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αυτόνομη πολιτική 
ομάδα φοιτητών 
και φοιτητριών 
από τις σχολές της 
αθήνας



Βρεθήκαμε στο πανεπιστήμιο από τύχη ή επιλογή 

και μάθαμε από μικροί/ες πως κάθε κόμβος της 

καθημερινότητας είναι και ένα πεδίο μάχης: ο ρατσιστής 

του λεωφορείου, ο ρουφιάνος συμφοιτητής, ο φασίστας  

καθηγητής και οι στρατό-ερευνητές, οι τύποι με την 

σεξιστική ατάκα wστο στόμα στο προάυλιο. Και τα μάθαμε 

αυτά μακριά από την σχόλη της ανάγνωσης: τα ζήσαμε, 

τα ακούσαμε, τα είδαμε, τα μισήσαμε. Από την άλλη, 

μάθαμε πως με τον βασικό μισθό για τους/τις κάτω των 

25 κανείς/καμία δεν ζει. Θυμόμαστε την οικογένεια να 

γνέφει νωχελικά και να συμβουλεύει: «κάτσε στο σπίτι 

σου, πάρε γρήγορα το πτυχίο, και βλέπουμε». Και όλα 

αυτά, μαζί με τις βαρετές εργασίες, τις εξεταστικές και 

τις μαλακίες των καθηγητών φτιάχνουν ένα σφίξιμο 

στο στομάχι που μας ακολουθεί παντού. Δεν κουνάμε 
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ΤΙ ΠΡΌΒΛΗΜΑ ΈΧΈΤΈ ΠΙΑ;
ΌΛΑ ΤΑ ΠΑΝΈΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΌΥ ΚΌΣΜΌΥ 
ΔΌΥΛΈΥΌΥΝ ΜΈ ΤΌ ΣΤΡΑΤΌ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΣΤΥΝΌΜΙΑ!
Εντάξει, μετά από μία τέτοια δήλωση, θα μπορούσαμε να απαλλαχθούμε από 
οποιοδήποτε καθήκον «αποκάλυψης» ή τεκμηρίωσης. Παρ’όλα αυτά εμείς θα 
προσποιηθούμε πως δεν ξέρουμε τίποτε. Η παραπάνω δήλωση, λοιπόν, ανήκει 
στην πρύτανη του πάντειου πανεπιστημίου, Ισμήνη Κριάρη. Η κυρία αυτή δήλωσε 
τα παραπάνω με ένα ύφος αγανάκτησης στις 15/02, μπροστά σε πλήθος φοιτητών 
και φοιτητριών του ιδρύματος. Η μέρα ήταν ηλιόλουστη και σίγουρα θα το 
θυμάστε: η πρύτανης βρέθηκε εκεί καθώς ένα σύνολο αντιθέσεων εμφανιζόταν 
στον πεζόδρομο του Παντείου: το βάψιμο συνθημάτων σε τοίχο προκάλεσε 
την αντίδραση του Άγγελου Συρίγου, καθηγητή διεθνών σχέσεων- έμμισθου 
υπαλλήλου του ελληνικού ιμπεριαλισμού, από αυτούς που αγαπάμε να μισούμε. 

Μία μέρα νωρίτερα, στις 14/02, η Ισμήνη Κριάρη και ο Άγγελος Συρίγος 
βρέθηκαν στο ίδιο σημείο να πραγματοποιούν την τελετή αποφοίτησης 16 
αξιωματικών απόφοιτων της Σχολής Εθνικής Άμυνας, που έκαναν το μεταπτυχιακό 
τους στο πάντειο. Τίτλος του μεταπτυχιακού; «Στρατηγικές Σπουδές Ασφαλείας».1  
Η Ι. Κριάρη ήξερε ακριβώς τι έλεγε, όσο ο Α. Συρίγος ήξερε ακριβώς τι έκανε. 
Το θέμα μας, βέβαια, είναι λίγο διαφορετικό. Γιατί τόσο η «σύμπτωση» των 
δύο διαδοχικών συναντήσεων, όσο και το περίσσευμα θράσους της κ. Κριάρη 
φαίνονται, κατ’ αρχήν, ανεξήγητα. Ερώτημα πρώτο: τι δουλειά έχουν οι μπάτσοι 
και οι καραβανάδες στο Πάντειο; Ερώτημα δεύτερο: αν αυτοί οι μπάτσοι και αν 
αυτοί οι καραβανάδες έχουν, όντως, κάποια δουλειά στο κτίριο αυτό, πώς και γιατί 
η διοίκηση του ιδρύματος το παραδέχεται; Μα το Πάντειο δεν είναι η περίφημη 
σχολή της «ανεκτικότητας», δεν είναι το φυτώριο αριστερών κοινωνιολόγων και 
των μεταμοντέρνων σπουδαστών φύλου; Αυτή δεν είναι η εικόνα που η Πάντειος 
πουλά δημόσια; Γιατί τόση ξαφνική ειλικρίνεια, λοιπόν, απ΄την Κριάρη; 

Τρεις περίεργες συμπτώσεις σε δύο διαδοχικές ημέρες ή ένα γεγονός 
αυτό καθ’ αυτό; Δεν θα σας κουράσουμε παραπάνω με τα ερωτήματα μας. Η 
Πάντειος, όντως, διαφημίζεται δημοσίως σαν μια τέτοια, μισόαριστερή και 
μισόμεταμοντέρνα σχολή. Αλίμονο μας, όμως, αν πιστεύαμε ό,τι μας πουλά ο 
καθένας! Στην πραγματικότητα, ο λόγος που η Πάντειος μπορεί να έχει και να 
προωθεί και τέτοιου είδους ενδιαφέροντα, είναι αποκλειστικά οι πολύπλευρες 
ενασχολήσεις της με άλλα, πιο σοβαρά και φλέγοντα θέματα. Όπου φλέγοντα 
θέματα εννοούμε: το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον του ελληνικού 
ιμπεριαλισμού, του κοινωνικού μιλιταρισμού, του πολέμου που εξάγεται στις 
συνοριακές γραμμές και (επαν)εισάγεται στις μητροπόλεις, του πολέμου ενάντια 
στην πολυεθνικότητα της εργατικής τάξης. Στις 14/02 και στην τελετή αποφοίτησης 
αυτό συνέβαινε. Στις 15/02 και στην τοποθέτηση της Κριάρη, αυτό παραδεχόταν. 
Λίγο πιο δίπλα, ο Α. Συρίγος ασχολιόταν με τα ντουβάρια, ασχολιόταν με εκείνο 
το είδος της «εικονικής νομιμότητας» που στολίζει το εμπόρευμα του. Στις 15/02 
και στις πράξεις του Συρίγου, αυτό φρόντιζε. Να το πούμε και λίγο διαφορετικά: 
σκασμός, καθαροί τοίχοι, εδώ-κουμάντο-εμείς, εμείς με τους φίλους μας τους 
«ευεργέτες», τους μπάτσους, το στρατό, τους μιλιταριστές, τους φασίστες και τα 
καθάρματα. 

Μπροστά στα μάτια μας αναδύεται εμφατικά μια ανεξήγητη ενότητα: 

ανθρωπολόγοι και ψυχολόγοι παρέα με στρατόκαυλους γεωπολιτικούς αναλυτές 
ενώ, στο διπλανό αμφιθέατρο διεξάγονται συζητήσεις για το φύλο. Αυτή η 
περίεργη ενότητα, αυτές οι περίεργες χωροχρονικές συμπτώσεις μπάτσων και 
ανθρωπιστών με επίκεντρο το πάντειο, εξηγούνται αν κάνουμε την απλή κίνηση, 
αφενός να τοποθετήσουμε το πάντειο στην πολιτική και διοικητική επικράτεια στην 
οποία ανήκει και αφετέρου να θυμηθούμε δύο τρία πράγματα γι’ αυτήν. Μιλάμε 
για το ελληνικό κράτος και τα διαρκή ενδιαφέροντά του. Γι’ αυτό και παρακάτω θα 
κάνουμε το εξής θα τοποθετούμε δύο τρία πράγματα που ξέρουμε για το ελληνικό 
κράτος και, παράλληλα, θα μνημονεύουμε τον αντίστοιχο ακαδημαϊκό τομέα 
του παντείου και ό,τι ξέρουμε για εκείνον, τα μαθήματά του, τα μεταπτυχιακά, τα 
ερευνητικά, τις καθηγήτριες του. Θα αναφερθούμε στο τμήμα διεθνών σχέσεων 
συσχετίζοντάς τον με τις επιδιώξεις του ελληνικού ιμπεριαλισμού, στον τομέα 
εγκληματολογίας και την σχέση του με τα σχέδια της δημόσιας τάξης. Τέλος θα 
αναδιατυπώσουμε τα συμπεράσματά μας για το πάντειο πανεπιστήμιο και τη 
συμβολή του στο νέο μιλιταρισμό. Στόχος μας παραμένει ο εξής: να δείξουμε πως 
οι σπουδές στο Πάντειο είναι κυριολεκτικά σπουδές στο νέο φασισμό. Μέθοδος 
μας; Η αποδιάρθρωση της δημόσιας εικόνας του παντείου, η αποδιάρθρωση της 
ιδεολογίας γύρω από αυτό, μέσω της ανάδειξης των πραγματικών ιδιοτήτων και 
των πραγματικών υλικών συμφερόντων και σχέσεων των ακαδημαϊκών του 
στελεχών. 

