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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 Οι νεκροί από «τρομοκρατικές» επιθέσεις στη
γειτονική Τουρκία το τελευταίο διάστημα

έχουν αρχίσει να εμφανίζονται με τη συχνότητα
που εμφανίζονται τα ποσταρίσματα στο facebook.
Οι αντιδράσεις ποικίλουν, αλλά το μοτίβο είναι
κοινό: «Κακός ο Ερντογάν, κακοί κι οι τρομοκρά-
τες, νησίδα σταθερότητας η Ελλάδα». 

Αυτό το τελευταίο τώρα, μπορεί να φαίνεται
αθώο, αλλά δεν είναι καθόλου. Η αλήθεια

είναι ότι η Τουρκία είναι ένα κράτος με κολοσσιαία
προβλήματα. Είναι ένα κράτος με ανοιχτά πολεμικά
μέτωπα σε όλες τις πλευρές των συνόρων της.
Είναι ένα κράτος στο οποίο, εκτός των κατά και-
ρούς εξωτερικών πολέμων, διεξάγεται και ένα
διαρκής εμφύλιος πόλεμος.1 Οι δολοφονίες και οι
μπόμπες στο ψαχνό που συμβαίνουν όλο και συ-
χνότερα το τελευταίο διάστημα, δείχνουν ακριβώς
αυτό. Ότι το τουρκικό κράτος έχει χοντρό εσωτε-
ρικό ζήτημα. Όταν είσαι κράτος και κάθε δεύτερη
μέρα σου σκάει κι από μια έκρηξη, έχεις χοντρό
θέμα. Η διαμάχη στο εσωτερικό του τουρκικού
κράτους για τον τρόπο διαχείρισης της κρίσης που
αντιμετωπίζει (μια διαμάχη που έχει ήδη οδηγήσει
σε μια απόπειρα πραξικοπήματος) οξύνεται όλο και
περισσότερο. 

Και αυτή η όξυνση είναι που κάνει τους γείτο-
νες να τρίβουν τα χεράκια τους. Ειδικά όταν

μιλάμε για ένα κράτος που από τη γέννησή του,
τρέφεται από τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας, όπως το ελληνικό. Γιατί η αποσταθερο-
ποίηση της Τουρκίας, σημαίνει ότι το γεωπολιτικό
παιχνίδι στην Ανατολική Μεσόγειο έχει πάρει
φωτιά. Να γιατί το ελληνικό κράτος μας έχει αλλά-
ξει τα φώτα στην προπαγάνδα με τα θερμά επεισό-
δια στα Ίμια και αλλού. Να γιατί παριστάνει ότι
ανησυχεί για την Τουρκία σαν ένας σοκαρισμένος
παρατηρητής, ενώ στην πραγματικότητα παρακο-
λουθεί τα τεκταινόμενα με την κεκαλυμμένη αγωνία
του σίριαλ κίλερ. 
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Το πρόβλημα με την Ανατολική Μεσόγειο που

έχει πάρει φωτιά, είναι ότι αυτοί που θα κλη-
θούν να βουτήξουν στη φωτιά και να καούν ζωντα-
νοί, δεν είναι κανένας άλλος εκτός από μας. Οι
επιλογές μας είναι για άλλη μια φορά απλές. Ή
ενάντια στα αφεντικά μας και το κράτος τους, ή τα
μπατζάκια μας θα κάνουν παρέα στη φλεγόμενη
Ανατολική Μεσόγειο.

1 Βλ. και Τουρκία: Ο Ατέρμονος Εμφύλιος, ένθετο
στο Antifa: Πόλεμος Ενάντια στο Φόβο #49, 12/2015

Φ
ω
τιά

 στα
 Μ

πα
τζά

κια
μα

ς!

entup7_entup6  12/02/2017  16:19  Page 3



στένσιλ που χτύπησαν οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες στις σχολές μας
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Το πρωινό ξύπνημα για τη σχολή είναι ομολογουμένως ένα μεγάλο πακέτο.
Πόσο μάλλον άμα συνοδεύεται από ένα τίγκα-μέχρι-τα-μπούνια 250. Πόσο

μάλλον άμα είσαι κοπέλα. Γιατί άμα είσαι κοπέλα, πέρα από τα διάφορα κωλόφυτα
με τα οποία αναγκάζεσαι να συμβιώσεις σε κατάσταση συσκευασμένης σαρδέλας
για 20 λεπτά, έχεις να αντιμετωπίσεις και το εξής: τον κάθε «τυχαίο μαλάκα» που
θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να απλώσει χέρι πάνω σου.

