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Γεννηθήκαμε...
Σ' έναν τόπο όπου θα πρέπει να μας απασχολούν μόνο οι ιδιωτικές μας υποθέσεις. Σ' έναν κόσμο όπου 
το δικό μου είναι ολοδικό μου, ανεξαρτήτως του αν μου είναι χρήσιμο, και το δικό σου είναι ολοδικό 
σου, ακόμη κι αν το 'χεις παρατημένο σε μια γωνιά. Χτίσαμε περιφράξεις γύρω απ' τις αυλές, 
κρεμάσαμε παχιές κουρτίνες πίσω απ'τις μπαλκονόπορτες και κλειδαμπαρώσαμε τα παραθυρόφυλλα. 
Πάψαμε να καλημερίζουμε τη γειτόνισσα, κοιτάξαμε με καχυποψία το νοικάρη του πρώτου ορόφου, 
φοβηθήκαμε το μετανάστη που συναντήσαμε στο ασανσέρ.
Σ' ένα περιβάλλον ανισότητας. Η ζωή, όπως τη διαμορφώσαμε, δεν έχει κοινό σημείο αφετηρίας για 
όλους. Άλλος ξυπνά σε μαιευτική κλινική κι άλλος γεννιέται σε καλύβα, με τις βόμβες να σφυρίζουν 
πάνω του. Άλλη ανοίγει τα μάτια χαζεύοντας την κληρονομιά, κι άλλη βουτηγμένη μες στα χρέη. 
Άλλος γεννιέται μ' όλου του κόσμου τα καλά, κι άλλος στερείται ακόμη κι ένα πιάτο φαϊ.

Μεγαλώσαμε...
Σ' ένα σχολείο που αδιαφόρησε παντελώς για τα δικά μας ενδιαφέροντα, για τις δικές μας ανάγκες, για 
τις ατομικές μας ιδιαιτερότητες. Θέλησαν να προσαρμοστούμε στις απαιτήσεις του, δίχως να μας 
ρωτήσουν ποτέ και για τίποτε. Κι αν δε το κάναμε, μας βάφτισαν «κακούς μαθητές», «τεμπέληδες» ή 
«απροσάρμοστους».
Στο εσωτερικό μιας γκρίζας σχολικής τάξης. Περάσαμε ώρες ατελείωτες καθισμένοι πειθαρχημένα στο 
θρανίο, παπαγαλίσαμε άπειρες σελίδες ανούσιας, αποστειρωμένης, γνώσης. Προσευχηθήκαμε 
υποχρεωτικά σ' έναν «θεό-πατέρα-παντοκράτορα» και παρελάσαμε, επίσης υποχρεωτικά, μπροστά σε 
δημαρχαίους, πολιτικάντηδες και καραβανάδες.
Στους τέσσερις τοίχους ενός διαμερίσματος, γεμάτο προσταγές, «πρέπει» και «μη», όλα για το καλό 
μας. Ασφαλείς στην αγκαλιά της τηλεόρασης, αποκομμένοι απ' την περιπέτεια του δρόμου. Μακριά 
από «κακές» επιρροές, εύπλαστο υλικό για τα απωθημένα όνειρα των γονιών μας.

Ενηλικιωθήκαμε...
Σε χώρους εργασίας, όπου χαρίσαμε τον ιδρώτα μας στ' αφεντικά για ένα μισθό της πλάκας. Τους 
χτίσαμε βίλλες σε καταπατημένα εδάφη, κι εμείς επιστρέψαμε ψόφιοι απ' την κούραση στο θλιβερό 
δυάρι. Τους σερβίραμε παγωμένα κοκτέιλ κι ολόφρεσκο ψαράκι, κι εμείς μπουχτίσαμε στην πατάτα 
μπλουμ. Τους δωρίσαμε τη λίμνη ώστε να ορθώσουν πεντάστερα ξενοδοχεία, να κάνουν σκι και να τη 
νεκρώσουν βιολογικά πετώντας τα σκουπίδια του κέρδους τους. Τους προσφέραμε το δασάκι στο 
Φρότζο και για αντάλλαγμα πήραμε συρμάτινους φράχτες, ακόμη περισσότερα οικόπεδα, τσιμέντο, 
πριβέ πισίνες και πολιτισμό με αντίτιμο και σεκιουριτάδες. Μας άρπαξαν τον Κουραμπά, για να 
φτιάξουν αυθαίρετα σεράγια, ξεγελώντας μας με μια παιδική χαρά προϋπολογισμού 600.000 ευρώ.
Σε εφορίες, όπου καταθέσαμε τον οβολό μας για να το διαχειριστεί όπως γουστάρει η κλίκα του 
Κράτους. Σε τράπεζες, που μας ζητούν εκβιαστικά τις δόσεις για ένα στεγαστικό που ποτέ δεν θα 
τελειώσει. Σε ουρές της ΔΕΗ, περιμένοντας να πληρώσουμε χαράτσια κι εισφορές που θα βοηθήσουν 
τους τραπεζίτες να γίνουν πλουσιότεροι κι εμείς φτωχότεροι.

