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Π
ράγματι, εάν μπορεί να συμ-
φωνηθεί έντιμα και αξιόπιστα 
η εφαρμογή ενό̋ ελάχιστου, 

έστω, προγράμματο̋ παρεμβάσεων 
προ̋ όφελο̋ των κατώτερων κοινωνι-
κών στρωμάτων και των καταπιεσμέ-
νων ομάδων του πληθυσμού ποιο̋ 
δικαιούται να έχει αντίρρηση; 
Παρόλη την ευλογοφάνεια τη̋ θέ-

ση̋ περί των αναγκαίων κυβερνη-
τικών συμπράξεων τη̋ «χρήσιμη̋» 
Αριστερά̋, πρόκειται για τοποθέτηση 
που ήρθε ω̋ ιδέα αργά σχετικά και 
χωρί̋ τυμπανοκρουσίε̋ καταρχήν. 
Και δεν αναφερόμαστε μόνο στην 

πρώτη φάση τη̋ ανάπτυξη̋ του ερ-
γατικού κινήματο̋, όταν όλε̋ του οι 
πτέρυγε̋ ανταγωνίζονταν η μία την 
άλλη σε αντικρατισμό, όταν δηλαδή η 
πιο «μετριοπαθή̋» πτέρυγα διακρινό-
ταν από του̋ αναρχικού̋ συντρόφου̋ 
τη̋ από την άποψη πω̋ δεν επεδίωκε 
την άμεση κατάργηση του κράτου̋, 
αλλά, απλώ̋ και μόνο (!) τη συντριβή 
του αστικού κρατικού μηχανισμού. 
Στην περίοδο ακόμα τη̋ Β΄ Διεθνού̋ 
οποιαδήποτε ενέργεια που αφορούσε 
συμμετοχή σε κυβέρνηση θεωρούταν 
βαριά περίπτωση προδοσία̋ τη̋ εργα-
τική̋ υπόθεση̋, από όλε̋ τι̋ πτέρυ-
γε̋ του κινήματο̋ – το φτύσιμο που 
έφαγε ο, πρωτοπόρο̋, πράγματι, Μι-
λεράν την εποχή εκείνη είναι επαρ-
κή̋ απόδειξη. Ακόμη και όταν ήταν 
απολύτω̋ φανερό πω̋ προαγόταν 
ένα̋ κοινοβουλευτικό̋ δρόμο̋ για το 

σοσιαλισμό, η κατάκτηση τη̋ πολιτι-
κή̋ εξουσία̋ με όχημα την απόκτηση 
τη̋ εκλογική̋ πλειοψηφία̋ αφορού-
σε αποκλειστικά το κόμμα τη̋ ερ-
γατική̋ τάξη̋. Ουδεί̋ μπορούσε να 
διανοηθεί συνεργασία κυβερνητικού 
επιπέδου με άλλα κόμματα. Από την 
άλλη, η πρώτη ουσιαστικά κυβέρνη-
ση τη̋ ΣΔ στη Γερμανία μετά τον Α΄ 
Παγκόσμιο Πόλεμο, εκτό̋ του ότι 
κατέσφαξε του̋ σπαρτακιστέ̋, παρή-
γαγε τόσο σπουδαίο έργο, που μόνο 
πολύ πωρωμένοι σύγχρονοι είναι πε-
ρήφανοι όταν αναφέρονται σε αυτό.
Η κατάσταση, των πραγμάτων και 

των πνευμάτων άλλαξε στι̋ επόμενε̋ 
δεκαετιε̋, αλλά φανερά δεν επρόκει-
το για ζήτημα λογική̋ τάξη̋. Δεν 
βρήκαν τα λογικά του̋ οι αριστεροί 
προϊόντο̋ του χρόνου. Είναι ιστορι-
κέ̋ οι ερμηνείε̋ αυτή̋ τη̋ βαθμιαία̋ 

μεταστροφή̋ ενό̋ τμήματο̋ τη̋ Αρι-
στερά̋. Δεν αποτελεί, λοιπόν, κάποια 
σταθερά τη̋ αριστερή̋ πολιτική̋, η 
οποία, επομένω̋, σε συγκεκριμένε̋ 
–και μεγάλε̋ πολλέ̋ φορέ̋– περι-
όδου̋ μπορεί να μένει συνειδητά 
εκτό̋ οποιουδήποτε τέτοιου εγχειρή-
ματο̋ επιλέγοντα̋ να μην υποκύπτει 
στι̋ μικροσυγκυρίε̋ τη̋ πολιτική̋ 
σκηνή̋. Η κυβερνητική σύμπραξη 
από ένα σημείο και ύστερα δεν θεω-
ρούταν έγκλημα καθοσιώσεω̋ και, 
επαναλαμβάνουμε, αυτό δεν έγινε 
στα αλώνια τη̋ λογική̋. Η μεταστρο-
φή αυτή, η οποία οδήγησε βαθμιαία 
τη ΣΔ στην πλήρη απόρριψη οποιασ-
δήποτε ιδέα̋ ριζικού κοινωνικού με-
τασχηματισμού είχε επιπτώσει̋ και 
στην πολιτική των κομμουνιστικών 
κομμάτων. Η ιδέα ενό̋ προοδευτι-
κού, ειρηνικού, νόμιμου και σταδια-

Η Αριστερά και η διακυβέρνηση
Λέγεται συχνά πω̋ η Αριστερά, για να είναι χρήσιμη, θα πρέπει να επιδιώκει τη διαμόρφωση συ-
σχετισμών που επιτρέπουν τη συμμετοχή τη̋ σε κυβερνητικά εγχειρήματα. Αυτό θεωρείται τόσο 

λογικό που οποιαδήποτε αντίρρηση φαίνεται να ελέγχεται στο επίπεδο τη̋ κοινή̋ λογική̋.
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κού περάσματο̋ στο σοσιαλισμό –υποστηρι-
ζόμενη και από το σοβιετικό κέντρο ήδη από 
τη δεκαετία του ’30– ήταν απολύτω̋ συμβατή 
με τα λαϊκομετωπικά σχήματα που εξελίχθη-
καν προϊόντο̋ του χρόνου στα αντιμονοπωλι-
ακά στάδια τη̋ αλλαγή̋ του. Οι στρατηγικέ̋ 
αντιλήψει̋ περί λαϊκή̋ οικονομία̋, νέα̋ οι-
κονομία̋ –ακόμη και «νέα δημοκρατία» είχε 
προταθεί ω̋ στάδιο– είναι εύκολο να ιδωθεί 
πόσο βασίζονται σε αυτό το πλαίσιο το επι-
καθορισμένο σε πολύ μεγάλο βαθμό από τι̋ 
ανάγκε̋ τη̋ εξωτερική̋ πολιτική̋ τη̋ «σοσι-
αλιστική̋» υπερδύναμη̋. Την ίδια περίοδο, 
οι εναλλακτικέ̋ στρατηγικέ̋ στο πλαίσιο τη̋ 
ευρωπαϊκή̋ Αριστερά̋ πολύ συχνά –με όλε̋ 
τι̋ διαβεβαιώσει̋ περί του αντιθέτου– εξέ-
πιπταν σε προτάσει̋ μπλανκιστικού τύπου, 
σε στρατηγικέ̋ «εξ εφόδου» κατάληψη̋ τη̋ 
εξουσία̋ από τα «πρωτοπόρα» τμήματα του 
κινήματο̋, σε «πόλεμο κινήσεων» με έντονο 
το στρατιωτικό στοιχείο. Το γεγονό̋ πω̋ αυ-
τέ̋ «εφαρμόστηκαν» μόνο στην πρώτη φάση 
του Μεσοπολέμου –οδηγώντα̋ σε παταγώ-
δει̋ αποτυχίε̋– δεν σημαίνει πω̋ εξέλιπαν 
από τον ορίζοντα σημαντικού τμήματο̋ τη̋ 
Αριστερά̋. Φανερά, ωστόσο, δεν αποτελού-
σαν πειστική απάντηση στα προβλήματα τη̋ 
επαναστατική̋ πολιτική̋ στη Δύση και στη 
μεταστροφή προ̋ τον, ιδιότυπο έστω, κυβερ-
νητισμό τη̋ φιλοσοβιετική̋ Αριστερά̋. Από 
την άλλη, η σωστή επιμονή του τροτσκιστι-
κού ρεύματο̋ σε στρατηγικέ̋ ενιαίου μετώπου 
είχε πολύ μικρά αποτελέσματα στην αριστερή 
πολιτική. 

Σε αυτά τα συμφραζόμενα, η εμφάνιση του 
ευρωκομμουνισμού αποτέλεσε μια τομή με 
σημαντικό δυναμικό. Η συνειδητή επιλογή 
για αποστασιοποίηση από τον «υπαρκτό», η 
προσπάθεια να διατυπωθεί μια ειδική στρα-
τηγική μετάβαση̋ στο σοσιαλισμό που να 
αντιστοιχεί στι̋ συνθήκε̋ του αναπτυγμέ-
νου καπιταλισμού διαμόρφωσαν όρου̋ για 
μια ενδιαφέρουσα αναζήτηση για τα μεγάλα 
ζητήματα του κοινωνικού μετασχηματισμού 
εκ νέου μετά από πολύ καιρό. Το γεγονό̋ 
πω̋ τα σημαντικότερα από άποψη μαζικό-
τητα̋ και σχέση̋ με την εργατική τάξη τη̋ 
χώρα̋ του̋ κόμματα –το γαλλικό, το ιταλι-
κό και το ισπανικό– μπήκαν μπροστά στην 
προσπάθεια αυτή, έκανε την κίνηση καθορι-
στική για την πορεία του παγκόσμιου κομ-
μουνιστικού κινήματο̋. Βέβαια, πολιτικά το 
εγχείρημα ηγεμονεύτηκε από την πιο «δεξιά» 
εκδοχή του, αυτή που, εν τέλει οδήγησε τα 
κόμματα αυτά ακόμη και στην προσχώρηση 
στο σοσιαλφιλελευθερισμό. Η εξήγηση αυτή̋ 
τη̋ έκβαση̋ δεν μπορεί να μα̋ απασχολήσει 
στο χώρο που διαθέτουμε εδώ. Το σημαντικό 
είναι πω̋ στο πλαίσιο αυτή̋ τη̋ πορεία̋ δι-
αμορφώθηκε ένα ρεύμα, αυτό του αριστερού 
ευρωκομμουνισμού, που αποτέλεσε την πιο 
συστηματική και ελπιδοφόρα προσέγγιση 
των στρατηγικών ζητημάτων στο εσωτερικό 
τη̋ δυτική̋ Αριστερά̋. Οι παρεμβάσει̋ του 
Πουλαντζά, του Ινγκράο, του Κλαουντίν 
παραμένουν ακόμη αξεπέραστε̋ αναφορικά 
με αυτά τα θέματα. Η δική του̋ εκδοχή του 
δημοκρατικού δρόμου επιχείρησε, καταρχήν 
ικανοποιητικά, να απαντήσει στα τραγικά 
από πολιτική επιδίωξη αδιέξοδα των κυρίαρ-
χων στρατηγικών ιδεών. 

 Με τα λόγια του Πουλαντζά, το θεμελι-
ώδε̋ από στρατηγική άποψη είναι «πώ̋ να 
συλλάβουμε ένα ριζικό μετασχηματισμό του 
κράτου̋ συναρθρώνοντα̋ τη διεύρυνση και 
το βάθεμα των θεσμών τη̋ αντιπροσωπευτι-
κή̋ δημοκρατία̋ και των ελευθεριών με την 
ανάπτυξη μορφών άμεση̋ δημοκρατία̋ στη 
βάση και τη διασπορά αυτοδιαχειριστικών 
εστιών, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα ενό̋ 

δημοκρατικού δρόμου για το σοσιαλισμό και 
ενό̋ δημοκρατικού σοσιαλισμού». Και η το-
ποθέτηση αυτή, παρόλη τη γενικότητά τη̋ 
είναι εξαιρετικά σαφή̋. Ξεκαθαρίζει πω̋ 
το καίριο είναι ο μετασχηματισμό̋ του κρά-
του̋ κατά τη διάρκεια τη̋ μεταβατική̋ δια-
δικασία̋ και όχι η υποκατάσταση μια̋ ελίτ 
αριστερών εμπειρογνωμόνων στην κορυφή 
του. Διευκρινίζει πω̋ αλλαγή του συσχετι-
σμού δυνάμεων δεν σημαίνει απανωτέ̋ με-
ταρρυθμίσει̋ σε συνεχή πρόοδο, κατάκτηση 
κομμάτι κομμάτι μια̋ κρατική̋ μηχανή̋ 
ή απλή κατάληψη κυβερνητικών θέσεων ή 
κορυφών: σημαίνει κατηγορηματικά μια πο-
ρεία ουσιαστικών ρήξεων που το κορυφαίο 
σημείο του̋ –και θα υπάρξει αναγκαστικά 
ένα τέτοιο σημείο– βρίσκεται στην ανατρο-
πή του συσχετισμού δυνάμεων υπέρ των λα-
ϊκών μαζών και πάνω στο στρατηγικό πεδίο 
του κράτου̋. Ο δημοκρατικό̋ δρόμο̋ είναι 
εκείνη η στρατηγική που προετοιμάζει την 
ιστορική ρήξη επιτυγχάνοντα̋ θεσμικέ̋ με-
ταβολέ̋ στην προοπτική του σοσιαλισμού. 
Όλε̋ οι μεταρρυθμίσει̋ που αυξάνουν τη 
δυνατότητα συλλογική̋ δράση̋ των ανθρώ-
πων σήμερα, όλε̋ οι επιλογέ̋ που μειώνουν 
την επικράτεια του εμπορεύματο̋, όλε̋ οι 
θεσμικέ̋ αλλαγέ̋ που επιτρέπουν την αμε-
σοδημοκρατική παρέμβαση του πληθυσμού 
(π.χ. ο συμμετοχικό̋ προϋπολογισμό̋ στη 
Βραζιλία) είναι πολιτικέ̋ νίκε̋ του κινή-
ματο̋ από τη σκοπιά του σοσιαλισμού. Είναι 
πολιτικέ̋ παρεμβάσει̋ που ξεκόβουν τόσο 
από μια αριστερίστικη σωτηριολογική προ-
σμονή μια̋ απρόβλεπτη̋ στην πράξη κατά-
σταση̋ επαναστατική̋ κρίση̋ και δυαδική̋ 
εξουσία̋ όσο –και πιο έντονα– με μια ρεφορ-
μιστική προκήρυξη διαρθρωτικών αλλαγών, 
που μεταρρυθμίζουν τον καπιταλισμό χωρί̋ 
να τον κλονίζουν ούτε κατ’ ελάχιστο. Ο δη-
μοκρατικό̋ δρόμο̋ επιχειρεί να προετοιμά-
σει την κατάσταση τη̋ ιστορική̋ τομή̋, να 
την φέρει κοντύτερα στον χρόνο. Γιατί και 
οι δύο στάσει̋ που αναφέρθηκαν προηγουμέ-
νω̋ στην πραγματικότητα μα̋ αναγκάζουν 
να βλέπουμε το σοσιαλισμό «εκτό̋ χρόνου», 
ολοκληρωτικά απροσδιόριστο ή απεριόριστα 
απομακρυσμένο.

