
Στις 15/11 ο στρατός πληρωµένων µπράβων της ΠΑΣΠ (50 ευρώ το κεφάλι) 

αποφασίζει να κατέβει στον εορτασµό του πολυτεχνείου. Κινούµενοι θρασύδειλα 
προσπαθησαν να εισβάλλουν στο χώρο του πολυτεχνείου απο όπου και 
απωθήθηκαν απο τον παρευρισκόµενο κοσµο. Επέστρεψαν συνοδεία των ΜΑΤ, 
οπλισµένοι µε κράνη και παλούκια, πετώντας πέτρες και λιντσάρωντας φοιτητές.

Στις 17/11 η ΠΑΣΠ έκανε χωριστή πορεία καθώς δεν τα βρήκε µε τους µπράβους 

στην τιµή.

Στις 21/11 (Δευτέρα) ολόκληρος ο µηχανισµός της ΠΑΣΠ, της µεγάλης αυτής 

δηµοκρατικής παράταξης, για µια ακόµη φόρα µε πληρωµένους µπράβους 
οπλισµένους µε κράνη, παλούκια, σιδερογροθιές, στυλό φωτοβολίδας, πτυσσόµενα 
κ.α. , επιτίθεται σε φοιτητές της Γεωπονικής Αθηνών οι οποίοι οργανωµένα τους 
απωθούν. Αποτέλεσµα, ένας φοιτητής καταλήγει µε δόντια σπασµένα απο 
σιδερογροθιά µπράβων. Την ίδια µέρα, φοιτητές του πολυτεχνείου, µε τα πρόσωπά 
τους, µαζεύονται στα τραπεζάκια της ΠΑΣΠ στην πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου για 
να ζητήσουν το λόγο. Εκεί πέρα υπήρξε διαπόµπευση των πασόκων παρουσία όχι 
απλά φοιτητόκοσµου αλλά και του ίδιου του προέδρου της σχολής. Στην συνέχεια ο 
κόσµος αυτός κινήθηκε προς τα κοµµατικά γραφεία της ΠΑΣΠ, απο όπου ένας 
περήφανος ΠΑΣΠΙΤΗΣ, έχοντας γνώση των πεπραγµένων της παράταξής του, φευγει 
αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή. Η ορθάνοιχτη πόρτα αποκαλύπτει δεκάδες κράνη, 
παλούκια  και λοστούς, τα οποία ήταν προσφάτως αγορασµένα και φέραν 
αυτοκόλλητο µε την ένδειξη ''ΠΑΣΠ – 17 Νοέµβρη''.Την επόµενη µέρα 

(22/11), δηµοσιεύεται απο την ΠΑΣΠ καταγγελία στα ΜΜΕ, η οποία µετατρέπει 
τους φοιτητές σε εξωπανεπιστηµιακά στοιχεία και τις 2-3 φάπες σε απόπειρα 
ανθρωποκτονίας και νοσηλεία στα νοσοκοµεία.

Την Tετάρτη 24/11 το θέατρο του παραλόγου κορυφώνεται. Η ΠΑΣΠ εισβάλει 

στο πρυτανικό συµβούλιο και εκβιάζει τον πρύτανη είτε να καλέσει  τους µπάτσους 
να µπούν στο πολυτεχνείο είτε να παραιτηθεί. Στη συνέχεια επειδή ο εκβιασµός τους 
δεν έπιανε τοπο προέβηκαν σε κατάληψη της πρυτανείας µε αίτηµα την εισβολή των 
µπάτσων στο άσυλο.

Φέραν το παρακράτος...
Τώρα θέλουν να φέρουν και το κράτος


