
Πλαίσιο αυτόνομων μαθητικών καταλήψεων 
 

Είναι λογικό οι μαθητές να διαταράσσουμε την κανονικότητα της σχολικής διαδικασίας βάζοντας λουκέτο 
στα σχολεία και προσπαθώντας μ’ αυτόν τον τρόπο να πιέσουμε το κράτος για τις αποφάσεις του και τους νόμους 
που θεσπίζει (μείωση απουσιών, μηχανογραφικό κτλ.) με σκοπό να πάρουμε πίσω κάποια απ’ όσα μας κλέβουν. 
Επίσης είναι απολύτως λογικό και θεμιτό να προβαίνουμε σε καταλήψεις σχολείων με σκοπό να πάρουμε πίσω 
το χρόνο που μας κλέβουν καθημερινά απ’ τις ζωές μας ακόμη και χωρίς αιτήματα. Και εδώ βρίσκεται ο 
πραγματικός κίνδυνος για την εξουσία. Διότι η κατάληψη που δεν απαιτεί από το σύστημα να κάνει παραχωρήσεις 
και να μας δώσει κάποια ψίχουλα απ’ όσα μας χρωστάει, αλλά προτάσσει την άρνηση απέναντι σ’ ένα θεσμό που 
καθημερινά μάς στερεί την ελευθερία είναι πραγματικά επικίνδυνη. Η κατάληψη δεν είναι μια δημοκρατική 
διαδικασία αλλά μια πράξη πολέμου ενάντια στους καθημερινούς καταναγκασμούς των σχολικών κελιών. 
Μέσα απ’ την κατάληψη δίνεται η δυνατότητα να δημιουργηθούν σχέσεις συλλογικότητας και αυτό-οργανωμένης 
δράσης ανάμεσα στους καταληψίες μαθητές (και μιλάμε απ’ τη μεριά των άμεσα συμμετεχόντων) σε αντίθεση με 
τον ατομικισμό που προωθούν τα σχολεία. 
Ακόμη οι μαθητές μπορούμε να αποκτήσουμε γνώσεις μέσα στον ελεύθερο χρόνο (που μας τον προσφέρει η 
κατάληψη) οι οποίες θα στρέφονται ενάντια στη διανοητική εξαθλίωση που επιβάλουν τα σχολεία. Να 
δημιουργήσουμε συνελεύσεις, να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά με τους συμμαθητές μας και χωρίς περιορισμούς 
να αντιληφθούμε πια είναι η θέση μας σαν μαθητές, ποιους έχουμε μαζί μας και ποιους απέναντί μας. 
Εν τέλει η κατάληψη μπορεί να αμφισβητήσει την ύπαρξη του καταπιεστικού μηχανισμού του σχολείου και 
να στραφεί ενάντια στο ίδιο το εξουσιαστικό σύστημα. Στο σύστημα που χρειάζεται δούλους και αφεντικά. 
Τέλος οι καταλήψεις πρέπει να γίνονται από τους ίδιους τους μαθητές και με τα δικά τους αιτήματα και όχι με τα 
αιτήματα των κάθε λογής κομμάτων που κάθε τόσο φροντίζουν να καπελώνουν τους μαθητές βάζοντας τα δικά 
τους αιτήματα στις μαθητικές καταλήψεις.  
 
 
 

• Ούτε μισό ευρώ για τα βιβλία τους.  

Τα σχολικά βιβλία, που είναι αυστηρά επιλεγμένα από το κράτος, προσφέρουν και την ανάλογη ιδεολογία. Το 
κράτος κόβει και ράβει τις γνώσεις η οποίες υπάρχουν μέσα στα σχολικά βιβλία με σκοπό να μας διδάξουν ότι τους 
συμφέρει.  

Φέτος λοιπόν το κράτος έχει την απαίτηση να πληρώσουν οι μαθητές για τα βιβλία  

ή απλά να αρκεστούν με dvd και φωτοτυπίες! 

Εμείς απαντάμε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τους αφήσουμε ανενόχλητους.  

Και αυτό γιατί δεν γουστάρουμε να υποβαθμίζεται ολοένα και περισσότερο η θέση μας σα μαθητές. Εμείς όχι απλά 
δε θα δεχτούμε να πληρώσουμε τα βιβλία τους αλλά αφού μας αναγκάζουν να τα έχουμε (για να μπορέσουμε να 
προχωρήσουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία στην οποία μας έχουν επιβάλλει να βρισκόμαστε) απαιτούμε να μας 
τα δώσουν τσάμπα. Σε καμία των περιπτώσεων δε θεωρούμε τα συγκεκριμένα βιβλία κάτι χρήσιμο γνωσιολογικά ή 
ιδεολογικά για τους νέους. Αντιθέτως βλέπουμε ότι τα βιβλία όπως και η ίδια η εκπαίδευση είναι προπαγάνδα 
υπέρ της εξουσίας. Και αυτός είναι ένας λόγος παραπάνω που δε γουστάρουμε να πληρώνουμε γι’ αυτά. 

