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αυτόνομη πολιτ ική ομάδα στη ΣΘΕ

η μοναξιά στο 
Φυσικό Αθήνας

Έλλειψη ασφάλειας,

μια κρύα νύχτα 
του χειμώνα,



Εμείς πάντως, διάφοροι και διάφορες που δραστηριοποι-
ούμαστε (τώρα ή παλιότερα) στη ΣΘΕ, αυτό νομίζουμε,
και με αυτούς το σκοπούς φτιάξαμε την αυτόνομη πολιτική
ομάδα «Αρνητικές Επιστήμες».

ed to
Φοιτητιλίκι. Μια φάση που τα προ-
ηγούμενα χρόνια χαρακτηριζόταν από
όλους «γαμάτη». Εποχές που έφτιαξαν
τη φιγούρα του φοιτητή που θα κοι-
τάει την πάρτη του, θα καταναλώνει
αβέρτα, θα παρτάρει αβέρτα και όταν
πάρει το πτυχίο του θα προσπαθήσει
να ανελιχθεί κοινωνικά και να γίνει
αφεντικό. Εποχές που εκτός από όλα
αυτά έφτιαξαν και την ταξική μας
ήττα. Διότι η προσδοκία ταξικής ανέ-
λιξης παράγει πειθαρχία. Μπόλικη
πειθαρχία. Και παράγει και την αί-
σθηση ότι δεν έχεις τίποτα κοινό με
αυτούς που είναι στον πάτο, προς
θεού, εσύ είσαι φοιτητής!

Εποχές που τέλειωσαν, όμως. Και αντί
να μιζεριάσουμε, όπως κάνουν όσοι πι-
στεύουν ότι πλέον δε θα μπορούν να
«βρουν μια καλή δουλειά» μόλις τελει-
ώσουν τις σχολές τους (λες και πριν
βρίσκανε), υπάρχει πρόσφορο έδαφος
για να κάνουμε κάτι που έπρεπε να
έχει γίνει από καιρό: να ανασύρουμε
από τη λήθη της μεταπολίτευσης τα
δύο στρατόπεδα. Από τη μία οι συμ-
φοιτητές μας που θέλουν να γίνουν τα
μελλοντικά αφεντικά μας, από την
άλλη εμείς που όχι μόνο δεν έχουμε
καμία τέτοια πιθανότητα, αλλά μας
φαίνεται σιχαμερή και μόνο η σκέψη. 

Πρόσφορο έδαφος και για κάτι άλλο,
που επίσης έπρεπε να έχει γίνει από
καιρό. Να μελετήσουμε το ρόλο του
πανεπιστημίου για το καπιταλιστικό
σύστημα. Να αμφισβητήσουμε την
Αλήθεια του, να δούμε τις σκοπιμότη-
τες πίσω από την κατασκευή της και να
παράξουμε την αντίπαλη. Να δούμε
πως παράχθηκαν οι επιστήμες που μα-
θαίνουμε και κατά πόσον είναι όντως
«θετικές» για τους δικούς μας σκοπούς.
Ενδιαφέρουσα εποχή, δε βρίσκετε; 

i



Οι «τρομοκρατικές επιθέσεις» που
συνέβησαν το τελευταίο διά-

στημα στη Γαλλία και πρόσφατα στη
Δανία και αποδόθηκαν στους διαβόη-
τους «τζιχαντιστές» έγιναν η αφορμή
για να ξεχυθούν χιλιάδες στρατιώτες
και μπάτσοι στους δρόμους των ευρω-
παϊκών μητροπόλεων. Στόχος των κρα-
τών δεν ήταν η πρόληψη και
καταστολή του «τρομοκρατικού κινδύ-
νου», αλλά να έρθουν κοντύτερα οι
υπήκοοι στους ένοπλους μηχανι-
σμούς. Για τον στρατό μάλιστα η ση-
μασία αυτών των επιχειρήσεων
(περιπολίες, φύλαξη κτιρίων) ήταν τε-
ράστια, καθώς μέχρι τώρα η θέση του
ήταν μόνο σε πολέμους στο εξωτε-
ρικό, ενώ στο εσωτερικό η θέση του
ήταν να βρισκεται κλεισμένος στους
στρατώνες, μακριά από τα μάτια της
κοινωνίας.

