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ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ
7 Μάη, 7.00 μμ στον κήπο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων

Ερμού 136 Αθήνα

θα μιλήσουν:

Παναγιώτης Κατσαρός: συν-συγγραφέας του βιβλίου 273+ Ημέρες: Ο ιστορικός αγώνας των
Χαλυβουργών και πρώην απεργός στη Χαλυβουργία Ελλάδος

Μπάμπης Μισαηλίδης: συνδικαλιστής στο χώρο του αεροδρομίου και συγγραφέας του βιβλίου Η εργατική
αντίσταση στην Ελλάδα (1920-1940) προσκληση

«Ένας υπερασπιστής των λαϊκών συμφερόντων αντιδρά σε κάθε εκδήλωση αυθαιρεσίας και καταπίεσης,
όπου και αν παρουσιάζεται.»

Οι συγγραφείς των κειμένων που περιλαμβάνονται στο βιβλίο αυτό –Καρλ Μαρξ, Β.Ι. Λένιν, Λεόν
Τρότσκι, Φάρελ Ντομπς και Τζακ Μπαρνς– αντλούν από τις εμπειρίες του εργαζόμενου λαού μέσα από
πολυετείς επαναστατικούς αγώνες για να μιλήσουν για τα συνδικάτα. Δεν αναφέρονται μόνο στους λόγους
που η συνειδητή προσπάθεια ενδυνάμωσης των συνδικάτων είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της
αγωνιστικής ενότητας και της πολιτικής δύναμης κρούσης της εργατικής τάξης. Εξηγούν επίσης ότι η
προσπάθεια αυτή θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο της οικοδόμησης επαναστατικών προλεταριακών
κομμάτων.

Ωστόσο η δραστηριότητα ενός εργατικού κόμματος ούτε ξεκινά από τα συνδικάτα ούτε καταλήγει σε αυτά.
Ξεκινά με τη διεύρυνση της πολιτικής παρουσίας του κόμματος σε κάθε κατεύθυνση, σε πόλεις, χωριά και
αγροκτήματα. Με την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με κάθε στρώμα των εργαζομένων, των αγροτών
και άλλων ανθρώπων του μόχθου – χωρίς διακρίσεις χρώματος, γλώσσας, θρησκείας ή φύλου. Με τη
διεύρυνση των πολιτιστικών οριζόντων και με τη γνωριμία της ιστορίας και του κόσμου.

Ένας ή μία ‘υπέρμαχος του λαού’ χρησιμοποιεί κάθε εκδήλωση καπιταλιστικής καταπίεσης ως ευκαιρία για
να εξηγήσει γιατί οι εργαζόμενοι και οι σύμμαχοί μας, στην πορεία των αγώνων μας, θα αποδειχθούμε
ικανοί να θέσουμε τα θεμέλια ενός καινούριου κόσμου βασισμένου όχι στη βία και τον ανταγωνισμό, αλλά
στην αλληλεγγύη ανάμεσα στον εργαζόμενο λαό παγκοσμίως.  

Θα τηρηθούν μέτρα προστασίας κόβιντ
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