 

 

 



Και για να κάνουν και λίγη οικονομία… 

• Συγχωνεύσεις στα Αστυνομικά τμήματα, τα στρατόπεδα, τα υπουργεία… 

Και όχι στα σχολεία 

Το κράτος και οι εξουσιαστές επιτίθενται στους μαθητές με τις συγχωνεύσεις σχολείων που θα επιδεινώσουν την 
καταπίεση και τη ρουτίνα της καθημερινότητας καθώς δημιουργούν έντονες δυσκολίες στη μετακίνηση και 

αυξάνουν τις αποστάσεις και μάλιστα υπό την απειλή της κατάργησης των σχολικών λεωφορείων. Οι χώροι που το 
κράτος πειθαρχεί και καθυποτάζει τους νέους γίνονται όλο και πιο ασφυκτικοί (μαζικό στίβαγμα με πολυάριθμα 
τμήματα και προοπτική κατάργησης μουσικών και αθλητικών σχολείων). Εμείς ως μαθητές, βλέπουμε σε κάθε νέο 
μέτρο που περνάει το κράτος μια ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση της ζωής μας και γι’ αυτό το λόγο δε μπορούμε 

παρά να στρεφόμαστε ενάντιά του. Παρ’ όλα αυτά δεν έχουμε σκοπό να καλλιεργήσουμε ψευδαισθήσεις ούτε να 
πούμε ότι ήταν καλή η δημόσια και δωρεάν παιδεία που ο μόνος σκοπός που είχε και έχει (ακόμα κι όταν 

λειτουργούσε καλύτερα) είναι να παράγει υποταγμένους υπηκόους και πειθαρχημένους εργάτες. Τη στιγμή που 
το κράτος μειώνει όσο μπορεί τις δαπάνες για τη μαζική παραγωγή ηλιθιότητας που λέγεται εκπαίδευση (αφού 

αυτό το έργο το αναλαμβάνουν καλύτερα τώρα πια τα media), δεν αρκεί να στρεφόμαστε μόνο ενάντια στα νέα 
μέτρα αλλά να πολεμάμε με κάθε τρόπο το σύνολο του εκπαιδευτικού συστήματος και όσους το συντηρούν. 

Χρόνια τώρα οι καθηγητές συμμετέχουν κι αυτοί σε αγώνες (όπως οι απεργίες) που μπλοκάρουν τη κανονικότητα 
όχι μόνο της εκπαίδευσης αλλά και του κεφαλαίου γιατί διακόπτεται η παραγωγή της προπαγάνδας που το κράτος 
θέλει να επιβάλει. Μέχρι αυτό το σημείο είμαστε αλληλέγγυοι στον αγώνα το καθηγητών. 

Το πρόβλημα είναι ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των καθηγητών κανένας τους δεν προσπάθησε να αποποιηθεί 
τον εξουσιαστικό ρόλο που του έχει δοθεί. Οι καθηγητές θα έπρεπε να παραμερίσουν λιγάκι τα δίκαια μισθολογικά 
τους αιτήματα (δίκαια όσο δε γίνονται αυτοσκοπός) και να επικοινωνήσουν μαζί μας ως ίσος προς ίσο. Αν 
πραγματικά νοιάζονταν και για εμάς (και όχι μόνο για τους μισθούς) θα μπορούσαν κάλλιστα να απαιτήσουν 
την κατάργηση των εξετάσεων ή τη μείωση της τεράστιας ύλης αλλά και στην πράξη να ανατρέψουν κάποιες 
καταπιεστικές δομές όπως η χρησιμοποίηση του  πληθυντικού, η απόλυτη πειθαρχία στη σχολική ύλη κτλ.. Αν οι 
καθηγητές δε λάβουν υπόψη αυτά τότε θα έχουν για πάντα αυτό τον εχθρικό ρόλο απέναντι στους μαθητές. Το 
ρόλο του εξεταστή, παντογνώστη, τιμωρού… 

 

Ένα νέο σχολείο γεννιέται 

Να πάει στα τσακίδια μαζί με το παλιό 

 

έχουμε πόλεμο εμπρός για καταλήψεις, 

διαδηλώσεις, συγκρούσεις 
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