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Μια ταξική δολοφονία που δεν έγινε μονόστηλο 

& οδηγίες ξεπλύματος σε αριστερο-ακροδεξιούς καιρούς

Δε πιστεύω όπως κάποιες 

πως η ψήφος είναι ένα μέσο. 

Πολύ περισσότερο φοβάμαι 

πως είναι μόνο η αρχή. 

Έτσι πρέπει να κάτσω ν’ αξιολογήσω 

να σε κοιτάξω και να ρωτήσω: 

Πού θα είσαι 

όταν έρθουν;

Δεν θα έρθουν 

ως όχλος που ξεχύνεται 

στους δρόμους 

αλλά γρήγορα και σιωπηλά 

θα μπουν στα σπίτια μας 

να ξορκίσουν το κακό 

τη μη κανονικότητα 

την πουστιά 

την ανωμαλία 

απ’ ανάμεσό τους.

Πού θα είμαστε όλοι εμείς 

όταν έρθουν; 

Γιατί θα έρθουν.

Με όση νηφαλιότητα διαθέτουμε, αφού η δολοφονία μας προκάλεσε και φόβο 
και θυμό, κάναμε μια ανασκόπιση των τοποθετήσεων που έγιναν στη δημόσια 
σφαίρα. Επικεντρωθήκαμε κυρίως στα καθεστωτικά ΜΜΕ και όχι σε συζητήσεις 
που γίνονται μέχρι και σήμερα εντός του αντιεξουσιαστικού κινήματος, οι οποί-
ες θα κριθούν σε βάθος χρόνου. Από την ανασκόπηση προκύπτει ξεκάθαρα ότι 
το κράτος και οι εκφραστές του επιδίωξαν τη διαμόρφωση της συλλογικής μας 
μνήμης, πράγμα που θα τους είναι χρήσιμο για τα επόμενα χρόνια. Για παράδειγ-
μα, κεντρική στη συζήτηση ήταν η γνωστή προπαγάνδα για «το πρόβλημα» των 
χρηστών και της εκληματικότητας, παρέα με την ενίσχυση της αστυνόμευσης 
στο κέντρο της Αθήνας. Επίσης, υποστηρίχθηκε ότι οι αστυνομικοί που σκότω-
σαν το Ζακ αποτελούσαν κακές εξαιρέσεις στο κατά τα άλλα ανθρώπινο πρόσω-
πο της αστυνομίας. Φάτσα φόρα στο διάλογο βρέθηκε και η γνώριμη φιγούρα 
του «αγανακτισμένου πολίτη», η νομιμοποίηση της βίας προς υπεράσπιση των 
συμφερόντων του, αλλά και η άποψη ότι στην Ομόνοια θα μπορούσε να δολο-
φονηθεί οποιοσδήποτε πολίτης. Όμως δεν δολοφονείται στην Ομόνοια «οποιοσ-
δήποτε πολίτης» από «οποιονδήποτε ιδιώτη». Προκειμένου να εξηγήσουν την 
μη-τυχαιότητα του γεγονότος, πολλοί έριξαν τις ευθύνες στο θύμα: «μα κι αυτός 
τι έκανε εκεί;», «ήταν όντως χρήστης;», «μήπως όντως λήστεψε;», υπονοώντας ότι 
είναι νόμιμη η βία προς όσους ζουν την καθημερινότητά τους στην Ομόνοια. Κά-
ποιοι μάλιστα ικανοποιήθηκαν με τα αρνητικά αποτελέσματα των τοξικολογικών 
εξετάσεων, σφραγίζοντας έτσι την παραπάνω άποψη. Άλλοι πάλι, προκειμένου να 
αποφύγουν να εξηγήσουν τη μη- τυχαιότητα του γεγονότος, μίλησαν για «κοινω-
νικό κανιβαλισμό» και για «το φόβο για το διαφορετικό». Σε όλες τις περιπτώσεις 
απουσίασε από τη συζήτηση το προφανές: το χέρι των φασιστών και της αστυνο-
μίας σηκώθηκε επειδή τον κατέταξαν ως εχθρό λόγω της τάξης του, του σεξουα-
λικού προσανατολισμού του και της υποτιθέμενης χρήσης.

Η Ομόνοια δεν είναι μια κλασική γειτονιά της Αθήνας. Πόσο μάλλον το Α.Τ. 
που εποπτεύει την περιοχή. Το τμήμα είναι μέρος της ραχοκοκαλιάς ενός μηχανι-
σμού υποτίμησης στο κέντρο της Αθήνας εδώ και δεκαετίες. Από τις αρχές του ’90 
στην περιοχή στοιβάχτηκαν οι Αλβανοί εργάτες και εργάτριες που έρχονταν στην 
Ελλάδα. Από εκεί τους έπαιρναν τα αφεντικά για δουλειά και εκεί οι αστυνομία 
τους μάθαινε τι σημαίνει ελληνική φιλοξενία. Περνώντας τα χρόνια, το οργανω-
μένο έγκλημα διογκώθηκε και το 1997 ήρθε στη δημοσιότητα (ένα από τα πολλά 
«σκάνδαλα») ότι το Α.Τ. Ομόνοιας έπαιρνε κάτι εκατομύρια από τη συνεργασία 
με νταβατζήδες για την έκδοση ανήλικων μεταναστριών1. Η λαμπρή ιστορία 
αστυνομικής διαχείρισης της παρανομοποιημένης εργασίας συνεχίζεται μέχρι 
και σήμερα, και μάλιστα με πιο ευφάνταστες προσθήκες. Τα ενεχυροδανειστή-
ρια που συνεχώς πολλαπλασιάζονται σπρώχνουν ρευστό σε όσους έχουν κάτι να 
«σκοτώσουν» εν καιρώ κρίσης και δίνουν μηνιαία αναφορά στο Α.Τ. της περιοχής. 

Pat Parker, Where Will You Be, 1978

Ζακ: 
το άρθρο αυτό γράφεται δύο 

μήνες μετά τη δολοφονία 
του Ζακ Κωστόπουλου στην 
Ομόνοια. Οι απόψεις για το 

τι συνέβη, πώς ακριβώς συνέβη, γιατί 
δολοφονήθηκε, ποια ήταν η Zackie, έ-
δωσαν και πήραν. Ο δημόσιος διάλο-
γος μπορεί να έχει κοπάσει, αλλά εί-
ναι νωρίς για συμπεράσματα. Τα οφέ-
λη που αποκόμισαν από τη διαχείρι-
ση της δολοφονίας οι εμπλεκόμενοι 
φονιάδες στην υπόθεση, δηλαδή η α-
στυνομία, η μαφία και οι φασίστες ιδι-
οκτήτες, θα εξαργυρωθούν τα επόμε-
να χρόνια. Παρόλα αυτά, καταθέτου-
με κάποιες πρώτες σκέψεις γύρω από 
το πώς το ελληνικό κράτος και οι σύμ-
μαχοί του συμμετείχαν στη δολοφονία 
και πώς εκμεταλλεύτηκαν τον θάνατο 
του Ζακ για την πολιτική τους ατζέντα. 

