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Βόλος 14 Φεβρουαρίου 2017

Του Σεραφείμ Αθανασίου
«

Κουκουλοφόροι κατά αστυνομικών»

Οι εφημερίδες έγραψαν και, εμείς όλοι, με πόνο διαβάσαμε.
29/7/2014 :κουκουλοφόροι επιτέθηκαν εναντίον σταθμευμένης Διμοιρίας Μ.Α.Τ. έξω
από το σπίτι του κ. Φλαμπουράκη.
8/12/2014:Νέας γενιάς αναρχικοί από τις ταράτσες των Εξαρχείων επιτέθηκαν
εναντίον Διμοιριών Μ.Α.Τ.
18/9/2015: Από αναρχικούς φωτιές και Μολότοφ κατά των
Μ.Α.Τ.
6/12/2015:Βροχή από Μολότοφ και κλεφτοπόλεμος με τα Μ.Α.Τ.
στα Εξάρχεια.
8/5/2016:Ομάδα κουκουλοφόρων επιτέθηκε με βόμβες Μολότοφ
στα Μ.Α.Τ.
9/5/2016:Κουκουλοφόρος εκτόξευσε φωτοβολίδα εναντίον
Μ.Α.Τ. βγάζοντας μπροστά τους και την κουκούλα του.(Σιγά
που θα φοβόταν, τους …μπάτσους).
15/05/2016:Δύο επιθέσεις κουκουλοφόρων με βόμβες Μολότοφ
εναντίον Διμοιρίας Μ.Α.Τ.
17/11/2016:Καίγεται η περιοχή του Πολυτεχνείου. Φωτοβολίδες
και βόμβες εναντίον Διμοιριών Μ.Α.Τ.
27/01/2017:Στόχος των κουκουλοφόρων έγιναν οι άνδρες των Μ.Α.Τ.
30/01/2017:Τριπλή επίθεση κατά σταθμευμένης Διμοιρίας των Μ.Α.Τ. στη Χαριλάου
Τρικούπη.
13/02/2017(δηλαδή χθες):Επίθεση κουκουλοφόρων εναντίον Διμοιρίας Μ.Α.Τ. ο οδηγός της
κλούβας πρόλαβε και έβαλε μπρός το αυτοκίνητο .
Και όλα τα πιο πάνω(που είναι πολύ περισσότερα) συνέβησαν μόνο στην Αθήνα. Γιατί, αν
ανατρέξουμε σε όλη την Ελλάδα, συγκεντρώνοντας στοιχεία κατορθωμάτων των
κουκουλοφόρων δικών μας παιδιών θα μάθουμε πως, παρά το νεαρό της ηλικίας τους
«Δημοκρατικά», έμαθαν να «αγωνίζονται».
«Δημοκρατικά» χρησιμοποιούν φλεγόμενες Μολότοφ ή και σφαίρες Καλάζνικοφ εναντίων
ανδρών Διμοιριών Μ.Α.Τ., μεμονωμένων ανδρών, ομάδων Δ.Ι.Α.Σ. (εκεί κ΄αν είναι(!), ή
ακόμη αστυνομικών καταστημάτων και γιατί όχι γραφείων Ανωτάτων Αξιωματικών
ευρισκομένων δίπλα στα γραφεία Πολιτικών Προϊσταμένων ολοκλήρου του Σώματος.
Αν λοιπόν μάθουμε (που όλοι τα ξέρουμε κάνουμε όμως το «ψόφιο κοριό» για να μη
χαλάσουμε τη «ζαχαρένια» μας), τα κατορθώματά τους, δεν αποκλείεται-από τη μεγάλη
χαρά που θα νιώσουμε- να μας φύγει ολόκληρο το…«καφάσι» με τα λίγα ή πολλά μαλλιά
που μας έχουν απομείνει.
Και δεν είναι μόνο αυτές οι «αγάπες» προς τα όργανα της τάξεως. Σε καθημερινή βάση
διαβάζουμε για τη χολή που/με την παραμικρή αιτία, ή καλύτερα χωρίς λόγο και χωρίς
αφορμή/ φεύγει από τα χείλη πολλών, φτάνει να συναντήσουν στο δρόμο τους ένστολο
ή και χωρίς τη στολή του, όργανο τάξεως.
Γ’ αυτόν που «αγαπά» τα αστυνομικά όργανα του αρκεί να έχει ακούσει κάτι που
ενδεχομένως να είχε κάνει συνάδελφός τους ακόμη και προ …τριακονταετίας, για να βρει
αφορμή.
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Η μία επίθεση διαδέχεται την άλλη. Στην πρώτη βρισιά ακολουθεί η δεύτερη, η τρίτη, η
τέταρτη και πάει λέγοντας. Οι «φασίστες», τα «γουρούνια», οι «φονιάδες» του Λαού και
όλοι χωρίς εξαίρεση
«μπάτσοι» είναι οι πιο μισητοί-κατ αυτούς-άνθρωποι
που
κυκλοφορούν ανάμεσά μας γι΄ αυτό και τους έχουν στο στόχαστρο πυρός κάθε ώρα, κάθε
λεπτό ,κάθε δευτερόλεπτο.
Και αυτοί οι «φονιάδες» του Λαού και μισητοί «μπάτσοι» είναι τα γεμάτα καλοσύνη και κατά
