράμματα Προσαρμογής στο Ταμείο
Ανάκαμψης: Προοπτική για δίκαιη ανάπτυξη ή εμπέδωση του δόγματος των
οικονομικών της προσφοράς στη μεγέθυνση; (30/7/2021)

Η πρώτη, με τίτλο Ταμείο Ανάκαμψης: Το μέλλον της Ε.Ε. και η θέση της Ελλάδας
[15], σε επιμέλεια Ελευθερίας Αγγέλη, Δανάης Κολτσίδα και Θόδωρου
Παρασκευόπουλου, κυκλοφόρησε στις 16/6/2020 και αποτελεί μια συλλογή
συνεντεύξεων με επτά οικονομολόγους και αναπτυξιολόγους, γύρω από το ύψος
και την αρχιτεκτονική του Ταμείου Ανάκαμψης της Ε.Ε., καθώς και τις συνέπειές
του συνολικά για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, αλλά και τους στόχους και τις
προτεραιότητες της Ελλάδας έναντι αυτού του χρηματοδοτικού εργαλείου. Οι
συνεντεύξεις που περιλαμβάνονται είναι των : Ευκλείδη Τσακαλώτου, Γιώργου
Σταθάκη, Δημήτρη Λιάκου, Ευγενίας Φωτονιάτα, Κώστα Μελά, Μαρίας
Καραμεσίνη και Γιώργου Σταμπουλή. 
 Η δεύτερη, με τίτλο Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία («Έκθεση
Πισσαρίδη»): Μια κριτική επισκόπηση [16], κυκλοφόρησε στις 10/9/2020 και
αποτελεί μια συλλογή άρθρων που αναλύουν επιμέρους θεματικές της «έκθεσης
Πισσαρίδη». Την επιμέλεια και την εισαγωγή είχαν οι Ελευθερία Αγγέλη και
Θόδωρος Παρασκευόπουλος, ενώ οι επιμέρους συμβολές αφορούσαν : την
ανεργία και την εργασία (Μαρία Καραμεσίνη), την επιχειρηματικότητα (Βάλια
Αρανίτου), τη χρηματοδότηση και το χρηματοπιστωτικό σύστημα (Μαρία
Στεφάνου*), το κεφαλαιοποιητικό ασφαλιστικό σύστημα (Θόδωρος
Παρασκευόπουλος), την εκπαίδευση (Μάκης Κουζέλης), τη δημόσια διοίκηση
(Δανάη Κολτσίδα), την ψηφιακή τεχνολογία (Ε.Μ.*). 

Συλλογές, περιοδικές εκδόσεις και βιβλία 
 
Στο πλαίσιο της θεματικής κυκλοφόρησαν δύο συλλογές:  

* Συνεργάτες που δεν επιθυμούσαν να φανεί το ονοματεπώνυμό τους 
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[17] https://poulantzas.gr/yliko/yliko_tag/ergasia-koinoniko-kratos-allilengyi/

3.Θεματική Εργασία - Κοινωνικό Κράτος - Αλληλεγγύη
 

Συντονίστρια: Κατερίνα Τσατσαρώνη
 

*Με τη συνεργασία της Μαρίας Καραμεσίνη, μέλους του ΔΣ του ΙΝΠ

Η θεματική Εργασία – Κοινωνικό Κράτος –
Αλληλεγγύη [17] καταλαμβάνει το σύνολο
των λεγόμενων «κοινωνικών» δημόσιων
πολιτικών (εργασία, πρόνοια, παιδεία,
υγεία, φύλο κ.λπ.), με την έμφαση ωστόσο
να δίνεται – εξ ου και η διακριτή αναφορά
της στον τίτλο – στο ζήτημα της
εργασίας.
Στο πλαίσιο της θεματικής πραγματοποι-
ήθηκαν οι παρακάτω δραστηριότητες:

Μαρία Καραμεσίνη | Οικονομική κρίση και αριστερή διακυβέρνηση.
Αποτίμηση από τη σκοπιά της ισότητας των φύλων (11/3/2020) - Με αφορμή την
παγκόσμια ημέρα της γυναίκας 2020 
Δημήτρης Καρέλλας | Καθολικό Βασικό Εισόδημα – Μέρος πρώτο : Τι θέλει να
είναι (16/12/2020) 
Δημήτρης Καρέλλας | Καθολικό Βασικό Εισόδημα – Μέρος δεύτερο : Τι μπορεί
να είναι (9/2/2021) 
Μελίνα Βέργη | Κακέ Λύκε, σε βλέπω… (5/3/2021) - Σε συνεργασία με τη
θεματική Τεχνολογία & Γνώση 
Διονύσης Τεμπονέρας | Ο νεοφιλελεύθερος εμπειρισμός ως εργαλείο
απορρύθμισης της εργασίας (20/4/2021)
Πάνος Κορφιάτης | Η τελευταία πράξη ενάντια στον κόσμο της εργασίας;
Αναλύοντας το νομοσχέδιο για τα εργασιακά (31/5/2021) 
Θεανώ Φωτίου, Εύη Κάιλα, Σοφία Καπελάκη, Ματθαίος Τζουβαλάς | Το
πορτογαλικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Ένα ρεαλιστικό
ριζοσπαστικό αριστερό σχέδιο (30/6/2021) - Σε συνεργασία με τις θεματικές
Οικονομία-Παραγωγή-Βιώσιμη Ανάπτυξη και Ευρώπη & Κόσμος 

E-papers (με χρονολογική σειρά δημοσίευσης) 

https://poulantzas.gr/yliko/yliko_tag/ergasia-koinoniko-kratos-allilengyi/
https://poulantzas.gr/yliko/yliko_tag/ergasia-koinoniko-kratos-allilengyi/
https://poulantzas.gr/yliko/yliko_tag/ergasia-koinoniko-kratos-allilengyi/


[18] https://poulantzas.gr/yliko/erevna-synthikes-ergasias-stin-ellada-ebeiries-kai-staseis-gyro-apo-tin-
agora-ergasias/
[19] https://poulantzas.gr/yliko/erevna-synthikes-ergasias-stin-ellada-ebeiries-kai-staseis-gyro-apo-tin-
agora-ergasias-2o-kyma-2021/ 
[20] https://poulantzas.gr/yliko/danai-koltsida-katerina-tsatsaroni-ergasimos-chronos-yperoriaki-
apascholisi-i-elliniki-agora-ergasias-kai-nomothesia-ypo-sygkritiki-optiki-keimeno-tekmiriosis/

Έρευνες/Μελέτες

Η πρώτη, με τίτλο Εργάσιμος χρόνος & υπερωριακή
απασχόληση: Η ελληνική αγορά εργασίας και
νομοθεσία υπό συγκριτική οπτική [20],
δημοσιεύτηκε στις 15/6/2021, με σκοπό να παρέχει
εκτός των άλλων τεκμηρίωση με συγκριτικά
δεδομένα σχετικά με τον εργάσιμο χρόνο στο
πλαίσιο των ευρύτερων δεδομένων της αγοράς
εργασίας, ενόψει και της ψήφισης του «νόμου
Χατζηδάκη». Την επιμέλεια της μελέτης είχαν οι
Δανάη Κολτσίδα και Κατερίνα Τσατσαρώνη. 

