
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.
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Στα μέσα Γενάρη, και με σχετική καθυστέρηση, γνωστοποιήθηκε η 

έναρξη της φοίτησης των προσφυγόπουλων από το Σχιστό σε σχολεία 

της περιοχής. Τα παιδιά, λόγω της τοποθεσίας του στρατοπέδου, αποφασί-

στηκε να μοιραστούν σε σχολεία των δήμων Κερατσινίου και Περάματος, 

με ωράριο 14:00-18:00, προκειμένου να μη «μολύνουν» τα «γαλαζοαίμα-

τα» ελληνόπουλα με την παρουσία τους. Αμέσως «αγανακτισμένοι γονείς» 

έσπευσαν να εξαπολύσουν το ρατσιστικό οχετό τους σε βάρος των ανήλικων 

προσφυγόπουλων-μεταναστόπουλων, με γελοίες προφάσεις όπως «δεν 

είναι εμβολιασμένα» (οι οποίες παρεμπιπτόντως τους απαντήθηκαν…), θέλο-

ντας να αποκρύψουν τον πραγματικό λόγο αντίρρησης τους που δεν είναι 

άλλος από την ωμη ξενοφοβία και το ρατσισμό που τους διακατέχει.  

Θέλουμε γειτονιές
 αλληλεγγύης, 

όχι ρατσισμού και βαρβαρότητας. . .



Στις 17/1 μάλιστα έσπευσαν να μετατρέψουν τα ξενοφοβικά-ρατσιστικά τους 
συναισθήματα, σε κοινωνικό κανιβαλισμό, κατόπιν της προγραμματισμένης 
ενημερωτικής σύσκεψης με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης, φορείς του Δήμου, 
τους συλλόγους γονέων και διδασκόντων και εκπροσώπων συντονιστών από 
τις ΔΥΕΠ (Δομές Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων), στο δημοτικό 
σχολείο νέου Ικονίου. Με μπροστάρηδες τον βουλευτή της ΧΑ Γιάννη Λαγό 
και το πρωτοπαλίκαρό του Σωτήρη Δεβελέκο, μπούκαραν, με την πλήρη ανο-
χή της αστυνομίας φυσικά, τραμπουκίζοντας και χτυπώντας τους παρευρισκό-
μενους εκπαιδευτικούς. Όπως όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε πρόκειται για 
μια εμφανή παρέμβαση της ΧΑ αυτή τη φορά με την προσωπίδα των «αγανα-
κτισμένων γονέων». Παρόμοια σκηνικά «ρατσιστικής πανούκλας», με λιγό-
τερη βία ωστόσο, εμφανίστηκαν και σε άλλες αντίστοιχες ενημερώσεις στα 
σχολεία του Κερατσινίου και στο Δημαρχείο Περάματος.

Για το ρόλο των ΜΚΟ στο ζήτημα της διαχείρισης των μεταναστών, την εμπλοκή 
τους με το στρατό και την αστυνομία σε οποιαδήποτε αιτηματική κινητοποίηση 
των προσφύγων-μεταναστών και τις απελάσεις δεν είναι η ώρα να εστιάσου-
με. Ούτε φυσικά και για το ρόλο των εκπαιδευτικών στα πλαίσια του συστήμα-
τος και στην επάνδρωση της κρεατομηχανής που λέγεται σχολείο, στηρίζουμε 
ωστόσο τη στιβαρή στάση που έδειξαν απέναντι στους ρατσιστές τραμπούκους.  

Μέσα σε όλη αυτήν τη μιζέρια, τον μισανθρωπισμό και τον κανιβαλισμό, φω-
νές αλληλεγγύης ακούστηκαν από τη μαθητική κοινότητα, δείχνοντας ότι ο 
ρατσισμός είναι προνόμιο των στενόμυαλων και των α-νοήτων. Το 1ο ΓΕ.Λ 
Περάματος δημοσίευσε αντιρατσιστικό κείμενο, σε παρόμοια λογική με το 2ο 
ΓΕ.Λ Περιστερίου και των Λυκείων Ακρωτηρίου και Σούδας, τα όποια πέρσι 
είχαν πραγματοποιήσει καταλήψεις για το ζήτημα. 

Φαίνεται λοιπόν ότι οι ίδιοι οι μαθητές δείχνουν το δρόμο της εξόδου στους 
φασίστες, επισημαίνοντάς τους ότι είναι ανεπιθύμητοι. Αντί των μισανθρω-
πικών ρατσιστικών ιδεών, προτάσσουν τις ιδέες της έμπρακτης αλληλεγγύης 
και της αγωνιστικότητας. Στέκονται δίπλα στους «αόρατους» αυτούς ανθρώ-
πους κάνοντας τους και πάλι «ορατούς». Γκρεμίζοντας τις διακρίσεις, τους 
πλαστούς διαχωρισμούς, τα σύνορα, τα έθνη και τους φράχτες. 



