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αυτόνομη πολιτ ική ομάδα στη ΣΘΕ



Εμείς πάντως, διάφοροι και διάφορες που
δραστηριοποιούμαστε (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
προηγούμενα χρόνια χαρα-
κτηριζόταν από όλους «γα-
μάτη». Εποχές που έφτιαξαν
τη φιγούρα του φοιτητή που
θα κοιτάει την πάρτη του, θα
καταναλώνει αβέρτα, θα
παρτάρει αβέρτα και όταν
πάρει το πτυχίο του θα προ-
σπαθήσει να ανελιχθεί κοι-
νωνικά και να γίνει αφεντικό.
Εποχές που εκτός από όλα
αυτά έφτιαξαν και την ταξική
μας ήττα. Διότι η προσδοκία
ταξικής ανέλιξης παράγει
πειθαρχία. Μπόλικη πειθαρ-
χία. 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 πιστεύουν
ότι πλέον δε θα μπορούν να
«βρουν μια καλή δουλειά»
μόλις τελειώσουν 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
συμφοιτητές μας που θέλουν
να γίνουν τα μελλοντικά αφεν-
τικά 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
σκοπιμότητες πίσω από την
κατασκευή της και να παρά-
ξουμε την αντίπαλη. Να
δούμε πως παράχθηκαν οι
επιστήμες που μαθαίνουμε
και κατά πόσον είναι όντως
«θετικές» για τους δικούς
μας σκοπούς. Ενδιαφέρουσα
εποχή, δε βρίσκετε; 

i

για επικοινωνία στείλτε μας στο: arnitikesepistimes@gmail.com



Τη θεωρία ότι το ελληνικό κράτος είναι εξαρτη-
μένο, την έχουμε φάει στη μάπα σε αρκετές

μορφές και δόσεις από την ώρα που πατήσαμε
πόδι σε αυτή τη σχολή. Και αυτό γιατί ενώ ο αρι-
στερός φοιτητικός συνδικαλισμός μπορεί να μη
χάνει ευκαιρία να βγάζει τα ματάκια του μέσω των
διαφωνιών των (μικρο)τάσεών του, στο θέμα της
εξάρτησης παρατηρείται μια σχεδόν καθολική
συμφωνία. Θεωρία της εξάρτησης για αρχάριους:
Η θεωρία βάσει της οποίας την καημένη την ελλα-
δίτσα την καταντήσανε(sic) ένα μικρό, ταπεινό και
ασήμαντο κράτος μέσα σε έναν ωκεανό υπερδυ-
νάμεων. Άρα μιλάμε για ένα κράτος χωρίς επεκτα-
τικές βλέψεις, που δε σκέφτεται για τον εαυτό του
– απλά περιμένει τις εντολές των εκάστοτε «Αμε-
ρικάνων» για να κινηθεί.

Τη χρησιμότητα αυτού του τρόπου σκέψης δε
θα την αναλύσουμε σε τούτο εδώ το κείμενο.

Θα αρκεστούμε στα απλά: Είναι ίσως ο πιο επιδέ-
ξιος τρόπος με τον οποίο η αριστερά καταφέρνει
να ξελασπώσει τα ντόπια αφεντικά χωρίς να χάνει
το επαναστατικό της προφίλ. Σκεφτείτε το. Πόσο
βολικό μπορεί να είναι για τον ελληνικό καπιταλι-
σμό ότι οι υποτιθέμενοι «ορκισμένοι εχθροί» του
δε μπαίνουν στη διαδικασία να αναλύσουν τις τα-
ξικές διαφορές στο εσωτερικό του, αλλά αντιθέ-
τως υποστηρίζουν πως για όλα φταίει ένας
μακρινός και παντοδύναμος εχθρός;

Πέρα όμως από το επίπεδο της κριτικής, η θε-
ωρία της εξάρτησης και τα παράγωγά της

έχουν φάει διάφορα πακέτα στο πέρασμα του
χρόνου. Ας δούμε τι δήλωσε σχετικά με τη Συρία
ο Βενιζέλος, ένας άνθρωπος που ακούει για τη θε-
ωρία της εξάρτησης και μάλλον γελάει:
«Έχουμε καταδικάσει τη χρήση χημικών όπλων που είναι
απάνθρωπη [...] και άρα πρέπει να υπάρξει μια διεθνής
απάντηση στο όνομα της νομιμότητας και στο όνομα
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων [...] Αυτή είναι μία θέση
που την υποστηρίζουν όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, φυσικά και η Ελλάδα.»¹

