
H συμμετοχή για όλο το τετραήμερο Μαρξισμός 2018 
κοστίζει 10 ευρώ. Για άνεργους και μαθητές 5 ευρώ.
Εάν δηλώσετε μέχρι τις 25 Μάρτη η συμμετοχή πέφτει στα 7 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 

γράψτετον αριθμό των παιδιών c, και την ηλικία c,  c,  c

(Θα πρέπει να το δηλώσετε μέχρι 7 Μάη)

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

για τη συμμετοχή μου στο τετραήμερο Μαρξισμός 2018

Ημερομηνία ........../ ........../ 2018

Αίτηση συμμετοχής

Αφήστε κενά
αυτά τα κουτιά

ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ2018 
ΝΟΠΕ 17-20 MAH

Αριθμός

Ημ/νία

Παιδικός 
σταθμός

Βδομάδα

Πυρήνας

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στην 
aIστοσελίδα www.sekonline.gr 
aΕργατική Αλληλεγγύη, 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: 162/768 339-16

Επικοινωνία - Δήλωση συμμετοχής



Βασικοί
κύκλοι και συζητήσεις

200 ΧΡOΝΙΑ ΑΠO ΤΗ ΓEΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΡΞ

• Βιομηχανική επανάσταση και εργατική τάξη

• Ο Χέγκελ και η διαλεκτική

• Οι επαναστάσεις του 1848

• Η Παρισινή Κομμούνα

• Το Κεφάλαιο

50 ΧΡOΝΙΑ ΑΠO ΤΟΝ ΜAΗ ΤΟΥ ‘68

• Οι εξεγέρσεις σε Ανατολή και Δύση

• Η Αμερική και το Βιετνάμ

• Γαλλία – Από τους φοιτητές στους εργάτες

• Το καυτό φθινόπωρο των εργατών στην Ιταλία

• Η άνοιξη της Πράγας

• Από τα Ιουλιανά του ’65 στο Πολυτεχνείο του ‘73

1918 – Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜEΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

• Επανάσταση στη Γερμανία

• Η Κόκκινη Διετία στην Ιταλία

• Η ίδρυση της Γ’ Διεθνούς

• Η ίδρυση του ΣΕΚΕ στην Ελλάδα

Η ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ 

ΚΑΙ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ

Σ
πάνια συμβαίνει μια χρονιά να είναι τόσο σημαδεμένη από ιστορικές επετείους όσο η
φετινή. Μέσα στο 2018 γιορτάζουμε τα 200 χρόνια από τη γέννηση του μεγαλύτερου
θεωρητικού της κοινωνικής επανάστασης, του Καρλ Μαρξ. Στα τριάντα του, το 1848,

έγραψε μαζί με τον Ένγκελς το Κομμουνιστικό Μανιφέστο ακριβώς την ώρα που ξεσπούσε
σε όλη την Ευρώπη το κύμα των επαναστάσεων που σημάδεψε το πέρασμα από την εποχή
των αστικών επαναστάσεων στην εποχή των εργατικών.

Το 1918, η επανάσταση στη Ρωσία ζούσε το Έτος Ένα και το ξέσπασμά της στη Γερμα-
νία φούντωνε παντού τις ελπίδες όχι μόνο για το τέλος της φρίκης του Α�Παγκόσμιου Πό-
λεμου αλλά και για τη νίκη των εργατών παντού. Στην Ελλάδα, αυτή η ορμή θεμελίωνε το
ΣΕΚΕ και άνοιγε τη μεγάλη εκατόχρονη πορεία της Αριστεράς με τις θυελλώδεις εξάρσεις
της αλλά και τις πικρές ήττες της.

Σταθμός για ένα νέο ξεκίνημα της επαναστατικής αριστεράς ήταν η έκρηξη του Μάη
1968 που φέτος τιμούμε τα πενήντα χρόνια της. Σήμερα, χιλιάδες αναζητούν και πάλι ένα
νέο ξεκίνημα μετά την εμπειρία της “πρώτη φορά” Αριστεράς στην κυβέρνηση. Ο γιορτα-
σμός των επετείων γίνεται ζωντανή συζήτηση για την πορεία και την προοπτική του κινήμα-
τος.

Το τετραήμερο φεστιβάλ επαναστατικών ιδεών “Μαρξισμός 2018” που θα γίνει στις 17-
20 Μάη στη Νομική Σχολή της Αθήνας φιλοδοξεί να συμβάλει σε αυτή τη συζήτηση. Έχει
πίσω του τριάντα χρόνια συμβολής καθώς ξεκίνησε το 1988 τιμώντας την τότε επέτειο του
Μάη. Σαν ένας τέτοιος “θεσμός” του κινήματος ελπίζει ότι θα βοηθήσει όλους και όλες μας
να βρούμε τις απαντήσεις που τόσο έχουμε ανάγκη. 

Δηλώστε συμμετοχή.

Κώστας Βλασόπουλος
πανεπιστημιακός Ρέθυμνο

Γιώργος Γιαννόπουλος
περιοδικό ΕΝΕΚΕΝ

Πάνος Γκαργκάνας
Εργατική Αλληλεγγύη

Αλεξάνδρα Ιωαννίδου
πανεπιστημιακός, 
Σλαβικές σπουδές

Λήδα Καζαντζάκη
ιστορικός Τέχνης

Χριστίνα Καρακιουλάφη 
πανεπιστημιακός Ρέθυμνο

Κώστας Καταραχιάς
πρόεδρος συλλόγου 
εργαζομένων νοσ. Αγ. Σάββας

Δημήτρης Κουσουρής
πανεπιστημιακός, ιστορικός

Πέτρος Κωνσταντίνου
συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ

Μιχάλης Λυμπεράτος
εκπαιδευτικός, ιστορικός

Ζανέττα Λυσικάτου
ΔΣ ΟΕΝΓΕ

Αντώνης Μαούνης
αρχιτέκτονας πρόεδρος ΣΑΔΑΣ

Φόλκχαρτ Μόσλερ
Marx 21, Γερμανία

Λέανδρος Μπόλαρης
ιστορικός

Φοίβος Οικονομίδης
ιστορικός, δημοσιογράφος

Προκόπης Παπαστράτης
ομότιμος καθηγητής Ιστορίας

Δημήτρης Πετρόπουλος
πρόεδρος Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας ΕΜΔΥΔΑΣ

Κώστας Πίττας
Μαρξιστικό βιβλιοπωλείο

Ελένη Πορτάλιου
καθηγήτρια αρχιτεκτονικής

Μάϊκλ Ρόμπερτς
μαρξιστής οικονομολόγος

Νίκος Στραβελάκης
οικονομολόγος

Μαρία Στύλλου
περιοδικό Σοσιαλισμός 
από τα κάτω

Συμμετέχουν στους ομιλητές


