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το πείρα(γ)μα



Το πείρα(γ)μα είναι μια πρωτοβουλία συντρόφων/-ισσών απο 
τη συνέλευση του Ρεσάλτο που με έναν αυτοοργανωμένο και 
αντιιεραρχικό τρόπο δοκιμάζει και δοκιμάζεται, μέσω ενός 
πειρα(γ)ματικού λόγου, ενάντια στον θεσμό του σχολείου και 
του εκπαιδευτικού συστήματος γενικότερα. Μακριά απο το να 
αναγνωρίσει το ρόλο του μαθητή (βλέποντάς τον ως έναν 
ακόμη ρόλο απο αυτούς που το κράτος και ο καπιταλισμός 
απλόχερα μοιράζουν) προσπαθεί να προκαλέσει ρήγματα στη 
λογική που θέλει τον μαθητή αποκομμένο απο την υπόλοιπη 
κοινωνία. Οπότε μην παραξενευτεί κανείς αν δεί κείμενα που 
δεν αφορούν τη μαθητική καθημερινότητα.

Στους δρόμους και τα σχολεία του Κερατσινίου, του 
Περάματος, της Δραπετσώνας, του Πειραιά, το πείρα(γ)
μα δεν πουλιέται, δεν αγοράζεται, αλλά μοιράζεται με την 
κυριολεκτική έννοια της λέξης-μιάς και οι ιδέες, οι αξίες μας, 
οι πράξεις μας, η ζωή μας ολόκληρη δεν είναι εμπορεύματα 
για να ανταλλάσσονται με χρήματα ή οτιδήποτε άλλο.

Πάντα επιδιώκοντας την επαφή και την επικοινωνία με όσους 
και όσες προτιμούν να είναι η άμμος και όχι το γράσσο στα 
γρανάζια του συστήματος.

editorial



Ήρθε πάλι αυτή η στιγμή της μέρας που πρέπει να ετοιμαστείς για το 
σχολείο. Μόνο που φέτος είναι διαφορετικά, φέτος είσαι τρίτη λυκείου. 
Αυτή τη χρονιά είναι διαφορετικά, πρέπει να αποδείξεις πως ό,τι έμαθες 
αυτά τα δώδεκα χρόνια στα σχολικά κελιά και τα ακριβοπληρωμένα 
φροντιστήρια “έπιασε τόπο”, πρέπει να αποδείξεις πως και εσύ αξίζεις 
μια θέση στην ανώτατη εκπαίδευσή τους. Και όλα αυτά μέσα από 
το θεσμό των πανελλαδικών. Ένας θεσμός που εδώ και χρόνια, με 
μεγάλη αποτελεσματικότητα κομματιάζει την καθημερινότητα του 
κάθε τελειόφοιτου προσπαθώντας να του προσδώσει τις ιδιότητες 
ενός τέλειου φυτού. Ενός φυτού που έχει μάθει να απορροφάει και να 
αναπαράγει αφιλτράριστα τις στείρες γνώσεις που το ποτίζουν. Σαν να 
μην έφτανε αυτό, σε κάνουν είτε το θες είτε όχι να ανταγωνίζεσαι όλους 
τους υπόλοιπους συμμαθητές σου σε όλη την επικράτεια ξε-χωρίζοντας 
στο τέλος τους “καλούς” από τους “κακούς”, τους “επιτυχημένους” από 
τους “αποτυχημένους”. Ο θεσμός της εκπαίδευσης μας μαθαίνει εξ αρχής 
πως να διαχωριζόμαστε μέσω των βαθμών τριμήνου/τετράμηνου, των 
διαγωνισμάτων και εν τέλη μέσω των πανελλαδικών.

Και όταν πια σε έχει παιδέψει αρκετά η εκπαίδευση τους, τότε τι; Τότε 
πετάει στα ίδια μονοπάτια που σου δίδασκε τόσο καιρό. Της τυφλής 
ανταγωνιστικότητας και υπακοής, του ατομικισμού, πατώντας “επί 
πτωμάτων” για να αναδειχθείς και κάνοντας τον ίδιο σου τον εαυτό 
εμπόρευμα των αφεντικών ελπίζοντας στην καλύτερη για ένα μισθό και 
μια κατ’όνομα καριέρα. Βασισμένη άθελά σού ή και όχι στις πλάτες και 
στις αποτυχίες των άλλων. Αλλά βασισμένη πάντα στο ίδιο καπιταλιστικό 
μοντέλο στο οποίο έχει δομηθεί και όλη η σημερινή κοινωνία.