Στο πλαίσιο της θεματικής εγκαινιάστηκε (τον
Νοέμβριο του 2020) ετήσια εμπειρική έρευνα
με θέμα Συνθήκες εργασίας στην Ελλάδα.
Εμπειρίες και στάσεις γύρω από την αγορά
εργασίας [18]. Η έρευνα, την ευθύνη για το
σχεδιασμό και την ανάλυση της οποίας είχε η
Κατερίνα Τσατσαρώνη, με τη συνεργασία της
Δανάης Κολτσίδα, ενώ στην κατάρτιση του
ερωτηματολογίου συνέβαλε και η Μαρία
Καραμεσίνη. Η συλλογή και επεξεργασία των
δεδομένων έγινε με τη συνεργασία της
εταιρίας ερευνών Prorata. Το 2021
πραγματοποιήθηκε και παρουσιάστηκε και το
2ο κύμα της έρευνας [19]. Βασικοί πυλώνες
της έρευνας είναι τα θέματα της επισφάλειας,
της τηλεργασίας, του εργάσιμου χρόνου, των
εργασιακών δικαιωμάτων, του συνδικαλισμού
κ.λπ.

Στο πλαίσιο της θεματικής υλοποιήθηκαν επίσης δύο μελέτες: 

https://poulantzas.gr/yliko/erevna-synthikes-ergasias-stin-ellada-ebeiries-kai-staseis-gyro-apo-tin-agora-ergasias/
https://poulantzas.gr/yliko/erevna-synthikes-ergasias-stin-ellada-ebeiries-kai-staseis-gyro-apo-tin-agora-ergasias-2o-kyma-2021/
https://poulantzas.gr/yliko/danai-koltsida-katerina-tsatsaroni-ergasimos-chronos-yperoriaki-apascholisi-i-elliniki-agora-ergasias-kai-nomothesia-ypo-sygkritiki-optiki-keimeno-tekmiriosis/
https://poulantzas.gr/yliko/erevna-synthikes-ergasias-stin-ellada-ebeiries-kai-staseis-gyro-apo-tin-agora-ergasias/


[21] https://poulantzas.gr/yliko/meleti-i-zoni-tis-episfaleias-stin-ellada-ebeiries-kai-protaseis-politikis/
[22] https://poulantzas.gr/synthikes-ergasias-stin-ellada-syzitisi-me-aformi-tin-erevna-tou-inp-kai-tis-
prorata-video-paremvaseis/

Η δεύτερη και πιο εκτεταμένη μελέτη, με τίτλο
Η ζώνη της επισφάλειας στην Ελλάδα.
Εμπειρίες και προτάσεις πολιτικής [21],
υλοποιήθηκε από ερευ-νητική ομάδα
αποτελούμενη από τους Θεανώ Κακουλίδου,
Πάνο Κορφιάτη, Κυριάκο Μελίδη και Μυρτώ
Τουρτούρη, με επιστημονικούς συμβούλους
τους Γιάννη Κουζή και Απόστολο Καψάλη. 

Εκδηλώσεις / Σεμινάρια

Συνθήκες εργασίας στην Ελλάδα. Συζήτηση με αφορμή την έρευνα του ΙΝΠ και
της Prorata (1/12/2020) [22]
Ομιλητές/ομιλήτριες : Μαρία Καραμεσίνη, Γιάννης Κουζής, Κυριάκος Μελίδης,
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Άγγελος Σεριάτος / Συντονίστρια: Χριστίνα Κοψίνη 

https://poulantzas.gr/yliko/meleti-i-zoni-tis-episfaleias-stin-ellada-ebeiries-kai-protaseis-politikis/
https://poulantzas.gr/synthikes-ergasias-stin-ellada-syzitisi-me-aformi-tin-erevna-tou-inp-kai-tis-prorata-video-paremvaseis/


[23] https://poulantzas.gr/i-zoni-tis-episfaleias-stin-ellada-ebeiria-kai-protaseis-politikis-vinteo-
paremvaseis/
[24] https://poulantzas.gr/synthikes-ergasias-stin-ellada-syzitisi-me-aformi-tin-erevna-tou-inp-kai-tis-
prorata-video-paremvaseis/

Η ζώνη της επισφάλειας στην Ελλάδα. Εμπειρία και προτάσεις πολιτικής
(30/9/2021) [23]
Ομιλητές/τριες: Έφη Αχτσιόγλου, Αθηνά Βαλαμβού, Μαρία Καραμεσίνη και
Παναγιώτης Κορφιάτης / Συντονιστής : Φοίβος Κλαυδιανός

Συνθήκες εργασίας στην Ελλάδα. Συζήτηση με αφορμή την έρευνα του ΙΝΠ και
της Prorata (1/12/2021) [24]
Ομιλητές/ομιλήτριες : Κώστας Γενιδούνιας, Χρήστος Γούλας, Άρις Καζάκος, Θεανώ
Κακουλίδου, Κατερίνα Τσατσαρώνη / Συντονιστής: Γιώργος Τραπεζιώτης 

https://poulantzas.gr/i-zoni-tis-episfaleias-stin-ellada-ebeiria-kai-protaseis-politikis-vinteo-paremvaseis/
https://poulantzas.gr/synthikes-ergasias-stin-ellada-syzitisi-me-aformi-tin-erevna-tou-inp-kai-tis-prorata-video-paremvaseis/


Δημήτρης Τσέκερης | Κλιματική κρίση και ενεργειακός μετασχηματισμός σε
προοδευτική κατεύθυνση (27/1/2020)
Δημήτρης Ιμπραήμ | Πανδημία covid19 και ενεργειακή μεταστροφή (27/5/2020)
Δανάη Κολτσίδα | Νεολαία και περιβάλλον: Το μέλλον θα είναι αριστερό και
οικολογικό (5/6/2020) - Σε βάθος ανάλυση των σχετικών με την οικολογία
ευρημάτων της έρευνας «Νεολαία. Συνήθειες, αντιλήψεις και πολιτική
συμπεριφορά», με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 
Γιώργος Τσουράκης | Εξορύξεις υδρογονανθράκων: Διαστάσεις ενεργειακής
πολιτικής στην εποχή της κλιματικής αλλαγής (23/6/2020)
Ινώ Σιώζιου | Ποιος φοβάται τη συμμετοχή και τη λογοδοσία; (22/7/2020) - Με
αφορμή την ψήφιση του νόμου 4685/2020 «για τον εκσυγχρονισμό της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας
Χριστίνα Μπαριτάκη | Οι στόχοι της βιοποικιλότητας και γιατί δεν θα
επιτευχθούν: Ο εκσυγχρονισμός στο Γαϊδουρονήσι (12/10/2020)
Νέλλη Παλαμίτη | Θα επιτευχθεί η δίκαιη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών
στη μεταλιγνιτική εποχή; Και με τι όρους; (3/12/2020) - Με αφορμή τη
δημοσίευση του «Σχεδίου δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης λιγνιτικών
περιοχών» από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

E-papers (με χρονολογική σειρά δημοσίευσης) 