Για να υπηρετήσουμε αυτόν τον στόχο, θα πρέπει να γυρίσουμε στο πρώτο 
ερώτημα που θέσαμε: τι δουλειά έχουν οι μπάτσοι και οι καραβανάδες στο Πάντειο; 

1. Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ: ΤΟ ΤΜΉΜΑ “ΔΙΕΘΝΏΝ ΣΧΕΣΕΏΝ”

Λοιπόν, στο πάντειο, όπως μάλλον ξέρετε, λειτουργεί το Τμήμα Διεθνών 
Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών. Αυτό το τελευταίο, ιδρύθηκε το 1997 
-ένα χρόνο μετά τον παραλίγο πόλεμο στα Ίμια- οπότε μάλλον είχε φανεί ότι το 
ελληνικό κράτος δεν μπορούσε να επιτίθεται μονομερώς στο τουρκικό χωρίς να 
υπολογίζει τις «διεθνείς σχέσεις» του, δηλαδή τους διεθνείς συσχετισμούς και 
τις προθέσεις των συμμάχων του όσον αφορά την  Μέση Ανατολή. Ωστόσο, ένα 
ομώνυμο μεταπτυχιακό λειτουργούσε ήδη από το 1994. Στις πρώτες πιθανές 
θέσεις απασχόλησης των πτυχιούχων βρίσκουμε προφανώς το Υπουργείο 
Εξωτερικών. 

Αν το πρόγραμμα σπουδών μοιάζει να συνδυάζει ανθρωπιστικές 
ανησυχίες (Ανθρώπινα Δικαιώματα) και παραδοσιακά ζητήματα του ελληνικού 
ιμπεριαλισμού (Ελληνοτουρκικές Σχέσεις από την Λοζάνη έως σήμερα), κι αν δεν 
είναι δυνατόν να παραβρεθούμε σε όλα, τότε μας μένει μια συνεπής λύση: να 
δούμε τους/τις διδάσκοντες μέσα από τα τα βιογραφικά τους, μέσα και έξω από 
τα αμφιθέατρα. 

Ας κάνουμε, απλά, μια υπενθύμιση: ό,τι αναφέρουμε παρακάτω έχει μία 
ιστορία και συμβαίνει παράλληλα με μια πραγματικότητα εκτός αμφιθεάτρων. 

Ποια ιστορία; Ας πούμε ότι εμείς -και άρα ο εμπειρικός μας κόσμος- 
γεννηθήκαμε (τουλάχιστον) μετά το 1990. Την δεκαετία που εμείς καθώς και οι 
φοιτητές/τριες του Παντείου πηγαίναμε νηπιαγωγείο ή δημοτικό το ελληνικό 
κράτος συμμετείχε στην διάλυση της Γιουγκουσλαβίας σε συνεργασία με τους 
Σέρβους φασίστες και έστειλε εθελοντές στο σφαγείο της Βοσνίας- αντάλλαγμα 
της φιλίας του θα ήταν η εδαφική του επέκταση στο μακεδονικό τμήμα της 
διαλυόμενης γιουγκοσλαβίας. Οργάνωσε την στρατηγική περικύκλωσης της 
Τουρκίας -“ενιαίο αμυντικό δόγμα”- μαζί με το κυπριακό εθνικιστικό/μιλιταριστικό 
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σύμπλεγμα, χρηματοδότησε και ενίσχυσε με κάθε τρόπο το κουρδικό αντάρτικο, 
ελπίζοντας στην επίτευξη της διάλυσης του τουρκικού κράτους. Διαδήλωσε 
για το όνομα της Μακεδονίας, αρνήθηκε -και αρνείται- να την αναγνωρίσει 
ως κράτος. Έστειλε παραστρατιωτικούς στην Νότια Αλβανία (“βόρεια Ηπειρο” 
όπως λένε οι έλληνες φασίστες). Έκανε ένα μίνι πόλεμο στο 1996 στα Ίμια, και 
έπειτα προσανατολίστηκε σε μία μιλιταριστικά ήπια, οικονομική διείσδυση στα 
Βαλκάνια. Εξήγαγε μιλιταριστική ισχύ σε μορφή ανθρωπιστικών ΜΚΟ στο ιρακινό 
κουρδιστάν στα σύνορα με την Τουρκία, καθώς και στο εμπόλεμο Κόσσοβο το 
1999 .

Ποια πραγματικότητα; Ότι το ελληνικό κράτος συμβαίνει να είναι ένα 
ιμπεριαλιστικό, επεκτατικό και φιλοπόλε΅μο κράτος. Τη στιγμή (ακόμη) που 
γράφονται αυτές εδώ οι γραμμές, το ελληνικό κράτος δήλωνε ότι ήθελε να 
συμμετάσχει ενεργητικά στην παρέμβαση στη Λιβύη, διαδηλώνει ακόμα 
ότι ο εναέριος του χώρος είναι δέκα- και όχι έξι- ναυτικά μίλια και ότι η ΑΟΖ 
του συνορεύει με την ΑΟΖ της  Κύπρου, της Αιγύπτου και καλύπτει τη μισή 
ανατολική μεσόγειο ενώ δεν έχει καν κηρύξει ΑΟΖ, φτιάχνει στρατηγικά διπλά 
τρίγωνα και τετράγωνα με την χούντα της Αιγύπτου, το νησί-πλυντήριο της 
Κύπρου2  και το μιλιταριστικό κράτος του Ισραήλ, πραγματοποιώντας κοινές 
ασκήσεις-πρόβες πολέμου μια φορά το μήνα. Ακόμη: γίνεται προορισμός για 
τους τούρκους χουντικούς-αντίπαλους του Ερντογάν, αρνούμενο την έκδοσή 
τους, συμμετέχει ενεργητικά στις ασκήσεις του νάτο στην κεντρική και ανατολική 
μεσόγειο εξάγοντας την ελληνική επεκτακτικότητα στο αιγαίο σαν διεθνές ζήτημα3 
, κατασκευάζει και προπαγανδίζει το φαινόμενο των «τουρκικών παραβιάσεων» 
ενώ παραδέχεται ότι τις αντιμετωπίζει με «στρατηγική κλιμάκωσης» των 
εντάσεων4  και αναβαθμίζει τον ιπτάμενο πολεμικό του στόλο5. 

Λέμε ότι όλοι αυτοί οι διεθνολόγοι ασχολούνται με την επιστημονική/
ακαδημαϊκή τεκμηρίωση όλων των παραπάνω. 

νο1, Δ.Καιρίδης: ο Μάνατζερ 

Η επίσημη εκδοχή λέει πως είναι διευθυντής του τομέα Διεθνών Σχέσεων, 
αναπληρωτής διευθυντής του think tank ΙΔΙΣ, επιστημονικός σύμβουλος 
του ιδρύματος «Κωνσταντίνος Γ. Καραμανλής». Έχει υπάρξει επιστημονικός 
συνεργάτης στο Υπουργείο Εξωτερικών, διευθυντής στο Ίδρυμα Κόκκαλη 
(«Επιβλέπων ερευνητικών προγραμμάτων, εκδόσεων και διοργάνωσης 
εκπαιδευτικών συναντήσεων, υπεύθυνος στρατηγικής ανάπτυξης και διεθνών 
συνεργασιών, πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής του προγράμματος 
Κόκκαλη για τη Νοτιοανατολική και Κέντρο-Ανατολική Ευρώπη»), καθηγητής 

στην Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, στη Σχολή Διοίκησης και Επιτελών 
του Στρατού Ξηράς, «πολιτικός αναλυτής» στον τηλεοπτικό σταθμό Action24 και 
αρθρογράφος στην κυριακάτικη έκδοση της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος. Στο 
μεταπτυχιακό διδάσκει μεταξύ άλλων: Διεθνείς Σχέσεις της Ελλάδος: Γεωπολιτική 
και Ασφάλεια, Ευρωπαϊκή Ασφάλεια, Άμυνα και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση.