Για μας τους καχύποπτους που όταν ακούμε για
ανθρωπιστικές επεμβάσεις έχουμε πιο πονηρά

πράγματα στο μυαλό, η συγκεκριμένη δήλωση ζέ-
χνει αίμα και πόλεμο the greek way. Σημασία έχει
όμως και η χρονική της τοποθέτηση : Η δήλωση
αυτή έγινε πριν ακόμη η «διεθνής κοινότητα» απο-
φανθεί για το αν στη Συρία έγινε όντως χρήση χη-
μικών όπλων και από ποιους. Να λοιπόν μια εικόνα
του ελληνικού κράτους λίγο διαφορετική από
αυτή που παρουσιάζεται στα αμφιθέατρα. Μια ει-
κόνα ενός κράτους που είναι έτοιμο να «δώσει
απαντήσεις» σε ερωτήματα που τίθενται και μα-
κριά από τα σύνορά του. Ενός κράτους που φω-
νάζει πρώτο στους επίδοξους συμμάχους του
(αλλά και εχθρούς του) πως κάθε άλλο παρά
εξαρτημένο είναι. Ενός κράτους που φωνάζει πως
είναι εδώ και είναι έτοιμο για πόλεμο.

1.«Επέμβαση στη Συρία ζητάει ο Βενιζέλος», Ν. Τζανετάκου , Ελευθεροτυπία, 29/08/13

my ass!Θεωρία της Εξάρτησης



Θέλουμε μετανάστες σε όλες τις σχολές
Πριν κάμποσο καιρό κάτι “πρωτόγνωρο” συ-

νέβη στην ΑΣΟΕΕ. Η σχολή έκλεισε από την σύγκλητο
γιατί λέει η πανεπιστημιακή κοινότητα κινδυνεύει από
τις συγκρούσεις μεταξύ των μπάτσων και “των ασκούν-
των το παραεμπόριο και των υποστηρικτών τους”¹ εν-
νοώντας τους μετανάστες-μικροπωλητές και τους
φοιτητές που τους στηρίζουν.

Οι επιθέσεις των μπάτσων στους μετανάστες
έξω από την ΑΣΟΕΕ δεν είναι μια ασυνήθιστη κατά-
σταση. Αποτελούν κομμάτι της στρατηγικής του ελλη-
νικού κράτους σχετικά με την διαχείριση των
μεταναστών-εργατών. Μια διαχείριση τέτοια ώστε να
τους υπενθυμίζει πως η ταξική τους θέση είναι στον
πάτο της ελληνικής κοινωνίας και περιλαμβάνει μια κα-
θημερινότητα αστυνομικά ελεγχόμενη, μετατρέποντας
και την επιβίωσή τους ακόμα σε ένα διαρκές διακύ-
βευμα.

Από την άλλη, και οι μικροπωλητές δεν κάθον-
ται με σταυρωμένα τα χέρια. Απαντάνε στις επιθέσεις
αυτές, επιστρέφοντας πίσω μικρό κομμάτι τις βίας που
δέχονται καθημερινά. Για αυτό το σκοπό χρησιμοποι-
ούν το χώρο του πανεπιστημίου. Μέσα από αυτόν το
χώρο, ένα μικρό κοινωνικό κομμάτι, δηλαδή φοιτητές

και φοιτήτριες, υπερασπίζονται έμπρακτα και δημόσια
τους μετανάστες-εργάτες, πράγμα άξιο λόγου, αφού
είναι μια από τις ελάχιστες περιπτώσεις, όπου υποκεί-
μενα με προνόμια, βλέπε φοιτητές, δίνουν έμπρακτη
“στήριξη” σε άλλα, με καθόλου προνόμια.  

Στη συνθήκη αυτή λοιπόν, ο Γάτσιος, πρύτανης
του ιδρύματος, και οι συν αυτώ δεν έχασαν την ευκαι-
ρία να προσπαθήσουν να βάλουν το χεράκι τους στο
βάζο με το μέλι. Συγκεκριμένα, ενώ η σχολή παρέμενε
κλειστή και αστυνομικές επιχειρήσεις συνέβαιναν εντός
της, η σύγκλητος, ζητούσε να “οργανωθούν και στελε-
χωθούν σε κάθε ΑΕΙ υπηρεσίες, που θα επιλαμβάνονται
θεμάτων ασφάλειας [...] είναι αναγκαίο να χρηματοδο-
τηθούν τα ΑΕΙ για την ανάπτυξη αυτών των υποδομών.”²

