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ΣΥΡΙΖΑ
Γιώργος Κατρούγκαλος
Καταλαβαίνω, επιτέλους, τη χρησιμότητα της
εξουσίας: Προσφέρει μια ευκαιρία για το
αδύνατο.
Αλμπέρ Καμύ
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Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1963 και μεγάλωσα
στον Πειραιά. Σπούδασα στη Νομική της Αθήνας
και στη Σορβόννη. Από πολύ νέος υιοθέτησα το
ανθρωπιστικό μήνυμα των ιδεών της αριστεράς
και στρατεύτηκα στο συνδικαλιστικό κίνημα.
Ήμουν πρόεδρος του μαθητικού συμβουλίου της
Ιωνιδείου Σχολής του Πειραιά, Γραμματέας του
ΔΣ του φοιτητικού συλλόγου της Νομικής και
Πρόεδρος του συλλόγου των φοιτητών του
Παρισιού (ΕΠΕΣ).
Γενική Συνέλευση Φοιτητών της Νομικής, 1985

Επιτροπή Δικαιωμάτων ΟΗΕ, 2001

Υποστήριξη διδακτορικού συνεπίβλεψής μου
στο Πανεπιστήμιο του Τίλμπουργκ 2013

Είμαι καθηγητής Δημοσίου Δικαίου στο
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και έχω
διδάξει σε πολλά πανεπιστήμια του εξωτερικού.
Τόσο το ακαδημαϊκό μου έργο όσο και η πολιτική
μου δραστηριότητα προσανατολίζονται στον
ίδιο κοινό στόχο, την υπεράσπιση του
Συντάγματος, του Κοινωνικού Κράτους και των
δικαιωμάτων. Εκπροσώπησα την Ελλάδα στην
Τρίτη Επιτροπή (Δικαιωμάτων) της Γενικής
Συνέλευσης του ΟΗΕ και εργάστηκα ως
εμπειρογνώμονας σε πολλές χώρες της Ασίας
και της Ανατολικής Ευρώπης.
Υπερασπίζομαι το δημόσιο συμφέρον και τα
δικαιώματα στους μαζικούς αγώνες και στα
δικαστήρια, σε εμβληματικές υποθέσεις, όπως οι
δίκες στο Συμβούλιο της Επικρατείας και την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων
για τα μνημόνια, τις κάμερες, τις ιδιωτικοποιήσεις
δημόσιων επιχειρήσεων, την κατάργηση της
ΕΡΤ, τη λεγόμενη βασιλική περιουσία.

Από την πρώτη στιγμή της κρίσης
επεσήμανα ότι το δίλημμα «ΜνημόνιοΑντιμνημόνιο» μεταφέρει στη χώρα μας
την κυρίαρχη σήμερα πολιτική αντίθεση
ανάμεσα στο Νεοφιλελευθερισμό και το
Κοινωνικό Κράτος. Έκτοτε, συμμετέχω με
όλες μου τις δυνάμεις στον αγώνα για την
ανατροπή των μνημονιακών πολιτικών,
δικηγορικά, με επιστημονικό λόγο,
αρθρογραφία και δηλώσεις στα εθνικά
και διεθνή ΜΜΕ, αλλά και έμπρακτη και
ανιδιοτελή αλληλεγγύη σε κάθε κίνημα
αντίστασης ή διεκδίκησης, από την
Ιερισσό έως τις γερμανικές αποζημιώσεις.
Κατά του μνημονίου, στα Προπύλαια
και την Πλατεία Συντάγματος, 2011

Προσπάθησα να αναλύσω επιστημονικά
τον ταξικό και αντικοινωνικό χαρακτήρα
των μνημονίων. Εδειξα ότι αποτελούν
πλέον ένα νέο «παρασύνταγμα» που
υπονομεύει την δημοκρατία μας και
υπέδειξα τα αναγκαία νομικά μέσα για την
αμφισβήτησή τους στα εθνικά και διεθνή
δικαστήρια.
Είμαι από τα ιδρυτικά μέλη της
πρωτοβουλίας για τη σύσταση Επιτροπής
Λογιστικού Ελέγχου για την καταγραφή και
διεκδίκηση της διαγραφής του δημόσιου
χρέους της χώρας. Είμαι μέλος του ΔΣ της
Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολόγων, του
ΚΕΘΕΑ και της UNICEF.

Από εκδήλωση στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής,
εναντίον του «μαύρου» στην ΕΡΤ
/ Συνέντευξη στο Russia Today

Τοποθετήθηκα από την πρώτη στιγμή απέναντι στην απειλή του νεοφασισμού.
Επεσήμανα το δισυπόστατο χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής, ως πολιτικού κόμματος και
εγκληματικής οργάνωσης και την αρχική ολιγωρία διωκτικών αρχών και δικαιοσύνης
απέναντί της. Υπογράμμισα, παράλληλα, ότι η πολιτική της δράση θα πρέπει να
αντιμετωπισθεί όχι με δικαστικές απαγορεύσεις, αλλά με την ιδεολογική αντιπαράθεση
και την απομόνωσή της, δείχνοντας παντού ότι όχι μόνο δεν αποτελεί αντισυστημική
δύναμη, αλλά την τελευταία εφεδρεία του συστήματος.

Από αντιφασιστική εκδήλωση στη Ζάκυνθο

Γιατί τώρα ΣΥΡΙΖΑ;
Οι ευρωεκλογές αποτελούν μία ιστορική
ευκαιρία για ανατροπή, όχι μόνο του
χρεωκοπημένου πολιτικού συστήματος της
διαπλοκής στη δική μας χώρα, αλλά και
των γενικότερων συσχετισμών στη
νεοφιλελεύθερη Ευρώπη. Πολλές μάχες θα
δοθούν στο Ευρωκοινοβούλιο, τόσο για
την διαγραφή του χρέους όσο και για τη
στήριξη της νέας δημοκρατικής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας που έρχεται.
Αποφάσισα να εκτεθώ στο ευρωψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο έλαχε ο
ιστορικός κλήρος να γίνει το υποκείμενο της
ανατροπής: όχι από προσωπική φιλοδοξία, αλλά ως απόφαση συστράτευσης
στον αγώνα κατά των πολιτικών του
νεοφιλελευθερισμού και των μνημονίων.
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