Θεωρούμε δεδομένο ότι μια κυβέρνηση της Αριστεράς, που θα
έχει ως βασικό κορμό τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ, θα αντιμετωπίσει εξαιρετικά οξυμένα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα
τα οποία δεν μπορούν να λυθούν ούτε εύκολα, ούτε σε σύντομο
χρονικό διάστημα.
Χρειάζεται κατά συνέπεια να προσδιοριστούν, όσο γίνεται πιο
συγκεκριμένα, τα αναγκαία μέτρα και οι αντίστοιχες πρωτοβουλίες που χρειάζεται να ληφθούν ώστε να μη «διολισθήσει» το
εγχείρημα σε απλή κυβερνητική εναλλαγή, αλλά ανακόπτοντας
τον κατήφορο της ελληνικής οικονομίας, να ανοίξει δρόμο σε μια
προοδευτική διέξοδο της κοινωνίας από την κρίση, με ανοικτή τη
σοσιαλιστική προοπτική.
Είναι προφανές ότι η προώθηση της αριστερής εναλλακτικής πρότασης, ακόμα και σε «μετριοπαθή» εκδοχή της, θα αντιμετωπίσει
εφ’ όσον κινηθεί «εκτός των ορίων ανοχής» του συστήματος, τη
σκληρή αντίσταση και πολύμορφη υπονόμευση, από τις κυρίαρχες αστικές δυνάμεις σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο.
Η ακύρωση του Μνημονίου, η καταγγελία των δανειακών συμβάσεων, η άρνηση πληρωμής του δημόσιου χρέους, η εθνικοποίηση
του τραπεζικού συστήματος, η επιστροφή των ΔΕΚΟ στο δημόσιο,
η παραγωγική ανασυγκρότηση, η προστασία του λαϊκού εισοδήματος και των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των μισθωτών, συνταξιούχων, νεολαίας, αγροτών, αυτοαπασχολούμενων,
κ.ά, η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική ισότιμων σχέσεων με
όλες τις χώρες και η διασφάλιση της εθνικής και λαϊκής κυριαρχίας, θέτουν αντικειμενικά υπό αμφισβήτηση θεμελιώδεις κανόνες
της ευρωζώνης και του ευρώ.
Αυτό θα εντείνει τις προσπάθειες των κυρίαρχων ελίτ εντός και
εκτός της χώρας, να κάνουν ανέφικτη την εφαρμογή μιας αριστερής
πολιτικής. Γι’αυτό ο ελληνικός λαός θα πρέπει έγκαιρα να γνωρίζει
τα πιθανά σενάρια εξελίξεων και τα βασικά μέτρα και ενέργειες
αποτελεσματικής αντιμετώπισης τους. Η ανάπτυξη μαχητικού κινήματος «αντίστασης - αλληλεγγύης - ανατροπής» των μνημονιακών
πολιτικών και η κοινή δράση των δυνάμεων της αριστεράς, αποτελούν κρίσιμη προϋπόθεση νικηφόρας έκβασης αυτού του αγώνα.

Η πρωτοβουλία του «ΜΑΧΩΜΕ» με τη διοργάνωση του
«Μαρξιστικού Διήμερου» έχει ως κύριο στόχο να διερευνήσει βασικά ζητήματα που θα προκύψουν από το ενδεχόμενο
ανάδειξης αριστερής κυβέρνησης, η οποία θα ακυρώσει το
«Μνημόνιο», θα καταγγείλει τις δανειακές συμβάσεις και θα
αρνηθεί την πληρωμή του χρέους με στόχο τη διαγραφή του
μεγαλύτερου μέρους του. Τα ζητήματα που θα προκύψουν
ξεκινούν από τη σφαίρα της οικονομίας, προεκτείνονται στο
κοινωνικό πεδίο, στις σχέσεις με την ΕΕ και ιδιαίτερα την
ευρωζώνη και τέλος με τα θέματα της πολιτικής διακυβέρνησης.
Η δέσμευση των αριστερών δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ για υλοποίηση εναλλακτικού προγράμματος διακυβέρνησης, απαιτεί πρώτα απ’ όλα την έγκαιρη διερεύνηση των συγκεκριμένων δυσκολιών υλοποίησης των στόχων του υπό «δυσμενείς
συνθήκες».
Με βάση αυτό το ενδεχόμενο θα κινηθούν οι εισηγήσεις,
οι παρεμβάσεις και οι προβληματισμοί
του «διήμερου»,
σε
Mαρξιστικός Xώρος
Μελέτης & Έρευνας
κάθε ενότητα και θα επιχειρήσουν να δώσουν απάντηση,
στα πλέον «ακανθώδη» ερωτήματα που πιθανότατα θα προκύψουν από μια τέτοια εξέλιξη.