Ελεύθερες μετακινήσεις για όλους/ες 
στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Τ α τελευταία δυο χρόνια έχει τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο εκσυγχρονι-
σμού και αναδιάρθρωσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς προκειμένου 

και η «φτωχή ελλάδα» να γίνει επιτέλους «ευρώπη». Πρόκειται για έναν πε-
ραιτέρω αποκλεισμό ενός μεγάλου μέρους της κοινωνίας από τα Μέσα Μαζι-
κής Μεταφοράς. Με τα νέα μέτρα εντείνεται ένα προφανές ταξικό και κοινω-
νικό ζήτημα καθώς ομάδες οι οποίες συνήθιζαν εως τώρα να χρησιμοποιούν 
τα Μέσα, τίθενται όλο και περισσότερο στο στόχαστρο όπως για παράδειγμα  
οι συνταξιούχοι, οι φοιτητές, οι μαθητές, οι άνεργοι, οι μετανάστες/ιες, τα μη 
αρτιμελή άτομα και οι τοξικομανείς. Κι όλα αυτά ενώ η κρατική δολοφονία 
του 19χρονου Θανάση Καναούτη από ελεγκτή είναι ακόμα νωπή στις μνήμες 
όλων μας. Σε καμία περίπτωση δεν ξεχνάμε επίσης την δομική διάσταση των 
Μέσων Μαζικής μεταφοράς, τα οποία από τη δημιουργία τους απευθύνονται 
σε πολύ συγκεκριμένες ομάδες της κοινωνίας και μάλιστα για πολύ συγκεκρι-
μένους λόγους. Ανέκαθεν τα Μέσα εξυπηρετούσαν κατά κύριο λόγο εργαζό-
μενους, φοιτητές και μαθητές με προορισμό το χώρο δραστηριοποίησής τους 
ώστε το σύστημα να συνεχίζει να διαιωνίζεται. 

Τι αλλαγές όμως προβλέπονται;

1. Τοποθέτηση ηλεκτρονικών μπαρών και υποχρεωτική κατοχή 
ηλεκτρονικού εισιτήριου. Δηλαδή; Υποχρεωτική πληρωμή και 
συγκεντροποίηση του ελέγχου των διανυόμενων αποστάσεων με 
τηλεματική.

2. Επιπλέον κάμερες ακόμα και εντός των συρμών ΜΕΤΡΟ και ΗΣΑΠ 
(στον ΟΑΣΑ υπάρχουν ήδη) 

3. Δημιουργία ενιαίου και ξεχωριστού σώματος ελεγκτών

4. Αύξηση εισιτήριου σε 1,40

Επομένως, τα πράγματα αλλάζουν και για τους μαθητές οι οποίοι είναι μια 
ομάδα που θα επηρεαστεί άμεσα από τη σκληρότητα και τον αποκλεισμό των 
νέων αυτών μέτρων. Είναι αυτοί που χρησιμοποιούν το λεωφορείο για να 
μετακινηθούν προς το σχολείο, προς το φροντιστήριο, προς το σπίτι και προς 
το στέκι που αράζουν. Το κράτος, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, προσπαθεί 
να πλήξει τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα (αφού αυτά χρησιμοποιούν άλ-
λωστε τα Μέσα για να μετακινηθούν) με την πρόφαση της «λιτότητας» και του 
«όλοι πρέπει να βάλουμε πλάτη». Δεν είναι «λιτότητα», είναι εξαθλίωση και 
γενικευμένη επίθεση!



ΟΥΤΕ ΜΠΑΡΕΣ, ΟΥΤΕ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 
ΘΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΤΑ ΛΑΘΡΕΠΙΒΑΤΕΣ

*φωτογραφία απο παρεμβάση-σαμποτάζ που πραγματοποιήθηκε οπο συντρόφους και 
συντρόφισσες απο γειτονιές τις Αθήνας , τέλος του χρόνου στα ακυρωτικά μηχανήματα.







Κανένα περιστατικό έμφυλης βίας 
δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό!

Η υποτίμηση, ο έλεγχος, οι παρενοχλήσεις και οι βιασμοί αποτελούν την 
καθημερινότητα αυτού του πατριαρχικού κόσμου. Στην πολιτισμένη 

ευρώπη, του διαφωτισμού και των δυτικών κρατών ένας από τους 
μεγαλύτερους κινδύνους για θνησιμότητα του γυναικείου πληθυσμού είναι η 
κακοποίηση από τον σύντροφο της. Όλες αυτές οι εξουσιαστικές, σεξιστικές 
συμπεριφορές δεν φύτρωσαν, ούτε υπήρχαν a priori, η πατριαρχία βασίζεται, 
δομήται και αναπαράγεται με την έμφυλη βία.

