
ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Η θέση υπέρ της μη βίας συναντά σκεπτικιστικές αντιδράσεις 
από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Ύπάρχουν στην αριστερά 
εκείνοι που ισχυρίζονται ότι μόνο η βία έχει τη δύναμη να επι-
φέρει έναν ριζοσπαστικό κοινωνικό και οικονομικό μετασχη-
ματισμό και άλλοι, που διατείνονται μετριοπαθέστερα, ότι η 
βία πρέπει να παραμείνει μία από τις τακτικές στο οπλοστάσιό 
μας για να επέλθει μια τέτοια αλλαγή. 

Μπορεί κανείς να αναπτύσσει επιχειρήματα υπέρ της μη 
βίας ή, εναλλακτικά, υπέρ της εργαλειακής ή στρατηγικής 
χρήσης της βίας, οι συζητήσεις όμως αυτές μπορούν να διε-
ξαχθούν δημόσια μόνο με την προϋπόθεση μιας γενικής συμ-
φωνίας σχετικά με το τι συνιστά βία και τι μη βία. Μία μεγάλη 
δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι υπέρμαχοι της μη βίας είναι 
ότι η «βία» και η «μη βία» είναι όροι διαφιλονικούμενοι. 

Για παράδειγμα, κάποιοι αποκαλούν «βία» τα λόγια που 
πληγώνουν, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι η γλώσσα, αν δεν περι-
έχει ευθείες απειλές, δεν μπορεί στ’ αλήθεια να θεωρηθεί «βί-
αιη». Άλλοι, πάλι, εμμένουν σε περιοριστικές θεωρήσεις της 
βίας, εκλαμβάνοντας το «πλήγμα» ως την καθοριστική σωμα-
τική στιγμή της. 

Ύπάρχουν, τέλος, κι εκείνοι που επιμένουν ότι οι οικονο-
μικές και νομικές δομές είναι «βίαιες», ότι δρουν στα σώματα, 
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έστω και αν δεν παίρνουν πάντοτε τη μορφή της σωματικής 
βίας. Μάλιστα, η φιγούρα του πλήγματος έχει οργανώσει εμ-
μέσως κάποιες από τις σημαντικότερες αντιπαραθέσεις περί 
βίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η βία είναι κάτι που συμβαίνει 
ανάμεσα σε δύο μέρη σε ένα θερμό επεισόδιο. 

Χωρίς να αμφισβητούμε τη βία του σωματικού πλήγματος, 
μπορούμε ωστόσο να επιμείνουμε ότι οι κοινωνικές δομές ή 
τα κοινωνικά συστήματα, συμπεριλαμβανομένου του συστη-
μικού ρατσισμού, συνιστούν βία. Πράγματι, μερικές φορές το 
σωματικό χτύπημα στο κεφάλι ή στο σώμα είναι έκφραση συ-
στημικής βίας, και στο σημείο αυτό πρέπει κανείς να μπορεί 
να κατανοήσει τη σχέση της πράξης με τη δομή ή το σύστημα. 
Για να κατανοήσουμε τη δομική ή συστημική βία, χρειάζεται 
να προχωρήσουμε πέρα από θετικές περιγραφές που περιο-
ρίζουν την κατανόησή μας σχετικά με το πώς λειτουργεί η βία. 
Και χρειάζεται να βρούμε πλαίσια πιο περιεκτικά από εκείνα 
που βασίζονται σε δύο φιγούρες, μία που χτυπά και μία που 
δέχεται το χτύπημα. 

Βεβαίως, όποια περιγραφή της βίας δεν μπορεί να εξη-
γήσει το χτύπημα, το πλήγμα, την πράξη της σεξουαλικής 
βίας, συμπεριλαμβανομένου του βιασμού, ή δεν καταφέρνει 
να κατανοήσει πώς μπορεί να λειτουργήσει η βία στη μύχια 
δυάδα της συνάντησης πρόσωπο με πρόσωπο, δεν είναι σε 
θέση να διευκρινίσει, περιγραφικά όσο και αναλυτικά, τι είναι 
βία – δηλαδή για ποιο πράγμα μιλάμε όταν συζητάμε περί 
βίας και μη βίας.1

Φαινομενικά, θα έπρεπε να μας είναι εύκολο απλώς να 
αντιταχθούμε στη βία και να αφήσουμε μια τέτοια δήλωση να 

1. Βλ. «The Political Scope of Non-Violence», στο Thomas Merton (επιμ.), 
Gandhi: On Non-Violence, Νέα Ύόρκη: New Directions, 1965, σ. 65-78.



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3

συνοψίσει τη θέση μας για το ζήτημα. Ώστόσο, στις δημόσι-
ες αντιπαραθέσεις βλέπουμε ότι η «βία» είναι ασταθής, ότι οι 
αντίδικοι ιδιοποιούνται τις σημασίες της με τρόπους που απαι-
τούν αμφισβήτηση. 

Κράτη και θεσμοί αποκαλούν κάποιες φορές «βίαιες» διά-
φορες εκφράσεις πολιτικής διαφωνίας ή αντίθεσης προς το 
κράτος ή την αυθεντία του εκάστοτε θεσμού. Διαδηλώσεις, 
καταλήψεις, συναθροίσεις, μποϊκοτάζ και απεργίες κινδυνεύ-
ουν όλες να ονομαστούν «βίαιες», ακόμη και όταν δεν κατα-
φεύγουν στη σωματική σύγκρουση ή στις μορφές συστημικής 
ή δομικής βίας που προαναφέρθηκαν.2 

Στις περιπτώσεις αυτές κράτη ή θεσμοί προσπαθούν να 
μετονομάσουν σε βίαιες μη βίαιες πρακτικές, διεξάγοντας, 
τρόπον τινα, έναν πολιτικό πόλεμο στο επίπεδο της δημόσιας 
σημασιολογίας. Άν μια διαδήλωση υπέρ της ελευθερίας της 
έκφρασης, μια διαδήλωση που ασκεί αυτήν ακριβώς την ελευ-
θερία, αποκαλείται «βίαιη», δεν μπορεί παρά να είναι επειδή η 
εξουσία που καταχράται τη γλώσσα με τέτοιον τρόπο επιδιώ-
κει να διασφαλίσει το μονοπώλιό της στη βία συκοφαντώντας 
την αντιπολίτευση, δικαιολογώντας τη χρήση της αστυνομίας, 
του στρατού ή των δυνάμεων ασφαλείας ενάντια σε όσους 
προσπαθούν να ασκήσουν και να υπερασπιστούν έτσι την 
ελευθερία. 

Ο καθηγητής Άμερικανικών Σπουδών Τσάνταν Ρέντι έχει 
υποστηρίξει ότι η μορφή που παίρνει η φιλελεύθερη νεωτερι-
κότητα στις ΗΠΆ θέτει το κράτος ως εγγυητή μιας απαλλαγής 
από τη βία, η οποία βασίζεται θεμελιωδώς στη βίαιη αντιμε-
τώπιση φυλετικών μειονοτήτων και όλων εκείνων των ανθρώ-

2. Για μια επισκόπηση των μη βίαιων δράσεων, βλ. Gene Sharp, How Non-
violent Struggle Works, Βοστόνη: The Albert Einstein Institution, 2013.
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πων που χαρακτηρίζονται ανορθολογικοί και εκτός της εθνι-
κής νόρμας.3 Το κράτος, κατά την άποψή του, θεμελιώνεται 
στη φυλετική βία και συνεχίζει να την επιβάλλει συστηματικά 
σε βάρος των μειονοτήτων. Έτσι, η φυλετική βία θεωρείται ότι 
υπηρετεί την αυτοάμυνα του κράτους. Πόσο συχνά, στις ΗΠΆ 
και αλλού, μαύροι ή μελαμψοί, στον δρόμο ή στα σπίτια τους, 
αποκαλούνται ή χαρακτηρίζονται «βίαιοι» από την αστυνομία, 
που τους συλλαμβάνει ή τους σημαδεύει με όπλα ακόμη και 
όταν εκείνοι είναι άοπλοι, ακόμη και όταν απομακρύνονται 
περπατώντας ή τρέχοντας, όταν προσπαθούν να κάνουν μια 
καταγγελία ή όταν απλώς κοιμούνται;4 

Είναι περίεργο όσο και αποκρουστικό να βλέπεις πώς λει-
τουργεί η υπεράσπιση της βίας σε τέτοιες συνθήκες, επειδή ο 
στόχος πρέπει να παρουσιαστεί ως απειλή, ως φορέας πραγ-
ματικής ή έμπρακτης βίας, προκειμένου η θανατηφόρα αστυ-
νομική δράση να φανεί ως αυτοάμυνα. Άν το εμπλεκόμενο 
άτομο δεν κάνει κάτι εμφανώς βίαιο, ενδέχεται να παρασταθεί 
απλώς ως βίαιο, ως ένα βίαιο είδος ατόμου, ή ως καθαρή βία 
που ενσαρκώνεται στο και από το συγκεκριμένο άτομο. Άυτό 
το τελευταίο είναι, συνήθως, εκδήλωση ρατσισμού.

Ό,τι ξεκινά, λοιπόν, ως ένα φαινομενικά ηθικό επιχείρημα 
σχετικά με το αν πρέπει να είμαστε υπέρ ή κατά της βίας δεν 
αργεί να μετατραπεί σε μια διαμάχη σχετικά με το πώς ορίζε-
ται η βία, ποιος λέγεται «βίαιος» και για ποιους σκοπούς. 

