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Το κείμενο εστιάζει στη δομή, οργάνωση και δράση του αστυνομο-υπαλληλικού προσωπικού του ΗΣΑΠ και βασίζεται σε υλικό που απαλλοτριώθηκε κατά τη διάρκεια της κατάληψης των γραφείων του ΗΣΑΠ.

ΗΣΑΠ: Καθαροί χώροι και ασφαλείς μετακινήσειςÉ
Η στρατηγική του ΗΣΑΠ ΑΕ. η οποία αφορά στην καθαριότητα και την ασφάλεια των χώρων του, δεν περιορίζεται μόνο στους καθαρούς, από ταξικούς αγώνες, χώρους αλλά επεκτείνεται στην καθημερινότητα τόσο των μετακινούμενων όσο και των εργαζόμενων στους χώρους και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Η στρατηγική αυτή, αποσκοπεί στην πλήρη και συνεχή φύλαξη όλων των χώρων-εγκαταστάσεων της
εταιρείας και υλοποιείται τόσο με τη χρήση, ορατών σε όλους μας, ηλεκτρονικών μέσων επιτήρησης (κάμερες) όσο και με τη στελέχωση-ανάπτυξη μιας μεικτής τριμερούς δύναμης επέμβασης και επιτήρησης
που έχει σχεδιαστεί να αποτελείται από:
>> Ειδικούς Φρουρούς της ΕΛ.ΑΣ.,
>> υπαλλήλους ιδιωτικών εταιρειών security και
>> υπαλλήλους του Γραφείου Φύλαξης και Πυρασφάλειας του ΗΣΑΠ.
Οι συνιστώσες αυτές, όπως προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα, έχουν διαφορετικές, αν και πολλές φορές επικαλυπτόμενες δραστηριότητες, που σχετίζονται κυρίως με την επιτήρηση όλων των χώρων ευθύνης του ΗΣΑΠ, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι αρμοδιότητες φύλαξης και επιτήρησης λαμβάνουν σαφή
κατασταλτικά χαρακτηριστικά. Στην απόπειρα να ξετυλίξουμε το κουβάρι της στρατηγικής ασφάλειας και
επιτήρησης που έχει υιοθετήσει ο ΗΣΑΠ θα αναφερθούμε στη δομή και την οργάνωση του αστυνομουπαλληλικού συμπλέγματος που είναι επιφορτισμένο με τη φύλαξη και επιτήρηση των χώρων του ΗΣΑΠ
ενώ στη συνέχεια θα δούμε μερικούς από τους τρόπους με τους οποίους δρα. Πιο συγκεκριμένα θα εστιάσουμε στην περίπτωση των γκραφιτάδων, οι οποίοι φαίνεται να αποτελούν, ήδη από το 1999, τον υπ’
αριθμόν 1 εχθρό του ΗΣΑΠ και των φυλάκων του. Οι μέθοδοι και οι πρακτικές που έχουν χρησιμοποιηθεί
εναντίον των γκραφιτάδων δεν διαφέρουν πολύ από αυτές που χρησιμοποιεί η ΕΛ.ΑΣ και που πριν από
λίγους μήνες οδήγησαν στο θάνατο ενός από αυτούς.
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Το αστυνομο-υπαλληλικό σύμπλεγμα φύλαξης του ΗΣΑΠ
Α. Γραφείο Φύλαξης και Πυρασφάλειας

Οι φύλακες αυτοί
προσελήφθησαν με
βάση τις ρυθμίσεις του
Ν. 1383/83, που αφορά
στην αποκατάσταση
εκδιωχθέντων μη
χουντικών των
σωμάτων ασφαλείας
της περιόδου της
δικτατορίας (1967-74).
Τα σεμινάρια
περιλαμβάνουν 4
ώρες για στοιχεία του
Ποινικού Κώδικα, της
Ποινικής Δικονομίας
και Ειδικών Ποινικών
Νόμων, 3 ώρες για
εκρηκτικά, 5 ώρες για
χρηματαποστολές
και φρούρηση
στόχων, 3 ώρες
αυτοάμυνας, 2 ώρες
αυτοπροστασίας και
18 ώρες οπλοτεχνικής
και σκοποβολής,
(Απόφαση Υπουργείου
Δημόσιας Τάξης ΥΔΤ,
13/9/2000, αρ. πρωτ.
6020/9/48-β –βλ.
Παράρτημα).

