
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π. Ε.   ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ»

Ακαρνανίας 65 – 121 35                   Τηλ.- Fax : 210 5724139 
 http  ://  www  .  asda  .  gr  /  sdpepe               E-mail: sdpeper@asda.gr

13/6/2013

Οι εργαζόμενοι χρειάζονται τον πολιτισμό 

Όσο κι αν οι καιροί είναι δύσκολοι, όσο και αν το κεφάλαιο και οι υποστηρικτές του 
μας αφαιρούν δικαιώματα και κατακτήσεις, όσο κι αν προσπαθούν να γονατίσουν, να 
συντρίψουν τους εργαζόμενους, να αλλοιώσουν τη συνείδηση της εργατικής τάξης, 
να την ταΐσουν με πολιτιστικά σκουπίδια, δε θα το καταφέρουν.
Γνωρίζουμε ότι η τέχνη, ο πολιτισμός είναι εφόδια, είναι τρόπος σκέψης, είναι στάση 
ζωής.  Γνωρίζουμε  και  αντιστεκόμαστε  στη  σαβούρα,  που  καθημερινά  μας 
κατακλύζει, αφού ο πολιτισμός και η τέχνη στα χέρια τους, έχουν μια και μοναδική 
ερμηνεία: Εμπόρευμα – Κέρδος.
Ο Σύλλογος  Εκπαιδευτικών  Π.Ε.  Περιστερίου  «ΕΛΛΗ ΑΛΕΞΙΟΥ»,  τόλμησε  και 
έκανε βήματα στο δύσκολο αλλά αναγκαίο και σημαντικό χώρο του πολιτισμού.Εδώ 
και  μερικούς  μήνες έχει  συσταθεί  η  Μουσική Ομάδα του Συλλόγου,  η  οποία 
σήμερα  παρουσιάζει την πρώτη της  δουλειά. Δουλειά με μεράκι, δουλειά που 
σβήνει την κούραση της μέρας και που ανοίγει δρόμους για το δυνάμωμα του 
αγώνα. Δουλειά που μας φορτώνει και με άλλα καθήκοντα:

• Να εντείνουμε την πάλη μας για την εξασφάλιση των μορφωτικών και υλικών 
προϋποθέσεων για την ελεύθερη και απρόσκοπτη πρόσβαση του λαού στην τέχνη και 
τον πολιτισμό.

• Την  πάλη  για  τη  διαμόρφωση  υποδομών  και  προγραμμάτων,  που 
αναπτύσσουν την αισθητική καλλιέργεια της νέας γενιάς, συνδέουν τον πολιτισμό και 
την  τέχνη  με  την  ολόπλευρη  ανάπτυξη  και  διαπαιδαγώγησή  της,  δίνουν  στο  νου 
ελευθερία, διάθεση για δράση, διάθεση για ανατροπή του συστήματος, που θέλει να 
αποχαυνώσει τα παιδιά μας.

«Στους καιρούς των αποφάσεων και η Τέχνη πρέπει να αποφασίσει».
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