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Η Πανεπιστημιούπολη Γάλλου τελεί,  για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα, υπό Κατάληψη. Καθημερινά 

γινόμαστε μάρτυρες δημοσιευμάτων και πληροφοριών, μέσω του τύπου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης 

και δηλώσεων από ανθρώπους που επισκέφτηκαν το ίδρυμα, αναφορικά με βανδαλισμούς και καταστροφές 

τόσο στον εξωτερικό όσο και εσωτερικό χώρο του Πανεπιστημίου.  

Η κοινή γνώμη, όχι μόνο στην τοπική κοινωνία της πόλης αλλά πανελλαδικά πλέον, καταδίκασε με τον πιο 

έντονο τρόπο αυτές τις ενέργειες, που είχαν ως αποτέλεσμα την πρόκληση φθορών όσον αφορά το υλικό 

κομμάτι, καθώς και την αρνητική προβολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, ένα Ίδρυμα πρότυπο για τα 

ελληνικά δεδομένα 

Στο σημερινό αβέβαιο περιβάλλον που επικρατεί, στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, θα ήταν τεράστιο 

πλήγμα η ύπαρξη κλειστών πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Αυτοί που θέλουν κλειστά τα ιδρύματα θέλουν εμάς τους 

φοιτητές ανενεργούς, θέλουν δηλαδή το πιο ενεργό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας στο περιθώριο, στην πιο 

δύσκολη καμπή για τη χώρα.  

Η ανακοίνωση αυτή, έχει ως στόχο την σύσσωμη και μαζική κινητοποίηση του φοιτητικού κινήματος για 

την επιτακτική επαναλειτουργία του ιδρύματος μας. Οι φοιτητές στην πλειοψηφία τους, έδωσαν ξεκάθαρο 

μήνυμα, στην 2
η
 γενική συνέλευση όλων των σχολών, υπέρ ενός Ανοιχτού Πανεπιστημίου.  

Η κίνηση μας δημιουργήθηκε με σκοπό την σύμπραξη όλων των υγιών δυνάμεων, πέρα από παρατάξεις 

και οποιασδήποτε μορφής αποχρώσεων. Μοναδικό μας μέλημα το Άνοιγμα του ιδρύματος και η ομαλή 

συνέχεια των σπουδών του μέσου φοιτητή. Αναλογιζόμενοι την δύσκολη κατάσταση που έχει περιέλθει στο 

Πανεπιστήμιο, η συνέχεια της κατάληψης το μόνο που θα επιφέρει είναι να διογκώσει τα ήδη υπάρχοντα 

προβλήματα και όχι να τα επιλύσει. 

Καλούμε, όλους τους φοιτητές, ανεξαιρέτως παραταξιακής προτίμησης ή ταυτότητας, να σταθούν δίπλα στην 

Σύμπραξη για ένα Πανεπιστήμιο Ανοικτό, θέτοντας έτσι ένα νέο ανεξάρτητο πλαίσιο συζήτησης για την 

συνέχεια. Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2014, στις 14:30 μ.μ, στην Δ3, κρατάμε το μέλλον στα χέρια μας και 

γινόμαστε οι ίδιοι διασφαλιστές των σπουδών μας.  

Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να αποφασίζει για εμάς χωρίς εμάς. Συσπειρωνόμαστε χωρίς καμία 

πολιτική ταυτότητα και κατεύθυνση για ένα Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. 

Οι υγιείς δυνάμεις των ΑΕΙ οφείλουν να βγαίνουν μπροστά. 

Το κλίμα φόβου και αδιαφορίας ΔΕΝ πρέπει να περάσει.  
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