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ειδική έκδοση: σκέψεις ενάντια 

στην σχολική μηχανή 

αυτόνομη πρωτοβουλία 
ενάντια στην λήθη N°4 



Γράμμα σε έναν/μία Μαθητή/Μαθήτρια

Όπως θα καταλάβεις και παρακά-
τω, αυτό εδώ το μικρό φυλλάδιο 
που κρατάς στα χέρια σου δεν τα 
πάει καλά με ετούτη εδώ την μικρή 
κοινωνία. Δεν τα πάει καθόλου καλά 
με τον ρατσισμό της, τον φασισμό 
της και τους νεοναζί της οργανωμέ-
νους ή μη. Δεν τα πάει επίσης κα-
θόλου καλά με την θλιβερή απάθεια 
και μιζέρια. Για αυτόν τον λόγο μια 
μικρή αντιφασιστική ομάδα από την 
Σκάλα Λακωνίας, αποφασίσαμε να 
γράψουμε αυτό εδώ το φυλλάδιο 
επιχειρώντας να επικοινωνήσουμε 
μαζί σου. Το όνομα που διαλέξαμε 
για τον antifa πυρήνα μας είναι “αυ-
τόνομη πρωτοβουλία ενάντια στην 
λήθη” και αυτό δεν έγινε διόλου τυ-
χαία. Ενάντια στην λήθη σε μια πε-
ριοχή όπως η δική μας, όπου ή συμ-
βουλή του όχλου είναι να το βου-
λώνεις αποδεχόμενη/ος σιωπηλά 
τις επιλογές του, φοβούμενη/ος τις 
συνέπειες και την κοινωνική απομό-
νωση, ήταν το πρώτο που μας ήρθε 
στο μυαλό. Να ταράξουμε αυτόν τον 
αρρωστημένο ύπνο κραυγάζοντας 
δυνατά μήπως και μας ακούσει κα-
νείς. Ενάντια σε μια μικρή κοινωνία 
όπου φέρεται με εχθρότητα σε οτι-
δήποτε ξένο και διαφορετικό, που 
εύκολα δικάζει και καταδικάζει ότι 
δεν της αρέσει, ότι ξεφεύγει από τα 
δικά της πρότυπα. 
Τώρα ίσως να αναρωτιέστε και τι 

κάνουμε εμείς για αυτήν την κατά-
σταση, αν αυτή μπορεί να αλλά-
ξει κλπ. Πρώτα από όλα πρέπει να 
πούμε τον τρόπο που προσπαθούμε 
καθημερινά να χτίσουμε την πραγ-

ματικότητα μας και τον μικρό μας 
πυρήνα. Έχουμε επιλέξει έναν δικό 
μας δρόμο, αρκετά διαφορετικό 
από αυτόν της μικρής μας βοθροκοι-
νωνίας. Καθημερινά ψάχνουμε να 
βρούμε τρόπους συγκρότησης ενός 
χώρου θεωρίας/οριζόντιας οργά-
νωσης/δράσης ενάντια στο υπάρ-
χον. Για εμάς δράση ενάντια στο 
υπάρχον σημαίνει συνολική ρήξη 
με τους ιδεολογικούς μηχανισμούς 
και τις οργανωμένες ελίτ διάφορων 
αποχρώσεων (αριστερής και δεξι-
άς) που αναζητούν την υποστήριξη 
και την συμπάθεια του ελληνικού 
όχλου/εθνικού κορμού. Στην συλ-
λογικότητα μας δεν κάνουμε επίσης 
διαχωρισμούς με βάση το φύλο, το 
χρώμα, τον σεξουαλικό προσανατο-
λισμό. Δεν δεχόμαστε καμία από τις 
ιεραρχικές/πατριαρχικές δομήσεις 
που μας έχουν επιβληθεί. 

Μιλώντας για τον ελληνικό φα-
σισμό και την οργανωμένη του έκ-
φραση την χρυσή αυγή.

