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Η προβολή μιας ταινίας στον πανεπιστημιακό χώρο δεν είναι απλή υπόθεση, η αλή-
θεια να λέγεται. Και σίγουρα δε γίνεται μόνο λόγω της αγάπης μας για τον κινημα-

τογράφο. Είναι ακόμα ένας τρόπος να επαναπροσδιορίσουμε τη θέση μας στα αμφιθέ-
ατρα του Παντείου, να προσπαθήσουμε να αφηγηθούμε ιστορίες που είτε μας αφορούν 
πολιτικά, είτε ιστορικά, είτε ακόμη και αισθητικά. H ιδέα του να δείξεις μια ταινία στις 
άβολες καρέκλες μιας πανεπιστημιακής αίθουσας δουλεύει χρόνια τώρα στο φοιτητικό 
ιστό. Σκοπός μας δεν ήταν ούτε να πρωτοτυπήσουμε, ούτε όμως και να συνεχίσουμε την 
παράδοση της άβολης καρέκλας.

Η ιδέα του να προβάλουμε ένα φιλμ στα καθόλου προσφιλή σε μας φοιτητικά αμφι-
θέατρα δε μας άρεσε και τόσο. Η αίθουσα 108 στο ισόγειο του γυάλινου κτιρίου 

είναι γνωστή στον παντειακό κόσμο. Λιγότερο γνωστό, όμως, είναι ότι πάνω ακριβώς από 
τα μουντά και άχαρα έδρανα της 108 που μεγάλωσαν γενιές και γενιές «επιστημόνων», 
βρίσκεται ο περίφημος εξώστης. Και αυτός ο χώρος μας άρεσε. Σίγουρα δε θυμίζει σε 
τίποτα τον κλασικό τύπο άβολης αίθουσας, πιο πολύ σαν παλιό χώρο κινηματογράφου θα 
μπορούσε να τον δει κανείς. Ή τουλάχιστον, έτσι τον είδαμε εμείς.

Ο εξώστης βρισκόταν υπό διάλυση. Τη στιγμή που αποφασίσαμε πως εκεί θα στεγά-
σουμε τις προβολές μας, ξέραμε πως μας περίμενε δουλειά. Καθαρίσαμε όσο μας 

ΣΤΟ
 ΠΑ

ΝΤΕ
ΙΟ Κ

ΑΙ Α
ΛΛΟ

Υ
ΠΡ

ΟΒ
ΟΛ

ΕΣ 
ΤΑ

ΙΝΙ
ΩΝ

EDITORIAL
Πριν από περίπου δύο χρόνια ξεκινήσαμε να βγάζουμε 
αυτό εδώ το έντυπο και πιο συγκεκριμένα ξεκινησαμε 
να δραστηριοποιούμαστε αυτόνομα εντός του Παντεί-
ου. Από την αρχή της ενασχόλησης μας με αυτό που 
κωδικά ονομάζεται «φοιτητικά» το λέγαμε ξεκάθαρα: 
το πανεπιστήμιο εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ελ-
ληνικού κράτους σχεδιάζοντας την πειθάρχιση της 
εργατικής τάξης και παράγει με το κιλό έρευνες για το 
στρατό και την αστυνομία. Τρελό; Κι όμως, δεν είναι 
και κάποιο μυστικό, αφού και μόνο τα βιογραφικά των 
καθηγητών μας να ψάξει κάποιος, θα δει ότι είναι τόσο 
πλούσια σε στρατιωτικές και αστυνομικές έρευνες που 
θα μπορουσαν να κάνουν διαγωνισμό για το ποιος 