Η εκπληκτική ετοιμότητα των 
εμπλεκόμενων φορέων στη δολοφο-
νία να διεξάγουν αυτόν το δημόσιο 
διάλογο συνηγορεί στο ότι η δολοφο-
νία δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Δεν 
υπονοούμε φυσικά κάποια θεωρία συ-
νομωσίας. Οι αιτίες ήταν εκεί πριν το 
λιντσάρισμα, όπως και οι φορείς, τόσο 
ως φυσικά πρόσωπα όσο και ως ομά-
δες συμφερόντων. Η δολοφονία αυτή 
ήταν κρίκος μιας αλυσίδας επιθέσεων 
και μιας σειράς δολοφονιών που, από 
το 1990, έχουν ως σκοπό να πειθαρ-
χηθεί και να υποτιμηθεί ακραία ένα 
μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού στο 
κέντρο της Αθήνας. Κατηγορηματικά 
αρνούμαστε να δεχτούμε ότι ήταν ένα 
μεμονωμένο περιστατικό, μία εξαίρε-
ση στην καθημερινότητα της πόλης.
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Παράλληλα, οι ρητορικές περί καθαρού κέντρου έχουν οργιάσει από το 2010 και 
μετά, με το πολυπόθητο σχέδιο «εξυγίανσης» του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. 
Τα τραπεζάκια, οι καφετέριες, οι αγοραπωλησίες κτιρίων και τα μεγάλα μπάνερ 
με την ελληνική σημαία είναι μια ηχηρή δήλωση παρουσίας του κράτους και των 
αφεντικών που ελέγχουν την περιοχή. Σε ανακοίνωση των εργαζομένων της μο-
νάδας απεξάρτησης «18 ΑΝΩ», κάποιοι από τους οποίους είναι και οι ίδιοι πρώην 
χρήστες, διαγράφεται ξεκάθαρα αυτό το πλέγμα συμφερόντων στην περιοχή:

«Η δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου δεν είναι ένα μεμονωμένο τραγικό συμβάν 
στο κέντρο της πόλης, αλλά έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς βίαιων και κάποιες 
φορές μαφιόζικων πρακτικών, από θεσμικά όργανα, κυκλώματα της αστυνομί-
ας και συχνά από «κανονικούς» πολίτες, ενάντια σε ευάλωτες ή/και διαφορετικές 
κοινωνικές ομάδες (πρόσφυγες, άστεγους, τοξικομανείς, ομοφυλόφιλους, ψυχι-
κά πάσχοντες κ.λπ.) [...]. Εκφράζουμε την οργή μας για τους κλεπταποδόχους και 
τους ενεχυροδανειστές, τους υποτιθέμενους μεσίτες και μεσάζοντες, τα κυκλώμα-
τα της αστυνομίας που προστατεύουν ή/και οργανώνουν τη διακίνηση ναρκω-
τικών και την εξαναγκαστική πορνεία, τις φαρμακευτικές εταιρείες που πριμοδο-
τούν πάνω στην τοξικοεξάρτηση. Ολα αυτά δεν είναι κάποιο απόρρητο που σι-
γοψιθυρίζεται στους κύκλους μας. Ολοι τα ξέρουν, αλλά τα θεωρούν δεδομένα».2

Η συγκάλυψη των φορέων που εμπλέκονται στη δολοφονία είναι πρωτίστως 
πολιτική και δευτερευόντως νομική. Τα δύο φυσικά συνδέονται. Η απόκρυψη της 
πολιτικής διάστασης, δηλαδή των συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στην 
Ομόνοια, συσκοτίζει τα κίνητρα των δολοφόνων. Ακόμη δηλαδή και αν κάποιοι 
περιμένουν απονομή δικαιοσύνης από τους έλληνες δικαστές, αυτός σίγουρα δεν 
είναι ένας τρόπος που οδηγεί σε θετική έκβαση. Εννοούμε με αυτό ότι το λιντσάρι-
σμα του Ζακ ήταν η συνέχεια των πολλών, αόρατων και καθημερινών ξυλοδαρμών 
και ενίοτε δολοφονιών του ευάλωτου κομματιού της εργατικής τάξης, το οποίο για 
χίλιους δυο λόγους ζεί μια σκληρή καθημερινότητα στην πλατεία Ομόνοιας. Αυτοί 
οι χίλιοι δυο λόγοι έμειναν στο απυρόβλητο: η οργάνωση της εργασίας των μετα-
ναστών από μαφίες, η σεξουαλική εργασία γυναικών και αγοριών, η διακίνηση ναρ-
κωτικών επίσης ελεγχόμενη από μαφίες. Το σύμπλεγμα των φασιστών, ιδιοκτητών 
και μαφίας της περιοχής κρατήθηκε, όπως συνηθίζεται, στο σκοτάδι, και φυσικά 
δεν εμπεριέχεται στη δικογραφία. Ίδιας κάλυψης έτυχε και ο διαχρονικός ρόλος 
εποπτείας και καταστολής που έχει η αστυνομία στην Ομόνοια, και ιδιαίτερα το συ-
γκεκριμένο Α.Τ. Η πραγματική αιτία της δολοφονίας κρατήθηκε μακριά από τους 
προβολείς της δημοσιότητας, μέχρι και σήμερα. Αντίθετα, σχολιάστηκαν με μεγάλη 
επιμονή η εγκληματικότητα και «η αξία της περιουσίας», ενώ οι πιο προοδευτικοί μί-
λησαν γενικώς και αορίστως για την «αξία της ανθρώπινης ζωής». Είναι φως φανάρι 
ότι οι δολοφόνοι του Ζακ, όπως και δεκάδων άλλων που έχουν βρεθεί στη θέση του, 
είναι ένα από τα πιο προστατευμένα κομμάτια του ελληνικού κράτους.

Οδηγίες για την κατασκευή εγκληματιών

Η Ομόνοια είναι ένα κατεξοχήν παράδειγμα περιοχής της Ελλάδας όπου έχει χτι-
στεί ο μύθος περί εγκληματικότητας της εργατικής τάξης. Η τακτική αυτή των α-
φεντικών ξετυλίχθηκε σε όλο της το μεγαλείο τις πρώτες ώρες μετά τη δολοφονία 
του Ζακ. Τα διαδικτυακά πόρταλ και τα ΜΜΕ έγραψαν (οι υπογραμμίσεις δικές μας):

«Ληστής πήγε να κλέψει και σκοτώθηκε – Ο άτυχος άνδρας επιχείρησε να 
πραγματοποιήσει ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στην Ομόνοια. Ο ληστής  
τραυματίστηκε σοβαρά από τα θραύσματα της τζαμαρίας του μαγαζιού, 
την οποία και έσπασε προκειμένου να φύγει όσο το δυνατόν συντομότε-
ρα από το μαγαζί. Χτυπήθηκε από σπασμένα τζάμια και παρουσίασε έντο-
νη αιμορραγία.»3

«Ληστεία-θρίλερ με τραγική κατάληξη στο κέντρο της Αθήνας μέρα μεσημέρι 
μπροστά στα έκπληκτα μάτια δεκάδων κατοίκων, καταστηματαρχών αλλά και 
περαστικών. Σε κατάσταση αμόκ ο επίδοξος δράστης αρχίζει να σπάει το κα-
τάστημα. [...] Πήρε τον πυροσβεστήρα και έσπασε τη τζαμαρία και βγήκε από 
κάτω με αποτέλεσμα να χαρακωθεί βγαίνοντας και να έχει καταλήξει.»4 

