
ΣΟ ΚΡΑΣΟ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΙΙΣΗΡΙΟ 

Το βράδυ τθσ Τρίτθσ, 13 Αυγοφςτου ο 19χρονοσ Θανάςθσ Καναοφτθσ επιβιβάηεται ςε τρόλεϊ με 

προοριςμό τθν Ανκοφπολθ (Ακινα). Στο τρόλεϊ φςτερα από λίγο μπαίνει και ελεγκτισ για ζλεγχο 

ειςιτθρίων. 

Σφμφωνα με μαρτυρίεσ επιβατϊν ο νεαρόσ είπε ότι του ζπεςε. Ο ελεγκτισ άρχιςε επιτακτικά να ηθτά το 

ειςιτιριο του. Τότε ο νεαρόσ ιςχυρίςτθκε ότι δεν το είχε. Η κουβζντα φοφντωςε μιασ και ο ελεγκτισ 

ηθτοφςε με επιτακτικό φφοσ το ειςιτιριο από τον νεαρό λζγοντασ του ότι ‘’κα του πλθρϊςει πρόςτιμο’’. 

Λίγο μετά λζει ςτον 19χρονο ‘’ι μου δίνεισ τθν ταυτότθτα ςου ι ςε πάω ςτο τμιμα’’. 

Σφμφωνα πάντα με τισ μαρτυρίεσ των επιβατϊν του τρόλεϊ, ελεγκτισ και νεαρόσ άρχιςαν να 

λογομαχοφν. Τότε επενζβθ λεκτικά και ο οδθγόσ. Οι δυο άνδρεσ ιρκαν ςτα χζρια. Ο ελεγκτισ ζςκιςε 

τθν μπλοφηα του νεαροφ. Ξαφνικά ο μεγαλόςωμοσ νεαρόσ τον απωκεί και πθδά από το τρόλεϊ που 

βρίςκετε εν κινιςει. 

Ο νεαρόσ πζφτει με το πρόςωπο ςτθν άςφαλτο όπου ςε λίγα λεπτά κείτεται νεκρόσ. Αυτόσ ο ελεγκτισ 

ςφμφωνα με μαρτυρίεσ όχι μόνο δεν αιςκάνκθκε τίποτα δίπλα από το άψυχο ςϊμα του παιδιοφ άλλα 

απειλοφςε κεοφσ και δαίμονεσ. Τελικά οι δυο, ελεγκτισ και οδθγόσ αφινονται ελεφκεροι. Ζνα είναι 

ςίγουρο ότι επικαλζςτθκε, ότι ζκανε τθν δουλεία του και φυςικό επακόλουκο ότι δεν κα καταδικαςτεί. 

Δεν είναι κακόλου τυχαίο ότι όλοι οι ναηί που ζφταςαν ςτα μεταπολεμικά δικαςτιρια ιςχυρίςτθκαν ότι 

εκτελοφςαν εντολζσ. Πόςθ ομοιότθτα; Ο φαςιςμόσ του ‘’κάνω τθν δουλεία μου’’. Η μαγικι φράςθ που 

ςθμαίνει αποποίθςθ των ευκυνϊν. 

Τθν δολοφονία του Θανάςθ Καναοφτθ, ακολουκεί προςπάκεια να απομονωκεί το γεγονόσ από τθν 

γενικότερθ κοινωνικι και οικονομικι κατάςταςθ, ειδικότερα των νζων με 67% ανεργία, τθν φτϊχεια 

που οδθγοφνται ακόμα περιςςότεροι άνκρωποι, με αποτζλεςμα να μθν μποροφν να καλφψουν βαςικζσ 

κοινωνικζσ ανάγκεσ όπωσ τροφι, ςτζγαςθ, μετακίνθςθ, ιατρικι περίκαλψθ κ.λ.π, ενϊ ταυτόχρονα 

εντείνεται θ κρατικι καταςτολι και διαπερνά όλεσ τισ εκφάνςεισ τθσ κακθμερινότθτασ. Μ.Μ.Ε, 

ςυνδικαλιςτζσ και φαςίςτεσ, όλοι μαηί βαφτίηουν το περιςτατικό μεμονωμζνο ενϊ προςπακοφν να 

εκτονϊςουν τθν κοινωνικι ευαιςκθςία μζςα από ςυναιςκθματιςμοφσ κάνοντασ λόγο για ‘’το νζο που 

ζχαςε τθν ηωι του για ζνα ειςιτιριο’’, για ‘’τον υπερβάλλοντα ηιλο του ελεγκτι’’, χειραγωγϊντασ και 

κατευκφνοντασ τθν κοινωνία μακριά από το πραγματικό πρόβλθμα τθσ αρπαγισ από το κράτοσ κάκε 

κοινωνικοφ αγακοφ. Απζναντι ςτθν κρατικι καταςτολι και τουσ πρόκυμουσ εκελοντζσ τθσ, από 

φαςίςτεσ μζχρι νομιμόφρονεσ κεφαλοκυνθγοφσ, κανζνασ δεν πρζπει να μζνει μόνοσ. Να ςπάςουμε  τθν 

ςιωπι/ςυνενοχι που επιβάλλεται ςτθν κοινωνία και να κάνουμε και εμείσ τθν δουλεία μασ... ΝΑ ΤΟΥΣ 

ΤΣΑΚΙΣΟΥΜΕ. 
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