Όταν κάποια ομάδα συναθροίζεται για να αντιταχθεί στη 

3. Chandan Reddy, Freedom with Violence: Race, Sexuality, and the US 
State, Ντάραμ, Βόρεια Καρολίνα: Duke University Press, 2011.

4. Για στατιστικές σχετικά με τις «δικαιολογήσιμες» ανθρωποκτονί-
ες Άφροαμερικανών από την αστυνομία, βλ. «Black Lives Matter: Race, 
Policing, and Protest», Wellesley Research Guides, libguides.wellesley.edu/
blacklivesmatter/statistics.
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λογοκρισία ή στην έλλειψη δημοκρατικών ελευθεριών και 
την αποκαλούν «όχλο» ή τη θεωρούν μια χαοτική ή κατα-
στροφική απειλή για την κοινωνική τάξη, τότε η ομάδα αυτή 
κατονομάζεται και παριστάνεται ως δυνητικά ή εμπράκτως 
βίαιη, και στο σημείο αυτό το κράτος μπορεί να διατυπώσει 
μια αιτιολόγηση για την υπεράσπιση της κοινωνίας από τη 
βίαιη αυτή απειλή. Όταν τα επακόλουθα είναι φυλακίσεις, 
τραυματισμοί ή φόνοι, η βία στη σκηνή αναδύεται ως κρατι-
κή βία. Μπορούμε να αποκαλέσουμε «βίαιη» την κρατική βία 
έστω και αν έχει χρησιμοποιήσει τη δύναμή της για να κατο-
νομάσει και να αναπαραστήσει ως «βίαιη» τη διαφωνούσα 
δύναμη μιας ομάδας ανθρώπων. 

Παρομοίως, μια ειρηνική διαδήλωση, όπως εκείνη που 
έλαβε χώρα στο πάρκο Γκεζί της Κωνσταντινούπολης το 2013,5 
ή μια επιστολή υπέρ της ειρήνης σαν εκείνη που υπέγραψαν 
πολλοί Τούρκοι πανεπιστημιακοί το 20166 μπορεί στην πράξη 
να παρουσιαστεί και να αναπαρασταθεί ως «βίαιη» ενέργεια, 
μόνον αν το κράτος είτε διαθέτει τα δικά του ΜΜΕ είτε ασκεί 
ικανό έλεγχο στα ΜΜΕ εν γένει. 

Σε τέτοιες συνθήκες, η άσκηση του δικαιώματος συνά-
θροισης αποκαλείται εκδήλωση «τρομοκρατίας», η οποία με 
τη σειρά της καλεί σε κρατική λογοκρισία, ξυλοδαρμούς και 
δακρυγόνα από την αστυνομία, απολύσεις, κρατήσεις επ’ αό-
ριστον, φυλακίσεις και εξορία.

Όσο και αν το να μπορούσαμε να ταυτοποιήσουμε τη βία 
με τρόπο σαφή και κοινώς αποδεκτό θα έκανε ευκολότερα τα 
πράγματα, κάτι τέτοιο αποδεικνύεται αδύνατο σε μια πολιτική 

5. Βλ. «Gezi Park Protests 2013: Overview», University of Pennsylvania Li-
braries Guides, guides.library.upenn.edu/Gezi_Park.

6. Βλ. «Academics for Peace», επίσημος ιστότοπος των Frontline Defend-
ers: frontlinedefenders.org.
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κατάσταση όπου η εξουσία του καταλογισμού βίας προς την 
αντιπολίτευση γίνεται η ίδια όργανο ενίσχυσης της κρατικής 
εξουσίας, απαξίωσης των στόχων της αντιπολίτευσης ή ακόμη 
και δικαιολόγησης της ριζικής αποστέρησης των δικαιωμά-
των της, της φυλάκισης και της δολοφονίας των μελών της. Σε 
τέτοιες στιγμές, ο καταλογισμός πρέπει να καταπολεμάται ως 
αναληθής και άδικος. Πώς, όμως, να γίνει αυτό, σε μια δημόσια 
σφαίρα όπου η σημασιολογική σύγχυση αναφορικά με το τι 
είναι και τι δεν είναι βίαιο έχει εξαπλωθεί; 

Δεν μας μένει τίποτε άλλο εκτός από μια συγκεχυμένη 
γκάμα απόψεων περί βίας και μη βίας, είμαστε, λοιπόν, ανα-
γκασμένοι να υποκύψουμε σε έναν γενικευμένο σχετικισμό;  
Ή, μήπως, μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο ώστε να διακρί-
νουμε ανάμεσα, αφενός, σε έναν τακτικιστικό καταλογισμό 
της βίας που πλαστογραφεί και αντιστρέφει την κατεύθυνσή 
της και, αφετέρου, σε εκείνες τις, πολλές φορές δομικές και συ-
στημικές, μορφές βίας που υπερβολικά συχνά ξεφεύγουν από 
την άμεση κατονομασία και την κατανόησή τους;

Άν θέλει κανείς να επιχειρηματολογήσει υπέρ της μη βίας, 
θα πρέπει να κατανοήσει και να αποτιμήσει τους τρόπους με 
τους οποίους η βία εξεικονίζεται και καταλογίζεται σε ένα πεδίο 
λογοθετικής, κοινωνικής και κρατικής εξουσίας, τις αντιστρο-
φές που επιτελούνται τακτικιστικά και τον φασματικό χαρα-
κτήρα του ίδιου αυτού του καταλογισμού. Επιπλέον, θα πρέπει 
να προχωρήσουμε σε μια κριτική των σχημάτων με τα οποία 
δικαιολογείται η κρατική βία, αλλά και της σχέσης των σχημά-
των αυτών αιτιολόγησης, στην προσπάθεια να διατηρηθεί το 
κρατικό μονοπώλιο της βίας. Το μονοπώλιο αυτό βασίζεται σε 
μια πρακτική κατονομασίας η οποία συχνά συγκαλύπτει τη βία 
ως νομικό καταναγκασμό ή εξωτερικεύει τη βία της στον στόχο 
της, ανακαλύπτοντάς την, εκ νέου, ως βία του άλλου.
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Για να επιχειρηματολογήσουμε υπέρ ή κατά της μη βίας, 
χρειάζεται πρώτα να ορίσουμε τη διαφορά βίας και μη βίας, 
αν μπορούμε. 

Δεν υπάρχει, ωστόσο, εύκολος τρόπος για να φτάσουμε σε 
μια σταθερή σημασιολογική διάκριση μεταξύ των δύο, όταν η 
διάκριση αυτή αξιοποιείται τόσο συχνά με στόχο να συγκαλύ-
ψει αλλά και να διευρύνει στόχους και πρακτικές βίας. 

Με άλλα λόγια, δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε το ίδιο 
το φαινόμενο χωρίς να διατρέξουμε τα εννοιολογικά σχήματα 
που διατάσσουν τη χρήση του όρου προς ποικίλες κατευθύν-
σεις, αλλά και χωρίς ανάλυση του πώς λειτουργούν αυτές οι 
διατάξεις. 

Άν όσοι κατηγορούνται για βιαιοπραγία ενώ δεν προβαί-
νουν σε βίαιες πράξεις θέλουν να αμφισβητήσουν την κατη-
γορία ως ανυπόστατη, θα πρέπει να δείξουν πώς χρησιμοποι-
είται η κατηγορία περί βίας – όχι μόνο «τι λέει», αλλά «τι κάνει 
με ό,τι λέγεται». Στο πλαίσιο τίνος επιστημολογικού πεδίου 
προβάλλει ως αξιόπιστη; 

Με άλλα λόγια, γιατί γίνεται μερικές φορές πιστευτή και, το 
κρισιμότερο, τι μπορεί να γίνει ώστε να εκτεθεί και να υπερ-
νικηθεί ο αποτελεσματικός αυτός χαρακτήρας της ομιλιακής 
πράξης – η ευλογοφάνειά της;

Για να γίνει η αρχή, πρέπει να δεχτούμε ότι η «βία» και η 
«μη βία» χρησιμοποιούνται με ποικίλους τρόπους και στρεβλά 
χωρίς, ωστόσο, να υποκύψουμε σε μια μορφή μηδενισμού την 
οποία υποβάλλει η πίστη ότι η βία και η μη βία δεν είναι παρά 
ό,τι αποφασίζουν οι έχοντες την εξουσία. 

Ένα από τα ζητούμενα αυτού του βιβλίου είναι να απο-
δεχτεί τη δυσκολία να βρεθεί και να κατοχυρωθεί ο ορισμός 
της βίας, όταν αυτή υπόκειται σε εργαλειακούς ορισμούς που 
υπηρετούν πολιτικά συμφέροντα και, μερικές φορές, την ίδια 
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την κρατική βία. Κατά την άποψή μου, η δυσκολία αυτή δεν 
συνεπάγεται έναν χαοτικό σχετικισμό που θα υπονόμευε το 
καθήκον της κριτικής σκέψης προκειμένου να εκθέσει μια 
εργαλειακή χρήση αυτής της διάκρισης – η οποία και ψευδής 
είναι και επιζήμια. 

Τόσο η βία όσο και η μη βία εισέρχονται στα πεδία της 
ηθικής αντιδικίας και της πολιτικής ανάλυσης ήδη ερμηνευμέ-
νες, επεξεργασμένες από προηγούμενες χρήσεις. Δεν υπάρχει 
τρόπος να αποφύγουμε το αίτημα να ερμηνεύσουμε τη βία 
και τη μη βία και να εκτιμήσουμε τη μεταξύ τους διάκριση, αν 
θέλουμε να αντιταχθούμε στην κρατική βία και να αναλογι-
στούμε προσεκτικά τη δυνατότητα αιτιολόγησης των βίαιων 
τακτικών για την αριστερά. 