Είναι προφανέ̋ πω̋ αυτή η στρατηγική 
αντίληψη είναι η πιο παραγωγική από την 
άποψη τη̋ δυνατότητα̋, που παρέχεται 
στου̋ πολιτικού̋ οργανισμού̋ που την αφο-
μοιώνουν, για άσκηση πολιτική̋. Και δεν 
συμβιβάζεται με καμιά εκδοχή κυβερνητι-
σμού. 

Δεν είναι απαραίτητο, ωστόσο, να κάνου-
με θεωρητικέ̋ αναγωγέ̋ προκειμένου να 
τοποθετηθούμε απέναντι στο ειδικό ζήτημα 
τη̋ διακυβέρνηση̋. Τα παραδείγματα από 
τη συμμετοχή τη̋ Αριστερά̋ σε κυβερνη-
τικά σχήματα στην Ευρώπη τι̋ τελευταίε̋ 
δεκαετίε̋ οδηγούν σε πολύ απογοητευτικά 
συμπεράσματα υποδεικνύοντα̋ ισχυρότα-
τα πω̋ επρόκειτο για απολύτω̋ εσφαλμένε̋ 
επιλογέ̋, στι̋ οποίε̋ η ιδεοληπτική εμμονή 
στην απλοϊκή ιδέα περί χρησιμότητα̋ υπήρ-
ξε διανοητικά εκμαυλιστική. Σκεφτείτε τι̋ 
συμμετοχέ̋ του Γαλλικού ΚΚ στι̋ σοσιαλι-
στικέ̋ κυβερνήσει̋ μετά το 1981, την οιονεί 
συγκυβέρνηση του Ιταλικού ΚΚ επί ιστο-
ρικού συμβιβασμού, ακόμη και τη δική μα̋ 
εμπειρία του 1989 και δεκάδε̋ άλλε̋ περι-
πτώσει̋. Προκαλούμε για έναν οποιοδήποτε 
θετικό απολογισμό όποιον πιστεύει στη «δύ-
ναμη τη̋ διακυβέρνηση̋». Αλλά και σήμερα; 
Τι γίνεται, για παράδειγμα, με την κυβέρνη-
ση Πρόντι; Πώ̋ αξιολογείται η πολιτική που 
υλοποιεί; Το μόνο επιχείρημα που ακούγεται 
–μονότονα, πολύ μονότονα– είναι το «όνομα 
του τέρατο̋»: Μπερλουσκόνι, Μπερλουσκόνι, 
Όπω̋ φαίνεται, όμω̋, και από τι̋ ανταποκρί-
σει̋ από την Ιταλία, για τον ιταλικό λαό αυτό 
είναι όλο και λιγότερο πειστικό. Δεν είναι 
μόνο που τίποτε σχεδόν δεν εφαρμόστηκε από 
το πρόγραμμα. Δεν είναι που ήδη οι εκλογικέ̋ 
ήττε̋ σε περιφερειακό ή δημοτικό επίπεδο έρ-
χονται η μία πίσω από την άλλη. Είναι και 
που η δική μα̋ Κομμουνιστική Επανίδρυση 
στην προσπάθειά τη̋ να κάνει αντιαμερικα-
νική, όχι όμω̋ και «αντικυβερνητική», δια-
δήλωση το καλοκαίρι στη Ρώμη μάζεψε 300 
άτομα απέναντι στι̋ 30.000 τη̋ «αντίπαλη̋» 
διαδήλωση̋.      

 Τον κίνδυνο τον αποτυπώνει πολύ καλά, 
στην «Εποχή» τη̋ 8η̋ Ιουλίου, ο σύντροφό̋ 
μα̋ κομμουνιστή̋ βουλευτή̋ Φιόσκο Τζιανί-
νι όταν γράφει: «Η τεράστια απογοήτευση από 
την πολιτική τη̋ κυβέρνηση̋ δεν κινδυνεύ-
ει μόνο να οδηγήσει σε μια νίκη τη̋ Δεξιά̋, 
αλλά να αλλάξει τον πολιτικό και κοινωνικό 
χάρτη τη̋ Ιταλία̋ για την επόμενη εικοσα-
ετία, στέλνοντα̋ στο περιθώριο ζωτικέ̋ και 
προοδευτικέ̋ δυνάμει̋ τη̋ κοινωνία̋ μα̋. Ο 
λαό̋ τη̋ Αριστερά̋ και τη̋ ειρήνη̋ και το 
εργατικό και τα άλλα κινήματα δεν θα μα̋ 
ακολουθήσουν ποτέ πια γιατί έχουν απογο-
ητευθεί πάρα πολύ από την πολιτική τη̋ 
κυβέρνηση̋». Είναι βάσιμε̋ οι ανησυχίε̋; 
Τι λέμε τότε για την κεντροαριστερή διακυ-
βέρνηση, όταν αυτά που διακυβεύονται είναι 
πολύ σημαντικότερα από όσα κερδίζονται; 
Τι κερδίζεται, αλήθεια; 
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Σ
την Ιταλία, οι κομμουνι-
στέ̋, οι σοσιαλιστέ̋ και 
άλλε̋ μικρότερε̋ αντιφα-

σιστικέ̋ δυνάμει̋ συγκρότησαν 
ένα κοινό μέτωπο αμέσω̋ μετά 
την ήττα του φασισμού, κέρδι-
σαν το δημοψήφισμα ενάντια 
στη μοναρχία και στη συνέχεια 
κατάφεραν να εγκαθιδρύσουν 
ένα προχωρημένο προοδευτικό 
σύνταγμα ανοιχτό και στην προ-
οπτική του σοσιαλισμού. 

Στην επόμενη φάση και στο 
πλαίσιο πλέον τη̋ όλο και μεγα-
λύτερη̋ ένταση̋ και του Ψυχρού 
Πολέμου, που διεθνώ̋ αναπτυσ-
σόταν, το μέτωπο των σοσιαλι-
στών και των κομμουνιστών θα 
ηττηθεί στι̋ εκλογέ̋ του 1948 
και το Σοσιαλιστικό Κόμμα θα 
διασπαστεί σε σοσιαλιστικό και 
σοσιαλδημοκρατικό. 

Το Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμ-
μα θα επεξεργαστεί τη στρατη-
γική τη̋ μακρά̋ δημοκρατική̋ 
πορεία̋ με δράση μέσα και έξω 
από του̋ θεσμού̋ και με κύρια 
μέριμνα να αναπτυχθεί το μαζι-
κό και συνδικαλιστικό κίνημα σ’ 
όλου̋ του̋ χώρου̋. Υπομονετι-
κά και με την πλατύτερη δυνατή 
ενωτική πολιτική θα κερδίζει 
ηγεμονικέ̋ θέσει̋ μέσα στην 
κοινωνία, στην κουλτούρα και 
στον πολιτισμό, στι̋ ιδεολογικέ̋ 
αντιπαραθέσει̋, στο εργατικό, 
συνδικαλιστικό και συνεταιρι-
στικό κίνημα. Η στρατηγική του 
θα είναι όλο και περισσότερο 
η γκραμσιανή στρατηγική του 
«πολέμου κατάκτηση̋ θέσεων» 
σ’ όλα τα μέτωπα των κοινωνι-
κών και ταξικών συγκρούσεων, 
σ’ όλο το εύρο̋ και το βάθο̋ τη̋ 
κοινωνία̋ πολιτών. Θα υπερβεί 
οριστικά την τριτοδιεθνιστική 
στρατηγική του «πολέμου κι-
νήσεων», που από τα δογματικά 
και σεχταριστικά κομμουνιστικά 
κόμματα μεταφραζόταν σε «επα-
ναστατική γυμναστική», σε ανα-
μονή και προετοιμασία για την 
ώρα Χ που θα κάνουν την «έφοδο 
στα χειμερινά ανάκτορα» για την 
κατάληψη τη̋ εξουσία̋.

Αναφερόμαστε στη στρατηγική 

του Δημοκρατικού Δρόμου, του 
δρόμου των μεταρρυθμίσεων και 
των καθημερινών μικρών και με-
γάλων κατακτήσεων, των αγώνων 
και των κατακτήσεων που θα φω-
τίζονται και θα φορτίζονται με 
την προοπτική του σοσιαλισμού, 
θα εδράζονται μέσα στι̋ διαδικα-
σίε̋ εμβάθυνση̋ και διεύρυνση̋ 
τη̋ δημοκρατία̋ με όλο και πε-
ρισσότερα στοιχεία και θεσμού̋ 
άμεση̋ δημοκρατία̋. Ήξεραν οι 
Ιταλοί κομμουνιστέ̋ ότι αυτή η 
πορεία δεν θα ήταν πάντα ομαλή, 
θα είχε εντάσει̋ και διαδοχικέ̋ ρή-
ξει̋ για δομικέ̋ αλλαγέ̋ στην κοι-
νωνία, στου̋ μηχανισμού̋ και στη 
διάρθρωση του κράτου̋. Ιδιαίτε-
ρο βάρο̋ έδιναν στην ανάπτυξη 
του εργατικού συνδικαλιστικού 
κινήματο̋, στη δουλειά μέσα στα 

εργοστάσια, στη βιομηχανική 
εργατική τάξη με διεκδικήσει̋ 
θεσμικού χαρακτήρα που υπε-
ρέβαιναν την απλή οικονομική 
μισθολογική διάσταση.Στο κλίμα 
τη̋ φοιτητική̋ εξέγερση̋ του ’68 
στην Ιταλία θα αναπτυχθούν και 
οι αγώνε̋ τη̋ εργατική̋ τάξη̋, 
με αποκορύφωμα του̋ αγώνε̋ 
του «θερμού φθινοπώρου» του 
’69 που θα αλλάξουν τη φύση και 
το χαρακτήρα των διεκδικήσεων 
και από διεκδικήσει̋ μισθολογι-
κέ̋ θα γίνουν μισθολογικέ̋ και 
θεσμικέ̋, θα κατακτηθεί η θεσμι-
κή κατοχύρωση τη̋ αυτόματη̋ 
τιμαριθμική̋ αναπροσαρμογή̋ 
των μισθών, θα εισαχθεί και θα 
λειτουργήσει ο θεσμό̋ των εργο-
στασιακών συμβουλίων και των 
συνελεύσεων, θα κερδισθεί το 
δικαίωμα οι σε τακτικά χρονικά 
διαστήματα γενικέ̋ συνελεύσει̋ 
στα εργοστάσια να γίνονται στο 
πλαίσιο του ωραρίου εργασία̋. 

Αυτέ̋ οι κατακτήσει̋ του εργα-
τικού κινήματο̋ συμπληρώνονταν 
με εκείνε̋ του συνεταιριστικού, 
παραγωγικού και καταναλωτι-
κού συνεταιριστικού κινήματο̋, 
και με τι̋ κατακτήσει̋ στη δι-
οικητική αποκέντρωση και των 
τριών βαθμών αυτοδιοίκηση̋. Οι 
«κόκκινε̋» αυτοδιοικήσει̋ στην 
Κεντρική Ιταλία, με θετικότατα 
αποτελέσματα τοπική̋ διακυβέρ-
νηση̋ συμπληρώνανε τι̋ βαθιέ̋ 
δημοκρατικέ̋ ηγεμονικέ̋ θεσμι-
κέ̋ κατακτήσει̋ τη̋ στρατηγική̋ 
του Δημοκρατικού Δρόμου. Ένα 
από τα συνθήματα που κυριαρ-
χούσε στι̋ διαδηλώσει̋ του ΙΚΚ 
ήταν το «είμαστε κόμμα του αγώ-
να και τη̋ κυβέρνηση̋». Αυτό 
αποτύπωνε την αντίληψη ότι 
όταν υπάρχει αριστερή κυβέρνη-
ση, τοπική είτε κεντρική, για να 
αποδώσει πρέπει να συνοδεύεται 
από την αυτόνομη δράση του μα-
ζικού κινήματο̋, από τη συμμε-
τοχή του λαού στην άσκηση τη̋ 
εξουσία̋.

