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ΤΙΝΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΑΤΕΙΑ;
Νέα αστυνομικά σώματα και μάχη για το δημόσιο χώρο

Τα νέα αστυνομικά σώματα που έχουν ξαμοληθεί στη γειτονιά μας δε μας εκπλήσσουν, αλλά μας αναγκάζουν να 
τοποθετηθούμε δημόσια. Διότι θεωρούμε ότι είναι κομμάτι των σχεδίων του ελληνικού κράτους εναντίον μας. Ότι 
είναι στιγμιότυπο μιας μάχης που ξεκινά από τα παγκάκια των πλατειών μας, διατρέχει τους όρους με τους οποίους 
σκεφτόμαστε, ζούμε, δουλεύουμε και αναπαραγόμαστε κοινωνικά και καταλήγει σε πολεμικές επιδιώξεις στη Μέση 
Ανατολή. Θεωρούμε επίσης πως, παρά το δυσανάλογο μέγεθος του σχεδιασμού, υπάρχει ένα κομμάτι της μάχης 
φτιαγμένο στα μέτρα μας. Σημαντική προϋπόθεση: να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε οργανωμένα την ύπαρξη 
σχεδίου καθαυτή και να δούμε ιστορικά ορισμένες βασικές πτυχές του.

ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ: Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
Από το ξέσπασμα της παγκόσμιας καπιταλιστικής 
κρίσης γύρω στα 2008, το ελληνικό κράτος, μέσω 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, έβαλε μπροστά 
ένα σχέδιο αστυνομικής κυριαρχίας στο δημόσιο 
χώρο. Το γενικό σκεπτικό πήγαινε ως εξής: τα ελλη-
νικά αφεντικά, οι ελληνικές τράπεζες και το ελληνικό 
πολιτικό σύστημα θα έμπαιναν σε μια περίοδο που 
η επιβίωση και η λειτουργία τους όπως τις ξέρουμε, 
θα τίθεντο εν αμφιβόλω. Τα αφεντικά θα έκοβαν 
τους μισθούς μέχρι εκεί που δεν πάει και λίγο πα-
ρακάτω, ενώ ταυτόχρονα θα επιστράτευαν ολοένα 
και πιο βίαιους και καθολικούς τρόπους αστυνομι-
κής επιτήρησης εκείνων, που θα ήταν το αντικείμε-
νο αυτής της διαδικασίας εσωτερικής υποτίμησης. 
Δηλαδή, όσο μεγάλα κομμάτια της εργατικής τάξης 
θα στριμώχνονταν και θα αναζητούσαν χώρους και 
τρόπους να ανασάνουν, αστυνομικά σώματα κάθε 
είδους θα ήταν εκεί να διασφαλίσουν την κρατικά 
επιβεβλημένη ασφυξία. Αυτό το σχέδιο ξεκίνησε 
με φόρα, άφησε έναν δεκαπεντάχρονο νεκρό στα 

Εξάρχεια και αναγκάστηκε να κάνει ένα βήμα πίσω, 
με τη δημόσια εικόνα της αστυνομίας να έχει υπο-
στεί σοβαρό πλήγμαi. Μπορούμε να πούμε ότι, από 
περίπου ένα χρόνο μετά, από το 2009 δηλαδή, μέχρι 
και σήμερα, δουλεύει ασταμάτητα. Νέα αστυνομικά 
σώματα δημιουργούνται, αναζητούν τους συμμά-
χους τους, φτιάχνουν τους εχθρούς τους και φτου κι 
απ’ την αρχή. 
Πιο πρόσφατη ψηφίδα στο μωσαϊκό είναι οι λεγό-
μενοι «Μαύροι Πάνθηρες»: ένα σώμα επιτήρησης 
Μετρό και πλατειών, με βανάκι και βαρύ οπλισμό 
που, σύμφωνα με τις διακυρήξεις του Υπουργείου 
το καλοκαίρι του ‘19, είχε σκοπό «να επαναφέρει το 
αίσθημα ασφάλειας στο Ιστορικό Κέντρο»1 . Το καλο-
καιράκι όμως πέρασε και το φθινόπωρο βρήκε αυτό 
το νέο σώμα να έχει ζώσει σαν τα φίδια τις μεγαλύ-
τερες πλατείες της ευρύτερης γειτονιάς μας: τον Άγιο 
Παντελεήμονα, την Πλατεία Αμερικής, την Πλατεία 
Αττικής, τον Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο Ελευθέριο και 
την Πλατεία Κυψέλης2. Αξίζει να σημειωθεί πως, σε 