Καθώς εδώ περνάμε στην ηθική φιλοσοφία, βρισκόμα-
στε πιασμένοι στα αντίρροπα ρεύματα όπου συναντιούνται η 
ηθική και η πολιτική φιλοσοφία, με συνέπειες τόσο για το πώς 
κάνουμε, τελικά, πολιτική όσο και για το είδος κόσμου, στη συ-
γκρότηση του οποίου συμβάλλουμε.

Ένα από τα δημοφιλέστερα επιχειρήματα στην αριστερά 
για την υποστήριξη της τακτικιστικής χρήσης βίας ξεκινά με 
τον ισχυρισμό ότι πολλοί άνθρωποι ζουν ήδη στο πεδίο δυ-
νάμεων της βίας. Επειδή η βία συμβαίνει ήδη, συνεχίζει το 
επιχείρημα, δεν υπάρχει στ’ αλήθεια επιλογή να μπούμε ή να 
μην μπούμε στη βία με τη δράση μας: βρισκόμαστε ήδη στο 
πεδίο της βίας. 

Σύμφωνα με την αντίληψη αυτή, η απόσταση που υιο-
θετεί η ηθική επιχειρηματολογία απέναντι στο ερώτημα αν 
πρέπει να δράσουμε με βίαιο ή όχι τρόπο αποτελεί προνόμιο 
και πολυτέλεια, προδίδοντας κάτι σχετικά με την εξουσία του 
δικού της τόπου. 

Κατά την άποψη αυτή, το ζήτημα της βίαιης δράσης δεν 
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επιδέχεται επιλογή, αφού βρισκόμαστε ήδη –και άθελά μας– 
στο πεδίο των δυνάμεων της βίας. Καθώς η βία συμβαίνει διαρ-
κώς και, κατά κανόνα, σε βάρος των μειονοτήτων, η αντίσταση 
δεν είναι παρά μια μορφή αντιβίας.7 

Εκτός από μια γενική και παραδοσιακή αριστερή θέση ως 
προς την αναγκαιότητα της «βίαιης πάλης» για επαναστατι-
κούς σκοπούς, υπάρχουν και πιο συγκεκριμένες στρατηγικές 
αιτιολόγησης: η βία συμβαίνει εναντίον μας, συνεπώς νομιμο-
ποιούμαστε να προβαίνουμε σε βίαιη δράση ενάντια σε εκεί-
νους που i) ξεκίνησαν τη βία και ii) την έστρεψαν εναντίον μας. 
Το κάνουμε αυτό στο όνομα της δικής μας ζωής και του δικαι-
ώματός μας να επιβιώσουμε στον κόσμο.

Όσο για τον ισχυρισμό ότι η αντίσταση στη βία είναι αντι-
βία, θα μπορούσαμε να θέσουμε και πάλι ορισμένα ερωτήμα-
τα. Άκόμη και αν η βία κυκλοφορεί διαρκώς και βρισκόμαστε 
μέσα σε ένα πεδίο δυνάμεων βίας, θέλουμε ή όχι να έχουμε 
λόγο για το αν θα συνεχίσει να κυκλοφορεί; Άν κυκλοφορεί 
διαρκώς, αυτό σημαίνει ότι είναι και αναπόφευκτο να κυκλο-
φορεί; Τι θα σήμαινε να αμφισβητήσουμε το αναπόφευκτο της 
κυκλοφορίας αυτής; Το επιχείρημα μπορεί να λέει «και οι άλλοι 
το κάνουν, άρα πρέπει κι εμείς» ή «οι άλλοι το κάνουν εναντίον 
μας, άρα πρέπει κι εμείς να το κάνουμε εναντίον τους, εν ονό-
ματι της αυτοσυντήρησής μας». Άν και οι ισχυρισμοί αυτοί δια-
φέρουν, είναι και οι δύο σημαντικοί. Ο πρώτος ομνύει σε μια 
αρχή απερίφραστης αμοιβαιότητας, θεωρώντας πως ό,τι κά-
νει ο άλλος επιτρέπεται να το κάνω κι εγώ. Η επιχειρηματολο-
γία αυτή, ωστόσο, παρακάμπτει το ερώτημα αν ό,τι κάνει ο άλ-
λος μπορεί να δικαιολογηθεί. Ο δεύτερος ισχυρισμός συνδέει 

7. Για μια πλήρη συζήτηση περί αντίστασης, συμπεριλαμβανομένων των 
παράδοξων διατυπώσεών της, βλ. Howard Caygill, On Resistance: A Philoso-
phy of Defiance, Νέα Ύόρκη: Bloomsbury, 2013.
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τη βία με την αυτοάμυνα και την αυτοσυντήρηση, επιχείρημα 
με το οποίο θα ασχοληθούμε στα επόμενα κεφάλαια. Προς το 
παρόν, ωστόσο, μπορούμε να ρωτήσουμε: Ποιος είναι αυτός 
ο «εαυτός» που τυγχάνει υπεράσπισης εν ονόματι της αυτο-
άμυνας;8 Πώς οροθετείται ο εαυτός αυτός έναντι των άλλων 
εαυτών, της ιστορίας, του εδάφους και άλλων καθοριστικών 
σχέσεων; Με μια έννοια, εκείνος στον οποίο ασκείται βία δεν 
αποτελεί, επίσης, μέρος του «εαυτού» που τυγχάνει υπεράσπι-
σης μέσω μιας πράξης βίας; 

Άπό μία άποψη, η βία που ασκείται στον άλλον είναι συγ-
χρόνως βία που ασκείται στον εαυτό, μόνον εφόσον η μεταξύ 
τους σχέση ορίζει και τους δύο με τρόπο θεμελιώδη. 

Η τελευταία αυτή πρόταση παραπέμπει σε μια κεντρική 
μέριμνα αυτού του βιβλίου. Άν αυτός που εφαρμόζει τη μη 
βία σχετίζεται με εκείνον ενάντια στον οποίο ασκείται βία, 
τότε φαίνεται να υπάρχει μια πρότερη κοινωνική σχέση ανά-
μεσά τους: ο ένας είναι κομμάτι του άλλου ή ο ένας εαυτός 
εμπλέκεται με τον άλλον. Η μη βία θα ήταν, τότε, ένας τρό-
πος να αναγνωριστεί η κοινωνική αυτή σχέση, όσο τεταμένη 
και αν είναι, και να δηλωθούν οι κανονιστικές βλέψεις που 
ακολουθούν από την πρότερη αυτή κοινωνική σχεσιακό-
τητα. Ώς αποτέλεσμα, μια ηθική της μη βίας δεν μπορεί να 
βασιστεί στον ατομικισμό – πρέπει να τεθεί επικεφαλής μιας 
κριτικής του ατομικισμού ως βάσης, τόσο της ηθικής όσο 
και της πολιτικής. 

Μια ηθική και πολιτική της μη βίας θα πρέπει να περι-
γράψει τον τρόπο με τον οποίο οι εαυτοί εμπλέκονται ο ένας 
στη ζωή του άλλου, δεσμευμένοι από ένα σύνολο σχέσεων 

8. Elsa Dorlin, Se défendre: Une philosophie de la violence, Παρίσι: La 
Découverte, 2017. 
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που μπορούν να είναι, εξίσου, καταστροφικές όσο και υπο-
στηρικτικές. 

Οι σχέσεις που δεσμεύουν και ορίζουν εκτείνονται πέρα 
από τη δυαδική ανθρώπινη συνάντηση, και γι’ αυτόν ακριβώς 
τον λόγο η μη βία δεν αφορά μόνο τις ανθρώπινες σχέσεις, 
αλλά όλες τις έμβιες και διασυστατικές σχέσεις. 

Ώστόσο, για να ξεκινήσουμε την έρευνα αυτή στις κοινω-
νικές σχέσεις, θα θέλαμε να γνωρίζουμε τι είδους δυνητικός 
ή έμπρακτος κοινωνικός δεσμός υφίσταται ανάμεσα στα δύο 
υποκείμενα σε μια βίαιη αντιπαράθεση. Άν ο εαυτός συγκρο-
τείται μέσω των σχέσεών του με τους άλλους, τότε η συντή-
ρηση ή η άρνηση του εαυτού σημαίνει εν μέρει συντήρηση ή 
άρνηση των διευρυμένων κοινωνικών δεσμών που ορίζουν 
τον εαυτό και τον κόσμο του. Πέρα και σε πείσμα της ιδέας 
ότι ο εαυτός είναι καταδικασμένος να δρα βίαια στο όνομα 
της ατομικής του αυτοσυντήρησης, η έρευνα αυτή υποθέτει 
ότι η μη βία απαιτεί μια κριτική της εγωλογικής ηθικής, όπως 
και της πολιτικής κληρονομιάς του ατομικισμού, ώστε να δι-
ανοιχθεί η ιδέα της εαυτότητας ως ασταθούς πεδίου κοινωνι-
κής σχεσιακότητας.

Βεβαίως η σχεσιακότητα αυτή ορίζεται εν μέρει από την 
αρνητικότητα, δηλαδή από τη σύγκρουση, τον θυμό και την 
επιθετικότητα. Το καταστροφικό δυναμικό των ανθρώπινων 
σχέσεων δεν αρνείται κάθε σχεσιακότητα. Οοι σχεσιακές 
προοπτικές δεν μπορούν να αποφύγουν την επιμονή αυτής 
της δυνητικής ή έμπρακτης καταστροφής των κοινωνικών 
δεσμών. 

