
 τι είναι το RANGER   . 
                                                               

κκκ★
Το ΕΜΠ, πιστό στο ρόλο και την παράδοσή του (βλ. ερευνητικό για φράχτη στον Έβρο, ασπίδες των ΜΑΤ κ.λπ.) διεξάγει και φέτος 

μέσω του εργαστηρίου Μικροκυμάτων και Οπτικών Ινών του τμήματος ΗΜΜΥ και του ερευνητικού του βραχίονα ΕΠΙΣΕΥ, το 
ερευνητικό πρόγραμμα RA.NG.E.R (υπεύθυνοι: Σδόγκος, Αμδίτης, Τσέρτου). Το RA.NG.E.R αφορά στο σχεδιασμό radar 

υψηλής ικανότητας ανίχνευσης, αναγνώρισης, ταυτοποίησης των «εγκληματικών και επικίνδυνων στοιχείων» που δύναται 
να εντοπιστούν στα ευρωπαϊκά σύνορα, κατονομάζοντας ως τέτοια και τους πρόσφυγες/μετανάστες. Σκοπός του 

RA.NG.E.R είναι η αναβάθμιση του ελέγχου και της προστασίας των ευρωπαϊκών συνόρων, με αιχμή την επιτήρηση 
και διαχείριση των μεταναστών, ενισχύοντας έτσι την προσπάθεια για τη συστηματική τους εξόντωση.
 

Το «δημόσιο» πανεπιστήμιο ποτέ δεν υπήρξε αθώο πεδίο εξέλιξης των επιστημών και της τεχνολογίας. 
Λειτουργεί και λειτουργούσε πάντα, ως μια κανονική επιχείρηση, με όρους κέρδους και 

ανταγωνιστικότητας. Και σαν μια τέτοια επιχείρηση λοιπόν, το Πολυτεχνείο, κάνει ό,τι μπορεί για 
να τα έχει καλά με τον πιο σταθερό χρηματοδότη του, το στρατοαστυνομικό σύμπλεγμα, ειδικά 

εν καιρώ κρίσης. Και ειδικά εν καιρώ των πολέμων που τα δυτικά κράτη-και η Ελλάδα, με τον 
τρόπο της- διεξάγουν σε Συρία, Ιράν, Αφγανιστάν. Πόλεμοι που δημιουργούν προσφυγικές 

και μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη και που θέτουν νέους συσχετισμούς στα 
σύνορα και τις ευρωπαικές αντιμεταναστευτικές πολιτικές. Η ανάγκη των κρατών της 

Ε.Ε για φθηνό εργατικό δυναμικό τα οδηγεί στο να δέχονται το πιο καταπιεσμένο 
κομμάτι της εργατικής τάξης για να αξιοποιηθεί από μικρά και μεγάλα 

αφεντικά, είτε στο να το συγκεντρώνει σε στρατόπεδα συντελώντας έτσι 
στην πλήρη υλική και ψυχική του εξόντωση. Εδώ έρχεται το ελληνικό 

κράτος  να ακολουθήσει τη δική του αντιμεταναστευτική πολιτική 
που περιέχει τη δημιουργία στρατοπέδων συγκέντρωσης, 

θανάτων στα σύνορα και  αυξημένη αστυνόμευσή τους 
μέχρι το σημείο στρατιωτικοποίησης. Την υποστήριξη 

αυτού του νέου μιλιταριστικού μοντέλου, φροντίζει 
να ικανοποιεί το πανεπιστήμιο, παράγοντας την 

απαραίτητη έρευνα και αναπαράγοντας την 
απαιτούμενη επιστημονική γνώση.
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ξανα & ξανα :  Να κανουμε 
το ΕΜΠ  επικινδυνη  
επενδυση για 
μπάτσους και 
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