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Ανακοίνωση της νεολαίας Κομμουνιστική Απελευθέρωση
Στηρίζουμε - συμμετέχουμε στην συγκέντρωση συλλογικοτήτων στην Καπνικαρέα
(Ερμού/Αθήνα) Παρασκεύη 14/12 στις 18.00
Η Ελένη Τοπαλούδη, η 20χρονη φοιτήτρια που δολοφονήθηκε στις 27/11 στη Ρόδο, είναι άλλο ένα
θύμα σεξιστικής δολοφονίας. Η Ελένη δολοφονήθηκε από δύο συνομηλίκους της άντρες, όταν αρνήθηκε
να έρθει σε σεξουαλική επαφή μαζί τους. Για μία ακόμη φορά, η άρνηση μιας γυναίκας δεν έγινε αποδεκτή
και η ζωή της φάνηκε να έχει λιγότερη αξία για τους δράστες από ότι τα θέλω τους. Το περιστατικό αυτό
ήρθε λίγους μήνες μετά από τη δολοφονία του ακτιβιστή οροθετικού Ζακ Κωστόπουλου, της 20χρονης
τρανς London Moore (20ου τρανς θύματος για το 2018 στις ΗΠΑ) και λίγες μέρες μετά την αθώωση του
Ιρλανδού βιαστή επειδή το θύμα του φορούσε προκλητικά εσώρουχα. Λίγες μέρες πριν την αποφυλάκιση
των βασανιστών του Βαγγέλη Γιακουμάκη, του 20χρονου που δέχτηκε ακραίες παρενοχλήσεις στη
Γαλακτοκομική σχολή Ιωαννίνων. Σχεδόν ένα χρόνο μετά την αυτοκτονία της Έλενας Φραντζή, της
29χρονης από την Κύπρο που δεν άντεξε την κακοποίηση από τον ιερέα θετό της πατέρα και τη
συγκάλυψη της τοπικής κοινωνίας και της αστικής δικαιοσύνης. Αρκετά χρόνια μετά την αθώωση των
δραστών του ομαδικού βιασμού στην Αμάρυνθο και πολλών άλλων περιστατικών που ποτέ δεν έφτασαν
στα φώτα της δημοσιότητας. Την ίδια στιγμή μάλιστα που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφασίζει ότι
μπορούν να απολύονται έγκυες εργαζόμενες γυναίκες, αναδεικνύοντας ότι στη σύγχρονη καπιταλιστική
κοινωνία δεν υπάρχουν δικαιώματα, αλλά μόνο βαρβαρότητα!
Όλα αυτά τα «μεμονωμένα περιστατικά» δεν μας εκπλήσσουν, μας εξοργίζουν! Δεν είναι τυχαίες
περιπτώσεις, δεν είναι «κακές στιγμές». Είναι η κουλτούρα που δημιουργεί η ίδια η
καπιταλιστική κοινωνία ως εκμεταλλευτικό σύστημα αλλά και οι εδραιωμένες πατριαρχικές σχέσεις
που οδηγούν σε αντιλήψεις κατωτερότητας του γυναικείου φύλου και πρακτικές έμφυλης καταπίεσης και
βίας. Είναι οι βαθιά ριζωμένες αντιδραστικές αντιλήψεις ότι μια γυναίκα είναι εκ φύσεως κατώτερη, ότι
αν προκαλέσει με το ντύσιμο ή το φερσιμό της είναι λογικό να βιαστεί, ακόμα και να σκοτωθεί. Μάλιστα,
το αστικό κράτος αμφισβητεί το δικαίωμα της αυτοάμυνας και της αυτοπροστασίας απέναντι σε
σεξουαλική επίθεση καταδικάζοντας την 22χρονη στην Κόρινθο που προσπάθησε να αμυνθεί κατά τη
διάρκεια σεξουαλικής επίθεσης.
Τα ΜΜΕ που χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για τον άδικο χαμό της 20χρονης, είναι τα ίδια που
δαιμονοποιούν το θύμα σε κάθε περίπτωση καταγγελίας βιασμού, είναι τα ίδια που δικαιολογούν το θύτη
γιατί «τον έφερε εκτός εαυτού», είναι τα ίδια που βαπτίζουν «εγκλήματα πάθους» τις γυναικοκτονίες,
την πιο χυδαία εμπέδωση της ατομικής ιδιοκτησίας: την αντίληψη ότι το σώμα της άλλης σου ανήκει,
έχοντας δικαίωμα ζωής και θανάτου πάνω σε αυτό. Στο σύγχρονο ολοκληρωτισμό που προσπαθούν να
επιβάλλουν, δεν χωρούν γυναίκες που ορίζουν ανεξάρτητα τη ζωή τους και τολμούν μάλιστα να
συνάπτουν σχέσεις με μετανάστες, όπως δεν χωρούν εν γένει μετανάστες, πρόσφυγες ή φτωχοί.
Δεν είναι τυχαίο πως, λίγες ώρες μετά την αποκάλυψη της δολοφονίας, έσπευσαν πρόθυμα φασιστοειδή
να ρίξουν τη χολή τους, αποκαλώντας την Ελένη «λαθρολάγνη» επειδή συναναστρεφόταν με μετανάστες.
Ταυτόχρονα τα ΜΜΕ, σε ρόλο δικαστή, υποδεικνύουν τον Αλβανό κατηγορούμενο ως βασικό δράστη, ενώ
ο Έλληνας -γιος τοπικού επιχειρηματία- προσδίορίζεται ως απλός συνεργός, και όχι με την εθνικότητα

του αλλά ως «Ροδίτης». Ο γόνος καλής οικογένειας της Ρόδου φαίνεται πως είχε μάθει να τα αγοράζει
όλα με το χρήμα και να επιβάλλει ανεμπόδιστα την εξουσία της τάξης του ακόμα και αν αυτό οδηγεί στην
δολοφονία αυτού που αντιστέκεται, στην προκειμένη περίπτωση μιας γυναίκας που αντιστάθηκε.
Για τη νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση, η πάλη ενάντια στις έμφυλες ανισότητες και τη
σεξιστική βία, είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ταξικής πάλης. Από τον Ζακ μέχρι τον
δολοφονημένο Αλβανό εργάτη στην Κέρκυρα και την Ελένη, να μη θρηνήσουμε άλλα θύματα ομοφοβίας,
σεξισμού, ρατσισμού. Όπως παλεύουμε καθημερινά για να ανατρέψουμε την επίθεση του κεφαλαίου στον
κόσμο της εργασίας, παλεύουμε για να ξεριζώσουμε τις σεξιστικές και φασιστικές αντιλήψεις και
πρακτικές από την κοινωνία, για μια κοινωνία χωρίς ταξικές ή έμφυλες ανισότητες!
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