Ακαδημαικές χειραψίες
σε φόντο χακί...

Π

ριν από λίγες μέρες, ανακοινώθηκε ότι το
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σύναψε
συμφωνία με το Πολεμικό Ναυτικό. Πιο
συγκεκριμένα, στις 24 Αυγούστου 2016 οι καθηγητές
Δημήτριος Μανωλάκος και Εμμανουήλ Κούκιος
υπέγραψαν συνεργασία μεταξύ του Γενικού
Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) και των εργαστηρίων
Κατεργασιών Υλικών της σχολής Μηχανολόγων
Μηχανικών και Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας της
σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.
Δεν είναι ότι πέσαμε από τα σύννεφα. Χρόνια τώρα
το Πολυτεχνείο στηρίζει με την έρευνα και το
ακαδημαικό προσωπικό του το στρατοαστυνομικό
σύμπλεγμα. Τα παραδείγματα πολλά. Ασπίδες
για ΜΑΤ. Φράχτης στον Έβρο. Θερμικές κάμερες
στα σύνορα. Υποθαλάσσια συστήματα εντοπισμού
μεταναστών σε συνεργασία με τη FRONTEX
(“JASON” και “POSEIDON”). Μη επανδρωμένα
αεροσκάφη (drones) για τον έλεγχο (ξανά) των
εθνικών συνόρων. Πρόσφατο μάλιστα παράδειγμα
είναι και η εκδήλωση-παρέλαση καραβανάδων στο
κτίριο διοίκησης με θέμα την κατασκευή γεφυρών
για στρατιωτική χρήση...
Γιατί όμως είθισται η στρατιωτική/πολεμική
έρευνα να διεξάγεται ξεδιάντροπα πλέον (και)
μέσω πανεπιστημιακών ιδρυμάτων όπως το ΕΜΠ;

Ένας λόγος θα μπορούσε να είναι η φθηνή/
τσάμπα εργασία. Οι φοιτητές, μεταπτυχιακοί
και διδακτορικοί μέσω της έρευνας και των
πρακτικών ‘’βγάζουνε’’ δουλειές και χαμαλίκια των
καθηγητάδων προκειμένου να αποκτήσουν μια καλή
συστατική επιστολή, ένα καλό βαθμό, ένα καλό
βιογραφικό και σε μερικές περιπτώσεις ίσως και
κάποιο μισθό, μεγιστοπιώντας έμμεσα το κέρδος.
Κέρδος που αντλούν οι καθηγητές και το ίδρυμα
στο σύνολό του σε συνδυασμό με τις υψηλές για
αυτό χρηματοδοτήσεις. Χρηματοδοτήσεις από τους
πιο σταθερούς πελάτες, όπως ο Ελληνικός Στρατός,
το Νάτο, η SpaceHellas, το EUROSUR, οι εταιρίες
οπλικών συστημάτων τύπου INTRACOM, κ.α.
Επιπλέον, πέρα από τα υλικά οφέλη, οι καθηγητάδες
κερδίζουν διαφήμιση (1) του «έργου» τους τόσο

