
 

Σάββατο 7/9 
10:00περιοδεία στην 

Αγορά του Αλίμου 
(Δωδεκανήσου και 

Ιωνίας) 
19:00 παιχνίδι για 

μαθητές με θέμα την 
εξέλιξη του 

ανθρώπου στην 
περιοχή της 

Κλούβας 
Παρασκευή 

13/919:00 σύσκεψη 
με θέμα: Με τους 

αγώνες, τα όνειρα, 
τη δύναμη μας… 

ʻʻ…Θα χτίσουμε έναν 
κόσμο λέφτερο, 
ανοιχτό, γεμάτο 
ελπίδα…ʼʼ ΤΟΝ 
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ. 

Σάββατο 14/9  10:00 
περιοδεία στα 

μαγαζιά της οδού 
Θουκυδίδου. 

Σάββατο 7/9 
10:30 

περιοδεία στα 
μαγαζιά της 

Αγ. 
Αλεξάνδρου. 

Σάββατο 14/9 
10:30 

περιοδεία στα 
μαγαζιά της 

Αγ. Βαρβάρας. 
19:00 στην 

πλατεία 
Ντάβαρη 

σύσκεψη με 
θέμα: Η ΚΝΕ 
μέσα από τα 

Φεστιβάλ της. 
 

Δευτέρα 2/9 
20:00 περιοδεία 

στην πλατεία 
Τερψιθέας. 

Σάββατο 7/9 
20:00 προβολή 

ταινίας 
«Ημερολόγια 

Μοτοσικλέτας» 
στην αυλή των 
γραφείων του 

ΚΚΕ Βασιλίσσης 
Όλγας και 

Αριστοτέλους . 
Σάββατο 14/9 
19:00 σύσκεψη 
με θέμα: Η ΚΝΕ 

μέσα από τα 
Φεστιβάλ της. 

Πέμπτη 5/9 20:00 
Περιοδεία σε μαγαζιά 
και σε στέκια νεολαίας 

του Μοσχάτου. 
Παρασκευή  6/9 21:00 

Γλέντι 
Τρίτη 10/9 20:00 

περιοδεία στα 
γηπεδάκια ΓΑΣΤ στον 

Ταύρο. 
Σάββατο 14/9 19:30 

στην πλατεία Ατταλείας 
σύσκεψη με μαθητές με 

θέμα: Δεν 
«φτιαχνόμαστε» στα 

μέτρα τους. 
‘’Παλεύουμε για ένα 

κόσμο λέφτερο, 
ανοιχτό, γεμάτο ελπίδα! 

‘’ΤΟΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ 

Παρασκευή 6/9 10:00 
περιοδεία σε στέκια 

νεολαίας της περιοχής. 
Τρίτη 10/9 19:00 

περιοδεία στην πλατεία 
Νέας Σμύρνης. 

Σάββατο 14/9  20:00 
Συναυλία στην πλατεία 

Νέας Σμύρνης. 
Κυριακή 15/9 18:00 
σύσκεψη με θέμα: Με 

τους αγώνες, τα όνειρα, 
τη δύναμη μας… ʻʻ…Θα 

χτίσουμε έναν κόσμο 
λέφτερο, ανοιχτό, γεμάτο 

ελπίδα…ʼʼ ΤΟΝ 
ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ. 

Δευτέρα 16/9 19:00 
περιοδεία σε στέκια 

νεολαίας της περιοχής. 
Τετάρτη 18/9 19:00 

περιοδεία στην πλατεία 
Νέας Σμύρνης. 

Τρίτη 3/9 11:00 
εξόρμηση  στο μετρό 

του Ελληνικού. 
Πέμπτη 5/9  11:00 

εξόρμηση  στο μετρό 
της Αργ/λης. 

Παρασκευή 6/9  20:00 
περιοδεία στις 

καφετέριες της οδού 
Γερουλάνου. 

Παρασκεύη 6/9  19:00 
προβολή της ταινίας 
«Το αγόρι με τη ριγέ 

πιτζάμα». 
Σάββατο 7/9 20:00 
περιοδεία σε στέκια 

νεολαίας της Αργ/λης 
Τετάρτη 11/9 20:00 

περιοδεία στα 
Σούρμενα. 

Παρασκευή 13/9 19:00 
σύσκεψη με θέμα: Με 

τους αγώνες, τα όνειρα, 
τη δύναμη μας,Θα 

χτίσουμε έναν κόσμο 
λέφτερο, ανοιχτό, γεμάτο 

ελπίδα…ʼʼ 

Τρίτη 3/9  19:00 
εξόρμηση στην Αγ. 

Δημητρίου. 
Πέμπτη 5/9 19:00 

εξόρμηση στο 
σταθμό του μετρό 

Δάφνης. 
Σάββατο 7/9 10:00 

περιοδεία στους 
εργαζόμενους του 
Athens Metro mall 

και στις 18:30 
εξόρμηση  στο 

σταθμό του μετρό 
Αγ. Δημητρίου. 

Παρασκευή 13/9  
20:00 σύσκεψη με 
θέμα: Η ΚΝΕ μέσα 
από τα Φεστιβάλ 

της. 

Τετάρτη 4/9 18:00 εξόρμηση  στο 
σταθμό ΗΣΑΠ της Καλλιθέας. 
Τετάρτη 4/9  19:30 στο καφέ 

«Ηλιόπετρα» (Θησέως 99) 
σύσκεψη  με θέμα: Με τους αγώνες, 
τα όνειρα, τη δύναμη μας… ʻʻ…Θα 

χτίσουμε έναν κόσμο λέφτερο, 
ανοιχτό, γεμάτο ελπίδα” 

Σάββατο 7/9 19:00 στο καφέ 
«Ηλιόπετρα» σύσκεψη με μαθητές 
με θεμα: Δεν «φτιαχνόμαστε» στα 

μέτρα τους. 
Κυριακή 8/9 19:00 περιοδεία στην 

πλατεία Κύπρου και σε στέκια 
νεολαίας της περιοχής. 

Τετάρτη 11/9 18:30 
Περιοδεία στα γηπεδάκια στο 

ποτάμι 
Πέμπτη 12/9  20:00 στο καφέ 

«Ηλιόπετρα» σύσκεψη 
των Τζιτζιφιών με θέμα: Με τους 

αγώνες, τα όνειρα, τη δύναμη μας… 
ʻʻ…Θα χτίσουμε έναν κόσμο 

λέφτερο, ανοιχτό, γεμάτο ελπίδα…ʼʼ  
Κυριακή 15/9 19:30 συναυλία στην 

Πλατεία Κύπρου. 
 


