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[4ο Γυμνάσιο, 4ο Λύκειο, 3ο Γυμνάσιο, 3ο 
Λύκειο, 9ο Γυμνάσιο, 19ο Γυμνάσιο, 1ο 
Εσπερινό Γυμνάσιο και Λύκειο Περιστερίου 
είναι μερικά από τα σχολεία που στην 
ειδυλλιακή Ελλάδα του Μνημονίου έχει 
αποφασίσει να κλείσει η κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ. Μπορεί η Αννούλα να έχει πια 
μεταφέρει τις εργασίες της εκεί μακριά, 
δίπλα στο Mall στα πάλαι ποτέ Ολυμπιακά 
Ακίνητα του “εθνικού μας σκοπού”… 
με την ψευδαίσθηση ότι δεν θα το 
φτάνουμε… Αλλά δεν πέτυχε η συνταγή. Το 
καινούριο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας 
φτιάχτηκε φρούριο για να είναι απολύτως 
προστατευμένο από τις διαδηλώσεις, κι ενώ 
συνήθως παραπονιόμαστε ότι δε μας βλέπει 
κανείς όταν κάνουμε συγκέντρωση, εκεί 
η διαδήλωση του ανοιχτού συντονιστικού 
φορέων Περιστερίου , μαζί με φοιτητές από 
το συντονιστικό των Γ.Σ., ΜΠΗΚΑΝ ΜΕΣΑ 
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ… Αυτή τη φορά η πολιτική 
ηγεσία του Υπουργείου δεν είχε παρατάξει 
τα ηρωικά ΜΑΤ απέναντι στους μαθητές… 
και περάσαμε τα σύνορα.

Μπαίνουμε 
στα υπουργεία!!!

Από το άπαρτο κάστρο της Κερατέας μέχρι 
τις μαθητικές καταλήψεις , από   τον αγώνα 
των συμβασιούχων του δήμου της Αθήνας  
μέχρι το κίνημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ που συνεχώς 
μεγαλώνει ένα είναι πλέον σαφές.  Αυτή η 
χρονιά δεν θα είναι η χρονιά των παθών για 
τους εργαζόμενους και τη νεολαία αλλά η 
“ανάσταση” του εργατικού και νεολαιίστικου 
κινήματος.

Η επιμήκυνση αποπληρωμής του ληστρικού 
χρέους δεν είναι τίποτε άλλο παρά επιμήκυνση 
του χρόνου που οι εργαζόμενοι και η νεολαία 
θα υποστούν τα πιο βάρβαρα αντιλαϊκά και 
αντεργατικά μέτρα. Τι σημαίνει αυτό; Από τη 
μια συγχωνεύσεις σχολείων και νοσοκομείων, 
κλείσιμο πανεπιστημίων και ΤΕΙ, περικοπή 
μισθών, κατάργηση συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας, αυξήσεις ορίων συνταξιοδότησης 
και απελευθέρωση των απολύσεων. Και από 
την άλλη εκποίηση του 70% της δημόσιας 
περουσίας με την αναδιάρθρωση των ΔΕΚΟ, 
ξεπούλημα του Ελληνικού, συντριβή του 
κράτους πρόνοιας.

Φέτος το Πάσχα δηλώνουμε οτι ΚΑΜΜΙΑ 
ΧΟΥΝΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΚΗΤΗ!
Οι μαζικές απεργιακές κινητοποιήσεις του 

προηγούμενου διαστήματος, οι απεργίες 
στα ΜΜΜ, στην υγεία, στους ναυτεργάτες, ο 
ηρωικός αγώνας των κατοίκων της Κερατέας, 
η πίστη και η δύναμη των 300 απεργών πείνας 
που νίκησαν και σήμερα ο κοινός αγώνας 
μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών ενάντια 
στις συγχωνεύσεις και το «νέο σχολείο» της 
αγοράς δείχνουν το δρόμο για τη συνολική 
ανατροπή της επίθεσης που έχουν κυρήξει 
κυβέρνηση-ΔΝΤ-ΕΕ στα λαικά και εργατικά 
δικαιώματα!

ΦΕΤΟΣ 
ΤΟ ΠΑΣΧΑ 
ΣΟΥΒΛΙΖΟΥΜΕ  
ΠΑΣΟΚ|ΕΕ|ΔΝΤ!

Κλείνεις 
τα 
σχολεία... 

Είναι οι ίδιοι μαθητές που λίγες μέρες 
νωρίτερα πλάι στους συμμαθητές τους από 
το 3ο Λύκειο οι οποίοι παρέλασαν με «μαύρα 
πουκάμισα» μετέτρεψαν την παρέλαση της 
25ης Μαρτίου σε μια μαχητική διαδήλωση 
ενάντια στις συγχωνεύσεις των σχολείων που 
φέρνει το Μνημόνιο ενάντια στην κυβερνητική 
πολιτική αποδοκιμάζοντας  την υπουργό Α. 
Νταλάρα στέλνοντας της ξεκάθαρο μήνυμα πως 
η κυβέρνηση που συγχωνεύει τις ζωές και τα 
όνειρα μας είναι ανεπιθύμητη στο Περιστέρι.

Είναι ο κοινός ανυποχώρητος αγώνας 
μαθητών-εκπαιδευτικών-γονιών ενάντια στο 
σχολείο της αγοράς  και την πολιτική ΠΑΣΟΚ-ΕΕ-
ΔΝΤ που συνεχίζεται μέσα από το συντονιστικό 
συλλόγων και φορέων σε κάθε σχολείο, σε κάθε 
γειτονιά της πόλης μέχρι την τελική ΝΙΚΗ!

H Αριστερή Κίνηση Περιστερίου είναι μια κίνηση κατοί-
κων του Περιστερίου που αποφάσισαν να πάρουν την 
τύχη της ζωής τους στα χέρια τους. Μια συλλογικότητα 
που στόχο έχει να οργανώσει την ζωή μας ενάντια στην 
αυθαιρεσία του σύγχρονου καπιταλιστικού τρόπου 
ζωής όπως αυτός επιβάλλεται απ τα αφεντικά και το 
αστικό τους κράτος και τους υπηρέτες του: ΜΜΕ, αστυ-
νομία αλλά και τους επίσημους φορείς στον Δήμο μας.

Οι συναντήσεις μας γίνονται στο ΣΤΕ-
ΚΙ, Σαρανταπόρου 74, κοντά στο ΙΚΑ, 
και λειτουργούνε αντιιεραρχικά, αμε-
σοδημοκρατικά απο Περιστεριώτες και 
Περιστεριώτισσες εργαζόμενους, άνερ-
γους, νεολαίους, αγωνιστές.


