


περισσότερα χρόνια πριν μαθητές. Στο τώρα, 
ως φοιτητές, εργαζόμενοι ή και άνεργοι, 
αναγνωρίζοντας τα κοινά πεδία μάχης με το 
μαθητόκοσμο, μοιραζόμαστε το λόγο μας, με 
σκοπό να δημιουργήσουμε ένα δίαυλο 
ουσιαστικής επικοινωνίας και 
αντιπληροφόρησης. Για όσους ψήνονται να τα 
πούμε κι από κοντά, βρισκόμαστε κάθε 3η 
Πέμπτη του μήνα από τις 9μμ και μετά στο 
ελευθεριακό στέκι Πικροδάφνη (Αγ. Βασιλείου 
& Π. Π. Γερμανού 22, Μπραχάμι).

Για εμάς είναι πολύ σημαντική η έκφραση της 
όποιας παρατήρησής σας πάνω στα όσα 
γράφονται εδώ μέσα καθώς και η κάθε 
ενδεχόμενη συνεισφορά με κάποιο κειμενάκι, 
εικόνα, σκίτσο, comic, graffiti, οτιδήποτε 
επιθυμεί ο καθένας. Μάλιστα, όπως έχουμε 
συζητήσει, για το επόμενο τεύχος που 
αναμένεται να κυκλοφορήσει την άνοιξη του 
’16, θα θέλαμε να πειραματιστούμε πάνω στην 
ουσιαστική συμμετοχή μαθητόκοσμου, δηλαδή 
αναγνωστών του εντύπου αυτού, στη σύνταξή 
του. Για όλα αυτά είτε στέλνετε email στο 
apopyra@espiv.net, είτε τα λέμε κι από κοντά.

Το σκονάκι* (#5) κυκλοφορεί και πάλι, για μια 3η 
στη σειρά σχολική χρονιά, με γράμματα και 
εικόνες, τόσο μέσα από τη σχολική ζωή, όσο και 
από την όποια άλλη πραγματικότητα βιώνουμε. 
Και βέβαια και από τους αγώνες και τα όνειρά 
μας.

Το σκονάκι* εξακολουθεί να μην τα πηγαίνει 
καλά με τους κάθε είδους «ειδικούς», τις 
«αυθεντίες» και τους διαμεσολαβητές των 
αγώνων και των αγωνιών μας. Άλλωστε, κανείς 
δε γνωρίζει τις πραγματικές ανάγκες και τις 
επιθυμίες των εκμεταλλευόμενων και των 
αγωνιζόμενων καλύτερα από τους ίδιους. 
Επίσης, στέκεται σταθερά και αταλάντευτα 
ενάντια στους κάθε είδους εξουσιαστές της 
ζωής μας, στα αφεντικά, τις μαφίες, τους 
μπάτσους, τους φασίστες, τα καθεστωτικά μμε, 
τα κομματικά επιτελεία.

Το σκονάκι* διανέμεται χέρι με χέρι χωρίς 
χρηματικό αντίτιμο. Άλλωστε οι αγωνίες και οι 
απόψεις μας, οι αναλύσεις και η γνώση δεν είναι 
εμπορεύματα. Δεν προσφέρονται για κανένα 
κερδοσκοπικό ή διαφημιστικό σκοπό και δε 
χρειάζονται το χρήμα και τους χορηγούς για να 
ανταλλαχθούν. Το κόστος των εντύπων 
καλύπτεται αποκλειστικά και μόνο από τις 
ελεύθερες συνεισφορές του καθένα ανάλογα με 
τις ούτως ή άλλως περιορισμένες δυνατότητές 
μας. Παλιότερα τεύχη (#0, #1, #2, #3 & #4) 
μπορείτε να βρείτε ε ίτε στο blog μας 
(apopyra.espivblogs.net), είτε και σε έντυπη 
μορφή σε συνεννόηση μαζί μας.

Εμείς που γράφουμε και μοιράζουμε αυτό εδώ 
το εντυπάκι είμαστε μια συλλογικότητα 
αναρχικών από την Ηλιούπολη∙ μια κοινότητα 
αγωνιζόμενων ανθρώπων, που επιθυμούμε 
μέσα και από την πολιτική δραστηριοποίησή 
μας στα εδάφη και στους κοινωνικούς χώρους 
που κινούμαστε να συμβάλλουμε στο 
γκρέμισμα αυτού του σάπιου, καταπιεστικού κι 
εξουσιαστικού συστήματος και στη δημιουργία 
ενός κόσμου ελευθερίας, ισότητας και 
αλληλεγγύης. Υπήρξαμε κι εμείς λίγα ή 

Το σκονάκι, αναμφίβολα, πέρα ίσως από ένα απλό “βοήθημα”, είναι κι ένα 
μέσο στα χέρια των μαθητών για ένα “ιδιότυπο σαμποτάζ” των εξετάσεων 
που έχουν κανταντήσει να είναι ένα από τα κύρια συστατικά της 
“εκπαιδευτικής” διαδικασίας. Ωστόσο, η χρήση του δε συνιστά μια 
ολοκληρωμένη και σούπερ-αποτελεσματική επίθεση στο θεσμό αυτό. 
Αντίστοιχα, και το “σκονάκι” που κρατάτε τώρα στα χέρια σας, ούτε θεωρεί 
πως εμπεριέχει “όλη την αλήθεια”, ούτε προσδοκά ότι  από μόνο του 
μπορεί να κάνει κάτι τρομερό! Είναι απλά μια συλλογική προσπάθεια, μια 
από τις πολλές που είναι ανάγκη να γίνουν και από τους νεότερους -
στηριζόμενοι στις δικές τους ανάγκες, αγωνίες, αλήθειες και δυνάμεις- 
προκειμένου οι μάχες μας ενάντια στους “από πάνω” να έχουν κάποια 
θετική έκβαση.



Αν είναι κάτι που εδώ στο σκονάκι θεωρούμε πολύ 
κομβικό για την μαθητική πραγματικότητα, είναι ο τρόπος 
οργάνωσης των μαθητών ως προβληματιζόμενοι και 
αγωνιζόμενοι άνθρωποι. Για το πώς εκφράζουν τις 
αγωνίες τους, για τα όνειρά που κάνουν και και για το πώς 
-βασιζόμενοι στις δικές τους πλάτες- οργανώνουν τις 
όποιες αντιστάσεις τους. Μια ιδιαίτερη πτυχή του όλου 
αυτού ζητήματος είναι και οι αναρχικές-αυτόνομες ομάδες 
μαθητών. Στο υπόλοιπο της σελίδας αυτής θα 
επιχειρήσουμε κάποια σύντομη γνωριμία με κάποιες 
τέτοιες ενεργές στο σήμερα ομάδες, παρουσιάζοντας κατά 
μία έννοια κάποια παραδείγματα οργάνωσης και δράσης 
με ένα πολιτικό-αντιεξουσιαστικό πρόσημο:

Ξεκινάμε με τους Ανυπάκουους Μαθητές που, όπως 
σημειώνουν και οι ίδιοι στην αυτοπαρουσίασή τους, 
αποτελούν μια αυτοοργανωμένη συλλογικότητα μαθητών 
και μαθητριών από διάφορα σχολεία της Πάτρας και έχουν 
ως βασικό στόχο να σπέρνουν το σπόρο της 
αμφισβήτησης ενάντια στο εκπαιδευτικό σύστημα.  Και δε 
θέλουν απλά κάποιες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις σε αυτό 
αλλά τη ριζική ανατροπή του, πράγμα που θα επιτευχθεί 
μόνο με την ολική καταστροφή του κοινωνικοπολιτικού 

