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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

ΨΗΦΙΣΜΑ καταδίκης για την εφαρμογή του δόγματος «Νόμος και Τάξη» της 

κυβέρνησης 

 

Η Γενική Συνέλευση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Καισαριανής καταδικάζει απερίφραστα την 

εφαρμογή του δόγματος «Νόμος και Τάξη» της κυβέρνησης, που αποτελεί συνέχεια και όξυνση τακτικών προηγούμενων 

κυβερνήσεων, σε όλους τους τομείς της κοινωνίας και μέσα σε αυτούς και στην παιδεία.  

Μετά τις αλλαγές που επιφέρει στην παιδεία, την κατάργηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου -που στην 

πραγματικότητα στοχεύει το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα- και τις εφορμήσεις μέσα σε πανεπιστημιακά ιδρύματα, σειρά 

είχε το απρόκλητο ξύλο που έφαγαν οι φοιτητές που διαδήλωναν στο Καβούρι, στη σύσκεψη των Πρυτάνεων και 

περιστατικά αστυνομικής βίας που είδαν το φως της δημοσιότητας.  

Η εμπορευματοποίηση της παιδείας, η ανάγκη τους για επιτάχυνση της εισόδου μεγάλων επιχειρήσεων και 

ομίλων μέσα στα σχολεία όλων των βαθμίδων και η άμεση σύνδεση των Πανεπιστημίων με τις επιδιώξεις της αγοράς, 

οδηγούν και την σημερινή κυβέρνηση να οξύνει την αντίδρασή της με τους κατασταλτικούς μηχανισμούς της.  

Όλοι οι γονείς εργαζόμενοι, άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι, βιώνουμε καθημερινά στο πετσί μας τις 

επιχειρούμενες αλλαγές για χάρη της επονομαζόμενης «Ανάπτυξης», η οποία στηρίζεται και προϋποθέτει τη δική μας 

αφαίμαξη. Οι ίδιοι που στερούν από τα παιδιά μας τα στοιχειώδη δεν μπορεί να κόπτονται για το μέλλον τους. Ο 

χορτάτος δεν συμπονά τον πεινασμένο. Έχουμε εμπειρία και μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα πίσω από τα 

προσχήματα.  

Μπορεί να έχουν ένα κρατικό κατασταλτικό μηχανισμό που λειτουργεί ως «ασπίδα» των κερδών, ενάντια στις 

διεκδικήσεις για καλυτέρευση των όρων ζωής του λαού, αλλά το δίκιο και οι ανάγκες των πολλών δεν μπορούν να 

φιμωθούν. Τελικά, εμείς έχουμε την πραγματική δύναμη! 

 

 

Το δόγμα Νόμος και Τάξη δεν θα περάσει! 

Η Παιδεία δεν είναι για ξεπούλημα! 

 

 

Καισαριανή, 21 Δεκεμβρίου 2019 
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