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Με Ή χωρίς μεταρρυθμίσεις 
το σχολείο πάντα σκατά θα είναι…
Το σχολείο είναι φυλακή! (το λέμε και θα το ξανα-

πούμε). Εξηγούμαστε. Δε φταίνε ούτε οι μειωμέ-
νες δαπάνες από το κράτος, ούτε η
“ανικανότητα” της εκπαίδευσης να διδάσκει
δωρεάν. Το σχολείο (που φυσικά διοικείται απ’ το
κράτος) δεν αποσκοπεί σε καμία μόρφωση παρά
μόνο στη δημιουργία ανθρώπων – ρομπότ που
αφού υποστούν την πλύση εγκεφάλου (αυτό
που αγνά ονομάζουν διδασκαλία) απ’ τα βιβλία
και τους καθηγητές θα είναι έτοιμοι μελλον-
τικά να θρέψουν το σύστημα.

Αυτό που ονομάζουν μόρφωση δεν είναι τίποτα
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μας “κάποτε έκαιγαν βιβλία – τώρα καίνε τα μυαλά”.
Η πραγματική μόρφωση αποτελεί κίνδυνο για την
εξουσία η οποία ό,τι δε μπορεί να αφανίσει το αφο-
μοιώνει. Έτσι και με τα βιβλία. Πλέον δεν χρειάζεται
να τα κάψουν γιατί πρώτα μας κάνουν να τα μισή-
σουμε καθώς μας υποχρεώνουν να διαβάζουμε σε
βιβλία (που θα μας χώσουν σε “ονειρεμένες” σχο-
λές) πράγματα που δε μας κινούν το ενδιαφέρον και
ύστερα μας βομβαρδίζουν με μια ύλη η οποία είναι
αυστηρά επιλεγμένη απ’ το κράτος το οποίο “κόβει
και ράβει” προς όφελος δικό του και των αφεντικών.

Ο τρόπος με τον οποίο διδασκόμαστε φυσικά και
δεν είναι τυχαίος. Με βασικό σκοπό της εκπαίδευ-
σης να μηχανοποιήσει τους ανθρώπους, επιχειρεί
να εξαφανίζει κάθε συναισθηματισμό, κάθε αυθορ-

μητισμό. Για 45 λεπτά (ο χρόνος στον οποίο αντέχει
ο οργανισμός) πρέπει να λειτουργεί μονάχα το κε-
φάλι προκειμένου να καταγραφούν οι νεκρές γνώ-
σεις στη μνήμη των μαθητών. Η μνήμη χάνει την
επαφή με το υπόλοιπο σώμα και η μόρφωση παύει

να είναι εμπειρίες που πηγάζουν από το παιχνίδι ή
την επικοινωνία και γίνεται “καταγραφές” που για
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Και που ‘σαι ακόμα! Σιγά σιγά θα επιχειρήσουν να
μας κάνουν να μη θυμόμαστε καν. Οι μεταρρυθμί-
σεις στην παιδεία φέρνουν στο προσκήνιο την ηλε-
κτρονική μνήμη. Τους υπολογιστές, τους
διαδραστικούς πίνακες κ.α.. Πλέον εσύ δε χρει-
άζεται να θυμάσαι τίποτα εκτός απ’ τον τρόπο
αναζήτησης όχι στη δική σου μνήμη φυσικά
αλλά στη μνήμη κάποιου υπολογιστή. 

Ο πυρήνας “ανυπάκουων μαθητών γυμνασίου – λυκείου Δεμενίκων” είναι μια ομάδα μαθητών και μαθη-
τριών απ’ τα Δεμένικα  (αρκετοί εκ των οποίων συμμετέχουν στη συλλογικότητα “ανυπάκουοι μαθητές”).
Στηρίζουμε τις βασικές αρχές των Α.Μ. και δημιουργούμε αυτό τον πυρήνα με σκοπό την ευρύτερη δια-
κίνηση των ιδεών μας στους χώρους που μάς αφορούν αποκλειστικά, σα μαθητές δηλαδή στα σχολεία.

