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Δηλώστε συμμετοχή για την γιορτή

25 XPONIA 1992-2017

Θα ακολουθήσει 
ζωντανή µουσική 
µε φαγητό και ποτό 

Από το "τέλος της ιστορίας" 

στην κρίση του καπιταλισµού   

Που βαδίζει 

η Αριστερά 

σήμερα; 

Διµηνιαίο περιοδικό

Ερµού 134
Θησείο

Μαρία Στύλλου
Σοσιαλισµός από τα κάτω

Μωϋσής Λίτσης
δηµοσιογράφος

Μιχάλης Λυµπεράτος
ιστορικός 

Λέανδρος Μπόλαρης
συγγραφέας

Πάνος Γκαργκάνας
Εργατική Αλληλεγγύη

Θα µιλήσουν

Κυριακή
25 Ιούνη

7mm

Kήπος Συλλόγου
Ελλήνων Αρχαιολόγων

Τιμή ενίσχυσης 10 ευρώ - 
για ανέργους, μαθητές 5 ευρώ.
Στη τιμή περιλαμβάνεται φαγητό και ποτό

Θα υπάρχει 
συζήτηση και 
ζωντανή μουσική

Για επικοινωνία:

• τηλ. 210 5247140

• www.socialismfrombelow.gr

• sosialismosapotakato@gmail.com 

Διμηνιαίο περιοδικό

Ελάτε να 
γιορτάσουμε 
μαζί
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Σ
υμπληρώνονται 25 χρόνια από την

έκδοση του περιοδικού “Σοσιαλι-

σμός από τα κάτω”. Το πρώτο τεύ-

χος κυκλοφόρησε τον Ιούνη του 1992, σε

μια στιγμή που η Αριστερά είχε να αντιμε-

τωπίσει μεγάλες προκλήσεις.

Στην κυβέρνηση τότε βρισκόταν η Νέα Δη-

μοκρατία με πρωθυπουργό τον Κωνσταντί-

νο Μητσοτάκη και ένα άγριο πρόγραμμα

επιθέσεων στην εργατική τάξη, με την Αρι-

στερά πρόσφατα διασπασμένη και  απο-

γοητευμένη από την κατάρρευση του λεγό-

μενου”υπαρκτού σοσιαλισμού”.

Οι κυρίαρχες τάξεις στη Δύση μιλούσαν

για “τέλος της ιστορίας”, διανοούμενοι της

αριστεράς όπως ο Έρικ Χόμπσμπομ μιλού-

σαν για “αποχαιρετισμό στην εργατική τά-

ξη” και τα περισσότερα κόμματα της αρι-

στεράς θεωρούσαν ότι η προοπτική του σο-

σιαλισμού ανήκει στο μακρινό παρελθόν.

Κι όμως η πρωθυπουργία Μητσοτάκη κρά-

τησε βαριά τρία χρόνια. Ανατράπηκε μέσα

σε ένα κύμα από απεργίες για το ασφαλι-

στικό και ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις με

κέντρο τη μάχη στα λεωφορεία της ΕΑΣ.

Ήταν ένα πρώτο μήνυμα ότι η εργατική τά-

ξη δεν είχε σκύψει το κεφάλι. Ακολούθη-

σαν πολλά άλλα μέσα στους αγώνες αυτής

της 25ετίας.

Σήμερα, η κατάσταση έχει γυρίσει ανάπο-

δα. Ο “θριαμβευτής” καπιταλισμός βρίσκε-

ται στην πιο μεγάλη κρίση, η Αριστερά έχει

την αντίστροφη πρόκληση: να προσδιορίσει

την εναλλακτική απέναντι στο σύστημα

που χρεοκοπεί. 

Αυτή όλη η πορεία δεν ξετυλίχτηκε αυτό-

ματα, είχε πολλές και δύσκολες μάχες για

την Αριστερά. Πιστεύουμε ότι μέσα από τις

σελίδες του “Σοσιαλισμός από τα κάτω”

βοηθήσαμε να πάμε μπροστά. 

Οι σελίδες του «Σοσια-

λισμός από τα κάτω» εί-

ναι γεμάτες με άρθρα

για την ιστορία, τη θεω-

ρία, τις στρατηγικές,

τις επιλογές και τις

δράσεις των κινημάτων

αυτής της αντίστασης

και της αριστεράς. Επί-

σης με ένα πλήθος από

βιβλιοκριτικές για τις

πιο σημαντικές εκδό-

σεις αυτών των 25 χρό-

νων. Πρόκειται για ένα

πολύτιμο αρχείο που

τώρα είναι διαθέσιμο

και σε ηλεκτρονική

μορφή.

Στην ιστοσελίδα

μπορείτε να βρείτε όλη

τη σειρά των τευχών

του περιοδικού. 

Η συνδρομή για την 

έντυπη μορφή του, 

πάντως, παραμένει ο

καλύτερος τρόπος όχι

μόνο για να συμπληρώ-

νετε την ενημέρωσή

σας αλλά και για να

στηρίξετε αυτή την

προσπάθεια.

Για επικοινωνία: • sosialismosapotakato@gmail.com • τηλ. 210 5247140
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Γραφτείτε συνδρομητές τώρα !
Συνδρομή για ένα χρόνο (6 τεύχη) 25 ευρώ

http://socialismfrombelow.gr

Ιούνης Ιούλης 1996

Ιούνης 1992

Απεργία της ΕΑΣ, 1992.

Γενάρης Φλεβάρης 1999

Γενάρης Φλεβάρης 2008

Σεπτέμβρης Οκτωβρης 2013

Γιορτάζουμε 25 χρόνια
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