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4 µέρες µε επαναστατικές ιδέες & συζητήσεις

Σοσιαλιστικό 
Εργατικό 
Κόµµα

Οργανώνεται από το

ΙΙΔΕΕΣΔΕΕΣ 
για ναγια να ααλλάξουµελλάξουµε
τον τον κόσµοκόσµο
111-1-1144
ΙΙούληούλη

Αθήνα, Σόλωνος 57

ΝΟMΝΟMΙΙKHKH
Μέγαρο Θεωρητικών Επιστηµών

Επικοινωνία - Δήλωση συμμετοχής 
a www.sekonline.gr  aτηλέφωνα: 6945 710250, 210 52 21509 
a Αναξαγόρα 14Α Ομόνοια, Αθήνα, Τ.Κ.: 105 52
aΜαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, Φειδίου 14, Αθήνα, τηλ. 210 5247584, www.marxistiko.gr 
a Εθνική Τράπεζα στον λογαριασμό: 101/7517 25-42

H συμμετοχή για όλο το τετραήμερο Μαρξισμός 2019 
κοστίζει 10 ευρώ. Για άνεργους και μαθητές 5 ευρώ.

Ονοματεπώνυμο............................................................................................................................................Φύλο ........................................................

Διεύθυνση ....................................................................................................Τ.Κ. ..............................................Πόλη..........................................................

Τηλέφωνο ............................................................Κινητό ..................................................................................................

E-Mail................................................................................................................................................................................................

Σωματείο, Σχολή ή Σχολείο......................................................................................................................................

Πολιτική Οργάνωση/Κίνηση ................................................................................................................................

Αν είστε μέλος του ΣΕΚ δηλώστε τον πυρήνα ................................................................................

Θέλετε να φροντίσουμε για την παραμονή σας στην Αθήνα;  c

Εάν χρειάζεστε παιδικό σταθμό, παρακαλούμε 

γράψτε τον αριθμό των παιδιών c, και την ηλικία c,  c,  c

(Θα πρέπει να το δηλώσετε μέχρι 21 Ιούνη)

Κατέβαλα το ποσό ..........€ σε μετρητά c, με επιταγή c

για τη συμμετοχή μου στο τετραήμερο Μαρξισμός 2019

Ημερομηνία ........../ ........../ 2019

Αίτηση συμμετοχής

Αφήστε κενά
αυτά τα κουτιά

Αριθμός

Ημ/νία

Παιδικός 
σταθμός

Βδομάδα

Πυρήνας

ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ2019
Αθήνα, ΝΟΜΙΚΗ 11-14 ΙΟΥΛΗ

Μέγαρο 
Θεωρητικών 
Επιστημών
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ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ 2019
Η Αριστερά μετά τις εκλογές

Η αριστερά μετά τις εκλογές
Η αρνητική κληρονομιά

της συγκυβέρνησης του 1989
Οι βλαβερές συνέπειες 

του ρεφορμισμού
Συνεχίζουμε τις ανταρσίες στις γειτονιές

Γαλλία - Η Αριστερά 
και τα κίτρινα γιλέκα

Ένα φάντασμα πλανιέται

Η επαναστατική παράδοση
Οι επαναστατικές ιδέες του Μαρξ

Kομμουνιστικό Μανιφέστο
100 χρόνια Τρίτη Διεθνής

Τα Σοβιέτ στη Δύση
Ρόζα: Μεταρρύθμιση ή επανάσταση

Τρότσκι: Η διαρκής επανάσταση
Γκράμσι – από την Κόκκινη 
Διετία στις Θέσεις της Λυών
Ο Παντελής Πουλιόπουλος 

και η επαναστατική εναλλακτική

Καταπίεση και απελευθέρωση
Η πάλη για την 

απελευθέρωση των γυναικών
«Ταυτότητες» και κοινωνικές τάξεις

50 χρόνια Stonewall

Από το Κραχ του ’29 
στην κρίση σήμερα

Εκμετάλλευση και υπεραξία – 
από πού βγαίνει το κέρδος

Ο Μάρξ και οι κρίσεις 
του καπιταλισμού

Η κρίση της δεκαετίας του 1930
Ο καπιταλισμός σήμερα

Το 1989 στην Ανατολή
30 χρόνια από την Τιεν Αν Μεν
Η κατάρρευση του «υπαρκτού»