Έλα όμως που ο μαλάκας δεν είναι «τυχαίος». Ο μαλάκας είναι γέννημα
θρέμμα αυτής της κοινωνίας. Ο μαλάκας μεγάλωσε μαθαίνοντας πως οι γυ-

ναίκες «πάντα το παίζουν δύσκολες», γι' αυτό όταν λένε «όχι» στη πραγματικότητα
εννοούνε «ναι». Ο μαλάκας μεγάλωσε μαθαίνοντας πως οι τουρίστριες έρχονται
τα καλοκαίρια στα νησιά, «μεθοκοπάνε» και μετά «λένε πως τις βιάσανε για να κά-
νουν μήνυση και να πάρουν αποζημιώσεις». Ο μαλάκας μεγάλωσε μαθαίνοντας
πως η λέξη «Ρωσίδα» είναι συνώνυμο της πόρνης. Ο μαλάκας λοιπόν δε μεγάλωσε
απλά: εκπαιδεύτηκε να γίνει καθ' εικόνα και καθ’ ομοίωση της ελληνικής σεξιστι-
κής κοινωνίας. 

Αλλά εμείς ξέρουμε ότι στην πραγματικότητα ο μαλάκας δεν είναι απλά «ένας
μαλάκας». Μας χουφτώνει στο λεωφορείο για έναν απλούστατο λόγο: μπορεί

και το κάνει. Γιατί ξέρει πως πολλοί συνεπιβάτες μας, απλώνουν δεν απλώνουν
το ξερό τους, είναι εξίσου σιχαμένοι με την πάρτη του: είναι αυτοί που θα τρέξουν
να πουν ότι τα «τα θέλαμε και τα πάθαμε», ότι «προκαλούσαμε με το ντύσιμό μας»,
ότι «είμαστε υστερικές». Γιατί ξέρει ότι το χειρότερο που μπορεί να του συμβεί,
είναι η αμήχανη σιωπή - άντε και κάνα απαξιωτικό βλέμμα.

Για αυτό και συμμετείχαμε στη δράση που οργανώθηκε από «αντισεξιστές και
αντισεξίστριες στις σχολές» τον περασμένο Νοέμβριο. Κολλήσαμε αυτοκόλ-

λητα σε στάσεις, μοιράσαμε κείμενα γιατί θέλουμε να το κάνουμε ξεκάθαρο: στα
λεωφορεία, στους δρόμους, στις σχολές δεν είμαστε μόνες. Υπάρχουν πολλές
σαν και μας που θέλουν να μη νιώθουν φοβισμένες ή αμήχανες, που θέλουν να
μπορούν να απαντήσουν στη βία του «σε αγγίζω με το έτσι θέλω». 

Δυστυχώς τους τύπους δεν τους πετύχαμε αυτή τη φορά. Αλλά καλά θα κάνουν
να ξέρουν το εξής: Τα βρωμόχερά τους να τα έχουν πάντα κοντά, γιατί σί-

γουρα θα ‘ρθει κάποια στιγμή που θα τους τα κόψουμε!

250
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Νικόλαος Τετράδης, Πασχάλης Αντώνιος. Δύο εξαίρετοι
επιστήμονες (sic), με πλούσιο βιογραφικό και πολλές

διακρίσεις. Θα αναρωτιέται κανείς τι δουλειά έχουν σε ένα
έντυπο σαν και αυτό. Λοιπόν η απάντηση είναι απλή, ο Νι-
κόλαος Τετράδης, ως φρέσκος πρόεδρος φυσικού, και ο
Πασχάλης Αντώνιος, ως όχι και τόσο φρέσκος πρόεδρος
Πληροφορικής, έχουν βαλθεί να πολεμήσουν την «ανομία»
στα πανεπιστήμια. Εν ολίγοις θέλουν να μην κουνιέται
φύλλο μέσα στις σχολές. Και για να το κάνουν αυτό, χρει-
άζονται παρέα· ποια καλύτερη παρέα όμως από τα κωλό-
φυτα και τους καριερίστες; Τυπάκια διαθέσιμα να κάνουν το
παν για να ανελιχθούν είναι η καλύτερη ομάδα κρούσης για
την «εκστρατεία καταπολέμησης της ενδοπανεπιστημιακής
ανομίας». Ο Τετράδης, ως γνήσιο σκουπίδι, έχει στήσει από

