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Για όλα φταίει 
η αστυνομία..

Του ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΑΓΚΟΥ

Ε χει περάσει μία εβδομάδα α
πό τα φοβερά και τρομερά 
γεγονότα τηε πλατείαε Συ- 

ντάγματοε και των πέριξ δρόμων 
που είχαν σαν αποτέλεσμα να ε
ρειπωθεί ο πυρήναε τηε πόληε, να 
καταφερθεί ένα ακόμη συντρι
πτικό πλήγμα στον τουρισμό και 
να κατηγορηθεί από το σύνολο 
των μίντια η αστυνομία για υ
περβολική χρήση χημικών. Είναι 
καταπληκτικό και ταυτόχρονα 
ενδεικτικό τηε νοοτροπίαε που έ
χει επικρατήσει σε αυτή τη χώ
ρα ότι η συντριπτική πλειοψηφία 
των διαμορφωτών τηε κοινήε 
γνώμηε, από τουε τηλεαστέρεε 
και τουε ματσουκοφόρουε των 
καναλιών και των ραδιοφώνων μέ
χρι τουε ηγέτεε και τουε εκπρο- 
σώπουε των κομμάτων τηε Αρι- 
στερόε, ευθυγραμμίστηκε και 
παραμένει ευθυγραμμισμένη πί
σω από την άποψη ότι για το μα
κελειό που έγινε ευθϋνεται απο
κλειστικά και μόνον η αστυνομία.

Είναι φανερό ότι κανείε από ό- 
λουε αυτοϋε δεν έμαθε ότι στην 
πλατεία Συντάγματοε, αλλά και 
σε διάφορουε δρόμουε μαζεύ
τηκαν διαδηλωτέε για να παρε
μποδίσουν την πρόσβαση βου
λευτών στη Βουλή για να μην 
ψηφίσουν το μεσοπρόθεσμο 
πρόγραμμα. Κανείε επίσηε δεν α- 
ντελήφθη ότι αρκετοί από τουε 
«ειρηνικοϋε» διαδηλωτέε έδειξαν 
διαθέσειε ειβολήε και άλωσηε του 
Κοινοβουλίου. Και, κυρίωε, κανείε 
δεν είδε τουε εκατοντάδεε ή και 
χιλιάδεε «μπαχαλάκηδεε» να εκ
μεταλλεύονται την ευκαιρία και 
να ορμούν συντεταγμένοι και με 
πανομοιότυπεε στολέε (σορτε, 
σακίδιο στην πλάτη και αντια- 
σφυξιογόνο μάσκα) με στόχο 
να μην αφήσουν τίποτα όρθιο. 
Αλλά ούτε και αργότερα διαπί
στωσαν τον ανασκολοπισμο τηε 
πλατείαε και την έκταση των ζη
μιών σε βάροε χιλιάδων ιδιωτών, 
που βέβαια δεν προκλήθηκαν α
πό τα χημικά.

Κανείε δεν ισχυρίζεται ότι η ελ
ληνική αστυνομία είναι από τιε 
καλύτερεε στον κόσμο. Είναι 
πολλά τα κρούσματα τηε δια- 
φθοράε στουε κόλπουε τηε, δεν 
μπορεί να υπερηφανεύεται για 
την εκπαίδευση των στελεχών 
τηε και δεν διακρίνεται για τιε ι- 
κανότητέε τηε. Δεν θα μπορούσε 
και να είναι τόσο διαφορετική α
πό την υπόλοιπη κρατική μηχα
νή που χαρακτηρίζεται από πα- 
ρόμοιεε και χειρότερεε παθογέ-

νειεε. Από την άλλη πλευρά, όμωε, 
είναι σαφέε ότι επικρατεί παρά
νοια στον κόσμο των μίντια σχε
τικά με τον ρόλο τηε αστυνομίαε 
σε μία χώρα με δημοκρατικό πο
λίτευμα, όπωε είναι η Ελλάδα τηε 
τελευταίαε 35ετίαε. Εκτόε αν 
πλέον αμφισβητείται ότι στη χώ
ρα μαε υπάρχει δημοκρατία (που 
πολύ συχνά φτάνει στα όρια τηε 
ασυδοσίαε), επειδή η νεολαία 
του ΣΥΡΙΖΑ διαλαλεί ότι «βρί
σκεται σε πόλεμο» και ο αρχηγόε 
του κόμματοε καταθέτει μηνυ
τήρια αναφορά σε βάροε τηε α
στυνομίαε...

Ακόμη και στιε δημοκρατίεε, 
λοιπόν, ο ρόλοε τηε αστυνομίαε 
είναι η τήρηση του νόμου και τηε 
τάξηε, αλλά και η προστασία τηε 
ασφάλειαε των πολιτών. Προφα- 
νώε, όμωε, στην Ελλάδα έχει ε
πικρατήσει πλήρωε ο λαϊκισμόε

Ακόμη και στις 
δημοκρατίες, ο ρόλος 
της αστυνομίας είναι 
η τήρηση του νόμου 
και της τάξης. Δεν 
είναι εκεί για να ραίνει 
με άνθη όσους πετούν 
μαρμαρόπλακες.

και η δήθεν αριστερή λογική 
στα μίντια και δεν λαμβάνεται υπ’ 
όψιν ποια είναι η αποστολή τηε 
αστυνομίαε όταν απειλούνται με 
διασάλευση και ο νόμοε και η τά
ξη ή απειλείται η ασφάλεια πο
λιτών, όπωε την περασμένη Τε
τάρτη στην Αθήνα. Φαίνεται ε
πίσηε ότι τα αστέρια και τα α
στεράκια τηε ηλεκτρονικήε (κυ
ρίωε) δημοσιογραφίαε ενοχλή
θηκαν από την υπερβολική χρή
ση χημικών, αλλά δεν αναρωτή
θηκαν παράλληλα πόσο μεγάλοε 
θα ήταν ο κίνδυνοε να σκοτωθούν 
άνθρωποι αν γίνονταν μάχεε σώ
μα με σώμα. Και σε κάθε περί
πτωση, η αστυνομία δεν είναι ε
κεί για να ραίνει με άνθη όσουε 
πετούν μαρμαρόπλακεε.

Δυστυχώε, με τη στάση τουε 
τα μίντια ενθαρρύνουν την ο
χλοκρατία και αποθαρρύνουν 
την αστυνομία. Και αυτό δεν α
ποκλείεται να διαπιστωθεί σε μια 
επόμενη απόπειρα κατάλυσηε 
τηε συντεταγμένηε πολιτείαε. 
Φυσικά, στην αστυνομία θα α
ποδοθούν οι ευθύνεε αν χάσει 
τον έλεγχο!

«Κανείς δεν ισχυρίζεται όχι η ελληνική αστυνομία είναι από τις καλύτε
ρες στον κόσμο. Δεν θα μπορούσε και να είναι τόσο διαφορετική από 
την υπόλοιπη κρατική μηχανή».