[25] https://poulantzas.gr/yliko/yliko_tag/perivallon-klimatiki-krisi-ikologia/ 

4.Θεματική Περιβάλλον - Κλιματική Κρίση - Οικολογία
 

Συντονίστρια: Βαγγία Λυσικάτου

Η θεματική Περιβάλλον – Κλιματική
κρίση – Οικολογία [25] απέκτησε ιδιαί-
τερα κεντρική θέση στο σχεδιασμό του
Ινστιτούτου ενόψει όχι μόνο της αναβάθ-
μισης της διεθνούς συζήτησης γύρω από
το κλίμα (εξάλλου το ΙΝΠ είχε ασχοληθεί
με το ζήτημα της οικολογίας από πολύ
παλιά), αλλά κυρίως ενόψει της ανάγκης
κατάθεσης συγκεκριμένων προτάσεων
πολιτικής σε σύνθετα ζητήματα και δια-
μόρφωσης ενός εναλλακτικού περιβαλ-
λοντικά βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέ-
λου.

https://poulantzas.gr/yliko/yliko_tag/perivallon-klimatiki-krisi-ikologia/
https://poulantzas.gr/yliko/yliko_tag/perivallon-klimatiki-krisi-ikologia/
https://poulantzas.gr/yliko/yliko_tag/perivallon-klimatiki-krisi-ikologia/


Σωτήρης Μικρός | Απολιγνιτοποίηση και δίκαιη μετάβαση. Προκλήσεις και
αδιέξοδα στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας (26/1/2021)
Φερενίκη Βαταβάλη - Νίκος Κατσουλάκος - Ευαγγελία Χατζηκωνσταντίνου
| Προς έναν νέο γύρο ανόδου της ενεργειακής φτώχειας: σκέψεις για μια
κοινωνική προσέγγιση των ζητημάτων της ενέργειας (13/12/2021)

Έρευνες/Μελέτες 
 
Στο πλαίσιο της θεματικής υλοποιήθηκαν δύο μελέτες: 

[26] https://poulantzas.gr/yliko/meleti-ananeosimes-piges-energeias-kai-chorotaxikos-schediasmos/ 
[27] https://poulantzas.gr/yliko/meleti-o-rolos-ton-energeiakon-koinotiton-sti-dikaii-energeiaki-
metavasi-stin-ellada/

Η πρώτη, με τίτλο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
και Χωροταξικός Σχεδιασμός [26], δημοσιεύτηκε
τον Απρίλιο του 2021 και υλοποιήθηκε σε
συνεργασία με την ερευνητική κολλεκτίβα
ThinkBee. Την επιμέλεια της σύνταξης είχε η
Κατερίνα Σκιά, αρχιτέκτων μηχανικός, ενώ σύμ-
βουλος της επιστημονικής ομάδας που την
εκπόνησε ήταν η Ρένα Κλαμπατσέα, αναπληρώ-
τρια καθηγήτρια στο ΕΜΠ και πρώην γ.γ. Χωρικού
Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του
υπουργείου Περιβάλλοντος. 

Η δεύτερη, με τίτλο Ο ρόλος των ενεργειακών
κοινοτήτων στη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση
στην Ελλάδα [27], δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του
2021 και πρόκειται για το αποτέλεσμα της
συνεργασίας του ΙΝΠ με τις ερευνητικές ομάδες
ΤhinkΒee και Smart Rue (ΕΜΠ). Επιστημονικός
σύμβουλος κατά την εκπόνηση της μελέτης ήταν
ο Νίκος Χατζηαργυρίου, καθηγητής στο Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 

https://poulantzas.gr/yliko/meleti-ananeosimes-piges-energeias-kai-chorotaxikos-schediasmos/
https://poulantzas.gr/yliko/meleti-o-rolos-ton-energeiakon-koinotiton-sti-dikaii-energeiaki-metavasi-stin-ellada/


Εκδηλώσεις / Σεμινάρια

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και χωροταξικός σχεδιασμός. Προϋποθέσεις
μιας συναινετικής και δίκαιης μετάβασης (23/4/2021) [28]
Ομιλητές/ομιλήτριες : Ρένα Κλαμπατσέα, Πέτρος Κόκκαλης, Νικόλαος Κομινέας,
Πέτρος Μαρκόπουλος, Κωνσταντίνα Ντεμίρη, Κατερίνα Σκιά, Νικόλαος
Φαραντούρης – Συντονιστής: Χάρης Σαββίδης 

[28] https://poulantzas.gr/ekdilosi-ape-kai-chorotaxikos-schediasmos-proypotheseis-mias-
synainetikis-kai-dikaiis-metavasis-video-kai-paremvaseis/
[29] https://poulantzas.gr/energeiakes-koinotites-ergaleio-dimokratikou-kai-symmetochikou-
anaschediasmou-tou-energeiakou-topiou-vinteo-paremvaseis/

Ενεργειακές κοινότητες: εργαλείο δημοκρατικού και συμμετοχικού
ανασχεδιασμού του ενεργειακού τοπίου (23/6/2021) [29]
Ομιλητές/ομιλήτριες: Λευτέρης Ιωαννίδης, Βασίλης Κίλιας, Βασίλης Μπέλλης,
Σταυρούλα Παππά, Σάντυ Φαμελιάρη, Νίκος Χατζηαργυρίου, Γιώργος Χατζηδάκης /
Συντονίστρια : Όλγα Στέφου 

https://poulantzas.gr/ekdilosi-ape-kai-chorotaxikos-schediasmos-proypotheseis-mias-synainetikis-kai-dikaiis-metavasis-video-kai-paremvaseis/
https://poulantzas.gr/energeiakes-koinotites-ergaleio-dimokratikou-kai-symmetochikou-anaschediasmou-tou-energeiakou-topiou-vinteo-paremvaseis/


Μαρία Χαϊδοπούλου-Βρυχέα | Η καθημερινή ζωή ως μηχανή και άλλες
τεχνοπολιτικές μάχες για την αριστερά (24/3/2020)
Francisco Javier Moreno Gálvez | Δημοκρατία και συμμετοχή στην ψηφιακή
εποχή: Τα νέα δικαιώματα της ψηφιακής πολιτειότητας (7/4/2020) - Σε ελληνικά
και αγγλικά
Μελίνα Βέργη | Κακέ Λύκε, σε βλέπω… (5/3/2021) - Σε συνεργασία με τη
θεματική Εργασία – Κοινωνικό κράτος – Αλληλεγγύη  
Κώστας Σταμάτης | Κριτική αποτίμηση του ν. 4777/2021 (27/4/2021) - Σε
συνεργασία με τη θεματική Θεσμοί – Δημοκρατία – Πολιτική  
Juliet Webster | Ψηφιακή εργασία: έμφυλοι διαχωρισμοί, έμφυλες σχέσεις,
έμφυλες προοπτικές – Digital work: Gender divisions, gender relations, gender
perspectives (29/7/2021) - Σε ελληνικά και αγγλικά
Sara de Heusch | Smart Cooperative : ένας συνεταιρισμός από και για
ελεύθερους επαγγελματίες – Smart: a cooperative of and for freelancers
(29/7/2021) - Σε ελληνικά και αγγλικά

Παράλληλα βέβαια με το ζήτημα της τεχνολογίας, όπως είναι σαφές από τον τίτλο, η
θεματική ασχολείται και ευρύτερα με το ζήτημα της γνώσης και της επιστήμης, της
εκπαίδευσης κ.ο.κ.

