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4 µέρες µε επαναστατικές ιδέες & συζητήσεις

Ενενήντα χρόνια Ενενήντα χρόνια 
από το κραχ από το κραχ 

του καπιταλισµούτου καπιταλισµού

Ενενήντα χρόνια
από το κραχ

του καπιταλισµού

1929
2019

Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόµµα
Οργανώνεται από το

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

1989
2019

Αθήνα27-30 Ιούνη

100 Τριάντα χρόνια
από την

κατάρρευση
του “υπαρκτού”

H συμμετοχή για όλο το τετραήμερο Μαρξισμός 2019 
κοστίζει 10 ευρώ. Για άνεργους και μαθητές 5 ευρώ.
Εάν δηλώσετε μέχρι τις 20 Απρίλη 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 

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

(Θα πρέπει να το δηλώσετε μέχρι 7 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

ΜΑΡΞΙΣΜΟΣ2019 
Αθήνα 27-30 ΙΟΥΝΗ

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
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Η Αριστερά μετά τις εκλογές
• Οι βλαβερές συνέπειες του ρεφορμισμού
• Η αντικαπιταλιστική έξοδος από τα Μνημόνια
• Η αρνητική κληρονομιά του 1989 

1989- η κρίση του “υπαρκτού”
• Η Κίνα 30 χρόνια από την Τιενανμέν
• Τι έγινε στην Ανατολική Ευρώπη;
• Πώς χάθηκε η Ρώσικη επανάσταση;

100 χρόνια από την ίδρυση 
της Κομμουνιστικής Διεθνούς 
• Κοινοβούλιο ή Εργατικά Συμβούλια;
• Η πολιτική του  Ενιαίου Μέτωπου
• Το επαναστατικό κόμμα - Γιατί ο Λένιν είχε δίκιο

Το κραχ του 1929 και ο καπιταλισμός σήμερα
• Η κρίση τη δεκαετία του ‘30
• Η θεωρία του Μαρξ για τις κρίσεις
• Γιατί παρατείνεται η κρίση σήμερα;

Καταπίεση και απελευθέρωση
• Ο Ένγκελς και ο ρόλος της οικογένειας
• Απελευθέρωση των Γυναικών- θεωρία και πράξη
• Πενήντα χρόνια από το Stonewall

Καπιταλισμός και Περιβάλλον
• Τι φταίει για την κλιματική αλλαγή;
• Μάνδρα, Μάτι- υπάρχει απάντηση;
• Ένα νέο κίνημα για τη σωτηρία του πλανήτη

Το τετραήμερο φεστιβάλ επαναστατικών ιδεών Μαρξισμός 2019 θα γίνει
φέτος από τις 27 μέχρι τις 30 Ιούνη στο κέντρο της Αθήνας, ένα μήνα
μετά τις εκλογικές αναμετρήσεις του Μάη. Όπως κάθε χρόνο, θα συμβάλ-

λει στη συζήτηση για την προοπτική των αγώνων μας για την επαναστατική
διέξοδο από το σύστημα της κρίσης, της εκμετάλλευσης και της καταπίεσης.

Ειδικά φέτος, 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 αντισεξιστικές: Πώς συνεχίζουμε μετά τη συγ-
κλονιστική απεργιακή 8 Μάρτη των Γυναικών; Πώς θα τσακίσουμε την ακροδεξιά
απειλή; Πώς απαντάμε στον δεξιό κατήφορο του ΣΥΡΙΖΑ;

Αυτή τη χρονιά γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από την ίδρυση της Κομμουνιστικής Διε-
θνούς, της Κομιντέρν του Λένιν και του Τρότσκι. Ιδρύθηκε σε μια χρονιά, το 1919,
στην οποία το επαναστατικό κύμα που είχε φέρει την Ρώσικη Επανάσταση το 1917 και
την Γερμανική Επανάσταση του 1918, πλημμύριζε την Ευρώπη και όλο τον κόσμο. Για
να προσανατολιστούμε στις μάχες που ανοίγουν μπροστά μας, χρειαζόμαστε την “πυ-
ξίδα” 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 μεγαλύ-
τερης κρίσης του καπιταλισμού στην ιστορία του. Σήμερα, οι άρ-
χουσες τάξεις είναι σε πανικό γιατί τα σύννεφα της νέας ύφεσης
είναι στον ορίζοντα ενώ το παγκόσμιο σύστημα δεν έχει αναρ-
ρώσει από την προηγούμενη βουτιά. Χρειαζόμαστε τις ιδέες
του Μαρξ όχι μόνο για να εξηγήσουμε την μακρόσυρτη οικο-
νομική κρίση αλλά και για να βάλουμε στο κέντρο της απάν-
τησης την εργατική τάξη, τον “ιστορικό νεκροθάφτη” του κα-
πιταλισμού.

Οι κοινωνικές εκρήξεις, τα κινήματα και οι εργατικοί
αγώνες δεν είναι πίσω μας, είναι μπροστά μας: από τα “κί-
τρινα γιλέκα” στην Γαλλία μέχρι τις απεργίες στην Αμερι-
κή του Τραμπ κι από το αντιρατσιστικό Μιλάνο μέχρι
τους αγώνες εδώ. Μέσα στις πενήντα συζητήσεις
του τετραήμερου Μαρξισμός 2019 θα έχουμε τη
δυνατότητα να αναζητήσουμε τις απαντήσεις με
τη βοήθεια ομιλητών από ένα πλατύ φάσμα των
αγώνων και της Αριστεράς.

Δηλώστε συμμετοχή!
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