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Οι εισηγήσεις του Φεστιβάλ του Ελεύθερου Κοινωνικού Χώρου 

Σχολείο που ακολουθούν είναι προϊόν συλλογικής δουλειάς και 

συνδιαμόρφωσης των ατόμων της συνέλευσης. 
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Πρόλογος 

 

Το τέλος της άνοιξης του ’17 θα λέγαμε πως βρήκε τον Ελεύθερο 

Κοινωνικό Χώρο Σχολείο τόσο σε μία γνώριμη θέση όσο μπροστά 

και σε μία απάτητη διαδρομή. Από τη μία εν μέσω πολιτικών 

σκοπιμοτήτων των παρατάξεων του Δήμου Θεσσαλονίκης σχετικά με 

το ζήτημα στέγασης του 12ου δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης1, 

και από την άλλη μπροστά στην πρόκληση της υλοποίησης ενός 

δύσκολου έργου: αυτού της δημιουργίας μίας αυτοοργανωμένης 

δομής υγείας που θα προσφέρει πρωτοβάθμια περίθαλψη σε όποιον 

και όποια το έχει ανάγκη. 

 Εντός αυτού του πλαισίου, το Φεστιβάλ αποτέλεσε μία ακόμα 

αφορμή ώστε οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στο Σχολείο 

να κοινωνήσουν την καθημερίνη τους δράση εντός του χώρου, να 

γνωστοποιήσουν τα πολιτικά τους σκεπτικά, να προτείνουν έναν 

διαφορετικό τρόπο κοινωνικής θέσμισης και μία διαφορετική 

κουλτούρα ζωής. 

 Το τριήμερο 1, 2 και 3 Ιουνίου αποτέλεσε το συμπύκνωμα των 

μικρών και μεγάλων αγώνων που όλοι και όλες μας δώσαμε μεσ’ τη 

χρονιά, είτε ατομικά είτε συλλογικά. Από τη μεγάλη πορεία στη 

γειτονιά του Φαλήρου μαζί με τους συντρόφους και τις συντρόφισσές 

μας για την υπεράσπιση του Ε.Κ.Χ. Σχολείο αλλά και όλων των 

απελευθερωμένων χώρων, μέχρι τις πολιτικές εκδηλώσεις και τα 

πολιτιστικά δρώμενα, σίγουρα πήραμε πολλά για τις προκλήσεις που 

είχαμε και έχουμε να αντιμετωπίσουμε, μέσα και έξω από τους 

χώρους μας, εκεί που τα ατομικά πράττειν συναντούν τον συλλογικό 

τρόπο δράσης. 

                                            
1
 Το 2004 ηο 12

ο
 δημοηικό ζσολείο Θεζζαλονίκηρ μεηαθέπεηαι ζε λςόμενερ εγκαηαζηάζειρ ένανηι ηος 

Μεγάπος Μοςζικήρ Θεζζαλονίκηρ λόγυ πποβλημάηυν ζηην ζηαηικόηηηα ηος κηιπίος. Μεηά από 6 

σπόνια εγκαηάλητηρ ηο κηίπιο επί ηηρ οδού Βαζιλέυρ Γευπγίος 27 καηαλαμβάνεηαι και ανοίγει ξανά 

ζηην κοινυνία. 
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Αφίσα φεστιβάλ 
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Πρόγραμμα φεστιβάλ 

 

Πέμπτη 1 Ιουνίου 

Πορεία στις 18:00 

Ενάντια στις μεθοδεύσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης για μεταφορά 

του 12ου δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης στη θέση του 

Ελεύθερου Κοινωνικού Χώρου Σχολείο 

 

Παρασκευή 2 Ιουνίου 

Παρουσίαση ομάδων στις 17:00 

Από τις ομάδες των ελεύθερων μαθημάτων του Ε.Κ.Χ. Σχολείο 

 

Εκδήλωση στις 19:00 

Θέμα: «Καταλήψεις και χώροι ελευθερίας» 

Εισηγήσεις: 

- Κατάληψη Σινιάλο2 

- Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος Σχολείο 

 

Παραδοσιακό – ρεμπέτικο γλέντι στις 22:00 

 

Σάββατο 3 Ιουνίου 

Θεατρική παράσταση στις 17:30 

                                            
2
 Απσικά είσε κληθεί ηο Κ*Βοξ (ζηην αθίζα αναθέπεηαι επίζηρ ηο Κ*Βοξ), αλλά λόγυ ανειλημμένυν 

ςποσπεώζευν καηαηέθηκαν εμπειπίερ από ζςνηπόθοςρ και ζςνηπόθιζζερ από ηην Καηάλητη Σινιάλο 
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Μονόπρακτα του Ντάριο Φο από την θεατρική ομάδα 

«Αταλαντώσεις» του Ε.Κ.Χ. Σχολείο 

 

Εκδήλωση στις 19:00 

Θέμα: «Αυτοοργανωμένες Δομές Υγείας» 

Εισηγήσεις: 

- Αυτοοργανωμένη Δομή Υγείας Εξαρχείων  

- Αλληλέγγυοι Λειτουργοί Υγείας 

- Εργατικό Ιατρείο 

- Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος Σχολείο 

 