συστήματος. Οι συνελεύσεις τους δεν έχουν 
καμία μορφή ιεραρχίας και παλεύουν ενάντια στις 
ιεραρχημένες δομές της κοινωνίας. Ο 
χαρακτήρας τους είναι αντιρατσιστικός, 
αντισεξιστικός και αντιφασιστικός καθώς θεωρούν 
πλαστούς όλους αυτούς τους διαχωρισμούς και 
ότι αυτό που κάνουν είναι να διαχωρίζουν τους 
από κάτω αυτού του κόσμου, πράγμα που 
συμφέρει απόλυτα την άρχουσα τάξη.
Η πλούσια δράση τους εδώ και πολλά χρόνια 
περιλαμβάνει διαδηλώσεις, καταλήψεις, αφίσες, 
αυτοκολλητάκια, κείμενα, φεστιβάλ, συναυλίες, 
προβολές ταινιών και ντοκιμαντέρ, εκδηλώσεις,…

Στη συνέχεια ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη και βρίσκουμε το 
σχετικά νεοσύστατο «Αυτόνομο σχήμα μαθητών - Αταξία» 
το οποίο, όπως τα μέλη του σημειώνουν, δημιουργείται 
μέσα σε ένα κλίμα έντονων κοινωνικών και πολιτικών 
αναταραχών με πρωταρχικό στόχο την όσο γίνεται πιο 
δυναμική παρουσία ενός μαθητικού μπλοκ στην πορεία 
της 6ης  Δεκέμβρη. Στην αυτοπαρουσίασή τους 
προσθέτουν: Είμαστε άτομα του αναρχικού και 
αντιεξουσιαστικού χώρου, λειτουργούμε και 
συναποφασίζουμε συλλογικά και ισότιμα, μακριά από 
θεσμικούς, κομματικούς και ιεραρχικούς θεσμούς μέσω 
αμεσοδημοκρατικών διαδικασιών, με βάση την 
αυτοοργάνωση και την αλληλεγγύη. Ως μαθητές και 
μαθήτριες, εναντιωνόμαστε στο κυρίαρχο μοντέλο του 
εκπαιδευτικού συστήματος. Από την άλλη όμως 
αναγνωρίζουμε και υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του 
κάθε ανθρώπου στην παιδεία και την μόρφωση. 

Αντικείμενο της παιδείας, καταρχήν, είναι η 
δημιουργία και ανάπτυξη φυσικών, νοητικών και 
ηθικών ιδιοτήτων. Στην πράξη όμως το 
εκπαιδευτικό σύστημα στοχεύει στην κάμψη και 
συντριβή της θέλησης του παιδιού ώστε να το 
αναπλάσει και να το διαμορφώσει σε ένα πλάσμα 
ξένο προς τον εαυτό του αλλά ένα κομμάτι του 
υπάρχοντος συστήματος της απόλυτης 
ομοιομορφίας και κυριαρχίας. Είναι αναγκαίο να 
κατανοήσουμε πως ιστορικά η εγκαθίδρυση της 
εκπαίδευσης δεν στηρίζεται σε κάποια επιθυμία 
αναμόρφωσης του λαού αλλά στηριζόταν στην 
επιθυμία χειραγώγησης της κοινής γνώμης για 
την κατάπνιξη επαναστατικών τάσεων και στις 
οικονομικές απαιτήσεις των εξουσιαστών της 
κάθε εποχής. Έτσι, λοιπόν, το κυρίαρχο μοντέλο 
της εκπαίδευσης συνδέεται άμεσα με την 
εδραίωση και ανάπτυξη του 
καπιταλιστικού συστήματος. 

Για αυτό και η  
εναντίωση μας 
στο αστικό 
σχολείο είναι 
και εναντίωση 
σε κράτος και 
κεφάλαιο.



 Βρισκόμαστε στα τέλη του 1944, κι ενώ στην 
Ελλάδα ο πόλεμος με τη ναζιστική Γερμανία 
τελειώνει, ένας άλλος μεγάλος πόλεμος ξεκινάει, 
αυτή τη φορά με την ιμπεριαλιστική Αγγλία. Ο λόγος 
για τα "Δεκεμβριανά", όρος με τον οποίο έχει 
καθιερωθεί να ταυτίζονται στη συλλογική μνήμη οι 
ένοπλες συγκρούσεις που έλαβαν χώρα στην Αθήνα 
και τον Πειραιά για 33 συνεχόμενες μέρες. Άμεση 
συνέπεια της μετακατοχικής αυτής κτηνωδίας ήταν η 
μείωση κατά 10% του συνολικού πληθυσμού και η 
καταστροφή χιλιάδων σπιτιών στις αθηναϊκές 
συνοικίες. Αντίπαλα στρατόπεδα: Από τη μία τα 
βρετανικά στρατεύματα που κατόπιν εντολής του 
Τσόρτσιλ είχαν αποβιβαστεί 11 Οκτώβρη στην 
Αθήνα, με συμμάχους την 
ακροδεξιά/αντικομμουνιστική οργάνωση "Χ", τους 
δοσίλογους και τους ταγματασφαλίτες, και τη στήριξη 
όλου του σοσιαλδημοκρατικού αστικού και 
φιλοβασιλικού φάσματος. Από την άλλη, 
αντιστάθηκαν σθεναρά το ΕΑΜ, ο ΕΛΑΣ και η 
ΕΠΟΝ, με γενναίους συμμάχους την πλατιά λαϊκή 
βάση των ντόπιων πληθυσμών, την ηθική 
συμπαράσταση των αμάχων και τη σύσταση ανά 
συνοικία των λαϊκών επιτροπών. 
      Στο σχολικό βιβλίο της Ιστορίας του νεότερου και 
σύγχρονου κόσμου ,που διδάσκεται στην Γ'Λυκείου, 
δε φαίνεται να υπάρχει αρκετός χώρος για τη 
μοναδική περίπτωση μαχών τέτοιου βεληνεκούς 
μεταξύ συμμαχικών δυνάμεων εντός Β'Π.Π. 
Μελετώντας την έναρξη του Ψυχρού Πολέμου και 
τον εμφυλιακό απόηχο στην Ελλάδα, αρκείται στην 
αναφορά της λεγόμενης "Συμφωνίας των 
ποσοστών", που σύναψαν στη Μόσχα τον Οκτώβρη 
του '44 ο Βρετανός πρωθυπουργός Τσόρτσιλ με τον 
ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης Στάλιν. Η ρύθμιση που 
αφορούσε τις σφαίρες επιρροής στον ευρωπαικό 
χώρο, ήθελε η Ελλάδα να περιέλθει υπό βρετανική 
κατοχή. Οι ουσιαστικές συνέπειες όμως αυτής, 
καθώς και άλλων συμφωνιών και διαπραγματεύσεων 
που ακολούθησαν αποσιωπούνται, για να γίνει 
απευθείας η μεταπήδηση στην κύρια εμφυλιακή 
φάση στην Ελλάδα, την τριετία '46 - '49. Αξίζει 
σίγουρα να φωτιστούν τα γεγονότα όμως του 
μεσοδιαστήματος. 
       Στις 12 Οκτώβρη του '44, μετά από τον αμείωτης 
έντασης πόλεμο που βιώνει ο ελλαδικός χώρος για 
τέσσερα συνεχή χρόνια,η Αθήνα απελευθερώνεται 
και οι κατοχικές γερμανικές δυνάμεις αποχωρούν 
από το Μετοχικό Ταμείο, το στρατηγείο τους δηλαδή 
στην πρωτεύουσα. Υποχωρώντας, κάνουν σαφή την 
πρόθεσή τους να προβούν σε "Μαύρα Αντίποινα", 
λεηλατώντας Αθήνα και Πειραιά, και συνεχίζοντας να 
      