Ώς αποτέλεσμα, η σχεσιακότητα ως τέτοια δεν είναι κάτι 
καλό, σημάδι συνδεσιμότητας, ηθική νόρμα που τίθεται πάνω 
και ενάντια στην καταστροφή: είναι μάλλον ένα επίμαχο και 
αμφίσημο πεδίο, στο οποίο το ζήτημα της ηθικής υποχρέωσης 
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πρέπει αποτελεί θέμα πραγμάτευσης υπό το πρίσμα ενός επί-
μονου και συστατικού καταστροφικού δυναμικού. Ό,τι και αν 
αποδειχθεί ότι σημαίνει το «να κάνεις το σωστό», χρειάζεται να 
προηγηθεί η αποτίμηση του διχασμού ή της πάλης που ορίζει 
εξαρχής την ηθική απόφαση. Το καθήκον αυτό δεν είναι ποτέ 
αποκλειστικά αναστοχαστικό, δεν εξαρτάται δηλαδή μόνο 
από τη σχέση μου με τον εαυτό μου. 

Όταν ο κόσμος μάς παρουσιάζει ένα πεδίο δυνάμεων της 
βίας, το καθήκον της μη βίας είναι να βρίσκει τρόπους ζωής 
και δράσης σ’ αυτόν τον κόσμο, έτσι ώστε η βία να ελέγχεται, 
να απαλύνεται ή η κατεύθυνσή της να μεταστρέφεται, ακρι-
βώς τις στιγμές εκείνες που μοιάζει να κατακλύζει τον κόσμο 
χωρίς να επιτρέπει καμία διέξοδο. 

Φορέας αυτής της μεταστροφής μπορεί να είναι το σώμα, 
το ίδιο όμως και ο λόγος, οι συλλογικές πρακτικές, οι υποδο-
μές και οι θεσμοί. 

Άπαντώντας στην αντίρρηση σχετικά με το ότι μια θέση 
υπέρ της μη βίας είναι απλώς μη ρεαλιστική, το επιχείρημα αυτό 
υποστηρίζει ότι η μη βία απαιτεί μια κριτική τού τι θεωρείται 
πραγματικότητα και καταφάσκει τη δύναμη και την αναγκαι-
ότητα του αντιρεαλισμού σε τέτοιους καιρούς. Ίσως η μη βία 
να απαιτεί μια ορισμένη δραπέτευση από την πραγματικότητα 
έτσι όπως είναι συγκροτημένη σήμερα, ανοίγοντας δυνατότη-
τες που ανήκουν σε ένα νεότερο πολιτικό φαντασιακό.

Πολλοί στην αριστερά υποστηρίζουν ότι πιστεύουν στη 
μη βία, εξαιρώντας όμως το ζήτημα της αυτοάμυνας. Για να 
καταλάβουμε τι ισχυρίζονται, θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιος 
είναι ο «εαυτός» – τα εδαφικά όρια και σύνορά του, οι συστα-
τικοί του δεσμοί. Άν ο εαυτός που υπερασπίζομαι είμαι εγώ, οι 
συγγενείς μου, άλλοι που ανήκουν στην κοινότητά μου, στο 
έθνος μου ή στη θρησκεία μου ή εκείνοι που μοιράζονται την 
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ίδια γλώσσα με εμένα, τότε είμαι ένας κοινοτιστής που, από 
ό,τι φαίνεται, θέλω να προστατεύσω τη ζωή όσων μου μοιά-
ζουν, αλλά σίγουρα όχι όσων δεν μου μοιάζουν. Επιπλέον, 
φαίνεται ότι ζω σε έναν κόσμο στον οποίο ο συγκεκριμένος 
«εαυτός» είναι αναγνωρίσιμος ως τέτοιος. 

Άπό τη στιγμή που διαπιστώνουμε ότι ορισμένοι εαυτοί 
θεωρούνται άξιοι υπεράσπισης ενώ άλλοι όχι, δεν προκύπτει, 
λοιπόν, ένα πρόβλημα ανισότητας που πηγάζει από τη δικαιο-
λόγηση της βίας στην υπηρεσία της αυτοάμυνας; 

Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε αυτή τη μορφή ανισότητας 
η οποία αποδίδει μέτρα πενθησιμότητας σε ομάδες σε όλη την 
υφήλιο χωρίς να παίρνει υπόψη τα φυλετικά σχήματα με τα 
οποία διενεργούνται τέτοιες τερατώδεις διακρίσεις ανάμεσα 
στο ποιες ζωές έχουν αξία –και είναι δυνητικά πενθήσιμες αν 
χαθούν– και ποιες όχι.

Δεδομένου ότι η αυτοάμυνα θεωρείται πολύ συχνά η δι-
καιολογήσιμη εξαίρεση στους κανόνες που διέπουν μια βίαιη 
πρακτική, οφείλουμε να θέσουμε το ερώτημα: i. ποιος εαυτός 
μετράει ως τέτοιος και ii. πόσο περιληπτικός είναι ο «εαυτός» 
της αυτοάμυνας (ξανά, περιλαμβάνει την οικογένεια, την κοι-
νότητα, τη θρησκεία, το έθνος, το παραδοσιακό έδαφος, τις 
εθιμικές πρακτικές μας;). Για τις ζωές που δεν θεωρούνται πεν-
θήσιμες –αυτές που αντιμετωπίζονται σαν να μην μπορούν 
ούτε να χαθούν ούτε να θρηνηθούν–, που κατοικούν ήδη σε 
ό,τι ο Φραντς Φανόν ονόμαζε «ζώνη τού μη είναι», η διακήρυ-
ξη μιας ζωής που μετράει, όπως συμβαίνει με το κίνημα «Black 
Lives Matter», μπορεί να διαρρήξει αυτό το σχήμα. 

Οι ζωές μετρούν, με την έννοια ότι παίρνουν σωματική 
μορφή εντός της σφαίρας της εμφάνισης, μετρούν επειδή 
πρέπει να τους αποδίδεται ίση αξία. Ώστόσο, η επίκληση της 
αυτοάμυνας από όσους διαθέτουν εξουσία είναι, υπερβολικά 
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συχνά, μια υπεράσπιση της εξουσίας, των προνομίων της και 
των ανισοτήτων που προϋποθέτει αλλά και παράγει. Ο «εαυ-
τός» που τυγχάνει υπεράσπισης σε τέτοιες περιπτώσεις ταυτί-
ζεται με άλλους που ανήκουν στη λευκότητα, σε ένα συγκεκρι-
μένο έθνος, στο ένα μέρος μιας συνοριακής διαμάχης. Οι όροι 
της αυτοάμυνας προάγουν έτσι τους σκοπούς του πολέμου. 
Ένας τέτοιος «εαυτός» μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα είδος 
καθεστώτος, συμπεριλαμβάνοντας ως κομμάτι του διευρυμέ-
νου εαυτού του όλους εκείνους που εμφανίζουν ομοιότητα με 
το χρώμα, την τάξη και τα προνόμιά μας, εξοβελίζοντας από 
το καθεστώς του υποκειμένου/εαυτού όλους εκείνους που ση-
μαδεύονται από τη διαφορά μέσα σε αυτή την οικονομία. 

Παρόλο που σκεφτόμαστε την αυτοάμυνα ως απάντηση 
σε κάποιο πλήγμα εξωτερικής προέλευσης, ο προνομιού-
χος εαυτός δεν χρειάζεται μια τέτοια πρόκληση για να θέσει 
τα όριά του και να αστυνομεύσει τους αποκλεισμούς του. 
«Οποιαδήποτε πιθανή απειλή», δηλαδή οποιαδήποτε φαντα-
σιακή απειλή, οποιαδήποτε φαντασίωση απειλής, είναι αρκε-
τή για να εξαπολύσει την αυτοδίκαιη βία του. 

Όπως έχει παρατηρήσει η φιλόσοφος Έλσα Ντορλέν, μόνο 
κάποιοι εαυτοί θεωρείται ότι έχουν δικαίωμα στην αυτοάμυ-
να.9 Τίνος οι επικλήσεις αυτοάμυνας, για παράδειγμα, είναι ευ-
κολότερα πιστευτές σε ένα δικαστήριο, τίνος είναι πιθανότερο 
να παρακαμφθούν και να απορριφθούν; Ποιος, με άλλα λόγια, 
έχει έναν εαυτό που θεωρείται υπερασπίσιμος, μια ύπαρξη 
που μπορεί να φανεί, στα νομικά πλαίσια της εξουσίας, ως ζωή 
με αξία, ζωή άξια υπεράσπισης, ζωή που αξίζει να μη χαθεί;

Ένα από τα ισχυρότερα αριστερά επιχειρήματα υπέρ της 
χρήσης βίας είναι ότι απαιτείται ως συγκεκριμένη τακτική 

9. Ό. π.
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προκειμένου να υπερνικηθεί η δομική ή συστημική βία ή να 
διαλυθεί ένα βίαιο καθεστώς, όπως το απαρτχάιντ, η δικτατο-
ρία ή ο ολοκληρωτισμός.10 Κάτι τέτοιο μπορεί κάλλιστα να ευ-
σταθεί, δεν το αμφισβητώ. Για να λειτουργήσει όμως αυτό το 
επιχείρημα, πρέπει να γνωρίζουμε τι διακρίνει τη βία του καθε-
στώτος από τη βία που προσπαθεί να το ανατρέψει. Είναι πά-
ντοτε εφικτό να γίνεται η διάκριση αυτή; Δεν είναι αναγκαίο, 
κάποιες φορές, να παραδεχτούμε ότι η διάκριση ανάμεσα στη 
μία και την άλλη βία ενδέχεται να έχει καταρρεύσει; Με άλλα 
λόγια, νοιάζεται η βία γι’ αυτή τη διάκριση ή για οποιαδήποτε 
από τις τυπολογίες μας; Μήπως, λοιπόν, η χρήση βίας αντιγρά-
φει τη βία και, μάλιστα, προς κατευθύνσεις που δεν μπορούν 
πάντοτε να χαλιναγωγηθούν εκ των προτέρων;