την αρχή της χρονιάς δίκτυο «ενημέρωσης φοιτητών», όπου
κάθε τρεις και λίγο μας λέει τις μαλακίες του για το πόσο
κακές είναι οι καταλήψεις, και πόσο όλοι οι φοιτητές πρέπει
να συσπειρωθούν εναντίον τους γιατί αποτελούν, όπως λέει
«παθογένεια που καταστρέφει την ακαδημαϊκότητα του πα-
νεπιστημίου». Και φυσικά ψάχνει συμμάχους: 

«Μόνον το βάρος της κοινής γνώμης και η απαξίωση αυτών
των πρακτικών στα μάτια της πλειοψηφίας μπορεί να έχει κά-
ποιο αποτέλεσμα. Αυτός είναι και ο λόγος που γράφω αυτό
το κείμενο. Θα ήθελα να σας προτρέψω να μην αποδέχεσθε
αυτήν την κατάσταση ως τετελεσμένη, αλλά να μιλάτε και να
κριτικάρετε αυτά που σας πληγώνουν. Είναι η μόνη ελπίδα
για να αλλάξει κάτι.»

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΙ ΟΙ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ ΤΟΥΣ 

ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥΣ
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ΤΟΥΣ 

Οι σχολές μας, 
όπως αρέσουν σε μάς 
και όπως τις σιχαίνονται οι πρόεδροί μας: 
Τμήμα Φυσίκ και Αντιφασισμός

ΟΠασχάλης βέβαια δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από αυτή την ρητορική, αφού έκλεισε την Πληρο-
φορική ζητώντας να σταματήσει κατάληψη χώρου και καλώντας τα φυτά σε συνεργασία γύρω

από αυτό τον σκοπό1. Ο Τετράδης, όπως και ο Πασχάλης, όπως και κάθε πρόεδρος τμήματος, ψά-
χνουν τους φίλους τους μέσα στις σχολές. Ψάχνουν αυτούς που σπάνε καταλήψεις όπως πριν με-
ρικά χρόνια στην φιλοσοφική 2, αυτούς που σκίζουν αφίσες και γκρινιάζουν για τους βρώμικους
τοίχους, αυτούς που σκάνε στις συνελεύσεις με “ανεξάρτητα πλαίσια” για να ανοίξουν τις καταλή-
ψεις, ψάχνουν αυτούς που δεν γουστάρουν τύπους σαν κι εμάς.

Εμείς όμως δεν θέλουμε, αλλά και να θέλαμε δεν μπορούμε, να το βουλώσουμε. Γιατί μέσα στο
ζόφο και την θλίψη της σκατένιας καθημερινότητας, οι καταλήψεις είναι χώροι που δρουν δίχως

αντάλλαγμα για την συλλογική μας ανατίμηση. Τέτοιους χώρους θέλουμε μέσα στις σχολές μας.
Χώρους που θα βρίσκουμε τους όμοιους μας, αυτούς και αυτές, που η ταξική τους θέση τους κάνει
να μην γουστάρουν το μελλοντικό τους αφεντικό που κάθεται στο διπλανό έδρανο, αυτούς και αυτές
που δουλεύουν για να τα βγάλουν πέρα και έχουν μεγαλύτερα προβλήματα από το πότε θα τελει-
ώσουν την σχολή τους. Αυτούς και αυτές που βαριούνται το μάθημα και δεν ψήνονται και μια να
κάνουν έρευνα για τους μπάτσους και τον στρατό. Χώρους που θα είναι το καταφύγιο όλων αυτών
που δεν χωράνε σε αυτόν τον κόσμο, χώρους που δε θα χωράνε φασίστες, φυτά, πρόεδροι και
αφεντικά, χώρους που θα είναι δικοί μας. Και επειδή είναι ο μόνος τρόπος για μας να την παλέψουμε
μέσα στο βούρκο, θα τους υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο, πολιτικά και υλικά, γιατί οι πρόεδροι
δεν είναι οι μόνοι που έχουν φίλους, έχουμε κι εμείς ο ένας τον άλλο και η μία την άλλη. Και όσο
υλικοί είναι οι λόγοι των φυτών να γλείφουν τους καθηγητάδες τους, άλλο τόσο υλικοί είναι και οι
δικοί μας λόγοι να σταθούμε στα πόδια μας. Και τους υλικούς μας λόγους δεν πρόκειται να τους
διαπραγματευτούμε με κανέναν.

