
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 καταρρέει με 

θόρυβο...
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ΝΑ ΤΣΑΚΙΣΟΥΜΕ ΤΟΝ 
ΦΑΣΙΣΜΟ



Κάπου στα δεκαοκτώ, υποτίθεται ξεκινάει η ωριμανσή μας. 
Τα κεφάλια μέσα. Μας λένε ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε 

τη ζωή στα σοβαρά από εδώ και έπειτα. Στρατός, σπουδές, ένα 
ταίρι, μια μόνιμη εργασία, κατά προτίμηση κάτι δικό μας, ένα 
δάνειο, λίγη βοήθεια από τους γονείς, ένα σπίτι και ακολουθεί 
το οικογενειακό αυτοκίνητο, γάμοι, βαφτίσια... Το παραπάνω 
σενάριο με τις διάφορες παραλλαγές του συνηθίζεται στην 
κοινωνία μας να ονομάζεται ωρίμανση. Η ζωή, βέβαια, είναι 
μακριά,  πολύ μακριά και δεν έχει καμία σχέση με την παραπάνω 
προσχεδιασμένη πορεία προς τον θάνατο. Οι τοίχοι το λένε πιο 
ωμά, “πεθαίνεις στα 18 και σε θάβουν στα 80”. 

Με μία έννοια η νιότη είναι αντίσταση στον θάνατο. 
Σε αυτή βρίσκουμε το παιχνίδι, τον αυθορμητισμό, 

τον κίνδυνο, την αδρεναλίνη, τους φίλους, την ανεμελιά, 
τους πρώτους έρωτες και τις πρώτες απογοητεύσεις. Σε αυτή 
δοκιμάζουμε, πειραματιζόμαστε, ρισκάρουμε, δεν σκεφτόμαστε 
μόνο το υλικό συμφέρον, χαράζουμε τα θρανία για να μείνει 
ανεξίτηλη η μνήμη και οι ανησυχίες μας στις σχολικές αίθουσες. 
Όσο διαρκεί η νιότη σκεφτόμαστε και ζούμε ΕΔΩ και ΤΩΡΑ. Χωρίς 

να θέλουμε να υπογράψουμε ένα σωρό 
κοινωνικές συμβάσεις (γάμος/ εργασία με 
οποιοδήποτε κόστος/¨ονειρικό σπίτι¨) να 
μπούμε στα προκαθορισμένα καλούπια  
για μια βαλσαμωμένη επιβίωση που θα 
την τοποθετούμε πάνω στο καλό μας 
έπιπλο, μέσα στο οικογενειακό αυτοκίνητο 

“Αχ , που ‘σαι νιότη,
πού δειχνες πως θα γινόμουν άλλος”



ή μπροστά στην οθόνη μας. Όλα αυτά μας φαίνονται όχι 
μονό μακριά αλλά παίρνουμε και όρκους ότι δεν θα γίνουμε 
σαν τους γονείς μας και τους συγγενείς μας: φιλοχρήματοι, 
χωρίς ουσιαστικούς φίλους, με σχέσεις που περιστρέφονται 
γύρω από συμφέροντα και ενδοοικογενειακές ιστορίες, να 
τρέχουμε και να μην φτάνουμε όλη τη μέρα, γιατί και για 
ποιούς;

Είναι η δομή της κοινωνίας και οι θεσμοί της 
(οικογένεια, σχολείο, εκκλησία,  στρατός, εργασία) που 

μας σπρώχνουν με βία, που μας διατάσσουν να δούμε τη 
“ζωή πιο σοβαρά” γιατί είναι “δύσκολη και σκληρή”. Για τους 
υπερασπιστές αυτού του κόσμου η νιότη έχει ημερομηνία 
λήξης και ταυτίζεται με χαζοχαρούμενες συμπεριφορές, 
ρηχές απόψεις και επιλογές χωρίς προβληματισμούς. Στο 
τέλος τέλος αυτό ονομάζεται ωρίμανση. Η παραδοχή ότι δεν 
μπορούμε να ξεφύγουμε από τις αμέτρητες συμβάσεις και 
καταναγκασμούς, οτι και εμείς πρέπει να μπούμε στην γραμμή, 
να πάψουμε να είμαστε τα μαύρα πρόβατα, να καταπιέσουμε 
τις σκέψεις και την ελευθερία μας, να στενέψουμε τα όνειρά 
μας, τις φωνές μας, την οργή μας, να τα κόψουμε και να τα 
ράψουμε ώστε να τα χωρέσουν σε έναν εφημερο κόσμο, 
άλλωστε “έτσι δεν κάνουν όλοι;” 

