


Η παρούσα έκδοση προετοιμάστηκε από την συνέλευση της αυτόνομης πολιτικής ομάδας 
των Διαρρηκτ(ρι)ών της Φοιτητικής Κουλτούρας: συζητήθηκε, γράφτηκε και εκδόθηκε με 
δική της ευθύνη. Κυκλοφόρησε στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 2016 σε 1000 αντίτυπα. 
Την μπροσούρα αυτή, καθώς και περαιτέρω υλικό, θα βρείτε στα σίγουρα στα info/
βιβλιοπωλεία των αυτοδιαχειριζόμενων στεκιών Νομικής (κάθε Παρασκευή στις 15.00) 
και Αρχιτεκτονικής και στη Λέσχη Κατασκόπων 21ου Αιώνα, στην κατάληψη Φυλής και 
Φερρών 30. 
Η αναπαραγωγή του παρόντος δεν δεσμεύεται από καμία πνευματική ιδιοκτησία: είναι 
ελεύθερη  υπό την αυτονόητη προϋπόθεση της αναφοράς στην πηγή. Όσον αφορά 
ακαδημαϊκούς, μίντια και λοιπούς θεσμούς, συνεχίζουμε να τους έχουμε χεσμένους 
πατόκορφα. 

Για επικοινωνία: diarrhktes@gmail.com, diarriktes.wordpress.com
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΕΣΩΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ: 

Το Los Alamos, για τους επιστήμονες, ήταν ταυτόχρονα στρατώνας και παιδική χαρά. Οι 
εργασίες προχωρούσαν, η πρώτη δοκιμή της ατομικής βόμβας θα γινόταν στην περιοχή 
Trinity, μια περιοχή έκτασης τριάντα επί σαράντα χιλιόμετρων, την οποία είχε φροντίσει 
να δεσμεύσει ο στρατός. Στόχος ήταν η δοκιμή να γίνει τη Δευτέρα 16 Ιουλίου του 1945. 

Το βράδυ πριν από την πρώτη δοκιμή, οι επιστήμονες έβαζαν στοιχήματα για τη δύναμη 
της βόμβας, πόνταραν από ένα δολάριο. Ο Teller υπολόγιζε πως η δύναμη της βόμβας θα 
ήταν 4.500 τόνοι ΤΝΤ, ο Oppenheimer στοιχημάτισε στους 3.000 τόνους, ο Rabi στους 
20.000  τόνους. 

Ο Oppenheimer παρακολούθησε την έκρηξη από το καταφύγιο ελέγχου, το οποίο βρισκόταν 
εννέα χιλιόμετρα μακριά. Λίγα λεπτά μετά και ενώ απομακρυνόταν από το κέντρο ελέγχου, 
έσφιξε το χέρι του Bainbridge, και του είπε: «τώρα, είμαστε όλοι καθάρματα». Σε μια 
συνέντευξή του, το 1965, ο Oppenheimer υποστήριξε πως, αφότου είδε τη βόμβα να 
σκάει, του ήρθαν στο μυαλό κάποιοι στίχοι από την ινδουϊστική Bhagavad - Gita: «Τώρα 
γίνομαι θάνατος. Ο καταστροφέας των κόσμων.»
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

«Ξάφνου μια ομάδα μαύρων σκύλων όρμησε 
πάνω στη σκηνή.
-Αυτό δέν τό ‘χαμε προβλέψει, ούρλιαξε
πανικόβλητος ο θεατρίνος.»

Μίλτος Σαχτούρης, Το επεισόδιο.

Η έκδοση που κρατάτε στα χέρια σας, 
είναι το αποτέλεσμα ενός συνόλου 
από συζητήσεις, εμπειρίες, πολιτικά 
συμπεράσματα, αδιέξοδα, αποτυχίες και 
διεξόδους, εντός των οποίων κινήθηκαν 
οι Διαρρήκτ(ρι)ες της φοιτητικής 
κουλτούρας, την περίοδο 2014 - 2015. 
Η καταγραφή τους δεν πρέπει να ειδωθεί 
ως τίποτα πέρα από μια απόπειρα να 
σχεδιαστεί οργανωμένα και ανταγωνιστικά 
το παρόν του ταξικού πολέμου, μέσα στο 
περιβάλλον των αθηναϊκών πανεπιστημίων. 

