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(απέναντι από την εκκλησία)

Από το ξέσπασμα της κρίσης γύρω στα 2008, το ελληνικό 
κράτος, μέσω του αρμόδιου υπουργείου, έβαλε μπροστά ένα 
σχέδιο αστυνομικής κυριαρχίας στο δημόσιο χώρο, ένα σχέδιο 
μηδενικής ανοχής. Νέα αστυνομικά σώματα δημιουργήθηκαν, 
αναζητώντας τους συμμάχους τους, και φτιάχνοντας τους εχθρούς 
τους. Πρώτα πρώτα η ομάδα ΔΙ.ΑΣ. που από τη σύστασή της, είχε 
ως βασικό κομμάτι των καθηκόντων της, τις διαρκείς περιπολίες 
και τη δημιουργία σχέσεων με τους φιλήσυχους ρουφιάνους κάθε 
γειτονιάς. Έπειτα η ΕΛ.ΑΣ σε συνεργασία με τους Δήμους, 
ξαναέβαλε μπρος το θεσμό του «Αστυνομικού της Γειτονιάς». Ένα 
σχέδιο για πεζές και σχετικά άοπλες περιπολίες από ένα σώμα 
ευπρόσωπο, με κινητό τηλέφωνο στην υπηρεσία του νοικοκυραίου. 
Με αρμοδιότητα, όχι να παρεμβαίνει σε κάποιου είδους 
«έγκλημα», αλλά να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ της 
αστυνομίας και των μικροαστών εθελοντών της αστυνόμευσης.  
Τελευταία ψηφίδα στο μωσαϊκό είναι οι λεγόμενοι «Μαύροι 
Πάνθηρες»: ένα σώμα επιτήρησης Μετρό και πλατειών, με βανάκι 
και βαρύ οπλισμό που, σύμφωνα με το Υπουργείο το καλοκαίρι 
του ‘19, είχε σκοπό «να επαναφέρει το αίσθημα ασφάλειας στο 
Ιστορικό Κέντρο». Βέβαια, από το φθινόπωρο αυτό το νέο σώμα 
έχει μπαστακωθεί στις μεγαλύτερες πλατείες της γειτονιάς μας.

Σχέδια και ιδέες περί μηδενικής ανοχής όπως τα παραπάνω δεν 
έσκασαν ουρανοκατέβατα στα μυαλά του υπουργείου. Είναι 
θεωρίες και πρακτικές που προέκυψαν από την ανάγκη 

ΤΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΑΤΕΙΑ;

Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ!
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του ελληνικού κράτους να δώσει πολιτικές απαντήσεις στο 
μικροεπίπεδο της γειτονιάς σε ερωτήματα όπως τα παρακάτω: 
Πώς η εργατική τάξη σε αυτή τη χώρα θα αμείβεται με 500 
ευρώ και θα κάθεται φρόνιμα; Τι θα γίνει με την πολυεθνική 
νεολαία και τις κουλτούρες της στις γειτονιές; Πώς όλοι αυτοί 
θα πάνε, χωρίς να βγάζουν τσιμουδιά, να σκοτωθούν για τα 
λεγόμενα εθνικά συμφέροντα, όπου και όταν αποφασίσει το 
ελληνικό κράτος; Άλλα και το επίσης πολύ σημαντικό: Πώς 
θα ενεργοποιηθούν οι σύμμαχοι που τα υλικά τους 
συμφέροντα τους φέρνουν με την μεριά του κράτους και των 
μηχανισμών του; Και οι απαντήσεις σε αυτά, περιλαμβάνουν 
αύξηση της εμφανούς αστνόμευσης στη γειτονιά, κουβέντα και 
χαιρετούρες με μαγαζάτορες και απαιτητικούς ιδιοκτήτες, 
κολλητηλίκια με τη μεσαία τάξη και τα συμφέροντά της στο 
δημόσιο πεδίο.
 

Από την άλλη, όλες και όλοι εμείς, το αντικείμενο παλιών και 
νέων σχεδιασμών της δημόσιας τάξης, δε βρισκόμαστε στο 
δημόσιο χώρο με σχέδιο. Για “εμάς” είναι βεβιασμένη ανάσα 
στο στρίμωγμα. Καθώς όμως στριμωχνόμαστε από χίλιες 
μεριές, θα χρειαστεί να βρεθούμε με σχέδιο. Θα χρειαστεί να 
δείξουμε στα αστυνομικά σώματα που προσπαθούν να 
καταλάβουν τους δρόμους και τις πλατείες μας για 
λογαριασμό των συμφερόντων της μεσαίας τάξης και των 
λοιπών συμμάχων τους, ότι από τις πλατείες μας θα είναι 
πάντα περαστικοί.

01/2020

*σε περίπτωση βροχής πάει για αναβολή


