
Γέμισε το Αιγαίο κορμιά μεταναστών 

με αφορμή δύο ερευνητικά προγράμματα του Ε.Μ.Π 
για την “ασφάλεια”των συνόρων.

...
Αυτά 

τα 
θαύματα 

λοιπόν 
είναι που 

μας κέντρισαν 
το ενδιαφέρον 

και ξεκινήσαμε 
τότε δειλά δειλά να 
ασχολούμαστε με τις 

βρωμοδουλειές που κάνει 
το Πανεπιστήμιο (και κυρίως 

το κοντινό μας παράδειγμα 
του Ε.Μ.Π). Εύκολα διαπιστώνει 

κανείς πως, όσο πιο βαθιά ψάχνει, 
τόσο και πιο βρώμικα τα νερά που 

κολυμπάει. Τίποτα όμως δεν είναι 
τυχαίο. 

Την περίοδο που τα αφεντικά και οι πολιτικοί τους 
φορείς ανασυντάσσονται, μετασχηματίζοντας την 
καπιταλιστική παραγωγή και τις κοινωνικές-παραγωγικές 
σχέσεις με στόχο την όλο και μεγαλύτερη υποτίμηση 
των ζωών μας, θα ήταν αδιανόητο αν τα μυαλά τους (οι 
ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς) δεν τους έδειχναν 
τα φώτα για να πετύχουν τους στόχους τους. Έτσι λοιπόν 
το ελληνικό πανεπιστήμιο έχοντας σχεδόν αποτινάξει από 
πάνω του κάθε ίχνος “δημοκρατικότητας” και “ελευθερίας” 
που προσπαθούσε να πλασάρει τόσα χρόνια, στρέφεται 
σε μπίζνες που συνάδουν με τις ανάγκες των αφεντικών 
του άλλα και με την εποχή μας. Την εποχή του Ξένιου 
Δία και των σύγχρονων στρατοπέδων συγκέντρωσης, 
των διαπομπεύσεων και των πογκρόμ σε οροθετικές 
και τοξικοεξαρτημένους. Την εποχή που το Αιγαίο έχει 
μετατραπεί σε νεκροταφείο χιλιάδων μεταναστών.
Βλέπουμε δηλαδή το πανεπιστήμιο, με το που είδε τα 
σκούρα να ξέχασε απότομα το “κοινωνικό” του προσωπείο 
και ανάλογα με το που παίζουν φράγκα να κάνει όλο και 
περισσότερες δουλειές σε συνεργασία με το στρατό και 
την αστυνομία, έρευνες για την “ασφάλεια”, την εδραίωση 
της καταστολής*, την αντι-μεταναστευτική πολιτική, τις 
τσέπες των αφεντικών...
Τέτοια παραδείγματα υπάρχουν πολλά (ιδίως στο ε.μ.π.) 
με πιο πρόσφατα 2 ερυνητικά σχετικά με την ασφάλεια των 
συνόρων, με τίτλο ΠΟΣΕΙΔΩΝ το ένα και JASON το άλλο 
που εκπονούνται από τα εργαστήρια φωτογραμμετρίας

“...στις νάρκες, τα συρματοπλέγματα και τους κατσαπλιάδες 
συνοριοφύλακες, προστίθεται ο περίφημος φράχτης, οι 

θερμικές κάμερες ανίχνευσης, τα μη επανδρωμένα 
αεροσκάφη, ο “ανθρωπιστικός” ευρωπαϊκός 

μισθοφορικός στρατός και λοιπά θαύματα της 
εκσυγχρονισμένης καταστολής...” 

από παλιά μπροσούρα του στεκιού 
με αφορμή ένα ερευνητικό των 

ηλεκτρολόγων σχετικά 
με θερμικές κάμερες 

στον Έβρο για 
λογαριασμό 

της fron-
tex

...