Ποιά είναι, όμως, η αξία του να 
σημειώνεις αυτό που μόλις βίωσες 
συλλογικά; Ή καλύτερα, ποιά είναι η αξία 
του να δημοσιοποιήσεις ένα τετράδιο 
που γεμίζει προσεκτικά με σημειώσεις, 
σχέδια, και συμπεράσματα για τους 
μετακινούμενους τόπους μιας εποχής; 

Λέγεται πως, αν μπροστά σε κάποια/
ον βρίσκεται ένα σκοτεινό δωμάτιο 
με πράγματα που δεν μπορεί να δει, ο 
καλύτερος τρόπος να εντοπίσει τη θέση 
τους είναι να ξεκινήσει να πετάει πέτρες 
με δύναμη μέσα στο δωμάτιο. Ο ήχος από 
τις πέτρες που χτυπούν τα αντικείμενα 
είναι ο καλύτερος δυνατός προσδιορισμός 
για τη θέση τους, για το υλικό από το 
οποίο είναι κατασκευασμένα, για το πόσο 
ανθεκτικά ή εύθραυστα είναι, για το 
μέγεθός τους και τις αποστάσεις του 
ενός από το άλλο. Αλλά και πάλι, υπάρχει 
πρόβλημα, καθώς η βίαιη κρούση μετακινεί 
τα αντικείμενα. Και εσύ αναγκάζεσαι να 
βρεις καινούριες πέτρες, πιο μεγάλες 
ή πιο μικρές, περισσότερο σκληρές ή 
ελαστικές, αιχμηρές ή κύλες και να 
ξαναπροσπαθήσεις. Γιατί, ο ήχος είναι 

αυτό που μένει, καθώς το αντικείμενο 
αποχαιρετά την αρχική του θέση για να 
βρει την επόμενη. Τίποτα περισσότερο και 
τίποτα λιγότερο. 

Η αξία της γραφής, της άμεσης 
συλλογικής καταγραφής, είναι η 
δημιουργία ενός ανθολογίου με πέτρες 
διαφόρων ειδών που ρίχτηκαν με 
προσοχή στο σκοτεινό δωμάτιο και 
παρήγαγαν ήχους που, με τη σειρά τους, 
καταγράφηκαν προσεκτικά. Κάθε πέτρα 
και μία πρόσκρουση, κάθε πέτρα και 
ένας ήχος, για μια εποχή που απειλεί 
να διαφύγει αφήνοντας στη λήθη όσους 
και όσες αποπειράθηκαν στο παρελθόν, 
αφήνοντας ορφανούς τους επίδοξους 
ρίπτες του μέλλοντος.  

Θα το ξαναπούμε: πολιτικά 
συμπεράσματα, διέξοδοι και αδιέξοδα. 
Η παρούσα έκδοση δεν είναι προϊόν 
ερωτημάτων που γεννήθηκαν στη 
ρουτίνα της ιδεολογίας ή τη σχόλη του 
ακαδημαϊσμού, είναι προϊόν της σταθερής 
(και φυσικά μειοψηφικής) πολιτικής 
ενασχόλησης των Διαρρηκτ(ρι)ών με 
-και ενάντια- (σ)τις κατευθύνσεις που 
παίρνει η ερευνητική δραστηριότητα του 
πανεπιστημίου, σε άμεση συνάρτηση με 
τις μιλιταριστικές τροπές του ελληνικού 
κράτους. Μια πρώτη απόπειρα έγινε την 
άνοιξη του 2014, με την αφίσα που είχε 
ως κεντρικό σύνθημα το: «Γνώσεις για 
τους μπάτσους, δουλειές για το στρατό, 
βρωμάνε οι σχολές ολοκληρωτισμό»: μια 
δημόσια δήλωση πως η ελληνική ακαδημία 
παραμένει καπιταλιστικά/γνωσιολογικά 
παραγωγική σε αντικείμενα μιλιταριστικού 
ενδιαφέροντος. Φτάσαμε εκεί διαβάζοντας 
και συζητώντας συλλογικά την 
μπροσούρα με τίτλο “That’s why” και 
ο “νέος μιλιταρισμός”, της Συνέλευσης 
ενάντια στην Ειρήνη και την έκδοση 
της πολιτικής ομάδας Μηδέν Άπειρο, 
Εκατό Ήλιοι (μιλιταρισμός, πυρηνικά 
όπλα και διακρατικοί ανταγωνισμοί με 
οδηγό το παράδειγμα της αντιπυραυλικής 
άμυνας). Το φθινόπωρο της ίδιας 
χρονιάς, με έμπνευση από τις δράσεις 
τόσο του Αυτοδιαχειριζόμενου Στεκιού 
Πολυτεχνείου όσο και άλλων φοιτητών 



ΤΩΡΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ8

και φοιτητριών ενάντια στο ερευνητικό 
Jason, επιχειρήσαμε να εστιάσουμε, να 
εξηγήσουμε και να κατασκοπεύσουμε 
το Jason και να βρούμε τους τρόπους 
να δηλώσουμε πως η έρευνα αυτού 
του είδους είναι ανεπιθύμητη. Όχι 
γιατί μολύνει το πανεπιστήμιο, όχι 
γιατί είναι η εξαίρεση- αντίθετα, είναι 
ανεπιθύμητη η έρευνα και οι ερευνητές 
της γιατί είναι ο κανόνας, ο κανόνας της 
επιστημονικής έρευνας, και συντάσσεται 
με τις πιο δολοφονικές απολήξεις της 
καπιταλιστικής μηχανής. «Να φέρουμε 
τον πόλεμο στις σχολές», «Το μόνο που 
ερευνά το Jason είναι η μεθοδευμένη 
εξόντωση μεταναστών/τριών»: με αυτά 
και με άλλα συνθήματα, με συντρόφισσες 
και συντρόφους, συναντήσαμε ένα ευρύ 
φάσμα συμπεριφορών και στάσεων 
πάνω σε μία ταλάντωση από τη διέξοδο 
της συγκρότησης μιας κοινότητας που 
δεν ανέχεται να συνυπάρχει με αυτούς 
που οργανώνουν την καριέρα τους 
κατασκευάζοντας την υλικοτεχνική 
υποδομή της εξόντωσης/πολιτικής 
απαγόρευσης των μεταναστών/τριών 
εργατών/τριών, ως το αδιέξοδο της 
αδυναμίας της δημιουργήσει τους όρους 
για την αναχαίτιση του Jason. 

Παρ’ όλα αυτά, διατηρώντας 
τη συνείδηση πως δίπλα στο Jason 
βρίσκονται ακόμα περισσότερα ερευνητικά 
αντίστοιχης υφής, προσπαθήσαμε να 
κατανοήσουμε τις σχέσεις που, όχι 
μόνο συντηρούν τα τρέχοντα, αλλά 
δημιουργούν και ορίζοντες για τη 
μιλιταριστική γνωσιολογική φαντασία. 
Έτσι, κατευθυνθήκαμε προς τη μελέτη 
του HORIZON 2020, του χρηματοδοτικού 
πακέτου που θα κατασκευάσει τα 
ερευνητικά του μέλλοντος. «Το ακαδημαϊκό 
προσωπικό του ελληνικού πανεπιστημίου 
συμμετέχει στον πόλεμο στα σύνορα». Το 
HORIZON 2020 συμπεριλαμβάνει ογκώδεις 
χρηματικές ροές για τις τεχνολογίες 
συνόρων, άριστα συναρμοσμένο με την 
αναδυόμενη ευρωπαϊκή βιομηχανία 
ασφάλειας. Προσπαθήσαμε να γνωρίσουμε 
το έδαφος που κινούμαστε και, αν αυτό 
είναι κινούμενο, τότε η σκέψη οφείλει να 

κινείται μαζί του. Δεν είμαστε μόνοι/ες 
μας. 