Ενώ, λοιπόν, το ελληνικό πανεπιστήμιο καταρ-
ρέει και μαζί με αυτό καταρρέουν, εκτός από τις ψευ-
δαισθήσεις για κοινωνική-ταξική ανέλιξη, και οι
χρηματοδοτήσεις από το κράτος, τα διοικητικά όργανα
του πανεπιστημίου δεν το βάζουν κάτω! Ζητούν το αυ-
τονόητο. ΛΕΦΤΑ. Έχοντας πιάσει το κλίμα και ακολου-
θώντας πάντα τι ροή και τις απαιτήσεις της εποχής για
“τάξη και ασφάλεια” ζητούν πολλά λεφτά που θα δια-
χειριστούν αυτοί όπως πολύ καλά ξέρουν.

Μπάτσους και Πρυτάνεις στις
Εντατικές!



Εμείς όμως δεν γουστά-
ρουμε τάξη και ασφάλεια.
Γιατί νοιώθουμε πολύ
κοντά στους μετανάστες-ερ-
γάτες και απέναντι στους
“συναδέλφους” και τα συντε-
χνιακά τους αιτήματα εντός των
σχολών. Δεν μας ενδιαφέρουν
καθόλου “η προστασία των υπο-
δομών τού Πανεπιστημίου,
καθώς και η διαφύλαξη του
καλού του ονόματος” και η
χρηματοδότησή του, αλλά η
διατήρηση της αξιοπρέπειάς
μας ανάμεσα στους κανιβάλους
τις ακαδημαϊκής κοινότητας.

/μικρή ανταπόκριση από ΑΣΟΕΕ/

-22/03: Πορεία στόμα με στόμα στο σπίτι
του κ. Γάτσιου από “φοιτητές υποστηρι-
κτές του παραεμπορίου”.

-04/04: Δεύτερη πορεία από τους ίδιους, εσω-
τερική αυτή τη φορά μέσα στο κτίριο της
ΑΣΟΕΕ 

-08/04: Ένα ακόμα πέσιμο από τους μπάτσους
στην ΑΣΟΕΕ. Αυτή τη φορά ασφαλίτες κρατάνε κλει-
στές τις εισόδους ώστε να μη μπει μέσα κόσμος. 13
συλληφθέντες, οι 12 μετανάστες. Όσοι από τους με-
τανάστες δεν είχαν χαρτιά στάλθηκαν σε στρατόπεδο
συγκέντρωσης, οι υπόλοιποι κρατώνται ως “επικίνδυνοι
για τη δημόσια ασφάλεια”.

¹Ανακοίνωση Πρυτανείας της ΑΣΟΕΕ (12/3/2014)
²Ομόφωνη Απόφαση 6ης Συνεδρίασης Συγκλήτου ΟΠΑ (14/3/14)

     

Σχολή Θετικών Επιστημών. Ψαρωτικό όνομα, με το δίκιο του, καθώς το
μελλοντικό επιστημονικό δυναμικό, το μέλλον αυτού του τόπου θα βγει
από αυτή τη σχολή..?! Συνάδελφοι παντού, έτοιμοι να ανακαλύψουν
τα μυστήρια του κόσμου, να προκαλέσουν μεγάλες εκρήξεις, να μά-
θουν κάνα cool κόλπο να εντυπωσιάζουν μανάδες, γιαγιάδες και φί-
λους. Για να δούμε, όμως, πως ακονίζουν τα μυαλά οι επιστήμονες
μας. 

Εργαστήρια Φυσικής, 

1ο πείραμα: το concept απλό! Θερμαίνεις ένα μέταλλο (Sn-
Κασσίτερος) και περιμένεις να λιώσει, μετρώντας κάθε μισό
λεπτό την θερμοηλεκτρική τάση. Ύστερα (…11 λεπτά αρ-
γότερα και αφού έχει λιώσει…) το περιμένεις να στερεο-
ποιηθεί ξανά, ξαναμετρώντας κάθε μισό λεπτό. 

Πάμε παρακάτω, πείραμα 2ο: Έχεις ένα σχοινί δεμένο σε μια
σφαίρα, την εκτρέπεις αριστερά και την βλέπεις να
ταλαντώνεται μετρώντας το χρόνο που χρειάζεται
να ταλαντωθεί 10 φορές. Την ίδια διαδικασία την
επαναλαμβάνεις 10 φορές για διάφορα μήκη
σχοινιού. (Προσοχή, αν κυνηγάς το δεκαράκι
και μετράς πραγματικά υπάρχει κίνδυνος να
υπνωτιστείς!!) 