μέσω των ΜΜΕ που λυσσάνε να προωθούν πατριώτες
«πρωτοπόρους» ερευνητές. Ακόμη, σε καιρούς
όπου η εθνική ενότητα και ομοψυχία πλασάρεται
ως η μόνη λύση στα προβλήματά μας, η εισχώρηση
του δόγματος αυτού και στο πανεπιστήμιο δεν
είναι καθόλου τυχαία. Όλο και περισσότεροι
μηχανισμοί σαν τον στρατό έρχονται σε επαφή με
το πανεπιστήμιο μετατρέποντας την παρουσία του
αυτή σε μια κανονικότητα. Ο στρατός στα μάτια του
σημερινού φοιτητή (και όχι μόνο) έχει καταφέρει,
στην καλύτερη των περιπτώσεων, να θεωρείται απλά
ένα αναγκαίο κακό. Γιατί όλο και περισσότερο πρέπει
να προστατεύουμε τα εθνικά μας συμφέροντα που
απειλούνται, όλο και περισσότερο να κάνουμε θυσίες
για την ‘’πατρίδα’’ που πλήττεται από τους κακούς
Γερμανούς και από τους κακούς Τούρκους που
καραδοκούν. Ένας μανδύας που μας χωράει όλους
και πρέπει να είμαστε ανά πάσα ώρα και στιγμή σε
θέση να τον υπερασπιστούμε, θέλοντας και μη.
Πρώτα απ’ όλα, ας μη ξεχνάμε ότι ο ελληνικός στρατός
έχει κάνει πολλά και ετοιμάζει ακόμη περισσότερα
για αυτό που ονομάζεται εσωτερικός εχθρός. Από
καταστολή/αιματοκύλισμα διαδηλώσεων/απεργιών
και πραξικοπήματα τα προηγούμενα χρόνια μέχρι
ασκήσεις καταστολής πλήθους και ανακατάληψης
εργοστασίων (μάλιστα υπό το φόντο αριστερής
διακυβέρνησης), σε συνεργασία με δυνάμεις
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Μη ξεχνάμε, επίσης, την
απεργοσπαστική ικανότητα του στρατού όταν κατά
τη διάρκεια απεργιών έχει μαζέψει τα σκουπίδια
για λόγο των οδοκαθαριστών (Οκτώβρης 2011)
και έχει μεταφέρει καύσιμα (σε απεργία οδηγών
βυτιοφόρων). Τους φυλακισμένους υπό τον έλεγχο
στρατού και ΜΚΟ μετανάστες εργάτες στα σύγχρονα
στρατόπεδα συγκέντρωσης τα επονομαζόμενα
campus. Τους δολοφονημένους από μπάτσους και
ευρωστρατό, μετανάστες στα σύνορα και στα νερά
του Αιγαίου, τους χιλιάδες πνιγμένους που δεν θα
μάθουμε ποτέ τα ονόματά τους.



(1) Η προβολή αυτή γίνεται και μέσω του Εθνικού
Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) που διοργανώνει κάθε τόσο
επιστημονικές φιέστες καινοτομίας σε φόντο χακί.

Ακόμα κι αν ο ελληνικός στρατός μοιάζει υποδαιέστερος όντας
ελληνικός, δεν παύει να είναι στρατός και αυτό δεν πρέπει να
το παραβλέπουμε. Η Ελλάδα είναι μια χώρα με τους δικούς
της εθνικούς ανταγωνισμούς και σχέδια. Οι συνεργασίες του
ΥΠ.ΕΘ.Α με φασιστικά καθεστώτα της Αιγύπτου και του Ισραήλ
για εμπορικές συμφωνίες στην ΑΟΖ τους είναι ένα απτό
παράδειγμα. Οι αποστολές του ελληνικού στρατού σε χώρες
της Αφρικής,της Ασίας και των Βαλκανίων δείχνουν κυρίως
ότι ο ελληνικός στρατός δεν είναι μόνο αμυντικός. Και ας μην
κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, οι πολυπληθείς βάσεις
του ΝΑΤΟ στην Ελλάδα απο τις οποίες υψώνονται μαχητικά
αεροπλάνα των ‘’συμμάχων’’ σίγουρα δεν είναι παιδικές χαρές...

Μην αφήσουμε το στρατό να
χώσει κι άλλο τα βρωμόχερά
του στο Πολυτεχνείο.
Ας μη γίνουμε και εμείς
βλήματα για τα κανόνια τους.
Αυτοδιαχειριζόμενο.Στέκι
Π ο λ υ τ ε χ ν ε ί ο υ
αίθουσα 11 χημικών μηχανικών
συνελεύσεις τρίτες στις 2.30μμ
stekipolytexneiou.org

