
Τ
ο παράδοξο σε ένα φι-
λελεύθερο κράτος δι-
καίου είναι ότι αυτό το
κράτος διατηρεί το μο-
νοπώλιο της βίας. Είναι

παράδοξο γιατί το κράτος δικαίου
έχει αποστολή την προστασία των
δικαιωμάτων των πολιτών αλλά και
κάτι επιπλέον, όπως θαυμάσια το
έχει εκφράσει ο φιλόσοφος Αβισάι
Μαργκαλίτ: να εξασφαλίσει ότι η
κοινωνία που ρυθμίζει είναι «αξιο-
πρεπής», δηλαδή μια κοινωνία στην
οποία οι πολίτες ζουν με αξιοπρέ-
πεια και δεν ταπεινώνονται από το
κράτος και τους θεσμούς του, αλλά
διατηρούν την προσωπική τους αυ-
τονομία και τον αυτοσεβασμό τους.
Το παράδοξο λοιπόν είναι ότι αυτό
το κράτος διατηρεί την αποκλειστι-
κότητα της χρήσης βίας, και μάλι-
στα κυρίως κατά των πολιτών του.

Εξηγείται όμως εύκολα, με ένα
άλλο παράδοξο: Το κράτος δικαίου
έχει σαν κύριο σκοπό την μεγιστο-
ποίηση της ελευθερίας, και αυτό
μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον
αυτή περιοριστεί σε κάποιον βαθμό.
Το κράτος δικαίου θα περιορίσει
την ελευθερία του ληστή, του βια-
στή, του δολοφόνου, του απατεώνα,
του παιδεραστή, του χούλιγκαν. Ο
περιορισμός της ελευθερίας τους
(«δεν σου επιτρέπουμε να κάνεις
όσα θέλεις να κάνεις κι αν τα κάνεις
θα σε τιμωρήσουμε») αυξάνει την
ελευθερία όλων μας. Αυτός ο ανα-
γκαίος περιορισμός μπορεί να επι-
τευχθεί μόνο με την κρατική, οργα-
νωμένη, νομιμοποιημένη βία που
ασκείται όμως με απόλυτο σεβασμό
στο Σύνταγμα και τους νόμους.

Μέχρι ποίου σημείου νομιμοποι-
είται το κράτος να περιορίσει την
ελευθερία μας για να τη μεγιστο-
ποιήσει; Μέχρι το σημείο όπου το
κόστος από τον περιορισμό της
ελευθερίας είναι μικρότερο από το
όφελος. Το κράτος δικαιούται να
περιορίζει την ελευθερία μόνο εφό-
σον ο περιορισμός της αυξάνει τη
συνολική ελευθερία για όλους. Βέ-
βαια τίποτα δεν είναι τόσο απλό
όσο ακούγεται. Η περίφημη προει-
δοποίηση του Λόρδου Άκτον, «η
εξουσία διαφθείρει και η απόλυτη
εξουσία διαφθείρει απόλυτα» έχει
επανειλημμένα αποδειχτεί και
εμπειρικά. Αλλά και η άλλη περί-
φημη ρήση του Έϊμπραχαμ Μά-
σλοου (Abraham Maslow, 1908-
1970), «όταν έχεις το σφυρί, βλέπεις
όλα τα προβλήματα σαν καρφιά»
έχει κι αυτή επιβεβαιωθεί στην Ελ-
λάδα: όταν έχεις ένα κλομπ είναι
εύκολο να ξεχάσεις ότι αυτό που
χτυπάς είναι ένα κεφάλι.