Συναυλία στις 22:00 

- Ζωή Τάχα 

- Influenza 
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Καταλήψεις 

και χώροι ελευθερίας 

 

ένα – κάπως σύντομο – ιστορικό πλαίσιο 

Η αφετηριακή αντίληψη των καταλήψεων ως επανοικειοποίηση 

δημοσίου  χώρου από πολιτικά υποκείμενα έχει τις ρίζες της στη 

δεκαετία του ’60.Η «Παγκόσμια επανάσταση» του 1968 εδραίωσε 

την παραπάνω θεση. Το χωρικό ζήτημα αποτέλεσε έναν εξίσου 

σημαντικό παράγοντα στην εξελικτική αυτή διαδικασία. Η 

αστικοποίηση και η εκβιομηχάνιση των δυτικοευρωπαϊκών χωρών, σε 

συνδυασμό με τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, οδήγησαν ένα τμήμα της 

ριζοσπαστικοποιημένης νεολαίας στην σύλληψη της Ιδέας του 

καταλαμβάνειν ένα δημόσιο χώρο, αρχικά ως αναγκαιότητα για την 

επίλυση του στεγαστικού ζητήματος και, εν συνεχεία, ως συλλογική 

βούληση με σκοπό την πολιτική ζύμωση εντός  χώρων, αθέατων από 

κάθε μορφή θεσμικής επικυριαρχίας. 

Έτσι, οι πρώτες καταλήψεις κτιρίων έλαβαν χώρα στην 

Ολλανδία (krakers) και εν συνεχεία σε Γερμανία, Ιταλία, Αγγλία και 

Δανία. Η περίπτωση της Δανίας γέννησε το σπουδαίο παράδειγμα 

της Κριστιανίας, μιας από τις αρτιότερα δομημένες καταλήψεις της 

Ευρώπης. Οι καταλήψεις έγιναν έτσι μορφές αντίστασης εντός του 

άστεως  ενώ παράλληλα η δημιουργικότητα των νεολαίων κίνησε το 

ενδιαφέρον ενός μεγάλου τμήματος των απανταχού κοινωνιών. 

Βέβαια, δεν έλειψε και η – πολλές φορές εύλογη – κριτική του, 

αστικού και μη, κόσμου. 

Σε ό,τι αφορά τον ελλαδικό χώρο,το φαινόμενο των 

καταλήψεων δημοσίου χώρου έκανε την εμφάνισή του στις αρχές της 

δεκαετίας του ’80.Η πρώτη κατάληψη στέγης πραγματώθηκε το 1981 

στην οδό Βαλτετσίου 42 στα Εξάρχεια και ,λίαν συντόμως, 
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ακολούθησαν αρκετά ακόμη παραδείγματα σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη. Η ειρωνεία μάλιστα είναι πως η πρώτη κατάληψη στη 

συμπρωτεύουσα συντελέστηκε στην οδό Βασιλίσσης Όλγας, πολύ 

κοντά δηλαδή στο υπό κατάληψη κτίριο που διεξάγεται τώρα η 

παρούσα κουβέντα και το οποίο απειλείται με εκκένωση. 

 

μία δικιά μας οπτική στα ‘πράματα’ 

Από τη μεριά μας, θεωρούμε πως η έννοια της κατάληψης αποτελεί 

μια αμιγώς πολιτική πράξη, υπό την έννοια της αλληλεπίδρασης του 

ατόμου με το κοινωνικό σύνολο. Δηλαδή μια πρακτική 

αμφισβήτησης του υπάρχοντος συστήματος, το οποίο απορρέει από 

την ιδιωτική ιδιοκτησία, την οποία εκείνη τη στιγμή αποδομεί. 

Δίνοντας ζωή στα άδεια σπίτια και επανοικειοποιούμενοι τους 

δημόσιους χώρους, δημιουργούμε εκείνα τα αναχώματα στον 

καπιταλισμό και στην δίχως όρια εξάπλωση του κεφαλαίου. Μια 

κατάληψη ορίζεται ως πολιτική όταν προσπαθεί να προωθήσει το 

λόγο της δομώντας κοινωνικές σχέσεις με τη γειτονία στην οποία 

βρίσκεται αλλά και με το υπόλοιπο κοινωνικό σύνολο. Η ίδια μπορεί 

να οριοθετείται φυσικά γύρω από τους τοίχους της αλλά σε καμία 

περίπτωση η πολιτικής της σκέψη δεν περιορίζεται σε αυτούς. 

Αντιθέτως είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας, με την οποία 

έρχεται σε συνεχή διάδραση, κρατώντας παράλληλα την δική της 

οπτική / σκέψη / κριτική. 