ξύπνα!πανελλήνιες.



Εν μέσω ανεργίας και κρίσης αρκετοί μαθήτ(ρι)ές κατά την διαδικασία 
κατάθεσης μηχανογραφικού, δηλώνουν στρατιωτικές ή αστυνομικές 
σχολές. Η δήλωση σε τέτοιες σχολές, δεν σημαίνει απλά μια «επαγγελματική 
αποκατάσταση», αλλά σημαίνει να στέκεσαι πλάι στο κράτος, δίπλα 
σε αυτούς που μας κλέβουν την ζωή. Ως κατασταλτικοί/ιδεολογικοί 
μηχανισμοί (ο στρατός και η αστυνομία) διδάσκουν την υπακοή, την 
πειθάρχηση σωμάτων, την υποταγή σε ανώτερους, τον εθνικισμό και τα 
εθνικά ιδεώδη. 
Και κάπως έτσι η ελευθερία ταυτίζεται με όπλα, σφαγές, εξουσία, 
πειθαρχία, μίσος, ασφάλεια και πατρίδες!
Για αυτούς τους λόγους αλλά και για πολλούς άλλους τασσόμαστε ενάντια 
σε κάθε στρατό-αστυνομία και κάθε άλλο θεσμό-μηχανισμό του κράτους. 
Δεν αναγνωρίζουμε καμιά πατρίδα και καμιά ιδεολογία που οργανώνεται 
γύρω από αυτήν. Κανένα εθνικό σύμβολο όσο ψηλά κι αν υψωθεί, καμιά 
εθνικιστική ιαχή όσο δυνατά κι αν κραυγάσει δεν μπορεί να αποκρύψει την 
πλαστότητα των εθνικών διαχωρισμών, τα εγκλήματα των εθνικισμών, 
της καταστολής και των πολέμων. Για ένα ανεξούσιο κόσμο ελευθερίας, 
αυτοοργάνωσης και αλληλεγγύης χωρίς σύνορα, κράτη, αφεντικά και 
επίπλαστους διαχωρισμούς.
Όσο η οικονομική και η πολιτική κρίση βαθαίνει, τόσο ο στρατός θα μοιάζει 
με την αστυνομία και η αστυνομία με τον στρατό.

Στρατός: Ο πιο βίαιος θεσμός-
μηχανισμός του κράτους όπου 
κατέχοντας το μονοπώλιο των 
όπλων δημιουργήθηκε και 
συντηρείται για τους πολέμους 
της κυριαρχίας και ως γνωστόν 
χωρίς στρατό πόλεμος δεν 
γίνεται.

Αστυνομία: Ως θεσμός 
- μηχανισμός προστατεύει 
την ατομική ιδιοκτησία, 
τα συμφέροντα του 
κεφαλαίου-κράτους και 
αναλαμβάνει τον κοινωνικό 
εκφοβισμό και την πάταξη 
κάθε αδιάλλακτου μετώπου 
αντίστασης και αγώνα. 

Ούτε 1 ώρα σε 
στρατιωτικές και 
μπάτσων σχολές!



Άνθρωπος χωρίς θρησκεία,

ψάρι χωρίς ποδήλατο!

Οι θρησκείες εκμεταλλεύονται 
τα αρχέγονα ερωτήματα του 
ανθρώπου για τη ζωή και τον 
θάνατο. Θρησκεία σημαίνει 
να πιστεύεις στο «ανύπαρκτο 
αόρατο στον ουρανό» και 
γενικότερα η πίστη σε 
υπερφυσικά φαινόμενα. Η κάθε 
θρησκεία βρωμάει υποταγή, 
σεξισμό και ομοφοβία.  Όταν δε 
συνδυάζεται με την "Πατρίδα" 
και την "Οικογένεια" δημιουργεί 
ένα θανατηφόρο κοκτέιλ που 
σκοτώνει όλες τις ελευθερίες.