Μερικές φορές, το επιχείρημα υπέρ της βίας είναι ότι δεν 
αποτελεί παρά ένα μέσο για την επίτευξη ενός άλλου σκοπού. 
Ένα ερώτημα, συνεπώς, είναι: μπορεί η βία να παραμείνει απλό 
εργαλείο ή μέσο για την κατατρόπωση της βίας –των δομών 
της, του καθεστώτος της– χωρίς να γίνει αυτοσκοπός; 

Είναι κρίσιμης σημασίας το ζήτημα ότι η εργαλειοκρατική 
υπεράσπιση της βίας εξαρτάται από το κατά πόσο μπορεί να 
δείξει ότι η βία μπορεί να περιοριστεί στον ρόλο του εργαλεί-
ου, του μέσου, χωρίς να γίνεται αυτοσκοπός. Η χρήση του ερ-
γαλείου για να υλοποιηθούν τέτοιοι στόχοι προϋποθέτει ότι το 
εργαλείο καθοδηγείται από μια σαφή πρόθεση και παραμένει 

10. Βλ. Friedrich Engels, Anti-Duhring, Μόσχα: Progress Publishers, 1947· 
Étienne Balibar, «Reflections on Gewalt», Historical Materialism 17: 1, 2009· 
Yves Winter, «Debating Violence on the Desert Island: Engels, Dühring and 
Robinson Crusoe», Contemporary Political Theory 13: 4, 2014· Nick Hewlett, 
«Marx, Engels, and the Ethics of Violence in Revolt», The European Legacy: 
Toward New Paradigms 17: 7, 2012, και Blood and Progress: Violence in Pursuit 
of Emancipation, Εδιμβούργο: Edinburgh University Press, 2016. 
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καθοδηγούμενο έτσι καθόλη τη διάρκεια της δράσης. Εξαρ-
τάται επίσης από το να γνωρίζουμε πότε θα φτάσει στο τέλος 
της η βίαιη δράση. Τι συμβαίνει αν η βία βγει εκτός ελέγχου, 
αν χρησιμοποιηθεί για σκοπούς για τους οποίους δεν προορι-
ζόταν ποτέ, υπερβαίνοντας και αψηφώντας την καθοδηγητική 
της πρόθεση; Και αν η βία είναι ακριβώς το φαινόμενο εκείνο 
που διαρκώς «βγαίνει εκτός ελέγχου»; Τέλος, αν η χρήση της 
βίας ως μέσου για την επίτευξη ενός σκοπού δίνει, εμμέσως 
ή εμπράκτως, ένα «ελευθέρας» για τη χρήση βίας ευρύτερα, 
φέρνοντας έτσι περισσότερη βία στον κόσμο; 

Δεν οδηγεί, άραγε, αυτό σε μια κατάσταση όπου άλλοι, 
με αντίθετες προθέσεις, βασίζονται στην αναβιωμένη αυτή 
ασυδοσία προκειμένου να υλοποιήσουν τις δικές τους προ-
θέσεις, προκειμένου να επιδιώξουν καταστροφικούς σκοπούς 
οι οποίοι αντίκεινται σε εκείνους που περιορίζει η εργαλειακή 
χρήση της – σκοπούς που μπορεί να μη διέπονται από καμία 
σαφή πρόθεση ή να αποδειχθούν καταστροφικοί, αόριστοι 
και απρόθετοι;11 

Βλέπουμε ότι στο ξεκίνημα κάθε συζήτησης περί βίας και 
μη βίας εμπλεκόμαστε σε ένα άλλο σύνολο από ζητήματα. 
Πρώτον, το γεγονός ότι η «βία» χρησιμοποιείται στρατηγικά 
για να περιγραφούν καταστάσεις που ερμηνεύονται πολύ δια-
φορετικά υποδηλώνει ότι η βία πάντοτε ερμηνεύεται. Η θέση 
αυτή δεν σημαίνει ότι η βία δεν είναι παρά ερμηνεία – με την 
ερμηνεία να νοείται ως ένας υποκειμενικός και αυθαίρετος 
τρόπος τού σημαίνειν. Άπεναντίας, η βία ερμηνεύεται, με την 
έννοια ότι εμφανίζεται σε πλαίσια που είναι μερικές φορές 
ασύμμετρα ή αντικρουόμενα, κι έτσι εμφανίζεται διαφορετι-

11. Για μια αντίθετη άποψη, βλ. Scott Crow (επιμ.), Setting Sights: Histories 
and Reflections on Community Armed Self-Defense, Όκλαντ: PM Press, 2018.
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κά –ή δεν καταφέρνει διόλου να εμφανιστεί– ανάλογα με το 
πώς την κατεργάζονται τα εκάστοτε πλαίσια. Η σταθεροποί-
ηση ενός ορισμού της βίας δεν εξαρτάται τόσο από μια απα-
ρίθμηση των εκδηλώσεών της, όσο από μια εννοιολόγηση 
που είναι σε θέση να λάβει υπόψη τις μεταπτώσεις της μέσα 
σε αντικρουόμενα πολιτικά πλαίσια. H κατασκευή ενός νέου 
πλαισίου, επιφορτισμένου με μια τέτοια πρόθεση, είναι ένας 
από τους στόχους αυτού του βιβλίου.

Δεύτερον, η μη βία νοείται πολύ συχνά ως ηθική θέση, ως 
ζήτημα ατομικής συνείδησης ή των λόγων που παρέχονται ως 
προς την ατομική επιλογή να μην ενεργήσει κανείς με βίαιο 
τρόπο. Ώστόσο, οι πιο πειστικοί λόγοι για την πρακτική της μη 
βίας μπορεί να συνεπάγονται άμεσα μια κριτική του ατομικι-
σμού και να απαιτούν να ξανασκεφτούμε τους κοινωνικούς 
δεσμούς που μας συγκροτούν ως έμβια όντα. 

Δεν είναι απλώς ότι ένα άτομο απεμπολεί τη συνείδη-
σή του ή τις βαθύτερες αρχές του όταν δρα βίαια, αλλά ότι 
ορισμένοι «δεσμοί» που απαιτούνται για την κοινωνική ζωή, 
δηλαδή για τη ζωή ενός κοινωνικού πλάσματος, απειλούνται 
από τη βία. 

Παρομοίως, το επιχείρημα που δικαιολογεί τη βία στη 
βάση της αυτοάμυνας μοιάζει να γνωρίζει εκ των προτέρων τι 
είναι αυτός ο «εαυτός», ποιος έχει δικαίωμα να τον διαθέτει και 
πού βρίσκονται τα όριά του. 

Άν, ωστόσο, ο «εαυτός» νοηθεί ως σχεσιακός, οι υπέρμαχοι 
της αυτοάμυνας πρέπει να περιγράψουν επαρκώς τι οριοθε-
τεί αυτόν τον εαυτό. Άν ένας εαυτός συνδέεται ζωτικά με ένα 
σύνολο άλλων και δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς αυτούς, τότε 
πότε και πού αρχίζει και τελειώνει αυτός ο ενικός εαυτός; Το 
επιχείρημα κατά της βίας, λοιπόν, δεν συνεπάγεται μόνο μια 
κριτική του ατομικισμού, αλλά και μια επεξεργασία εκείνων 
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των κοινωνικών δεσμών ή σχέσεων που απαιτούν τη μη βία. 
Η μη βία, ως ζήτημα ατομικής ηθικής, δίνει έτσι τη θέση της σε 
μια κοινωνική φιλοσοφία των έμβιων και βιώσιμων δεσμών.

Επιπλέον, η περιγραφή των απαιτούμενων κοινωνικών δε-
σμών πρέπει να νοείται σε σχέση με τους κοινωνικά άνισους 
τρόπους με τους οποίους αρθρώνονται σε ένα πολιτικό πεδίο 
οι άξιοι υπεράσπισης «εαυτοί».12 Η περιγραφή των κοινωνικών 
δεσμών χωρίς τους οποίους απειλείται η ζωή λαμβάνει χώρα 
στο επίπεδο μιας κοινωνικής οντολογίας που πρέπει να κατα-
νοηθεί περισσότερο ως κοινωνικό φαντασιακό παρά ως μετα-
φυσική του κοινωνικού. 

Με άλλα λόγια, μπορούμε γενικά να ισχυριστούμε ότι η 
κοινωνική αλληλεξάρτηση χαρακτηρίζει τη ζωή και να περι-
γράψουμε στη συνέχεια τη βία σαν μια επίθεση σε αυτή την 
αλληλεξάρτηση, μια επίθεση σε πρόσωπα, ναι – αλλά, ίσως 
πιο θεμελιωδώς, σαν μια επίθεση σε «δεσμούς». Ώστόσο, πε-
ριγράφοντας διαφορικά την ανεξαρτησία και την εξάρτηση, η 
αλληλεξάρτηση συνεπάγεται την κοινωνική ισότητα: καθένας 
εξαρτάται, ή διαμορφώνεται και συντηρείται, σε σχέσεις εξάρ-
τησης – του ίδιου από άλλους και άλλων από τον ίδιο. Άυτό 
από το οποίο εξαρτάται κανείς, και αυτό που εξαρτάται από 
τον καθένα, ποικίλλει, καθώς δεν πρόκειται μόνο για άλλες 
ανθρώπινες ζωές αλλά και για άλλα αισθανόμενα πλάσματα, 
περιβάλλοντα και υποδομές: για να διατηρηθεί ένας βιώσι-
μος κόσμος εξαρτόμαστε από όλα αυτά, και αυτά, με τη σειρά 
τους, από εμάς. Μιλώντας για ισότητα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, 
δεν εννοούμε μια ισότητα όλων των προσώπων, αν «πρόσω-
πο» σημαίνει ένα ενικό και διακριτό άτομο, που ο ορισμός του 
συμπίπτει με τα όριά του. 