Στα μέσα και προ̋ το τέλο̋ τη̋ 
δεκαετία̋ του ’70, όπου στο με-
ταξύ είχε σχεδόν ολοκληρωθεί 
η ρήξη του ΙΚΚ με το ΚΚΣΕ, 
οι Ιταλοί κομμουνιστέ̋ έλεγαν 
με αρκετή υπερηφάνεια ότι στι̋ 
«κόκκινε̋» περιοχέ̋ τη̋ Ιταλία̋, 
όπου κυβερνούσαν αυτοί, μαζί 
με του̋ σοσιαλιστέ̋ και κάποιε̋ 
άλλε̋ μικρότερε̋ συνιστώσε̋ τη̋ 
Αριστερά̋, είχαν εισαχθεί στην 
κοινωνία και στου̋ θεσμού̋, 
στην παραγωγή και στην αναδι-
ανομή του εισοδήματο̋, στι̋ πο-
λιτιστικέ̋ και στι̋ συλλογικέ̋ 
δημοκρατικέ̋ διεργασίε̋, και δι-
αδικασίε̋ περισσότερα σοσιαλι-
στικά στοιχεία απ’ ό, τι υπήρχαν 
πλέον στι̋ χώρε̋ του λεγόμενου 
υπαρκτού σοσιαλισμού. Αυτή η 
πορεία κατακτήσεων είχε και πι-
σωγυρίσματα, ανεπάρκειε̋ και 
πολλά λάθη. Υπήρχε διάχυτη η 
συνείδηση, κάτι που συζητιόταν 
τότε ευρύτατα στην Ιταλία, ότι η 
στρατηγική του Δημοκρατικού 

Δρόμου δεν εδραζόταν σε μια 
επαρκώ̋ επεξεργασμένη θεω-
ρία τη̋ μετάβαση̋, και ότι αυτό 
ήταν ένα κενό που αφορούσε όλη 
τη μαρξιστική παράδοση. Μια 
έλλειψη που στι̋ σημερινέ̋ συν-
θήκε̋ φαίνεται ότι είναι ακόμη 
πιο μεγάλη.

Η παραπάνω θετική πορεία 
στην Ιταλία θα ανακοπεί στι̋ 
αρχέ̋ τη̋ δεκαετία̋ του ’80, δεν 
θα αντέξει στην αντεπίθεση που 
και διεθνώ̋ θα αναπτυχθεί με το 
νεοφιλελευθερισμό τη̋ Θάτσερ 
και του Ρίγκαν. Στην Ιταλία, ο 
Κράξι, που στο μεταξύ θα αναρ-
ριχηθεί στην ηγεσία του Σοσι-
αλιστικού Κόμματο̋ θα κάνει 
κύρια πολιτική του τον αντι-
κομμουνισμό, θα προχωρήσει 
σε μια σιδερένια κυβερνητική 
συμμαχία με τα άλλα κόμματα 
τη̋ εξουσία̋, θα γίνει πρωταγω-
νιστή̋ τη̋ προώθηση̋ των επι-
θετικών εκσυγχρονιστικών κα-
πιταλιστικών αναδιαρθρώσεων.
Σ’ αυτέ̋ τι̋ δυσκολίε̋ και στι̋ 
βίαιε̋ κοινωνικά αντεπιθέσει̋ 
του νεοφιλελευθερισμού, μετά 
από λίγο θα προστεθούν και τα 
προβλήματα από την κατάρρευ-
ση του λεγόμενου υπαρκτού σο-
σιαλισμού. Οι κοτρόνε̋ του Τεί-
χου̋ του Βερολίνου θα πέσουν 
στο κεφάλι των ρευμάτων όλη̋ 
τη̋ Αριστερά̋, δογματικών και 
ανανεωτικών, με ανυπολόγιστε̋ 
ακόμα επιπτώσει̋. Μπροστά σ’ 
αυτέ̋ τι̋ περίπλοκε̋ και δύσκο-
λε̋ συνθήκε̋, η ηγεσία του ΙΚΚ 
με τον Οκέτο θα επιδιώξει να 
αντιμετωπίσει την αντεπίθεση 
του νεοφιλελευθερισμού με μια 
«ηρωική» έξοδο προ̋ την «απο-
κομμουνιστικοποίηση» του κόμ-
ματο̋. Μια διαδικασία, που προ-
κάλεσε αναστατώσει̋, διασπάσει̋ 
και απογοητεύσει̋, θα συνεχισεί 
με εκφυλιστικέ̋ διεργασίε̋ που 
θα καταλήξουν στη μετάλλαξη η 
οποία ολοκληρώθηκε στι̋ μέρε̋ 
μα̋ με την «αποαριστεροποίηση» 
ενό̋ μεγάλου τμήματο̋ του ιστο-
ρικού ιταλικού κομμουνισμού. 
Ευτυχώ̋ που οι δικοί μα̋ ηγέ-
τε̋ του ΚΚΕ εσωτερικού, που 
παροτρύνθηκαν τότε από του̋ 
Ιταλού̋ ομοϊδεάτε̋ του̋ και 
προέβησαν στι̋ διαδικασίε̋ τη̋ 
αποκομμουνιστικοποίηση̋ του 
ΚΚΕ εσωτερικού δεν μεταλλά-
χθηκαν όπω̋ οι Ιταλοί και πα-
ραμένουν αριστεροί στο πλαίσιο 
του ΣΥΝ.

Η σημερινή Αριστερά στην 
Ιταλία βρίσκεται σε έντονου̋ 
προβληματισμού̋ και ζυμώσει̋. 
Τώρα πλέον, που το μέχρι πριν 
λίγε̋ εβδομάδε̋ κόμμα των Αρι-
στερών Δημοκρατών, το κόμμα 
του Βελτρόνι, του Ντ’ Αλέμα και 
του Φασίνο, αυτοδιαλύθηκε και 
συγχωνεύθηκε στο νέο Δημοκρα-
τικό Κόμμα, που αυτοπροσδιορί-
ζεται ω̋ κεντρώο, και, όπω̋ ήδη 
είπα, αυτό εσυνιστά ακραία αρνη-
τική εξέλιξη, τα ρεύματα εκείνα 
τη̋ Αριστερά̋ που αυτοπροσδιο-

ρίζονται ω̋ ριζοσπαστικά, εναλ-
λακτικά, ανταγωνιστικά και οι-
κολογικά είναι η μόνη Αριστερά. 
Ανάμεσα στα τέσσερα κόμματα 
που την απαρτίζουν – Κομμου-
νιστική Επανίδρυση, Κόμμα των 
Ιταλών Κομμουνιστών, Κόμμα 
των Πρασίνων και  Αριστερή Πο-
λιτική Κίνηση που συγκρότησαν 
όσοι δεν ακολούθησαν την αυ-
τοδιάλυση των Δημοκρατών τη̋ 
Αριστερά̋ – καθώ̋ και σε πολλέ̋ 
μικρέ̋ πολιτικέ̋ κινήσει̋, ιδρύ-
ματα πολιτικού και θεωρητικού 
προβληματισμού, περιοδικά και 
την εφημερίδα «Το Μανιφέστο», 
αναπτύσσεται πλούσιο̋ προβλη-
ματισμό̋, προσπαθούν να δια-
μορφώσουν μια νέα κοινή αρι-
στερή πολιτική κουλτούρα, να 
συντονιστούν, να ενωθούν και 
να διαμορφώσουν μια πιο απο-
τελεσματική στρατηγική που θα 
απαντάει στα σημερινά προβλή-
ματα που έχουν μπροστά του̋. Η 
θετική παρακαταθήκη του ιταλι-
κού κομμουνισμού, η στρατηγική 
των ηγεμονικών διαδικασιών για 
την κατάκτηση τη̋ εξουσία̋ και 
οι επίση̋ ενθαρρυντικέ̋ εμπειρί-
ε̋ που έρχονται από τη Λατινική 
Αμερική αποτελούν πλούσιο υλι-
κό για παραπέρα επεξεργασία.

Η σημερινή εμπειρία τη̋ κε-
ντροαριστερή̋ κυβέρνηση̋ στη 
Ιταλία δεν είναι καθόλου εν-
θαρρυντική και απαιτεί άμεσα 
μια επανεξέταση για να δουν αν 
τέτοιου είδου̋ συνεργασίε̋ μπο-
ρούν να ενταχθούν σ’ ένα σχέδιο 
που δεν θα περιορίζεται στο να 
αποκρούσει τα χειρότερα αλλά 
θα μπορεί να προωθεί βαθύτερε̋ 
αλλαγέ̋. Ευτυχώ̋ που η πριν 
από μια εβδομάδα επίθεση του 
Μπερλουσκόνι, ο οποίο̋ προε-
ξοφλούσε ότι θα έριχνε την κυ-
βέρνηση, αποκρούστηκε. Τώρα 
αντιμετωπίζει ο κεντροδεξιό̋ 
συνασπισμό̋ προβλήματα διά-
λυση̋. Αυτό δίνει τη δυνατότη-
τα και τη σχετική άνεση χρόνου 
στην Αριστερά να αναστοχασθεί 
την όλη πορεία χωρί̋ την άμε-
ση απειλή των εκλογών, από 
τι̋ οποίε̋ όλα έδειχναν ότι θα 
έβγαινε ηττημένη. 

Το πρόβλημα των κεντροαρι-
στερών κυβερνήσεων θέλει ιδι-
αίτερη διερεύνηση για να διευ-
κρινιστεί αν, πότε και με ποιε̋ 
προϋποθέσει̋ τέτοιου είδου̋ συ-
νεργασίε̋ μπορούν να ενταχθούν 
στην προοπτική του Δημοκρατι-
κού Δρόμου μετάβαση̋ στο σοσι-
αλισμό. Η σημερινή εμπειρία τη̋ 
Ιταλία̋ μα̋ διδάσκει πολλά και 
θα επανέλθω για μια πιο διεξοδι-
κή εκτίμησή τη̋. Στο μεταξύ, τι̋ 
τελευταίε̋ εβδομάδε̋ τόσο στην 
«Αυγή» όσο και στην «Εποχή», 
καθώ̋ και σ’ άλλε̋ εφημερίδε̋ 
γράφτηκαν πολλέ̋ ανακρίβειε̋ 
και ψέματα και κυρίω̋ διατυπώ-
θηκαν πολλέ̋ απλοϊκέ̋, εύκολε̋ 
και ανόητε̋ καθολικού χαρακτή-
ρα απορριπτικέ̋ θεωρήσει̋.  

Η εμπειρία τη̋ Ιταλία̋
Βασίλη̋ Κωτούλα̋
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Resistencias: Το 5ο Εθνικό Συνέδριο του 
MST φαίνεται πω̋ σηματοδότησε μια νέα 
αντίληψη για την Αγροτική Μεταρρύθμι-
ση, η οποία αντιστοιχεί σε μια νέα φάση του 
καπιταλισμού στη Βραζιλία. Θα μπορούσατε 
να μα̋ αναλύσετε λίγο παραπάνω αυτή την 
αντίληψη;

Ζ.Π. Στέντιλε: Το MST γεννήθηκε μέσα σε 
μια συγκυρία τη̋ ταξική̋ πάλη̋ στη Βραζι-
λία που, στα χρόνια του 1970 και του 1980, 
συνδύαζε διάφορου̋ παράγοντε̋. Το μοντέλο 
τη̋ εξαρτημένη̋ βιομηχανική̋ ανάπτυξη̋ 
είχε μπει σε κρίση. Το μαζικό κίνημα βρι-
σκόταν σε άνοδο. Υπήρχε ο αγώνα̋ τη̋ κοι-
νωνία̋ ενάντια στη στρατιωτική δικτατορία. 
Σε αυτά τα συμφραζόμενα γεννηθήκαμε, 
μαζί με πολλού̋ άλλου̋ κοινωνικού̋ αγώ-
νε̋. Όσον αφορά το πρόγραμμά μα̋, πιστεύα-
με πω̋ ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί μια 
αγροτική μεταρρύθμιση κλασικού τύπου. 
Πω̋ μπορούσε, δηλαδή, να εκδημοκρατιστεί 
η ιδιοκτησία τη̋ γη̋, να αναπτυχθεί η εσω-
τερική αγορά, να διανεμηθεί ο πλούτο̋. Με 
άλλα λόγια ήταν ένα πρόγραμμα δημοκρατι-
κό και ρεπουμπλικανικό. Όμω̋, με την ήττα 
των κοινωνικών δυνάμεων και τη̋ Αριστερά̋ 
από τον νεοφιλελευθερισμό, σε όλο τον κό-
σμο και στη Βραζιλία, αρχή̋ γενομένη̋ από 
τη δεκαετία του 1990, το διεθνέ̋ και το χρη-
ματοπιστωτικό κεφάλαιο έφτασε να εξουσιά-
ζει την οικονομία μα̋ και, ω̋ εκ τούτου, τα 
τελευταία χρόνια, και την αγροτική παραγω-
γή. Σε αυτό το νέο οικονομικό μοντέλο, που 
υποτάσσει την οικονομία μα̋ στο διεθνέ̋ και 
στο χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, η αστική 
τάξη τη̋ Βραζιλία̋ εγκατέλειψε κάθε σχέδιο 
για εθνική ανάπτυξη. Μαζί με αυτό βυθίστη-
κε και κάθε δυνατότητα για ένα σχέδιο αγρο-
τική̋ μεταρρύθμιση̋ που να στοχεύει προ̋ 
την εσωτερική αγορά. Έτσι, ο αγώνα̋ για την 
αγροτική μεταρρύθμιση μπαίνει σήμερα σε 
ένα νέο επίπεδο. Η αγροτική μεταρρύθμιση 
δεν αρκεί να είναι δημοκρατική και ρεπου-
μπλικανική, πρέπει να είναι και αντινεο-
φιλελεύθερη, αντιιμπεριαλιστική, […] μια 
αγροτική μεταρρύθμιση λαϊκή.

