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Παρά τα παχιά λόγια και τις «ενέσεις ελπίδας» 
Σαμαρά και Βενιζέλου ότι «τα δύσκολα πέρασαν» και 
ότι επιτέλους βαδίζουμε στο δρόμο της ανάπτυξης, η 
πραγματικότητα παραμένει τραγική και αμείλικτη για 
τον κόσμο της δουλειάς: κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή 
Ένωση και ΔΝΤ εξακολουθούν να βυθίζουν την 
κοινωνία στη φτώχεια και την εξαθλίωση με 
περισσότερες απολύσεις, φόρους, ανεργία, μειώσεις 
μισθών, πλειστηριασμούς, χαράτσια, διάλυση υγείας 
και παιδείας, σιδερένια πυγμή σε όποιον προσπαθεί 
να αντισταθεί... 

Η νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση (το «νέο» 
λύκειο) υπόσχεται πλήρη απαξίωση του δημόσιου 
σχολείου, κατάργηση κάθε έννοιας δωρεάν παιδείας, 
ένταση των ταξικών φραγμών, μετατροπή του 
σχολείου σε ακόμα μεγαλύτερο εξεταστικό κάτεργο, 
μετατροπή των μαθητών σε πελάτες των ιδιωτικών 
σχολών και ΙΕΚ.  

Η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι ένα μεγάλο 
μέρος των μαθητών, ειδικά σε λαϊκές περιοχές όπως 
το Περιστέρι, θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν το 
σχολείο για να γίνουν μια ώρα αρχύτερα φθηνό, 
ανασφάλιστο εργατικό δυναμικό χωρίς δικαιώματα. 

Σε αυτή την πραγματικότητα θέλουμε να 
αντισταθούμε και σε αυτό τον σκοπό θέλουμε να 
συμβάλλει και η Εργατική Λέσχη Περιστερίου. Τα 
δωρεάν μαθήματα σε μαθητές που τα έχουν ανάγκη 
είναι ένα πρώτο –και όχι το μόνο– βήμα.  

Δεν φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε 
ένα «τσάμπα φροντιστήριο». 
Επιδιώκουμε να γίνουμε ένα άλλο 
παράδειγμα ζωής και αγώνα, να 
δείξουμε ότι μόνο όταν οι άνθρωποι 

οργανώνονται και αγωνίζονται μπορούν να 
βελτιώσουν τη ζωή τους.  

Δεν περιμένουμε από κυβέρνηση, κράτος, 
εκκλησία και δήμο να λύσουν το πρόβλημα 
επιβίωσης του λαού, γιατί είναι εκείνοι που το 
δημιουργούν. Πολύ περισσότερο δεν έχουμε να 
ελπίζουμε από τις ΜΚΟ, τη φιλανθρωπία τύπου ΣΚΑΪ, 
την «εταιρική κοινωνική ευθύνη» του ΣΕΒ. Θέλουν 
έναν λαό επαίτη και ζητιάνο χωρίς αξιοπρέπεια, που 
θα τον κάνουν ό,τι θέλουν για ένα ξεροκόμματο. 

Είμαστε εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι που 
αγωνιζόμαστε, απεργούμε, διαδηλώνουμε. 
Δεν θέλουμε να μοιράσουμε τη φτώχεια 
μας! Γνωρίζουμε πως ελπίδα για μια 
καλύτερη ζωή είναι στους αγώνες για την 
ανατροπή τους! Διεκδικούμε τον πλούτο 
που εμείς οι εργαζόμενοι δημιουργήσαμε και που 
μας κλέβουν το κεφάλαιο και οι κυβερνήσεις του. 
Γνωρίζουμε ότι συνώνυμα του αγώνα είναι η 
οργάνωση και η αλληλεγγύη. 
 
Δίνουμε το χέρι σε όποιον σηκώνεται! 

Σφίγγουμε το χέρι του διπλανού μας. Του 
απολυμένου, του άνεργου, του εργαζόμενου που του 
μείωσαν τον μισθό του, που του κόβουν το ρεύμα, 
που δεν μπορεί να στηρίξει οικονομικά τα παιδιά του 
στη μάχη για τη μόρφωση και την πρόσβαση στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο αγώνας για την 
υπεράσπιση της δημόσιας, δωρεάν παιδείας περνά 
από τη μάχη για την ανάδειξη της συλλογικότητας, 
της αλληλεγγύης, της κριτικής σκέψης και του αγώνα. 

Η Εργατική Λέσχη Περιστερίου συντάσσεται με 
την εκπαιδευτική κοινότητα και τους αγώνες της. Θα 
συμβάλλει με όλες της τις δυνάμεις σε ένα μέτωπο 
αγώνα στο Περιστέρι, μαζί με τους μαθητές, τους 
εκπαιδευτικούς και τους γονείς, για να μην κλείσει 
κανένα σχολείο, να μην περάσει καμιά συγχώνευση, 
να μην βρεθεί κανένα παιδί έξω από το σχολείο.  

