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Προς τον  
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Επιχειρώντας να σας περιγράψω εν συντομία το ιστορικό και κάποια ιδιαίτερα σημεία 
της κατάληψης του σχολείου μας που βρίσκεται ήδη στην 4η  μέρα της, σας αναφέρω τα 
ακόλουθα: 

     Την Τρίτη 30/10/07, ο ‘αναβρασμός’ των καταλήψεων είχε υπεισέλθει και στο 
σχολείο μας, στην αρχή μέσα από μικρά ‘πηγαδάκια’ των μαθητών και στη συνέχεια ως 
απαίτηση σύγκλησης συνέλευσης με σκοπό την απόφαση κατάληψης του σχολείου. Από 
εδώ και μετά έγινα αυτήκοος μάρτυρας των παρακάτω γεγονότων.  

     Στις 10 το πρωί, στο γραφείο του διευθυντή, ο πρόεδρος του 15/μελούς των μαθητικών 
συμβουλίων,  ζητάει τα κλειδιά του αμφιθεάτρου για να πραγματοποιηθεί εκεί η συνέλευση 
των μαθητών, προκειμένου να πάρουν απόφαση για την κατάληψη. Ο  διευθυντής, στην 
αρχή αρνήθηκε, επικαλούμενος μάλιστα τη μη συγκέντρωση των 2/3 των υπογραφών των 
μαθητών, αλλά ύστερα από λίγο  και παρά την δική μου άρνηση, τελικά παρέδωσε τα 
κλειδιά με σκοπό να γίνει εκεί η συνέλευση των μαθητών, την ώρα της σίτισης τους 
(13.00΄-13.35΄). Ο διαθέσιμος χρόνος δεν έφθασε και έτσι κάλυψε και την 7η ώρα των 
μαθημάτων. Το αποτέλεσμα της συνέλευσης ήταν 162 κατά της κατάληψης και 152 υπέρ, 
μάλιστα το αποτέλεσμα επιδόθηκε και γραπτά στον διευθυντή. 

     Ενώ η κατάσταση στο σχολείο έδειχνε ήρεμη, το επόμενο πρωινό, Τετάρτη 31/10/07, 
πριν την πρωινή συγκέντρωση του σχολείου, ακούγονται φήμες ότι οι επιμένοντες της 
κατάληψης θα μαζέψουν υπογραφές από τους συμμαθητές τους. Το συζήτησα με το 
διευθυντή και τους παρευρισκόμενους καθηγητές και αποφασίσαμε, να μην επιτρέψουμε 
να γίνει αυτή η διαδικασία μέσα στις τάξεις και μάλιστα εν ώρα μαθήματος. Πέρασε η 
πρώτη ώρα μαθήματος και ενώ χτύπησε το κουδούνι για τη δεύτερη ώρα, διαπιστώνω ότι 
μια τετραμελής μαθητική ομάδα  κρατώντας ονομαστικές καταστάσεις των μαθητών, που 
τους έδωσε ο διευθυντής, περνούσε πλέον μέσα από τις τάξεις και μάζευε υπογραφές των 
μαθητών για να «ξαναψηφίσουν» για την κατάληψη έχοντας, όπως μας είπανε, την άδεια 
από τον ίδιο τον διευθυντή! Το αποτέλεσμα μ’ αυτή την «ψηφοφορία» ήταν: 174 υπέρ της 
κατάληψης, 87 κατά και 53 λευκά. Οι καθηγητές, αναχωρήσαμε το μεσημέρι από το 
σχολείο, χωρίς να αντιληφθούμε κάποια άλλη κίνηση των μαθητών.  

     Την επαύριο, το πρωί της Πέμπτης 1/11/07, έγινα αυτόπτης μάρτυρας ενός άλλου 
περιστατικού. Το σχολείο τελεί υπό κατάληψη: λουκέτα, πανώ, οι μαθητές μέσα από τα 
κάγκελα της αυλής και οι πρώτοι καταφθάσαντες καθηγητές απ’ έξω. Κατά συγκυρία, 
έφθασα στο σχολείο στις 8.05 την ίδια ώρα με τον διευθυντή. Πλησιάσαμε  την αυλόπορτα 
και ενώ οι καταληψίες  μαθητές άνοιξαν αμέσως στον επερχόμενο διευθυντή, την έκλεισαν 
απότομα καθώς πλησίασα να περάσω εγώ και οι άλλοι συνάδερφοι. Ζήτησα εξηγήσεις γι 



αυτή τη στάση από τους μαθητές, και διακριτικά από το διευθυντή. Ο διευθυντής όμως 
προχώρησε προς το εσωτερικό του σχολείου, χωρίς άλλη κουβέντα. Σε λίγο ήρθε η 
απάντηση δια στόματος της επιτροπής κατάληψης μεταφέροντας τα λόγια του διευθυντή: 
«αν μπείτε στο σχολείο (κ. καθηγητές) ο διευθυντής  θα σας υποχρεώσει να πάτε για 
μάθημα και έτσι θα σταματήσει η κατάληψή μας». Μεταφέρανε κι άλλες κουβέντες από το 
γραφείο τα παιδιά της επιτροπής... για το πόσο υπεύθυνη είναι η θέση του διευθυντή, πόσο 
πρόσφερε μέχρι τώρα στην ιστορία αυτού του σχολείου  κ.α. που δεν είναι του παρόντος. 

      Την Κυριακή το απόγευμα πέρασα από το σχολείο και διαπίστωσα ότι η κατάληψη είχε 
λήξει. Μάλιστα το αμφιθέατρο ήταν ανοιχτό γιατί επρόκειτο να ανεβεί μια παράσταση από 
τη θεατρική ομάδα του δήμου Πυλαίας. Μ’ αυτή την πεποίθηση (του ανοιχτού σχολείου) 
έφθασα τη Δευτέρα το πρωί στο σχολείο. Μάταια όμως, αφού οι συνάδερφοι και  εγώ 
διαπιστώσαμε το ίδιο σκηνικό (το σχολείο κατειλημμένο, από ελάχιστους μαθητές, αφού 
τα λεωφορεία δεν δρομολογήθηκαν και ο διευθυντής στο γραφείο του εργάζονταν). 
Προκύπτει συνεπώς το ερώτημα: ποιος και με ποιο σκεπτικό ειδοποίησε τα λεωφορεία να 
μην περάσουν αφού η κατάληψη είχε λήξει. Βλέποντας το αδιέξοδο της κατάστασης, 
συζητώντας με τους συναδέρφους μου, αναρωτηθήκαμε γιατί  δεν συγκαλείται  το Σχολικό 
Συμβούλιο για να εξεταστεί το όλο πρόβλημα που προέκυψε. 

Πιστεύοντας ότι η κατάληψη αποτελεί ένα έσχατο μέσο, που «αρμόζει» σε μια 
δημοκρατικά οργανωμένη κοινωνία όταν αυτή έχει εξαντλήσει κάθε περιθώριο πίεσης με 
άλλα μέσα, πιστεύοντας ότι τα αυξημένα προβλήματα των Μουσικών Σχολείων απαιτούν 
συλλογικές διαδικασίες από τους εμπλεκόμενους (μαθητές, γονείς, καθηγητές, διοικητικές 
υπηρεσίες, φορείς μουσικής παιδείας εκτός ΥπΕΠΘ), φρονώ ότι πρέπει να σας ενημερώσω 
κ. Προϊστάμενε και να ζητήσω και τη δική σας συνδρομή στην αποφόρτιση της 
κατάστασης στο Μ.Σ.Θ.  
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