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ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, Α.Σ.Γ.Μ.Ε.
Θέμα: Ψήφισμα ΑΣΓΜΕ
Το Δ.Σ. του Α΄ Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά «Ρήγας Φεραίος»
προσυπογράφει το παρακάτω ψήφισμα της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων
Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ).
ΨΗΦΙΣΜΑ
ΔΕΝ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΟΝΟΥΣ ΤΟΥΣ!
Από την πρώτη στιγμή τόσο για το ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ όσο και για το ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ, η
ΑΣΓΜΕ πήρε ξεκάθαρη θέση τονίζοντας ότι: «το νέο σχολείο είναι πιο παλιό και από το
παλιό, θα αυξήσει τους ταξικούς φραγμούς και την αμορφωσιά, θα μεγαλώσει το χάσμα
μεταξύ της θεωρητικής και πρακτικής γνώσης, ενώ θα στρέψει την πλειοψηφία των παιδιών
από τις λαϊκές οικογένειας στην πρόωρη κατάρτιση και την μαθητεία».
Ιδίως για τις πανελλαδικού χαρακτήρα προαγωγικές εξετάσεις και στις τρεις τάξεις
των ΓΕΛ – ΕΠΑΛ από τράπεζα θεμάτων, είπαμε ότι:
- Δένει πλήρως το Λύκειο στις εισαγωγικές εξετάσεις για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση, το
μετατρέπει σε εξεταστικό κέντρο.
- Έχει τιμωρητικό χαρακτήρα και θα στρέφει την πλειοψηφία των μαθητών στην ψευτοκατάρτιση (ΕΠΑΛ – ΣΕΚ).
- Είναι η χαρά των φροντιστηρίων που θα καθιερωθούν από όλο και πιο μικρή ηλικία.
Φέτος, 2 μήνες πριν τις εξετάσεις έχουμε:
1. Πλήθος ακόμα κενών σε εκπαιδευτικούς σε όλα τα μαθήματα και στα πανελλαδικώς
εξεταζόμενα, με αποτέλεσμα να εντείνονται οι αδικίες μεταξύ των μαθητών.
2. Η τράπεζα θεμάτων είναι ακόμα κλειστή, με αποτέλεσμα κανένας μαθητής ή
εκπαιδευτικός να μη μπορεί να δει και να εξασκηθεί πάνω στο νέο ύφος των ασκήσεων, την
ίδια στιγμή που κάποια μεγάλα φροντιστήρια φαίνεται να έχουν ήδη πρόσβαση.
3. Η σοβαρή καθυστέρηση των όποιων προσλήψεων εκπαιδευτικών να μην επιτρέπει την
ολοκλήρωση της ύλης με παιδαγωγικούς όρους και να γίνεται ένας αγώνας δρόμου χωρίς
προηγούμενο και χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.
Απαιτούμε ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ γονείς, εκπαιδευτικοί και μαθητές, μαζί με όλο τον λαό:
- Οι μαθητές της Α΄ Λυκείου να εξεταστούν όπως και τα προηγούμενα χρόνια με
θέματα που θα βάλει ο διδάσκοντας και όχι με βάση την τράπεζα θεμάτων.

- Οι μαθητές όλων των τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να εξεταστούν σ’
αυτά που έχουν διδαχθεί και όχι σε αυτά που θα έπρεπε να έχουν διδαχθεί.
- Ιδίως για τους περίπου 180 μαθητές της Γ΄ Λυκείου στην σεισμόπληκτη Κεφαλονιά
να εισαχθούν στις ανώτατες σχολές που επιθυμούν χωρίς εξετάσεις.
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ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Θέμα: Ψήφισμα για την καταδίκη των Χαλυβουργών

Καμία δικαστική απόφαση δεν μπορεί να ακυρώσει
τον ηρωικό αγώνα των εργατών της Ελληνικής Χαλυβουργίας
Το Δ.Σ. του Α΄ Συλλόγου Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πειραιά «Ρήγας Φεραίος» καταγγέλλει τη
δικαστική απόφαση που καταδίκασε 24 απεργούς εργάτες της Ελληνικής Χαλυβουργίας σε
ποινές φυλάκισης από 21 έως 23 μήνες. Η απόφαση αυτή είναι άδικη, στρέφεται ενάντια
στο δικαίωμα της απεργίας και έχει στόχο την τρομοκράτηση των εργαζομένων και της
νεολαίας της χώρας και την καταστολή των εργατικών και λαϊκών αγώνων.
Η δικαιοσύνη έδειξε τον πραγματικό της χαρακτήρα, έδειξε δηλαδή ότι στηρίζει τα
συμφέροντα της κεφαλαιοκρατίας σε βάρος των εργατών. Θέλει να δώσει το μήνυμα της
παραδειγματικής τιμωρίας σε όποιον αγωνίζεται για τα συμφέροντα της τάξης του και
συγκρούεται με τους μηχανισμούς της εργοδοσίας. Η προσπάθειά τους όμως θα πέσει στο
κενό.
Ο αγώνας των Χαλυβουργών ξεπέρασε τις πύλες του εργοστασίου, έγινε υπόθεση όλων των
εργατών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε κάθε χώρο δουλειάς και γειτονιά. Στηρίχτηκε
με εκατοντάδες αποφάσεις σωματείων, ομοσπονδιών, επιτροπών ανέργων, μαθητικών και
φοιτητικών συλλόγων.
Ο αγώνας αυτός δε μπορεί να σπιλωθεί από καμία δικαστική απόφαση
Η τρομοκρατία της κυβέρνησης, των δικαστηρίων και των μηχανισμών της εργοδοσίας δεν
μας φοβίζει. Μας πεισμώνει για να δυναμώσουμε την πάλη για τις σύγχρονες ανάγκες μας.
Θεωρούμε χρέος μας να συμπαρασταθούμε στους Χαλυβουργούς και να αναδείξουμε την
ανάγκη της οργανωμένης πάλης, αλληλεγγύης και ενότητας, όπως αναδείχτηκε μέσα από
τον αγώνα τους. Η ζωή και το μέλλον θα κριθούν στους εργατικούς αγώνες.
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