Ηπροσπάθεια για εκ νέου συσπεί-
ρωση του εθνικού κορμού γύρω

από τους ένοπλους μηχανισμούς εκ-
φράστηκε με τη μεγαλύτερη σαφήνεια
στην διαδήλωση των τεσσάρων εκα-
τομμυρίων στο Παρίσι: στην κεφαλή
ηγέτες διαφόρων κρατών, από πίσω
δυτικοί υπήκοοι και γύρω-γύρω αστυ-
νομία, στρατός και μυστικές υπηρε-

σίες. Το σύνθημα «Είμαστε όλοι Char-
lie» μεταφράζεται σε «Ζήτω το κράτος
(μας)»

Ηεθνική ενότητα βέβαια έχει πάντα
το χρώμα του αίματος. Το «εμείς»

πάει πάντα σε αντίθεση προς το
«αυτοί». Στο εσωτερικό, «αυτοί» είναι
οι υποτιμημένοι μουσουλμάνοι εργά-
τες στις δυτικές κοινωνίες, οι οποίοι
βαφτίζονται ως ο υπ’ αριθμόν ένας κίν-
δυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Κάθε
μουσουλμάνος είναι ένας εν δυνάμει
«πυρήνας εν υπνώσει», ή όπως μας
είπαν πρόσφατα ένας «μοναχικός
λύκος». Μεγαλύτερη καταστολή και
επιτήρηση, περισσότερα πογκρόμ για
«αυτούς», λοιπόν.

Από την άλλη, η εθνική ενότητα
είναι απαραίτητη και για την εξω-

τερική πολιτική. Αρχικά, η εθνική ομο-
ψυχία χρειάζεται για να υποστηρίξει
τις πολεμικές εκστρατείες των δυτικών
κρατών σε μια σειρά από κράτη, κυ-
ρίως μουσουλμανικά (βλ. Αφγανιστάν,
Ιράκ, Μάλι, Συρία κτλ.). Οι πρωτοκο-
σμικοί υπήκοοι καλούνται να σταθούν
δίπλα στους εθνικούς στρατούς που
μακελεύουν εκατοντάδες χιλιάδες
μουσουλμάνους στις χώρες τους. Και

καθώς ο παγκόσμιος πόλεμος οξύνε-
ται, καλούνται να δεχτούν χωρίς
πολλά-πολλά ότι ένας αυξανόμενος
αριθμός πρωτοκοσμικών θα επιστρέ-
φει από τα πεδία των μαχών σε φέρε-
τρα. Αυτό απαιτεί το εθνικό συμφέρον.
Οπότε; Αναμείνατε μέχρι νεωτέρας εν-
τολής…

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
σε πρώτο

πλά
νο



Boris, the Robot
Ο Μπόρις είναι ένα ρομπότ. Φτιάχτηκε, μας λένε, για να
μαζεύει τα πιάτα από το τραπέζι και να τα βάζει στο πλυντήριο.
Ο Μπόρις έχει αισθητήρες βάθους στον καρπό και στο κεφάλι
για μάτια. Ο Μπόρις μέσα σε 10 δευτερόλεπτα μπορεί να
επιλέξει τον καλύτερο από χίλιους τρόπους για να σηκώσει μια
άπλυτη κούπα. Ο Μπόρις έχει αισθητήρες πίεσης στα δάχτυλα
για να μη σπάει τη πορσελάνη. 

Ο Μπόρις είναι ρομπότ «3ης γενιάς». Αυτό σημαίνει ότι δουλειά
του είναι να αλληλεπιδρά με το περίπλοκο περιβάλλον του
ανθρώπου - να παίρνει τις κατάλληλες αποφάσεις και να βγάζει
άκρη μόνος του. Τα αφεντικά μας λένε ότι ο Μπόρις είναι εκ
«φύσεως» υπάκουος και εργατικός. Και ότι καλά θα κάνουμε
να αρχίζουμε να του μοιάζουμε. 

Ο Μπόρις όμως έχει και ένα βασικο ελλάτωμα: είναι ρομ-
πότ! Ο Μπόρις δε τα πάει καλά με τα μαχαιροπίρουνα γιατί
δεν έχουν την συμμετρία των στρογγυλών πιάτων. Χρησιμο-
ποιεί μόνο το δεξί του χέρι. Έχει εδώ και κάτι μήνες σπασμένο
το μικρό του δαχτυλάκι γιατί είναι πανάκριβο να του το ξανα-
φτιάξουνε.Ο Μπόρις έχει βίντεο στο youtube τον εαυτό του
να σηκώνει μια κούπα σε slow motion και να την αφήνει κάτω
με τον πιο αδέξιο τρόπο που μπορεί. Έχει κοστίσει γύρω στα
500 χιλιάρικα ως τώρα, αλλά αν του πάρεις το πιάτο από τα
χέρια τρώει σκάλωμα επιπέδου βραχυκυκλώματος. Άσχημα
τα νέα για τα αφεντικά .Σίγουρα θα τρώνε τις απείθαρχες
μουτσούνες μας στη μάπα για πολύ καιρό ακόμα!