Ο κύριος λόγος που βλέπουμε στον 
ελληνικό φασισμό και την οργανω-
μένη του έκφραση την χρυσή αυγή 
έναν οργισμένο εχθρό της ανθρω-
πότητας είναι γιατί ξέρουμε καλά τι 
πρεσβεύει. Η χρυσή αυγή ονειρεύ-
εται μια κοινωνία όπου οι “άλλοι”, 
οι “διαφορετικοί”, οι “μετανάστες”, 
όσοι “ξεχωρίζουν” θα καταλήγουν 
σε στρατόπεδα εξόντωσης. Άλλωστε 
ήδη ξέρεις ότι ο ναζισμός δεν είναι 
κάτι νέο για την ανθρωπότητα. Το 
πλήρωσε ήδη πολύ ακριβά μια φορά 

Με άλλα λόγια, ο -σύμφωνα και με 
την περιγραφή των προηγούμενων 
παραγράφων- ολοκληρωτικός μηχα-
νισμός, δεν καταφέρνει να φέρει σε 
πέρας με πλήρη επιτυχία την αποστο-
λή του. Δεν μπορεί να προβλέψει πως 
θα υπάρξουν συμμετέχοντες του, οι 
οποίοι θα δημιουργήσουν ρωγμές στο 
καταπιεστικό του οικοδόμημα και θα 
ξεφύγουν, έστω για λίγο, από αυτό, 
αποκομίζοντας πραγματικά οφέλη, 
που πηγαίνουν πάνω και πέρα από 
οτιδήποτε διαμηνύουν οι υπερασπι-
στές του πως θα μπορούσε να προ-
σφέρει. Μια πραγματική σχέση ανά-
μεσα σε δύο άτομα για παράδειγμα, 
σχέση μακριά από την εξουσία και τον 
ανταγωνισμό, δεν θα μπορούσε ποτέ 
να ανθίσει στο πλαίσιο που επιβάλλει 
το σχολείο. Δεν θα μπορούσε να επι-
βιώσει μέσα σ’ αυτό, αν δεν τρεφόταν 
από την ανταλλαγή μηνυμάτων μέσα 
στις τάξεις ή από τις κοπάνες, πράγ-
ματα που αποτελούν δηλαδή αυτό 
ακριβώς που αναφέρθηκε από πάνω: 
Ρωγμές στο οικοδόμημα της σχολικής 
μηχανής και ευθείες αμφισβητήσεις 
της καταπίεσης του. Παρόμοια κατά-
σταση αποτελεί και η διεξαγωγή ενός 
ουσιαστικού αμφίδρομου μαθήματος 
από ένα καθηγητή. Δεν θα μπορού-
σε να γίνει δίχως την παραγκώνιση 
της αυστηρότητας και της ακαμψίας 
δίχως την κατάργηση του ρόλου του, 
του ρόλου του ειδικού – ανώτερου – 
τιμωρού, χαρακτηριστικά που αποτε-
λούν κι αυτά μικρές ρωγμές.
Είναι σημαντικό δηλαδή, να δούμε 

πως αρνούμενοι τους ρόλους που μας 
μοίρασαν στην πρώτη μας επαφή με 
το εκπαιδευτικό σύστημα, μπορούμε 
πραγματικά να κερδίσουμε σε βάρος 
του, ενώ είμαστε -δυστυχώς αλλά 

απαραίτητα- μέσα σε αυτό. Καθηγη-
τές και μαθητές μπορούν εξίσου να 
μπουν σε μια τέτοια διαδικασία, όπως 
φάνηκε άλλωστε και από τα προη-
γούμενα παραδείγματα . Και δεν μι-
λάμε για τίποτα περισσότερο από μια 
αμφισβήτηση των σχολικών “πρέ-
πει”. Σαν να λέμε πως δεν πρέπει να 
δέχεσαι αυθεντίες , να περνάς χάλια, 
να φυλακίζεσαι κλπ αλλά να πράττεις 
τα αντίθετα (σχετικά με τον μαθητή) 
και δενπρέπει να παριστάνεις τον 
μπαμπούλα, να αυτοανακυρήσσεσαι 
ειδικός, να μοιράζεις τιμωρίες κλπ 
αλλά να πράττεις τα αντίθετα (σχετι-
κά με τον καθηγητή). Αυτό και τίποτα 
περισσότερο είναι η άρνηση των ρό-
λων.
Δε ζητάμε ,λοιπόν, και δεν περιμέ-

νουμε από κανέναν αρμόδιο να “φτιά-
ξει” το εκπαιδευτικό σύστημα γιατί 
κανένας τους δεν μπορεί να μας εξα-
σφαλίσει αυτά που επιθυμούμε. Εμείς 
οι ίδιοι, αρνούμαστε τους ρόλους που 
μας έχουνε δώσει και παλεύουμε για 
“την δημιουργία μιας νέας πραγματι-
κότητας, μέσα στο κέλυφος της πα-
λιάς.”

