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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



Πέρυσι το Μάιο μια αυτόνομη πολιτική ομάδα με την ονομα-
σία Αρνητικές Επιστήμες έκανε μια κίνηση που θα φάνταζε
απίθανη πριν χρόνια· προχώρησε στην κατάληψη της αίθου-
σας δίπλα από το αμφιθέατρο 22, η όποια ανήκε στην ΔΑΠ
Μαθηματικού, πρώτη εκλογική δύναμη πριν μερικά χρόνια. Η
ομάδα Unfair Play στο Πάντειο προχώρησε σε κατάληψη του
χώρου της ΠΑΣΠ. Τι συνέβη όμως και μπορούν μικρές σε
αριθμό πολιτικές ομάδες να προχωρήσουν και να στηρίξουν
τέτοιες κινήσεις? 

Είμαστε σε μια εποχή που το πανεπιστήμιο σαπίζει και μαζί
σαπίζουν και όλα τα σκατά που το περιτριγύριζαν. Η κατάρ-
ρευση της μεταπολίτευσης, ο μετασχηματισμός του κράτους
και μαζί με αυτόν ο οργανωμένος μετασχηματισμός όλων των
μηχανισμών και δόμων τους οποίους αυτό συντηρούσε όπως
το πανεπιστήμιο δεν θα μπορούσε να μην συμπαρασύρει και
τις κομματικές παρατάξεις (αριστερές και δεξιές) που δρα-

στηριοποιούνται στον χώρο αυτό. Αυτό έδωσε την ευκαιρία
(αλλά και την ανάγκη) σε πολιτικές ομάδες με αντιφασιστική
σκοπιά και με λόγο που προέρχεται και πηγάζει από την κα-
πιταλιστική κρίση και την κατάρρευση των δόμων αυτών, να
βγουν προς τα έξω και να αποδείξουν την χρησιμότητα τους
για την εποχή που ζούμε. 

Χώροι και ομάδες όπως αυτές που αναφέρθηκαν δεν είναι
δωμάτια που μετατρέπονται σε αποθήκες για να στοιβάζονται
άπειρες σημειώσεις και καφέδες και χώρος συνεύρεσης μιας
παρέας, είναι χώροι και ομάδες που συζητούν, συγκροτούν
γνώμη και διακινούν απόψεις και ιδέες, ομάδες που εναντιώ-
νονται στον φασισμό και την υποτίμηση που υπάρχει γύρω
μας και που δεν τους ψήνει η αριστερή αντίληψη για όλα
αυτά. Χώροι που είναι εστίες ανακούφισης μέσα στο σάπιο
κοινωνικό πεδίο που αποτελεί το πανεπιστήμιο και διάφορα
υποκείμενα που το στελεχώνουν. 

Βήμα 1: Καθαρίζεις το χώρο
από τη σαβούρα 

Βήμα 3: Ποζάρεις ως χαρούμενος καταληψίας
παρέα με το έντυπό της ομάδας

Βήμα 2: Βάφεις τον καινούριο χώρο
σου

Για μια κατάληψη που έγινε...

...και για όσες είναι να γίνουν!



O παλιός χαλίφης πέθανε, 
ζήτω το χαλιφάτο της iss!

Αγαπητοί συνάδελφοι (φτου), ζούμε ιστορικές στιγμές.
Η πολιτική ηγεμονία της Αριστεράς στα πανεπιστήμια

τελειώνει. Οι αριστεροί καθηγητές για πρώτη φορά
παραδέχονται την ύπαρξη αυτής της ηγεμονίας και
συζητάνε (για την ακρίβεια βρίζει ο ένας τον άλλο) για το
πως θα την παρατείνουν ή θα χωθούν στη νέα ηγεμονία.1

Πλέον, κατάλληλοι να κάνουν τη δουλειά στα
Πανεπιστήμια (όπως την έκαναν τόσα χρόνια οι

αριστεροί, αλλά άλλη φορά αυτά) είναι οι (ακρο)δεξιοί, οι
μπάτσοι και οι μαφίες. Η μαφιοζοποίηση των
πανεπιστημίων και η σωστή διαχείριση των μειωμένων
ροών χρήματος απαιτεί αλλαγές. Απαιτεί Φορτσάκη αντί
για Πελεγρίνη, απαιτεί ασφάλεια αντί για μπάχαλο, απαιτεί
καθαρούς τοίχους αντί για αφίσες, απαιτεί σεκιούριτι.

