ακριβώς και απαγορεύονται. Οτιδήποτε έχει την τάση να πηγαίνει κόντρα στο

Ως μαθητές βιώνουμε κάθε
μέρα τη σχολική καταπίεση...

σύστημα “μαντρώνεται” με τη χρήση νόμων και κανόνων.

Οι εξουσιαστικές συμπεριφορές των καθη-

Οι μαθητικές καταλήψεις είναι μία μόρφη αντίδρασης απέναντι στο σύστημα, επομένως ένα ισχυρό όπλο ενάντια στην εξουσία του σχολείου. Γι’ αυτό

Τι γίνεται όμως όταν μια μαθητική κατάληψη εξοργίζει, ενοχλεί τον υδροκέφαλο διευθυντή του 1ου γυμνασίου στο Ρέθυμνο και αυτός στέλνει στα δικαστήρια τους μαθητές του;
Μαθητές από το 1ο γυμνάσιο του ρεθύμνου μετά από την κατάληψη που έκαναν στις 26 Σεμπτεμβρίου του 2016 ήρθαν αντιμέτωποι με δικαστήρια και ποινές, με αποτέλεσμα να καταδικαστούν σε 80 ώρες κοινωνικής εργασίας.
Μέσα από την αισχρή αυτή πράξη του διευθυντή και των δικαστικών βλέπουμε την προσπάθεια του συστήματος να πνίξει οποιαδήποτε μορφής επαναστατική πράξη ή σκέψη.
Η αδικία που βίωσαν οι μαθητές στο Ρέθυμνο δε θα περάσει έτσι!
Γι’ αυτο καλούμε μαθητές-τριες σε:
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σ άβ β ατ ο 1 /7 στ ις 6:0 0 μ. μ .
από το

π αρ άρ τ ημ α

( κ ορ ί νθο υ κ αι α ρά τ ου )

το βράδυ μετά τις 21.30 θα ακολουθήσει πάρτι
στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο ΑΝΑΤΟΠΙΑ (κορίνθου 171,
πίσω από το παλιό αρσάκειο)

αυτόνομη συλλογικότητα μαθητών/τριών

“ Αν υπ άκου οι Μα θητ ές ”

γητών, το πρωινό ξύπνημα, οι εξετάσεις, οι
αξιολογήσεις και το άγχος, ο καταναγκασμός για συμμετοχή σε εθνικιστικές εκδηλώσεις και παρελάσεις, ο εφιάλτης των
απουσιών και των ποινών δεν είναι λίγα
αίτια για να αντιδράσουμε ενάντια στο εκπαιδευτικό αυτό σύστημα το οποίο λειτουργεί περισσότερο ώς μέσω υποδούλωσης
των μαθητών παρά ως παροχή “ελεύθερης”
και “δωρεάν” διδασκαλίας.
Δε μπορούμε να μείνουμε αμέτοχοι μπροστά στην αδικία και την καθημερινή πίεση.

Στις καταλήψεις και στους δρόμους βρίσκεται
το δίκιο...γι’ αυτό...

ψεις
1 0, 10 0 , 10 0 0α δ ες κ α τ α λή
ε νά ντ ια σ ε έ να ν κ ό σ μ ο
γ ε νι κ ε υμ έ ν ης σ ήψ η ς

