
Αλληλεγγύη στους  5 εκζητούμενους υοιτητές 

 

Σα μεκεξώκαηα ηεο εκέξαο ηεο παλεξγαηηθήο απεξγίαο ζηηο 12 Ννέκβξε, ε ΕΛ.Α. 

εηζβάιιεη ζηα ζπίηηα 5 θνηηεηώλ ζηελ Αγία Παξαζθεπή, κεηά ηελ έθδνζε  επξσπατθνύ 

εληάικαηνο ζύιιεςεο γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ πξσηνκαγηάηηθε πνξεία ζην Μηιάλν, ε 

νπνία είρε σο ζεκείν αηρκήο ηελ ελαληίσζε ζηε δηεζλή έθζεζε Expo 2015 πνπ δηεμαγόηαλ 

εθείλεο ηηο κέξεο ζηελ πόιε.  

Οη θνηηεηέο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηνπο θνηλσληθνύο θαη ηαμηθνύο αγώλεο ζηελ Ειιάδα. ην 

Μηιάλν ζπλειήθζεζαλ θαζώο έβγαηλαλ από κία θαηάιεςε θαη ζηε ζπλέρεηα αθέζεθαλ ρσξίο 

λα ηνπο απαγγειζνύλ θαηεγνξίεο. Σώξα, κεξηθνύο κήλεο κεηά, νη αζηπλνκηθέο αξρέο ηνπ 

Μηιάλνπ ηνπο «ζπκνύληαη» θαη ρηίδνπλ κία ζθεπσξία πνπ ζπλδέεη 5 έιιελεο θνηηεηέο θαη 5 

ηηαινύο σο ζπκκεηέρνληεο θαη ππνθηλεηέο ησλ επεηζνδίσλ πνπ έιαβαλ ρώξα ζηελ 

πξσηνκαγηάηηθε πνξεία ζην Μηιάλν. 

Η πξσηνθαλήο ελεξγνπνίεζε ηνπ επξσπατθνύ εληάικαηνο ζύιιεςεο, πνπ κέρξη ηώξα ίζρπε 

κόλν γηα ππνζέζεηο  εγθιεκαηηθόηεηαο, όπσο ζσκαηεκπνξία θαη εκπόξην λαξθσηηθώλ, 

ζεκαηνδνηεί κία κεγάιε αλαβάζκηζε ηεο θαηαζηνιήο θαη ηνπ ειέγρνπ  ησλ θηλεκάησλ εληόο 

ηεο Ε.Ε., ζπλδένληαο λνκηθά ηελ πνιηηηθή δξάζε κε ην θνηλό πνηληθό έγθιεκα. Οη 5 θνηηεηέο, 

ελώ έρνπλ ιεπθό πνηληθό κεηξών, εθδεηνύληαη από ηηο ηηαιηθέο αξρέο νη νπνίεο ηνπο 

ζηνρνπνηνύλ γηα ηε δηεζληζηηθή πνιηηηθή ηνπο δξάζε θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε θακπάληα 

No-Expo.  

Πξνο ην παξόλ, κεηά από καδηθή θηλεηνπνίεζε ζπιινγηθνηήησλ θαη ζπλειεύζεσλ, νη 

θνηηεηέο έρνπλ αθεζεί ειεύζεξνη κε ππνρξεσηηθή παξνπζία ζην Α.Σ. Αγίαο Παξαζθεπήο 3 

θνξέο ηελ εβδνκάδα. ε ιίγεο κέξεο αλακέλεηαη ε ζύγθιηζε ηνπ δηθαζηηθνύ ζπκβνπιίνπ πνπ 

ζα απνθαζίζεη αλ ηειηθά ζα εθδνζνύλ νη θνηηεηέο ζηελ Ιηαιία. 

Απέλαληη ζε απηή ηελ επηζεηηθή θαη εληειώο παξάινγε δίσμε ησλ θνηηεηώλ δε κπνξνύκε 

παξά λα ζηαζνύκε αιιειέγγπνη-εο θαη λα απαηηήζνπκε ηε κε εθδνζή ηνπο ζηηο ηηαιηθέο 

αξρέο. Δελ ζα αθήζνπκε θαλέλαλ αλππεξάζπηζην απέλαληη ζηηο δηαθξαηηθέο ζθεπσξίεο. Κάζε  

ρηύπεκα ζε έλαλ από εκάο, είλαη ρηύπεκα ζε όινπο καο.  
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