Ηανάθεση του Πανεπιστημίου στην ISS Security
αποτελεί τρανό παράδειγμα αυτής της νέας εποχής.

Με μια σύντομη αναζήτηση στο diavgeia.gov.gr
(ευχαριστούμε Γιώργο Παπανδρέου), η ISS ανέλαβε μέσα
σε ένα χρόνο, εκτός από το ΕΚΠΑ, μπίζνες στο ΤΕΙ Πειραιά, το
ΤΕΙ Κρήτης, το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, το ΤΕΙ
Στερεάς Ελλάδας, το ΤΕΙ Αθήνας και το Πα.Πει. έχοντας
ήδη το ΕΜΠ και το ΑΠΘ. Καθόλου άσχημα, ε; Τα σάρωσε
όλα. Μαζί και τον ανταγωνισμό. Ο οποίος (MondialPol
Security) κατέθεσε και ένσταση ότι η δικιά του προσφορά
ήταν πιο συμφέρουσα για το ΕΚΠΑ και αποκλείστηκε
άδικα, αλλά δε βαριέσαι. 

Επίσης, η ISS Security δεν διαθέτει μόνο σεκιούριτι.
Διαθέτει αναλώσιμα, catering και φυσικά καθαρισμό.

Έχει ήδη τον καθαρισμό του ΕΜΠ, και προσκαλέστηκε
στο διαγωνισμό που προκηρύχτηκε και για τον καθαρισμό



Το χαλιφάτο της ISS

Σημειώσεις:

1: -Μια σοβαρή ήττα της Αριστεράς στα Πανεπιστήμια,
Αυγή, 20/07/2014
-Θα μιλήσουμε σοβαρά για τη σοβαρή ήττα στα Πανε-
πιστήμια, Αυγή, 27/07/2014
2: Μαύρη μέρα πραγματικά θα είναι αν πάρει και τη σί-
τιση και αποχωρήσει ο γνωστός πρήχτης γεράκος που
μας ζητάει κάρτες.
3: Για παραπάνω, δες: “Θέλουμε μετανάστες σε όλες
τις σχολές, μπάτσους και πρυτάνεις στις εντατικές”,
Αρν. Επιστήμες #1
-”Πουλάω επιστήμη και κάνω και το μάγκα, αρκεί στο
μεταξύ να πέφτουνε τα φράγκα”, Jurassic #2
4: “Με face control η είσοδος των φοιτητών στο Πανε-
πιστήμιο Αθηνών, Ημερησία, 02/09/2014
5: http://www.gr.issworld.com/

του ΕΚΠΑ (αν κερδίσει εμείς θα πέσουμε από τα σύννεφα
για άλλη μια φορά).2 Παρεμπιπτόντως, η ISS Facility Services
κρατάει καλά πειθαρχημένες τις καθαρίστριες που είναι στη
δούλεψή της, όπως μαρτυράει η καταγγελία μιας
καθαρίστριας που δούλευε για λογαριασμό της ISS στο
Αεροδρόμιο Μακεδονία για επίθεση με βιτριόλι που δέχτηκε
στο αυτοκίνητό της πριν από 5 χρόνια αφού προσέφυγε
στην Επιθεώρηση Εργασίας. 