Το διαβόητο (τουλάχιστον για τους γκραφιτάδες και άλλους επιβάτες με “παραβατική” συμπεριφορά) Γραφείο Φύλαξης και Πυρασφάλειας του ΗΣΑΠ ΑΕ. υπάγεται,
σύμφωνα με το οργανόγραμμα της εταιρείας, στη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης, και
είναι στην ουσία ένας καλά κρυμμένος ημι-στρατιωτικοποιημένος εσμός απότακτων μπάτσων και μετεκπαιδευμένων από την ΕΛ.ΑΣ υπαλλήλων του ΗΣΑΠ. Βασικά καθήκοντα των υπαλλήλων του Γραφείου αυτού είναι η φύλαξη και επιτήρηση
όλων των χώρων της εταιρείας.
Βασικός πυρήνας του Γραφείου Φύλαξης και Πυρασφάλειας φαίνεται να είναι η
πρώτη φουρνιά έκτακτων πρόσθετων αστυφυλάκων, που απασχολούνται ήδη από
το 1987 και μονιμοποιήθηκαν το 1989 (περίπτωση Α. Αδάμ). Ο πυρήνας αυτός ενισχύεται κατά καιρούς από υπαλλήλους αποσπασμένους από άλλα τμήματα της
εταιρείας. Υπάλληλοι που υποχρεώνονται να παρακολουθήσουν ταχύρρυθμα σεμινάρια 6 ημερών στις εγκαταστάσεις της ΕΛ.ΑΣ.
Σεμινάρια που μοιάζουν πάρα πολύ με την εκπαίδευση που παρέχει η ΕΛ.ΑΣ.
στους Ειδικούς Φρουρούς, σε συμπυκνωμένη βέβαια μορφή, όπου οι εκπαιδευόμενοι μαθαίνουν λίγο απ’ όλα (δικονομία, αυτοάμυνα-αυτοπροστασία, κλπ) αλλά
κυρίως να πυροβολούν. Τα σεμινάρια αυτά, δεν αφορούν μόνο υπαλλήλους του
ΗΣΑΠ αλλά και υπαλλήλους-φύλακες και άλλων Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας,
ΝΠΔΔ και επιχειρήσεων (Τράπεζες, Νοσοκομεία, ΗΛΠΑΠ, Δήμοι και Ασφαλιστικά ταμεία). Χαρακτηριστικό του πλήθους και του εύρους της πρακτικής αυτής είναι ότι μέσα σε 3,5 μήνες (18/9/2000-27/12/2000) εκπαιδεύτηκαν σε τέτοια σεμινάρια-sessions των μπάτσων 684 υπάλληλοι 41 επιχειρήσεων και οργανισμών, ενώ
από τη λίστα κοινοποίησης απουσιάζουν αρκετές μεγάλες εταιρείες, τράπεζες και
οργανισμοί πράγμα που μπορεί να ερμηνευθεί είτε ότι οι υπάλληλοι τους είχαν
ήδη εκπαιδευτεί είτε ότι θα αποτελέσουν τις επόμενες φουρνιές κουμπουροφόρων θυρωρών και φυλάκων που θα εκπαιδεύσει η ΕΛ.ΑΣ.
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Οι Pinkertons,
υπάλληλοι της
ομώνυμης εταιρείας,
ήταν ένα είδος
μισθοφορικού
στρατού και
προσλαμβάνονταν από
διάφορους εργοδότες
στις ΗΠΑ για να
καταστέλλουν εκ
των έσω απεργιακές
κινητοποιήσεις και
να προστατεύουν
τους απεργοσπάστες.
Είναι υπεύθυνοι
για πολλές σφαγές
απεργών εργατών και
συνδικαλιστών, με
γνωστότερη αυτή των
μεταλλεργατών του
Homestead το 1892.
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Πρόκειται δηλαδή για μία ξεκάθαρη στρατηγική του κράτους που αποσκοπεί στη
δημιουργία ένοπλων σωμάτων φύλαξης που υπάγονται στη μισθοδοσία και δικαιοδοσία της εκάστοτε επιχείρησης η οποία, όπως προκύπτει από την περίπτωση του ΗΣΑΠ, καθορίζει και τα καθήκοντά τους. Τα σώματα αυτά με το ευέλικτο και προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα συμφέροντα της κάθε επιχείρησης καθηκοντολόγιο δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να χρησιμοποιηθούν, ως άλλοι Pinkertons, ακόμη και εναντίον των ίδιων των εργαζόμενων στους χώρους της
επιχείρησης. Με άλλα λόγια δεν αποκλείει κανείς ότι τα σώματα αυτά ενδέχεται
να χρησιμοποιηθούν ακόμη και ως ένοπλος βραχίονας της εργοδοσίας απέναντι
στους αγώνες των εργαζόμενων.
Η στρατηγική δημιουργίας τέτοιων εσωτερικών ένοπλων σωμάτων φύλαξης, όσο
εξωπραγματική κι αν φαίνεται, είναι απολύτως αληθινή. Όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο του ΗΣΑΠ προς την ΕΛ.ΑΣ ζητείται η ανανέωση της άδειας οπλοφορίας του Α. Αδάμ, φύλακα του οπλοστασίου του ΗΣΑΠ που περιλαμβάνει 25
περίστροφα διαφορετικού τύπου και διαμετρήματος ένα εκ των οποίων δεν έχει
αριθμό πλαισίου!!! [συνήθως τέτοια όπλα διαθέτουν οι μυστικές υπηρεσίες]. Συνεπώς, ο ΗΣΑΠ ήδη από το 2000 που έχει συνταχθεί το παραπάνω έγγραφο, είχε
