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Το σύμφωνο συμβίωσης, αρχικά, για τα ετερόφυλα ζευγάρια
ψηφίστηκε το 2008, παρά τη θέληση της ελληνικής πολιτείας,
προκειμένου να ευθυγραμμιστεί αυτή με την ευρωπαϊκή οδηγία.
Στο ελληνικό συγκείμενο, εξάλλου, ο γάμος είναι αυτός που
αποτελούσε και αποτελεί την εγγύηση της συνέχισης της
παράδοσης, αλλά και του έθνους κατ’ επέκταση. Οπότε προς τι ο
ερχομός καινών δαιμονίων; Τότε, προς αποφυγή άλλων
«παρεξηγήσεων» και «παρεκτροπών» είχε ξεκαθαριστεί σε όλους
τους τόνους ότι τα ομόφυλα ζευγάρια μένουν εκτός της
συγκεκριμένης ρυθμίσεως. Το κράτος, πιστό και ευθυγραμμισμένο
με τα χρηστά ήθη και έθιμα, στη δεδομένη χρονική και πολιτική
συγκυρία επέλεξε να τα διαχωρίσει από τα ετερόφυλα ζευγάρια
και να συντηρήσει τη μη θεσμική τους αναγνώριση,
αναπαριστώντας τα ως το «αλλότριο» και το ξένο. Η λογική που
επικρατούσε, και σε πολύ μεγάλο βαθμό συνεχίζει και επικρατεί,
είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι ας υπάρχουν ανάμεσα μας αρκεί να
μην είναι ορατοί, θεσμικά αλλά και κοινωνικά. Ας παραμείνουν
οι «άλλοι» που θα ορίζουν τους «εμείς», οι οποίοι δεν είναι
άλλοι από τους κανονικούς, τους οικογενειάρχες, τους
ετεροφυλόφιλους, τους φυσιολογικούς, τους «κανονικούς». Αυτοί
που μπορεί να ασκούν σωματική και ψυχολογική βία στις
συζύγους, συντρόφους και στα παιδιά τους, αλλά παρόλα αυτά να
αξιολογούνται ως οι «κανονικοί» γιατί αυτοί μπορούν να
αναπαράγουν το έθνος με τον «φυσιολογικό», ορθόδοξο τρόπο.
Η διοργάνωση των Pride κάθε χρόνο στην Αθήνα και πλέον, και σε
άλλες πόλεις της Ελλάδας, με τις όποιες αντιφάσεις, επικρίσεις
και αστοχίες παρατηρούνται σε αυτά, υπήρξαν σημαντικές στιγμές
ορατότητας για τα υποκείμενα αυτά που στη δουλειά, στην
οικογένεια, ακόμα και ενώπιον των φίλων τους παραμένουν αόρατα

σε σχέση με τη σεξουαλικότητά τους. Είναι γνωστό το αφήγημα
«ό,τι κάνουν ας το κάνουν στο κρεβάτι τους». Περιορισμός,
δηλαδή, της σεξουαλικότητας, της έκφρασης και εν γένει της
ύπαρξής τους μόνο στον ιδιωτικό και όχι στον δημόσιο χώρο.
Και ποιου, δηλαδή, είναι προνομιακός χώρος ο δημόσιος χώρος,
θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος/α. Μα φυσικά των
«κανονικών», αυτών που δεν διασαλεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο
την υπάρχουσα κοινωνική και πολιτική κατάσταση. Ίσως, για αυτό
τα φιλιά στα θεωρία της βουλής αλλά και έξω από αυτήν από
ομόφυλα ζευγάρια προκάλεσαν πλήθος αντιδράσεων και την
παραγωγή λόγων μίσους, ρατσισμού και ομοφοβίας από πρόσωπα που
χειρίζονται και διαχειρίζονται τον δημόσιο λόγο, πολιτικούς,
δημοσιογράφους κ.α. Το δημόσιο κάδρο, ακόμα κι αν ψηφίστηκε το
σύμφωνο συμβίωσης, δεν συμπεριλαμβάνει αυτούς/ες που με τις
σεξουαλικές επιλογές τους είναι δυνατόν να αναστατώνουν τη
δημόσια τάξη. Γιατί, δηλαδή, ένα ετερόφυλο ζευγάρι να φιλιέται
στον δρόμο και ένα ομόφυλο όχι και να πρέπει να πηγαίνει σε
συγκεκριμένους χώρους για να νιώθει ασφαλές, περιορίζοντας με
αυτόν τον τρόπο την ορατότητά του και κατ’ επέκταση την ίδια
του την ύπαρξη; Άρα, εδώ χρειάζονται κι άλλες διαδικασίες και
αυτές σίγουρα δεν θα πρέπει να τις περιμένουμε από το κράτος.