Παρακάτω, στο συγγραφικό έργο ξεχωρίζει ο τίτλος: Εθνικισμός, Εθνοτικές 
Συγκρούσεις και Διεθνείς Σχέσεις-Θεωρία και Πράξη στα Βαλκάνια. Τι γράφει 
εκεί; «Στόχος είναι η πληρέστερη ανάγνωση δύο κλασσικών εθνοτικών 
συγκρούσεων, των πολέμων για τη διαδοχή της πρώην Γιουγκοσλαβίας και του 
Κυπριακού, που, για δεκαετίες, έχουν καθορίσει την ασφάλεια της Βαλκανικής.» 
Τελευταίο στιγμιότυπο αυτού του βιογραφικού: σε άρθρο του στην Καθημερινή 
για τις ελληνοσερβικές σχέσεις, υπενθυμίζει πως: «[Οι Ελληνες και οι Σέρβοι] δεν 
είναι τυχαίο που δεν πολέμησαν ποτέ μεταξύ τους […] Η χώρα μας είναι χώρα 
της Βαλκανικής και στο “βαλκανικό πρόβλημα” πρωτεύοντα ρόλο συνεχίζει να 
παίζει η Σερβία»6

Λοιπόν; Think tank για τον ελληνικό ιμπεριαλισμό, δεξιά think tank, Υπουργείο 
Εξωτερικών, επιστημονικές δουλειές με τη μαφιοζική πρωτοπορία του ελληνικού 
καπιταλισμού, μαθήματα στο στρατό, εκπαίδευση των επόμενων, κανάλια και 
δημοσιεύσεις σε φασιστικές εφημερίδες. Βίβλια και άρθρα για την ανασκόπηση 
της εμπλοκής του ελληνικού κράτους στην διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, στην 
σφαγή των Βόσνιων και στα πογκρόμ εναντίον των Τουρκοκυπρίων, προτάσεις 
για ανάθερμανση παλιών καλών συμμαχιών με  έτερους έμπειρους φασίστες 
που έχουν συνδράμει στην ελληνική εξωτερική πολιτικής στα 90s και παλιότερα: 
σέρβους και ελληνοκύπριους.

νο2, Κ.Κολιόπουλος: ο Στρατηγός 

Φανταζόμαστε πως στα οικογενειακά τραπέζια τον αποκαλούν Στρατηγό. 
Η διατριβή του είχε τίτλο: Κατανοώντας τον Στρατηγικό Αιφνιδιασμό. Στο 
μεταπτυχιακό διδάσκει Στρατηγική Ανάλυση. Γεωπολιτική: Γεωστρατηγική και 
Γεωοικονομία. Στρατηγικές Σπουδές. Πυρηνικά Όπλα και Ασύμμετρες Απειλές. 
Σεμινάριο Έρευνας και Συγγραφής στις Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας. Βέβαια, 
προτιμά τους ένστολους φοιτητές. Έχει διδάξει στη Σχολή Εθνικής Άμυνας, στη 
Ναυτική Σχολή Πολέμου, στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου, στη Σχολή 
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και 40 συμμετοχές σε συνέδρια του ίδιου φορέα, των παραπάνω «σχολών» και 
των συναφών think tank, όπου ξεχωρίζουμε τις λεξούλες “χειρισμός κρίσεων και 
ελληνοτουρκικές σχέσεις”, με πρώτη αναφορά στα τέλη του 1998. Εντελώς τυχαία, 
το ίδιο έτος ο κούρδος ηγέτης-καταζητούμενος από το τουρκικό κράτος, Οτσαλάν, 
βρέθηκε να μεταφέρεται και να φιλοξενείται στην ελλάδα από παραστρατιωτικούς 
και πράκτορες του βεληνεκούς του Σάββα Καλεντερίδη στην τελική φάση εξέλιξης 
του σχεδίου διάλυσης του τουρκικού κράτους. Να μια ωραία κρίση που άξιζε να 
μελετηθεί. 

νο3, Μαρία Ντανιέλα Μαρούδα: διάλειμμα για ανθρωπισμό 
Ορίστε: η Μ.Μ. δίπλα στη λέξη πόλεμος βάζει τη φράση “ανθρωπιστικό δίκαιο” 
και το διδάσκει. Δεν θα τη βρείτε μόνο στη Σχολή Εθνικής Άμυνας αλλά και στο 
μεταπτυχιακό Διαχείρισης Κρίσεων Υγείας - Επείγουσας Ιατρικής της Ιατρικής 
Σχολής ΕΚΠΑ όπου διδάσκει “επείγουσα αντιμετώπιση μαζικών μεταναστευτικών 
ροών, ανθρωπιστικό δίκαιο και ανθρωπιστκή δράση”. Επειδή, όμως, είναι 
υπερευαίσθητη συμμετέχει και σε “Διεθνή Εντατικά Σεμινάρια ανθρωπιστικού 
και προσφυγικού δικαίου “. Δεν δουλεύει για το ΙΔΙΣ, αλλά για το δεύτερο think 
tank του τμήματος, που είναι κάπως λιγότερο ενεργό και ονομάζεται ΕΚΕΚΔΑΔΔ, 
(Ευρωπαϊκό κέντρο εκπαίδευσης δικαιωμάτων του ανθρώπου). 

Την 1990-1997, βρέθηκε σε πολλά hot spot του παγκόσμιου πολέμου- τυπικά 
αυτό λέγεται “Προϋπηρεσία σε Εμπόλεμες Ζώνες”: Βρέθηκε με τον Ερυθρό 
Σταυρό στη Σρι Λάνκα το διάστημα 97-99, το 1997 ως εκπρόσωπος του ΥπΕξ 
στην Αλβανία και τη Βοσνία για να “επιτηρήσει τις εκλογικές διαδικασίες” ενώ 
το 1996, δούλεψε στο Γραφείο Αθηνών της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες “συμβάλλοντας στην δημιουργία Δικτύου Δικηγόρων στα σημεία 
εισόδου – εξόδου της Ελλάδος και  την οργάνωση σχετικών σεμιναρίων […]” 

Από τη Σρι Λάνκα στα εμπόλεμα Βαλκάνια, κι από εκεί στην διαχείριση του 
μεταναστευτικού με πέντε ερευνητικές δημοσιεύσεις για το ΙΔΙΣ την περίοδο 
2013-2014, η ΜΜ διατηρεί ένα μόνιμο ενδιαφέρον, που τείνει να στοιχίζεται με 
εκείνο του ελληνικού κράτους: πόλεμος-κρίση-μετανάστες- κρίση-στρατόπεδα 
συγκέντρωσης-κρίση. 

Νο4, Χ. Παπασωτηρίου: φασίστας φίλος των ανθρωπιστών
Στην ιστοσελίδα του παντείου δεν έχει βιογραφικό. Είναι διευθυντής του ΙΔΙΣ. 
Αρθρογραφεί στο onalert.gr και δίνει συνεντεύξεις στο “ράδιο πατρίδα”. Ωστόσο, 
άρθρα του δημοσιεύονται και στην εφημερίδα των Συντακτών. Έχει συνεργαστεί 
πολλές φορές με τον Στρατηγό Κολιόπουλο. Φυσικά, διδάσκει σε στρατιωτικές 
σχολές. Την δεκαετία του 2000 τον έβρισκε κανείς στο ΙΣΤΑΜΕ (Ινστιτούτο 
Αμυντικών Αναλύσεων) παρέα με τον Ι. Μάζη και τον Γιαλλουρίδη. Ήταν φυσικά 
στο συμβούλιο έκδοσης του περιοδικού Γεωστρατηγική το οποίο εκτυπωνόταν 
από το Τυπογραφείο Ελληνικού Στρατού. Τελευταία φορά, τον βρίσκουμε στο 
“2ο σεμινάριο υψηλής στρατηγικής: Προκλήσεις για το 2015” στο ΓΕΕΘΑ. Τον 
Φεβρουάριο διοργάνωσε με το ΙΔΙΣ σε συνεργασία με το  Κέντρο Διεθνούς & 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής Οικονομίας & Διακυβέρνησης (ΚΕ.Δ.Ε.Π.Ο.Δ.) του 
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ημερίδα με τίτλο  «Κυπριακό – Λύση τώρα ή 
αργότερα;».  Από τα γραπτά του, ξεχωρίζει μια συνέντευξη του στην Αυγή, με 
ημερομηνία 22/11/2015, θέμα την 11η/9ου της Ευρώπης, την επίθεση στο Παρίσι, 

και τίτλο “Ο ISIS χτυπά την Ευρώπη διότι χάνει τον πόλεμο σε Ιράκ-Συρία”. 
Στο τέλος της συνέντευξης, όπου και τίθεται η ερώτηση για τις συνέπειες του 
ζητήματος, ο Παπασωτηρίου απαντά: “Η Ελλάδα θα πρέπει να διαπραγματευέται 
με την Τουρκία ως εκπρόσωπος όλης της Ευρώπης.” Που σημαίνει: το ελληνικό 
κράτος πρέπει να εκμεταλλέυεται την ιδιότητά ως μέλος της ΕΕ για να διεκδικεί 
διπλωματική ισχύ και λεφτά σε βάρος της Τουρκίας (και) με βάση την διαχείριση 
της μετανάστευσης. 

