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απεργίας (γσεε, αδεδυ, παμε) καλείται πορεία 
για τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την 
κυβέρνηση (με υποτιθέμενο σκοπό να βγει 
η χώρα από την οικονομική κρίση). Από τις 
11:00 το πρωί συνέρρεε κόσμος στο σημείο της 
προσυγκέντρωσης στο Μουσείο στην Πατησίων.

Με το ξεκίνημα (ένα στενό μετά το Πολυτεχνείο) 
οι μπάτσοι φαινομενικά αναίτια κόβουν την 
πορεία στη μέση κάνοντας χρήση δακρυγόνων, 
ασφυξιογόνων και χειροβομβίδων κρότου 
λάμψης. Αργότερα μάθαμε ότι ο λόγος για αυτό 
το πρώτο ντου ήταν για να καθυστερήσει η 
πορεία και να προσπεράσει η πορεία της γσεε που 
πήγαινε από τον κάτω παράλληλο της Πατησίων.

Το κλίμα που επικρατούσε ήταν επιθετικό 
καθώς κάμερες, βιτρίνες μαγαζιών, ξενοδοχείων 
και τραπεζών σπάζονταν από την αρχή, 

ενώ παράλληλα ένα πολυτελές αυτοκίνητο παραδόθηκε στις φλόγες την ίδια ώρα. 
Στη Σταδίου σπάστηκε η πρόσοψη του υπουργείου απασχόλησης και λίγο αργότερα 
πετάχτηκαν μπογιές στο κτίριο του ΟΤΕ. Μέχρι και λίγο πριν τα Προπύλαια οι τράπεζες 
και τα καταστήματα αποτελούσαν στόχο των διαδηλωτών και σε πολλές περιπτώσεις 
ακολουθούνταν από τις επιδοκιμασίες των υπόλοιπων διαδηλωτών της πορείας. 

Από το πρώτο σπάσιμο της πορείας και μετά μέχρι 
το Σύνταγμα οι μπάτσοι κρατούσαν μια σχετικά 
ουδέτερη στάση. Φτάνοντας στα Προπύλαια η 
πορεία κόβεται για δεύτερη φορά, με τους μπάτσους 
να πατάνε σε χώρο πανεπιστημιακού ασύλου και 
να επιτίθονται με ξύλο και χημικά. Στο σημείο αυτό 
συλλαμβάνονται 3 άτομα ένας εκ των οποίων αργότερα 
θα κριθεί προφυλακιστέος για κατοχή και χρήση 
εκρηκτικών (μολότοφ). Η πορεία ανασυντάσεται 
και συνεχίζει προς Ομόνοια όπου δέχεται και τρίτη 
επίθεση από την συμμορία Δ και τα ΜΑΤ με αποτέλεσμα τη σύλληψη ακόμα δύο ατόμων. 

Οι συλλήψεις εκείνης της μέρας έφτασαν τις 11 και οι «προληπτικές» προσαγωγές τις 6. 



Οι 6 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, με δίκες να εκκρεμούν 
εναντίον τους ενώ οι υπόλοιποι 5 με τα κακουργήματα πέρασαν την Δευτέρα 15/03 
από ανακριτή, ο οποίος αποφάσισε την προφυλάκιση του ενός (Μάριος Ζ.) διότι από 
μαρτυρίες μπάτσων και περαστικών πέταξε μολότοφ σε μια διμοιρία ΜΑΤ στα Προπύλαια.

Το βίντεο και οι φωτογραφίες, από τα Προπύλαια, που τραβήχτηκαν τη στιγμή της 
σύλληψης αποδεικνύουν πέρα από την μη εμπλοκή του 28χρονου σε ό,τι του καταλογίζουν 
και τον τρόπο με τον οποίο οι μπάτσοι συλλαμβάνουν όποιον δεν τους αρέσει (με βάση την 
εξωτερική του εμφάνιση) και στήνουν ένα κατηγορητήριο εις βάρος του. Κατασκευάζουν  
ενόχους κάθε φορά με το να τους φορτώνουν μπουκάλια και πέτρες ενώ δεν είναι λίγες 
οι φορές που ΜΑΤΑΔΕΣ έχουν στον ώμο σχολικές τσάντες έτοιμες να τις χρησιμοποιήσουν 
σε όποιον πέσει στα χέρια τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση το παιδί που πιάσανε, στην 
τσάντα του μπορεί να μην είχε μολότοφ, είχε όμως ένα «εκρηκτικό» σαμπουάν μαλλιών 
και ένα μπουρνούζι που «άνετα» θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για προσάναμα ή για 
στουπί (εμμέσως πλην σαφώς αυτό υπονοούν). Το γεγονός ότι λίγο μετά θα πήγαινε στο 
κολυμβητήριο άφησε αδιάφορους τους αμείλικτους υπερασπιστές της “δικαιοσύνης” όπως 
και όλα τα οπτικά ντοκουμέντα εκείνης της μέρας. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά οι 
μπάτσοι δεν δίστασαν να ξυλοκοπήσουν τους αλληλέγγυους που είχαν συγκεντρωθεί στα 
δικαστήρια για να υποστηρίξουν τους συλληφθέντες. Μάλιστα ένας από αυτούς διακομίστηκε 
στο νοσοκομείο με ανοιγμένο κεφάλι έπειτα από χτύπημα “γουρουνιού” με ανάποδο γκλομπ.

Καμία αίσθηση δεν μας προξενεί ο τρόπος που απονείμουν την δικαιοσύνη οι δικαστάδες 
και οι εισαγγελείς. Καθάρματα τύπου Χριστοφοράκου καθορίζουν το δίκαιο και το άδικο και 
πάντα κατά περίεργη σύμπτωση βρίσκονται  στη μεριά του δίκαιου, ενώ οι υπόλοιποι που δεν 
θέλησαν να υποταχθούν στη μιζέρια και τη σαπίλα του συστήματος θα υποταχθούν τελικά 
στη σαπίλα των κρατικών κολαστηρίων. Σε όλους αυτούς που ορίζουν το “δίκαιο” και σε 
εκείνους που φέρνουν τον κόσμο ενώπιον της “δικαιοσύνης” τους ένα έχουμε να τους πούμε:
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