
Αίτηση συμμετοχής
H συμμετοχή για το διήμερο είναι 7€. Άνεργοι και μαθητές 4€. 
Για μία μέρα 5€.

Eπικοινωνία - Δήλωση συμμετοχής

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

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

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

Email  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Θέλετε να φροντίσουμε για την παραμονή σας στην Αθήνα; o
Εάν χρειάζεστε παιδικό σταθμό, 

παρακαλούμε  γράψτε τον αριθμό των παιδιών o, και την ηλικία o,  o,  o 
(Θα πρέπει να το δηλώσετε µέχρι 30 Ιούνη)

Κατέβαλα το ποσό  ......................................  € για τη συμμετοχή μου στο διήμερο

Ημερομηνία ...........................  /  ........................... / 2021

• www.sekonline.gr • Tηλέφωνα: 6955 687583, 210 52 21509 
• Αναξαγόρα 14Α Ομόνοια, Αθήνα, Τ.Κ.: 105 52, email: ergatiki@gmail.com
• Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, Φειδίου 14, Αθήνα, τηλ. 210 5247584, www.marxistiko.gr 
• Εθνική Τράπεζα: ΙΒΑΝ GR1401101010000010175172542

Οργανώνεται από το

www.sekonline.gr • sek@otenet.gr • τηλ. 2105221509 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΑΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ιερά Οδός 75

ΣΑΒΒΑΤΟ 
ΚΥΡΙΑΚΗ

Ιούλη
10-11

10-11 Ιούλη ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Ιερά Οδός 75

Η πάλη  
να το  
αλλάξουμε

Σαββατοκύριακο 
φεστιβάλ  

επαναστατικών 
ιδεών

Ένα σύστημα σε κρίση

20
2120
21

Αφήστε κενά 
αυτά τα κουτιά

Πυρήνας

Αριθμός

Βδομάδα

Ημ/νία

Θ Ε Μ Α Τ Α

 
Σ

Υ
Μ

Μ
Ε

Τ
Ε

Χ
Ο

Υ
Ν

 
Σ

Τ
Ο

Υ
Σ

 
Ο

Μ
Ι

Λ
Η

Τ
Ε

Σ

Πάλη για να απαλλαγούμε  
από το σύστημα που βάζει το κέρδος 
πάνω απ’ τις ζωές μας

Τ ο διήμερο του Μαρξισμού γίνεται φέ-
τος μέσα σε συνθήκες όπου ο καπιταλι-

σμός δεν έχει να επιδείξει τίποτε άλλο από 
τις απάνθρωπες και φονικές επιλογές της 
άρχουσας τάξης παντού, και στην Ελλάδα 
και σε όλο τον πλανήτη. Ενάμισης χρόνος 
με πανδημία που σπέρνει εκατομμύρια 
θανάτους παγκόσμια, οικονομική βουτιά 
που απλώνει την ανεργία σε απίστευτα 
επίπεδα μαζί με τα λοκντάουν, γεωστρατη-
γικοί ανταγωνισμοί που κορυφώνονται σε 
βάρβαρες σφαγές όπως στην Παλαιστίνη, 
κλιματική αλλαγή και περιβαλλοντική κα-
ταστροφή που μεταφράζεται καθημερινά 
σε ακραία φαινόμενα, πότε με φωτιές και 
πότε με πλημμύρες.

Αλλά και οι αντιστάσεις και οι ξεσηκω-
μοί ενάντια σε αυτές τις βαρβαρότητες 
παίρνουν τεράστιες διαστάσεις. Η Κολομ-
βία, η Χιλή, το Περού, ολόκληρη η Λατινική 
Αμερική συγκρούεται στους δρόμους και 
στις κάλπες με τα αφεντικά και τις κυβερ-
νήσεις τους. Οι Παλαιστίνιοι ζωντανεύουν 
την καλύτερη παράδοση της Ιντιφάντα και 
ξεσηκώνουν ξανά όλες τις πρωτεύουσες 
της Αραβικής Άνοιξης. Ακόμα και στην 
καρδιά του καπιταλισμού, το κίνημα Black 
Lives Matter που γκρέμισε τον Τραμπ ανα-
γκάζει τον Μπάιντεν να παριστάνει τον 
φίλο των εργατών και των κατατρεγμένων.