12. Dorlin, Se défendre, σ. 41-64.
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Η ενικότητα και η διακριτότητα υφίστανται, όπως και τα 
όρια, αποτελούν όμως διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά 
όντων που ορίζονται και διατηρούνται εξαιτίας της αλληλο-
σχεσιακότητάς τους. Χωρίς αυτή την υπέρτερη αίσθηση του 
αλληλοσχεσιακού, εκλαμβάνουμε το σωματικό όριο ως πέ-
ρας και όχι ως κατώφλι του προσώπου, τόπο μετάβασης και 
διαπερατότητας, τεκμήριο μιας ανοιχτότητας στην ετερότη-
τα, που είναι ο ορισμός του ίδιου του σώματος. Το κατώφλι 
του σώματος, το σώμα ως κατώφλι, υπονομεύει την ιδέα του 
σώματος ως μονάδας. Έτσι, η ισότητα δεν μπορεί να αναχθεί 
σε έναν λογισμό που αποδίδει σε κάθε αφηρημένο πρόσωπο 
την ίδια αξία, καθώς η ισότητα των προσώπων πρέπει τώρα 
να νοηθεί με όρους κοινωνικής αλληλεξάρτησης. Συνεπώς, 
αν και αληθεύει ότι κάθε πρόσωπο πρέπει να τυγχάνει ίσης 
αντιμετώπισης, η ίση αντιμετώπιση δεν είναι δυνατή έξω από 
μια κοινωνική οργάνωση της ζωής στην οποία οι υλικοί πό-
ροι, η διανομή τροφίμων, η στέγαση, η εργασία και οι υπο-
δομές επιδιώκουν να πετύχουν ίσες συνθήκες βιωσιμότητας. 
Επομένως, η αναφορά σε τέτοιες ίσες συνθήκες βιωσιμότη-
τας είναι βασική για τον καθορισμό της «ισότητας» με οποια-
δήποτε ουσιαστική έννοια του όρου.

Επιπλέον, όταν ρωτάμε ποιων οι ζωές λογίζονται ως «εαυ-
τοί» άξιοι υπεράσπισης, ποιοι δηλαδή δικαιούνται αυτοάμυ-
να, το ερώτημα έχει νόημα μόνο αν αναγνωρίζουμε διάχυτες 
μορφές ανισότητας, οι οποίες θεσπίζουν κάποιες ζωές ως 
δυσανάλογα περισσότερο βιώσιμες και πενθήσιμες από ό,τι 
άλλες. Θεσπίζουν αυτή την ανισότητα εντός ενός καθορισμέ-
νου πλαισίου, αλλά η ανισότητα αυτή είναι ιστορική και αμφι-
σβητείται από ανταγωνιστικά πλαίσια, δεν λέει τίποτα για την 
εγγενή αξία καμίας ζωής. Άκόμη, καθώς σκεφτόμαστε τους 
κυρίαρχους και διαφορικούς τρόπους με τους οποίους οι πλη-
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θυσμοί αποκτούν αξία και απαξιώνονται, προστατεύονται και 
εγκαταλείπονται, πέφτουμε πάνω σε μορφές εξουσίας που θε-
σπίζουν την άνιση αξία των ζωών θεσπίζοντας την άνιση πεν-
θησιμότητά τους. 

Εδώ δεν θέλω να αντιμετωπίσω τους «πληθυσμούς» ως 
κοινωνιολογικό δεδομένο, καθώς παράγονται μέχρι ενός ση-
μείου από την κοινή τους έκθεση στη βλάβη και την κατα-
στροφή, τους διαφορικούς τρόπους με τους οποίους θεωρού-
νται πενθήσιμοι –και άξιοι συντήρησης– και μη πενθήσιμοι 
– ήδη χαμένοι και, επομένως, εύκολο να καταστραφούν ή να 
εκτεθούν σε δυνάμεις καταστροφής.

Η συζήτηση για τους κοινωνικούς δεσμούς και τη δη-
μογραφία της άνισης πενθησιμότητας μπορεί να φαίνεται 
άσχετη με τη συζήτηση που ξεκινήσαμε σχετικά με τα επιχει-
ρήματα που χρησιμοποιούνται για τη δικαιολόγηση της βίας 
ή την υπεράσπιση της μη βίας. Το σημαντικό όμως είναι ότι 
όλα αυτά τα επιχειρήματα προϋποθέτουν ιδέες σχετικά με το 
τι μετράει ως βία καθώς, στη συζήτηση αυτή, η βία πάντοτε 
ερμηνεύεται. 

Προϋποθέτουν, επίσης, θεωρήσεις του ατομικισμού και 
της κοινωνικής σχεσιακότητας, της αλληλεξάρτησης, της δη-
μογραφίας και της ισότητας. Άν ρωτάμε τι καταστρέφει η βία 
ή τι λόγους έχουμε να κατονομάζουμε και να αντιτασσόμα-
στε στη βία στο όνομα της μη βίας, πρέπει να θέτουμε τις 
βίαιες πρακτικές –όπως και θεσμούς, δομές και συστήματα– 
υπό το πρίσμα των συνθηκών ζωής τις οποίες καταστρέφουν. 
Χωρίς την κατανόηση των συνθηκών της ζωής, της βιωσιμό-
τητας και της σχετικής διαφοράς τους, δεν είμαστε σε θέση 
να γνωρίζουμε ούτε τι καταστρέφει η βία ούτε γιατί πρέπει 
να μας νοιάζει. 

Τρίτον, όπως έκανε σαφές ο Βάλτερ Μπένγιαμιν στο δοκί-
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μιό του «Για μια κριτική της βίας» το 1920, οι κυρίαρχοι τρόποι 
με τους οποίους έχει δικαιολογηθεί η βία διέπονται από μια 
εργαλειοκρατική λογική.13 

Στο περίπλοκο αυτό δοκίμιο, ένα από τα πρώτα ερωτήμα-
τα που θέτει είναι: Γιατί έχει γίνει αποδεκτό το εργαλειοκρατικό 
πλαίσιο ως αναγκαίο για να σκεφτόμαστε τη βία; Άντί να ρωτά-
με ποιους σκοπούς μπορεί να επιτύχει η βία, γιατί να μην ανα-
ποδογυρίσουμε το ερώτημα και να ρωτήσουμε, στη συζήτηση 
περί δικαιολόγησης της βίας, τι είναι εκείνο που δικαιολογεί 
την πρόταξη του εργαλειοκρατικού πλαισίου – ενός πλαισίου, 
δηλαδή, που βασίζεται στη διάκριση μέσων-σκοπών;

Στην πραγματικότητα, το επιχείρημα του Μπένγιαμιν απο-
δεικνύεται ελαφρώς διαφορετικό: Άν σκεφτόμαστε τη βία 
μόνο στο πλαίσιο της πιθανής δικαιολόγησης ή της έλλειψης 
δικαιολόγησής της, το πλαίσιο αυτό δεν καθορίζει, λοιπόν, εκ 
των προτέρων το φαινόμενο της βίας; Η ανάλυση του Μπέν-
γιαμιν όχι μόνο εφιστά την προσοχή στους τρόπους με τους 
οποίους το εργαλειοκρατικό πλαίσιο καθορίζει το φαινόμενο, 
αλλά οδηγεί και στο εξής ερώτημα: Μπορεί η βία και η μη βία να 
νοηθούν αμφότερες πέρα από το εργαλειοκρατικό πλαίσιο, και 
ποιες νέες δυνατότητες για την ηθική και πολιτική κριτική σκέψη 
γεννιούνται από αυτή τη διάνοιξη; 

Το κείμενο του Μπένγιαμιν προκαλεί ανησυχία σε πολλούς 

13. Walter Benjamin, «Critique of Violence», στο Marcus Bullock και Mi-
chael Jennings (επιμ.), Walter Benjamin: Selected Writings, Volume 1: 1913-
1926, Κέιμπριτζ, Μασαχουσέτη: Harvard University Press, 2004· Walter Ben-
jamin, Zur Kritik der Gewalt und Andera Aufsätze, Φρανκφούρτη: Suhrkamp, 
1965. [Ελλ. έκδ.: Για μια κριτική της βίας, μτφρ. Λ. Μαρσιανός, Άθήνα: Ελευ-
θεριακή Κουλτούρα, 2014. – Δίνονται στο εξής οι ελληνικές εκδόσεις έργων 
στα οποία παραπέμπει η συγγραφέας, η μετάφραση όμως αποσπασμάτων 
από αυτά γίνεται από την αγγλική εκδοχή που παρατίθεται κάθε φορά στο 
κείμενο. – Σ.τ. Μ.]
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αναγνώστες, ακριβώς επειδή οι τελευταίοι δεν θέλουν να πα-
ρακάμψουν το ερώτημα τι δικαιολογεί τη βία και τι όχι. 

