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Φοιτητιλίκι. Μια φάση που τα προηγούμενα χρόνια χα-
ρακτηριζόταν από όλους «γαμάτη». Εποχές που έφτια-
ξαν τη φιγούρα του φοιτητή που θα κοιτάει 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 ανέλιξης παράγει πειθαρχία. Μπό-
λικη πειθαρχία. Και παράγει και την αίσθηση ότι δεν
έχεις τίποτα κοινό με αυτούς που είναι στον πάτο, προς
θεού, εσύ είσαι φοιτητής!

Εποχές που τέλειωσαν, όμως. Και αντί να μιζεριά-
σουμε, όπως κάνουν όσοι πιστεύουν 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
συμφοιτητές μας που θέλουν να γίνουν τα μελλοντικά
αφεντικά μας, από την άλλη εμείς που όχι μόνο δεν
έχουμε καμία τέτοια πιθανότητα, αλλά μας φαίνεται σι-
χαμερή 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 πα-
ράξουμε 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;  

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

intro edito

Το προηγούμενο έτος κολλήσαμε στις σχολές μας μια αφίσα.
Το κεντρικό θέμα της αφίσας ήταν τα πετρέλαια του νοτια-
νατολικού Αιγαίου. Η αλήθεια είναι πως το θέμα δεν μας κέν-
τρισε το ενδιαφέρον τυχαία. Ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων και
θεσμών (από τον ελληνικό τύπο μέχρι καθηγητές στο Γεωλο-
γικό) είχε βαλθεί να μας μιλάει για το πόσο «πετρελαιοπι-
θανή» είναι η νοτιοανατολική Μεσόγειος, για το πόσο θα
τονωθεί η ελληνική οικονομία μόλις «καταφέρουμε να εξορύ-
ξουμε» και άλλα τέτοια. Η αφίσα που κολλήσαμε προσπά-
θησε να μην επικεντρωθεί σε προβλέψεις για το αν υπάρχουν
ή όχι τα πετρέλαια, για το αν «θα σωθεί  το ελληνικό έθνος
απ' την κρίση» και άλλα γραφικά. Αυτό που υποστήριζε ήταν
ότι τα πετρέλαια του Αιγαίου που κατέκλυσαν τον δημόσιο
λόγο, εκφράζουν μια κρατική στρατηγική του ελληνικού κρά-
τους, που σκοπό έχει να ισχυροποιήσει τη θέση του απέναντι
στην Τουρκία. Ας κάνουμε μια μικρή παύση εδώ.
Όπως έχει επαναδιατυπωθεί και αλλού, το τουρκικό κράτος
αντιμετωπίζει προβλήματα εσωτερικής συνοχής, τόσο σημαν-
τικά που απειλούν την ύπαρξή του. Είναι αλήθεια πως ο διαρ-
κής πόλεμος στη γειτονική Συρία και η ύπαρξη μιας
κουρδικής οντότητας στο εσωτερικό του που ζητά να αυτο-
νομηθεί δεν είναι και ο πιο ευχάριστος συνδυασμός για ένα
καπιταλιστικό κράτος.  Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης
και της διαρκούς διαμάχης φραξιών στο εσωτερικό του απο-
τελεί και το περίφημο πραξικόπημα. 
Το «ταπεινό» ελληνικό κράτος δε μένει αμέτοχο σε αυτή τη
διαδικασία αποσταθεροποίησης. Προσπαθεί να ασκήσει
πίεση στο τουρκικό με όποιο μέσο μπορεί – ανάλογα με τα
επιμέρους συμφέροντά του. Εμείς λέμε: η δημόσια συζήτηση
για τα πετρέλαια του ελληνικού κράτους στα σύνορα με την
Τουρκία είναι κομμάτι αυτής της πίεσης. Η «ύπαρξή» τους
έπρεπε να εμπεδωθεί. Η σημασία τους έπρεπε να θεωρείτε
ύψιστη. Αυτός είναι ο λόγος που τα media μίλαγαν ακατά-
παυστα για αυτά. Αυτός είναι ο λόγος που οι καθηγητές μας
έγιναν θερμοί οπαδοί της «πετρελαιοπιθανότητας».

