
Αίτηση συμμετοχής
H συμμετοχή είναι 5€. Για ανέργους και μαθητές 3€.

Eπικοινωνία - Δήλωση συμμετοχής

Ονοματεπώνυμο  ................................................................................................................................................................ Φύλο  .....................................................

Διεύθυνση  ........................................................................................................ Τ.Κ. ........................................................... Πόλη  .....................................................

Τηλέφωνο  ................................................................................................... Κινητό  ...............................................................................................................................

Email  ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Σωματείο, Σχολή ή Σχολείο  .........................................................................................................................................................................................................

Πολιτική Οργάνωση/Κίνηση  .......................................................................................................................................................................................................

Αν είστε μέλος του ΣΕΚ δηλώστε τον πυρήνα  .........................................................................................................................................................

Κατέβαλα το ποσό  .............................€   
για τη συμμετοχή μου στο μονοήμερο «Παλεύουμε για τον Σοσιαλισμό»

Ημερομηνία ......................... /   ....................... / 2020

• www.sekonline.gr • Tηλέφωνα: 6946 859704, 210 52 21509 
• Αναξαγόρα 14Α Ομόνοια, Αθήνα, Τ.Κ.: 105 52, email: ergatiki@gmail.com
• Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο, Φειδίου 14, Αθήνα, τηλ. 210 5247584, www.marxistiko.gr 
• Εθνική Τράπεζα στον λογαριασμό: 101/7517 25-42

Αφήστε κενά αυτά τα κουτιά
Πυρήνας Αριθμός Βδομάδα Ημ/νία

Οργανώνεται από το

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

Mια μέρα με 
επαναστατικές ιδέες 
και συζητήσεις

ΤΡΙΑΝΟΝ
Κοδριγκτώνος 21

Κινηματογράφος 

ΤΡΙΑΝΟΝ
Κοδριγκτώνος 21

ΑΘΗΝΑ 8 ΝΟΕΜΒΡΗ

11πμ - 6μμ

Παλεύουμε
για τον Σοσιαλισμό

Παλεύουμε για τον Σοσιαλισμό

Κυριακή 
8 Νοέμβρη

Η πολλαπλή κρίση του καπιταλισμού 

είναι απειλή για τη ζωή μας

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση μέσω της πλατφόρμας zoom:  
https://tinyurl.com/monohmerosek
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Ο καπιταλισμός έχει αποτύχει. Είναι ένα σύ-
στημα που από κρίση σε κρίση απειλεί κα-

θημερινά τις ζωές των απλών ανθρώπων.

Η πανδημία του κορονοϊού βρίσκεται εκτός 
ελέγχου σε παγκόσμια κλίμακα και τα κρού-
σματα ανεβαίνουν διαρκώς. Οι πλούσιοι και 
οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες βλέπουν τις 
μετοχές τους να φουσκώνουν, αλλά η εργατική 
τάξη μετράει δίπλα στους νεκρούς της εκατομ-
μύρια ανέργους. Η φτώχεια και η ταξική ανισό-
τητα μεγαλώνει παντού. Εδώ η Νέα Δημοκρα-
τία ετοιμάζει νέα «Κορονο-Μνημόνια».

Όλες αυτές οι αποτυχίες οξύνουν τους αντα-
γωνισμούς και τις συγκρούσεις σε όλη την 
ιμπεριαλιστική αλυσίδα. Εμπορικοί πόλεμοι, 
ανταγωνισμοί για τα εμβόλια, κόντρες για τον 
έλεγχο του πετρέλαιου, του φυσικού αέριου 
και των αγωγών. Η απειλή ενός αντιδραστι-
κού πολέμου απλώνεται στη γειτονιά μας από 
τα Βαλκάνια ως τον Καύκασο και από τη Λιβύη 
στα νερά της Ανατολικής Μεσογείου.

Κι όμως, μέσα σε τόσα χτυπήματα η εργατική 
τάξη αντιστέκεται. Από το συγκλονιστικό κίνη-
μα Black Lives Matter που οδηγεί τον Τραμπ 
στην ήττα στις Αμερικάνικες εκλογές μέχρι 
την ιστορική λαοθάλασσα του αντιφασιστικού 
κινήματος εδώ στις 7 Οκτώβρη, οι εργάτες, η 
νεολαία, οι καταπιεσμένοι με τους αγώνες τους 
δίνουν τον τόνο.

Είναι ώρα να ανταποκριθεί η Αριστερά στις 
προκλήσεις των καιρών. Παλεύουμε για μια 
Αριστερά επαναστατική και διεθνιστική, χωρίς 
συμβιβασμούς και συναινέσεις με την κυβέρ-
νηση του Μητσοτάκη και τις επιθέσεις της σε 
όλα τα μέτωπα. Για να ανοίξουμε το δρόμο για 
μια κοινωνία όπου οι άνθρωποι θα είναι πάνω 
από τα κέρδη. Για τον Σοσιαλισμό.

11- 12.30μμ
Πανδημία -  
«συνομωσία» ή κρίση  
του καπιταλισμού;

12.45-2.15μμ
O ιμπεριαλισμός 
σήμερα και η 
ελληνοτουρκική 
κρίση

2.30-4μμ
Η Αριστερά μετά 
τις αμερικάνικες 
εκλογές

4.15-6μμ
Πάλη ενάντια  
στην κυβέρνηση ΝΔ,  
Πάλη για τον  
Σοσιαλισμό

Ομιλητές:
Γιώργος Ράγκος, 
Αργυρή Ερωτοκρίτου 

Ομιλητής:
Πάνος Γκαργκάνας 

Ομιλητές:
Σωτήρης Κοντογιάννης, 
Ιάννης Δελατόλας 

Ομιλήτρια:
Μαρία Στύλλου 

15 Οκτώβρη, Απεργία ΑΔΕΔΥ. Το απεργιακό συλλαλητήριο των νοσοκομείων

7 Οκτώβρη, Αντιφασιστική λαοθάλασσα έξω από το Εφετείο

1 Οκτώβρη, Πανεκπαιδευτική απεργία και συλλαλητήριο

Το πρόγραμμα των συζητήσεων