Ο φόβος, από ό,τι φαίνεται, είναι πως, παραμερίζοντας 
το ερώτημα της δικαιολόγησης, κάθε βία θα είναι δικαιολο-
γημένη. Το συμπέρασμα αυτό, ωστόσο, που επαναφέρει το 
πρόβλημα στο σχήμα της δικαιολόγησης, δεν κατορθώνει να 
κατανοήσει ποιο δυναμικό ανοίγει η αμφισβήτηση της εργα-
λειοκρατικής λογικής. Παρόλο που ο Μπένγιαμιν δεν παρέχει 
τα είδη των απαντήσεων που απαιτεί ένας στοχασμός όπως 
αυτός, η αμφισβήτησή του για το πλαίσιο μέσων-σκοπών μάς 
επιτρέπει να δούμε τη διαμάχη έξω από τους όρους της τέχνης. 

Για όσους ισχυρίζονται ότι η βία είναι μόνο μια προσωρινή 
τακτική ή ένα εργαλείο, μία αντίρρηση στη θέση τους μπορεί 
να έχει την εξής μορφή: αν τα εργαλεία μπορούν να χρησιμο-
ποιούν τους χρήστες τους, και η βία είναι εργαλείο, δεν συνε-
πάγεται ότι η βία μπορεί να χρησιμοποιεί τον χρήστη της; 

Ώς εργαλείο η βία δρα ήδη στον κόσμο πριν τη χρησιμο-
ποιήσει κανείς: αυτό από μόνο του ούτε δικαιολογεί ούτε απο-
κλείει τη χρήση του εργαλείου. Το σημαντικότερο, ωστόσο, 
φαίνεται πως είναι ότι το εργαλείο αποτελεί ήδη μέρος μιας 
πρακτικής, προϋποθέτει έναν κόσμο που υποθάλπει τη χρήση 
του – ότι η χρήση του εργαλείου φτιάχνει ή ξαναφτιάχνει ένα 
συγκεκριμένο είδος κόσμου, ενεργοποιώντας μια καταστα-
λαγμένη κληρονομιά χρήσης.14 Όταν κάποιος από εμάς προ-
βαίνει σε πράξεις βίας, φτιάχνει, εντός και διαμέσου αυτών 
των πράξεων, έναν κόσμο πιο βίαιο. 

Ό,τι, εκ πρώτης όψεως, μπορεί να μοιάζει με απλό εργαλείο, 
τέχνη, που θα πάψει όταν επιτευχθεί ο στόχος της, αποδεικνύε-

14. Βλ. το κείμενό μου «Protest, Violent, Nonviolent», Public Books, 
13 Οκτωβρίου 2017, publicbooks.org.
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ται τελικά πράξις: ένα μέσο, το οποίο θέτει έναν σκοπό τη στιγ-
μή που εφαρμόζεται, όπου δηλαδή το μέσο, κατά την ίδια την 
εφαρμογή του, προϋποθέτει και ενεργοποιεί τον σκοπό. Η δια-
δικασία αυτή δεν μπορεί να συλληφθεί εντός του εργαλειοκρα-
τικού πλαισίου. Εντελώς άσχετα με τις επίμονες προσπάθειες να 
περιοριστεί η χρήση της βίας ως μέσου αντί ως σκοπού, η εφαρ-
μογή της βίας ως μέσου μπορεί αθέλητα να γίνει αυτοσκοπός, 
παράγοντας νέα βία, παράγοντας εκ νέου βία, αναπαράγοντας 
την ασυδοσία και κάνοντας τη βία ακόμη πιο ασύδοτη. Η βία 
δεν εξαντλείται στην πραγμάτωση ενός δίκαιου σκοπού, αλλά 
ανανεώνεται προς κατευθύνσεις που υπερβαίνουν τόσο την 
εκούσια πρόθεση όσο και τα εργαλειακά σχήματα. 

Με άλλα λόγια, δρώντας κανείς σαν να μπορούσε η χρή-
ση της βίας να αποτελεί μέσο για την επίτευξη ενός μη βίαιου 
σκοπού, φαντάζεται ότι η πρακτική της βίας δεν θέτει εμπρά-
κτως τη βία ως σκοπό της. Η τέχνη υπονομεύεται από την πρά-
ξιν, και η χρήση της βίας απλώς κάνει τον κόσμο ένα πιο βίαιο 
μέρος, φέρνοντας περισσότερη βία στον κόσμο. 

Η ανάγνωση του Μπένγιαμιν από τον Ζακ Ντεριντά εστιάζει 
στον τρόπο με τον οποίο η δικαιοσύνη υπερβαίνει το δίκαιο.15 
Θα μπορούσε όμως η θεϊκή βία να διανοίξει τη δυνατότητα 
τεχνικών διακυβέρνησης που υπερβαίνουν το δίκαιο, πυρο-
δοτώντας έτσι μια ερμηνευτική διαμάχη σχετικά με το τι προ-
κρίνεται ως δικαιολόγηση και πώς το πλαίσιο δικαιολόγησης 
καθορίζει εν μέρει αυτό που λέμε «βία»; Θα εξετάσουμε το 
ερώτημα αυτό στο Κεφάλαιο 3, με τίτλο «Ηθική και πολιτική 
της μη βίας». 

15. Jacques Derrida, «Force of Law: The “Mystical Foundation of Authori-
ty”», στο Acts of Religion, επιμ. Gil Anidjar, Νέα Ύόρκη: Routledge, 2010. [Ελλ. 
έκδ.: Ισχύς νόμου: Το «μυστικιστικό θεμέλιο της αυθεντίας», μτφρ. Β. Μπιτσώ-
ρης, Άθήνα: Πατάκης, 2015.]
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Στην πορεία αυτού του βιβλίου ελπίζω να θέσω σε αμφι-
σβήτηση κάποιες από τις βασικότερες υποθέσεις σχετικά με 
τη μη βία. 

Πρώτον, η μη βία πρέπει τώρα να κατανοείται όχι τόσο ως 
ηθική θέση που υιοθετούν τα άτομα σε σχέση με ένα πεδίο 
πιθανής δράσης, όσο ως κοινωνική και πολιτική πρακτική που 
αναλαμβάνουν ενορχηστρωμένα, με κορύφωση μια μορφή 
αντίστασης σε συστημικές μορφές καταστροφής και σε συν-
δυασμό με τη δέσμευση για την οικοδόμηση ενός κόσμου ο 
οποίος τιμά εκείνο το είδος παγκόσμιας αλληλεξάρτησης που 
ενσαρκώνει ιδεώδη οικονομικής, κοινωνικής και πολιτικής 
ελευθερίας και ισότητας. 

Δεύτερον, η μη βία δεν αναδύεται απαραιτήτως από ένα 
ειρηνικό ή φιλήσυχο κομμάτι της ψυχής. Πολύ συχνά είναι έκ-
φραση οργής, αγανάκτησης και επιθετικότητας.16 Άν και κά-
ποιοι συγχέουν την επιθετικότητα με τη βία, στο επιχείρημα 
του βιβλίου αυτού κεντρική θέση έχει η ανάδειξη του γεγο-

16. Βλ. την υπεράσπιση του Μαχάτμα Γκάντι για τη μη βία του Κινήματος 
Σατιαγκράχα ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής για τις Ταραχές το 1920, 
δύο χρόνια πριν από τη φυλάκισή του: «Η σατιαγκράχα διαφέρει από την 
παθητική αντίσταση όπως ο Βόρειος Πόλος από τον Νότιο. Η τελευταία 
έχει συλληφθεί ως όπλο των αδύναμων και δεν αποκλείει τη χρήση σω-
ματικού καταναγκασμού ή βίας προκειμένου να επιτύχει κανείς τον σκοπό 
του, ενώ η πρώτη έχει συλληφθεί ως όπλο των δυνατότερων και αποκλείει 
τη χρήση βίας υπό οποιαδήποτε έννοια ή μορφή»· στο Mahatma Gandhi, 
Selected Political Writings, επιμ. Dennis Dalton, Hackett Publishing 1996, σ. 
6. Βλ. επίσης, Martin Luther King, Jr., «Stride Toward Freedom», όπου η μη 
βία περιγράφεται ως «μέθοδος», «όπλο» και τρόπος «αντίστασης» που βα-
σίζεται σε μια σταθερή πίστη στο μέλλον. Επηρεασμένος από τον Γκάντι, ο 
Κινγκ εμπνεύστηκε επίσης από την «Πολιτική Άνυπακοή» του Θορό. Βλ. επί-
σης Leela Fernandes, «Beyond Retribution: The Transformative Possibilities 
of Nonviolence», στο Transforming Feminist Practice, Σαν Φρανσίσκο: Aunt 
Lute Press, 2003. 
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νότος ότι πρέπει να επιδιώκονται επιθετικά μη βίαιες μορφές 
αντίστασης. 

Μια πρακτική επιθετικής μη βίας δεν συνιστά, κατά συνέ-
πεια, εξ ορισμού αντίφαση. Ο Μαχάτμα Γκάντι επέμενε ότι η 
σατιαγκράχα, ή «ψυχική δύναμη», η επωνυμία που έδινε σε μια 
πρακτική και πολιτική της μη βίας, είναι μια μη βίαιη δύναμη 
η οποία συνίσταται συγχρόνως σε μια «επιμονή στην αλήθεια 
(…) που εξοπλίζει τον θιασώτη της με απαράμιλλη εξουσία». Για 
να κατανοήσουμε αυτή τη δύναμη ή ρώμη, δεν μπορούμε να 
την αναγάγουμε απλώς στη σωματική ρώμη. Την ίδια στιγμή, 
η «ψυχική δύναμη» αποκτά ενσώματη μορφή. Η πρακτική της 
«υποτονικότητας» απέναντι στην πολιτική εξουσία είναι, από τη 
μια, παθητική στάση και θεωρείται ότι ανήκει στην παράδοση 
της παθητικής αντίστασης. Ταυτόχρονα, όμως, είναι και ένας 
εσκεμμένος τρόπος έκθεσης του σώματος στην πολιτική εξου-
σία, εισδοχής στο πεδίο της βίας και άσκησης μιας ανένδοτης 
και ενσώματης μορφής πολιτικής δράσης. Άπαιτεί οδύνη, ναι, 
αλλά για τους σκοπούς του μετασχηματισμού, τόσο του εαυτού 
όσο και της κοινωνικής πραγματικότητας. 

