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Του
Μιχάλη
Ψημίτη Η

ση με ρι νή κρί ση των κομ-
μά των και η α νά πτυ ξη πο-
λύ μορ φων κοι νω νι κών κι-
νη μά των α πο τε λούν δύο
σχε τι ζό με νους πα ρά γο ντες,
αλ λά ό χι με την έν νοια της
σχέ σης αι τίου και α πο τε λέ -
σμα τος. Επί σης, η σχέ ση
με τα ξύ κομ μά των και κι νη -
μά των εί ναι πο λύ πιο σύν-

θε τη α πό μια α πλή «μη δε νι κού α -
θροί σμα τος» σχέ ση. Υπό προϋπο θέ -
σεις και α νά λο γα με τις συ γκυ ρίες,
μια τέ τοια σχέ ση μπο ρεί να εί ναι ε -
ναλ λα κτι κή, α ντα γω νι στι κή ή συ μ-
πλη ρω μα τι κή. Για πα ρά δειγ μα, στη
φά ση του βιο μη χα νι κού κα πι τα λι -
σμού, τα ερ γα τι κά κι νή μα τα και τα
ερ γα τι κά κόμ μα τα εί χαν μια σχέ ση
συ μπλη ρω μα τι κή. Το ί διο συ νέ βη
και στην αρ χι κή πε ρίο δο που τα
πρά σι να κόμ μα τα έ δρα σαν ως θε σμι-
κοί ε νι σχυ τές της κι νη μα τι κής δυ-
να μι κής των οι κο λο γι κών κι νη μά -
των. Στα κόμ μα τα και στα κι νή μα -
τα της ε μπει ρι κής πραγ μα τι κό τη τας
δεν υ πάρ χει κά τι το εγ γε νές, κά ποιο
κα τα σκευα στι κό χα ρα κτη ρι στι κό,
που α να πό φευ κτα προσ διο ρί ζει τη
με τα ξύ τους σχέ ση. Αν, ε πο μέ νως,
υ πάρ χει σή με ρα κά τι που δια μορ -
φώ νει τη σχέ ση τους μάλ λον με έ -
ναν ο ρι σμέ νο τρό πο πα ρά με έ ναν
άλ λο, τό τε ο φεί λου με να α να ζη τή -
σου με ως προσ διο ρι στι κό πα ρά γο -
ντα αυ τό το συ γκε κρι μέ νο «κά τι». 

Έχω την ε ντύ πω ση ό τι η α να ζή -
τη ση αυ τή δεν μπο ρεί να γί νει α πο -
κλει στι κά με τα ερ γα λεία της πο λι -
τι κής ε πι στή μης ή της πο λι τι κής
κοι νω νιο λο γίας. Χρειά ζε ται ε πί σης
μια πιο κοι νω νιο λο γι κή και αν θρω -
πο λο γι κή προ σέγ γι ση των συν θη -
κών ζωής, συ σχέ τι σης και δρά σης
των κοι νω νι κών υ πο κει μέ νων. Με
άλ λα λό για, μα ζί με την α νά λυ ση
των σχέ σεων δύ να μης και των μορ-
φών ορ γά νω σης των συλ λο γι κών
μορ φών δρά σης (κόμ μα τα, συν δι κά -
τα, ο μά δες συμ φε ρό ντων, κι νή μα -
τα), ο φεί λου με να ε ξε τά σου με ε πί -
σης τα δυ να μι κά δε δο μέ να πρόσ λη -
ψης, νο η μα το δό τη σης και στά σης
των αν θρώ πων.

Σε και ρό κρί σης
του κα πι τα λι σμού...