Αυτό είναι το πρώτο μας φύλλο κι ελπίζουμε να σας αρέσει. 
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Το σχολείο σα μηχανισμός στα δόντια του κράτους (όπως έχουμε πει και ξαναπεί) έχει ως κεντρικό άξονα την αθόρυβη έν-
ταξη των μαθητών στο κοινωνικό σύνολο. Από καιρό τώρα ακούμε τις γνωστές μαλακίες  από τους μαγαλοκαρεκλάδες πολιτι-
κούς για “δημόσια και δωρεάν παιδεία”, “εκπαίδευση για όλους” και λοιπές μπαρούφες προσπαθώντας να μας ρίξουν στάχτη
στα μάτια για να μας πείσουν πως ζούμε σε δημοκρατικές κοινωνίες.

Είναι αντιληπτό όμως πως στόχος της εκπαίδευσης δεν είναι να μορφώνει αλλά να παραμορφώνει τους μαθητές, έχοντας ως

Οι εθνικές γιορτές γεννούν νεκροταφεία 

συνεχίζεται σε κάποιο άλλο τεύχος...



Όσοι θα ήθελαν να ψάξουν για εμάς δεν είναι και πολύ δύσκολο να μας βρουν.
Θα μπορούν να μας βρουν στο σχολείο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή
στο τρίτο διάλλειμα που θα γίνεται και η συνέλευσή μας. Και για επικοινωνία με
τους “Ανυπάκουους Μαθητές” θα μπορεί να μας βρει κάποιος στον
αυτοδιαχειριζόμενο χώρο ΑΝΑΤόΠΙΑ κάθε σαββάτο μετά τις18.00 (μητρ.
Παρθενίου 16 – τέρμα αγ. Νικολάου αριστερά)
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απώτερο σκοπό να τους χώσουν ομαλά αύριο – μεθαύριο στη διαδικασία της μισθωτής
σκλαβιάς. Για να μπορέσουν κράτος αφεντικά και γενικά κάθε σκουλήκι εκμεταλλευτής να
έχουν έναν υποταγμένο λαό που θα τον οδηγούν σα τυφλό οπαδό στο χουντικό τους πα-
νηγύρι χρησιμοποιούν την γνωστή συνταγή: επιχειρούν να ποτίσουν τους καταπιεσμένους
με εθνικές ιδέες ενότητας με σκοπό να καπελώνουν και να νομιμοποιούν (ιδίως σε περιό-
δους “κρίσης”) κοινωνικά την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. 

Το σχολείο εδώ αποτελεί τον άσσο στο μανίκι του συστήματος καθώς με σχολικές γιορ-
τές και παρελάσεις σε κάθε εθνική επέτειο κοιμίζουν τους μαθητές και προσπαθούν να
τους φουντώσουν την εθνική τους συνείδηση. Το παραμύθι γνωστό “είμαστε Έλληνες και
οφείλουμε να τιμάμε τη μητέρα πατρίδα” και πολλές άλλες μπαρούφες που ακούμε από
τους καθηγητές μας τόσα χρόνια. Και φυσικά δεν πάνε πίσω και τα βιβλία της ιστορίας όπου οι μύθοι διαδέχονται ο ένας τον
άλλο καθώς “η καλή μας ελλαδούλα που ήταν πάντα ο στόχος κακών κρατών και εθνοτήτων, αντιστεκόταν με ηρωισμό, ανδρεία
και επαναστατικότητα”! Δεν αναφέρονται όμως πουθενά οι σφαγές της εις βάρος των άλλων λαών όπως αυτές του βάρβαρου δο-
λοφόνου μέγα Αλέξανδρου που μάλιστα παρουσιάζεται σαν εθνικός “ήρωας”! 

Οι εθνικές γιορτές αποβλακώνουν! Μη μπαίνεις στη γραμμή τους! Η εθνική ενότητα είναι η μεγαλύτερη παγίδα τωνα-
φεντικών προς τους καταπιεσμένους της γης. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τον τούρκο, το μετανάστη ή τον αλ-
βανό παρά μόνο με το κράτος και τα αφεντικά δηλαδή τους μοναδικούς μας εχθρούς. Τους εχθρούς των από κάτω. 

Όσο για αυτούς που σηκώνουν επιδεικτικά σημαιάκια οφείλουμε να τους προειδοποιήσουμε πως με κάθε εθνικιστική
μαλακία που θα κάνουν θα μας βρίσκουν απέναντί τους γιατί ναι είμαστε προδότες στο εθνικό κατεστημένο και δε μας
προκαλεί κανένα ρίγος ο εθνικός σας ύμνος και η ύψωση της σημαίας σας αν αυτή δεν καίγεται.

