
Μια κριτική σκοπιά γύρω από την εκπαιδευτική διαδικασία

Απογυμνώνουμε το εκπαιδευτικό σύστημα από το μανδύα μιας ουδέτερης διαδικασίας μεταφοράς γνώσεων 
και εμπειριών που ο άνθρωπος έχει αποκομίσει. Ενάντια σε αυτούς που μας μιλάν για αυτό σαν κάτι το ιερό, 
το αντικρίζουμε και το αντιμετωπίζουμε όπως ακριβώς είναι: σαν ένα μηχανισμό διαιώνισης του πολιτικού 
και οικονομικού συστήματος, σαν ένα σύστημα για να αναπαράγονται οι κοινωνικές σχέσεις που δομούνται 
γύρω από τα πρότυπα του κράτους και του κεφαλαίου.

Οπότε διευκρινίζουμε πως για εμάς, το εκπαιδευτικό σύστημα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
καπιταλιστικής μηχανής και επομένως θα ήταν αδύνατο να λειτουργήσει σε μια απελευθερωτική  βάση.

Στο επίπεδο της οικονομικής σφαίρας της προσωπικής και κοινωνικής ζωής,  στόχος του δεν είναι άλλος 
από το να μας μεταδώσει όλα τα απαραίτητα εφόδια για να βγούμε “έξω” στον κόσμο του ανταγωνισμού και 
της εκμετάλλευσης, με μόνο όνειρο τον πλουτισμό και τον φιλοτομαρισμό. Ο στόχος του είναι να μας εντάξει 
στην αγορά εργασίας για να δημιουργήσει κι άλλα γρανάζια παραγωγής που θα συντηρούν και θα αυξάνουν 
τα πλούτη ντόπιων και ξένων αφεντικών. Οι αδιάβαστοι θα μείνουν άνεργοι για να πέφτουν και τα 
μεροκάματα ή θα κουβαλάν σε καμιά αποθήκη, οι πιο πειθαρχημένοι θα πουλάν τη γνώση τους για νέες 
εφευρέσεις που θα δώσουν στα αφεντικά περαιτέρω κέρδος, ή θα αναλάβουν πιο καίριες θέσεις στην αλυσίδα
παραγωγής έχοντας και την ευκαιρία να ανελιχθούν οικονομικά.

Από τη πρώτη μέρα μας στο παιδικό σταθμό και για όλη μας τη ζωή πασχίζουμε για να γίνουμε όλο και πιο 
παραγωγικοί ανάλογα με τους στόχους που μας βάζουν. Τα σχολικά χρόνια με τις υπερωρίες διαβάσματος, τα 
φροντιστήρια και τις συνεχείς εξετάσεις μας προετοιμάζουν για τις υπερωρίες στα αφεντικά, τις συνεχείς 
αξιολογήσεις για το επίπεδο εργασίας μας και τις συνεχείς εξειδικεύσεις για την κάλυψη των “απαραίτητων 
προσόντων” για να προσληφθούμε σε ένα εργασιακό πόστο.  Όσα περισσότερα κατέχουμε από αυτά τα 
“εφόδια” τόσο πιο ψηλά θα βρεθούμε στη λίστα των ευκαιριών εργασιακής υποδούλωσης.

Διευρύνοντας πλέον την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης σε κάθε ηλικία, μας αναγκάζουν να ακολουθούμε το 
ιδεολόγημα της “δια βίου μάθησης”  αν θέλουμε να καλύψουμε τις βασικές μας ανάγκες, κάτι που γίνεται 
μόνο αν είμαστε αρκετά ανταγωνιστικοί. Δεν  θέλει και πολύ σκέψη για να κατανοήσουμε πως η γνώση που 
απαιτείται για να θεωρηθούμε “σπουδαγμένοι”, “πτυχιούχοι”, “άνθρωποι με προσόντα” ουδεμία σχέση 
μπορεί να έχει με τη διαμόρφωση  ενός κριτικού και ανεξάρτητου νου αλλά στην διαμόρφωση ενός νου 
αλλοτριωμένου, εξειδικευμένου, καθοδηγούμενου και υποταγμένου στις αξίες του κράτους και του 
καπιταλισμού. 

Στο επίπεδο τέλος της χειραγώγησης της πολιτικής σφαίρας της ζωής μας, η ύλη που διδάσκεται στα 
σχολεία περιορίζεται στις κυρίαρχες πηγές πληροφόρησης, ιστορίας, πολιτικής ανάλυσης. Είτε μιλά για πίστη
στη θρησκεία, είτε μιλά για πίστη στο έθνος, είτε μιλά για πίστη στη δημοκρατία και στους θεσμούς,  το 
εκπαιδευτικό σύστημα δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την αποδοχή των δημοκρατικών 
θεσμών. 