Το κόλπο για να ανταπεξέλθεις σε αυτά τα
πειράματα είναι να… έχεις να παίξεις κάτι
στο κινητό σου μπας και περάσει κάποτε
η ώρα. Η συνέχεια των πειραμάτων είναι
απλή, βγάζεις ένα κομπιουτεράκι και
κάνεις πολλαπλασιασμούς μέχρι να
σου βγει το χέρι! Μετά την ολοκλή-
ρωση των πειραμάτων αυτών ο
“συμφοιτητής-συνάδελφος” μπο-
ρεί να νιώθει –και με το δίκιο του
– στο πάνθεον της επιστημονι-
κής κοινότητας και πάνω από
όλα...cool!   

Φυσική όπως λέμε ποίηση



Επιστημονικ   1. Η επιστημονική αλήθεια στο
απυρόβλητο

Εμείς εδώ, δεν είμαστε από εκεί-
νους που πιστεύουν ότι η επιστη-
μονική αλήθεια είναι μία, είναι
ουδέτερη και δεν σηκώνει κριτική.
Αντίθετα. Δεν είναι μία, είναι εντε-
λώς καθορισμένη από το ιστορικό
πλαίσιο μέσα στο οποίο γεννάται
και προφανώς επιβάλλεται να την
τσιγκλάμε αν θέλουμε να υποδεί-
ξουμε τις αθέατες πτυχές της.

Ο τρόπος με τον οποίο αναδεικνύε-
ται μία επιστημονική θεωρία ως
αλήθεια και επικρατεί μεταξύ των
άλλων ανταγωνιστικών θεωριών
της, θυμίζει την αρένα του ταξικού
πολέμου. 
Το λέμε ξεκάθαρα. Η επιστημονική
θεωρία που θα κατακτήσει τον
τίτλο της “επιστημονικής αλήθειας”
είναι εκείνη που “συμμαχεί” με τα
αφεντικά. Και είναι εκείνη που στην
εκάστοτε χρονική συγκυρία προ-
ωθεί και εξυπηρετεί τα συμφέ-
ροντά τους.

Στα πρώτα της στάδια, πριν η επι-
στήμη ελεγχθεί πλήρως από τον
καπιταλισμό, ήταν ένα κομμάτι του
κοινωνικού πλούτου. Συσσωρευ-
μένη γνώση η οποία πήγαζε μέσα
από τον κόσμο της εργασίας.
Ακόμα και στις αρχές της κυριαρ-
χίας της από τον καπιταλισμό η επι-
στήμη δεν είχε τη μορφή κάποιας

“επιστημονικής αλήθειας”. Είχε το
ρόλο της “θεωρητικοποίησης” των
αποτελεσμάτων της τεχνολογικής
εξέλιξης. Ας δούμε τι λέει ένας θε-
ωρητικός της επιστήμης ενώ ανα-
φέρεται στη διαδικασία γέννησης
της ατμομηχανής:

“Κατά πόσο αυτή η εξέλιξη οφειλό-
ταν στην επιστήμη της θερμότη-
τας; Όλα τα στοιχεία που έχουμε
στη διάθεσή μας, μας δείχνουν
πως ελάχιστα οφειλόταν στην τε-
λευταία.”¹

Η παραπάνω άποψη, στηρίχθηκε
και από τον Robert Stuart Meikle-
ham ο οποίος το 1824 έγραψε:

“Δεν ξέρουμε ποιος εισήγαγε την
άποψη ότι η ατμομηχανή ήταν ένα
από τα πιο ευγενή δώρα που έχει
κάνει η επιστήμη στην ανθρωπό-
τητα. Το γεγονός είναι ότι η επι-
στήμη ή οι θεωρητικοί ουδεμία
σχέση είχαν με το ζήτημα.....
“Η ατμομηχανή γεννήθηκε, βελτιώ-
θηκε και τελειοποιήθηκε από τους
εργαζόμενους μηχανουργούς και
μόνον από αυτούς.”²

Το  σχήμα:  “συσσωρευμένη   ερ-
γατική γνώση - επιστήμη -
οργανωμένη χρηματοδοτούμενη
επιστημονική αλήθεια” από την
άλλη είναι αυτό που αποτελεί την
ιστορική μετάβαση της επιστήμης
και της αλήθειας της στο σήμερα.

Σημειώσεις

¹Harry Braverman, Εργασία και Μονοπω    

του 21ου αιώνα, σελ. 177

²Ο.π.