εκτελούν και να απαγχονίζουν στην Καισαριανή  και 
το Παγκράτι, αντιαστασιακούς που είχαν συλλάβει. 
Ο ΕΛΑΣ φέρνει επιτυχημένα εις πέρας το καθήκον 
του, τελευταίο όπως πίστευε, να διαφυλάξει τις 
κρατικές υποδομές της πρωτεύουσας που έμελλε 
να χτυπηθούν. Χαρακτηριστική είναι η μάχη που 
δόθηκε στο εργοστάσιο Ηλεκτρικής στο Κερατσίνι. 
Οι Γερμανοί φτάνοντας εκεί με στόχο να βυθίσουν 
στο σκότος την πόλη, συναντούν έναν κλοιό 
Ελασιτών που περιφρουρούσε τη μονάδα. Με 
αυτοσχέδια εμπόδια και την κινητοποίηση 
οπλισμένων εργατών, αλλά ακόμα και 
δωδεκάχρονων παιδιών, που πετούσαν πέτρες και 
πυροβολούσαν, οι κατοχικές δυνάμεις υποχωρούν 
και ο ηλεκτροφωτισμός της Αθήνας είχε ηρωικά 
διαφυλαχθεί μετά από πεντάωρη μάχη.
      Στο πλαίσιο όμως του σχεδίου "Μαννα" που 
ήθελε τους Άγγλους ως εγγυητές του νόμου και της 
τάξης στην Ελλάδα, φτάνουμε στις 16/10. Τότε 
φτάνει στην "ανοχύρωτη πόλη" η Κυβέρνηση 
Εθνικής Ενότητας με πρωθυπουργό το Γεώργιο 
Παπανδρέου και έξι Εαμίτες υπουργούς στη 
σύνθεσή της, υπό τη συνοδεία του Σκόμπι, 
στρατηγού των συμμαχικών δυνάμεων στην 
Ελλάδα. Όσο ο ΕΛΑΣ στόχευε να κηρύξει ελεύθερες 
εκλογές, η Συμφωνία της Καζέρτας έπρεπε να 
τηρηθεί. Στις 26/9, εκπρόσωποι του ΕΛΑΣ και του 
ΕΑΜ, και ο Ζέρβας ως ηγεσία του ΕΔΕΣ, 
υπέγραψαν την υποταγή των αντάρτικων δυνάμεων 
και του οπλισμού τους στο στρατηγό Σκόμπι. Με τη 
γνωστοποίηση αυτής της υπογραφής, το κλίμα στην 
Αθήνα γίνεται εκρηκτικό με συνεχείς συγκρούσεις 
και μικροεπεισόδια εναντίον των βρετανικών 
δυνάμεων. Παράλληλα πνίγονται στο αίμα και 
μεγάλες απεργιακές διαδηλώσεις που σημειώνονται 
εξαιτίας της για την σταθεροποίηση της δραχμής, 
που πλήττει την εργατική τάξη.

*Οδοφράγματα από ράγες τρένου στο κέντρο της Αθήνας*Οδοφράγματα από ράγες τρένου στο κέντρο της Αθήνας*Οδοφράγματα από ράγες τρένου στο κέντρο της Αθήνας



Μέσα στο έκρυθμο αυτό κλίμα μπαίνει ο Δεκέμβρης, με 
την παραίτηση από την Κυβέρνηση, των Εαμιτών 
υπουργών, και οδηγούμαστε στις 3/12-ημερομηνία 
ορόσημο για τα Δεκεμβριανά. Ως απάντηση στο 
τελεσίγραφο της Κυβέρνησης και στο απειλητικό 
διάγγελμα του Σκόμπι για τον άμεσο αφοπλισμό των 
αντιστασιακών δυνάμεων, οργανώνεται παλλαϊκό 
συλλαλητήριο στο Σύνταγμα, που είχε με όλα τα μέσα 
προπαγανδιστεί. Τα πλήθη, με γυναίκες και παιδιά στη 
σύνθεσή τους, συρρέουν στο κέντρο της Αθήνας 
κυματίζοντας ελληνικές σημαίες, αλλά και λάβαρα της 
Σοβιετικής Ένωσης, και φωνάζοντας συνθήματα κατά 
της αγγλικής κατοχής και υπέρ της λαϊκής κυριαρχίας. 
Καθώς οι διαδηλωτές προσέγγιζαν το μνημείο του 
Άγνωστου Στρατιώτη, κατόπιν εντολής του αρχηγού της 
Αστυνομίας Άγγελου Έβερτ, ξεκίνησαν τα πρώτα 
δολοφονικά πυρά από Βρετανούς και Χίτες. 
Αποτέλεσμα: 24 νεκροί και 140 τραυματίες.
      Την επόμενη μέρα, κι ενώ η Αθήνα μύριζε ήδη για τα 
καλά μπαρούτι, κηρύσσεται γενική απεργία και 
πραγματοποιείται η κηδεία των θυμάτων του 
συλλαλητηρίου. Τη στιγμή που η πομπή επιστρέφει από 
το Α' Νεκροταφείο, αστυνομικοί επιτίθενται στο λαό, κι 
έτσι στον απολογισμό προστίθενται ήδη 40 ακόμη 
νεκροί  κα ι  70 τραυματ ίες .  Το ίδ ιο  βράδυ ο 
πρωθυπουργός υποβάλει την παραίτησή του,κάτι που 
ίσως αναχαίτιζε τη σύγκρουση, ο Τσόρτσιλ όμως του 
απαγορεύει να αποσυρθεί.
 Ο ΕΛΑΣ έπρεπε να οργανωθεί στρατιωτικά και χωρίς 
να χαθεί χρόνος λαμβάνεται η απόφαση να 
καταληφθούν συνοικιακά αστυνομικά τμήματα για να 
απαλλοτριωθεί ο απαραίτητος οπλισμός και να 
καθαριστούν οι εστίες ταγματασφαλιτών. Πρώτο 
επιτυχημένο και σημαντικό χτύπημα σημειώνεται το 
απόγευμα της 4ης Δεκεμβρίου στο στρατηγείο της 
ομάδας "Χ" στο Θησείο, από 400 άνδρες του 4ου 
Συντάγματος του ΕΛΑΣ. Από του 200 χίτες οι 100 
σκοτώνονται ενώ οι υπόλοιποι φυγαδεύονται με τα 
βρετανικά άρματα μάχης.  