1 Η σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο Πρόεδρος της πληροφορικής από την ιστοσελίδα της σχο-
λής: http://www.di.uoa.gr/announcements/undergraduate/1931

2 Βλέπε περιοδικό Διδάγματα από τη Φιλοσοφική, περιοδικό Jurassic Research Collective #4, 11/2014
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Κάτι βρωμάει στο 

Πρόσφατα έγινε μια παρέμβαση στο ΤΕΙ Μαιευτικής από την
αυτόνομη ομάδα γυναικών Μιγάδα. Στόχος ήταν η σύγ-

κρουση με τα λεγόμενα και τις πρακτικές ορισμένων καθηγη-
τών του ΤΕΙ που παίρνουν θέση κατά των γυναικών. Πιο
συγκεκριμένα, η σχολή φαίνεται να προωθεί μια πολιτική κατά
των εκτρώσεων αφού με βάση τους καθηγητές «η έκτρωση
αποτελεί δολοφονία». Είναι προφανές πως οι καθηγητές του
ΤΕΙ αντιλαμβάνονται τις γυναίκες σαν αναπαραγωγικές μηχα-
νές χωρίς λόγο πάνω στα σώματα τους. Επιμένουν να «ξε-
χνούν» πως η έκτρωση αποτελεί μια απόφαση που αφορά μόνο
τη γυναίκα, αφού πρόκειται για το δικό της σώμα.

Εκτός από το δικαίωμα στην έκτρωση, οι καθηγητές του ΤΕΙ
ενοχοποιούν τη συχνή εναλλαγή ερωτικών συντρόφων από

τις γυναίκες, αφού ο «ιός HPV "θερίζει" λόγω της κακής σε-
ξουαλικής τους συμπεριφοράς». Η σύνδεση αυτή, κατασκευά-
ζει μέσω της επιστημονικής αυθεντίας, ένα φόβο ο οποίος έχει
σαν στόχο να πειθαρχήσει τα γυναικεία σώματα πάνω σε συγ-

κεκριμένους κανόνες σεξουαλικής συμπεριφοράς, όπως την
αφοσίωση στο σύζυγο.

Φυσικά, σε ένα χώρο όπως το ΤΕΙ Μαιευτικής, οι καθηγητές
δεν παρέλειψαν να εκφράσουν την άποψή τους για τον φε-

μινισμό. «Ο φεμινισμός έχει χαλάσει τις γυναίκες», αφού «τις
έχει κάνει να βγαίνουν στα διαλείμματα και να καπνίζουν σαν
νταλίκες, χάνοντας την θελκτικότητά τους».

Να λοιπόν άλλη μια «επιστημονική» άποψη. Γιατί το πρό-
βλημά μας δεν είναι μόνο ο συγκεκριμένος μισογύνης κα-

θηγητής με τις συγκεκριμένες σεξιστικές απόψεις. Το
πρόβλημά μας βασίζεται στο ότι όλες οι παραπάνω ρητορικές
συνιστούν την «Επιστήμη», αυτή τη φορά με τη μορφή της Ια-
τρικής. Η οποία και πάλι στρέφεται εναντίον μας, προσπαθών-
τας να επιβάλλει τον έλεγχο ίσως στη σημαντικότερη
διαδικασία στον καπιταλισμό: την αναπαραγωγή της εργατικής
τάξης.
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Εμάς από την πλευρά μας, τέτοιου είδους παρεμβάσεις
μας φαίνονται ιδιαίτερα σημαντικές. Αφενός, γιατί βλέ-

πουμε τα όσα συμβαίνουν στο ΤΕΙ Μαιευτικής να συνδέονται
τόσο με τις δικές μας, όσο και με όλες τις υπόλοιπες σχο-
λές. Είναι η ίδια μισογύνικη ρητορική που ακούγεται και
μέσα στα δικά μας αμφιθέατρα, εκφρασμένη με χίλιους δια-
φορετικούς τρόπους, συχνά επιμελώς καλυμμένη με το μαν-
δύα της επιστημονικότητας. Είναι οι ίδιες κρατικές πολιτικές
που προωθούνται με στόχο να πειθαρχήσουν τα μυαλά και
τα σώματά μας. Αφετέρου, διακρίνουμε ένα πρωτότυπο
στοιχείο στη συγκεκριμένη δράση: Το γεγονός ότι στην πα-
ρέμβαση συμμετείχαν γυναίκες φοιτήτριες και μη, καταδει-
κνύει την άμεση σχέση μεταξύ του ΤΕΙ και της υπόλοιπης
κοινωνίας. Είναι μια δήλωση ότι οι πολιτικές που προωθούν-
ται στο συγκεκριμένο χώρο στοχοποιούν και όσες θα απο-
φασίσουν να γεννήσουν, να κάνουν έκτρωση, ποινικοποιούν
τη συμπεριφορά αυτών που νοσούν και όσων δεν ανταπο-

