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Το τελευταίο διάστημα η κυβέρνηση της ΝΔ διεξάγει μία εκστρατεία τρομοκράτησης των φοιτητών και της νεολαίας 

που αγωνίζεται και κινητοποιείται μαζικά απέναντι στον νόμο-έκτρωμα για την εκπαίδευση των Κεραμέως-

Χρυσοχοΐδη. Οι μεγαλειώδεις φοιτητικές κινητοποιήσεις και οι δεκάδες αποφάσεις συλλόγων φοιτητών, 

καθηγητών, εργαζομένων, έχουν δείξει στην κυβέρνηση ότι η ακαδημαϊκή κοινότητα δεν τρομοκρατείται, δεν 

καταστέλλεται και θα αγωνιστεί απέναντι στον αυταρχισμό, που η κυβέρνηση προσπαθεί να επιβάλει. 

Στις 27/2, σε συνέχεια του κρεσέντο καταστολής στο ΑΠΘ και στις φοιτητικές κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις, 

αστυνομικοί στα Χανιά εισέβαλαν στα σπίτια φοιτητών ασκώντας τρομοκρατία και προσήγαγαν φοιτητές μέσα και 

έξω από τα σπίτια τους. Ασφάλεια με πολιτικά και πολιτικά αυτοκίνητα χωρίς καν να επιδειχθούν ταυτότητες 

«απήγαγε» φοιτητές και τους μετέφερε για ώρες στην ασφάλεια, χωρίς καμία απολύτως αφορμή. Άλλους φοιτητές 

τους ακολουθούσε η ασφάλεια στους δρόμους της πόλης. Μεταξύ αυτών βρίσκονται φοιτητές του Ενιαίου 

Συλλόγου του Πολυτεχνείου Κρήτης. Προσήχθη, ανάμεσα σε άλλους, και ο φοιτητής Γ.Σ., μέλος του ΔΣ του ΦΣ 

ΗΜΜΥ, στο σπίτι του οποίου πραγματοποιήθηκε αναίτια έφοδος των αστυνομικών δυνάμεων. Σε μία προσπάθεια 

δικαιολόγησης αυτής της αυθαίρετης πρακτικής κατατρομοκράτησης του απαγγέλθηκαν τελείως ανυπόστατες και 

κατασκευασμένες κατηγορίες. 

Σε αυτό το σημείο έχει φτάσει ο αυταρχισμός της κυβέρνησης. Να παρακολουθούν φοιτητές και να στήνουν καρτέρι 

στα σπίτια τους. Αυτή είναι η εικόνα του νέου σπουδαστικού της ασφάλειας που χτίζει η ΝΔ στα χνάρια των 

πρακτικών της ασφάλειας επί χούντας. 

Δεν θα τους περάσει! 

Οι σημερινές πρακτικές της αστυνομίας στα Χανιά αποτελούν μία ξεκάθαρη προσπάθεια τρομοκράτησης του 

φοιτητικού κινήματος, το οποίο αγωνίζεται απέναντι στις πλήρως αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις και πρακτικές 

τρομοκράτησης που προσπαθούν να φιμώσουν και να χτυπήσουν τους Φοιτητικούς Συλλόγους και τις διεκδικήσεις 

τους. 

Δε θα επιτρέψουμε στην κυβέρνηση να επιβάλει σιγή νεκροταφείου και να τρομοκρατήσει το φοιτητικό κίνημα. 

Απαιτούμε να αποσυρθούν άμεσα οι πλήρως ανυπόστατες κατηγορίες. 

Να αθωωθεί ο φοιτητής του Πολυτεχνείου Κρήτης Γ.Σ. και όλοι οι διωκόμενοι φοιτητές, που αδίκως 

στοχοποιούνται. 

Η τρομοκρατία δε θα περάσει, του λαού η πάλη θα την σπάσει! 

                                               

 



 

 