Το παπαδαριό σήμερα

Η εκκλησία είναι μια ακόμη 
επιχείρηση, που όπως κάθε 
επιχείρηση, επιδιώκει το μέγιστο 
δυνατό κέρδος. Στον ελλαδικό χώρο 
έχουν αμύθητο πλούτο (χιλιάδες 
μοναστήρια, κατοχή βραχονησίδων 
και νησιών, τεράστια γραφεία, 
ξενοδοχεία ακόμα και μισθωμένα 
βενζινάδικα). Εν κατακλείδι ο 
πλούτος της ελληνικής εκκλησιάς 
υπολογίζεται στα 15 δις ευρώ 
και 1.300.000 στρέμματα γης. 
Ενώ έχουν στην ιδιοκτησία 
τους όλα αυτά, δείχνουν το 
“καλό τους πρόσωπο” μέσω της 
φιλανθρωπίας που αποτελεί ένα 
ακόμη κερδοσκοπικό πεδίο αφού 
απαλλάσσονται λόγω αυτού από 
τους φόρους. Το παπαδαριό κάνει 
κήρυγμα ενάντια σε αλλόθρησκους, 
άθεους, ομοφυλόφιλους, τρανς 
ανθρώπους και μετανάστ(ρι)ες και 
ότι άλλο δεν έχει θέση δίπλα στον 
καλό Χριστούλη και στον εθνικό 
κορμό.

Για παράδειγμα ο Αμβρόσιος 
δεν χάνει ευκαιρία να εξαπολύει 
το μίσος του και να μας λέει 
τις απόψεις του λες και μας 
ενδιαφέρει. Σε προσωπικό του 
ιστολόγιο στις αρχές του 2017 
έκανε κήρυγμα μίσους ενάντια 
σε μετανάστες, λέγοντας 
ότι είναι “απεσταλμένοι 
κατακτητές και εγκληματίες”. 
Πρόσφατα οδηγήθηκε στα 
δικαστήρια για ομοφοβική 
ανάρτηση του που αποκαλούσε 
τους ομοφυλόφιλους 
αποβράσματα και καλούσε σε 
βία εναντίων τους όπου και 
αθωώθηκε.



Από μικρή ηλικία, στον ελλαδικό χώρο, προσηλυτιζόμαστε βίαια 
στον χριστιανισμό μέσω της βάφτισης. Στη συνέχεια, η εκκλησία σε 
συνεργασία με τους καταπιεστικούς θεσμούς της οικογένειας και 
του σχολείου προσπαθεί να μας επιβάλει τον ιδεολογικό της πυρήνα. 
Η θρησκεία της αγάπης που αποτελείται από τα γραπτά κείμενα 
της καινής διαθήκης μας λέει ότι η γυναίκα πρέπει να υποτάσσεται 
στον άνδρα, ότι η ομοφυλοφιλία είναι αφύσικη συνήθεια και ότι 
όσοι εμμένουν σε αυτή “δεν θα κληρονομήσουν την βασιλεία του 
θεού”. Για αυτόν τον λόγο άλλωστε οι δηλώσεις του Αμβρόσιου 
δεν έρχονται σε αντιπαράθεση με τον χριστιανισμό, αλλά σε πλήρη 
συνάφεια με το ομοφοβικό και σεξιστικό του περιεχόμενο.

Θεός, θρησκευτικά και σχολείο :

Ο θεός και η ελευθερία είναι δυο αντιφατικές έννοιες 
ακριβώς επειδή “αν υπάρχει θεός” τότε αυτός είναι ο 
αιώνιος, ο ανώτατος, ο απόλυτος αφέντης και αν ο αφέντης 
αυτός υπάρχει, τότε ο άνθρωπος είναι σκλάβος. Ένας 
αφέντης στον οποίο πάνω του βρίσκονται όλες οι εξουσίες 
όπως είναι η δικαιοσύνη. Ο μονός τρόπος ο αφέντης να 
συνδέεται με την ελευθερία είναι να πάψει να υπάρχει.