Τελευταίο και αγαπημένο: Το όνομα του μνημονεύεται σε κάλεσμα της 
ιστοσελίδας των Γιατρών χωρίς Σύνορα, καθώς αυτή η τελευταία ΜΚΟ συν-
διοργανώνει με το ΙΔΙΣ  και τους «Μοτοσικλετιστές για την ειρήνη» διεθνή ημερίδα 
με θέμα: «Μέση Ανατολή, Ελλάδα, Ευρώπη… Μετακινούμενοι πληθυσμοί.».7 Το 
ίδιο σχήμα ξανά: γεωπολιτικοί αναλυτές-ανθρωπιστές-«προσφυγική κρίση».

Νο5, Χ. Γιαλλουρίδης: ο αρχιτέκτονας 
Τυπικά ανήκει στο τμήμα πολιτικής επιστήμης. Ωστόσο, όπως λέει και ο ίδιος είναι 
ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων, 
του ΙΔΙΣ και του Κυπριακού Κέντρου Μελετών (ΚΥΚΕΜ). Κι αν σήμερα, προβλέπει 
κάθε μισή ώρα την κατάρρευση του Ερντογάν και την διάλυση των τουρκο-
ρωσικών σχέσεων, το 1994-96 υπήρξε σύμβουλος των Υπουργών Άμυνας 
και Δημοσίας Τάξης και μέλος του επιστημονικού συμβουλίου εκπόνησης του 
«Δόγματος Ενιαίου Αμυντικού Χώρου Ελλάδας – Κύπρου». Σα να λέμε, ασχολείται 
επαγγελματικά με την παραγωγή και την προπαγάνδιση ιδεολογίας και πρακτικών 
για την διάλυση του τουρκικού κράτους, τουλάχιστον από τη δεκαετία του 90. 
Ίδρυσε την Ανώτατη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας. Σε συνέντευξη του στην Huffing-
ton Post, μιλά σαν γνήσιο στόμα του ελληνικού ιμπεριαλισμού: 

«Ποιος εγγυάται ότι δεν θα ζητήσουν ανεξαρτητοποίηση οι μουσουλμάνοι της 
Θράκης με την Τουρκία να τους κλείνει το μάτι και να τους στηρίζει; Η Ευρώπη 
της αλληλεγγύης κοιτάζει τον εαυτό της και κάθε κράτος τα στενά συμφέροντα 
του. Οι μετανάστες είναι τεράστιο πρόβλημα. Η Μέση Ανατολή και η Βόρειος 
Αφρική είναι μεγαλύτερο. Σύμμαχοι μας η Κύπρος, το Ισραήλ και η Αίγυπτος. 
Μόνον.»8 
Δυο μήνες πριν, την 1/2/17, λίγες μέρες μετά την 2η σύνοδο για την “επίλυση” 

του κυπριακού, επιβεβαίωσε όσα δεν είπε η ελληνική πλευρά στη Γενεύη: 
Το πιθανότερο, επισημαίνει ο καθηγητής είναι να μην «βρεθεί λύση και το 

Κυπριακό να μας απασχολεί για πολλά χρόνια ακόμη, εκτός εάν υπάρξει μία στιγμή 
που η Τουρκία θα έχει πολύ μεγάλο εσωτερικό πρόβλημα και το αξιοποιήσουμε 
ώστε να αποδεσμευτεί η Κύπρος από την τουρκική βουλιμία».9

Να που ο Γιαλλουρίδης, που πιστεύει και διαδηλώνει την αυτονομία της 
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής από οποιαδήποτε «εξάρτηση», μας το δηλώνει 
αβίαστα: ο ελληνικός ιμπεριαλισμός αφήνει ανοιχτές εκκρεμμότητες και περιμένει 
τη σωστή στιγμή- κάθε εσωτερικό πρόβλημα της Τουρκίας, κάθε κρίση της είναι 
μία περισσότερο ή λιγότερο ιδανική ευκαιρία για το ελληνικό κράτος. 

νο 6: ένας Άγγελος (Συρίγος) για τον ελληνικό ιμπεριαλισμό 
Τον αφήσαμε τελευταίο γιατί είναι ο αγαπημένος μας. Καθηγητής και πράκτορας, 
καθηγητής και έμμισθος υπάλληλος του ελληνικού ιμπεριαλισμού. Ξεχωρίζει 
μάλλον γιατί είναι νεότερος και πολυγραφότατος. Δεν γράφει για τον στρατό, 

ΤΙ ΠΡΟΒΛΉΜΑ ΕΧΕΤΕ ΠΙΑ; ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΙ ΤΉΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ!  



δεν βρίσκεται στην αμήχανη θέση να μετρά τα τανκς: είναι ο νο1 γεωπολιτικός 
αναλυτής του ελληνοτουρκικού τοπίου, το νεότερο μέλος του εθνικιστικού δικτύου 
21 (μόλις 32 ετών). Έχει δουλέψει πέντε φορές σε τρία διαφορετικά Υπουργεία:

Γενικός γραμματέας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής στο Υπουργείο 
Εσωτερικών ( 2012- 2015), Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων (2009- 2011), Ειδικός Γραμματέας Διαπολιτισμικής 
Εκπαιδεύσεως στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (2007- 2009), 
Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας, ιδρύματος 
της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (2005-2010), Επιστημονικός σύμβουλος επί 
ελληνοτουρκικών θεμάτων στο Υπουργείο των Εξωτερικών (1999-2001) καθώς 
και επί θεμάτων σχετικών με τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης και την 
εμπορία ανθρώπων (2004-2005).

Στην παρουσίαση του βιβλίου του “Ελληνοτουρκικές Σχέσεις”, τον Μάιο του 
2015, στο πάνελ των ομιλητών βρέθηκε ο ίδιος ο ΥπΕξ, Ν. Κοτζιάς. Κι αυτό γιατί ο 
Συρίγος, σαν σχέσεις, σαν εργασίες και σαν ιδέες, δεν είναι φίλος της αριστεράς 
ή φίλος της δεξιάς, είναι οι κρατικές στρατηγικές για την εξωτερική πολιτική στον 
παγκόσμιο πόλεμο. Αντιγράφουμε, από το πρώτο άρθρο του στην Καθημερινή, 
στις 12/10/2014: 

Διπλή ανάγνωση για τα ελληνικά συμφέροντα έχει η εμπλοκή της Τουρκίας 
στην κρίση. Η Αγκυρα δέχεται αφόρητες πιέσεις από τη Δύση να συμμετάσχει 
στην εκστρατεία κατά των φανατικών ισλαμιστών. Γνωρίζει ότι το ερώτημα 
δεν είναι πότε θα μπει στη Συρία, αλλά πώς θα βγει από τη Συρία. Γνωρίζει 
επίσης ότι η δημιουργία κουρδικού κράτους θα είναι το θέμα της επόμενης 
δεκαετίας για τη Μέση Ανατολή. Με δεδομένη τη στρατηγική αντιπαλότητα 
της Ελλάδος με την Τουρκία, η ενασχόληση της γείτονος με τα προβλήματά 
της στα ανατολικά είναι εκ πρώτης όψεως θετική. […]Από την άλλη, όμως, 
η διάρρηξη των σχέσεων της Τουρκίας με τα περισσότερα κράτη της 
περιοχής διανοίγει οδούς συνεργασίας τους με την Ελλάδα. Ο λόγος για τους 
δύο περιφερειακούς παίκτες της Ανατολικής Μεσογείου: το Ισραήλ και την 
Αίγυπτο. […] Το σημαντικότερο όλων είναι ότι σε μια θάλασσα συγκρούσεων, 
η Ελλάδα προβάλλει ως παράγοντας σταθερότητας. Βεβαίως, έχουμε 
ξαναδεί το συγκεκριμένο έργο. Κατά τη γιουγκοσλαβική κρίση τη δεκαετία 
του 1990 η περιφερειακή σημασία της Ελλάδος αναβαθμίσθηκε. Εν αντιθέσει 
προς τότε, που πολλά πράγματα μας προέκυψαν, η σταθεροποίηση της 
χώρας σήμερα είναι αποτέλεσμα της ωριμότητας του ελληνικού λαού υπό 
εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Δεν πρέπει ούτε να υποτιμάται το γεγονός 
αλλά ούτε και να θεωρείται ως κάτι δεδομένο. Αυτή τη σταθερότητα πρέπει να 
προστατεύσουμε ως κόρην οφθαλμού. Αποτελεί προαπαιτούμενο και για να 
ξεφύγουμε από την πολύπλευρη εσωτερική μας κρίση και για να καταστούμε 
βασικός παίκτης στην Ανατολική Μεσόγειο. 10

Τίποτε δεν είναι κρυφό, λοιπόν. Ο Αγγελος Συρίγος και οι φίλοι του είναι 
τόσο καθηγητές όσο χρειάζεται για να φροντίζουν για την «κοινωνικότητα» του 
ελληνικού μιλιταρισμού, τόσο καθηγητές όσο χρειάζεται για να οργανώνουν τη 
νομιμοποίηση των συμφερόντων του ελληνικού κράτους: από την γεωπολιτική 
εκμετάλλευση της μετανάστευσης μέχρι την διαχείριση συνοριακών πληθυσμών 
κι από τον σταθερό και συνεπή πολεμικό προσανατολισμό στην Ανατολική 
Μεσόγειο μέχρι την λειτουργία των «ανθρωπιστικών» αποστολών σαν εργαλεία 
εξωτερική πολιτικής στο τμήμα των Διεθνών Σπουδών διδάσκονται, αναλύονται, 
προτείνονται και αξιολογούνται στρατηγικές για τον ελληνικό ιμπεριαλισμό11 . 

