Το Τέταρτο Α.Τ. της ΟΜΟΝΟΙΑΣ
με μια ρεαλιστική ματιά
Του Νώντα Σκυφτούλη
Φυσικά έγινε βιασμός στο Τέταρτο, γιατί αυτός ακριβώς είναι ο
ιδανικός χώρος να μετατραπούν οι πρωτόβγαλτοι αστυνομικοί από
σχολές ή από τη βραχυχρόνια εκπαίδευση σε καθάρματα. Το Α.Τ
Ομόνοιας, είτε στη Σωκράτους, είτε στη Βερανζέρου, συνεχίζει
με την ίδια ένταση να τιμά τις λαμπρές επιδόσεις του 4 ου ΑΤ
Ομόνοιας. Πάντοτε ορμητήριο βίας των ειδικών δυνάμεων, της
άμεσης δράσης, της ομάδας Δίας και των υπηρετούντων σε αυτό.
Παρά το γεγονός ότι κάθε τόσο αλλάζει όλο το προσωπικό λόγω
σήψης, παραμένει η επιτομή της αγοραίας διαφθοράς χωρίς κανένα
όριο και χωρίς κανένα περιορισμό. Και για να το κάνω πιο
φραγκοδίφραγκα, όταν λέμε διαφθορά εννοούμε από την θεμελίωσή
του και με τη χρονική σειρά, τζόγος από τους παπατζήδες μέχρι
τις μπαρμπουτιέρες, εισιτήρια στη μαύρη, πορνεία, ηρωίνη,
κλοπές και διαρρήξεις αυτοκινήτων κατά τον έλεγχο γύρω από την
Ομόνοια, ηλεκτρονικός τζόγος, καταλήστευση προσφύγων.
Αλλά στο παρελθόν, αυτό το οποίο ήταν το σοβαρό και μας
αφορούσε άμεσα και κάτι έπρεπε να κάνουμε ήταν το ξύλο που
έπεφτε, το οποίο ήταν θεσμός στο τέταρτο της Ομόνοιας όταν
ακόμη ήταν στη Σωκράτους. Λόγω γειτνίασης με τα Εξάρχεια
ερχόμασταν σε εμπλοκή με αυτό το τμήμα. Όταν γινόταν
εξακρίβωση ή σύλληψη, αν υποψιαζόταν Εξάρχεια, έπεφταν ομαδικά
και χτυπούσαν. Το ίδιο έκαναν, φυσικά, σε όλους όσοι πέρναγαν
το κατώφλι του Τετάρτου. Το τροπάριο συνεχίστηκε και στις
αρχές της δεκαετίας του 80, όπου μια φάση άλλαξε κάπως την
προοπτική. Κάποιοι από Εξάρχεια ξεμονάχιασαν έναν και εστάλει
μήνυμα στο Τέταρτο ότι θα έχουμε σκληρότερα αντίποινα σε
περίπτωση βασανισμών, πράγμα το οποίο είναι εγγεγραμμένο από
τότε και το οποίο μου υπενθύμισε ο Διοικητής 30 χρόνια
αργότερα, όταν με πήγαν για μια εμπλοκή που είχα με την άμεση

δράση.
Θα φέρω δύο παραδείγματα που συνέβησαν πριν 10-15 χρόνια,
τριβής και χρόνιας εμπειρίας, πάνω στην συνήθη καθημερινότητα
της διαφθοράς του 4ου και στην φανερή δραστηριότητα των
μπάτσων της Ομόνοιας που χρησιμοποιούν σαν ορμητήριο το 4ο
Α.Τ., για να αντιληφθούμε το κλίμα που επικρατεί στο τμήμα
αυτό.
Γυρνώντας νύχτα από την αγορά της Αθηνάς, με μηχανάκι χωρίς
αριθμό με τον φίλο μου Γρηγόρη Τσιλιμαντό, μας πλησιάζει το
100 για να σταματήσουμε και ταυτόχρονα ο οδηγός μου λέει
«Σκυφτούλη θα σε γαμήσω». Γκαζώνω και φεύγω, στρίβω Σοφοκλέους
και αυτός βγάζει το πιστόλι στο ένα χέρι και στο άλλο το
τιμόνι, κάνει μανούβρες, μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα και
συνεχίζει να φωνάζει θα σε κάνω θα σε ράνω κλπ. Τον γράφω,
συνεχίζω και στη Γερανίου στο στενό με προλαβαίνει. Εκεί
συνεχίζει τις απειλές, τα βρισίδια και να με ρωτάει επιτακτικά
τίνος είναι το μηχανάκι. Του λέω στο αυτί, όπως μας είχαν στον
τοίχο. «Όσο φωνάζεις και χτυπιέσαι, τίνος είναι το Μηχανάκι
δεν θα μάθεις ποτέ». «Δεν σε φοβάμαι», μου έλεγε, «και αν μου
στείλεις κανέναν απο πίσω, θα προλάβω» και άλλες παπαριές.
«Εμένα με λένε Τσαπάρα» (έτσι τον έλεγαν πράγματι και μπορείτε
να τον βρείτε, αλλά δεν χρειάζεται άλλο διαπόμπευση) «και δεν
σε φοβάμαι». Ηταν γνωστός, είχε κάνει την Ομόνοια άνω κάτω και
είχε αποκτήσει όνομα. Κάου μπόυς που λέμε. Μας συνέλαβε και
μας πήγε στο Τέταρτο (Σωκράτους) και κατά την είσοδο στο τμήμα
να φωνάζει και να διαφημίζει το προϊόν της σύλληψης. «Κοιτάξτε
ποιους σας έφερα». Μόλις πάμε στον αξιωματικό υπηρεσίας,
άρχισα εγώ τα γαλλικά. «Να τον συλλάβετε αμέσως, είναι τρελός
και επικίνδυνος» και άλλα τέτοια, ψαρώνει και το σκάει ο
Τσαπάρας. Περνάει κάνα δίωρο, φεύγουμε, μας έφεραν και το
μηχανάκι, χωρίς πινακίδες το πήραμε, και γυρίσαμε στα
Εξάρχεια. Δεν έμαθε κανείς ποτέ τίνος είναι το μηχανάκι, διότι
κακός μπάτσος είναι καλή τύχη, που λέμε.
Σε μια βδομάδα τον βλέπω Ιουλιανού να ψειρίζει αυτοκίνητο
μεταναστών σε έλεγχο που έκανε. Κρατήθηκα. Την επόμενη βδομάδα

