Aν η ιδιοκηηζία ήηαν κλοπή, ηώπα είναι ξεκάθαπα δολοθονία,
ή πίζω κανίβαλοι νοικοκςπαίοι, εμππόρ ζςνηπόθ.ο.ιζζερ

Σεπηέκβξεο 2018. Απηή ηε θνξά δελ ήηαλ ε ζθαίξα ηνπ κπάηζνπ, δελ ήηαλ ν βηαζκόο ηνπ παπά, δελ ήηαλ ε
καραηξηά ελόο ρξπζαπγίηε, νύηε ην κίζνο ηνπ ξαηζηζηή, ήηαλ ε σκή βία κηαο νιόθιεξεο θνηλσλίαο πνπ
εθθξάζηεθε κε κέλνο ζην ζώκα ελόο αλζξώπνπ. Ήηαλ ην πξόζσπν ηνπ θνηλσληθνύ θαληβαιηζκνύ.

Το γεγονόρ
Τν πεξηζηαηηθό, ηνπ νπνίνπ ηελ θαηάιεμε κόλν γλσξίδνπκε, ζπλέβε κέξα κεζεκέξη ζην θέληξν ηεο Αζήλαο, ζε
έλα θνζκεκαηνπσιείν ζηελ Οκόλνηα. Ο Ζαθ γηα αδηεπθξίληζηνπο ιόγνπο, εγθισβίζηεθε ζην θαηάζηεκα θαη
πξνζπάζεζε λα ζπάζεη ηε ηδακαξία γηα λα βγεη. Γίλεηαη αληηιεπηόο από ηνλ ηδηνθηήηε πνπ βξηζθόηαλ έμσ από ην
θαηάζηεκα. Εκθαλώο ζαζηηζκέλνο, όπσο είδαλ όινη ζε video πνπ θπθινθόξεζε, ν Ζαθ πξνζπαζεί λα δηαθύγεη από
ηελ θάησ πιεπξά ηεο βηηξίλαο ηνπ καγαδηνύ. Τελ ίδηα ζηηγκή ν ίδηνο ν ηδηνθηήηεο θαη έλα δεύηεξν άηνκν ζπάλε κε
θισηζηέο ηε βηηξίλα πξνο ηελ πιεπξά ηνπ εγθισβηζκέλνπ θαη ζπλερίδνπλ απηή ηε θνξά ηηο θισηζηέο ηνπο ζην
θεθάιη ηνπ. Όηαλ θαηαθέξλεη λα βγεη ρηππεκέλνο θαη αηκόθπξηνο έμσ από ην καγαδί δέρεηαη θινηζηέο θαη κηα
γθινκπηά ζην θεθάιη, από ηνπο κπάηζνπο απηή ηε θνξά, πνπ είραλ θαηαθηάζεη κε ζθνπό λα ηνλ αθηλεηνπνηήζνπλ
θαη λα "ζώζνπλ πεξαζηηθνύο θαη ηδηνθηήηεο από ηελ ππέξκεηξε απεηιή". Καηέιεμε κέζα ζην αζζελνθόξν.
Σε νπνηαδήπνηε εθδνρή ηεο ηζηνξίαο ε νπζία δελ αιιάδεη. Τον μπινθόπεζαλ κέρξη ζαλάηνπ.
Ο “πολιτιςμένοσ” δυτικόσ νοικοκυραίοσ οικογενειάρχησ έλληνασ χριςτιανόσ αυτοδίκηςε και νίκηςε.

Η κςπίαπση αθήγηζη
Τα Μ.Μ.Ε έθαλαλ πάιη θαιά ηε δνπιεηά ηνπο θαηεπζύλνληαο ην θνηλό ζε κηα εύπεπηε ηζηνξία. Τν αθήγεκα ηνπ
"πξεδαθηνύ", ηνπ "ιεζηή" , ηνπ "επηθίλδπλνπ πνπ θξαηνύζε καραίξη" δελ είλαη κόλν κηα πξώηε εύθνιε θαηαζθεπή
πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζεί ν ρώξνο ηεο εζηθήο ππεξάζπηζεο κηαο βίαηεο θνηλσληθήο δνινθνλίαο ζηα κπαιά ηνπ
θόζκνπ. Είλαη θάηη πνιύ παξαπάλσ.

