
Δεκέμβρης 2012,



Σε μια κοινωνία και σε ένα πολιτικό σύστημα που κυριαρχεί η φτώχεια, η ανεργία, 
ο ανταγωνισμός, η ανασφάλεια, οι ανισότητες και η βία  είναι απόλυτα λογικό το 

σχολείο να γίνεται χώρος βιαιότητας και εξουσίας.

Και πώς να μην έτσι άλλωστε, όταν το ίδιο το σχολείο ως θεσμός ασκεί βία στους 
μαθητές, όχι τόσο σωματική όπως συνέβαινε σε παλαιότερες εποχές, όσο πνευματική 

και ψυχολογική. Εμποδίζει την ανάπτυξη της ελεύθερης σκέψης, προωθεί την στείρα 
απομνημόνευση, προωθεί σχέσεις κυριαρχίας, ιεραρχίας, επιτήρησης και ελέγχου 
και τελικά στοχεύει στο να δημιουργήσει μαθητές ρομπότ, υπάκουους, πειθήνιους, 
άβουλους, προκειμένου να τους παραδώσει στην αγορά εργασίας, εξίσου υπάκουους 
και βολικούς. Καταστρέφει την φαντασία, δημιουργεί τυποποιημένες συμπεριφορές και 
σκέψεις, τιμωρώντας οποιαδήποτε διαφορετικότητα. Βάζει ταμπέλες και σε αναγκάζει 
ως μαθητή να υπάρξεις σε μια τάξη  η οποία διαχωρίζεται σε  αντίπαλα στρατόπεδα, 
σε Έλληνες και ξένους, έξυπνους και χαζούς, υγιείς και άρρωστους, όμορφους και 
άσχημους, πλούσιους και φτωχούς .

Κάποιοι μαθητές λόγω της σωματικής διάπλασης, του υψηλού βαθμού αυτοπεποίθησης, 
της ηλικίας, του φύλου, της καταγωγής, της εθνικότητας και της κοινωνικοοικονομικής 

κατάστασής τους, νοιώθουν ανώτεροι απέναντι σε μαθητές «λιγότερο έξυπνους», 
«λιγότερο όμορφους», «λιγότερο δημοφιλείς» και τους ασκούν σωματική και ψυχολογική 
βία. Κάθε  χρόνο αυξάνεται το ποσοστό των παιδιών που εκφράζει παρατεταμένη άρνηση 
να βρεθεί στο σχολείο, εξαιτίας της πιθανότητας να εξευτελιστεί, να γελοιοποιηθεί και να 
κακοποιηθεί από τους νταήδες συμμαθητές του.Πλέον πέρα από τον οπτικό εκφοβισμό 
δηλ. τα προσβλητικά ραβασάκια και τα σημειώματα  που πάνε από χέρι σε χέρι ,πέρα 
από τη σωματική βία, πέρα από τον κοινωνικό αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση, 
υπάρχει η σύγχρονη μορφή εκφοβισμού, ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός(mail,μηνύματα 
κτλ). Η τεχνολογία τίθεται στην υπηρεσία του εκβιασμού.

Μπορεί τα κρούσματα σχολικού εκφοβισμού να έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, 
μπορεί το κράτος να έχει εφαρμόσει το διαίρει και βασίλευε και στο σχολικό 

χώρο,  υπάρχουν όμως μαθητές, που αντιστέκονται στο να γίνονται πειραματόζωα 
της εξουσίας, που αρνούνται να συμμορφωθούν με τους κανόνες, όπως αυτούς της 
στοίχισης, της προσευχής και του εκκλησιασμού, που σπάνε της σιωπή τους αρνούμενοι 
να καθηλωθούν και να υποταχθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα. Δημιουργούν μεταξύ 
τους σχέσεις εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης και τελικά καταφέρνουν να διεκδικήσουν 
το χώρο και το χρόνο που τους ανήκει.



