
Απόθαζε Φ ENIAIOY ΤΛΛΟΓΟΤ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟΤ ΚΡΗΣΗ 

 

Σν πξσί 27/2 έιαβαλ ρώξα ζηελ πόιε ησλ Υαλίσλ πξσηνθαλή πεξηζηαηηθά θαηαδίσμεο θνηηεηώλ 

ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο από ηελ αζθάιεηα Υαλίσλ. Αζηπλνκηθνί κε πνιηηηθά εηζέβαιαλ ζην 

ζπίηη δύν θνηηεηώλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο κε πξόζρεκα έξεπλα γηα θάπνηα άγλσζηε ζε απηνύο 

δξάζε κε ζπλζήκαηα θαη κπνγηέο. Σν πόζν απζαίξεηε θαη ζηεκέλε ήηαλ ε όιε επηρείξεζε 

απνθαιύθζεθε από ηελ παληειή έιιεηςε νπνηνπδήπνηε ζηνηρείνπ πνπ λα ζπλδέεη ηνπο θνηηεηέο κε 

ηελ έξεπλα απηή, όπσο απνδείρζεθε πεξίηξαλα. Γηα λα θεξδίζνπλ ρξόλν θαη λα θαηαζθεπάζνπλ έλα 

ζηεκέλν θαηεγνξεηήξην, ώζηε λα δηθαηνινγεζνύλ νη πξσηνθαλείο πξάμεηο ηνπο, πξνζήγαγαλ ηνπο 

δύν θνηηεηέο ηεο ρνιήο ΗΜΜΤ θαη Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Δηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ 

Κξήηεο θαη ηνπο θξαηνύζαλ γηα ώξεο ζηελ αζθάιεηα, ρσξίο λα ηνπο επηηξέπνπλ επηθνηλσλία κε 

θαλέλαλ, νύηε κε δηθεγόξν. 

 

Ελώ ε αζηπλνκία δηαηείλνληαλ πσο ε έξεπλα ζρεηηδόηαλ γηα δξάζεηο κε κπνγηέο, ηειηθά απνδόζεθε 

ζην θνηηεηή Γηώξγν . κία αλππόζηαηε θαη εμσθξεληθή θαηεγνξία γηα δήζελ «νπινθαηνρή». 

«Οπινθαηνρή» βαθηίζηεθε ην παιηό θπζίγγη ηνπ παππνύ ηνπ, θαζώο ην ζπίηη πνπ δηακέλεη σο 

θνηηεηήο είλαη ην παηξηθό ζπίηη ηεο νηθνγελείαο ηνπ ζηελ Κξήηε! Απηό ήηαλ ην πεξίθεκν εύξεκα 

ηεο αζηπλνκίαο, πνπ θακία ζρέζε δελ έρεη βέβαηα κε νπνηαδήπνηε αμηόπνηλε πξάμε, πόζν κάιινλ 

ηελ επηρείξεζε εηζβνιήο ζην ζπίηη πνπ δηεμήρζε γηα άζρεηνπο θαη πξνθαλώο πξνζρεκαηηθνύο 

ιόγνπο. 

 

Σαπηόρξνλα, ην θπλήγη θνηηεη(ξη)ώλ από ηελ αζθάιεηα ζπλερίζηεθε ζηα Υαληά, κε ηελ πξνζαγσγή 

-«απαγσγή» δύν αθόκε θνηηεηώλ ηεο Αξρηηεθηνληθήο ρνιήο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ζην δξόκν 

από αζηπλνκηθνύο κε πνιηηηθά, νη νπνίνη κάιηζηα αξλήζεθαλ λα δείμνπλ ηηο αζηπλνκηθέο ηνπο 

ηαπηόηεηεο, θαη κε πνιηηηθό όρεκα ηεο αζηπλνκίαο. Σν «αδίθεκα» ηνπο ήηαλ πσο πεξπαηνύζαλ ζην 