Ωδή στην 
πετρελαιοπιθανότητα
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Όμως, τους τελευταίους μήνες έχουμε παρατηρήσει ότι τα πετρέλαια που τόσο μας
έπρηζαν για τη σημασία τους, έχουν εγκαταλείψει το δημόσιο λόγο. Τι έγινε; Πως
είναι δυνατόν τα τόσο σημαντικά πετρέλαια του Αιγαίου μέσα σε διάστημα λίγων
μηνών να μην αναφέρονται καν; Κι όμως είναι δυνατό. Γιατί για το ελληνικό κράτος
σημασία δεν έχει η ύπαρξη κοιτασμάτων, αλλά η κυριαρχία του στην περιοχή της
ανατολικής Μεσογείου. Η ύπαρξη πετρελαίων και η διαμάχη γύρω από την ιδιοκτησία
τους είναι μια τακτική επιλογή, από τις πολλές που έχει στο οπλοστάσιό του, όπως
όταν μιλάει για εναέριες παραβιάσεις, όπως όταν αναφέρεται στην αποκλειστική οι-
κονομική ζώνη (αοζ) ή στο προσφυγικό ζήτημα. Όλα αυτά αποτελούν μέρος της
γλώσσας που χρησιμοποιεί το ελληνικό κράτος για να μιλήσει για την εξωτερική πο-
λιτική του. 
Η στρατηγική της ασφυκτικής πίεσης απέναντι στο Τουρκικό κράτος παραμένει. Αν-
τίστοιχα, και για εμάς το θέμα δεν είναι αν τα κοιτάσματα του Αιγαίου είναι υπαρκτά
ή ανύπαρκτα, ούτε αν ο «μαύρος χρυσός θα μας σώσει» (από ποιόν; από τα αφεντικά
μας;). Αυτό που μας αφορά είναι ότι η στρατηγική του ελληνικού κράτους για την
εξωτερική του πολιτική βρωμάει μπαρούτι. Και μεις, καμία όρεξη δεν έχουμε να συ-
στρατευτούμε με αυτή!

Νέα έκδοση από το Αρχείο 71
και το Τεφλόν
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2η γενιά στα ελληνικά πανεπιστήμια:
Συζήτηση με το Γιον, φοιτητή στο ΕΚΠΑ

Λοιπόν Γιον, εσύ είσαι φοιτητής στο ΜΙΘΕ, ε;

Έτσι λέω!

Και για πες, πόσον καιρό είσαι στην Ελλάδα;

Λοιπόν, κοίτα, εγώ ήρθα το 1996 εδώ πέρα, ήμουνα πόσο; 18
μηνών. Οπότε τώρα είμαι 20 χρόνια σχεδόν.

Και έμαθες εύκολα τη γλώσσα;

Ε ναι, πιο εύκολα έμαθα τα ελληνικά παρά τα αλβανικά. Αλβα-
νικά ας πούμε δεν ξέρω και πολλά

Στο σχολείο πόσα παιδιά από την Αλβανία ήσασταν;

Γενικά λίγοι, στο γυμνάσιο ήμασταν λίγο περισσότεροι. Αλλά
και πάλι εμείς ήμασταν η εξαίρεση. Στα άλλα σχολεία της πε-
ριοχής ήταν φίσκα.

Κι από τους μετανάστες του σχολείου, πόσοι περάσατε στο
πανεπιστήμιο; 

Ρε φίλε, είτε το πιστεύεις είτε όχι, μόνο εγώ πέρασα κάπου. 

Κι εμείς γενικά μια τέτοια εντύπωση είχαμε. Ότι ενώ στα
σχολεία είναι αρκετοί μετανάστες 2ης γενιάς, λίγοι από αυ-
τούς είναι που καταλήγουνε στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Κοίτα να δεις, οι περισσότεροι το γράφουνε, δεν είναι ότι ασχο-
λούνται με αυτό. Πρέπει να δουλεύουνε, πρέπει τό ‘να, πρέπει
τ’ άλλο και δεν έχουνε καιρό να ασχοληθούν με διαβάσματα
και τέτοια.

Ταξικότητα της εκπαίδευσης το λεν τούτο. Ούτε “αδυναμία
προσαρμογής στη γλώσσα”, ούτε άλλες τέτοιες μαλακίες.
Και εσύ πέρασες στο ΜΙΘΕ;

Πέρασα στην αρχή στο Γεωλογικό, έκατσα ένα χρόνο αλλά
επειδή είχε πολλά εργαστήρια και εγώ χρειαζότανε να δου-
λέψω, άλλαξα και πήγα ΜΙΘΕ με δέκα τοις εκατό τον επόμενο
χρόνο. 

Και να σου πω, στο ΜΙΘΕ υπάρχουν άλλοι μετανάστες;

Ε υπάρχουνε δύο τρεις. Γενικά στο έτος μου παίζει οι 4 να είναι
από άλλη χώρα.  

Ελάχιστοι, δηλαδή, σε σχέση με το τι παίζει στα σχολεία. Γε-
νικά εσύ πατάς σχολή ή με τη δουλειά κι αυτά δεν προλαβαί-
νεις;

E, όχι, έχω να πατήσω… βασικά δεν έχω πατήσει και καθόλου
στη σχολή. Τα ωράρια που δουλεύω δε μου το επιτρέπουν, ή
και να μου το επιτρέπουν μετά είμαι πάρα πολύ κουρασμένος
οπότε δεν πάω.

Χρωστάς πολλά;

Χρωστάω… 18 στα 25.

Έλα ντάξει, καλά είσαι! Τώρα τι δουλειά κάνεις;

Τώρα είμαι ντελιβεράς, αυτό το μαγικό επάγγελμα!