Eικόνες από τους τοίχους και τους δρόμους 
της πόλης & των γειτονιών μας
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 Κατάληψη!!!! Κατάληψη για τις εξετάσεις, 
τις απουσίες, τις προσευχές και τις παρελάσεις. 
Κατάληψη για την εντατικοποίηση και τη πειθαρχία 
που εντείνεται όλο και πιο πολύ. Κατάληψη για τον 
κλεμμένο χρόνο. Κατάληψη για τον ρατσισμό απέναντι 
στους αλλοδαπούς μαθητές ή στους διαφορετικούς. 
Κατάληψη ενάντια στο κράτος που κάθε χρόνο οι 
δαπάνες που δίνει για την παιδεία όλο και λιγοστεύουν, 
ενώ δίνουν όλα τα λεφτά στους εξοπλισμούς και 
στους τραπεζίτες. Κατάληψη ακόμα και για χάσιμο 
μαθήματος, τεμπελιά, αλητεία. Κατάληψη γιατί είναι 
το ισχυρότερο όπλο των μαθητών ενάντια σε κάθε 
προσπάθεια χειραγώγησης τους από την εξουσία και 
υποβάθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος.

 Αν κάποιος ρίξει μια ματιά στο παρελθόν, θα 
διαπιστώσει πως οι μαθητές κατάφεραν μέσω των 
καταλήψεων να ανατρέψουν σχέδια του κράτους 
που αφορούσαν την παιδεία, πολλοί νόμοι απλά να 

μείνουν στα χαρτιά, πετυχαίνοντας σημαντικές νίκες απέναντι στη σχεδιαζόμενη 
πολιτική. Αλλά και σε περιπτώσεις που δεν υπήρξε κάποιο απτό αποτέλεσμα, μόνο 
και μόνο το μήνυμα της ανυπακοής των μαθητών απέναντι στην καταπιεστική 
καθημερινότητά τους και η προσπάθεια αυτοοργάνωσής τους και αντίστασης τους 
ενάντια σε κάποια μορφή εξουσίας ήταν μεγάλο κέρδος. (συνέχεια πίσω σελ 4 & 5)



Κάνοντας μια αναδρομή στις πιο σημαδιακές καταλήψεις του 
πρόσφατου παρελθόντος: 

Μαθητικές καταλήψεις που εμφανίστηκαν ως ένδειξη  v
συμπαράστασης στους καταληψίες του Πολυτεχνείου τον Ιανουάριο 
του 1990 όταν αθωώθηκε ο μπάτσας Μελίστας που δολοφόνησε στα 
Εξάρχεια τον δεκαπεντάχρονο Μιχάλη Καλτεζά το 1985.

Οι μεγαλειώδεις καταλήψεις του ‘90- ‘91, όπου η μαθητική  v
νεολαία αντέδρασε ενάντια στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και στο νόμο 
Κοντογιαννόπουλου, θίγοντας ζητήματα που ξεπερνούσαν τα σχολεία 
και την εκπαίδευση. Σχεδόν 2000 σχολεία σε όλη την χώρα είχαν βάλει 
λουκέτο και οι μαθητές άρθρωσαν έστω και για λίγο, έναν ριζοσπαστικό 