είναι περισσότερο καραβανάς. Κάπως έτσι ήταν που 
καταλάβαμε ότι δεν έχουμε καμία όρεξη να συμπορευ-
τούμε με τα απαρχαιωμένα αιτήματα της αριστεράς για 
«καλύρτερες υποδομές και ισχυρά πτυχία». Όχι, εμείς 
βλέπαμε τον εχθρό μας στο πρόσωπο των καθηγητών 
μας και σε όσους τους γουστάρουν. Καταλαβαίνουμε 
πως το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε στους και-
ρούς μας είναι να βρισκόμαστε, να συζητάμε με άλλους 
και άλλες σαν και μας και να εναντιονώμαστε στα σχέ-
δια υποτίμησης της τάξης μας. Γι’ αυτό είναι που δύο 
χρόνια μετά συνεχίζουμε να βγάζουμε αυτό το έντυπο, 
γιατι είμαστε σίγουροι ότι στους διαδρόμους αυτής της 
σχολής υπάρχουν κι άλλες σαν και μας.
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επέτρεπε η αντοχή και το αναπνευστικό μας. Κατασκευάσαμε ένα αυτοσχέδιο πανί προβολών 
και ήμασταν έτοιμοι. Βέβαια, στην πορεία οι αγαπητές μας πρυτανικές αρχές θυμήθηκαν να 
μας κάνουν παρατήρηση για τη χρήση του χώρου, ή για να είμαστε ειλικρινείς, η καινούργια 
πρύτανης μας απαγόρευσε να τον χρησιμοποιήσουμε για λόγους ασφαλείας- μήπως κάποιος 
φίλος-κάποια συμφοιτήτρια-εμείς οι ίδιοι/ες πηδήξουμε στο κενό της 108 και θρηνήσουμε 
ζωές.

Το Μάρτιο προβλήθηκαν οι δύο πρώτες ταινίες, αφιέρωμα στο βαλκανικό κινηματογρά-
φο- No man’s land και Σαράγεβο, αγάπη μου. Αυτό μας το εγχείρημα το στήριξαν τόσο 

φίλοι και γνωστές μας, όσο και κόσμος που δε μας ήξερε, που απλά έτυχε να δει την αφίσα 
μας, που ήθελε να δει μια ταινία ή που απλά είχε περιέργεια να ανέβει στον εξώστη. Η επό-
μενη προβολή έγινε στο τέλος του Μάη. Ύστερα από συλλογικό διάβασμα και ενασχόληση 
της ομάδας με το έμφυλο, τη βία εναντίον των γυναικών και τους βιασμούς, αποφασίζουμε 
να δείξουμε το «Γάλα της Θλίψης», και στο τέλος της ταινίας να συζητήσουμε γύρω από την 
κουλτούρα του βιασμού και την ιστορική εξέλιξή της, τις καταστροφικές επιπτώσεις του καπι-
ταλισμού στη σχέση της γυναίκας με το σώμα της, το προφίλ του έλληνα πορνοπελάτη-βιαστή. 
Η συζήτηση που ακολούθησε μας έκανε να καταλάβουμε ακόμα πιο πολύ το πώς οι   αισθη-
τικές μας εμπειρίες δυναμώνουν τους συνδετικούς μας κρίκους.

Πολλοί ενδεχομένως να αναρωτιούνται γιατί προτάσσουμε αυτές ακριβώς τις αισθητικές 
μας εμπειρίες, και όχι ακόμα ένα κείμενο, μια κουβέντα, ένα σύνθημα στον τοίχο ενός 

αμφιθεάτρου. Κάποιες άλλες θα αναρωτηθούν γιατί συζήτηση για το έμφυλο μόνο, και όχι 
συζήτηση και για το βαλκανικό κινηματογράφο. Είναι γνωστή η τακτική προβολή-συζήτηση, 
μας αρέσει και μας. Αλλά αρκεί πάντα μια συζήτηση μετά από μια ταινία, είναι απαραίτητη 
πάντα ή εν τέλει έχουμε μάθει απλά να μιλάμε γι’ αυτό που είδαμε, για το τι κρύβεται πίσω από 
αυτό, για τις πολιτικές του προεκτάσεις, και εν τέλει να μην έχουμε καταλάβει τι ακριβώς είναι 
αυτό που είδαμε και αν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση; Υπάρχουν άπειροι τρόποι να αφηγη-
θείς μια ιστορία. Για μας, όμως, δεν είναι μόνο θέμα αφήγησης, αλλά κυρίως θέμα εικόνας. 
Είναι οι εικόνες που πρέπει να αφηγούνται την ιστορία και πολλές φορές αυτό το αγνοούμε.