Να σε ρωτήσω, από τους μετανάστες στο σχολείο σου, αν
έχετε κρατήσει επαφή, οι περισσότεροι ξέρεις τι κάνουν
τώρα στη ζωή τους;

Στο προηγούμενο έντυπο λέγαμε για τη 2η γενιά μεταναστών στην Ελλάδα και για το γεγονός ότι είναι αό-
ρατη στα ελληνικά πανεπιστήμια. Σχετικά παραθέτουμε τη συζήτηση που είχαμε με ένα από τα παιδιά που αν
και ζουν στην Ελλάδα σχεδόν από γεννησιμιού τους, δεν έχουν μπλε ταυτότητα, έχουν όμως φοιτητικό πάσο.
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Ε όσους βλέπω δουλεύουν. Οι περισσότεροι έχουν γίνει ντε-
λιβεράδες, μερικοί δουλεύουν σε αποθήκες, αυτά είναι οι δου-
λειές που κάνουν συνήθως. Όλοι όμως δουλεύουνε. 

Με τα χαρτιά τι φάση παίζει; Πρέπει να τα ανανεώνεις,
έχεις…;

Κοίτα μέχρι τα 21 σου δίνει ο νόμος να είσαι εξαρτημένο
μέλος. Οπότε αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται να ανανεώνεις
κάθε χρόνο τα χαρτιά σου μέχρι τα 21. Αυτό κάθε χρόνο θέλει
λεφτά. Και θέλεις κι ασφάλιση. Η ασφάλεια πάει 150 ευρώ συν
τα χαρτιά άλλα 150, σύνολο 300. Δηλαδή, οι γονείς μου για
τα τέσσερα άτομα της οικογένειας πληρώνανε 1200 ευρώ το
χρόνο! Τώρα που είμαι 21 βγάζω χαρτιά 5ετίας.

Η σχολή σε έχει βοηθήσει καθόλου με τα χαρτιά;

Η σχολή απλά σε βοηθάει να γλυτώσεις την ασφάλεια. Επειδή
έχεις το δικαίωμα να έχεις φοιτητική ασφάλιση, αυτό μετράει
σαν ασφάλεια γενικά, οπότε δε χρειάζεται να κάνεις ιδιωτική.

Κι ο αδερφός σου έχει χαρτιά;

Ναι, έχει χαρτιά. Αυτός όταν τελείωσε το σχολείο δεν πέρασε
κάπου και μέχρι τα 21 πήγαινε και γραφόταν κάθε χρόνο Σιβι-
τανίδειο. Εκεί πέρα απλά πας και γράφεσαι, δε νοιάζεται κα-
νένας αν πατάς ή όχι. Και παίρνεις χαρτιά επειδή μετράει σα
να είσαι σχολείο. Μέχρι τα 21. Τώρα ο αδερφός μου είναι 24.
Για τα επόμενα δύο τουλάχιστον χρόνια είναι καλυμμένος. Ε,
μετά ή θα χρειαστεί να βρει δουλειά που να έχει ένσημα ή θα
πρέπει να κάνει αυτό το κόλπο πάλι με ιδιωτικές ασφαλίσεις. 

Με τα πολιτικά γενικά ασχολείσαι;

Ναι. Πιο μικρός ήμουνα φάση διαβάζω λίγο από δω, λίγο από
κει. Μετά στα 18 πέρασα λίγο από την αριστερά. Είδα λίγο τι
παίζει εκεί πέρα, δε μου έκανε, και από τα 18 μου ασχολούμαι
φουλ. 

Μέσα στη σχολή σου είσαι πουθενά;

Ε όχι, στη σχολή μου δεν υπάρχει κάτι που να με τραβάει να
ασχοληθώ, δεν πολυπατάω κιόλας, δεν έχω κοινωνικές επα-
φές. Στη γειτονιά είναι εμένα η ζωή μου, όχι στη σχολή. Στη
γειτονιά ασχολούμαι, που υπάρχει κι ένας αντιφασιστικός πυ-
ρήνας. 

Και πως τα βλέπεις τα πράγματα; Θα συνεχίσεις με το παπί,
ή θα κάνεις άλλη καριέρα;! 

Κοίτα, η λογική λέει ότι κάτι τέτοιο είναι το μέλλον μου, μία
παπί, μια αποθήκη, κάτι τέτοιο. Εγώ με τη σχολή θέλω να συ-
νεχίσω, όχι με σκοπό ότι θα γίνω κάτι από κει μέσα, απλά
επειδή μου φαίνεται ενδιαφέρουσα. Τώρα, το τι θα γίνει, η λο-
γική λέει παπί. Και τι άλλο να κάνω, μου λες;
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Από την έλευση του Σύριζα κι έπειτα, έχει δημιουρ-
γηθεί μια καινούρια γλώσσα. Μια γλώσσα που δε μιλάει
για παρανομοποιημένους μετανάστες, αλλά για πρόσφυ-
γες· μια γλώσσα που δε μιλάει για στρατόπεδα συγκέν-
τρωσης, αλλά για χοτσποτ ή δομές φιλοξενίας ή κέντρα
πρώτης υποδοχής ή όπως-σκατά-κι-αν-το-πουν· μια
γλώσσα που δε χωράει πλέον εξεγέρσεις των μετανα-
στών στα στρατόπεδα, αφού απ’ ό,τι μας λένε οι μετα-
νάστες απλά «τσακώνονται μεταξύ τους». Στο
τέλος-τέλος μια γλώσσα που έχει αποφασίσει ότι όλη η
ελληνική κοινωνία αποτελείται από ανθρωπιστές που κό-
πτονται για το δικαίωμα των μεταναστών να έχουν έναν
παιδοψυχολόγο στο πλευρό τους. 