λόγο, και μίλησαν για πράγματα όπως αυτοοργάνωση, άμεση δημοκρατία, αλληλεγγύη 
και ρήξη με το σύστημα και τους κυρίαρχους. Τότε το μαθητικό κίνημα παρέσυρε 
χιλιάδες κόσμου στο δρόμο. Κατά τη διάρκεια μάλιστα αυτών των καταλήψεων στην 
Πάτρα τον Ιανουάριο του ’91, δολοφονήθηκε ο καθηγητής Νίκος Τεμπονέρας από 
δεξιούς παρακρατικούς της ΟΝΝΕΔ(νεολαία της νέας δημοκρατίας), σε μια προσπάθεια 
ανακατάληψης του 3ου Γυμνασίου - Λυκείου Πάτρας. Τις επόμενες δύο μέρες, χιλιάδες 
άνθρωποι βγήκαν αυθόρμητα στους δρόμους σε όλες τις πόλεις, με αποκορύφωμα την 
πορεία των πάνω από 100.000 διαδηλωτών στην Αθήνα, όπου προκλήθηκε φωτιά από 
τα δακρυγόνα της αστυνομίας σε κατάστημα στο κέντρο της Αθήνας, με αποτέλεσμα 
τον θάνατο 4 ατόμων. Μετά από αυτά τα γεγονότα, το νομοσχέδιο Κοντογιαννόπουλου 
έμεινε στα χαρτιά. 

 Οι σφοδρές καταλήψεις του ’98 -’99, ως αντίδραση στη μεταρρύθμιση που  v
επιχείρησε ο τότε υπουργός παιδείας Αρσένης, που θεσμοθέτησε τις Πανελλαδικές 

Εξετάσεις σε Β’ και Γ’ Λυκείου σε όλα τα μαθήματα και κατάργησε τον θεσμό των 
μετεξεταστέων. Το σύνθημα «Κάτσε καλά, Γεράσιμε» έχει μείνει από τότε. Επίσης, 
θεσπίστηκε η ποινικοποίηση των μαθητικών αγώνων, αφού για πρώτη φορά σύρθηκαν 
στα δικαστήρια εκατοντάδες μαθητές που κινητοποιήθηκαν ενάντια στη «μεταρρύθμιση 
Αρσένη».

 Η εξέγερση τον Δεκέμβρη του 2008 μετά τη δολοφονία του δεκαπεντάχρονου  v
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τον μπάτσο Κορκονέα στα Εξάρχεια, όπου μαθητές 
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στα περισσότερα σχολεία συντονίζονταν μέσω των καταλήψεων κατέβηκαν μαζικά στους 
δρόμους, οργάνωσαν τις δικές τους πορείες, πραγματοποίησαν επιθέσεις σε αστυνομικά 
τμήματα και γενικά εξάπλωσαν την εξέγερση σε όλες τις γειτονιές και τις συνοικίες.

Φτάνουμε στο τώρα, όπου από το 2010 μέχρι σήμερα υπάρχει μια προσπάθεια 
αναζωπύρωσης του κινήματος των καταλήψεων, με αφορμή τους νέους νόμους του 
υπουργείου παιδείας για την εκπαίδευση και με αιτία τις συνθήκες επιβολής και 
καταπίεσης της σχολικής μηχανής, εκφράζοντας την οργή τους για την αυξανόμενη 
φτώχεια κι εκμετάλλευση, για τις επιλογές και τις προσπάθειες των εξουσιαστών να 
ρημάξουν την κοινωνία. Οι καταληψίες έχουν απέναντί τους όμως την κρατική καταστολή, 
πιο συχνή και πιο έντονη από ποτέ. Καταλήψεις δέχονται την επέμβαση της αστυνομίας, 
μαθητές συλλαμβάνονται και παραπέμπονται στον εισαγγελέα, πρόθυμοι καθηγητές και 
γονείς παίζουν τον ρόλο του μπάτσου και γενικά υπάρχει ένα κλίμα εκφοβισμού.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν πως οι καταλήψεις ήταν και θα είναι ένας δυναμικός τρόπος 
συμμετοχής των μαθητών στους κοινωνικούς αγώνες, μια απάντηση στην αθλιότητα των 
σχολικών κελιών. Μια στιγμή άρνησης και απόδρασης από το εκπαιδευτικό σύστημα 
που χειραγωγεί και νεκρώνει συνειδήσεις, που επιβάλει την πειθαρχία εξασφαλίζοντας 
την αυριανή πειθάρχηση των μαθητών που αύριο θα είναι εργάτες. Απόδραση από 
το εκπαιδευτικό σύστημα που κατασπαράζει το χρόνο, την ενέργεια των μαθητών, μη 
αφήνοντας χώρο και χρόνο για οποιοδήποτε άλλο ερέθισμα πέραν των τυποποιημένων 
γνώσεων. Όποιος αποφοιτά από αυτό και βρεθεί στην αγορά εργασίας θα είναι έτοιμος 
να λιώσει στη δουλειά -πάντα με την ελπίδα του βολέματος, νομίζοντας πως η πειθαρχία 
και ο ατομισμός θα τον σώσουν. Γι’ αυτό ακριβώς οι καταλήψεις βρίσκουν πολλούς 
εχθρούς απέναντί τους (μπάτσους, καθηγητές, γονείς). Οι καταλήψεις αποτελούν την 
αντίδραση των μαθητών στη σχολική καταπίεση και δείχνουν τη θέληση για ένα μικρό 

