Κάποια Συμπεράσματα από τον
Φόνο του Ζακ Κωστόπουλου
Αντώνης Μπρούμας
1. Ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας εμφανίζεται να επικροτεί την
αυτοδικία μετά φόνου, όταν διακινδυνεύεται η ιδιοκτησία,
μολονότι μία τέτοια συμπεριφορά συνιστά κακούργημα σύμφωνα με
τον Ποινικό Κώδικα. Δεν έχει σημασία αν τρεις κλωτσάνε στο
κεφάλι ένα πρεζάκι, που δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Στα
μάτια των τρομαγμένων πρόκειται για ηρωική πράξη, που θα
έπρεπε να επιβραβεύεται, όπως στις ΗΠΑ που από την πολλή
αυτοδικία σκοτώνονται σαν τα κοτσύφια στα σχολεία και στους
δημόσιους χώρους.
2. Η επιφανειακή αιτία του φαινομένου αυτού είναι η έλλειψη
εμπιστοσύνης στους θεσμούς της καταστολής και της δικαιοσύνης
και η επίκληση μίας γενικευμένης εγκληματικότητας, παρ’ όλο
που οι δείκτες της εγκληματικότητας έχουν μειωθεί κατά 12% από
το 2012.
3. Η βαθύτερη αιτία του φαινομένου είναι ο διαρκής φόβος.
Υπάρχουν μαζικά κοινωνικά στρώματα, που έχουν απωλέσει τους
όποιους κοινωνικούς δεσμούς εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης και
λειτουργούν κανιβαλιστικά τόσο μεταξύ τους όσο και έναντι
οποιασδήποτε υπαρκτής ή ανύπαρκτης απειλής. Ο “νοικοκυραίος”
φοβάται τόσο πολύ, γιατί φοβάται κυρίως τον διπλανό του
“νοικοκυραίο”, γνωρίζοντας ότι στην πρώτη ευκαιρία είναι αυτός
που θα του επιτεθεί με διάφορους τρόπους. Σε αυτό το υπόστρωμα
ανασφάλειας και φόβου, οποιοσδήποτε ενοποιητικός παράγοντας,
όπως το έθνος ή εξωτερικές απειλές, λειτουργούν ως προσωπικό
βάλσαμο και προσωρινή ανακωχή.
4. Αντίθετα με τους “νοικοκυραίους”, ο Ζακ Κωστόπουλος μπορεί
να ήταν ναρκομανής και διαφορετικός αλλά, για κακή τύχη των
υπαίτιων του ξυλοδαρμού καθώς και της ΕΛΑΣ, που είχε κάθε λόγο

να κουκουλώσει την υπόθεση, δεν ήταν ένα τυχαίο πρεζάκι. Έχει
πίσω του μία μικρή κοινωνία μέσα στην κοινωνία με δεσμούς
εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης, η οποία λειτουργεί με αξίες και
όχι με τον φόβο και τον κανιβαλισμό.
Αυτό που λείπει από τους κλεπταποδόχους και ενεχυροδανειστές
κοσμημάτων της Ομόνοιας, που δεν θα τους κλάψει η μάνα τους,
το έχει δυστυχώς γι’ αυτούς ένα πρεζάκι, ένας πούστης, μία
drag queen. Τώρα, αν πιστεύαμε και εμείς στην αυτοδικία, όπως
αυτοί που κλωτσούσαν και οι ομοιδεάτες τους, θα είχαμε
ισοπεδώσει μερικές δεκάδες καταστήματα στην Ομόνοια. Θα
αρκεστούμε στην απώλεια ενός ανθρώπου, που είχε ακόμη πολλά να
δώσει αλλά μέσα από τις αντιφάσεις του εκτέθηκε ως βορά στα
θηρία.
5. Και σε αυτή την υπόθεση φάνηκε ποιοι τροφοδότησαν το μίσος
και υποδαύλισαν τον φασισμό και ποιοι ήταν για άλλη μια φορά
απόντες. Μία σειρά ΜΜΕ κάλυψαν το γεγονός με πρωτοφανώς
μισανθρωπικό τρόπο, αλληλοτροφοδοτώντας με σανό το κοινό που
τα ακολουθεί και αδιαφορώντας αν νομιμοποιούν συμπεριφορές που
συνιστούν κακουργήματα. Αλλά και η αντιπολίτευση πατά πάνω
στον φόβο των πολιτών, για να λαϊκίζει συνεχώς πάνω στο
φαινόμενο της εγκληματικότητας, χωρίς φυσικά καμία απολύτως
σοβαρή πρόθεση να το λύσει.
Τέλος, πεθυμήσαμε αυτούς που καταδικάζουν τη βία από όπου και
αν προέρχεται. Δεν πα’ να χύθηκαν μυαλά στο πεζοδρόμιο; Δεν
ξύπνησε μέσα τους αυτό το ακράτητο πάθος, που ξυπνά όταν
εξεγείρονται που καμιά πορεία κλείνει τους δρόμους.
Πραγματικά, τους πεθυμήσαμε.