Ο Walter Benjamin πιστεύει ότι ο κινηματογράφος δεν πρέπει να είναι μια στείρα αντιγρα-
φή της πραγματικότητας. Κι εκεί ακριβώς στηρίζεται και η λεγόμενη θεωρία του σοκ- 

συνεχείς συγκρούσεις πλάνων σε όλα τα επίπεδα- θεματικά, φωτογραφικής φύσης, ιδεολογικά, 
χωρικά που προκαλούν στο θεατή τέτοια ψυχολογικά σοκ, ώστε να υπηρετηθεί η αλήθεια της 
ταινίας. Κι αυτήν ακριβώς την αλήθεια, εμείς, θα κληθούμε να την αναλύσου-
με, να τη συζητήσουμε και να δούμε τις πολιτικές της προεκτάσεις και 
τις ιστορικές της καταβολές.

Ούτε ο κινηματογράφος αυτός καθεαυτός, ούτε μια πολιτική 
ομάδα έχει ανάγκη κάποιους/ες γκουρού της έβδομης 

τέχνης. Δεν είμαστε κουλτουριάρηδες, ούτε σκοπεύουμε να 
γίνουμε. Για μας ο κινηματογράφος δεν είναι ουδέτερο έδα-
φος, δεν είναι μόνο σχέση εικόνων, αλλά σχέση ανθρώπων και 
στιγμών διαμέσου των εικόνων. Όπου χάνεται η αλήθεια, πολ-
λές φορές αναδύεται μια ταινία. Ίσως, εν τέλει, αυτή η όποια 
ταινία να είναι και η ιστορική στιγμή που μας περιέχει.
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Απ’ τη στιγμή που ο σύριζα έγινε κράτος, είναι γεγονός ότι το πάγιο αρι-
στερό αίτημα για «ισχυρά πτυχία με αξία», έχει αρχίσει να ικανοποιείται 

στο πάντειο αλλά και σε άλλα πανεπιστήμια! 
Είσαι «ευαίσθητος» και «ανθρωπιστής»;

Mπες σε μια ΜΚΟ! Το πάντειο φαίνεται ότι αποτελεί δεξαμενή μελ-
λοντικών υπαλλήλων σε μια τέτοια. Εδώ, το πτυχίο ανθρωπολόγου/ 

ψυχολόγου / κοινωνιολόγου σου εξασφαλίζει ένα πολύ δυνατό βιογραφικό, 
με μεγάλες επαγγελματικές προοπτικές και μπόλικο χρήμα: ανθρωπολόγος 
ως βοηθός μπάτσου σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, ψυχολόγος να κάνει καλά 
τους μετανάστες που δεν κάθονται ήσυχα και να τους βαφτίζει «τζιχαντιστές», 
κοινωνιολόγος σε ΜΚΟ να καταγράφει, να παρατηρεί και να διαχειρίζεται 

τους μετανάστες, κλπ.

Σοβαρά τώρα. Απ’ την εποχή σύριζα και μετά το λεξιλόγιο και η επικοινωνιακή πολιτική για 
τη διαχείριση των μεταναστών εργατών έχει αλλάξει και έχει ντυθεί με ένα πιο «ανθρώπινο» 

μανδύα. Οι «λαθρομετανάστες» έγιναν παράτυποι μετανάστες, η φιγούρα του «βάρβαρου ισλαμι-
στή» έγινε η εικόνα του κακόμοιρου πρόσφυγα που πρέπει να του πάμε κουβέρτα, τα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης ονομάστηκαν ανοιχτές δομές φιλοξενίας (ανοιχτές να μπαινοβγαίνουν ΜΚΟ φυσικά, 
όχι οι ίδιοι οι μετανάστες) και πάει λέγοντας. Φυσικά δεν έχουν αλλάξει και πολλά. 

