146 επιφανή σκουπίδια
Στισ αρχζσ Σεπτεμβρίου, με αφορμι τισ εξαγγελίεσ Μθτςοτάκθ ζπειτα από
ςυνάντθςθ με τθν επιτροπι τθσ «εκνικισ ςτρατθγικισ για τθν ιςότθτα των
ΛΟΑΤΚΙ+», δθμοςιεφτθκε ζνα κείμενο που εναντιωνόταν ςτον πολιτικό γάμο των
ομόφυλων ηευγαριϊν το οποίο υπεγράφθ από 146 «επιφανείσ προςωπικότθτεσ τθσ
ελλθνικισ κοινωνίασ», ανάμεςά τουσ και 15 μζλθ του διδακτικοφ προςωπικοφ από
το Μετςόβιο Πολυτεχνείο.
Το γεγονόσ αυτό κακιςτά ζκδθλθ τθν προςπάκεια ατόμων που αποτελοφν μζροσ τθσ
κοινωνικισ ελίτ να αποκτιςουν λόγο για τα ςϊματα και τισ διεκδικιςεισ κουίρ
υποκειμζνων και να αποτελζςουν φραγμό τθσ αυτοδιάκεςθσ και τθσ οριοκζτθςθσ
των ηωϊν τουσ. Ανάμεςα ςτα άτομα που υπζγραψαν το κείμενο, και που ςτθ
ςυντριπτικι τουσ πλειοψθφία είναι άνδρεσ, υπάρχουν κακθγθτζσ/τριεσ, πρυτάνεισ,
πρζςβεισ, ςτρατθγοί, παπάδεσ, καλλιτζχνεσ κ.α., όλοι τουσ «εξζχοντα μζλθ» τθσ
κοινωνίασ. Οι ιδιότθτεσ αυτζσ κεωροφν ότι τουσ παρζχουν κοινωνικι νομιμοποίθςθ
ςτο να αραδιάηουν ανοιχτά τισ ομοφοβικζσ απόψεισ τουσ. Αυτι θ ρθτορικι μίςουσ
τροφοδοτεί τον ςεξιςμό, τθν ομοφοβία, τα πατριαρχικά πρότυπα και ενιςχφει τθ
ςυντθρθτικοποίθςθ τθσ κοινωνίασ, με άμεςθ ςυνζπεια τον ςταδιακό εκφαςιςμό
τθσ.
Βζβαια εμείσ απ’ τθν πλευρά μασ, ςε ςχζςθ με τισ δθλϊςεισ Μθτςοτάκθ περί
προάςπιςθσ των ΛΟΑΤΚΙ+ δικαιωμάτων, δεν τρζφουμε αυταπάτεσ. Γνωρίηουμε ότι
το κράτοσ και θ κυριαρχία ανζκακεν ακολουκοφν πρακτικζσ αφομοίωςθσ των
κοινωνικϊν αγϊνων και καπθλεφονται τισ καταπιζςεισ, που το ίδιο το κράτοσ
διαιωνίηει και ςυντθρεί, με ςκοπό να αντλιςουν πολίτικθ υπεραξία και να
εξομαλφνουν τισ κοινωνικζσ αντιςτάςεισ. Στο πλαίςιο αυτό, θ εκάςτοτε κυβζρνθςθ
εκμεταλλευόμενθ τισ κοινωνικοπολιτικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν και όποτε
κεωρεί ότι τθ ςυμφζρει, παραχωρεί υποτικζμενεσ ελευκερίεσ με το προςωπείο τθσ
ςυμπερίλθψθσ, του εκςυγχρονιςμοφ και τθσ προόδου ςτθν προςπάκεια να
αδρανοποιιςει το κοινωνικό πεδίο.
Ωσ αγωνιηόμενα υποκείμενα, ςτεκόμαςτε αλλθλζγγυα ςτα καταπιεςμζνα άτομα
αναγνωρίηοντασ τον αντίκτυπο των κεςμικϊν διεκδικιςεων ςτα πλαίςια τθσ
βελτίωςθσ των όρων ηωισ τουσ. Παράλλθλα, όμωσ, ςτεκόμενεσ και κριτικά απζναντι
ςε αυτι τθν πρακτικι του κράτουσ δεν περιμζνουμε από τθν κυριαρχία τθν
εξάλειψθ των καταπιζςεων και δεν πεικόμαςτε από οποιαδιποτε παραχϊρθςθ από
τθ μεριά τθσ. Ο αγϊνασ ενάντια ςτον ςεξιςμό και τθν πατριαρχία δεν μπορεί παρά
να ςυνδζεται με τουσ υπόλοιπουσ κοινωνικοφσ-ταξικοφσ αγϊνεσ με πρόταγμα τθν
αυτοοργάνωςθ, τθν αντίςταςθ και τθν αλλθλεγγφθ. Ο λόγοσ για τα ςϊματά μασ και
τισ επιλογζσ μασ είναι δικόσ μασ, δεν κα ανεχτοφμε κανζναν ομοφοβικό ι
τρανςφοβικό οχετό από τον οποιονδιποτε «ευςεβι πολίτθ» που νομίηει πωσ λόγω
τθσ κοινωνικισ του κζςθσ και ιδιότθτασ μπορεί να αςκεί ζλεγχο ςτισ ηωζσ μασ.
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ΚΑΙ ΝΟΜΟΤ
Ονόματα διδακτικοφ προςωπικοφ
1.

Κουνάδθσ Ἀντϊνιοσ, Ὁμ. Κακθγθτισ ΕΜΠ, πρϊθν Πρόεδροσ Ἀκαδθμίασ Ἀκθνῶν,

2.

Κατςικαδζλθσ Ἰωάννθσ, Ὁμ. Κακθγθτισ ΕΜΠ, μζλοσ ξζνων Ἀκαδθμιῶν,

3.

Τςανάκασ Παναγιϊτθσ, Ἠλεκτρολόγοσ-Μθχανικόσ, Κακθγθτισ ΕΜΠ,

4.

Βαςιλείου Παναγιϊτα, Κακθγιτρια Ε.Μ.Π.,

5.

Ἰωαννίδθσ Γεϊργιοσ, Ὁμ. Κακθγθτισ ΕΜΠ,

6.

Ἀναγνωςτόπουλοσ Ἀνδρζασ, Ὁμ. Κακθγθτισ ΕΜΠ,

7.

Ἀνδρεόπουλοσ Ἀνδρζασ, Ὁμ. Κακθγθτισ ΕΜΠ, πρϊθν Πρφτανισ ΕΜΠ,

8.

Χαΐνθσ Ἰωάννθσ, Ὁμ. Κακθγθτισ ΕΜΠ,

9.

Κατςοφφθσ Ἠλίασ, Ὁμ. Κακθγθτισ ΕΜΠ,

10. Σάνδρθσ Κωνςταντῖνοσ, Ὁμ. Κακθγθτισ ΕΜΠ,
11. Κυριακόπουλοσ Εὐκφμθσ, Ὁμ. Κακθγθτισ ΕΜΠ,
12. Ἀνδριανόπουλοσ Νικόλαοσ, Ὁμ. Κακθγθτισ ΕΜΠ,
13. Θεοτόκογλου Εὐςτάκιοσ, Κακθγθτισ ΕΜΠ,
14. Κουλοφρθσ Ἰωάννθσ, Δρ. Μθχανολόγοσ Ἠλεκτρολόγοσ Ε.Μ.Π., πρϊθν Δ/ντισ ΟΤΕ,
15. Γιϊτθσ Ἀριςτοφάνθσ, Δρ. Πολ. Μθχανικόσ Ε.Μ.Π.
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