E-papers (με χρονολογική σειρά δημοσίευσης) 

[30] https://poulantzas.gr/yliko/yliko_tag/technologia-gnosi/

5.Θεματική Τεχνολογία & Γνώση
 

Συντονίστρια: Μαρία Χαϊδοπούλου-Βρυχέα

Η θεματική Τεχνολογία & Γνώση [30]
ανίχνευσε έγκαιρα τον κομβικό ρόλο που
θα παίξει η τεχνολογική αλλαγή σε όλη
την οργάνωση της κοινωνικής ζωής, ανοί-
γοντας τη συζήτηση σε μια θεματική που
δεν ανήκε στα παραδοσιακά ενδιαφέρο-
ντα της Αριστεράς. Η αρχή στη θεματική
αυτή έγινε πολύ νωρίτερα – όταν ήδη από
το 2017 το ΙΝΠ ασχολήθηκε με τα ζητή-
ματα αυτά – αλλά πιο αποφασιστικά από
το καλοκαίρι του 2018, οπότε και
υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το δίκτυο
Transform! ένα project με τίτλο «Τεχνο-
λογία, Κοινωνία και Αριστερά».  

https://poulantzas.gr/yliko/yliko_tag/technologia-gnosi/


Κωνσταντίνος Ιωάννου | Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα: Το
σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων ΙΡΙΔΑ ως case study (3/11/2021) -
Σε συνεργασία με τη θεματική Θεσμοί – Δημοκρατία – Πολιτική 
Κώστας Μ. Σταμάτης | «Σχέδιο για το Πανεπιστήμιο του 2030»: Ανάλυση και
κριτική (5/12/2021)

Έρευνες / Μελέτες

[31] https://poulantzas.gr/yliko/meleti-psifiakos-metaschimatismos-tis-dimosias-dioikisis-o-rolos-kai-i-
axia-ton-anoichton-technologion/

Σε συνεργασία με τη θεματική Θεσμοί – Δημοκρατία –
Πολιτική και με τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών/
ΕΕΛΛΑΚ δημοσιεύτηκε η μελέτη : Ψηφιακός μετα-
σχηματισμός της Δημόσιας Διοίκησης. Ο ρόλος και η
αξία των ανοιχτών τεχνολογιών [31], στην οποία
αποτυπώθηκε μεταξύ άλλων η ευρωπαϊκή και διεθνής
εμπειρία.

https://poulantzas.gr/yliko/meleti-psifiakos-metaschimatismos-tis-dimosias-dioikisis-o-rolos-kai-i-axia-ton-anoichton-technologion/


[32] https://poulantzas.gr/ergasia-stin-psifiaki-epochi/
[33] https://poulantzas.gr/diadiktyaki-ekdilosi-nees-neoi-epistimones-oikonomia-tis-gnosis-video-kai-
vasika-shmeia-paremvasevn/
[34] https://poulantzas.gr/diadiktyaki-ekdilosi-to-brain-drain-kai-pos-na-to-antistrepsoume-vinteo-
vasika-simeia-paremvaseon/

Εκδηλώσεις  / Σεμινάρια

Εργασία στην Ψηφιακή Εποχή (4/3/2020) [32]
Ομιλήτριες: Juliet Webster, Sarah de Heusch / Συντονίστρια : Μαρία Χαϊδοπούλου-
Βρυχέα [*Σε συνεργασία με το δίκτυο Transform Europe.]

Κύκλος συζητήσεων | Νέες και νέοι επιστήμονες: Εμπόδια και προοπτικές (19
& 25/5/2021) 
1η εκδήλωση | «Νέες και νέοι επιστήμονες και η οικονομία της γνώσης»[33]
Ομιλητές/τριες: Κώστας Γαβρόγλου, Σπύρος Γεωργάτος, Ηλίας Γεωργαντάς, Νέλλη
Καμπούρη, Δημήτρης Κοφινάς, Ιωάννα Λαλιώτη. Αλέξης Τσίπρας / Συντονίστρια:
Δανάη Κολτσίδα 
2η εκδήλωση | «Το brain drain και πώς να το αναστρέψουμε»[34]
Ομιλητές/τριες: Καλλιόπη Δασύρα, Κώστας Δουζίνας, Λόης Λαμπριανίδης, Δέσποινα
Σίνου, Κώστας Φωτάκης / Συντονισμός : Παναγιώτης Σκευοφύλακας 
[* Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο ΕΝΑ και με το Δίκτυο για την Υπεράσπιση της Δημόσιας
Εκπαίδευσης]

https://poulantzas.gr/ergasia-stin-psifiaki-epochi/
https://poulantzas.gr/diadiktyaki-ekdilosi-nees-neoi-epistimones-oikonomia-tis-gnosis-video-kai-vasika-shmeia-paremvasevn/
https://poulantzas.gr/diadiktyaki-ekdilosi-to-brain-drain-kai-pos-na-to-antistrepsoume-vinteo-vasika-simeia-paremvaseon/


[35] https://poulantzas.gr/emvolia-anisotites-patentes-i-anagki-mias-pagkosmias-kai-dikaiis-rythmisis-
vinteo-paremvaseis/
[36] https://poulantzas.gr/psifiaki-metavasi-ston-dimosio-tomea-vinteo-paremvaseis/

Εμβόλια, ανισότητες, πατέντες: Η ανάγκη μιας παγκόσμιας και δίκαιης
ρύθμισης (9/6/2021)[35]
Ομιλήτριες/τές: Μαριανέλλα Κλώκα, Γιάννης Νάτσης, Ανδρέας Ξανθός, Δημήτρης
Παπαδημούλης, James Love / Συντονίστρια : Δανάη Κολτσίδα 
[* Σε συνεργασία με το Δίκτυο για την Καθολική Κάλυψη Υγείας]

Ψηφιακή μετάβαση στο δημόσιο τομέα. Με αφορμή την έκδοση της μελέτης
του ΙΝΠ και της ΕΕΛΛΑΚ (14/7/2021) [36]
Ομιλητές/-τριες : Γρηγόρης Θεοδωράκης, Τάσος Τάγαρης, Μαρία Χαϊδοπούλου-
Βρυχέα και από την ΕΕΛΛΑΚ Αθανάσιος Δεληγιάννης, Αλέξανδρος Μελίδης, Δέσποινα
Μητροπούλου / Συντονίστρια : Νικόλ Λειβαδάρη 
Σε συνεργασία με τη θεματική Θεσμοί – Δημοκρατία – Πολιτική

https://poulantzas.gr/emvolia-anisotites-patentes-i-anagki-mias-pagkosmias-kai-dikaiis-rythmisis-vinteo-paremvaseis/
https://poulantzas.gr/psifiaki-metavasi-ston-dimosio-tomea-vinteo-paremvaseis/