Με αφορμή το επικείμενο gay‐pride

Πώς να διακοσμήσετε το κλουβί σας
Από τον ΛΥΟ ΚΑΛΟΒΥΡΝΑ
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Τ
έτοια εποχή κάθε χρόνο συναντώ αρκετούς
γκέι που περιφρονούν το επικείμενο γκέι
πράιντ: «Δεν έχουμε λόγο να νιώθουμε περή-
φανοι που είμαστε γκέι», «Μα γιατί γκετο-
ποιούμαστε μόνοι μας;», «Εγώ είμαι άνθρωπος

/ ελεύθερη ψυχή» κ.ο.κ.
Κανείς δεν είναι μόνο «άνθρωπος / ελεύθερη ψυχή» και

άλλες τέτοιες εύηχες αλλά γενικόλογες υπεκφυγές. Ανή-
κουμε, θέλοντας ή μη, σε μια καταπιεζόμενη κοινωνική
ομάδα. Το πρόβλημα είναι ότι, όπως πολλοί καταπιε-
σμένοι, αρκετοί γκέι άντρες και γυναίκες δεν έχουμε συ-
νείδηση ότι καταπιεζόμαστε. Όπως οι μουσουλμάνες
που φορούν την μπούρκα τους «από επιλογή» και νιώθουν
εντάξει μ’ αυτό, έτσι κι εμείς πιστεύουμε ότι τα πράγματα
είναι καλά έτσι όπως είναι· ότι έτσι ορίζει η φύση και/ή
η κοινωνία. Άπειροι γκέι πιστεύουν ότι είναι αδύνατο να
υπάρξει υγιής, μακροχρόνια σχέση μεταξύ δύο αντρών.
Υπερβολικά πολλές λεσβίες πιστεύουν βαθιά μέσα τους
ότι είναι ανώμαλες. Έχουν ενσωματώσει την καταπίεση
(εσωτερίκευση) και τη θεωρούν φυσική. Δεν αμφισβητούν
την καταπιεστική τάξη πραγμάτων με την οποία μεγά-
λωσαν. Βολεύονται στο κλουβάκι τους και το διακοσμούν
κιόλας.

Πράγματι, δεν έχουμε λόγο να νιώθουμε περήφανοι
που είμαστε γκέι. Έχουμε όμως κάθε λόγο να νιώθουμε
περήφανοι που νιώθουμε εντάξει επειδή είμαστε γκέι. Το
ταξίδι από την εσωτερικευμένη καταπίεση προς την ελευ-
θερία (κινήσεων, πράξεων, επιλογών, ζωής, σκέψης),
απαιτεί το χτίσιμο ενός νέου εαυτού, μιας καινούργιας αυ-
τοεικόνας που θα διαφέρει από τα αρνητικά στερεότυπα
της εικόνας με την οποία μας γαλούχησαν. Αυτό είναι ένα
ταξίδι περηφάνιας, καθώς μέχρι τώρα δεν είχαμε κανένα
λόγο να είμαστε περήφανοι ως γκέι. Αντιθέτως, ντρεπό-
μασταν, κρυβόμασταν, τρέμαμε μη μαθευτεί, φοβόμασταν
τα αρνητικά σχόλια, τη λεκτική ή και τη σωματική βία, τη
ντροπή τού να είσαι πούστης. Και μου λέτε μετά ότι δεν
έχει νόημα το να βγεις έξω να φωνάξεις ότι παύεις να
ντρέπεσαι;

Η εσωτερικευμένη καταπίεση είναι πολύ ύπουλη ασθέ-
νεια, η οποία δεν περνάει εύκολα. Χρειάζεται συνειδη-
τοποίηση πάνω στην καταπίεση, δηλαδή να κατανοή-
σουμε ότι είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας, ότι
γίνονται διακρίσεις σε βάρος μας στη δουλειά, στην εκ-
παίδευση, στους νόμους. Κι αυτό είναι τρομαχτικό για
πολλούς, γι’ αυτό προτιμούν να ζουν στο ροζ συννεφάκι

τους και να πιστεύουν ότι είναι απλά «άνθρωποι». Βαυ-
καλίζονται ότι αν δεν ταράξουν τη βάρκα δεν θα τους συμ-
βεί τίποτα κακό.

Η συνειδητοποίηση της καταπίεσής μας περνά απα-
ραίτητα μέσα από την αναγνώριση και άλλων καταπιέ-
σεων. Τα δικά μας δικαιώματα καταπιέζονται επειδή
στερούνται δικαιώματα και ισοπολιτεία και οι γυναίκες,
τα άτομα με αναπηρίες, οι μετανάστες.