Οι απόψεις και οι σκέψεις ενός παιδιού είναι 
ακόμη υπό διαμόρφωση. Κατά αυτόν τον 
τρόπο ανοίγεται ένας δρόμος σε καθηγητές 
και  δασκάλους, οικογένεια και εκκλησία 
να το υποτάξουν μέσω του φόβου και 
αυτό πράττουν. Προσπαθούν να το κάνουν 
δειλό μιλώντας του για τα βασανιστήρια 
της Κόλασης, του δείχνουν τα βάσανα της 
καταδικασμένης ψυχής, την εκδίκηση ενός 
ανελέητου θεού.





Στο κέντρο κράτησης μεταναστών της Μόριας στη Λέσβο, 45 μετανάστες 
γνώρισαν την “ζεστή φιλοξενία” του ελληνικού κράτους.
Ένα χρόνο νωρίτερα, μετά από διαμαρτυρίες για την αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση των αιτήσεων ασύλου και τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης, σε 
δύο διαφορετικές στιγμές μονάδες καταστολής ξυλοκόπησαν εκατοντάδες 
και συνέλαβαν στην τύχη στη μία περίπτωση 10 άτομα και στην άλλη 
περίπτωση 35.
Σε όλους μάλιστα αποδόθηκαν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και 
αρκετοί προφυλακίστηκαν.
Η κατάληξη των υποθέσεων τους δικαστικά, είναι ότι οι 35 κρίθηκαν ένοχοι 
για το αδίκημα της πρόκλησης και απόπειρας επικίνδυνης σωματικής 
βλάβης σε 24 μπάτσους, με ποινή φυλάκισης 26 μηνών, με τριετή αναστολή. 
Οι υπόλοιποι 10 κατόρθωσαν να απαλλαχθούν από τις στημένες κατηγορίες.
Σαν να μην έφταναν αυτά στο κολαστήριο της Πέτρου Ράλλη 8 μετανάστες,
ενώ κρατούνταν εκεί για 8-10 μήνες, έκαναν προσπάθεια να ενημερωθούν για 
τις υποθέσεις τους και οι μπάτσοι απάντησαν με άγριο ξυλοδαρμό. Αμέσως 
μετά για να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους έστησαν δικογραφία εναντίον 
τους και ισχυρίστηκαν ότι οι τραυματισμένοι μετανάστες “γλίστρησαν”. 
Η δίκη τους είναι σε εξέλιξη.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
ΤΗΣ ΜΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΥ ΡΑΛΛΗ

Η οργή των μεταναστ(ρι)ών
οι αντιστάσεις και οι εξεγέρσεις τους
είναι κομμάτι της δικής μας οργής

ΓΙΑ ΤΟ ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ ΚΑΘΕ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΗΣ

ΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΙΕΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ



Η οργή των μεταναστ(ρι)ών
οι αντιστάσεις και οι εξεγέρσεις τους
είναι κομμάτι της δικής μας οργής
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Τέλη Μάρτη του 2018, σε ολόκληρη τη Γαλλία
πραγματοποιούνται κινητοποιήσεις με αφορμή
την συμπλήρωση 50 χρόνων από την εξέγερση του
Μάη του ’68. Καταλήψεις μαθητών και φοιτητών,
κινητοποιήσεις σιδηροδρομικών υπαλλήλων και
αεροπορικών εταιριών ενάντια στις περικοπές μισθών
και τις μεταρρυθμίσεις από την Γαλλική κυβέρνηση.
Σε ένα από τα κατειλημμένα πανεπιστήμια στο
Μονπελιέ, κατά την διάρκεια συνέλευσης των
φοιτητών, φασίστες εισβάλουν μέσα στον χώρο με
τις υποδείξεις του πρύτανη της σχολής με σκοπό να
σπάσουν την κατάληψη.



