
Πρώτα καουμπόηδες, μετά μαφιόζοι, και μετά “Κινέζοι”...
Οι περιπέτειες της ΕΛ.ΑΣ. στον άγριο Βύρωνα

16/2/2010 : Μία ομάδα πάνω από είκοσι καουμπόηδων της ΕΛ.ΑΣ., στήνει χολυγουντιανού 
τύπου  επιχείρηση  σε  μία  πυκνοκατοικημένη  περιοχή  του  Βύρωνα,  με  μοναδικό  σκοπό  να 
αποκαταστήσει  την  πληγωμένη  τιμή  της  Ελληνικής  Αστυνομίας,  συλλαμβάνοντας  δύο 
καταζητούμενους. Ο λόγος : το προηγούμενο βράδυ, οι εν λόγω καταζητούμενοι είχαν ρεζιλέψει το 
σώμα  των  ένοπλων  φρουρών  της  τάξης,  αφοπλίζοντας  δύο  μπάτσους  και  δραπετεύοντας  με  τον 
οπλισμό τους. Απέναντι σε αυτό το ρεζιλίκι, οι μπάτσοι, χωρίς να υπολογίζουν τίποτα, μετατρέπουν σε 
πεδίο  μάχης  μέρα  μεσημέρι  μία  από  τις  γειτονιές  του  Βύρωνα.  Πάνω  από  300  σφαίρες  θα 
ανταλλαχθούν  σε  ένα  μικρό  στενάκι,  “στολίζοντας”  προσόψεις  σπιτιών  και  αυτοκίνητα, 
τρομοκρατώντας τους κατοίκους της περιοχής. Οι εννέα όμως από αυτές θα καρφωθούν στο σώμα του 
Νικόλα Τόντι, παίρνοντάς του την ζωή. Ο Τόντι ήταν εργαζόμενος στην περιοχή, που γυρνώντας από 
την δουλειά του είχε την ατυχία να βρεθεί εν μέσω της έκρηξης της εκδικητικής μανίας της Ελληνικής  
Αστυνομίας.  Και  οι  εννέα  σφαίρες  προέρχονταν  από  όπλο  μπάτσου,  προσθέτοντας  το  όνομα  του 
Νικόλα Τόντι στην μακριά λίστα των “παράπλευρων απωλειών” από τις επιχειρήσεις των “προστατών 
του πολίτη”. Βέβαια τέτοιες “μικρές” απώλειες είναι μες στο παιχνίδι, και δεν πρέπει πτοούν το ηθικό 
των  ακούραστων  αυτών  κυνηγών  κεφαλών...  ε,  συγνώμη,  παρανόμων.  Για  τον  λόγο  αυτό  ο  τότε 
σερίφης – υπουργός, κύριος Χρυσοχοΐδης, μαζί με τον διευθυντή Ασφάλειας Αττικής, κ. Δικόπουλο, θα 
σπεύσουν να διαβεβαιώσουν, διαλύοντας και την παραμικρή αμφιβολία ή  έγνοια ηθικής τάξης :  η 
επιχείρηση  ήταν  απολύτως  επιτυχημένη,  και  η  δολοφονία  του  περαστικού  τίποτα  άλλο  από  μια 
συνηθισμένη παράπλευρη απώλεια.

27/2/2010  :  Τις  μέρες  που  ακολουθούν  την  δολοφονία,  άνθρωποι  και  συλλογικότητες  που 
δραστηριοποιούνται  στην  περιοχή,  προσπαθούν  να  έρθουν  σε  επαφή  με  περίοικους,  θέλοντας  να 
πληροφορηθούν οι ίδιοι αλλά και να αναδείξουν το ζήτημα, το οποίο καλύπτουν με ένα πέπλο σιωπής 
τα Μ.Μ.Ε. Το μόνο που θα πάρουν είναι αρνήσεις τρομοκρατημένων ανθρώπων, ορισμένοι από τους 
οποίους  τους λένε ξεκάθαρα ότι  έχουν υποστεί  απειλές  πως αν μιλήσουν για το ζήτημα θα έχουν 
πρόβλημα.  Δέκα  μέρες  μετά,  καλείται πορεία με  συμμετοχή  συλλογικοτήτων  και  ατόμων  των 
γειτονιών ενάντια  στην  συμμορία  των  δολοφόνων  που  αυτοαποκαλούνται  προστάτες  του  πολίτη, 
θέλοντας να αντιστρέψουν το κλίμα τρομοκρατίας και επιβεβλημένης σιωπής γύρω από την δολοφονία 
ενός άοπλου τυχαίου περαστικού. Η ΕΛ.ΑΣ., πιστή στο δόγμα της περί ομερτά, θα καταστείλει με το 
σύνηθες μένος της την διαδήλωση. Σπασμένες τζαμαρίες στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ θα γίνει η αφορμή 
ώστε ΜΑΤ, Δέλτα, και άλλοι ένστολοι της γνωστής συμμορίας να επιβάλλουν το δόγμα της τάξης και 
ασφάλειας πάνω στο σώμα των διαδηλωτών,  ανοίγοντας κεφάλια, σπάζοντας χέρια, φλομώνοντας μια 
γειτονιά  στα  δακρυγόνα,  και   κυνηγώντας  διαδηλωτές  από  τον  Βύρωνα  ως  το  Καλλιμάρμαρο, 
συλλαμβάνοντας έντεκα από αυτούς.

16/2/2015 :  Ακριβώς  πέντε  χρόνια  μετά  την  δολοφονία  του  Τόντι,  οι  ένστολοι  δήμιοί  του 
δικάζονται για το πλημμέλημα της δολοφονίας εξ αμελείας. Και αναρωτιέται κανείς, αν εννέα σφαίρες 
στο σώμα ενός ανθρώπου είναι αμέλεια, τότε τι μας περιμένει αν όντως βρεθούμε στο στόχαστρο της 
αστυνομίας; Όπως και να χει, δεν περιμένουμε να αποδοθεί καμία δικαιοσύνη από έναν θεσμό που 
δαγκώνει μόνο τους ξυπόλυτους. Είμαστε απλά εδώ για να κοιτάξουμε τους δολοφόνους στα μάτια και 
να τους φωνάξουμε ότι
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