Ας σταθούμε λίγο σε αυτή την αφήγηση, η οποία εν πολλοίς λέει ότι ο Ζακ... 
αυτοκτόνησε. Είναι οι ώρες πριν το κράτος, οι δολοφόνοι και τα ΜΜΕ έρθουν 
αντιμέτωποι με το γεγονός ότι ο Ζακ είχε κοινότητα. Οι ώρες της ανωνυμίας του 
έχουν σημασία γιατί δείχνουν πεντακάθαρα τι επιφυλάσσεται συνήθως σε όσους 
είναι ανώνυμοι στην Ομόνοια. Η αντιμετώπισή του ήταν η ίδια με αυτή που χρό-
νια τώρα εφαρμόζεται στους μετανάστες: κατασκευή ιστοριών με ληστείες, ψυρί-
σματα, μέχρι και βιασμούς  ελληνίδων κατά κόρον από μετανάστες, προκειμένου 
να κινητοποιηθούν και να δικαιολογηθούν ρατσιστικές επιθέσεις. Τα τηλεοπτικά 
κανάλια μετέδωσαν αυτούσια τη ρατσιστική αφήγηση (δηλαδή την ιστορία που 
διέδωσε ο δολοφόνος λίγο μετά το λιντσάρισμα), η οποία έγινε πιστευτή αφού 
εκτυλίχθηκε στην πλατεία Ομόνοιας, όπου «όλοι ξέρουμε τι συμβαίνει». Η υπό-
θεση όδευε ολοταχώς στα αζήτητα, καθώς η αναφορά του συμβάντος ανέφερε 
απλά τοξικομανή που κατέληξε κατά τη διάρκεια ληστείας και συντάχθηκε από το 
άσχετο Α.Τ. Κυψέλης, και όχι από το αρμόδιο Α.Τ. Ομόνοιας5. Ο Πάνος Καμμένος 
το είπε λίγο πιο κομψά από τους μπάτσους: «Ένας άνθρωπος υπό την επήρεια 
ναρκωτικών προβαίνει σε μια παράνομη πράξη για να εξασφαλίσει τη δόση του. 
Δεν υπάρχει κανένας έλληνας που να μην αντιδράσει όπως αντιδράσαμε όλοι».6 
Ο ταξικός ρατσισμός ξεχειλίζει: η ληστεία θεωρήθηκε αδιαμφισβήτητη, γιατί τι άλλο 
κάνουν οι φτωχοί, οι χρήστες και οι ανώμαλοι; Κλέβουν, διεφθείρουν και φυσικά... μα-
χαιρώνουν! Πειστικό το σκηνικό με το μαχαίρι, το ‘χουμε δει κι άλλες φορές. Πάντως 
το φύτεμα του μαχαιριού μέσα στο κοσμηματοπωλείο7 δεν είναι δα και κάτι που 
σκέφτεται να κάνει ένας απλός περαστικός, αλλά μάλλον φασίστες και μπράβοι 
με εμπειρία. Σε κάθε περίπτωση, η αφήγηση της ληστείας και της «κατάστασης 
αμόκ» ήταν η μαγική συνταγή για να γίνει το θύμα εγκληματίας.

Το ποιος τελικά θα φορτωνόταν το θάνατο του «εγκληματία» ήταν ένα ζητούμε-
νο, οπότε η αστυνομία που είναι κράτος έκανε τα κουμάντα της. Αν παρακολουθή-
σει κανείς στενά το δημοσιογραφικό ρεπορτάζ θα δει ότι η έγγραφη αναφορά των 
μπάτσων του Α.Τ. Κυψέλης την ίδια τη μέρα της δολοφονίας δεν ανέφερε καθόλου 
τους μαγαζάτορες, ούτε ξυλοδαρμό8. Άρα την ημέρα της δολοφονίας οι μπάτσοι 
ακολούθησαν την κλασική διαδικασία που επιφυλάσσουν για «το περιθώριο» και 
κατασκεύασαν το σκηνικό «εγκληματίας-αμόκ-ατυχία-κόπηκε μόνος του». Τη δεύ-
τερη μέρα όμως (όταν είχε φανεί ότι ο Ζακ είχε φίλους που μπορούν και μιλάνε), 
το Α.Τ. Ομόνοιας εμφάνισε σε έγγραφη αναφορά τους δύο κατηγορούμενους, λέ-
γοντας μάλιστα ότι ο κοσμηματοπώλης Δημόπουλος «τον χτύπησε στην κρανιοε-
γκεφαλική χώρα». Κοινώς, η αστυνομία αποφάσισε να παραδώσει τους έως τότε 
φυσικούς συμμάχους της, τους δυο καταστηματάρχες, ώστε να πέσει η ίδια στα μα-
λακά. Μέχρι σήμερα μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι, όντως, έπεσε στα μαλακά. 
Όχι μόνο οι μπάτσοι που εμφανώς από όσα είδαμε στο βίντεο τον σκότωσαν δεν 
βρίσκονται κατηγορούμενοι στη δικογραφία, αλλά υπάρχουν και άλλα πρόσωπα 
που βρίσκονται υπό την απόλυτη προστασία του κράτους. Για παράδειγμα, υπάρχει 
ο «τύπος με το κίτρινο μπλουζάκι» που μανουριάζει στο Βενέτη με τον Ζακ και δίνει 
οδηγίες στους ΔΙΑΣ, ο οποίος παρότι η φάτσα του φιγουράρει στο ένα μέτρο από 
την κάμερα παραμένει ανώνυμος, αφού η αστυνομία όταν ρωτήθηκε για το όνομά 
του από τον Ανακριτή απάντησε ότι «δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί». Δε θα εκπλησ-
σόμασταν αν ήταν ένας από τους δεκάδες ασφαλίτες της Ομόνοιας που πλουτίζει 
κάνοντας δουλίτσες εκεί γύρω, και άρα αναμένει από τις «αδερφές και τα πρεζάκια» 
να στέκονται σούζα. Θα άκουσε κανα-δυο καλιαρντά και μετά άρχισαν τα αντίποινα. 
Εγκληματίας γίνεσαι για το τίποτα στην Ομόνοια αν δεν είσαι φίλος της αστυνομίας.

Η δολοφονία δεν ήταν ένα τυχαίο ή μεμονωμένο περιστατικό. Ο Ζακ βρίσκεται 
τρίτος στη σειρά των δολοφονιών που έχουν αποσιωπηθεί στα πέριξ της Ομόνοι-
ας τον τελευταίο χρόνο. Ένα μήνα πριν από αυτόν, το Σεπτέμβρη που μας πέρα-
σε, ξυλοκοπήθηκε από την αστυνομία σε ξενοδοχείο στη Βερανζέρου 47χρονος 
εξαρτημένος που μετά κατέληξε μέσα στο Α.Τ. Ομόνοιας9. Επίσης, τον περασμένο 
Δεκέμβρη, μια 28χρονη ρομά πέθανε «υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες» μέσα στις 
τουαλέτες του Α.Τ. αφότου πήγε εκεί για να δηλώσει μια απλή απώλεια ταυτότη-
τας. Οι ιατροδικαστές απέκλησαν εγκληματική ενέργεια μέσα σε 24ώρες από τη 
νεκροψία βγάζοντας λάδι το Α.Τ. Για τον Ζακ αντίστοιχα, το πόρισμα λέει ότι «δεν 
έφερε κακώσεις που να δικαιολογούν από μόνες τους τον θάνατο». Υπάρχει μια 
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ενιαία πρακτική των ιατροδικαστών για τις κρατικές δολοφονίες όχι μόνο στην 
Ομόνοια, αλλά και όπου αλλού γίνονται. Για παράδειγμα, ένας από τους τρεις ια-
τροδικαστές στην υπόθεση του Ζακ, ο Σωκράτης Τσαντίρης, ήταν μάρτυρας υπε-
ράσπισης της Χ.Α. για την υπόθεση της επίθεσης των φασιστών στο στέκι «Αντί-
πνοια» στα Πετράλωνα το 200810. Η δεύτερη, η Σουλτάνα Μαριανού, έβγαλε λάδι 
αστυνομικό που δολοφόνησε τη γυναίκα του το 200611. Το σύμπλεγμα ιδιοκτητών, 
μαφίας και αστυνομίας είναι λοιπόν προστατευμένο και από κρατικούς λειτουρ-
γούς που συνδράμουν όταν κριθεί απαραίτητο.

