ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΠΟΜΠΕΥΣΗΣ
ΟΡΟΘΕΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
H HOMOphonia-Thessaloniki Pride καταδικάζει απερίφραστα το νέο κρούσμα διαπόμπευσης μιας
οροθετικής γυναίκας στη Μυτιλήνη.
Εμβρόντητοι μάθαμε για το μοίρασμα από αγνώστους (;) σε συνοικία της πόλης, φυλλαδίων και αφισών, στα
οποία διακρίνονταν το ονοματεπώνυμο και η ιατρική βεβαίωση ότι μια γυναίκα είναι οροθετική.
Αυτή η κακόψυχη πράξη στοχοποίησης της υγείας ενός προσώπου (διάλεξαν να επιτεθούν σε γυναίκα
θεωρώντας την αδύναμο κρίκο) συντελέστηκε μια μόλις μέρα μετά την αθώωση από την Ελληνική δικαιοσύνη,
όλων των εμπλεκόμενων στο κυνήγι μαγισσών και στην διαπόμπευση των οροθετικών εκδιδόμενων γυναικών
-πάλι γυναικών, όχι των οικογενειαρχών (;) πελατών τους- που έγινε με χρήση της φασιστικού τύπου
Α
αντιεπιστημονικής υγειονομικής διάταξης του πρώην Υπουργού Υγείας κ. Λοβέρδου, τη γνωστή κι ως 39 .
Αστυνομικοί, ιατροί, υπάλληλοι ....ΟΛΟΙ ΑΘΩΟΙ. Κι ας κατασπαράχτηκαν και κατακρεουργήθηκαν οι
οροθετικές γυναίκες από τα αδηφάγα ΜΜΕ. Κι ας καταγγέλθηκαν από την διεθνή επιστημονική κοινότητα
αυτές οι πρακτικές.
Είναι η ίδια Ελληνική δικαιοσύνη που απάλλαξε τους δολοφόνους τσιφλικάδες των πακιστανών εργατών στη
Μανωλάδα, είναι η ίδια Ελληνική δικαιοσύνη που κηρύσσει απεργίες παράνομες και καταχρηστικές, είναι η
ίδια Ελληνική δικαιοσύνη που δικαίωσε την εργοδοσία, όταν απολύθηκε οροθετικό άτομο, επικαλούμενη την
εργασιακή ειρήνη.
Είναι αυτή ακριβώς η αθώωση όσων διαπόμπευαν, που έδωσε το θράσος σε άτομα που είχαν πρόσβαση στα
αρχεία του νοσοκομείου στη Μυτιλήνη, να δράσουν μ’ αυτόν τον απεχθή, αποτρόπαιο και κοινωνικά ανάλγητο
τρόπο, που έδωσε θάρρος σε θρασύδειλους «ομάδων κρούσης», στέλνοντάς τους ένα μήνυμα, πως τέτοιες
πράξεις στη χώρα είναι υπό καθεστώς ατιμωρησίας.
Είναι η Δικαιοσύνη και η πολιτεία οι οποίες, αν και συνέλαβαν τα μεγαλοστελέχη της εγκληματικής Χρυσής
Αυγής, δεν πείραξαν τα μέλη των «ομάδων κρούσης» που ελπίζουν στην ατιμωρησία και ακόμη σήμερα
ασκούν τη χωρίς μπέσα, αλήτικη βία τους.
Καλούμε τον δημοκρατικό λαό της Μυτιλήνης, κάθε δημοκράτη και αγωνιστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, να
καταδικάσει αυτές τις ναζιστικές πρακτικές στοχοποίησης των πιο αδύναμων κρίκων της κοινωνίας, τη
δημιουργία «αποδιοπομπαίων τράγων» και την υποταγή του λαού στην ακραία βία αυτών των ομάδων.
Πρέπει να σταθούμε αλληλέγγυοι σε κάθε άτομο που δέχεται σκοταδιστικές και τραμπούκικες επιθέσεις,
προστατεύοντας το από τις διάφορες μορφές βίας.
Επισημαίνουμε πως μοναδικό μας όπλο σ’ αυτή την κοινωνική δυσωδία της διαπόμπευσης, είναι η
αλληλεγγύη μας, και ο αγώνας μας:




ενάντια σε κάθε φασιστική - ναζιστική έφοδο,
ενάντια σε κάθε στοχοποίηση,
ενάντια σε κάθε αρνητική διάκριση, κοινωνικό αποκλεισμό και ξενοφοβία – ρατσισμό.
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