
Το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό  
 Κάτω τα χέρια από τον ελεύθερο κοινωνικό χώρο «Σχολείο» 

 

Το πρωί της Πέμπτης 16/4/2015 έγινε διακοπή της ηλεκτροδότησης του ε.κ.χ. 

«Σχολείου» με παρουσία κλούβας των ΜΑΤ. 

Το κτήριο όπου στεγάζεται ο ε.κ.χ. «Σχολείο» αποτελεί ιδιοκτησία της εκκλησίας και 

παρέμεινε εγκαταλελειμμένο από το 2004 μέχρι τη στιγμή της κατάληψής του το 

2010. Ένα από τα κεντρικά προτάγματά του ε.κ.χ. «Σχολείου» είναι η κοινωνική 

απαλλοτρίωση και κοινωνική διαχείριση της εκκλησιαστικής περιουσίας: Θεωρούμε 

πως η τεράστια περιουσία της εκκλησίας, αντί να παραμένει αναξιοποίητη ή να 

χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς θα έπρεπε να βρίσκεται στα χέρια της 

αντιστεκόμενης κοινωνίας και να αξιοποιείται για την κάλυψη των δικών της 

πραγματικών αναγκών. Γι’ αυτό το λόγο δημιουργήσαμε το εγχείρημα του 

«Σχολείου», ως ένα χώρο ελεύθερο και ανοιχτό που μπορεί να αξιοποιείται από την 

ίδια την κοινωνία μέσα από ανοιχτές και αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες. Από την 

αρχή της λειτουργίας του» Σχολείου» ως ε.κ.χ, βέβαια, γίνονται προσπάθειες να 

πληγεί αυτό το εγχείρημα είτε με δικαστικές μεθοδεύσεις εκ μέρους της εκκλησίας, 

είτε με διακοπές της ηλεκτροδότησής του. 

Το τελευταίο αυτό περιστατικό στον ε.κ.χ. «Σχολείο», όπως και οι διακοπές 

ρεύματος σε νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις εντάσσονται στη λογική της 

ιδιωτικοποίησης και της εμπορευματοποίησης όλων των αγαθών, ακόμα και αυτών 

που θα ‘πρεπε να είναι κοινά. Ακόμα και η αριστερή κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α., παρά τις 

εξαγγελίες για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, συνεχίζει να εφαρμόζει 

την ίδια λογική της εμπορευματοποίησης, στηρίζοντας τα μεγάλα οικονομικά 

συμφέροντα σε βάρος της κοινωνίας. Για παράδειγμα την ώρα που οι διακοπές 

ρεύματος σε νοικοκυριά που αδυνατούν να πληρώσουν είναι καθημερινές, τα 

πολιτικά γραφεία, τα κανάλια και τα γήπεδα απολαμβάνουν την πολυτέλεια να 

αφήνουν τεράστιους λογαριασμούς απλήρωτους χωρίς να υφίστανται κυρώσεις. 

Από την μία, λοιπόν, η νέα κυβέρνηση συνεχίζει την πολιτική φτωχοποίησης της 

κοινωνίας και από την άλλη συνεχίζει να χρησιμοποιεί τους ίδιους κατασταλτικούς 

μηχανισμούς με την προηγούμενη σε όποιο κομμάτι της κοινωνίας αντιστέκεται, 

π.χ. χρήση χημικών στους διαδηλωτές ενάντια στην εξόρυξη χρυσού στη ΒΑ 

Χαλκιδική, ισχυρή καταστολή στην κατάληψη της πρυτανείας του Ε.Κ.Π.Α., 

εκκενώσεις καταλήψεων στέγης. 

Απέναντι στο «μονόδρομο» των ιδιωτικών και δημόσιων συμφερόντων, που 

προβάλλονται ως κανονικότητα σε βάρος της κοινωνίας, εμείς οραματιζόμαστε και 

διεκδικούμε έμπρακτα τα κοινά αγαθά σε ένα πεδίο δραστηριοποίησης και 

αυτοθέσμισης των ανθρώπων. 

ΤΟ «ΣΧΟΛΕΙΟ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 