«Σοσιαλισμό̋», η Διεθνή̋ [που τραγουδι-
όταν στη διάρκεια του συνεδρίου], «ενάντια 
στο αστικό κράτο̋», «ενάντια στην ιδιωτική 
ιδιοκτησία», «στον καπιταλισμό δεν μπορεί 
να γίνει μια αληθινή Αγροτική Μεταρρύθ-
μιση» – το MST χρησιμοποιεί έναν λόγο που 
προσφέρει μεγάλη ελπίδα στον κόσμο τη̋ 
Αριστερά̋. Υπό την ίδια έννοια, όταν εσεί̋ 
μιλάτε για άμπωτη του κινήματο̋, συνδέε-
τε την ανάκαμψή του με τη συσπείρωση τη̋ 
τάξη̋ ω̋ σύνολο γύρω από ένα εναλλακτικό 
πρόγραμμα για την κοινωνία τη̋ Βραζιλία̋. 
Εντούτοι̋, υπάρχουν θέσει̋ που υποστηρί-
ζουν πω̋ τα κινήματα έχουν ορισμένα όρια, 
πω̋ πρέπει να ασχολούνται με συγκεκριμένα 
πράγματα (δηλαδή με θέματα «επιμέρου̋», με 
«τα δικά του̋» θέματα, με «τα δικά του̋» αι-
τήματα) και να μην εμπλέκονται σε ζητήμα-
τα πιο «γενικά» και «ιδεολογικά» (όπω̋, για 
παράδειγμα, γενικά ο καπιταλισμό̋). Ποια 
είναι η γνώμη σα̋ για αυτή τη συζήτηση.

Η ερώτηση θίγει θέματα διαφορετικά, αν 
και συμπληρωματικά. Ο καπιταλιστικό̋ 
κόσμο̋ βρίσκεται σε κρίση. Όχι σε κρίση 
συσσώρευση̋ κεφαλαίου, η οποία συνεχίζε-
ται. Βρίσκεται σε μια κρίση πολιτισμική, σε 
μια κρίση σχετικά με την επίλυση των προ-

βλημάτων των ανθρώπων. Και αυτή η κρίση 
εκδηλώνεται ακόμη εντονότερα στι̋ χώρε̋ 
τη̋ περιφέρεια̋ του καπιταλιστικού συστή-
ματο̋, όπω̋ η Λατινική Αμερική. Επομένω̋, 
η συγκυρία, τα ιστορικά συμφραζόμενα, μα̋ 
θέτουν ενώπιον μια̋ πρόκληση̋ πολύ με-
γάλη̋, η οποία είναι να ανατρέψουμε τον 
καπιταλισμό στη νεοφιλελεύθερη φάση του, 
στην οποία κυριαρχούν οι πολυεθνικέ̋ και 
το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο. Γι’ αυτό πι-
στεύουμε πω̋ ένα πρόγραμμα άμεσο θα ήταν 
να συσπειρώσουμε δυνάμει̋ για να οικοδο-
μήσουμε ένα σχέδιο αντινεοφιλελεύθερο 
(ενάντια στο χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο) 
και αντιιμπεριαλιστικό. Για να γίνει βιώσι-
μο ένα τέτοιο σχέδιο, όμω̋, είναι απαραίτητο 
να συσσωρεύσουμε πολλέ̋ λαϊκέ̋ δυνάμει̋. 
Να τι̋ συσσωρεύουμε οργανωτικά, να συσ-
σωρεύσουμε στελέχη και μέλη, να συσσωρεύ-
σουμε πολιτική ισχύ, δύναμη για κοινωνι-
κού̋ αγώνε̋. Να συσσωρεύουμε δυνάμει̋ για 
να οικοδομήσουμε την ηγεμονία μέσα στην 
κοινωνία, για να συσπειρώσουμε τι̋ πλειο-
ψηφίε̋. Εκείνο που συμβαίνει στη Βραζιλία 
και στη Λατινική Αμερική (με εξαίρεση τη 
Βενεζουέλα και τη Βολιβία) είναι ότι η Αρι-
στερά βρίσκεται σε κρίση και το μαζικό κίνη-
μα σε άμπωτη. Και για τούτο –και πρέπει να 
το έχουμε καθαρό αυτό– ο αγώνα̋ για τι̋ αλ-
λαγέ̋, για ένα νέο σχέδιο, θα χρειαστεί πολύ 
χρόνο ακόμα.

Και ένα τελευταίο σημείο: για να κατορ-
θώσουμε να αλλάξουμε τον συσχετισμό δύ-
ναμη̋ στη Βραζιλία είναι απαραίτητη η αλ-
ληλοσυμπληρωματικότητα των πιο ποικίλων 
μορφών οργάνωση̋ του λαού μα̋. Των κοι-
νωνικών, των λαϊκών ή των θρησκευτικών 
κινημάτων και των πολιτικών κομμάτων τη̋ 
Αριστερά̋. 

Το MST αναφέρεται στην ταξική συνείδη-
ση των μελών του, σε ένα εναλλακτικό πρό-
γραμμα, σε οργανωτικέ̋ αρχέ̋ που έχουμε 
συνηθίσει να τι̋ συσχετίζουμε με τον λόγο 
και την πρακτική κομμάτων και οργανώσε-
ων. Αν χρησιμοποιούσαμε μια κάπω̋ κλασι-
κή ορολογία, θα λέγαμε πω̋ στα μάτια μα̋ 
το MST φαίνεται σαν κάτι υβριδικό, κάτι με-
ταξύ κινήματο̋ και οργάνωση̋ ή κόμματο̋, 
μα̋ φαίνεται να έχει ενσωματώσει διάφορα 
στοιχεία από διάφορε̋ παραδόσει̋, γεγονό̋ 
που παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Εί-
ναι έτσι τα πράγματα; Θα μπορούσατε να μα̋ 
πείτε ορισμένα πράγματα σχετικά με τον χα-
ρακτήρα του MST υπό αυτή την έννοια;

Το Κίνημα των Χωρί̋ Γη είναι πάνω απ’ 
όλα ένα κοινωνικό κίνημα, του οποίου η 
βάση είναι κυρίω̋ οι φτωχοί αγρότε̋, αλλά 
συμμετέχουν και άλλοι ακτιβιστέ̋ και κοι-
νωνικά κομμάτια που ζουν στην ύπαιθρο και 
στι̋ μικρέ̋ πόλει̋ τη̋ χώρα̋. Όμω̋, λόγω 
των ιστορικών συμφραζομένων τη̋ περιόδου 
στην οποία αναπτυχθήκαμε, έχουμε μάθει 
–και, εκτό̋ από την ιστορική εμπειρία, μα̋ 
δίδαξε και ο ίδιο̋ ο κοινωνικό̋ αγώνα̋– πω̋ 
ήταν απαραίτητο να ενσωματώσουμε στο κοι-
νωνικό κίνημα ορισμένε̋ οργανωτικέ̋ αρ-
χέ̋ τι̋ οποίε̋ η ιστορία τη̋ ταξική̋ πάλη̋ 
είχε αναπτύξει, ω̋ μάθημα για την εργατική 
τάξη.

Με αυτή την έννοια, η εφαρμογή ορισμέ-
νων οργανωτικών αρχών, όπω̋ η συλλογι-
κή ηγεσία, ο μαζικό̋ αγώνα̋, η εκπαίδευση 
στελεχών, η σχεδιασμένη ανάθεση καθηκό-

ντων, η προώθηση τη̋ μελέτη̋, η σύνδεση 
των στελεχών με τη βάση κ.λπ., δεν πρέπει 
να θεωρούνται αποκλειστικό προνόμιο των 
κομματικών οργανώσεων αλλά οφείλουν να 
αποτελούν ανάγκη όλων των κοινωνικών κι-
νημάτων που θέλουν διαρθρωτικέ̋ αλλαγέ̋.

Με αυτή την έννοια, το MST προφανώ̋ με-
τασχηματίστηκε σε κάτι διαφορετικό από τα 
μερικά, εποχιακά, τομεακά ή συντεχνιακά 
κοινωνικά κινήματα. Το κίνημά μα̋ μετα-
τράπηκε σε ένα κοινωνικό κίνημα νέου τύ-
που, όπω̋ λέμε, γιατί δεν βρισκόταν γραμμέ-
νο σε κανένα εγχειρίδιο τη̋ Αριστερά̋, αφού 
οι συγκεκριμένε̋ συνθήκε̋ τη̋ ταξική̋ πά-
λη̋ στον κάμπο, στην εποχή μα̋, επέβαλλαν 
την ανάγκη να οργανωθεί το μαζικό κίνημα 
πάνω σε άλλε̋ οργανωτικέ̋ βάσει̋.

Αυτέ̋ οι συνθήκε̋ έχουν καθορίσει επι-
πλέον και το ότι ο αγώνα̋ για την αγροτική 
μεταρρύθμιση δεν είναι ένα̋ συντεχνιακό̋ 
αγώνα̋: θα κατορθώσουμε να κατακτήσουμε 
νίκε̋ μόνο αν υπάρξουν αλλαγέ̋ στι̋ οικο-
νομικέ̋ και κοινωνικέ̋ δομέ̋. Και για αυτέ̋ 
τι̋ αλλαγέ̋ χρειάζεσαι μια ανώτερη μορφή 
οργάνωση̋.

Κι έτσι εφαρμόσαμε την εμπειρία, η οποία 
είναι διεθνή̋, είναι εμπειρία τη̋ εργατική̋ 
τάξη̋, και αυτό είναι που έδωσε μια πολύ-
χρονη ζωή στο κίνημά μα̋.

Λέτε πω̋ η νέα άνοδο̋ του μαζικού κινήμα-
το̋ στην κοινωνία πρέπει να συνδυαστεί με 
μια λαϊκή κυβέρνηση. Επιπλέον, το MST 
«τόλμησε» να πάρει μια θέση πολύ σαφή 
σχετικά με το Κόμμα Εργαζομένων και την 
κυβέρνηση Λούλα. Η προβληματική πολλών 
ανθρώπων συμπίπτει με αυτή την «πολιτική» 
στάση του MST, που υπερβαίνει του̋ περιο-
ρισμού̋ ενό̋ «κινηματισμού» σκληρού και 
καθαρού, όπω̋ προαναφέραμε. Ωστόσο, έχουν 
εμφανιστεί διανοούμενοι και τάσει̋ μέσα στο 
κίνημα που υποτιμούν ή και απορρίπτουν 
εντελώ̋ τον ρόλο τη̋ πολιτική̋ εξουσία̋, 
που πιστεύουν πω̋ με κάποια έννοια δεν 
έχει και μεγάλη σημασία ποιο̋ βρίσκεται 
στην κυβέρνηση κ.λπ. Έτσι, για παράδειγμα, 
βλέπουν με επιφυλάξει̋ και όσα συμβαίνουν 
στη Βενεζουέλα. Ποια είναι η γνώμη σα̋ για 
αυτή τη συζήτηση;

Πρώτα απ’ όλα, υποστηρίζουμε πω̋ τα κοι-
νωνικά κινήματα πρέπει να έχουν αυτονο-
μία σε σχέση με τα κόμματα, τι̋ εκκλησίε̋ 
και το κράτο̋. Ωστόσο, η αυτονομία από τα 
κόμματα και τι̋ κυβερνήσει̋ δεν σημαίνει 
πω̋ είμαστε εναντίον, πολύ δε λιγότερο ότι 
κάνουμε αντιπολίτευση. Πρόκειται για μια 
αναγκαία οργανωτική αυτονομία. Όμω̋ πρέ-
πει να υπάρχουν ρόλοι συμπληρωματικοί 
ανάμεσα στα κοινωνικά κινήματα, στα κόμ-
ματα τη̋ Αριστερά̋ και σε μια πιθανή λαϊκή 
κυβέρνηση, όσον αφορά το πολιτικό σχέδιο. 
Με άλλα λόγια, η ενότητά μα̋ πρέπει να 
έγκειται σε μια δουλειά για το ίδιο πολιτι-
κό σχέδιο, για ένα σχέδιο για τον κοινωνικό 
μετασχηματισμό τη̋ χώρα̋ μα̋. Τώρα, το ζή-
τημα τη̋ τακτική̋, τη̋ οργανωτική̋ μορφή̋, 
είναι διαφορετική̋ φύση̋. Επιπλέον, ακόμη 
και η αντίληψη του Λένιν, ότι τα κοινωνικά 
κινήματα θα έπρεπε να είναι ιμάντε̋ μεταβί-
βαση̋ του κόμματο̋, ερμηνεύτηκε κακά στη 
Λατινική Αμερική αλλά, πιστεύω, και στην 
Ευρώπη, καθώ̋ τα κόμματα την εφάρμοσαν 
ω̋ πλήρη, οργανική υποταγή του μαζικού 

«Να οικοδομήσουμε μια νέα
Μια συνέντευξη με τον Ζοάο Πέντρο Στέντιλε,

μέλο̋ του Εθνικού Συντονιστικού του MST
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μετώπου στι̋ βουλήσει̋ τη̋ κεντρική̋ επι-
τροπή̋ του κόμματο̋. Και όταν παρουσια-
ζόταν οποιοδήποτε πολιτικό ή ιδεολογικό 
πρόβλημα στο κόμμα, αυτό δίχαζε αυτομάτω̋ 
και τα κινήματα, αφαιρώντα̋ του̋ τη δύνα-
μη που είχαν ανάγκη. Εμεί̋ πιστεύουμε πω̋ 
η εφαρμογή αυτή̋ τη̋ γραμμή̋ του Λένιν 
σημαίνει πω̋ τα κοινωνικά κινήματα πρέπει 
να αποτελούν έναν συμπληρωματικό ιμάντα 
σε ένα πολιτικό σχέδιο μετασχηματισμού. 
Και τα πολιτικά κόμματα είναι εκείνα που 
συσσωρεύουν πολιτική και ιδεολογική ισχύ 
για να οικοδομήσουν ένα στρατηγικό πολι-
τικό σχέδιο.

