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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΕΜΠΤΗ 7/6, 9.00 π.μ, ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ

ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ

∆ΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΟ NICHOLA TODDI

     Στις 16 Φλεβάρη 2010, στη γειτονιά της Νέας Ελβετίας στον Βύρωνα, δυνάμεις της ελληνικής 
αστυνομίας πραγματοποιούν θεαματική επιχείρηση για τη σύλληψη 2 "κακοποιών", των 
περίφημων ληστών με τις βαριοπούλες. Ακολουθεί ανταλλαγή πυροβολισμών και ένας 
περαστικός, ο 25χρονος αλβανός εργάτης Nicholas Toddi, πέφτει νεκρός από 9 σφαίρες που 
δέχεται πισώπλατα από όπλο μπάτσου γιατί είχε την ατυχία να θεωρηθεί ύποπτος. Ήταν το 
τίμημα που έπρεπε να πληρώσει για να επανέλθει το "αίσθημα ασφάλειας" στη γειτονιά. Άλλωστε, 
ο τότε υπουργός "Προστασίας του Πολίτη", Χρυσοχοϊδης, χαρακτηρίζει την επιχείρηση 
πετυχημένη αφού…"συνελήφθησαν οι 2 κακοποιοί". Ο νεκρός εργάτης δεν ήταν παρά μια 
παράπλευρη απώλεια…
     Στις 27 Φλεβάρη πραγματοποιείται στους δρόμους του Βύρωνα πορεία οργής από 700 
διαδηλωτές-διαδηλώτριες. Κατά την διάρκεια της, σπάζονται τα 2 τοπικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ 
ως ελάχιστη απάντηση στην τρομοκρατία του καθεστώτος. Η πορεία δεν καταγγέλλει μόνο την 
δολοφονία του Ν.Τoddi αλλά την δολοφονική φύση του καθεστώτος και των μηχανισμών του. 
Μια συλλογική ενέργεια που ήθελε να καταδείξει πως το ιδεολόγημα της ασφάλειας 
μεταφράζεται σε καταστολή, τρομονόμους και κάποιες φορές, τα περίφημα "μεμονωμένα 
περιστατικά" σε νεκρούς με θύματα από τη πλευρά των καταπιεσμένων. Γι' αυτούς τους λόγους 
βρεθήκαμε για μια ακόμα φορά στους δρόμους, γι' αυτούς του λόγους το καθεστώς χτύπησε βίαια 
όσους επιλέγουν να σηκώνουν το κεφάλι και αγωνίζονται. Στο τέλος της πορείας, οι μπάτσοι 
χτυπούν και διαλύουν την διαδήλωση. Ξυλοκοπούν αδιακρίτως διαδηλωτές και περαστικούς. 
Τελικός απολογισμός: 11 συλληφθέντες διαδηλωτές. Ένας με βαριά τραύματα στο κεφάλι από τα 
γκλομπς των μπάτσων ο οποίος, καθόλου τυχαία, είναι ο μόνος που διώκεται σε βαθμό 
κακουργήματος. Οι υπόλοιποι 10 παραπέμπονται σε δίκη σε βαθμό πλημμελήματος σε δίκη στις 7 
Ιουνίου 2012.
    Η αλληλεγγύη μας σ’ όσους επιλέγουν να αντισταθούν και να αγωνιστούν είναι 
αδιαπραγμάτευτη. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως όπως τότε έτσι και τώρα, σκοπός τους είναι να μας 
διώξουν από τους δρόμους. Είτε με τα δόγματα μηδενικής ανοχής είτε με τη νομοθετική τους 
θωράκιση και τους τρομονόμους. Αυτό που τους φοβίζει πραγματικά είναι οι δυναμικές και οι 
προοπτικές που ανοίγουν η συσσωρευμένη κοινωνική οργή, οι διάχυτες κοινωνικές αντιστάσεις, η 
πιθανότητα νέων κοινωνικών εξεγέρσεων. Και γι’ αυτό μας τρομοκρατούν θέλοντας να μας 
στείλουν σπίτια μας, στη μιζέρια και στο κυνήγι της επιβίωσης. Τα μνημόνια τους, οι μπάτσοι 
τους και οι κάλπες τους δεν μας παρέχουν καμία ασφάλεια. Να μείνουμε στους δρόμους. Της 
ρήξης, της αλληλεγγύης, της αυτοοργάνωσης, της εξέγερσης. Στο πλάι των καταπιεσμένων και των 
εκμεταλλευομένων όπου γης. Στο πλάι όσων διώκονται για την επιλογή τους να αντισταθούν.
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