
Το 8:15 είναι ένα έντυπο που 
μοιράζεται στα σχολεία της 
Κυψέλης & των Πατησίων.
Μέσα από τις σελίδες του 

επιδιώκουμε να μοιραστούμε 
ιδέες, απόψεις, φόβους, πράξεις, 

ενάντια σ’ εναν κόσμο που 
καταρέει με θόρυβο...

Παλεύουμε σήμερα για το αδύνατο

αντιμέτωποι με το αδιανόητο

για να μην βρεθούμε άυριο
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 Γεια σου μικρέ πιτσιρικά, τι κάνεις;
Ξύπνησα τώρα κι είχα χρόνια να σε δω.

Απ’ τον καθρέφτη σε κοιτάω γιατί τα χάνεις;
Γιατί το χρώμα σου, μου φαίνεται χλωμό;

Πως ανταμώσαμε και πάλι στον καθρέφτη;
Την ίδια ώρα που εγώ φεύγω για δουλειά,
τώρα που το φεγγάρι ειν’ ένα με τον ήλιο,

εσένα σε τραβολογάνε στα σχολειά...

-  Κι όμως αυτήν την ώρα είναι που φορτώνω,
κι αυτό το σκιάχτρο που ‘χω τώρα στο μυαλό,

μες τα βιβλία με μουτζούρες ξεφορτώνω
για τις σημαίες και το βήμα, που με βάζουν, να πατώ.

Για τσαμπουκάδες που ‘ταν μόνο φαντασία,
και για τους φίλους μου που γίνανε χώμα.
Για τα παιδάκια που γνωρίσαν εξορία,

γιατί στη γέννα τους, βαφτήκαν μ’ άλλο χρώμα.

Για τους σταυρούς και τις πατρίδες που βαφτίζουν,
τις χαρακές που λένε σύνορα στη γη.

Γι αυτά τα ρούχα που είναι ίδια και με βάζουν να φοράω
για σφαγές και για πολέμους που δεν ήμουνα εκεί.

-    Τίμια είν’ αυτά πιτσιρικά μου,
το προσωπό μου είναι ακόμα όμως χλωμό.

Τι κι αν δεν έχω ακόμα πένες για μουτζούρες,
ΕΧΩ ΤΗΝ ΟΡΓΗ, ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΗ...



Τα ξημερώματα της Δευτέρας 22/9 σε 
σχολείο της Καισαριανής καταληψίες 
μαθητές δέχονται πρωτοφανή επίθεση 
από τους μπάτσους που πυροβολούν 
εναντίων τους.
Οι ίδιοι οι μαθητές ανακοίνωσαν τα εξής:
“Είμαστε μαθητές του 1ου και του 2ου ΓΕΛ και του ΕΠΑΛ Καισαριανής και 
αποφασίσαμε να κάνουμε κατάληψη στα σχολεία μας ως αντίδραση: 1) στις 
φασιστικές συμπεριφορές κάποιων καθηγητών μας, 2) στις απαράδεκτες συνθήκες 
υγιεινής, 3) στην υπερβολική αυστηρότητα για την πρωινή προσέλευση στις τάξεις, 
4) στα κάγκελα που τα τελευταία χρόνια μας διαχωρίζουν σαν φυλακισμένους, 
5) στα λύκεια που ακόμη στοιβαζόμαστε ενώ δεν χτίζονται αξιοπρέπεις χώρους 
διδασκαλίας, 6) στις πληρωμές βιβλίων από τις τσέπες μας.
Τα ξημερώματα της Δευτέρας 22/9, λοιπόν, ήρθαμε να κλείσουμε τα σχολεία 
μας. Εκείνη τη στιγμή κατέφθασαν αστυνομικές δυνάμεις (3 περιπολικά) από το 
Α.Τ. Καισαριανής με σκοπό να μας καταστείλλουν. Χωρίς να δεχτούν απειλές ή 
επίθεση, ο ένας από αυτούς πυροβόλησε 3 φορές προς το μέρος των συμμαθητών 
μας, που προσπαθούσαν να διαφύγουν. Οι υπόλοιποι εισέβαλλαν στο προαύλιο 
του ΕΠΑΛ και σημαδεύοντας τα κεφάλια των υπόλοιπων από εμάς, εξαπέλυαν 
βρισιές και απειλές. Μέσα σ' αυτό το κλίμα τρομοκρατίας, μεταφερθήκαμε δεμένοι 
με χειροπέδες στο Α.Τ. Καισαριανής. Δίχως να μας αναλύουν τα αίτια κράτησης, 
έλαβαν τα προσωπικά μας στοιχεία και μας άφησαν στα κρατητήρια του τμήματος 
μέχρι τις πρωινές ώρες.
ΔΕΝ ΜΑΣ ΦΟΒΙΖΟΥΝ, ΜΑΣ ΕΞΟΡΓΙΖΟΥΝ
ΣΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΜΕ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΑΓΡΙΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ”