Πίσω από τo φτιάξιμο της 
φιγούρας του “μουσουλμάνου 

βιαστή” κρύβονται 

Ομύθος του “μαύρου βιαστή” δεν απέχει στο ελάχιστο από
τον “μύθο του μουσουλμάνου βιαστή”, κάθε άλλο, σχε-

δόν ταυτίζονται. Και δεν γεννήθηκε ως ιδέα στην Πάρο το κα-
λοκαίρι του 2012, ούτε στον Άγιο Παντελεήμονα το 2009. Η
γέννηση της ταξικής φιγούρας αυτής πάει πίσω στην ιστορία.
Χρόνια πριν στον αμερικάνικο ρατσιστικό νότο του 1860. Τότε
που η κατηγορία του βιασμού αποτέλεσε ένα από τα πιο τρο-
μακτικά άλλοθι που εφήυρε ο ρατσισμός στην ιστορία των
ΗΠΑ ως πρόφαση για τα εκατοντάδες λιντσαρίσματα μαύρων
εργατών, για την συνολική υποτίμηση της εργατικής τάξης.

Πίσω λοιπόν από το μεθοδικό- κρατικό χτίσιμο της φιγού-
ρας αυτής, πίσω από τον ρατσιστικό βόθρο της ελληνι-

κής κοινωνίας που μας κάνει παρέα χρόνια τώρα, πίσω από
την κυρίαρχη ρατσιστική προπαγάνδα πρέπει να εστιάζουμε
στο ρόλο του κράτους. Μέσα στο διάχυτο και καθημερινό ρα-
τσιστικό ντελίριο, πολιτικές ιδέες σαν κι αυτή του “μουσουλ-
μάνου βιαστή”, του “σεξουαλικά στερημένου”, του
“αλλόθρησκου μισογύνη” είναι κρατικά χρήσιμες, γιατί λει-
τουργούν σαν ένα ακόμα μέσο υποτίμησης των μεταναστών
εργατών.

Αποτελεί εργαλείο στα χέρια του κράτους καθώς στηρίζει
και θρέφει συνάμα κοινωνικούς διαχωρισμούς με όρους

φύλου και φυλής ενώ ταυτόχρονα τους προωθεί ως εργαλεία
διαίρεσης της τάξης. 

Δικά μας εργαλεία από την άλλη, πρέπει να είναι η ιδέα της
εναντίωσης στο ρατσισμό ως μέθοδο υποτίμησης της ερ-

γατικής τάξης κι όχι ως ακόμα μία ιδεο-
λογία. Όπως και το κληροδότημα του
γυναικείου κινήματος πως: “Oι
Βιαστές δεν είναι ράτσα ειδική
είναι άντρες καθημερινοί.”

Διαφωτιστικό “εργαλείο”
ενάντια στην κοινωνική

και ταξική αποσύνθεση πάνω
στο ζήτημα είναι το κείμενο
“Ο μύθος του μαύρου βια-
στή” από τη συλλογή κειμέ-
νων της Angela Davis με τίτλο
“Γυναίκες Φυλή και τάξη” που
εξέδωσε η αυτόνομη ομάδα
γυναικών mιγaδa. 

στόχοι του κράτους



Βιολογικοσ ρατσισμοσ:
το γονίδιο του καριόλη στο Δαρβίνο και τον ξάδερφό του

Έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν ότι διάφορες επι-
στημονικές θεωρίες επικρατούν όχι επειδή απο-

δεικνύονται εργαστηριακά, αλλά επειδή εκφράζουν
τις αναγκαιότητες των αφεντικών της εποχής. Κι ο
Δαρβίνος, λοιπόν, όταν παρουσίασε τη θεωρία της
εξέλιξης των ειδών, βασίζοντάς την στον «ανταγωνι-
σμό» και την «επιβίωση των ικανότερων», το μόνο
πλεονέκτημα που είχε ήταν ότι η θεωρία του εξέ-
φραζε τις γνώμες της αστικής τάξης του 1860. Η θε-
ωρία του θα αποτελούσε το θεμέλιο του βιολογικού
ρατσισμού και της θεωρίας περί ανώτερων και κα-
τώτερων φυλών.

