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ΧΡΟΝΙΑ 

ΣΕΚ

Θέλω να γίνω μέλος στο ΣΕΚ

Eπίθετο:  .......................................................................................................................... Όνομα: ......................................................................................

 Διεύθυνση:  .................................................................................................................. Αριθμός: ...................................................................................

Πόλη/ Συνοικία: ..........................................................................................................  Τ.Κ. ..............................................................................................

Τηλ.:  .................................................................................................................................. e-mail:......................................................................................

Τόπος καταγωγής, πόλη/χωριό:  ..............................................................................................................................................................................

 Έτος γεν:  ....................................................................................................................... Φύλο: .........................................................................................

Eργασιακός Χώρος::  ............................................................................................... Συνδικάτο: ..............................................................................

Σχολή ή Σχολείο:  ................................................................................................................................................................................................................

Προηγούμενη πολιτική ένταξη - Κόμμα/Οργάνωση:  .................................................................................................................................

Για συντρόφους που ανανεώνουν την ένταξή τους στο ΣΕΚ:

Πυρήνας:  ..................................................................................................................................   Έτος ένταξης:  ...........................................................

Το ΣΕΚ στηρίζεται στις συνδρομές των μελών του. Oι εργαζόμενοι πληρώνουν αναλογικά με τον μισθό τους. 
Η συνδρομή μου θα είναι ........€ το μήνα. Με την εγγραφή μου πλήρωσα συνδρομή για τους μήνες:  
............................................................................... Τρόπος πληρωμής: Χέρι με χέρι o,  Ταχ. επιταγή o,  Μέσω τραπέζης o

Υπογραφή

....................................................................................

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

Ο στρατολογητής  .............................................................................

Πυρήνας/Περιφέρεια ....................................................................

ΟΡΓΑΝΩΘΕΙΤΕ

«H Mαμή» Γενάρης-Φλεβάρης 1972. 
Παράνομη εφημερίδα της ΟΣΕ στα χρόνια της Χούντας.

7 Οκτώβρη 2020, η καταδίκη της Χρυσής Αυγής Πανό της ΟΣΕ στην πορεία για την πρώτη επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

Αφίσα της ΟΣΕ, Νοέμβρης 1974
«Σοσιαλισμός από τα Κάτω» Νο1, 1992

«Εργατική Αλληλεγγύη» στα 100 χρόνια  
από την Οκτωβριανή Επανάσταση
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Τ ο Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα (ΣΕΚ) ξεκίνησε από μια μικρή ομάδα επα-
ναστατών 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 σοσιαλι-
σμού. 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.
Αφετηρία για την ίδρυση της ΟΣΕ ήταν η ρι-
ζοσπαστικοποίηση της γενιάς του 114 
και των Ιουλιανών του 1965 που είδε 
τις ελπίδες της να χάνονται κάτω από τη 
μπότα της δικτατορίας. Οι αναζητήσεις για 
τα αίτια της ήττας εκείνου του συγκλονι-
στικού κινήματος συνδέθηκαν με το κύμα 
των εξεγέρσεων του Μάη του 1968 που 
ξαναζωντάνεψε την επαναστατική παρά-
δοση του Οκτώβρη του 1917. Την παρά-
δοση του Μαρξ και του Ένγκελς, του Λένιν 
και του Τρότσκι, της Ρόζας και του Γκράμσι.
Με αυτές τις ιδέες γίναμε βασικό κομμάτι 
της επαναστατικής αριστεράς που πρωτο-
στάτησε 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 Κόμ-
μα, 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 για να αντιμετωπίσουμε όλες 
τις καμπές των ταξικών αγώνων, τις μεγάλες επιλογές που χρειάζεται να κάνει η 

Αριστερά για να είναι αντάξια του κόσμου 
που παλεύει.
• Ξεκάθαρη επιλογή στο δίλημμα «Με
ταρρύθμιση ή επανάσταση». Η Ρόζα 
Λούξεμπουργκ μας δίδαξε ότι ο κοινοβου-
λευτικός δρόμος δεν είναι ένας πιο αργός 
αλλά πιο «ρεαλιστικός» δρόμος προς τον 
ίδιο τελικό σκοπό. Είναι δρόμος προς το 
συμβιβασμό και το ξεπούλημα. Είναι ο δρό-
μος που βούλιαξε το ΠΑΣΟΚ στα σκάνδα-
λα του Κοσκωτά και του Τσοχατζόπουλου, 
το ΚΚΕ στην συγκυβέρνηση του 1989, 
τον ΣΥΡΙΖΑ να μετατρέψει το μεγάλο ΟΧΙ 
του 2015 σε ΝΑΙ στα Μνημόνια.
• Εμπιστοσύνη στις δυνάμεις και 
τον ιστορικό ρόλο της εργατικής 
τάξης. Ξανά και ξανά οι σειρήνες του 
ψεύτικου ρεαλισμού μάς λένε ότι οι 
συλλογικοί εργάτες ανήκουν στο πα-

ρελθόν. Στα χρόνια της χούντας έλεγαν 
ότι τους κατάπιε το ποδόσφαιρο και το 
Γουέμπλεϊ. Αργότερα, θεωρητικοί του 