 Έτσι λοιπόν, πιστεύουμε πως όσο και αν η δημιουργία μιας 

κατάληψης αφενός αμφισβητεί έμπρακτα την έννοια της ιδιοκτησίας - 

μια κίνηση με σαφές πολιτικό περιεχόμενο, αφετέρου δεν μπορεί να 

αποτελεί αυτοσκοπό ούτε και να φετιχοποιείται εν μέσω “κλειστών” 

διαδικασιών. Αντίθετα, οι καταλήψεις και γενικότερα οι 

απελευθερωμένοι χώροι μπορούν να λειτουργήσουν ως μέσα 

πολιτικών δράσεων και πολιτικής ζύμωσης τόσο των υποκειμένων 

που τους απαρτίζουν, όσο και εκείνων προς τα οποία απευθύνονται, 
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δηλαδή την ευρύτερη κοινωνία. Ως τέτοιοι, προτάσσουν στο 

εσωτερικό τους έννοιες και αξίες ανταγωνιστικές προς τις κυρίαρχες, 

όπως η αυτοθέσμιση, η αυτοοργάνωση και η αλληλεγγύη μεταξύ των 

υποκειμένων. Οι σχέσεις που δημιουργούνται, βασιζόμενες στα 

παραπάνω προτάγματα, χαρακτηρίζονται από συντροφικότητα και 

αντιπαλεύουν ιεραρχικές και εξουσιαστικές αντιλήψεις. Παράλληλα, 

στα πλαίσια αυτών των χώρων τα υποκείμενα αμφισβητούν έμπρακτα 

τον κυρίαρχο τοπο οργάνωσης των ζωών τους και μέσα από την 

αυτοδιαχείριση και τον πειραματισμό δημιουργούν νέες δομές 

κάλυψης των αναγκών τους. Αυτοί οι χώροι προτείνουν και 

δημιουργούν, τασσόμενοι ενάντια στο καταπιεστικό σύστημα που 

συνθέτουν το κράτος και το κεφάλαιο και το οποίο σύστημα προωθεί 

αξίες όπως ο ατομικισμός, η εκμετάλλευση, ο ανταγωνισμός, η 

αποξένωση - αξίες που οδηγούν στον κοινωνικό κανιβαλισμό και 

εντέλει αποκρύπτουν την πραγματική πηγή των προβλημάτων, που 

είναι ο καπιταλισμός. Μέσα από δομές αλληλεγγύης σε μετανάστες, 

που υπερέβησαν τη φιλανθρωπική λογική των ΜΚΟ και τον 

πατερναλισμό κράτους και ΕΕ, μέσα από αυτοοργανωμένες δομές 

υγείας και αλληλέγγυας οικονομίας που παρουσιάζουν διαφορετικούς 

τρόπους προσέγγισης των συγκεκριμένων εννοιών, αλλά και μέσα 

από αυτοο ργανωμένα και ελεύθερα μαθήματα που καθιστούν τη 

γνώση προσβάσιμη σε όλους απεγκλωβίζοντάς την από την 

εμπορευματική υπόσταση που συνήθως έχει. 

Θεωρούμε ότι είναι ουσιαστικής σημασίας οι δράσεις και ο λόγος 

των καταλήψεων να εξωτερικεύονται, ώστε αυτές να αφουγκράζονται 

τον παλμό της κοινωνίας και να βρίσκονται σε διαρκή διάδραση μαζί 

της. Ο συγκεκριμένος στόχος επιτυγχάνεται μέσα από τη συμμετοχή 

και τη δημιουργία κοινωνικών αγώνων και αγώνων διεκδίκησης, τη 

διεξαγωγή εκδηλώσεων και συζητήσεων για σημαντικά κοινωνικά 

ζητήματα και γενικότερα με κάθε τρόπο προπαγάνδισης και 

δημοσιοποίησης του λόγου της (αφίσες, μπροσούρες, μικροφωνικές 

παρεμβάσεις, πανό, κ.ά.). 
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Πιο συγκεκριμένα, εντός των απελευθερωμένων χώρων τα δρώντα 

σε αυτούς υποκείμενα, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, θεσμίζουν 

τα ίδια τις ζωές και τις σχέσεις τους αναφορικά με την κοινότητα 

μέσω της διαρκούς προσπάθειας απαλλαγής από εξουσιαστικές 

λογικές και συμπεριφορές που στρέφονται ενάντια στον άνθρωπο και 

το περιβάλλον. Θέσμιση που σκοπεύει στην ατομική και συλλογική 

αυτονομία, μια αυτονομία που - σε αντιδιαστολή με την ιδιώτευση 

και τον ατομικισμό - τοποθετεί το άτομο στο κέντρο της κοινότητας 

ως απαραίτητο οργανικό κομμάτι αυτής για την κατάκτηση της 

συλλογικής αυτονομίας πέρα από τις παθογένειες και τις αντιφάσεις 

που γεννά ο καπιταλισμός. Φυσικά, σε αυτή τη συνεχή προσπάθεια, 

απαραίτητα στοιχεία είναι αυτά που καθορίζουν το σημαντικότερο 

κομμάτι των κοινωνικών και πολιτικών χώρων, δηλαδή τις 

συνελεύσεις, με άλλα λόγια η οριζοντιότητα των διαδικασιών, ο 

αμεσοδημοκρατικός τρόπος λήψης των αποφάσεων, η αποφυγή 

ιεραρχικών προτύπων που αναπαράγουν την καπιταλιστική αντίληψη 

περί ειδικού και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα που δίνει τη 

δυνατότητα έκφρασης και δράσεις σε όλους και όλες. 