Για όσους και όσες δεν επιθυμούν να 
υπηρετήσουν  τυφλά αυτό το ανθρωποβόρο 

σύστημα, δεν γουστάρουν να απαρνηθούν 
τις αξίες και τα ιδανικά τους, δεν ψήνονται να 
ζήσουν σαν καλοκουρδισμένα ρομποτάκια, 
μπορούν να κρατήσουν σφιχτά τη νιότη τους. 
Μπορούν να συνεχίζουν να πιστεύουν στη φιλία 
και όχι στο χρήμα, σε έναν πιο δίκαιο κόσμο και 
όχι στην επιβίωση των δυνατών/κωλογλυφτών/
κομματόσκυλων, στην ελευθερία σκέψης και 
πράξης και όχι σε ένα σύνολο κανόνων και 
ρυθμίσεων που επιβάλλονται από κάποιους 
λίγους για  εμάς τους πολλούς, να βγουν από 
την γραμμή και να ζήσουν μια ζωή που αξίζει να 
αφηγηθούν στις γενιές που έρχονται...



Η ελληνική κοινωνία κατά μεγάλο βαθμό ενσαρκώνει απόλυτα 
την παροιμία με τις 3 μαιμούδες «δεν είδα, δεν άκουσα, δεν ξέρω». 
Η περίπτωση του Βαγγέλη Γιακουμάκη έρχεται να το επιβεβαιώσει 
για άλλη μια φορά . Όλο αυτό το διάστημα με αφορμή τον θάνα-
το του 20χρονου Βαγγέλη, φοιτητή της γαλακτοκομικής σχολής  
Ιωαννίνων, παρακολουθούμε την υποκρισία μεγάλου τμήματος 
της ελληνικής κοινωνίας και το απύθμενο θράσος των ΜΜΕ που 
επιχειρούν να την χειραγωγήσουν. Είδαμε και ακούσαμε διάφορες 
τηλεπερσόνες, τύπου Αννίτα Πάνια, οι οποίες εκμεταλλεύονται και 
εξευτελίζουν ανθρώπους προκειμένου να χτυπήσουν υψηλά νού-
μερα τηλεθέασης, να μιλούν για bullying και να χύνουν κροκοδεί-
λια δάκρυα. Είδαμε φυλλάδες, οι οποίες κατά καιρούς είχαν κάνει 
εκτενή αφιερώματα σε φασίστες να μιλούν για σχολικό εκφοβισμό. 
Και είδαμε την Χρυσή Αυγή, 
των τραμπούκων & των δο-
λοφόνων, δημόσια να «κατα-
δικάζει» το bullying. Το τραγι-
κότερο όλων ήταν η δήλωση 
του θείου του Βαγγέλη, όταν 
υπήρξε υπόνοια για σεξουαλι-
κή παρενόχληση  «ο Βαγγέλης 
ήταν καθαρός, ξέρουμε τι παιδί 
είχαμε»...

Το σίγουρο και το βολικό, η κυ-
ρίαρχη δηλαδή, αφήγηση η οποία 
και υιοθετήθηκε ήταν, πως για την 
τραγική αυτή κατάληξη ο μόνος 
υπεύθυνος ήταν ο ίδιος ο Βαγγέλης. Γιατί επέλεξε να δώσει τέλος παρά 
να ζητήσει βοήθεια. Άρα η ευθύνη ήταν όλη δική του.  Αναμφίβολα, η 
υιοθέτηση αυτής της άποψης οδηγεί στη  υπεράσπιση του ρατσισμού και 
απενοχοποιεί τους βασικούς θύτες. 