Η δολοφονία δεν θα είχε περάσει στη σφαίρα της δημοσιότητας εάν ο Ζακ 
δεν ανήκε στη ντραγκ και γκέι κοινότητα και αν αυτή δεν αντιδρούσε και δεν 
υπερασπιζόταν την αξιοπρέπειά της. Η υπόθεση αφορά στην τελική ένα μεγά-
λο ευάλωτο κομμάτι της εργατικής τάξης. Όλους και όλες όσες παρανομοποιεί-
ται η ζωή και η εργασία τους στο άτυπο στρατόπεδο συγκέντρωσης που είναι η 
Ομόνοια και άλλες περιοχές της Αθήνας: γκέι, εκδιδόμενες, οροθετικές, χρήστες. 
Όλους όσους το κράτος δε θα διστάσει να προορίσει για θάνατο προς πειθάρχη-
ση των υπολοίπων. Η εγκληματοποίηση έχει διττό χαρακτήρα. Από τη μία, επι-
τρέπει στα αφεντικά να εντάσσουν το πιο ευάλωτο αυτό κομμάτι σε παράνομους 
ή μη κύκλους εργασιών για να πλουτίζουν. Από την άλλη, το καθιστά αντικείμε-
νο της προπαγάνδας περί «προβλήματος» στο κέντρο της Αθήνας και συχνά το 
προορίζει προς «παραγωγική εξόντωση». Αυτό ήθελε να πετύχει και η κατασκευή 
του Ζακ ως εγκληματία τις πρώτες ώρες μετά τη δολοφονία: ότι ο άγνωστος έως 
τότε 33 χρονος θα κατατασσόταν στο υποτιμημένο κομμάτι της κοινωνίας που ο 
θάνατός του είτε περνάει απαρατήρητος είτε δεν έχει κανέναν να αντιδράσει για 
λογαριασμό του. Οι δολοφόνοι του όχι μόνο δε τον φοβήθηκαν, όπως ισχυρίστη-
καν, αλλά ήταν σίγουροι ότι δε θα τους κόστιζε και τίποτα. Οι κουμανταδόροι της 
Ομόνοιας έχουν εκπαιδευτεί χρόνια τώρα στις πλάτες των μεταναστών και των 
εκδιδόμενων γυναικών και αγοριών για το πώς να καθαρίζουν με το πρόβλημα 
του «περιθωρίου». Γι’ αυτό το ραντάρ τους για τη ανωμαλία, τη φυλή και την τάξη 
είναι από τα καλύτερα. Όμως εγκληματίες δεν είναι οι γκέι και οι χρήστες, είναι οι 
μαφίες και τα αφεντικά που πλουτίζουν, εκμεταλλεύονται και δολοφονούν δεκα-
ετίες τώρα ανενόχλητοι.

Μύθοι για το ποιος έφταιξε

Μύθος #1. Όλοι φταίνε και οι μπάτσοι καλοί

Στη προσπάθεια ξεπλύματος της δολοφονίας, ο συριζα δεν έπαψε να στέλνει 
τα μηνύματά του στην ελληνική κοινωνία για το τι «θα πρέπει να γίνει». Από την 
τέταρτη κιόλας μέρα μετά τη δολοφονία, ο Τομέας Δικαιωμάτων του κόμματος 
σε ανακοίνωσή του ζήτησε από την ηγεσία «παρεμβάσεις για την πρόληψη των 
εγκλημάτων με ρατσιστικά χαρακτηριστικά και τη διαπαιδαγώγηση της κοινω-
νίας»12. Η ηγεσία απάντησε ότι συμφωνεί. Όπως έγραψε ο πρωθυπουργός στην 
απάντηση στο γράμμα της μητέρας του Ζακ: «χρειάζεται συντεταγμένη παρέμβα-
ση από την πολιτεία με στόχο τη συνολική πρόληψη του εγκλήματος αλλά κυρίως 
τη διαπαιδαγώγηση της κοινωνίας». Το μήνυμα: το έγκλημα γενικώς και αορίστως, 
και όχι οι εγκληματίες που δολοφόνησαν στην Ομόνοια, είναι το πρόβλημα (άρα 
και ο Ζακ εφόσον πήγε να ληστέψει), ενώ όλη η κοινωνία γενικώς και αορίστως 
είναι υπεύθυνη! 

Αν όλοι γενικώς φταίνε, τότε αυτοί που δολοφόνησαν, ειδικά συμπεριλαμβα-
νομένων και των μπάτσων, δεν είναι παρά μεμονωμένα ακραία στοιχεία: «Το ζη-
τούμενο για την ελληνική αστυνομία είναι η εξάλειψη των ακροδεξιών θυλάκων 
και της αντιδημοκρατικής και αυταρχικής νοοτροπίας που κυριαρχεί σε τμήματα 
των σωμάτων ασφαλείας,»13 υποστήριξε ο Τομέας Πολιτικών Δικαιωμάτων του 

κόμματος, απευθυνόμενος στην πολιτκή ηγεσία του... ίδιου. Και πάλι, η ηγεσία 
συμφώνησε. Δια στόματος της υπουργού ΠΡΟ.ΠΟ., Όλγας Γεροβασίλη: «Θέλω 
να τονίσω ότι δεν είναι αυτή η εικόνα της ελληνικής αστυνομίας». Την άποψη ότι 
το λιντσάρισμα μπορεί να αποτελεί σπάνια πρακτική της ελληνικής αστυνομίας 
έχουν και 37 ακαδημαϊκοί που υπέγραψαν κείμενο υποστήριξης για το Ζακ: 

«Η ευαισθησία που έχει δείξει ένα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης υπο-
γραμμίζει την απαίτηση να έρθουμε επιτέλους αντιμέτωποι με παγιωμένες 
πρακτικές βίας, καταπάτησης δικαιωμάτων και συγκάλυψης που ίσως εμφι-
λοχωρούν και εντός των θεσμικών αρχών».14 

Η παρατηρητική αναγνώστρια θα πρόσεξε την υπογράμμισή μας στη λέξη «ίσως» 
που συνοδεύει τις «πρακτικές βίας και καταπάτησης δικαιωμάτων». Μην κατηγο-
ρήσουν και το κράτος αδίκως... 

Ακόμη όμως και με αυτούς τους «μεμονωμένους κακούς αστυνομικούς» οι συ-
ριζανελ δεν έχουν αποφασίσει τι πρέπει να κάνουν. Μετά το βίντεο που έδειξε 
οχτώ από δαύτους να κλωτσάνε τον Ζακ, στο εντιτόριαλ της η Εφ.Συν. έγραψε: «Η 
χρήση βίας από την αστυνομία οφείλει να είναι πρόσφορη, αναγκαία και ανάλο-
γη». Δηλαδή λόγια δικηγόρου που διόρθωσε το εντιτόριαλ. Τις επόμενες μέρες, η 
αστυνομία βγήκε και είπε σε όλους τους τόνους ότι η βία που άσκησε ήταν «ανα-
γκαία και ανάλογη». Ο πρόεδρος των Ειδικών Φρουρών, κος Ντούμας, το εξήγησε 
με νηφαλιότητα: 

«Στο πλαίσιο της επιδίωξης να χειροπεδηθεί ένας άνθρωπος που τους έχουν 
διαβιβάσει ότι έχει διαπράξει ληστεία, προσαρμόζεται η προσήκουσα βία. 
Από το νόμο επιτρέπεται μόνο οι αστυνομικοί να ασκήσουν τέτοια βία σε αυ-
τες τις περιπτώσεις. Μια αποστολή βλέπω όλων των αστυνομικών να βάλουν χει-
ροπέδες. Βλέπει κανείς κανεναν αστυνομικό να τον βρίζει ή να τον απειλεί;»15

Και ο συνδικαλιστής κος Πάκος το εξήγησε χωρίς νηφαλιότητα: «έτσι είναι η πρα-
κτική και σε όποιον αρέσει».16 Είτε έτσι το πουν, είτε αλλιώς, το μήνυμα είναι ένα: η 
ελληνική αστυνομία δε δολοφόνησε το Ζακ, ούτε τις άλλες πριν από αυτον.