Εδώ και λίγες μέρες, την ίδια ώρα που η γαλλική πολεμική μηχανή σπέρνει το θάνατο 
στη Συρία, συμμαχώντας με ΗΠΑ και Βρετανία για την έναρξη εναέριων βομβαρδισμών, 
στο εσωτερικό της γαλλικής επικράτειας τα διαχρονικά μιλιταριστικά δόγματα παίρνουν 
σάρκα και οστά για την καταστολή και εκκένωση του απελευθερωμένου εδάφους της ZAD 
-Notre-dams-de-landes (Zone A Defendre ή αλλιώς Ζώνη Υπεράσπισης).
Στη στρατιωτικού τύπου επιχείρηση που εξαπέλυσε το γαλλικό κράτος, με την εκδικητική 
ονομασία «Καίσαρας 2» (6 χρόνια πριν, είχε προηγηθεί μία ακόμη τεράστια επιχείρηση 
καταστολής της ZAD υπό την ονομασία «Καίσαρας» με 2.000 και πλέον χωροφύλακες και 
ειδικές δυνάμεις, η οποία απέτυχε κατόπιν σθεναρής αντίστασης χιλιάδων κατοίκων και 
αλληλέγγυων), επιστρατεύτηκαν πάνω από 2.500 μπάτσοι, εκατοντάδες στρατιωτικού 
τύπου οχήματα και αύρες, μπουλντόζες κατεδάφισης και χιλιάδες χειροβομβίδες διαφόρων 
ειδών, ενώ η όλη επιχείρηση έχει συνολικό κόστος 400.000 ευρώ ανά μέρα.
Η κοινότητα αγώνα της ZAD αποτελεί μια αγροτική ζώνη 16.5 τετραγωνικών χιλιομέτρων 
στα περίχωρα της Νάντης. Στην περιοχή, κάτοικοι και αλληλέγγυοι/ες με διαρκείς 
αγώνες που ξεκίνησαν μισό αιώνα πριν εμπόδισαν την κατασκευή ενός μητροπολιτικού 
αεροδρομίου που θα κατέστρεφε την περιοχή. 

Η έκταση και η ένταση της καταστολής βρίσκει στον αντίποδα την αντίσταση που για 
μια ακόμη φορά προβάλλουν οι κάτοικοι της ZAD και αλληλέγγυοι/ες, μπολιάζοντας 
συγχρόνως άλλες εστίες αγώνα και στήνοντας ανάχωμα σε ένα κόσμο διαταγών, 
απαγορεύσεων και καπιταλιστικής ερημοποίησης. Μία αντίσταση που έρχεται με τη σειρά 
της να προστεθεί σε έναν ευρύτερο κύκλο φοιτητικών, ταξικών και κοινωνικών αγώνων 
που λαμβάνουν χώρα το τελευταίο διάστημα στο γαλλικό κράτος. Με την αλληλεγγύη 
να αποτελεί για ακόμη μία φορά μία επικίνδυνη μεταβλητή ενάντια στους κυριαρχικούς 
σχεδιασμούς και την κρατική βία...

Αλληλεγγύη στη ZAD και στον αγώνα
ενάντια στην στρατιωτικο-αστυνομική καταστολή,

την επιβολή και τους σχεδιασμούς του γαλλικού κράτους,
την καπιταλιστική ερημοποίηση

Καταλήψεις και κοινότητες αγώνα
ενάντια στην κρατική/καπιταλιστική βαρβαρότητα

*από το  blog της πρωτοβουλίας για την ολική άρνηση στράτευσης 
http://olikiarnisi.espivblogs.net/



“learning to resist: μαθητικοί αγώνες 
ενάντια στο κεφάλαιο και το κράτος”,(35’)

Προβολή βίντεο 
& συζήτηση:

29/6
στις 21:00

*στο μπασκετάκι
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Πριν από 50 χρόνια, τον Mάη του ‘68 ένα πρωτοφανές κύμα εξεγέρσεων 
ξέσπασε σε πολλές χώρες παγκόσμια. Οι ταραχές ήταν τόσο μεγάλες που 
για το επόμενα δέκα χρόνια οι κυβερνήσεις και οι καπιταλιστές έτρεχαν 
για να αναδιαρθρώσουν την παγκόσμια οικονομία, τους μηχανισμούς και 
τις νομοθεσίες καταστολής και τους τρόπους διακυβέρνησης. Καθοριστικό 
ρολό έπαιξαν οι φοιτητές και μαθητές ανά τον κόσμο που με το πείσμα 
και την σύγκρουσή με τους μπάτσους ενέπνευσαν ένα ευρύτερο κύμα 
ανθρώπων να κατεβεί στο δρόμο και να διεκδικήσει.

*(Στο γήπεδο μπάσκετ απέναντι 
από τα εκπαιδευτήρια Στέγκα, 100μ. 
από την πλατεία λαού – Ταμπούρια, 
λεωφόρος Δημοκρατίας 54)