Ξέρουμε ότι οι διακηρύξεις για το «τέ-
λος του νεοφιλελευθερισμού» είναι κού-
φια λόγια όσο τον έλεγχο της οικονομίας 
και της πολιτικής τον έχουν οι κερδοσκό-
ποι του κεφάλαιου. Ιδιαίτερα εδώ στην Ελ-
λάδα, όπου η κυβέρνηση του Μητσοτάκη 
επιμένει στις επιθέσεις που διαλύουν την 

Υγεία, την Παιδεία, τον συνδικαλισμό και 
τις συλλογικές συμβάσεις. Είναι μια κυβέρ-
νηση ρατσιστική που οδηγεί τους πρόσφυ-
γες στο θάνατο σε στρατόπεδα φυλακές. 
Μια κυβέρνηση σεξιστική που δίνει στέγη 
στους βιαστές σε όλους τους τομείς, σαν 
παράγοντες του αθλητισμού, του πολιτι-
σμού, του καθηγητικού κατεστημένου, των 
επιχειρήσεων. Μια κυβέρνηση που εξακο-
λουθεί να κάνει πλάτες στους φασίστες 
ακόμη και μετά την καταδίκη της Χρυσής 
Αυγής, μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να 
συλλάβει τον καταδικασμένο χρυσαυγίτη 
Παπά την ώρα που δίνει συνεντεύξεις στις 
φασιστοφυλλάδες.

Η εργατική τάξη, η νεολαία, οι γυναίκες 
δίνουν σκληρές μάχες ενάντια σε όλες αυ-
τές τις επιθέσεις. Οι Πανεργατικές απεργί-
ες στις 6 Μάη και στις 10 Ιούνη στέλνουν 
μήνυμα ότι ο Χατζηδάκης θα μείνει στα 
χαρτιά, όπως η πανεπιστημιακή αστυνομία 
Κεραμέως-Χρυσοχοίδη αναβλήθηκε για 
αργότερα, όπως το αντιφασιστικό κίνημα 
έκλεισε στη φυλακή τον Μιχαλολιάκο και 
τη ναζιστική συμμορία του. 

Αλλά δεν σταματάμε εκεί. Παλεύουμε 
για να απαλλαγούμε από την κυβέρνηση 
της Νέας Δημοκρατίας και να ανοίξουμε το 
δρόμο για την ανατροπή αυτού του άθλι-
ου συστήματος συνολικά. Γι’ αυτό έχουμε 
ανάγκη τις επαναστατικές ιδέες της Μαρξι-
στικής παράδοσης, γι’ αυτό χρειαζόμαστε 
μια Αριστερά που δεν διστάζει, δεν συμβι-
βάζεται, δεν δειλιάζει. 

Ελάτε να αναζητήσουμε μαζί τα βήμα-
τα για την εργατική εναλλακτική απέναντι 
στον καταστροφικό καπιταλισμό.