Τρίτον, η μη βία είναι ένα ιδεώδες που δεν μπορεί πάντοτε 
να εκπληρωθεί απολύτως στην πράξη. Στον βαθμό που όσοι 
εφαρμόζουν τη μη βίαιη αντίσταση βάζουν το σώμα τους 
εμπόδιο σε μια εξωτερική δύναμη, έρχονται σε σωματική επα-
φή, αντιτάσσουν μια δύναμη σε μια άλλη δύναμη. Η μη βία 
δεν σημαίνει απουσία καταναγκασμού ή επιθετικότητας. Είναι, 
τρόπον τινά, ένα είδος ηθικής διαμόρφωσης της σωματοποί-
ησης, με χειρονομίες και τρόπους μη δράσης, με τρόπους να 
γίνεσαι εμπόδιο, να χρησιμοποιείς τον όγκο του σώματος και 
το ιδιοδεκτικό αντικείμενό του για να σταματάς ή να εκτρέπεις 
την περαιτέρω άσκηση βίας. Όταν, για παράδειγμα, σώματα 
σχηματίζουν ένα ανθρώπινο οδόφραγμα, μπορούμε να ρωτή-
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σουμε αν εμποδίζουν τον καταναγκασμό ή αν ασκούν κατα-
ναγκασμό.17 Εδώ, είμαστε ξανά υποχρεωμένοι να σκεφτούμε 
προσεκτικά την κατεύθυνση του καταναγκασμού και να προ-
σπαθήσουμε να κάνουμε λειτουργική μια διάκριση ανάμεσα 
στον σωματικό καταναγκασμό και τη βία. 

Μερικές φορές μπορεί να φαίνεται ότι η παρεμπόδιση εί-
ναι βία –άλλωστε, μιλάμε για βίαιη παρεμπόδιση–, συνεπώς 
ένα ερώτημα που έχει σημασία να εξετάσουμε είναι αν οι σω-
ματικές πράξεις αντίστασης περιλαμβάνουν κάποια μέριμνα 
για το σημείο καμπής, για τον τόπο όπου η δύναμη της αντί-
στασης μπορεί να γίνει βίαιη πράξη ή πρακτική με την οποία 
διαπράττεται μια νέα αδικία. Η δυνατότητα αυτού του είδους 
αμφισημίας δεν πρέπει να μας μεταπείσει για την αξία αυτού 
του είδους πρακτικής. 

Τέταρτον, δεν υπάρχει πρακτική μη βίας που να μη δια-
πραγματεύεται θεμελιώδεις ηθικές και πολιτικές αμφισημίες, 
πράγμα που σημαίνει ότι η «μη βία» δεν είναι απόλυτη αρχή, 
αλλά η ονομασία μιας πάλης σε εξέλιξη. 

Άν η μη βία φαντάζει «αδύναμη» θέση, πρέπει να ρωτή-
σουμε: Τι θεωρείται δύναμη; Πόσο συχνά βλέπουμε τη δύναμη 
να ταυτίζεται με την άσκηση βίας ή με την ένδειξη προθυμίας 
για χρήση βίας; Άν υπάρχει μια δύναμη στη μη βία που αναδύε-
ται από την υποτιθέμενη αυτή «αδυναμία», ίσως σχετίζεται με 
τις εξουσίες του αδύναμου, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 
η κοινωνική και πολιτική εξουσία της θέσπισης ύπαρξης για 
όσους έχουν ακυρωθεί εννοιολογικά, η επίτευξη πενθησιμό-

17. Βλ. Başak Ertόr, «Barricades: Resources and Residues of Resistance», 
στο Judith Butler, Zeynep Gambetti και Leticia Sabsay (επιμ.), Vulnerability in 
Resistance, Ντάραμ, Βόρεια Καρολίνα: Duke University Press, 2016, σ. 97-121· 
βλ. επίσης, Banu Bargu, «The Silent Exception: Hunger Striking and Lip-Sew-
ing», Law, Culture, and the Humanities, Μάιος 2017.
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τητας και αξίας για όσους έχουν κριθεί δυνητικά απόβλητοι, 
η επιμονή στη δυνατότητα για κρίση και δικαιοσύνη με τους 
όρους των ΜΜΕ και της δημόσιας πολιτικής τού σήμερα, που 
παρέχουν ένα συγκεχυμένο και κάποιες φορές αρκούντως τα-
κτικιστικό λεξιλόγιο για την κατονομασία και την παρονομα-
σία της βίας. 

Το γεγονός ότι οι πολιτικές προσπάθειες διαφωνίας και 
κριτικής στιγματίζονται συχνά ως «βίαιες» από τις ίδιες τις 
κρατικές αρχές –οι οποίες απειλούνται από αυτές– δεν είναι 
λόγος για να απελπιζόμαστε από τη χρήση της γλώσσας. Ση-
μαίνει μόνο ότι πρέπει να διευρύνουμε και να εκλεπτύνουμε 
το πολιτικό λεξιλόγιο προκειμένου να σκεφτούμε τη βία και 
την αντίσταση στη βία, λαμβάνοντας υπόψη τους τρόπους με 
τους οποίους το λεξιλόγιο αυτό στρεβλώνεται και χρησιμοποι-
είται για να προστατευτούν οι βίαιες αρχές από την κριτική και 
την αντιπολίτευση.

Όταν η κριτική της συνεχιζόμενης αποικιοκρατικής βίας 
στιγματίζεται ως βίαιη (Παλαιστίνη), μια συλλογή υπογρα-
φών υπέρ της ειρήνης θεωρείται πράξη πολέμου (Τουρκία), 
όταν οι αγώνες για ισότητα και ελευθερία ερμηνεύονται ως 
βίαιες απειλές εναντίον της κρατικής ασφάλειας («Black Lives 
Matter») ή το «φύλο» απεικονίζεται ως πυρηνική κεφαλή που 
στρέφεται κατά της οικογένειας (αντιέμφυλη ιδεολογία), τότε 
γνωρίζουμε ότι λειτουργούμε εν μέσω πολιτικά δραστικών 
μορφών φαντασμαγορίας. Για να εκθέσουμε το τέχνασμα και 
τη στρατηγική αυτών των θέσεων, πρέπει να μπορούμε να ανι-
χνεύσουμε τους τρόπους με τους οποίους αναπαράγεται η βία 
στο επίπεδο μιας αμυντικής εκλογίκευσης η οποία διαποτίζε-
ται από παράνοια και μίσος.

Η μη βία δεν είναι τόσο μια αποτυχία δράσης, όσο μια φυ-
σική διεκδίκηση των αξιώσεων ζωής, μια ζώσα διεκδίκηση, 
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μια αξίωση που γίνεται με την ομιλία, τις χειρονομίες και τις 
δράσεις μέσα από δίκτυα, συγκεντρώσεις και συνελεύσεις. 

Όλα αυτά επιδιώκουν να επαναπροσδιορίσουν τα έμβια 
όντα ως φορείς αξίας, ως δυνητικά πενθήσιμα, ακριβώς σε 
συνθήκες υπό τις οποίες τα όντα αυτά είτε διαγράφονται από 
το οπτικό πεδίο είτε μετατρέπονται σε αμετάκλητες μορφές 
επισφάλειας. Όταν οι επισφαλείς εκθέτουν τη βιοτική τους 
κατάσταση στις εξουσίες που απειλούν την ίδια τη ζωή τους, 
επιδίδονται σε μια μορφή επιμονής που ενέχει τη δυνατότη-
τα να ηττηθεί ένας από τους κατευθυντήριους σκοπούς της 
βίαιης εξουσίας – να θεωρηθούν, δηλαδή, όσοι βρίσκονται 
στο περιθώριο δυνητικά απόβλητοι, να εκτοπιστούν πέρα 
από το περιθώριο, στη ζώνη τού μη είναι, για να θυμηθούμε 
τον Φανόν.

Όταν τα μη βίαια κινήματα εργάζονται μέσα στα ιδεώδη 
του ριζοσπαστικού εξισωτισμού, οι ίσες αξιώσεις για μια ζωή 
βιώσιμη και πενθήσιμη είναι αυτό που χρησιμεύει ως κατευ-
θυντήριο κοινωνικό ιδεώδες, θεμελιώδες για μια ηθική και πο-
λιτική της μη βίας πέρα από την κληρονομιά του ατομικισμού, 
επιτρέποντας μια νέα θεώρηση της κοινωνικής ελευθερίας η 
οποία ορίζεται εν μέρει από τη συστατική μας αλληλεξάρτη-
ση. Για μια τέτοια πάλη απαιτείται ένα φαντασιακό ισότητας 
– ένα φαντασιακό που αναγνωρίζει το δυναμικό καταστροφής 
σε κάθε ζωντανό δεσμό. 

Η βία κατά του άλλου είναι, με την έννοια αυτή, βία κατά 
του εαυτού, κάτι που γίνεται σαφές όταν αναγνωρίζουμε ότι η 
βία προσβάλλει τη ζώσα αλληλεξάρτηση που αποτελεί, ή θα 
έπρεπε να αποτελεί, τον κοινωνικό μας κόσμο.




