
“Την
Τετάρτη 20 Γενάρη
πραγματοποιήθηκε η πορεία που είχαν καλέσει οι
ανυπάκουοι μαθητές και οι αυτοοργανωμένες/οι

μαθήτριες/ες παραρτήματος. Το μπλοκ των μαθητών
ξεκίνησε γύρω στις 13:30 ακολουθώντας το κλασικό
δρομολόγιο (Κορίνθου-Ζαίμη-Μαιζώνος-Γούναρη-Κορίνθου).
Στόχος της πορείας μας ήταν να πεταχτούν χρώματα
στα δικαστήρια, να φωναχτούν και να γραφτούν
συνθήματα ενάντια στη συνήθεια των τελευταίων
χρόνων όλο και περισσότερων μαθητών να γίνονται
μπάτσοι. Αλλά και συνθήματα για τη δικαιοσύνη που
μόνο στόχο έχει τη διαφύλαξη των συμφερόντων των
αφεντικών και την καταστολή των από κάτω αυτού του
κόσμου. Ο Νταβλούρος (ο αρχιμπάτσος της πάτρας)
θεώρησε αναγκαίο να κατεβάσει μια διμοιρία να μας
ακολουθεί σε όλη την πορεία. Πολλές φορές πλησίαζαν
πολύ προκαλώντας αντιδράσεις σε εμάς τους μαθητές αλλά
και σε κόσμο εκτός πορείας που μας φώναζε να μη δίνουμε
χώρο στους κωλόμπατσους. Εμείς παρόλο που η παρουσία
της αστυνομίας ήταν υπέρ του δέοντος μεγάλη για ένα
μπλοκ 60 ατόμων, δε μπήκαμε στη λογική του φόβου που
ήθελε να προκαλέσει και προβήκαμε στη συμβολική πράξη
που είχαμε κανονίσει. Όταν η πορεία έστριψε στην Κορίνθου
μετά τα δικαστήρια οι μπάτσοι πλησίασαν κι άλλο κι εμείς
απαντήσαμε με πέταγμα νερατζιών. Οι μπάτσοι συνέχισαν
να προκαλούν με αποκορύφωμα την πράξη του σερίφη
Νταβλούρου να έρθει κοντά στην πορεία με δυο φρουρούς
και να το παίξει άνετος κλείνοντάς μας το μάτι και λέγοντας
μας “τι κάνετε μάγκες;”. Κάποιοι μαθητές πλησίασαν στα 2-3
μέτρα και τον έβρισαν κάνοντάς τον να φύγει. Μετά από
αυτό έγινε ένα πιο οργανωμένο πέταγμα με νεράτζια στο
ύψος της Ερμού κι ενώ υπήρχαν αρκετοί πολίτες τριγύρω οι
μπάτσοι πέταξαν δακρυγόνα. Εμείς αντιδράσαμε σχετικά
ψύχραιμα και τους το πετάξαμε πίσω κάνοντας τους μαλάκες
να τρέχουνε γιατί δε φόραγαν μάσκες. Η πορεία κατέληξε

στο Παράρτημα.”

¼óï ãéá ôïõò ÁËÇÔÅÓ ÑÏÕÖÉÁÍÏÕÓ ÄÇÌÏÓÉÏ-
ÖÑÁÖÏÕÓ ðïõ èåþñçóáí üôé ïé “åðéôÞäåéïé” (ïé áíôéåîïõóéá-
óôÝò öõóéêÜ) åéó÷þñçóáí óôçí ðïñåßá êáé ðñïêÜëåóáí ôá “Ýêôñï-
ðá” Ý÷ïõìå ëßãá ëïãÜêéá êáé ãé’ áõôïýò. 

Îåêáèáñßæïõìå üôé ç ðïñåßá êáëÝóôçêå áðü åìÜò ôïõò ßäéïõò
ôïõò ìáèçôÝò ðïõ åß÷áìå ðñïáðïöáóßóåé ìÝóá áðü óõíåëåýóåéò
ôçí åðßèåóç ìå ìðïãéÝò óôá äéêáóôÞñéá êôë. Ïé “åðéôÞäåéïé” êáé ïé
“ãíùóôïß – Üãíùóôïé” Þìáóôáí åìåßò êáé ç ðïñåßá äåí ïñãáíþèç-
êå áðü ôïí áíáñ÷éêü/áíôéåîïõóéáóôéêü ÷þñï üðùò Þèåëáí íá ðåß-
óïõí ôïí êüóìï áëëÜ áðü ôéò äýï áõôüíïìåò ìáèçôéêÝò óõëëïãé-
êüôçôåò. Ôï íá åßìáóôå üìùò ìáèçôÝò äå ìáò óôåñåß ôï äéêáßùìá
íá åßìáóôå êáé áíôéåîïõóéáóôÝò. Áëëùóôå ï ìç éåñáñ÷éêüò, áíôé-
êïììáôéêüò, áíôéñáôóéóôéêüò êôë. xáñáêôÞñáò êáé ôñüðïò äñÜóçò
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Ôá ôåëåõôáßá ÷ñüíéá ôï êñÜôïò ðñïùèåß ôá åðáããÝë-
ìáôá ôùí ìðÜôóùí äßíïíôáò ðïëëÜ ðñïíüìéá óå üóïõò
åðéëÝîïõí íá ðåñÜóïõí óå ìðáôóïó÷ïëÝò. ÓôáèåñÞ
äïõëåéÜ êáé ìéóèüò åßíáé ôï äüëùìá óôï ïðïßï ðïëëïß
ìáèçôÝò ôóéìðÜíå.