Εξάλλου, το ΚΚΕ διαμέσου τόσο του κυρίου Γκιόκα όσο και της
κυρίας Παπαρήγα, διατυμπάνισαν στη Βουλή ότι η ομοφυλοφιλία
είναι ιδιωτική υπόθεση, συντηρώντας και αναπαράγοντας τη
διάκριση και την απομόνωση αυτών των ανθρώπων. Χαρακτηριστικά
δήλωσε η κα Παπαρήγα:
«Εμείς δεχόμαστε ότι μπορούν να υπάρχουν πολλές μορφές
συμβίωσης, αλλά δεν δεχόμαστε να θεωρείται οικογένεια γιατί
εκεί πάμε με βάση τη σεξουαλικότητα. Δεν τα αντιμετωπίζουμε με
πνεύμα ηθικιστικό, αλλά πρέπει να τα δεις ως κοινωνική σχέση.
Δεν μπορεί οι μορφές συμβίωσης να καθορίζονται έτσι. Αύριο
μπορούν να ζουν σε κοινόβια, να ζουν δεκαπέντε μαζί ως
κοινόβιο»*.
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εξασφαλίζουν ατομικά δικαιώματα, ποιος θα με κηδεύσει, ποιος
δεν θα με κηδεύσει, σε ποιον μπορώ να αφήσω την περιουσία μου.
Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει ισοτιμία όλων των
μορφών συμβίωσης. Πρέπει να είναι κάποιο κριτήριο και το
κριτήριο στην κοινωνία που ζούμε είναι αυτό. Τα ετερόφυλα
ζευγάρια με στόχο την αναπαραγωγή».
Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο το ΚΚΕ όσο και η Χρυσή Αυγή
ψήφισαν κατά της ψήφισης του συμφώνου συμβίωσης.
Η επέκταση του συμφώνου συμβίωσης ψηφίστηκε τον Φλεβάρη του
2016, όταν αυτό εμφανίζεται ιστορικά για πρώτη φορά το 1936,
στον Ισπανικό Εμφύλιο. Και όταν σε διάφορες χώρες του κόσμου
ισχύει και ο γάμος μεταξύ των ομόφυλων ζευγαριών. Ο θεσμός του
γάμου, ωστόσο, είναι ένα αμφιλεγόμενο ζήτημα και ένα πεδίο στο
οποίο ασκείται γόνιμη κριτική για τις εξουσιαστικές και
ιεραρχικές σχέσεις που παράγονται και αναπαράγονται εντός
αυτού καθώς και της συντήρησης του δυϊστικού προτύπου. Ένα
δυϊστικό πρότυπο που πολλές φορές παραγνωρίζει και αποκρύπτει
τον πλούτο των σχέσεων που ανθίζουν ακόμα και σε τούτο τον
σκοτεινό τόπο και οι οποίες δεν προβλέπονται από κανένα
σύμφωνο συμβίωσης ή γάμο…
Δυστυχώς, όμως, με το σύμφωνο συμβίωσης και για τα ομόφυλα
ζευγάρια αυτός ο δυϊσμός συντηρείται. Γιατί επιτρέπεται εκ
νέου η σύναψη σχέσης πάλι σε δυο άτομα, ακόμα και αν για τα
ελληνικά δεδομένα θεωρείται προχωρημένη κίνηση. Ταυτόχρονα, η
ύπαρξη άλλων μορφών οικογένειας που ξεπερνούν το πρότυπο της
πυρηνικής οικογένειας αποκλείονται. Έρχονται τώρα αυτές να
αποτελέσουν τους χρήσιμους «άλλους», οι οποίοι θα βοηθούν στην