συλλαμβάνεται από το εσωτερικών υποθέσεων για κατοχή και
διακίνηση ηρωίνης, την οποία είχε μέσα στο περιπολικό. Περνάει
ανακριτή και προφυλακίζεται για κακή του τύχη στον Κορυδαλλό.
Κάθε Σάββατο στα μπάνια στο υπόγειο, τρώει ξύλο από διάφορους
που τον γνώρισαν και τους είχε ξεζουμίσει. Μάλιστα, μου
παρήγγειλαν να τον δείρουν από εμένα και εγώ αρνήθηκα και τους
είπα ότι θα τον βρω έξω να μου ζητήσει συγγνώμη. Βγήκε, αφού η
αδερφή του έβγαινε στα κανάλια και κατήγγειλε το ξύλο και ότι
κινδύνευε, πράγμα το οποίο ήταν αληθές. Βγήκε, τον είδα σε ένα
μαγαζί, φτωχό και ηττημένο, δεν τον πείραξα, αλλά μόνος του
έφυγε γρήγορα.
Σε μιά άλλη εμπλοκή στη Σολωμού, όπως κατέβαινα με αμάξι
γυρνώντας σπίτι, βλέπω ένα περιπολικό σταματημένο να έχει
στριμώξει τις μαύρες γυναίκες που έκαναν πιάτσα και έψαχναν
τις τσάντες τους. Κατάλαβα ότι τις κλέβουν, σταματάω τους λέω
«τι κάνετε ρε μάγκες; Σας βλέπουμε, δεν ντρέπεστε; Κλέβετε τις
κοπέλες;». «Και συ ποιος είσαι;» και αρχίσαμε τα μπινελίκια,
πήγαμε στο τμήμα μέχρι το πρωί. Το πρωί ήρθε ο Διοικητής (είχε
αλλάξει όλο το τμήμα πάλι και είχε περάσει μια βδομάδα από την
αλληλοκακοποίηση στην οποία υποχρέωσαν δύο μετανάστες και το
τραβούσαν και βίντεο) και μου λέει «ό,τι και να ‘ναι, δεν
πρέπει να κάνετε αντίποινα σε ένα απλό παιδί, αστυνομικό, τώρα
όμως θα πας δικαστήριο γιατί τον αποκάλεσες ρατσιστή και
φασίστα».
ου

Εντάξει, πήγα. Οι μπάτσοι του 4ου δεν είναι του 16 , η μόνη
γλώσσα που ξέρουν είναι αυτή που από μικροί μαθαίνουν, του
τσαμπουκά και της διαφθοράς. Κοινωνικοποιούνται με αυτές τις
αξίες από τους πιο έμπειρους συναδέλφους τους. Παρά τις κάθε
τόσο ριζικές εκκαθαρίσεις, παρά τις αλλαγές διοικητών, το DNA
δεν αλλάζει. Ειναι τελικά όλοι καθάρματα στο τέταρτο; Όχι,
αλλά δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα μέσα στο τμήμα. Ο
Φρουρός τούς είδε να ανεβαίνουν με την κοπέλα και το κατέθεσε,
αλλά δεν τους εμπόδισε ο δειλός. Το τμήμα αυτό δε θα μπορούσε
να μείνει στην απέξω τον Δεκέμβρη του 08, στο οποίο έγινε η
πιο οργανωμένη και συνειδητή παρέμβαση. Για την επόμενη φορά

έχουν μαζευτεί περισσότερα. Εμπουκά Μαμάν
Κωστόπουλος/ Zackie Oh, ο πρόσφατος βιασμός…
Γι’ αυτό, κλείστε το.

Σούμπεκ,

Ζακ