Στην πρώ τη α νά λυ ση (της πο λι τι -
κής ε πι στή μης και της πο λι τι κής
κοι νω νιο λο γίας) α νή κει η ε πι σή -
μαν ση δύο κρί σι μων δια δι κα σιών οι
ο ποίες τεί νουν να α πο δυ να μώ νουν
τα πο λι τι κά κόμ μα τα και, ceteris
paribus, να ε νι σχύουν τις κι νη μα τι -
κές δρά σεις. Η πρώ τη δια δι κα σία εί -
ναι η κα θαυ τό κρί ση της δη μο κρα -
τίας, στο μέ τρο που η δη μο κρα τία
θεω ρη θεί ως η δια δι κα σία που ε γκα -
θι στά και α να πα ρά γει έ να «σύ νο λο
κα νό νων θε σμι κά εκ φρα σμέ νων
που τεί νουν να ε γκα θι δρύ σουν μια
συ γκε κρι μέ νη ποιό τη τα σχέ σης με-
τα ξύ κυ βερ νώ ντων και κυ βερ νω μέ -
νων» (Schmitter 1983: 887). Ιδω μέ -
νη έ τσι η δη μο κρα τία έ χει ει σέλ θει
τις τε λευ ταίες τέσ σε ρις δε κα ε τίες σε
βα θιά κρί ση. Ο κα νό νας της δη μο -
κρα τι κής πλειο ψη φίας εμ φα νί ζει
σο βα ρούς πε ριο ρι σμούς στην ε φαρ -
μο γή του, οι ο ποίοι προέρ χο νται α -

πό ποι κί λους πα ρά γο ντες. Με τα ξύ
αυ τών μπο ρού με να α να φέ ρου με τη
διείσ δυ ση των ορ γα νω μέ νων ι διω -
τι κών και ε πι χει ρη μα τι κών συμ φε -
ρό ντων στους μη χα νι σμούς δη μό -
σιας ε ξου σίας, τη ν υ πο βάθ μι ση της
πο λι τι κής συμ με το χής των μα ζών,
την αυ ξα νό με νη δυ σκο λία ε νός α -
κρι βούς προσ διο ρι σμού του πραγ-
μα τι κού πε δίου ε γκυ ρό τη τας των
πλειο ψη φι κών α πο φά σεων σε συν-
θή κες δια το μής των δη μό σιων και
των ι διω τι κών προ βλη μά των και
τις αύ ξου σες δυ να τό τη τες πα ρε μπό -
δι σης της α να νέω σης στη δια κυ βέρ -
νη ση (βλ. Ψη μί της 2006: 238-9 &
Ψη μί της υ πό έκ δο ση). Σε γε νι κές
γραμ μές, αν στο βιο μη χα νι κό κα πι -
τα λι σμό τα κόμ μα τα ή ταν α πο τε λε -
σμα τι κοί πο λι τι κοί μη χα νι σμοί που
α ντα γω νί ζο νταν για τη δια χεί ρι ση
των κρα τι κών μη χα νι σμών δια με -
σο λά βη σης και ρύθ μι σης α νά με σα
σε συ γκρουό με νες κοι νω νι κές δυ νά-
μεις, στα ση με ρι νά δε δο μέ να αυ τή η
λει τουρ γία των κομ μά των έ χει σο-
βα ρά α πο δυ να μω θεί.

