ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΚΙ ΑΛΛΙΩΣ ΟΙ ΜΠΑΤΣΟΙ
ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Για άλλη μια φορά το ΕΜΠ φρόντισε να κάνει ξεκάθαρο το ρόλο που κατέχει στο στρατοαστυνομικό
σύμπλεγμα και ποιες χρηματοδοτήσεις συντηρούν την ύπαρξή του. Φέτος μόνο προκυρήχθηκαν
τρία καθόλου «ουδέτερα» και «γκρίζα» ερευνητικά, όλα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ μέσω του
προγράμματος Horizon 2020: τα PREVISION, ANDROMEDA και INGENIOUS. Και στα τρία προγράμματα
συμμετέχει το ΕΠΙΣΕΥ (ερευνητικός φορέας των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΜΠ), με ρόλο συντονιστή
στα δύο απ’ αυτά.
PREVISION ( https://cordis.europa.eu/project/rcn/223656/factsheet/en )
Χρηματοδότηση ΕΠΙΣΕΥ: 709.520€
Αφορά τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων με στόχο την πρόβλεψη αποκλίνουσων συμπεριφορών,
την πιθανότητα ριζοσπαστικοποίησης (sic), την πρόληψη ηλεκτρονικού εγκλήματος και «επιθέσεων» σε
δημόσιους χώρους. Συγκεκριμένα, αποσκοπεί σε μια πλατφόρμα η οποία θα συνδέει τη δραστηριότητα
κάθε ατόμου στο διαδίκτυο και τα social media με την εικόνα από κάμερες ασφαλείας και τις χρηματικές
του συναλλαγές. Αυτό το πολυεργαλείο προορίζεται για χρήση από πολλές ευρωπαϊκές υπηρεσίες
«ασφάλειας», μεταξύ των οποίων την ΕΛΑΣ και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Με άλλα
λόγια, όποιος αγωνίζεται ενάντια στην κυριαρχία, αποκλίνει από την κανονικότητα ή έστω εκφράζει
ανατρεπτικές ιδέες θα βαφτίζεται ως «τρομοκράτης» και θα μπαίνει αυτομάτως στο στόχαστρο των
υπηρεσιών ασφαλείας.
ANDROMEDA ( https://cordis.europa.eu/project/rcn/224135/factsheet/en )
Χρηματοδότηση ΕΠΙΣΕΥ: 331.375€
Αφορά την επέκταση του δικτύου επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών των ευρωπαϊκών λιμενικών
και συνοριοφυλακών για πλήρη διαφύλαξη των συνόρων της ΕΕ και χρήση από τις υπηρεσίες Εθνικής
Άμυνας και Δημόσιας Τάξης. Το πρόγραμμα αυτό, το οποίο συντονίζει το Υπουργείο Ναυτιλίας, αποτελεί
συνέχειααποτελεί συνέχεια, μεταξύ άλλων, και του ερευνητικού RANGER του ΕΜΠ και αποσκοπεί στην
ανάπτυξη τεχνογνωσίας που θα καταστήσει τα ευρωπαϊκά σύνορα απόρθητα. Και «απόρθητα σύνορα»
σημαίνει περισσότεροι εγκλεισμοί σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και περισσότεροι πνιγμοί
μεταναστ(ρι)ών στη Μεσόγειο.
INGENIOUS ( https://cordis.europa.eu/project/rcn/222613/factsheet/en )
Χρηματοδότηση ΕΠΙΣΕΥ: 806.562€
Αφορά την αναβάθμιση του τεχνολογικού εξοπλισμού των σωμάτων ασφαλείας διαφόρων
κρατών. Ειδικότερα, με την ενσωμάτωση προηγμένων συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και
επικοινωνίας, αποσκοπεί σε βελτίωση της αποτελεσματικότητας της Άμεσης Δράσης. Φυσικά, η
χρήση τους δεν θα περιοριστεί στην αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών διάσωσης, καθώς απ’το
πελατολόγιο αυτού του προγράμματος δε λείπουν αστυνομικές υπηρεσίες κρατών της ΕΕ.

Οι άρρηκτες σχέσεις του Πολυτεχνείου με το στρατοαστυνομικό σύμπλεγμα μας είναι γνωστές από
καιρό. Ανέκαθεν καθηγητάδες (Ι. Βασιλείου, Σ. Κόλλιας, Δ. Μανωλάκος, Ε. Κούκιος, Ν. Ουζούνουγλου,
Ν. Δουλάμης, Χ. Ιωαννίδης, Α. Δουλάμης, Α. Γεωργόπουλος, Κ. Κυριακόπουλος) και στελέχη του
ιδρύματος φροντίζουν να εκμεταλλευτούν τα υπέρογκα ποσά που τους προσφέρονται για να παράξουν
τεχνογνωσία προς αναβάθμιση της επιτήρησης και της καταστολής. Και φυσικά, το δόγμα «επιστήμη
για την επιστήμη» είναι πάντα εκεί για να ξεπλύνει τις βρωμοδουλείες τους. Απ’τη μία κανονικοποιεί
τα κολλητιλίκια του πανεπιστημίου με μπάτσους και στρατό, ενώ από την άλλη απενοχοποιεί δήθεν
κάθε ουδέτερο φοιτητή/ερευνητή που θα συμμετέχει σε αυτά. Δεν πρόκειται για αγνή «έρευνα για την
έρευνα», αλλά για έρευνα προς όφελος κράτους και αφεντικών και σε βάρος των κατατρεγμένων και των
αγωνιζόμενων.
Η προσπάθεια για περίφραξη των συνόρων, περαιτέρω υποτίμηση και καταστολή των ζωών μας και
η συστηματική περιθωριοποίηση και εξόντωση των μεταναστ(ρι)ών δεν μας αφήνει αδιάφορους/
ες, αλλά μας εξοργίζει. Στην εποχή που ο φασισμός αποκτά ένα νέο ευρωπαϊκό πρόσωπο κρυμμένο
πίσω από φιλελεύθερες ρητορικές και τεχνολογικές «καινοτομίες», όπου οι κατασταλτικοί μηχανισμοί
του κράτους αναβαθμίζουν τα μέσα τους και η επιτήρηση των ζωών μας σε κάθε πεδίο αποτελεί
κανονικότητα, διαλέγουμε στρατόπεδο. Στεκόμαστε στο πλευρό των καταπιεσμένων και σπάμε αυτήν
την «κανονικότητα» για την οποία ωρύονται media, νοικοκυραίοι και καθεστωτικοί.
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