Η κρατική στρατηγική για τη μετανάστευση είναι μια
πολιτική για την εργατική τάξη στην Ελλάδα. Και είναι
ίδια και απαράλλαχτη τα τελευταία 25 χρόνια. Αυτό που

άλλαξε επί Σύριζα είναι το ότι οι διάφοροι αριστεροί
γιατροί, δάσκαλοι, κοινωνιολόγοι, διερμηνείς, μκο, επαγ-
γελματίες ανθρωπιστές, κλπ διεκδίκησαν και κέρδισαν
από τους μπάτσους και τους φίλους των μπάτσων ένα
μέρος της όλο και μεγαλύτερης πίτας της διαχείρισης
των μεταναστών. Γιατί η μέθοδος «κοίτα που πάει το
χρήμα και θα καταλάβεις» δε μας έχεις απογοητεύσει
ποτέ. Και το ευρωπαϊκό χρήμα αυτή τη στιγμή ρέει ακα-
τάπαυστα προς τις διάφορες μκο που αναλαμβάνουν να
παρέχουν στους πρόσφυγες από κουβέρτες μέχρι ψυχο-
λόγους. Οι διάφοροι ευαίσθητοι που ξεκινούν να προ-
σφέρουν εθελοντική βοήθεια και γρήγορα αποκτούν
έμμισθη θεσούλα έχουν γίνει σύνηθες φαινόμενο. Η κρα-
τικοποίηση της κοινωνίας έχει προσφέρει επαγγελματική
διέξοδο σε μια μερίδα της μεσαίας τάξης που μέχρι πρό-
τινος δεν ήξερε τι να κάνει μέσα στην κρίση.

Γιατί δεν πάμε 
κουβέρτες
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Εμείς, τώρα, ούτε ανθρωπιστές είμαστε, ούτε με-
σαία τάξη, ούτε κυνηγάμε καριέρα· είμαστε μια αυτό-
νομη πολιτική ομάδα. Εμείς δεν είμαστε στο πλευρό των
μεταναστών ούτε από πρόσκαιρο συμφέρον, ούτε για λό-
γους ανθρωπισμού, αλλά λόγω κοινών ταξικών συμφε-
ρόντων. Κι αυτός είναι ο λόγος που δεν ψαρώνουμε με
το όψιμο ενδιαφέρον του κράτους και των διαφόρων μκο
για τους πρόσφυγες. Γιατί καταλαβαίνουμε πολύ καλά
ότι η ταξική αλληλεγγύη είναι εντελώς άλλο πράγμα από
τη μπάτσικη διαχείριση των μεταναστών εργατών που
προωθεί ο Σύριζα και οι φίλοι του.

Φυσικά καταλαβαίνουμε ότι, ακόμα κι αν δεν είσαι
wannabe-κράτος, είναι πολύ εύκολο να πέσεις στη
λούπα «να πάω ή να μην πάω κουβέρτες». Πολλές φορές
τέτοια ζητήματα φαντάζουν τεράστια. Εμείς από τη
μεριά μας λέμε ότι δεν αρμόζει σε φιγούρες σαν τις

δικές μας να συμμετέχουμε στη διαχείριση που επι-
φυλάσσει το κράτος μας στους μετανάστες. Υπάρχουν
πολύ καλύτερες δουλειές για ανθρώπους σαν και του
λόγου μας: η ανάδειξη των κρατικών στρατηγικών για τη
μετανάστευση και της συνέχειάς τους με ή χωρίς Σύριζα·
η επίθεση στην ιδεολογική ηγεμονία αυτών των στρατη-
γικών· η φυσική σύγκρουση με τους φασίστες στις γει-
τονιές και τις σχολές μας· το σπάσιμο των διαχωρισμών
στο εσωτερικό της εργατικής τάξης· η ανάδειξη της πα-
ρανομοποίησης των μεταναστών εργατών.

Άλλωστε οι μετανάστες στα διάφορα χοτσποτ ή
δομές φιλοξενίας ή κέντρα πρώτης υποδοχής ή όπως-
σκατά-κι-αν-το-πουν-το-στρατόπεδο-συγκέντρωσης δε
ζήτησαν και ποτέ ούτε ανθρωπιστές ούτε κουβέρτες
ούτε τα παλιά μας τα παπούτσια. Να πάψει το καθεστώς
παρανομοποίησής τους ζητάνε. Ζητάνε χαρτιά.