        Ξημερώνει 5/12 και 17 από τα 23 αστυνομικά 
τμήματα της πρωτεύουσας έχουν καταληφθεί. Οι 
μάχες συνεχίζονται σε μια πόλη γεμάτη οδοφράγματα, 
τα τάγματα Εθνοφρουράς του Γ.Παπανδρέου έχουν 
ξηλωθεί, ενώ σπεύδουν και τμήματα του ΕΛΑΣ από 
επαρχία. Η Παναθηναϊκή Λαϊκή Επιτροπή στηρίζει 
σημαντικά από την πρώτη στιγμή τους αγωνιστές. Στις 
6/12 καταλαμβάνεται και η Γενική Ασφάλεια Αθηνών, 
άνδρο βασανισμού και εκτελέσεων κατά την Κατοχή. 
Ακολουθούν οι μάχες σε δύο σημαντικούς στόχους: 
Στο κέντρο αντίστασης Στρατόπεδο Μακρυγιάννη και 
στο Γουδί, στη σχολή Χωροφυλακής,που 
αποτυγχάνουν εξαιτίας του αγγλικού πυροβολικού 
που έχει καταλάβει το λόφο της Ακρόπολης και δε 
χτυπιέται, για να μην πληγεί το μνημείο. Δύο άλλα 
σημαντικά εγχειρήματα στέφθηκαν όμως με επιτυχία 
κατά το πρώτο δεκαήμερο: η κατάληψη της σχολής 
Ευελπίδων με τους ταμπουρωμένους αξιωματικούς 
στα χτισμένα από το Μουσολίνι πολυβολεία, και στη 
συνέχεια οι φυλακές Αβέρωφ, όπου βρισκόταν και ο 
κατοχικός πρωθυπουργός Ράλλης και οι τότε 
υπουργοί. Τις μέρες εκείνες η Λ. Βουλιαγμένης σε όλο 
της το μήκος μετατρέπεται εμπόλεμη ζώνη και 
αιματηρές μάχες ξεσπούν σε Νέα Σμύρνη και 
Κουκάκι.
        Ο ΕΛΑΣ έχει ξεκάθαρα την υπεροχή του σε 
άνδρες και οπλισμό, και δε χτυπήθηκε ποτέ ανοιχτά 
μέχρι να ενισχυθούν οι Βρετανοί με 2 ακόμη 
μεραρχίες, μονάδες του αποικιακού πυροβολικού, 
μονάδες της πολεμικής αεροπορίας (RAF), 
πολεμοφόδια, και με τη σύσταση κατ' εντολή του 
Τσόρτσιλ της Στρατιωτικής Διοίκησης Αθηνών (12/12). 
Περνάμε έτσι στη δεύτερη φάση των στρατιωτικών 
συγκρούσεων με τους Βρετανούς να κερδίζουν 
πολύτιμο έδαφος. Στις 18/12 καταλαμβάνουν το 
Λυκαβηττό, απ' όπου εξαπολύουν πυρ, η Καστέλα 
καταλαμβάνεται από τους απεσταλμένους Ινδούς 
στρατιώτες και η RAF βομβαρδίζει ανηλεώς τις λαϊκές 
συνοικίες της Αθήνας και του Πειραιά. Ο λαός ακόμα 
στο πλευρό του ΕΛΑΣ μάχεται άκαμπτος με όλες του 
τις δυνάμεις, όμως η φυσική αντοχή και τα 
πυρομαχικά εξαντλούνται μπροστά στον ενισχυμένο 
αντίπαλο, που κυριαρχεί στη Λ. Πειραιώς και στο 
μεγάλο του στρατηγικό στόχο, τη Λ. Συγγρού.
        Τελευταίος μεγάλος στόχος του ΕΛΑΣ ήταν στις 
23/12, η ανατίναξη του ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, 
όπου διέμεναν η ελληνική κυβέρνηση και το βρετανικό 

*εκκένωση γραφείων Ε.Α.Μ. από τους άγγλους



επιτελείο. Τα εκρηκτικά όμως απενεργοποιούνται και η 
άφιξη του Τσόρτσιλ στην Αθήνα φέρνει νέες 
διαπραγματεύσεις μεταξύ Κυβέρνησης, Σκόμπι και 
ΕΑΜ/ ΕΛΑΣ. Παρών ήταν και ο Ποπώφ, επικεφαλής 
της στρατιωτικής αποστολής στην Ελλάδα, ο οποίος 
όμως έκανε φανερή την άρνηση εμπλοκής της ΕΣΣΔ 
στο ελληνικό ζήτημα. Έτσι η δεύτερη ευκαιρία να 
αμβλυνθεί η σύρραξη ματαιώθηκε. Οι μάχες 
συνεχίζονται έως τις πρώτες μέρες του Γενάρη του '45, 
με τις Ανατολικές συνοικίες να πλήττονται 
ανεπανόρθωτα.  Η πλάστιγγα γέρνει πια σαφώς υπέρ 
των Βρετανών έπειτα και από την καθοριστική πτώση 
του προπυργίου της Καισαριανής στις 25/12.
        Πολιτικές εξελίξεις σημειώνονται στις 30/12 με το 
Γλίξμπουργκ να διορίζει αντιβασιλέα τον Αρχιεπίσκοπο 
Δαμασκηνό υπό την πίεση Τσόρτσιλ- Ρούσβελτ, ενώ 
στις 3/1/45, έχουμε σχηματισμό κυβέρνησης με 
πρωθυπουργό τον Πλαστήρα. Στις 5/1, κι ενώ 
σφυροκοπείται το Περιστέρι και το Δαφνί, όλος ο 
αντιστεκόμενος λαός μέσα σε ένα κλίμα τρομοκρατίας 
για επικείμενους βασανισμούς, φυλακίσεις κι 
εκτελέσεις, τρέπεται σε φυγή. Στις 11/1 
πραγματοποιείται συμφωνία μεταξύ του ΕΑΜ και του 
Σκόμπι για Στρατιωτική Ανακωχή. Στη συνέχεια 
μεγάλος αριθμός αιχμαλώτων μεταφέρεται σε 
στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Μέση Ανατολή και την 
Αφρική.
          Δεν είμαστε σε θέση να μιλήσουμε με πλήρη 
γνώση για τα αίτια της ήττας του Δεκέμβρη και το 
πλούσιο πολιτικό παρασκήνιο, αξίζει όμως 
καταληκτικά να τονιστεί η άμεση κινητοποίηση των 
αντιστεκόμενων σε μία φάση που η μοίρα της Ελλάδας  

είχε καθοριστεί, έπειτα από την απόφαση για 
βρετανική κυριαρχία στο έδαφός της, στο μεγάλο 
μοίρασμα των ηγετών στη Μόσχα. Εκεί που η ΕΣΣΔ 
πήρε υπό την κυριαρχία της το 90% της Ρουμανίας και 
της Βουλγαρίας, στην Αγγλία παραχωρήθηκε το 90% 
της Ελλάδας, ενώ η Ουγγαρία και η Γιουγκοσλαβία θα 
περιερχόταν από κοινού και στους δύο. Την ίδια στιγμή 
που οι δύο ηγέτες αποφάσιζαν για εκατομμύρια ζωές 
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τι ήταν αυτό που έκανε 
σύσσωμη την ελληνική λαϊκή βάση να αγωνιστεί μέχρι 
τέλους με κάθε αυταπάρνηση; Τι της έδινε αντοχή να 
δείχνει κάθε στιγμή εμπράκτως την αλληλεγγύη της 
στο ΕΑΜ και τον ΕΛΑΣ που είχε το διαφωτιστικό ρόλο 
της εποποιίας του Δεκέμβρη; Τι προκάλεσε την τόσο 
μαζική και ηρωική εαμική αγωνιστικότητα και το 
πάθος, την οργή και την αυτενέργεια των εργατών, 
των γυναικών, των παιδιών και των αμάχων; Τι ήταν 
αυτό που  φούντωνε το πάθος και την ηρωική 
αλληλεγγύη τους; Ήταν συνειδητά το αίτημα της λαικής 
κυριαρχίας και της ελευθερίας,  που απειλήθηκε από 
τους Βρετανούς συμμάχους, τόσο άμεσα μετά την 
ουτοπία της απελευθέρωσης από τους Γερμανούς. 
Εξέλιξη που άφηνε διάχυτη στο βασανισμένο λαϊκό 
αίσθημα , την αίσθηση ατιμωρησίας των Κατοχικών 
δυνάμεων και των ντόπιων δοσίλογων. Την αίσθηση 
μιας παράτασης της Κατοχής απλά με άλλο κυρίαρχο. 
          Την απάντηση άλλωστε τη δίνει ιδανικά η φράση 
στο πανό που κρατούσαν τρεις μαυροφορεμένες 
νεαρές Εαμίτισσες στην κεφαλή της πομπής της 
κηδείας της 4ης Δεκέμβρη:
“Ο ΛΑΟΣ ΟΤΑΝ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ 
ΚΙΝΔΥΝΟ ΔΙΑΛΕΓΕΙ Η ΤΙΣ ΑΛΥΣΙΔΕΣ Η ΤΑ ΟΠΛΑ''