 Το σχολείο και οι σχέσεις που αναπαράγονται μέσα σε αυτό

Το  γεγονός  ότι  το  σχολείο  σε  προετοιμάζει  για  να  προσαρμοστείς  στους  καπιταλιστικούς  όρους  ζωής
αποδεικνύεται από τον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένο το εκπαιδευτικό σύστημα, από τις «αξίες» με τις
οποίες προσπαθεί να σε μπολιάσει, από το ίδιο το μοντέλο λειτουργίας του. 

Ένα  τυποποιημένο  μοντέλο  λειτουργίας (πρωινό  ξύπνημα,  προσευχή,  45’  μαθήματα  με  ολιγόλεπτα
διαλείμματα,  συγκεκριμένο  πρόγραμμα  μαθημάτων  κτλ)  τοποθετημένο  μέσα  σε  ένα  ελεγχόμενο   και
αποστειρωμένο περιβάλλον (περιφραγμένο με κάγκελα σχολείο, κλειδωμένες πόρτες, καθαροί τοίχοι, μπάτσοι
της  γειτονιάς  να  περιπολούν  τα  σχολεία  κτλ),  ένα  μοντέλο  που  κινείται  γύρω  από  αξιολογήσεις,
διαγωνίσματα,  εξετάσεις  προωθώντας  ανταγωνιστικές  λογικές,   μετατρέποντας  τη  μάθηση  σε  στείρα
παπαγαλία  και  αποστήθιση  απομακρύνοντας  την  από  την  ελεύθερη  έκφραση  της  ανθρώπινης
δημιουργικότητας.



Φυσικά το σχολείο, όπως και το σύστημα, δίνει “ίσες ευκαιρίες σε όλους”.  Με την ύπαρξη υποχρεώσεων,
ίδιων για κάθε μαθητή - ανεξάρτητα με τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες του- και στη συνέχεια με την
αξιολόγηση του από τον καθηγητή, οι μαθητές διακρίνονται σε καλούς, μέτριους και κακούς έτσι ώστε η θέση
του καθενός μετέπειτα στην κοινωνία να είναι προβλέψιμη.  

Ένα μοντέλο προσανατολισμένης μάθησης το οποίο με τη διδαχή συγκεκριμένων μαθημάτων αλλά και το
περιεχόμενο τους αυτό καθ’ αυτό να εξυπηρετεί συγκεκριμένες σκοπιμότητες, καθώς τα βιβλία και οι γλώσσες
των καθηγητών αναπαράγουν την υποταγή στο κράτος (όπως συμβαίνει στην περίπτωση των θρησκευτικών
και της ιστορίας που πλάι με τις σχολικές εορτές, τις παρελάσεις, την προσευχή και την έπαρση της σημαίας
επιχειρείται και η τόνωση του θρησκευτικού αισθήματος και της εθνικής ομοψυχίας ) . 

Το σχολείο πέρα από φορέας που σε ετοιμάζει για την ένταξη στην παραγωγική αλυσίδα του καπιταλισμού,
σου μαθαίνει πώς να συμπεριφέρεσαι και να κοινωνικοποιείσαι μέσα σε αυτό. Για αυτό και  η συμπεριφορά
εντός του σχολικού περιβάλλοντος πρέπει να διέπεται από ένα σύνολο νορμών και κανόνων που στοχεύουν
στην ηθικοποίηση «αξιών» και στην πειθάρχηση σε αυτές: αξιών όπως η εκπλήρωση των μαθητικών σήμερα-
εργασιακών αύριο υποχρεώσεων,  η  υπακοή σε αυτούς  που κατέχουν εξουσία (καθηγητές,  διευθυντές),  η
ανάθεση της ζωής σε εκπροσώπους (εκλογή 15μελούς) κλπ. 

Για όσους δε χωράνε στα πρότυπα αυτά έρχεται η άμεση καταστολή: οι απουσίες και  ο διωγμός από την τάξη,
οι επιπλήξεις, οι αποβολές ανάλογα με το “παράπτωμα” στοχεύουν στην απομόνωση του παραβάτη-μαθητή
προκειμένου  να  μην  παρεμβαίνει  σε  αυτό,  να  απομακρύνεται,  να  σκεφτεί  το  “κακό”  που  έκανε  και  να
σωφρονιστεί. Από την άλλη, η αλληλεγγύη ανάμεσα στους μαθητές τιμωρείται.  Για παράδειγμα από τη μια σε
περίπτωση αντιγραφής μηδενίζεται και αυτός που αντέγραψε αλλά και αυτός που βοήθησε τον συμμαθητή
του,  από την άλλη η ρουφιανιά μιας “παραβατικής συμπεριφοράς” επιβραβεύεται  ενώ η συγκάλυψη της
επιφέρει συλλογικές τιμωρίες.  