³περιοδικό σχιζό metropolitans τεύχος #       
στο (παρισινό) λιβάδι – Κάνοντας τον Νε  

*Τα ιστορικά στοιχεία που χρησιμοποιού       
το περιοδικό σχιζό metropolitans τεύχος      
ομάδα σαχ. Τους ευχαριστούμε. 

ή αλλιώς “έχω
 κονέ  

Το φως είναι
κύμα ή σωματίδιο



κή Αλήθεια Και μιλώντας με ιστορικά παρα-
δείγματα..

2. Αν ο Laplace δεν ήταν κολ-
λητάρι του Ναπολέοντα, το
φως στη Γαλλία θα ήταν ελεύ-
θερο να συμπεριφερθεί και
σαν κύμα πολύ νωρίτερα..*

Στην Ναπολεόντεια Γαλλία του
19ου αιώνα, η επιστημονική αλή-
θεια, έπαιρνε σάρκα και οστά στην
οικία του Laplace μέσα από την επι-
στημονική κοινότητα Arcueil.
Ο Laplace ήταν αυτό που λέμε
παιδί της “νευτώνειας φυσικής”.
Αυτό που αντιλαμβανόταν ο
Laplace σαν νευτώνεια φυσική
ήταν η προσπάθεια εξήγησης όλων
των φυσικών φαινομένων έχοντας
σαν βάση τις εξηγήσεις του Νεύ-
τωνα για τη βαρύτητα, σαν δυνά-
μεις δηλαδή μεταξύ σωμάτων. Με
αυτόν τον τρόπο μίλησε και για τη
φύση του φωτός.

Αυτήν την άποψη στήριζε η επιστη-
μονική κοινότητα Arcueil λοιπόν,
μέσα από προσχεδιασμένους επι-
στημονικούς διαγωνισμούς. Οι δια-
γωνισμοί αυτοί ήταν εργαλεία
κατασκευής και υποστήριξης επι-
στημονικής αλήθειας, που όριζαν
ποια (επιστημονικά) ερωτήματα
έπρεπε να απαντηθούν
και ποια όχι, όπως
επίσης και τις
απαντήσεις

τους. Κι όλα αυτά με την διακριτική
υλική συμπαράσταση του Ναπολέ-
οντα.
Οι επιστημονικοί διαγωνισμοί της
Arcueil απεδείκνυαν επιτακτικά λοι-
πόν πως το φως συμπεριφέρεται
ως σωματίδιο και καμία σχέση δεν
έχει με την κυματική θεωρία.

3. “Το φως σταμάτησε να είναι
σωματίδιο στο πεδίο μάχης του
Βατερλό και το φως έγινε κύμα
στη στέψη των Βουρβόνων”³

Το κομβικό σημείο, που έκανε τον
Laplace και τον κύκλο του να πα-
ραγκωνιστούν, ήταν το τέλος της
“μυστικής” συμμαχίας τους με το
ναπολεόντειο κράτος. Μαζί με το
τέλος τους Ναπολέοντα από το
γαλλικό κράτος, ήρθε και το τέλος
της επιστημονικής κυριαρχίας του
Laplace. 

..Κι έπειτα από αυτό, το φως έγινε
κύμα και το σαλόνι του Laplace
από επιστημονικό εργαστήριο ξα-
ναγύρισε στην πρότερη κατάστασή
του.

  ωλιακό Κεφάλαιο, Λέσχη Κατασκόπων

    

    #13,  (σελίδες 16-18): Το μικρό σπίτι
      εύτωνα “Νεύτωνα”

    ύμε για τον Laplace είναι παρμένα από
    ς #13, έκδοση των συντρόφων από την

    

 
 

 έ το Ναπολέοντα”

  
  ο;

Πώς θα το 
προτιμούσατε;



Ποιός έφερε τους φασίστες 
στη ΦΜΣ;

Α: Κάτι μου έλεγες ρε συ, για κάτι φασίστες που είχαν
κάνει πέσιμο στο φυσικομαθηματικό, κάτι τρελά!

Β: Κάτσε, να τα πάρω από την αρχή ρε μαν. Λοιπόν,
στη φιλοσοφική μέσα σε όλο το χαμό υπάρχει και μια
παράταξη με το όνομα «Νέοι Ορίζοντες». Αυτοί ήταν η
νεολαία του Σαμαρά, όταν έφτιαξε την «Πολιτική
Άνοιξη» και επέζησαν μετά το (ομολογουμένως άδοξο)
τέλος του κόμματος. Πλέον αυτούς τους διαχειρίζεται
ένας τύπος, ο Καραγιώργος.

Α: Κάτι μου λένε αυτοί ρε.