Όλα αυτά δεν τα λέμε για να καταγγείλουμε “διαφθορά,
ιδιωτικοποίηση, υποτίμηση του δημόσιου

πανεπιστημίου” και άλλα τέτοια ωραία. Τα λέμε για να
δείξουμε ότι η μαφιοζοποίηση του πανεπιστημίου καλά
κρατεί. Και μετά τις διαμάχες των μικρών παικτών, που είχαν
1-2 σχολές, αναδύθηκε πια (μάλλον) ο νικητής του πολέμου
συμφερόντων και εξουσιών που μαίνεται. Στο πρόσωπο του
Φορτσάκη γίνεται εμφανής και στο ΕΚΠΑ η λειτουργική
ταύτιση των πρυτάνεων με τη μαφία (βλ. Γάτσιος – Ασοεε3).
Ο πρώην πρόεδρος Νομικής κρίθηκε ο κατάλληλος να
αναλάβει να οδηγήσει το ΕΚΠΑ στη νέα εποχή των
λιγότερων χρημάτων, της τάξης, της ασφάλειας και της
αριστεράς που θα βλέπει από τον καναπέ. Δεν
αμφιβάλλουμε ότι θα ανταποκριθεί στο έργο που του
ανατέθηκε. Άλλωστε έχει δώσει τα διαπιστευτήρια του,
ώντας ο άνθρωπος που έκανε τα λοκ-άουτ στη Νομική ώστε
να διευκολυνθούν τα πογκρόμ των μεταναστών
μικροπωλητών. 

Δε θα έπρεπε να μας παραξενεύουν, λοιπόν, οι δηλώσεις
του  τύπου: “δεν επιθυμώ αστυνομική παρουσία”, αλλά

με την πρώτη αφορμή από “ομάδες που πάνε να
δημιουργήσουν επεισόδια” θα σας αλλάξω τα φώτα4, ούτε
οι σεκιουριτάδες με τα αλεξίσφαιρα που θα μας ζητάνε
πάσο στις εισόδους. Το θέμα είναι πως θα ανταποκριθούμε
στην αλλαγή εποχής όλοι εμείς που δραστηριοποιούμαστε
αυτόνομα στις σχολές, εμείς οι “ομάδες που πάμε να
δημιουργήσουμε επεισόδια”. Γιατί το ότι πλέον υπάρχουν
σεκιούριτι δε σημαίνει ότι ξαφνικά θα πάψουμε κι εμείς να
υπάρχουμε και θα επικρατήσει «τάξη στα πανεπιστήμια»… 

Η ISS είναι από τους μεγαλύτερους εργοδότες διε-
θνώς διαθέτοντας σύμφωνα με το σάιτ της5 πάνω
από 530.000 εργαζομένους. Σκεφτόμενοι ότι σύμ-
φωνα με όσα ακούμε τελευταία οι 20.000 τζιχαντι-
στές (sic) του ISIS θα κατακτήσουν τη μισή
Ευρώπη η ISS με το 20πλάσιο δυναμικό  μάλλον θα
κατακτήσει το σύμπαν. 



Επιστημονική Αλήθεια 2.0

ή αλλιώς “φτιάχτε μπόμπες, κερνάει το κράτος”

Στο προηγούμενο τεύχος προσπαθήσαμε να διατυ-
πώσουμε μια γνώμη για την παραγωγή της «επιστη-

μονικής αλήθειας» διαφορετική από αυτή που έχουμε
συνηθίσει στα αμφιθέατρα των σχολών. Μέσω του πα-
ραδείγματος της Ναπολεόντιας Γαλλίας του 19ου

αιώνα, είδαμε ότι το ποια θεωρία επικρατεί πολύ λίγο
έχει να κάνει με πειραματικές δοκιμές και εργαστήρια.
Αντίθετως! Το πλέγμα υλικών συμφερόντων γύρω από
την εξουσία του Ναπολέοντα ήταν αυτό που είχε τη δύ-
ναμη να πετάξει επιστημονικές θεωρίες στα σκουπίδια
και να αναδείξει άλλες καινούργιες - κομμένες και ραμ-
μένες στα μέτρα του.  