... και πα γκο σμιο ποίη σης

Η δεύ τε ρη δια δι κα σία που, στο
πλαί σιο αυ τής της α νά λυ σης, φαί νε -
ται να α πο δυ να μώ νει τα κόμ μα τα εί -
ναι η πα γκο σμιο ποίη ση και η συ να -
φής μείω ση της πο λι τι κής δυ να τό -
τη τας του ε θνι κού κρά τους να πα-
ρεμ βαί νει σε ζη τή μα τα ζω τι κής ση-
μα σίας, ό πως α νι σό τη τες, α νερ γία,
φτώ χεια, πε ρι θω ριο ποίη ση κοκ. Στο
μέ τρο δη λα δή που μειώ νε ται η πα-
ρεμ βα τι κή ι σχύς του ε θνι κού κρά-
τους μειώ νε ται συμ με τρι κά και το
πο λι τι κό πε ριε χό με νο της δη μο κρα -
τίας, δια μέ σου της μείω σης των πο-
λι τι κών προ γραμ μά των εκ μέ ρους
της πο λι τι κής και της αύ ξη σης της
α πά θειας και της δια μαρ τυ ρίας εκ
μέ ρους των πο λι τών. Επ’ αυ τού, ο
Χά μπερ μας πα ρα τη ρεί: «Στο βαθ μό
που οι κοι νω νι κές προϋπο θέ σεις για
μια ευ ρύ τε ρη πο λι τι κή συμ με το χή
κα τα στρέ φο νται, α κό μη και οι δη-
μο κρα τι κές α πο φά σεις που λαμ βά -
νο νται με τυ πι κά ά ψο γο τρό πο χά-
νουν την α ξιο πι στία τους (...) Η ε -
κτε τα μέ νη πα ραί τη ση α πό την πο-
λι τι κή δια μόρ φω ση των κοι νω νι -
κών συν θη κών και η κα τάρ γη ση δε-
ο ντο λο γι κών κρι τη ρίων υ πέρ της
προ σαρ μο γής σε δή θεν α να πό φευ -
κτες ε πι τα γές του συ στή μα τος της
πα γκό σμιας α γο ράς κυ ριαρ χούν
στις δη μό σιες α ρέ νες του δυ τι κού
κό σμου. (...) Η προ γραμ μα τι κή εκ-
κέ νω ση κά θε πε ριε χο μέ νου α πό την
πο λι τι κή που συρ ρι κνώ νε ται στην
«αλ λα γή της πο λι τι κής« ως τέ τοια
α ντι στοι χεί στην α πο χή του πλη ρο -
φο ρη μέ νου ψη φο φό ρου ή την προ-
θυ μία του να α ντα μεί ψει την «προ-
σω πι κή α κτι νο βο λία»» (Habermas
2003: 117). Τα «χά σμα τα νο μι μό τη -
τας» της πα γκο σμιο ποίη σης για τα
ο ποία μι λά ει ο Χά μπερ μας (ό.π.:
107) α πο τυ πώ νο νται στο γε γο νός ό -
τι μει κτά οι κο νο μι κο-πο λι τι κο-ε θε -
λο ντι κά δί κτυα ά τυ πων και μη δη-
μο κρα τι κά νο μι μο ποιη μέ νων φο-
ρέων διευ θέ τη σης δεν δια θέ τουν κα -
μία βά ση νο μι μό τη τας με βά ση έ στω
τα θε σμι κά κρι τή ρια που δια κρί -

νουν τις έ τσι κι αλ λιώς ελ λι πώς δη-
μο κρα τι κά νο μι μο ποιη μέ νες δια δι -
κα σίες δια κυ βέρ νη σης του ε θνι κού
κρά τους. 

Άρα, η συ νο λι κή ι κα νό τη τα του
κρά τους και της θε σμι κής πο λι τι -
κής δια δι κα σίας να με σο λα βούν α -
νά με σα στα ποι κί λα συμ φέ ρο ντα
και να πα ρά γουν α πο δε κτές πο λι τι -
κές μειώ θη κε ση μα ντι κά, προς ό φε -
λος πο λι τι κών δο μών που α πορ ρέ -
ουν α πό υ πε ρε θνι κές πο λι τι κές ο ν-
τό τη τες. Επο μέ νως, στο πλαί σιο αυ -
τό, το πο λι τι κό κόμ μα στις δυ τι κές
δη μο κρα τίες α πο δει κνύε ται α δύ να -
μο να δια χει ρι στεί τη σχέ ση της πο-
λι τι κής με την κοι νω νία και γί νε ται
μέ ρος της κρί σης που διέρ χε ται γε-
νι κό τε ρα το σύ στη μα πο λι τι κής
δρά σης.

Τα νέα συλ λο γι κά υ πο κεί με να

Ας δού με τώ ρα και τα δε δο μέ να
μιας πιο κοι νω νιο λο γι κής και αν-
θρω πο λο γι κής προ σέγ γι σης του ζη-
τή μα τος. Ήδη α πό τη δε κα ε τία του
1960 ο Αλε σά ντρο Πι τσόρ νο δια πί -
στω σε πως έ να μέ ρος της κοι νω νίας
των πο λι τών άρ χι σε να συλ λαμ βά -
νει τις σύγ χρο νες α νι σό τη τες με
τρό πο που δεν τις ε ντάσ σει στο
πλαί σιο του θε σμι κά κα θιε ρω μέ νου
πο λι τι κού παι χνι διού, γε γο νός που
α νοί γει προο πτι κές για και νού ριες
μορ φές σύ γκρου σης, ό πως αυ τές
που προω θούν «ορ γα νώ σεις ι σο τί -
μων με λών» που στο χεύουν να τρο-
πο ποιή σουν με ε ναλ λα κτι κά πο λι τι -
κά μέ σα τη δο μή των α νι σο τή των
(Pizzorno 1966: 243). Η με τα τρο πή
της πο λι τι κής σε κά τι άλ λο α πό αυ -
τό που εμ φά νι ζε να εί ναι ό ταν υ πο -
σχό ταν σί γου ρο προο ρι σμό, ε λευ θε -