διάλειμμα από τη βαρετή καθημερινότητα. Είναι μια πράξη ασυμβίβαστης αμφισβήτησης 
του καταπιεστικού σχολικού μηχανισμού. Είναι μια πράξη ενάντια στο ατομικό βόλεμα 
που προωθεί η εκπαίδευση σήμερα, ενάντια στο να πατάς επί πτωμάτων για να σώσεις 
το τομάρι σου. Είναι μια δημιουργική πράξη όπου μέσα από αυτήν ξυπνούν συνειδήσεις 
και οι μαθητές μαθαίνουν ότι μπορούν να αγωνίζονται ενάντια σε κάθε τι που τους 
εξουσιάζει.

‘90-‘91
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Τους ενοχλούσε που μαζευόμασταν 
και παίζαμε ευτυχισμένοι στις αλάνες, τους 
ενοχλούσαν οι φωνές μας, οι τσακωμοί μας, 
η συντροφικότητα μας, η ζωντάνια μας, η 
παιδικότητά μας. Παραπονιόντουσαν στους 
γονείς μας να μας μαζέψουμε., ενώ με την πρώτη 
ευκαιρία οι απειλές αυτών των στριμμένων 
γέρων ανθρώπων γινόντουσαν πραγματικότητα. 
Όταν η μπάλα μας έπεφτε στην αυλή τους την 
επίστρεφαν σκασμένη και κομμένη στα δύο. Αυτοί 
οι γέροι άνθρωποι ήταν μισητοί σε όλους και 
όλες που ματώναμε τα γόνατα μας στις αλάνες 
και με κάθε ευκαιρία περνάμε μια μικρή εκδίκηση 
προκαλώντας τους δολιοφθορές στο σπίτι τους.

Τους ενοχλούσε που αράζαμε με την παρέα 
στα σκαλάκια στην είσοδο της πολυκατοικίας, 

που καπνίζαμε, που γελούσαμε, που ερωτευόμασταν... Κάθε φορά, που έμπαιναν μέσα 
οι μόνιμα στραβωμένοι γέροι άνθρωποι -πανομοιότυποι με τους παραπάνω- και μας 
έβρισκαν εκεί, μας έλουζαν με παρατήρησες και  βρισιές.  Σχεδόν πάντα τους γράφαμε 
εκεί που δεν πιάνει μελάνι, είχαμε μεγαλώσει, ήμασταν στο γυμνάσιο. Οι μίζεροι και 
ιδιότροποι αυτοί γέροι άνθρωποι, όταν έμεναν στα κατάλληλα διαμερίσματα, πότιζαν 
επιδεικτικά τις γλάστρες τους ή καθάριζαν τα μπαλκόνια τους, μέχρι να φύγουμε από 
τα νερά. Τα βράδια συχνά κάποιος μας κατάβρεχε.