 Οι καταλήψεις, ως μέσα αντίστασης, προάγουν την πολιτική 

ζύμωση των υποκειμένων που τις απαρτίζουν. Υποκείμενα, που 

καθότι γεννημένα και γαλουχημένα από τις ηθικές αξίες και λογικές 

του καπιταλιστικού συστήματος, έρχονται μέσω της πολιτικής 

διάδρασης και πρακτικής σε ρήξη με τα εγωιστικά στοιχεία του 

χαρακτήρα τους και με τις κάθε τύπου εξουσιαστικές συμπεριφορές 

που ενδέχεται να έχουν. Έτσι, υπεισέρχονται σε μία διαδικασία 

εσωτερικής και εξωτερικής αποδόμησης ενός μέρους του εαυτούς 

τους και πάντα σε σχέση με την ιδιοσυγκρασία του καθενός και της 

καθεμίας επιφέρεται εν τέλει μία γενικότερη αλλαγή τόσο σε ατομικό 

όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα ξεκινούν 

να σκέφτονται και να πράττουν συλλογικά, βάζοντας μπροστά το 

εμείς έναντι του εγώ, λογική που υιοθετείται και στην καθημερινή 

οργάνωση των ζωών τους. Παύουν να λειτουργούν με αμιγώς 
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ιδιοτελή κριτήρια που στόχο έχουν μόνο την προσωπική 

ικανοποίηση, αντιθέτως σφυρηλατούν τη σκέψη τους με έννοιες όπως 

εκείνες της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας και μαθαίνουν να 

δρουν κατ’ αυτόν τον τρόπο. Ακόμη, μέσω της πολιτικής αυτής 

ζύμωσης με άλλα υποκείμενα, συντίθεται το ηθικό πλέγμα που με 

κεντρικές αξίες την ισότητα και το σεβασμό στη διαφορετικότητα 

(είτε αυτή πηγάζει από το φύλο, το σεξουαλικό προσανατολισμό, τα 

φυσικά χαρακτηριστικά είτε άλλα) οδηγούνται στη συνειδητοποίηση 

και την πολιτική ωρίμανση. Παράλληλα, σε συλλογικό επίπεδο οι 

διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μία πολιτική κατάληψη 

επιδιώκουν να αποδομήσουν τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό 

επίπεδο το ίδιο το σύστημα και τις λογικές του (οικονομικές, 

πολιτικές, κοινωνικές). Το ανατρέπουν καθημερινά και στη θέση του 

δημιουργείται μία κοινότητα δίχως οικονομικούς, έμφυλους, 

φυλετικούς και άλλους κοινωνικούς παράγοντες διακρίσεων, 

απελευθερωμένη από την εξουσία των λίγων και τις ηγεμονικές 

λογικές κράτους και καπιταλισμού, δομημένη αντιιεραρχικά, 

αλληλέγγυα και βασιζόμενη στο σεβασμό τόσο του εαυτού του όσο 

και των άλλων. 

 

και κάποια λόγια αναφορικά με το Σχολείο 

Το 2004, μετά από απόφαση του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, το 

έως τότε 12ο δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης που στεγαζόταν στη 

συμβολή των οδών Βασιλέως Γεωργίου 27 & Μπιζανίου 

χαρακτηρίζεται ακατάλληλο ως σχολική στέγη και εγκαταλείπεται. 

Στις 5/6/2010, ο χώρος περνά από την εγκατάλειψη στην κατάληψη 

και επαναλειτουργεί ως Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος, από και για 

την κοινωνία, δημιουργώντας ένα ελεύθερο, μη καταπιεστικό 

σχολείο. 

 Σε αντίθεση με την εποχή στην οποία ζούμε – άκρως 

εμπορευματική, όπου όλα (δικαιώματα, κοινά αγαθά) θυσιάζονται 
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στο βωμό του κέρδους, εμείς θεωρούμε πως ο καθένας και η καθεμία 

θα πρέπει να έχει πρόσβαση στη γνώση. Αντιλαμβανόμενοι/ες τη 

γνώση ως κοινό αγαθό, επιδιώκουμε την ελεύθερη διάδοσή της μέσω 

της οργάνωσης ελεύθερων – συμμετοχικών μαθημάτων. 

 Εντός της πολύμορφης και στο βαθμό του εφικτού αυτόνομης 

κοινότητας που ονομάζεται Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος Σχολείο, 

δημιουργήθηκαν ομάδες μαθημάτων των οποίων η λειτουργία 

βασίζεται στην αυτοοργάνωση, την αντιιεραρχία και την ισότητα. Με 

τους ίδιους όρους λειτουργούν και οι υπόλοιπες δραστηριότητες που 

συνθέτουν το χώρο, όπως οι δομές κοινωνικής και αλληλέγγυας 

οικονομίας, τόσο η πολιτική όσο και η διαχειριστική συνέλευση του 

Σχολείου, η Αυτοοργανωμένη Δομή Υγείας που είναι στα σκαριά, 

παίζοντας σημαντικό ρόλο στην ύπαρξή του. 

