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Πρώτη Ημέρα, Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014 (απόγευμα, 6.30 μμ’-10.00’ μμ)

Ενότητα πρώτη:

«Η μαρξιστική θεωρία για την ταξική διάρθρωση της αστικής κοινωνίας»

�Συντονιστής�συζήτησης:�Κώστας�Αρβανίτης,�διευθυντής�Ρ/Σ�«105,5�Στο�Κόκκινο»

Εισηγήσεις (15’ λεπτά)

•  Η ταξική δομή του σύγχρονου καπιταλισμού

Λύτρας�Ανδρέας,�καθηγητής�Παντείου�Πανεπιστημίου

•  Η μαρξιστική ανάλυση για την ταξική διάρθρωση της αστικής κοινωνίας

Παπαγεωργίου�Νίκος,�πανεπιστημιακός,�PhD�in�Mathematics,�U.C.L.A.

•  Τεχνολογική καινοτομία, Μαρξισμός και Μισθωτή Εργασία

Καμπούρης�Μάριος,�υποψήφιος�διδάκτωρ�Κοινωνιολογίας�Πανεπιστημίου�Εδιμβούργου

•  Η κοινωνική διαστρωμάτωση της μισθωτής εργασίας και το κοινωνικό υποκείμενο. 
Κριτική στις νεομαρξιστικές, νεοβεμπεριανές προσεγγίσεις

Αλεξίου�Θανάσης,�καθηγητής�Κοινωνιολογίας�Πανεπιστημίου�Αιγαίου

•  Υπερσυσσώρευση πλούτου και κρίση πολιτικής εκπροσώπησης

Πατέλης�Δημήτρης,�αναπληρωτής�καθηγητής�Φιλοσοφίας�Πολυτεχνείου�Κρήτης

Συζήτηση 60’ (ερωτήσεις-παρεμβάσεις & δευτερολογίες εισηγητών) 

Δεύτερη Ημέρα, Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014 (πρωί, 10.30’ πμ - 2.30’ μμ)

Ενότητα δεύτερη:

«Σύγχρονη ταξική διάρθρωση της ελληνικής κοινωνίας»

Συντονιστής�συζήτησης:�Φωτόπουλος�Τάσος,�οικονομολόγος-ερευνητής,�μέλος�ΔΣ�του�ΜΑΧΩΜΕ

Εισηγήσεις 15’ 

•  Η εργατική τάξη στην Ελλάδα. Ποσοτικές και ποιοτικές αλλαγές

Κατσορίδας�Δημήτρης,�επιστημονικός�συνεργάτης�ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

•  Μεσαία στρώματα της πόλης, διαδικασίες καταστροφής και δημιουργίας

Αρανίτου�Βάλια,�επίκουρος�καθηγήτρια��Πανεπιστημίου�Κρήτης

•  Μετασχηματισμοί των κοινωνικων τάξεων στην περίοδο της ελληνικής κρίσης (2009- 
2014)

Σακελλαρόπουλος�Σπύρος,�αναπληρωτής�καθηγητής�τμήματος�Κοινωνικής�Πολιτικής�Παντείου�
Πανεπιστημίου

Διάλειμμα 15’ 

•  Η ταξική διαστρωμάτωση στον αγροτικό χώρο και το μέλλον της «αγροτιάς»

Παπαδόπουλος�Απόστολος,�αντιπρύτανης�Χαροκόπειου�Πανεπιστημίου�Αθήνας�

•  Η μαρξιστική οπτική για τη διανόηση και ο σύγχρονος ρόλος της�

Λιόσης�Βασίλης,�εκπαιδευτικός�και�συγγραφέας



•  Νεολαία, ταξική διαστρωμάτωση και πολιτική διαπάλη

Μωράκης�Παναγιώτης,�κοινωνιολόγος,�μέλος�Γραμματείας�Νεολαίας�ΣΥΡΙΖΑ

Συζήτηση 60’ (ερωτήσεις-παρεμβάσεις & δευτερολογίες εισηγητών)

Δεύτερη Ημέρα, Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014 (απόγευμα, 6.30’μμ - 10.00’ μμ)

Ενότητα τρίτη:

«Σύγχρονη εργατική τάξη, ως τάξη “για τον εαυτόν της”»

Συντονιστής:�Λαμπρόπουλος�Βασίλης,�πρ.�επίκουρος�καθηγητής�ΤΕΙ�Αθήνας�

Εισηγήσεις 15’

•  Ελαστικές μορφές απασχόλησης και ταξική διαστρωμάτωση, στοιχεία για τις ελληνικές 
περιφέρειες στην περίοδο της κρίσης

Γκιάλης�Στέλιος,�μεταδιδάκτωρ�ερευνητής�Ελληνικού�Ανοικτού�Πανεπιστημίου,�επίκουρος�
καθηγητής�Πανεπιστημίου�Αιγαίου,�καθώς�και�

Κατσαρός�Κυριάκος,�οικονομολόγος,�διδάκτωρ�Πολιτικών�Επιστημών

•  Μετανάστες: το πιο ευάλωτο τμήμα του προλεταριάτου

Καψάλης�Απόστολος,�νομικός-ερευνητής�ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