Είκοσι τρία χρόνια αργότερα ένας ξάδερφος του
Δαρβίνου, ο μαθηματικός Φράνσις Γκάλτον θα

δημιουργήσει τον όρο ευγονική. Η ευγονική, η «επι-
στήμη βελτίωσης των προικισμένων φυλών» σύμ-
φωνα με τον Γκάλτον, θα συμπληρώσει επάξια τη
θεωρία του μεγάλου ξάδερφου και θα αποτελέσει
λαμπρό εργαλείο των δυτικών κρατών για την υπο-
τίμηση του προλεταριάτου που εκείνη την περίοδο
δεν λες ότι κάθεται και φρόνιμα. Η Παρισινή Κομ-
μούνα και το Σικάγο είναι μερικές μόνο από τις με-
γάλες εξεγέρσεις που συμβαίνουν εκείνη την εποχή.
Τις επόμενες δεκαετίες η ρητορική των «ανώτερων
ανθρώπων», του πληθυσμιακού ελέγχου των «προ-
βληματικών» μέσω των στειρώσεων, των «εκ φύσεως

ανίκανων» θα κυριαρχήσει σε όλη την Ευρώπη.¹ Παρ’
όλα αυτά στην κοινή γνώμη η ευγονική θα ταυτιστεί
μόνο με τη ναζιστική Γερμανία. 

Μετά το Β΄ΠΠ, λοιπόν, οι νικητές του έπρεπε να
παρουσιάσουν τον πόλεμο ως μια νίκη της δη-

μοκρατίας εναντίον του φασισμού. Οπότε έπρεπε να
πετάξουν από πάνω τους όλα τα χαρακτηριστικά
που τους έκαναν να θυμίζουν ναζί. Γιατί είχε παίξει
στην ιστορία ένας Χίτλερ και φράσεις όπως «ανώτε-
ρες φυλές» και «κατώτεροι άνθρωποι» έκαναν λίγο
τζιζ. Εκεί υπήρχε πρόβλημα. Γιατί ναι μεν, αν έλεγες
πια μαλακίες για «ανώτερες φυλές» κατέληγες να σε
φωνάζουν τα παιδάκια ναζί και να τρως μπούφλες,
η ιδεολογία του ρατσισμού ήταν όμως ιδιαιτέρως
χρήσιμη για τα δυτικά κράτη. Εκεί ήρθε η UNESCO
να δώσει τη λύση. Με διακήρυξή της το 1951 λέει: 

τα επιστημονικά ευρήματα που έχουμε στη διάθεση
μας δεν δικαιολογούν σε καμία περίπτωση ότι κληρο-
νομικά γενετικά χαρακτηριστικά αποτελούν κεντρικό
παράγοντα της διαφοράς ανάμεσα στους πολιτι-
σμούς και στα πολιτισμικά επιτεύγματα διαφορετικών
ανθρώπων και ομάδων. Τα ευρήματα αυτά αντιθέτως
υποδεικνύουν πως κεντρικός παράγοντας για να εξη-
γηθούν αυτές οι διαφορές είναι η πολιτισμική εμπει-
ρία στην οποία υπάγεται η κάθε ομάδα ανθρώπων.²



Τελικά ο Δαρβίνος και ο ξάδερφός
του ήταν και οι δύο καριόληδες για
βιολογικούς ή για πολιτισμικούς
λόγους; Η απορία μας δε λύθηκε.

σφυρίζοντας ουσιαστικά το πέρασμα από το βιολο-
γικό ρατσισμό στον πολιτισμικό. Από τότε, άμα λες
τρελά για «κατώτερους βιολογικά ανθρώπους», κατά
βάση σε θεωρούν γραφικό ναζί και όχι επιστήμονα.
Παρ’ όλα αυτά οι θετικές επιστήμες δεν έπαψαν να
ασχολούνται με την παραγωγή ρατσισμού. Συμμετέ-
χουν ενεργά στην παραγωγή του πολιτισμικού ρατσι-
σμού, κυρίως μέσω της ιατρικής, αλλά με αυτό θα
ασχοληθούμε μια άλλη φορά. 