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
Σκατά σε κάθε 15μελες, 5μελές και γενικά σε κάθε τι που επιχειρεί να
σε μάθει πόσο ωραία υποτίθεται ότι είναι να έχεις ένα βαθμό εξουσίας

στα χέρια σου. 
Οι σχολικές εκλογές προσπαθούν να μας κάνουν υπάκουα ανθρωπάκια

που θα ψηφίζουν τους εξουσιαστές τους. Ανθρωπάκια που δε θα μπορούν
να παίρνουν αποφάσεις μόνα τους αλλά θα πρέπει να τις αναθέτουν σε

ανώτερούς τους. Και όλο αυτό φυσικά έχει σαν τελικό σκοπό να γεννή-
σει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στους μαθητές αλλά και να τους κάνει
να καταλάβουν ότι θα πρέπει όπως ψηφίζουν σήμερα προέδρους στα
σχολεία αύριο μεθαύριο να ψηφίζουν κόμματα στις κοινοβουλευτικές

εκλογές για να βγουν στην εξουσία.
Για αυτό και επιθυμούμε να διαλύσουμε το θεσμό των 15μελών και

5μελών. Για να μην είμαστε μια άβουλη μάζα που θα ακολουθεί αλλά
να μπορούμε να παίρνουμε τις ζωές στα χέρια μας με τις αποφάσεις
να παίρνονται συλλογικά απ’ όλους τους μαθητές με συνελεύσεις και

κουβέντες σε ένα πιο ομαδικό κλίμα.

Αμεσο-δημοκρατικές  γεν ικές  συνελεύσεις .

Στις 25/1/2011 ο διευθυντής του λυκείου Δεμενί-
κων απέβαλε δύο μαθητές απ’ τη συλλογικότητά μας
επειδή βγήκαν για 2 λεπτά απ’ τον προαύλιο χώρο
της φυλακής Δεμενίκων (την ώρα του διαλλείματος
και όχι της παράδοσης). Όλα ξεκίνησαν από ρουφια-
νιά του γυμνασιάρχη που τα έκλασε απ’ τη χαρά του
μόλις είδε πως οι μαθητές βρήκαν κλειστή την πόρτα
και έτρεξε να το ρουφιανέψει στο διευθυντή του Λυ-
κείου ο οποίος ήρθε να επιβάλλει την τάξη. Και ναι δε
δίστασε να δώσει αποβολή για μια απλή …λουκανό-
πιτα αδιαφορώντας για τις απουσίες που πιέζουν τους
2 αυτούς μαθητές να μείνουν στην ίδια τάξη. Ίσως
κάτι τέτοιο να επιδιώκει ο διευθυντής όχι όμως εξ αι-
τίας της λουκανόπιτας αλλά εξ αιτίας της ταυτότητας
των 2 μαθητών που οργανώνονται στους “Ανυπά-
κουους Μαθητές” (κάτι που μπορεί μεν να μην το
γνώριζε ο διευθυντής αλλά η εχθρική στάση των παι-
διών απέναντι στη σχολική διαδικασία τού προκα-
λούσε μια σύγχυση) . Ο διευθυντής –
προκατειλημμένος απέναντι στους καταληψίες μαθη-
τές του σχολείου (από τις καταλήψεις του Σεπτέμβρη
και του Δεκέμβρη) – μοίρασε τις αποβολές με διά-
θεση εκδικητικότητας για την συμπεριφορά των μα-
θητών αλλά και εκβιασμού καθώς ιδίως ο ένας απ’
τους 2 μαθητές είναι στο όριο των απουσιών. Τέλος ο
διευθυντής προσπάθησε να βάλει ένα ακόμη μέσο εκ-
φοβισμού για να τρομοκρατήσει τα παιδιά. Μα φυ-
σικά τους γονείς με τηλεφωνήματα στα σπίτια (…
μήπως και τσιμπήσει την εκτίμηση τους και “τρίξoυν
τα δόντια των κωλόπαιδων”).

το κείμενο είναι των 2 μαθητών και το πήραμε απ’ το 
anipakouoima8htes.worpress.comΑΑ .. Μ . Δ .Μ . Δ .