 Πέρα από τη διαχειριστική συνέλευση η οποία συμβάλλει στην 

ομαλή λειτουργία του χώρου (καθαριότητα, βάρδιες), όλες οι 

αποφάσεις αναφορικά με την εσωτερική και εξωτερική λειτουργία και 

δράση του Σχολείου λαμβάνονται από την ανοικτή γενική συνέλευση, 

μέσα από αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες. Αποδομώντας, λοιπόν, 

στην πράξη την κουλτούρα της ανάθεσης, η συμμετοχή μας σε 

τέτοιες διαδικασίες προάγει τη συντροφικότητα και την αλληλεγγύη, 

συμβάλλοντας στη σύνθεση εκείνου του ανθρωπότυπου που από τη 

μία είναι απαλλαγμένος από εξουσιαστικές συμπεριφορές – κάτι που 

δεν είναι εύκολο και απαιτεί διαρκή προσπάθεια μιας και αυτή η 

κοινωνίας μας γέννησε και μέσα σε αυτήν ζούμε – και από την άλλη 

χειραφετημένος. 

 Μέσα από τη συλλογικοποίηση των αναγκών μας, 

συμμετείχαμε και συμμετέχουμε σε αγώνες, υπερασπιζόμενοι τα 

κοινά, θεμελιώδη δικαιώματά μας. Επιγραμματικά αναφέρουμε τη 

συμμετοχή του Σχολείου σε δράσεις ενάντια στη λεηλασία της φύσης 

στις Σκουριές αλλά και γενικότερα για την υπεράσπιση των κοινών 

(ελεύθερες μετακινήσεις, ρεύμα), σε αντιφασιστικές πορείες, 
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συγκεντρώσεις, φεστιβάλ, στον αγώνα των πολιτικών κρατουμένων 

για χορήγηση αδειών ενάντια στο καθεστώς εξαίρεσης, κ.α.. 

Διαχρονικά, η εξουσία επιλέγει να επιτίθεται σε εγχειρήματα που 

σκοπεύουν στην κοινωνική αλλαγή, ταράζοντας την φαινομενική 

ομαλότητά της και θρυμματίζοντας την σαθρή και κάλπικη 

“κοινωνική ειρήνη”. 

 Πριν από 2 χρόνια ήρθαμε αντιμέτωποι με τη διακοπή στην 

ηλεκτροδότηση του κτιρίου, κίνηση που ενορχηστρώθηκε από 

εκκλησία και Δήμο, με σκοπό την καταστολή του εγχειρήματος. 

Πρόσφατα, μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης έπειτα 

από αίτημα του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων επανάφεραν στο 

προσκήνιο το ζήτημα στέγασης του 12ου δημοτικού, βάζοντας το 

σκεπτικό για επαναφορά του σχολείου στη συμβολή των οδών 

Βασιλέως Γεωργίου και Μπιζανίου. 

 Μετά από παρεμβάσεις των τελευταίων ημερών, θέλουμε να 

καταστήσουμε σαφές ότι η επιλογή του εν λόγω κτιρίου για στέγαση 

σχολικής μονάδας είναι στην καλύτερη άστοχη και ακατάλληλη, αν 

όχι επικίνδυνη, λόγω των περιορισμών που τίθενται από τις χωρικές 

του δυνατότητες αλλά και της στατικότητάς του, που άλλωστε ήταν 

και ο αρχικός λόγος για μετεγκατάσταση του σχολείου το 2004. 

Επίσης, για τα υπέρογκα ποσά που θα δαπανηθούν, κρίνουμε την 

κίνηση αυτή ασύμφορη – αν όχι προκλητική εν μέσω οικονομικής 

κρίσης – μιας και το κτίριο αποτελεί νεοκλασικό, έχει μάλιστα κριθεί 

διατηρητέο, γεγονός που επιφέρει συγκεκριμένους τρόπους και 

τύπους ανακατασκευής. Και φυσικά, η επιμονή τόσο της εκκλησίας 

όσο και του Δήμου για να προχωρήσει ένα τόσο κοστοβόρο έργο, τη 

στιγμή που μπορούν να βρεθούν αξιοπρεπέστερες / οικονομικότερες 

λύσεις για το ζήτημα στέγασης του δημοτικού, δε μας αφήνει 

περιθώριο να μη θεωρήσουμε πως όλο αυτό ενορχηστρώνεται με 

σκοπό την εκδίωξή μας από το κτίριο, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο 
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να βάλει ένα φραγμό στη δράση του Ε.Κ.Χ. Σχολείο και όλων όσων 

αυτό αντιπροσωπεύει. 
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Αυτοοργανωμένες 

Δομές Υγείας 

 

Μια σύντομη κριτική της δημόσιας υγείας στο σήμερα 

Το δημόσιο σύστημα υγείας στην Ελλάδα έχει δομηθεί ως το «ΕΣΥ» 