* ένα παλιότερο κείμενο που έγραψε 
η αυτόνομη συνέλευση μαθητριών/
μαθητών, μια συλλογικότητα που 
δραστηριοποιείτε στην Αθήνα asma.
espivblogs.net
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από τη θητεία μας στο σχολείο και την 
επιρροή των βαθμών, των εξετάσεων 
και των διακρίσεων καταλήγουμε να 
αναγνωρίζουμε στους συμμαθητές 
μας ανταγωνιστικά και άρα έχθρικα 
υποκείμενα. Δεν είναι δύσκολο να 
καταλάβουμε στο πως αυτή η κουλ-
τούρα μπλοκάρει τη δυνατότητα μας 
να αντισταθούμε συλλογικά στο φόβο 
και τη μιζέρια και στο πως η ρετσινιά 
της επηρεάζει τις ζωές μας.
Από τα παραπάνω βλέπουμε πως το 

σχολείο είναι ένας καταπιεστικός θε-
σμός και φυσικά δεν μπορεί να υπάρ-
χει γνώση όπου υπάρχει καταπίεση. 
Το σχολείο συμβάλει στην εδραίωση 
μιας λανθασμένης σχέσης με τη γνώ-
ση, μιας σχέσης που προάγει αδαείς 
και ειδικούς. Που παρουσιάζει δηλα-
δή τον καθηγητή ως μια αναμφισβή-
τητη αυθεντία και το μαθητή ως έναν 
άχρηστο που πρέπει απλά να ακούει 
χωρίς να προσφέρει κάτι, μετατρέπει 
τη μάθηση δηλαδή από μια αμφίδρο-
μη διαδικασία σε ένα μονόπλευρο και 
καθορισμένο πακέτο. Η γνώση που 
“απλόχερα” μας δίνεται στο σχολείο 
επικαλείται μια δήθεν ουδετερότη-
τα προσπαθώντας να εμφανιστεί ως 
κάτι αντικειμενικό και οικουμενικό. 
Εμείς όμως εξετάζοντας πως, τι και 
γιατί μας μαθαίνουν, αναγνωρίζουμε 
την προσφορά μιας ακρωτηριασμένης 
γνώσης, μιας γνώσης κομμένης και 
ραμμένης στα μέτρα των από πάνω. 
Αυτό που σίγουρα όμως μαθαίνουμε 
στο σχολείο είναι να δρούμε μηχανι-
κά και αυτοματοποιήμενα . Να είμα-
στε εκτελεστές εντολών και όχι δημι-
ουργοί. Μαθαίνουμε να είμαστε ξένοι 
με το προιόν της δραστηριότητας 
μας,δηλαδή με τη γνώση, που μας 
εμφανίζεται ως κάτι έτοιμο, καθορι-

σμένο και απόμακρο και όχι ως κάτι 
που εμείς ανακαλύπτουμε και δια-
μορφώνουμε ανάλογα με τις ανάγκες 
μας. Εννοιες όπως φαντασία και δη-
μιουργικότητα δεν έχουν καμία σχέση 
με την εκπαιδευτική διαδικασία. Μα-
θαίνουμε να είμαστε θεατές της ίδιας 
μας της ζωής.
Κι όμως, παρόλο που όλα τα παρα-

πάνω αληθεύουν και το μαρτυρούν 
αυτό οι προσωπικές μας εμπειρίες, 
υπάρχουν άτομα, συμμαθητές και φί-
λοι μας, ακόμα και εμείς οι ίδιοι με-
ρικές φορές, που τελειώνοντας μια 
σχολική χρονιά μπορούν να πουν: 
“Εγώ κάτι κέρδισα φέτος”. Αναγκα-
ζόμαστε λοιπόν να σκεφτούμε μήπως 
η παραπάνω κριτική είναι άστοχη και 
μήπως το σχολείο είναι τελικά καλύ-
τερο απ’ όσο το νομίζουμε. Η απάντη-
ση σ’ αυτό το ερώτημα για εμάς είναι 
ξεκάθαρη και είναι αρνητική.
Φυσικά και δεν είναι ψέμα να λέει 