στη διάθεσή του ένα μίνι-στρατό τουλάχιστον 25 κουμπουροφόρων επιφορτισμένων με τη φύλαξη όλων των εγκαταστάσεων και των δρομολογίων της εταιρείας. Όμως η στρατιωτικοποίηση της φύλαξης του ΗΣΑΠ, σύμφωνα με σχετικά
πρόσφατα έγγραφα, δεν σταματά σε αυτό το σημείο και την περίοδο 2001-2002
προχωρά ένα βήμα παραπέρα με την πρόσληψη του απόστρατου αξιωματικούεκπαιδευτή της ΕΛ.ΑΣ. Ι. Δουλάμη, ως ειδικού οργανωτικού συμβούλου σε θέματα
ασφαλείας, με καθήκοντα να διαμορφώσει-αναμορφώσει το Γραφείο Φύλαξης και
Πυρασφάλειας του ΗΣΑΠ.
Βασικές συμβατικές αρμοδιότητες (όπως περιγράφονται στο προσχέδιο σύμβασης έργου, 27/3/2001 αρ. πρωτ. 94) του μπάτσου-σύμβουλου ήταν μεταξύ άλλων:
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[…] Η εκπόνηση σχεδίου σύγχρονης, ορθολογιστικής, αποτελεσματικής και σύννομης αναδιαμόρφωσης, οργάνωσης
και λειτουργίας της παραπάνω υπηρεσίας που θα περιλαμβάνει τη σύνθεση και οργανωτική δομή, τον τρόπο στελέχωσης, τη λειτουργική κατανομή και ιεράρχηση του οικείου προσωπικού, αντίστοιχο καθηκοντολόγιο, τις υπηρεσιακές διασυνδέσεις, και θα αναφέρεται και στα θέματα υπηρεσιακής περιβολής και εξάρτυσης, τυχόν οπλισμού, κλπ.
Μετά το πέρας της διαδικασίας αναμόρφωσης του Γραφείου Φύλαξης και Πυρασφάλειας, καθορίστηκαν
και τα βασικά καθήκοντα των υπαλλήλων του (έγγραφο Φ. Μαλάμη, 7/6/2002). Ορισμένα από αυτά είναι:
>> Η συνοδεία και προστασία ελεγκτών τους οποίους και “βοηθάνε” στη λήψη στοιχείων σε περίπτωση άρνησης πληρωμής του προστίμου, ενώ στις περιπτώσεις που ο “παραβάτης” δεν έχει ή αρνηθεί να δείξει
ταυτότητα τον κρατάνε μέχρι να έρθει και να “αναλάβει” η αστυνομία.
>> Σε περίπτωση κλοπής ειδοποιούν την αστυνομία και συλλέγουν στοιχεία που θα βοηθήσουν στην εξιχνίαση της κλοπής. Σε περίπτωση που υποδειχθεί ύποπτος, εμποδίζουν την αποχώρησή του μέχρι να έρθει
η αστυνομία.
>> Σε περίπτωση που κάποιος επιβάτης προκαλέσει φθορές ή καταστροφές σε συρμούς ή εγκαταστάσεις
του ΗΣΑΠ, ο φύλακας είναι υποχρεωμένος να ειδοποιήσει αμέσως την αστυνομία, να εμποδίσει την αποχώρηση του δράστη, να συλλέξει κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να είναι χρήσιμο και να ειδοποιήσει
την υπηρεσία για να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής μήνυσης.
>> Η απομάκρυνση επαιτών, μικροπωλητών, χρηστών ναρκωτικών κλπ από τους χώρους του ΗΣΑΠ, καλώντας, αν υπάρξει ανάγκη την αστυνομία ή τη δημοτική αστυνομία. Επίσης οι φύλακες είναι επιφορτισμένοι
με το να απομακρύνουν από τους χώρους του ΗΣΑΠ και όλα εκείνα τα άτομα “που ενοχλούν τους επιβάτες” ή τυχόν άστεγους που χρησιμοποιούν τους χώρους αυτούς για να κοιμηθούν.
>> Η μέριμνα για απομάκρυνση των “παρανόμως” σταθμευμένων αυτοκινήτων και δικύκλων από τους χώρους του ΗΣΑΠ.
>> Ο έλεγχος των χώρων διαφήμισης και η αναφορά καταστρατηγήσεων.
>> Η απομάκρυνση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, αδέσποτων σκύλων από τους χώρους του ΗΣΑΠ.
>> Ο έλεγχος, εισόδου και εξόδου στο μέγαρο Αθηνάς, επισκεπτών αλλά και προσωπικού που σχετίζεται με
την καθαριότητα.
Φαίνεται λοιπόν ότι οι υπάλληλοι αυτοί εκτός από καθήκοντα φύλαξης και επιτήρησης των χώρων αλλά
και των επιβατών του ΗΣΑΠ, είναι επιφορτισμένοι και με κατασταλτικά καθήκοντα αλλά και με άλλα πιο
“ευγενή”. Κοινώς οι αρμοδιότητες του σώματος αυτού είναι ένα κράμα από αρμοδιότητες μπάτσων, ειδικών φρουρών, δημοτόμπατσων, παρκαδόρων και πορτιέρηδων.
Βέβαια, όλο αυτό το “ευγενές” καθηκοντολόγιο πήγε περίπατο στις περιπτώσεις οργανωμένων παρεμβάσεων και επιθέσεων σε σταθμούς αλλά και τα κεντρικά γραφεία του ΗΣΑΠ. Στις περιπτώσεις αυτές οι φύλακες περιορίζονται στην καταγραφή των “συμβάντων” και την περισυλλογή έντυπου υλικού που μοιράστηκε (βλ. σελ. 71)