κάποιες από αυτές, υπάρχουν και αστυνομικά τμή-
ματα σε απόσταση αναπνοής. 
Γιατί όμως οι καλοί άνθρωποι του Υπουργείου Προ-
στασίας του Πολίτη αποφάσισαν πως χρειαζόμαστε 
άλλη μια αστυνομική στρατιά στους δρόμους και 
στις πλατείες μας; Δεν τους έφταναν οι ήδη υπάρ-
χουσες; Να περιμένουμε κι άλλες; Αυτά τα ερωτήμα-
τα, ενώ με την πρώτη ματιά μοιάζουν μαθηματικά 
ή αμιγώς στρατιωτικά, είναι εξόχως πολιτικά και ση-
κώνουν πολιτικές απαντήσεις. Για να απαντήσουμε 
σε αυτά τα ερωτήματα θα κάνουμε μια μικρή ιστο-
ρική αναδρομή στις Η.Π.Α. της δεκαετίας του ’80. Τo 
1982 διατυπώθηκε από τους φασίστες “κοινωνικούς 
επιστήμονες” Τζέιμς Γουίλσον και Τζορτζ Κέλλινγκ 
η θεωρητική βάση για τις πολιτικές για τη δημόσια 
τάξη γνωστές με το κωδικό όνομα «μηδενική ανο-
χή». Πολιτικές που, δέκα χρόνια τώρα, βρίσκονται 
στην αιχμή κάθε αστυνομικού σχεδιασμού και απο-
τελούν στρατηγική πολιτική επιλογή του ελληνικού 
κράτους, ανεξαρτήτως κυβέρνησης3.

Αντίστοιχες πολιτικές μπήκαν σε εφαρμογή και στα 
δικά μας μετά το ξέσπασμα της κρίσης. Η ομάδα 
ΔΙ.ΑΣ. ήταν κομμάτι του σχεδίου μονομερούς ανα-
βάθμισης της βίας από τη μεριά του κράτους που 
περιγράψαμε στην αρχή. Ένα σχέδιο που είχε πο-
λιτική κάλυψη να αφήνει πίσω ακόμη και νεκρούς, 
τους οποίους το υπουργείο δε δίσταζε να βαφτίσει 
«παράπλευρες απώλειες»6. Παρ’ όλα αυτά η ομάδα 
ΔΙ.ΑΣ., όταν δεν επιχειρούσε «ενάντια στο έγκλη-
μα», δεν κρυβόταν στο κοντινότερο αστυνομικό 
τμήμα. Πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη λογική της 
εμφανούς αστυνόμευσης, μπορούσε να περάσει 
ώρες ολόκληρες τρώγοντας τυρόπιτες και πίνοντας 
καφέδες σε Έβερεστ και Γρηγόρηδες. Ήταν εκεί, όχι 
γιατί το Α.Τ. ήταν στενό και δε χωράγανε, αλλά για να 
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Αντίθετα με ό,τι μπορεί να περίμενε κανείς, η θεωρία 
της μηδενικής ανοχής των Γουίλσον και Κέλλινγκ, 
(γνωστή και ως θεωρία των Σπασμένων Τζαμιών)4  
δεν ήταν μια θεωρία για τη δημόσια τάξη που εστία-
ζε στο έγκλημα. Με τη ματιά θολωμενη από το φόβο 
εξαιτίας των δύο προηγούμενων δεκαετιών γενικευ-
μένης κοινωνικής απειθαρχίαςii, στο στόχαστρο των 
ειδικών της δημόσιας τάξης μπήκαν εκφράσεις των 
τρόπων αναπαραγωγής της πολυεθνικής εργατικής 
τάξης στο δημόσιο χώρο. Στοχοποίησε κατά κόρον 
μαύρους και λατίνους νεαρούς και νεαρές που έκα-
ναν φασαρία, γκραφίτι, που μεθούσαν, ακόμη και 
παρέες ανηλίκων(!). Συμπέραινε, εντελώς ταξικά κι 
αυθαίρετα, πως αυτές οι εκφράσεις ήταν ο προθά-
λαμος για τις ανώτερες μορφές εγκληματικότητας. 
Εξίσου σημαντικό: τόνιζε τη σημασία της εμφανούς 
αστυνόμευσης σε δρόμους και πλατείες, με σκοπό 
τη δημιουργία σχέσεων με τη μεσαία τάξη και την 
κινητοποίησή της. Δηλαδή εκείνων των κομματιών 
αυτής της κοινωνίας που είναι, σαν συλλογικός νους 
και ως ταξική θέση, σύμμαχοι της αστυνομίας. Που 
θέλουν τη γειτονιά νεκροφανή σαν τα μούτρα τους. 
Η πιο εμβληματική εφαρμογή αυτής της θεωρίας 
ήταν τις δεκαετίες ’80 –’90 στη Νέα Υόρκηiii και το 
Λος Άντζελες, όπου βαφτίστηκαν με το ζόρι εγκλη-
ματίες, και αντιμετωπίστηκαν ως τέτοιοι, χιλιάδες 
μαύρων και λατίνων εργατών κι εργατριών. Το ταξι-
κό μίσος για την αστυνομία που γέννησαν αυτές οι 
πολιτικές είναι αποτυπωμένο στη ραπ μουσική εκεί-
νης της περιόδου, που έμεινε γνωστή ως «Χρυσή 
Εποχή του Χιπ Χοπ»5. 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έχει τη σημασία του πως άλλο ένα αστυ-
νομικό σώμα δημιουργείται, ενώ αρμόδιος 
υπουργός είναι ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης8. 
Δεν προσπαθούμε εδώ να προσωποποιή-
σουμε την Αστυνομία ή τα σχέδια του ελ-
ληνικού κράτους. Κάθε άλλο. Δεν μπορού-
με όμως να μην εντοπίσουμε μια συνέχεια 
στις κρατικές πολιτικές. Μια κρατική μέρι-
μνα να είναι οι κατάλληλοι άνθρωποι στις 
κατάλληλες θέσεις. Γίνεται έτσι εμφανής η 
ύπαρξη κρατικών λειτουργιών που πρέπει 
να συνεχίζονται απρόσκοπτα, στο παρα-
σκήνιο της εναλλαγής των κυβερνήσεων. 
Αν είναι δυνατόν, να υπάρχουν άνθρωποι 
των οποίων η προσωπική διαδρομή, γνώση 
και εμπειρία ταυτίζεται με τις κρατικές ανά-
γκες κι επιδιώξεις, ειδικά σε άλλη μια τέτοια 
κρίσιμη περίοδο, τόσο το καλύτερο. 