•  Κοινωνικές πολιτικές και ταξική σύνθεση πριν και μετά το Μνημόνιο

Δημουλάς�Κώστας,�επίκουρος�καθηγητής�Παντείου�Πανεπιστημίου

Διάλειμμα 15’ λεπτών

•  Κοινωνικές συνεργασίες και το θέμα της ηγεμονίας�

Γαβρίλης�Γιώργος,�συνδικαλιστής,�μέλος�ΠΓ�του�ΣΥΡΙΖΑ

•  Μορφές και μηχανισμοί διαμόρφωσης της ταξικής συνείδησης

Μακαρώνας�Κυριάκος,�διδάκτωρ�νομικών�επιστημών,�γ.γ.�του�ΜΑΧΩΜΕ

•  Ταξική πάλη, Εργατικό κίνημα και κοινωνικός μετασχηματισμός 

Νταβανέλος�Αντώνης,�δημοσιογράφος,�μέλος�ΠΓ�του�ΣΥΡΙΖΑ

Συζήτηση 60’ (ερωτήσεις-παρεμβάσεις & δευτερολογίες εισηγητών)

Τρίτη Ημέρα, Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014 (πρωί, 10.30’ πμ - 2.00’ μμ)

Ενότητα τέταρτη:

«Συγκλίσεις και αντιθέσεις εθνικών και υπερεθνικών ελίτ»

Συντονιστής:�Δερμενάκης�Παύλος,�μέλος�ΔΣ�του�ΜΑΧΩΜΕ

Εισηγήσεις 15’

•  Κρίση, σύγχρονος καπιταλισμός και ταξικές ανακατατάξεις

Τσουλφίδης�Λευτέρης,�καθηγητής�Οικονομικών�Επιστημών�Πανεπιστημίου�Μακεδονίας�



•  Χρηματιστικοποίηση και διεθνές χρηματιστικό κεφάλαιο

Σηφάκη�Καπετανάκη�Κατερίνα,�καθηγήτρια�Πανεπιστημίου�Grenoble�Γαλλίας

•  Συσσώρευση, κοινωνικές αντιθέσεις και κοινωνικός μετασχηματισμός

Νικολόπουλος�Ηλίας,�πρ.�καθηγητής�ΤΕΙ�Χαλκίδας

•  Συγκλίσεις και αντιθέσεις κυρίαρχων ελίτ της ευρωζώνης

Κωστόπουλος�Τρύφωνας,�αναπληρωτής�καθηγητής�Παντείου�Πανεπιστημίου

•  Ειδική παρέμβαση: Αντιφατικές ταξικές θέσεις κατά E.O.Wright και νέα ελληνική 
πραγματικότητα

Πουλημάς�Μιχάλης,�υποψήφιος�διδάκτωρ�κοινωνιολογίας�Πανεπιστημίου�Αιγαίου

Συζήτηση 60’ (ερωτήσεις-παρεμβάσεις & δευτερολογίες εισηγητών) 

Τρίτη Ημέρα, Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2014 (απόγευμα, 6.30’ μμ - 10.00’ μμ)

Ενότητα Πέμπτη, Στρογγυλό Τραπέζι:

«Ταξικές συμμαχίες και κυβέρνηση Αριστεράς»

Συντονιστής:�Θεωνάς�Γιάννης,�πρώην�ευρωβουλευτής�

Εισηγήσεις 15’

•  Ταξικές συμμαχίες εργατικής τάξης και το θέμα της ηγεμονίας

Χαραλαμπίδου�Δέσποινα,�βουλευτής�ΣΥΡΙΖΑ,�πρ.�αναπλ.�Γραμματέας�Ε.Κ.�Θεσσαλονίκης

•  Κρατική εξουσία, «κυβέρνηση της Αριστεράς» και εργατική τάξη 

Καλτσώνης�Δημήτρης,�επίκουρος�καθηγητής�Παντείου�Πανεπιστημίου

•  Αριστερή κυβέρνηση, μεταβατικό πρόγραμμα και σοσιαλιστική προοπτική

Τόλιος�Γιάννης,�διδάκτωρ�οικονομικών�επιστημών,�συντονιστής�του�ΜΑΧΩΜΕ

•  Διεθνιστική αλληλεγγύη εργαζόμενων και λαών της Ευρώπης και διεθνώς

Στρατούλης�Τάκης,�βουλευτής�ΣΥΡΙΖΑ�Β’�Αθήνας,�υπεύθυνος�ΕΕΚΕ�Εργασίας

•  Κοινωνική - πολιτική διάσταση της κοινής δράσης των αριστερών δυνάμεων

Βίτσας�Δημήτρης,�Γραμματέας�ΚΕ�του�ΣΥΡΙΖΑ�

Συζήτηση 60’ (ερωτήσεις-παρεμβάσεις & δευτερολογίες εισηγητών)

Mαρξιστικός Xώρος Μελέτης & Έρευνας

Mαρξιστικός Xώρος Μελέτης & Έρευνας
Χορηγός Επικοινωνίας