Εμεί̋ δεν είμαστε ενάντια στον αγώνα για 
την πολιτική εξουσία. Ίσα–ίσα, το αντίθετο. 
Απλώ̋, κάποιοι από εμά̋ δίνουν μεγαλύτερη 
έμφαση σε ορισμένε̋ πλευρέ̋ του αγώνα για 
την πολιτική εξουσία, όπω̋ για παράδειγμα 
στην οργάνωση για τη λαϊκή εξουσία από τα 
κάτω, στου̋ εδαφικού̋ του̋ χώρου̋, και άλ-
λοι δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στον αγώνα 
για αλλαγέ̋ στο κράτο̋, κεντρικά. Όμω̋ όλα 
αυτά δεν είναι παρά περιορισμένε̋ αποχρώ-
σει̋, που μερικέ̋ φορέ̋ καθορίζονται από 
τον ίδιο τον χώρο στον οποίο δρα κάποιο στέ-
λεχο̋ ή μέχρι και από την κλίση που έχει, 
και δεν είναι πολιτικέ̋ αποκλίσει̋.

Τώρα, όσον αφορά τη συγκεκριμένη κατά-
σταση στη Βραζιλία, το πρόβλημα είναι πω̋ 
ένα κόμμα τη̋ Αριστερά̋, όπω̋ το Κόμμα 
Εργαζομένων, νίκησε στι̋ εκλογέ̋ αλλά νί-
κησε σε μια ιστορική περίοδο αντίξοη. Επο-
μένω̋, η εκλογική νίκη, στην περίπτωση τη̋ 
Βραζιλία̋, δεν κατόρθωσε να μεταβάλει τον 
ταξικό και πολιτικό συσχετισμό δύναμη̋ 
ούτε να επιφέρει μια συσσώρευση δυνάμε-
ων για ριζοσπαστικού̋ μετασχηματισμού̋. 
Και έτσι προέκυψε μια κυβέρνηση που είναι 
κυβέρνηση σύνθεση̋ με την κυρίαρχη τάξη, 
ακόμη και με το διεθνέ̋ κεφάλαιο. Αρκεί να 
δει κανεί̋ τον πρόεδρο τη̋ κεντρική̋ τράπε-
ζα̋ – είναι πρώην πρόεδρο̋ τη̋ τράπεζα̋ τη̋ 
Βοστόνη̋. Αρκεί να δει πω̋ πέντε από του̋ 
σημερινού̋ υπουργού̋ τη̋ κυβέρνηση̋ Λού-
λα ήταν υπουργοί τη̋ νεοφιλελεύθερη̋ κυ-
βέρνηση̋ του Φερνάντο Ενρίκε Καρντόζο.

Έτσι, εμεί̋ λέμε πω̋ οι εκλογικέ̋ νίκε̋ 
μπορούν να αλλάξουν τον συσχετισμό δύνα-
μη̋ μόνο αν συμβαίνουν σε συνδυασμό με 
την άνοδο του μαζικού κινήματο̋. Αν συ-
νυπάρχουν αυτοί οι δύο παράγοντε̋, είναι 
εφικτό να αναπτυχθούν λαϊκέ̋ κυβερνήσει̋ 
οι οποίε̋ να συσσωρεύουν δυνάμει̋ για τι̋ 
αλλαγέ̋. Είναι αυτό που συμβαίνει στη Βο-
λιβία και στη Βενεζουέλα. Κοιτάξτε όμω̋ ότι 
αυτό δεν συμβαίνει στο Εκουαδόρ και στην 
Αργεντινή. Παρόλο που οι κυβερνήσει̋ αυ-
τοαποκαλούνται αντινεοφιλελεύθερε̋. Όμω̋ 
ο συσχετισμό̋ των πολιτικών δυνάμεων δεν 
μεταβλήθηκε ώστε να γίνουν εφικτέ̋ διαρ-
θρωτικέ̋ αλλαγέ̋…

Όντω̋, υπάρχουν περιπτώσει̋ που ορι-
σμένε̋ «αντινεοφιλελεύθερε̋» εκλογικέ̋ 
αλλαγέ̋ δεν συνδυάστηκαν με μια ανάκαμ-
ψη του κινήματο̋ και η έκβαση ήταν πολύ 
κακή. Πώ̋ πιστεύετε ότι αρθρώνεται η σχέση 
ανάμεσα στα μαζικά κινήματα και τι̋ οργα-
νωτικέ̋ δομέ̋ τη̋ Αριστερά̋ (κόμματα, ορ-
γανώσει̋); Πώ̋ αρθρώνεται ο αγώνα̋ στου̋ 
δρόμου̋ με τον θεσμικό αγώνα; Μπορεί άρα-
γε ένα κίνημα να αποφύγει τη διπλή παγίδα, 
σύμφωνα με τα δικά σα̋ λόγια, του «ιδεαλι-
στικού εκλογικισμού» και του «σεχταριστι-
κού επαναστατισμού»;

Αυτή ακριβώ̋ είναι η πρόκληση μπροστά 

στην οποία βρισκόμαστε στη Βραζιλία και 
στην πλειονότητα των χωρών τη̋ Λατινική̋ 
Αμερική̋. Έχουμε ανάγκη να οικοδομήσουμε 
οργανικά μορφέ̋ αγώνα που να συνδυάζουν 
τον μαζικό με τον θεσμικό αγώνα. Να μην 
πέφτουμε στην παγίδα να εκλέγουμε επειδή 
η εκλογή /από μόνη τη̋/ παράγει αλλαγέ̋, 
όπω̋ λέει ένα̋ οπορτουνιστικό̋ ιδεαλισμό̋ 
που δεν ωφελεί παρά μόνο το εκλεγμένο 
άτομο. Ούτε όμω̋ και να πέφτουμε σε έναν 
δογματικό σεχταρισμό που περιορίζει την 
πολιτική δραστηριότητα σε λόγου̋ ψευδού̋ 
επαναστατικότητα̋. Και για να πετύχουμε 
αυτή τη σύνθεση δεν υπάρχει συνταγή, σε 
κάθε χώρα πρέπει να είμαστε διαρκώ̋ δημι-
ουργικοί για να πετυχαίνουμε αυτού̋ του̋ 
συνδυασμού̋. Πιστεύω όμω̋ πω̋ ένα από τα 
ίχνη που πρέπει να ακολουθούμε είναι να 
προσπαθούμε να προωθούμε κάθε τύπο μαζι-
κού αγώνα που έρχεται αντιμέτωπο̋ με του̋ 
κύριου̋ εχθρού̋, που τούτη τη στιγμή είναι 
το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο και οι πολυ-
εθνικέ̋. Και, πάνω στη βάση του κοινωνικού 
αγώνα, να ξεμασκαρεύουμε διαρκώ̋ του̋ 
εχθρού̋ και να συσσωρεύουμε τι̋ δυνάμει̋ 
για ένα εναλλακτικό, για ένα λαϊκό σχέδιο.
Επομένω̋, η συγκολλητική κονία που 

μπορεί να δώσει ενότητα ανάμεσα στι̋ δια-
φορετικέ̋ μορφέ̋ λαϊκή̋ οργάνωση̋, από τα 
κινήματα μέχρι τα πολιτικά κόμματα, είναι 
το αν κατορθώνουμε να οργανώνουμε τον κό-
σμο για να αγωνίζεται ενάντια στου̋ κοινού̋ 
μα̋ εχθρού̋.

Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί στο 
πλαίσιο των κινημάτων μια συζήτηση σχετι-
κά με την «εδαφικότητα». Μπορούμε να πε-
ριλάβουμε του̋ οικισμού̋ του MST σε αυτή 
τη συζήτηση περί «ελεύθερων εδαφών»; Μπο-
ρούν τέτοιε̋ «νησίδε̋ ελευθερία̋» να επηρε-
άσουν την κοινωνία στο σύνολό τη̋;

Περισσότερο από το αν πρόκειται για εδάφη 
ελεύθερα από τον έλεγχο τη̋ αστική̋ τάξη̋ 
ή του κεφαλαίου, η πραγματική συζήτηση 
αφορά το ότι οι χώροι που κατακτούμε πρέ-
πει να είναι χώροι πολιτική̋ αυτονομία̋. 
Και το ότι πρέπει να οικοδομήσουμε μια νέα 
ηγεμονία στην κοινωνία που μα̋ περιβάλλει. 
Μια ηγεμονία που να βλέπει τον κόσμο με τα 
μάτια τη̋ εργατική̋ τάξη̋. Και αυτό̋ είναι 
ένα̋ αγώνα̋ διαρκή̋. Όμω̋, δεν πρέπει να 
έχουμε ιδεαλισμού̋, πω̋ οποιαδήποτε γη ή 
οποιοδήποτε έδαφο̋ στο οποίο κυριαρχεί η 
εργατική τάξη είναι, γι’ αυτό τον λόγο και 
μόνο, απελευθερωμένη γη. Η αστική τάξη 
εξακολουθεί να ελέγχει τι̋ αγορέ̋, το κεφά-
λαιο εξακολουθεί να ελέγχει του̋ κανόνε̋ 
τη̋ κοινωνία̋. Και πάνω απ’ όλα τα ΜΜΕ, 
που διαδίδουν την ιδεολογία των προηγούμε-
νων, εξακολουθούν να είναι ηγεμονικά και 
να επηρεάζουν καθοριστικά τη βάση μα̋.
Ωστόσο, οφείλουμε να χρησιμοποιούμε αυ-

τού̋ του̋ χώρου̋, στου̋ οποίου̋ έχουμε με-
γαλύτερο έλεγχο, για να δημιουργούμε μια 
νέα κουλτούρα, να δημιουργούμε νέε̋ κοι-
νωνικέ̋ σχέσει̋. Και αυτή είναι μια δουλειά 
διαρκή̋, τα αποτελέσματα τη̋ οποία̋ θα φα-
νούν μακροπρόθεσμα.

Ποιε̋ είναι, κατά τη γνώμη σα̋, οι προο-
πτικέ̋ […] σήμερα στη Βραζιλία, όσον αφορά 
ένα εναλλακτικό πρόγραμμα για τη χώρα, 
όσον αφορά τι̋ ελπίδε̋ του βραζιλιάνικου 
λαού, όσον αφορά του̋ κοινού̋ αγώνε̋ με τα 
κινήματα ενάντια στο νεοφιλελεύθερο σχέ-
διο;

Οι προκλήσει̋ για τη βραζιλιάνικη Αρι-
στερά, για τι̋ οργανώσει̋ του βραζιλιάνικου 

λαού, είναι πολλέ̋. Και θα επιλυθούν μόνο 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Ανάμεσα 
σε αυτέ̋ τι̋ προκλήσει̋, που είναι απαραί-
τητε̋ για να ανακτήσουμε ένα σοσιαλιστικό 
πρόγραμμα και να κατορθώσουμε να συσσω-
ρεύσουμε δυνάμει̋ για τι̋ αλλαγέ̋, έχουμε 
σκεφτεί πω̋ είναι:

• να οικοδομήσουμε ένα λαϊκό, κοινό, πρό-
γραμμα αντινεοφιλελεύθερου και αντιιμπε-
ριαλιστικού αγώνα

•να προωθούμε κάθε μορφή̋ κοινωνικό 
αγώνα

•να οργανώσουμε την ανάκαμψη του μαζι-
κού κινήματο̋

• να διαμορφώνουμε στελέχη και μέλη, σε 
αριθμού̋ κάθε φορά και μεγαλύτερου̋

• να οικοδομήσουμε τα δικά μα̋ Μέσα 
Κοινωνική̋ Επικοινωνία̋, με ραδιόφωνα, 
εφημερίδε̋, δελτία, μέχρι και με τηλεοπτικά 
προγράμματα, για να αντιμετωπίσουμε την 
επικοινωνιακή ηγεμονία τη̋ Δεξιά̋

• να συσσωρεύσουμε δυνάμει̋ για ένα 
στρατηγικό σοσιαλιστικό πρόγραμμα

• να θέσουμε ω̋ προτεραιότητα την οργα-
νωτική δουλειά στη νεολαία που ζει στην πε-
ριφέρεια των πόλεων.

ηγεμονία μέσα στην κοινωνία»

Ολόκληρη η συνέντευξη του Ζοάο Πέ-
ντρο Στέντιλε υπάρχει στο τεύχο̋ 7 
του περιοδικού Resistencias 
(Οκτώβριο - Δεκέμβριο̋ 2007), το οποίο 
περιέχει αφιέρωμα στο MST.



