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πειρα(γ)ματική πρωτοβουλία ενάντια στον θεσμό της εκπαίδευσης



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, της 
Νίκαιας, 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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Γιατί αλληλεγγύη σε μετ
ανάστες και πρόσφυγες?

Ποιοί είναι πρόσφυγες? Ποιοί μετανάστες? Ποιός τους διαχωρίζει?

Αν ανατρέξουμε σε κάποιο λεξικό θα παρατηρήσουμε πως η ετυμολογία των 
λέξεων είναι πάνω κάτω η ακόλουθη.

προσφεύγω (Ρ): απευθύνομαι σε κάποιον και ζητώ τη βοήθειά του. 
μεταναστεύω (Ρ): φεύγω από τη χώρα που μένω και εγκαθίσταμαι σε κάποια 
άλλη. 
Οκ! Με μια πρώτη ματιά όλα καλά. Όμως εντοπίζουμε ένα κενό.

Όσο κι αν ψάξαμε αυτό το γιατί παραμένει το “μεγάλο μυστικό”.
Συνεχίζοντας βρήκαμε τον ορισμό του πρόσφυγα και του μετανάστη από την 
διεθνή αμνηστία και καταλά βαμε πως και εκεί μιλούν για τους ανθρώπους κατά 
προσέγγιση.

“Μετανάστης σε γενικές γραμμές είναι ένα άτομο που μετακινείται από έναν 
τόπο σε άλλο, είτε προσωρινά είτε μόνιμα, συνήθως για να βρει εργασία.”(!!!)

“Πρόσφυγας είναι αυτός που δεν είχε άλλη επιλογή παρά να φύγει από την 
πατρίδα του. Ο όρος πρόσφυγας αναφέρεται σε άτομο το οποίο βρίσκεται 
εκτός της χώρας καταγωγής του και έχει «δικαιολογημένο φόβο δίωξης 
εξαιτίας της φυλής, της θρησκείας, της εθνικότητας, της συμμετοχής του σε 
συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ή των πολιτικών του πεποιθήσεων» και γι’ αυτό 
το λόγο δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να επιστρέψει στη χώρα του.”

Και η απορία μας εξακολουθεί να μας ακολουθεί... Γιατί μετακινείται? 
Γιατί φοβάται? Γιατί δεν επιθυμεί να επιστρέψει πίσω στον τόπο του?

Γιατί κάποιος ζητάει βοήθεια? Γιατί φεύγει από τον τόπο του και γιατί πηγαίνει 
σε ένα άλλο τόπο? 



Όπου κι αν ανατρέξαμε αυτό το “Γιατί” όλο και μεγάλωνε...
Ακόμα και στα δελτία ειδήσεων από το καλοκαίρι ανέφεραν συνεχώς την 
άφιξη προσφύγων στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. “Ανθρωπιστική κρίση” 
ονόμασαν το “φαινόμενο” και παρουσίαζαν καθημερινά (μέχρι και σήμερα) 
εικόνες δυστυχισμένων, ταλαίπωρων που χρήζουν βοήθεια. Σαν να τους άφησε 
ο πελαργός στις ακτές της Λέσβου, της Χίου ή του Πειραιά.
Και τα ΜΜΕ αυτό το “γιατί” μας το άφησαν αναπάντητο...
Κάτι ψέλισαν μόνο για κάποιον πόλεμο, κάπου στη Συρία.
Η διακυβέρνηση Σύριζα-Ανελ υπενθύμιζε καθημερινά πόσο φιλόξενος είναι ο 
ελληνικός λαός, πόσο πολύ γνωρίζει από προσφυγιά και πως πρέπει να κάνει 
υπομονή γιατί οι πρόσφυγες  ήρθαν (όχι για να μείνουν) και θα φύγουν. Έτσι για 
να μην ξεχνιόμαστε. Τόνωση της εθνικής υπερηφάνιας, αίσθημα ανωτερότητας 

Εμείς θεωρούμε πως κάθε διάκριση δημιουργείται για 
να ιεραρχήσει και να υποτιμήσει σε δεύτερο χρόνο τον 
κατώτερο. Μιας και ο ορισμός για τον πρόσφυγα είναι 
τόσο ανοιχτός ώστε κάθε φορά να κατηγοριοποιεί, να 
συμπεριλαμβάνει και να αποκλείει ανθρώπους για να 
μπορέσει στην συνέχεια να τους διαχειριστεί και να 
τους καταστείλει. Μιάς και το να φεύγεις από τον 
τόπο σου για τον οποιοδήποτε λόγο δεν τίθεται υπό 
διαπραγμάτευση από κανένα κυρίαρχο και από καμία 
διεθνή αμνηστία, μιάς και ο πόλεμος που ζείς είτε 
είναι στρατιωτικές επεμβάσεις, είτε βομβαρδισμοί, 
είτε οικονομική εξαθλίωση, είτε διώξεις δεν 
αμφισβητείται από κανέναν έξω από εσένα. Μιας 
και κανένας  δεν είναι  πλεονάζον πληθυσμός  για να 
επαναπροωθείται, ή να μετεγκαθείσταται. Μιας και σε 
κάποιους αναγνωρίζεται η ιδιότητα του πρόσφυγα και 
κάποιοι θα ξαναγίνουν αόρατοι, παράταιροι, απόβλητοι. 