Να κάνουμε μια παρένθεση εδώ σχετικά με τα Τμήματα Αντιμετώπισης Ρατσι-
στικής Βίας, τα οποία θεσμοθετήθηκαν επί υπουργείας Δένδια το 2012, όχι επί 
συριζανελ. Στην υπόθεση του Ζακ, το Τμήμα της Αθήνας ανέλαβε το ξέπλυμα των 
κακών αστυνομικών, με υπαστυνόμο του να δηλώνει για το περιστατικό ότι ήταν 
«αποτρόπαια ανθρωποκτονία χωρίς καμία δικαιολογία»17 και ότι «αν θέλουμε να 
αλλάξει η αστυνομία πρέπει να την αγκαλιάσουμε»18. Στο Τμήμα αυτό, τρεις μέρες 
μετά τη δολοφονία του Ζακ, η κυβέρνηση προήγαγε από προϊστάμενο σε υποδι-
οικητή τον φασίστα Σπύρο Ψυχογιό, ο οποίος είχε μετατεθεί το περασμένο κα-
λοκαίρι ως «ακραίο στοιχειο»19. Εκτός από αρνητής της ύπαρξης ρατσισμού στην 
Ελλάδα20, όταν ανέλαβε ξανά τα ινία δήλωσε ότι «είναι τιμή του που διώκεται γιατί 
έχει αναρτήσει τις άγιες εικόνες και την ελληνική σημαία στο γραφείο του». Που 
βλέπει «ακροδεξιούς θύλακες» λοιπόν ο τομέας δικαιωμάτων; Διορισμένοι είναι 
οι φασίστες οι άνθρωποι επί κυβέρνησης, και δουλειά τους είναι να αποφασίζουν 
ποια επίθεση είναι ρατσιστική και ποια όχι.

Το αποτέλεσμα της συνταγής των νέων Τμημάτων είχε καταγράψει ο Συνήγορος 
του Πολίτη σε έκθεσή του μετά τους πρώτους μήνες λειτουργίας τους σε όλη την 
χώρα: «Ιδιαίτερο προβληματισμό προκαλεί η απάντηση του αστυνομικού τμή-
ματος Ομονοίας. Σύμφωνα με την εν λόγω υπηρεσία, από το αρχείο της δεν προκύ-
πτουν στοιχεία  για  ύπαρξη  περιστατικών  ρατσιστικής  βίας.  Αναφέρεται  μόνο  
μία  καταγγελία  για  άσκηση  βίας από  δύο  δημοτικούς  αστυνομικούς  άγνωστων  
στοιχείων,  η  οποία  υποβλήθηκε  στον  Εισαγγελέα».21 Ήταν το μόνο Α.Τ. την Αθήνα 
που έδωσε στατιστικά χωρίς κανένα ρατσιστικό συμβάν. 

Κανένα διάγγελμα για εξυγίανση, καμία αφήγηση περί εξαίρεσης και καμία 

Ασπόνδυλα πέταξαν τρικάκια που έγραφαν «Πρεζάκια και γκέι δεν 
είστε αναγκαίοι». Πολύ βολικό, αλλά μια χαρά αναγκαίοι είναι για να 
πλουτίζουν οι κλεπταποδόχοι και οι μαφίες της Ομόνοιας. Απλά όταν 

φτάνει ο κόμπος στο χτένι ξαφνικά «περισσεύουν».
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απόδοση ευθυνών στο «έγκλημα» δε θα μας πείσει ότι η ελληνική αστυνομία είναι 
αναγκαία για την ασφάλειά μας. Αναγκαίοι είναι πάντα και μόνο για να εξυπηρε-
τούν τα συμφέροντα των αφεντικών και των μαφιών. Και είναι προφανές ότι ήταν 
οι φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας του Ζακ. 

Μύθος #2. Νοικοκυραίοι, αγανακτισμένοι και μαφία ένα τσιγάρο δρόμος 

Στον αντίθετο πόλο του «εγκληματία» της Ομόνοιας, στέκεται ο δήθεν φιλήσυχος 
νοικοκυραίος, πάντα δήθεν απειλημένος. Η υπεράσπιση των νοικοκυραίων από 
τα περισσότερα ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων και των αριστερών, δεν μας πέρα-
σε καθόλου απαρατήρητη. Από τη σκοπιά της αριστεράς, οι νοικοκυραίοι χωρίζο-
νται σε καλούς και κακούς. Η Εφ.Συν. συγκεκριμένα είδαμε να βάζει πολύ συχνά 
τους «νοικοκυραίους» σε εισαγωγικά και να προσθέτει δίπλα το «δήθεν». Μας λέει 
δηλαδή ότι υπάρχουν οι κανονικοί νοικοκυραίοι, που είναι καλοί και ευαίσθητοι 
οικογενειάρχες (βλ. ψηφοφόροι του συριζα;) και υπάρχουν και οι «δήθεν νοικοκυ-
ραίοι», όπως οι δολοφόνοι του Ζακ, που είναι κανίβαλοι και δεν έχουν πολιτισμό. 
Αυτοί οι τελευταίοι, κατά την αριστερή αφήγηση πάντα, δεν εκπροσωπούν άξια 
τη μικρομεσαία τάξη- είναι η εξαίρεσή της, ένα κακέκτυπό της. Εμείς όμως λέμε 
ότι οι «κανίβαλοι» με τους πολιτισμένους νοικοκυραίους δεν απέχουν και πολύ, 
γιατί έχουν κοινά υλικά συμφέροντά που αποζητούν να οργανώσουν με πάροχο 
τη φτερούγα του κράτους. Οι νοικοκυραίοι διάφορων ιδεολογικών τάσεων έχουν 
σήμερα κοινές βλέψεις γιατί παίζουν στο σκληρό πεδίο υλικών σχέσεων της κρί-
σης22. Κοιτούν να αρπάξουν εις βάρος των κατώτερών τους, να διασφαλίσουν με 
κάθε κόστος τα ταξικά τους προνόμια και έτσι οι γειτονιές τους πρέπει να είναι 
καθαρές, οι μετανάστες να ζουν μακριά τους και τα παιδιά τους να μη κάνουν πα-
ρέα με τους ομοφυλόφιλους του σχολείου. Ανάλογα με το βαθμό προστασίας που 
έχουν από τους θεσμούς, αυτές οι βλέψεις εκφράζονται με διαφορετική ένταση 
και επιθετικότητα. Κάποιοι απλά συμφωνούν ότι επιβάλλεται να εκδιώχνονται τα 
πρεζάκια και οι γκέι, ενώ άλλοι συμφωνούν και να δολοφονούνται. Είναι ένα συ-
νεχές του ρατσισμού. Έτσι είναι αναμενόμενη η συνεργασία που είδαμε στη δολο-
φονία του Ζακ: οι μεν «κακοί νοικοκυραίοι» δίνουν κλωτσιές και οι δε «φιλήσυχοι» 
κάθονται τριγύρω, ενθαρρύνουν τραβώντας βίντεο, και καλούν την αστυνομία 
που εμπιστεύονται για να αποτελειώσει τη δουλειά. 

