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Το γήπεδο μπάσκετ
του Πανελλήνιου όπου θα γίνει
η εκδήλωση στις 5 Δεκέμβρη
βρίσκεται στο Πεδίο του Άρεως,
είσοδος από την
οδό Ευελπίδων αρ. 2.
Ο πιο κοντινός σταθμός ΗΣΑΠ
βρίσκεται στη Βικτώρια.

ΗΣΑΠ

τεμβρ

Ευελπ
ίδ

Γ’ Σεπ

Αίτηση συμμετοχής
Η συμμετοχή είναι 5€. Άνεργοι και μαθητές 3€.
Eπίθετο: ........................................................................................................................... Όνομα:.......................................................................................
Διεύθυνση: ................................................................................................................... Αριθμός:....................................................................................

Σπ
ετ
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ν

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πόλη/ Συνοικία:........................................................................................................... Τ.Κ................................................................................................
Τηλ.: ................................................................................................................................... e-mail:......................................................................................
Έτος γεν: ........................................................................................................................ Φύλο:..........................................................................................
Eργασιακός Χώρος:: ................................................................................................ Συνδικάτο:...............................................................................
Σχολή ή Σχολείο: .................................................................................................................................................................................................................
Εάν χρειάζεστε παιδικό σταθµό,
παρακαλούµε γράψτε τον αριθµό των παιδιών o, και την ηλικία o,

o, o

(Θα πρέπει να το δηλώσετε µέχρι 1 Δεκέμβρη)

Κατέβαλα το ποσό ............................................. .€ για τη συμμετοχή μου
Ημερομηνία ........................ / ........................ / 2021

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

5 ΔΕΚΕΜΒΡΗ
Γήπεδο
Μπάσκετ

•

12-7 μμ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ

Eυελπίδων 2 • Πεδίο Άρεως

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

50 χρόνια αγώνες για την
Επανάσταση και τον Σοσιαλισμό

Τ

ο Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (ΣΕΚ) ξεκίνησε από μια μικρή
ομάδα επαναστατών που ίδρυσαν την Οργάνωση Σοσιαλιστική Επανάσταση (ΟΣΕ) τον Οκτώβρη του 1971,
μέσα στα χρόνια της χούντας. Συμπληρώνονται πέντε δεκαετίες αγώνα κάτω
από τη σημαία της εργατικής επανάστασης και του σοσιαλισμού. Δώσαμε πολλές και σκληρές μάχες μαζί με χιλιάδες
αγωνιστές όλα αυτά τα χρόνια και επιμένουμε πάντα στο δρόμο που χάραξε ο
Νοέμβρης του Πολυτεχνείου για να φτάσουμε σε μια κοινωνία χωρίς τις βαρβαρότητες του καπιταλισμού.
Με τις ιδέες του Μαρξ και του Ένγκελς,
του Λένιν και του Τρότσκι, της Ρόζας
και του Γκράμσι γίναμε βασικό κομμάτι της επαναστατικής αριστεράς που
πρωτοστάτησε στην εξέγερση του Πολυτεχνείου, που απέρριψε τα διλήμματα «Καραμανλής ή τανκς» στη Μεταπολίτευση, που πολύ πριν το 1989 έλεγε ότι
τον σοσιαλισμό τον χτίζουν οι εργάτες
και όχι τα τανκς και οι γραφειοκράτες.
Δώσαμε μάχες ενάντια στις αυταπάτες
για το ΠΑΣΟΚ που είχε υποσχεθεί «σοσιαλισμό στις 18» και κατάντησε να γίνει ο πιο μακρόχρονος διαχειριστής του
ελληνικού καπιταλισμού. Μεγαλώσαμε,
και το 1997 ξεκινήσαμε το Σοσιαλιστικό
Εργατικό Κόμμα, πάνω στην ώρα για να
στηρίξουμε το νέο αντικαπιταλισμό στη
Γένοβα το 2001 και τους μεγάλους αγώνες του 21ου αιώνα ενάντια στη χρεοκοπία και τα Μνημόνια.
Η επαναστατική παράδοση ήταν και είναι η πυξίδα μας:

Π Ρ Ο Γ Ρ A M M A

12μες-1μμ

•	Ξεκάθαρη επιλογή στο δίλημμα «Με

Προβολή της ταινίας «50 χρόνια αγώνες»

•	Εμπιστοσύνη στις δυνάμεις και τον

1μμ-3μμ

ταρρύθμιση ή επανάσταση».

ιστορικό ρόλο της εργατικής τάξης.

• Διεθνισμός είναι η απάντηση στις πο

λεμοκάπηλες εξορμήσεις του ελλη
νικού καπιταλισμού από τα Βαλκά
νια ως τη Μέση Ανατολή. Δεν έχου
με κοινά «εθνικά συμφέροντα» με
τους καπιταλιστές.

Για ποιά κοινωνία παλεύουμε
Ομιλητές, ομιλήτριες:

Αργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός, ΔΣ σωμ. Γεννηματάς
Christine Buchholz, Marx21, Γερμανία
Δημήτρης Παπαχρήστος, συγγραφέας,
ιστορικό στέλεχος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

•	Ο καπιταλισμός δεν είναι πανίσχυ

Δημήτρης Ζώτος, Πολιτική Αγωγή στη δίκη της Χρυσής Αυγής
Προκόπης Παπαστράτης, πανεπιστημιακός, ιστορικός
Πάνος Γκαργκάνας, εφημερίδα Εργατική Αλληλεγγύη

• Η εναλλακτική είναι ο σοσιαλισμός

3μμ-4μμ

ρος, δεν είναι το «τέλος της ιστο
ρίας».

από τα κάτω, ο συλλογικός δημοκρα
τικός έλεγχος των εργατών και των
εργατριών στην οικονομία και στην
πολιτική ζωή και όχι ένας κρατικός
καπιταλισμός που υπόσχεται ότι θα
φέρει τον σοσιαλισμό από τα πάνω.

Για να φτάσουμε σε νικηφόρες εργατικές επαναστάσεις, χρειαζόμαστε μια
Αριστερά οργανωμένη σε επαναστατικό κόμμα. Η τάξη μας είναι η δύναμη που μπορεί να υλοποιήσει τις ριζικές
ανατροπές που απαιτούνται. Σε κάθε
χώρο και σε κάθε κλάδο, σε κάθε νοσοκομείο και κάθε τράπεζα, σε κάθε
γειτονιά και κάθε σχολείο και σχολή, οι
αγωνιστές και οι αγωνίστριες που μπαίνουν μπροστά για να οργανώσουν τις
απεργίες και τις διαδηλώσεις μπορούν
και πρέπει να ενωθούν πάνω στην προοπτική της ανατροπής. Για να πάρει η
τάξη μας τον έλεγχο όλου του πλούτου
που παράγουμε.

Διάλειμμα

Παρουσίαση της έκθεσης με φωτογραφικό
υλικό και αφίσες από τα 50 χρόνια

4μμ-6μμ
Για την Αριστερά της Επανάστασης
και του Σοσιαλισμού
Ομιλητές, ομιλήτριες:

Πέτρος Κωνσταντίνου, συντονιστής ΚΕΕΡΦΑ
Κωνσταντίνα Κούνεβα, συνδικαλίστρια
Alex Callinikos, SWP, Βρετανία
Απεργοί από efood και COSCO
Άννα Τσινίκα, μέλος ΔΣ ΠΣΥΠ-ΕΡΤ
Κώστας Καταραχιάς, γιατρός
Μαρία Στύλλου, περιοδικό Σοσιαλισμός από τα Κάτω

6μμ-7μμ
Συναυλία

