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Ναι στην έντονη διαµαρτυρία και τη διαδήλωση, Ναι στην αντιπαράθεση απόψεων και 
ιδεών, Ναι στην καταγγελία, Ναι στην απεργία – ΟΧΙ στις καταλήψεις! 

 

Βρισκόµαστε µπροστά στο ξεκίνηµα µιας κοινωνικής επανάστασης. Η µικρή φλόγα που 
υπήρχε έχει ήδη αρχίσει να εξελίσσεται σε φωτιά. Εκατοντάδες φωνές ανθρώπων και κυρίως 
νέων ακούστηκαν στην κοινωνία για αυτά που έχουµε εµείς οι µεγαλύτεροι δηµιουργήσει, για 
τα πρότυπα και τις αρχές που εµείς έχουµε καθιερώσει, για την ποιότητα της ζωής που έχουµε, 
για τη διαφθορά και την αξιακή κρίση που µαστίζει όλη τη χώρα και κυρίως το ίδιο το κράτος, 
για την ανεργία των νέων ανθρώπων, για τα οικονοµικά που µέρα µε τη µέρα γίνονται και ποιο 
ασφυκτικά. Στο Ίδρυµά µας, στο Παράρτηµα Καρδίτσας, επίσης τα παιδιά µας, οι σπουδαστές 
µας, εύλογα και δικαιολογηµένα έθεσαν τους προβληµατισµούς τους, διαδήλωσαν και 
διαµαρτυρήθηκαν για όλα αυτά. Έθεσαν επιπρόσθετα τα προβλήµατα που υπάρχουν στο 
εκπαιδευτήριό µας (σηµ. εκπαιδευτήριο χωρίς προβλήµατα στη χώρα µας δεν υπάρχει! είναι 
όροι συνώνυµοι) και ζήτησαν την υλοποίηση ορισµένων προτάσεών τους. Στη συνέχεια, χωρίς 
διάλογο, χωρίς να συζητήσουν µε τη διοίκηση του Παραρτήµατος και να ζητήσουν αφενός 
εξηγήσεις και αφετέρου να απαιτήσουν τεκµηριωµένα την επίλυση των προβληµάτων αυτών, ή 
ακόµα να επικοινωνήσουν µε τους καθηγητές-υπεύθυνους της κάθε ακαδηµαϊκής µονάδας, 
προχώρησαν σε κατάληψη του Παραρτήµατος Καρδίτσας. Σηµαντικό ωστόσο µέρος των 
θεµάτων που έθιξαν τα παιδιά αποτελούν θέµατα που είτε µπορούν να επιλυθούν µε 
περισσότερο αγώνα και πίεση προς τη διοίκηση του ΤΕΙ Λάρισας, είτε δεν αποτελούν 
προβλήµατα (εξαιτίας της έλλειψης ενηµέρωσης που υπήρχε από τους σπουδαστές µας). Έτσι, 
το Παράρτηµα «νέκρωσε» για 14 ηµέρες, µαθήµατα και εργαστήρια δεν έγιναν, πολλά παιδιά 
έφυγαν για τα σπίτια τους εδώ και 1-2 εβδοµάδες και εκατοντάδες ώρες διδασκαλίας χάθηκαν! 
Ευτυχώς που πριν δυο µέρες δόθηκε η ευκαιρία και υπήρξε η διάθεση από τους εκπροσώπους 
των σπουδαστών να γίνει µια εκτεταµένη σύσκεψη – συζήτηση και να φανεί στο τέλος ότι 
αρκετά από αυτά τα ζητήµατα (που καλώς ετέθησαν από τα παιδιά-σπουδαστές µας) θα 
µπορούσαν να επιλυθούν και χωρίς κατάληψη. Πιθανώς µε άλλους τρόπους, π.χ. µία ηµέρα 
αποχή από τα µαθήµατα, µε ένα συνολικό ψήφισµα προς τη διοίκηση του ΤΕΙ Λάρισας για 
χρηµατοδότηση ορισµένων χρήσιµων προτάσεών τους, µε µία έντονη διαδήλωση. Τονίζουµε 
ότι δεν έχουµε να χωρίσουµε ή να λύσουµε διαφορές µε τα παιδιά-σπουδαστές µας, είµαστε 
δίπλα τους, να τους ακούσουµε, να τους βοηθήσουµε αφού κατανοούµε σε βάθος τους 
προβληµατισµούς και τις έντονες ανησυχίες τους. Πρέπει όµως και αυτοί να µην προβαίνουν 
σε καταλήψεις του ΤΕΙ, δεν είναι αυτός τρόπος διαµαρτυρίας. Κάποτε µπορεί να ήταν, σήµερα 
δεν είναι. Και δεν είναι, γιατί δεν εκφράζει δηµοκρατικό τρόπο διαµαρτυρίας. Με ποιο 
δικαίωµα να γίνονται οι καταλήψεις των δηµόσιων κτιρίων, των δηµόσιων εκπαιδευτηρίων; 
Γιατί µε αυτόν τον έσχατο τρόπο να στερείς από συναδέλφους σου το δικαίωµα στη µάθηση κι 
από τους δασκάλους σου το δικαίωµα στην εργασία, στη διδασκαλία, στην έρευνα, στο 
διοικητικό έργο; Τουλάχιστον (δεν έχουµε παράπονο) µας επέτρεψαν τα παιδιά να 
εργαζόµαστε και να ασκήσουµε το απαραίτητο διοικητικό έργο µας αυτές τις µέρες και να 
διεκπαιρεωθούν εκκρεµότητες που υπήρχαν στις µονάδες. Μία πρόταση: ας καλούν οι 
σπουδαστές µας τους υπεύθυνους των Τµηµάτων στις Γενικές Συνελεύσεις τους για να 



 

 

 

                                       

παρέχονται υπεύθυνες, ορθές και τεκµηριωµένες απαντήσεις στα ερωτήµατά τους και κυρίως 
πλήρης ενηµέρωση. Μην κάνουµε καταλήψεις. Οι καταλήψεις δεν δείχνουν στον πολιτισµένο 
κόσµο τη δηµοκρατία µας και δεν είναι «ελευθερία», είναι στέρηση της ελευθερίας των άλλων. 
Όλοι µας, όλοι οι εκπαιδευτικοί, διαφωνήσαµε και διαφωνούµε έντονα για τα 2-3 απαράδεκτα 
που έγιναν µε τα Ιδιωτικά Κολλέγια, την επιχειρούµενη αναθεώρηση του άρθρου 16 του 
Συντάγµατος κ.α. ∆εν κάναµε όµως κατάληψη σε δηµόσιο χώρο ή κτίριο, δεν κλείσαµε τους 
δρόµους. Υπάρχουν, αγαπητά µας παιδιά, αρκετοί τρόποι να εκφράσει κανείς την αντίθετη 
άποψή του, την έντονη αντιπαράθεσή του, τη διαµαρτυρία του: µπορεί να διαδηλώσει έντονα, 
να καταγγείλει, να διαµαρτυρηθεί γραπτά και προφορικά. ΟΧΙ στις καταλήψεις! 
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