Β. Ειδικοί Φρουροί
Τα “κατορθώματα” του Διευθυντή Εκμετάλλευσης Φ. Μαλάμη, δεν σταματάνε στην αναδιοργάνωση του
Γραφείου Φύλαξης και Πυρασφάλειας… Προχωράει ένα βήμα παραπέρα προτείνοντας την ενίσχυση του
Γραφείου Φύλαξης με δύναμη 80 Ειδικών Φρουρών της ΕΛ.ΑΣ. με σχέση εργασίας αντίστοιχη με αυτή των
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Ειδικών Φρουρών που απασχολούνται στο ΜΕΤΡΟ. Σημειώνουμε ότι η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, ήδη από το 1999, είχε εντάξει στο σχεδιασμό της να προσλάβει 100 Ειδικούς Φρουρούς
για τη φύλαξη των σταθμών και των εγκαταστάσεών της. Οι
δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης, εξοπλισμού, μισθοδοσίας, ασφάλισης και αποζημίωσης σύμφωνα με τον Ν.2734/1999
θα βαρύνουν την ίδια την εταιρεία. Χαρακτηριστικό επίσης είναι και το γεγονός ότι αυτοί οι Ειδικοί Φρουροί είναι εκτός
και επιπλέον της πρώτης 1000άδας ειδικών φρουρών που το
κράτος σχεδίαζε να εντάξει στους κατασταλτικούς μηχανισμούς του. Στην περίπτωση αυτή γίνεται ορατό ένα ιδιότυπο
franchise από την πλευρά της ΕΛ.ΑΣ, η οποία αναλαμβάνει να
επιλέξει μέσα από τους ενδιαφερόμενους τους 100 καταλληλότερους για την πλήρωση των θέσεων και στη συνέχεια να
τους εκπαιδεύσει και να τους εξοπλίσει με έξοδα της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Στη συνέχεια η εταιρεία αναλαμβάνει τα
έξοδα μισθοδοσίας και ασφάλισής τους!
Φαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα ότι οι μάζες ανεπάγγελτων πλέον
ελληναράδων μιλιταριστών (φασιστών αλλά και δημοκρατών)
αποτελούν τη δεξαμενή από την οποία αντλείται το προσωπικό που θα επανδρώσει τα εκάστοτε Γραφεία Φύλαξης Οργανισμών, Κοινωφελών Επιχειρήσεων αλλά και τις τάξεις της
ίδιας της ΕΛ.ΑΣ.
Το παραπάνω καταδεικνύει μία ακόμη όψη της όλο και εντεινόμενης στρατιωτικοποίησης των αστυνομικών δυνάμεων.
Στρατιωτικοποίηση η οποία γίνεται καθημερινά αντιληπτή
τόσο από τις αλλαγές στον ενδυματολογικό κώδικα και τον
εξοπλισμό των αστυνομικών όσο όμως και από τα στρατιωτικής έμπνευσης σχέδια αποκλεισμού-αποκοπής ολόκληρων
τμημάτων του αστικού χώρου που σχετικά πρόσφατα έχουν
αρχίσει να εφαρμόζονται. Βέβαια, στην περίπτωση στην οποία
αναφερόμαστε, γίνεται αντιληπτή ίσως η περισσότερο “επίσημη” εκδοχή της διάχυσης των ορίων μεταξύ στρατού και
αστυνομίας μιας και η αστυνομία προορίζεται (μέσω της θεσμικής οδού) να αποτελέσει το επόμενο βήμα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας μεγάλου μέρους των μιλιταριστικών
αποβρασμάτων πενταετούς υποχρέωσης…
Το γελοίο δε της υπόθεσης είναι η στάση που κράτησε το
Συνασπισμένο τομάρι με όνομα Γ. Γαβρίλης, τότε πρόεδρος
της Ένωσης Εργαζομένων του ΗΣΑΠ και νυν αναπληρωτής
πρόεδρος της ΓΣΕΕ. Μέσα από μία επιστολή που κοινοποιήθηκε στα Υπουργεία Δημοσίας Τάξης και Μεταφορών αλλά
και στα Διοικητικά Συμβούλια διαφόρων μεταφορικών οργανισμών (28/3/2001), ζητά να μην γίνει η πρόσληψη των 80 Ειδικών Φρουρών αλλά οι ανάγκες φύλαξης και επιτήρησης να
καλυφθούν από υπαλλήλους της ίδιας της εταιρείας. Ο αρχισυνδικαλιστής του ΣΥΝ, σε μια πρόταση-μνημείο ταξικής
συνεργασίας εργαζομένων-επιχειρήσεων, προτρέπει συναδέλφους του εργαζόμενους στους ΗΣΑΠ να εκπαιδευθούν κα-
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Εδώ, κρίνουμε σκόπιμο, για λόγους
πληρότητας αλλά και ενημέρωσης, να
κάνουμε μία μικρή παρένθεση σχετικά με
τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των
Ειδικών Φρουρών αλλά και τα προσόντα
που απαιτούνται για την πρόσληψή τους.
Σήμερα, ο αριθμός των Ειδικών Φρουρών
που απασχολεί το κράτος –μετά και
τις τελευταίες μαζικές προσλήψεις
1500 πρώην καραβανάδων στις
28/4/2009– αγγίζει τα 5800 άτομα και
έχουν προσληφθεί όλοι την τελευταία
δεκαετία (1000 άτομα στις 5/8/1999 Ν.
2734/1999, 1300 άτομα στις 4/8/2000 Ν.
2838/2000, 2000 άτομα στις 22/2/2007
ΠΔ. 39/2007). Το καθεστώς πρόσληψής
τους είναι λίγο πολύ ίδιο με αυτό βάσει
του οποίου έχουν προσληφθεί οι
υπάλληλοι του Γραφείου Φύλαξης και
Πυρασφάλειας του ΗΣΑΠ (Ν. 1339/1983).
Τα καθήκοντα των Ειδικών Φρουρών
αφορούν στη “…φύλαξη ευπαθών στόχων
αστυνομικού ενδιαφέροντος ιδίως κτηρίων
και εγκαταστάσεων, δημοσίων υπηρεσιών,
δικαστικών αρχών, οργανισμών κοινής
ωφέλειας, διπλωματικών αντιπροσωπειών,
κατοικιών κυβερνητικών αξιωματούχων
και υπηρεσίες περιπολιών. Επίσης δύναται
να διατίθενται για τη στελέχωση Ειδικών
Αστυνομικών Υπηρεσιών ή τη συγκρότηση
ειδικών μονάδων και μεταβατικών
αποσπασμάτων προς αντιμετώπιση
ιδιαίτερων μορφών εγκληματικότητας και
αναζήτηση διωκόμενων ή εξαφανισθέντων
προσώπων […] έχουν τις ίδιες εξουσίες,
καθήκοντα και υποχρεώσεις με το
αστυνομικό προσωπικό, πλην αυτών που
αναφέρονται στην άσκηση προανακριτικών
καθηκόντων.” (Ν. 2734/1999). Τα προσόντα
που απαιτούνται είναι: απολυτήριο
λυκείου, ηλικία ως και 28 χρόνων, άρτια
σωματική διάπλαση με ύψος πάνω
από 1.70, εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις, καθαρό ποινικό μητρώο
κλπ.
Εκτός όμως από τα παραπάνω βασικά
προσόντα, επιπλέον μόρια δίνονται
σε άτομα που έχουν υπηρετήσει ως
έφεδροι ή αξιωματικοί στις ειδικές
δυνάμεις ή ως εθελοντές πενταετούς
υποχρέωσης του στρατού.
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επιστολή αυτή,
προκύπτει ότι ήδη
35 άτομα είχαν
εκπαιδευτεί από
την ΕΛ.ΑΣ. ενώ για
άλλους 30 είχαν
δρομολογηθεί
οι διαδικασίες
απόσπασης και
μετεκπαίδευσης.
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τάλληλα και να αποτελέσουν το μίνι-στρατό εσωτερικής κατανάλωσης του ΗΣΑΠ.
Κι όλα αυτά πασπαλισμένα με επιχειρήματα του στυλ ότι:
>> η μετεκπαίδευση εργαζομένων του ΗΣΑΠ θα στοιχίσει πολύ φθηνότερα στην
εταιρεία από τα 500.000.000 δρχ. που απαιτούνται για τους ειδικούς φρουρούς
και θα κρατηθεί χαμηλά το κόστος του εισιτηρίου.
>> Οι εργαζόμενοι του ΗΣΑΠ είναι “καλά εξοικειωμένοι με πρόσωπα και χώρους” της
εταιρείας. Συνεπώς θα κάνουν καλύτερα και αποτελεσματικότερα τη δουλειά
τους.
Ξαναγυρνώντας τώρα στα του ΗΣΑΠ και στη στρατηγική ασφάλειας και επιτήρησης που έχει υιοθετήσει, παρατηρούμε ότι επιδιώκεται να εξυφανθεί ένα ολοκληρωτικό πλέγμα επιτήρησης των εγκαταστάσεων, των επιβατών των εργαζόμενων
αλλά και των κάθε είδους “παρείσακτων” μέσα από την παράλληλη και συμπληρωματική δράση συγγενών, όσον αφορά τις καταβολές τους, σωμάτων ασφάλειας
και επιτήρησης. Η συμπληρωματική δράση των Ειδικών Φρουρών και των υπαλλήλων του Γραφείου Φύλαξης εμπλουτίζεται και συνεπικουρείται από στατικές δυνάμεις επιτήρησης και φύλαξης που επανδρώνονται από υπαλλήλους ιδιωτικών
εταιρειών security αλλά και από ηλεκτρονικά μέσα επιτήρησης (κάμερες).
Εξαιρετικά σημαντικό είναι και το γεγονός ότι οι σχεδιασμοί αυτοί προτείνονται
5 μήνες πριν από την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους (11/9/2001) και το επακόλουθο κλίμα τρομοϋστερίας που κατέλαβε όλο τον κόσμο.