κρίνονται στα επιβεβλημένα πρότυπα. Και, όπως συνήθως,
αυτές που κυρίως πλήττονται –αυτές που ιδιαίτερα χρει-
άζονται πειθάρχηση- έχουν συγκεκριμένα ταξικά χαρακτη-
ριστικά. Τέλος, μας δίνει μία ακόμα απόδειξη ενάντια στην
ουδετερότητα της επιστήμης, και μάλιστα στην πιο πρακτική
εφαρμογή της.

Όπως γράφει και η Μιγάδα στην προκήρυξη που μοιρά-
στηκε στην παρέμβαση, «είμαστε σίγουρες ότι πολλές

αγανακτούν μέσα στα αμφιθέατρα και κάτω από το φόβο
της αυθεντίας του καθηγητή δε μιλάνε. Όμως αυτά τα ζητή-
ματα πρέπει να απαντιούνται συλλογικά, συντονισμένα και
με διάρκεια για να αναγκαστούν οι καθηγητές να είναι πιο
προσεκτικοί με αυτά που λένε. Σίγουρα θα το σκέφτονταν
διπλά, εάν την επόμενη φορά που θέλουν να υπερασπιστούν
ξανά απόψεις που υποτιμούν ανοιχτά τις γυναίκες, πολλές
φοιτήτριες αντιδράσουμε.»

ΤΕΙ Μαιευτικής
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Μετεωρολογία, η επιστήμη που έχουμε ταυτίσει με
το δελτίο ειδήσεων και έναν περίεργο τύπο με κου-

στούμι να μας λέει τι καιρό θά χει αύριο. Η επιστήμη που
πλέον ως φοιτητές τη διδασκόμαστε στα αμφιθέατρα
μας, και γίνεται αφορμή να μας πηγαίνουν εκδρομές και
άλλα τέτοια. Μια επιστήμη με φαινομενικά αθώο όνομα
και σκοπό. Όμως όταν εμπλέκονται τα κράτη τα δεδο-
μένα αλλάζουν. Πράγματι γυρνώντας στο παρελθόν κα-
ταλαβαίνουμε ότι η μετεωρολογία δεν νοιάστηκε ποτέ
να ενημερώσει τον κόσμο «τι καιρό θα χει αύριο». Αντι-
θέτως η ανάγκη για να αναπτυχθεί κρίθηκε επιτακτική
από τα κράτη, κατά τη διάρκεια του Α’ παγκοσμίου πο-
λέμου, όπου χρησιμοποιήθηκαν ως νέα όπλα το αερο-
πλάνο και τα ασφυξιογόνα αέρια . Τότε αναγκάστηκαν
οι εμπόλεμοι να αναδιοργανώσουν τις Μετεωρολογικές
Υπηρεσίες και να μελετήσουν κυρίως, τους ανώτερους
ανέμους. Ώστε να μην πέφτουν τα αεροπλάνα και να μη
γυρνάνε μπούμερανγκ τα αέρια, όχι τίποτα άλλο.

Την περίοδο του μεσοπολέμου η ανάπτυξη της μετε-
ωρολογίας συνεχίστηκε με μεγαλύτερους ρυθμούς.

Την ίδια περίοδο στην Ελλάδα (1931) ιδρύεται στο τότε
νεοσύστατο Υπουργείο Αεροπορίας η Εθνική Μετεωρο-
λογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), με κύρια αποστολή τη μετεω-
ρολογική υποστήριξη των φορέων της Εθνικής Άμυνας
και της Εθνικής Οικονομίας του ελληνικού κράτους1.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αν και «πτωχευμένο»
το ελληνικό κράτος, μέχρι το 1940 αναπτύχθηκε δίκτυο

Μετεωρολογικών
Σταθμών. Επίσης
οργανώθηκε και λει-
τούργησε το Τμήμα
Προγνώσεων Και-
ρού και η Μετεωρο-
λογική Σχολή της ΕΜΥ.
Βλέπουμε λοιπόν ότι ένα «πτω-
χευμένο» κράτος, δε σημαίνει
ότι είναι αποτυχημένο κράτος. Λειτουργεί και οργανώ-
νεται μια χαρά για τους σκοπούς του πολέμου.  

