
H συμμετοχή για όλο το μονοήμερο “Ένας κόσμος σε αναβρασμό”
κοστίζει 5 ευρώ. Για άνεργους και μαθητές 3 ευρώ.
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Θέλετε να φροντίσουμε για την παραμονή σας στην Αθήνα;  c
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γράψτε τον αριθμό των παιδιών c, και την ηλικία c,  c,  c
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για τη συμμετοχή μου στο μονήμερο “Ένας κόσμος σε αναβρασμό”
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Αίτηση συμμετοχής
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αυτά τα κουτιά
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Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στην 
aIστοσελίδα www.sekonline.gr 
aΕργατική Αλληλεγγύη, 6945 710250, 210 52 21509 Αναξαγόρα 14Α Ομόνοια, Αθήνα, Τ.Κ.: 105 52
aΜαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, Φειδίου 14-16, Αθήνα, τηλ. 210 5247584, www.marxistiko.gr
aΕθνική Τράπεζα στον λογαριασμό: 101/751725-42

Επικοινωνία - Δήλωση συμμετοχής

Mία µέρα µε επαναστατικές ιδέες & συζητήσειςMία µέρα µε επαναστατικές ιδέες & συζητήσεις

Σοσιαλιστικό Εργατικό ΚόµµαΟργανώνεται
από το

Κυριακή 10 ΝοέµβρηΚυριακή 10 Νοέµβρη
Νοµική σχολή Νοµική σχολή 10πµ-8µµ10πµ-8µµ
Είσοδος από Μασσαλίας

Κρίση,   Αντίσταση,   Επανάσταση

αναβρασµόσε
Ένας κόσµος



Ο Μαρξ και περιβαλλοντική
καταστροφή
Πάνος Γκαργκάνας

Vegan – μπορούν οι
προσωπικές επιλογές να
δώσουν λύση;
Πέτρος Κωνσταντίνου

Οι μάχες ενάντια στην  «πράσινη
ανάπτυξη» του Μητσοτάκη 
Γιάννης Σηφακάκης

Σ υ ζ η τ ή σ ε ι ς γ ι α ν α α λ λ ά ξ ο υ μ ε τ ο ν κ ό σ μ οΑπό τον πόλεμο στη Συρία μέχρι
τις φωτιές στον Αμαζόνιο και

από το Brexit μέχρι τα ατέλειωτα
“πρωτογενή πλεονάσματα” της ΕΕ
στην Ελλάδα, οι εικόνες ενός κό-
σμου σε κρίση έρχονται από παν-
τού. Αλλά το ίδιο ισχύει για τα μη-
νύματα αντίστασης: Και σήμερα και
αύριο και όσο χρειαστεί παλεύου-
με  ενάντια στην καταστροφή του
πλανήτη, ενάντια στην εκμετάλλευ-
ση και στην καταπίεση.

Είμαστε χιλιάδες, είμαστε εκα-
τομμύρια, είμαστε οι απεργοί που
βγαίνουν στους δρόμους για να τα
πάρουμε όλα πίσω, οι διαδηλωτές
στα συλλαλητήρια ενάντια στις
εξορύξεις και τα Master Plan της
Cosco, οι φοιτητές που φωνάζουν
“κάτω τα χέρια από το άσυλο”, ο
κόσμος της αλληλεγγύης για τα
αδέλφια μας τους πρόσφυγες. Το
σύνθημα «ανοιχτά σύνορα στους
πρόσφυγες – απελάστε τώρα τον
Μητσοτάκη» είναι δεμένο με τον
αγώνα για να στείλουμε τους Μι-
χαλολιάκους στα κάτεργα. Πα-
λεύουμε με τις γυναίκες μπροστά
ενάντια σε μια άρχουσα τάξη ρα-
τσιστική, σεξιστική, πολεμοκάπηλη
που έχει σύμβολο τον Τραμπ.

Γι' αυτό “Δεν υπάρχει ειρήνη
χωρίς δικαιοσύνη”. Είναι το σύν-
θημα πάλης και αντίστασης σε
όλον τον κόσμο ενάντια στο σύ-
στημα που καταστρέφει μαζικά την
ανθρωπότητα, απέναντι σε έναν
καπιταλισμό που γνωρίζει τη μεγα-
λύτερη οικονομική κρίση αλλά δεν
μπορεί δώσει διέξοδο. Απέναντι
στο σύστημα που δημιουργεί χάος
στέκεται  η εργατική τάξη  που
μπορεί και δίνει την ελπίδα.

Σας καλούμε όλους και όλες στο
μονοήμερο στις 10 Νοέμβρη στη
Νομική για να συζητήσουμε πώς
προχωράμε για να αλλάξουμε τον
κόσμο. Να είμαστε εκεί!

11.00 – 12.30
Αμφιθέατρο
Οικονομική στασιμότητα, 
πολιτική αστάθεια, ανταγωνισμοί 
H μακρόσυρτη κρίση του καπιταλισμού
Πάνος Γκαργκάνας
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Ο πόλεμος στη Συρία, οι
ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί
και η ελληνική εμπλοκή
Σωτήρης Κοντογιάννης

Ποια είναι η εργατική τάξη
σήμερα;
Τάσος Αναστασιάδης

Αντίσταση στον ρατσισμό
Γιώργος Πίττας και Εύα Ηλιάδη

Τι κατάρρευσε το 1989;
Κώστας Πίττας

Γιατί η άρχουσα τάξη είναι
τόσο σεξιστική;
Μαρία Στύλλου

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
είναι πάντα επίκαιρη
Λέανδρος Μπόλαρης

6.30 – 7.30
Αμφιθέατρο
Έχουμε έναν κόσμο να κερδίσουμε
Αργυρή Ερωτοκρίτου, Κατερίνα Θωίδου, Μαρία Στύλλου