Στο πλαίσιο
της συγγραφής
του παρόντος
κειμένου, έγιναν
αρκετές απόπειρες
επικοινωνίας με άτομα
που ασχολούνται
με γκράφιτι για να
μπορέσουμε να
επιβεβαιώσουμε το
αληθές των αναφορών
των μπάτσωνυπαλλήλων φύλαξης
του ΗΣΑΠ που
έχουμε στα χέρια
μας. Οι προσπάθειές
μας μέχρι σήμερα
δεν έχουν ευοδωθεί,
οπότε είμαστε
αναγκασμένοι να
περιοριστούμε
μόνο στις εν λόγω
αναφορές

Κλείνοντας θα θέλαμε να κάνουμε και μία παρατήρηση. Δεν γνωρίζουμε αν και μέχρι ποιο βαθμό έχει προχωρήσει η πρόσληψη Ειδικών Φρουρών στον ΗΣΑΠ ή
αν εν τέλει πέρασε η πρόταση του Γαβρίλη, μιας και στις καθημερινές μας μετακινήσεις με τους ΗΣΑΠ δεν έχουμε καταφέρει να εντοπίσουμε Ειδικούς Φρουρούς που περιπολούν στις πλατφόρμες. Το μόνο που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι οι υπάλληλοι του Γραφείου Φύλαξης και Πυρασφάλειας, ένοπλοι
ή άοπλοι περιπολούν καθημερινά στο δίκτυο και στις εγκαταστάσεις του ΗΣΑΠ,
πράγμα που θα φανεί και στη συνέχεια όταν θα περιγράψουμε μερικά από τα “ανδραγαθήματά” τους στις περιπτώσεις πρόληψης και καταστολής των γκράφιτι και
των γκραφιτάδων.

Ο τυχαίος θάνατος ενός γκραφιτά
Οι νεανικές κυρίως παρέες που κάνουν γκράφιτι στους σταθμούς και τα βαγόνια του ΗΣΑΠ έχουν κατά καιρούς βιώσει στο πετσί τους τον κατασταλτικό ρόλο
των υπαλλήλων του περιβόητου γραφείου φύλαξης. Τα περιστατικά που έχουν καταγραφεί σε έγγραφες αναφορές περιλαμβάνουν, από “απλές” επιπλήξεις μέχρι
συλλήψεις-δικαστήρια, εκβιασμούς αλλά και ένα θάνατο…
Τα σημαντικότερα σημεία των αναφορών αυτών θα παρουσιαστούν με τη μορφή
χρονικού.
>> 26 Ιούνη 1999. Ο φύλακας Κ. Δεληγιάννης, συνέλαβε (σύμφωνα με τα λεγόμενά του) δύο άτομα στα Α. Πατήσια που έβαφαν του τοίχους του Νεκροταφείου
(περιοχή έξω από τα όρια ευθύνης των φυλάκων του ΗΣΑΠ). Λόγος σύλληψης:
Τα άτομα αυτά “κατά πάσα πιθανότητα είναι από την ομάδα που τους γράφουν τα τρένα”. Ο επόπτης Α. Αδάμ (αυτός με την άδεια οπλοφορίας) έστειλε περιπολικό και
τους πήγαν στο ΙΣΤ΄ Α.Τ., όπου ο αξιωματικός υπηρεσίας προσφέρθηκε να τους
κρατήσει για εξακρίβωση και να καλέσει τις οικογένειές τους μήπως και καταφέρουν να μάθουν περισσότερα. Στην υπεύθυνη δήλωση που λογικά αναγκάστηκε
να υπογράψει ένας εκ των συλληφθέντων, ο Η.Μ., δηλώνει ότι συνελήφθη από τον

ΗΣΑΠ: Καθαροί χώροι και ασφαλείς μετακινήσεις…
αξιωματικό υπηρεσίας του ΗΣΑΠ να κάθεται στο πάρκο παράλληλα στις γραμμές και να έχει σακίδιο με 3
σπρέι τα οποία είχε για να κάνει graffiti σε κάποιο σχολείο. Από την αναφορά αυτή φαίνεται ξεκάθαρα ότι
οι ίδιοι οι φύλακες του ΗΣΑΠ θεωρούν του εαυτούς τους “αξιωματικούς υπηρεσίας” και με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζονται και από τους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. Επίσης είναι ξεκάθαρο το ότι υπάρχει άμεση
και συμπληρωματική συνεργασία με την αστυνομία, αφού οι συλλήψεις έγιναν έξω από τα όρια δικαιοδοσίας των φυλάκων του ΗΣΑΠ και είχαν προληπτικό χαρακτήρα. Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί η προθυμία
του αξιωματικού υπηρεσίας του Α.Τ. να τους κρατήσει παραπάνω μήπως και μάθουν περισσότερα σχετικά με graffiti σε περιοχές ευθύνης του ΗΣΑΠ.
>> 8 Φλεβάρη 2000. Ο φύλακας Δ. Βαμβακάς και ο νυχτοφύλακας Η. Ξιαρχογιαννόπουλος αμείβονται με
50.000 δρχ. ο καθένας γιατί την προηγούμενη μέρα συνέλαβαν δύο άτομα να βάφουν και να προκαλούν
φθορές με σπρέι σε σταθμευμένο συρμό στο Θησείο. Από την αναφορά αυτή βλέπουμε ξεκάθαρα ότι
οι γκραφιτάδες έχουν καταλήξει να αποτελούν τον Νο. 1 εχθρό του ΗΣΑΠ και μάλιστα επικηρυγμένο…
Αυτό εξηγεί και τη λύσσα με την οποία καταδιώκονται από τους φύλακες του ΗΣΑΠ.
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>> 3 Μάρτη 2001. Ο φύλακας Γ. Καλές μετά από περιπολία στο σταθμό της Κηφισιάς έπιασε δύο άτομα στην
κατοχή των οποίων βρέθηκε σπρέι και σχέδιο (λογικά stensil). Τα οποία και συνέδεσε άμεσα με τους
γκραφιτάδες που πριν από λίγη ώρα είχαν βάψει την πόρτα τρένου. Κράτησε τα στοιχεία τους και ενημέρωσε τους γονείς τους. Πρόκειται για άλλη μία αυθαίρετη ενέργεια μπάτσικου χαρακτήρα από υπάλληλο φύλαξης του ΗΣΑΠ όπου πέραν των οποιωνδήποτε καθηκόντων του σταμάτησε και έκανε σωματική
έρευνα σε άτομα που έκρινε ως ύποπτα.
>> 26 Μάρτη 2001. Ο φύλακας Ν. Σκαρλάτος σε συνεργασία με το σταθμάρχη της Ομόνοιας Ι. Βαχάρη και
τον οδηγό Ε. Χαρίδη συνέλαβαν τον Π.Π. και τον Ψ.Κ., ενώ ο Τ. ο οποίος ήταν μαζί τους και σύμφωνα με
τα λεγόμενά τους έχει προξενήσει πολλές φθορές στους συρμούς του ΗΣΑΠ κατάφερε να διαφύγει. Οι
άλλοι δύο οδηγήθηκαν στο Α.Τ. Ομόνοιας όπου και υποσχέθηκαν ότι θα υποδείξουν τον Τ. και στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι αφού όλως ξαφνικά ο οδηγός Ε. Χαρίδης διαπίστωσε ότι δεν τους είδε να γράφουν οι ίδιοι στο συρμό. Το περιστατικό αυτό θυμίζει πολύ έντονα αστυνομικό εκβιασμό όπου μέσω εγγυήσεων που παρέχονται σε ανακρινόμενους επιδιώκεται η απόσπαση πληροφοριών για άλλα “μεγαλύτερα ψάρια”…