Β: Μπορεί να έχεις δει καμιά αφίσα τους στη φιλοσο-
φική. Κυρίως κάνει πάρτυ, εκδρομές και τέτοια (μαγα-
ζάκι κανονικό) και άμα λάχει βγάζει και τις εθνικιστικές
κορώνες του. Ή τουλάχιστον μέχρι το σκηνικό.

Α: Για πες για αυτό. 

Β: Ε, να, επειδή ο τύπος ήταν φασίστας τελειωμένος,
εμφανίστηκε κόσμος που δεν τους γούσταρε και τους
κατέβαζε αφίσες και τέτοια. Ο τύπος όμως,  πέρα από
τα φασιστικά που έλεγε, βασικά είχε στήσει μια καλή
μπίζνα και μόλις ένιωσε ότι κάποιοι μπλέκονται με τα
κέρδη της, έφερε μια 25άρα μπράβους και φασίστες
(κάποιοι εκ των οποίων κύπριοι ζωγραφιώτες της
«Δράσις – Κες») με πτυσσόμενα στη ΦΜΣ. Επιτέθηκαν
στοχευμένα σε κόσμο, έπαιξε χοντρή συμπλοκή γε-
νικά.

Α: Τι λες ρε!

Β: Έτσι είναι, όταν μπλέκονται υλικά συμφέροντα. Ο
Καραγιώργος, δεν ήταν κάνας ιδεολόγος του ναζι-
σμού, ένας μαφιόζος φασίστας ήταν που είχε βρει

τρόπο να βγάζει φράγκα από το πανεπιστήμιο και ξαφ-
νικά τα φράγκα έβρισκαν εμπόδια.

Α: Αντιδράσεις μετά το σκηνικό;

Β: Όπως τις φαντάζεσαι. Άρχισαν όλοι να αλαλάζουν
το ποίημα «εξωπανεπιστημιακά στοιχεία επιτίθενται σε
φοιτητές με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του πανε-
πιστημίου» σε διάφορες εκδοχές.¹ Α, «κάνουν και υλι-
κές ζημιές» γιατί αυτό όλοι συμφωνούν ότι είναι
κατακριτέο.

Α: Δηλαδή;

Β: Να, η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου έλεγε ακρι-
βώς αυτό, και επιπλέον κλαψούριζε ότι απαξιώνεται το
δημόσιο πανεπιστήμιο (εννοώντας, δώστε φράγκα για
να μην απαξιώνεται). Έλεγε, επίσης, πόσο άμεσα
«έπραξαν το καθήκον τους οι αρχές του Πανεπιστη-
μίου».  Η ΝΔ, αντιπολίτευση τότε, έλεγε πάλι αυτά και
γκρίνιαζε που ενώ το άσυλο είχε καταργηθεί, το πανε-
πιστήμιο παρέμενε μπάτε σκύλοι αλέστε.

Α: Καλά, κι οι αριστεροί τι είπανε;

Β: Συγγνώμη, περίμενες ότι θα είναι πολύ διαφορετική
η οπτική τους; Πχ, η Νεολαία Συνασπισμού είπε ακρι-
βώς τα ίδια με τη διαφορά του ποιος ήταν ο στόχος:
για κείνους ήταν η τρομοκράτηση του φοιτητικού κινή-
ματος (θύμισέ μου ρε, γιατί ξεχνάω, εκείνη την περίοδο
έπαιζε πάλι κίνημα, ή είχε “αναδίπλωση”;). 

Α: Κατάλαβα…

Β:Όπως βλέπεις, όλοι μπούρδες λέγανε. Κατ’ αρχάς ο
τύπος που τους έφερε, όχι μόνο εξωπανεπιστημιακός



Συζήτηση με κάποιον που δεν ξέχασε τι έγινε πριν από
δύο χρόνια και πως σχολιάστηκε

δεν ήταν, αλλά ήταν πιο μέσα στο μηχανισμό του πα-
νεπιστημίου από όλους μας. Ήταν διδακτορικός (μπο-
ρεί και να είναι ακόμα), και είχε τα κονέ ώστε να στήσει
ένα εξαιρετικά επικερδές μαγαζί μέσα στο πανεπιστή-
μιο. Κάτι που δείχνει και τα νταραβέρια που παίζουνε
στο «ναό της επιστημονικής Αλήθειας». Και φυσικά, η
μπίζνα του συνεχίζει ακόμα και σήμερα (λίγο πιο δια-
κριτικά βέβαια και χωρίς να εμφανίζεται ο ίδιος).

Α: Τρελό, μαλάκα!