6
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007

 Εισαγωγή: οι κομμουνιστέ̋ το 1945 

Τ
ο ευρωπαϊκό κομμουνιστικό κίνημα 
των μέσων τη̋ δεκαετία̋ του 1940, 
μέσα από την εμπειρία του φασισμού 

και τη̋ αντίσταση̋, φτάνει σε ένα στρατηγι-
κό δίλημμα. Η στρατηγική που έχει χαράξει 
από τα μέσα τη̋ δεκαετία̋ του 1930 (7ο Συ-
νέδριο τη̋ Κομμουνιστική̋ Διεθνού̋) είναι 
αυτή του αντιφασιστικού Λαϊκού Μετώπου 
και των συμμαχιών με τη σοσιαλδημοκρατία 
και τη δημοκρατική πτέρυγα τη̋ αστική̋ τά-
ξη̋, του «εθνικού» του πια ρόλου. Η στρατη-
γική αυτή δεν εγκαταλείπει ρητά την επανά-
σταση, νοούμενη λίγο ή πολύ ω̋ μια μορφή 
εφόδου, (αν και τη μεταθέτει σε ένα απώτατο 
μη ορατό μέλλον, όταν επιτέλου̋ θα ξεχωρί-
σει η ήρα από το στάρι). Η ουσία, όμω̋, τη̋ 
καθημερινή̋ πολιτική̋ είναι οι συμφωνίε̋ 
με τι̋ προοδευτικέ̋ αστικέ̋ δυνάμει̋ όχι 
μόνο για την ανατροπή ή απόκρουση του 
φασισμού/ναζισμού αλλά και για τη φιλο-
λαϊκότερη διαχείριση του αστικού κράτου̋ 
(Κλαουντίν, 1981). Η πολιτική αυτή επιδο-
κιμάζεται αλλά και υποκινείται από το σοβι-
ετικό κέντρο, το οποίο χάριν τη̋ αντιφασιστι-
κή̋ ενότητα̋ καταργεί την Κομμουνιστική 
Διεθνή και αποθαρρύνει τα εγχειρήματα κα-
τάληψη̋ τη̋ εξουσία̋ μετά την αποχώρηση 
των ναζί από τι̋ κατεχόμενε̋ χώρε̋, όπου οι 
κομμουνιστέ̋ είναι κοινωνικά ισχυροί και 
μαζικοί (Ελλάδα, Γιουγκοσλαβία, Γαλλία, 
Ιταλία). Είναι ο Στάλιν, πολύ πριν από το 
20ο Συνέδριο, που ενθαρρύνει τη λογική τη̋ 
πάλη̋ μέσα στου̋ θεσμού̋ και του μακρού, 
σταδιακού και ειρηνικού περάσματο̋. Είναι 
ο ίδιο̋ που το επέβαλε αιματηρά –σχήμα οξύ-
μωρο– με τη δύναμη τη̋ NKVD στην Ισπα-
νία του 1936–1939. 

1. Η εγκατάλειψη τη̋ σοσιαλιστική̋ επα-
νάσταση̋ στη Δ.Ευρώπη  (1945–1948) 

Η στρατηγική του λαϊκομετωπισμού (πολύ 
διαφορετική από τη λενινιστική και γκρα-
μσιανή στρατηγική του Ενιαίου Μετώπου, 
η οποία κήρυσσε την ενότητα τη̋ εργατική̋ 
βάση̋ κομμουνιστών και σοσιαλιστών και όχι 
την υπαγωγή των κομμουνιστών στην αστική 
δημοκρατία) οδηγεί στην εγκατάλειψη των 
δυναμικών για (ένοπλη βασισμένη στι̋ μα-
χητικέ̋ ομάδε̋ των κομμουνιστών) σοσιαλι-
στική επανάσταση στη Δυτική Ευρώπη μετά 
τον πόλεμο. Όπου οι κομμουνιστέ̋ συγκρο-
τούν αρκετά νωρί̋ μια διαφορετική ανεξάρ-
τητη στρατηγική από αυτή του σοβιετικού 
κέντρου επιτυγχάνουν (Γιουγκοσλαβία και 
Κίνα), όπου αντίθετα οδηγούνται σε εμφύλιο 
χωρί̋ συνεκτική στρατηγική και με παλινω-
δίε̋ και λαϊκομετωπικού̋ πειρασμού̋  (Ελ-
λάδα) ηττώνται. Ο γενικό̋ κανόνα̋ είναι αυ-
τό̋ που εφαρμόζουν οι Τορέζ στη Γαλλία και 
Τολιάτι στην Ιταλία: άμβλυνση του μαζικού 
κινήματο̋, παράδοση των όπλων, ενσωμά-
τωση στο κοινοβουλευτικό παιχνίδι. Αν και 
η Κομινφορμ στα 1947–48 θα του̋ μεμφθεί 
για τακτικού̋ λόγου̋ (Ψυχρό̋ Πόλεμο̋), η 
γραμμή αυτή τη̋ προσαρμογή̋ είναι και σο-
βιετική̋ έμπνευση̋. Ιδίω̋ στην Ιταλία υπάρ-
χει ισχυρή εσωκομματική αντίσταση στη 
γραμμή αυτή μεταξύ των παλαιών ανταρτών 
ηγετών  γύρω από τον Πιέτρο Σέκια αλλά ητ-
τάται (με δεδομένη και την αρνητική εικόνα 
από τη θέση των Ελλήνων κομμουνιστών στα 
1946–49). Το αν υπήρχαν προοπτικέ̋ επιτυ-

χία̋ τη̋ επανάσταση̋ –με δεδομένη και την 
παρουσία των Αμερικάνων στην Ευρώπη– εί-
ναι ανοιχτό, σε κάθε περίπτωση, όμω̋, μετρά 
η επιλογή των ΚΚ να διαφοροποιηθούν ρι-
ζικά από μια επαναστατική δυνατότητα και 
να προσανατολιστούν σε θεσμικό/κοινοβου-
λευτικό ρόλο. Αυτή η επιλογή σημαίνει την 
αρχή ενό̋ στρατηγικού βαθέματο̋ προ̋ τον 
ειρηνικό δρόμο και την (συγ)κυβερνητική 
εκδοχή του λαϊκομετωπισμού (Τολιάτι), τη 
στροφή προ̋ ένα «νέου νέου τύπου» θεσμικό 
κομμουνιστικό κόμμα και πολιτική με έμφα-
ση στι̋ εκλογέ̋ και στι̋ κοινοβουλευτικέ̋ 
μάχε̋ και μεταρρυθμίσει̋. Ο Τολιάτι ονομά-
ζει αυτή τη στροφή από τον ταξικό ρόλο του 
ΚΚ Ιταλία̋ στον εθνικό ρόλο του Ιταλικού 
ΚΚ «Στροφή του Σαλέρνο». 

2. Η μετάβαση στο ειρηνικό πέρασμα και 
οι αμφισβητήσει̋ τη̋ στη δεκαετία του 1960: 
δυτικά ΚΚ και Μάη̋ του ’68. 

Η συγκυρία τη̋ Μυστική̋ Έκθεση̋ Χρου-
στσόφ και τη̋ αποσταλινοποίηση̋ του 20ού 
Συνεδρίου σηματοδοτεί την παγίωση του ει-
ρηνικού περάσματο̋ στα δυτικά ΚΚ με τη 
σφραγίδα των Σοβιετικών (Μαντέλ, 1982). Η 
«ειρηνική συνύπαρξη» απαιτεί απομάκρυν-
ση από τι̋ «επαναστατικέ̋ χίμαιρε̋». Το Κι-
νέζικο ΚΚ (αλλά και ο διεθνή̋  τροτσκισμό̋) 
καταδικάζει αυτή τη γραμμή με αποτέλεσμα 
μικρά σχίσματα στα δυτικά ΚΚ. Προφανώ̋, 
η γραμμή του ειρηνικού περάσματο̋ αποτε-
λεί μια νέα κυρίαρχη ανάγνωση του παλαι-
ού οικονομισμού/εξελικτισμού τη̋ Δεύτερη̋ 
και τη̋ Τρίτη̋ Διεθνού̋: η μεταπολεμική 
ανάπτυξη του καπιταλισμού διευρύνει τι̋ 
παραγωγικέ̋ δυνάμει̋, κοινωνικοποιεί την 
παραγωγική διαδικασία, οδηγεί στη σύζευ-
ξη κράτου̋ και μονοπωλίων και δημιουργεί 
έναν κρατικό μηχανισμό αστικό ακόμη, αλλά 
ώριμο για το σοσιαλισμό: το ειρηνικό πέρα-
σμα είναι το φυσικό αποτέλεσμα ενό̋ προτσέ̋ 
όπου η ώριμη αστική κοινωνία και η έντονα 
κοινωνικοποιημένη τη̋ παραγωγή αποτινάσ-
σουν του̋ ιδιοποιητέ̋/παράσιτα, μια χούφτα 
μεγάλου̋ μονοπωλιακού̋ ομίλου̋ (θεωρία 
του Κρατικομονοπωλιακού Καπιταλισμού, 
Πουλαντζά̋ 1975). Η θεώρηση αυτή κατα-
νοεί το αστικό κράτο̋ ω̋ ουδέτερο εργαλείο 
που θα περάσει από τα μονοπώλια σε εμά̋– 
δεν έχει εγγενή ταξικά χαρακτηριστικά (τε-
λείω̋ αντίθετα με την οπτική του Λένιν στο 
«Κράτο̋ και Επανάσταση», γραφειοκρατική 
απομόνωση από τι̋ μάζε̋ ιεραρχία, αναπα-
ραγωγή χειρωνακτική̋ και διανοητική̋ ερ-
γασία̋). Για τα ΚΚ, πλέον, η εξουσία είναι 
θέμα διακυβέρνηση̋, κατοχή̋ του ουδέτερου 
κράτου̋ μέσα από τον εκλογικό αγώνα. 

Με αυτά τα πολιτικά και θεωρητικά ερ-
γαλεία του επίσημου σοβιετικού μαρξισμού 
στην κατοχή του̋, δεν είναι προ̋ έκπληξη 
το ότι τα δυτικά ΚΚ αντιτάχθηκαν σθενα-
ρά στα εξεγερσιακά μηνύματα και πρακτι-
κέ̋ του 1968. Ιδίω̋ στη Γαλλία, το ΚΚ των 
Βαλντέκ Ροσέ και Μαρσέ παίρνει ανοιχτά 
ανταγωνιστική θέση προ̋ το κίνημα και 
ανακηρύσσεται σε «κόμμα τη̋ τάξη̋» ενώ το 
πιο ευέλικτο ιταλικό ΚΚ των Λ.Λόνγκο και 
Ε. Μπερλινγκουέρ είναι πιο ανοιχτό στα 
νέα εργατικά και νεολαιίστικα κινήματα 
(κινήματα με ακροαριστερό ή και αναρχικό 
πολιτικό πρόσημο) – χωρί̋ να συμφωνεί με 

την προοπτική του̋, αφομοιώνει μέρο̋ των 
άμεσων αιτημάτων του̋. Η γραμμή κατά την 
οποία οι δυτικέ̋ κοινωνίε̋ είναι ώριμε̋ για 
ένα επαναστατικό άλμα και για την υπέρβα-
ση τη̋ μετωπική̋ στρατηγική̋ απορρίπτεται 
ασυζητητί από τα ΚΚ (Il Manifesto, 1976).
Ακόμη και το πιο δημοκρατικό ΙΚΚ διαγρά-
φει τα «Αριστερά» στελέχη του, ενώ στηρίζει 
τι̋ κατασταλτικέ̋ στρατηγικέ̋ του ιταλικού 
κράτου̋ απέναντι όχι μόνο στι̋ ένοπλε̋ ορ-
γανώσει̋ αλλά και την άκρα Αριστερά.  Επί-
ση̋, στην Πορτογαλία το ΚΚ συγκρούεται 
με τα τμήματα του εξεγερμένου στρατού που 
αναζητούν μια αντικαπιταλιστική προοπτι-
κή (Καρβάλιο). Σε όλε̋ τι̋ περιπτώσει̋ όπου 
εμφανίζεται μια αντικαπιταλιστική δυναμι-
κή, τα ΚΚ εμφανίζονται ω̋ δύναμη τη̋ τά-
ξη̋. Αυτό δεν είναι άσχετο από το γεγονό̋ 
ότι έχει προχωρήσει στη Δύση το κεϊνσιανό 
κράτο̋ πρόνοια̋ και ότι τα ΚΚ στη Γαλλία 
και Ιταλία εκφράζουν πλατιά εργατικά και 
μικροαστικά στρώματα που τάσσονται υπέρ 
του νεοκαπιταλιστικού κοινωνικού συμβο-
λαίου (υποκατάσταση τη̋ ασθενού̋ σοσιαλ-
δημοκρατία̋).  

3. Η επαγγελία του ευρωκομμουνισμού 
(1975–1985): Καρίγιο, Κάουτσκι και Πουλα-
ντζά̋ 

Η θέση του ευρωκομμουνισμού (όπω̋ δι-

ατυπώνεται στα μέσα τη̋ δεκαετία̋ του 70 
πιο πολιτικά από τον Ε. Μπερλίνγκουερ και 
πιο θεωρητικά από τον Σ. Καρίγιο του ΚΚ 
Ισπανία̋) είναι μια θέση που προσπαθεί να 
κλείσει την αντίφαση ανάμεσα σε μια πολι-
τική μεταρρυθμίσεων στη Δύση και σε μια 
άκριτη υποστήριξη των καθεστώτων τη̋ 
Ανατολή̋. Αποστασιοποιούμενα τα δυτικά 
ΚΚ από τη νεοσταλινική Ανατολή ήδη από 
την εποχή τη̋ Άνοιξη̋ τη̋ Πράγα̋ (Αύγου-
στο̋ 1968) αποστασιοποιούνται ταυτόχρονα 
και από τη θεολογική υπαγωγή του̋ σε έναν 
σοβιετική̋ έμπνευση̋ λενινισμό. Στο κλα-
σικό έργο του, ο Καρίγιο εγκαταλείπει τον 
πυρήνα του λενινισμού, διατηρεί την ανάλυ-
ση του κρατικομονοπωλιακού καπιταλισμού 
και θεωρητικοποιεί το σταδιακό και ειρηνι-
κό πέρασμα ω̋ τη μόνη δυνατότητα για τη 
Δύση. Μάλιστα, οι ευρωκομμουνιστέ̋, αν και 
αντίθετοι στο αίτημα για επαναστατική ρήξη 
του Μάη, αφομοιώνουν σημαντικέ̋ όψει̋ 
τη̋ δευτερεύουσα̋ αλλά ισχυρή̋ διάστασή̋ 
του ω̋ κριτική̋ τη̋ νεοτερικότητα̋ (φεμινι-
σμό̋, οικολογία, νέα κινήματα, αυτοδιαχεί-
ριση κ.λπ.).