Από τα μέσα του 2011 που ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία και κυρίως τον τελευταίο χρόνο 
γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες ενός διαρκώς αυξανόμενου πληθυσμού Σύρων οι οποίοι εγκαταλείπουν 
τη χώρα τους προκειμένου να σωθούν από τον πόλεμο και ξεκινούν ένα επικίνδυνο ταξίδι με προορισμό 
την Ευρώπη. 
Το ταξίδι τους ξεκινά συνήθως με το πέρασμα στη γειτονική τους Τουρκία. Εκεί τους εκμεταλλεύονται 
διακινητές οι οποίοι με το κατάλληλο χρηματικό αντίτιμο τους υπόσχονται ασφαλή πρόσβαση μέσω του 
Αιγαίου στην Ελλάδα. Από τα παράλια της Τουρκίας λοιπόν, οι πρόσφυγες στοιβάζονται σε μικρές βάρκες 
τις οποίες συνήθως οδηγούν οι ίδιοι μέχρι να φτάσουν στον πρώτο τους ευρωπαϊκό σταθμό. Μυτιλήνη, 
Χίος, Κως, Ρόδος, Φαρμακονήσι κ.α. Τα ατυχήματα σε αυτό το στάδιο είναι καθημερινά όπου ναυάγια 
συχνά οδηγούν σε πνιγμό μέρος των μεταναστών ενώ οι υπόλοιποι βρίσκονται στο έλεος είτε του 
λιμενικού είτε περαστικών σκαφών.
Σκοπός των προσφύγων είναι αρχικά να φτάσουν στην Αθήνα όπου ζητούν τη χορήγηση ασύλου και 
διαβατηρίων προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους  και να καταλήξουν σε κάποια 
ευρωπαϊκή χώρα του βορρά όπου οι οικονομικές συνθήκες είναι πιθανώς καλύτερες . Καθ' όλη τη 
διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα οι πρόσφυγες είναι άστεγοι και φιλοξενούνται σε προσωρινά 
καταλύματα ενώ η υποστήριξη αλλά ακόμα και η επιβίωση τους έχει γίνει εφικτή χάρη σε ένα πλατύ 
δίκτυο αλληλεγγύης ανά την Ελλάδα το οποίο περιλαμβάνει εγχειρήματα συγκέντρωσης τροφίμων και 
ειδών πρώτης ανάγκης, καταλήψεις στέγης κ.α.  Πρόχειροι  κρατικοί καταυλισμοί προσφύγων έχουν 
υπάρξει στο Πεδίο του Άρεως, στον Ελαιώνα αλλά και στο γειτονικό μας Ελληνικό.



Το ελληνικό κράτος προφανώς χρησιμοποιεί τη μόνιμη δικαιολογία της κρίσης και αφήνει τους πρόσφυγες 
χωρίς αξιοπρεπείς δομές φιλοξενίας. Παράλληλα, μέσω των αστυνομικών του μηχανισμών και του 
λιμενικού χρησιμοποιεί μεθόδους “αποθαρρυντικές” για τα επόμενα κύματα προσφύγων. Σε συνεργασία 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση το ελληνικό κράτος ετοιμάζεται να εφαρμόσει τον νέο θεσμό των hotspots τα 
οποία θα είναι κέντρα διαλογής που θα λειτουργούν στα νησιά αλλά και στον Πειραιά. Εκεί θα 
αποφασίζεται ποιοι πρόσφυγες θα πάρουν χαρτιά για να συνεχίσουν εντός της Ευρώπης και ποιοι θα 
επαναπροωθηθούν στη χώρα τους. Ταυτόχρονα, η Frontex, o ευρωπαϊκός στρατός στα σύνορα της 
Ευρώπης, αναβαθμίζει το ρόλο της στην αναχαίτιση των μεταναστευτικών ροών. Πλέον στην υπόθεση 
αυτή εμπλέκεται και το ΝΑΤΟ. Άνθρωποι δηλαδή που μόλις γλίτωσαν από ένα πόλεμο θα γίνονται στόχος 
καινούργιου στρατού, του ευρωπαϊκού. Με την στροφή της Ευρώπης προς τα ακροδεξιά πολλά κράτη 
όπως η Ουγγαρία, η Τσεχία και η FYROM έχουν ανακοινώσει ο,τι θα σταματήσουν να δέχονται 
πρόσφυγες και δρομολογούν τη δημιουργία αγκαθωτού φράχτη στα σύνορά τους, ακολουθώντας το 
παράδειγμα της Ελλάδας με το φράχτη στον Έβρο.
Στην εμπειρία των προσφύγων πρέπει να προστεθεί και η αντιμετώπιση κάθε είδους φασιστών οι οποίοι 
παρουσιάζονται ως αγανακτισμένοι κάτοικοι, Χρυσή Αυγή, Ναζί ή Pegida (ο αντι-ισλαμικός φασιστικός 
οργανισμός με έδρα τη Γερμανία και εξάπλωση σε όλη τη βόρεια Ευρώπη) οι οποίοι προσπαθούν είτε με 
πορείες διαμαρτυρίας  είτε με τραμπουκισμούς και επιθέσεις να σπείρουν το φόβο σε ανθρώπους που 
έχουν ξεριζωθεί. Συνήθως βρίσκουν μπροστά τους εμπόδιο αντιφασίστες  σε όλη την Ευρώπη οι οποίοι 
δεν είναι διατεθειμένοι να ανεχτούν τους φασίστες και το ρατσισμό στους δρόμους.
Οι σύροι μετανάστες είναι πρόσφυγες πολέμου. Ενός πολέμου ο οποίος χαρακτηρίζεται ως πόλεμος 
αντιπροσώπων (proxy war) διότι έχουν μπλεχτεί σε αυτόν πάρα πολλά κράτη καθένα από τα οποία έχει 
κάποιο αντίστοιχο στρατόπεδο στο εσωτερικό της Συρίας στο οποίο στηρίζεται για να πετύχει τα 
συμφέροντά του. Η ιστορία ξεκίνησε όταν την άνοιξη του 2011 ξεπήδησαν μαζικές διαδηλώσεις εναντίον 
του καθεστώτος του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ. Στις διαδηλώσεις αυτές ο Άσαντ αντέδρασε με βία και 
δολοφονίες διαδηλωτών.  
Μέσα από το στρατόπεδο των διαδηλωτών ξεπήδησαν οι ένοπλες ομάδες Ελεύθερος Συριακός Στρατός, 
η Αλ Νούσρα (παρακλάδι της Αλ Κάιντα) και το φοβερό και τρομακτικό ISIS (ισλαμικό χαλιφάτο) που έχει 
σοκάρει τον κόσμο με τη βαρβαρότητα που επιδεικνύει στους αντιπάλους του αλλά και τον μεσαίωνα που 
προσπαθεί να επιβάλλει στις περιοχές που κατακτά. Και οι τρεις αυτοί στρατοί εξοπλίστηκαν, και 
στηρίχθηκαν οικονομικά από την Τουρκία, την Σαουδική Αραβία και το Κατάρ σε συνεργασία με την 
Αμερική. Πιο συγκεκριμένα, μεγάλα μέρη του Ελεύθερου Συριακού Στρατού εκπαιδεύτηκαν και 
οργανώθηκαν κιόλας από το στρατόπεδο των αμερικανών και των συμμάχων τους. Σε μία χώρα 
διχασμένη μεταξύ σιιτών μουσουλμάνων και σουνιτών μουσουλμάνων, και οι τρεις αυτοί στρατοί είναι 
σουνιτικής πίστης και μάχονται εναντίον του καθεστώτος Άσαντ αν και το ISIS σύντομα διαχωρίστηκε και 
άρχισε να ακολουθεί δική του πορεία και τον δικό του πόλεμο σε Ιρακ και Συρία προσπαθώντας να 
δημιουργήσει το Ισλαμικό κράτος. Από το ένα στρατόπεδο πάντως έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, 
Αγγλία, Γαλλία, Τουρκία, Σαουδική Αραβία, Κατάρ εναντίον του καθεστώτος Άσαντ και από την άλλη 
πλευρά έχουμε τον πρόεδρο Άσαντ και τους συμμάχους του Ρωσία, Λίβανο και Ιράν. 
Στην περιοχή της Μέσης Ανατολής παίζονται πολύ δυνατά οικονομικά συμφέροντα κυρίως λόγω των 
πηγών και αγωγών πετρελαίου και αερίου. Το καθεστώς Άσαντ βρίσκεται σε διαφορετική σφαίρα 
επιρροής από την Αμερική και τους συμμάχους της. Αποτελεί σύμμαχο της Ρωσίας. Τα συμφέροντα της 
Ρωσίας στην περιοχή είναι η παραμονή του Άσαντ στην εξουσία. Αντίθετα το στρατόπεδο Αμερικανών, 
δύσης και μιας σειράς από χώρες της Μέσης Ανατολής έχουν συσπειρωθεί εναντίον του Άσαντ για 
οικονομικούς και γεωστρατηγικούς λόγους ενώ παράλληλα συνέβαλαν ενεργά στη δημιουργία του ISIS το 
οποίο τώρα ανταγωνίζονται ποιος θα το πρωτο''πολεμήσει''. Έτσι ξεκίνησαν την επιχείρηση εξοπλισμού 
και οργάνωσης ενόπλων ομάδων οι οποίες θα έριχναν το καθεστώς Άσαντ που στεκόταν εμπόδιο στα 
σχέδιά τους. Από την άλλη, η Ρωσία είναι από τους βασικούς προμηθευτές οπλισμού του επίσημου 
συριακού στρατού που πολεμάει για τον Άσαντ.