Παρά τους εκβιασμούς των μπάτσων, 
το παραπάνω σκηνικό μαθαίνεται 
και ακολουθεί πορεία στη γειτονιά 
την Παρασκευή στις 27/9 από 200 
μαθητές/μαθήτριες και αλληλέγγυους 
κατοίκους κάνοντας σαφές πως ούτε 
με απειλές, ούτε με προσαγωγές αλλά 
ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΣΦΑΙΡΕΣ δε θα ανεχθούν 
να κάνουν οι μπάτσοι κουμάντο στα 
σχολεία τους.

PLEASE MIND THE COP

ΟΥΤΕ ΜΕ ΣΦΑΙΡΕΣ

(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)



Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις;
Από μικρό παιδί αυτή η ερώτηση μπαίνει 

όλο και πιο επιτακτικά στην ζωή μου. Σε 
οικογενειακές μαζώξεις, σε σπίτια φίλων 
και συγγενών, όλοι  ρωτούσαν εμένα ή τους 
γονείς: Τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις;

Μεγαλώνοντας και αρχίζοντας το 
σχολείο, όλο και πιο έντονα ακουγόταν 
το ίδιο ερώτημα. Η ζωή μου οργανωνόταν 
γύρω από αυτό: το επάγγελμά που πρέπει να 

ακολουθήσω. Σχολείο, φροντιστήρια, ξένες 
γλώσσες για να αποκτήσω επαγγελματικά 
εφόδια σε ένα κόσμο που αλλάζει ταχύτατα 
και πρέπει συνεχώς να “εξοπλιζόμαστε”, 
για να είμαι ανταγωνιστικός στην αγορά 
εργασίας και χώρια αυτά ένα μόνιμο άγχος 
να με συνοδεύει, μάλλον μέχρι τον θάνατο 
μου. Λες και αν τελικά βρω το επάγγελμα 
που μου “ταιριάζει/εκφράζει” - αν μπορεί να 
υπάρχει κάτι τέτοιο- έλυσα αυτομάτως και 
όλα τα προβλήματα μου. Λες και θα πρέπει 

Διανύουμε μια εποχή που ο ελεύθερος χρόνος και χώρος συρρικνώνονται και 
η καταστολή παίζει τον κύριο ρόλο, αφού μπάτσοι με τη βοήθεια μερίδας 

καθηγητών και γονέων καταπνίγουν οποιαδήποτε αντίδραση και “αποκλίνουσα” 
συμπεριφορά των μαθητών για να τους μετατρέψουν σε υπάκουα ρομποτάκια, 
που θα λειτουργούν με βάση τον ατομικισμό, τον ανταγωνισμό και την 
παθητικότητα. Προσπαθούν να τους ελένξουν/ περιορίσουν/χειραγωγήσουν 
εκπαιδεύοντάς τους στο φόβο, με σκοπό να τον κάνουν την καθημερινότητα του 
αύριο. Εμείς από την πλευρά μας δεν έχουμε καμία όρεξη να ανεχτούμε αυτό το 
βούρκο που μας ετοιμάζουν και είμαστε αλληλέγγυοι στους μαθητές. Έχουμε να 
πούμε στους μπάτσους, αλλά και στους καθηγητές και γονείς που συναινούν με 
αυτές τις αυταρχικές πρακτικές του υπουργείου, πως θα μας βρίσκουν πάντοτε 
απέναντί τους. Στεκόμαστε συνειδητά στο πλάι των μαθητών που επιλέγουν 
να πηγαίνουν κόντρα στο σύστημα, να σηκώνουν κεφάλι και να εξεγείρονται.