Η θέση του Καρίγιο του 1977 για μια 
«επανάσταση με συναίνεση» (revolution by 
consent) επαναλαμβάνει εν πολλοί̋ τον 
«Δρόμο προ̋ την Εξουσία» του Κάουτσκυ του 
1909. Η αστική δημοκρατία γίνεται όλο και 
περισσότερο μια αριστερή υπόθεση και περι-
θωριοποιεί τι̋ αστικέ̋ δυνάμει̋ (που κατά 
τον Καρίγιο εκφράζουν μια ασήμαντη κοινω-
νική μειοψηφία). Στο τέλο̋, θα πάρουμε την 
κυβερνητική εξουσία και έτσι θα ολοκλη-
ρωθεί η κατάκτηση τη̋ πολιτική̋ εξουσία̋. 
Μια βίαιη απάντηση του εχθρού δεν είναι 
απίθανη, αλλά, όσο περισσότερο έχουμε την 
πλειοψηφία με το μέρο̋ μα̋, ο εχθρό̋ δεν 
θα την επιχειρήσει γιατί ξέρει πω̋ θα χάσει 
(Κατα τα άλλα τι έγινε στη Χιλή το 1973;)

H μεταπολεμική στρατηγική τη̋ 
κομμουνιστική̋ Αριστερά̋ στη Δ. Ευρώπη 

Δημήτρη̋ Μπελαντή̋
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Ο ιταλικό̋ ιδίω̋ ευρωκομμουνισμό̋ υιο-
θετεί μια ύστερη ανάγνωση των θέσεων του 
Γκράμσι για τον «πόλεμο θέσεων» και την 
ανάληψη τη̋ ηγεμονία̋. Αποσιωπά, έτσι, ότι 
ο Γκράμσι ενέτασσε τον «πόλεμο θέσεων» σε 
μια δυτική λενινιστική στρατηγική (συνθε-
τότερη από το ρώσικο λενινισμό) αλλά και 
ότι ο Γκράμσι ποτέ δεν ξέχναγε τον κείμενο 
πίσω από τη «βελούδινη ηγεμονία» ατσάλινο 
μηχανισμό καταναγκασμού του αστικού κρά-
του̋ (Π.Άντερσον, 1979). Στη φυλακή του 
Μουσολίνι δεν θα ήταν και εφικτό να τον 
ξεχάσει. 

 Το εγχείρημα του «δημοκρατικού δρόμου», 
ω̋ σταδιακού και ειρηνικού δρόμου, προϋ-
ποθέτει την όλο και μεγαλύτερη πρόσβαση 
τη̋ Αριστερά̋ στη διαχείριση του αστικού 
κράτου̋ και τελικά στη διακυβέρνησή του. 
Οριακή μορφή αυτή̋ τη̋ στρατηγική̋ απο-
τέλεσε ο Ιταλικό̋ Ιστορικό̋ Συμβιβασμό̋, 
δηλαδή η ψήφο̋ ανοχή̋ του ΙΚΚ στι̋ κυ-
βερνήσει̋ χριστιανοδημοκρατική̋ ηγεσία̋ 
(1975–1979). Αφού η Δεξιά αξιοποίησε τη 
στήριξη του ΙΚΚ σε μια φάση αντιδραστικο-
ποίηση̋ του ιταλικού κράτου̋, στο τέλο̋ το 
ώθησε για άλλη μια φορά εκτό̋ κυβερνητι-
κού φάσματο̋. Άλλε̋ μορφέ̋ ήταν: α) το Κοι-
νό Πρόγραμμα στη Γαλλία και η συμμετοχή 
του γαλλικού ΚΚ στι̋ πρώτε̋ κυβερνήσει̋ 
Μιτεράν ω̋ το 1983 και β) η κριτική στήριξη 
των ΚΚΕ και ΚΚΕ εσωτ. στο ΠΑΣΟΚ στην 
πρώτη φάση μετά το 1981. 

  Ο ευρωκομμουνισμό̋ γνώρισε μια πολύ 
πιο ριζοσπαστική ανάγνωση στο ύστερο έργο 
του Νίκου Πουλαντζά,αλλά και στο αντί-
στοιχο του  Κλαουντίν.  Εδώ απορρίπτεται 

ο γραμμικό̋ και άνευ ρήξεων κυβερνητισμό̋ 
του Καρίγιο και αναζητάται μια μορφή δη-
μοκρατικού δρόμου που θα συνδέει την πάλη 
για την κοινοβουλευτική ανάληψη τη̋ δια-
κυβέρνηση̋ με μια σειρά ρηκτικών και αμε-
σοδημοκρατικών μορφών και κινημάτων που 
θα αποσταθεροποιούν τι̋ δομέ̋ του αστικού 
κράτου̋, χωρί̋ όμω̋ τη συγκρότηση δυαδι-
κή̋ εξουσία̋. Αυτή η ενδιάμεση τοποθέτηση 
μεταξύ του κλασικού αντικαπιταλισμού (που 
εξακολουθεί να προτείνει τη λενινιστική 
«δυαδική εξουσία») και του ευρωκομμουνι-
στικού κλασικού κυβερνητισμού δεν βρήκε 
πεδίο εφαρμογή̋ και απέτυχε. Δεν εξήγησε, 
άλλωστε, πω̋ οι επαναστάτε̋ θα μπορούσαν 
να μετασχηματίσουν του̋ μηχανισμού̋ κα-
ταναγκασμού, όπου –κατά τη θέση του Που-
λαντζά– έχουν περιθωριακή και απολύτω̋ 
κυριαρχούμενη θέση. Τα ΚΚ επέλεξαν την 
συγκυβέρνηση και μάλιστα άνευ όρων – 
έδρεψαν την περιθωριοποίησή του̋ και την 
πώληση τη̋ πολιτική̋ ισχύο̋ του̋ σε μια 
σοσιαλδημοκρατία που η ίδια έπαυε σταδια-
κά να είναι σοσιαλδημοκρατική και γινόταν 
φιλελεύθερη. 

  4. Από τον ευρωκομμουνισμό στην ευρω-
Αριστερά (1985–2007)

Σταδιακά, με προεξάρχον το Ιταλικό ΚΚ, 
τα ευρωκομμουνιστικά κόμματα κατανοουν 
την αποτυχία ενό̋ διακριτού κομμουνιστι-
κού μεταρρυθμισμού και τείνουν προ̋ την 
κλασική σοσιαλδημοκρατία. Tα ρεύματα 
που εγκαταλείπουν τον κομμουνισμό δεν 
γίνονται έστω φανατικοί κεϊνσιανοί σοσιαλ-

δημοκράτε̋ αλλά πολιτικά και οικονομικά 
φιλεύθεροι. Όπω̋ οι Δημοκράτε̋ τη̋ Αρι-
στερά̋ στην Ιταλία, εκστασιάζονται από τη 
«Νέα Σοσιαλδημοκρατία» του Μπλερ, την 
παγκοσμιοποίηση, την αγορά και τον «ιμπε-
ριαλισμό των δικαιωμάτων» (βλ. Γιουγκοσλα-
βία 1999). Η Δεξιά τη̋ ΕυρωΑριστερά̋ κάνει 
το δικό τη̋ Μπαντ Γκόντεσμπεργκ, παύει να 
μιλά για «σοσιαλισμό» από το 1990 και εξή̋ 
(Σασούν 2000). 

Αλλά και κομμουνιστικά κόμματα που δεν 
μετεξελίσσονται, όπω̋ το Γαλλικό ΚΚ και η 
Επανίδρυση (Αριστερά τη̋ ευρωΑριστερά̋), 
δεν μένουν αλώβητα από τον κυβερνητισμό, 
ούτε υιοθετούν πάντοτε μια κινηματική λο-
γική. Η δεξιά ευρωκομμουνιστική μήτρα 
αναπαράγει συνεχώ̋ την έλξη τη̋ συμμετο-
χή̋ σε αστικέ̋ κυβερνήσει̋ τύπου Ζοσπέν ή 
Πρόντι (ενώ και αυτό̋ ο Κάουτσκι το 1909 
την καταδίκαζε όσο ο γενικό̋ συσχετισμό̋ 
δύναμη̋ είναι υπέρ του κεφαλαίου) και την 
υπαγωγή των στόχων του κινήματο̋ στον 
εκλογικισμό και τη θεσμολαγνεία. Για να μη 
μιλήσουμε για την ταύτιση, εν πολλοί̋, πια 
του «σοσιαλισμού» με το κράτο̋ προνοία̋. 

Παρ’όλα αυτά, η ανάπτυξη των κοινωνικών 
αγώνων ενάντια στο νεοφιλελευθερισμό και 
την παγκόσμια καπιταλιστική αναδιάρθρω-
ση και η ανάρρωση από το ιδεολογικό σοκ 
του «1989» όχι μόνο αναπαράγει αντικαπι-
ταλιστικά ρεύματα στα Αριστερά των ευρωα-
ριστερών λογικών (δηλαδή τη̋ αποδοχή̋ του 
ειρηνικού δρόμου και σταδιακά τη̋ μεικτή̋ 
οικονομία̋)  αλλά και συντείνει στην ώσμω-
ση δημιουργικών στοιχείων του «αριστερού 
ευρωκομμουνισμού» («πόλεμο̋ θέσεων» και 
αποσταθεροποίηση ηγεμονία̋ κεφαλαίου, 
σοσιαλισμό̋ με δημοκρατία, αυτονομία μα-
ζικών κινημάτων, κριτική στο σταλινισμό, 
κριτική στο γραφειοκρατισμό κ.ά.) με τον εν 
τη γενέσει αντικαπιταλισμό του 21ου αιώνα. 

 

•Φ. Κλαουντίν, 1981 «Η κρίση του παγκό-
σμιου κομμουνιστικού κινήματο̋», Εκδόσει̋ 
Γράμματα. 

•Π.Τολιάτι, «Στο σοσιαλισμό με ειρήνη και 
δημοκρατία»

•Συζητήσει̋ στο Παγκόσμιο Κομμουνιστικό 
Κίνημα (η ρήξη του ΚΚ Ιταλία̋ με το ΚΚ Κί-
να̋ στα 1963–64).

•Il Manifesto, 1976, «200 Θέσει̋ για τον 
Κομμουνισμό».

•Γ. Μηλιού - Δ.Ψαρρά «Η θεωρία του Ευρω-
κομμουνισμού» στον «Αγώνα για την Κομ-
μουνιστική Ανέωση», 11/1980, σελ. 32 επ.  

•Ε. Μαντέλ, 1982,  «Ειρηνική συνύπαρξη 
και παγκόσμια επανάσταση», εκδόσει̋ Ύψι-
λον.

•Ε. Μαντέλ, 1981 «Κριτική του Ευρωκομ-
μουνισμού». 

•Σ. Καρίγιο, 1977 «Ευρωκομμουνισμό̋ και 
κράτο̋». 

•Φ. Κλαουντίν, 1977 «Ευρωκομμουνισμό̋ και 
Σοσιαλισμό̋».

•Ν. Πουλαντζά̋, 1975, «Πολιτική εξουσία 
και κοινωνικέ̋ τάξει̋» 
1984, «Το κράτο̋, η εξουσία, ο σοσιαλισμό̋».

•Π. Αντερσον, 1979, «Οι αντινομίε̋ του 
Αντόνιο Γκράμσι». 

• Ντ.Σασούν «100 χρόνια σοσιαλισμού», τ.Β. 

(Η μελέτη αυτή αποτελεί συμπύκνωση μια̋ 
ευρύτερη̋ ανέκδοτη̋ ακόμη μελέτη̋ του Δ. 
Μπελαντή με τίτλο «Κριτική στη Θεωρία του 
Δημοκρατικού Δρόμου για το Σοσιαλισμό–από 
τον Κάουτσκι στον ντ’ Αλέμα »). 



8
ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007

Έ
να από τα σαφέστατα μαθήματα των 
τελευταίων λίγων δεκαετιών είναι 
ότι ο καπιταλισμό̋ είναι άφθαρτο̋. 

Ο Μαρξ τον συνέκρινε με βρικόλακα κι ένα 
από τα εμφανέστατα σημεία τη̋ σύγκριση̋ 
εμφανίζεται τώρα να είναι το γεγονό̋ ότι οι 
βρικόλακε̋ πάντοτε ξαναζωντανεύουν μετά 
τον σκοτωμό του̋.

Η σημερινή Αριστερά αντιδρά με πολυποί-
κιλου̋ τρόπου̋ στην ηγεμονία του παγκόσμι-
ου καπιταλισμού και του πολιτικού συμπλη-
ρώματό̋ του, τη̋ φιλελεύθερη̋ δημοκρατία̋. 
Μπορεί, για παράδειγμα, να αποδεχθεί την 
ηγεμονία του, αλλά να συνεχίσει να μάχεται 
για μεταρρυθμίσει̋ μέσα στο πλαίσιο των κα-
νόνων του (αυτή είναι η σοσιαλδημοκρατία 
του «Τρίτου Δρόμου»).

Ή να αναγνωρίσει την προσωρινή ματαιό-
τητα των αγώνων. Μέσα στο πλαίσιο του ση-
μερινού θρίαμβου του καπιταλισμού, ισχυρί-
ζεται (αυτή η Αριστερά), η γνήσια αντίσταση 
δεν είναι δυνατή κι, έτσι, το μόνο που μπορεί 
να κάνει μέχρι̋ ότου ξαναγεννηθεί το επα-
ναστατικό πνεύμα τη̋ παγκόσμια̋ εργατική̋ 
τάξη̋ είναι να υπερασπίζεται τα υπολείμμα-
τα του κράτου̋ πρόνοια̋, να αντιμετωπίζει 
αυτού̋ που κατέχουν την εξουσία με αιτή-
ματα, που ξέρει ότι δεν μπορούν να τα ικανο-
ποιήσουν και, κατά τα άλλα, να αποσύρεται 
στι̋ πολιτιστικέ̋ μελέτε̋, μέσα στι̋ οποίε̋ 
μπορεί με την ησυχία τη̋ να επιδίδεται στο 
έργο τη̋ κριτική̋. 