(και γιατί έχουμε σημαντικότερα 
πράγματα να κάνουμε)
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μαγισσεσ εναντιον επιστημονων

Ασχέτως των μύθων περί προόδου, αντικειμενικότητας, ου-
δετερότητας και όσων άλλων υποστηρίζουν οι πιστοί υπη-

ρέτες της μέσα στα αμφιθέατρα, η επιστήμη έχει ταξικό
πρόσημο. Ένα τρανταχτό παράδειγμα είναι το πώς το κράτος
και η άρχουσα τάξη, με όπλο την επιστήμη, προσπάθησαν (και
προσπαθούν) συστηματικά να μελετήσουν και να υποτάξουν
το γυναικείο σώμα, να στερήσουν τη γνώση απ’ τις γυναίκες
γύρω από αυτό και να δομήσουν ένα σύνολο ικανών τρόπων
πειθάρχησής τους. Όχι τυχαία βέβαια η επιλογή του γυναικείου
σώματος, αφού ελέγχοντας αυτό, ουσιαστικά ελέγχεται η ανα-
παραγωγή της τάξης μας.

Πίσω λοιπόν στο 15ο αιώνα, ξεκινάει κάτι που ίσως ξέρετε
ως «κυνήγι μαγισσών» και συνεχίζεται ως και το 18ο αιώνα.

Σε Αγγλία, Γερμανία και Γαλλία, χιλιάδες γυναίκες δολοφο-
νούνται με τις κατηγορίες της χρήσης φυσικών σκευασμάτων,
της έκτρωσης και της αντισύλληψης. Είμαστε σε μια περίοδο
που ο νεοσύστατος καπιταλισμός προσπαθούσε να επιβάλλει
νέους ρόλους δομώντας μια εργατική τάξη ικανή να τον υπη-
ρετήσει: άντρες «ελεύθερους» εργάτες και γυναίκες αφοσιω-
μένες στην αναπαραγωγή της συγκεκριμένης εργατικής
δύναμης. Οι «μάγισσες»’, απ την άλλη, ήταν γυναίκες με γνώ-
σεις και κύρος, ασύμβατες με τα νέα κοινωνικά προτάγματα,
και άρα έπρεπε είτε να πειθαρχηθούν είτε να εξοντωθούν. 
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Σύμφωνα με τη Silvia Federici, σημαντικότερο κίνητρο για
το κυνήγι μαγισσών ήταν η ανάγκη των ευρωπαικών ελίτ

να ξεριζώσουν έναν ολόκληρο τρόπο ζωής, ιδιαίτερα απει-
λητικό για την κοινωνική και πολιτική τους εξουσία.1 Tην ίδια
στιγμή είχε αρχίσει να οικοδομείται ένα σύνολο επιστημονι-
κών γνώσεων, με κύριους εκπροσώπους τον Καρτέσιο και
το Νεύτωνα κ.α. Σε αυτό, αλλά και στη μαζική εξόντωση των
γυναικών θεραπευτριών, βρήκε πάτημα για να αναπτυχθεί η
λεγόμενη επαγγελματική ιατρική. Με άλλα λόγια, αυτό που
συνέβη ήταν ο βίαιος τερματισμός μιας διαδικασίας όπου
πολλές γυναίκες εξέλισσαν και μεταβίβαζαν από γενιά σε
γενιά εμπειρικές γνώσεις για τα βότανα και τη θεραπεία. Στη
θέση της ήρθε μια νέα επιστήμη, οικονομικά απρόσιτη και
ξένη προς τους εργάτες.2 Να σημειωθεί πως, αντίθετα με
τις θεωρίες του Διαφωτισμού που θέλουν την ανάπτυξη της
επιστήμης να ορθολογικοποιεί τον κόσμο και να λήγει το κυ-
νήγι, ούτε επιστήμονες όπως ο Νεύτωνας, ούτε οι δικαστές
που σταμάτησαν τις δίκες αμφισβήτησαν τη μαγεία.3

Κατά τη μετάβαση στο 19ο αιώνα,  μια μάχη διεξαγόταν
μεταξύ γυναικολόγων, οι οποίοι προσπαθούσαν να κα-

θιερωθούν ως θεραπευτές των μεσαίων στρωμάτων, και των
λαϊκών θεραπευτών, θεραπευτριών και μαιών. Προφανώς,
οι γιατροί υπερείχαν σε διασυνδέσεις, πόρους, και δυνατό-
τητα επικίνδυνων πολλές φορές πειραματισμών σε γυναίκες
της κατώτερης (και όχι μόνο) τάξης. Έτσι επιβλήθηκαν στις
ΗΠΑ νόμοι για την απαγόρευση και ποινικοποίηση όσων δεν
ήταν άντρες γιατροί. Γυναίκες και εργάτες απάντησαν, συμ-
μετέχοντας στο Λαϊκό Κίνημα Υγείας (1830-40), ένα κίνημα
με συνείδηση του ελέγχου και καταστολής που προσπα-
θούσε να επιβληθεί στην τάξη τους με πρόσχημα την «επι-
στημονικότητα» των νέων τεχνικών. Είχε δηλαδή ξεκάθαρα
πολιτικό και ταξικό χαρακτήρα και διεκδικούσε η ιατρική να
παραμείνει «λαϊκή», δηλαδή από τους εργάτες για τους ερ-
γάτες. Παρά τις επιτυχίες του κινήματος, όπως η ανάκληση
των νόμων, οι μαίες σταδιακά απαγορεύτηκαν, οι γυναίκες
παρέμειναν αποκλεισμένες απ’ τις ιατρικές σπουδές και το
μονοπώλιο των γατρών καθιερώθηκε.