ρία και ευ τυ χία την α πο νο μι μο -
ποίη σε σε με γά λο βαθ μό στα μά τια
των υ πο κει μέ νων. Απο δείχ θη κε
στα δια κά ό τι το πε ριε χό με νο της πο-
λι τι κής και οι δια δι κα σίες που τη
συ νο δεύουν α πο τε λούν μο νά χα έ να
μέ ρος του κοι νω νι κού και πο λι τι -
σμι κού πλού του του βίου. Ανα δείχ -
θη κε η συ νε χής ι κα νό τη τα των υ πο-
κει μέ νων να δη μιουρ γούν κοι νω νι -
κό τη τα και κουλ τού ρα, που προ η -
γού νται της πο λι τι κής και δεν με σο-
λα βού νται α πό τους θε σμούς. 

Αυ τή η ι κα νό τη τα, που στην
πρώι μη νεω τε ρι κό τη τα θεω ρή θη κε
σαν το «δια φεύ γον πλεό να σμα του
κοι νω νι κού βίου», σαν πα θο λο γι κή
κα τά στα ση που ξε φεύ γει α πό τον
κρα τι κό έ λεγ χο, στην ύ στε ρη νεω -
τε ρι κό τη τα α να γνω ρί στη κε α πό
πολ λούς ως «[…] το κομ μά τι του
κοι νού μας βίου που πε ριέ χει τις ρί -
ζες του νοή μα τος και μας θυ μί ζει
διαρ κώς τα ό ρια των μη χα νι σμών α -
ντι προ σώ πευ σής μας και των δια δι -
κα σιών α πό φα σής μας» (Με λού τσι
2002: 267-8). Έτσι, τα νέα κοι νω νι -
κά αι τή μα τα που προέ κυ ψαν και οι
α νά γκες που εμ φα νί στη καν προ-
βλή θη καν α πό τα νέα συλ λο γι κά υ -
πο κεί με να -τα κοι νω νι κά κι νή μα τα,
δη λα δή- ως μια δο μι κή διά στα ση
του κοι νω νι κού, ως η άλ λη ό ψη
των πο λι τι κών δια δι κα σιών. Υπό
την έν νοια αυ τή τέ θη κε υ πό ε πα νε -
ξέ τα ση η ί δια η συ γκρό τη ση του πο-
λι τι κού χώ ρου, υ πο στη ρίχ θη κε α πό
τα κι νή μα τα ό τι η πο λι τι κή ως δια-
δι κα σία ο φεί λει να αυ το πε ριο ρί ζε -
ται, ε νώ ο δη μο κρα τι κός βίος συ νο -
λι κά δεν μπο ρεί να α φο ρά μο νά χα σε
δια δι κα σίες, αλ λά πρέ πει να εγ γυά -
ται έ ναν α νοι κτό χώ ρο κοι νω νι κής
διά δρα σης σε θέ ση να συμ βά λει στη

νο η μα το δό τη ση της κα θη με ρι νής
συμ βίω σης.