Ωστόσο, την ίδια στιγμή που αγωνιζόμαστε για 
την παιδεία των αναγκών μας, δεν  μπορούμε να 
επιτρέψουμε να μένουν τα παιδιά των φτωχών 
οικογενειών της πόλης μας εκτός εκπαίδευσης, εκτός 
ΑΕΙ και ΤΕΙ. Με τη συλλογικότητα θα απαντήσουμε 
στις «ίσες ευκαιρίες» της αγοράς. 
 

 Τα μαθήματα απευθύνονται σε μαθητές 
δημοτικού με μαθησιακές δυσκολίες, καθώς και 
σε μαθητές γυμνασίου και λυκείου των οποίων 
οι γονείς είναι άνεργοι, υποαπασχολούμενοι, 
χαμηλόμισθοι. Πιστεύουμε ότι με αυτό τον 
τρόπο –με συλλογική οργάνωση και 
αλληλοβοήθεια– θα συμβάλλουμε ουσιαστικά 
στον καθημερινό αγώνα κάθε οικογένειας να 
ζήσει με αξιοπρέπεια. Γιατί για μας αλληλεγγύη 



δεν είναι να «συμπονάμε το διπλανό», αλλά να 
αγωνιζόμαστε μαζί του για τα κοινά μας 
δικαιώματα. 

 Παράλληλα καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς 
–δασκάλους και καθηγητές– που θέλουν να 
συμβάλλουν σε αυτό το σκοπό προσφέροντας 
διδακτικό έργο να έρθουν σε επικοινωνία μαζί 
μας. 

 

 

Μπορούμε να κερδίσουμε αυτά που μας ανήκουν μόνο αν τα διεκδικήσουμε οργανωμένα 
και συλλογικά. 

Οργανώσου στην Εργατική Λέσχη 
 

Οι εργαζόμενοι δημιουργούμε τη δική μας μορφή 
οργάνωσης αγώνα και αλληλεγγύης, σε μια εποχή 
όπου η ανθρώπινη αξιοπρέπεια κοστίζει ακριβά, δεν 
υπάρχουν πλέον άλλα περιθώρια. Όλοι εμείς, οι 
εργαζόμενοι, οι ελαστικά απασχολούμενοι και οι 
άνεργοι συγκροτούμε εργατική λέσχη στο Περιστέρι 
όπου μένουμε και εργαζόμαστε. Καλούμε τον κόσμο 
της εργασίας, τους νέους, τους άνεργους, τους 
μετανάστες του Περιστερίου να συμμετάσχουν 
ενεργά στη δημιουργία Εργατικής Λέσχης στην πόλη 
μας. 

Συνδικάτο Πόλης: Συσπείρωση όλων των 
εργαζομένων και των ανέργων στη γειτονιά. 
Επιδιώκουμε να αποτελέσουμε έναν χώρο 
οργάνωσης σε τοπικό επίπεδο των εργαζομένων 
ανεξάρτητα από την εργασιακή τους σχέση, το 
χρώμα, το φύλο ή τη θρησκεία, που στόχο θα έχει 
την αποτελεσματικότερη προώθηση της συλλογικής 
τους δράσης απέναντι στην επίθεση που δέχονται. 
Αγωνιστική δράση ενάντια στην εργοδοτική χούντα: 
Στήριξη σε εργαζομένους που είναι σε αντιπαράθεση 
με το αφεντικό, αγώνας ενάντια σε απολύσεις και 
αυθαιρεσίες, απεργίες, ενημέρωση για τα εργατικά 
δικαιώματα. 

Ταξική αλληλεγγύη: Αναπτύσσουμε την 
αλληλεγγύη μέσα στην τοπική κοινωνία και να 
στηρίξουμε τα μέλη της στην επιβίωση μέσα στην 
κρίση. Προωθούμε την εργατική αλληλεγγύη για την 
υπεράσπιση κάθε αδύνατου εργαζόμενου, όχι με τη 
λογική της φιλανθρωπίας και την ανάθεσης αλλά με 
τη δημοκρατική ουσιαστική συμμετοχή όλων όσοι 
εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία.  

Πολιτισμός και μόρφωση των “κάτω”: Η Λέσχη 
για τον εργαζόμενο και τα παιδιά του και οργανώνει 
ομάδες μόρφωσης και μαθημάτων σε παιδιά που δεν 
έχουν πόρους για ιδιαίτερα και φροντιστήρια. στα 
πλαίσια της. Στη Λέσχη διαμορφώνουν οι ίδιοι οι 
εργαζόμενοι τον δικό τους πολιτισμό και 
αναδεικνύουν τον πολιτισμό της χειραφέτησης και 
των αγωνιστικών παραδόσεων τους. 

  

 
 

"H κοινωνία δε χτίζεται σε μια παλάμη που ζητιανεύει,  
αλλά σε αυτή που σφίγγεται σε μια γροθιά" 

τηλ. επικοινωνίας: 6930246452, ergatikilesxiperisteriou@gmail.com 

Σάββατο 25 Ιανουαρίου στις 6 μμ καλούμε γονείς, μαθητές, καθηγητές 
σε εκδήλωση – συζήτηση για την οργάνωση των μαθημάτων 

στην Εργατική Λέσχη Περιστερίου, Θηβών 227. 
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