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Το Λαϊκό Φροντιστήριο Αλληλεγγύης Καισαριανής απευθύνει κάλεσμα σε όλους τους 
εκπαιδευτικούς που ζουν και δουλεύουν στην περιοχή μας να συμβάλλουν στην λειτουργία του.  

Η λειτουργία του Λαϊκού Φροντιστηρίου Αλληλεγγύης, γεννήθηκε από την ανάγκη να 
στηριχθούν δεκάδες παιδιά λαϊκών οικογενειών της περιοχής μας, που δυσκολεύονται στον 
αγώνα τους για μόρφωση. 

Το Λαϊκό Φροντιστήριο Αλληλεγγύης δεν θέλει να υποκαταστήσει το δημόσιο σχολείο. 
Είναι αντικειμενικά αδύνατον να καλύψει όλες τις ανεπάρκειες και τα προβλήματα του 
εκπαιδευτικού μας συστήματος Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν εθελοντικά βοηθούν τους 
μαθητές να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στα μαθήματα και να συνεχίσουν δυναμικά έως ότου 
πετύχουν τους στόχους τους, παρά τις αντιξοότητες και τα δεκάδες εμπόδια. 

Κάθε χρόνο προστίθενται όλο και περισσότερα εμπόδια στην μόρφωση των μαθητών. 
Αυξάνεται το ποσοστό των παιδιών που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του 
σχολείου με κάποια από αυτά να αναγκάζονται ακόμη και να το εγκαταλείψουν. Τράπεζα 
Θεμάτων, Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, αλλαγές της ύλης στα Λύκεια και τα ΕΠΑΛ, σχολείο – 
επιχείρηση, αξιολόγηση σχολείων και εκπαιδευτικών είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Αυτό 
είναι το σχολείο του 21ου αιώνα για το οποίο πασχίζει η κυβέρνηση της ΝΔ, σε συνέχεια του 
αντιεκπαιδευτικού έργου όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. 

Φέτος η λαϊκή οικογένεια έχει να περάσει πολλές συμπληγάδες πέτρες. Δεν είναι μόνο η 
μόρφωση, είναι και η ακρίβεια, οι ανατιμήσεις σε είδη πλατιάς κατανάλωσης, οι αυξημένοι 
λογαριασμοί και μια σειρά προβλήματα και αδιέξοδα που βάζει το σημερινό σύστημα. 

Σήμερα δεν μπορούμε να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Μαζί με τους αγώνες μας για 
Δημόσιο και Δωρεάν Σχολείο δίνουμε το χέρι σε όποιον έχει ανάγκη. Δίπλα στους μαθητές μας 
στον δικό τους αγώνα και στη μόρφωσή τους. 

Το Λαϊκό Φροντιστήριο αποτελεί έκφραση γνήσιας αλληλεγγύης στα παιδιά όλων των 
οικογενειών που το έχουν πραγματικά ανάγκη. 

Απευθυνόμαστε σε όλους τους εκπαιδευτικούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα,  
εν ενεργεία ή συνταξιούχους που θέλουν να βοηθήσουν,   

να ανταποκριθούν στο κάλεσμά του Λαϊκού Φροντιστηρίου, να επικοινωνήσουν μαζί μας  
και να κάνουν το Λαϊκό Φροντιστήριο Αλληλεγγύης και δική τους υπόθεση. 

Μαζί έχουμε τη δύναμη να δώσουμε αποφασιστική απάντηση στην αντιλαϊκή επίθεση  
που μας στερεί τη ζωή και τη μόρφωση. 
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