ΗΣΑΠ: Καθαροί χώροι και ασφαλείς μετακινήσεις…
>> Την ίδια μέρα, ο φύλακας Θ. Οικονομάκος
συνέλαβε ένα “μικρό” να γράφει σε βαγόνι
στην Ομόνοια. Ο “μικρός” ανέφερε ότι ήταν
3 μαζί του (ένας φίλος του και ένας ακόμη που δεν ήξερε καλά). Ο Οικονομάκος
χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους (οι
οποίοι φυσικά δεν αναφέρονται) κατάφερε
να αποσπάσει τις πληροφορίες που ήθελε
αλλά και τον αριθμό κινητού του φίλου του
“μικρού”, τον οποίο και έπεισε να πάει στην
Ομόνοια λέγοντας του πως αν του πει την
αλήθεια δεν θα πάθει τίποτα. Εν τέλει έπεισε και τους δύο να πάρουν τηλέφωνο και
να κανονίσουν ραντεβού στο Μοσχάτο με
το διάσημο γκραφιτά ο οποίος τους περίμενε για να μάθει νέα τους. Τους δασκάλεψε
για το τι θα πουν και πώς θα συμπεριφερθούν για να μην υποψιαστεί τίποτα και αφού
του τον υπέδειξαν, κατάφερε (άγνωστο πάλι
πώς) και βρήκε πλήρη στοιχεία (ονοματεπώνυμο, στέκια που συχνάζει, κλπ., τα οποία
δεν είναι στην αναφορά) και περιμένει εντολές για το πώς θα πράξει. Άλλο ένα λαμπρό
παράδειγμα πρακτικών εκβιασμού, ασφαλίτικης προέλευσης, που χρησιμοποιούνται
από τους υπαλλήλους του γραφείου φύλαξης του ΗΣΑΠ…
>> 3 Ιούλη 2001. Σύμφωνα με αναφορά του φύλακα-επόπτη Ν. Σκαρλάτου, ο υπάλληλος
της φύλαξης Κ. Γιαννακόπουλος ειδοποιήθηκε από τον πληροφοριοδότη του (κάποιον που αναφέρεται ως “μικρός”) ότι ομάδα ατόμων θα βάψει τρένα στην Κηφισιά. Ο
Σκαρλάτος έστειλε για ενίσχυση άλλους δύο
φύλακες (Θ. Οικονομάκο και Ε. Κουρέλη) οι
οποίοι έφεραν αισίως εις πέρας το έργο της
φύλαξης του σταθμού.
>> Την ίδια μέρα, ο φύλακας του σταθμού των
Α. Πατησίων, Δ. Βαμβακάς, “κατέλαβε ύστερα
από παρακολούθηση” τους Α.Σ., Κ.Γ. Κ., Γ.Π. και
Π.Κ., οι οποίοι επί ώρα έκαναν βόλτες γύρω
από την περίφραξη και οι οποίοι έφεραν 6
σπρέι και δύο πέτρες τροχού που χαράζουν
τα τζάμια των συρμών. Πρόκειται δηλαδή για
άλλη μία προληπτική σύλληψη από τους φύλακες του ΗΣΑΠ, αφού τα παραπάνω άτομα
δεν πιάστηκαν κάνοντας graffiti αλλά επειδή
περιφερόντουσαν ασκόπως γύρω από την
περίφραξη του σταθμού…
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ΗΣΑΠ: Καθαροί χώροι και ασφαλείς μετακινήσεις…
>> Την ίδια μέρα στο Φάληρο, ο Κ. Γιαννακόπουλος ζητά βοήθεια γιατί διακρίνει ύποπτες κινήσεις graffiti
στους γύρω δρόμους. Εστάλη ο Σ. Γλαυκίδης.
>> Στις 19.00 της ίδιας μέρας ο Κ. Γιαννακόπουλος ζητά να μάθει τα ονόματα των παιδιών που συνελήφθησαν στα Α. Πατήσια από τον Δ. Βαμβακά, ενημερώνοντας ότι ένας από αυτούς είναι ο “δικός του”, δηλαδή ο πληροφοριοδότης του. Ο Ν. Σκαρλάτος πιστεύει ότι ο Γιαννακόπουλος έπεσε θύμα παραπληροφόρησης από τον Π.Κ. (που μάλλον είναι ο δικός του, όπως προκύπτει από την αναφορά) και ειδοποίησε
να ενισχυθεί η φύλαξη της Κηφισιάς και του Φαλήρου, ώστε να βαφτούν τα τρένα στα Α. Πατήσια. Γίνεται λόγος και για άλλους πληροφοριοδότες, οι οποίοι, όπως προκύπτει από τα λεγόμενα του Σκαρλάτου,
έχουν εισχωρήσει σε ομάδες graffiti και προβαίνουν και οι ίδιοι σε δολιοφθορές… Θεωρεί τον Π.Κ. παραπληροφοριοδότη και εισηγείται την απομάκρυνση των συναδέλφων του από αυτόν. Εδώ βλέπουμε καθαρά το πόσο πολύ ενοχλούν τα graffiti τους υπεύθυνους ασφαλείας αλλά και τους προϊστάμενούς τους.
Έχουν δε φτάσει στο σημείο να ρίξουν ρουφιάνους μέσα στις ομάδες των γκραφιτάδων, άλλη μία αγαπημένη τακτική της ΕΛ.ΑΣ.
>> 28 Σεπτέμβρη 2002. Υπάλληλοι της ΕΥΡΩΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΕ συνέλαβαν τρία άτομα που προσπάθησαν να βάψουν τρένο στην Κηφισιά. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία η οποία και προσήγαγε τα παιδιά για αναγνώριση
στοιχείων. Εδώ βλέπουμε μία αλλαγή στα πρόσωπα τα οποία συλλαμβάνουν γκραφιτάδες. Αυτή τη φορά
πρόκειται για σεκιουριτάδες, οι οποίοι λίγο-πολύ ακολουθούν την ίδια τακτική με τους φύλακες.
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>> 29 Δεκέμβρη 2005. Σεκιουριτάδες μαζί με τον
φύλακα Γ. Μαρκαντώνη συλλαμβάνουν τους Β.Θ.
και Ε.Α. επειδή έκαναν graffiti στον τοίχο του
ξυλουργείου που βρίσκεται στο σταθμό του
Θησείου. Τα παιδιά μεταφέρθηκαν με περιπολικό στο Α.Τ. Πετραλώνων και πέρασαν την επόμενη μέρα από εισαγγελέα ανηλίκων.
>> 12 Σεπτέμβρη 2008. Στην αναφορά του Δ. Καλαντζή προς το διευθύνοντα σύμβουλο του
ΗΣΑΠ αναφέρεται ότι υπήρξε θάνατος γκραφιτά στα Α. Πατήσια. Ο ίδιος αναφέρει ότι κάποιος υπάλληλος με όνομα Ψαρομιχελάκης
(χωρίς λοιπά στοιχεία σχετικά με τα καθήκοντά του) δεν ήταν στη θέση του στις οθόνες
εκείνη την ώρα και επέστρεψε μετά το συμβάν,
οπότε και ενημέρωσε τον Καλαντζή που με τη
σειρά του διέκοψε αμέσως το ρεύμα. Η επαναφορά του ρεύματος έγινε όταν οι φίλοι του
νεκρού, τον απομάκρυναν από τις γραμμές. Την
επόμενη μέρα ο Δ. Ραχούτης, σταθμάρχης Αττικής, αναφέρει ότι ο νυχτοφύλακας Β. Μπαμπούρης και ο φύλακας Βουρλούμης τον ενημέρωσαν ότι σε προτροπή τους προς τους φίλους του νεκρού να παραμείνουν στο χώρο μέχρι να έρθει το 166 αρνήθηκαν με “απειλητικό
τρόπο” και έφυγαν. Την ίδια μέρα η ΕΛ.ΑΣ αποστέλλει αίτημα για να της χορηγήσουν το CD
από τις κάμερες ασφαλείας των εγκαταστάσεων του ΗΣΑΠ για να διερευνήσουν αν και κατά
πόσο υπήρξε παράβαση από την πλευρά των
γκραφιτάδων. Πιο συγκεκριμένα, η ΕΛ.ΑΣ. περιόρισε τις έρευνες της στο αν οι γκαρφιτάδες,
αφήνοντας το νεκρό φίλο τους έξω από το δημαρχείο της Φιλαδέλφειας, παραβίασαν το άρθρο 307 του Ποινικού Κώδικα. Το άρθρο αυτό
κάνει λόγο για πιθανές ευθύνες τρίτων οι οποίοι θα μπορούσαν να σώσουν τη ζωή κάποιου
χωρίς κίνδυνο της δικής τους!!! Η ΕΛ.ΑΣ. δεν
μπήκε καν στον κόπο να διερευνήσει το αν και
κατά πόσο υπήρχαν ευθύνες από την πλευρά
των φυλάκων του ΗΣΑΠ σχετικά με το θάνατο.
Ορισμένα ερωτήματα που προκύπτουν από τη
μεριά μας είναι τα παρακάτω:
•

