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Οι εθελοντές εκπαιδευτικοί του Λαϊκού Φροντιστηρίου Αλληλεγγύης Καισαριανής, όπως και 
πέρσι έτσι και φέτος, δεσμεύονται να στηρίξουν τα παιδιά της περιοχής μας, που κάτω από τις δυσκολίες 
και τα δεκάδες αδιέξοδα που τους βάζει το σημερινό σύστημα, προσπαθούν να μορφωθούν. 

Το κόστος ζωής που ολοένα μεγαλώνει, η ακρίβεια, ο πόλεμος, η ενεργειακή φτώχεια έρχονται να 
προστεθούν στο ήδη δυσβάστακτο κόστος της εκπαίδευσης των παιδιών μας.  

Δε θα κάτσουμε με σταυρωμένα χέρια! 

Όπλο μας η αλληλεγγύη! Το Λαϊκό Φροντιστήριο Αλληλεγγύης Καισαριανής, αποτελεί έκφραση 
γνήσιας ταξικής αλληλεγγύης στα παιδιά των εργατικών-λαϊκών οικογενειών. Γεννήθηκε από την ανάγκη 
να στηριχθούν δεκάδες παιδιά λαϊκών οικογενειών στην περιοχή μας  που δυσκολεύονται στον αγώνα 
τους για τη μόρφωση που δικαιούνται. 

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. 

Καλούμε όλους τους γονείς των λαϊκών οικογενειών,  να έρθουν σε επαφή μαζί μας και να 
εγγράψουν τα παιδιά τους. Στεκόμαστε  στο πλευρό όσων το έχουν ανάγκη, αυξάνοντας με 
απαιτητικότητα  τη δράση του Λαϊκού Φροντιστηρίου προσπαθώντας  να δημιουργήσουμε  όρους και 
προϋποθέσεις ώστε οι μαθητές και οι μαθήτριες  μας, να συνεχίσουν να ονειρεύονται το μέλλον τους.  

Οι επιτυχίες των μαθητών και μαθητριών μας τα προηγούμενα οχτώ χρόνια λειτουργίας του  το 
αποδεικνύουν! 

Καλούμε επίσης τα σωματεία, συλλόγους γονέων, την Ένωση Γονέων και τους φορείς της 
περιοχής μας να στηρίξουν με κάθε τρόπο αυτήν την προσπάθεια και να ενημερώσουν τα μέλη τους. 

 

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ. 
 

Οι εγγραφές θα γίνονται στον χώρο  
των Σωματείων Συνταξιούχων Καισαριανής, 
Ερυθρού Σταυρού 3, στις 7, 8 & 9 Σεπτέμβρη 
και ώρες 6.00 μ.μ. έως  8.00 μ.μ.   
αποκλειστικά από κηδεμόνα του μαθητή  
με την έγγραφη συγκατάθεσή του.   

 

Η έναρξη των μαθημάτων θα ανακοινωθεί  
τις επόμενες ημέρες, μαζί με το ακριβές 
ωρολόγιο πρόγραμμα. 

Τέλος, καλούμε όλους τους εκπαιδευτικούς 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που ακόμη δεν το 

έχουν κάνει, να βγουν μπροστά και να 
πλαισιώσουν το Λαϊκό Φροντιστήριο 
Αλληλεγγύης, ώστε να μεγαλώσει ο αριθμός των 
προσφερόμενων μαθημάτων, αλλά και να 
καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν από τα 
δεδομένα που δημιουργούν τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα. 
 

Για πληροφορίες,  γονείς και εκπαιδευτικοί 
μπορούν να απευθυνθούν : 

Αθηνά Δάρα: 6942031207 
Απόστολος Κοπριτέλης: 6974732346 
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