¼ìùò êáëüò ìðÜôóïò åßíáé ìüíï ï íåêñüò ìðÜ-
ôóïò. Ï ñüëïò ôùí ìðÜôóùí åäþ êáé ÷ñüíéá åßíáé íá
ðñïóôáôåýïõí ôçí åîïõóßá êáé ôï óýóôçìá ðïõ åðé-
âÜëëåé. ¸íá óýóôçìá ðïõ óáêáôåýåé êáé óêïôþíåé åñ-
ãÜôåò êÜèå åâäïìÜäá óôá ëåãüìåíá “åñãáôéêÜ áôõ÷Þ-
ìáôá”, äïëïöïíåß ìåôáíÜóôåò óôá óýíïñá Þ ôïõò ðíß-
ãåé óå óáðéïêÜñáâá óôï áéãáßï áöÞíïíôáò áôéìþñç-
ôïõò ôïõò äïëïöüíïõò ôïõò. ¸íá óýóôçìá ðïõ óêïôþ-
íåé ôéò æùÝò ìáò ìå ôïí åãêëåéóìü ìáò óôá ó÷ïëéêÜ
êåëéÜ, ôçí õðï÷ñåùôéêÞ óôñÜôåõóç êáé ôç ìéóèùôÞ
óêëáâéÜ ìÝ÷ñé ôá 65 ìáò ÷ñüíéá (ìÝ÷ñé íá ðåèÜíïõ-
ìå äçëáäÞ). 

Áðü ôç óôéãìÞ ðïõ êÜðïéïò ãßíåôáé ìðÜôóïò ðáßñ-
íåé èÝóç óôïí ôáîéêü êïéíùíéêü ðüëåìï êáé ç èÝóç
ôïõ äåí åßíáé Üëëç áðü áõôÞ ôïõ óõíÝíï÷ïõ äïëï-
öüíïõ êáé ðñïóôÜôç ôïõ êñÜôïõò êáé ôùí áöåíôé-
êþí. Ïé ìðÜôóïé åßíáé áõôïß ðïõ îáìïëéïýíôáé óôïõò
äñüìïõò êáé êáôáóôÝëëïõí ôïõò áãþíåò ðïõ ðáßñíïõí
áíåîÝëåãêôåò ãéá ôï óýóôçìá äéáóôÜóåéò. Ôçí ðÝöôïõí
óå ìáèçôéêÝò êáôáëÞøåéò êáé ñß÷íïõí ÷çìéêÜ óôïõò
äéáäçëùôÝò ðïõ äéåêäéêïýí ôá äéêáéþìáôÜ ôïõò. Ôï íá
åßóáé ìðÜôóïò óçìáßíåé íá åßóáé ôï óêõëß ôùí áöåíôé-
êþí ðïõ õðåñáóðßæåôáé ôá óõìöÝñïíôÜ ôïõò. Êáé ôï íá
ãßíåéò üìùò ìðÜôóïò åßíáé åðéëïãÞ óïõ êáé åßíáé äéêÞ
óïõ. ÁøÞöçóå üóïõò èá ðñïóðáèÞóïõí íá óå
ðåßóïõí íá ðåñÜóåéò óå áõôÝò ôéò óêáôïó÷ïëÝò.

Ãéá üóïõò ôåëéêÜ åðéëÝîïõí íá ðåñÜóïõí áóôõíïìßá
íá îÝñïõí ðùò äå èá åßíáé ìüíïé ôïõò. Èá Ý÷ïõí áðÝ-
íáíôß ôïõò üëïõò åìÜò ðïõ åðéëÝãïõìå íá æÞóïõìå êáé
èá ôï êÜíïõìå êáôáóôñÝöïíôáò êÜèå åìðüäéï ðïõ èá
ìáò öñÜæåé ôï äñüìï ãéá ìéá åëåýèåñç êáé ðéï áíèñþ-
ðéíç æùÞ.

Όποιος και όποια θελήσει να επικοινωνήσει μαζί
μας μπορεί να μας βρει κάθε Σάββατο απόγευμα
στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο ΑΝΑΤόΠΙΑ (μητρ.
Παρθενίου 16 – τέρμα αγ. Νικολάου αριστερά)  

e%mail: anipakouoima8htes@yahoo.gr

ôçò ïìÜäáò ìáò èõìßæåé ôçí áíôéåîïõóßá.
Ôá ÌÌÅ ãéá Üëëç ìéá öïñÜ ðñïóðÜèçóáí

íá óõêïöáíôÞóïõí ìéá ðñÜîç åíÜíôéá óå áõôü
ôï óÜðéï óýóôçìá ðïõ õðçñåôïýí êáé ôï ïðïßï
åßìáóôå áíáãêáóìÝíïé íá õðïóôïýìå áëëÜ ü÷é
íá áíáãíùñßóïõìå êáé íá áðïäå÷ôïýìå. 