Τα ρατσιστικά εγκλήματα που συμβαίνουν αυτό τον
καιρό στη χώρα μας εναντίον των μεταναστών είναι η πιο
εύκολη και φυσιολογική ανθρώπινη αντίδραση: απειλού-
μαι (ή νιώθω ότι απειλούμαι), φοβάμαι, ψάχνω μια εύκολη
και απλή λύση, έναν βολικό υπαίτιο για το πρόβλημά μου.
Οι ξένοι σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας ήταν ο εύ-
κολος αποδιοπομπαίος τράγος: μας βολεύει να πιστεύ-
ουμε ότι αυτοί φταίνε για όλα, διότι αν φταίει κάποιος και
τον διώξουμε ή τον σκοτώσουμε, τότε όλα θα είναι εντά-
ξει. Πολλές γκέι γυναίκες και άντρες συμμερίζονται αυτή
τη βολική, απλοϊκή σε βαθμό ηλιθιότητας και βαθιά
εγκληματική «λογική», διότι τους υπόσχεται εύκολες λύ-
σεις σε περίπλοκα προβλήματα. Ξεχνάμε εμείς οι γκέι,
όμως, ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αλληλένδετα.
Οι μόνες χώρες που οι γκέι έχουν πραγματικά δικαιώματα
είναι οι χώρες που σέβονται και τις άλλες καταπιεζόμε-
νες κοινωνικές ομάδες. Αν σήμερα πλακώνουμε στο ξύλο
ανθρώπους (μετανάστες), αύριο εύκολα θα πλακώνουμε
στο ξύλο άλλους ανθρώπους (αδερφές). Η λογική της βίας
παραμένει η ίδια: απλοϊκές λύσεις σε σύνθετα προβλή-
ματα.

Κι εμείς οι γκέι καθόμαστε ατάραχοι στα σαλονάκια
μας, επειδή το έγκλημα που συμβαίνει δεν μας αφορά.
«Πρώτα ήρθαν να πάρουν τους κομμουνιστές, αλλά δεν
αντέδρασα γιατί δεν ήμουν κομμουνιστής. Μετά ήρθαν να
πάρουν τους συνδικαλιστές, αλλά δεν αντέδρασα γιατί δεν
ήμουν συνδικαλιστής. Μετά ήρθαν για τους Εβραίους,
αλλά δεν αντέδρασα γιατί δεν ήμουν Εβραίος. Μετά ήρ-
θαν να πάρουν εμένα, αλλά δεν είχε απομείνει κανείς για
ν’ αντιδράσει». (Martin Niemöller, Γερμανός πάστορας,
1892-1984). Πρέπει να κινδυνέψει το δικό μας κλουβί για
να ξυπνήσουμε;

Η ελληνική τραγωδία είναι ότι οι κομμουνιστές και οι
συνδικαλιστές είναι μέρος του προβλήματος και από τις
χείριστες αντιδραστικές δυνάμεις που κρατούν αυτή τη
χώρα πίσω. Αυτό δεν σημαίνει, όμως, ότι θα βγαίνουμε να
τους πλακώνουμε στο ξύλο. 
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Αυτά τα δύο λοιπόν παράδοξα
μπορεί να οδηγήσουν σε ένα φιλε-
λεύθερο κράτος αλλά μπορεί να
οδηγήσουν και σε ένα αστυνομικό
κράτος. Η Ελλάδα δεν είναι τίποτα
από τα δύο, είναι απλά ένα αναξιο-
πρεπές κράτος. Εξηγούμαι:

(α) Στο φιλελεύθερο κράτος δι-
καίου, το κράτος ασκεί τη βία ακο-
λουθώντας τις διαδικασίες που προ-
βλέπουν το Σύνταγμα και οι νόμοι,
που έχουν σκοπό να προστατεύ-
σουν τα δικαιώματα των πολιτών.
Το ελληνικό κράτος παραβιάζει
ασύστολα δικαιώματα και αδιαφο-
ρεί για διαδικασίες ακόμα και μετά
από αναρίθμητες καταδίκες από
διεθνή, κυρίως ευρωπαϊκά, δικα-
στήρια και οργανώσεις προστασίας
δικαιωμάτων.