ύπαρξη των χρήσιμων «εμείς» και που ενδεχομένως θα λειτουργούν
ως θεματοφύλακες της, αν και «διαστρεβλωμένης, σίγουρα
καλύτερα διαχειρίσιμης κατάστασης. Γιατί το κράτος δεν θα
ασκήσει καμία πολιτική ή δεν θα ψηφίσει κανέναν νόμο που δεν
θα συντηρεί το κυρίαρχο δυϊστικό μοντέλο. Το εξέφρασε η
Παπαρήγα άλλωστε με τον καλύτερο τρόπο. Για αυτό, η μια
κατάκτηση σε επίπεδο δικαιωμάτων δεν θα πρέπει να λειτουργεί
εφησυχαστικά, αλλά να χρησιμοποιείται ως έδαφος για την

αμφισβήτηση των κυρίαρχων αντιλήψεων.
Γιατί καλό είναι να ρυθμίζονται τα κληρονομικά, αλλά τα
κληρονομικά συνειρμικά παραπέμπουν στον θάνατο, και το
ζητούμενο είναι η ζωή. Το ζήτημα της παιδοθεσίας αλλά και άλλα
κρίσιμα και καθημερινά ζητήματα δεν ρυθμίζονται από το σύμφωνο
συμβίωσης και αυτό αποτελεί ένα νέο πεδίο διεκδικήσεων αλλά
και αμφισβητήσεων απέναντι στο κράτος και κυρίως στην αντίληψη
με την οποία νομοθετεί.
Είναι, ωστόσο, ιδιαίτερα σημαντικός ο αγώνας που κάνουν
αρκετοί άνθρωποι για να αναγνωριστούν ως ισότιμοι από το
κράτος. Να έχουν τα ίδια δικαιώματα με τον/την οποιοδήποτε
ετεροφυλόφιλο/η. Όλοι και όλες πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα,
αρκεί αυτό, θα λέγαμε, να λειτουργεί στην κατεύθυνση της
ατομικής και κατ’ επέκταση συλλογικής απελευθέρωσης, να δίνει,
δηλαδή, τη δυνατότητα στο υποκείμενο να ζει αυτόνομα και να
διδάσκεται από τις εμπειρίες του. Να συνειδητοποιεί την
επιλογή της επιλογής του και να απεγκλωβίζεται από το πειθήνιο
σώμα. Αυτός είναι ο δρόμος για να ξεπεράσουμε το στάδιο της
ανωριμότητας και να εισέλθουμε σε αυτό της ωριμότητας
(Χατζηπιέρας, 2011).
Το σύμφωνο συμβίωσης πρέπει να ιδωθεί ως μόνο η αρχή και μια
αμφισβήτηση βαθιά και γόνιμη να καλλιεργηθεί για να δούμε τους
εαυτούς μας πέρα από το κράτος. Εμείς οι ίδιοι και οι ίδιες να
καθορίζουμε τις ζωές μας και να φτάσουμε σε ένα σημείο ώστε
πραγματικά να μην έχουμε ανάγκη το κράτος. Στο σημείο που η
κοινωνία με τις όποιες αντιφάσεις της θα είναι δεκτική στο
οποιοδήποτε διαφορετικό χωρίς να έχει επέμβει προηγουμένως το
κράτος. Όσο σημαντική είναι η ύπαρξη δικαιωμάτων άλλο τόσο
σημαντική είναι και η διαχείρισή τους με τρόπο που να πηγαίνει
παραπέρα και να οδηγεί στην ατομική και συλλογική
απελευθέρωση.
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