Προς το παρόν θα περιοριστούμε στο να πούμε ότι
όπως το πέρασμα από το βιολογικό στον πολιτι-

σμικό ρατσισμό δεν έγινε στις αίθουσες των εργαστη-
ρίων μετά από κάποια σπουδαία ανακάλυψη, αλλά

ήταν μια πολιτική απόφαση που διέγραψε ξαφνικά μια
θεωρία που θεωρείτο αλήθεια για χρόνια, αντίστοιχη
πρέπει να είναι και η αντιπαράθεσή μας. Ο πόλεμος
σε θεωρίες όπως ο βιολογικός και ο πολιτισμικός ρα-
τσισμός δε μπορεί να γίνει με επιστημονικά επιχειρή-
ματα, όχι επειδή δεν υπάρχουν (σιγά τις
επιστημονικές θεωρίες μεταξύ μας), αλλά επειδή τα
πολιτικά επιχειρήματα είναι πολύ πιο χρήσιμα. Το κί-
νημα των μαύρων τη δεκαετία του ’60 δεν είχε ανάγκη
καμία επιστημονική τεκμηρίωση για να καταλάβει ότι
ο ρατσισμός ήταν εργαλείο στα χέρια των αποικιοκρα-
τών. Καλά θα κάνουμε να το έχουμε κι εμείς στο
μυαλό μας.

.   .   .
1. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Σουηδία του Μεσοπολέμου, όπου η ευγονική και η πολιτική των στειρώσεων

αποτελούν ωμή κρατική πολιτική. Βλ. περιοδικό antifa #32, Killing is our business and business is good!
2. Racial Myths: The Race Question in Modern Science, Unesco, 1951



4 & 1 λόγοι (από τους πολλούς) να μη
μας ψήνει ο Σύριζα

1) Οι μπάτσοι πότε πάψανε να είναι μπάτσοι; Προσπερνάμε
γρήγορα τα αστειάκια περί «άοπλης αστυνομίας» που κάνανε ακόμη
και τον Πανούση (Υπουργό προστασίας του πολίτη) να γελάει, για να
μπούμε στο ψητό. Η κατάσταση που θέλει τη λέξη μπάτσος να είναι
συνώνυμη του μαφιόζου δεν αλλάζει, ούτε και ισχυρίστηκε ποτέ κανείς
ότι πρόκειται να την αλλάξει. Ο Σύριζα έχει δείξει ότι είναι ικανός να
διαχειριστεί τα τεράστια ποσά που ρέουν στους κύκλους της μαφιοζο-
αστυνομίας από καιρό². Αλλά το βασικότερο είναι το εξής: Οι αστυνο-

μικοί μηχανισμοί ήταν, είναι και θα
είναι αυτό που ονομάζουμε

«ένοπλο βραχίονα» του κρά-
τους. Η δουλειά τους
είναι να επιβάλλουν την
(καπιταλιστική) τάξη εκεί
που η αφεντιά μας έχει
στο μυαλό της το αντί-
θετο. Και αυτή η δουλειά
δεν είναι παίξε γέλασε.
Είναι απαραίτητη ώστε
ένα κράτος να συνεχίσει
να υπάρχει. Και το δικό
μας δυστυχώς είναι εδώ
και θα το τρώμε στη
μάπα για καιρό ακόμα.

2) Οι μισθοί πότε πή-
ρανε την ανηφόρα; Το

ότι ο κατώτερος μισθός θα
ανέβει στα 751 ευρώ πρέπει

να έχει γίνει ήδη κάποιου εί-
δους κακόγουστο αστείο στους κύκλους των
αφεντικών μας. Γιατί όποιος πιστεύει ότι
στην κάθε υποτιμημένη σκατοδουλειά του

ελληνικού καπιταλισμού (δες καθαρισμός, βεν-
ζινάδικα και ότι άλλο βάλει ο νους ) οι μισθοί θα

φτάσουν σε αυτά τα νούμερα, μάλλον μας κάνει πλάκα. Ο μισθοί θα
μείνουν εκεί που ήτανε για τον ίδιο ακριβώς λόγο που κατρακυλήσανε
στον πάτο: την πολύχρονη ταξική μας ήττα.³