Luis Hernández Navarro | Στοιχεία για να κατανοήσουμε τι συμβαίνει σήμερα
στη Λατινική Αμερική (Συνέντευξη στη Μαρία Χαϊδοπούλου-Βρυχέα, σε
συνεργασία με τον Ανδρέα Μαράτο – 30/6/2020)
Roger Martelli | Δημοτικές εκλογές στη Γαλλία: Μια διαδικασία με πολλά
πρόσωπα (13/7/2020) - Σε συνεργασία με τη θεματική Θεσμοί – Δημοκρατία –
Πολιτική  
Ana Gouveia | Η νέα πορτογαλική Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Εργαλείο
υπέρβασης της κρίσης & διαχείρισης του Ταμείου Ανάκαμψης (17/7/2020) - Σε
συνεργασία με τη θεματική Οικονομία – Παραγωγή – Βιώσιμη Ανάπτυξη 
Ινστιτούτο Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών των Σκοπίων
(ISSHS) | Το Πρόγραμμα «Σκόπια 2014» και οι Επιδράσεις του στην Πρόσληψη
της Μακεδονικής Ταυτότητας: Επανεξέταση της Μελέτης μετά τη Συμφωνία των
Πρεσπών (26/8/2020) - Σε συνεργασία με τη θεματική Θεσμοί – Δημοκρατία –
Πολιτική  
Γιάννος Κατσουρίδης | Η ανάδειξη Τατάρ στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής
κοινότητας: μια ανάλυση του αποτελέσματος και των πιθανών επιπτώσεων
(22/10/2020) - Σε συνεργασία με τη θεματική Θεσμοί – Δημοκρατία – Πολιτική  
Carlos Sánchez Mato | Ο ισπανικός Προϋπολογισμός 2021: ένα πρώτο βήμα
μόνο, αλλά ένα καλό πρώτο βήμα (14/12/2020) - Σε συνεργασία με τη θεματική
Οικονομία – Παραγωγή – Βιώσιμη Ανάπτυξη 

E-papers (με χρονολογική σειρά δημοσίευσης) 

[37] https://poulantzas.gr/yliko/yliko_tag/evropi-kosmos/

6.Θεματική Ευρώπη & Κόσμος
 

Συντονιστής : Ανδρέας Μαράτος

*Με την συνεργασία του Νεκτάριου Μπουγδάνη, μέλους του ΔΣ του ΙΝΠ

Η θεματική Ευρώπη & Κόσμος [37] εγκαι-
νιάστηκε προκειμένου να δώσει χρήσιμες
επεξεργασίες και τεκμηρίωση για τις
διεθνείς τάσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στο
παρόν και στις προοπτικές της Ευρώπης,
τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης όσο και πέραν αυτής, λαμβάνοντας
υπόψη τη ρευστότητα που προκύπτει
στην τρέχουσα ιστορική συγκυρία λόγω
της ανάδυσης ενός πολυ-πολικού κό-
σμου.  

https://poulantzas.gr/yliko/yliko_tag/evropi-kosmos/
https://poulantzas.gr/yliko/yliko_tag/evropi-kosmos/


Γιάννος Κατσουρίδης | Το κυπριακό κομματικό σύστημα μετά τις βουλευτικές
εκλογές (18/6/2021) - Σε συνεργασία με τη θεματική Θεσμοί – Δημοκρατία –
Πολιτική 
Θεανώ Φωτίου, Εύη Κάιλα, Σοφία Καπελάκη, Ματθαίος Τζουβαλάς | Το
πορτογαλικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: Ένα ρεαλιστικό
ριζοσπαστικό αριστερό σχέδιο (30/6/2021) - Σε συνεργασία με τις θεματικές
Εργασία-Κοινωνικό Κράτος-Αλληλεγγύη και Οικονομία – Παραγωγή – Βιώσιμη
Ανάπτυξη 
Horst Kahrs | Οι εκλογές της 26ης Σεπτεμβρίου 2021 για την 20ή γερμανική
ομοσπονδιακή βουλή (28/9/2021) - Σε συνεργασία με τη θεματική Θεσμοί –
Δημοκρατία – Πολιτική 

Συλλογές, περιοδικές εκδόσεις και βιβλία 

[38] https://poulantzas.gr/yliko/yliko_tag/me-evrygonio-fako/

Στο πλαίσιο της θεματικής εγκαινιάστηκε
η εξαμηνιαία περιοδική έκδοση για της
διεθνείς τάσεις Με ευρυγώνιο φακό [38] ,
σε επιμέλεια του Ανδρέα Μαράτου και με
τη συνεργασία του Νεκτάριου Μπουγδά-
νη και της Δανάης Κολτσίδα, καθώς και με
τη συνδρομή συνεργατών του ΙΝΠ σε
μεταφράσεις κ.λπ. Μέχρι σήμερα έχουν
κυκλοφορήσει τρία τεύχη. Στο πρώτο
τεύχος (Δεκέμβριος 2020), εκτός μιας συ-
νολικής επισκόπησης των διεθνών εξε-
λίξεων και τάσεων στη στήλη World
Review (Λευτέρης Στουκογεώργος), περι-
λαμβάνονται ένα αφιέρωμα στις Η.Π.Α.,
με συμβολές των Αθηνάς Αθανασίου,
Keeanga-Yamahtta Taylor, Χρύσανθου
Δημ. Τάσση, Νεκτάριου Μπουγδάνη, Άρη
Σπουρδαλάκη και Rosalind C. Morris,
καθώς και κείμενα για την Τουρκία των
Pinar Cakiroglu, Σίας Αναγνωστοπούλου
και Νίκου Χριστοφή και για την Κύπρο
του Κυριάκου Λοΐζου, στο πλαίσιο του
φακέλου για την Νοτιοανατολική Μεσό-
γειο. 

https://poulantzas.gr/yliko/yliko_tag/me-evrygonio-fako/
https://poulantzas.gr/yliko/yliko_tag/me-evrygonio-fako/


Στο δεύτερο τεύχος (Ιούλιος 2021) περιλήφθηκε ένα editorial των Δανάης Κολτσίδα
και Ανδρέα Μαράτου για τα μεγάλα ερωτήματα της διεθνούς συγκυρίας σήμερα
καθώς και ένα αφιέρωμα στις εθνικές ταυτότητες στα Βαλκάνια και την ευρύτερη
περιοχή, με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής
Επανάστασης του 1821, με κείμενα των : Λάμπρου Μπαλτσιώτη, Άρλιντ Τσόρι,
Δημήτρη Παναγιωτάκη, Λιούπτσο Πετκόφσκι, Νίκου Βλαχάκη/Βασίλη Μαραγκού,
Αλέξανδρου Λάμπρου, και Μουράτ Ισσί. Επίσης ένας θεματικός φάκελος με τίτλο «Η
Αριστερά στην Ευρώπη και στον κόσμο», με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων
από την ίδρυση τριών ευρωπαϊκών κομμουνιστικών κομμάτων: του Ιταλικού ΚΚ και
των ΚΚ Γαλλίας και Ισπανίας, με κείμενα των  Γκουίντο Λιγκουόρι, Ροζέ Μαρτελί,
Μαουρίθιο Βαλιέντε Οτς και Αριστείδη Μπαλτά. 
Στο τρίτο τεύχος (Δεκέμβριος 2021) φιλοξενήθηκε η μόνιμη στήλη World Review
(Λευτέρης Στουκογεώργος), καθώς και ένα αφιέρωμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και
στην Ευρώπη, με αφορμή την Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης, αλλά και την
επέτειο των 40 χρόνων από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα και
τις πρόσφατες γερμανικές εκλογές, με κείμενα των: Βάλτερ Μπάιερ, Γιάννη
Μπουρνού, Βερόνικα Σούσοβα-Σαλμίνεν, Κορνέλια Χίλντεμπραντ, Χρήστου
Χατζηιωσήφ και Θόδωρου Παρασκευόπουλου. Επίσης, στο τεύχος περιλαμβάνονται
δύο ακόμη κείμενα, ένα για το Αφγανιστάν από τον Τόμας Σμίντιγκερ και ένα για την
κατάσταση στην Κούβα από τον Ενρίκε Ουμπιέτα Γκόμες. 