Mαρξιστικός Xώρος Μελέτης & Έρευνας

Μαρξιστικό διήμερο

3η-4η Απρίλη ΄13

• Ακύρωση Μνημονίου
• Καταγγελία Δανειακών
Συμβάσεων
• Διαγραφή Χρέους
Προϋποθέσεις – Συνέπειες –
Προοπτικές

Mαρξιστικός Xώρος Μελέτης & Έρευνας

Αίθουσα ΕΣΗΕΑ, Ακαδημίας 20,
1ος όροφος, Αθήνα

Πρώτη ημέρα:
Τετάρτη 3η Απρίλη, 6:00 - 10:00 μμ
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Άνοιγμα εκδήλωσης εκ μέρους του Δ.Σ. του ΜΑΧΩΜΕ,
Γιάννης Τόλιος
Πρώτη συνεδρία (6:00 - 7:45 μμ)
«Μνημόνιο, Οικονομική κατάρρευση, Εναλλακτική λύση»
Συντονιστής: Κωστόπουλος Τρύφωνας, αναπλ. καθηγητής
«Παντείου» Πανεπιστημίου
Εισηγήσεις των 15’
Κρίση ευρωζώνης και «προβληματική» συμμετοχή της Ελλάδας
στο «ενιαίο νόμισμα»
Λαπαβίτσας Κώστας, καθηγητής SOAS Πανεπιστημίου Λονδίνου
Μια ριζοσπαστική διέξοδος από την κρίση για την Ευρώπη και
την Ελλάδα
Λαπατσιώρας Σπύρος, λέκτορας Πανεπιστημίου Κρήτης

Δεύτερη συνεδρία (8:00 - 9:45 μμ)
«Νομικές πτυχές Μνημονίων, δυνατότητες ανατροπής»
Συντονιστής: Μακαρώνας Κυριάκος, διδάκτωρ νομικών επιστημών,
δικηγόρος
Εισηγήσεις των 15’
Μνημόνια, δανειακές συμβάσεις και Συνταγματικό Δίκαιο
Κατρούγκαλος Γιώργος, καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του
«Δημοκρίτειου» Πανεπιστημίου Θράκης
Δανειακές συμβάσεις - Ομόλογα. Μέσα άμυνας και Διεθνές Δίκαιο
Μπρεδήμας Αντώνης, καθηγητής Δημόσιου-Διεθνούς Δικαίου Εθνικού
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας
Γεωπολιτικές προεκτάσεις της καταγγελίας των δανειακών συμβάσεων
Φούσκας Βασίλης, διεθνολόγος, καθηγητής Πανεπιστημίου Richmond
Λονδίνου
Παρεμβάσεις των 5’

Αφετηριακές επιλογές αριστερής διεξόδου από την κρίση
Τόλιος Γιάννης, διδάκτωρ οικονομικών επιστημών

Δημόσιο Συμφέρον, Μακαρώνας Κυριάκος, διδάκτωρ νομικών επιστημώνδικηγόρος

Παρεμβάσεις των 5’

Η Οικονομική Ανάγκη ως βάση της Κατάστασης Εξαίρεσης, Μπελαντής
Δημήτρης, διδάκτωρ συνταγματικού δικαίου-δικηγόρος

Κρίση και Νομισματική Πολιτική.

Συζήτηση με ερωτήσεις και ολιγόλεπτες παρεμβάσεις

Νικολόπουλος Ηλίας, καθηγητής Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας
Εθνικοποίηση τραπεζικού συστήματος και ευρωζώνη.
Δερμενάκης Παύλος, M.Se, οικονομολόγος - ερευνητής

10.00 μμ. Τέλος της πρώτης ημέρας

Συζήτηση με ερωτήσεις και ολιγόλεπτες παρεμβάσεις

Δεύτερη ημέρα:
Πέμπτη 4η Απρίλη ΄13

Σύντομο διάλειμμα 15’ λεπτών

Τρίτη συνεδρία (6:00 - 7:45 μμ)
«Ανθρωπιστική Κρίση και Κοινωνική Ανατροπή»
Συντονιστής: Δημουλάς Κώστας, λέκτορας «Παντείου» Πανεπιστημίου

Εισηγήσεις των 15’
Ανασυγκρότηση κοινωνικού κράτους και εργασιακών σχέσεων
Καζάκος Άρης, καθηγητής Εργατικού Δικαίου Αριστοτέλειου
Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης
Ανεργία, πολιτικές απασχόλησης και προτάσεις εξόδου από την
κρίση
Δεδουσόπουλος Απόστολος, καθηγητής «Παντείου» Πανεπιστημίου
Συγκρότηση και δράση των συνδικάτων στις νέες συνθήκες
Κουζής Γιάννης, αναπλ.καθηγητής «Παντείου» Πανεπιστημίου
Παρεμβάσεις των 5’
Κοινωνικά κινήματα πριν και μετά τα Μνημόνια,
Καλομοίρης Γρηγόρης, συνδικαλιστής, μέλος Γ.Σ. της ΑΔΕΔΥ
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, εθνικό και διεθνές δίκαιο
Καψάλης Αποστόλης. νομικός, επιστημονικός συνεργάτης ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
Συζήτηση με ερωτήσεις και ολιγόλεπτες παρεμβάσεις
Σύντομο διάλειμμα 15’ λεπτών
Τέταρτη συνεδρία: «Στρογγυλό Τραπέζι»
«Προϋποθέσεις Αριστερής Εξόδου από την κρίση»
Συντονιστής: Θεωνάς Γιάννης, οικονομολόγος, πρ. ευρωβουλευτής
Συμμετέχουν
Χουντής Νίκος, ευρωβουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
Murphy Paul, ευρωβουλευτής Σοσιαλιστικού Κόμματος Ιρλανδίας
Κωνσταντοπούλου Ζωή, βουλευτής, ΣΥΡΙΖΑ
Σακελαρόπουλος Σπύρος, πανεπιστημιακός, μέλος Π.Σ.Ε.
«ΑΝΤΑΡΣΥΑ»
Νταβανέλος Αντώνης, μέλος Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ
Παρεμβάσεις των 5’
Εκ μέρους της “Πρωτοβουλίας των 1000”
Χήτας Λάμπρος
Συζήτηση με ερωτήσεις και ολιγόλεπτες παρεμβάσεις
10:00 μμ. Τέλος δεύτερης και τελευταίας ημέρας