Η Ελπίδα ήρθε!
Και μαζί της ήρθε και η περιβόητη «Επόμενη
μέρα». Ξέρετε, αυτή που όλοι θα έπρεπε να πε-
ριμένουμε. Αυτή που ικανοποίησε τα μισά από τα
εξ αρχής ακίνδυνα bullets των ΕΑΑΚ και τους
άφησε να παραμιλούν με «συγκρατημένη αισιο-
δοξία»¹. Αυτή που η ΚΝΕ περίμενε για να αναβαθ-
μιστεί σε κάποια υποτιθέμενη «εγγυημένη
αντιπολίτευση». Όσο για μας, αν έχετε διαβά-
σει κάποια από τα λίγα που έχουμε γράψει
ως τώρα θα έχετε διαισθανθεί τη κακεν-
τρέχεια που μας διατρέχει. Ε, όταν η
κουβέντα φτάνει στην αριστερή κυβέρ-
νηση Σύριζα η κακεντρέχεια μας μεγε-
θύνεται εκθετικά. Και αναρωτιόμαστε: 

Μπάτσοι παντού,
μισθοί στον πάτο, στρατό-

πεδα συγκέντρωσης, πόλε-
μος και εθνική ενότητα. Η

νέα εποχή δε με χα-
λάει.



Από τη πλευρά μας, δεν είχαμε ποτέ αυταπάτες ότι
μια αριστερή κυβέρνηση θα έδινε απάντηση σε κά-
ποια από τα ερωτήματά μας. Καταλαβαίνουμε πως
το κράτος έχει συνέχεια, δηλαδή πάγιες επιδιώξεις
και στρατηγικές που δεν αλλάζουν όποιος και αν
πάρει κυβερνητικά πόστα. Αν μας έκανε κάπου
καλό αυτή η αριστερή κυβέρνηση είναι στο εξής:
Όποιος έχει μάτια και αυτιά ανοιχτά καταλαβαίνει
ότι η αριστερά και τα αιτήματά της όχι απλά είναι
χρεοκοπημένα από καιρό, αλλά έχουν αφομοιωθεί
σε τέτοιο βαθμό που έγιναν τα ίδια κράτος. 

Ελπίζουμε σιγά σιγά η κούφια ελπίδα να αποσυντί-
θεται.

3) Οι μετανάστες πότε πάψανε να βρίσκονται στον πάτο
αυτού του τόπου; Η υποτίμηση των μεταναστών εργατών δεν αρ-
χίζει ούτε τελειώνει με «κυβερνητικές εντολές» και «μεταρρυθμί-
σεις». Η ανάπτυξη στη βάση της εκμετάλλευσης των μεταναστών
εργατών είναι κρατική πολιτική. Οι μετανάστες δε θα σταματήσουν
να δουλεύουν υποτιμημένα και για ψίχουλα σε κάθε ελληνικό αφεν-
τικό (μικρό ή μεγάλο, αδιάφορο), οι μικροαστοί «οικογενειάρχες» δε
σταμάτησαν ποτέ να βιάζουν μετανάστριες σε κάθε κωλόμπαρο
αυτής της κωλοχώρας. Η κρατική στρατηγική που τους κρατά σε
ένα καθεστώς παρανομίας, άρα και ευάλωτους θα συνεχίσει ακάθε-
κτη. Όσο για τα 200.000 παιδιά των μεταναστών που μεγάλωσαν
εδώ, η κατάσταση μια απ’ τα ίδια: αβεβαιότητα, πίεση, ατελείωτο
τρέξιμο και τα δόντια σφιγμένα.  

4) Τα στρατόπεδα συγκέντρωσης πότε έκλεισαν πραγμα-
τικά; Ο παράνομος εγκλεισμός και η κράτηση των μεταναστών, όχι
για κάποιο έγκλημα που έχουν διαπράξει αλλά για κάτι που είναι (δη-
λαδή μετανάστες εργάτες ), δεν αμφισβητήθηκε πότε και από κανέ-
ναν στην ουσία του. Αντίθετα, στη βάση αυτού του εγκλεισμού τα
στρατόπεδα συγκέντρωσης θα πολλαπλασιαστούν και θα «αναβαθ-
μιστούν». Παρέα με τους μπάτσους τώρα θα αλωνίζουν και κάθε
λογής καθάρματα του είδους “μη κυβερνητικές οργανώσεις” για τον
υποτιθέμενο «εξανθρωπισμό των συνθηκών κράτησης των μετανα-
στών», λες και η παράνομη φυλάκιση μπορεί να είναι ανθρώπινη με
κάποιο τρόπο. Και να μην ξεχνάμε ότι η λειτουργία των στρατοπέ-
δων πάει παρέα με πάρα πολλά ζεστά φράγκα από τα ευρωπαϊκά
κονδύλια, για τα οποία οι αριστεροί τόσα χρόνια γκρίνιαζαν ότι δεν
αξιοποιούνταν στο μέγιστο από τις προκατόχους τους. Ε, τώρα ήρθε
η ώρα να βάλουν και αυτοί το δάχτυλο στο βάζο με το μέλι. Οι μ.κ.ο.
εδώ και καιρό ακονίζουν τα μαχαίρια τους, ενώ μη σας φανεί και πα-
ράξενο αν ο (αριστερός) ταβερνιάρης της γειτονιάς σας αρχίσει να
έχει νταλαβέρια με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Για να τρώνε «αν-
θρώπινα» οι μετανάστες θα το κάνει ντε!

