
έργα και ημέρες του ΗΣΑΠ Παράρτημα ΙΙΙ

ÒΠρέπει να έχουμε και συλλήψειςÓ

νεκρό πάντως είχαμε…

Τα δύο αποσπάσματα που ακολουθούν προέρχονται από πολυσέλιδο έγγραφο του γραφείου Φύλαξης και 
Πυρασφάλειας του ΗΣΑΠ και αφορούν τη φύλαξη συρμών και εγκαταστάσεων. Το έγγραφο απευθύνεται 
στη Διεύθυνση Εκμετάλλευσης και έχει ημερομηνία 21 Γενάρη 2001.

Τα αποσπάσματα φωτίζουν μια πολύ σημαντική πτυχή της υπόθεσης: την ανάδυση μιας πολιτικής ασφα-
λείας που παράγει θάνατο. Το έγγραφο ρητά ζητάει να ασκηθεί πίεση στις εταιρείες security προκειμένου 
να υπάρξουν συλλήψεις, προτείνοντας –ανάμεσα στα άλλα– την επιβολή ποινικής ρήτρας στις εταιρείες 
αν δεν αποτρέψουν τις “δολιοφθορές”. Σε συνδυασμό με την πολιτική χρηματικής επιβράβευσης στους 
φύλακες σε περίπτωση συλλήψεων (βλ. Απόφαση αρ. 34, σελ. 47), οδήγησε σε άγριους διωγμούς των γκρα-
φιτάδων. Και η δολοφονία του 23χρονου Χάρη το Σεπτέμβρη του 2008 (βλ. σελ. 52-54) ήταν ακριβώς μία 
από αυτές τις περιπτώσεις ενός προαναγγελθέντος θανάτου.
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ζητείται απόστρατος αξιωματικόςÉ
Υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα σημεία στο έγγραφο που ακολουθεί. Το πρώτο είναι βέβαια ότι το γρα-
φείου Φύλαξης και Πυρασφάλειας του ΗΣΑΠ αναφέρεται ρητά ως “Αστυνομική Υπηρεσία”. Όμως το κυριώτε-
ρο είναι το γεγονός της διαπλοκής της διεύθυνσης του οργανισμού με έναν απόστρατο αξιωματικό της 
ΕΛΑΣ: είναι εμφανές ότι γίνεται συστηματική προσπάθεια για την πρόσληψή του (κάτι που γίνεται διακρι-
τό βέβαια από τον όγκο της σχετικής αλληλογραφίας, από την οποία εδώ δημοσιεύεται μόνο μία σελίδα).

Η διαδρομή του Δουλάμη είναι τυπική. Στο εσωτερικό της ΕΛΑΣ ένας ολόκληρος εσμός ανώτερων αξιωμα-
τικών προετοιμάζει μεθοδικά τη στιγμή της αποστρατείας του, δημιουργώντας επαφές και επιβάλλοντας τη 
δημιουργία θεσμίσεων ασφαλείας στο εσωτερικό του κράτους, αλλά και μεγάλων ιδιωτικών εταιρειών –αρ-
γομισθίες με παχυλές αμοιβές που στη συνέχεια μοιράζονται μεταξύ τους. Ουσιαστικά αποκαλύπτεται ένας 
μηχανισμός που για το βόλεμα “ημετέρων” διογκώνει με τον τρόπο του διαρκώς το κράτος ασφαλείας.
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εκρηκτικά, οπλοτεχνική, σκοποβολήÉ
Καθώς ο ΗΣΑΠ ετοιμάζεται για πόλεμο, η αστυνομία σπεύδει να προσφέρει τη βοήθειά της. Πάντως, η 
κατανομή των θεματικών ενοτήτων της εκπαίδευσης, αλλά και οι ώρες διδασκαλίας που αφιερώνονται σε 
κάποιες απ’ αυτές, αποκαλύπτουν την αντίληψη του κράτους για τον “εσωτερικό εχθρό” –τωρινό και μελ-
λοντικό.
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ÒÉεμποδίζει την αποχώρηση του δράστηÓ
Όπως είδαμε και στο τρίτο μέρος της μπροσούρας για τους μηχανισμούς καταστολής, όχι μόνο στον 
ΗΣΑΠ, αλλά σε τουλάχιστον άλλες 40 μεγάλες (ανάμεσά τους και ιδιωτικές) εταιρείες και οργανισμούς, 
έχουν δημιουργηθεί παραστυνομικοί μηχανισμοί, με προσωπικό εκπαιδευμένο από την ΕΛΑΣ. Μηχανι-
σμοί οπλισμένοι (βλ. σελ. 36-41), με προσωπικό είτε προερχόμενο κατευθείαν από την αστυνομία –όπως 
οι ειδικοί φρουροί, αλλά και η διεύθυνση, στελεχωμένη από τύπους σαν τον Δουλάμη– είτε εκπαιδευμέ-
νο από την ΕΛΑΣ (βλ. προηγούμενη σελίδα) και συνεπικουρούμενοι από εταιρείες security (που αξίζει να 
αναφερθεί ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως π.χ. στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, οπλοφο-
ρούν και αυτοί).