Σε αυτό το σημείο χρειάζεται λίγη προσοχή. Μέσα
στο χαμό της αρένας των ατομικών φιλοδοξιών

είναι εύκολο κανείς να παρασυρθεί και να πιστέψει ότι

ο μόνος που έχει λόγο σε αυτούς τους ανταγωνισμούς
είναι τα πρόσωπα και οι μεμονωμένες τους επιδιώξεις.
Ότι οι επιστημονικές ιδέες αρχίζουν και τελειώνουν
στην ύπαρξη του ατόμου που τις εκφράζει, χωρίς να
υπάρχει κάποιο συλλογικό σχέδιο από πίσω. Βέβαια και
εμείς με τη σειρά μας στο προηγούμενο τεύχος παρα-
λείψαμε να αναφέρουμε πως ο γνωστός μας Lavoisier
,που είχε κονέ 1ου βαθμού με τον Ναπολέοντα, έχασε
το κεφάλι του στη γκιλοτίνα λίγο πριν η δικιά του επι-
στημονική φράξια γίνει η κυρίαρχη. Καθόλου παρά-
ξενο. Τα πρόσωπα μπορεί να είναι αναλώσιμα, τα υλικά
συμφέροντα που τους κατευθύνουν όμως όχι. Γιατί τα
συμφέροντα και οι κατευθύνσεις σε αυτές τις υποθέ-
σεις είναι κρατικής προέλευσης. Και τα κράτη δεν
πουλάνε το τομάρι τους με τόση ευκολία...

Πρώτη ρίψη στη Χιροσίμα. Η ατομική
βόμβα με το ομολογουμένως τραγικό
όνομα «little boy» μόλις σκότωσε του-
λάχιστον 90.000 Ιάπωνες. Το δύ-
σκολο αυτό πρόβλημα για τους
επιστήμονες  μόλις βρήκε τη λύση του.



Πυρηνική Ενέργεια πριν τον Β’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο: Λόγια του αέρα1

Το ζήτημα της πυρηνικής ενέργειας απασχολούσε
την αστική επιστήμη πολύ πριν να υπάρξουν σοβα-

ρές πειραματικές ενδείξεις για τη δυνατότητα αξιοποί-
ησής της. Ήδη από το 1903 η Γη περιγράφεται ως «μια
αποθήκη παραγεμισμένη με εκρηκτικές ύλες, ασύλλη-
πτα ισχυρότερες από όσες γνωρίσαμε ως τώρα, και οι
οποίες περιμένουν τον κατάλληλο πυροκροτητή για να
την κάνουν να ξαναγυρίσει στο χάος». Τη δεκαετία του

‘30, εν όψει του Β’ παγκοσμίου, οι έρευνες γύρω από
τη πυρηνική ενέργεια άρχισαν να έρχονται στο προσκή-
νιο. Τα αποτελέσματα όμως για τα κράτη - μηχανές θα-
νάτου ήταν απογοητευτικά:  κάθε πρακτική εφαρμογή
της ενέργειας σχάσης θα απέβαινε εξαιρετικά δύσκολη
και άκρως δαπανηρή. Χαρακτηριστικά, ο Bohr είχε δη-
λώσει πως «όσο περισσότερο προχωρά η γνώση μας
για τις πυρηνικές αντιδράσεις τόσο πιο απόμακρος
φαίνεται να γίνεται αυτός ο στόχος». 

Δύσκολα τα πράγματα λοιπόν για τα καπιταλιστικά
κράτη. Οι ονειρώξεις των αφεντικών για την παρα-

γωγή του μαζικού θανάτου-με-το-πάτημα-ενός-κουμ-
πιού που θα τους προσέφερε η ατομική βόμβα
έμοιαζαν με απόμακρη πιθανότητα. Ο στόχος όμως
ήταν τόσο πολυπόθητος που ακόμα και μια τέτοια πι-
θανότητα δεν αφέθηκε στη τύχη της...

Ο Πόλεμος ξεκινά: Οι Επιστήμονες στις επάλ-
ξεις!

Το ξεκίνημα της δεκαετίας του ‘40 βρήκε τα καπιτα-
λιστικά κράτη σε πόλεμο και την πυρηνική ενέργεια

στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Η συντριπτική πλειοψη-

Χαρούμενοι επιστήμονες συζη-
τάνε για την πρόοδο του προ-
γράμματος Μανχάταν. Οι
περισσότεροι φυσικοί της πε-
ριόδου έχουν δηλώσει πως
είχαν απλά “εξαφθεί με ένα συ-
ναρπαστικό και δύσκολο επι-
στημονικό και τεχνολογικό
πρόβλημα”. 



