
Στο σχολείο µας διανύουµε τον τρίτο χρόνο παρουσπιας µιας αυτόνοµης
συλλογικότητας µαθητών τριώτν , τον Αυτόνοµο Μαθητικό Πυρήνα 13ου
γελ, όπου όποιος ψήνεται να αµφισβητήσει τόσο το σχολείο όσο και να
σαµποτάρει τον φασισµό (που τελευταία κερδίζει έδαφος), όχι απλά

είναι ευπρόσδεκτος, αλλά και αναγκαίος. Είναι καιρός να αυτοοργανω-
θούµε, να επικοινωνήσουµε τα προβλήµατά µας και να αγωνιστούµε µε

αξιοπρέπεια!

το σχολέιο ειναι φυλακή 

παιδεία μας η εξέγερση και η ανυπακοή

Το σχολείο είναι φυλακή. Για μας όμως
είναι φυλακή,όχι γιατί δεν είναι ένα ιδανικό
κολέγιο ή ένα ιδανικό δημόσιο και δωρεάν
σχολείο, αλλά γιατί όποια μορφή κι αν έχει
οι ‘γνώσεις’ που προσφέρει έχουν τον εξής
σκοπό: να γινόμαστε, εμείς οι μαθητές, οι

ιδανικοί εκείνοι πολίτες που θα πειθαρχούν
στα αφεντικά και που θα σκύβουν το κεφάλι
για χάρη του έθνους και της ‘δημοκρατίας’.

Τόσο εντός σχολείου (εξετάσεις, ποινές,
απουσίες, τάξη, υπακοή) όσο και εκτός σχο-
λείου (βαρύ πρόγραμμα, αβάσταχτη ρουτίνα,
φροντιστήριο, τσακωμοί με γονείς, άγχη, κα-
θήλωση σε TV, facebook και Η/Υ) διεξάγε-
ται εναντίον μας ένας πόλεμος, ο οποίος

έχει στόχο να μας υποβαθμίσει σε δούλους
του συστήματος.
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Η καλύτερη απάντηση; Είναι η ΑΝΥΠΑΚΟΗ και η συλλογική ΑΡΝΗΣΗ Είναι να σπείρουμε την
αμφισβήτηση και να βρεθούμε με τους συμμαθητές μας ισότιμα. Να ψαχτούμε, να ασκή-

σουμε κριτική, να αυτό-οργανωθούμε (ενάντια στo υπάρχον εκπαιδευτικο σύστημα*)και γε-
νικώς να δημιουργήσουμε ένα κλίμα όπου τα μυαλά μας και οι πράξεις μας θα δρουν

συλλογικά (όχι ατομικά όπως θέλει το σχολείο) σαμποτάροντας την σχολική κανονικότητα.



Φασιστάκια... 
μήπως ξεθαρέψατε;
Δεν μας ενδιαφέρει πώς λέγονται οι    

φασίστες του σήμερα…

πατριώτες, εθνικιστές,
χρυσαυγίτες,  , νεοναζί, αντιμετανάστες, 

Είναι πολύ απλά φασίστες και θα     
τους κόψουμε τον αέρα!

Και όχι! Δεν φταίει το ‘κακό’ σύστημα! Είναι επιλογή τους να είναι   
γουρούνια κι όχι άνθρωποι! Είναι επιλογή τους να πατάνε τον πιο  
αδύναμο! Κι είναι βεβαίως επιλογή μας που εμείς δεν είμαστε Έλληνες, αλλά αντιφασίστες!

Το ξεκαθαρίζουμε! Δεν θα ανεχθούμε ρατσιστομαγκιές σε μετανάστες συμμαθητές μας. Όποιο χέρι ση-
κώνεται πάνω σε μετανάστες θα κόβεται.

Δεν θα ανεχθούμε φασιστικούς(πατριωτικούς-ρατσιστικούς) μονολόγους. Δεν θα ανεχθούμε στοχάδια,

μαιάνδρους, σβάστικες και ‘χρυσή αυγή’ σε τοίχους. Δεν θα ανεχθούμε γενικώς φασιστάκια!

Ή ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΟΣ Ή ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ

Ή ΓΟΥΡΟΥΝΙ Ή ΑΝΘΡΩΠΟΣ
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