Β:Τρελό, δε θα πει τίποτα. Και φυσικά, όλοι έπεσαν
έξω στο σκοπό της επίθεσης. Ποια «ακαδημαϊκή κοι-
νότητα» και πράσινα άλογα; Ο τύπος να γίνεται η δου-
λειά του απρόσκοπτα ήθελε.

Α: Και πως έληξε το σκηνικό; Είμαι βέβαιος αίσια, αφού

«έπραξαν το καθήκον τους οι Αρχές του Πανεπιστη-
μίου»! 

Β: Εννοείται! Λοιπόν, ο Καραγιώργος μάζεψε τους φα-
σίστες του κάποια στιγμή (αφού είχε ήδη πέσει μπό-
λικο ξύλο) και φύγανε. Μετά ακολούθησε μια (αρκετά
δυναμική) πορεία στην Πανεπιστημιούπολη και λίγο
παραέξω που περιποιήθηκε τα γραφεία και των «ορι-
ζόντων» και των κύπριων της Δράσης. Τις επόμενες
μέρες ακολούθησε ο πόλεμος των ανακοινώσεων και
μετά τίποτα. Το περιστατικό πέρασε στη λήθη, όπως
και τόσα άλλα.

Α: Έ, φαίνεται είχαν να ασχοληθούν με καλύτερα
πράγματα. Είναι και οι φοιτητικές εκλογές!  

δεξιά: Δείγμα των ανησυχιών
της οργάνωσης ΔΡΑΣΙΣ-ΚΕΣ

¹Σοβαρά επεισόδια με τρεις τραυματίες στην Πανεπιστημι-
ούπολη Ζωγράφου, Το Βήμα, 29/03/2012

αριστερά: Δείγμα των καλλιτε-
χνικών ανησυχιών των διοργα-

νωτών της πορείας. Η
πολιτισμική διαφορά εμφα-

νής.



Φόρουμ είδε το pc μου,

Παιδιά, γενική συνέλευση θα γίνει σήμερα;; 250 θα υπάρχει; Θα γίνουν
μαθήματα την ώρα της συνέλευσης; Θα είναι κλειστό το κέντρο; Θα
πάρω πτυχίο; Θα βγει ανακοίνωση από τη γραμματεία; Θα μου πει κα-
νείς τη μοίρα μου και το ριζικό μου; Ευχαριστώ.Enhmerwste_Me:

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, η αγωνιστική συνέλευση του αγωνιστικού φοιτητικού
μας συλλόγου πήρε μετά από μια μαζική (και αγωνιστική θα έλεγα)
κουβέντα την αγωνιστική απόφαση να στηρίξει αγωνιστικά τους αγωνι-
στές του πανεπιστημίου. Πάω να αναδημοσιεύσω την απόφαση στο
(ομολογουμένως αγωνιστικότατο) μπλογκ μου. Η επανάσταση έρχεται. :Αγωνιστής7

NaOrganwthoume:

Παιδιά δεν πάει άλλο. Δε γίνεται να τον αφήνουμε να βάζει τέτοια θέ-
ματα. Να κάνουμε κάτι. Να οργανωθούμε να πάμε στο γραφείο του. Να
μαζέψουμε υπογραφές. Να φτιάξουμε μια ομάδα να επιληφθεί του ζη-
τήματος. Τέσπα, επιστρέφω στο φέησμπουκ. 

ΩΙΜΕ! Η σχολή έμεινε κλειστή 2 ολόκληρες ώρες. Πως θα πάρω εγώ
πτυχίο; Πως θα βρω δουλειά; Υποβαθμίζονται οι σπουδές μου! ΚΑΤΑ-
ΣΤΡΑΦΗΚΑ! Το σύμπαν καταρρέει. Τα έλεγε ο Λιακόπουλος…

Συνάδελφοι, μη γράφετε με γκρίκλις. Σεβαστείτε τους συναδέλφους
σας. Α, παρεμπιπτόντως μπαν σε σένα, σε σένα και σε σένα. 

Πάλι θα κλείσουν οι άπλυτοι τη σχολή για τις μαλακίες τους και δε θα
πάρουμε ποτέ πτυχίο. Κάθονται και ασχολούνται με κάτι μπούρδες,
κάτι καθαρίστριες που τις εκμεταλλεύονται, κάτι βρωμιάρηδες που τους
κυνηγάει η αστυνομία και εξ αιτίας τους δε θα κάνουμε εμείς μάθημα. 