Πότε χάθηκε η Ρώσικη Επανάσταση;

1939 – 1949, 
πόλεμος, κατοχή, αντίσταση
Πόλεις σε πόλεμο
Αντίσταση, η χαμένη επανάσταση
Η Αριστερά μετά τον Εμφύλιο

Ιμπεριαλισμός και αντίσταση
Οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί σήμερα
Το Μακεδονικό – όχι άλλα ψέμματα
Η Κύπρος – αντίσταση στο ρατσισμό 
και τον άξονα Ελλάδα-Ισραήλ
Μια νέα Αραβική Άνοιξη;
Η αντίθεση στο Ισραήλ 
δεν είναι αντισημιτισμός

Η εργατική τάξη και οι αγώνες μας
Το Πολυτεχνείο και η Μεταπολίτευση
Υπάρχει ο «ιστορικός νεκροθάφτης» σήμερα;
Η εργατική απάντηση στην κρίση της ΓΣΕΕ
Συντονισμός, για να τα πάρουμε όλα πίσω
Οι φοιτητές μαζί με τους εργάτες
Υπάρχει εργατική απάντηση 
στην περιβαλλοντική κρίση;

Το αντιρατσιστικό 
και αντιφασιστικό κίνημα
Καλοδεχούμενοι οι πρόσφυγες
Οι ρίζες του ρατσισμού
Δίκη – καταδίκη της Χρυσής Αυγής
Η πάλη ενάντια στην 
ακροδεξιά στην Ευρώπη

Μαρξισμός – 
θεωρία και πράξη
Ιστορία και Διαλεκτική – 
από τον Χέγκελ στον Μαρξ
Καπιταλισμός και αλλοτρίωση
Κράτος και επανάσταση – 
από την Κομμούνα στον Λένιν
Είναι η ανθρώπινη φύση 
εμπόδιο στην πάλη για το Σοσιαλισμό;
Τέχνη και επανάσταση

Κατερίνα Αβραμίδου
Νοσηλεύτρια

Ντίνος Αγιομαμίτης
Εργατική Δημοκρατία, Κύπρος

Τάσος Αναστασιάδης
Συντονισμός 
Ενάντια στα Μνημόνια

Κώστας Βλασόπουλος
πανεπιστημιακός, Ρέθυμνο

Γιώργος Γιαννόπουλος
περιοδικό ΕΝΕΚΕΝ

Πάνος Γκαργκάνας
Εργατική Αλληλεγγύη

Ντόνι Γκλούκστάιν
Ιστορικός

Θανάσης Διαβολάκης
ΔΣ ΟΙΕΛΕ, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Αργυρή Ερωτοκρίτου
Κίνηση για απεργιακή 8 Μάρτη

Δημήτρης Ζώτος
πολιτική αγωγή στη 
δίκη της Χρυσής Αυγής

Κατερίνα Θωίδου
δημοτική σύμβουλος Νίκαιας

Μάκης Καβουριάρης
πανεπιστημιακός

Αλεξ Καλλίνικος
πανεπιστημιακός, SWP Βρετανία

Θανάσης Καμπαγιάννης
πολιτική αγωγή στη 
δίκη της Χρυσής Αυγής

Καράβας Σπύρος
συγγραφέας

Χριστίνα Καρακιουλάφη
πανεπιστημιακός, Ρέθυμνο

Κώστας Καταραχιάς
πρόεδρος συλλόγου εργαζ. 
νοσοκομείου Αγίος Σάββας

Ελευθερία Κουμάντου
δημοσιογράφος

Γιάννης Κούτρας
ΔΣ ΕΝΙΘ

Πέτρος Κωνσταντίνου
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

Μιχάλης Λυμπεράτος
εκπαιδευτικός-ιστορικός

Ζανέττα Λυσικάτου
ΔΣ ΟΕΝΓΕ

Μωυσής Λίτσης
δημοσιογράφος

Λέανδρος Μπόλαρης
ιστορικός

Γιάννης Μπόλης
ιστορικός Τέχνης

Κώστας Παπαδάκης
πολιτική αγωγή στη 
δίκη της Χρυσής Αυγής

Προκόπης Παπαστράτης
ομότιμος καθηγητής Ιστορίας

Κώστας Πίττας
Μαρξιστικό βιβλιοπωλείο

Ελένη Πορτάλιου
καθηγήτρια 
αρχιτεκτονικής ΕΜΠ

Γιάννης Σηφακάκης
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Άννα Στάμου
Μουσουλμανική 
Ένωση Ελλάδος