Η ΦΙΕΣΤΑ

ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ, ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΑΙ Η 
ΜΑΦΙΑ

Τέτοια πράγματα δε γίνονται συχνά, αλλά 
όταν γίνονται, οι συμβολισμοί είναι τόσο 
ισχυροί που είναι αδύνατο να τους αγνοή-
σει κανείς. Το καλοκαίρι του 2015, το Υπουρ-
γείο Προστασίας του Πολίτη και η Ελληνική 
Αστυνομία διοργάνωσαν στην Πλατεία Δα-
βάκη στην Καλλιθέα μια εκδήλωση9. Σκο-
πός της ήταν η παρουσίαση του θεσμού του 
«Αστυνομικού της Γειτονιάς». Η συγκεκρι-
μένη πλατεία είναι ένα από τα σημεία της 
συγκεκριμένης γειτονιάς που συμπυκνώνε-
ται ο πολυεθνικός της χαρακτήρας και έχει 
λοιδωρηθεί κατά κόρον ως συνώνυμο της 
παρακμής. Εκεί το Υπουργείο, με κάθε επι-
σημότητα, διάλεξε να παρουσιάσει αυτό το 
παλιό/νέο αστυνομικό σώμα και, κυρίως, να 
αναζητήσει τους συμμάχους του. Σημαντι-
κή η επιστημονική στήριξη της συγκεκρι-
μένης κίνησης από την εγκληματολόγο του 
Παντείου κα Χριστίνα Ζαραφωνίτου. Πάντα 
χρήσιμο να θυμόμαστε πως η υποτιθέμενη 
«ουδέτερη» πανεπιστημιακή γνώση, παρά-
γεται, κινείται και προοδεύει σύμφωνα με 
τις ανάγκες των αφεντικών και του κράτους.