φία των «αξιοσέβαστων» φυσικών της εποχής έπεσε με
τα μπούνια να ψάχνει για την ατομική βόμβα (αυτοί που
δεν ασχολήθηκαν είναι μετρημένοι στα δάχτυλα... ) .
Λογικό, αφού τα κρατικά κονδύλια για επιστημονικές
έρευνες άρχισαν να γιγαντώνονται και να αφορούν
σχεδόν αποκλειστικά το συγκεκριμένο τομέα. Διογκώ-
θηκαν δε σε τέτοιο βαθμό, όπου πλέον μόνο μια δύ-
ναμη σαν τον στρατό μπορούσε να επιβληθεί και να
διευθύνει την κατάσταση. Οι ερευνητές, αντιλαμβανό-
μενοι πολύ καλά ότι τα συμφέροντα τους ήταν συνυ-
φασμένα με αυτά του κράτους που υπηρετούσαν
αποφάσισαν να αυτολογοκριθούν και να σταματήσουν
χωρίς καμιά επιβολή από πάνω τη δημοσίευση εργα-
σιών με χρήσιμες για άλλα κράτη πληροφορίες, στέλ-
νοντας την υποτιθέμενη επιστημονική τους ηθική για
ύπνο μέχρι το τέλος του πολέμου. Τα όνειρα των αφεν-
τικών (και νικητών του πολέμου) τελικά έγιναν πραγμα-
τικότητα το 1945 όπου μέσω του Προγράμματος
Μανχάταν (ελπίζουμε να μιλήσουμε για αυτό κάποια

άλλη φορά) η ατομική βόμβα κατασκευάστηκε και
πραγμάτωσε το σκοπό της: τον αιφνίδιο αλλά και στα-
διακό θάνατο 200.000 Ιαπώνων.

Η επιστημονική αλήθεια κοιτάζει εκεί που δείχνει
το κράτος...

Έτσι λοιπόν μια ολόκληρη κοινότητα φυσικών (και
όχι μόνο...) προσάρμοσε τις προσωπικές επιδιώ-

ξεις , φιλοδοξίες και απόψεις της στις προσταγές της
καπιταλιστικής μηχανής. Το κράτος είναι σε θέση να
ελέγχει τις ροές των ερευνητικών κονδυλίων, και οι επι-
στήμονες κολούν πάνω τους όπως οι μέλισσες στο
μέλι. Γιατί το ζητούμενο είναι η παραγόμενη αλήθεια
να υπηρετεί τα αφεντικά. Και αν η αλήθεια της εποχής
σημαίνει θάνατο, τόσο το καλύτερο... 

1.Τα περισσότερα γεγονότα και μαρτυρίες, βρήκαμε στο
Helge Kragh, Οι Γενιές των Κβάντων, εκδ. Κάτοπτρο

Ο πατέρας της κοινωνιολογίας της επιστήμης Robert
Merton είχε ορίσει την επιστήμη ως Καθολική, Αμε-
ρόληπτη, Κοινό Κτήμα και Σκεπτικιστική. Τον ορισμό
αυτό τον έδωσε το 1942 εν μέσω πολέμου και αυτο-
λοκρισίας της επιστήμης και κανείς δε βγήκε να του
πεί ότι γελάνε και οι πέτρες. Στο διπλανό διάγραμμα
φαίνεται ο αριθμός των δημοσιευμένων επιστημονι-
κών σελίδων ανά έτος. Βλέπουμε ότι η επιστήμη είναι
καθολική και κοινή, εκτός από όταν έχει πόλεμο,
οπότε “δεν έχουμε χρόνο για μαλακίες, τα κεφάλια
μέσα, φτιάχτε μπόμπες, εεε....επιστήμη εννοούμε”.

