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äéáäÞëùóç
ôï óáââÜôï 13 ïêôþâñç óôéò 18:00 áð’ ôï

ðáñÜñôçìá

Êáé áìÝóùò ìåôÜ óôéò 20:00 

L IVE óôï  ðáñÜñôçìá ìå ôïõò :

mortux

P.H.S.

Nachi mziane
(Å.Ê.Ì. - ÁÍÅÎÅËÅÃÊÔÇÓ

ÓÕÃÊÑÏÕÓÇÓ ÐÏÑÅÉÁ)
panthers ok!

Å Ì Ð Ñ Ç Ó Ì Ï Ó
Ó Ê Å Ø Å Ù Í



Ôé êïéíü Ý÷ïõìå ìå áõôïýò?

Tß åßíáé áõôïß ïé ôýðïé?
Οι μετανάστες είναι αυτοί (γυναίκες και άνδρες, νέοι και νέες)
που εγκατέλειψαν τους τόπους όπου μεγάλωσαν και ήρθαν από
Αφρική, Ασία, Μ. Ανατολή όχι για να χαρούν τις μεσογειακές
παραλίες, τον ήλιο και τη ντόπια κουζίνα αλλά επειδή
αναγκάστηκαν. Τα σπίτια τους βρέθηκαν καταμεσής κάποιας
εμπόλεμης ζώνης, κυνηγήθηκαν από τις οβίδες των δυτικών
στρατών κατοχής, από κάποια χούντα ή από στρατούς και
μπάτσους για τις πολιτικές τους πεποιθήσεις αλλά και από την
φτώχια και την εξαθλίωση που επιβάλλει η καλοπέραση των
’’άρειων’’ δυτικών υπηκόων .

Χώρια του ότι κάποιοι από εμάς και σίγουρα πολλοί συγγενείς μας
έχουμε υπάρξει μετανάστες, εεμμεείίςς  σσαα  σσηημμεερριιννοοίί  μμααθθηηττέέςς  κκααιι
ααυυρριιααννοοίί  εερργγάάττεεςς  ((ννααιι!!  οούύττεε  ττηηνν  όόρρεεξξηη  οούύττεε  ττηηνν  ψψεευυδδααίίσσθθηησσηη
έέχχοουυμμεε  όόττιι  θθαα  γγίίννοουυμμεε  κκααρριιεερρίίσσττεεςς  ήή  ττίίπποοτταα  σσττεελλέέχχηη
εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν))  ααννααγγννωωρρίίζζοουυμμεε  ττηηνν  θθέέσσηη  μμααςς  σσττοο  ππλλάάιι  ττωωνν
μμεετταανναασσττώώνν  γγιιαα  ττοονν  εεξξήήςς  ααππλλόό  λλόόγγοο:: Οι τύποι δεν ήρθαν εδώ για
τουρισμό αλλά για να περάσουν ή να μείνουν στον τόπο ‘’μας’’ σα
γείτονες, συνάδελφοι στη δουλειά, σύντροφοι στην πλατεία (προς
το παρόν τουλάχιστον δεν έχει πάρει το μάτι μας κανέναν
επενδυτή που να μένει σε ισόγεια και να καθαρίζει τζάμια και
βιτρίνες).



Γι’ αυτό λοιπόν επειδή οι μετανάστες είναι κομμάτι από τη βάρκα μας,
εργάτες και εργάτριες όπως εμείς στο μέλλον (αν όχι ήδη), πολλοί απ’
αυτούς στην ηλικία μας δεν έχουν καν την ‘’τύχη’’ και τη δυνατότητα
να πάνε ούτε στα κωλοσχολεία ‘’μας‘’. ΕΕίίννααιι  οοιι  φφίίλλοοιι  κκααιι  οοιι  φφίίλλεεςς  μμααςς
που σπάνε τον απαίσιο μονότονο ήχο της ελληνικής με εκατομμύρια
νέες λέξεις, νοοτροπίες, σκέψεις, γεύσεις και μυρωδιές. ΕΕίίννααιι  οοιι
φφίίλλοοιι  κκααιι  οοιι  φφίίλλεεςς  μμααςς που κάνουν τα σκατόμουτρα των ρατσιστών
(που νομίζουν ότι οι δρόμοι, τα πεζοδρόμια και οι πλατείες της πόλης
είναι προέκταση του διαμερίσματός τους) να στραβώνουν. ΕΕίίννααιι
ααυυττοοίί  κκααιι  ααυυττέέςς  πποουυ  εεμμεείίςς  θθεεωωρροούύμμεε  ππααρράάδδεειιγγμμαα  ππρροοςς  μμίίμμηησσηη
γγιιααττίί  αακκόόμμαα  κκααιι  σσττοουυςς  δδύύσσκκοολλοουυςς  ααυυττοούύςς  κκααιιρροούύςς  σσυυννεεχχίίζζοουυνν
κκααιι  ααγγωωννίίζζοοννττααιι  μμεε  ααξξιιοοππρρέέππεειιαα,,  ββοοηηθθώώννττααςς    οο  έέννααςς  ττοονν  άάλλλλοονν
σσεε  ααννττίίθθεεσσηη  μμεε  ττοουυςς  ννττόόππιιοουυςς  πποουυ  εείίννααιι  μμεεςς  ττηηνν  κκλλάάψψαα  κκααιι  ττηη
μμιιζζέέρριιαα  ……