Το σχολείο δηλαδή φροντίζει ώστε να δημιουργήσει σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων που θα εξυπηρετούν
αυτό το σύστημα.  Σχέσεις εξουσίας, εκμετάλλευσης, εξάρτησης και λογικές ανταγωνισμού, ατομισμού και
ρουφιανιάς,  δηλαδή  όλα  αυτά  πάνω  στα  οποία  δομείται  και  η  κοινωνία  έξω  από  τα  σχολείο.  Πιο
συγκεκριμένα:   

Ο καθηγητής είναι ο μόνος που παρέχει τη γνώση μέσα στην τάξη και παρουσιάζεται ως αυθεντία, και ως 
κάτοχος της απόλυτης αλήθειας.  Το σχολείο αποτελεί μια μικρογραφημενη εξουσιαστική δομή και χάρη σε 
αυτή τη θέση, έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει τους μαθητές για το τι είναι σωστό ή λάθος, δίκαιο ή άδικο, 
ηθικό ή ανήθικο. Αλλά και οι μαθητές, εξαρτώνται από αυτόν, ώστε να πάρουν τις κατάλληλες γνώσεις – 
εφόδια για την εύρεση εργασίας. Ακόμα, κατέχει την θεσμική εξουσία.  Έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει την 
τάξη χρησιμοποιώντας διάφορες τιμωρίες (είτε έμμεσες όπως μέσω της βαθμολογίας, είτε άμεσες με 
παρατηρήσεις, αποβολές κ.α.).  Ακόμα και η διαρρύθμιση της αίθουσας, φροντίζει να επιβεβαιώνει την 
ανώτερη από τους μαθητές θέση του καθηγητή, καθώς εκείνος βρίσκεται απέναντι από τους μαθητές και 
συνήθως πιο ψηλά.  

Το σχολείο, σήμερα, αποτελεί τη βασική προετοιμασία του ανθρώπου για την είσοδό του ως ενήλικα πλέον
στην κοινωνία.  Για αυτό και φροντίζει να ελέγχει τους καθηγητές, ώστε να τηρούνται όλα τα παραπάνω,
επιβάλλοντας ποινές σε όσους καθηγητές δεν εφαρμόζουν κατά γραμμα τις επιταγές ενός καταπιεστικού και
εξουσιαστικού συστήματος. 

Όσο επικίνδυνη για τη διατήρηση της κυριαρχίας είναι η μη υποταγή μας στους εκάστοτε 
εξουσιαστές, εξίσου επικίνδυνη είναι και η συλλογικοποίηση μας. 

Έτσι, όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ των μαθητών, ο θεσμός του σχολείου φροντίζει και για αυτό. Η 
ύπαρξη επιβράβευσης για τους καλούς μαθητές άλλοτε με συμβολικούς τρόπους ( βαθμοί, απουσιολόγιο, 
σημαία) και άλλοτε με υλικές απολαβές (χρηματικά ποσά, υποτροφίες ) δημιουργεί τον ανταγωνισμό, που 
οδηγεί και στην εκμετάλλευση μεταξύ των μαθητών. Επίσης, το σχολείο φροντίζει ώστε και οι ίδιοι οι 



μαθητές να ιεραρχούνται είτε από τον καθηγητή μέσω της βαθμολογίας, είτε και από τους ίδιους τους 
μαθητές είτε με την ύπαρξη ομαδικών εργασιών που εμπεριέχουν έναν αρχηγό όπως για παράδειγμα η σχέση 
μαθητή-απουσιολόγου, μαθητή-προέδρου της τάξης, προέδρου της τάξης-διευθυντή κοκ.

Μαθητικοί αγώνες του πρόσφατου παρελθόντος 

Όπως σε όλα τα κοινωνικά πεδία, όπου γίνονται εμφανείς οι αντιφάσεις του οικονομικού, πολιτικού και 
κοινωνικού συστήματος, έτσι και στα σχολεία είναι αναπόφευκτο να δημιουργείται δυσφορία για τους 
ανθρώπους που βιώνουν άμεσα την καταπίεση από τον συγκεκριμένο θεσμό, στην προκειμένη τους μαθητές. 
Ειδικότερα σε στιγμές που η καταπίεση και η εκμετάλλευση εντείνονται αυτή η δυσφορία εκφράζεται 
εντονότερα και αναπτύσσονται διάφοροι αγώνες.