Δεν θα γίνω 
τίποτα όταν 
μεγαλώσω...



όλες οι σκέψεις μου να περιστρέφονται γύρω 
από την επαγγελματική μου κατάσταση.  
Λες και δεν είναι πραγματικότητα οι μισθοί 
των 300&400 ευρώ άσχετα με τα πτυχία 
που διαθέτει κάποιος. Λες και αν κερδίζω 
πολλά χρήματα ξεκούραστα σημαίνει 
οτι αυτομάτως θα έχω φίλους ή θα κάνω 
πραγματικότητα τις επιθυμίες μου.

Στον κόσμο που ζούμε, για 
τους συντριπτικά περισσότερους, 
επαγγελματική αποκατάσταση και ευτυχία 
με ένα τρόπο ταυτίζονται. Υποτίθεται  οτι 
όποιος έχει καλή δουλεία, βγάζει και καλά 
λεφτά, δεν χρειάζεται να ανησυχεί για 
τίποτα, μιας και μπορεί να καταναλώνει 
απεριόριστα και να βρίσκει τον εαυτό του 
μέσα στον υλικό κόσμο. Η προσωπική 
ευτυχία περνάει μέσα από τη δυνατότητα 
κατανάλωσης και δυστυχώς τελειώνει 

εκεί. Πολλοί θυσιάζουν τα χρόνια τους 
για μια καριέρα ή βρίσκουν μια δουλειά 
και καταπίνουν προσβολές για να μην τη 
χάσουν. Δουλεύουν για να έχουν και η ζωή 
γλιστράει μέσα από τα χέρια τους. 

Είναι παραδεκτό οτι τα λεφτά δε φέρνουν 
την ευτυχία, παρόλο που όλοι οι άνθρωποι. 
Οι  άνθρωποι δεν πιστεύουν πλέον σε 
τίποτα, εκτός από το ότι θα μπορέσουν 
σύντομα να αποκτήσουν μια τηλεόραση 
υψηλής ευκρίνειας... Ίσως είναι προτιμότερο 
να αποκτήσουμε ένα καινούργιο φίλο 
από το να αποκτήσουμε ένα νέο κινητό, 
ένα λάπτοπ, ένα αυτοκίνητο... Ίσως είναι 
προτιμότερο να ψαχνόμαστε για νέες 
εμπειρίες, για όμορφα και ευχάριστα 
πράγματα στη ζωή που δε χρειάζεται 
να  αγοράζονται ή να πουλιούνται. 
Να πάψουμε να σκεφτόμαστε με ένα 
εγωιστικό, άπληστο , λαίμαργο τρόπο που 
άνθρωποι και σχέσεις καταναλώνονται με 
γοργούς ρυθμούς.

Είναι ένας δρόμος που απαιτεί να 
κυριαρχήσουμε πάνω στους φόβους μας, 
το φόβο του κενού, το φόβο της αποτυχίας, 
το φόβο του μέλλοντος, το φόβο της 
αντίδρασης μας στα προκατασκευασμένα 
καλούπια. Είναι η επιλογή να ζούμε το 
σήμερα αντί να θυσιάζουμε την παρούσα 
ζωή στην κατανάλωση ή στη συσσώρευση 
αξιών χωρίς αξία, στην κατασκευή ενός 
πλάνου καριέρας που υποτίθεται θα 
κάνει το αύριο ικανοποιητικότερο ή στην 
επιλογή ενός πλάνου αποταμίευσης για 
σύνταξη που προορίζεται να εναντιωθεί 
στο φόβο του να μην έχουμε αρκετά.

να χεσω

καριερα

την



Το “myschool” είναι μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου 
καταγράφονται:

 ΑΜΚΑ των μαθητών/νηπίων.•	
Πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με οικογένεια μαθητή (σταθερά και  κινητά •	
τηλέφωνα, φαξ, e mail, διευθύνσεις)
Το επάγγελμα των γονέων (άσχετα αν είναι άνεργος ή σε καθεστώς •	
κινητικότητας)
Το ποινολόγιο των μαθητών (αποβολές, επιπλήξεις, διαγωγή)•	
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε απεργίες ή στάσεις και μάλιστα σε •	
ποιές.