Από την πολύπλοκη και χαοτική κατάσταση που 
επικρατεί στη Συρία και μας είναι πολύ δύσκολο να 
καταλάβουμε εδώ στην Ευρώπη μπορούν να μας 
μείνουν κάποια βασικά συμπεράσματα. Οι σύροι 
πρόσφυγες είναι θύματα όχι κάποιου πολιτιστικού 
τους ελαττώματος η λάθους αλλά είναι θύματα του 
πολέμου των αφεντικών οι οποίοι με όχημα τα 
κράτη ανταγωνίζονται μεταξύ τους με μόνιμη 
επιδίωξη τα οικονομικά κέρδη ενώ δεν διστάζουν 
να ξεκληρίσουν ολόκληρους λαούς για την επίτευξη 
των στρατηγικών τους στόχων. Κατ' επέκταση στη 
θέση των Σύριων θα μπορούσαμε να βρεθούμε και 
εμείς αν ο πόλεμος των αφεντικών πάνω μας φέρει 
ποτέ τα πράγματα σε τέτοια κατεύθυνση. Οι 
θρησκείες, που προάγουν την τυφλή υποταγή, την 
ανορθολογική σκέψη και τον φανατισμό είναι 
εργαλεία στα χέρια των αφεντικών όπως στην 
περίπτωση της Συρίας όπου ο θρησκευτικός 
διχασμός σουνιτών – σιιτών χρησιμοποιείται για 
την πρόκληση εμφυλίου πολέμου και την 
προσπάθεια επίτευξης πολιτικών και οικονομικών 
σχεδίων. 

Για μας, ο διαχωρισμός μεταξύ πρόσφυγα και 
μετανάστη δεν υφίσταται. Είμαστε αλληλέγγυοι με 
τους μετανάστες γιατί είναι το πιο εκμεταλλευόμενο 
κομμάτι της εργατικής τάξης και άρα 
αναγνωρίζουμε σε αυτούς το πιο ακραία 
βαλλόμενο κομμάτι της τάξης μας. Μπορεί οι 
συνθήκες που βιώνουν οι μετανάστες να είναι 
χειρότερες από αυτές που βιώνουν πολλοί από 
εμάς αλλά βρισκόμαστε μαζί τους σε παρόμοια 
θέση. Ανήκουμε και εμείς και οι μετανάστες στην 
κοινωνική τάξη που εργάζεται για να πλουτίζουν τα 
τα φεντικά της.

Στην περιοχή της Μέσης Ανατολής 
παίζονται πολύ δυνατά οικονομικά 
συμφέροντα κυρίως λόγω των πηγών και 
αγωγών πετρελαίου και αερίου. 

Ο Άσαντ αρνήθηκε να δεχτεί συμφωνία με 
τη δύση για κατασκευή αγωγού που 
περνάει από την Σαουδική Αραβία, το 
Κατάρ, την Ιορδανία, τη Συρία και 
καταλήγει στην Τουρκία.

Ο Άσαντ διατηρεί συμμαχία με την Ρωσία. 

Η ρωσική εταιρεία Gazprom διατηρεί το 
μονοπώλιο  φυσικού αερ ίου στην 
Ευρώπη. 

Με την άρνησή του για τον αγωγό, ο Άσαντ 
ενισχύει την Ρωσία στην προσπάθειά της 
να παραμείνει ο μεγάλος ενεργειακός 
παίκτης στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Ρωσία διατηρεί στρατιωτική ναυτική 
βάση στην πόλη Τάρτους στα παράλια της 
Συρίας έχοντας εκεί την μοναδική της 
πρόσβαση στη Μεσόγειο. 

Η Ρωσία είναι από τους βασικούς 
προμηθευτές οπλισμού του επίσημου 
συριακού στρατού που πολεμάει για τον 
Άσαντ. 

Το καθεστώς Άσαντ εκπροσωπεί τους 
Αλεβίτες μια θρησκευτική κοινότητα που 
μοιάζει σε πολλά με τα πιστεύω των σιιτών 
μουσουλμάνων. Το στοιχείο αυτό σε 
συνδυασμό με τον υπάρχοντα  διχασμό 
σουν ιτών – σ ι ι τών στον συριακό 
πληθυσμό το εκμεταλλεύτηκαν οι 

αμερικάνοι με τους 
συμμάχους 
προκειμένου να 
προκαλέσουν 
την πτώση του Άσαντ. 
Δίνοντας στον πόλεμο 
θρησκευτική επέκταση 
κατάφεραν να ενώσουν 
εναντίον του Άσαντ 
ανομοιογενή κομμάτια 
αλλά και να 
παρουσιάσουν προς τα 
έξω ο,τι δήθεν ο 
πόλεμος που γίνεται στη 
Συρία είναι 
θρησκευτικός.



Όλα ξεκίνησαν πριν από 21 χρόνια όταν κάποιοι 
άνθρωποι από την άλλη άκρη της γης θέλησαν να 
περπατήσουν στο δρόμο της ελευθερίας και της 
αξιοπρέπειας. Κουβαλώντας στην πλάτης τους 
την βαρβαρότητα του καπιταλισμού που μέρα με 
την μέρα καταπιέζει όλους τους 
εκμεταλλευόμενους αυτού του κόσμου, πέρασαν 
στην αντεπίθεση. Έτσι λοιπόν στο Μεξικό, την 1η 
Ιανουαρίου του 1994 μέρα που τέθηκε σε ισχύ μία 
συμφωνία ελεύθερης αγοράς (NAFTΑ), η οποία 
θα έφερνε το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού 
κάτω από το όριο της φτώχειας, ήταν αφορμή για 
να ξεκινήσουν όλα. Εκεί που η αστική τάξη 
γιόρταζε με θεαματικά πυροτεχνήματα τον 
καινούργιο χρόνο, στα βουνά της Τσιάπας άναψε 
η σπίθα της εξέγερσης. Οι 3.000 ιθαγενείς του 
Μεξικού, με εξέχουσα προσωπικότητα τον 
Υποδιοικητή Μάρκο συγκροτούν τον 
Εθνικοαπελευθερωτικό Στρατό των Ζαπατίστας 
(ΕZLN) που πήρε το όνομά του από τον Εμιλιάνο 
Ζαπάτα, ηγέτη της Μεξικανικής επανάστασης το 
1910. Στο διάβα τους από τα βουνά στην νότια 
πολιτεία της Τσιάπας, καταλαμβάνουν 7 δήμους 
και εκδίδουν την «1η Διακήρυξη της Ζούγκλας 
Λακαντόνα» κηρύσσοντας τον πόλεμο ενάντια 
στο μεξικανικό κράτος. Τα καμμένα στρατόπεδα 
και αστυνομικά τμήματα που φώτισαν τους 
δήμους της Τσιάπας, αλλά και η απελευθέρωση 
όλων των κρατουμένων από μία φυλακή, δείχνει 
την μόνη λύση για να ακουστούν τα αιτήματά τους 
για την εκπαίδευση, υγεία, γη, δικαιοσύνη, 
ελευθερία και ισότητα. Μετά από αλλεπάλληλες 
συγκρούσεις με τους κατασταλτικούς 
μηχανισμούς του κράτους, οι ζαπατίστας 
υποχωρούν και πάλι στα βουνά, υπερασπίζοντας 
τις μικρές εκτάσεις τους. Στις 16 Φεβρουαρίου 
1996 μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ του 
EZLN και της κυβέρνησης του κόμματος PRI, 
καταλήγουν στις συμφωνίες του Σαν Αντρές για 
αναγνώριση των δικαιωμάτων των ιθαγενών 
λαών του Μεξικού. Προφανώς κάτι 