Εκδηλώσεις 
 
Η κοινωνία των ΗΠΑ σε αναταραχή. Τι περιμένουμε από τις εκλογές;
(30/10/2020) [39]
Ομιλητές/-τριες : Αθηνά Αθανασίου, Στάθης Γουργουρής, Νεκτάριος Μπουγδάνης,
Νατάσα Ρωμανού / Συντονίστρια : Κάκη Μπαλή 
Σε συνεργασία με τη θεματική Θεσμοί – Δημοκρατία – Πολιτική

[39] https://poulantzas.gr/i-koinonia-ton-ipa-se-anatarachi-ti-perimenoume-apo-tis-ekloges-video/

https://poulantzas.gr/i-koinonia-ton-ipa-se-anatarachi-ti-perimenoume-apo-tis-ekloges-video/


Μετά τις ομοσπονδιακές εκλογές του 2021: Ποια Γερμανία, σε ποια Ευρώπη;
(6/10/2021) [40]
Ομιλητές/-τριες : Henri Bohnet (Konrad Adenauer Stiftung), Μιχάλης Γουδής
(Heinrich Boell Stiftung), Αθανάσιος Γραμμένος (Friedrich Naumann Stiftung),
Γιάννης Κωνσταντινίδης, Anne Mehrer (Παρατηρητήριο Miteinander), Maria Oshana
(Rosa Luxemburg Stiftung), Arne Schildeberg (Friedrich Ebert Stiftung), Χρήστος
Χατζηιωσήφ / Συντονιστής: Κώστας Αργυρός 
Σε συνεργασία με τη θεματική Θεσμοί – Δημοκρατία – Πολιτική 

[40] https://poulantzas.gr/meta-tis-omospondiakes-ekloges-tou-2021-poia-germania-se-poia-evropi-
video-kai-vasika-simeia-paremvaseon/ 

https://poulantzas.gr/meta-tis-omospondiakes-ekloges-tou-2021-poia-germania-se-poia-evropi-video-kai-vasika-simeia-paremvaseon/


[41] https://poulantzas.gr/event/manuel-castells-i-exousia-stin-psifiaki-epochi-i-parakatathiki-tou-
nikou-poulantza-sti-nea-istoriki-synthiki/
[42] https://poulantzas.gr/15i-etisia-dialexi-sti-mnimi-tou-nikou-poulantza-konstantinos-tsoukalas-
vinteo-me-diermineia-stin-elliniki-noimatiki/

Λοιπές δραστηριότητες
 

Εκτός των παραπάνω τρόπον τινά συστηματοποιημένων δραστηριοτήτων, το
Ινστιτούτο ανέπτυξε και αναπτύσσει και ad hoc δραστηριότητες, είτε σταθερά είτε
κατά περίπτωση.  

1.Ετήσια  διάλεξη στη Μνήμη του Νίκου Πουλαντζά

Η σημαντικότερη από αυτές είναι η Ετήσια
Διάλεξη στη Μνήμη του Νίκου Που-
λαντζά, η οποία έχει πλέον καθιερωθεί ως
θεσμός από το 2007 και μετά. Το 2020 πραγ-
ματοποιήθηκε η 14η κατά σειρά διάλεξη –
διαδικτυακά λόγω συνθηκών – με ομιλητή
τον διεθνούς φήμης κοινωνιολόγο (και υ-
πουργό στην ισπανική κυβέρνηση), Manuel
Castells. Η διάλεξη του Manuel Castells
μεταδόθηκε ταυτόχρονα σε δύο γλώσσες
(ελληνικά/αγγλικά) στις 10/12/2020 και είχε
τίτλο Η εξουσία στην ψηφιακή εποχή: Η πα-
ρακαταθήκη του Νίκου Πουλαντζά στη νέα
ιστορική συνθήκη [41], ενώ τον ομιλητή
προλόγισε ο Κωστής Χατζημιχάλης. 

Το 2021 η 15η κατά σειρά Ετήσια Διάλεξη
δόθηκε κατ’ εξαίρεση από έναν Έλληνα αλλά
διεθνούς φήμης διανοούμενο, με ιδιαίτερη
πνευματική και προσωπική σύνδεση με τον
ίδιο τον Νίκο Πουλαντζά, τον ομότιμο
καθηγητή Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών, Κωνσταντίνο Τσουκαλά, στις
8/12/2021, με τίτλο Για μια νέα Πολιτεία;.
[42] Τον ομιλητή προλόγισε ο πρόεδρος του
ΙΝΠ, Κώστας Δουζίνας. Η διάλεξη δόθηκε
χωρίς την παρουσία κοινού, λόγω υγειονο-
μικών συνθηκών, με δυνατότητα διαδικτυα-
κής παρακολούθησης και μεταδόθηκε σε δύο
γλώσσες (ελληνικά/αγγλικά). 

https://poulantzas.gr/event/manuel-castells-i-exousia-stin-psifiaki-epochi-i-parakatathiki-tou-nikou-poulantza-sti-nea-istoriki-synthiki/
https://poulantzas.gr/15i-etisia-dialexi-sti-mnimi-tou-nikou-poulantza-konstantinos-tsoukalas-vinteo-me-diermineia-stin-elliniki-noimatiki/


[43] https://poulantzas.gr/ntokimanter-georg-provoli-ke-syzitisi-vinteo/

2.Άλλες εκδηλώσεις

Άλλες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2020-2021 είναι και οι
ακόλουθες : 
 

Πρώτη πανελλήνια προβολή του ντοκιμαντέρ GEORG για τον φιλόσοφο
Γκέοργκ Λούκατς (27/1/2020) [43] 
Την προβολή ακολούθησε συζήτηση. 
Ομιλητές/τριες: Γεράσιμος Κουζέλης, Κωνσταντίνος Καβουλάκος, Σοφία
Λαμπροπούλου, Νικόλαος Βλαχάκης / Συντονιστής : Ανδρέας Μαράτος 
* Σε συνεργασία με την Ταινιοθήκη της Ελλάδος 

Παρουσίαση βιβλίου – Συζήτηση με θέμα «Ανισότητες. Απειλή για την
κοινωνία και τη δημοκρατία» στο Ηράκλειο Κρήτης (21/2/2020) 
Ομιλητές/τριες: Μαρία Καραμεσίνη, Γιάννης Ζαϊμάκης, Σπύρος Λαπατσιώρας 
 

Παρουσίαση βιβλίου – Συζήτηση με θέμα «Ανισότητες. Απειλή για την
κοινωνία και τη δημοκρατία» στο Βόλο (27/2/2020) 
Ομιλητές/τριες: Μαρία Καραμεσίνη, Νικολό Βογιαζίδη, Κώστα Μάγο, Γιώργο
Σταμπουλή 

https://poulantzas.gr/ntokimanter-georg-provoli-ke-syzitisi-vinteo/
https://poulantzas.gr/ntokimanter-georg-provoli-ke-syzitisi-vinteo/


