ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΛΙΓΝΑΔΗ
Ένα χρόνο πριν, ήρθαν στη δημοσιότητα οι πρώτες καταγγελίες- τις οποίες ακολούθησαν πολλές
ακόμα- για άλλο ένα παραβιαστικό σκουπίδι του δημόσιου πεδίου, τον κατά συρροήν παιδοβιαστή,
κακοποιητή και βιαστή Δημήτρη Λιγνάδη. Ο συγκεκριμένος, έχοντας μια θέση εξουσίας και κάθε
κοινωνικό και οικονομικό προνόμιο, χρησιμοποιούσε τις διασυνδέσεις του με πολιτικά πρόσωπα,
μπάτσους και ΜΜΕ για να υποβαθμίσει, ξεπλύνει και συγκαλύψει τις πράξεις του. Έτσι, από τις
πρώτες μέρες, τα άτομα που υπέβαλαν καταγγελίες, άρχισαν να δέχονται χυδαίες επιθέσεις είτε
από τα ΜΜΕ με ειρωνικά και πολλές φορές ρατσιστικά σχόλια, είτε μέσω εκφοβισμών τους με
ανώνυμα απειλητικά τηλεφωνήματα και εξακριβώσεις στοιχείων κάτω από το σπίτι τους. Από την
άλλη, στον κακοποιητή δόθηκε ο χώρος για να προσπαθήσει να διαστρεβλώσει τα γεγονότα στο
δημόσιο πεδίο καθώς και όλος ο χρόνος για να καταστρέψει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικά με τις
πράξεις του ήθελε ο ίδιος να ξεφορτωθεί (εδώ να σημειωθεί ότι εμείς δεν περιμένουμε
«αποδεικτικά στοιχεία» για να πιστέψουμε και να στηρίξουμε το καταγγέλλον άτομο).
H υπόθεση αυτή, σίγουρα δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, καθώς κράτος και πατριαρχία
ανέκαθεν γαλουχούν και ενθαρρύνουν παραβιαστές να επιβάλλονται στα σώματα μας, οι οποίοι
επιστρατεύουν κάθε θεσμικό εργαλείο για να τους βοηθά και να τους συγκαλύπτει. Άλλωστε,
ακόμη και πρόσφατα γεγονότα όπως οι δεκάδες γυναικοκτονίες, ο ομαδικός βιασμός της κοπέλας
στην Θεσσαλονίκη, οι καταγγελίες των μεταναστριών στα camps, οι ξυλοδαρμοί και οι
παρενοχλήσεις θηλυκοτήτων από μπάτσους αλλά και κάθε κακοποιητικό περιστατικό το οποίο δεν
φτάνει ποτέ στα αυτιά μας, μας θυμίζουν καθημερινά ότι οι κρατικοί θεσμοί δουλεύουν πάντα για
τη διαιώνιση της πατριαρχίας και της έμφυλης βίας. Στο πλαίσιο αυτό, δεν περιμένουμε κάποια
λύση από μία δικαστική απόφαση ή οποιοδήποτε θεσμό της κρατικής εξουσίας που η ίδια οπλίζει
το χέρι κάθε κακοποιητή, αλλά στηριζόμαστε σε σχέσεις αλληλοβοήθειας και συντροφικότητας
μέσα και έξω από τις δομές μας, απέναντι σε κάθε μορφή καταπίεσης και εκμετάλλευσης των
ζωών μας.
Γνωρίζουμε πόσο επανατραυματική και ψυχοφθόρα είναι η διαδικασία της καταγγελίας και
στηρίζουμε κάθε βαλλόμενο άτομο είτε συλλογικοποιεί τα βιώματά του και μιλά γι’ αυτά είτε όχι.
Γι’αυτό και στεκόμαστε δίπλα στα άτομα που καταγγέλλουν τον κακοποιητή τους και υποχρεούνται
να βρεθούν στον ίδιο χώρο μαζί του. Να βιώσουν για ακόμη μία φορά την λασπολογία και την
παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων από τα ΜΜΕ και την καπήλευση των βιωμάτων τους
από κόμματα και πολιτικές δυνάμεις που υποκρίνονται την “στήριξη” τους όσο το θέμα παραμένει
επίκαιρο.

2 ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΗ , ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΒΙΑΣΤΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΑ ΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ
ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ , ΚΕΦΑΛΑΙΟ , ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΑ

Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Πολυτεχνείου
αίθουσα 11, κτ. Χημικών Μηχανικών
https://stekipolytexneiou.squat.gr/