Τo ελληνικό κράτος διαθέτει μια ενιαία, συμπαγή και αδιαπραγμάτευτη μεταναστευτική πολιτι-
κή, η οποία δεν άλλαξε όταν ο σύριζα έγινε κυβέρνηση. Αυτή η πολιτική είναι η παρανομοποί-

ηση της εργασίας των μεταναστών. Σε αντίθεση με ό,τι ακούγεται, τα καπιταλιστικά κράτη και άρα 
και το ελληνικό, επιθυμούν τη μετανάστευση, μπορούν να την ελέγξουν, και το κάνουν. Το κάνουν 
με μεγάλη επιτυχία μάλιστα, απ’ τη διάλυση του ανατολικού μπλοκ (δεκαετία του ’90 και μετά), 
τότε με την ακραία υποτίμηση βαλκάνιων μεταναστών, τώρα με μετανάστες απ’ τη μέση ανατολή, η 
οποία διαλύεται. Τότε με μπάτσους, πογκρόμ, στρατόπεδα συγκέντρωσης, τώρα μαζί με όλα αυτά 
+ ΜΚΟ και «ανθρωπιστές».

Απλά τώρα δίπλα στους μπάτσους υπάρχουν και αυτοί να διορθώνουν την εικόνα της βίας και 
της εκμετάλλευσης, να καταγράφουν, να ρουφιανεύουν, να γράφουν επιστημονικές εκθέσεις, 

Λίστες με ορισμένες απ’ τις ετήσιες επιχορηγήσεις 
που μοίραζε το «Ευρωπαικό Ταμείο Προσφύγων» 
που υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας. 

Bλ.»MΚΟ και άλλα φρούτα του ανθρωπισμού», 
περιοδικό antifa, τ. 42
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να διαχωρίζουν τους «μετανάστες» απ’ τους «πρόσφυγες» και να τους ονομάζουν και «υγειονομι-
κούς κινδύνους». Το μόνο που τους λείπει είναι να κρατάνε όπλο.

Ας μην έχουμε αυταπάτες. Οι «μη κυβερνητικές οργανώσεις» , απ’ το όνομα τους και μόνο, 
σπεύδουν να μας πούνε τι δεν είναι. Δεν είναι κυβερνητικές λένε. Παρ’ όλα αυτά, η αλήθεια 

είναι ότι είναι κρατικές με τα όλα τους. Χρηματοδοτούνται απ’ το κράτος και γι’ αυτό ακριβώς 
ακολουθούν τις πολιτικές του (δες sidebar). Κανένα κράτος δεν θα χρηματοδοτούσε μια οργάνωση 
για να το υπονομεύσει. Πίσω απ’ τις ΜΚΟ δεν έχει ευαίσθητους, έχει τύπους και τύπισσες έτοιμες 
να κάνουν ό,τι τους πει ο χρηματοδότης τους. Αυτοί και αυτές είναι η «κοινωνία των πολιτών» εν 
δράσει, με το κράτος να τους έχει αναθέσει την πολιτικο-επιστημονική διαχείριση των κατώτερων 
κομματιών της εργατικής τάξης: των μεταναστών εργατών. Φυσικά κάποιοι έγκλειστοι στα στρα-
τόπεδα συγκέντρωσης το έχουν καταλάβει: οι υπάλληλοι των ΜΚΟ δεν είναι «αλληλέγγυοι». Είναι 
μπάτσοι χωρίς στολή, και γι’ αυτό ακριβώς όταν γίνεται κάποια εξέγερση στα στρατόπεδα, οι ΜΚΟ 
είναι οι πρώτες που απομακρύνονται. Εμφανίζονται πάλι βέβαια, με την προστασία των ΜΑΤ.

Πίσω στο πάντειο. Tον Ιούνιο που μας πέρασε ο καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Τσι-
μουρής είχε καλέσει διευθυντικό μέλος της ΜΚΟ PRAKSIS να μιλήσει σε ένα σεμινάριο με 

τίτλο «Ζωές υπό διωγμό: Η προσφυγική κρίση στην Ελλάδα του 2015». Οι ίδιοι οι καθηγητές με 
κάθε ευκαιρία μιλάνε για το πόσο σημαντικό είναι να είναι κάποιος εθελοντής/εργαζόμενη σε μκο 