Γιατί οι περιγραφικότατοι σε άλλες περιπτώσεις
φύλακες δεν συνέταξαν ούτε μία αναφορά σχετικά με το περιστατικό;

•

Γιατί δεν αναφέρεται αν υπήρξε ή όχι κάποιου
είδους καταδίωξη που οδήγησε στο θάνατο
του 23χρονου Χάρη;

ΗΣΑΠ: Καθαροί χώροι και ασφαλείς μετακινήσεις…
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Παραπέμπουμε σε ένα βίντεο που βρήκαμε στο διαδίκτυο
όπου φαίνεται πόσο καλά οργανωμένες είναι οι ομάδες που
κάνουν graffiti σε τέτοιους “δύσκολους στόχους” (http://
video.google.com/videoplay?docid=985519989184849194&q=c
ctv+2&ei=FMIySK6fFo6AjgL9ybm5Bw).
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Πώς εξηγείται το γεγονός ότι ένα μάλλον έμπειρο μέλος ομάδας που κάνει graffiti σε τρένα
απλά σκόνταψε κι έπεσε στην ηλεκτροφόρο
ράβδο η οποία είναι περίπου μισό μέτρο από
το έδαφος;
Εικάζουμε ότι η ομάδα των γκραφιτάδων έγινε
αντιληπτή από τους φύλακες, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο για να τους καταδιώξουν (εξ’
ου και το ότι ήταν κοντά στην ομάδα των γκραφιτάδων τη στιγμή που εκείνοι προσπαθούσαν
να απομακρύνουν το φίλο τους).

Η εξέγερση του Δεκέμβρη
και ο Òεσωτερικός εχθρόςÓ
Δεν είναι παράξενο ότι ο μηχανισμός ασφαλείας του ΗΣΑΠ βρέθηκε σε εγρήγορση τις μέρες
του Δεκέμβρη: οι παρεμβάσεις στους σταθμούς
του ΗΣΑΠ και του Μετρό ήταν αναπόσπαστο
τμήμα εκείνης της εξέγερσης. Όμως στο χρονικό που ακολουθεί, υπάρχει και μια ουσιαστική λεπτομέρεια: η καταγραφή και παρακολούθηση της λαϊκής συνέλευσης των κατοίκων στα
Πετράλωνα, που πραγματοποιήθηκε στον πεζόδρομο έξω από τον σταθμό. Η σχετική αναφορά καταδεικνύει ότι η συγκρότηση των μηχανισμών ασφαλείας εκτρέπεται πολύ γρήγορα σε
καθολική επιτήρηση του κοινωνικού πεδίου.
>> 16 Δεκέμβρη 2008 . Ο ρουφιάνος-ελεγκτής
Ε. Κεραμύδας ξεροστάλιασε από τις 5.15΄ το
απόγευμα μέχρι τις 8.20΄ το βράδυ στο σταθμό Πετραλώνων (ρεύμα καθόδου προς Πειραιά) για να παρακολουθήσει “συγκέντρωση πλήθους”, όπως αναφέρει ο ίδιος. Επειδή ο ηλίθιος δεν μπόρεσε να καταλάβει την προέλευση
του “εγγράφου” (δηλ. της προκήρυξης που μάζεψε), τον βοηθάμε εμείς: Λαϊκή Συνέλευση Κατοίκων Πετραλώνων-Θησείου-Κουκακίου.
>> Την ίδια μέρα. “Εισβολή ομάδας ατόμων” στο
σταθμό της Βικτώριας καταγράφηκε από τον
υπάλληλο-χαφιέ Κ. Μποβιάτο. Οι “εισβολείς”
έβαψαν κάμερες, έριξαν αφρό πολυουρεθάνης
στα ακυρωτικά μηχανήματα και έγραψαν συνθήματα όπως:
•