Η περίπτωση του Βαγγέλη Γιακουμάκη 
και τα χίλια πρόσωπα του ρατσισμού

Δεν είδα - δεν άκουσα - δεν ξέρω“ ”



” Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο 
Βαγγέλης Γιακουμάκης είχε στοχοποιηθεί από 
τραμπούκους και δεν ήταν θύμα bullying, αλλά 
θύμα ρατσιστικών επιθέσεων. Ο επιεικής αυτός 
όρος  υιοθετήθηκε πολύ σύντομα από τον κυρίαρχο 
λόγο με στόχο, να αποπροσανατολίσει και να απο-
πολιτικοποιήσει το γεγονός. Θα μπορούσαμε ίσως 

να μιλήσουμε για bullying αν θύτες και θύμα ήταν ανήλικα παιδιά, 
αλλά ακόμη και τότε το ρατσιστικό υπόβαθρο – καλλιεργημένο από 
τις οικογένειες και το ίδιο το σχολείο – θα έφερε την βασική ευθύνη 
και όχι κάποιος αφηρημένος σχολικός καυγάς έστω και κατ΄ εξακο-
λούθηση. 

Το θέμα όμως στην περίπτωση του 20χρονου Γιακουμάκη και των 
συνομήλικων σπουδαστών της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων 
ήταν και είναι πολιτικό και το άμεσο κοινωνικό τους περιβάλλον 
συνένοχο. Το περιβάλλον του Γιακουμάκη γνώριζε αλλά σιωπούσε. 
Παρακολουθούσε αδιάφορο τη διαπόμπευση και τον εκμηδενι-
σμό της προσωπικότητάς του. Μπορεί κάποιος/α να τραμπουκίζε-

ται  λόγω εθνικότητας, λόγω καταγωγής, λόγω εμφάνισης, 
ο Βαγγέλης τραμπουκίστηκε και  στοχοποιήθηκε επειδή δεν 
ήταν αρκετά αρρενωπός, επειδή ήταν ευαίσθητος, επειδή ήταν 
«διαφορετικός», επειδή δεν συμβάδιζε με τα κυρίαρχα πρό-
τυπα, όπως διαφορετικός ήταν και ο Άλεξ στη Βέροια. Επειδή, 
δεν ήταν αρκετά «άντρας». Επειδή, με λίγα λόγια και για να 
μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, υπήρξε η υπόνοια, 
πως ο Βαγγέλης ήταν ομοφυλόφιλος. Ο Βαγγέλης Γιακουμά-
κης αντιμετωπίστηκε σαν ομοφυλόφιλος, γι’ αυτό και τιμωρή-
θηκε. Ήταν ή δεν ήταν μας είναι αδιάφορο. Ο ρατσισμός της 
καθημερινότητας, ο οποίος είναι βαθιά ριζωμένος στο σημείο 
που να γίνεται αδιόρατος, σκότωσε τον Βαγγέλη Γιακουμάκη, 
τον μικρό Άλεξ στη Βέροια, αθώωσε τους 2 επιχειρηματίες 
στην Ξάνθη για τον βιασμό της νεαρής φοιτήτριας. O ρατσι-
σμός της διπλανής πόρτας αθώωσε τους βιαστές της νεαρής 

μετανάστριας στην Αμάρυνθο. Οι ρατσιστές της διπλανής πόρτας, 
οι οποίοι δεν είναι κατ’ ανάγκη φουσκωτοί και δεν ανεμίζουν 
σβάστιγκες και η σιωπή-συνενοχή, ευθύνονται για τον θάνατο 
του Βαγγέλη και του κάθε Βαγγέλη.