και τα φυτά-καριερίστες βλέπουν το μέλλον τους να διαγράφεται λαμπρό. Εί-
ναι φανερό ότι το πάντειο είναι αστείρευτη πηγή για τέτοιους σκοπούς. Εμείς 
ως αυτόνομη ομάδα στο πανεπιστήμιο δε γουστάρουμε καθόλου να δουλέ-
ψουμε για το κράτος μας, ούτε μας ψήνει η μπίζνα της φιλανθρωπίας. Είμαστε 
αντιφασίστες και αντιφασίστριες, αναγνωρίζουμε τους μετανάστες εργάτες ως 
τάξη μας και βλέπουμε σε αυτούς το μέλλον μας. Οι καιροί είναι τέτοιοι που 
τα κατώτερα στρώματα πολλαπλασιάζονται, ανοίγουν και χωράνε όλο και πε-
ρισσότερους. Σήμερα δεν είσαι-αύριο είσαι. 

Απ’ τη μεριά μας το λέμε ξεκάθαρα: ούτε θέλουμε ούτε μπορούμε να ζού-
με σε μια χώρα με MKO και στρατόπεδα συγκέντρωσης!



Κάτι σάπιο μυρίζει στην οδό Χιλλ στην Πλάκα. Μήπως είναι 
η ξεχασμένη κασερόπιτα που βδομάδες τώρα αποσυντίθεται; 

Μήπως είναι το αποπνικτικό άρωμα της ευκατάστατης κυρίας που 
δειπνεί στο πιο πάνω εστιατόριο;

Η σαπίλα σε αυτήν την κατά τα άλλα γραφική γωνία της Πλά-
κας εντοπίζεται τελικά στο διώροφο νεοκλασικό οποίο στε-

γάζει το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων. Σύμφωνα με δικά του λό-
για το Ι.ΔΙ.Σ «είναι ένας φορέας που συντονίζει το ερευνητικό και 
επιμορφωτικό έργο των διεθνολόγων του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πάντειου πανεπιστημίου, δημιουργώ-
ντας παράλληλα το κατάλληλο περιβάλλον για την συνεργασία με 
άλλα ιδρύματα στο εξωτερικό, ανήκει οργανικά δε στο Πάντειο 
διατηρώντας διοικητική και οικονομική αυτονομία». Στους σκο-
πούς του Ινστιτούτου συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων «η εξέτα-
ση και παρακολούθηση των διμερών και πολυμερών σχέσεων της 
Ελλάδας με χώρες που εμφανίζουν μείζονα πολιτική, οικονομική 
και στρατηγική σημασία για τα ελληνικά συμφέροντα», «η μελέτη 
των θεμάτων της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και η εκπόνηση 
προτάσεων για τη χάραξη και την άσκησή της» και πολλά άλλα 
που λόγο περιορισμένου χώρου και χρόνου δεν έχουμε την δυνα-
τότητα να αναφέρουμε.

Όπως ανάγλυφα φαίνεται από τα παραπάνω η γλώσσα των 
ακαδημαϊκών έχει την μαγική ιδιότητα να εξωραΐζει και ενί-

οτε να κρύβει τις πραγματικές της προθέσεις. Όταν οι «συνάδελ-
φοι» του εν λόγω ινστιτούτου μιλάνε για «διμερείς και πολυμερείς 
πολιτικές σχέσεις της ελλάδας» αναφέρονται στις συμμαχίες του 
ελληνικού κράτους με την στρατιωτική δικτατορία του στρατηγού 
Αλ Σίσι στην Αίγυπτο με τις χιλιάδες εκτελέσεις, με τους εκατο-
ντάδες χιλιάδες φυλακισμένους. Ή μπορεί να αναφέρονται στον 
άλλο στρατηγικό σύμμαχο της ελλάδας που δεν είναι άλλος από 
το λίγο κράτος λίγο στρατός λίγο στρατόπεδο συγκέντρωσης Ισ-
ραήλ. Ο κρίκος που συνδέει αυτήν την κατά τα άλλα ανομοιογενή 
αλυσίδα συμμάχων δεν είναι βέβαια οι ιστορικοί δεσμοί που έχουν 
με τον τρισένδοξο ελληνικό έθνος, αλλά η κοινή τους έχθρα για το 

τουρκικό κράτος, τον προαιώνιο δηλαδή εχθρό της ελ-
λ ά - δας. Όταν από την άλλη μιλάνε για την «οικονομική 
σ η - μασία χωρών για τα ελληνικά συμφέροντα», αναφέρο-

νται στην προσπάθεια που οι ίδιοι καταβάλουν για 
την χαρτογράφηση και την ανάδειξη νέων αγορών για το 

ελληνικό κεφάλαιο και για τα ντόπια αφεντικά.