Πολύς λόγος έγινε επίσης από τα ΜΜΕ και για μια ειδική μερίδα των νοικοκυραί-
ων, γνωστούς και ως «αγανακτισμένους πολίτες»23. Ξέρουμε όμως ότι οι αγανακτι-
σμένοι δεν είναι απλά νοικοκυραίοι. Είναι το πιο ενεργό κομμάτι της μικρομεσαίας 
τάξης που αν και ως όρος είχε ήδη εμφανιστεί τη δεκαετία του ’90, από το 2010 και 
μετά έχει την τιμητική της. Διαδήλωσε στο Σύνταγμα ενάντια στα μνημόνια, στα 
συλλαλητήρια για το δημοψήφισμα, έφτιαξε επιτροπές κατοίκων σε γειτονιές της 
Αθήνας, όπως στο Χαλάνδρι ενάντια σε Ρομά και το Μοσχάτο ενάντια στις πόρνες 
πριν μια πενταετία24, και τώρα τα Εξάρχεια και το Πεδίο του Άρεως. Οι αγανακτισμέ-
νοι δημιούργησαν έναν νέο κώδικα έκφρασης της επιθετικότητας της μικρομεσαί-
ας τάξης και έδωσαν χώρο σε ρατσιστές και μαφιόζους. Δεν χρειάζεται και καμιά 
ενδελεχής δημοσιογραφική έρευνα για να τεκμηριώσουμε αυτή την άποψή μας. 
Ο δολοφόνος του Ζακ, Αθανάσιος Χορταριάς, για πράδειγμα, το 2011 διαδήλωνε 
στην «πάνω πλατεία» Συντάγματος. Τότε για την ελληνική κοινωνία και μέρος του 
αντιεξουσιαστικού χώρου ήταν κι αυτός ένας αγανακτισμένος. Αυτός ο αγανακτι-
σμένος, συνεπής προς τα συμφέροντά του, το 2018 «προέβη σε μεγάλη αγορά και 
ανακαίνιση ακινήτου» στην Ομόνοια, εκεί ακριβώς που φρόντισε να δολοφονήσει 
και τον Ζακ. 

Ειδικά σε περιοχές όπως η Ομόνοια, η πλατεία Βάθης και η Βικτώρια, το σύ-
μπλεγμα μαφίας και αστυνομίας που είναι εδραιωμένο, απορροφά και αγκαλιάζει 
αυτούς τους αγανακτισμένους ιδιοκτήτες. Εκεί αποκτούν καθημερινή τριβή με 

τη μαφία και ευθυγραμίζουν τα συμφέροντά τους με αυτή. Θέλουμε να καταλή-
ξουμε λοιπόν ότι πίσω από κάθε ιδιοκτήτη μαγαζιού στην Ομόνοια υπάρχει ένα 
οργανωμένο σύμπλεγμα συμφερόντων, ότι δεν πρόκειται για τυχαίους νοικοκυ-
ραίους. Δεν είναι λοιπόν «η προστασία της περιουσίας» ή «η άγνοια για την αξία 
της ζωής» γενικώς και αορίστως που όπλισαν τα χέρια των δολοφόνων, αλλά οι 
δουλειές τους στην περιοχή και η προστασία που τους παρέχει η αστυνομία. Δε 
θα μας πείσει με τίποτα ο συριζα και τα ΜΜΕ στη συγκάλυψη όλων αυτών των 
σκληρών συμφερόντων, ότι δήθεν υπεύθυνοι ήταν απλά «πολίτες που έχουν αγα-
νακτήσει και αυτοδικούν». Ο «κοσμηματοπώλης» ήταν φασίστας με τη βούλα, με 
προστασία απο τη μαφία και φίλος του Α.Τ. Ομόνοιας στο οποίο κάθε μήνα δίνει 
αναφορά για τα ενέχυρά του, όπως όλοι οι συνάδελφοί του25. Ο κτηματομεσίτης 
ήταν ένας εθνικιστής του Πατριωτικού Μετώπου που αγοράζει και πουλάει κτίρια 
στην Ομόνοια από το 2001 με την προστασία της μαφίας26, διαδηλώνει σε φασι-
στικές συγκεντρώσεις υπό την προστασία επίσης της αστυνομίας27. Ο Ζακ δολο-
φονήθηκε με ψυχραιμία, μεθοδικά και συντονισμένα -αυτός είναι ο τρόπος του 
οργανωμένου συμπλέγματος που περιγράφουμε, δεν είναι ο τρόπος των «απλών 
περαστικών».

Τα πρώτα τηλεοπτικά ρεπορτάζ μεταδίδουν τη 
ρατσιστική αφήγηση περί εγκληματία χρήστη 
που προκάλεσε ο ίδιος το θάνατό του.

Αφίσα που κολλήσαμε μια εβδομάδα μετά  
την δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου.
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Μύθος #3. Ban #koinwnikos_kanivalismos

Στη δημόσια συζήτηση παρατηρήσαμε ουκ ολίγες φορές να αποδίδουν ευθύ-
νη για τη δολοφονία στον «κοινωνικό κανιβαλισμό». Ο όρος λανσαρίστηκε την 
περίοδο της κρίσης και φιλοδοξεί να εξηγήσει από την εμφάνιση της Χρυσής 
Αυγής στον Άγιο Πεντελεήμονα, μέχρι τον «ατομικισμό που επικρατεί σε μια κα-
τακερματισμένη κοινωνία». Αυτό που υπονοείται είναι ότι η βία υπάρχει παντού, 
μέσα σε κάθε υποκείμενο, ανεξάρτητα τάξης, φύλου, φυλής, σεξουαλικού προσα-
νατολισμού. Ο κανιβαλισμός είναι κάτι στο οποίο όλοι μπορούν να υποπέσουν. 
Μπορούν όμως όλοι; Και ποιοι είναι οι φορείς του κοινωνικού κανιβαλισμού; Δεν 
έχουν συγκεκριμένα ταξικά και έμφυλα χαρακτηριστικά; Η γενικότητα του όρου 
και η απόδοση ευθύνης «σε όλα τα άτομα» αποκρύπτει τις πραγματικές σχέσεις 
εξουσίας. Άλλωστε, αν ο όρος ήταν εχθρικός προς τους ρατσιστές δεν θα τον επι-
στράτευε, και μάλιστα τρεις φορές σε δήλωσή του, ο πρωθυπουργός της χώρας:

«Δυστυχώς το περιστατικό της δολοφονίας του Ζακ Κωστόπουλου αποτελεί 
ένα ακόμη κρούσμα βαρβαρότητας και ρατσισμού, που απειλούν τις κοινω-
νίες της ΕΕ, αλλά και το ίδιο το ιστορικό ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Ιδέες και πρα-
κτικές που παρακάμπτουν κάθε έννοια κράτους Δικαίου, η λογική της απόδο-
σης «δικαιοσύνης, τάξης και ασφάλειας» με αυτοδικία από ιδιώτες, ο κοινω-
νικός κανιβαλισμός, αποτελούν φαινόμενα αποκρουστικά, αντιδημοκρατι-
κά και επικίνδυνα.28»