Τα τελευταία χρόνια όποιος 
κρατικός άρχοντας παίρνει την 
εξουσία ξεκινάει μεταρρυθμίσεις 
στο εκπαιδευτικό σύστημα. Κάθε 
χρονιά εμφανίζονται δήθεν νέες 
καινοτομίες, που ακυρώνουν τις 
προηγούμενες ή τις ενισχύουν. Το 
παραδείγματο των εισαγωγικών 
και προαγωγικών εξετάσεων είναι 
το πια χαρακτηριστικό. Οι μαθητές 
φαίνεται να είναι ένα μπαλάκι του 
πιγκ πογκ και οι ρακέτες που το 
κτυπούν είναι οι κυβερνήσεις που 
αλλάζουν και κάνουν οτι τους 
καπνίσει. Σε κάθε περίπτωση κανείς 
δεν ρωτάει τους μαθητές τι και πώς 
το θέλουνε. Μάλλον τους θεωρούν 
άβουλα όντα. Ξέρουν όμως 
να επιστρατεύουν εισαγγελείς, 
μπάτσους και δημοσιογράφους 
για να τρομοκρατούν ή να 
ρίχνουν λάσπη στις μαθητικές 
κινητοποιήσεις. Ξέρουν να κάνουν 
το σχολείο ανταγωνιστικό, ακόμα πιο 
απαιτητικό σε ησυχία, πειθαρχία και 
σε παρουσία, να πολλαπλασιάζουν 
την ύλη και τις ώρες διδασκαλίας. 
Είναι επαγγελματίας στο να 
αυξάνουν τους ρυθμούς εργασίας 

εντατικοποιώντας την παπαγαλία και 
την παραπαιδεία. Είναι πολύ καλοί 
στο να κάνουν τη ρουφιανιά θεσμό 
και να βάζουν τον χωροφύλακα 
μέσα στις αίθουσες (πλατφόρμα  
my school), να δηλητηριάζουν 
τα μυαλά με εθνικές ιδέες και με 
θρησκευτιούς μύθους. Ξέρουν να 
βαφτίζουν την τζάμπα εργασία 
για το κράτος και τους εργοδότες 
“πρακτική”, να κατευθύνουν 
πολλούς να διακόπτουν το σχολείο 
και να μετατρέπουν τα σχολεία σε 
“ευκαιρία” κυρίως  γι’ αυτούς που 
οι γονείς τους έχουν φράγκα  να 
πληρώνουν φροντιστήρια.

Σε μια εποχή που τα πάντα 
αλλάζουν προς όφελος αυτών που 
θέλουν να διαφεντεύουν τις ζωές 
μας, η υποχρεωτική παιδεία γίνεται 
εργαστήριο αναδιαμόρφωσης 
προσωπικότητας για αυτούς που 
σήμερα είναι μαθητές και αύριο 
εργαζόμενοι. Αυτό δεν είναι 
κάποια σπουδαία ανακάλυψη, το 
σύστημα διδασκαλίας ήταν πάντα 
η διδασκαλία του συστήματος. 
Όσο πιο μικρός συνηθίζει κανείς 

Το πιγκ πογκ συνεχιζεται...
& το μπαλάκι είναι οι μαθητές



να τρώει σκατά τόσο καλύτερα 
αποδέχεται μεγαλώνοντας τα 
κόκκαλα που του πετούν.  Τώρα 
η αγορά εργασίας, οι αφέντες 
έχουν ανάγκη υπηκόους που να 
λένε “δόξα ο θεός” όταν βρίσκουν 
δουλειά και ας είναι με 500 ευρώ, 
χωρίς ένσημα, με απλήρωτες 
υπερωρίες, με μπινελίκια από το 
αφεντικό. Χρειάζονται εγωιστικές 
μαριονέτες, φοβισμένες, να μην 
διεκδικούν, να μην αντιστέκονται, 
να το βουλώνουν και να κοιτούν 
την δουλίτσα τους, έτοιμους 
να θυσιαστούν για το καλό της 
πατρίδος. Θέλουν ανδρείκελα 
που θα καίνε τα μυαλά τους στις 
οθόνες των υπολογιστών, στην 
αναζήτηση μιας coοl εμφάνισης, 
στα ζαντολάστιχα, στον αγαπημένο 
ποδοσφαιριστή/σταρ, στα 