Νίκος Στραβελάκης
οικονομολόγος, ΕΚΠΑ

Μαρία Στύλλου
περιοδικό Σοσιαλισμός
από τα Κάτω

Βασίλης 
Συλαϊδής
ΔΣ ΕΚΑ

Γιώργος 
Τσιάκαλος
Πανεπιστημιακός

Ιάσωνας 
Χανδρινός
ιστορικός

Μαρί Περέν
Συνδικαλίστρια, 
Γαλλία

Βαγγέλης 
Χατζηνικολάου
ακτιβιστής ΛΟΑΤΚΙ

Οι θεματικές και οι συζητήσεις στο  τετραήμερο:

Το τετραήμερο φεστιβάλ επαναστατικών
ιδεών Μαρξισμός 2019 θα γίνει φέτος από τις
11 μέχρι τις 14 Ιούλη, στη Νομική, στο κέντρο
της Αθήνας, μετά τις πολλαπλές εκλογικές
αναμετρήσεις. Φέτος ο Μαρξισμός, περισσότε-
ρο από κάθε άλλη χρονια, θα συμβάλλει στη
συζήτηση για την προοπτική των αγώνων μας
για την επαναστατική διέξοδο από το σύστημα
της κρίσης, της εκμετάλλευσης και της κατα-
πίεσης, για το μέλλον της Αριστεράς. 

Το τετραήμερο, θα είναι μια ευκαιρία να
συγκεντρώσουμε όλες τις συζητήσεις που
άνοιξαν οι μεγάλες μάχες που δώσαμε, όχι
μόνο οι εκλογικές, αλλά και οι απεργιακές, οι
αντιρατσιστικές, οι αντιφασιστικές, οι αντισεξι-
στικές: Πώς συνεχίζουμε μετά τη συγκλονιστι-
κή απεργιακή 8 Μάρτη των Γυναικών; Πώς θα
τσακίσουμε την ακροδεξιά απειλή; Πώς απαν-
τάμε στην εκλογική άνοδο της ΝΔ και στην
ήττα  του ΣΥΡΙΖΑ;

Αυτή τη χρονιά γιορτάζουμε τα 100 χρόνια
από την ίδρυση της Κομμουνιστικής Διεθνούς,
της Κομιντέρν του Λένιν και του Τρότσκι. Για
να προσανατολιστούμε στις μάχες που ανοί-
γουν μπροστά μας, χρειαζόμαστε την “πυξίδα”
της, την γνήσια επαναστατική κληρονομιά της. 

Τον Οκτώβρη συμπληρώνονται 90 χρόνια
από τη “Μαύρη Παρασκευή” του 1929, το
κραχ στο Χρηματιστήριο της Ν. Υόρκης που
σηματοδότησε την έναρξη της μεγαλύτερης
κρίσης του καπιταλισμού στην ιστορία του.
Χρειαζόμαστε τις ιδέες του Μαρξ όχι μόνο για
να εξηγήσουμε την μακρόσυρτη οικονομική
κρίση αλλά και για να βάλουμε στο κέντρο της
απάντησης την εργατική τάξη, τον “ιστορικό
νεκροθάφτη” του καπιταλισμού.

Οι κοινωνικές εκρήξεις, τα κινήματα και οι
εργατικοί αγώνες δεν είναι πίσω μας, είναι
μπροστά μας. Μέσα στις πενήντα συζητήσεις
του Μαρξισμού θα έχουμε τη δυνατότητα να
αναζητήσουμε τις απαντήσεις με τη βοήθεια
ομιλητών από ένα πλατύ φάσμα των αγώνων
και της Αριστεράς.

Δηλώστε συμμετοχή!

Ανάμεσα στους ομιλητές θα είναι:
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