κάποιος πως κάτι κέρδισε από τα 
χρόνια του στο σχολείο. Παρόλα 
αυτά, είναι λάθος να θεωρεί πως 
αυτό το “κέρδος” του χαρίστηκε από 
τον σχολικό μηχανισμό. Αν ψάξουμε 
βαθύτερα στα πράγματα που πραγ-
ματικά νομίζουμε πως  αποκομίσαμε 
από το εκπαιδευτικό σύστημα, δεν 
θα αργήσουμε να δούμε πως τίπο-
τα απ’ αυτά δεν μας το πρόσφερε 
το ίδιο, αλλά αντίθετα όλα προήλ-
θαν από την καταστροφή ορισμένων 
-μικρών μεν, καθόλου ασήμαντων 
δε- τμημάτων του και την μετατρο-
πή τους σε χώρους όπου να μπορεί 
ο νεανικός αυθορμητισμός να κινηθεί 
ελεύθερα, δίχως να καθυποτάσσεται 
από τον ρόλο του μαθητή, ενός μα-
θητή που είναι αναγκασμένος πάντα 
να υπακούει.
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στην ιστορία της. Εβραίοι, κομ-
μουνιστές, Ρομά, αντιφρονούντες, 
ακόμα και άνθρωποι σαν και εσένα 
κατέληξαν στους φούρνους και τα 
κρεματόρια. Η χρυσή αυγή δεν προ-
έκυψε από κάποια παρθενογένεση, 
ούτε είναι αποτέλεσμα της κρίσης 
του καπιταλισμού στην ελλάδα τα 
τελευταία χρόνια. Αντίθετα αν το 
ψάξεις θα δεις ότι είναι το κερα-
σάκι στην τούρτα μιας κοινωνίας 
που έχει παράδοση στα ρατσιστικά 
πογκρόμ, τον φασισμό, τον αντι-

σημιτισμό, τους βιασμούς και τις 
δολοφονίες μεταναστών και μετα-
ναστριών. 
Θα έχεις ακούσει και για τα πρό-

σφατα κατορθώματα αυτης της συμ-
μορία βοθρολυμάτων της χρυσής 
αυγής. Στην Αθήνα σχεδόν καθημε-
ρινά έκανε επιθέσεις και μαχαιρώ-
ματα σε μετανάστες, σε αριστερούς 
ακόμα και σε άτομα με μακρυά μαλ-
λιά και διαφορετικό τρόπο εμφάνι-
σης. Αυτές οι επιθέσεις κατέληξαν 
και σε δύο δολοφονίες φέτος, ενός 
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Πακιστανού φτωχού εργάτη του Σα-
χτζάτ Λούκμαν στα Πετράλωνα και 
ενός ράπερ ελληνικής καταγωγής 
του Παύλου Φύσσα. 

Μαχητικός αντιφασισμός παντού, 
τώρα και για πάντα

Γι αυτούς και 1.000.000 άλλους 
λόγους, αν αντιληφθείς στο σχολείο 
σου, τον κύκλο σου, την γειτονία 
σου έλληνες φασίστες και ναζιστές, 
μην σωπάσεις κάνε κάτι για αυτό, 
όπως προσπαθούμε να κάνουμε και 
εμείς και πολλοί άλλοι σε ολόκληρο 
τον ελληνικό βούρκο. Είναι καιρός 
να τους απομονώσουμε και να μπουν 
ξανά στις τρύπες τους. Γιατί πάνω 
από όλα antifa σημαίνει επίθεση

Ενάντια στην σχολική μηχανή

Ξέρουμε καλά μιας και εμείς κάποτε 
είμασταν μαθητές/μαθήτριες, τι ση-
μαίνει σχολικά κελιά, καταναγκασμός 
και τρομοκρατία. Ξέρουμε επίσης 
πολύ καλά, ότι το σχολείο δεν προ-

ωθεί την πνευματική καλλιέργεια και 
την παιδεία, αλλά τον ανταγωνισμό 
και την κρατική πλύση εγκεφάλου. 
Το σχολείο, όπως και το πανεπιστή-
μιο δεν είναι τίποτα άλλο από ένας 
σκληρός ιδεολογικός μηχανισμός 
συμμόρφωσης (ακριβώς όπως η εκ-
κλησία και ο στρατός) μιας κοινωνί-
ας που οι αξίες της βασίζονται στην 
εκμετάλλευση, τον ρατσισμό και την 
ηγεμονία της κυριαρχίας. 
Μαθητή/μαθήτρια είτε ελληνικής 

καταγωγής είτε όχι, σε καλούμε να 
μην σκύψεις το κεφάλι στην ελληνι-
κή πραγματικότητα, αντίθετα να λά-
βεις και εσύ θέσεις μάχης και να μην 
αφήσεις αυτήν την σκατοκοινωνία 
να σε αφομοιώσει μέχρι το μεδούλι, 
γιατί το σημαντικό είναι να μάθουμε 
να καλλιεργούμε ανθρώπινες σχέ-
σεις με βάση την αλληλεγγύη, την 
ανοχή της διαφορετικότητας και την 
συντροφικότητα. 

