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«ΠΗΓΑΜΕ ΜΟΝΟ ΚΟΠΕΛΕΣ»

Ας τα πάρουμε από την αρχή. Το σχολείο σας απο-
φάσισε να κάνει κατάληψη;

Όχι, το σχολείο μας δεν είχε πάρει τέτοια απόφαση.
Απλά μαζεύτηκαν 5-6 τύποι και το έκλεισαν με το
έτσι θέλω.

Τι τύποι ήταν αυτοί που το έκλεισαν;

Αυτοί είναι γνωστοί βλάκες από το σχολείο μας, ένα
φασιστικό παρεάκι. Είναι στην ηλικία μας, αλλά
έχουν κονέ και με πιο μεγάλους. Ένας πχ έχει ξα-
δέρφια φασίστες, ένας από αυτούς έχει και πατέρα
μπάτσο σκέψου οπότε καταλαβαίνεις. Το παίζει μάγ-
κας με τις πλάτες του πατέρα του. Γι’ αυτό κάνει και
τις μαλακίες που κάνει, ξέρει ότι ο πατέρας του θα
τον ξελασπώσει.

Και πώς πήρατε την απόφαση να πάτε να ανοίξετε
το σχολείο σας;

Εμείς από την αρχή πιστεύαμε ότι όλο αυτό το θέμα
με το μακεδονικό ήταν πολύ πατριωτικό και δεν θέ-
λαμε να γίνει κατάληψη στο σχολείο μας που να χω-
ράει μέσα φασίστες. Μη νομίζεις ότι το κάναμε
επειδή θέλαμε ανοιχτό σχολείο για να κάνουμε μά-
θημα, ούτε καν. Εμείς γουστάρουμε καταλήψεις,
αλλά να γίνονται για ζητήματα δικά μας όχι για τη
Μακεδονία.

Πόσα άτομα μαζευτήκατε;

Εμείς οι 3 που βλέπεις και άλλες τόσες φίλες μας.
Δεν θέλαμε αγόρια μαζί επίτηδες.

Γιατί όχι αγόρια;

Γιατί τα αγόρια είναι πιο εύκολο να τις παίξουν με
αγόρια, ενώ τα κορίτσια δεν τα χτυπάνε. Πήγαμε
μόνο κοπέλες γιατί ξέραμε ότι οι βλάκες δεν θα μας
πείραζαν και ίσως είχαμε μια ευκαιρία να σπάσουμε
την κατάληψη.

Όταν πήγατε εκεί τι έγινε;

Πήγαμε στο σχολείο το πρωί και τους είπαμε να
ανοίξουν τις πόρτες για να μπούμε μέσα. Εμείς θέ-
λαμε να γίνει συνέλευση και να συζητηθεί από
όλους το θέμα. Εκείνοι μας τραμπούκιζαν και δεν
μας άφηναν να μπούμε, μας έλεγαν «βρωμιάρες» και
«αναρχοάπλυτες». Μέχρι και μπάτσοι ήρθαν να προ-
φυλάξουν την κατάληψη.

Ποιος κάλεσε τους μπάτσους; Η διευθύντρια;

Όχι, αν και αυτή ήταν υπέρ της κατάληψης από την
αρχή. Τους μπάτσους τους κάλεσαν από τον σύλ-
λογο γονέων διάφοροι που τα παιδιά τους είχαν
κλείσει το σχολείο.

Άρα διευθύντρια και σύλλογος γονέων στήριζαν
την κατάληψη για το μακεδονικό;

Ναι εννοείται, ενώ όταν θέλαμε να κλείσουμε το
σχολείο για τον Αλέξη δεν μπορούμε να πούμε ότι
ήταν το ίδιο ενθουσιασμένοι.

Οι μπάτσοι τι έκαναν, σας είπαν τίποτα;

Απλά άραζαν με το περιπολικό σε μια γωνία και μας
έλεγαν να γυρίσουμε στα σπίτια μας και να ξανάρ-
θουμε την επόμενη μέρα.

Μέσα στο σχολείο ήταν και άλλοι πέρα από αυτό
το φασιστικό παρεάκι;

Ε, θά ‘ταν άλλοι 10-15 άσχετοι. Πραγματικά δεν κατα-
λαβαίναμε γιατί ήταν εκεί μέσα, δεν ήταν φασίστες.
Μάλλον απλά ήθελαν να χάσουν μάθημα γιατί τους
ρωτούσες τι κατάληψη ήταν αυτή και δεν ήξεραν καν
να σου απαντήσουν. Μετά ήταν και διάφοροι απ’ έξω
που δε γούσταραν την όλη φάση, όπως εμείς, αλλά
δεν έλεγαν τίποτα γιατί φοβόντουσαν. Άμα είσαι και
μόνος σου πόσα μπορείς να πεις κιόλας;

Και πόσο κράτησε τελικά όλο αυτό;

Τίποτα, ούτε μία μέρα. Στις 11 το σχολείο είχε ανοί-

ξει. Πολύ κακό για το τίποτα τελικά. Αλλά ντάξει,
εμείς θα συνεχίσουμε να τους κοιτάμε στραβά στο
προαύλιο όπως κάναμε πάντα γιατί δεν μας γου-
στάρουν ούτε τους γουστάρουμε μία.