Έτσι, στην μεταπολιτευτική ιστορία της Ελλάδας έχουμε δει να ξεπηδούν πάρα πολλές μαθητικές 
κινητοποιήσεις, άλλοτε περισσότερο γενικευμένες και άλλοτε λιγότερο, οι μεγαλύτερες εκ των οποίων έχουν 
μείνει γνωστές ως “τα μαθητικά”κατά τη διάρκεια των οποίων πραγματοποιήθηκαν καταλήψεις, πορείες, 
συγκρούσεις. Το πιο συνηθισμένο μέσο αγώνα που χρησιμοποιούν οι μαθητές είναι οι καταλήψεις των 
σχολείων τους και κατ' επέκταση η παύση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Από την πρώτη φορά που 
εκδηλώθηκαν μαζικές καταλήψεις σχολείων, αλλά κυρίως μετά τα μαθητικά του '90/'91 έως και σήμερα, 
σχεδόν κάθε χρόνο λαμβάνουν χώρα καταλήψεις σχολείων, για διάφορους λόγους, που αρκετές φορές 
αποκτούν πιο μαζικό χαρακτήρα με πολλά, αν όχι τα περισσότερα, από τα σχολεία της χώρας να τελούν υπό 
κατάληψη. Συνήθως αφορμή αποτελεί η προσπάθεια αναδιάρθρωσης του εκπαιδευτικού συστήματος από την
εκάστοτε κυβέρνηση με δυσμενέστερους όρους για τους μαθητές. Ο χαρακτήρας των κινητοποιήσεων είναι 
κυρίως  διεκδικητικός, αν και δεν έχουν λείψει και περιπτώσεις όπου τα αιτήματα ήταν τέτοια που 
καταδείκνυαν ότι οι καταλήψεις πραγματοποιούνταν για να μην γίνεται μάθημα και έτσι οι μαθητές να 
απολαμβάνουν με άλλους τρόπους τον απελευθερωμένο από την συγκεκριμένη επιβολή χρόνο τους.

Η σύνδεση με άλλα κοινωνικά κομμάτια είναι ένα αρκετά καθοριστικό χαρακτηριστικό για τους μαθητικούς 
αγώνες, όπως και για κάθε κοινωνικό αγώνα. Όποτε αυτή η σύνδεση επιτυγχάνεται σε ένα πιο γενικευμένο 
επίπεδο έχει μεγάλη συμβολή στην επιτυχημένη έκβαση του αγώνα, όπως συνέβη στα μαθητικά του 90/91. Ως
ένα επίπεδο διάφορα κοινωνικά κομμάτια ( για παράδειγμα φοιτητές, αναρχικοί, εργαζόμενοι) έχουν στηρίξει 
μαθητικούς αγώνες, ενώ δεν είναι και λίγες οι φορές που συνέβη και το αντίστροφο όπως για παράδειγμα 
μαθητές που στήριξαν (με καταλήψεις σχολείων ή άλλους τρόπους) και συμμετείχαν στα φοιτητικά του 2006-
2007 ή η εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008, της οποίας οι μαθητές υπήρξαν μια εκ των κινητήριων δυνάμεων.

Από την αφομοίωση στην καταστολή

Από την άλλη είναι σύνηθες και η προσπάθεια καθοδήγησης και ελέγχου αυτών των αγώνων από διάφορους 
κομματικούς ή άλλους θεσμικούς φορείς για την άντληση υπεραξίας από αυτούς ή απλά για να αποκτήσουν 
πιο ελέγξιμο και ακίνδυνο για το κράτος χαρακτήρα.

Η συνήθης απάντηση του κράτους στους μαθητικούς αγώνες είναι η καταστολή. Κατά την διάρκεια ή μετά την 
λήξη όλων αυτών των μαθητικών κινητοποιήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα, έχουν ασκηθεί 
αμέτρητες ποινικές διώξεις τόσο σε μαθητές όσο και σε αλληλέγγυους. Ωστόσο η καταστολή δεν εκφράστηκε 
μόνο μέσω της δικαιοσύνης. Διάφορες προσπάθειες έχουν γίνει και από γονείς, καθηγητές και μέλη θεσμικών 
φορέων, όπως η ΟΝΝΕΔ (που το 1991 πραγματοποίησε επίθεση σε μαθητές, καθηγητές και γονείς που 
βρισκόντουσαν σε ένα κατειλημμένο σχολείο στην Πάτρα κατά την διάρκεια της οποίας δολοφονήθηκε ο 



