σφαίρες σε μαθητές

?

Ξημερώματα της Δευτέρας 22/9 μαθητές του 1ου και του 2ου ΓΕΛ και του ΕΠΑΛ Καισαριανής
προσπαθούν να καταλάβουν το σχολείο τους, διαμαρτυρόμενοι για την άθλια και καταπιεστική
εκπαιδευτική πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά.
Αμέσως, καταφθάνουν 3 περιπολικά από το Α.Τ. Καισαριανής και καταδιώκουν τους μαθητές.
Ένας από τους τζάμπα - κουμπουροφόρους - μαγκες πυροβολεί 3 φορές προς μαθητές που
προσπαθούν να διαφύγουν. Οι υπόλοιποι αστυνομικοί εισβάλλουν στο προαύλιο του λυκείου και
σημαδεύοντας τα κεφάλια των καταληψιών μαθητών εκτοξεύουν βρισιές και απειλές.
Οι μαθητές προσάγονται στο Α.Τ. Καισαριανής, όπου κρατούνται μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες,
δεχόμενοι απειλές να μη μιλήσουν για τους πυροβολισμούς που δέχθηκαν.

Οι μαθητές απαντάνε άμεσα καταλαμβάνοντας τα σχολεία της γειτονιάς .
Αντιγράφουμε το κείμενο τους με τα αιτήματα και την αφήγηση όσων συνέβησαν :

“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

ο κόσμος δεν κερδίζεται με προσευχές !
αγώνας ενάντια σε κάθε καταπίεση
για έναν κόσμο ελευθερίας και ισότητας
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Εδώ και χρόνια οι “αρχές” αυξάνουν την πίεση προς τους μαθητές . Εισαγγελείς στις καταλήψεις,
κουμπουροφόροι ΔΙΑδες τα βράδια να παίζουν τους σχολικούς φύλακες ή να τραμπουκίζουν πιτσιρικάδες
στις πλατείες και τώρα πλέον σφαίρες στο ψαχνό.

Τίποτα δεν είναι τυχαίο
Myschool, Νέο Λύκειο, κεντρική Βάση Θεμάτων.

Αυτά και άλλα τόσα “νέα μέτρα” του υπουργείου έρχονται για να βάλουν τους μαθητές στην πρέσα, αλλάζοντας
την πραγματικότητα προς το ακομη χειρότερο.
Απέναντι σε αυτές τις κινήσεις οι μαθητές ήταν και θα είναι αστάθμητος παράγοντας.
Ίσως γιατί δεν έχουν προλάβει να σαπίσουν στα καθημερινά 8ωρα (ενίοτε 10ωρα) της εργασίας.
Ίσως γιατί μέσα στην σημερινή κρίση, η νάρκωση του καναπέ και της TV χάσει μέρος της γοητείας της.
Έτσι πλέον οι υποσχέσεις για ένα καλό μέλλον για μια “καριέρα” έχουν σταματήσει να πείθουν, και τον ρόλο της
πειθούς αναλαμβάνει η ωμή κρατική βία.
Όπως και να χει οι μαθητικές αντιστάσεις, από τον Αρσένη μέχρι την εξέγερση του Δεκέμβρη

συνεχίζουν να τρομοκρατούν το κράτος.

Αλλιώς τι τα θέλουν τα κουμπούρια ?
Δεν μας φοβίζουν !
Αλληλεγγύη μεταξύ των μαθητών
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αναρχικοί και κομμουνιστές
από τις γειτονιές της Κυψέλης και του Γκύζη

επικοινωνία : sak-kg.espivblogs.net
		
sak-kg@espiv.net

Ακούστε το καλά μπάτσοι, δικαστές

Κάτω τα ξερά σας
από τους μαθητές !

αναρχικοί και
κομμουνιστές
από τις γειτονιές
της Κυψέλης και
του Γκύζη
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