•  Η πολύπλευρη κρίση  
του καπιταλισμού

•  Πάλη ενάντια στη δεξιά,  
πάλη για τον σοσιαλισμό

•  Αριστερά και Μεταρρύθμιση  
ή Επανάσταση σήμερα

•  Η πάλη ενάντια στον σεξισμό

•  20 χρόνια από τη Γένοβα

•  Παλαιστίνη και Μέση Ανατολή

•  Το 1821 και οι αστικές 
επαναστάσεις

•  Μαρξ-Ένγκελς – Η κοινωνία 
αλλάζει με επαναστάσεις

•  Λένιν – Πώς νίκησε η Ρώσικη 
Επανάσταση

•  Τρότσκι – Η εναλλακτική  
στον Σταλινισμό

•   Για ποια παιδεία παλεύουμε

•  Εργατική Τάξη και συνδικάτα

•  Πανδημία και κλιματική αλλαγή

•  Οι ζωές των προσφύγων 
μετράνε

•  Καπιταλισμός και δημοκρατία

•  Το κίνημα ΛΟΑΤΚΙ  
και η δίκη του Ζακ

•  Ελλάδα-Τουρκία –  
η διεθνιστική απάντηση

•   Καπιταλισμός και Τέχνη

•  Η Ρόζα Λούξεμπουργκ και  
η Γερμανική Επανάσταση

•   Αντόνιο Γκράμσι – Τι είναι  
το Επαναστατικό Κόμμα 

Τάσος Αναστασιάδης, 
Συντονισμός Εργατικής Αντίστασης

Χρίστος Αργύρης, 
Συντονιστικό Νοοσοκομείων

Πάνος Γκαργκάνας, 
Εργατική Αλληλεγγύη

Αργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός

Δημήτρης Ζώτος, δικηγόρος

Κατερίνα Θωίδου, 
δημοτική σύμβουλος Νίκαιας

Θανάσης Καμπαγιάννης, δικηγόρος 
Άννα Καρακατσούλη, 
καθηγήτρια ΕΚΠΑ

Κώστας Καταραχιάς, 
πρόεδρος σωματείου Αγ. Σάββα

Βασίλης Κουκαλάνι, ηθοποιός

Γιάννης Κούτρας, γιατρός ΔΣ ΕΝΙΘ

Πέτρος Κωνσταντίνου, ΚΕΕΡΦΑ

Ευκλείδης Μακρόγλου, δικηγόρος

Αλεξάνδρα Μαρτίνη, 
σπουδάστρια δραματικής

Λέανδρος Μπόλαρης, ιστορικός

Λίλιαν Μπουρίτη, ΣΕΚ Περιστέρι

Αμπντελατίφ Νταρουίς,  
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Σταυρούλα Πανίδου, εκπαιδευτικός

Κώστας Παπαδάκης, δικηγόρος

Κώστας Πίττας, 
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο

Ελένη Πορτάλιου, καθηγήτρια ΕΜΠ

Γιώργος Ράγκος, 
blogger chemical robert

Σεραφείμ Ρίζος, 
δημοτικός σύμβουλος Χανιά

Γιάννης Σηφακάκης, ΚΣΕ ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Νίκος Στραβελάκης, πανεπιστημιακός
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Μαργαρίτα Συγγενιώτου, 
γραμματέας ΠΟΘΑ

Κώστας Τορπουζίδης, δικηγόρος

Αφροδίτη Φράγκου, δημοσιογράφος

Μαρία Χαρχαρίδου, 
ΔΣ σωματείου Γεννηματάς
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Πάλη για να απαλλαγούμε  
από το σύστημα που βάζει το κέρδος 
πάνω απ’ τις ζωές μας

Τ ο διήμερο του Μαρξισμού γίνεται φέ-
τος μέσα σε συνθήκες όπου ο καπιταλι-

σμός δεν έχει να επιδείξει τίποτε άλλο από 
τις απάνθρωπες και φονικές επιλογές της 
άρχουσας τάξης παντού, και στην Ελλάδα 
και σε όλο τον πλανήτη. Ενάμισης χρόνος 
με πανδημία που σπέρνει εκατομμύρια 
θανάτους παγκόσμια, οικονομική βουτιά 
που απλώνει την ανεργία σε απίστευτα 
επίπεδα μαζί με τα λοκντάουν, γεωστρατη-
γικοί ανταγωνισμοί που κορυφώνονται σε 
βάρβαρες σφαγές όπως στην Παλαιστίνη, 
κλιματική αλλαγή και περιβαλλοντική κα-
ταστροφή που μεταφράζεται καθημερινά 
σε ακραία φαινόμενα, πότε με φωτιές και 
πότε με πλημμύρες.

Αλλά και οι αντιστάσεις και οι ξεσηκω-
μοί ενάντια σε αυτές τις βαρβαρότητες 
παίρνουν τεράστιες διαστάσεις. Η Κολομ-
βία, η Χιλή, το Περού, ολόκληρη η Λατινική 
Αμερική συγκρούεται στους δρόμους και 
στις κάλπες με τα αφεντικά και τις κυβερ-
νήσεις τους. Οι Παλαιστίνιοι ζωντανεύουν 
την καλύτερη παράδοση της Ιντιφάντα και 
ξεσηκώνουν ξανά όλες τις πρωτεύουσες 
της Αραβικής Άνοιξης. Ακόμα και στην 
καρδιά του καπιταλισμού, το κίνημα Black 
Lives Matter που γκρέμισε τον Τραμπ ανα-
γκάζει τον Μπάιντεν να παριστάνει τον 
φίλο των εργατών και των κατατρεγμένων.