(Εθνικό Σύστημα Υγείας), και σε τρεις βαθμίδες. Τώρα πια όλοι 

έχουν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας αλλά αυτό δεν 

εξασφαλίζει ίση πρόσβαση σε μια αξιοπρεπή ζωή γιατί η δημόσια 

υγεία καμία αξιοπρέπεια δεν εξασφαλίζει σε αυτή τη φάση. Εμείς 

επιλέγουμε την αυτοοργάνωση κυρίως στην πρώτη βαθμίδα διότι 

αυτό είναι το πιο άμεσο βήμα που μπορούμε να κάνουμε, αλλά 

αναγνωρίζουμε τις ελλείψεις και τα σφάλματα του συστήματος αυτού 

στην ολότητά του. Ως προς την πρωτοβάθμια περίθαλψη 

εκατοντάδες κέντρα υγείας έχουν κλείσει σε σχέση με την προ-κρίσης 

εποχή, ενώ ακόμη κι αν κάποιος εξυπηρετηθεί σε μια δομή σαν τη 

δική μας, σε κάποιο Κ.Ι.Α., ή σε μια δημόσια δομή όπου θα 

περιμένει συνήθως αρκετές ώρες για ένα επείγον περιστατικό, σε 

περίπτωση που το πρόβλημα αντιστοιχεί στη δεύτερη ή τρίτη 

βαθμίδα υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Στο πρώτο, όσοι δεν έχουν 

οικονομική δυνατότητα, αναγκαστικά παραμένουν στο δημόσιο 

σύστημα υγείας, περιμένοντας έως και χρόνια για πρόσβαση σε 

εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων μέχρι να έρθει το ραντεβού τους 

πρώτο στη λίστα, καθώς και μήνες για μια επείγουσα εγχείρηση. 

Όσοι έχουν χρήματα, έστω και για τα απολύτως απαραίτητα, 

καταφεύγουν στην ιδιωτική υγεία, στερούμενοι ίσως άλλες πτυχές 

μιας αξιοπρεπούς ζωής που θα εξασφάλιζαν με τους πόρους αυτούς, 

ενώ στην προσπάθεια εξασφάλισης επαρκούς πρόσβασης στο 

σύστημα υγείας όλο και περισσότεροι άνθρωποι ασφαλίζονται σε 

ιδιωτικές εταιρίες. 
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Έπειτα οι μειωμένοι πόροι που διατίθενται για την υγεία έχουν 

οδηγήσει σε υποστελέχωση, με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να 

υπερεξαντλούνται , με καταπάτηση των δικαιωμάτων τους όπως 

στέρηση ρεπό (ακόμη και 300 σε αριθμό) και συνεχόμενη εργασία 

επί 20 ημέρες. Απόρροια βέβαια είναι το να συμβαίνουν λάθη από 

την πλευρά των υγειονομικών, η ύπαρξη κακού κλίματος στους 

χώρους εργασίας, και σίγουρα το να μην οικοδομούνται ειλικρινείς 

και υγιείς σχέσεις μεταξύ θεράποντα και θεραπευόμενου. Η 

παθογένεια σε αυτή την αλληλεπίδραση έγκειται ακόμη στα ιδιωτικά 

συμφέροντα και στον τρόπο ανάδειξης του ατόμου μέσα στον 

καπιταλισμό. Έτσι, στο βωμό της φαρμακοβιομηχανίας και του 

ατομικού κύρους και κέρδους, ορισμένοι υγειονομικοί θυσιάζουν την 

ειλικρινή αλληλεπίδραση για τη διαμόρφωση της «ιδανικότερης» 

θεραπείας, αφού προτιμούν να προωθούν συγκεκριμένα σκευάσματα 

όποτε τους δίνεται η ευκαιρία. 

Δεκάδες νοσοκομεία έχουν κλείσει, και τα εναπομείναντα 

συρρικνώνονται συνεχώς. Στις περισσότερες ειδικότητες οι ελλείψεις 

σε γιατρούς είναι της τάξης του 50-70%. Ενδεικτικά, στο Θεαγένειο 

καταργήθηκαν 28 κλίνες και υπάρχουν κενές 360 οργανικές θέσεις 

υγειονομικών, και ας είναι το μόνο αντικαρκινικό νοσοκομείο στη 

βόρεια  Ελλάδα. Ακόμη, έτσι, δημιουργούνται γεωγραφικές 

διακρίσεις μιας και οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών ή μικρών 

πόλεων μπορεί να μετακινηθούν πολλά χιλιόμετρα μακριά για την 

κάλυψη των αναγκών τους,  όταν και εάν αυτές είναι δυνατόν να 

καλυφθούν, αναγκασμένοι και πάλι να πληρώσουν για τη φαινομενικά 

δωρεάν περίθαλψη. Κι από την άλλη οι υγειονομικοί που υπάρχουν 

διαθέσιμοι, και είτε είναι άνεργοι είτε φεύγουν στο εξωτερικό, είναι 

δυσανάλογα πολλοί για να υπάρχουν αυτά τα κενά στην υγεία. 

Ο εξοπλισμός και τα αναλώσιμα ανταγωνίζονται σε ελλείψεις 

τους εργαζόμενους. Ελλείψεις υπάρχουν από σεντόνια, αναλώσιμα 

και φάρμακα μέχρι και σε απαραίτητα μηχανήματα όπως 
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μαγνητικούς τομογράφους (θεαγένειο) και μαστογράφους 

(ιπποκράτειο). Ακόμη, μέσα σε αυτό το χάος οι παράγοντες αυτοί 

λογικό είναι να συνδυάζονται και παραδείγματος χάριν η έλλειψη 

ορισμένων ραδιοφαρμάκων οδηγεί σε μη χρήση των αντίστοιχων 

μηχανημάτων, που ενώ υπάρχουν καταλήγουν σε αχρησία. 