Καθώς συνεχίζαμε την αναζήτηση μας για το 
Ινστιτούτο, συνειδητοποιήσαμε γρήγορα ότι 

το προσωπικό του ΙΔΙΣ δεν ήταν αυτό που θα 
λέγαμε αυστηρά ακαδημαϊκό. Αντίθετα πέφταμε 
συνεχώς πάνω σε στρατηγούς, αντιστράτηγους, 
ναυάρχους και λοιπούς υψηλόβαθμους καραβα-

νάδες, σε εξωτερικούς συνεργάτες που πιο πολύ 
με πράκτορες έμοιαζαν (βλ. Σάββας Καλεντε-
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ρίδης), σε ύποπτους επιχειρηματίες πρέσβεις και 
σε λοιπά καθάρματα. Καθάρματα τα οποία είναι 
δηλωμένοι ακροδεξιοί και ρατσιστές, όπως ο πο-
λυγραφότατος υποστράτηγος Ιπποκράτης Δασκα-
λάκης ο οποίος στα πολυάριθμα άρθρα του που 
φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου, 
παραπονιέται για την έκβαση της κρίσης των Ιμίων, 
για την έλλειψη τόλμης της τότε πολιτικής ηγεσίας, 
και ο οποίος μάλλον θα ήθελε γενικευμένο ελλη-
νοτουρκικό πόλεμο. Άλλοι καραβανάδες όπως ο 
αντιναύαρχος Μαρτζούκος παραπονιούνται για 
το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας και για 
τον κίνδυνο που αντιμετωπίζει το έθνος από την 
«αθρόα λαθρομετανάστευση». Ο συγκεκριμένος 
δεν συμμερίζεται μάλλον τους «ανθρωπιστικούς 
προβληματισμούς του ΣΥΡΙΖΑ και των διάφορων 
ΜΚΟ.

Το ερώτημα που δημιουργήθηκε στα κακο-
προαίρετα  κεφάλια μας και προσπαθούμε 

να απαντήσουμε στο συγκεκριμένο κείμενο είναι 
τι στο διάολο κάνουν όλοι αυτοί παρέα. Τι δου-
λεία έχουν οι ακροδεξιοί καραβανάδες με προ-
πτυχιακούς και μεταπτυχιακούς, οι οποίοι μάλι-
στα πληρώνουν αδρά για να παρακολουθήσουν τα 
σεμινάρια τους; Τι δουλειά έχουν πρώην πασόκοι 
πράκτορες με μετριοπαθείς καθηγητές του τμήμα-
τος διεθνών και ευρωπαϊκών σχέσεων; Τι δουλεία 
έχουν ύποπτοι επιχειρηματίες με ένα Ινστιτούτο 
που ανήκει οργανικά σε ένα πανεπιστήμιο ανθρω-
πιστικών και κοινωνικών επιστημών;

Η παραπάνω ερώτηση παίρνει απάντηση άμα 
σκεφτεί κανείς τι είναι και σε τι σκοπεύει το 

πανεπιστήμιο, στην περίπτωση μας το πάντειο. 
Με τον κίνδυνο να γίνουμε κουραστικοί επανα-
λαμβάνουμε σύντομα: το πανεπιστήμιο δεν εί-
ναι ένας αυτόνομος από εξωτερικές παρεμβάσεις 
χώρος που οι καθηγητές αναζητούν την «αντικει-
μενική ακαδημαϊκή αλήθεια» και που δουλεύουν 
ακούραστα για την «πρόοδο της ανθρωπότητας». 
Αντίθετα το πανεπιστήμιο είναι ένας οργανισμός 
που εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κράτους, από 
το οποίο έχει ιδρυθεί, χρηματοδοτηθεί και που 
λόγω αυτού υπάρχει. Το γράφουμε συχνά άλλω-
στε: η ακαδημαϊκή αλήθεια έχει κρατική εγγύηση. 
Έτσι η περίεργη η συνύπαρξη όλων των παρα-
πάνω υποκειμένων βγάζει νόημα. Η δουλειά που 
έχουν αναλάβει δεν είναι άλλη από την θεωρη-

