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Ένα από έθιμα των σχολικών χρόνων που περνάνε από τάξη σε τάξη είναι και οι καταλήψεις
σχολικών κτηρίων κυρίως στα λύκεια της χώρας κατά τον μήνα Νοέμβριο και πάντα πριν
από τη 17 Νοεμβρίου την γιορτή του πολυτεχνείου.

Οι καταλήψεις έχουν ως αφορμή το τρέχον εκπαιδευτικό σύστημα. Στην Ελλάδα το
εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα σχολεία αλλάζει κάθε φορά που αλλάζει ο υπουργός
παιδείας.

Είναι απαραίτητο οι έφηβοι να δοκιμάζουν την επαναστατική τους διάθεση και την
υπηρέτηση του «όχι», αυτό το εκμεταλλεύονται οι οργανωμένες νεολαίες και μαζί με τα
εκπαιδευτικά προβλήματα η κατάληψη παίρνει και την μορφή διαμαρτυρίας για την
εκάστοτε κυβερνητική πολιτική, την τρόικα τελευταία, τον καπιταλισμό και πολλές ακόμη
έννοιες που αφορούν την κοινωνία και συνεπώς και τους εφήβους.

Πριν λίγα χρόνια μια μαθήτρια που ρώτησα γιατί οι κατάληψη του σχολείου της δεν χρονικό
όριο μου απάντησε «γιατί οι γονείς μου είναι και οι δύο άνεργοι». Δεν ξέρω εάν έλεγε
αλήθεια αλλά είναι σαφές ότι κάποιον ήθελε να τιμωρήσει.

Ποιος όμως τιμωρείται από την μακροχρόνια κατάληψη των σχολείων;

Τα μαθήματα που χάνονται στην τρίτη λυκείου δεν ενδιαφέρουν τους μαθητές της γιατί ότι
έχει να κάνει με τις πανελλαδικές εξετάσεις είναι πρόβλημα των φροντιστηρίων και όχι της
ύλης του σχολείου.
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Οι μαθητές της δευτέρας λυκείου που συνήθως αναλαμβάνουν και την πρωτοβουλία των
καταλήψεων μέχρι πρότινος εξετάζονταν σε όση ύλη κάναν στα σχολεία. Αρά όσο
λιγότερες μέρες μάθημα τόσο λιγότερη ύλη. Από φέτος όμως θα έχουν να αντιμετωπίσουν
και τα θέματα από την γνωστή τράπεζα του υπουργείου. Αλλά και αυτό δεν πειράζει γιατί
στα φροντιστήρια δεν γίνονται καταλήψεις.

Οι καταλήψεις φέτος θα έρθουν αντιμέτωπες με τις εισαγγελικές αρχές. Μαθητές που θα
βρίσκονται σε υπό κατάληψη σχολείο θα συλλαμβάνονται και μετά θα συλλαμβάνονται και
οι γονείς τους για παραμέληση ανηλίκου γιατί η κατάληψη δημοσίων κτηρίων είναι
παράνομη πράξη. Βούτυρο στο ψωμί, λέω εγώ τουλάχιστον για τους οργανωμένους που θα
καταγγείλουν τον αυταρχισμό της κυβέρνησης και καλά θα κάνουν και θα δείχνουν ποιο
έντονα ποιους τελικά θα πρέπει οι έφηβοι να αντιμάχονται.

Από τις μακροχρόνιες καταλήψεις δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτε ειδικά οι μαθητές που
πρωτοστατούν. Το μήνυμα που θα ήθελαν οι μαθητές να σταλεί στέλνεται και με αποχή από
τα μαθήματα δυο-τριών ημερών. Αποκεί και πέρα είναι κάτι μεταξύ κοπάνας, πλάκας,
ξενύχτι στο σχολείο και επαναστατικής πρακτικής για τους οργανωμένους μαθητές και
τους καθοδηγητές τους.

Την ευθύνη για την ελληνική παιδία και την ποιότητα της την έχουν τα όλα τα κόμματα που
σκόπιμα δεν μπορούν μα συμφωνήσουν σε ένα διαχρονικό εκπαιδευτικό σύστημα ,οι
καθηγητές που ποτέ δεν αντέδρασαν ουσιαστικά στο περιεχόμενο των μαθημάτων ενώ
αντιδρούν εντονότατα στην αξιολόγησή τους και οι γονείς που επιτρέπουν σε όλους αυτούς
να συνεχίζουν να απαξιώνουν την εκπαίδευση και την μόρφωση των παιδιών τους και
αποδέχονται τα φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα μαθήματα ως μέρος της εκπαίδευσης των
παιδιών τους.
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