Σε αυτή τη σύντομη διαδρομή, 
σύντροφοι και συντρόφισσες έβγαλαν 
αντίστοιχες αφίσες, οργάνωσαν πολιτικές 
εκδηλώσεις κ.λπ.. Κινηθήκαμε στις 
ίδιες αντιφάσεις, κινηθήκαμε εκεί που 
δεν μπόρεσαν να βρεθούν οι πιστοί και 
οι ιερείς του φοιτητικού κινήματος. 
Μειοψηφικά; Μπορεί. Αλλά διατηρούμε 
την αδιαπραγμάτευτη συνείδηση της 
ταξικής μας θέσης. Χωρίς σαφές σχέδιο; 
Μπορεί. Αλλά απουσίαζαν οι βερμπαλισμοί, 
οι αμετροέπειες και ο χυδαίος 
βολονταρισμός.

Η αυτονομία της πολιτικής οργάνωσης/
σκέψης/δράσης είναι ο μοναδικός 
μας τρόπος να χαρτογραφήσουμε, να 
σχεδιάσουμε, να αναγνωρίσουμε και 
να επιτελέσουμε τα καθήκοντα που 
οριοθετούνται από τις παραπάνω 
αναγκαιότητες. Η έκδοση που κρατάτε στα 
χέρια σας περιέχει μονάχα ένα μικρό μέρος 
τους. Η τελεία του προλόγου είναι μια 
υπόσχεση πως ο επίλογος θα συνεχίσει να 
γράφεται στα ορυχεία του μέλλοντος.

ΔΦΚ
Ιανουάριος 2016
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ: ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Σ’ αυτήν την έκδοση, στα βασικά της κεφάλαια, συντάσσονται τρεις διαφορετικές 
ιστορίες: τρεις φορές κοιτάζουμε το ίδιο αντικείμενο, τον καπιταλιστικό κόσμο του 20ου 
και του 21ου αιώνα, με διαφορετική εστίαση. 

«Πόλεμος, Επιστήμη, Ακαδημία και το ελληνικό Παράδειγμα»; Είναι αλήθεια 
πως η διατύπωση είναι κάπως αφηρημένη. Ωστόσο, πώς (αλλιώς) θα μπορούσαμε να 
αποδώσουμε σε έναν τίτλο έναν γαλαξία πολιτικών, κοινωνικών και γνωσιολογικών 
σχέσεων και των αντίστοιχών τους περιεχομένων; Πώς (αλλιώς) θα μπορούσαμε να 
περιγράψουμε τις συναρθρώσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας με το στρατοαστυνομικό 
σύμπλεγμα, χωρίς να ξεπέσουμε σε φλυαρία; Πώς (αλλιώς) να αναφερθεί κανείς στην 
-τόσο- ιδιάζουσα ελληνική εκδοχή της παραπάνω σχέσης;  Συμφωνήσαμε, λοιπόν, σε 
έναν αφηρημένο τίτλο, ελπίζοντας πως η ανάλυσή μας στα επιμέρους κεφάλαια, θα 
αποσαφηνίσει τόσο το περιεχόμενο όσο και τις προθέσεις μας -που δεν είναι καθόλου 
αφηρημένες.

 «Πόλεμος»: Στην Εισαγωγή κατατίθενται ορισμένες θέσεις που συνθέτουν τα 
πολιτικά εργαλεία, με βάση τα οποία γράφτηκαν και οι τρεις ιστορίες. Είναι, με άλλα 
λόγια, τα κατάλληλα γυαλιά που φόρεσε αυτή η συνέλευση προκειμένου να συντάξει 
μία στοιχειώδη αφήγηση για την κανονικότητα (και την παραγωγικότητα) της εμπόλεμης 
κατάστασης, στην τροχιά της οποίας (δεν σταμάτησε ποτέ) να κινείται αυτός ο πλανήτης. 

