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Ο Ν.Tody πέφτει νεκρός από 9 σφαίρες μπάτσων στις 16/2 στον

Βύρωνα. Τον πέρασαν για ληστή και τον δολοφόνησαν. Ο αρχηγός της
αστυνομίας μίλησε για μεγάλη επιτυχία. Ενώ ο υπουργός τους μάς
έκανε ξεκάθαρο πως ο πόλεμος κατά του εγκλήματος θα έχει και
παράπλευρες απώλειες και αν μας αρέσει. Γι'αυτό και δεν μίλησε για
“λάθος”, αλλά αντ'αυτού, προτίμησε να μιλήσει για “πόλεμο”. Αν
είμαστε μια πόλη υπό πολιορκία “λογικό”, μας λένε, δεν είναι να
πεθαίνουν και άμαχοι; Στρατιωτικοποίηση της καθημερινότητας ονο-
μάζεται αυτό. Ένστολοι και μη, αλλά πάντα ένοπλοι, θα έχουν το
δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν, όπου θέλουν και κανείς δεν θα τους
ζητάει το λόγο.

Και μετά ησυχία. Σιγή ασυρμάτου.

Στις 27/2 μια διαδήλωση σπάει την ησυχία. Η ησυχία ήταν του
νεκροταφείου. Οι μπάτσοι δεν μπορούσαν να ανεχθούν κάτι τέτοιο,
γι' αυτούς Βύρωνας μπορεί να σημαίνει μόνο, θάνατος και σκυμμένο
το κεφάλι.

Δακρυγόνα μέσα στις πολυκατοικίες. Ξύλο αδιακρίτως. Στημένες
κατηγορίες.

Ξέρουμε πως είναι πολλοί αυτοί, στις ίδιες τις γειτονιές μας, που
θέλουν την αστυνομική κατοχή γιατί φυλάει τα συμφέροντά τους.
Ζητάνε δηλαδή από την αστυνομία “μηδενική ανοχή”. Κάτι που σημαί-
νει ότι δεν έχουν πρόβλημα με το να δολοφονηθούν και μερικοί γεί-
τονές τους από τους μπάτσους.

Όμως σε αυτή την κοινωνία, αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή υπάρχουν
αρκετοί που όταν ακούνε τέτοιες “ομορφιές” καταλαβαίνουν πάρα
πολύ καλά και τι ακριβώς σημαίνουν, υπάρχουν αρκετοί που μισούν
τους μπάτσους, ενώ ταυτόχρονα καταλαβαίνουν ποια είναι η δουλειά
τους. Και, φυσικά, δουλειά τους δεν είναι ο “πόλεμος κατά του
εγκλήματος”, γιατί οι ίδιοι οι μπάτσοι, το ίδιο το κράτος είναι πια το
έγκλημα. Προφανώς, ο καθένας από αυτούς έχει και τους δικούς του
ταξικούς λόγους για να μισεί την αστυνομία. 
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