Μια προβληματική ακόμα πτυχή του συστήματος υγείας μας 

είναι η ισχυρή σύνδεση ορισμένων ειδικοτήτων με τον ιδιωτικό 

τομέα. Έτσι η οδοντιατρική για παράδειγμα, ενώ δεν αποτελεί καμία 

περιττή χλιδή, είναι άμεσα συνυφασμένη με τον ιδιωτικό τομέα, 

πράγμα που καθιστά τους φτωχότερους περιθωριοποιημένους και 

καλλιεργεί έκδηλα τις ανισότητες. 

Μέσα στο γενικότερο κλίμα ανασφάλειας και αδικίας λοιπόν, ο 

φόβος της αρρώστιας επιβαρύνει ολόκληρη την καθημερινότητα και 

την ψυχολογία του ήδη καταπιεσμένου από τόσες απόψεις ατόμου. 

 

Μια κριτική στην ψυχική υγεία 

Όντες όχι μόνο παρατηρητές, αλλά και άτομα τα οποία βιώνουν στο 

πετσί της καθημερινότητάς τους τη βίαιη καπιταλιστική 

αναδιάρθρωση μέσω τεσσάρων (πλέον) μνημονίων και πολλών 

ενδιάμεσων μεσοπρόθεσμων, αντιλαμβανόμαστε ότι η ψυχική υγεία 

των ανθρώπων έχει καταντήσει το κλοτσοσκούφι της κάθε 

εξουσιαστικής συμπεριφοράς είτε αυτή προέρχεται από το κράτος, 

είτε το αφεντικό στο χώρο εργασίας, είτε τον άντρα που διεκδικεί την 

ανωτερότητά του, είτε την κοινωνία που έχει ξεχάσει να δρα και να 

συμπεριφέρεται σαν κοινωνία. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η εντατικοποίηση της 

εργασίας, στην οποία είμαστε όλοι μάρτυρες, όπου εργαζόμενοι 

καταλήγουν στα πρόθυρα της σωματικής και ψυχολογικής 

κατάρρευσης αλλά συνεχίζουν απτόητοι τη δουλειά τους υπό την 

απειλή της απόλυσης, της μείωσης μισθού (λόγω μη 
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παραγωγικότητας) ή με την ελπίδα μίας προαγωγής και ενός 

καλύτερου μισθού. Μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση αναπτύσσεται, 

τροφοδοτείται και πριμοδοτείται ένα κλίμα εργασιακού 

ανταγωνισμού και το γνωστό σε όλους ρουφιανιλίκι. Και ως λογική 

συνέχεια τα προβλήματα αυτά επεκτείνονται και σε κοινωνικό 

επίπεδο όπου παρατηρούνται συμπεριφορές κοινωνικού 

κανιβαλισμού (να πεθάνει η κατσίκα του γείτονα), κοινωνικού 

δαρβινισμού (bullying, βιασμοί, τηλεπαιχνίδια τύπου survivor, 

δηλαδή ο δυνατότερος επιβιώνει έναντι των υπολοίπων αδύναμων). 

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η κοινωνική απομόνωση και 

καταθλιπτικές συμπεριφορές σε ανθρώπους, η εκμετάλλευσή τους 

από διάφορους σαδιστές (πχ. Μπλε φάλαινα), αλλά και η παρουσία 

ποικίλων ψυχοσωματικών νοσημάτων λόγω συνεχόμενου στρες και 

πίεσης με σκοπό την επίλυση προβλημάτων επιβίωσης, καθώς και η 

κάλυψη των προσδοκιών και την αποδοχή του κοινωνικού περίγυρου. 

Από την άλλη έχουμε την επιστήμη της ψυχικής υγείας η οποία 

αντί να βγει ανοιχτά και να μιλήσει για τη ρίζα αυτών των 

προβλημάτων (ή έστω να προσπαθήσει να τα εξυγιάνει), αποδέχεται 

πλήρως το ρόλο της στο υπάρχον κοινωνικο-οικονομικό σύστημα 

και στη διαιώνιση αυτών με σκοπό είτε το κέρδος μέσω των 

φαρμακοβιομηχανιών είτε τη δημιουργία υπάκουων και 

παραγωγικών εργατών όπου θα στελεχώνουν τις επιχειρήσεις. Όλη 

αυτή η διαδικασία ξεκινά από τα πρώτα χρόνια ζωής ενός ανθρώπου 

με την κατάταξη της κάθε ανθρώπινης συμπεριφοράς σε μία ψυχική 

διαταραχή (υπερκινητικότητα, ελλειμματική προσοχή) και την 

χορήγηση των αντίστοιχων ουσιών-φαρμάκων με σκοπό την 

καταπολέμησή τους και τη δημιουργία μίας κοινωνικής νόρμας 

πάντα στο πλαίσιο εξυπηρέτησης της αέναης και συνεχώς 

αυξανόμενης παραγωγής. Σε μεγαλύτερες ηλικίες η κατάσταση αυτή 

μεταφράζεται σε αντικαταθλιπτικά, βοηθήματα για τον ύπνο (ακόμα 

και οι μηχανές χρειάζονται ξεκούραση, πόσο μάλλον οι 

εργαζόμενοι) και εν τέλει σε κυρώσεις. Κυρώσεις οι οποίες 
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κυμαίνονται από ψυχοθεραπείες και συνταγογράφηση φαρμάκων έως 

τον χαρακτηρισμό του ατόμου ως τρελό και τον εγκλεισμό του για 

το δικό του καλό, αλλά και την αποφυγή “μόλυνσης” της υπόλοιπης 

κοινωνίας από το παράδειγμά του (ψυχικά νοσήματα, εθισμός). 