τική υποστήριξη των επεκτατικών και όχι μόνο, 
σχεδίων του ελληνικού κράτους. Να λοιπόν που 
εμφανίζεται αναπάντεχα μπροστά μας  ένα από τα 
πρόσωπα του σύγχρονου ελληνικού μιλιταρισμού: 
καραβανάδες που έχουν βρεθεί αρκετά μακριά 
από τα στρατόπεδα τους παρέα με ακαδημαϊκούς, 
ξεπεσμένους πράκτορες και φιλόδοξους φοιτητές 
μακριά από τα φώτα της παντειακής καθημερινό-
τητας, γνωρίζονται μεταξύ τους και αποκτούν πο-
λύτιμες γνώσεις γύρω από το πως θα σχεδιάσουν 
τα σφαγεία του μέλλοντος. Να λοιπόν που κάτω 
από την μύτη μας έχει δημιουργηθεί ένα εξαιρε-
τικά όμορφο παράδειγμα αυτού που ονομάζουμε 
ακαδημαϊκό/στρατιωτικό σύμπλεγμα.

Για να είμαστε όμως δίκαιοι οφείλουμε να ανα-
γνωρίσουνε ότι το Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσε-

ων είναι απλά μια στιγμή στην διαρκή μετεξέλιξη 
του ελληνικού πανεπιστημίου σε προνομιακό χώρο 
έρευνας και μελέτης για τους μπάτσους και τους 
καραβανάδες και θα συνεχίσει να είναι όσο δεν 
βρίσκει οργανωμένη αντίσταση. Θεωρούμε χρέος 
του κάθε αντιεξουσιαστή /στριας να μάχεται ενα-
ντίον του μιλιταρισμού μέσα και έξω από τις σχο-
λές. Από το τρελόχαρτο μέχρι την ολική άρνηση 
στράτευσης, από τα σαμποτάζ στα στρατολογικά 
γραφεία μέχρι της πορείες στόμα με στόμα, από 
τις χλέπες στους στρατόκαυλους συμφοιτητές μέ-
χρι την ανάδειξη του πανεπιστημίου σαν αυτό που 
πραγματικά είναι.



Τι σχέση έχουν οι αστυνομικοί 
σχεδιασμοί του ελληνικού 
κράτους με το πάντειο 
πανεπιστήμιο; Τα σώματα 
ασφαλείας με τα μεταπτυχιακά της 
Κοινωνιολογίας; Η θεωρία της 
μηδενικής ανοχής με τη δημόσια 
τάξη; Το στρατιωτικοαστυνομικό 
σύμπλεγμα με τους καθηγητές του 
παντείου;
Είναι καιρός να το καταλάβουμε: 
τα πανεπιστήμια δεν είναι «ναοί 
της γνώσης». Συγκεκριμένα 
το πάντειο, ανάμεσα σε άλλα, 
βοηθάει στη χάραξη των 
αστυνομικών σχεδιασμών του 
κράτους, ντύνοντάς τους με 
ακαδημαϊκό περίβλημα. Αυτός 
είναι και ο λόγος που βρίζουμε τους 
καθηγητές μας, και όχι για πλάκα. 
Είναι η κοντινή μας απόληξη, η 
οποία υποστηρίζει τους μπάτσους, 
βοηθάει στην κατασκευή «του 
προβλήματος στο κέντρο της 
Αθήνας» και που δουλεύει καιρό 
τώρα ενάντια στην εργατική 
τάξη. Πρέπει να κατανοήσουμε 
αυτή την πραγματικότητα για 
να μπορέσουμε, συνειδητά, να 
σταθούμε εναντίον της.
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