Πηγή: E. Bullard, “The effect of World War II on the
development of knowledge in the physical sciences”,
Proceedings of Royal Society A 342



Λίγα λόγια για το
Kόμμα 
ενός ελληνικού, 
λευκού και στρέιτ
λαού
Ο κύριος Kουτσούμπας, ο γ.γ. του κόμματος του λαού
έδωσε μια τηλεοπτική συνέντευξη στις 27.8.14 εν όψει της
ψήφισης του αντιρατσιστικού νομοσχεδίου, που μεταξύ
άλλων αφορούσε και το σύμφωνο συμβίωσης των ομόφυ-
λων ζευγαριών. Μεταξύ άλλων, λοιπόν, είπε:

«...[ η ομόφυλη σχέση] θεωρούμε ότι είναι προσωπική υπό-
θεση. Δεν είναι δημόσια και ούτε πρέπει να γίνει και με τέτοια
νομοθετική ρύθμιση όπως είναι το σύμφωνο συμβίωσης. [...]
γιατί μετά ανοίγει ένας δρόμος που αφορά το παιδί, το πώς
μεγαλώνει, τα πρότυπα που έχει.» 

Μας λέει, λοιπόν, ο αγαπητός γ.γ. ότι αν δεν είσαι στρέιτ
πρέπει να κρύβεσαι, να κάνεις ότι θέλεις στο κρεβάτι σου
αλλά να μην το δείχνεις και παραέξω, άλλωστε δεν πρέπει
να είναι δημόσια υπόθεση. Δηλαδή οι ανάγκες και οι επιθυ-
μίες σου και τελικά το ίδιο το άτομό σου θα πρέπει να είναι
αόρατα. Αυτό άλλωστε δεν είναι το αίτημα του λαού μας;
Αυτό δεν είναι που θέλουν να πουν οι τόσοι τραμπουκισμοί
και ξυλοδαρμοί ομοφυλοφίλων από την πλατεία Βαρνάβα
στις 22.8.14 όπου είχαμε δύο ομοφυλόφιλους στο νοσοκο-
μείο μέχρι τα τόσα περιστατικά στρέιτ-ελληνικής-ρατσιστι-
κής βίας στο γκάζι; Και τις ευαισθησίες για τα πρότυπα των
παιδιών πού τις πας; Λες και η gay σεξουαλικότητα είναι ζή-
τημα καλών η κακών προτύπων και όχι ζήτημα επιθυμίας.
Αλλά τί να κάνουμε αφού μας το ‘χουν πει ένα κάρο φορές:
το Κκε είναι το κόμμα του λαού, των λαϊκών οικογενειών

Για να υπερασπιστούμε εμείς τον Σύριζα σημαίνει ότι
παίχτηκε μεγάλη μαλακία. Νιώθουμε πάρα πολύ
άσχημα να αναγκαζόμαστε να μη μιλάμε ενάντια στο
μελλοντικό κράτος. Αλλά έλα που το ομοφοβικό αφι-
σάκι του ΚΚΕ για τον Τσίπρα μας ανάγκασε να το κα-
τεβάζουμε όπου το βρούμε...

(ναι, αυτών με το σπιτάκι και το εξοχικούλι τους1) και επο-
μένως είναι λογικό ότι τα σκατά αυτού του λαού θέλει να
μας ταΐσει. 

Έλα όμως που οι φίλοι και οι φίλες μας, οι συντρόφισσες
και οι σύντροφοι μας δεν είναι κατ’ ανάγκην ούτε στρέιτ,
ούτε Έλληνες, ούτε λευκοί και έχουμε μόνο ο ένας τον άλλο
για να την παλέψουμε στον κοινωνικό πόλεμο που παίζεται
κάθε στιγμή γύρω μας. Και αν αφιερώνουμε τόσα λόγια για
να καταλήξουμε σε ένα αρκετά παλιό συμπέρασμα, ότι το
Κκε μας είναι σίγουρα κάτι εχθρικό το κάνουμε γιατί η μα-
τσίλα του Κκε δε σταματά στις τηλεοπτικές συνεντεύξεις,
αλλά είναι μια γλώσσα που τη μιλά ακόμα και εδώ, σε αυτές
τις σχολές. Και δεν έχουμε κανένα λόγο να αφήσουμε χώρο
στην καθαρότητα τους να πνίγει κάποιους και κάποιες που
έχουν ήδη μπόλικους μαλάκες απέναντί τους,