Η πο λι τι κή ως υ πο στη ρι κτι κός
μη χα νι σμός

Στο πλαί σιο αυ τό, η σύγ χρο νη
κρί ση της δη μο κρα τίας εμ φα νί στη -
κε ταυ τό χρο να ως κρί ση πο λι τι κής
εκ προ σώ πη σης και συμ με το χής στα
κοι νά, ως αύ ξων δια χω ρι σμός δη μό -
σιων και ι διω τι κών προ βλη μά των
και ως έλ λει ψη γνω στι κής και συ-
ναι σθη μα τι κής ε μπλο κής στην πο-
λι τι κή ζωή (Touraine 1995: 264-9).
Επο μέ νως, τα α πο τε λέ σμα τα της ορ-
γα νω τι κής και θε σμι κής κρί σης της
πο λι τι κής δια δι κα σίας και τα α πο τε -
λέ σμα τα της α πο νο μι μο ποίη σης της
πο λι τι κής στην πα γκο σμιο ποίη ση
συ να ντώ νται με τα αι τή μα τα για
την ταυ το τι κή και νο η μα το δο τι κή
α να θε με λίω ση. Όμως, πρέ πει να
δού με αυ τές τις δύο πα ρα μέ τρους α -
πλώς σε σω ρευ τι κή προο πτι κή; ∆η-
λα δή, η δι πλής προέ λευ σης κρί ση
της πο λι τι κής δια δι κα σίας α φε νός
και η εμ φά νι ση νέων μα χη τι κών
και προ-πο λι τι κών κοι νο τή των α φε-
τέ ρου συν δέ ο νται α πλώς συ γκυ ρια -
κά και αλ λη λο ε νι σχύο νται α να λό -
γως; Η α πά ντη ση στο ε ρώ τη μα αυ τό
προσ διο ρί ζει εν πολ λοίς και τη ση-
με ρι νή α πο τύ πω ση της σχέ σης με-
τα ξύ κρί σης των κομ μά των και α νά-
πτυ ξης των κι νη μά των. Φαί νε ται ό -
τι τε λι κά υ πάρ χει μια πιο ποιο τι κή
συ σχέ τι ση αυ τών των δύο πα ρα μέ -
τρων, υ πό την έν νοια ό τι οι πο λι τι -
κές δια δι κα σίες και οι συλ λο γι κές
ταυ τό τη τες τεί νουν να α να πτυχ -
θούν με ό ρους «δο μο ποίη σης», δη-
λα δή α να πτύσ σο ντας αμ φό τε ρες ε -
πι κίν δυ νες ρο πές υ περ βο λι κής ε ξει -

δί κευ σης των ε πι μέ ρους ρό λων τους
σε έ να πλαί σιο στε γνού και αυ στη -
ρού «κα τα με ρι σμού ερ γα σίας» και
«κα τα νο μής των κα θη κό ντων». 

Σχη μα τι κά, αυ τός ο κα τα με ρι σμός
(βλ. Ψη μί της 2006: 297-302) α πό τη
μια κα θι στά την πο λι τι κή (με ό λους
τους πα ρά γο ντες ορ γά νω σής της) έ -
ναν υ πο στη ρι κτι κό μη χα νι σμό της
κυ ρίαρ χης εκ συγ χρο νι στι κής α φή -
γη σης που, ορ μώ με νος α πό τις α νά -
γκες των μη χα νι σμών της α γο ράς,
α πο δί δει στα ά το μα α ντί στοι χα κρι-
τή ρια συ μπε ρι φο ράς και στά σης
(ορ θο λο γι σμός, ε παγ γελ μα τι κή ταυ-
τό τη τα, α πο τε λε σμα τι κό τη τα, πα ρα -
γω γι κό τη τα, κι νη τι κό τη τα, ευε λι -
ξία, α το μο κε ντρι κή δρά ση, προ σαρ -
μο γή κοκ.). Από την άλ λη, ο κα τα -
με ρι σμός κα θι στά τις συλ λο γι κές
ταυ τό τη τες φο ρείς μιας λο γι κής του
υ πο κει μέ νου, που νο η μα το δο τεί τα
χα ρα κτη ρι στι κά του βίου προ στρέ -
χο ντας σε ε ντε λώς δια φο ρε τι κά κρι-
τή ρια προ σα να το λι σμού της συ μπε -
ρι φο ράς (βιω μα τι κή ε μπει ρία, συ-
ναι σθη μα τι κές σχέ σεις, εκ φρα στι κή
δρά ση, η θι κή δέ σμευ ση, κοι νο τι κά
δί κτυα, πο λι τι σμι κή ταυ τό τη τα
κοκ.).