ΜΠΑΤΣΟΙ - ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ - ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ

•

ΝΑ ΚΑΤΕΒΕΙ Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ

•

ΜΕΡΕΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ - ΜΕΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ

•

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΤΕΛΟΣ - ΖΩΗ ΟΧΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΗΣΑΠ: Καθαροί χώροι και ασφαλείς μετακινήσεις…
“Ταυτόχρονη εισβολή” έγινε στην Ομόνοια από “ομάδες 15-20 ατόμων, διάρκειας 5-10΄”. Οι “εισβολείς… φώναξαν συνθήματα και πέταξαν προκηρύξεις”.
>> 17 Δεκέμβρη 2008. Επίσκεψη του ρουφιάνου Κ. Τζιώγκα στους σταθμούς Ταύρου και Μοναστηρακίου
όπου κατέγραψε ομάδες των 20 ατόμων να γράφουν συνθήματα και να καταστρέφουν τα ακυρωτικά μηχανήματα με αφρό πολυουρεθάνης, “με αποτέλεσμα οι επιβάτες να μην μπορούν να ακυρώσουν τα εισιτήρια”
(το σχετικό έγγραφο παρατίθεται στη βάση της προηγούμενης σελίδας).
>> Την ίδια μέρα. Εισβολή 40-50 ατόμων με κουκούλες διάρκειας 3-4΄ στο σταθμό Άνω Πατησίων. Έριξαν
“φέιγ-βολάν με αναρχικά συνθήματα”, έβαψαν με σπρέι κάμερες και έβαλαν κόλλα στις χαραμάδες των ακυρωτικών. Μάταια ο “καλός” υπάλληλος Αθ. Καούκης προσπάθησε να τους αποτρέψει, αφού πανικοβλήθηκε όταν περικυκλώθηκε από 10 άτομα “σε απόσταση αναπνοής” (το σχετικό έγγραφο παρατίθεται στην
επόμενη σελίδα).

Αντί ΕπιλόγουÉ
Από όλα τα παραπάνω γίνεται ορατή η προσπάθεια του κράτους και των επιχειρήσεων που ελέγχονται έστω και μερικώς από αυτό, να εξυφάνουν στο όνομα της ασφάλειας ένα ολοκληρωτικό και πλήρως ασφυκτικό πλέγμα επιτήρησης. Οι προσπάθειες αυτές περιλαμβάνουν τις ορατές σε όλους μας αστυνομικές δυνάμεις που περιπολούν συνεχώς στους δρόμους, την όλο και διευρυνόμενη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επιτήρησης αλλά και σώματα και υπηρεσίες όπως το Γραφείο Φύλαξης και Πυρασφάλειας του ΗΣΑΠ που είναι επιφορτισμένο με τη συνεχή φύλαξη και επιτήρηση των χώρων και των επιβα-
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τών του ΗΣΑΠ. Τα κρατικοδίαιτα αυτά σώματα
ασφαλείας συνεπικουρούνται και από υπαλλήλους ιδιωτικών εταιρειών security.
Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι όλες αυτές οι προσπάθειες έχουν ξεκινήσει αρκετά
χρόνια πριν, σε περιόδους που το δόγμα της
καθολικής επιτήρησης και το κράτος ασφαλείας δεν ήταν και πολύ ψηλά στην ατζέντα των
εκάστοτε κυβερνήσεων. Οι προσπάθειες αυτές
φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια εντείνονται
και σήμερα, μετά την εξέγερση του Δεκέμβρη,
είναι στο αποκορύφωμά τους· με το κράτος να
αντεπιτίθεται πλήρως και να ψηφίζει νόμους για
τη συνεχή λειτουργία των καμερών, τη δημιουργία τράπεζας DNA και την ποινικοποίηση της
κουκούλας. Είναι λοιπόν ξεκάθαρη η διάθεση
του κράτους να εδραιώσει ένα πανοπτικό μοντέλο κοινωνικού ελέγχου και επιτήρησης όπου
όλες οι κινήσεις και δραστηριότητες του κάθε
ατόμου θα μπορούν να καταγράφονται και να
ελέγχονται κατά το δοκούν. Στην προσπάθειά
του αυτή, το κράτος θα χρειαστεί εκτός από τις
αστυνομικές δυνάμεις και άλλους “πρόθυμους”
συμμάχους τόσο όσον αφορά στην εδραίωση
του συναισθήματος της διαρκούς παρακολούθησης και επιτήρησης όσο όμως και στην ανάληψη ορισμένων κατασταλτικών καθηκόντων.
Μερικούς από αυτούς τους “πρόθυμους” σύμμαχους είδαμε, και μάλιστα με τα ονοματεπώνυμά τους στο δεύτερο μέρος του κειμένου,
όπου και περιγράψαμε ορισμένες από τις δραστηριότητές τους αλλά και την αγαστή συνεργασία τους με τις αστυνομικές δυνάμεις στην
αντιμετώπιση του υπ’ αριθμόν 1 εχθρού τους,
τους γκραφιτάδες. Οι γκραφιτάδες αντιμετωπίζονται ως καταστροφείς και βάνδαλοι που
λερώνουν τα τρένα και τους σταθμούς και θα
μπορούσαμε να πούμε ότι η καταστολή τους
εντάσσεται και αυτή στα πλαίσια της καθαριότητας του ΗΣΑΠ που όπως και στην περίπτωση της Κ. Κούνεβα κοστίζει πολύ ακριβά…