τέτοιο από την πλευρά της κυβέρνησης δεν 
τηρήθηκε, και τον επόμενο χρόνο ο στρατός 
καταστέλλει ξανά τις εξεγερμένες ζαπατιστικές 
κοινότητες. Ο EZLN δεν ήταν μόνος του. Από το 
1994 και μετά, εξέδωσε 6 Διακήρυξεις της 
Ζούγκλας Λακαντόνα που σκιαγραφούσαν τις 
διαφορετικές φάσεις της στρατηγικής του 
κινήματος και καλούσαν τον κόσμο να αναδείξει το 
ζήτημά τους και να τους στηρίξει.
Την άνοιξη του 2001, εκεί που ανθούσαν τα 
λουλούδια, ανθούσε και ο κόσμος του αγώνα 
ενάντια στην εκμετάλλευση και

την καταπίεση. Οι ζαπατίστας ξεκινάνε 
μεγαλειώδης πορεία 37 ημερών από τα βουνά 
της Τσιάπας περνώντας από 13 πολιτείες του 
Μεξικού καταλήγοντας στο μεξικανικό κογκρέσο 
με την συμμετοχή πάνω από μισό εκατομμύριο 
διαδηλωτών. Για άλλη μια φορά οι πολιτικοί των 
κομμάτων δεν δίνουν σημασία σχετικά με τα 
δικαιώματα και τον πολιτισμό των ιθαγενών. 
Κάπου εδώ κλείνει ο κύκλος των 
διαπραγματεύσεων με τους «από πάνω». Οι 
ζαπατίστας αρνούνται οποιοδήποτε διάλογο και 
ανακηρύσσουν την πλήρη αυτονομία τους, 
δημιουργώντας τους πρώτους εξεγερμένους 
αυτόνομους δήμους  με σκοπό την αυτοδιοίκηση 
των κοινοτήτων τους.Το 2005 ανακοινώνεται η 
6η Διακήρυξη της Ζούγκλας Λακαντόνας [1] ,η 
δημιουργία δηλαδή μιας καμπάνιας με 
αντιπροσώπους του EZLN που θα κάνει 
περιοδεία σε όλο το Μεξικό συζητώντας με 
πολιτικές οργανώσεις και συλλογικότητες. Η 
«Άλλη Καμπάνια» όπως την ονόμασαν, έχει 
στόχο την διάδοση μιας άλλης λογικής, αυτή της 
αυτονομίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης.



Συνεχίζοντας την πλήρη αυτονομία τους μέχρι και 
σήμερα, οι χιλιάδες ζαπατίστας είναι οργανωμένοι 
σε αυτόνομους δήμους που τα ονομάζουν 
καρακόλες. Βασικό κύτταρο για κάθε δήμο 
αποτελούν οι αντι-ιεραρχικές συνελεύσεις των 
κοινοτήτων που συμμετέχουν όλοι οι άντρες και οι 
γυναίκες, καθώς και παιδιά άνω των 14 χρονών. 
Στα ζαπατιστικά καρακόλ υπάρχουν 3 επίπεδα 
διακυβέρνησης, το τοπικό δηλαδή οι κοινότητες, 
οι αυτόνομοι δήμοι που συνενώνουν τις 
κοινότητες και τα συμβούλια καλής κυβέρνησης 
για τον συντονισμό των δήμων και την ίση 
κατανομή των πόρων. Οι αποφάσεις παίρνονται 
κατά κύριο λόγο βάση συναίνεσης από τα κάτω 
προς τα πάνω. Επίσης υπάρχουν τα συμβούλια 
και οι επιτροπές, των οποίων τα μέλη είναι 
ανακλητά και εκλέγονται από τις κοινότητες. Ο 
ρόλος τους είναι να διεκπαιρεώνουν και να 
συντονίζουν τις συμφωνίες μεταξύ των 
κοινοτήτων. Από την Αγροτική Επιτροπή που 
στοχεύει στην καλή διαχείριση της γης μέχρι το 
Συμβούλιο της Εκπαίδευσης που συντονίζει την 
δουλειά ανάμεσα στα διαφορετικά σχολεία. Πάνω 
στην αμεσοδημοκρατική βάση χτίζονται και τα 
ζαπατιστικά σχολεία. Σχολεία πολύ διαφορετικά 
από τα δικά μας. Εκεί είναι ένας χώρος 
προβληματισμού, όπου τα παιδιά λένε αυτό που 
νιώθουν και σκέφτονται, ενώ κατασκευάζουν την 
αυτόνομη ταυτότητά τους.Η ζαπατιστική 
εκπαίδευση στοχεύει στην ενστάλαξη των σπόρων 
της κριτικής συνείδησης στα παιδιά, εκεί που η 

[1] www.apopyra.espivblogs.net/ezln6 (η 6η Διακήρυξη) 

www.enlacezapatista.ezln.org.mx (περιέχει και ελληνικές μεταφράσεις)

www.schoolsforchiapas.org/

www.omniatv.com/blog/tags/tag/1010-zapitistas 

www.vrahokipos.net/old/groups/zapatistas/today.htm

www.vimeo.com/137700728  (video "Ποιοί είναι οι Ζαπατίστας;")

www.vimeo.com/138070393  (video “Ο Γκαλεανο ζει”)

www.solidarioszapatistas.espivblogs.net (αλληλέγγυες/οι από τον 

αναρχικό, αντιεξουσιαστικό και ελευθεριακό χώρο)

γνώση κατακτιέται μέσω της αμφισβήτησης.
Μπορεί να μας χωρίζουν πεδιάδες, βουνά, 
ωκεανοί με τους ζαπατίστας, αλλά ακούμε τις 
εξεγερμένες φωνές τους στα υψίπεδα της 
Τσιάπας και τους βλέπουμε μπροστά μας, στον 
δρόμο της κοινωνικής χειραφέτησης. Είναι ο 
δρόμος που δεν τρέφει αυταπάτες σε «σωτήρες» 
για την λύση των κοινωνικών προβλημάτων. 
Είναι οι μάχες που δίνουμε εμείς οι 
καταπιεσμένοι απέναντι στο σάπιο καπιταλιστικό 
σύστημα και στα αφεντικά. Συμμετέχοντας 
αυτοοργανωμένα με οριζόντιες και αντι-
ιεραρχικές δομές,στους χώρους εργασίας,στα 
σχολεία, στις γειτονιές, αναδύονται οι φλόγες της 
κοινωνικής επανάστασης. Για μία κοινωνία που 
θα βασίζεται στην ισότητα, την αλληλεγγύη, στην 
αυτοοργάνωση και την ελευθερία.
 