Προς την α πό λυ τη ε ξου σία της
α γο ράς;

Η ε ντός της κοι νω νίας ποιο τι κή
συ σχέ τι ση των δύο πα ρα μέ τρων μάς
α πο κα λύ πτει, ό πως πα ρα τη ρεί εύ-
στο χα ο Του ρέν, έ να ζο φε ρό σε νά -
ριο: ο βα σι κός κίν δυ νος για τη δη-
μο κρα τία προέρ χε ται α κρι βώς α πό
την αύ ξου σα α πό στα ση α νά με σα σε
προ νο μιού χες ο μά δες προ σα να το λι -
σμέ νες στην α γο ρά (και «προ στα -
τευ μέ νες» α πό τους θε σμι κούς πο λι -

τι κούς θε σμούς) και μειο νε κτού σες
ο μά δες προ σα να το λι σμέ νες στην
κοι νό τη τα (και ε νταγ μέ νες σε αυ το -
α να φο ρι κές συλ λο γι κές ταυ τό τη -
τες). Σε μια τέ τοια εκ δο χή, η ω μή α -
ντί θε ση α νά με σα σε κυ ρίαρ χη μα ζι -
κή κουλ τού ρα και πε ρι θω ριο ποιη -
μέ νες υ πο κει με νι κές ε μπει ρίες εν δέ -
χε ται να ο δη γή σει στην α πό λυ τη ε -
ξου σία της α γο ράς και αυ τών που
την ε λέγ χουν. Αυ τό το σε νά ριο της
μη δη μο κρα τι κής κοι νω νίας προ-
βλέ πει μια ά κρως ιε ραρ χι κή κοι νω -
νι κή δο μή με έ να εν δε χό με να τρι πλό
τα ξι κό σχή μα. Η α νώ τε ρη τά ξη θα ε -
λέγ χει α πό λυ τα τις ροές των α γα -
θών, των υ πη ρε σιών και της πλη ρο-
φο ρίας, η με σαία τά ξη θα α πο τε λεί -
ται α πό α το μι στές κα τα να λω τές, ε -
νώ η κα τώ τε ρη τά ξη θα πε ρι λαμ βά -
νει ε πι μέ ρους κοι νό τη τες που προ-
σπα θούν να προ α σπί σουν τις α πει -
λού με νες ταυ τό τη τές τους (Tou-
raine ό.π.: 270-1). 

Στην πραγ μα τι κό τη τα, αν α φε νός
η κρί ση των κομ μά των συ νι στά την
πο λι τι σμι κή κρί ση μιας α μι γώς ερ-
γα λεια κής νο η μα το δό τη σης της
πραγ μα τι κό τη τας και α φε τέ ρου η α -
νά πτυ ξη των κι νη μά των ο φεί λε ται
στη βιω μα τι κά α να δυό με νη τά ση υ -
πε ρά σπι σης συλ λο γι κά α να γνω ρι -
σμέ νων ταυ το τή των, τό τε η σχέ ση
με τα ξύ κομ μά των και κι νη μά των ό -
ντως δεν μπο ρεί να εί ναι μη δε νι κού
α θροί σμα τος. Υπό την έν νοια ό τι η
ί δια η κοι νω νι κή συμ βίω ση δεν
μπο ρεί να στη ρί ζε ται α πο κλει στι κά
ού τε στην ερ γα λεια κή ορ θο λο γι κό -
τη τα ού τε στη βιω μα τι κή ε μπει ρία,
ού τε στην κα θο λι κό τη τα ού τε στη
με ρι κό τη τα, αλ λά πρέ πει να μπο ρεί
να συν δυά ζει με τα ξύ τους αυ τές τις
α ντι φα τι κές δυ να μι κές. 

Κόμ μα τα ή κι νή μα τα;

