
Η τρομοκρατία δεν θα περάσει! 

Να σταματήσει η δίωξη των τριών φοιτητών, να αποσυρθούν οι κατηγορίες, να μην
ισχύσουν τα πρόστιμα.

Καταγγέλλουμε το νέο όργιο καταστολής και αυταρχισμού της κυβέρνησης  ενάντια  
στους Φοιτητικούς Συλλόγους, τις ΕΛΜΕ, τους Συλλόγους Π.Ε.,  στους διαδηλωτές 
στη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21/1, στις 12.00 μ. στο Άγαλμα 
Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. 

Η αστυνομία με στόχο να μην επιτρέψει την πραγματοποίηση της πορείας και 
εφαρμόζοντας όλο τα αντιδραστικό χουντικής έμπνευσης πλαίσιο της κυβέρνησης, των 
απαγορεύσεων και καταπάτησης ακαδημαϊκών και δημοκρατικών ελευθεριών, και 
αφού χτύπησε το μπλοκ των φοιτητικών συλλόγων, προχώρησε σε αναίτιες συλλήψεις 
τριών φοιτητών με πρωτοφανή βίαιο τρόπο, μελών των Φοιτητικών Συλλόγων 
Αρχιτεκτονικής και Φιλολογικού. Τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες και τους επέβαλαν 
πρόστιμα. Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τους φοιτητές ως εγκληματίες και μέσα στις 
σχολές και στις συγκεντρώσεις. 

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι, οι ΕΛΜΕ, οι Σύλλογοι ΠΕ και οι άλλες συλλογικότητες που 
κάλεσαν τη συγκέντρωση στις 12.00 μ. στο Άγαλμα Βενιζέλου διατράνωσαν την 
αντίθεσή τους στο νομοσχέδιο Χρυσοχοϊδη – Κεραμέως, την αντίθεσή τους στον 
αυταρχισμό και την κρατική καταστολή. Οι πορείες τόσο σε Αθήνα όσο και 
Θεσσαλονίκη ήταν πολύ μαζικές, με πλήθος κόσμου να διαδηλώνει ενάντια στην 
πολιτική κατεδάφισης και ιδιωτικοποίησης της δημόσιας εκπαίδευσης της κυβέρνησης 
της Ν.Δ., ενάντια στα μέτρα αυταρχισμού και καταστολής και για την υπεράσπιση της 
υγείας του λαού.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. με το δόγμα «νόμος και τάξη», τα ΜΑΤ, τις εξοντωτικές ποινές 
και τα πρόστιμα, τις συλλήψεις, τις απαγορεύσεις των συλλαλητηρίων, αναβαθμίζει την
κρατική καταστολή. Επιδιώκει  με αυτό τον τρόπο να τρομοκρατήσει λαό και νεολαία 
και έτσι να προωθήσει τη βάρβαρη πολιτική της ανενόχλητη. Ιδιαίτερα στην 
εκπαίδευση θέλει να δημιουργήσει κλίμα υποταγής και αποδοχής των αντιδραστικών 
νομοσχεδίων που φέρνει το ένα μετά το άλλο (Επαγγελματική Εκπαίδευση, εισαγωγή 
στα ΑΕΙ, αξιολόγηση, αστυνομία στα ΑΕΙ κ.ά.) 

Να αποσυρθούν τώρα όλες οι κατηγορίες και τα πρόστιμα για τους τρεις φοιτητές που 
συνελήφθησαν στην συγκέντρωση στο Άγαλμα Βενιζέλου, στις 12.00 μ.μ., στις 
21/1/21. 

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ 

ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ ΤΩΡΑ ΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΚΕΡΑΜΕΩΣ – ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ!