Μεγαλώνουμε με αντιλήψεις για το πως πρέπει να μιλάει, να φέρεται, να 
κινείται, να ντύνεται, να ερωτεύεται, να υπάρχει, να είναι ένα άτομο ώς αγόρι 
ή κορίτσι. Ζούμε σε μια κοινωνία που οι έμφυλοι ρόλοι, η κοινωνικοποίηση 
και η εκπαίδευση προωθούν ξεκάθαρα την έμφυλη βία. Δεν είναι ψυχοπαθής 
ένας βιαστής ή κάποιος που κακοποιεί την γυναίκα, αδερφή, φίλη, 
συντρόφισσα του, αλλά είναι αναπόστατο κομμάτι αυτού του πατριαρχικού 
κόσμου και των εξουσιαστικών σχέσεων.

Ένα σύνθημα λέει «στον δρόμο για το σπίτι θέλουμε να είμαστε ελεύθερες 
και όχι γενναίες», η κουλτούρα του βιασμού υπάρχει στην καθημερινότητα 
και είναι βιωμένη εμπειρία για όλα τα σώματα που δεν (ανταποκρίνονται 
ή ανήκουν) στις κυρίαρχες αρρενωπότητες. Στον δρόμο λοιπόν δεν 
λείπουν τα σφυρίγματα, τα σχόλια τους και το πατριαρχικό άγγιμα τους 
(χουφτώματα). Τα οποία θέλουν εκτός των άλλων να σπέρνουν και τον 
φόβο, σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες (όποιον-α δεν ανταποκρίνεται 
στο πρότυπο του cisgender λευκού άνδρα).

Μάθαμε λοιπόν πως στα σχολεία της περιοχής μας,(του κερατσινίου), 
κυκλοφορούσε τύπος ο οποίος παρενοχλούσε μαθήτριες και προσπαθούσε 
να τις βάλει στο αμάξι του. Ο σεξισμός υπάρχει και μέσα και έξω από το 
σχολείο, υπάρχει γύρω μας, στην καθημερινότητα μας, δίπλα μας. 



ΟΙ ΒΙΑΣΤΕΣ δΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΑ ΕΙδΙΚή, 
ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΕΣ ΚΑΘήΜΕΡΙΝΟΙ

δΕΝ ήΤΑΝ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ, ΟΥΤΕ ή ΑΝΕΡΓΙΑ, 
ΤΟ χΕΡΙ ΤΟΥ ΤΟ ΣήΚΩΣΕ ή ΠΑΤΡΙΑΡχΙΑ

ΕΛΛΑΣ ΕΛΛήΝΩΝ ΣΕξΙΣΤΩΝ, 
ΜΙζΕΡΩΝ ΟΡΘΟδΟξΩΝ ΚΑΙ ΠΑΤΡΙΩΤΩΝ

Τέλος εμείς αμφισβητούμε την 
ετεροκανονικότητα και την ματσίλα, 
εναντιωνόμαστε στην κουλτούρα του 
βιασμού, για μας το ναι σημαίνει ναι και το 
όχι σημαίνει όχι. Για μας οι ερωτικές και οι 
όποιες σχέσεις, είναι μόνο συναινετικές, και 
οι σχέσεις που θέλουμε να διαμορφώσουμε 
είναι χωρίς ζήλεια, έλεγχο και βία. 

* Ο όρος cisgender προέρχεται από τη 
λατινογενή πρόθεση cis-, που σημαίνει 
“από την ίδια μεριά”. Χρησιμοποιείται όταν 
θέλουμε να αναφερθούμε σε άτομα που το 
κοινωνικό τους φύλο , το βιολογικό τους 
φύλο και οι σεξουαλικές τους προτιμήσεις 
συμπίπτουν.



Μ ετά την ανακοίνωση της εγκυκλίου του Υπ.Παιδείας για το εν λόγω 
θέμα, ένας απερίγραπτος οχετός από ομοφοβικά-τρανσοφοβικά-σεξι-

στικά σχόλια και απόψεις (ξανά)βγήκαν στην φόρα. Δεν θα σχολιάσουμε ούτε 
το παπαδαριό (που κέντησε για ακόμα μια φορά), ούτε τις ομιλίες υπουργών 
της συγκυβέρνησης σύριζα- αν.ελ  και βουλευτών της χρυσής αυγής στην 
βουλή, ούτε και τα απερίγραπτα άρθρα σε καθεστωτικά σάιτ τύπου «πρώτο 
θέμα» περί: ‘’διάλυσης αξιών, ιδανικών της ελληνικής κοινωνίας και ολόκλη-
ρου του έθνους’’.