1. Απολύτως αναγκαία αξεσουάρ μιας κατάληψης – χρειάζονται για το διασφαλισμένο κλείδωμα των εισόδων 
του σχολείου
2. Μια κατάληψη που σέβεται τον εαυτό της, οφείλει να ξεκινά από τα ________ χαράματα
3. Τον καιρό της κατάληψης υπάρχει _________ ελεύθερος χρόνος για να αφιερωθεί σε συλλογικό 
προβληματισμό και δράση, σε δημιουργικές αναζητήσεις, σε διάβασμα εξωσχολικών βιβλίων, σε όνειρα…
4. Στα κατειλημμένα σχολεία βρίσκουμε πολλά από αυτά πάνω στα κάγκελα σε διάφορες free style στάσεις!
5. Αυτός ίσως να ήταν σκόπιμο να είναι από τους τελευταίους που θα μάθαινε για το σχέδιο-απόφαση 
κατάληψης του σχολείου
6. Σε αρκετές καταλήψεις δε θα παραλείψει να περάσει και αυτή για να εκφοβίσει και να τραμπουκίσει τους 
καταληψίες μαθητές και να καταστείλει τον αγώνα τους

οι λύσεις στο blog μας

Η καθιερωμένη και πολυαγαπημένη 
στήλη στο σκονάκι* έρχεται στο τεύχος 
αυτό με καταληψιακό αέρα και με τη 
μορφή του καταληψηόσιμου!

… το οποίο το συναντούμε τόσο 
διεθνώς όσο κι εδώ (με μεγάλη 
συχνότητα εδώ ;-) σε καταλήψεις 
στέγης, σε καταλήψεις κτιρίων από 
αναρχικούς και γενικότερα από κόσμο 
του αγώνα, σε καταλήψεις σχολών 
ΑΕΙ-ΤΕΙ, σε αυτοδιαχειριζόμενα στέκια 
εντός αυτών αλλά και σε αρκετές 
καταλήψεις σε σχολεία).

[...] ύστερα μια αστραπή και βλέπω μπροστά στα μάτια μου τη σελίδα 
μιας μπροσούρας που είχα διαβάσει   το καλοκαίρι για τις μορφές 
αγώνα στα εργοστάσια κι όλα τα σχετικά βλέπω εκεί μπροστά στα μάτια 
μου εκείνη την σελίδα με τον τίτλο σε χοντρά στοιχεία εσωτερική 
διαδήλωση και λέω εσωτερική διαδήλωση πρέπει να κάνουμε 
εσωτερική διαδήλωση τι πράγμα λένε οι άλλοι ναι μια εσωτερική 
διαδήλωση να μπούμε σε όλες τις τάξεις και να τους βγάλουμε όλους 
έξω τουλάχιστον να δοκιμάσουμε ας αρχίσουμε απο την πρώτη και 
ύστερα θα τις πάρουμε σβάρνα όλες όλοι συμφωνούν βγαίνουμε έξω 
και σχηματίζουμε μια μικρή διαδήλωση στο διάδρομο και φτάνουμε 
μπροστά στην τάξη το μάθημα έχει ήδη αρχίσει εισβάλουμε μέσα όλοι 
μαζί σιωπηρά ο καθηγητής γνωστός ρουφιάνος του Μαντρόσκυλου 
τρομάζει και δεν λέει λέξη όλοι οι μαθητές είναι στραμμένοι προς την 
πόρτα 
   η Βαλεριάνα είναι αποφασισμένη όταν μιλάει είναι σίγουρη νευρική 
αλλά σαφής ο τόνος της φωνής της είναι ψηλός και προφέρει 
ευδιάκριτα τις λέξεις λέει πως ο γυμνασιάρχης μας απέβαλε όλους εμάς 
διότι θέλαμε να κάνουμε συνέλευση χωρίς την άδειά του όλοι το ήξεραν 
το ξέρατε και εσείς πως είχαμε προγραμματίσει αυτή την συνέλευση το 
συζητάμε εδώ και δεκαπέντε μέρες σήμερα μπήκατε στην τάξη γιατί 
φοβόσασταν αλλά αν φοβάστε σήμερα θα φοβάστε και αύριο και πάντα 
και δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αποφασίσουμε μόνοι μας για τα 
προβλήματά μας για αυτό πρέπει να κουνηθείτε αμέσως τώρα πρέπει 
να κάνουμε όλοι μας αμέσως συνέλευση για να αποδείξουμε πως σ' 
αυτό το σχολείο δεν είμαστε σκλάβοι πρέπει να την κάνουμε για να 
κάνουμε ότι κάνουν σ' όλα τα άλλα σχολεία για να αποδείξουμε πως 
εμείς αποφασίζουμε γιατί το σχολείο ανήκει σε εμάς και όχι στον 
Μαντρόσκυλο [...]

Στη συνέχεια ρίχνουμε μια ματια στο 
μυθιστόρημα  του Νάνι Μπαλεστρίνι «ΟΙ 
ΑΟΡΑΤΟΙ» (1987), που κυκλοφορεί στα 
ελληνικά από τις εκδόσεις Βιβλιοπέλαγος. 
Πρόκειται για ένα βιβλίο αναφοράς για την 
Ιταλική Εργατική Αυτονομία της δεκαετίας του 
70, κίνημα που ανάμεσα σε πολλά άλλα 
εμπεριείχε και τις καταλήψεις. Ένα βιβλίο με 
συγκλονιστικό τρόπο γραφής και χωρίς (!) 
σημεία στίξης, το οποίο σας συνιστούμε 
ανεπιφύλακτα να διαβάσετε.



Πολύ κοντά στη γειτονιά μας, στο Ελληνικό, λειτουργεί ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης 
μεταναστριών «χωρίς χαρτιά».  Ένα από αυτά τα κολαστήρια ανθρώπινων ψυχών που ο 
ΣΥΡΙΖΑ δήθεν θα καταργούσε…  Το ίδιο το καθεστώς του εγκλεισμού αλλά και πιο 
συγκεκριμένα οι άθλιες συνθήκες διαβίωσης οδηγούν τις κρατούμενες σε εξέγερση, την 
οποία οι δεσμοφύλακές τους επιχειρούν να καταστείλουν με βασανιστήρια, απειλές κλπ.
Ως μια εμβληματική εκδοχή των αντιστάσεων αυτών έχει αναδειχθεί η  μάχη που δίνει η 
Sanaa Taleb, μετανάστρια από το Μαρόκο, που κρατείται ένα χρόνο περίπου στο 
Ελληνικό. H Sanna δεν το έβαλε κάτω παρά τις απειλές που δεχόταν και προχώρησε 
μέχρι και σε πολυήμερη αποχή συσσιτίου. Κάποια στιγμή της ανακοινώθηκε ότι θα αφεθεί 
ελεύθερη. Όμως αντί γι’ αυτό επιχειρήθηκε η βίαια απέλασή της, στην οποία και 
αντιστάθηκε παρόλο που ήταν δεμένη χειροπόδαρα. Ως αποτέλεσμα της φόρτωσαν 
κατηγορίες για απείθεια και καταστροφή περιπολικού! Την ίδια ώρα της απέρριπταν και 
πάλι την αίτησή της για άσυλο.
Οι αλληλέγγυοι και οι αλληλέγγυες, όλοι και όλες εμείς που αντιλαμβανόμαστε τους 
μετανάστες ως ταξικά μας αδέρφια και μάλιστα ως τα πλεον εκμεταλλευόμενα κομμάτια 
της τάξης μας, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε στο πλάι τους για έναν αγώνα που είναι 
κοινός για όλους και όλες μας.

Να κλείσουν όλα τα κέντρα κράτησης μεταναστών!

Το πάθος για τη λευτεριά είναι δυνατότερο απ’ όλα τα κελιά!

Άμεση απελευθέρωση στη Sanaa Taleb και σε όλες τις 
μετανάστριες και τους μετανάστες που κρατούνται στα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ίσα δικαιώματα για όλες και όλους.

Για ολοκληρωμένη και συνεχή ενημέρωση επισκεφτείτε το blog της συλλογικότητας 
Αλληλέγγυες – αλληλέγγυοι κρατουμένων στα Νότια 
allilegioikratoumenonstanotia.wordpress.com
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