Συμφέρει πολύ την αντιμνημονιακή κυβέρνηση να αποδώσει το μίσος προς 
τους χρήστες και τους ομοφυλόφιλους σε μια εξωτερική «απειλή-κρούσμα», σε ένα 
πισωγύρισμα για τις αξίες της Ε.Ε.. Συμφέρει πολύ οι μαφίες να γίνονται απλά «ιδι-
ώτες» και οι περαστικοί στην Ομόνοια «κανίβαλοι». Η πρώην αναπληρώτρια του 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Τασία Χριστοδουλοπούλου, επαυξάνει: 
«Γνωρίζουμε όλοι τις ανατριχιαστικές ‘λεπτομέρειες’ αυτού του συμβάντος, όπως 
την αυτοδικία των δυο δραστών, τη σιωπηρή παρουσία των περαστικών, τη με 
«υπερβάλλοντα ζήλο» συμπεριφορά των αστυνομικών, τον κανιβαλισμό των τη-
λεοπτικών σταθμών και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης».29 Η αναγνώστρια θα 
παρατηρήσει ότι ο κανιβαλισμός δεν συνδυάζεται ποτέ με την αστυνομία (αυτοί 
μόνο ζήλο έχουν), ενώ οι κανίβαλοι είναι απλοί πολίτες, όχι το οργανωμένο έγκλη-
μα. Ξέρει τι λέει όμως η πρώην υπουργός, γιατί αυτή διαχειριζόταν τα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, όπου συνέβαιναν πολλά περιστατικά «κανιβαλισμού μεταξύ μετα-
ναστών», όπου βέβαια η αστυνομία ποτέ δεν ήταν εμπλεκόμενη. Συνεχίζει ακάθε-
κτη με θέμα το νέο εχθρό του κράτους, τον κοινωνικό κανιβαλισμό: «Στηλιτεύουμε 
τις πρακτικές βιοπολιτικής της εξουσίας. Όταν οι πρακτικές αυτές υλοποιούνται από 
ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα της κοινωνίας, τότε παραλύουμε από φόβο και αηδία 
για το πώς άνοιξε η πόρτα στη βαρβαρότητα και δεν μας πήρε έγκαιρα η μπόχα».30

Δηλαδή θέλει να μας πει ότι τον Ζακ τον σκότωσε ένα μεγάλο κομμάτι της κοι-
νωνίας μας. Είμαστε οι πρώτες που βάζουμε στο στόχαστρο τους νοικοκυραίους 
άντρες και τους έλληνες ρατσιστές. Έχουμε ξελαρυγγιαστεί άλλωστε χρόνια τώρα 
με το «οι βιαστές είναι οι άντρες οι καθημερινοί». Όμως οι ανακοινώσεις της πρώ-
ην υπουργού δεν καταδεικνύουν αυτή την εξουσία. Το αντίθετο. Δείχνοντας με το 
δάχτυλο μια χαοτική κανιβαλική αλλά αταξική κοινωνία, υπονοεί και μια λύση: πε-
ρισσότερο κράτος για να μας οργανώσει, περισσότερος έλεγχος στις «εγκληματι-
κές» κοινότητες. Αν λοιπόν καταγραφεί στη συλλογική μνήμη ότι για τη δολοφονία 
έφταιξε κάτι τόσο αόριστο και αταξικό όσο ο «κοινωνικός κανιβαλισμός» και η «ένο-
χη κοινωνία», τότε αποσιωπάται και η πραγματική αιτία για την οποία τόσες άλλες 
σαν το Ζακ δολοφονήθηκαν στο παρελθόν και θα δολοφονηθούν στο μέλλον.

Μύθος #4. Θα μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε πολίτης (# not)

Μια άποψη που διατυπώθηκε κατά κόρον σε συνεντεύξες, άρθρα και ραδιοφω-
νικές συνομιλίες, είναι ότι οποιοσδήποτε μπορεί να δεχτεί τέτοια επίθεση. Εμείς 
λέμε όχι, δε θα μπορούσε να ήταν οποιαδήποτε. Δεν βρίσκεται «οποιαδήποτε» 
στην Ομόνοια, δε δολοφονείται έτσι για πλάκα ένας ετεροφυλόφιλος καλοβαλμέ-
νος οικογενειάρχης. Για την ακρίβεια, στην Ομόνοια έχουν γίνει πολλές επιθέσεις 
σε γκέι αγόρια που ψωνίζονται εκεί ή απλά ζουν την καθημερινότητά τους. Για πα-
ράδειγμα, τον Αύγουστο του 2012, φασίστες επιτέθηκαν σε ζευγάρι αγοριών σε 
στάση λεωφορείου στην Ομόνοια, και τον ίδιο μήνα σε 27χρονο τα μεσάνυχτα.31 

Στην κοινωνία που ζούμε η υλική και συναισθηματική πραγματικότητα της ερ-
γατικής τάξης είναι πολύ πιο σκληρή για τις τρανς, τις λεσβίες, τους γκέι, όπως και 
για τους χρήστες και τους μετανάστες. Σε αυτό το άτυπο στρατόπεδο που έχει μετα-
τραπεί η Ομόνοια και άλλες περιοχές του κέντρου, το χρώμα, η σεξουαλική ταυτό-
τητα, το φύλο καθορίζουν την υποτίμηση και άρα την επιθετικότητα των εχθρών. Η 
άποψη λοιπόν ότι οποιοσδήποτε μπορεί να σκοτωθεί στην Ομόνοια είναι ξεκάθαρα 
προπαγάνδα περί εγκληματικότητας με στόχο τον φόβο και για εμάς είναι εχθρική. 

Το ταξικό και ρατσιστικό κριτήριο των δολοφόνων ήταν πολύ οξύ και έτσι ανα-
γνώρισαν τον Ζακ ως εχθρό τους εξαρχής. Από τη δική τους οπτική είχαν απένα-
ντί τους έναν θηλυπρεπή τύπο που τους έμοιαζε χρήστης. Για αυτούς, ο Ζακ ήταν 
άλλο ένα «πουστάκι» της πλατείας και μάλιστα πιθανώς ένα που «βγάζει γλώσσα». 
Δεν ήξεραν κάτι άλλο γι’ αυτόν και έκριναν ότι τους παίρνει. Όλα τα άλλα χαρα-
κτηριστικά του (ακτιβιστής για την οροθετικότητα, drag queen, ηθοποιός κλπ.) 
αποτέλεσαν τους λόγους που ο Ζακ δεν κατέληξε σε μονόστηλο. Αυτά τα χαρα-
κτηριστικά τον ένωναν με άλλους σαν αυτόν. Και όλες εμείς τον υπερασπιστήκαμε 
γιατί έχουμε κοινές εμπειρίες και κοινή καταπίεση. 

Η έκπληξη με τη σιγή των περαστικών

Τέλος, πολύς λόγος έγινε γύρω από την «σιωπή των περαστικών». Ποιοι ήταν 
όμως αυτοί οι περαστικοί; Ήταν όλοι ένα; Οι περισσότεροι ήταν οι κλασικοί έλλη-
νες ρατσιστές, οι νοικοκυραίοι που είπαμε και παραπάνω, που συμμετείχαν στη 
δολοφονία δια της σιωπηρής συναίνεσης και βιντεοσκόπησης. Είναι οι φίλοι της 
αστυνομίας, οι θαμώνες των καταστημάτων, οι πελάτες της πορνείας, τα μικροα-
φεντικά της Ομόνοιας. Μαζί με τους φασίστες και την αστυνομία, νομιμοποίησαν 
κοινωνικά την δολοφονία. Και το έκαναν γιατί θα ήθελαν κι αυτοί ένα τέτοιο καλό 
«ξεκαθάρισμα» στις γειτονιές τους, θα ήθελαν και στο δικό τους τετράγωνο όταν 
είναι ώριμες οι συνθήκες, επιτέλους να επέμβει το κράτος.