Á! êáé êÜôé Üëëï ãéá íá îçãéüìáóôå óå üëá…

ΟΟιι  δδιιααθθέέσσεειιςς  μμααςς  πποουυ  εείίννααιι  εεννάάννττιιαα  σσεε  κκάάθθεε  λλοογγήήςς  φφαασσιισσττάάκκιιαα  πποουυ
ππααίίρρννοουυνν  ααέέρραα  ττώώρραα  ττεελλεευυττααίίαα  σστταα  σσχχοολλεείίαα  εείίννααιι  γγννωωσσττέέςς.. Όποιος
ρατσιστάκος νταής νομίζει ότι με τις πλάτες του βρωμερού ελληνικού
βούρκου (μπάτσοι, καθηγητάδες, παπάδες, νοικοκυραίοι) θα
ζωγραφίζει ανενόχλητος ναζιστικά σύμβολα και θα τραμπουκίζει
δεξιά και αριστερά, είναι γελασμένος. Υπάρχουν κάποιοι και κάποιες
σαν και εμάς και πολλοί άλλοι μαθητές που θεωρούμε χρέος μας όχι
μόνο να κρατήσουμε το δημόσιο χώρο τους σχολείου καθαρό από
κάθε σκατόψυχο νοσταλγό του χίτλερ αλλά και να βρεθούμε με
άλλους συμμαθητές μας ντόπιους και μετανάστες και να οργανωθούμε
ενάντια στα τσιράκια των μπάτσων και του κράτους (βλέπε
χρυσαυγίτες)…



Ήρωες δεν είμαστε ! 1εν είμαστε καμία πρωτοπορία ή κανά
κόμμα τέλος πάντων που θα βρει μαγική λύση. ΓΓιι’’  ααυυττόό  κκααλλοούύμμεε

ττοουυςς  μμααθθηηττέέςς,,  ααυυττοούύςς  πποουυ  ββιιώώννοουυνν  ττoo  ρρααττσσιισσμμόό  ααλλλλάά  κκααιι  ααυυττοούύςς  πποουυ  ττοονν
ααππεεχχθθάάννοοννττααιι,,  κκααλλοούύμμεε  όόσσοουυςς  δδεενν  ψψααρρώώννοουυνν  μμεε  τταα  ααρρρρωωσσττηημμέένναα  ππααρρααμμύύθθιιαα
ττοουυ  ‘‘’’έέννδδοοξξοουυ  έέθθννοουυςς’’’’  κκααιι  λλοοιιππέέςς  ππααππααρριιέέςς,,  όόσσοουυςς  κκααιι  όόσσεεςς  δδεε  γγοουυσσττάάρροουυνν
ττοουυςς  μμππάάττσσοουυςς  κκααιι  ττοουυςς  φφαασσίίσσττεεςς,,  νναα  εεππιικκοοιιννωωννοούύνν  ττιιςς  φφρρίίκκεεςς  πποουυ  ββιιώώννοουυνν..

ΜΜααζζίί  εείίννααιι  εεύύκκοολλοο  νναα  ττιιςς  ττσσαακκίίσσοουυμμεε..

τα λέμε όλοι το σσααββββάάττοο  1133  οοκκττώώββρρηη
στις 18:00 στο παράρτημα (κορίνθου και αράτου)

èÝëïõìå 
ìåôáíÜóôåò óõììáèçôÝò

αυτόνομη συλλογικότητα μαθητών/τριων
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