καθηγητής Νίκος Τεμπονέρας) να σπαστούν οι καταλήψεις, με απειλές μαθητών και κοψίματα των λουκέτων 
που διασφάλιζαν τις καταλήψεις (κάποιες φορές και με την συνδρομή της αστυνομίας). Παράλληλα τα ΜΜΕ 
φρόντιζαν να συνδράμουν με τον τρόπο τους στους αγώνες αυτούς, κατασυκοφαντώντας τους, 
προσπαθώντας να τους απονοηματοδοτήσουν και να τους απομονώσουν.

Η σημασία την ύπαρξης αυτόνομων/ αναρχικών ομάδων και δικτύων

Οι αγώνες που ξεσπούν ως απάντηση σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα που αποξενώνει τον νέο και την νέα από 
όσα πραγματικά ενδιαφέρεται να μάθει και να βιώσει, από τον έρωτα, το παιχνίδι, την κοινωνικότητα, την 
περιέργεια μπορούν πιο εύκολα να αφομοιωθούν ή να κατασταλλούν αν δεν υπάρχει η -από τα πριν- 
οργάνωση των μαθητών και η δικτύωση των αγωνιστικών πυρήνων του κάθε σχολείου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα η δεκαετία του 1990 που η διάλυση της ΚΝΕ και η αύξηση των αναρχικών 
μαθητικών ομάδων έδωσε άλλη προοπτική στους αγώνες που αναχαίτισαν νομοσχέδια με συγκρούσεις, 
πορείες, καταλήψεις. 

Τα παραδείγματα σήμερα της “αντιεκπαιδευτικής επίθεσης” στην Αθήνα, των “ανυπάκουων μαθητών” στην 
Πάτρα, του αυτόνομου μαθητικού σχήματος “αταξία” στη Θεσσαλονίκη, αλλά και όλες οι παρελθοντικές 
απόπειρες συγκρότησης ομάδων μαθητών σε αντιιεραρχική και σε ανταγωνιστική -με το εκπαιδευτικό 
σύστημα- βάση είναι για εμάς το αναγκαίο βήμα που οι μαθητές και οι μαθήτριες, όπως και όλοι οι 
καταπιεσμένοι πρέπει να κάνουν για να αρχίζουν να νικάνε τους αγώνες που δίνουν. 

Μέσα σε μια ομάδα αφενός πειραματιζόμαστε με το ποιοι τρόποι λήψης αποφάσεων δε μας καταπιέζουν και 
μας εμπεριέχουν περισσότερο, με το να ανακαλύπτουμε τι εννοούμε όταν γράφουμε για σχέσεις ελευθερίας 
και αλληλεγγύης, με το να μπορούμε να είμαστε συνεπείς χωρίς κάποιος άλλος να μας το επιβάλει, με το να 
ανακαλύπτουμε τον τρόπο να διατηρούμε τη μοναδικότητά μας μέσα στις συλλογικές διαδικασίες. 

Αφετέρου μας βοηθάνε να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί στους στόχους που βάζουμε για τον αγώνα, να 
αναβαθμίσουμε ποιοτικά τις σχέσεις μας μέσα στο χρόνο, τόσο που να μην είναι δυνατόν να διαρρηχθούν 
από την καταστολή,  να αποτελούμε ένα διαρκές σημείο αναφοράς για άλλους καταπιεσμένους και 
καταπιεσμένες, να παράγουμε λόγο και πράξη ενάντια σε ότι μας αλλοτριώνει. 

Οι αυτόνομες και οι αναρχικές μαθητικές ομάδες, οι αυτόνομες και οι αναρχικές ομάδες γενικά, είναι μία 
ξεκάθαρη θέση μάχης με την καταπίεση και την εκμετάλλευση, ένας διαρκής πειραματισμός ελευθερίας, είναι 
το όχημα  για να φτάσουμε στην επανάσταση και στην αναρχία, σε έναν κόσμο χωρίς τάξεις, πολέμους, 
διακρίσεις, καταστροφή του περιβάλλοντος, σε έναν κόσμο χωρίς σκλάβους και αφεντικά, σε ένα κόσμο χωρίς
καθηγητές και μαθητές, όπου η γνώση θα μεταφέρεται ελεύθερα μέσα από το βίωμα, το παιχνίδι, την 
ανακάλυψη, την όξυνση της κριτικής σκέψης των παιδιών.