Bonus: Αυτή η κοινωνία πότε έπαψε να βρωμάει φασισμό;
Η ΚΝΕ μας έχει πρήξει για το πως «ο ΣΕΒ προεκλογικά έδωσε τα
διαπιστευτήρια του στον Σύριζα» αλλά «ξεχνά» σκοπίμως να μας πει
και το εξής: Αυτό το τερατούργημα που ονομάζεται «εθνική ενό-
τητα» έχει επίσης δώσει τα διαπιστευτήρια του. Και η εθνική ενό-
τητα, πιάνει από τον ΣΕΒ μέχρι και τον τελευταίο κανίβαλο
μικροαστό αυτής της χώρας. Η εικόνα των φιλοκυβερνητικών δια-
δηλωτών να φωνάζουν για μια «ισχυρή ελλάδα» που θέλει να τσαμ-
πουκαλεύεται στους διακρατικούς ανταγωνισμούς είναι η εικόνα
μιας κοινωνίας που στηρίζει το κράτος της, σε  μια περίοδο που ο
παγκόσμιος πόλεμος μαίνεται στη γειτονιά. Και το ελληνικό κράτος
εδώ και καιρό δείχνει τις επιθετικές του βλέψεις (βλ. Τουρκία).

ΕΘΝΙΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑΑαα..

1. Ανακοίνωση ΕΑΑΚ Ασοέε, 13/03/15
2. Για τη σχέση Σύριζα - μαφίας δες και “Φίλοι του
Σύριζα (στην καλή και την κακή εκδοχή τους)”, πε-
ριοδικό antifa #41
3. Περισσότερα για την ταξική μας ήττα στο άρθρο
“16 τρίμηνα” στο περιοδικό Class War Dogz #1

.   .   .



Οι παλιές αριστερές μεσολαβήσεις αργοπεθαίνουν. Και
στο κενό που αφήνουν πίσω τους ξεπηδάει  ένα «νέο»

κανιβαλλικό υποκείμενο.

Από το βούρκο με τους κανίβαλλους έχει ξεπηδήσει λοι-
πόν αυτό το «νεό» υποκείμενο. Είναι οι καριερίστες και

τα φυτά που «νοιάζονται για το πτυχίο τους» και πετάγονται
στη μούρη μας όλο και πιο προκλητικοί (βλέπε το σπάσιμο
κατάληψης στη φιλοσοφική και η δημόσια συγγνώμη της γε-
νικής συνέλευσης (!) πληροφορικής για την κατάληψη του
server). Είναι οι φοιτητές με τα μαφιόζικα (μικρο-)συμφέ-
ροντα τους  (οι φασιστοτσαμπουκάδες στις εστίες επίσης
ενδεικτικοί). Είναι οι δηλωμένοι δεξιοί που δειλά δειλά ση-
κώνουν κεφάλι. 

Αυτές οι φιγούρες εκ πρώτης όψεως μοιάζουν άκυρες μέ-
ταξύ τους. Το φυτό που βάζει ρήτρα 9.8 για να περάσει

ένα μάθημα δύσκολα θα επιβίωνε στις μπίζνες του μαφιο-
ζοφοιτητή – και το αντίστροφο. Τί θα συμβεί όμως αν ρωτή-
σει κανείς τη γνώμη τούτων των τύπων για αυτούς που
γράφουν συνθήματα στους τοίχους των σχολών του; Μάλ-
λον όχι και η καλύτερη. Ή ακόμα χειρότερα, τι γνώμη έχουν
τύποι σαν και αυτούς για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης;