[44] https://poulantzas.gr/event/diadiktyako-synedrio-left-theory-for-the-21st-century-ii/ 
[45] https://poulantzas.gr/event/pos-na-allaxoume-ton-kosmo-syzitontas-gia-ton-evrokommounismo-
simera/

International Conference/ Left Theory for the 21st century – II (14-15/1/2021)
[44]
Keynote speaker: Jean-Luc Nancy 
Ομιλητές/τριες: Έφη Αχτσιόγλου, Αθηνά Αθανασίου, Χριστόφορος Βερναρδάκης,
Τάνια Βοσνιάδου, Ηλίας Γεωργαντάς, Κώστας Δουζίνας, Βίκυ Ιακώβου, Adam Gearey,
Paul Guillibert, Μαρία Καραμεσίνη, Κωνσταντίνος Καβουλάκος, Δανάη Κολτσίδα,
Γεράσιμος Κουζέλης, Λόης Λαμπριανίδης, Πέτρος Λινάρδος-Ρυλμόν, Todd McGowan,
Αριστείδης Μπαλτάς, Μιχάλης Μπαρτσίδης, Άκης (Peter) Μπράτσης, Boaventura de
Sousa Santos, Γιώργος Σταμπουλής, Ευκλείδης Τσακαλώτος. 
*Σε συνεργασία με το δίκτυο transform! Europe

Πώς να αλλάξουμε τον κόσμο; Συζητώντας για τον ευρωκομμουνισμό σήμερα.  
(17/3/2021) [45]
Παρέμβαση: Λουτσιάνα Καστελίνα 
Ομιλητές/τριες: Γιάννης Βούλγαρης, Χάρης Γολέμης, Νατάσα Θεοδωρακοπούλου,
Βασίλης Κωτούλας, Γιάννης Μπαλαμπανίδης, Ελίζα Παπαδάκη – Συντονιστής :
Θόδωρος Παρασκευόπουλος 
*Με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση του Ιταλικού
Κομμουνιστικού Κόμματος (PCI) και την έκδοση του βιβλίου του Ενρίκο
Μπερλινγκουέρ "Μια άλλη ιδέα για τον κόσμο. Ανθολογία 1969-1984" (Ινστιτούτο
Νίκος Πουλαντζάς/Νήσος, 2021). 

https://poulantzas.gr/event/diadiktyako-synedrio-left-theory-for-the-21st-century-ii/
https://poulantzas.gr/event/pos-na-allaxoume-ton-kosmo-syzitontas-gia-ton-evrokommounismo-simera/


[46] https://poulantzas.gr/event/parousiasi-babis-drakopoulos-enas-dimokratikos-igetis-tis-aristeras-
anekdotes-anamniseis-kai-politika-keimena/

Παρουσίαση του βιβλίου: Μπάμπης Δρακόπουλος. Ένας δημοκρατικός ηγέτης
της Αριστεράς (ΑΣΚΙ/ΙΝΠ/Θεμέλιο - 18/4/2021) [46]
Ομιλητές/τριες: Κώστας Δουζίνας, Ηλίας Νικολακόπουλος, Μπάμπης Γεωργούλας,
Άντα Κάπολα, Σπύρος Λυκούδης, Σόνια Τσιτήλου, Νίκος Φίλης / Συντονιστής:
Βαγγέλης Καραμανωλάκης
* Σε συνεργασία με τα ΑΣΚΙ και τις Εκδόσεις Θεμέλιο

Εργαστήριο «Όψεις της μόρφωσης: Παιδεία – Εκπαίδευση – Πολιτισμός.
Θεωρητικές, επιστημολογικές και πολιτικές προσεγγίσεις» (Απρίλιος –
Ιούνιος 2020) 
Συντονισμός: Αριστείδης Μπαλτάς, Γεράσιμος Κουζέλης 
Υποστήριξη: Δανάη Κολτσίδα, Ανδρέας Μαράτος, Ανδρέας Σιαφάκας

https://poulantzas.gr/event/parousiasi-babis-drakopoulos-enas-dimokratikos-igetis-tis-aristeras-anekdotes-anamniseis-kai-politika-keimena/


[47] https://poulantzas.gr/%f0%9f%94%b4-live-paraskevi-17-12-2021-6-00-m-m-parousiasi-tou-
syllogikou-tomou-1821-2021-mnimes-technon-thrafsmata-istorias/

Παρουσίαση του συλλογικού τόμου "1821-2021: μνήμες τεχνών - θραύσματα
ιστορίας" (17/12/2021) [47]
Ομιλητές/τριες: Νίκος Διονυσόπουλος, Ηλίας Παπαηλιάκης, Μαριάννα Τζιαντζή,
Θωμάς Τσαλαπάτης / Παρέμβαση: Ανδρέας Μαράτος / Συντονίστρια: Μαριλένα
Κατσίμη 

3.Άλλες εκδόσεις

Θεσσαλονίκη. Από το περίκλειστο παρελθόν
στην ανοιχτή πόλη
ΙΝΠ/Νήσος, 2020
Επιμέλεια: Μιχάλης Μπαρτσίδης
Πρακτικά ημερίδας 2018
Συγγραφείς : Βασίλης Αυλίδης, Μιχάλης Μπαρτσίδης,
Αιμιλία Σαλβάνου, Κώστας Δουζίνας, Παντελής Κα-
λαϊτζίδης, Άκης Σακισλόγλου, Λουκάς Τσίπτσιος, Θω-
μάς Κοροβίνης, Έλενα Χουζούρη, Ρία Καλφακάκου,
Γιάννης Μπουτάρης

https://poulantzas.gr/%f0%9f%94%b4-live-paraskevi-17-12-2021-6-00-m-m-parousiasi-tou-syllogikou-tomou-1821-2021-mnimes-technon-thrafsmata-istorias/


Μπάμπης Δρακόπουλος. Ένας δημοκρατικός
ηγέτης της Αριστεράς. Ανέκδοτες αναμνήσεις και
πολιτικά κείμενα
ΑΣΚΙ/ΙΝΠ/Θεμέλιο, 2020
Επιμέλεια: Άντα Κάπολα
Εκδοτική ομάδα : Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Άντα
Κάπολα, Ηλίας Νικολακόπουλος
Συλλογή κειμένων του Μπάμπη Δρακόπουλου

Μια άλλη ιδέα για τον κόσμο. Ανθολογία 1969-
1984
ΙΝΠ/Νήσος, 2021
Επιμέλεια: Γκουίντο Λιγκουόρι, Πάολο Τσόφι
Μετάφραση: Τόνια Τσίτσοβιτς
Συλλογή κειμένων του Ενρίκο Μπερλιγκουέρ 



Κλάους Ντέρε, Ακροδεξιά ανταρσία και αριστερή
στρατηγική. Η εργατική τάξη στο βοναπαρτικό
κράτος
ΙΝΠ/Νήσος, 2021
Μετάφραση–επιμέλεια : Θόδωρος Παρασκευόπουλος
13η Ετήσια Διάλεξη στη Μνήμη του Νίκου Πουλαντζά 