Πρα κτι κά, πώς α πο τυ πώ νε ται σή-
με ρα με ό ρους συλ λο γι κής δρά σης
αυ τή η α νά γκη; Με κίν δυ νο να α -
πλου στέ ψου με υ περ βο λι κά, μπο-
ρού με να πού με πως στη σύγ χρο νη
πραγ μα τι κό τη τα ε νώ τα πο λι τι κά
κόμ μα τα μοιά ζουν α γκυ λω μέ να
στην ο πτι κή της ερ γα λεια κό τη τας
και της κα θο λι κό τη τας, τα κοι νω νι -
κά κι νή μα τα δεί χνουν εμ φα νώς πιο
έ τοι μα να συν δυά σουν την ορ θο λο -
γι κό τη τα του δη μό σιου βίου με τις
υ πο κει με νι κές δε σμεύ σεις των βιω-
μα τι κών δι κτύων. Τα κι νή μα τα, δη-
λα δή, δεν εί ναι α πλώς εκ φρα στές ε -
πι μέ ρους συλ λο γι κών ταυ το τή των
και πα ρα γω γοί ε ναλ λα κτι κής νο η -
μα το δό τη σης της πραγ μα τι κό τη τας,
αλ λά συ νι στούν ε πί σης μορ φές κοι-
νω νι κής δρά σης και πο λι τι κής συμ-
με το χής που διευ ρύ νουν το παι χνί -
δι της σύγ χρο νης δη μο κρα τίας, α -
κρι βώς ε πει δή ε πι τρέ πουν σε συ νή -
θεις αν θρώ πους, που στε ρού νται
πρό σβα σης σε μορ φές ε ξου σίας και
ε πιρ ροής (κόμ μα τα, ε λί τ, λό μπι, ο -
μά δες συμ φε ρό ντων κτλ), να α ντι -
πα ρα τε θούν συλ λο γι κά, ορ γα νω μέ -
να, με αλ λη λεγ γύη και σε κοι νά πο-
λι τι σμι κά πλαί σια δρά σης με α ντι -
πά λους κα τέ χο ντες ε ξου σία. Η δια-
πί στω ση αυ τή, βέ βαια, συ νι στά συ-
νά μα και μια σχε τι κο ποίη ση της ση-
μα σίας των κι νη μά των, με την έν-

νοια ό τι τα τε λευ ταία εμ φα νί ζο νται
ό χι α πο κλει στι κά ως εκ φρά σεις ρι ζι -
κών με τα σχη μα τι σμών, αλ λά και ως
μορ φές δια μαρ τυ ρίας που α πο κα λύ -
πτουν τις δυ σκο λίες α φο μοίω σης τις
ο ποίες το θε σμι κό σύ στη μα εκ προ -
σώ πη σης συ να ντά ό ταν βρί σκε ται
α ντι μέ τω πο με και νού ρια αι τή μα -
τα.

Η ύ παρ ξη και η δρά ση των κι νη -
μά των αμ φι σβη τούν την α ντί λη ψη
πως η πα γκο σμιο ποίη ση, ε ξαι τίας ο -
ρι σμέ νων εγ γε νών χα ρα κτη ρι στι -
κών της (κι νη τι κό τη τα του κε φα -
λαίου, τε χνο λο γι κές και νο το μίες, α -
πρό σω πες δο μές ε ξου σίας), φθεί ρει
α νε πα νόρ θω τα την πο λι τι κή (μα ζί
με τα κόμ μα τα) ως δια δι κα σία συλ-
λο γι κού ε λέγ χου των α γο ρών. Η σύ -
γκρου ση των πα γκό σμιων κι νη μά -
των με τις νε ο φι λε λεύ θε ρες ε πι λο -
γές της πα γκο σμιο ποίη σης υ πο νο -
μεύει αυ τές τις ε πι λο γές, τις κα θι -
στά α να τρέ ψι μες. Ταυ τό χρο να δεί-
χνει ό τι η α να τρο πή τους μπο ρεί ό -
ντως να συ ντε λε στεί στο κα θαυ τό
πε δίο της πο λι τι κής δη μο κρα τίας,
αρ κεί να θεω ρή σου με τη δη μο κρα -
τία σε μια μορ φή κοι νω νι κά και πο-
λι τι σμι κά πιο διευ ρυ μέ νη. Σε έ να
τέ τοιο εν δε χό με νο, το ε ρώ τη μα των
ει δι κών ορ γα νω τι κών μορ φών συλ-
λο γι κής δρά σης (κόμ μα τα ή κι νή -
μα τα) ί σως να εί ναι ά νευ νοή μα τος.
Αυ τό που εν δια φέ ρει ε ντέ λει εί ναι η
ου σία της διευ ρυ μέ νης δη μο κρα τίας
και ί σως η θε σμι κο-κοι νω νι κο-πο λι -
τι σμι κή της διεύ ρυν ση να α παι τεί
πο λι τι κά κόμ μα τα που συ στα τι κά έ -
χουν α φο μοιώ σει τη λο γι κή του υ -
πο κει μέ νου ή κοι νω νι κά κι νή μα τα
που συ στα τι κά έ χουν εν σω μα τώ σει
τη λο γι κή της θε σμι κής ορ θο λο γι -
κό τη τας. 
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