Υπήρξε όμως και μια άλλη διάσταση στη δημόσια συζήτηση, η οποία πέρασε 
στα ψιλά. Την περιέγραψε μια παντειακιά καθηγήτρια σε εκπομπή της Τζούλης 
Τσίγκα στο ραδιόφωνο «Στο Κόκκινο». Αφού αποφάνθηκε ότι «έχουμε εθιστεί στη 
βία», εστίασε σε «αυτούς που κοιτούσαν απαθείς» για να καταλήξει ότι στους πε-
ραστικούς που κοιτούσαν ήταν «πολλοί μετανάστες». Το μήνυμα είναι επομένως 
σαφές: δεν είναι η αστυνομία και οι μαγαζάτορες το πρόβλημα, αλλά οι απαθείς 
περαστικοί, που παρεμπιπτόντως είναι και «πληβείοι». Με βάση την άποψη αυτή, 
το πρόβλημα είναι ότι τα θύματα της κρατικής βίας δε διαμαρτύρονται, και όχι 
η ίδια η κρατική βία! Παρόλα αυτά, η σιωπή των περαστικών δε θα πρέπει να 
μας προξενεί καμία έκπληξη. Πόσες από εμάς έχουν φωνάξει «σταματήστε» όταν 
μια ομάδα ΔΙΑΣ έχει ξεκαβαλήσει τις μηχανές της και τραμπουκίζει μετανάστες 
στην Ομόνοια ζητώντας τους χαρτιά; Πόσες από μας έχουν τολμήσει να έρθουν σε 
αντιπαράθεση με τους μπάτσους όταν είναι πάνω από κάποιον πεσμένο στο πεζο-
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Πορεία από την drag και lgbtq κοινότητα στις 
25 Οκτώβρη 2018, με πανό που έγραφε «Εμπρός 
πουστιά να καταστρέψεις κάθε ελληνική μαγκιά».

δρόμιο για άγνωστη αιτία; Η κρατική ισχύς είναι εκεί και δεν είναι διόλου εύκολο 
να αμφισβητηθεί, γιατί έχει το μονοπώλιο της βίας. Πώς να αντιδράσει δημόσια 
λοιπόν μια τρανς γυναίκα ή ένας Αλβανός πιτσιρικάς, από αυτούς που είδαμε τις 
μέρες μετά τη δολοφονία να ρίχνουν κλωτσιές στο ρολό του κοσμηματοπωλείου 
της Γλάδστωνος και να φτύνουν κάτω βρίζοντας, όταν είναι η ίδια αστυνομία που 
κυνηγά και τους ίδιους; Μια χαρά συμφέρουν οι κοινωνιολογικές αναλύσεις που 
δείχνουν με το δάχτυλο στους περαστικούς της Ομόνοιας, ειδικά όταν αυτοί είναι 
συνήθως μετανάστες, γιατί έτσι συγκαλύπτουν τους προφανείς ηθικούς αυτουρ-
γούς, όπως είναι για παράδειγμα η νέα υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ.

Από το μονόστηλο στο «είναι ένας από μας»

Προσπαθήσαμε να περιγράψουμε έναν έναν τους κυρίαρχους μύθους γύρω από 
το ποιος ευθύνεται για τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου. Προσπαθήσαμε επί-
σης να αμφισβητήσουμε τους μύθους μέσα από τη σκοπιά  των πολλών και δια-
φορετικών προσώπων της εργατικής τάξης. Μέσα από αυτή τη σκοπιά βλέπουμε 
τη δολοφονία ως μέρος των καθημερινών επιθέσεων και δολοφονιών που έχουν 
ως στόχο το πιο ευάλωτό μας κομμάτι. Βλέπουμε επίσης ξεκάθαρα και την πα-
ρουσία του συμπλέγματος μαφίας, φασιστών και αστυνομίας που πλουτίζει, και 
ταυτόχρονα πειθαρχεί και εξοντώνει. Αυτό το σύμπλεγμα δεν το έχει αγγίξει καμία 
κυβέρνηση ποτέ, γιατί είναι μέρος του κρατικού μηχανισμού, είναι μια διαχρονικη 
λειτουργία του ελληνικού κράτους που κοιτά ταυτόχρονα να την κρατά αόρατη.

Η δυσωδία που ανέβλησε από παντού μετά τη δολοφονία δείχνει ότι όλοι οι 
φορείς ήταν έτοιμοι από τα πριν να πουν αυτά που είπαν. Ήταν πανέτοιμοι τόσο 
οι παραδοσιακοί φασίστες, όσο και και ο συριζα που επέβαλε το μονοπώλιο της 
κρατικής βίας και την αφήγηση περί μεμονωμένου περιστατικού σε μια κοινωνία 
που κατά τα άλλα σέβεται τον άνθρωπο. Μας είπαν ότι στη συλλογική μας μνήμη 
η δολοφονία αυτή πρέπει να καταγραφεί σαν «εξαίρεση», «κοινωνικός κανιβαλι-
σμός», «αποτέλεσμα της εγκληματικότητας».

Εμείς από την άλλη θα καταγράψουμε στη συλλογική μας μνήμη ότι η δολοφονία 
αφορά το πιο υποτιμημένο μας κομμάτι. Ότι αυτό που συνέβη δεν ήταν τυχαίο. Ότι 
η σεξουαλικότητα είναι ακόμη ένα πεδίο όπου ασκείται η πειθάρχησή μας, και ότι η 
ομοφυλοφιλία χαλάει τα πλάνα των αφεντικών και την κοινωνική συνοχή που οργα-
νώνεται μέσω της ετεροφυλόφιλης οικογένειας. Ότι πίσω από τη δολοφονία δούλευε 
ένας συγκροτημένος μηχανισμός εγκληματοποίησης και υποτίμησης της εργατικής 
τάξης. Θέλουμε να ξεχάσουμε τους τόνους μελάνι που έχυσαν οι εχθροί μας, την 
πολυλογία του κράτους, και να ανασύρουμε την καθημερινή εμπειρία μας από την 
πόλη της Αθήνας. Είναι η βιωμένη συλλογική μας μνήμη που θα καθορίσει το κατά 
πόσο θα συγκαλυφθούν τόσο εύκολα στο μέλλον και άλλες τέτοιες δολοφονίες. Ως 
γυναίκες ξέρουμε τι σημαίνει να υποτιμούμαστε διπλά: και λόγω της τάξης μας και 
λόγω του φύλου μας ή του σεξουαλικού προσανατολισμού μας. Γι’ αυτό επιμένουμε 
ότι «Στην Ομόνοια κι αν έγινε ληστεία, μπάτσοι και αφεντικά κάναν δολοφονία», και 
όχι ότι φταίει ο «κοινωνικός κανιβαλισμός» και οι αγανακτισμένοι της κρίσης.

Τέλος, στη συλλογική μας μνήμη χαράχτηκε για άλλη μια φορά η σημασία της 
οργάνωσης. Το πόσο τελικά ζήτημα ζωής και θανάτου είναι να ανήκουμε σε κοινό-
τητα, να αναζητάμε άλλες σαν εμάς με κοινά συμφέροντα σε μια κοινωνία ατομικι-
στών και μοναξιάς, να μιλάμε ενάντια στους κοινούς εχθρούς μας. Και να το κάνου-
με αυτό σε βάθος χρόνου και με σταθερότητα. Είναι ο τρόπος να μην θεωρούνται 
οι ζωές μας μονόστηλα.