Έτσι τελικά το “παρά–” στο “παραστυνομικοί μηχανισμοί” καταντάει ευφημισμός. Προχωρώντας πολύ 
πέρα από το τυπικό τμήμα της δικαιοδοσίας τους, είδαμε ότι αυτοί οι μηχανισμοί επιτηρούν ευρύτερους 
δημόσιους χώρους (όπως π.χ. έγινε στην περίπτωση της λαϊκής Συνέλευσης Κατοίκων Πετραλώνων-Θησείου-
Κουκακίου –βλ. σελ. 54), πραγματοποιούν συλλήψεις και στρατολογούν πληροφοριοδότες· στην ουσία 
τους δεν διαφέρουν σε τίποτε σχεδόν από μία κανονική αστυνομική δύναμη. Έτσι στο έγγραφο που ακο-
λουθεί, μέσα στο γενικότερο ευφημισμό, ο ειδικός περιττεύει: ενώ τυπικά απαγορεύεται αυστηρά η σύλ-
ληψη πολίτη από οποιονδήποτε άλλον πέρα από την αστυνομία, το προσωπικό ασφαλείας του ΗΣΑΠ 
οφείλει να “εμποδίζει την αποχώρηση του δράστη”. Οι σχετικές υπογραμμίσεις από το συντάκτη…
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για μια χούφτα δολλάρια (άντε, λίγο παραπάνωÉ)
Ολόκληρος μηχανισμός για την ασφάλειά μας, τι πειράζει και αν κοστίζει λίγο παραπάνω; Το τιμολόγιο 
που δημοσιεύουμε αφορά υπηρεσίες security για το Γενάρη του 2008 στους σταθμούς του ΗΣΑΠ: αμοι-
βή 216.000€ καθαρά! Με αναγωγή, συνολική καταβολή στην εταιρεία security 2.600.000€ για ολόκληρο 
το έτος. Το πραγματικό κόστος βέβαια ολόκληρου του πλέγματος ασφαλείας που έχει χτίσει ο ΗΣΑΠ 
αγνοείται –σίγουρα όμως πρέπει να ξεπερνά κατά πολύ αυτό το ποσό.



παράρτημα ΙΙΙ <> έργα και ημέρες του ΗΣΑΠ68

ÒÉμε άτομα εξαρτημένα στο να προκαλούν φθορέςÓ
Ότι οι μηχανισμοί ασφαλείας του ΗΣΑΠ στοχεύουν στην ανάπτυξη ενός δικτύου πληροφοριοδοτών (ορ-
γανώνοντας τη ρουφιανιά σε θεσμισμένη συνθήκη), το είδαμε στις προηγούμενες σελίδες (βλ. σχετικά 
σελ. 46-54). Όμως το γεγονός ότι αυτά τα δίκτυα πληροφοριοδοτών οργανώνονται σε προσωπική βάση, 
αποτελεί πιστή αντιγραφή του τρόπου συγκρότησης των αντίστοιχων δικτύων της Ασφάλειας. Στοιχείο 
που καταδεικνύεται και στο ντοκουμέντο που ακολουθεί.

Πάντως οι εσωτερικοί ανταγωνισμοί που αποκαλύπτονται, όπως και οι σχετικοί λεκτικοί χαρακτηρισμοί 
είναι σίγουρα ιλαροί.
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το γκράφιτι ως εσωτερικός εχθρός
Καθώς η μορφή και η λειτουργία του μητροπολιτικού δημόσιου χώρου εμπεριέχει έντονα σημασιολογικά 
και συμβολικά περιεχόμενα, γίνεται το πεδίο ενός διαρκούς αντάρτικου. Ενάντια στις προσταγές της εξου-
σίας –αποστείρωση, απονέκρωση, κανονικότητα– αρθρώνεται η αντίσταση της κοινωνικής ζωής –χρώμα, 
φαντασία, αντικομφορμισμός. Στο πεδίο του αστικού χώρου οι συμβολικές αναπαραστάσεις της πειθάρχη-
σης, της υποταγής και του ελέγχου συγκρούονται διαρκώς με αυτές της νεανικότητας και της αυτονομίας.

Πάνω σε αυτό τον καμβά ο συμβολικός πόλεμος γρήγορα μετατρέπεται σε κοινωνικό: η κανονικότητα 
αντιμετωπίζει τον εσωτερικό εχθρό δημιουργώντας τον κατάλληλο μηχανισμό ασφαλείας.
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ÒÉαγνώστου κοματικής ταυτότηταςÓ

(η ορθογραφία, του εγγράφου)