Όλοι οι παραπάνω, από το ΥπΕΞ στα think tank κι από εκεί στον Τύπο και 
τις ΜΚΟ και πίσω στο πανεπιστήμιο, έφτιαξαν την καριέρα τους δουλεύοντας 
για το ελληνικό κράτος ήδη από την ανοιχτά ιμπεριαλιστική δεκαετία του 
‘90, εκπαιδεύουν τον ελληνικό στρατό και τους μέλλοντες θεωρητικούς του, 
πληρώνονται για να σχεδιάζουν πιθανές λύσεις για τις “ανοιχτές εκκρεμμότητες” 
του ελληνικού ιμπεριαλισμού, πληρώνονται για να εξετάζουν τη γεωμετρία 
του παγκοσμίου πολέμου και να μεθοδεύουν ιδεολογικά και πρακτικά την 
συμμετοχή του ελληνικού κράτους σε αυτόν. Και, άρα, την δημιουργική 
καταστροφή τμήματος της πολυεθνικής εργατικής τάξης. 

2. Ή ΔΉΜΟΣΙΑ ΤΑΞΉ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ: 
ΤΟ ΤΜΉΜΑ ΚΟΙΝΏΝΙΟΛΟΓΙΑΣ/ΕΓΚΛΉΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Τώρα, για να μπορεί να σχεδιάζει και να εφαρμόζει όλα τα παραπάνω, για να 
ξεδιπλώνει απερίσπαστα την εξωτερική του πολιτική το ελληνικό κράτος πρέπει 
να ελέγχει αποτελεσματικά το εσωτερικό του. Ο έλεγχος της ντόπιας εργατικής 
τάξης επιτεύχθηκε μέσω της  κρατικής ενσωμάτωσής της: της πρόσδεσης της 
στον συνδικαλισμό, τα κόμματα και τις προσόδους. Αλλά αυτό δεν φτάνει. 

Το ελληνικό κράτος έπρεπε να μεθοδεύσει τη συστηματική επιτήρηση 
των συμπεριφορών, των συνηθειών, της παρουσίας και της κυκλοφορίας του 

προλεταριάτου στη μητρόπολη και κατόπιν την σταδιακή αλλά σταθερή παράδοσή 
της κοινωνικής του αναπαραγωγής στους μηχανισμούς του συμπλέγματος της 
ασφάλειας. 

Το ελληνικό κράτος έχει μία οργανωμένη εργατική πολιτική, μέρος της οποίας 
είναι η πολιτική δημόσιας τάξης.

Όπως και πριν: την δεκαετία του ‘90, η πολιτική απαγόρευση των βαλκάνιων 
προλετάριων αποτέλεσε την προϋπόθεση εκείνη που θα επέτρεπε την υπαγωγή 
τους στην αρμοδιότητα της δημόσιας τάξης, την παρανομοποίηση της εργασίας 
τους, την στρατηγική εξάλειψής τους από τον δημόσιο χώρο και την αξιοποίησή τους 
από κάθε είδους μαφίες. Αυτό ήταν ένα μακροχρόνιο, αναγκαίο και δημιουργικό 
πείραμα για το ελληνικό κράτος, σχεδόν απόλυτα νομιμοποιημένο από την ελληνική 
κοινωνία. Πείραμα που κοίταζε και αφορούσε το σύνολο της εργατικής τάξης. 

Θα βρεθούμε με ένα άλμα στον πρώτο μήνα του μακρινού 2009. Οι πολλαπλές 
και διαφορετικές εκρήξεις που σημειώθηκαν σε κάθε κύτταρο της ελληνικής 
κοινωνίας τον δεκέμβρη του 2008 αποτέλεσαν την πιο μαζική, την πιο έντονη, 
την πλέον διευρυμένη στιγμή κοινωνικής απονομιμοποίησης του θεσμού της 
ελληνικής αστυνομίας. Από την άλλη, μετανάστες εργάτες από τα υπόγεια της 
μητρόπολης βρέθηκαν να διαδηλώνουν μαζί με ντόπιους/ες στο κέντρο της. 

Και είναι αλήθεια: από τα πρώτα λεπτά της εξέγερσης, η κρατική αντιεξέγερση 
έχει ήδη ξεκινήσει. Στο σημείο μηδέν της εφαρμογής της μηδενικής ανοχής 
βρίσκουμε την ακόμη πιο βίαιη διαχείριση των μεταναστών/στριών, τα αστυνομικά 
πογκρόμ και τις επιτροπές κατοίκων εναντίον τους και τον μαζικό εγκλεισμό 
τους σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Στο σημείο 1: την κατάληψη των πόλεων 
από μπάτσους κάθε είδους: «της γειτονιάς», δημοτόμπατσους, ματ, ομάδα ζήτα, 
ομάδα διας, μπράβους, σεκιουριτάδες, φασίστες. Στο σημείο 2: τους λόγους περί 
αναγκαίοτητας της δημόσιας τάξης, δηλαδή το στρίμωγμα του εσωτερικού εχθρού 
μέσω της εγκληματοποίησης του.

Εξηγούμαστε αμέσως:
α) Το ελληνικό κράτος δε νοιάζεται για το έγκλημα γενικώς και αορίστως, γιατί 

αποτελεί τη διαιτησία του οργανωμένου εγκλήματος 
β) Το ελληνικό κράτος δεν νοιάζεται για το έγκλημα αφηρημένα, ενδιαφέρεται 

για το τι λεει για εκείνο, τι κάνει, πως ζει, πού αράζει, τι ακούει, πώς διασκεδάζει, 
πώς και πού συναντιέται το πολυεθνικό προλεταριάτο- ό,τι με λίγα λόγια ονομάζεται 
κοινωνική αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης. Με αυτό στο νου μας μπορούμε 
να αναπροσαρμόσουμε διάφορους ορισμούς της ύλης της εγκληματολογίας:

Mηδενική ανοχή σημαίνει να επιτηρεί και να κομματιάζει όλες αυτές τις 
κοινωνικές συμπεριφορές, και να τις ανάγει σε παραβάσεις του ποινικού κώδικα, 
καθιστώντας τες νομικά και κοινωνικά “αξιόποινες”.12  

“Μικρο-παραβατικότητα” σημαίνει ποινικοποίηση των πρακτικών που 
εφευρίσκει η εργατική τάξη για την επιβίωσή της ενάντια στις προσταγές και τα 
σχέδια των αφεντικών της.  

“Πρόληψη του εγκλήματος” σημαίνει την επιτέλεση  της παραπάνω λειτουργίας 
σε καθημερινή βάση με χίλιους τρόπους.  

Συνοπτικά, λοιπόν, έχουμε την άποψη ότι η “αντεγκληματική πολιτική” δεν 
είναι αριστερή ή δεξιά, είναι κρατική στρατηγική για τον έλεγχο της πολυεθνικής 
εργατικής τάξης και το κοινωνικό αίτημα για ασφάλεια που την υποστηρίζει έχει 
τα ίδια συστατικά το 2004, το 2009, το 2017: ιδιοκτησία, μικροαστισμό, ρατσιστές και 
φασίστες.Τελικα, η διαχείριση της κρίσης από τα αφεντικά προχωρά με άξονα την 
στρατιωτικοποίηση της εργασίας, δηλαδή την στρατοαστυνομική επιτήρηση και 
πειθάρχηση της εργατικής τάξης.

 Για όσα μιλήσαμε αμέσως παραπάνω, δουλεύουν οι εξειδικευμένες 
κοινωνιολόγοι/εγκληματολόγοι του Παντείου. Ειδικότερα, δουλεύουν για το μόνο 
«αμιγή τομέα εγκληματολογίας» της ελληνικής ακαδημίας. Με ιστορία από το 1984 
οπότε και λειτούργησε το πρώτο «Μεταπτυχιακό Σεμινάριο Εγκληματολογίας». 
Επίσης, στον Τομέα Εγκληματολογίας λειτούργησε από το έτος 1998, η κατεύθυνση 
Εγκληματολογίας στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Κοινωνικός 
Αποκλεισμός και Μειονότητες» του Τμήματος Κοινωνιολογίας με συμμετοχή και 
του Τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου. 

