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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
 

          Τα ξηµερώµατα του Σαββάτου 05/05/07 και ενώ στον προαύλιο χώρο της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης εξελισσόταν το πάρτι του 
φοιτητικού σταθµού 1431ΑΜ και το πάρτι της ΠΑ.Σ.Π, στην οδό Εθνικής Αµύνης 
γίνονταν επεισόδια από αγνώστους. 

∆ύο ώρες µετά τη λήξη των επεισοδίων ο δευτεροετής φοιτητής του 
Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών Παναγιώτης Κ. έφυγε από το χώρο του 
Πολυτεχνείου µε σκοπό να επιστρέψει στο σπίτι του. Στη συµβολή των οδών 3ης 
Σεπτεµβρίου και Εγνατίας (σε περιοχή άσχετη και εκ διαµέτρου αντίθετη προς το 
χώρο των επεισοδίων) άνδρες της Ασφάλειας ζήτησαν την ταυτότητα του. Στη 
συνέχεια οδηγήθηκε στην ΓΑ∆-Θ µαζί µε άλλα 15 άτοµα. Σε σωµατικό έλεγχο που 
διενεργήθηκε, όπως επίσης και σε έρευνα στο σπίτι του, δε βρέθηκε κανένα 
ενοχοποιητικό στοιχείο. Το γεγονός, λοιπόν, ότι βρισκόταν στο Πολυτεχνείο καθ’ 
όλη τη διάρκεια της νύχτας (το οποίο πιστοποιείται από δεκάδες µάρτυρες), ότι 
συνελήφθη µακριά από το χώρο των επεισοδίων, καθώς επίσης και το γεγονός ότι δεν 
βρέθηκε επάνω του κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο καταδεικνύουν ότι πρόκειται περί 
νέου κρούσµατος αστυνοµικής σκευωρίας. 

Το συµβάν αυτό συνδέεται άµεσα µε την προσπάθεια τροµοκράτησης τν 
αγωνιζόµενων φοιτητών και εργαζόµενων. ∆ύο µήνες µετά την άδικη σύλληψη 49 
φοιτητών (µεταξύ των οποίων ήταν και ο κατηγορούµενος φοιτητής) και την 
πανηγυρική τους αθώωση, η Αστυνοµία προσπαθεί µε ένα στηµένο κατηγορητήριο 
να “σώσει την τιµή της”, αφού από κατηγορούσα αρχή βρέθηκε κατηγορούµενη στην 
πρόσφατη δίκη.  

∆ε θα δεχτούµε καµιά σπίλωση του φοιτητή Παναγιώτη Κ. από τις στηµένες 
«τηλεδίκες». Για τα γεγονότα της 8ης Μαρτίου αθωώθηκε οµόφωνα από το 
δικαστήριο και θεωρούµε απαράδεκτη την αµφισβήτηση της απόφασης αυτής στο 
βωµό της τηλεθέασης. Οι διώξεις που είχαν ασκηθεί εναντίον του δεν µπορεί να 
χρησιµοποιούνται ως τεκµήριο ενοχής. Επιπρόσθετα, θεωρούµε απαράδεκτη την 
προσπάθεια να συνδεθεί το φοιτητικό κίνηµα µε πρακτικές τυφλής βίας, από τις 
οποίες έχει  σαφώς διαχωρίσει τη θέση του.  

 
- Το φοιτητικό κίνηµα δεν δυσφηµείται, δεν καταστέλλεται 
- Ζητούµε την άµεση απελευθέρωση του αθώου φοιτητή και την απαλλαγή 

του από κάθε κατηγορία  
 
 

Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 


