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Ναι ζηη διαμαρησρία και ηη διαδήλφζη, Ναι ζηην καηαγγελία – ΟΦΙ ζηις καηαλήυεις! 
 

Βηώλνπκε κηα ηεξάζηηα θνηλσληθή θξίζε ζηε ρώξα, πνπ νδήγεζε θαη ζηελ νηθνλνκηθή θξίζε. 

Ζ θξίζε απηή είλαη θαηά ηελ άπνςή καο κνλαδηθή ζηελ Δπξώπε δηόηη έρεη γλσξίζκαηα πνπ 

είλαη ηδηαηηέξσο κνλαδηθά (βι. μνδεύσ-πεξηζζόηεξα-από-ηα-έζνδα-κνπ, δελ-απνδίδσ-ηνπο-

θόξνπο-πνπ-κνπ-αλαινγνύλ, ην-ειιεληθό-θξάηνο-είλαη-ππέξηαηνο-θιέθηεο, ην-ηεξάζηην-θαη-

ζπάηαιν-θξάηνο-δεκηνπξγεί-δηαθζνξά-θαη-έρεη-αλαμηνθξαηία, νη-πνιηηηθνί-καο-είλαη-νη-

πεξηζζόηεξνη-δηεθζαξκέλνη, ε-επηρεηξεκαηηθόηεηα-έρεη-δαηκνλνπνηεζεί, θ.ά.). Ζ θξίζε απηή 

ζήκεξα κεηαθέξεηαη, δπζηπρώο, θαη ζην ζρνιείν, ζην ειιεληθό Λύθεην θαη ην Παλεπηζηήκην 

θαη ζηηο πεξηζζόηεξεο ησλ πεξηπηώζεσλ, ππνθξύπηεη ακηγώο θνκκαηηθά θίλεηξα θαη 

ζπκθέξνληα αλάινγα κε ηε ρξνληθή ζηηγκή θαη κε ην πνηνο είλαη ζηελ εθάζηνηε 

αληηπνιίηεπζε. Ο ιατθηζκόο ζε ζέκαηα εθπαίδεπζεο κεζνπξαλεί. ΄Δηζη, θηάζακε ζήκεξα ην 

2014, ηα θόκκαηα θαη ν θαθώο λννύκελνο ζπλδηθαιηζκόο (θνκκαηηζκόο θαη’ νπζίαλ) λα έρνπλ 

εηζβάιεη θπξηνιεθηηθά κέζα ζηα ζρνιεία καο. Πνπζελά ζηηο αλαπηπγκέλεο ρώξεο ηνπ πιαλήηε 

δελ ζπκβαίλεη απηό. 

 

Έηζη, ε θξίζε νδεγεί θαη ζε αθξαίεο αληηδξάζεηο, εηδηθά ζε ρώξνπο (Λύθεηα, ΑΔΗ) πνπ είλαη 

ζτολεία. Οδεγεί ζε: Καηάιεςε! Καη απηή ζαλ πξάμε, ζαλ ελέξγεηα, είλαη αθξαία, βαζηά 

εθθπιηζηηθή γηα έλα ζρνιείν. Τε ζηηγκή πνπ μεθηλάεη κηα θαηάιεςε ζ’ έλα ζρνιείν, ην 

ζρνιείν ράλεη ην λόεκά ηνπ, δελ είλαη πιένλ ζρνιείν. ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΠΟΤΕ ΤΑ 

ΣΦΟΛΕΙΑ. Τν ζρνιείν είλαη θσηνδόηεο, εζαεί, δελ θιείλεη. Πνηέ! 