Διαβάζουμε:“Ο τομέας εγκληματολογίας διατηρεί τρία ερευνητικά κέντρα. Το 
ελληνικό κέντρο εγκληματολογίας, το εργαστήριο για τη μελέτη του πληροφορικού 
εγκλήματος και το εργαστήριο εγκληματολογίας. Πάντως, είναι ενδεικτικό πως 
ο πανεπιστημιακός φορέας εμπλέκεται στην οργάνωση του συμπλέγματος της 
ασφάλειας  καθώς είναι οι δραστηριότητες του ίδιου του προσωπικού που στελεχώνει 
τον εν λόγω τομέα. Τα μέλη του τα συναντάμε στο κεντρικό επιστημονικό συμβούλιο 
των Φυλακών (Ζαραφωνίτου, Λαμπροπούλου, Φαρσεδάκης, Μαγγανάς), ως 
καθηγητές στις αστυνομικές ακαδημίες (Ζαραφωνίτου, Φαρσεδάκης, Μαγγανάς 
και άλλοι), στα συμβούλια πρόληψης της παραβατικότητας, στη διοίκηση του 
Κέντρου Μελετών Ασφαλείας (ΚΕΜΕΑ), ως συμβούλους σε κυβερνητικά πόστα, 
σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές και ως συμβούλους της ΕΛΑΣ για διάφορα 
εγκληματολογικά ζητήματα, ως συμβούλους της Interpol (Καλογερόπουλος) και σε 
πολλές άλλες θέσεις.”13 Παρακάτω, θα μελετήσουμε αυτά τα καθάρματα.

Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ  Σ Τ Ο  Ν Ε Ο  Φ Α Σ Ι Σ Μ Ο   Ή΄  ΠΌΣΑ  ΚΑΘΑΡΜΑΤΑ  ΧΩΡΑΝΕ  ΣΤΌ  ΠΑΝΤΕ ΙΌ



Κάθαρμα νο1: Χριστίνα Ζαραφωνίτου 
Είκοσι-τέσσερις σελίδες βιογραφικό. Κάθε δέυτερη γραμμή περιέχει τη λέξη 
“αστυνομία”. Τελείως ενδεικτικά αντιγράφουμε τους εξής τίτλους από διαλέξεις, 
δημοσιεύσεις, ερευνητικά προγράμματα, συνέδρια, σεμινάρια:

«Φόβος του εγκλήματος», «Σχέσεις κοινού–αστυνομίας», «Πρόληψη 
της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο», «Κοινοτική αστυνόμευση», 
«Αστυνομικός της Γειτονιάς» , «Πόλη και εγκληματικότητα, αίσθημα 
ανασφάλειας και τιμωρητικότητα» (2013, 2014, 2015, 2016) «Δίκτυα που 
ασχολούνται με τον εντοπισμό, την αντιμετώπιση και τον επαναπατρισμό 
παράνομων μεταναστών» (2016). «Περιβαλλοντική και κοινωνική υποβάθμιση 
και φόβος του εγκλήματος στο Κέντρο της Αθήνας», (2016). 
Ακόμη, εναργές ενδιαφέρον για τις μετανάστριες εργάτριες:
Επιστημονική Υπεύθυνη και Συντονίστρια ερευνητικού έργου ομάδας 
Παντείου Πανεπιστημίου για το έργο: "Γυναικεία Μετανάστευση στην Ελλάδα". 
Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων 
Χωρών και Υπουργείο Εσωτερικών. (2011). 
Όλα τα παραπάνω δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε. Αλλά ξέρουμε τι και πότε 

το είπε. Την περίοδο 2010-2014 και μέχρι σήμερα είπε πολλές φορές ότι το κέντρο 
της Αθήνας είναι υποβαθμισμένο, πως το πολυεθνικό προλεταριάτο συνιστά 
“υγειονομική βόμβα” και πως είναι “πρόβλημα”, πως είναι παραβατικό και έχει 
ροπή στην εγκληματικότητα. Βρέθηκε, με άλλα λόγια, να μιλάει την σωστή στιγμή 
για το κράτος της και τους ρατσιστές του. Βρέθηκε να εκπαιδεύει τους μπάτσους 
που κυνηγούσαν μετανάστες μικροπωλητές γύρω από τη Νομική και την ΑΣΟΕΕ. 
Βρέθηκε να δίνει επιστημονική τεκμηρίωση στην στρατηγική του ελληνικού 
κράτους για την πολιτική απαγόρευση και τον εγκλεισμό χιλιάδων μεταναστών 
και μεταναστριών. Βρέθηκε να συντονίζει την εκ νέου κοινωνική νομιμοποίηση 
της αστυνομίας, εισάγοντας και μελετώντας την έφοδο της αστυνομίας στον 
δημόσιο χώρο. Ιδού: 

“Οι ευρωπαϊκές στατιστικές κατατάσσουν την Ελλάδα στην πρώτη θέση όσον 
αφορά τα επίπεδα του φόβου και της ανασφάλειας. Τα υψηλότερα ποσοστά 
φόβου εντοπίζονται σταθερά στο κέντρο της πόλης. Η συντριπτική πλειοψηφία 
των Ελλήνων κατοίκων ή εργαζομένων στις περιοχές έρευνας έχουν την 
αίσθηση ότι αποτελούν μειονότητα στην περιοχή τους και επισημαίνουν 
σε απόλυτο ποσοστό 100% ότι η συγκέντρωση αλλοδαπών είναι υψηλή. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι οι κάτοικοι της πρωτεύουσας 
αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα εγκληματικότητας στην καθημερινότητά 
τους”14

Ένα τελευταίο. Η Ζαραφωνίτου ήταν, επίσης, «συντονίστρια ειδικής επιτροπής 
για τη μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων αναφορικά με τη βελτίωση 
του ρόλου και του έργου του Αστυνομικού της Γειτονιάς». Τη στιγμή που 
συντάσσουμε αυτές τις σημειώσεις, ο θεσμός του αστυνομικού της γειτονιάς, 
που τόσο μελέτησε η Ζαραφωνίτου, βρίσκεται στο τρίτο έτος λειτουργίας του.15 

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση: 
Από την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας του θεσμού στις 23 Μαρτίου 2015, 
μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, οι αστυνομικοί της γειτονιάς ασχολήθηκαν 
με περισσότερες απο 27.500 υποθέσεις αστυνομικού και κοινωνικού 
ενδιαφέροντος, ενώ οι επισκέψεις επικοινωνιακού χαρακτήρα (σε σπίτια, 
σχολεία καταστήματα, χώρους κ.λ.π.), ανέρχονται σε περίπου 144.000 και οι 
επισκέψεις για υποθέσεις πολιτών σε περίπου 87.000. Το πιο σημαντικό στα 
καθήκοντα του αστυνομικού της γειτονιάς είναι η καθημερινή επαφή με τους 
απλούς πολίτες και απευθείας επικοινωνία μαζί τους, ώστε να νιώθουν ότι 
ανά πάσα στιγμή έχουν κάποιον να τους προσέχει.

Κι αν οι αριθμοί προσπαθούν να πείσουν για την παραγωγικότητα της ελληνικής 
αστυνομίας υπερβάλλοντας, ποιος/α μπορεί να πει πως η δουλειά της 
Ζαραφωνίτου και η εμμονή της στον “εξευγενισμό” των μπάτσων, που επέβαλλε 
η στρατηγική της αντιεξέγερσης, πήγε χαμένη; 

Κάθαρμα νο2: Έφη Λαμπροπούλου
Δεν έχει 24 σελίδες βιογραφικό, αλλά η Λαμπροπούλου συμμετείχε η ίδια 
στην Επιτροπή Κατοίκων της Πλατείας Αμερικής. Είναι δηλαδή κανονική 
πρωταγωνιστρία του ακροδεξιού ακτιβισμού. Στα βίντεο που φτιάχνει με τους 
φοιτητές της παίρνει συνέντευξη από τον Παναγιώταρο16 , πληρώνεται για να 
συμμετέχει μαζί με την Β.Αρτινοπούλουσε συνέδρια του Λιμενικού Σώματος για 
να μιλήσει για “την παράνομη μετανάστευση” και την σχέση της με το οργανωμένο 
έγκλημα17. 

Είναι επίσης παλιά στην δουλειά της: συμμετείχε στην πρώτη έφοδο του 
ελληνικού στρατοαστυνομικού συμπλέγματος στον ουρανό, διεξάγοντας έρευνα 
για την “αστυνόμευση της δημόσιας τάξης στην Ελλάδα και την διαχείριση 
της ασφάλειας των Ολυμπιακών Αγώνων” για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής 
Αστυνομικής Ακαδημίας. 