Τους ενοχλούσε όταν μαζευόμασταν τα βράδια και συζητούσαμε μεγαλόφωνα, 
διαφωνούσαμε, γελάγαμε, παίζαμε παιχνίδια, άλλες φορές ακούγαμε δυνατά μουσική, 
χορεύοντας καπνίζοντας και πίνοντας, άλλοι τελείωναν το σχολείο και άλλοι το είχαν 
ήδη τελειώσει. Τα «σκάσε ή τα θέλουμε να κοιμηθούμε» που ακούγονταν στον ακάλυπτο, 
διαδεχόντουσαν τα χτυπήματα του από κάτω ταβανιού με σκούπα ή τα χτυπήματα 
στο πάτωμα του από πάνω ορόφου. Καμιά φορά έφτανε και η αστυνομία για να μας 
κάνει σύσταση ή να μας διαλύσει το μάζεμα, απειλώντας με μηνύσεις και λέγοντας 
πως διάφοροι γείτονες είχαν πάρει τηλέφωνο να παραπονεθούν λόγω φασαρίας. Οι 
διάφοροι γείτονες αποτελούνταν –πάλι- από κάποιους γεροπαράξενους, μίζερους και 
δύστροπους γέρους. Αυτοί οι γέροι άνθρωποι –που ευτυχώς είναι η μειοψηφία των 
ηλικιωμένων ανθρώπων- που με την συμπεριφορά τους βρίσκουν πάντοτε το πρόβλημα 
στους άλλους, που με την κάθε ευκαιρία ξεσπούν πάνω στους άλλους χρησιμοποιώντας 
για άσυλο την ηλικία τους, που αντί να κοιτούν την καμπούρα τους ασχολούνται με το 
τι κάνουν οι «περίεργοι» γείτονες, είναι μέσα σε αυτούς που...

Τώρα ενοχλούνται από τους μετανάστες που ζουν στις πολυκατοικίες των 
γειτονιών μας και συχνά απειλούν ότι θα φέρουν τους νεοναζί για νταβατζήδες για να 
διώξουν τα «εγκληματικά στοιχεία».

Κανένα σεβασμό δεν αξίζουν αυτοί οι γέροι που πίσω από την ηλικία 
τους κρύβουν φασιστικές νοοτροπίες, σκέψεις και συμπεριφορές. Να 
φύγουν αυτοί από τις πολυκατοικίες ώστε να ακούμε ελεύθερα μουσική, 
να μαζευόμαστε ελευθέρα στο σπίτι, να καθόμαστε όσο και  με όσους  
θέλουμε στα σκαλιά των πολυκατοικιών, να παίζουμε....



 



Για επικοινωνία, σχόλια, ιδέες, σκίτσα, κείμενα: email:stekianokato@gmail.com
Για γνωριμία και κουβεντούλα από κοντά κάθε Πέμπτη, Παρασκευή 
και Σάββατο μετά τις 20:00 στο Αυτοδιαχειριζόμενο στέκι Άνω Κάτω 

Πατησίων, Νάξου 75 & Κρασσά, πλ. Κολιάτσου.

Σώπα μην μιλάς

Κατάπιαμε τη γλώσσα μας. Στόμα έχουμε και μιλιά δεν 
έχουμε.

Φτιάξαμε το σύλλογο του «Σώπα» και μαζευτήκαμε πολλοί
μία πολιτεία ολόκληρη, μια δύναμη μεγάλη, αλλά μουγκή!
Για να είμαι τουλάχιστον σωστός στα σχέδια και στα όνειρά 

μου ανάμεσα σε λυγμούς και σε παροξυσμού
κρατώ τη γλώσσα μου, γιατί νομίζω πως θα’ ρθει η στιγμή που 

δεν θα αντέξω και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ
και θα ελπίζω 

και κάθε στιγμή το λαρύγγι μου θα γεμίζω με ένα φθόγγο, 
με έναν ψίθυρο, με ένα τραύλισμα, με μια κραυγή που θα μου 

λέει: 

ΜΙΛΑ! Αζίς Νεσίν