 

Τα παηδηά καο, νη καζεηέο καο, εύινγα θαη αηηηνινγεκέλα έζεζαλ ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο 

δηαθσλίεο ηνπο, δηαδήισζαλ θαη δηακαξηπξήζεθαλ γηα όια απηά πνπ ζπκβαίλνπλ. Έζεζαλ ηα 

πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε εθπαηδεπηήξην. Θεσξνύκε όηη δηθαίσο δηακαξηύξνληαη γηα 

ην λέν πείξακα ηνπ Υπνπξγείνπ, γηα ην «λέν Λύθεην κε ηελ ηξάπεδα ζεκάησλ». Άιιν έλα 

θαηλνύξγην πείξακα ζην Υπνπξγείν Παηδείαο όπσο ηα ηόζα άιια πνπ «επηλνήζεθαλ» ζε απηή 

ηε ρώξα ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα. Τη λα γίλεη; Απηό είλαη έλα κεγάιν αλαπάληεην εξώηεκα: Τν 

πην αλεζπρεηηθό, είλαη ην γεγνλόο όηη ζπκθσλία δελ ππάξρεη κεηαμύ ησλ πνιηηηθώλ δπλάκεσλ, 

νύηε θαλ ζηα δεηήκαηα ηεο κέζεο θαη ηεο αλώηαηεο εθπαίδεπζεο …  

 

Εήζακε, όκσο, θη εκείο σο γνλείο ηηο πξόζθαηεο θαηαιήςεηο Λπθείσλ ηεο πόιεο. Καη ηη 

απνηέιεζκα είραλ απηέο; Κανένα (όπσο νη πεξηζζόηεξεο θαηαιήςεηο)! Απιά έθεξαλ πνιύ 

πίζσ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη νδήγεζαλ ζηελ απώιεηα κεγάινπ αξηζκνύ δηδαθηηθώλ 

σξώλ. Δηδηθά γηα ηα παηδηά ηεο Γ’ Λπθείνπ, νη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζα θαλνύλ αξγόηεξα ζηε 

ρξνληά, ελώ ζα έρνπλ κπξνζηά ηνπο θαη ηνλ ηεξάζηην ζθόπειν ησλ παλειιελίσλ εμεηάζεσλ.  

 

Άξαγε, κε πνην δηθαίσκα γίλνληαη νη θαηαιήςεηο ζρνιείσλ ζήκεξα; Με βάζε πνηα πθηζηάκελε 

λνκνζεζία, λένη καζεηέο – έθεβνη (ή θνηηεηέο) θαηαιακβάλνπλ ρώξνπο θαη θηίξηα θαη 



 

 

 

                                       

δηακαξηύξνληαη κ’ απηόλ ηνλ εθβηαζηηθό ηξόπν ζηεξώληαο από ζπκκαζεηέο ηνπο ην δηθαίσκα 

ζηε κάζεζε, θη από ηνπο θαζεγεηέο ηνπο ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία, ζηε δηδαζθαιία; Τη πάεη 

λα πεη «θαηαιήςεηο»; Οη θαηαιήςεηο πηζηεύεηε όηη δείρλνπλ ζηνλ πνιηηηζκέλν θόζκν ηε 

δεκνθξαηία καο; Ούηε γηα αζηείν! Απιά, ηε κέγηζηε θξίζε καο δείρλνπλ ηελ θνηλσληθή θαη ηελ 

αμηαθή. 

 

Υπάξρνπλ πνιινί ηξόπνη γηα λα εθθξάζεη θαλείο ηελ αληίζεηε άπνςή ηνπ, ηελ έληνλε 

δηακαξηπξία ηνπ: κπνξεί λα δηαδειώζεη έληνλα, λα θαηαγγείιεη, λα δηακαξηπξεζεί γξαπηά θαη 

πξνθνξηθά, λα θάλεη απεξγία. Γελ έρεη όκσο δηθαίσκα θαλέλαο λα θάλεη θαηαιήςεηο ζε 

ρώξνπο, ζε ζρνιεία, ζε Λύθεηα, ή ζε ζρνιέο Τξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Κανένας. Τελ εκέξα 

εθείλε πνπ δελ ζα ππάξρεη έλα θόκκα, έλαο «ζπλδηθαιηζηήο», έλαο «δάζθαινο»-πνιηηεπηήο 

κέζα ζην ζρνιείν (ζε θάζε ζρνιείν), ε εθπαίδεπζε ζα έρεη γίλεη πνιύ θαιύηεξε. ΟΦΗ ζηηο 

ΚΑΤΑΛΖΧΔΗΣ. Φηάνει πια! 
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