(β) Ο σκοπός για τον οποίον το
κράτος διατηρεί το μονοπώλιο της
βίας είναι για να αυξήσει την ελευ-
θερία των πολιτών δίνοντάς τους
την αίσθηση της ασφάλειας, που
αποτελεί βασική ρήτρα του κοινω-
νικού συμβολαίου και απαραίτητη
προϋπόθεση για την ελεύθερη
άσκηση όλων των άλλων δικαιωμά-
των. Το ελληνικό κράτος δεν δίνει
καμία τέτοια αίσθηση. Δεν φτάνει
που παραβιάζει τα δικαιώματα, δεν
είναι ικανό ούτε να αυξήσει την
ασφάλεια που έχει αποστολή να πα-
ράσχει. Δεν είναι δηλαδή μόνο αυ-
ταρχικό, είναι δυστυχώς και ανα-
ποτελεσματικό. Ο περιορισμός των
δικαιωμάτων στην πράξη, όχι μόνο
δεν αυξάνει την ασφάλεια, αλλά κα-
ταλήγει σε ακόμα μεγαλύτερη ανα-
σφάλεια, καθώς το κράτος απου-
σιάζει από εκεί που πρέπει να
βρίσκεται.

(γ) Ενώ λοιπόν το κράτος είναι
έτοιμο να επιτεθεί βάναυσα σε αδύ-
ναμες μειονότητες και μεμονωμένα
άτομα (την εύκολη λεία) αφήνει
ανεξέλεγκτους και ανενόχλητους
όλους όσοι διεκδικούν μέρος αυτού
του μονοπωλίου της βίας: τρομο-
κράτες, ακροδεξιές οργανώσεις,
ακροαριστερές οργανώσεις, νονούς
της νύχτας αλλά και της ημέρας,
χούλιγκαν των γηπέδων και χούλι-
γκαν εκτός γηπέδων και φυσικά
τους εγκληματίες κάθε κατηγορίας,
έλληνες και αλλοδαπούς. Όλοι αυ-
τοί, που δεν είναι και τόσο διαφο-
ρετικοί μεταξύ τους, έχουν κατορ-
θώσει να σπάσουν το κρατικό

μονοπώλιο και να δημιουργήσουν
ένα ιδιότυπο ολιγοπώλιο της βίας,
όπου το κράτος είναι απλά ένα από
τα μέλη της σύμπραξης που πολλές
φορές δρα κι αυτό με παράνομους
τρόπους και διαπλέκεται με όλα τα
μέλη του καρτέλ. Τα μέλη της σύ-
μπραξης έχουν χωρίσει ακόμα και
την αγορά: ο καθένας έχει τον δικό
του χώρο δραστηριότητας και διεκ-
δικεί το τοπικό μονοπώλιο: τα πα-
νεπιστήμια, τη «νύχτα», το κέντρο
της Αθήνας, τα γήπεδα, τις ανυπε-
ράσπιστες οικίες των πολιτών.

(δ) Τρεις άνθρωποι καίγονται ζω-
ντανοί από φασίστες ενώ άλλοι φα-
σίστες ζητωκραυγάζουν. Ένας πο-
λιτικός ξυλοκοπείται από φασίστες
μπροστά στις κάμερες. Ένας νο-
μπελίστας απειλείται από φασίστες
ενώ αμέτρητοι διανοούμενοι εκβιά-
ζονται και προπηλακίζονται από
φασίστες για να μην διατυπώσουν
τη γνώμη τους. Αμέτρητοι άνθρωποι
πέφτουν θύμα εγκληματιών μέσα
στα σπίτια τους, στη γειτονιά που
μεγάλωσαν, στους δρόμους που νό-
μιζαν ότι έχουν το δικαίωμα να περ-
πατούν ασφαλείς. Αμέτρητοι μετα-
νάστες πέφτουν θύματα φασιστών

ως αντίποινα σε πράξεις που έκα-
ναν άλλοι, διασύρονται, απειλού-
νται, αντιμετωπίζονται ως ανθρώ-
πινα σκουπίδια. Αν το κράτος
δικαίου έχει το μονοπώλιο της βίας,
το έχει για να προστατεύσει τους
πολίτες του από τους εγκληματίες,
τους μαύρους και κόκκινους φασί-
στες και τους τραμπούκους κάθε εί-
δους. Αλλά αυτό είναι απασχολη-
μένο να σπάει τα κεφάλια όσων
συλλαμβάνει τυχαία.