Κάθαρμα νο3: Βασιλική Αρτινοπούλου 
Η Β. Αρτινοπούλου ασχολείται και αυτή με τη μετανάστευση θεωρώντας τη θέμα 
εγκληματολογικού ενδιαφέροντος. Βρέθηκε στο συνέδριο λιμενόμπατσων-
κοινωνιολόγων το καλοκαίρι του 2014, ενώ μαινόταν ο πόλεμος ενάντια στο 
πολυεθνικό προλεταριάτο στα σύνορα. Εκεί μαρτυρούσε πως τα δίκτυα διακίνησης 
είναι η αναπτυσσόμενη αγορά στο οργανωμένο έγκλημα και πως ολοένα και 
περισσότεροι έλληνες εμπλέκονται σ’ αυτό, την ίδια στιγμή που πληρωνόταν για 
την επιμόρφωση του κλάδου εκείνου των ελλήνων που η συνεργασία τους με 
το οργανωμένο έγκλημα είναι προϋπόθεση για αυτό το τελευταίο!Ιδιαίτερη θέση 
στο βιογραφικό της έχει η υπόθεση της «παραβατικότητας των ανηλίκων», της 
ποινικοποίησης δηλαδή ανήσυχων και απείθαρχων νεαρών προλετάριων των 
γκέτο της μητρόπολης.Τώρα, τελευταία κάνει καριέρα στο ζήτημα «σχολικός 
εκφοβισμός». 

Βέβαια, η εν λόγω κυρία φροντίζει να διατηρεί ένα κάπως καλύτερο προφίλ, 
καθώς πάντοτε ανάμεσα στο έγκλημα, την αστυνόμευση και τα συναφή, υπάρχουν 
η ενδοοικογενειακή βία, το κοινωνικό φύλο κτλ.

Ούτε εκεί μας απογοητεύει όμως καθώς είναι και εκείνη φαν της θεωρίας του 
«θερμικού νόμου», λέγοντας πως: 

«[...]οι βιασμοί και τα σεξουαλικά εγκλήματα αυξάνονται ανάλογα και με 
τις μετεωρολογικές συνθήκες. Οι υψηλές θερμοκρασίες, οι πανσέληνοι, ο 
μεγαλύτερος ελεύθερος χρόνος αναδεικνύει περισσότερες αφορμές για 
αντιζηλίες και ερωτικά πάθη τους καλοκαιρινούς μήνες. Τα παραπάνω, σε 
συνδυασμό με τη λιγότερη κατανάλωση ενέργειας, όπως επισημαίνουν 
οι ειδικοί, και άρα το πλεόνασμα δύναμης, οδηγούν σε ανεξέλεγκτη, μη 
προβλέψιμη, επιθετική και πολλές φορές δολοφονική εκτόνωση»18 .
 Ερωτικό πάθος ο βιασμός και φταίει η πανσέληνος. Καταλάβαμε. 

Οι παραπάνω κυρίες, όπως και ο Φαρσεδάκης, ο Ν.Κουράκης της Νομικής, 
η Χαίδου και άλλοι είναι έμμισθοι υπάλληλοι του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
και του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η επιστημονική αλήθεια που παράγουν 
σημαδεύει ευθέως το πολυεθνικό προλεταριάτο. Είτε κάνοντας επιτόπιες 

ΤΙ ΠΡΟΒΛΉΜΑ ΕΧΕΤΕ ΠΙΑ; ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΜΕ ΤΟ ΣΤΡΑΤΟ ΚΑΙ ΤΉΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ!  



έρευνες στις φυλακές- αποθήκες του ταξικού πολέμου είτε παίρνοντας 
συνεντεύξεις στις γειτονιές από αγανακτισμένους κατοίκους, είτε διδάσκοντας 
στα μεταπτυχιακά, οι εγκληματολόγοι είναι φορείς και δημιουργοί και ζωντανοί 
κόμβοι των στρατηγικών του ελληνικού κράτους για την διόγκωση του 
συμπλέγματος της ασφάλειας και την κυριαρχία του στο δημόσιο χώρο και την 
ζωή του πολυεθνικού προλεταριάτου. Είναι οι θεωρητικοί του πολέμου ενάντια 
στον εσωτερικό εχθρό.

Να θυμηθούμε και κάτι άλλο: αν ανάμεσα στους φοιτητές της παντείου 
βρίσκει κανείς κανονικούς μπάτσους να κάνουν δεύτερο πτυχίο/μεταπτυχιακό/
διδακτορικό, αυτό με κανένα τρόπο δεν είναι λιγότερο σημαντικό. Κι αυτό 
συμβαίνει, γιατί η παρουσία τους εντός των αμφιθεάτρων είναι η ίδια 
πολιτική αναμόρφωσης της «κοινωνικότητας» της δημόσιας τάξης, στιγμή της 
κατασκευής των «δημόσιων σχέσεων» της. Κι αλλιώς: ήδη από το 2009 έχουμε 
μπροστά μας μια επιχείρηση αναδιάρθρωσης της ελληνικής αστυνομίας σαν 
κρίσιμη πτυχή της αντιεξέγερσης. 

Και οι μπάτσοι πάνε στο πάντειο και το πάντειο πάει στους μπάτσους. 

3. ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ/
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΉ ΣΥΜΒΟΛΉ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΙΛΙΤΑΡΙΣΜΟ

Τα αφεντικά κάνουν πόλεμο μεταξύ τους και πόλεμο ενάντια στην εργατική τάξη. 
Τεχνολογία και ποιότητα αυτού του πολέμου είναι ο νέος μιλιταρισμός. 

Ο σύγχρονος μιλιταρισμός είναι εργατική πολιτική, είναι μια διαρκής και 
γενική διαδικασία επανακωδικοποίησης των κοινωνικών σχέσεων σύμφωνα 
με τους σκοπούς και τα περιεχόμενα του στρατοαστυνομικού συμπλέγματος. 
Είναι μητροπολιτική μηδενική ανοχή και “αντιτρομοκρατία”. Είναι frontex και 
ανθρωπισμός, ΜΚΟ και προσφυγική κρίση. Ο νέος μιλιταρισμός είναι το ιστορικό 
περιβάλλον λειτουργίας του ελληνικού κράτους και των θεσμών του: στον βαθμό 
που μας ενδιαφέρει εδώ, του ελληνικού πανεπιστημίου.19  

Ο νέος μιλιταρισμός χρειάζεται γνώση και παράγει γνώση. 
Το Πάντειο προτείνει, παράγει, αναλύει, αξιολογεί, δέχεται ή απορρίπτει 

ποσότητες τέτοιας γνώσης για τις ανάγκες και τους σκοπούς αυτών των 
λειτουργιών του ελληνικού κράτους και αυτού του (διπλού) πολέμου. 

Το πανεπιστήμιο, γενικά και το Πάντειο, ειδικά δεν είναι ένα ρημάδι μαγαζί, 
δεν χρεοκοπεί ιδεολογικά και οικονομικά, και δεν κλείνει, όσο κάνει (ή υπόσχεται 
πως θα κάνει) αυτή τη δουλειά.  

Αυτή τη δουλειά δεν την κάνει με όρους εξαίρεσης ή διαλείμματος, την 
κάνει κανονικά, συστηματικά και μεθοδευμένα όχι μόνο για ιδεολογικούς 
αλλά κυρίως για υλικούς λόγους: αυτή η δουλειά πληρώνει. Είναι αυτοί οι 
υλικοί λόγοι, αυτές οι υλικές προϋποθέσεις πρόσδεσης των ακαδημαϊκών στο 
φασισμό του ελληνικού κράτους, που απαιτούν αυτόν τον “ανεξήγητο” κώδικα 
σιωπής που στερεώνει την ακαδημαϊκή ενότητα. Οι καθηγητές του παντείου δεν 
καταφάσκουν στο νέο φασισμό για ηθικούς ή αισθητικούς λόγους- έχουν υλική 
και πολιτική σχέση μαζί του. 

Η σχέση του Παντείου με το ελληνικό κράτος και το μιλιταρισμό του δεν 
είναι μια σχέση παραγγελίας/εργολαβίας είναι μία συνεχής και αδιάλλειπτη 
σχέση ανταλλαγής προτάσεων, θεωριών, μεθοδολογιών και αντιστοιχεί σε ένα 
ώριμο ακαδημαϊκο-στρατο-αστυνομικό σύμπλεγμα, σε ένα συντεταγμένο δίκτυο 
σχέσεων που ενεργοποιείται όποτε χρειάζεται. 

Το Πάντειο, σαν σχέσεις, σαν πρόσωπα, σαν περιεχόμενα βρίσκεται στην 
εσωτερική επικράτεια ενός πολυγωνικού σχήματος με τις εξής γωνίες: think 
tank, υπουργεία Εξωτερικής Πολιτικής και Δημόσιας τάξης, και –προσφάτως 
(;)- ΜΚΟ. Το Πάντειο απλώνεται και αναπαράγεται τόσο μέσα στο συγκρότημα 
επί της Συγγρού όσο και αρκετά μακρύτερα από αυτό, διατηρώντας μία θέση 
παραγωγικού γνωσιολογικού/κοινωνικού κόμβου. 