Από το 1974 έως και σήμερα, η ΕΜΥ υπάγεται στο
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ο ρόλος της ενώ μοι-

άζει να μας λέει τον καιρό το απόγευμα, πρακτικά είναι
να παρέχει εξειδικευμένη μετεωρολογική υποστήριξη
για τη διεξαγωγή στρατιωτικών ασκήσεων και να συμ-
βάλει με τοπικές προγνώσεις στις επιχειρήσεις ελέγχου
και επιτήρησης των συνόρων με την Τουρκία στο πλαί-
σιο της FRONTEX2. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τελικά
αυτά που διδασκόμαστε δεν είναι και τόσο αθώα. Κρύ-
βουν από πίσω βαθύ κράτος και εμείς καθόλου δεν ψη-
νόμαστε να συστρατευτούμε μ’ αυτό.

1 Όπως αναφέρεται στο σάιτ της ΕΜΥ
2 Όπως αναφέρεται στο σάιτ της Πολεμικής Αεροπορίας

ΒρΕχει..
ΜΠΟΜΠΕΣ!
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WORD STREETthe
on

περιοδικό antifa #54

αφίσα και 
έντυπο 

(τεύχος 5)
από τους

unfair play//
στους 

διαδρόμους
του παντείου

αφίσα από το αυτοδιαχειρι-
ζόμενο στέκι πολυτεχνείου

αυτοκόλλητα που κολλιούνται στις σχολές
και τα λεωφορεία
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Εξίσου ενοχλητικό είδος, ανή-
κει στο ίδιο γένος με το προ-
ηγούμενο και παρουσιάζουν
σημαντικές μορφολογικές ομοι-
ότητες. Απαντάται περίπου στις
ίδιες οικοθέσεις. Διακριτικό χα-
ρακτηριστικό του είδους είναι
πως παρασιτεί σε καθηγητές,
από την εύνοια των οποίων τρέ-
φεται. Θα το βρούμε συνήθως
στα πρώτα έδρανα να βομβαρ-
δίζει το διδάσκοντα με αυτο-
νόητες ερωτήσεις. Μόνη λύση
το άμεσο ξερίζωμα.

Είδος ενδημικό στην Ελλάδα,
που προτιμά αποστειρωμένους
χώρους, ευαίσθητο σε περιβάλ-
λοντα με τοίχους βαμμένους,
γραμμένους ή διακοσμημένους
με αφίσες, ιδιαίτερα όταν τα πα-
ραπάνω έχουν πολιτικό περιεχό-
μενο. Κατά καιρούς τείνει να
φυτρώνει σε συστάδες με άλλα
άτομα του ίδιου ή και συγγενικού
είδους και να αναρριχάται στον
τοίχο, καθαρίζοντάς τον ομα-
δικά. Επιπλέον έχει την τάση τυ-
λίγεται γύρω από το λαιμό
αντιεξουσιαστών φοιτητών, προ-
καλώντας ασφυξία. Προτείνεται
συνεχή χρήση σπρέυ και έντυ-
που υλικού σε κάθε τοίχο, μέχρι
την εξόντωσή του.

Φυτό σαρκοφάγο, ανταγωνι-
στικό και ιδιαίτερα επικίνδυνο,
παρά τη φαινομενική αθωότητά
του. Ευδοκιμεί στους πρόποδες
του Υμηττού, ιδιαιτέρως μέσα
σε αμφιθέατρα. Το συναντάμε
κυρίως (αλλά όχι αποκλειστικά)
στα πρώτα θρανία τα οποία θε-
ωρούνται ουσιαστικά «σπίτι
του». Τείνει να γίνεται εντόνως
επιθετικό και βίαιο όταν πρό-
κειται να ανταγωνιστεί για δια-
θέσιμους πόρους και ζωτικό
χώρο, όπως περιορισμένες θέ-
σεις σε εργαστήρια, σεμινάρια,
μεταπτυχιακά προγράμματα ή
διπλωματικές εργασίες. Αξιο-
σημείωτος ο πολύ μεγάλος εν-
δοειδικός ανταγωνισμός και η
ακόρεστη «πείνα» του. Συνίστα-
ται άμεσο κόψιμο από τη ρίζα,
πριν να είναι πολύ αργά.

Toixous katharious

Κarierium glyftronius

Karierium protothesious

ΦΥΤΟΛΟΓΙΟ
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