Αριστερή κυβερνησιμότητα. Η εμπειρία του
ΣΥΡΙΖΑ 2015-2019
ΙΝΠ/Νήσος, 2021
Επιμέλεια : Κώστας Δουζίνας, Μιχάλης Μπαρτσίδης
Πρακτικά συνεδρίου 2021 (μέρος πρώτο)
Συγγραφείς: Έφη Αχτσιόγλου, Χριστόφορος Βερ-
ναρδάκης, Ηλίας Γεωργαντάς, Σαμ Γκίντιν, Κώστας
Δουζίνας, Μαρία Καραμεσίνη, Δανάη Κολτσίδα, Λόης
Λαμπριανίδης, Πέτρος Λινάρδος – Ρυλμόν, Αριστεί-
δης Μπαλτάς, Μιχάλης Μπαρτσίδης,  Άκης (Peter)
Μπράτσης, Μπουεναβεντούρα Ντε Σόουζα Σάντος,
Μιχάλης Σπουρδαλάκης, Γιώργος Σταμπούλης, Ευ-
κλείδης Τσακαλώτος.
Πίνακας εξωφύλλου: Ανδρέας Μαράτος



1821-2021: μνήμες τεχνών – θραύσματα ιστορίας
ΙΝΠ/Νήσος, 2021
Επιμέλεια : Ανδρέας Μαράτος
Έκδοση αφιερωμένη στην επέτειο των 200 χρόνων από
την ελληνική επανάσταση 
Συγγραφείς: Γιώργος Ανδρίτσος, Ελισάβετ Αρσενίου,
Δημήτρης Βανέλλης, Κώστας Βούλγαρης, Χριστιάνα
Γαλανοπούλου, Χριστίνα Δημακοπούλου, Άσπα
Δημητριάδη, Αθηνά Εξάρχου, Γιάννης Ζιώγας, Λιάνα
Θεοδωράτου, Κώστας Ιωαννίδης, Λήδα Καζαντζάκη,
Άγγελος Καλογερόπουλος, Παναγιώτης Κανελ-
λόπουλος, Μαριάνθη Καπλάνογλου, Στράτος Κερσα-
νίδης, Γιάννης Κονταράτος, Ελίτα Κουνάδη, Πανα-
γιώτης Κουνάδης, Κώστας Κρεμμύδας, Νίκος Κυπουρ-
γός, Κωνσταντίνος Κυριακός, Δήμητρα Λιάκουρα,
Ανδρέας Μαράτος, Αλεξάνδρα Μητσιάλη, Αριστείδης
Μπαλτάς, Γιάννης Μπόλης, Παντελής Μπουκάλας,
Ηρακλής Οικονόμου, Μπετίνα Παναγιωταρά, Νίκος
Παναγιωτόπουλος, Άννα Παπαέτη, Ηρακλής Παπα-
ϊωάννου, Πηνελόπη Πετσίνη, Λέανδρος Πολενάκης,
Τζίνα Πολίτη, Ιωάννα Ρεμεδιάκη, Γιώργος Σαμπατα-
κάκης, Μάκης Σολωμός, Γιάννης Σταθάτος, Χάρης
Συμβουλίδης, Νίκος-Ίων Τερζόγλου, Μιράντα Τερζο-
πούλου, Φαίη Τζανετουλάκου, Στεριανή Τσιντζιλώνη,
Βάσιας Τσοκόπουλος, Μαρία Χάλκου, Μικέλα Χα-
ρτουλάρη, Κώστας Χριστόπουλος, Γιάννης Ψυχο-
παίδης
Πίνακας εξωφύλλου: Γιάννης Ψυχοπαίδης



[47] https://poulantzas.gr/%f0%9f%94%b4-live-paraskevi-17-12-2021-6-00-m-m-parousiasi-tou-
syllogikou-tomou-1821-2021-mnimes-technon-thrafsmata-istorias/

Η πρώτη, τον Μάρτιο του 2020, με τίτλο #fightracism και αφορμή την Παγκόσμια
Ημέρα κατά του Ρατσισμού και των Διακρίσεων 
Η δεύτερη, τον Οκτώβριο του 2020, με τίτλο #Δεν_είναι_αθώοι σε σχέση με τη
δίκη της Χρυσής Αυγής 

4.Διαδικτυακές καμπάνιες
 

Σε μια προσπάθεια συνομιλίας με την κοινωνική και πολιτική επικαιρότητα, ιδίως
στα μεγάλα ζητήματα, το Ινστιτούτο πραγματοποιεί κατά καιρούς, αρχής γενομένης
από το 2019, διαδικτυακές καμπάνιες ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης, σε
ζητήματα όπως το περιβάλλον, τα δικαιώματα κ.λπ. 

Εντός του 2020 πραγματοποιήθηκαν δύο τέτοιες διαδικτυακές καμπάνιες : 

https://poulantzas.gr/%f0%9f%94%b4-live-paraskevi-17-12-2021-6-00-m-m-parousiasi-tou-syllogikou-tomou-1821-2021-mnimes-technon-thrafsmata-istorias/


Το δίκτυο Transform! Europe 
Το Euromemo Group (Ευρωπαίοι Οικονομολόγοι για μια Εναλλακτική
Οικονομική Πολιτική) 
Τα γερμανικά πολιτικά ιδρύματα στην Ελλάδα (Friedrich-Ebert Stiftung, Konrad-
Adenauer Stiftung, Heinrich-Boell Stiftung, Friedrich-Naumann Stiftung, Rosa-
Luxemburg Stiftung)
Το Foundacion por la Europa de los Ciudadanos (Izquierda Unida – Ισπανία) 
Το Instituto 25M Democracia (Podemos – Ισπανία) 
Το Ινστιτούτο Espaces Marx 
Η ομάδα εναλλακτικών οικονομολόγων Sbilanciamoci (Ιταλία) 
Το Transnational Institute (ΤΝΙ – Ολλανδια) 
Το Institute for Social Sciences and Humanities των Σκοπίων (ISSHS – Βόρεια
Μακεδονία) 
Το Human and Social Studies Foundation of Sofia (HSS – Βουλγαρία) 
Το Πανεπιστήμιο Paris VIII
Το περιοδικό Revue Actuel Marx 
Η ιστοσελίδα Filosofia in Movimento
Η ιστοσελίδα Regards.fr 
Το περιοδικό The New Yorker
Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος 
Η ΜΚΟ PRAKSIS 
Η ΜΚΟ WWF Ελλάς 
Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΛΛΑΚ  
Το Κέντρο Διοτίμα 
Η ερευνητική κοοπερατίβα ThinkBee 
Το ερευνητικό εργαστήριο του ΕΜΠ Smart Rue 
Ο Σύλλογος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας 
Η συλλογικότητα Ρωγμές (Ηράκλειο Κρήτης) 

Συνεργασίες στην Ελλάδα & διεθνώς
 

Στο πλαίσιο ή παράλληλα προς την παραπάνω δραστηριότητα, το Ινστιτούτο Νίκος
Πουλαντζάς ανέπτυξε – ή συνέχισε – συνεργασίες με ποικιλία φορέων, ομάδων και
πρωτοβουλιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν
από την απλή μετάφραση και αναδημοσίευση κειμένων ή τη συμμετοχή σε
εκδηλώσεις, μέχρι πιο στενές και συστηματικές συμπράξεις σε κοινά ερευνητικά
προγράμματα κ.ο.κ. Ενδεικτικά για την περίοδο αυτή αναφέρονται : 