Γύρω στα μέσα του 20ου αιώνα, εν μέσω παγκόσμιου πο-
λιτικού αναβρασμού, πολλές γυναίκες είχαν αρχίσει να

αισθάνονται την ιδιαίτερη καταπίεση στα πλαίσια ενός συ-
στήματος που εγκλώβιζε μεγάλο μέρος τους στα νοικοκυριά
τους. Γι αυτό και οργανώθηκαν ξανά, συνειδητοποιώντας τις

πειθαρχήσεις που τους επιβάλλονταν από την πατριαρχική
κοινωνία όπου ζούσαν και αντιστεκόμενες σε αυτές. Έτσι μί-
λησαν για τη διαρκή επίβλεψη και παθολογικοποίηση των
σωμάτων τους από το γυναικολόγο, υποστήριξαν πως η μη-
τρότητα πρέπει να αποτελεί επιλογή τους και διεκδίκησαν
ασφαλεις τρόπους αντισύλληψης και νομιμοποίηση των
εκτρώσεων, θέματα που παραμένουν ανησυχητικά επίκαιρα.
Επιπλέον, συνειδητοποίησαν ότι πάρα πολλές γυναίκες νιώ-
θουν αποξενωμένες από το σώμα τους, γνωρίζουν λίγα
γύρω απο τη σεξουαλικότητα και τη φυσιολογία τους και συ-
νεπώς νιώθουν φοβισμένες ή απόλυτα εξαρτημένες από το
γιατρό τους. Περνώντας στην πράξη, δημιούργησαν ομάδες
συζήτησης, πληροφόρησης και αυτομόρφωσης, απέκτησαν
γνώσεις για τα σώματά τους και δημιούργησαν κλινικές πα-
ράνομων εκτρώσεων.

Οαπόηχος της ήττας των φεμινιστικών κινημάτων και της
αφομοίωσης πολλών απ’ τα αιτήματά τους είναι παρών

σήμερα. Η απουσία μαχητικού φεμινιστικού λόγου και πρα-
κτικής αφήνει χώρο στην επίθεση ενάντια στο γυναικείο
φύλο και την τάξη μας να συνεχίζεται, χωρίς πολλές φορές
να γίνεται καν αντιληπτή. Κι εμείς, οι «εκκολαπτόμενοι επι-
στήμονες» που λένε κι οι καθηγητές μας, καλούμαστε να πά-
ρουμε μέρος στο σύγχρονο κυνήγι μαγισσών.4 Ε, εμείς δεν
ψηνόμαστε, γιατί η επίθεση στοχεύει ακριβώς τους εαυτούς
μας.

1. Silvia Federici, Ο Κάλιμπαν και η Μάγισσα, εκδ. Εκδόσεις
των Ξένων, σελ. 171.
2. Ό.π. σελ. 168
3. Ό.π. σελ. 168. 
4. Βλ. Η επιστήμη στην υπηρεσία των σωματεμπόρων, Αρνητι-
κές Επιστήμες, τεύχος 5.

Βοηθητικά για το κείμενο μας φάνηκαν:
α) Ο Κάλιμπαν και η Μάγισσα της Sylvia Federici, για μια φεμι-
νιστική άποψη σχετικά με το κυνήγι μαγισσών 
β) η Εισαγωγή από το 2ο σεμινάριο της φεμινιστικής ομάδας
Μιγάδα, Η σύγκρουση των γυναικών με το γιατρό και την επι-
στήμη.
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Δεν καταλαβαίνετε τίποτα; Λογικό. Πρόκειται για ένα μαθη-
ματικό τύπο που υποτίθεται ότι βοηθάει στην πρόβλεψη και

πρόληψη μελλοντικών επιθέσεων τζιχαντιστών. Οι δημιουργοί
του σκίζουν τα ρούχα τους ότι είναι έγκυρος, καθώς ανακάλυ-
ψαν ότι πριν από μεγάλης κλίμακας επιθέσεις, όπως αυτή του
ISIS στο Κομπάνι, ο ρυθμός δημιουργίας μικρών ιντερνετικών
ομάδων που το υποστηρίζουν επιταχύνεται, πράγμα που απο-
δεικνύει την ερευνητική τους υπόθεση. Ή έτσι μας λένε.

