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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το ΙΣΤΑΜΕ - Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, οργάνωσε σε συνεργασία με τον 
«Ομιλο προβληματισμού για τον εκσυχρονισμό της κοινωνίας » Ο.Π.Ε.Κ 
και τον «Όμιλο Πολιτεία», δημόσια εκδήλωση με θέμα «Ιστορικές 
Καταβολές και σύγχρονες αναζητήσεις της Αριστερός».

Με την εκδήλωση αυτή το ΙΣΤΑΜΕ - Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ξεκινάει 
σειρά εκδηλώσεων - συζητήσεων, στο πλαίσιο του διαλόγου για το 
μέλλον της Αριστερός.

Ο πρόεδρος του ΙΣΤΑΜΕ - Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, Γιάννης Σουλαδάκης 
ανοίγοντας την σημερινή εκδήλωση τόνισε ότι είναι ορατή σε όλους η 
ανάγκη νέων αναζητήσεων και νέων κωδικοποιήσεων με τα καινούργια 
δεδομένα που υπάρχουν στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη και 
επεσήμανε ότι στη βάση αυτής της ανάγκης ξεκινάει από σήμερα μια 
σειρά εκδηλώσεων και αναζητήσεων με τον γενικό τίτλο «Διάλογος για 
το μέλλον της Αριστεράς».

Στην εισαγωγική παρέμβαση του ο πρόεδρος του Επιστημονικού 
Συμβουλίου του ΙΣΤΑΜΕ - Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ και συντονιστής της 
σημερινής συζήτησης καθηγητής Πέτρος Πιζάνιας τόνισε ότι ο 
διάλογος αυτός μπορεί να συμβάλλει στην επιτακτική ανάγκη η 
Αριστερά να επανακτήσει την ιδεολογική της αυτοτέλεια και ότι προς 
αυτήν την κατεύθυνση το Ινστιτούτο θα εργασθεί εντατικά.

Στην εισήγηση του με τίτλο «Εναλλακτική Πολιτική στον 
Νεοφιλελευθερισμό», ο καθηγητής του Νομικού Τμήματος του 
Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσ/κης Κ. Σταμάτης, ανάμεσα στα άλλα 
επεσήμανε , ότι «η ενότητα δράσης των πολιτικών δυνάμεων της 
Αριστεράς , τόσο στη χώρα μας όσο και διεθνώς δοκιμάζεται εδώ και 
καιρό από την αμφίσημη στάση τους απέναντι στον νεοφιλελεύθερο 
εκσυχρονισμό του καπιταλισμού», και τόνισε ότι είναι ανάγκη απέναντι
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στα αδιέξοδα, να υπάρξει μια εναλλακτική πολιτική «ριζοσπαστικού 
μεταρρυθμισμού».

Ο Δ. Γιατζόγλου, πανεπιστημιακός Αριστοτέλειου Παν/μιου Θεσ/κης, 
στην εισήγηση του με τίτλο «Ο Αριστερός Δημοκρατικός 
εκσυχρονισμος», υπογράμμισε ανάμεσα στα αλλά πως ο χώρος της 
Δημοκρατικής Αριστερός αποτελεί τον μοναδικό χώρο ελπίδας και 
προοπτικής. Τόνισε ακόμα πως χρειάζεται ένα νέο Πολιτικό Σχέδιο μια 
νέα στρατηγική πρόταση εξουσίας το προγραμματικό περιεχόμενο της 
οποίας συνοψίζεται «σ’αυτό που ονομάζεται Αριστερός Δημοκρατικός 
Εκσυχρονισμος».
Πρόσθεσε τέλος πως η υλοποίηση του Αριστερού Δημοκρατικού 
Εκσυχρονισμού « επιβάλλει και προϋποθέτει μια νέα πολιτική και 
κοινωνική σύνθεση δυνάμεων-ένα νέο συνασπισμό εξουσίας , μέσα από 
διαδικασίες και νέες φόρμες που απαιτούν την επώδυνη 
αυτομεταρρύθμιση των πολιτικών υποκείμενων που θα 
πρωταγωνιστήσουν».

Ο Μ. Γκίβαλος Λέκτορας πολιτικής επιστήμης στο Παν/μιο Αθηνών και 
μέλος του Ε. Σ του ΙΣΤΑΜΕ στην εισήγηση του με τίτλο «Βασικές Αξίες 
της Αριστερός» ανάμεσα στα αλλά επεσήμανε ότι δεν μπορεί να 
λειτουργήσει σωστά το Κράτος Δικαίου αν δεν οικοδομείται 
παράπλευρα ένα σύγχρονο Κοινωνικό Κράτος, ικανό να διασφαλίσει 
την συνοχή και τον αλληλέγγυο χαρακτήρα της κοινωνίας.

Στην εκδήλωση παρέστησαν στελέχη και Βουλευτές πολιτικών 
κομμάτων και μετά το τέλος των εισηγήσεων αναπτύχθηκε ένας 
πλούσιος διάλογος μέσω ερωτήσεων προς τους εισηγητές αλλά και 
τοποθετήσεων - παρεμβάσεων από το ακροατήριο.
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