Ξέρουμε ότι οι διακηρύξεις για το «τέ-
λος του νεοφιλελευθερισμού» είναι κού-
φια λόγια όσο τον έλεγχο της οικονομίας 
και της πολιτικής τον έχουν οι κερδοσκό-
ποι του κεφάλαιου. Ιδιαίτερα εδώ στην Ελ-
λάδα, όπου η κυβέρνηση του Μητσοτάκη 
επιμένει στις επιθέσεις που διαλύουν την 

Υγεία, την Παιδεία, τον συνδικαλισμό και 
τις συλλογικές συμβάσεις. Είναι μια κυβέρ-
νηση ρατσιστική που οδηγεί τους πρόσφυ-
γες στο θάνατο σε στρατόπεδα φυλακές. 
Μια κυβέρνηση σεξιστική που δίνει στέγη 
στους βιαστές σε όλους τους τομείς, σαν 
παράγοντες του αθλητισμού, του πολιτι-
σμού, του καθηγητικού κατεστημένου, των 
επιχειρήσεων. Μια κυβέρνηση που εξακο-
λουθεί να κάνει πλάτες στους φασίστες 
ακόμη και μετά την καταδίκη της Χρυσής 
Αυγής, μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να 
συλλάβει τον καταδικασμένο χρυσαυγίτη 
Παπά την ώρα που δίνει συνεντεύξεις στις 
φασιστοφυλλάδες.

Η εργατική τάξη, η νεολαία, οι γυναίκες 
δίνουν σκληρές μάχες ενάντια σε όλες αυ-
τές τις επιθέσεις. Οι Πανεργατικές απεργί-
ες στις 6 Μάη και στις 10 Ιούνη στέλνουν 
μήνυμα ότι ο Χατζηδάκης θα μείνει στα 
χαρτιά, όπως η πανεπιστημιακή αστυνομία 
Κεραμέως-Χρυσοχοίδη αναβλήθηκε για 
αργότερα, όπως το αντιφασιστικό κίνημα 
έκλεισε στη φυλακή τον Μιχαλολιάκο και 
τη ναζιστική συμμορία του. 

Αλλά δεν σταματάμε εκεί. Παλεύουμε 
για να απαλλαγούμε από την κυβέρνηση 
της Νέας Δημοκρατίας και να ανοίξουμε το 
δρόμο για την ανατροπή αυτού του άθλι-
ου συστήματος συνολικά. Γι’ αυτό έχουμε 
ανάγκη τις επαναστατικές ιδέες της Μαρξι-
στικής παράδοσης, γι’ αυτό χρειαζόμαστε 
μια Αριστερά που δεν διστάζει, δεν συμβι-
βάζεται, δεν δειλιάζει. 

Ελάτε να αναζητήσουμε μαζί τα βήμα-
τα για την εργατική εναλλακτική απέναντι 
στον καταστροφικό καπιταλισμό.
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του καπιταλισμού
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Κώστας Πίττας, 
Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο

Ελένη Πορτάλιου, καθηγήτρια ΕΜΠ

Γιώργος Ράγκος, 
blogger chemical robert
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γραμματέας ΠΟΘΑ

Κώστας Τορπουζίδης, δικηγόρος

Αφροδίτη Φράγκου, δημοσιογράφος

Μαρία Χαρχαρίδου, 
ΔΣ σωματείου Γεννηματάς
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Οι ζωές των 
προσφύγων 
μετράνε
Ομιλητές: 
Δημήτρης Ζώτος,  
Κατερίνα Θωίδου, 
Θανάσης  
Καμπαγιάννης

Πανδημία 
και κλιματική 
αλλαγή
Ομιλητές:
Ελένη Πορτάλιου,  
Γιώργος Ράγκος
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Για ποια παιδεία 
παλεύουμε
Ομιλητές:
Παντελής 
Παναγιωτακόπουλος, 
Σεραφειμ Ρίζος 

Ελλάδα-Τουρκία 
– η διεθνιστική 
απάντηση
Ομιλητές:
Κώστας Πίττας,  
Νίκος Στραβελάκης 

Τρότσκι –  
Η εναλλακτική 
στον Σταλινισμό
Ομιλητές:
Στέλιος Μιχαηλίδης, 
Διονυσία Πυλαρινού