Ή να προϋποθέτει ότι ο παγκόσμιο̋ καπι-
ταλισμό̋ και η κρατική εξουσία μπορούν να 
υπονομευθούν, όχι από μια άμεση επίθεση, 
αλλά από την εστίαση του πεδίου των αγώνων 
στι̋ καθημερινέ̋ πρακτικέ̋, όπου μπορεί να 
«κτιστεί ένα̋ νέο̋ κόσμο̋.» Με τον τρόπο 
αυτό, θα υπονομευθούν βαθμιαία τα θεμέλια 
τη̋ εξουσία̋ του κεφάλαιου και του κράτου̋, 
έτσι ώστε, σε κάποιο σημείο, να καταρρεύσει 
το κράτο̋ (για παράδειγμα, όπω̋ με το κίνη-
μα των Ζαπατίστα̋). 

Υπάρχει κι ένα άλλο, όχι λιγότερο ενδια-
φέρον, μάθημα που βγαίνει από την διαχεί-
ριση των Κινέζων κομμουνιστών μια̋ από τι̋ 
εκρηκτικότερε̋ εξελίξει̋ του καπιταλισμού 
στην ιστορία και από την ανάπτυξη τη̋ δυ-
τικοευρωπαϊκή̋ «τριτοδρομική̋» σοσιαλ-
δημοκρατία̋. Με λίγα λόγια, είναι το εξή̋: 
Μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα καλύ-
τερα. Στη Μεγάλη Βρετανία, η επανάσταση 
τη̋ Θάτσερ ήταν, στα χρόνια τη̋, χαοτική 
και αλόγιστη, σημαδεμένη με απρόβλεπτε̋ 
επιπτώσει̋. Ο Τόνι Μπλερ ήταν αυτό̋ που 
κατάφερε να τη θεσμοποιήσει ή, με τα λό-
για του Έγελου, να πάρει (αυτό που αρχι-
κά φαινόταν σαν) μια τυχαία επίπτωση, ένα 
ιστορικό ατύχημα, και να το ανυψώσει σε 
μια αναγκαιότητα. Η Θάτσερ δεν ήταν (γνή-
σια) θατσερική, ήταν απλώ̋ ο εαυτό̋ τη̋. Ο 
Μπλερ (περισσότερο από τον Μέιτζορ) ήταν 
αυτό̋ που έδωσε αληθινή σάρκα και οστά 
στον θατσερισμό.   

Το πρόσφατο βιβλίο του Simon Critchley, 
με τίτλο «Άπειρα Αιτήματα» («Infi nitely 
Demanding»), αποτελεί μια σχεδόν τέλεια 
ενσάρκωση αυτή̋ τη̋ τοποθέτηση̋. Για τον 
Critchley, το φιλελεύθερο–δημοκρατικό 
κράτο̋ είναι εδώ για να μείνει. Οι απόπειρε̋ 
για την κατάργησή του απέτυχαν παταγω-

δώ̋. Κατά συνέπεια, η νέα πολιτική πρέπει 
να τοποθετηθεί σε μια απόσταση απ’ αυτό 
(το κράτο̋): στα αντιπολεμικά κινήματα, 
τι̋ οικολογικέ̋ οργανώσει̋, τι̋ ομάδε̋ που 
διαδηλώνουν εναντίον των ρατσιστικών ή 
των σεξουαλικών κακοποιήσεων και σ’ άλλε̋ 
μορφέ̋ τοπική̋ αυτοοργάνωση̋. Πρέπει να 
είναι μια πολιτική αντίσταση̋ προ̋ το κρά-
το̋, βομβαρδισμού του κράτου̋ με απίθανα 
αιτήματα, καταγγελία̋ των περιορισμών των 
κρατικών μηχανισμών. Το κύριο επιχείρη-
μα για την άσκηση αυτή̋ τη̋ πολιτική̋ τη̋ 
αντίσταση̋ σ’ απόσταση από το κράτο̋ επα-
φίεται στην ηθική διάσταση μια̋ επίκληση̋ 
για δικαιοσύνη, που έχει «άπειρα αιτήματα»: 
κανένα κράτο̋ δεν μπορεί να ανταποκριθεί 
σε μια τέτοια επίκληση, αφού ο απώτερο̋ 
σκοπό̋ του (του κράτου̋) είναι ο «ρεαλιστι-
κό̋ - πολιτικό̋» σκοπό̋ τη̋ εξασφάλιση̋ τη̋ 
δική̋ του αναπαραγωγή̋ (σε σχέση με τη οι-
κονομική ανάπτυξη, την δημόσια ασφάλεια 
κ.λπ.). «Βέβαια», λέει ο Critchley, «η Ιστορία 
συνήθω̋ γράφεται από άνθρωπου̋ με όπλα 
και μαχαίρια και δεν μπορεί κανεί̋ να προσ-
δοκά να του̋ νικήσει με αστείε̋ σάτιρε̋ και 
με φτερωτά ξεσκονιστήρια. Έλα όμω̋ που, 
όπω̋ τόσο πειστικά δείχνει η ιστορία τη̋ μη-
δενιστική̋ ακροαριστερή̋ δράση̋, χάνεται 
κανεί̋ απ’ τη στιγμή που διαλέγει τα όπλα 
και τα μαχαίρια του. Η αναρχική πολιτική 
αντίσταση δεν πρέπει να επιδιώκει να μιμεί-
ται και να αντικατοπτρίζει την πανάρχαια 
βίαιη κυριαρχική δύναμη, προ̋ την οποία 
αντιτίθεται.»

Με τα λόγια αυτά αποδεικνύεται το γεγονό̋ 
ότι το σημερινό φιλελεύθερο–δημοκρατικό 
κράτο̋ και η χίμαιρα μια̋ αναρχική̋ πολιτι-
κή̋ των «άπειρων αιτημάτων» συνυπάρχουν 
μέσα σε μια σχέση αμοιβαίου παρασιτισμού: 
οι παράγοντε̋ τη̋ αναρχική̋ δράση̋ ανα-
λαμβάνουν το έργο τη̋ ηθικόλογη̋ σκέψη̋ 
και το κράτο̋ αναλαμβάνει το έργο τη̋ δια-
χείριση̋ και τη̋ ανάπλαση̋ τη̋ κοινωνία̋. 

Οι μεγάλε̋ διαδηλώσει̋ στο Λονδίνο και 
την Ουάσινγκτον εναντίον τη̋ εισβολή̋ των 
ΗΠΑ στο Ιράκ, πριν λίγα χρόνια, προσφέ-
ρουν ένα ωραίο παράδειγμα αυτή̋ τη̋ περί-
εργη̋ συμβιωτική̋ σχέση̋ μεταξύ εξουσία̋ 
και αντίσταση̋. Η παράδοξη έκβασή του̋ 
άφησε και τι̋ δυο πλευρέ̋ ικανοποιημένε̋. 
Οι διαδηλωτέ̋ έσωσαν τι̋ καλέ̋ ψυχέ̋ του̋: 
κατέστησαν σαφέ̋ ότι δεν συμφωνούν με τι̋ 
πολιτικέ̋ των κυβερνήσεών του̋ για το Ιράκ. 
Οι άλλοι πάλι στην εξουσία το αποδέχθηκαν 
αυτό με ηρεμία, ακόμη κι επωφελήθηκαν 
απ’ αυτό: όχι μόνο με κανέναν τρόπο οι δι-
αδηλώσει̋ δεν απέτρεψαν την ήδη ληφθεί-
σα απόφαση εισβολή̋ στο Ιράκ, αλλά επίση̋ 
βοήθησαν και στη νομιμοποίησή τη̋. Όπω̋, 
πράγματι, αντέδρασε ο Τζορτζ Μπου̋ μπρο-
στά στι̋ μαζικέ̋ διαδηλώσει̋ στο Λονδίνο 
κατά την εκεί επίσκεψή του, λέγοντα̋: «Βλέ-
πετε; Αυτό ακριβώ̋ είναι εκείνο, για το οποίο 
αγωνιζόμαστε έτσι ώστε αυτό που κάνουν οι 
άνθρωποι εδώ –να διαμαρτύρονται εναντίον 
των κυβερνητικών πολιτικών– να μπορεί να 
γίνει δυνατό και στο Ιράκ επίση̋!» 

Είναι εκπληκτικό το γεγονό̋ ότι η πορεία, 
την οποία ακολούθησε ο Ούγκο Τσάβε̋ μετά 
το 2006, είναι ακριβώ̋ το αντίθετο από τι̋ 
επιλογέ̋ τη̋ μεταμοντέρνα̋ Αριστερά̋: 
εντελώ̋ αντίθετα από το να αντισταθεί στην 

κρατική εξουσία, την άρπαξε στα χέρια του 
(πρώτα επιχειρώντα̋ ένα πραξικόπημα, μετά 
με δημοκρατικό τρόπο), χρησιμοποιώντα̋ 
ανελέητα του̋ κρατικού̋ μηχανισμού̋ τη̋ 
Βενεζουέλα̋ για να προωθήσει του̋ στό-
χου̋ του. Επιπρόσθετα, στρατιωτικοποίησε 
του̋ κατοίκου̋ των αστικών κέντρων (του̋ 
«barrios») και οργάνωσε την εκπαίδευση 
στρατιωτικών μονάδων στι̋ πόλει̋. Και η 
τελευταία φοβέρα: τώρα που αισθάνεται τι̋ 
οικονομικέ̋ συνέπειε̋ τη̋ καπιταλιστική̋ 
«αντίσταση̋» απέναντι στην εξουσία του (με 
προσωρινέ̋ ελλείψει̋ ορισμένων αγαθών στα 
κρατικά επιδοτούμενα σούπερμάρκετ), εξήγ-
γειλε σχέδια για τη συνένωση σ’ ένα μοναδικό 
κόμμα των 24 κομμάτων που τον στηρίζουν. 
Ακόμη και κάποιοι από του̋ σύμμάχου̋ του 
αντιμετωπίζουν αυτή την κίνησή με σκεπτι-
κισμό: μήπω̋ τελικά θα αποβεί σε βάρο̋ των 
λαϊκών κινημάτων, που έδωσαν στην επανά-
σταση τη̋ Βενεζουέλα̋ το σφρίγο̋ τη̋; Αλλά 
όμω̋, η κίνηση αυτή, μολονότι επικίνδυνη, 
πρέπει να υποστηριχτεί πλήρω̋: η προσπά-
θεια γίνεται για να μπορεί το νέο κόμμα να 
λειτουργεί όχι σαν ένα τυπικό κρατικό σο-
σιαλιστικό (ή περονιστικό) κόμμα, αλλά ω̋ 
ένα̋ φορέα̋ κινητοποίηση̋ των νέων μορφών 
πολιτική̋ (π.χ. τα τοπικά συμβούλια των 
φτωχογειτονιών). Τι πρέπει τότε να πούμε σε 
κάποιον σαν τον Τσάβε̋; «Όχι, μην αρπάζει̋ 
την κρατική εξουσία, αλλά να παραιτηθεί̋ 
απ’ αυτή, να αφήσει̋ το κράτο̋ και την τρέ-
χουσα κατάσταση έτσι όπω̋ είναι;»Ο Τσάβε̋ 
συχνά απορρίπτεται σαν κλόουν – αλλά αν 
επιχειρούσε μια τέτοια παραίτηση, αυτό θα 
τον έκανε κάτι σαν τον Subcomandante Μάρ-
κο̋, τον οποίον πολλοί Μεξικάνοι αριστεροί 
τώρα αποκαλούν «Subcomediante Μάρκο̋»; 
Σήμερα, αυτοί που «αντιστέκονται» στο κρά-
το̋ είναι οι μεγάλοι καπιταλιστέ̋ – όπω̋ ο 
Μπιλ Γκέιτ̋, οι εταιρείε̋ που μολύνουν το 
περιβάλλον, οι κυνηγοί ζώων που κινδυνεύ-
ουν με αφανισμό.

Το μάθημα εδώ μα̋ λέει ότι δεν είναι αλη-
θινά ανατρεπτική η επιμονή στα «άπειρα» 
αιτήματα τα οποία ξέρουμε ότι αυτοί που 
κατέχουν την εξουσία δεν μπορούν να ικανο-
ποιήσουν. Επειδή γνωρίζουν ότι το ξέρουμε, 
μια τέτοια στάση με «άπειρα αιτήματα» δεν 
δημιουργεί κανένα πρόβλημα στην εξουσία: 
«Πολύ ωραία λοιπόν που με τα κρίσιμα αι-
τήματά σα̋ μα̋ θυμίζετε σε τι είδου̋ κόσμο 
θα θέλαμε όλοι να ζούμε. Δυστυχώ̋ όμω̋, 
ζούμε στον πραγματικό κόσμο, όπου πρέπει 
να ασχολούμαστε μ’ αυτά που είναι δυνατά.» 
Αντίθετα, αυτό που πρέπει να κάνουμε εί-
ναι να βομβαρδίζουμε όσου̋ κατέχουν την 
εξουσία με στρατηγικά και καλά διαλεγμένα, 
συγκεκριμένα, πεπερασμένα αιτήματα, τα 
οποία δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με 
τα ίδια προσχήματα. 

Η αντίσταση είναι παράδοση
Σλαβόι Ζίζεκ

Μετάφραση:
Μωϋσή̋ 

Μπουντουριδη̋


