
Το Σάββατο 26/2, μετά από δημόσιο κάλεσμα των συλλογικοτήτων μας, 

οργανώσαμε διαδήλωση μνήμης για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του 

αλβανού εργάτη Νικόλα Τόντι από τις σφαίρες μπάτσων στη γειτονιά της 

Ζωοδόχου Πηγής στον Βύρωνα. Φωνάξαμε συνθήματα όπως “Νικόλα Τόντι, 25 

ετών, έπεσε από σφαίρες αστυνομικών”, “Ενάντια στη λήθη και την εξουσία, 

αγώνας για ζωή και ελευθερία” και “Εργατικά ατυχήματα και σφαίρες στο ψαχνό, 

τον πόλεμο τον ζούμε κάθε μέρα εδώ”.

Παρά την προκλητική παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, παρεμβήκαμε 

δημιουργικά στο σημείο της δολοφονίας ώστε καμία κρατική δολοφονία να μην 

ξεχαστεί και να μην μείνει αναπάντητη. Αποφασίσαμε ν’ αλλάξουμε τις ταμπέλες 

της οδού Ζωοδ.Πηγής και να μετονομάσουμε τον δρόμο σε Νικόλα Τόντι ενώ στο 

σημείο τοποθετήσαμε μια αναμνηστική πλακέτα σε ελληνική και αλβανική 

γλώσσα. Εμείς που κατοικούμε και εργαζόμαστε σ’ αυτές τις συνοικίες, 

διαμορφώνουμε την πόλη, τους χώρους και τους δρόμους της, σε τόπους που να 

αφηγούνται την δική μας ιστορία, την ιστορία των καταπιεσμένων, των νεκρών 

εργατών, των δολοφονημένων γυναικών, των εκτελεσμένων νεολαίων, 

κρατώντας την ανταγωνιστική μνήμη των “από κάτω” ζωντανή. Και προτιμούμε 

οι δρόμοι να έχουν τέτοια ονόματα παρά ονόματα βασιλιάδων, πρωθυπουργών 

και δικτατόρων, αρχιεπισκόπων και στρατοκρατών συμβολίζοντας την αιώνια 

εξουσία τους πάνω στις ζωές μας.

Μέσα στο περιβάλλον του γενικευμένου κοινωνικού κατακερματισμού, 

γνωρίζαμε από πριν ότι κάποιοι-ες θα χαρακτήριζαν την παρέμβασή μας 

“προκλητική”, “αντιδημοκρατική” ή ακόμα και “παράνομη”. Παρόλα αυτά, 

αποφασίσαμε να μείνουμε στην ουσία των πραγμάτων και να υπερασπιστούμε 

την μνήμη των “από κάτω” αυτής της κοινωνίας ενάντια στη λήθη που επιβάλλει 

ο μονόλογος και η βία των κρατικών μηχανισμών. Επιλέξαμε να κάνουμε μια 

μικρή αλλαγή επιθυμώντας να προτείνουμε μια πολύ μεγαλύτερη: την ανατροπή 

των ίδιων των κοινωνικών συνθηκών μέσα στις οποίες απλά επιβιώνουμε ή και 

εξοντωνόμαστε από τον πολιτισμό της εκμετάλλευσης, του ρατσισμού, της 

πατριαρχίας. 

Το αποτέλεσμα της παρέμβασής μας αλλά και αυτή η “μεγάλη αλλαγή” δεν 

μπορεί να περιοριστεί στις δικές μας δυνάμεις. Προϋποθέτει την φροντίδα και 

την εγρήγορση των κατοίκων της περιοχής, την δημιουργία σχέσεων 

αλληλεγγύης και κοινότητας μέσα στις γειτονιές μας, την συλλογική διεκδίκηση 

δικαιοσύνης και ελευθερίας για όλους και όλες. Γι’ αυτό και καλούμε τους 

κατοίκους των γειτονιών μας να υπερασπιστούν έμπρακτα τα κεκτημένα της 

παρέμβασης αυτής αλλά και συνολικότερα ό,τι κερδίζεται μέσα από τους 

κοινωνικούς αγώνες και τις διεκδικήσεις μας, βασισμένοι-ες στις δικές μας 

πλάτες.
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