Ιδιοκτησία
Μεγάια θνηλσληθά θνκκάηηα εκπνηηζκέλα ζηελ
θνπιηνύξα ηεο ηδηνθηεζίαο, θηάλνπλ ζην ζεκείν λα
λνηάδνληαη κόλν γηα ην καγαδί ηνπο, ηελ πεξηνπζία
ηνπο, ηα πιηθά ηνπο αγαζά, ππεξαζπίδνληαο ηα κε
θάζε ηξόπν θαη θόζηνο. Αθόκα θαη αλ απηό ζεκαίλεη
λα αθαηξέζνπλ κηα δσή. Τν ξίδσκα ηεο έλλνηαο ηεο
ηδηνθηεζίαο είλαη θαιιηεξγεκέλν ηόζν βαζεηά θαη
ηόζν επηηεδεπκέλα πνπ θηάλεη ζε ζεκείν λα
αληηθαζηζηά αλζξώπηλεο αμίεο θαη
ηδέεο. Τα
παξαδείγκαηα πνιιά: από ην θαζεκεξηλό “λα θανύλ
νη ειηέο ηνπ γείηνλα” σο ην ηξαγηθό “ζέινπκε
πεξηζζόηεξε αζηπλνκία, νη πεξηνπζίεο καο
θηλδπλεύνπλ” θη αθόκα παξαπέξα ζην θαηάπηπζην
“ήξζαλ εδώ θαη καο θιέβνπλ ηηο δνπιεηέο” ε
πξαγκαηηθόηεηα πεξηγξάθεη κηα θνηλσλία ζε
πξνρσξεκέλε ζήςε. Μηα θνηλσλία ηδηνθηεζίαο, κηα
θνηλσλία απόιπηεο ηδηώηεπζεο.
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Τν
αθαλζώδεο θαηαζθεύαζκα ησλ ΜΜΕ, είλαη
θεληξηθόο ελνξρεζηξσηήο ηεο καδηθήο θνπιηνύξαο.
Απηήο ηεο θνπιηνύξαο πνπ έρεη θαηαπλίμεη ηηο
αηνκηθέο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ βξίζθνληαη ζηε βάζε
ηεο ηαμηθήο δηαζηξσκάησζεο.