1:”Δεν είμαστε σε προηγούμενους αιώνες, ο κόσμος έχει ένα
σπίτι και ένα εξοχικό που το έχει για τις μέρες της ξεκούρασης.”,
στην ίδια συνέντευξη του Κουτσούμπα



καθαρ
οι τοιχοι

και η μυρωδιά του πτώματος

Το ότι το πανεπιστήμιο δεν είναι στα καλά του είναι φανερό. Το οτι εδώ και πολύ καιρό ο παλιός
του ρόλος έχει σαπίσει το καταλαβαίνεις από τη μυρωδιά. Τώρα λοιπόν το κοινωνικό συμβόλαιο
της μεταπολίτευσης καταρρέει. Τώρα που οι κρατικές δομές, όπως το σχολείο, το νοσοκομείο, ο
ΟΑΕΔ, κτλ στρατιωτικοποιούνται θυμίζοντας όλο και περισσότερο μηχανισμούς ελέγχου πρέπει
και το πανεπιστήμιο να αλλάξει προκειμένου να ανταπεξέλθει στις νέες απαιτήσεις.  Και η αλήθεια
είναι ότι προσπαθεί. Το βλέπεις ακόμα και  από τα μικρά. Να, για παράδειγμα τον τελευταίο καιρό
στους τοίχους του μαθηματικού παίζει μάχη. Το ασπρίζουν, γράφουμε παντού, το ξαναασπρίζουν
και ξαναγράφουμε παντού. Κοίτα να δεις αξία που απέκτησαν ξαφνικά οι άσπροι τοίχοι, τόσο που
στην εποχή του κρίση-δεν-υπάρχουν-λεφτά σπαταλάτε εβδομαδιαία τόσα για μπογιές. 

Βέβαια και εμείς που επιμένουμε να γράφουμε στους τοίχους δεν το κάνουμε επειδή είμαστε αχαΐ-
ρευτοι και δεν πάμε για μάθημα (ή τουλάχιστον όχι μόνο για αυτό). Το να βρίσκονται οι σκέψεις
και οι απόψεις μας σε κοινή θέα σημαίνει πολλά και πάνω απ’ όλα είναι ένας τρόπος να διεκδικούνε
χώρο μειοψηφίες σαν εμάς μέσα σε ένα φουλ ασφυκτικό περιβάλλον. Ασφυκτικό γιατί μέσα στα
αμφιθέατρα και τα εργαστήρια φανεροί είναι μόνο οι καριερίστες, αυτοί που είναι έτοιμοι να πα-
τήσουν πάνω σε πτώματα προκειμένου να ανελιχθούν, αυτοί που είναι ανταγωνιστικοί. Και εμείς
που χρόνια τώρα μυρίζουμε αυτή τη σαπίλα δε θέλουμε να νιώθουν μόνες και μόνοι, όσες και
όσοι μοιράζονται τα ίδια συναισθήματα με εμάς. Για αυτό και οργανώνουμε το αντίθετο με λόγια
και με πράξεις, για αυτό θέλουμε τους τοίχους δικούς μας, για μην ειναι αυτοί που συνηγορούν
στο φασισμό που χτίζεται οι μόνοι που μπορούν να μιλούν.

Βέβαια κάπου εδώ θα μας πείτε (και θα ‘χετε και δίκιο) ότι και τα φυτά έχουν ανάγκες. Ότι και τα
φυτά έχουν δικαίωμα να έχουν λόγο στο πώς πρέπει να είναι οι τοίχοι της σχολής. Για αυτό και
εμείς σε μια ένδειξη των δημοκρατικών μας συναισθημάτων προτείνουμε να αφήσουμε έναν τοίχο
της σχολής χωρίς συνθήματα και ας το βάψουν τα φυτά σε όποια μονοχρωμία αγαπάνε. Έτσι ρε
παιδί μου για να μη γκρινιάζουν όλη μέρα στα φέισμπουκς και τα ίντερνετς και χάνουν χρόνο από
τη μόρφωση!
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Καλά, εμείς τις ασπίδες
τι τις θέλουμε; Πανεπι-
στήμιο κοινωνικών και
πολιτικών επιστημών δεν
είμαστε; Γι' αυτό ακριβώς τις θέ-

λουμε...