Η γνωσιολογική παραγωγή για τους σκοπούς του νέου φασισμού 
συγκροτείται σε δικτυακή μορφή: δεν είναι ένα αμφιθέατρο, δεν είναι ένα κτίριο, 
δεν είναι αμιγώς δημόσια ούτε αμιγώς ιδιωτική, δεν είναι μόνο στην αθήνα και 
δεν είναι μόνο στη μυτιλήνη ή μόνο στον έβρο. Είναι όλα αυτά μαζί.

Ας δώσουμε ένα τελευταίο παράδειγμα:
Τον Δεκέμβριο του 2016, το τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού είχε 

διοργανώσει συνέδριο με θέμα «Ζώντας μαζί: Προσφυγικό και δράσεις ένταξης». 
Σε εκείνη την ημερίδα, μπορούσε κανείς να συναντήσει εκπροσώπους διάφορων 
πρωτοκλασσάτων ΜΚΟ (unicef, γιατροί χωρίς σύνορα, δίκτυο για τα δικαιώματα 
του παιδιού, ελληνικό συμβούλιο για τους πρόσφυγες, ύπατη αρμοστεία ΟΗΕ, 
κλπ) και να συζητήσει μαζί τους τις ευκαιρίες καριέρας των ανθρωπιστικών 
επιστημόνων ή να παραβρεθεί σε μία διάλεξη για την ενσωμάτωση των 

«προσφυγικών ροών», την δημιουργία ΜΚΟ ή την σχέση των μεταναστριών με το 
δημόσιο χώρο. Το προηγούμενο εξάμηνο, το τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας 
είχε διοργανώσει παρόμοια σεμινάρια από τα οποία παρήλαυναν εκπρόσωποι 
της Praksis και άλλων «πρωτοβουλιών αλληλεγγύης», μεταλαμπαδεύοντας τις 
γνώσεις τους πάνω στην χρησιμότητα των ανθρωπιστικών επιστημών για την 
διαχείριση, τον έλεγχο, την ταξινόμηση του πολυεθνικού προλεταριάτου- την 
εμπειρία τους δηλαδή πάνω στην εργασία της «προσφυγικής κρίσης».

 Έχουμε την άποψη ότι όσες κρατικές στρατηγικές μνημονεύσαμε παραπάνω 
διασταυρώνονται στην επικράτεια της έννοιας και της πραγματικότητας της 
“προσφυγικής κρίσης”: εργατική πολιτική-εξωτερική πολιτική-μιλιταρισμός-
βιομηχανία ανθρωπισμού. 

Οι “αμιγώς” ανθρωπιστικοί κλάδοι του Παντείου: κοινωνιολογία, 
ανθρωπολογία, ψυχολογία βρίσκονται να στελεχώνουν τις ΜΚΟ, οι απόφοιτοί 
τους βρίσκονται να εργάζονται στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Λέμε πως 
το σύμπλεγμα ανθρωπιστικών επιστημόνων και ΜΚΟ, η εργασία τους, 
αποτελεί απαραίτητη και αναγκαία συνθήκη της πολιτικής απαγόρευσης και 
του εγκλεισμού των πολυεθνικών προλετάριων, της συντήρησης και της 
καταστροφής πλεονασμάτων εργατικής δύναμης, πως η δουλειά αυτή σε μεγάλο 
βαθμό πληρώνει και σημαίνει ταξική ανέλιξη, όπως ακριβώς συμβαίνει και με 
τους ορκισμένους εγκληματολόγους και γεωπολιτικούς/διεθνολόγους. 

Ξανά: το σχήμα της γνωσιολογικής παραγωγής είναι κράτος-πανεπιστήμιο-
think tank/ΜΚΟ. Εντός αυτού του σχήματος ο ανθρωπισμός και ο μιλιταρισμός 
συνθέτουν διαλεκτικά τους άξονες του νέου φασισμού.

Γι’ αυτό, το ΙΔΙΣ, think tank του τμήματος διεθνών και ευρωπαϊκών σπουδών, 
διοργανώνει σεμινάριο με θέμα «Ο πόλεμος στον σύγχρονο κόσμο: Στρατηγική, 
οπλικά συστήματα και τακτικές» και διάλεξη του Επιτρόπου της ΕΕ, Δημήτρη 
Αβραμόπουλου με θέμα «Μετανάστευση, Ασφάλεια και πως επηρεάζουν το 
μέλλον της Ευρώπης» ΔΙΠΛΑ στους αριστερούς κοινωνιολόγους, δίπλα στις 
καθηγήτριες σπουδών φύλου. Και αυτό δεν συνιστά καμία αντίφαση! Γιατί, οι 
ροές χρημάτων από το στρατοαστυνομικό σύμπλεγμα επιτρέπουν τη λειτουργία 
των ανθρωπιστικών/πειραματικών πεδίων και -επαναλαμβάνουμε- είναι 
τέτοια η σχέση πρόνοιας και μιλιταρισμού στο νέο φασισμό που προϋποθέτει 
την συνεργασία τους. Είναι μ’ αυτους τους τρόπους που εξηγείται αυτή η 
“περίεργη ενότητα”, ο κώδικας σιωπής, η συνύπαρξη μπάτσων ακαδημαϊκών 
και ανθρωπιστών στο πάντειο. Είναι γι’ αυτό ο ολοκληρωτικός, ο ασύμμετρος, ο 
διαρκής πόλεμος των αφεντικών ενάντια στο πολυεθνικό προλεταριάτο περνάει 
μέσα από το πάντειο –και το πληρώνει. 

Ο Συρίγος, η Κριάρη και οι φοιτητές του υπερασπίζονται το πανεπιστήμιο τους, 
γιατί ξέρουν ότι η υλική και ιδεολογική φθορά του πανεπιστημίου είναι δείγμα 
της άρνησής μας να τους αφήσουμε να κάνουν αυτή τη δουλειά ανενόχλητοι.  

Υπάρχουμε, όμως! Έχουμε πρόβλημα με το κράτος τους! Έχουμε 
πρόβλημα  με τις δουλειές τους! Υπάρχουμε και πρέπει να καταλάβουμε και 
να οργανώσουμε τα καθήκοντά μας. Πρέπει να χωνέψουμε ότι κοιτώντας 
τον Συρίγο ή την Ζαραφωνίτου, αντικρίζουμε το ελληνικό κράτος και το νέο 
μιλιταρισμό. Ότι οι αριστεροί τους κάνουν τις πλάτες. Ότι αυτές οι σπουδές είναι 
σπουδές στο νέο φασισμό και  τα αμφιθέατρά τους συνιστούν το κομμάτι του 
ταξικού πολέμου που μας αντιστοιχεί. Ότι η επιστημονική αλήθεια δεν είναι 
ούτε ουδέτερη ούτε απλά “ψέματα”, είναι οργανωμένη σύνθεση λόγων που 
σημαδεύουν πραγματικά και συμβολικά το πολυεθνικό προλεταριάτο. 

Από την άλλη, να θυμόμαστε ότι αυτοί οι καθηγητές και αυτές οι 
καθηγήτριες είναι ο νέος μιλιταρισμός, αλλά ο νέος μιλιταρισμός δεν είναι ούτε 
φυσικά πρόσωπα, ούτε πράγματα, δεν αρχίζει και δεν τελειώνει στο Πάντειο. 
Είναι κοινωνικές σχέσεις, είναι συνθέση υλικών, πραγματικών, καθημερινών 
σχέσεων και είναι καθολικός: απλώνεται σε όλο το μήκος και το πλάτος του 
κοινωνικού εργοστασίου. Να πολεμήσουμε αυτή τη συνθήκη σημαίνει να 
αρνούμαστε, να συκοφαντούμε, να αποδιαρθρώνουμε και να σαμποτάρουμε 
αυτές τις σχέσεις με απόλυτη αδιαλλαξία. 

Να θυμόμαστε ότι μας χρειάζεται αντι-ακαδημαϊκή, αντιμιλιταριστική και 
αντιφασιστική, γνωσιολογική κριτική. 

Μας χρειάζεται αυτόνομη οργάνωση κάθε μέρα: γιατί η κριτική μας δεν 
είναι ηθική, και δεν είναι διαμεσολαβήσιμη: είναι πολιτική κριτική από ταξική 
θέση. Είναι η συνείδηση ότι είτε μιλώντας για τη μητρόπολη είτε για τα σύνορα 
είτε για τον πόλεμο οι καθηγητές της Παντείου σημαδεύουν το πολυεθνικό 
προλεταριάτο, σημαδεύουν εμάς. 

Θέση, συνείδηση, κριτική και οργάνωση.
 Είναι δύσκολο-αλλά είναι το μόνο που αντιστοιχεί και το μόνο που αρμόζει.
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