
Πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι εγχώριες παραγωγικές δυνατότητες 
προς όφελος της κοινωνίας;

Η ΚΝΕ διοργανώνει workshop στο Φοιτητικό Στέκι του 46ου Φεστιβάλ 
ΚΝΕ-Οδηγητή, απευθυνόμενη σε φοιτητές, μεταπτυχιακούς, υποψή-

φιους διδάκτορες και νέους ερευνητές.
Το workshop θα περιλαμβάνει εργασίες γύρω από τα ερωτήματα:

· Το παράδειγμα της ΛΑΡΚΟ.

· “Ευφυής” γεωργία και κτηνοτροφία. 
Η αξιοποίηση της επιστήμης και της τε-
χνολογίας στην αγροτική παραγωγή.

· Οι εφαρμογές της “ψηφιακής οικονο-
μίας”. Το παράδειγμα της τηλεργασίας. 

· “Πράσινη ανάπτυξη”. Είναι η λύση για 
την προστασία του περιβάλλοντος;

Η κοινωνία του κέρδους, μέσα από την πανδημία.

· Βάζοντας τις ανθρώπινες ζωές πάνω 
από τα κέρδη... Ποιο είναι το πραγματι-
κά “ανθρωποκεντρικό” μοντέλο διαχεί-
ρισης μιας πανδημίας;

· Φαρμακευτικές εταιρείες, έρευνα και 
κυβερνήσεις... Πόλεμος με έναν “αό-
ρατο” εχθρό ή πόλεμος συμφερόντων;

· Ποιο είναι το “φάρμακο”, για μια 
κοινωνία χωρίς κρίσεις;

Σε μια κοινωνία που δε μας αφήνει να ανασάνουμε...

· Πόσο ελεύθεροι είμαστε στην αστι-
κή δημοκρατία;

· Πώς θα δώσουμε τέλος στον ρα-
τσισμό και τις διακρίσεις γύρω μας;

· Μπορεί να υπάρξει ειρηνική συνερ-
γασία μεταξύ κρατών;

· Μπορούν οι “ευαισθησίες’’ του αστι-
κού κράτους να εξασφαλίσουν την 
ισότιμη θέση της γυναίκας σήμερα;

WORKSHOP ΤΗΣ ΚΝΕ 
· ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΣΤΕΚΙ ·



Τα ερωτήματα αυτά αποτελούν πρόκληση για κάθε νέο επιστήμονα! 
Σε καλούμε να συμμετέχεις κι εσύ!

Φ τιάξε τη δική σου ομάδα με το θέμα που σε εμπνέει, αγγίζει το αντικεί-
μενο σπουδών σου, τα ενδιαφέροντα και τις ανησυχίες σου. Συζήτα 

το με τους συμφοιτητές, τους συναδέλφους σου, αναζήτησε στοιχεία, μάθε!

Δες το αλλιώς, πέρα από τα όρια της σημερινής κοινωνίας!

Ειδικά σήμερα, ανοίγονται μπροστά μας όλες οι δυνατότητες! Μέσα από 
τις σπουδές μας ερχόμαστε σε επαφή με τον πλούτο της ανθρώπινης γνώ-
σης, παρακολουθούμε ραγδαίες εξελίξεις στο επιστημονικό μας αντικείμε-
νο, νέα ανεξερεύνητα πεδία και προκλήσεις.
Αυτές οι δυνατότητες, η επιστήμη και η νέα τεχνολογία, στα χέρια της αστι-
κής τάξης μετατρέπονται σε εργαλείο για την εξασφάλιση του μέγιστου 
καπιταλιστικού κέρδους. Το κέρδος μπαίνει εμπόδιο στην αξιοποίησή τους 
προς όφελος της κοινωνίας, στο ύψος των απαιτήσεων του 21ου αιώνα.

Δώσε απαντήσεις σε αυτά 
που φαντάζουν αδιέξοδα για το λαό!

Με τη ματιά μας στη σοσιαλιστική κοινωνία, με όπλο το Πρόγραμμα 
και τις επεξεργασίες του ΚΚΕ, την καθημερινή μας πάλη να ζήσουμε 
και να σπουδάσουμε καλύτερα, είμαστε βέβαιοι ότι οι νέοι κομμου-
νιστές και προοδευτικοί επιστήμονες μπορούμε να συμβάλλουμε να 
δοθούν απαντήσεις σε ορισμένα από τα ερωτήματα της γενιάς μας!

Όροι συμμετοχής

· Το Workshop θα περιλαμβάνει παρουσίαση ομαδικών εργασιών, με τη μορφή που 
θα επιλέξει κάθε ομάδα (powerpoint, βίντεο κ.λπ.)
· Η διάρκεια κάθε παρουσίασης θα είναι 20΄.
· Η δήλωση συμμετοχών θα είναι μέχρι τις 6/9/20 μέσω των Οργανώσεων και του 
e-mail της ΚΝΕ: kne@kne.gr


