Αίτηση συμμετοχής
H συμμετοχή για όλο το τετραήμερο
Μαρξισμός 2017 κοστίζει 10 ευρώ.
Για άνεργους και μαθητές 5 ευρώ.
Μέχρι τις 9 Απρίλη η συμμετοχή είναι 7€
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; c
Εάν χρειάζεστε παιδικό σταθμό, παρακαλούμε
γράψτε τον αριθμό των παιδιών c,
και την ηλικία c,

c, c

(Θα πρέπει να το δηλώσετε μέχρi 8 Μάη)
Κατέβαλα το ποσό ..........€ σε μετρητά c,
με επιταγή c για τη συμμετοχή μου
στο τετραήμερο Μαρξισμός 2017

χρήσιμες
πληροφορίες

Πώς θα φτάσετε
Oσοι μένετε σε άλλες πόλεις και
θα θέλατε να παρακολουθήσετε
τον “Mαρξισμό 2017”, η απόσταση
δεν είναι αξεπέραστο εμπόδιο! Θα
υπάρχουν ομαδικά ταξίδια απ' όλες
τις πόλεις. Δηλώστε έγκαιρα τη
συμμετοχή σας, επικοινωνώντας
με τις τοπικές οργανώσεις του
ΣEK ή με την Oργανωτική Eπιτροπή
στην Aθήνα: τηλ. 210 5247140

Φιλοξενία
Oσοι δεν έχετε γνωστούς για να
μείνετε στην Aθήνα, θα μπορείτε
να φιλοξενηθείτε δωρεάν από μέλη και φίλους του κόμματος.

Παιδικός Σταθμός
Eάν έχετε μικρά παιδιά, πάρτε
τα μαζί σας στον “Mαρξισμό”. Aπό
την Παρασκευή το μεσημέρι και μετά θα λειτουργεί παιδικός σταθμός.

Φαγητό
Ολες τις μέρες θα υπάρχει εστιατόριο με φτηνό φαγητό. Tο εστιατόριο θα είναι ανοιχτό κάθε μέρα στο
μεσημεριανό διάλειμμα και το βράδυ μετά το τέλος των συζητήσεων.

Ημερομηνία ........../ ........../ 2017
Αφήστε κενά αυτά τα κουτιά
Πυρήνας

Αριθμός

Βδομάδα

Ημ/νία

Παιδικός
σταθμός

Επικοινωνία-Δήλωση συμμετοχής

Πατησίων

Μαυροµαταίων
λήνιο
Πανελ

Κοδρικτώνος

ΑΣΟΕΕ

Δεριγνύ

Αντωνιάδου

Λεωφ. Αλεξάνδρας

Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής
στην aIστοσελίδα www.sekonline.gr
aΕργατική Αλληλεγγύη, 210 52 47140
Αναξαγόρα 14Α Ομόνοια, Αθήνα, Τ.Κ.: 105 52
aΜαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, Φειδίου 14, Αθήνα,
τηλ. 210 5247584, www.marxistiko.gr
Πληρωμές στην Εθνική Τράπεζα
στον λογαριασμό: 162/768 339-16

Στο χώρο της ΑΣΟΕΕ θα λειτουργεί
καθημερινά Γραμματεία Eισόδου για
την προμήθεια των καρτών συμμετοχής και την οργάνωση της φιλοξενίας.

Ε

κατό χρόνια από τη μεγάλη επανάσταση των εργατών στη Ρωσία
το 1917, τα επαναστατικά μηνύματα του Μαρξισμού είναι πιο
επίκαιρα παρά ποτέ σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα.

Μια ματιά στη διεθνή σκηνή δείχνει τις απειλές που γεννάει
ο καπιταλισμός μέσα στην κρίση του. Στην Αμερική κυβερνάει ο πιο
ανοιχτά ρατσιστής και σεξιστής Πρόεδρος και έχει στην ατζέντα του
από εμπορικούς πολέμους μέχρι στρατιωτικούς ανταγωνισμούς με
την Κίνα. Μέσα στην Ευρώπη-φρούριο, οι δυνάμεις της ακροδεξιάς
σέρνουν τα χρεοκοπημένα παραδοσιακά κόμματα προς τις θέσεις
τους.

Με σύνθημα
”Κάτω το
φιλοδώρημα”
απεργούν οι
σερβιτόροι τον
Ιούλη του 1917
στην Ρωσία.

Αλλά παντού υπάρχει αντίσταση. Μέσα στις ΗΠΑ, η προεδρία Τραμπ
ξεκίνησε με το μεγαλύτερο κύμα διαδηλώσεων από τις γυναίκες,
τους μαύρους, τη νεολαία. Στην άλλη άκρη του Ειρηνικού,
ένα μαζικό κίνημα γκρέμισε την Πρόεδρο της Νότιας Κορέας.
Το αντιρατσιστικό και αντιφασιστικό κίνημα βγαίνει στους
δρόμους σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης.