Και τα “γιατί” γίνονται περισσότερα... Γιατί κανείς δεν μας λέει γιατί?
Μήπως επειδή υπάρχουν  πλανητικοί επικυρίαρχοι, ‘’ανεπτυγμένα’’ και 
‘’πολιτισμένα’’  κράτη με τις αντιθέσεις και τις συμμαχίες τους, με τις επεκτατικές 
πολιτικές και τις στρατιωτικές επεμβάσεις που προσπαθούν να προασπίσουν τα 
οικονομικά και γεωστρατηγικά τους συμφέροντα?
Μήπως επειδή μέσα σε αυτό το περιβάλλον επεκτατισμού, στρατιωτικών 
επεμβάσεων, αποικιοκρατίας, μαζικού θανάτου, υφαρπαγής ενεργειακών 
κοιτασμάτων, ανόδου των ισλαμιστικών κινημάτων, και ολοένα μεγαλύτερης 
φτωχοποίησης είναι που προκαλείται η κίνηση των προσφύγων και μεταναστών?

Το ελληνικό κράτος, αυτά τα χρόνια συμμετείχε στην 
επέμβαση στο Ιράκ, στις συνεχιζόμενες πολεμικές 
επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν, στη Συρία και το ιράκ. 
Η Ελλάδα αυτό που πουλάει είναι την γεωστρατηγική 
της θέση. Οι συμμαχικές δυνάμεις και το ΝΑΤΟ 
“αξιοποιούν”, ήδη, διάδρομους διέλευσης εντός 
του ελληνικού κράτους και χρησιμοποιούν βάσεις 
για τις στρατιωτικές δυνάμεις και τα πολεμικά 
αεροσκάφη τους. Συσφίγγει την συνεργασία του 
με το δικτατορικό καθεστώς της Αιγύπτου και 
το κράτος του Ισραήλ συναινώντας σιωπηρά 
στην καταπίεση και σφαγή των παλαιστινίων.

και πάμε! (τόσο έθνος*, εθνική ενότητα, εθνική ανωτερότητα, εθνική συσπείρωση 
ούτε με κυβέρνηση δεξιας δεν είχαμε ακούσει)
Και αυτοί δεν μας βοήθησαν και πολύ στην απάντηση του ερώτηματός μας. 

*Έθνος (το): Μια επίπλαστη κοινότητα που χωράει 
μαζί εξουσιαστές και καταπιεσμένους. Την ίδια στιγμή 
που διαχωρίζει όλους και όλες  αυτούς και αυτές 
που βρίσκονται στην ίδια κατάσταση απλά επειδή 
γεννήθηκαν κάπου αλλού. Την ίδια στιγμή συμφιλιώνει 
τα αφεντικά που εκμεταλλεύονται τους εργάτες 
(οπουδήποτε στον κόσμο) κάτω από την ίδια σημαία.



Αυτό λοιπόν κάποιοι το ονόμασαν αλληλεγγύη... Εμείς θα 
διαφωνήσουμε.
Για μας αλληλεγγύη είναι μια ισότιμη σχέση των από κάτω 
που δημιουργείται χωρίς διαμεσολαβητές, και χωρίς το 
αίσθημα της λύπης και της ανωτερότητας.
Εμείς αντιλαμβανόμαστε την αλληλεγγύη ως σχέση που 
συγκρούεται με την κρατική – καπιταλιστική βαρβαρότητα. 
Δεν στέκεται μόνο στην προσφορά αλλά αποζητά την 
διαμόρφωση από κοινού πεδίου αντίστασης και αγώνα. 
Διαρρηγνύει την κυρίαρχη σχέση ανώτερου – κατώτερου, 
μη αποδεχόμενη πλαστούς διαχωρισμούς, αμφισβητώντας 
έμπραχτα την ομοιογένεια του εθνικού κορμού. Έξω από 
την υποτίμηση του Άλλου αλλά μέσω της συμπερίληψης 
του. Για έναν κόσμο χωρίς χαρτιά, σύνορα, κράτη πατρίδες, 
θρησκείες, εκμετάλλευση.

Φιλανθρωπία 
Η φιλανθρωπία προϋποθέτει ότι αυτός που την προσφέρει 
βρίσκεται σε ισχυρότερη θέση από αυτόν που την δέχεται. 
(εξού και η τόνωση της εθνικής ανωτερότητας που αναφέραμε 
παραπάνω)

Αρχικά αναγνωρίζεται ως “άνθρωπος” αυτός που στην 
εκάστοτε περίπτωση χρήζει βοήθειας και κάποιος πάνω από 
αυτόν “φιλάνθρωπος” να του την παρέχει. (ο “φιλάνθρωπος” 
είναι πάντα πάνω από τον άνθρωπο) Είναι, δηλαδή, μια άνιση 
σχέση που τοποθετεί αυτόν που δέχεται βοήθεια πάντοτε 
σε κατώτερη θέση. Θεσμοθετεί αυτήν την ανισότητα και 
την διαχειρίζεται. Βλέπε φιλανθρωπία πλουσίων κάτι το 
οποίο τους επιφέρει φοροελαφρύνσεις και συναισθήματα 
ανωτερότητας και οίκτου. (Λες και ότι αυτοί δεν ευθύνονται 
για τα δεινά των φτωχών)

 Έτσι λοιπόν, όσο ξαφνικά εμφανίστηκε η φιλανθρωπία για 
πρόσφυγες και μετανάστες τόσο εύκολα ξεφούσκωσε. Έτσι 
όπως πάλι ξαφνικά θα γίνουν ορατοί για το διάστημα των 
χριστουγέννων οι άστεγοι, οι άνεργοι, οι φτωχοί...
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