Με άλλα λόγια, η συγκολλητική ουσία αυτού του «νέου»
υποκειμένου είναι διπλή: Από τη μία ο κανιβαλισμός

του, η διάθεση του να κάνει ότι περνάει από το χέρι του για
να μη χάσει τη μικροαστίλα του. Από την άλλη, η συναί-
σθηση του κοινού του εχθρού, δηλαδή υποκείμενα σαν και
εμάς. Μπορεί η μέχρι σήμερα facebook-οργάνωση του να
μας ξεγελάει και να φαίνεται ακίνδυνο. Αλλά εμάς η κουτσή
μας μνήμη μας λέει πως και τους χρυσαυγίτες στον Άγιο
Παντελεήμονα γραφικούς τους ανεβάζαμε, βλάκες τους κα-
τεβάζαμε.

Τώρα είναι ο καιρός να οργανωθούμε εναντίον τους, να
τους αναγνωρίσουμε και εμείς ως τον εχθρό μας. Αλλά

έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας!

/αφίσα μας σε συνεργασία με το
Unfair Play από την Πάντειο που
κολλήθηκε στις σχολές τις Αθή-
νας/

Που κολλάνε τα
ΦΥΤΑ

με τουςΜΑΦΙΟΖΟΥΣ;



Στις 15 Γενάρη στηρίξαμε την εκδήλωση της
συνέλευσης Jurassic Research Collective με
τίτλο “Γιατί δεν είχε κίνημα φέτος (;)”.

Στην εισήγηση ακούστηκαν ιδέες για το πως
φτιάχτηκε το σύγχρονο ελληνικό πανεπιστή-
μιο, τι ήταν η διπλή αριστερή ηγεμονία στα
πανεπιστήμια, πως δούλευε αυτό που λέμε
“φοιτητικό κίνημα” στη Μεταπολιτευση και
γιατί δε δουλεύει πια. Αλλά και ιδέες για το
τί μέλλει γενέσθαι στην ελληνική τριτοβάθμια
και ποια είναι τα νέα υποκείμενα που ανα-
δύονται. Ιδέες που νομίζουμε πως είναι χρή-
σιμες για όλα τα ανταγωνιστικά υποκείμενα
στις σχολές. 

Επίσης, θεωρούμε χρήσιμη τη συζήτηση που
ακολούθησε, καθώς βρέθηκαν εκεί διάφορα
κομμάτια της αντεξουσίας στα πανεπιστήμια
να συζητάνε, να συμφωνούν και να διαφω-
νούν. Ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σε παρό-
μοιες εκδηλώσεις στο μέλλον.

αφίσα και μπροσούρα της εκδήλωσης παρέα με 4ο τεύχος Jurassic/ όποιος
θέλει μπορεί να τη ζητήσει στο τραπεζάκι που βγάζουμε στο διάδρομο του
Φυσικού και απέναντι από το κυλικείο του Χημικού

Πολιτική 
Εκδήλωση
“Γιατί δεν
είχε κίνημα
φέτος (;)”



/3ο έντυπο από την αυτό-
νομη ομάδα Unfair Play στο
Πάντειο/

/αφίσα από την αυτόνομη
συνέλευση Jurassic Research
Collective/

/αφίσα από το Αυτοδιαχειριζό-
μενο Στέκι Πολυτεχνείου/

This is business, no faces just lines and statistics
from your phone, your zip code, to S-S-I digits

The system break man child and women into figures
Two columns for who is, and who ain't niggaz

Numbers is hard and real and they never have feelings
but you push too hard, even numbers got limits

Why did one straw break the camel's back? Here's the secret:
the million other straws underneath it - it's all mathematics

Mos Def, Black on both sides, 1999  

O Mos Def  (Yasiin Bey) , μεγάλωμένος στο Brooklyn , στον τελευταίο
του στίχο προσπαθεί να μας εξηγήσει: δεν είναι οι μεγάλες πράξεις που
«σπάνε τη πλάτη της καμίλας» . Αντίθετα, είναι οι μικρές καθημερινές μας
(συλλογικές) αρνήσεις που μπορεί να αποκτήσουν τέτοιο «καταστροφικό»
βάρος. Να και μια εκδοχή των μαθηματικών που μας αρέσει στα σίγουρα.

/αφίσες από το Αυτοδιαχειριζόμενο
Στέκι Ασοεε/

/προκήρυξη που τυπώσαμε και μοι-
ράσαμε στη ΣΘΕ το Φεβρουάριο/