Μάρτης 2017,
η πορεία
των απεργών
της Εθνικής
Ασφαλιστικής
στο Σύνταγμα.

Εδώ στην Ελλάδα, ο μνημονιακός κατήφορος της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ βρίσκει απέναντί του εργατικές αντιστάσεις που
αρνούνται ένα νέο γύρο περικοπών και ιδιωτικοποιήσεων και
αναζητούν αριστερή εναλλακτική. Η κυβέρνηση μαζί με την ΕΕ
μαντρώνουν τους πρόσφυγες αλλά ο κόσμος αγκαλιάζει τα
προσφυγόπουλα που πάνε στα σχολεία και τους γονείς τους
που ζητάνε στέγη και δουλειά μέσα στις πόλεις.
Πώς μπορούν αυτές οι αντιστάσεις να οργανωθούν;
Ποια Αριστερά μπορεί να τις οδηγήσει στη νίκη; Τι
προσανατολισμούς μας δίνει η επαναστατική παράδοση του
Μαρξισμού του Λένιν και της Ρόζας, του Τρότσκι και του Γκράμσι;
Τις απαντήσεις σε αυτά και πολλά ακόμη ερωτήματα θα
αναζητήσουμε στο τετραήμερο Μαρξισμός 2017 που θα γίνει στην
Αθήνα, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο (παλιά ΑΣΟΕΕ) στις 18-21
Μάη. Με έμπνευση από τα απελευθερωτικά οράματα και τις
ανατρεπτικές εμπειρίες ενός αιώνα από τη μεγαλύτερη εργατική
επανάσταση της ιστορίας.
Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Δηλώστε συμμετοχή!

18 Μάρτη 2017,
στο Λονδίνο
ενάντια στην
ισλαμοφοβία
και το ρατσισμό.

Μεταξύ των ομιλητών θα βρίσκονται οι:

Μελτέμ Οραλ
DSIP, Τουρκία

Δημήτρης Αγγελίδης

Κατερίνα Θωίδου

Ντίνος Αγιομαμμίτης

Μάκης Καβουριάρης

συγγραφέας, δημοσιογράφος
Εφημερίδα των Συντακτών

Εργατική Δημοκρατία, Κύπρος

πανεπιστημιακός

Τάσος Αναστασιάδης

Θανάσης Καμπαγιάννης

εκπαιδευτικός, οικονομολόγος

Χρίστος Αργύρης

Χριστίνα Καρακιουλάφη

ΛΑ.Ε.

Τζαβέντ Ασλάμ

Κώστας Καρπόζηλος

ιστορικός

Λένα Βερδέ

Κώστας Καταραχιάς

δημοσιογράφος

δημοσιογράφος

Συντονισμός Ενάντια στα Μνημόνια
Γενικό Συμβούλιο ΑΔΕΔΥ
πρόεδρος Πακιστανικής Κοινότητας
Δημοσιογράφος, Εργατική Αλληλεγγύη

Κώστας Βλασόπουλος
Πανεπιστημιακός Κρήτη

Πάνος Γκαργκάνας

εφημερίδα Εργατική Αλληλεγγύη

Θανάσης Διαβολάκης
ΔΣ ΟΙΕΛΕ, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Βασίλης Δρουκόπουλος

οικονομολόγος πανεπιστημιακός

Δημήτρης Ζώτος

δικηγόρος, πολιτική αγωγή στη δίκη της ΧΑ

Δημοτική συμβουλος Νίκαιας

Tάσος Κωστόπουλος

δικηγόρος, Πολιτική Αγωγή στη δίκη της ΧΑ
πανεπιστημιακός Ρέθυμνο

Συγγραφέας βιβλίου “Η Κόκκινη Αμερική”

-Από τον Εμφύλιο
στα Ιουλιανά του 1965
-Δικτατορία και αντίσταση
-45 χρόνια Οργάνωση
Σοσιαλιστική Επανάσταση

ιστορικός πανεπιστημιακός

Γιώργος Πίττας

Παναγιώτης Λαφαζάνης

Δημοσιογράφος, Εργατική Αλληλεγγύη

Κώστας Πίττας

Δημήτρης Λιβιεράτος

Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο

Φύλλια Πολίτη

Μωυσής Λίτσης

ΣΕΚ Θεσσαλονίκη

Σεραφείμ Ρίζος

Μιχάλης Λυμπεράτος

Σωτήρης Κοντογιάννης

Ζανέττα Λυσικάτου

Βασίλης Κουκαλάνι

Τζώρτζ Μάρτιν

ΗΠΑ, Καμπάνια κατά του Τράμπ

Συγγραφέας του βιβλίου
“Κάτσε καλά Γεράσιμε”