η συνέλευση της αυτόνομης πρω-
τοβουλίας ενάντια στην λήθη Δε-
κέμβριος 2013

Σκέψεις πάνω στην εκπαιδευτική μηχανή

Πριν, από οποιαδήποτε ιδεολογική 
ανάλυση ή κριτική, είναι ανάγκη να 
πούμε πως η καταπίεση και η μιζέρια 
που βιώνουν όσοι συμμετέχουν στο 
σχολείο και γενικότερα στο σημερινό 
εκπαιδευτικό σύστημα, είναι πρώτα 
απ’ όλα συναίσθημα. Βρίσκεται στα 
νέυρα με τα οποία ξυπνάει κανείς 
για να πάει στο μάθημα, στις βρισίες 
που αραδιάζει όταν του επιβάλλουν 
να κάνει προσευχή ή παρέλαση, στη 
βαρεμάρα την ώρα που κάποιος κα-
θηγητής μιλάει ατέλειωτα για θέματα 
αδιάφορα, στο άγχος που τον κατα-
λαμβάνει όταν χτυπάει το κουδούνι, 
στην αδυναμία που νιώθει όταν παίρ-
νει αποβολές αλλά και γενικά σ’ όλα 
αυτά που νιώθουμε όταν αντιμετωπί-
ζουμε τον καταναγκασμό, μέσα στο 
σχολικό περιβάλλον.Και είναι τόσο 
έντονο αυτό το συναίσθημα, τόσο τε-
ράστιο αυτό το “βαρίεμαι το σχολείο” 
που λένε και ξαναλένε όσοι περνούν 
ή έχουν περάσει από εκεί, που αποτε-
λεί αιτία παραπάνω από αρκετή, για 
να εξετάσει κανείς το θέμα βαθύτερα 
Φυσικά, για μας είναι ξεκάθαρο 

πως η απέχθεια για το σχολείο, δεν 
αποτελεί σπασμωδική αντίδραση με-
ρικών εφήβων που έχασαν ώρες από 
τον ύπνο τους. Αντίθετα είναι η ένδει-
ξη πως αυτός ο μηχανισμός συνιστά 
μια υπαρκτή καταπιεστική πραγματι-
κότητα. Μια πραγματικότητα που μας 
γεννά την ανάγκη να την αναλύσουμε 
και να την κατανοήσουμε.
Θα μπορούσε να πει κάποιος πως 

δε θα πρεπε απαραίτητα να νιώθουμε 
έτσι για το σχολείο, πως θα μπορού-

σε να είναι ξεκούραστο, ευχάριστο, 
να ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα 
και τις ανάγκες μας και να μας βοηθά-
ει στο να ωριμάζουμε και να γινόμα-
στε ολοκληρωμένες και δημιουργικές 
προσωπικότητες . Εμείς όμως δεν αυ-
ταπατόμαστε . Το εκπαιδευτικό σύ-
στημα είναι σάπιο και δε θα μπορούσε 
να ναι αλλιώς στις τωρινές κοινωνι-
κές συνθήκες γιατί επιτελεί δύο πολύ 
σημαντικές και απαραίτητες για τους 
μηχανισμούς εξουσίας λειτουργίες. 
Κατ αρχάς το σύστημα διδασκαλίας 

είναι η διδασκαλία του συστήματος, 
Βασικός σκοπός δηλαδή της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας είναι η στήρι-
ξη των μηχανισμών κυριαρχίας και η 
αναπαραγωγή των σχέσεων εξουσί-
ας, Στο σχολείο μαθαίνουμε βασικές 
αξίες όπως η υποταγή στην εξουσία 
του ανωτέρου και η πειθάρχηση μέσω 
τιμωριών, πάνω στην αποδοχή των 
οποίων βασίζεται η εύρυθμη λειτουρ-
γία της άρρωστης κοινωνίας μας. Δεν 
είναι δύσκολο να βρούμε τις ομοιό-
τητες της σχέσης μαθητή – καθηγητή 
με αυτες φαντάρου – αξιωματικού και 
φυσικά εργάτη – αφεντικού ούτε να 
καταλάβουμε πως αν λυγίσουμε στην 
τρομοκρατία των διευθυντών και σκύ-
ψουμε το κεφάλι στο σχολείο, αύριο 
θα υποκλινόμαστε δουλικά στο αφε-
ντικό μας στη δουλεία. Η δεύτερη λει-
τουργία του σχολείου είναι να μας με-
τατρέψει σε ανταγωνιστικά και ατομι-
στικά άτομα ανίκανα να δράσουν και 
να παλέψουν συλλογικά. Ο,τι χρειά-
ζεται δηλαδή για να θριαμβέυσειπάνω 
μας το καπιταλιστικό σύστημα. Μέσα 
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