*Ακραίο παράδειγμα τέτοιο ερευνητικού είναι αυτό 
της “βιοταυτότητας” που εκπονείται από το Α.Π.Θ. σε 
συνεργασία με το ΠΑ.ΠΕΙ. και την πολυεθνική εταιρεία se-
curity G4S. Η βιοταυτότητα λοιπόν θα περιέχει βιομετρικά 
χαρακτηριστικά (όπως ύψος, βάρος, χρώμα ματιών, χρώμα 
μαλλιών, μουστάκι, γυαλιά, ακόμα και το βάδισμα ή το 
γέλιο καθώς και χαρακτηριστικών που σχετίζονται με 
τη συμπεριφορά ή/και τις αντιδράσεις σε συγκεκριμένα 
εξωτερικά ερεθίσματα) με σκοπό την ταυτοποίηση προσώπων 
που θα εισέρχονται σε ελεγχόμενους χώρους πρόσβασης, 
όπως σε πτέρυγες φυλακών υψίστης ασφαλείας κ.λ.π.
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της σχολής τοπογράφων και Κινητών Ραδιοεπικοινωνιών 
των ηλεκτρολόγων, σε συνεργασία με όλο τον συρφετό του 
συμπλέγματος της ασφάλειας και τα παρακλάδια του. 

Αντιγράφοντας από τις περιγραφές των προγραμμάτων 
αυτών βλέπουμε:
“το JASON (με υπεύθυνους τους: Α. Γεωργόπουλο, Χ.Ιωαννίδη 
και Α. Δουλάμη) στοχεύει στην έρευνα και την ανάπτυξη ενός 
ολοκληρωμένου συστήματος για την ενίσχυση της ασφάλειας 
των συνόρων (χερσαίων και θαλασσίων), με σύνθεση δεδομένων 
από διαστημικούς αισθητήρες δορυφόρους, εναέριους αισθητήρες, 
ναυτικά συστήματα και επίγειους/παράκτιους αισθητήρες, όπως 
κάμερες θερμικής απεικόνισης και οπτικές. (...) Η ασφάλεια των 
συνόρων είναι ένα θέμα με μεγάλο ενδιαφέρον σε ευρωπαϊκό αλλά 
και παγκόσμιο επίπεδο. Ένα ευρωπαϊκό σύστημα επιτήρησης των 
συνόρων (EUROSUR) είναι στο στάδιο της προετοιμασίας για τη 
στήριξη των κρατών μελών στις προσπάθειές τους για τη μείωση 
του αριθμού των παράνομων μεταναστών που εισέρχονται στην Ε.Ε. 
με τη βελτίωση της επίγνωσης της κατάστασης στα εξωτερικά 
σύνορα και την αύξηση της ικανότητας αντίδρασης των αρχών 
ελέγχου των συνόρων. Η FRONTEX ενισχύει τις επιχειρησιακές 
δραστηριότητες των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα της 
ασφάλειας των συνόρων, με απώτερο στόχο μια πανευρωπαϊκή 
ενιαία και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση στο θέμα της συνοριακής 
εποπτείας.” 
http://www.jason-project.gr
“Τα θαλάσσια σύνορα της Ελλάδας είναι τεράστια(...)συνεπώς 
είναι αδύνατον να περιπολούνται πλήρως ώστε να αποφεύγεται η 
λαθρομετανάστευση, η λαθρεμπορία, η παράνομη αλιεία κ.λ.π. 
Σύμφωνα με την ελ.ας μεταξύ Ιαν.2006- Αυγ.2009 συνελήφθησαν 
περισσότεροι από 400.000 λαθρομετανάστες, ενώ μόνο το 2008 
κατασχέθηκαν 500 κιλά ναρκωτικών από το λιμενικό. Έκθεση 
του Υ.Ε.Ν. δείχνει ότι η λαθρομετααστευτική ροή θα συνεχίσει 
να έχει αυξητική τάση λόγω των μεγάλων κοινωνικών και 
οικονομικών μεταβολών σε Ασία και Αφρική. Αποτέλεσμα αυτών 
των φαινομένων είναι το τεράστιο κοινωνικό/οικονομικό/πολιτικό 
κόστος (...)την τελευταία 4ετία οι δαπάνες επαναπροώθησης 
ξεπέρασαν τα 70Μ euro(...) Επιπρόσθετα μειώνεται το αίσθημα 
ασφάλειας των πολιτών και η εμπιστοσύνη στην πολιτεία(...) Ως 
λύση στα παραπάνω προβλήματα, το έργο POSEIDON (υπεύθυνος: 
Αναστάσιος Δουλάμης) προτείνει την ανάπτυξη ευφυούς, 
οικονομικού και βιώσιμου συστήματος επιτήρησης θαλασσίου 
χώρου με χρήση συστοιχιών καμερών και δικτύου αισθητήρων. 
Το σύστημα θα εντοπίζει, θα παρακολουθεί, θα εστιάζει σε πλωτά 
μέσα και επιβάτες, ακόμα και υπό συνθήκες χαμηλού φωτισμού, 
κυματισμού ή άλλες καιρικές συνθήκες ενώ θα ειδοποιεί έγκαιρα 
τις αρχές. Επιπρόσθετα θα μπορεί να τοποθετείται και στις πιο 
δυσπρόσιτες περιοχές.” 
από το site του εργαστηρίου φωτογραμμετρίας ε.μ.π.