Γιάννης Κούτρας

Μανώλης Μαστοράκης

Νίκος Στραβελάκης

Τζεμαλί Μηλιαζήμ

Μαρία Στύλλου

Λέανδρος Μπόλαρης

Βανίνα Τζιουντιτσελί

Αρθρογράφος

Ηθοποιός - Σκηνοθέτης
ΔΣ ΕΝΙΘ

δημοτικός σύμβουλος Χανιά

ιστορικός πανεπιστημιακός

Γιάννης Σηφακάκης
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΔΣ ΟΕΝΓΕ

Δημήτρης Σκλαβενίτης

ΔΣ Συλόγου προσωπικού ΕΥΔΑΠ

Δήμητρα Κυρίλλου
ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

δάσκαλος σε μειονοτικό σχολείο

Πέτρος Κωνσταντίνου

συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας

-Η Επανάσταση και ο Πόλεμος
-Οι Μπολσεβίκοι, το κόμμα της νίκης
-Λένιν, Τρότσκι και Διαρκής Επανάσταση
-Αναρχικοί και Μπολσεβίκοι
-Οι Γυναίκες στην Επανάσταση
-Η Τέχνη στην Επανάσταση:
Ρώσικη Πρωτοπορία
-Πώς χάθηκε η Ρώσικη Επανάσταση

50 χρόνια
από τη Χούντα

Προκόπης Παπαστράτης,

πρόεδρος σωματείου εργαζομένων
στο νοσοκομείο «Αγ. Σάββας»

100 χρόνια από τη
Ρώσικη Επανάσταση
Ουτοπία ή επικαιρότητα

-Η Αμερική του Τραμπ
και το νέο κίνημα
-Η “Κόκκινη Αμερική”
-60 χρόνια από την ΕΟΚ /
Η κρίση στην ΕΕ
-Η οικονομική κρίση παγκόσμια

δικηγόρος, πολιτική αγωγή στη δίκη της ΧΑ

Χρήστος Λάσκος

ιστορικός

Οι θεματικές και οι συζητήσεις στο τετραήμερο

Ο καπιταλισμός σήμερα

Κώστας Παπαδάκης

Εργατικό κίνημα και Αριστερά

πανεστημιακός ΝΟΠΕ

περιοδικό Σοσιαλισμός από τα κάτω
NPA, Γαλλία

ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ
ΑΣΟΕΕ
2017 18-21 MAH

-Το ΣΕΚΕ και ο Παντελής Πουλιόπουλος
-Αντίσταση η Επανάσταση που χάθηκε
-Η πάλη ενάντια στα Μνημόνια διαρκείας
-Η Αριστερή εναλλακτική
-Το αντικαπιταλιστικό μεταβατικό πρόγραμμα
-Ρεφορμισμός: τι είναι και πώς αντιμετωπίζεται

Μαρξισμός: Θεωρία και Πράξη
-Η Διαλεκτική και η μέθοδος του Μαρξ
-Καπιταλισμός, εκμετάλλευση και κρίσεις
-Κράτος και επανάσταση
-Αλλοτρίωση και απελευθέρωση

Μαρξισμός
και απελευθέρωση
-Η επαναστατική πάλη των Γυναικών
-Καπιταλισμός και ομοφοβία
-Τζον Μπέργκερ, η μαρξιστική ματιά
-Το σινεμά ενάντια στην καταπίεση

Αντίσταση στον ρατσισμό
και την ακροδεξιά
-Κλείστε τα στρατόπεδα, ανοίξτε τις πόλεις
-Η δίκη της Χρυσής Αυγής
-Ισλαμοφοβία, ο σύγχρονος ρατσισμός
-Το Εβραϊκό ζήτημα

Η Εργατική τάξη χθές και σήμερα
-Υπάρχει σήμερα ο “ιστορικός νεκροθάφτης”;
-Το Ενιαίο Εργατικό Μέτωπο
-Τα συνδικάτα ανήκουν
στους εργάτες

Ιμπεριαλισμός σήμερα
-Η θεωρία του Ιμπεριαλισμού
-Ανταγωνισμοί και πόλεμοι
-Ελλάδα-Τουρκία-Κύπρος /
Διεθνιστική Αλληλεγγύη

Επαναστάσεις
και επαναστάτες

-Η Ροζα Λουξεμπουργκ
και η Γερμανική Επανάσταση
-Αντόνιο Γκράμσι. Η Κόκκινη Διετία στην Ιταλία
-Λέον Τρότσκι και η δεκατία του 30
-Λένιν, Κόμμα, τάξη, κίνημα