δξόκν, θνληά ζην ζπίηη ηνπ Γηώξγνπ, αξθεηά αξγόηεξα από ηελ ζύιιεςε ηνπ θνηηεηή, ηελ νπνία 

βέβαηα δελ γλώξηδαλ, αθνύ δελ ηνπ επέηξεπαλ γηα ώξεο ηελ επηθνηλσλία κε θαλέλαλ. Καη απηνί νη 

θνηηεηέο θξαηήζεθαλ γηα ώξεο ζηελ αζθάιεηα ρσξίο θακία απνιύησο αθνξκή. 

 

Αιιά δελ έκεηλαλ εθεί. Αθόηνπ νη πξνζαρζέληεο θαη ν ζπιιεθζείο θνηηεηέο αθέζεθαλ ειεύζεξνη, 

αξγόηεξα ην απόγεπκα πξνζήγαγαλ θαη πέκπην θνηηεηή ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο θαη κέινπο ηνπ 

Φνηηεηηθνύ πιιόγνπ Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Δηνίθεζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, ηνλ 

νπνίνλ παξαθνινπζνύζαλ ζην δξόκν θαη ηνλ νπνίνλ αλέθξηλαλ ζηελ αζθάιεηα κε εξσηήζεηο όπσο 

«θαηεβαίλεηο ζε πνξείεο;», «ηη μέξεηο γηα ην θνηηεηή πνπ ζπλειήθζε;». 

 

Πξόθεηηαη γηα κηα πξσηνθαλή επηρείξεζε θαηαδίσμεο θνηηεη(ξη)ώλ ηνπ θνηηεηηθνύ πιιόγνπ 

Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, πνπ αγσλίδεηαη όπσο θαη ην ζύλνιν ηνπ θνηηεηηθνύ θαη αθαδεκατθνύ 

θόζκνπ, ην ηειεπηαίν δηάζηεκα ηόζν ελάληηα ζην λόκν Κεξακέσο-Υξπζνρντδε γηα ηελ εθπαίδεπζε 

όζν θαη γηα ην αζθαιέο άλνηγκα ησλ ζρνιώλ κε όια ηα κέηξα πξνζηαζίαο αιιά θαη επξύηεξα γηα 

ηα δεκνθξαηηθά δηθαηώκαηα θαη ηηο ιατθέο ειεπζεξίεο. 

 

Οη πξαθηηθέο απηέο ηεο αζθάιεηαο πξνθαινύλ αλαηξηρίια θαη αληηγξάθνπλ ηηο ίδηεο αθξηβώο 

πξαθηηθέο πνπ πινπνηνύζε ην ζπνπδαζηηθό ηεο αζθάιεηαο επί ρνύληαο ζηήλνληαο θαξηέξη θαη 

απαγάγνληαο θνηηεηέο «γηα ππόζεζή ηνπο» θαη αλαθξίζεηο. 

 

Είλαη νθζαικνθαλέο όηη ζε βάξνο ηνπ θνηηεηή Γηώξγνπ . ζηήζεθε κηα αδηαλόεηε ζθεπσξία θαη 

απνδόζεθε κηα εμσθξεληθή θαη θαηαζθεπαζκέλε θαηεγνξία γηα λα δηθαηνινγήζεη ηηο απίζηεπηεο 

απζαηξεζίεο ηεο αζθάιεηαο. 

 

Η επηρείξεζε θαηαζηνιήο θαη ηξνκνθξάηεζεο θνηηεη(ξη)ώλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο θαη ηνπ 

θνηηεηηθνύ ζπιιόγνπ δεηνύκε λα δεκνζηνπνηεζεί παληνύ θαη λα θαηαγγειζεί από θάζε θνξέα ηεο 

παλεπηζηεκηαθήο θνηλόηεηαο,θάζε δύλακε θαη θνξέα εηδηθά ζηελ πόιε ησλ Υαλίσλ 