 

Αυτοοργανωμένη δομή υγείας στον ε.κ.χ. σχολείο 

Μέσα από συζητήσεις που προέκυψαν στα πλαίσια της πολιτικής 

συνέλευσης προβληματιστήκαμε έντονα σχετικά με την κατάσταση 

που επικρατεί στο χώρο της υγείας όπως αυτή αναλύθηκε και 

παραπάνω. Έχοντας ως βάση όλους τους παραπάνω 

προβληματισμούς αποφασίσαμε παράλληλα με τους αναγκαίους 

αγώνες για ένα σύστημα υγείας με δημόσιο και ανοιχτό χαρακτήρα, 

να δράσουμε δίνοντας λύση στο εδώ και στο τώρα μέσα από τη 

δημιουργία μιας αυτοοργανωμένης δομής υγείας, η οποία μόνο στην 

κάλυψη των κενών του κράτους δε θα στοχεύει• αλλά θα 

αντιπαραβάλει στην πράξη έναν διαφορετικό χώρο και τρόπο 

οργάνωσης της υγείας που θα διέπεται από τις αξίες που μας 

εκφράζουν και τις οποίες αναπτύξαμε επαρκώς παραπάνω. 

Η αυτοοργανωμένη δομή υγείας που έχουμε ως στόχο να 

δημιουργήσουμε είναι σημαντικό να διαθέτει ορισμένα 

χαρακτηριστικά τόσο αναφορικά με την πρόσβαση, όσο και με τις 

σχέσεις που θα αναπτύσσονται σε αυτή. Η πρόσβαση σε αυτή είναι 

απαραίτητο να είναι ελεύθερη για όλους και όλες χωρίς διακρίσεις 

που μπορεί να προκύπτουν από την καταγωγή, το φύλο ή 

οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό και οδηγούν συνήθως στον 

αποκλεισμό διάφορων κοινωνικών ομάδων, και ως αποτέλεσμα του 

προτάγματος αυτού δεν είναι αποδεκτά άτομα με φασιστικές, 

σεξιστικές ή άλλες εξουσιαστικές συμπεριφορές. Η περίθαλψη των 

ατόμων θα πραγματοποιείται όχι με υποχρεωτικό οικονομικό 

αντίτιμο αλλά με ελεύθερη συνεισφορά για όποια ή όποιον επιθυμεί 
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να εξεταστεί, ώστε το οικονομικό ζήτημα να μην αποτελεί κανενός 

είδους κριτήριο για συμμετοχή. 

Όσον αφορά στις σχέσεις και τις διαδικασίες λήψης των 

αποφάσεων, παρ' όλο που κατανοούμε την ανισότητα που μπορεί να 

υπάρχει στη σχέση μεταξύ γιατρού και ασθενή -λόγω των γνώσεων 

που διαθέτει ο πρώτος- προτιμούμε να επιδιώκεται η διάχυση της 

γνώσης και στόχο να αποτελεί η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης 

και αλληλεγγύης -μακριά από λογικές ελιτισμού που οδηγούν σε 

σχέσεις εξάρτησης- εντός των οποίων θα συνυπολογίζονται οι 

ανάγκες, οι επιθυμίες και η προσωπικότητα του ασθενή, ο οποίος δε 

θα αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα. Πιστεύουμε ότι αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί και μέσω της αυτόνομης συνέλευσης της δομής υγείας που 

λειτουργεί με ανοιχτές αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες και στην 

οποία μπορεί να συμμετάσχει όποιος το επιθυμεί, υγειονομικός ή μη. 

Επιθυμούμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο, όπου θα παρέχεται 

πρωτοβάθμια περίθαλψη και ο οποίος θα προτάσσει την 

αυτοοργάνωση (στο επίπεδο που αυτό είναι εφικτό στο σήμερα) στο 

σύστημα υγείας, έχοντας ως άξονα τις σχέσεις αλληλεπίδρασης 

μεταξύ γιατρού και ασθενή. Στόχος είναι μέσω αυτών των σχέσεων 

οποιαδήποτε θεραπεία να επιτυγχάνεται με το λιγότερο δυνατό 

επώδυνο τρόπο (και για τους δύο), και με απόκτηση γνώσης πάνω 

στο σώμα και τον εαυτό μας, στην πορεία  για την αυτονόμηση της 

ζωής μας, προσεγγίζοντας μια πιο ολιστική αντίληψη της ανθρώπινης 

ύπαρξης. 

 

 

Ελεύθερος Κοινωνικός Χώρος Σχολείο 

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2017 