Αυτοδιαχειριζόμενο 
Στέκι Πολυτεχνείου

αίθ.11 κτίριο Χημ.Μηχ

** “H πίεση της εισροής των παράνομων μεταναστών έχει αυξηθεί στα θαλάσσια σύνορα της χώρας, ιδίως μετά τις ανακατατάξεις 
στα πολιτικά καθεστώτα των περιοχών της Μεσογείου και τη δημιουργία του φράκτη στον Έβρο” δήλωνε πέρυσι ο Μιλτιάδης 
Βαρβιτσιώτης, υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου “πρέπει να τους κάνουμε το βίο αβίωτο” έλεγε τότε ο αρχηγός της ελ.ας“ η 
Ελλάδα και τα σύνορά της δεν είναι ξέφραγο αμπέλι” δηλώνει τώρα ο Μ.Βαρβιτσιώτης και το εννοεί, αφού κάποιοι φρόντισαν ώστε 
τα σύνορα να μετατραπούν σε νεκροταφείο.

Eίναι και οι καθηγητάδες 
φονιάδες των λαών!
Πολύ απλά δηλαδή, οι καθηγητάδες μας πέρα από το να 
παράγουν ιδεολογία μέσω της “γνώσης” και να αναβαθμίζουν 
τις υλικο-τεχνικές υποδομές του σύγχρονου ολοκληρωτικού 
κράτους, εναρμονίζονται στη πολιτική του ανάλογα με τις 
μεταβολές στις ροές χρημάτων, πιστοί πάντα στις ανάγκες 
και επιθυμίες των ντόπιων και διεθνών αφεντικών**
Πολιτική που δεν είναι άλλη από την θανατοπολιτική του 
ελληνικού κράτους-φρούριο.Την πολιτική της στρατιωτικής 
διαχείρισης της μετανάστευσης, της παρανομοποίησης και 
της συνεχούς εκμετάλλευσης των μεταναστών εργατών. 
Είναι εν τέλει αυτή η στρατηγική του κράτους και των 
συμμάχων του, να “βαφτίζουν” ως εσωτερικό εχθρό 
οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα ξεφεύγει από τις κυρίαρχες 
κοινωνικές και παραγωγικές νόρμες και να τον πολεμουν με
στρατιωτικούς-μιλιταριστικούς όρους, με μοναδικό σκοπό 
την εδραίωση της κυριαρχίας τους στις ζωές μας και
την εξασφάλιση της νεκρικής σιγής στο κοινωνικό πεδίο..

Αν νομίζουν ότι με κάμερες, δορυφόρους και λιμενόμπατσους 
βρήκαν λύση για τα προβλήματά τους... 

Τότε έχουμε ένα πρόβλημα 
για κάθε τους λύση!
Έχουμε ένα πρόβλημα για κάθε ναζί και μπάτσο στο κέντρο 
της πόλης,για καθε δεσμοφύλακα στα πανταχού κέντρα 
κράτησης, για κάθε λιμενόμπατσο, κάθε συνοριοφύλακα, 
κάθε αφεντικό που μας στρέφει τις κάννες των όπλων του, 
για κάθε μεγαλοκαθηγητή και επίδοξο “διανοούμενο” που 
σχεδιάζει το θάνατό μας.

Να οργανώσουμε τις αντιστάσεις 
μας εντός και εκτός των τειχών του 
πανεπιστημίου-μπίζνα. Nα σαμποτάρουμε 
τις βρωμοδουλειές τους.