:NEFELIM

AfierwsaThZwh
MouStoForum: 

DenEimai
:FasistasAlla

κι εταράχθηκε η ψυχή μου!
Όπως φαντάζεστε, δεν διαβάσαμε όντως όσα ακολουθούν σε κάποιο φόρουμ. Είναι όλα ύπουλη
προπαγάνδα. Αλλά σκεφτείτε: Διαφέρουν πολύ από όσα βλέπετε κατά καιρούς στα φόρουμ των
σχολών σας;



Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια πόλη το Μεσο-
λόγγι, γνωστή για τους Power Rangers της. Έκα-

ναν, λέει, την εμφάνισή τους εκεί πιο ενωμένοι από
ποτέ με μοναδική αποστολή να σώσουν τους Μεσολογ-
γίτες από τον σκοταδισμό. Πώς; Υπερασπίζοντας το
ντόπιο πανεπιστημιακό ίδρυμα από τον κακό πατριό
τους, το ελληνικό κράτος. Δεν τα κατάφεραν όμως
παρ’ ότι ακολούθησαν πιστά το ρητό “η ισχύς εν τη
ενώσει” και βγήκαν στο δρόμο παπάδες, αριστεροί, δη-
μοτικές αρχές, αφεντικά, φοιτητές, μικροαστοί, και
άλλοι τοπικοί παράγοντες.

Μέχρι κι ο δήμαρχος επαναστάτησε διαρρηγνύον-
τας τα ιμάτιά του και αλαλάζοντας: “…Το δίκιο

είναι με το μέρος μας. Συνεχίζουμε μέχρι την τελική δι-
καίωση. Αύριο ξεκινώ την απεργία πείνας!… Το Μεσο-
λόγγι δεν σκύβει το κεφάλι.”¹ Ο δήμαρχος κάτι
παραπάνω θα ξέρει για να κάνει απεργία πείνας. Είναι
η υπέροχη φοιτητική ζωή που παρέχει το Μεσολόγγι
με τα ωραία φαγητάδικά του, τα διαμερίσματά του, τα
κέντρα νυχτερινής διασκέδασης, τα μαγαζιά του. Κι ο
φοιτητής θα τα χάσει όλα αυτά, ή καλύτερα, τα ντόπια
αφεντικά και ιδιοκτήτες θα χάσουν την πελατεία τους.

Η τοπική οικονομία θα βαλτώσει. Να γιατί κόπτονται
τόσο πολύ οι τοπικοί άρχοντες και παράγοντες.

Από την άλλη έχουμε τους αριστερούς να ενώνονται
με την οργισμένη λαοθάλασσα στο όνομα της παι-

δείας (όχι πως οι άλλοι λένε ότι αγωνίζονται για το μα-
γαζί τους - παιδεία λένε κι αυτοί). Μέσα στο
πανεπιστήμια, οι αριστεροί φοιτητές συμμετέχουν στις
γενικές συνελεύσεις, συναποφασίζουν και συμψηφί-
ζουν ενιαία πλαίσια με ΔΑΠ και ΠΑΣΠ. “Πάνω απ’ όλα
η μαζικότητα! Άλλωστε ο αγώνας ενάντια στο σχέδιο
Αθηνά δεν είναι ταξικός, είναι φοιτητικός-παλλαϊκός. Οι
ταξικοί αγώνες δίνονται μόνο μέσα σε εργοστάσια.
Ένας αγώνας για τα φοιτητικά προνόμια, τους χωράει
όλους.” Αυτά είχαν κατά νου οι αριστεροί τότε αλλά και
ως κεντρικά τους δόγματα. 

Πάντως, το κράτος μπορεί να φτιάξει κάνα στρατό-
πεδο συγκέντρωσης ώστε να ενισχύσει την τοπική

οικονομία, αλλά για τους αριστερούς δεν βλέπουμε κά-
ποια λύση… Μάλλον θα πρέπει να γίνουν εργάτες όσο
κι αν δε θέλουν. Τουλάχιστον θα πέσουν μαχόμενοι.

¹http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231238999

Power Rangers στο ΜεσολόγγιFail στιγμες
του φοιτητικου

κινηματος



/τεύχος 2 από το περιοδικό

της αυτόνομης ομάδας

jurassic research collective/
/αφίσα που κολλήθηκε στη ΣΘΕ, σε
άλλες σχολές και τις “γύρω περιοχές”/

/έντυπο που κυκλοφόρησε στο Πάν-

τειο από την αυτόνομη πολιτική

ομάδα Unfair Play/

/αφίσα από τους “τυφλοπόντικες” της

Καλών Τεχνώ
ν/
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/και αφίσα από τους ίδιους/


