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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  παρουσίασε 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. 

Την αποψινή εκδήλωση την αφιερώνουμε στη μεγάλη νίκη του λαϊκού κινήματος στο Περιστέρι, που 

κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες εμπόδισε για μια ακόμη φορά την υλοποίηση του εφιαλτικού 

σχεδίου της κυβέρνησης να συγχωνεύσει τέσσερα δημοτικά. Δεν εφησυχάζουμε, επαγρυπνούμε για να 

αντιδράσουμε άμεσα σε οποιαδήποτε μέτρα στοχεύσουν στην παραπέρα υποβάθμιση του δημόσιου 

και δωρεάν χαρακτήρα της παιδείας. 

 Αγωνιζόμαστε για το σχολείο και τον εκπαιδευτικό των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. 

Συνεχίζουμε σταθερά στο δρόμο προάσπισης των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας, των 

εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών που βάλλονται από την υλοποίηση των μέτρων της 

κυβέρνησης- ΕΕ και ΔΝΤ. 

Ο δρόμος που έχουμε ακολουθήσει μέχρι τώρα έχει φέρει αποτελέσματα. Ο αγώνας για το αυτονόητο 

συνεχίζεται: ο αγώνας για την υπεράσπιση του σχολείου των παιδιών μας. Ο αγώνας για να μη μετατραπεί 

το σχολείο σε απρόσωπο εργοστάσιο παραγωγής αμόρφωτων απασχολήσιμων. Για να μη γίνει το σχολείο 

μας διαφημιστική ταμπέλα των χορηγών. Όλοι μαζί θα τους σταματήσουμε 

 

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