Ε, δε θα μας πεθάνουν...
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Βγαίνουμε στο Άλσος...
Για να παίξουμε, χωρίς νικητές και έπαθλα, στα πλαίσια του συναγωνισμού και όχι του ανταγωνισμού. 
Για να γελάσουμε, να περάσουμε ωραία και να γουστάρουμε.
Για να γνωριστούμε, και ν΄αναπτύξουμε τους δεσμούς αυτούς που θα μας επιτρέψουν να 
συνδιαχειριστούμε τα προβλήματα μας, να ικανοποιήσουμε μαζί τις συλλογικές μας ανάγκες, να 
σταθούμε αλληλέγγυοι/ες ο ένας στον άλλο και η μία στην άλλη.
Για να μάθουμε απ' τα παιδιά, απ΄το αυθεντικό τους γέλιο, απ' την ξεγνοιασιά τους, απ' την ασίγαστη 
δίψα τους για μάθηση, για περιπέτεια, για παιχνίδι, για πειραματισμό. Για να μάθουμε κι εμείς να 
ρωτάμε, σαν κι αυτά, κι όχι μόνο ν' απαντάμε σε όλα.
Για ν' ανταλλάξουμε. Φέρνουμε ρούχα που δε χρειαζόμαστε, για να τα πάρουν αυτοί που τα έχουν 
ανάγκη, εφαρμόζοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη, μακριά απ΄την κουλτούρα της χριστιανικής και 
κρατικής ή παρακρατικής ελεημοσύνης. Ανταλάσσουμε συνειδητά, ενάντια στο φετίχ της διαρκούς 
κατανάλωσης.
Για να στηρίξουμε τον αγώνα των εργαζομένων στη Βιομηχανική Μεταλλευτική (ΒΙΟ.ΜΕ), που πήραν 
τη διαχείριση του εργοστασίου στα χέρια τους, και διαθέτουν, έξω από τα ράφια των καταστημάτων, 
προϊόντα.
Για να διαδώσουμε τις αναρχικές/αντιεξουσιαστικές/αυτόνομες ιδέες, μέσα από πάγκο διάθεσης 
βιβλίων/περιοδικών/εφημερίδων.
Και μόλις νυχτώσει...
Θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ «Σχολείοff, για την Ελευθεριακή Παιδεία», που συνέθεσε η τοπική 
συντακτική ομάδα της εφημερίδας Άπατρις.
Το ντοκιμαντέρ αφηγείται τις δύο εκδοχές της παιδικής ηλικίας ενός κοριτσιού που ζει δίπλα στο 
Άλσος. Από τη μία, η υπάρχουσα κατάσταση: ένα σχολείο που καταπιέζει τη φαντασία της, καταστέλλει 
τη δημιουργικότητα της, περιορίζει τις γνώσεις της σ' ένα κλειστό φάσμα ετοιμοπαράδοτης σχολικής 
ύλης και διαμορφώνει ένα πλαίσιο ανταγωνισμού και αντιζηλίας στις κοινωνικές της σχέσεις. Από την 
άλλη, το όνειρο της ελευθεριακής παιδείας, με τη δημιουργία ενός ελευθεριακού παιδαγωγικού 
δικτύου στα Γιάννενα: το κορίτσι μαθαίνει ανακαλύπτοντας και ερευνώντας, σε συνεργασία με τα 
άλλα παιδιά ή/και με τη βοήθεια των παιδαγωγών. Αφήνεται ελεύθερη να καλλιεργήσει τις δεξιότητες 
που η ίδια επιλέγει, έρχεται καθημερινά σε επαφή με τη φύση και μαθαίνει να χειρίζεται τη γλώσσα 
διαβάζοντας παραμύθια. Δεν υιοθετεί τίποτε άκριτα: ούτε την Ιστορία, ούτε κάποια θρησκεία, αλλά 
μαθαίνει να κρίνει, να συγκρίνει και να αντιπαραβάλλει διαφορετικές εκδοχές της πραγματικότητας. 
Eν ολίγοις, το ντοκιμαντέρ διαπραγματεύεται το εξής: το πώς ένα παιδί μπορεί να ζήσει χαρούμενο, 
μαθαίνοντας-δημιουργώντας-παίζοντας.