Τι και αν η εγκυρότητά του τεσταρίστηκε και αποδείχτηκε
μόνο σε μια περίπτωση (βλ. Κομπάνι); Αυτοί επιμένουν ότι

το δημιούργημά τους τα σπάει. Και εδώ είναι που η φύση έρ-
χεται να παράσχει αδιάψευστα στοιχεία, καθότι ο αλγόριθμος
τους λαμβάνει σοβαρά υπόψη του ότι οι φίλοι των τρομοκρα-
τών κινούνται στο διαδίκτυο σαν τα χέλια. Κυριολεκτικά. Κοροΐ-
δεύετε, ε; Κοροΐδέψτε όσο θέλετε. Όταν τα γκρουπ τους τρώνε
ιντερνετικό πέσιμο από τους high tech πράκτορες, η συμπερι-
φορά τους
«μοιάζει με αυτό που γίνεται στα κοπάδια των ψαριών, τα οποία
ενώνονται και σκορπίζουν όταν εμφανισθεί ένας θηρευτής, αλλά
μετά ξαναενώνονται. Όχι όμως στο ίδιο σημείο όπου εμφανί-
σθηκε ο θηρευτής, αλλά σε διαφορετικά σημεία. Μόνο που αντί
για τη θάλασσα, αυτό συμβαίνει στο διαδίκτυο» 

Αυτό τουλάχιστον δήλωσε ο δόκτορας Τζόνσον, μέλος του
πρακτορο-ερευνητικού team και «ειδικός στη μελέτη του

φαινομένου της πολυπλοκότητας στη φύση και στην κοινωνία».2

Τώρα, πώς η αυξομείωση του αριθμού των φιλο-ΙSIS γκρουπ
και η σαν-να-ήταν-νερόφιδα ευελιξία τους την κρίσιμη ώρα του
ιντερνετικού πρακτορο-ντου βοηθάνε στην πρόβλεψη τρομο-
κρατικών επιθέσεων; Ε, δεν βοηθάνε ακριβώς. Ο παραπάνω
τύπος αδυνατεί να προβλέψει και να εμποδίσει οποιαδήποτε

τρομοκρατική ενέργεια, όμως μπορεί να εντοπίσει πότε οι συν-
θήκες είναι ώριμες για τέτοιες ενέργειες να πραγματοποι-
ηθούν. Τρέχα γύρευε, δηλαδή. Στατιστικά παπατζηλίκια με
εσάνς Τζέιμς Μποντ.

Αυτό γινεται όταν προσπαθείς να βάλεις τις σκέψεις, τα συ-
ναισθήματα, τις προσδοκίες, όλο το γαλαξία πραγμάτων

που επηρεάζουν τις πολιτικές (και όχι μόνο) επιλογές των αν-
θρώπων σε μια εξίσωση. Δε γίνεται τίποτα. Φυσικά, τι καλύτερο
μπορείς να περιμένεις από τύπους που προσπαθούν να συνδέ-
σουν και να αναλύσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά με βάση
την συμπεριφορά της τσιπούρας, έχοντας ως κύριο εργαλείο
τους την στατιστική;

Το πόσο άχρηστη μπορεί να είναι η στατιστική σε πολύπλο-
κες και ταχύτητα μεταβαλόμενες συνθήκες, το απέδειξαν οι

δημοσκοπήσεις πριν τις τελευταίες εκλογές στην Ελλάδα. Απέ-
τυχαν πανηγυρικά να προβλέψουν το τελικό αποτέλεσμα. 

Πίσω τώρα στους στους επιστημονικούς συνεργάτες του
πράκτορος Θου Βου. Αναμφίβολα, οι αλγόριθμοι τους είναι

για γέλια και για κλάματα. Το μόνο που τους απομένει είναι να
παρακαλούν τα κρατικά αφεντικά τους για περισσότερο χρήμα.
Ακόμη και αν βγάζει μάτι ότι το μόνο που μπορούν να προβλέ-
ψουν είναι οι θαλάσσιες μετακινήσεις κάποιας ομάδας από πέ-
στροφες. Ούτε και γι’ αυτό, βέβαια, δεν μπορεί να είναι κανείς
σίγουρος.

Πράκτορες, Αλγόριθμοι, ΤΖΙΧΑΝΤΙΣΤΈΣ
και Ψάρια

Είναι γνωστό ότι τα κράτη, μέσω των μυστικών υπηρεσιών τους, παρακολουθούν τις ψηφιακές κινήσεις όσων υπη-
κόων τους θεωρούν σκόπιμο, με την παρακολούθηση των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης να αποτελεί αγαπημένη

ενασχόλησή των πρακτόρων. Όμως, τι γίνεται όταν μια αμερικανική ερευνητική ομάδα, αποτελούμενη από φυσικούς,
διεθνολόγους, πολιτικούς επιστήμονες, γεωγράφους και πληροφορικάριους, παρακολουθεί τους λογαριασμούς συμ-
παθούντων του Ισλαμικού Κράτους στο facebook;1 Προκύπτει αυτό:

1. N.F. Johnson κ.α., New online ecology of adversarial aggre-
gates: ISIS and beyond. Περιοδικό Science. 17 Ιούνη 2016
2. http://www.cnn.gr/money/tech/story/36072/enas-algorithmos-
sti-maxi-kata-toy-islamikoy-kratoys.
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Θα σκάσω. Πάλι κατάληψη αποφάσισαν. Εντάξει, σήμερα το παράκαναν. Μας
την έπεσαν άσχημα εμάς που ψηφίσαμε να μην γίνει κατάληψη. Γιατί έχουμε «φασίστες» στην Ανοιχτή

Σχολή. Μαλακίες. Εμείς δεν ανήκουμε σε καμία κομματική παράταξη. Μμμ … τώρα που το σκέφτομαι, παίζουνε
κάτι δαπίτες. Με τους χρυσαυγίτες, πάλι, τι πρόβλημα έχουν; Εγώ δεν τους ψηφίζω, αλλά νομίζω ότι είναι παρεξηγημένοι.