Πως θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε την απόφαση αυτή του υπουργείου 
και όλων των μηχανισμών-θεσμών του? Το λιγότερο κοροϊδία. 

Το κράτος και οι μηχανισμοί του είναι τόσο υποκριτές αφού την ίδια στιγμή 
καλύπτουν τους βιαστές και τους υποστηρικτές τους, ακόμα και εντός των 
σχολικών τειχών (όπως το πρόσφατο περιστατικό στο 6ο Γυμνάσιο Μυτιλή-
νης, όπου ο διαπιστωμένα πλέον εθνικιστής διευθυντής, κάλυπτε εδώ και 
τουλάχιστον πέντε χρόνια, τον ιδιοκτήτη του κυλικείου που παρενοχλούσε 
κατ’ εξακολούθηση μαθήτριες του σχολείου). 

Είναι τόσο υποκριτές αφού την ίδια στιγμή κλείνουν τα μάτια και χαρακτηρί-
ζουν- αποπολιτικοποιούν με νέες ορολογίες  τύπου ‘’bullying’’, δολοφονίες 
όπως αυτή  του Βαγγέλη Γιακουμάκη που δολοφονήθηκε από παλικάρια-συμ-
φοιτητές του της λεβεντογέννας Κρήτης.

Τέλος, είναι τόσο υποκριτές αφού την ίδια στιγμή  δημιουργούν ‘’μαθήματα’’ 
για την πάταξη φαινομένων, προστατευτικού χαρακτήρα για να βασιλεύει η 
τάξη, η ασφάλεια και ο έλεγχος στα σχολεία. 

Το σύστημα διδασκαλίας είναι η διδασκαλία 

του συστήματος της πατριαρχίας, του σεξισμού, 

της ομοφοβίας και των καταπιέσεων.

ένα μικρό σχόλιο με αφορμή την υλοποίηση θεματικής εβδομάδας 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε ζητήματα διατροφής, εθισμού-

εξαρτήσεων και έμφυλων ταυτοτήτων κατά το σχολικό 

έτος 2016- 2017 σε γυμνάσια.

*



Η πλήρης υποκρισία και ενσωμάτωση από τους κάθε είδους «ευαίσθητους και 
ειδικούς», σε ζητήματα τόσο εξέχουσας σημασίας  και χειραφέτησης.  
Με φιλελεύθερες μάσκες ή χωρίς, ο ρόλος σας στην επιβολή της πατριαρχίας, 
του σεξισμού, του ρατσισμού και των διακρίσεων, φωνάζει. Μας θυμίζει κάθε 
Βαγγέλη Γιακουμάκη, κάθε Μυτιλήνη και κάθε κανονικότητα που επιβάλλεται 
μέσα απ’ το σχολείο, τον στρατό, την οικογένεια.

ΜΕ ΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΟΤΙ ΘΕΛΟΥΜΕ

ΤΣΟΥΛΕΣ, ΠΟΥΣΤήδΕΣ, ΠΟΥΤΑΝΕΣ, ΕΥΚΟΛΕΣ, ΓΚΕι, ΤΡΑΝΣ, ΛΕΣΒΙΕΣ

ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΡήΦΑΝΑ ή ΝΤΡΟΠή ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
(ΚΑΙ ΝΑ ξΕΡΕΤΕ ΠΟΛΥ χΑΙΡΟΜΑΣΤΕ)



Όταν το συμφέρον μπαίνει πάνω απ’όλους.... 
Όταν το χρήμα ξεπουλάει ψυχές και ανθρώπους.... 

Όταν τα σαπιοιδανικά επηρεαζουν ζωες 
Όταν η καθοδήγηση οδηγεί στη σφαγή.... 
Όταν η τρέλα οδηγεί στην παράνοια.... 

Όταν η πλύση εγκεφάλου καλλιεργεί το μίσος....  

Τότε γεννάται ο πόλεμος!  

Όταν οι σημαίες προσπαθούν να κυριαρχήσουν τότε μια ψύχη πεθαί-
νει..... 

Όταν ένας στρατιώτης τραβά τη σκανδάλη ένα αθώο βλέμμα εξαφανίζε-
ται.... 

Όταν μια βόμβα πέφτει ένα παιδί ουρλιάζει.... 
Όταν ένα αστέρι σβήνει η ελευθερία αργεί να έρθει.... 
Όταν οι βηματισμοί αυξάνονται η γη ανασθαινάζει.... 

Όταν το συρματόπλεγμα παγίδευσαι την ελπίδα, η Ειρήνη δεν είπε να 
πετάξει..... 