ναρκωτικά, στην αδιαφορία για 
όλα τα κοινά, στις ρατσιστικές 
παπαρολογίες. Τους μαθητές 
βέβαια κανείς δεν τους ρωτάει τι 
θέλουν;

Με τις παραπάνω “καινοτομίες” 
το σχολείο σταματάει να σημαίνει 
πλήξη, οι κυρίαρχοι φροντίζουν 
να ταυτίζεται ακόμα πιο 
ξεκάθαρα με την πειθαρχία, την 
παραγωγικότητα, την παθητικότητα 
και τον φόβο. Ξέρουν, ότι 
μαθητικές ανταρσίες 
ενάντια στην σχολική 
κανονικότητα απειλούν τα 
σχέδια τους. Ξέρουν, αλλά 
δεν τις λογαριάζουν πια. 
Δεν οφείλουμε να τους 
αποδείξουμε το αντίθετο; 

Στα γρανάζια του
(εκπαιδευτικού) συστήματος 

να είμαστε η άμμος όχι το λάδι.



Για κουβεντούλα και γνωριμία από κοντά
κάθε Τρίτη, Παρασκευή & Σάββατο μετά τις 20:30 στο: Αυτοδιαχειριζόμενο 

Στέκι Άνω Κάτω Πατησίων, Νάξου 75 & Κρασσά, πλ. Κολιάτσου.
Για επικοινωνία, σχόλια, ιδέες, σκίτσα και κείμενα

email: anokato@espiv.net. & http://anokatopatision.espivblogs.net

Ούτε Μια Ώρα στον Στρατό
Από μικρή ηλικία μας ποτίζουν με το δηλητήριο του  μιλιταρισμού όχι μόνο 

στο σχολείο (μέσω εθνικών εκδηλώσεων ή μέσω των βιβλίων) αλλά κατά τη 
διάρκεια όλης μας της ζωής. Κάθε κράτος κατασκευάζει το δικό του εθνικό 
μύθο που αφηγείται ότι πρέπει να αισθανόμαστε τυχεροί και περήφανοι που 

γεννηθήκαμε στην επικράτειά του, που δήθεν έχει κάποια προϊστορία και είμαστε 
απόγονοι μεγάλων ιστορικών προσώπων. Συνήθως το αγόρι γαλουχείται με 

έπαρση, αλαζονεία και ανδρισμό και βαρβατίλα πριν το ντύσουν στα χακί. Και 
όταν φτάσει αυτή η στιγμή που το αγόρι πρέπει να γίνει άντρας, είναι η ώρα 
να πάει στρατό. Για να είναι έτοιμο για να υπερασπιστεί τη χώρα του και τα 

συμφέροντα των πλουσίων εναντίον εισβολής οποιοδήποτε εχθρού. Καλούμαστε 
να ολοκληρώσουμε μια στρατιωτική υποχρέωση που ξεπληρώνεται με θητεία 

μακριά από φίλους και συγγενείς χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη μας και 
οι επιθυμίες μας. Υπό τις διαταγές κάθε στρατόκαυλου, να ανεχόμαστε καψόνια, 

των “παλιών”, να βαράμε προσοχές και να ξεπαγιάζουμε στις παράλογες σκοπιές. 
Καλούμαστε να συναινέσουμε σε ένα κρατικό μηχανισμό βίας και πειθάρχησης 

που αναπαράγει τον πόλεμο, το φυλετικό μίσος και τις σφαγές αμάχων. Αν 
καταφέρει κάτι ένα τέτοιο είδος μηχανισμού, είναι να μας μετατρέψει από 

ανθρώπους σε άβουλα υποταγμένους δολοφόνους. 

Ο εχθρός βρίσκεται σε 
τράπεζες και υπουργεία.

Ο εχθρός δεν 
βρίσκεται 

μέσα σε ένα 
“χαραγμένο” 
γεωγρφικό 

πλάτος με το 
όνομα Ελλάδα, 

Τουρκία ή 
Αλβανία.


