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Συγκέντρωση ενάντια στην αστυνομοκρατία στα Εξάρχεια 
Τετάρτη 14/9, 19.00, Τσαμαδού και Στουρνάρη 

Τα Εξάρχεια από τις 09 Αυγούστου, όταν στήθηκαν οι «λαμαρίνες της ντροπής», για το 
εργοτάξιο του μετρό στην πλατεία, τελούν υπό κατοχή. Εκατοντάδες αστυνομικές δυνάμεις 
(ΜΑΤ, ΟΠΚΕ, ΔΡΑΣΗ, ΔΙΑΣ, ΥΜΕΤ) έχουν στρατοπεδεύσει στη γειτονιά 24 ώρες το 24ωρο. 
Τρομοκρατούν, συλλαμβάνουν και προσαγάγουν θαμώνες και κατοίκους, απειλούν και 
προκαλούν με σεξιστικά σχόλια σε νεαρά άτομα. Πρόκειται για μια γειτονιά που βρίσκεται υπό 
κατοχή επειδή αντιδρά στην καταστροφή της μοναδικής πλατείας. 

Τις τελευταίες εβδομάδες οι καταγγελίες αστυνομικής τρομοκρατίας είναι δεκάδες, με εξέχοντα 
δύο τραγικά περιστατικά. Στις 2/9 δύο άτομα, δικηγόροι στο επάγγελμα, έπεσαν θύμα 
ξυλοδαρμού από τις αστυνομικές δυνάμεις επειδή τις ρώτησαν με ποιο αιτιολογικό 
απαιτούσαν την ταυτότητά τους. Εν συνέχεια, την ημέρα της μεγαλειώδους πορείας, στις 9/9, 
στις μονάδες καταστολής δεν έφτασε το αναίτιο ξύλο και οι φυσουνιές σε διαδηλωτές και 
διαδηλώτριες. Τα χαράματα παρέσυραν εντός του εργοταξίου γυναίκα που απάντησε στις 
προκλήσεις τους και την ξυλοκόπησαν άγρια. Οι φωνές της έκαναν τα ΜΑΤ να την αφήσουν 
να φύγει μετά από κάποια ώρα, ενώ γεμάτη μώλωπες συνειδητοποίησε ότι της έλλειπαν τα 
χρήματά της. Τελικά το εργοτάξιο έχει στηθεί για την προστασία των πολιτών ή για τον 
βασανισμό και την κλοπή τους; Την ίδια στιγμή, ο δήμαρχος Αθήνας, κατά τ’ άλλα λαλίστατος 
περί εγκληματικότητας-ασφαλειας κ.λπ., τηρεί σιγή ιχθύος για όλα όσα συμβαίνουν τελευταία 
και καταγγέλλονται, σιγοντάροντας μάλιστα στην απαγόρευση των διαδηλώσεων 
διαμαρτυρίας. 

Κυβέρνηση και δημοτική αρχή πρέπει άμεσα να σταματήσουν αυτό το έργο που, όσο περνά ο 
καιρός, αναδεικνύεται ότι καμία σχέση δεν έχει με την διευκόλυνση του κοινού και των κατοίκων, 
αλλά αντίθετα είναι αποκλειστικά μια ακόμα προσπάθεια για την πειθάρχηση μια γειτονιάς στη 
λογική «νόμος, τάξη, κέρδος». Αντίστοιχα, η εταιρεία Αττικό Μετρό Α.Ε δεν έχει λάβει ούτε ένα 
μέτρο για την ασφάλεια των εργαζομένων στο εργοτάξιο και δεν έχει παραχωρήσει πλήρεις 
μελέτες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, για ένα έργο που γίνεται σε μια γειτονιά η οποία 



πλάι στη βία, το ξύλο και τις απειλές των ΜΑΤ, θα ζει με την ηχορύπανση και τους 
εργοταξιακούς ρύπους για την επόμενη πενταετία τουλάχιστον. Η κυβερνητική εμμονή με την 
αστυνομική παρουσία σε πανεπιστήμια, Εξάρχεια, στο εργοστάσιο της Μαλαματίνας και στον 
Ελαιώνα, δηλώνει απλά την απόφασή εμβάθυνσης της εκμετάλλευση των φτωχών από τους 
λίγους και της υπεράσπισης μόνο των συμφερόντων του κέρδους. Δεν θα τους περάσει. 

Να αποχωρήσουν οι αστυνομικές δυνάμεις κατοχής από τη γειτονιά 

Να πέσουν άμεσα οι λαμαρίνες της ντροπής 

Όχι σταθμός του μετρό στην πλατεία Εξαρχείων 


