
Η Σκαποφλα ξεκίνθςε από κλειςτζσ ςυνελεφςεισ, τζλθ του 2010, όπου κάποιοι 

μακθτζσ αποφαςίςαμε και ςυνδιαμορφϊςαμε τον αρχικό τθσ χαρακτιρα. Το πρϊτο 

τεφχοσ του περιοδικοφ κυκλοφόρθςε τον Φλεβάρθ του 2011, και από τότε 

ζχουμε τυπϊςει ακόμα 3 τεφχθ, προκθρφξεισ και μπροςοφρεσ, ωσ απόπειρεσ 

παρεμβατικισ δράςθσ, ζχουμε οργανϊςει το αντιμιλιταριςτικό φεςτιβάλ του 

περαςμζνου Ιοφνθ, το Σκαποφλα Φεςτ του Σεπτζμβρθ, τθν πορεία ςτισ 2/12, 

διάφορα ανοιχτά πάρτυ και αρκετζσ ςυνελεφςεισ. Και ςυνεχίηουμε! 

 

Η Σκαποφλα είναι μια ανοιχτι μακθτικι ςυλλογικότθτα, που αντιλαμβάνεται 

τθν ανάγκθ για κριτικι ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα ωσ μζροσ μιασ ιεραρχθμζνθσ 

κοινωνίασ και που προωκεί τθν αντίςταςθ ςτουσ ςχολικοφσ χϊρουσ. Με τθ 

δράςθ μασ, κζτουμε ζμπρακτα το πρόταγμα αντιιεραρχικϊν μορφϊν κοινωνικισ 

οργάνωςθσ και προςπακοφμε να δθμιουργιςουμε τισ υποδομζσ που κα επιτρζψουν 

τθν ανάπτυξθ μιασ ελευκεριακισ τάςθσ, μζςα και ζξω από τα ςχολεία. 

 

Όμωσ προςπακοφμε επίςθσ να προκαλζςουμε ριγματα ςτθ λογικι των ρόλων που 

μασ ζχει μοιράςει το ςφςτθμα, που κζλει τουσ μακθτζσ αποκομμζνουσ από τθν 

υπόλοιπθ κοινωνία. Γι’ αυτό καταπιανόμαςτε και με πολλά ηθτιματα που δεν 

αφοροφν αποκλειςτικά τθ ςχολικι κανονικότθτα. Αντιλαμβανόμαςτε τθ κζςθ 

μασ, ωσ ςθμερινοί μακθτζσ και μελλοντικοί εργαηόμενοι (αν και με τθν όλθ 

κατάςταςθ μάλλον άνεργοι κα’ μαςτε… ςτο μζλλον μόνο ο Τςακ Νόρισ κα 

βρίςκει δουλειά όπωσ το πάμε) ωσ μζροσ μιασ εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ που 

προςπακεί να αναπαράγει ςυνεχϊσ τισ εξουςιαςτικζσ ςχζςεισ 

καταπιεςτι-καταπιεηόμενου και αφεντικοφ-δοφλου. 

 

Η Σκαποφλα δεν πουλιζται, δεν ζχει αντίτιμο. Προφανϊσ θ οικονομικι 

ενίςχυςθ είναι ςθμαντικι, όπωσ εξίςου ςθμαντικό είναι να είμαςτε ςυνεπείσ 

ςτισ επιλογζσ μασ, και ζτςι οι ςκζψεισ, οι αξίεσ, οι ιδζεσ και τα όνειρα 

μασ δεν μποροφν να γίνουν εμπόρευμα. Γι’ αυτό και θ Σκαποφλα μοιράηεται, 

δωρεάν, με τθν επιλογι για ελεφκερθ ςυνειςφορά ςε όποιον νιϊκει πωσ αυτι θ 

προςπάκεια αξίηει να ςυνεχιςτεί. Αυτι μασ θ επιλογι, δθλαδι ενόσ 

εγχειριματοσ αυτοχρθματοδοτοφμενου, που βαςίηεται ςτθν εκελοντικι 

ςυνειςφορά ςυχνά κάνει κάποιουσ να αναρωτιοφνται που βρίςκουμε τα λεφτά, 

ποιοσ κρφβεται πίςω από τθ Σκαποφλα, ποιοσ τθν υποκινεί, και άλλα 

ευφάνταςτα. Έχουμε να ποφμε λοιπόν, πωσ θ Σκαποφλα χορθγείται και 

διευκφνεται από τουσ X-men, τον Darth Vader, τθν ΜΙΤ, τον Voldemort, τθν 

Μοςάντ και τον παπουτςωμζνο γάτο. 

 

Αυτά λοιπόν! Ήμαςταν και κα είμαςτε εδϊ, πάντα επιδιϊκοντασ τθν 

επικοινωνία και τθν επαφι με όςουσ προτιμοφν να είναι θ άμμοσ και όχι το 

λάδι ςτα γρανάηια του ςυςτιματοσ. Μπροςτά ςτο μζλλον που φαντάηει 

καταδικαςμζνο, μπροςτά ςτο όραμα του τζλουσ που όλο και πλθςιάηει, 

επιλζγουμε μονοπάτια αξιοπρζπειασ, αντίςταςθσ και ςυνείδθςθσ. Και τϊρα που 

κλείνουμε και ζνα χρόνο ηωισ, ασ ευχθκοφμε να είναι ο πρϊτοσ από πολλοφσ! 