“Ο κόζμορ είναι επικίνδςνορ όσι εξαιηίαρ αςηών πος κάνοςν ηο κακό, αλλά εξαιηίαρ αςηών πος ηοςρ κοιηάζοςν σωπίρ
να κάνοςν ηίποηα. “
Ο Άικπεξη Ατλζηάηλ θαηέδεημε εκθαηηθά κε ηνλ πην απιντθό ηξόπν, κηα πξαγκαηηθόηεηα αλαγλσξίζηκε, θαζ’ όιν
ην ξνπ ηεο αλζξώπηλεο ηζηνξίαο, θαζ’ όιν ην ξνπ ησλ γεγνλόησλ πνπ πεξηγξάςακε πην πάλσ. Τν κεζεκέξη ηεο
Παξαζθεπήο ζηελ Οκόλνηα θαηαγξάθηεθε έλα βίαην πεξηζηαηηθό ζπκππθλσκέλεο ζεκεηνινγίαο θνηλσληθνύ
θαληβαιηζκνύ. Δελ έρεη απνιύησο θακία ζεκαζία πνηνο δέρηεθε ηε βία αιιά έρεη κέγηζηε ζεκαζία πνίνη ήηαλ
απηνί πνπ ηελ άζθεζαλ. Απηνί ήηαλ 3.
*Οη άλζξσπνη πνπ ιίληζαξαλ, δηόηη ζεώξεζαλ όηη ζίρζεθαλ ηα εκπξάγκαηα ζπκθέξνληα ηνπο.
*Οη άλζξσπνη πνπ θέξνπλ ην ξόιν ηνπ θξαηηθνύ ιεηηνπξγνύ (κπάηζνη θ.α.) θαη ζπλέρηζαλ ηελ βηαηόηεηα πνπ
δηεπξάρζε.
*Καη ηειεπηαίνη, απηνί νη πνιινί, πνπ απιά θνηηνύζαλ ζπλεπηθνπξώληαο ηνπο άλσζελ.
Σε πξόζθαηε ζπλέληεπμε ηνπ, ν Ζαθ είρε δηεξσηεζεί γηαηί “όταν βλέπεις να επιτίθενται σε κάποιον κοιτάς από
την άλλη”.
Όινη απηνί νη ηξεηο είλαη πάξα πνιινί θαη απηό αθξηβώο θαηαδεηθλύεη απηή ε αθξαίαο βηαηόηεηαο πξάμε ηεο
δνινθνλίαο ελόο αλζξώπνπ. Απηόο ν θνηλσληθόο θαληβαιηζκόο πξνο ην “Άιιν”, πνπ είλαη έμσ από ηα
ζηεξενηππηθά κνληέια, θαλεξώλεη αθξηβώο ην ζαζξό ηνπο πεξηερόκελν.
Οη απινπζηεπκέλεο αληηιήςεηο πνπ ζεσξνύλ σο αξλεηηθό ζηνηρείν ηνλ θιέθηε, ην ηξαλο άηνκν, ηελ άλεξγε, ηνλ
νξνζεηηθό, ηε κεηαλάζηξηα, ηελ αδεξθή, ηελ πνπηάλα, ην πξεδάθη, ηνλ καύξν, ηε δεηηάλα, ηνλ θάζε ηύπνπ
θνηλσληθά πεξηζσξηνπνηεκέλν θαη από ηελ άιιε σο ζεηηθό ηνλ νηθνγελεηάξρε, ην καγαδάηνξα, ηνλ απνγνεηεπκέλν
ςεθνθόξν, ηνλ λνηθνθπξαίν, απνηειεί ηελ απόιπηε αληηζηξνθή ηεο πξαγκαηηθόηεηαο. Η δνινθνλία πνπ δηεπξάρζε
ζηελ Οκόλνηα θαη έηπρε λα γίλεη γλσζηή είλαη παξάδεηγκα απηήο.
Ο θνηλσληθόο θνκθνξκηζκόο ηεο καδνπνηεκέλεο θαπηηαιηζηηθήο θνηλσλίαο είλαη ν θαλίβαινο. Καη όινη όζνη ηνλ
αλαπαξάγνπλ είηε έκκεζα είηε άκεζα είλαη ζπλππεύζπλνη.

ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΩΝ ΚΑΝΙΒΑΛΩΝ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ

Σσντρόυισσες και σύντρουοι από τον ελεσθεριακό και αναρτικό τώρο

Υ.Γ. Ο Ζαθ Κσζηόπνπινο ήηαλ αθηηβηζηήο ηεο ΛΟΑΤΚΘ θνηλόηεηαο .Δελ έρεη ζεκαζία πξνθαλώο ε ηαπηόηεηά
ηνπ, από ηελ άιιε δελ καο αθήλεη θαη αλεπεξέαζηεο/νπο /α ην γεγνλόο όηη δνινθνλήζεθε έλα άηνκν πνπ πάιεπε
γηα λα αιιάμεη ηε ζάπηα θνηλσλία πνπ ε ίδηα ηνλ ζθόησζε. Ο Ζαθ έδηλε εδώ θαη ρξόληα πξνζσπηθό αιιά θαη
ζπιινγηθό αγώλα -ζηα πιαίζηα ηεο LGBTQI+ θνηλόηεηαο - απέλαληη ζε όηη πξνζπαζνύζε λα πεξηζσξηνπνηήζεη ηα
νξνζεηηθά άηνκα, ζε όηη θαηέζηεηιε ηελ απόθιηζε από ηελ θαλνληθόηεηα ηεο ζεμνπαιηθόηεηαο θαη ζε όπνηνλ
πξνζπαζνύζε λα θαηαδηθάζεη ζε θνηλσληθή απνκόλσζε ηα ηνμηθνεμαξηεκέλα άηνκα.