σάρκα όλων μας φτωχά δικά μας παιδιά και εγγόνια που με εντατικό διάβασμα και
πανελλαδικά διαγωνιζόμενα εισήλθαν στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας με σκοπό όχι
μόνο να προσφέρουν υπηρεσία στην έννομη τάξη, αλλά ( ας το πούμε και αυτό) να μη
στερηθούν το καθημερινό τους ίσως ψωμοτύρι .
Όμως «αλίμονο»: με την ένστολη αμφίεσή τους και εν ριπή οφθαλμού, εκείνα τα καλά σε
χαρακτήρα και συμπεριφορά παιδιά μας, ξέχασαν την προέλευσή τους, φτώχια, γονείς,
αδέλφια, φίλους και συγγενείς και εποχούμενοι σε κάποια τετράτροχα αστυνομικά
«σαράβαλα» ή και δίκυκλα σχηματισμού ομάδων Δ.Ι.Α.Σ., ως «στυγνοί» εγκληματίες και
με φοβερή την άγρια όψη τους βγήκαν σε δρόμους και δρομίσκους και ως «μπάτσοι»
πλέον και «φονιάδες» του Λαού στους οποίους η πολιτεία έδωσε αυτό το δικαίωμα
επιβουλής ακόμη και θανατικής ποινής άρχισαν να «σκοτώνουν» αθώους πολίτες
προκειμένου να εκτονωθούν από τα εγκληματικά τους ένστικτα.
Και για να «προλάβουν τα χειρότερα» που μπορούσαν να συμβούν από τα «ένστολα
ανεύθυνα εγκληματικά στοιχεία» και προκειμένου να προστατέψουν τους «αδυνάτους»,
ομάδες κουκουλοφόρων αγνών και «νομοταγών» Ελλήνων πολιτών, κατά διαστήματα,
αρπάζουν στα χέρια τους αναμμένες δάδες, ρόπαλα ή μπουκάλια εύφλεκτων υγρών και
βγαίνοντας στους δρόμους η παράδρομους, εκείνοι οι υπερασπιστές της ανομίας, καίνε
και σπάζουν βιτρίνες καταστημάτων, Ι.Χ. αυτοκίνητα, σταθμευμένες ή εν κινήσει
αστυνομικές κλούβες γεμάτες ανθρώπινες ζωές ή δίκυκλα ομάδων Δ.Ι.Α.Σ. που ίσως
τρέχουν να σώσουν κάποιον κινδυνεύοντα παππού που δεν αποκλείεται να είναι και
παππούς κουκουλοφόρου πιτσιρικά .
Και εκτός αυτών των καταστροφών στο διάβα τους μπορούν να ξυλοκοπήσουν ή και να
σκοτώνουν αυτούς τους ένστολους «εχθρούς του Λαού» διαμαρτυρόμενοι συγχρόνως
για την καταπίεση που υφίστανται τα «αγνά αυτά παλικαράκια» επειδή δεν τα αφήνουν
να κάψουν και να γκρεμίσουν περισσότερα ιστορικά μνημεία ή περιουσιακά λοιπά στοιχεία
Δημοσίου και ιδιωτικά, οι ιδιοκτήτες των οποίων τα είχαν αποκτήσει με καθημερινή
βιοπάλη και με αφάνταστες στερήσεις.
Και αυτός ο «εχθρός του λαού» είναι εκείνο το παιδί της γειτονιάς μας που αγωνιούσε και
προσδοκούσε ένα καλύτερο μέλλον ζωής του. Και τώρα που φόρεσε τη στολή του
αστυνομικού οργάνου τάξεως και με μισθό πείνας έγινε ο αντιπαθής, ο εχθρός μας, ο
κακός και «αχώνευτος μπάτσος του κερετά» από τον οποίο όμως - αν μας συμβεί κάτι
κακό- όλοι μας ζητούμε βοήθεια και προστασία, ακόμη και αυτοί οι γνωστοί άγνωστοι
κουκουλοφόροι.
Κρίμα που μια χούφτα αναρχικών στοιχείων αναστατώνουν ολόκληρο Κράτος και τα
αρμόδια Πολιτικά Πρόσωπα περί άλλων …τυρβάζουν.
Αγαπητοί φίλοι αστυνομικοί οιουδήποτε βαθμού. Ως νομοταγής Έλληνας πολίτης σας
παρακαλώ, στις όποιες εναντίον σας άδικες επιθέσεις διά λόγων και έργων, κρατείστε την
ψυχραιμία σας και συνεχίστε την εκτέλεση των καθηκόντων σας( αποστολή ΣΑς θα την
έλεγα), παρέχοντας-ακόμη και με την εμφάνισή σας- την όποια σε μας προστασία.
Η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών είναι με το μέρος σας!!!
Δημοσιεύτηκε στον «Ταχυδρόμο» & «Ροδιακή» 22-2 « 1-3-2017 αντίστοιχα.

