Η αυτοάμυνα είναι ζήτημα επιβίωσης.
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ στην δικαζόμενη γυναίκα από την Κόρινθο.
22 Ιουνίου 2016 η 22χρονη βρισκόταν με την 17χρονη φίλη της σε παγκάκι όταν 46χρονος τις πλησιάζει και
επιτίθεται σεξιστικά εναντίον τους. Παρότι προσπαθούν να τον σταματήσουν λεκτικά εκείνος απτόητος συνεχίζει
την επίθεσή του. Η 22χρονη αμύνεται με το μαχαίρι από την τσάντα της και τον καρφώνει στο στήθος. Οι δύο
κοπέλες μετά τον θάνατο του βιαστή προφυλακίζονται. Η 22χρονη κατηγορείται για «ανθρωποκτονία από
πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση» και για παραβίαση της νομοθεσίας για οπλοκατοχή και οπλοχρησία και η
17χρονη για συνέργεια σε φόνο. Την Τετάρτη 27 Σεπτέμβρη 2017 δικάζεται η 22χρονη στο Ναύπλιο.
Για τον βιασμό της κόρης του στη Λάρισα στρατιωτικός πρόσφατα καταδικάστηκε μεν πρωτόδικα απο το
δικαστήριο, αλλά αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την μελλοντική εκδίκαση του εφετείου. Η γυναίκα που αμύνθηκε για
να μην βιαστεί η ίδια και η φίλη της προφυλακίστηκε και δικάζεται αύριο για φόνο. Το αυτονόητο για μας
δικαίωμα στην αυτοάμυνα απέναντι στο βιασμό, καταδικάζεται με την γνωστή τακτική αποκοπής της ενέργειας
από την συνθήκη μέσα στην οποία εφαρμόστηκε. Η καταγγελία για σεξιστική επίθεση χλευάζεται και
αμφισβητείται. Η κυρίαρχη πατριαρχική αντίληψη που αναπαράγεται μέσα στο κοινωνικό σώμα, είτε ηχηρά είτε
σιωπηρά, δεν οδηγεί μόνο στο γύρισμα της πλάτης απέναντι σε όσες επέζησαν σεξιστικών επιθέσεων. Η πιο
πατριαρχικά επιθετική, η πιο φασιστική στάση απέναντι στα θύματα σεξιστικών επιθέσεων είναι η έκφραση και
προπαγάνδιση υποτιμητικών χαρακτηρισμών τους, βγάζοντάς τες τρελές, προκλητικές, ψεύτρες, επικίνδυνες.
Παράλληλα αυτή η πατριαρχική θεώρηση και φασιστική πρακτική, παράγει και προωθεί αφηγήσεις
υποστηρικτικής ελάφρυνσης και ουσιαστικής αθώωσης των βιαστών.
Οι γυναίκες που δεν μένουν σιωπηλές, που αντιδρούν απέναντι στη βία της πατριαρχίας τιμωρούνται με κάθε
τρόπο. Μέσα σε μια κυρίαρχη συνθήκη, που η συγκάλυψη, η συνένοχη σιωπή και η αθωωτική για τους βιαστές
σχετικοποίηση των σεξιστικών επιθέσεων, αποτελούν τον κανόνα της εξουσιαστικής-πατριαρχικής κοινωνικής
δόμησης. Εκείνες που σπάνε την σιωπή, εκείνες/οι που σηκώνουν το ανάστημά τους απέναντι στη συγκάλυψη,
που αποδομούν την «λογική» των ίσων αποστάσεων, που αναδεικνύουν με τον λόγο και τις πράξεις τους την
κουλτούρα του βιασμού, στοχοποιούνται με κάθε τρόπο. Είναι ένας κύκλος πατριαρχικής βίας που θρέφεται
καθημερινά στο σπίτι, στη δουλειά, στο δρόμο, στις παρέες, στους πολιτικούς κύκλους, από άντρες βιαστές, από
μισογύνιδες, τραμπούκους, μάτσο και κυριαρχικούς αλλά και από συνεργάτες τους απολογητές, υποστηρικτές της
ματσίλας, απο σιωπηλούς υποστηρικτές της πατριαρχίας που συγκαλύπτουν συνένοχα και βρίσκουν από αστείες
ως ενοχλητικές τις αντιδράσεις απέναντι στον σεξισμό τους. Όλος αυτό ο πατριαρχικός και κυριαρχικός ζόφος
παλεύει συνειδητά και με κάθε μέσο, εργαλειοποιώντας στις αφηγήσεις του κάθε τι που μπορεί να του φανεί
χρήσιμο, προκειμένου να περιθωριοποιήσει, να οδηγήσει στη σιωπή και να καταστείλει, όσες και όσους
αντιμάχονται τη φασιστική του νοοτροπία.
Αν ο θύτης δεν ήταν λευκός, ξέρουμε πολύ καλά πως τα ρατσιστικά αντανακλαστικά θα είχαν καταδικάσει τον
βιαστή χωρίς πολλά λόγια και η σεξιστική επίθεση θα βόλευε ως εργαλείο καλλιέργειας και αναπαραγωγής
ρατσιστικού μίσους.
Είτε δικαστές, είτε μπάτσοι, είτε «φίλοι», είτε «σύντροφοι», είτε δάσκαλοι, γονείς, σύζυγοι, οι συνεπείς
υπερασπιστές της Πατριαρχίας έχουν την ίδια αντίδραση : «κάψτε την μάγισσα».
Η αυτοάμυνα απέναντι στον σεξισμό είναι ανάχωμα στην πατριαρχική βία. Η 22χρονη έπραξε το αυτονόητο :
αμύνθηκε και έστειλε τον βιαστή εκεί που έπρεπε να είναι. Δυό μέτρα κάτω από την γη.
Αλληλεγγύη στην διωκόμενη 22χρονη γυναίκα από την Κόρινθο.
Καμιά δίωξη σε όποια αμύνεται ενάντια στην βία της πατριαρχίας, με όποιο τρόπο αυτοάμυνας επιλέγει.
ΚΑΜΙΑ ΜΟΝΗ ΤΗΣ ΣΤΟ ΖΟΦΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑΣ.
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