(ε) Και φυσικά έχουμε τους υπε-
ρασπιστές της (τοπικής ολιγοπω-
λιακής) βίας. Δεν υπάρχει τίποτα
πιο απεχθές από αυτούς που επι-
χειρούν να δικαιολογήσουν την βία:
«δεν φταίνε αυτοί, είναι φτωχοί άν-
θρωποι», «δεν φταίνε αυτοί, έχουν
αγανακτήσει με την εγκληματικό-
τητα», «δεν φταίνε αυτοί, φταίει ο
καπιταλισμός», «οι πολιτικοί είναι
οι πραγματικοί τρομοκράτες». Επι-
χειρώντας να δικαιολογήσουν τη συ-
γκεκριμένη βία που τους αρέσει,
γιατί είναι συμβατή με την αυταρ-
χική ιδεολογία τους, εξομοιώνονται
με τους φασίστες που την ασκούν.
Επιχειρώντας να διευρύνουν την έν-
νοια της βίας («βία ασκούν οι τρά-

πεζες», «βία ασκεί η κυβέρνηση με
τα οικονομικά μέτρα», «βία ασκεί η
παγκοσμιοποίηση», «βία ασκεί οποι-
οσδήποτε προσπαθεί να νοθεύσει
την φυλετική μας καθαρότητα», «βία
ασκεί οποιοσδήποτε μας ενοχλεί με
τις απόψεις του») το μόνο που κα-
τορθώνουν είναι να μετατρέπουν
την πραγματική βία σε κάτι τετριμ-
μένο.

Όπως γράφει ο Θανάσης Τρια-
ρίδης στον εξαιρετικό συλλογικό
τόμο Η Πολιτική Βία είναι Πάντοτε
Φασιστική:

Η πολιτική βία είναι πάντοτε
φασιστική, από όπου κι αν προ-
έρχεται. Όσοι την ασκούν (είτε
με το ρόπαλο, είτε με την πέ-
τρα, είτε με το πιστόλι, είτε με
την βόμβα, είτε με όποιον άλλο
τρόπο) είναι διαφόρων διαβαθ-
μίσεων νεοναζί. Και όσοι σιω-
πούμε απέναντι σε τούτη την
πολιτική βία, είτε περιμένοντας
να δούμε αν αυτοί που την
άσκησαν είναι οι «δικοί μας»
«καλοί» δολοφόνοι ή οι «κακοί
άλλοι», είτε θεωρώντας πως με
τη σιωπή μας υπηρετούμε την
ηθική τάξη της «ανώτερης ιδε-
ολογίας» μας, είμαστε αδιαβάθ-
μητοι συνένοχοι.

Σε ένα κράτος που δεν μας επιτρέ-
πει να αισθανόμαστε αξιοπρεπείς
με τις πράξεις του και ιδίως με τις
παραλείψεις του, ας μην επιτρέ-
ψουμε στη σύμπραξη της βίας να
στεριώσει για πάντα το ολιγοπώλιό
της. Ας μην επιτρέψουμε στους ιδε-
ολογικούς συμπαραστάτες της να
μας πείσουν ότι το ολιγοπώλιο αυτό
είναι για το καλό μας. Ας μην εγκα-
ταλείψουμε τον αγώνα για ένα κρά-
τος δικαίου που ταιριάζει σε μια
ελεύθερη και ανοικτή κοινωνία.
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Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011. Αστυνομικοί των ΜΑΤ χτυπούν διαδηλωτή με τη λαβή
των κλομπ, κατά τη διάρκεια του πανεργατικού συλλαλητηρίου στην Αθήνα.
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Το ολιγοπώλιο της βίας
Από τον ΑΡΙΣΤΕIΔΗ ΧΑΤΖH
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