
02
/2
01
6

.

migada71.wordpress.com

10
/2

01
8

Όταν σβήσουν τα φώτα της δη-
μοσιότητας, η δολοφονία του Ζακ Κωστό-
πουλου από μαφιόζους μαγαζάτορες και 
μπάτσους του Α.Τ. Ομόνοιας θα καταχωρηθεί, 
κατά τα συνήθη, σαν άλλη μία μεμονωμένη πε-
ρίπτωση «αστυνομικής αυθαιρεσίας», «παρα-
λογισμού» ή «κανιβαλισμού». Φυσικά είναι ήδη 
αποσυνδεδεμένη από την προηγούμενη παρό-
μοια δολοφονία μέσα στον ίδιο μήνα, με δράστες 
τους αστυνομικούς του Α. Τ. Ομόνοιας, και από όλες 
τις δολοφονίες στο κέντρο της Αθήνας τα προηγού-
μενα χρόνια.

Η μακρά λίστα της περιέργως υψηλής θνησιμότητας 
πέριξ της Ομόνοιας είναι το αναμενόμενο αποτέλεσμα 
μιας πολυετούς εκστρατείας από τους μηχανισμούς της 
δημόσιας τάξης, τα μμε και όλα τα πολιτικά κόμματα, με 
θέμα την «ανομία» και «εγκληματικότητα» στο κέντρο της 
Αθήνας. Στο πλαίσιο αυτής της εκστρατείας, ένας ολό-
κληρος κόσμος της εργατικής τάξης που μάχεται να επι-
βιώσει στο κέντρο της μητρόπολης βαφτίστηκε «πρό-
βλημα». Οι χρήστες «πρόβλημα». Οι οροθετικές «πρό-
βλημα». Οι εκδιδόμενες «πρόβλημα». Οι μετανάστες 
«πρόβλημα». Οι γκέι και οι τρανς στα πάρκα και τις 
πλατείες «πρόβλημα». 

Προϊόν της εκστρατείας ήταν η ένστολη κατάληψη 
του κέντρου της Αθήνας, μέσω της ισχυροποίησης 
μιας φασιστικής συμμαχίας, με ή χωρίς σβάστικα. 
Είναι η συμμαχία μεταξύ αστυνομίας, μαφίας, μαγα-
ζατόρων και ιδιοκτητών, που αποκομίζει  εδώ και 
δεκαετίες άμεσα ή έμμεσα οφέλη από το εμπόριο 
ναρκωτικών, την πορνεία και κάθε περιοχή εκμε-
τάλλευσης της εργασίας που υπάγεται στον έλεγχο 
του εγκληματικού κεφαλαίου. Ετούτη η δολοφονι-
κή συμμαχία νομιμοποιείται εδώ και χρόνια από 
όλους τους νοικοκυραίους οπαδούς του δόγματος 
«τάξη και ασφάλεια», λειτουργεί ανενόχλητη και 
ανεξαρτήτως κυβέρνησης, καθώς πρώτα και κύ-
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ρια η λειτουργία της είναι πειθαρχική. Από το Α.Τ. 
του Αγίου Παντελεήμονα που σε συνεργασία με 

μαφιόζους χιτμεν της Χρυσής Αυγής οργάνωνε 
πογκρόμ, μέχρι το διαβόητο Α.Τ. Ομόνοιας και 

τα μαγαζιά-βιτρίνα της μαφίας στην Ομόνοια, 
η συμμαχία αυτών των καθαρμάτων εξασφα-

λίζει ότι ο πάτος της εργατικής τάξης θα το 
βουλώνει.  

Οι δολοφόνοι του Ζακ Κωστόπουλου 
είναι ένας προς ένας άξιοι εκπρόσωποι 

του συμπλέγματος μαφίας-δημόσιας 
τάξης-φασισμού (με ή χωρίς σβάστι-
κα) που λυμαίνεται εδώ και χρόνια το 
κέντρο της Αθήνας. Και το σύμπλεγμα 
αυτό δείχνει αποφασισμένο να αφήνει 
πτώματα πίσω του. Στοχεύει την υποτι-
μημένη μέχρις εσχάτων εργατική τάξη, 
με τις πολυάριθμες φυλές, τις πολυποί-
κιλες σεξουαλικότητες αλλά και τις καθη-
μερινές, υπόκωφες ή μη αντιστάσεις της. 

Οι δολοφονίες αυτές μας πονούν και είναι 
πληγές στο συλλογικό μας σώμα. Από την 
άλλη, μας θυμίζουν ότι με τους νεκρούς της 
τάξης μας μοιραζόμαστε κοινούς εχθρούς. 
Σιχαινόμαστε το δόγμα «της τάξης και της 
ασφάλειας», μισούμε τους μπράβους, αηδιά-
ζουμε με τους ρουφιάνους, τους ρατσιστές και 
τους «ευυπόληπτους οικογενειάρχες». Ισχυρά 
κίνητρα αυτά, για να μην ξεχνάμε και να προ-
χωράμε.