«Πόλεμος, Επιστήμη, Ακαδημία»: Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί έναν ιστορικό 
οδηγό: προσπαθήσαμε να καταγράψουμε και να τεκμηριώσουμε μία σχέση που, 
κατά τα άλλα, παρουσιάζεται σαν μία ιστορία σημείων. Οι στρατιωτικές εφαρμογές 
των θετικών επιστημών, οι πολεμικές χρήσεις των τεχνολογικών επιτευγμάτων δεν 
αποτελούν τομές στην ιστορία της επιστήμης -δεν είναι κάποιες εξαιρετικές (δηλαδή, μη 
κανονικές) στιγμές στην οργάνωση των επιστημονικών αντικειμένων και την αντίστοιχη 
επιστημονική έρευνα. Αντίθετα, ο μιλιταρισμός εγγράφεται στον ίδιο τον πυρήνα της 
επιστήμης και την ανασυγκροτεί, την αναδιαρθρώνει, της δίνει νέες ιδέες -και αυτή τον 
σέβεται.  Κάθε επιστημονικό αντικείμενο είναι παιδί του καιρού του. Και αντίστροφα, 
κάθε επιστημονικό αντικείμενο οφείλει να συμβάλλει στις προοπτικές της εποχής του, 
οφείλει να προτείνει κατευθύνσεις και να δώσει λύσεις. Λύσεις για τον κόσμο των 
αφεντικών. Για λόγους κυρίως μεθοδολογικούς, ασχολούμαστε μόνο με τους τομείς της 
“καθαρής” επιστήμης και τεχνολογίας, αφήνοντας την αναφορά στις “ανθρωπιστικές 
σπουδές” για μία άλλη φορά. Ας κρατήσουμε αυτό: η σχέση του στρατοβιομηχανικού 
συμπλέγματος με την επιστημονική έρευνα μετά τον Β’ Π.Π. αλλάζει καθολικά 
το παράδειγμα της Ακαδημίας: της γνωσιολογικής παραγωγής που συντελείται και 
οργανώνεται εντός του θεσμού Πανεπιστήμιο. 

«Πόλεμος, Επιστήμη»: Ξανά και αντίστροφα. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρούμε να 
δείξουμε πως η ιστορία του στρατού, και άρα η ιστορία της μορφής του πολέμου, στον 
καπιταλιστικό κόσμο δεν είναι η ιστορία της επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου: 
τα τανκς δεν έγιναν drones έτσι απλά, επειδή κάποιοι σκέφτηκαν ότι είναι καλύτερο οι 
μηχανές του πολέμου να πετάνε. Η ιστορία του στρατού είναι (και) μία ιστορία διαρκούς 
αντιεξέγερσης. Τα αφεντικά, κάθε φορά που αποφασίζουν να συγκρουστούν μεταξύ 
τους ανοιχτά, έχουν να αντιμετωπίσουν, εκτός από τους μεταξύ τους συσχετισμούς 
και διαφορές ισχύος, ένα σύνολο κοινωνικών σχέσεων: έναν πληθυσμό που καλείται 
να σκοτώσει και να σκοτωθεί, έναν πληθυσμό που πρέπει να εργάζεται γι’ αυτόν τον 
θάνατο, έναν πληθυσμό που πρέπει να συμφωνεί με αυτόν τον οργανωμένο και μαζικό 
θάνατο. Αυτός ο πληθυσμός είναι η εργατική τάξη. Κομμάτια αυτής της τάξης αρνούνται 
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την παραπάνω εκδοχή. Αυτές οι αρνήσεις κωδικοποιήθηκαν, ήδη από τα τέλη του 19ου 
αιώνα, στην λέξη αντιμιλιταρισμός. Πιάνουμε, λοιπόν, το νήμα από τις παραμονές του 
1914, για να δούμε το μοντέλο του στρατού και τα αντιμιλιταριστικά κινήματα σε 
κάθε τους φάση στον 20ο αιώνα. Θα αφιερώσουμε το μεγαλύτερο μέρος αυτής της 
αναφοράς στο αμερικανικό παράδειγμα της εναντίωσης στον πόλεμο του Βιετνάμ, 
αφενός γιατί είναι πιο πρόσφατο, αφετέρου γιατί ένα μεγάλο μέρος του γεννήθηκε μέσα 
στα πανεπιστήμια και, τέλος, γιατί θα μας βοηθήσει να δώσουμε μία ικανή εξήγηση για 
τη μορφή του στρατού και του πολέμου σήμερα. 

