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• Το παράδειγμα της συμβολής του
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• Drones και σύγχρονοι πόλεμοι
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ο Πολυτεχνείο (και όχι μόνο) δίνει τα φώτα του χτίζοντας
την Ελλάδα-φρούριο, με τους χιλιάδες νεκρούς στα
σύνορά της και αναπτύσσει τεχνολογίες που αποτελούν
την αιχμή των σύγχρονων πολέμων. Είναι σίγουρο, ότι όλα αυτά
αποτελούν μια μικρή σταγόνα στον ωκεανό των ερευνητικών
προγραμμάτων που εκπονούν τα πανεπιστήμια για το στρατόαστυνομικό σύμπλεγμα (που τόσο θέλουν κάποιοι να κρατήσουν
στην αφάνεια). Είναι σίγουρο επίσης, πως εμείς θα συνεχίσουμε
να ασχολούμαστε με τις βρωμοδουλειές που συμβαίνουν στο
χώρο που κινούμαστε και δρούμε πολιτικά, θα συνεχίσουμε
να εναντιωνόμαστε (και) σε αυτές και θα συνεχίσουμε να
βλέπουμε τον εχθρό μας στα μάτια των καθηγητών μας!
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α πανεπιστήμιά μας ευτυχώς που είναι δημόσια. Ευτυχώς που
μέσα στις σχολές δεν έχουμε μπάτσους και κακούς ιδιώτες. Έτσι
μπορούμε να ζητάμε από τους υπουργούς και τις κυβερνήσεις
μας «άσυλα», «λεφτά για την παιδεία» και «πτυχία με αξία». Και
τι πειράζει αν οι σχολές και οι καθηγητάδες μας συνεργάζονται με
στρατούς, αστυνομίες και εν τέλει το σύνολο του συμπλέγματος της
ασφάλειας, παράγοντας τεχνολογία και γνώση για πολεμικούς
σκοπούς;
αι αυτό δεν είναι καινούριο φρούτο. Ανέκαθεν οι
πόλεμοι (και οι ανάγκες τους) αποτελούσαν την
καλύτερη αφορμή για την ανάπτυξη των διάφορων
τεχνολογικών «επιτευγμάτων». Όσο και αν ακούγονται μακρινά
όλα αυτά, συμβαίνουν στα εργαστήρια μας και τα σχεδιάζουν
οι καθηγητές μας! Πρόσφατα παραδείγματα αποτελούν τα
ερευνητικά “Jason” και “Poseidon” που εκπονούνται από το
εργαστήριο φωτογραμμετρίας των τοπογράφων και Κινητών
Ραδιοεπικοινωνιών των ηλεκτρολόγων, αυτό για drones στο
εργαστήριο Αυτόματου Ελέγχου των μηχανολόγων και αυτό
για τον εξοπλισμό του φράχτη στον Έβρο που σχεδιάστηκε με
μεγάλη χαρά από εργαστήριο στους ηλεκτρολόγους.

