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Πριν περίπου έναν μήνα, συγκεκριμένα στις 21 Σεπτεμβρίου, video περαστικού
κατέγραψε 8 αστυνομικούς να πατούν στα πόδια, στον λαιμό, να κλωτσούν και να τραβούν
τα χέρια του αιμόφυρτου εκείνη τη στιγμή Ζακ Κωστόπουλου. Λίγη ώρα αργότερα έσυραν
τον 33χρονο στο πεζοδρόμιο της οδού Γλάδστωνος και του έβαλαν χειροπέδες για να
μεταφερθεί νεκρός στο νοσοκομείο. Ο πρόεδρος της Ένωσης αστυνομικών υπαλλήλων
Αθηνών μιλώντας ΑΝΤ1 είπε ορθά κοφτά: «Σ’ όποιον αρέσει».
Στις 12 Οκτωβρίου
ο λογαριασμός της ελληνικής αστυνομίας στο Twitter μας ενημέρωσε πως αστυνομικός
σκύλος (γερμανικός ποιμενικός στη ράτσα) έτρεξε σε αγώνα μαζί με τον συνοδό του στο
Santorini Experience, «προάγοντας τον υγιή αθλητισμό». Και μπράβο του. Το κακό στην
υπόθεση είναι ότι ο γλυκύτατος – κατά τα άλλα – σκύλος ονομάζεται Αδόλφος. Ναι,
Αδόλφος.
Πηγές από την αστυνομία διέρρευσαν ότι αυτό ήταν το όνομα που του δόθηκε από την
ουγγρική αστυνομία, η οποία έκανε δώρο τον σκύλο στην αντίστοιχη ελληνική. Και επειδή
δεν αλλάζεις, σωστά, όνομα στον σκύλο, επέλεξαν να το κρατήσουν. Κι άντε έστω ότι είναι
έτσι, οι διαχειριστές του λογαριασμού της αστυνομίας αποφάσισαν ότι πως ένας σκύλος με
αυτό το όνομα μπορεί να διαφημίσει τη δράση της από τα κοινωνικά δίκτυα; Μάλλον κάτι
κάνουν λάθος.

Την ίδια μέρα εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Και πάλι μπράβο
στην αστυνομία, μόνο που μεταξύ των συλληφθέντων είναι και δύο αστυνομικοί.
Εκμεταλλευόμενοι την ιδιότητά τους, οι δύο αυτοί αστυνομικοί παρείχαν σε μέλη της
συμμορίας πληροφορίες υπηρεσιακού χαρακτήρα όπως στοιχεία ταυτότητας ιδιοκτητών
αυτοκινήτων, καταδιωκτικά έγγραφα κ.λπ.για τη διευκόλυνση της δράσης τους.

Και ερχόμαστε στο τελευταίο περιστατικό, στο οποίο ένας αστυνομικός ξυλοκοπήθηκε
και κρατήθηκε όμηρος από Πακιστανούς σε ένα διαμέρισμα στη Νίκαια. Μόνο που όπως
αποδεικνύεται ο εν λόγω αστυνομικός (ο οποίος ήταν εκτός υπηρεσίας) δεν πήγε στο
διαμέρισμα μετά από καταδίωξη, όπως ο ίδιος είπε, αλλά για να ληστέψει. Για να τους
πάρει χρήματα και λαθραία τσιγάρα. Ο αστυνομικός συνελήφθη για ληστεία κατά
συναυτουργία, καθώς στο περιστατικό εμπλέκονται άλλα τρία άτομα.

Όλα αυτά συνέβησαν μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα και οπωσδήποτε προκαλούν
προβληματισμό σε όλους τους κανονικούς ανθρώπους. Πώς μπορεί να γίνουν οι
απαραίτητες τομές και να μπει τέλος σε όλα αυτά δεν ξέρω. Υπάρχει τμήμα Εσωτερικών
Υποθέσεων. Ας λάβει τα μέτρα του…
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