«Και το Ελληνικό Παράδειγμα»: Εδώ τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Από τη 
μία οι πηγές για την ιστορία του ελληνικού πανεπιστημίου είναι μετρημένες στα δάχτυλα, 
από την άλλη οι ειδικές αναφορές στις στρατιωτικού προσανατολισμού ερευνητικές 
δραστηριότητες είναι ανύπαρκτες. Συνεπώς, επιλέξαμε μία άλλη μέθοδο: στο πρώτο 
μέρος του τρίτου κεφαλαίου προσπαθούμε να χαρτογραφήσουμε το περιβάλλον των 
στρατιωτικών χρηματοδοτήσεων προς το ελληνικό κράτος από το 1944, τη συγκρότηση 
στρατιωτικών συμμαχικών οργανισμών και την συμμετοχή του ελληνικού κράτους 
σ’ αυτούς, τα επιστημονικά προγράμματα που πρότειναν τέτοιοι οργανισμοί και το 
είδος της επιστήμης που χρειάζονταν. Θα φτάσουμε στον 21ο αιώνα για να δούμε το 
ευρωπαϊκό στρατοβιομηχανικό σύμπλεγμα: θα δούμε τα ευρωπαϊκά εξωτερικά σύνορα 
και την ελλάδα σαν το δεύτερο μέτωπο του ίδιου πολέμου για τους μετανάστες εργάτες, 
με σκοπό να καταλάβουμε πώς αυτή η τεχνο-επιστημονική γνώση που παράγεται στα 
ελληνικά πολυτεχνεία, καθώς και τα υποκείμενα που την παράγουν, προσπαθεί να 
συντονιστεί μ’ αυτόν τον πόλεμο. Θα φτάσουμε να καταλάβουμε πώς τα ελληνικά 
πανεπιστήμια συγχρονίζονται με τις γνωσιολογικές και τεχνολογικές ανάγκες του 
ελληνικού στρατού στα σύνορα, αλλά, παράλληλα, εφευρίσκουν νέα εργαλεία για τις 
δολοφονικές του διαθέσεις. Για να δούμε, τελικά, ακριβώς αυτό: πώς οι ακαδημαϊκοί, οι 
διδάσκοντες, οι ερευνητές, οι μεταπτυχιακοί, ακόμη και αρκετοί προπτυχιακοί φοιτητές 
συμμετέχουν στον πόλεμο ενάντια στο πολυεθνικό προλεταριάτο.

Τέλος, στον επίλογο, θα προσπαθήσουμε να συνδέσουμε αυτή την άποψη με τη 
συγκυρία του ελληνικού πανεπιστημίου, θα δούμε τη συνεργασία των ελληνικών 
Ιδρυμάτων με το στρατοαστυνομικό σύμπλεγμα σαν μία σχέση οργανική και δομική, 
μία σχέση υλική και πολιτική. Και επειδή, τελικά, η ενασχόλησή μας με αυτή τη σχέση 
(το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της) δεν είναι καθόλου αφηρημένη και καθόλου 
ηθική, αλλά εξίσου υλική και πολιτική, θα συντάξουμε κάποιες σημειώσεις για τα δικά 
μας καθήκοντα. 

Και κάπως έτσι, ενώνουμε αυτές τις τρεις ιστορίες. Οι υφολογικές και μεθοδολογικές 
διαφορές μεταξύ των κεφαλαίων ή των ενοτήτων, οι πιθανές αβλεψίες και τα λάθη μας 
δεν οφείλονται παρά στην διαδικασία αυτής της έκδοσης: που είναι συλλογική, που 
είναι σκληρά και περήφανα ερασιτεχνική, που σιχαίνεται τον ακαδημαϊσμό, που είναι, 
τελικά, μία πειραματική διαδικασία πολιτικής αυτομόρφωσης.

Καλή ανάγνωση.