Το καλό του έθνους θέλουν και αυτοί. Κι εδώ που τα λέμε, ούτε εγώ γουστάρω τους ξένους. …
Γαμώ τις καταλήψεις… Τι θέλουν δηλαδή; Να μην κάνουμε μάθημα; Να μείνουμε χωρίς πανεπιστήμια και επιστήμονες; Ή
μήπως θέλουν να γίνουμε όλοι σκουπιδιάρηδες και καθαρίστριες. Εγώ είμαι γεννημένος για μεγάλα πράγματα. Εγώ εργάτης δε
γίνομαι! Πάει και τελείωσε... Δηλαδή να γίνω σαν το ξάδερφό μου το Μήτσο, που δουλεύει ντελιβεράς και παίρνει ψίχουλα;
Ποιος, εγώ; Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ με την πλέμπα δεν μπλέκω! Αυτές οι δουλείες είναι για τους άχρηστους, τους αλλοδα-
πούς και τους αμόρφωτους. Και εγώ αυτούς τους σιχαίνομαι…
Εγώ, το μόνο που θέλω είναι να πάρω το πτυχίο μου, με ένα καλό βαθμό.  Και μετά να μπω σε ένα γαμάτο μεταπτυχιακό. Και
μετά ποιος με πιάνει… Καλά μου τα ‘λεγε και η μάνα μου, «τους καθηγητές, γιόκα μου, από κοντά!». Συνέχεια ερωτήσεις, ακόμη
και αν ξέρω την απάντηση, ακόμη και αν φαίνομαι ηλίθιος. Πρώτη σειρά σε όλα τα μαθήματα και μπάστακας σε όλα τα γραφεία
των καθηγητών… Στο μεταπτυχιακό; Εκεί να δεις! Θα πήξω στην αγγαρεία. Θα τους φέρνω καφέδες και τυρόπιτες, θα κάνω συ-
νέχεια επιτηρήσεις και θα διορθώνω όλα τα γραπτά. Ε, ρε, τι έχει να γίνει…
Καταλήψεις… Φτου! Κανονικά θα ‘πρεπε να τις απαγορεύσουνε. Και τι με νοιάζει εμένα, που οι καθαρίστριες είναι απλήρωτες
εδώ και 5 μήνες, ε; Δικό μου θέμα είναι; Τι μου τσαμπουνάνε για «μετανάστες, «τάξεις» και λοιπές αηδίες; Τι σημαίνουν όλα αυτά
τα σκατά; Εμένα με ενδιαφέρει μόνο το μάθημα. Να πιάσω μια καλή θεσούλα, και όλοι οι άλλοι γύρω μου να παν στο διάολο!
Αμ, αυτοί οι άπλυτοι… Αυτοί είναι οι χειρότεροι απ’ όλους. Με αηδιάζουν. Γεμίζουν τους τοίχους με τις άθλιες αφίσες τους και
με τα ακόμη πιο άθλια συνθήματά τους. Όλο για «αφεντικά» και «μπάτσους» λένε… Τι έχουν δηλαδή οι εργοδότες και όλο τους
βρίζουν; Και οι αστυνομικοί μια χαρά μου φαίνονται. Άμα δεν υπήρχαν αυτοί, θα μας είχαν πηδήξει οι ξένοι…
Περισσότερο μου τη σπάει όταν βρίζουν τους καθηγητές μας… Τις προάλλες ένας βρωμιάρης έβριζε το πρότυπό μου. Καθη-
γητάρα. Με τρία διδακτορικά, διδασκαλία στην Αγγλία και καλές διασυνδέσεις στο υπουργείο δημοσίας τάξης... Και δεν έβριζαν
μόνο αυτόν, αλλά και τους μεταπτυχιακούς του. Ότι είναι «καριερίστες», «κανίβαλοι» και «το μόνο που τους νοιάζει είναι η

πάρτη τους και το πως θα γλείψουν περισσότερο». Έτσι είναι. Αυτούς δεν τους καίει το μέλλον τους! Δεν ξέρουν τι σφαγή
γίνεται για να πιάσεις φίλο τον καθηγητή και να μπεις σ’ ένα καλό μεταπτυχιακό. 

Οι αλήτες… Με σύγχυσαν πάλι. Άντε να δω πως θα με πάρει ο ύπνος.

Οι σκέψεις ενός
φυτού με αϋπνία
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