Θα προτείναμε επίσης να καταγράφονται : το φαγητό που τρώμε, τι 
μουσική ακούμε, ποιοί είναι οι φίλοι μας, τι χρώμα βρακί φοράμε και ποια 
κοπέλα ή αγόρι μας αρέσει... Ας σοβαρευτούμε όμως, το  “Myschool” 
είναι ένα πρόγραμμα καταστολής και φακελώματος μαθητών/τριων 
και καθηγητών/τριων  όπου ο καθένας θα έχει το δικό του ηλεκτρονικό 
προφίλ και θα βρίσκεται υπό διαρκή έλεγχο. Το σχολείο εκτός από 
βαρετό, πληκτικό και αγχωτικό όπως ήδη ήταν,  τώρα μετατρέπεται  σε 
μια φυλακή, αφού οι μαθητές νοούνται ως αριθμοί με τον προσωπικό 
τους μπάτσο  να είναι συνεχώς πάνω από τα κεφάλια τους, μιας και 

Myschool Myprison



μπορεί να τους ρουφιανεύει κάθε επίδοση και κίνησή τους. Το My-
school έχει ως μόνο σκοπό την πειθάρχηση σε ένα μέλλον με σκατά 
δουλειές, όπου όλοι προετοιμάζονται και εκπαιδεύονται για το αντίστοιχο 
εργασιακό περιβάλλον, αυτό της  χαμηλά αμειβόμενης εργασίας, της 
ανασφάλειας και των άθλιων συνθηκών.
Η εκπαίδευση δε χωρά σε τάξεις-κλουβιά, δε καταχωρείται σε ποινικά 
μητρώα, αλλά ζει και θρέφεται εκεί όπου η ελευθερία, η φαντασία, 
η ανυπακοή και η δημιουργικότητα εναντιώνονται στον κόσμο των 
χρημάτων και των υλικών αγαθών. Η μόνη αυτονόητη απάντηση που 
βγαίνει από τα στόματά μας,  είναι η μαζική και συλλογική αποχή από 
κάθε είδους φακέλωμα/ρουφιάνεμα.

Μικρές στιγμές από τη ζωή με την οικογένεια...
ςερτυθιοπλκξηγφδσαζχψωβηξκλμνβχ

ςερτυθιοπλκξηγφδσαζχψωβηξκλμνβχ

Σαμποτάρουμε το Myschool 
Στεκόμαστε αλληλέγγυοι μεταξύ μας 
Οργανώνουμε τις αντιστάσεις μας
καταλήψεις - διαμαρτυρίες - πορείες



Για επικοινωνία, σχόλια, ιδέες, σκίτσα και κείμενα email: anokato@espiv.net 
Για κουβεντούλα και γνωριμία από κοντά κάθε Τρίτη, Παρασκευή & 

Σάββατο μετά τις 20:00 στο Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Άνω Κάτω Πατησίων
Νάξου 75 & Κρασσά, πλ. Κολιάτσου.

http://anokatopatision.espivblogs.net

Προσοχή Ανάπαυση Προσοχή Ανάπαυση Προσοχή

Προσοχή Τύμπανα Εμπρός μαρς Εν-δυο Εν-δυο Ένα Ένα Ένα στο δεξί 

Στρίβετε αριστερά Παρέλαση 

Παρέλαση Στοίχiση Ύμνος Επαρση σημαίας Μιλιταρισμός Στρατός

Στρατός Έθνος Πατρίδα Πόλεμος Πτώματα

Πτώματα εμπόριο όπλων Εμπόριο Ανθρώπων Εμποριο Ιδεών

Εμποριο Ιδεών Μια θρησκεία Ένας Θεός Μία πατρίδα Ένα έθνος

ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 0ΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ
Καμια θρησκεία Κανένας Θεος Κανένας Αφέντης

Δεν πολεμάμε για κανέναν Δεν υπηρετούμε κανέναν
Δεν μπαίνουμε στην γραμμή

Δεν συμμετέχουμε στο παιχνίδι τους
Δεν γινόμαστε κρέας για τα όπλα τους

Πατρίδα μας η γη  
Οι παρελάσεις είναι ανθυγιεινές

Γκράφιτι στην Πλ. Φυτευτής