Με τη λήξη του λεγόμενου Ψυχρού Πολέμου, το 
ελληνικό κράτος βρέθηκε στη μεριά των νικητών 
και πήρε λάφυρα πλήθος εργατών κι εργατριών 
από τις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ και τα Βαλ-
κάνια. Αυτοί οι άνθρωποι, ανεξαρτήτως της ζωής 
που είχαν πριν, ήρθαν και σφηνώθηκαν με το ζόρι 
στον πάτο της ταξικής πυραμίδας της ελληνικής 
κοινωνίας, ως παράνομοι. Η Ελληνική Αστυνομία 
επέβαλε αυτή την παρανομία και, μαζί με ένα σε-

βαστό κομμάτι ντόπιων, απέκτησε τεχνογνωσία 
πάνω στη στρατιωτική διαχείριση της ζωής και 
της εργασίας των μεταναστών και των μετανα-
στριών. Απέκτησε έτσι βαθιές ρίζες στο παράνο-
μο κεφάλαιο και τη μαφία, που έφτασαν να απο-
κτήσουν διακριτή πολιτική έκφραση στις εκλογές 
του 2012 με την άνοδο της Χρυσής Αυγής.

τους βλέπουν και να τους πιάνουν την κουβέντα οι 
ρουφιάνοι της γειτονιάς. Σχεδόν παράλληλα με τους  
ΔΙ.ΑΣ., η Ελληνική Αστυνομία σε συνεργασία με τους 
κατά τόπους Δήμους, ξαναέβαλαν μπρος και το θε-
σμό του «Αστυνομικού της Γειτονιάς», ενα σχέδιο 
για πεζές και σχετικά άοπλες περιπολίες που έρχεται 
και παρέρχεται από το 20037. Σε αυτή την περίπτω-
ση είχαμε ένα σχέδιο copy-paste από τη θεωρία της 
μηδενικής ανοχής. Ένα σώμα ευπρόσωπο, με κινη-
τό τηλέφωνο στην υπηρεσία του νοικοκυραίου, με 
αρμοδιότητα, όχι την παρέμβαση σε κάποιου είδους 
«έγκλημα», αλλά την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ 
της αστυνομίας και των μικροαστών εθελοντών της 
αστυνόμευσης.
Πιστεύουμε πως το νέο αυτό αστυνομικό σώμα των 
«Μαύρων Πανθήρων» είναι μια ακόμα επί μέρους 
εφαρμογή της ίδιας πολιτικής της εμφανούς αστυ-
νόμευσης. Βγαλμένη από το ίδιο εγχειρίδιο και την 
πλούσια ιστορία των εφαρμογών του, είναι άλλη μια 
προσπάθεια, άλλης μιας ηγεσίας του Υπουργείου 
Προ.Πο., να συνεισφέρει με τον ίδιο τρόπο στην απά-
ντηση των ίδιων ερωτημάτων. Ερωτημάτων επειγό-
ντων και πολιτικών που χάσκουν ορθάνοικτα για 
λογαριασμό του ελληνικού κράτους, ιδιαίτερα από 
το ξέσπασμα της παγκόσμιας καπιταλιστικής κρίσης 
το 2008 και ύστερα. Πώς η εργατική τάξη σε αυτή 
τη χώρα θα αμείβεται με 500 ευρώ και θα κάθεται 
φρόνιμα; Τι θα γίνει με την πολυεθνική νεολαία 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; Θα μπορούσαμε να κωδικοποιήσουμε αυτά 
τα ερωτήματα στο σχήμα «πόλεμος στο εσωτερικό, 
για προετοιμασία για πόλεμο στο εξωτερικό». Είπαμε 
στην αρχή πως όλο αυτό είναι μία διαδικασία. Είπα-
με επίσης πως έχει ένα κομμάτι που είναι στα μέτρα 
μας.



Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ! Σημειώσεις

Το έχουμε ξαναπεί, και θα το ξαναπούμε με μεγά-
λη χαρά και περηφάνια, πως θεωρούμε σπουδαίο 
ευτύχημα τον πολυεθνικό χαρακτήρα της γειτονιάς 
και της πόλης μας. Θεωρούμε πως μας έχει γλιτώσει 
από πολλά δεινά που κουβαλάει η εθνική ομοιο-
γένεια στον καπιταλιστικό κόσμο, στον κόσμο των 
αφεντικών. Από τον πολεμοχαρή πατριωτισμό μέχρι 
την εθελόδουλη ρουφιανιά. Είμαστε περήφανοι και 
περήφανες που τριάντα χρόνια τώρα μοιραζόμαστε 
θρανία, δουλειές, δρόμους, πλατείες και παγκάκια 
με τους μετανάστες, τις μετανάστριες και τα παιδιά 
τους. Θεωρούμε πως σε αυτό το μοίρασμα γεννιού-
νται διαρκώς νέοι τρόποι να καταλαβαίνουμε τον 
κόσμο. Νέοι τρόποι να καταλαβαίνουμε ο ένας την 
άλλη. Νέοι τρόποι να μισούμε τα μικρά και μεγάλα 
αφεντικά μας. Νέες γλώσσες να μιλάμε να μη μας 
καταλαβαίνουν οι ρουφιάνοι. Η πολυεθνική νεολαία 
αυτής της χώρας, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και με 
Χρυσή Αυγή ή χωρίς, εδώ και δεκαπέντε χρόνια δη-
λώνει antifa. Μια δήλωση που, στην ουσία της, είναι 
εναντίωση στην αστυνομία και τους φίλους της με 
σβάστικες ή χωρίς. Τα νέα αστυνομικά σώματα που 
προσπαθούν να καταλάβουν τους δρόμους και τις 
πλατείες μας για λογαριασμό της μεσαίας τάξης και 
των λοιπών συμμάχων τους, καταλαβαίνουν πολύ 
καλά κι αυτό: Από τις πλατείες μας θα είναι πάντα 
περαστικοί.

Η ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ!

i. Ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος δεν ήταν ο μοναδικός νεκρός που άφησαν αυτοί οι 
αστυνομικοί σχεδιασμοί. Ήταν όμως ο πιο «επώνυμος» και ορατός σε σχέση με τους, 
παράνομους με το ζόρι, μετανάστες εργάτες που, και πριν και μετά το 2008, δολοφονή-
θηκαν στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ και των ελλήνων φασιστών.
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μενο στο antifascripta.net>Βιβλιοθήκη>Τεκμηρίωση

4. “Σπασμένα Τζάμια, Σκέψεις για τη Δημόσια Τάξη και το Πάντειο Πανεπιστήμιο σε 
Καιρούς Κρίσης” 01.2016, Αυτόνομη πολιτική ομάδα στο Πάντειο Unfair Play & & Αυ-
τόνομο Εργαστήριο Έρευνας και Αυτομόρφωσης Αρχείο 71

5. “Bring The Noise, Δεκαπέντε Κείμενα για το Χιπ Χοπ” 12.2018, Ποιητικό Σκεύος 
Τεφλόν & Αυτόνομο Εργαστήριο Έρευνας και Αυτομόρφωσης Αρχείο 71

ii. Ειδικά σε μια περίοδο που το αμερικανικό κράτος διεξήγαγε επί περίπου είκοσι χρό-
νια τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Σε μια περίοδο που η κοινωνική συνοχή στο εσωτερικό 
των ΗΠΑ ήταν αναγκαία προϋπόθεση για την εκπλήρωση των πολεμικών σχεδια-
σμών, αυτή είχε διαρραγεί καθοριστικά εξαιτίας των μαζικών κινημάτων που αμφισβη-
τούσαν, ριζικά κι εκ των έσω, τον τρόπο οργάνωσης της αμερικανικής κοινωνίας.

iii. Επί δημαρχίας Ρούντι Τζουλιάνι στη Νέα Υόρκη, ο όρος «μηδενική ανοχή» απέκτη-
σε το πολιτικό βάρος που έχει σήμερα αναφορικά στις πολιτικές της δημόσιας τάξης. 
Με  αστυνομικό ρεπερτόριο που περιλάμβανε από τυχαίες ψακτικές και ξύλο στους 
μαύρους και τους λατίνους μέχρι δολοφονίες, ήταν αυτές οι πρακτικές που απέκτησαν 
διεθνείς κρατικούς θαυμαστές και μιμητές, ανάμεσα στους οποίους, δήμαρχοι Αθηναί-
ων και υψηλόβαθμα στελέχη του πολιτικού προσωπικού της χώρας μας.

antifa μάζεμα με μουσικές, 
έντυπο υλικό και εκδόσεις

Σάββατο 18/1 στις 13:00*

(απέναντι από την εκκλησία) παρκάκι Αγίου Ελευθέριου

Υποσημειώσεις

*σε περίπτωση βροχής αναβάλλεται

ant i fapat issia .wordpress .com |  ant i fapat issia@gmai l .com