ρεφορμισμού μιλούσαν για «αποχαιρετισμό της εργατικής τάξης». Σήμερα μιλάνε 
για εξατομικοποιημένους καταναλωτές του ίντερνετ. Κι όμως, από τους οικοδόμους 
του 1965 στους ντελιβεράδες του σήμερα η αυθόρμητη ταξική οργή για τα αίσχη της 
άρχουσας τάξης επιμένει ακόμα και με τα ίδια συνθήματα όπως «Μητσοτάκη κάθαρ-
μα». Και το ΣΕΚ επιμένει ότι οι σημερινοί εργάτες και εργάτριες μπορούν να γίνουν 
οι ιστορικοί νεκροθάφτες του καπιταλισμού.
• Διεθνισμός είναι η απάντηση στις πολεμοκάπηλες εξορμήσεις του ελ
ληνικού καπιταλισμού από τα Βαλκάνια ως τη Μέση Ανατολή. Δεν έχουμε 
κοινά «εθνικά συμφέροντα» με τους καπιταλιστές ούτε για το όνομα της Μακεδονίας 
ούτε για τις ΑΟΖ της Μεσογείου. Το ΣΕΚ δεν υποτάχτηκε στις «πατριωτικές» πιέσεις 
ούτε όταν ο Παπανδρέου έλεγε «βυθίσατε το Χόρα», ούτε όταν η ΝΔ παρέα με τον 
γέρο Πλεύρη μας έσερνε στα δικαστήρια για «εσχάτη προδοσία» για το Μακεδονικό. 
Μπήκαμε μπροστά στα μεγαλύτερα αντιπολεμικά αντιιμπεριαλιστικά κινήματα ενά-
ντια στον πόλεμο του ΝΑΤΟ στη Γιουγκοσλαβία, με τη «Συμμαχία Σταματήστε τον 
Πόλεμο» ενάντια στην επίθεση στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, ενάντια στον άξονα με 
το Ισραήλ.
• Ο καπιταλισμός δεν είναι πανίσχυρος, δεν είναι το «τέλος της ιστο
ρίας». Είναι ένα σύστημα που διαρκώς υπόσχεται ότι ο πλούτος θα «κατηφορήσει» 
από τα κέρδη των επιχειρήσεων στη βελτίωση της ζωής των πολλών, αλλά στην 
πράξη η λεηλασία του ιδρώτα της εργατικής τάξης και το κυνήγι του κέρδους κατα-
λήγουν από κρίση σε κρίση. Στις δεκαετίες του 1970 και του 1980 βάφτιζαν τις κρί-
σεις «πετρελαϊκές», στη δεκαετία του 2010 τις είπαν κρίσεις «υπερχρέωσης», σή-
μερα γίνονται όλο πιο πολύπλευρες, οικονομικές, κλιματικές, υγειονομικές. Δώσαμε 
και δίνουμε μάχες για την επικαιρότητα του μαρξισμού που πρωτοπόρα ανάδειξε τις 
καταστροφικές τάσεις του καπιταλισμού.
• Η εναλλακτική είναι ο σοσιαλισμός 
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. 
Ο Λένιν και οι μπολσεβίκοι πάλεψαν και νί-
κησαν για να περάσει «Όλη η εξουσία στα 
Σοβιέτ», στα εργατικά συμβούλια και όχι σε 
σταλινικούς διευθυντές που αποδείχθηκαν 
πρόγονοι για τους «ολιγάρχες» που γίνο-
νται δισεκατομμυριούχοι σήμερα στη Ρω-
σία και στην Κίνα.
Για να φτάσουμε σε νικηφόρες εργατικές 
επαναστάσεις, χρειαζόμαστε μια Αριστερά 
οργανωμένη σαν επαναστατικό κόμμα της 
εργατικής πρωτοπορίας. Η τάξη μας είναι 
η δύναμη που μπορεί να υλοποιήσει τις ρι-
ζικές 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. Πάνω στην προοπτική ότι θα επιβάλλουμε 
με τις δικές μας δυνάμεις τη δικαίωση των αιτημάτων της εργατικής τάξης, από την 
υπεράσπιση της υγείας, της παιδείας, των μισθών και των συντάξεων σήμερα μέχρι 
τον έλεγχο όλου του πλούτου που παράγουμε αύριο. 
Το πέτυχαν οι επαναστάτες πριν εκατό χρόνια στη Ρωσία, μπορούμε να το πετύχουμε 
με μια πιο δυνατή εργατική τάξη σήμερα. Η διαδρομή του ΣΕΚ τα τελευταία πενήντα 
χρόνια είναι αναπόσπαστο κομμάτι στην πάλη για να το κάνουμε πράξη. Δεν γιορ-
τάζουμε απλά μια επέτειο, αγωνιζόμαστε για να ενωθούμε όλο και πιο πολλοί και 
πολλές σε αυτόν το δρόμο.

50 χρόνια αγώνες για την 
Επανάσταση και τον Σοσιαλισμό 

«Η Μαμή», Απρίλης 1973: «Δεν θα χαρίσουμε τις 
νίκες του κινήματος στους Καραμανλήδες».

1989 - Η απάντηση στα σκάνδαλα του ΠΑΣΟΚ  
δεν είναι η συγκυβέρνηση της Αριστεράς με τη ΝΔ

Σεπτέμβρης 1992, διαδήλωση ενάντια στη δίωξη των «5 της ΟΣΕ» για το Μακεδονικό. Στην κεφαλή απεργοί της ΕΑΣ. Διαδήλωση το βράδυ της νίκης του ΟΧΙ στο δημοψήφισμα του Ιούλη 2015

Η εναλλακτική στα Μνημόνια: διαγραφή του χρέους. 
αφίσα του ΣΕΚ το 2010