«Ο ΠΟΛΩΝΟΣ ΠΑΕΙ ΚΑΘΕ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ
ΛΙΓΟ ΓΙΑ ΜΠΑΧΑΛΑ»

Για πες ρε μπόι, στο δικό σας σχολείο τι έγινε; Γιατί
μας ζάλισαν ότι παίζει «εθνικιστικός πυρήνας».

Τι εθνικιστικός πυρήνας ρε! Μαλακίες. Αφού σκέψου
εμάς είναι επάλ και έχει μέσα κόσμο απ’ όλες τις
χώρες του κόσμου. Για να βρεις Έλληνα πρέπει να
κάνεις αίτηση. 

Οπότε ποιος πρότεινε να γίνει κατάληψη;

Κοίτα, αρχικά σκάει ο πρόεδρος του 15μελούς με
μια άλλη βλαμμένη από το 15μελές και λένε «αφού
όλοι θα κάνουν κατάληψη για τη Μακεδονία να κά-
νουμε κι εμείς». Ε, μετά πάω εγώ και τη βρίσκω κάτω
και της λέω «τι μαλακίες είναι αυτές». Και μου ξε-
φουρνίζει μια ιστορία ότι «σήμερα ψηφίζεται νόμος
που θα πάρει τη Μακεδονία απ’ την Ελλάδα και θα
τη στείλει στη Βουλγαρία»!

Ωπ, δυνατή η φίλη μας! Και εσύ τι της είπες;

Ε, τι να της πω. Άρχισα να την τρολάρω, ότι εγώ είμαι
από τη Βουλγαρία και ότι η Μακεδονία ανήκει σε
μας και τέτοια. Αφού έπαιζε χάος.

Και τελικά έγινε κατάληψη;

Κοίτα, όχι ακριβώς. Δηλαδή το 15μελές δεν ξαναείπε
ποτέ τίποτα άλλο. Αλλά η διευθύντρια είπε ότι αφού
θα κάνουν κι άλλα σχολεία κατάληψη να κάνουμε κι
εμείς κάτι και μας είπε ότι το σχολείο θα μείνει κλει-
στό τις τρεις πρώτες ώρες. Ουσιαστικά έβαλε μόνη
της λουκέτο μέχρι τις 11 και μετά πήγαμε κανονικά
για μάθημα. 

ΟΙ «ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ»
ΑΠΟ ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ
Με αφορμή τις καταλήψεις για το μακεδονικό, τα ΜΜΕ και οι αρι-
στεροί προσπάθησαν να μας πείσουν ότι τα σχολεία της χώρας
έχουν μετατραπεί σε ναζιστικούς θύλακες που υποκινούνται από
την ΧΑ. Εμείς όμως ξέρουμε ότι δεν είναι έτσι. Ξέρουμε καλά ότι
σε κάθε σχολείο που μερικοί βλάκες βάζουν λουκέτο για τη Μα-
κεδονία, υπάρχουν και αυτοί που δεν γουστάρουν την πατριω-
τική μαλακία και το δείχνουν με κάθε δυνατό τρόπο.

Ακολουθούν δύο συζητήσεις με ανθρώπους που έζησαν μέσα
απ’ τα θρανία την ιστορία με τις «εθνικιστικές καταλήψεις». Η
πρώτη έγινε με τρεις μαθήτριες ενός Λυκείου της Καλλιθέας, οι
οποίες προσπάθησαν μαζί με φίλες τους να σπάσουν την κατά-
ληψη του σχολείου τους. Η δεύτερη με έναν μαθητή ενός τελείως
πολυεθνικού σχολείου στο οποίο υποτίθεται πως έγινε «κατά-
ληψη για τη Μακεδονία». Μαζί, οι δύο ιστορίες μας περιγράφουν
τι συμβαίνει μέσα σε ένα Λύκειο ανάμεσα στους φασίστες και σε
όσους και όσες βρίσκονται απέναντί τους, τις συγκρούσεις που
δημιουργεί ένα πολωμένο κλίμα, τις σχέσεις με τους καθηγητές
και τους γονείς, το ποιος πραγματικά υποκίνησε το όλο πράγμα
με τις εθνικιστικές καταλήψεις και τι τελικά σημαίνει να είσαι αν-
τιφά μαθητής και μαθήτρια.

Αντιφασιστικό πανώ σε Λύκειο του πολυεθνικού κέν-
τρου. Οι αντιφασίστες μαθητές και μαθήτριες μάς δή-
λωσαν ότι εκεί «τους φασίστες δεν τους παίρνει με
τίποτα».
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