Κάθε Δευτέρα 12-2 μπορείτε να βρείτε κάποι-
ους από μας στο τραπεζάκι μας (εναλλάξ στο
διάδρομο του Φυσικού και στο κυλικείο του
Χημικού), μαζί και τα έντυπα που διακινούμε.
Επίσης μετά τις 2 θα μπορείτε να μας βρείτε
στον χώρο μας, στην είσοδο του ΑΜΦ22 στο
Μαθηματικό.
Αν παρ’ όλα αυτά δε μας πετύχετε, στείλτε μας
mail στο: 
arnitikesepistimes@gmail.com

Angela Davis
Γυναίκες, Φυλή και Τάξη

/νέα έκδοση από την
ομάδα γυναικών Μιγάδα
και το Αρχείο71/

ΤΙ ΕΧΕΙ ΠΙΣΩ ΑΠO ΤΑ ΕΔΡΑΝΑ; 
ΜΠΑΤΣΟΥΣ!

ε και τι να είχε, λουλούδια;

Δεν ξέρουμε αν το προσέξατε κι εσείς, αλλά εμάς μας
φαίνεται ότι ένας καινούριος άνεμος έχει αρχίσει να φυ-
σάει τελευταία στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Κι όλες οι βε-
βαιότητες πάνω στις οποίες είχε στηριχτεί αυτός ο ναός
της γνώσης, καθώς ήταν χτισμένες στην άμμο, έχουν ξε-
κινήσει να καταρρέουν.

Σκεφτείτε για παράδειγμα τους αριστερούς καθηγητές
μας. Πάνε δεκαετίες που έχουν στρογγυλοκαθίσει στο
θρόνο απ' όπου πηγάζει η παραγωγή της επιστημονικής
αλήθειας, κι όχι τυχαία. Το ελληνικό κράτος τους είχε πα-
ραχωρήσει την περίοπτη αυτή θέση κι έχει εγγυηθεί για
την αυθεντία των λόγων τους αρκεί οι λόγοι αυτοί να 'ναι
όπως τους παραγγέλνει. Ε λοιπόν, τελευταία δεν δείχνουν
και τόσο σίγουροι:  αυτή ακριβώς η εγγύηση, οι ροές κρα-
τικού χρήματος δηλαδή που εξασφάλιζαν ότι κάθε
μπούρδα που λένε θα γίνεται δεκτή με χειροκροτήματα,
φαίνεται να έχει στερέψει. Τώρα πια δεν έχει χειροκρο-
τήματα, έχει μόνο μπούρδες.

Απ' την άλλη αυτό που συμβαίνει, δεν είναι μια περίπτωση
ξηρασίας. Οι ροές χρήματος υπάρχουν και έχουν αρχίσει
να βρίσκουν το δρόμο τους προς τους καινούριους απο-
δέκτες. Εκείνοι είναι κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα της
εποχής μας, έτοιμοι να παράξουν επιστημονική αλήθεια
για καιρούς κρίσης, φασισμού και πολέμου. Μην απορείτε
λοιπόν: όσο περισσότερο τα αφεντικά θα κοιτάνε να πα-
τήσουν στο λαιμό των εργατών για να τη βγάλουν καθαρή,
τόσο περισσότερο θα γράφονται μεταπτυχιακά για να δια-
βαστούν από μπάτσους· όσο περισσότερο ο πόλεμος θα
πλησιάζει στο κατώφλι, τόσο περισσότερο θα δημιουρ-
γούνται θέσεις για καραβανάδες και στρατόκαυλους. Το
αιώνιο αίτημα των φοιτητικών παρατάξεων επιτέλους δι-
καιώθηκε: το πανεπιστήμιο εξελίσσεται! Κι όσο περισσό-
τερο χάσκουμε με το στόμα ανοιχτό, έκπληκτοι “που
φτάσαν τα πράγματα ως εδώ”, τόσο περισσότερο θα εξε-
λίσσεται σε βάρος μας.

Unfair Play
αυτόνομη πολιτική ομάδα φοιτητών στην Πάντειο

omada.unfairplay@gmail.com
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