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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! 
 

Σίγουρα εξωθεί στην καχυποψία τον µέσο έλληνα πολίτη ο υπέρµετρος ζήλος της κυβέρνησης 
και µέχρι πρότινος και της αντιπολίτευσης για την επικύρωση της αναθεώρησης του άρθρου 16 
του Συντάγµατος. Με το οποιοδήποτε τίµηµα µάλιστα. Είναι αλήθεια ότι εκαντοντάδες φωνές 
διανοούµενων και ακαδηµαϊκών δασκάλων ενώθηκαν µαζί και δεκάδες άρθρα γράφτηκαν 
ενάντια στην επιχειρούµενη αναθεώρηση του άρθρου 16. Επιπρόσθετα, χιλιάδες νέα παιδιά, 
φοιτητές, σπουδαστές και µαθητές εντονότατα διαµαρτυρήθηκαν και διαδήλωσαν την αντίθεσή 
τους στην ίδρυση Ιδιωτικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων. ∆υστυχώς, η «επιβολή» 
στη χώρα µας της ίδρυσης Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων, την παρούσα χρονική στιγµή, δεν µπορεί 
να δικαιολογηθεί σαν κοινωνική ανάγκη, ούτε σαν αποκύηµα διορατικότητας των πολιτικών 
µας. Πόσο µάλλον όταν είναι γνωστό σε όλους τους έλληνες πολίτες ότι το δηµόσιο 
Πανεπιστήµιο νοσεί και διέρχεται µια βαθύτατη κρίση, κι αυτό που πρωτίστως πρέπει να 
κοιτάξει η Πολιτεία είναι το πώς και µε ποιες µεταρρυθµίσεις θα επιτύχει την έξοδο απ’ αυτή 
τη διαβρωτική κρίση. ∆υστυχώς, το πιο ανησυχητικό από όλα ήταν το γεγονός ότι για ακόµη 
µια φορά συµφωνία µεταξύ των πολιτικών δυνάµεων της χώρας σ’ αυτό το µείζον θέµα δεν 
επετεύχθη. Ούτε καν ένας στοιχειώδης συµβιβασµός απόψεων πάνω στα ζητήµατα της 
Ανώτατης Παιδείας. Μάλλον αναδείχθηκε περίτρανα γι’ άλλη µια φορά η δηµαγωγική 
αντιπαράθεση διανθισµένη µε µπόλικο «λαϊκισµό» και «φόβο για το πολιτικό κόστος»! 
Παράλληλα, ένα ακόµη ανησυχητικό φαινόµενο που αναδείχτηκε µέσα από τα παραπάνω ήταν 
το φαινόµενο των καταλήψεων. Καταλήψεις σε ΑΕΙ, καταλήψεις σε ΤΕΙ, καταλήψεις λυκείων 
και γυµνασίων από µαθητές! Και τίθεται εν έτει 2007 το αµείλικτο ερώτηµα: Με ποιο 
δικαίωµα γίνονται οι καταλήψεις των δηµόσιων κτιρίων, των δηµόσιων εκπαιδευτηρίων? Με 
βάση ποια υφιστάµενη νοµοθεσία, νέοι πολίτες και µαθητές – έφηβοι καταλαµβάνουν χώρους 
και κτίρια που δεν τους ανήκουν και διαµαρτύρονται µ’ αυτόν τον έσχατο τρόπο στερώντας 
από συναδέλφους τους το δικαίωµα στη µάθηση κι από τους δασκάλους – καθηγητές τους το 
δικαίωµα στην εργασία, στη διδασκαλία? Με ποιο τρόπο κατοχυρώνεται νοµικά το δικαίωµα 
του οποιοδήποτε να προβαίνει σε κατάληψη χώρων, κτιρίων ή ιδιοκτησίας που εν τέλει δεν του 
ανήκει? ∆εν ζούµε στα δύσκολα χρόνια του 1974 ή στην περίοδο µετά τη µεταπολίτευση µε τα 
γνωστά σ’ όλους «πολιτικά και άλλα προβλήµατα», ζούµε πλέον στο έτος 2007. Τι πάει να πει 
«καταλήψεις»? Οι καταλήψεις πιστεύετε ότι δείχνουν στον πολιτισµένο κόσµο και στους 
Ευρωπαίους φίλους µας τη δηµοκρατία µας? Και τολµούν αυτά τα νέα παιδιά να ονοµάζουν τις 
καταλήψεις «ελευθερία»? Αυτό είναι ελευθερία? Μήπως αυτό είναι στέρηση της ελευθερίας 
των συναδέλφων τους που επιθυµούν ως υπεύθυνα άτοµα να τελειώσουν τις σπουδές τους στην 
ώρα τους? Και που ακούστηκε να γίνονται σήµερα καταλήψεις κι από µαθητές λυκείου και 
γυµνασίου? Μήπως υπάρχει «άσυλο» και στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και δεν το 
γνωρίζουµε? Οι διευθυντές των λυκείων τι κάνουν? Οι καθηγητές τι κάνουν? Η Αστυνοµία τι 
κάνει? Οι γονείς αυτών των παιδιών που πρωτοστατούν στις καταλήψεις τι κάνουν που 



 

βρίσκονται? Υπάρχουν σύλλογοι γονέων και κηδεµόνων και τι έκαναν γι’ αυτό το ζήτηµα? Τι 
πάει να πει «καταλήψεις»? Όλοι µας διαφωνήσαµε και διαφωνούµε έντονα για πολλά άσχηµα 
και απαράδεκτα που γίνονται γύρω µας. ∆ιαφωνήσαµε και διαφωνούµε κάθετα µε την 
αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγµατος, εξοργιζόµαστε και καταγγείλαµε δηµόσια την 
προτεινόµενη από την κυβέρνηση αναθεώρηση του άρθρου 24 («∆άση») του Συντάγµατος, δεν 
κάναµε όµως κατάληψη σε κανένα ∆ηµόσιο χώρο ή κτίριο, δεν κλείσαµε τους δρόµους. 
Υπάρχουν πάρα πολλοί 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, να κάνει απεργία. ∆εν έχει δικαίωµα όµως να κάνει 
καταλήψεις σε χώρους, σε σχολεία, σε εκπαιδευτήρια τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Εδώ µπαίνει 
το ερώτηµα: µ’ όλα αυτά που εν τέλει έγιναν κατά τη διάρκεια των καταλήψεων σε σχολεία 
και σε ΑΕΙ και ΤΕΙ (εξευτελιστικά και µόνο να αναφέρονται τα γεγονότα που καταγράφησαν 
σε πλήθος έγκριτων εφηµερίδων) και µε δεδοµένη την απόλυτη ασυµφωνία - ίσως και 
ανικανότητα - των κοµµάτων εξουσίας στη χάραξη εθνικής στρατηγικής για την Παιδεία, τι 
αισιοδοξία µπορεί να τρέφουµε για το µέλλον µας, για το µέλλον της χώρας µας? Πως ένα 
κράτος δηµοκρατίας και ευνοµούµενης κοινωνίας τα επιτρέπει όλα αυτά? Πως η κοινωνία µας, 
εµείς όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας επιτρέπουµε τέτοιες εκτροπές και ενίοτε τέτοιες 
αθλιότητες? Μήπως τελικά έχει δίκιο ο καθηγητής ∆ηµ. Τσάτσος όταν διαπιστώνει: «..η 
παρακµιακή ελληνική κοινωνία διέρχεται µία φάση κρίσης, όπου αφενός η πνευµατική ηγεσία 
βρίσκεται σε σιωπή και αφετέρου η πολιτική δεν έχει οραµατιστές»… 
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