Η Ρόζα 
Λούξεμπουργκ 
και η Γερμανική 
Επανάσταση
Ομιλητές:
Γιάννης Αγγελόπουλος, 
Έλλη Πανταζοπούλου

Η πολύπλευρη κρίση του καπιταλισμού 
Ομιλητές: Πάνος Γκαργκάνας, Σωτήρης Κοντογιάννης, Νίκος Λούντος

Ζωντανή μουσική στον κήπο της Γεωπονικής μετά τις 9μμ

Κήπος Γεωπονικής
Πάλη ενάντια στη δεξιά, πάλη για τον σοσιαλισμό
Ομιλητές: Μαρία Στύλλου, Κώστας Καταραχιάς, Λίλιαν Μπουρίτη

Εργατική Τάξη 
και συνδικάτα
Ομιλητές:
Τάσος Αναστασιάδης, 
Χρίστος Αργύρης, 
Μαρία Χαρχαρίδου

20 χρόνια  
από τη Γένοβα
Ομιλητές:
Πέτρος Κωνσταντίνου, 
Γιώργος Πίττας 

Το κίνημα  
ΛΟΑΤΚΙ και  
η δίκη του Ζακ
Ομιλητές:
Κώστας Τορπουζίδης, 
Αφροδίτη Φράγκου

Μαρξ – Ένγκελς 
Η κοινωνία 
αλλάζει με 
επαναστάσεις
Ομιλητές:
Σταυρούλα Πανίδου,  
Κώστας Πολύδωρος

Καπιταλισμός  
και δημοκρατία
Ομιλητές:
Ευκλείδης Μακρόγλου, 
Κώστας Παπαδάκης

Καπιταλισμός  
και Τέχνη
Ομιλητές:
Βασίλης Κουκαλάνι, 
Αλεξάνδρα Μαρτίνη

Η πάλη ενάντια 
στον σεξισμό
Ομιλήτριες:
Μαρία Στύλλου, 
Αργυρή Ερωτοκρίτου, 
Μαργαρίτα Συγγενιώτου

Αριστερά και 
Μεταρρύθμιση 
ή Επανάσταση 
σήμερα
Ομιλητής:
Πάνος Γκαργκάνας

Λένιν –  
Πώς νίκησε 
η Ρώσικη 
Επανάσταση
Ομιλητές:
Νίκη Αργύρη,  
Δημήτρης Δασκαλάκης

Αντόνιο Γκράμσι 
– Τι είναι το 
Επαναστατικό 
Κόμμα 
Ομιλητές:
Πάνος Κατσαχνιάς,  
Γιάννης Κούτρας 

Φειδίου 14-16 Αθήνα, πίσω από Τιτάνια-Ρεξ
T  210 5247584

marxistiko@yahoo.gr • www.marxistiko.gr
FB  Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο

Ο πλούτος  
τηςΜαρξιστικής σκέψης

Ιδέες για να αλλάξουμε  
τον κόσμο

Παλαιστίνη και 
Μέση Ανατολή
Ομιλητές:
Αμπντελατίφ Νταρουίς,  
Γιάννης Σηφακάκης

Το 1821 και 
οι αστικές 
επαναστάσεις
Ομιλητές:
Άννα Καρακατσούλη,  
Λέανδρος Μπόλαρης 

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

Ώρα προσέλευσης: 12μεσ.

Πώς θα φτάσετε
Όσοι μένετε σε άλλες πόλεις και θα θέλατε 
να παρακολουθήσετε τον “Mαρξισμό 2021”, 
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. 6955 687583, 210 5221509 

Η πρόσβαση στη Γεωπονική γίνεται με:
Λεωφορεία: 813 Aβέρωφ Προύσσης,  
856 Δάφνη-Υμηττός-Αιγάλεω

Μετρό: Γραμμή 3, στάση Κεραμεικός  
ή Ελαιώνας

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”. Θα λειτουργεί παιδικός σταθμός.

Φαγητό
Θα υπάρχει εστιατόριο με φτηνό φαγητό. Tο 
εστιατόριο θα είναι ανοιχτό στο μεσημεριανό 
διάλειμμα και το βράδυ μετά το τέλος των 
συζητήσεων.

Χρήσιμες πληροφορίες

www.socialismfrombelow.gr

www.ergatiki.gr

email: sosialismosapotakato@gmail.com

email: ergatiki@gmail.com
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