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Ο κα πι τα λι σμός δεν α ντέ χει πια πε ρισ σό τε ρη δη μο κρα τία
Τη συ νέ ντευ ξη πή ρε
ο ∆η μή τρης Γκι βί σης 

Πώς έ χεις βιώ σει τα κι νή μα τα που εί δα με
να α να πτύσ σο νται α πό την πλα τεία Τα χρίρ
ως την Σο λ, και α πό το Σύ νταγ μα ως τη
Γουόλ Στρι τ; 

Με εν θου σια σμό! Ήμουν στη Μα δρί τη στην
Πλα τεία Σολ ό ταν ξε κί νη σε το κί νη μα15M και
αρ γό τε ρα στη Βαρ κε λώ νη, ό ταν η α στυ νο μία εκ-
δίω ξε τους α κτι βι στές α πό την Πλα τεία Κα τα -
λού νια, κα θώς και ό ταν οι δια δη λω τές εί χαν
μπλο κά ρει την εί σο δο του Κοι νο βου λίου. Εί δα
τον κό σμο να προ τεί νει λύ σεις α πέ να ντι στην κα-
πι τα λι στι κή κρί ση μέ σω του δη μο κρα τι κού ρι ζο-
σπα στι σμού. Πρώ τα ή ταν στην Τα χρί ρ, με τά στη
Γουόλ Στρι τ, και ποιος ξέ ρει πού θα προ χω ρή -
σου με…Ένα και νούρ γιο πα γκό σμιο κύ μα με τα -
κι νή σεων δο νεί τον πλα νή τη. Οι άν θρω ποι τα ρά-
ζουν τα νε ρά κι ό ταν αυ τό συμ βαί νει τα πά ντα
εί ναι δυ να τά. Το κύ μα θα ξε θυ μά νει δια φο ρε τι -
κά σε κά θε χώ ρο α νά λο γα με τις το πι κές πραγ μα-
τι κό τη τες, ό μως το πε δίο στο ο ποίο λει τουρ γεί,
το δια δί κτυο (web), θα συ νε χί σει να προω θεί τη
δια φω νία και την α νά πτυ ξή του. 

Η μορ φή δρά σης των νέων κι νη μά των κοι-
νω νι κού ρι ζο σπα στι σμού, θεω ρείς ό τι ση μα -
το δο τεί μια αλ λα γή στην έν νοια της α ντι -
προ σω πευ τι κής δη μο κρα τίας, έ τσι ό πως την
γνω ρί ζου με μέ χρι σή με ρα;

Βε βαίως. Η δη μο κρα τι κή εκ προ σώ πη ση πρέ πει
να ε πα νε ξε τα στεί και να α να δια τυ πω θεί, μέ σα σε
έ να πλαί σιο συ γκρου σια κό, με δια τα ρα κτι κές
μορ φές συμ με το χής, και ό χι α πα ραί τη τα θε σμο -
θε τη μέ νη στο πλαί σιο της φι λε λεύ θε ρης δη μο -
κρα τίας. Το ζή τη μα δεν εί ναι να θέ σου με τη συμ-
με το χή και την εκ προ σώ πη ση ως α ντί θε τες δυ-
νά μεις σε μια σύ γκρου ση, αλ λά μάλ λον να κα τα -
νοή σου με για τι εί δους συμ με το χή μι λά με. Το να
εκ προ σω πού μαι δεν ση μαί νει να α να θέ τω και να
ξε χνάω, αλ λά να δια τη ρώ μια μό νι μη δυ να μι κή
σχέ ση με τα ξύ του ε ντε ταλ μέ νου και του ψη φο -
φό ρου, για να δη μιουρ γή σω τους μη χα νι σμούς
που κα θι στούν δυ να τή αυ τή τη δυ να μι κή, συ μ-
πε ρι λαμ βα νο μέ νης και της πο λι τι κής α νυ πα -
κοής. Κα μία μορ φή της δη μο κρα τίας, συ μπε ρι -

λαμ βα νο μέ νης και της ά με σης δη μο κρα τίας, δεν
λει τουρ γεί χω ρίς α ντι προ σώ πευ ση. Εί ναι κά τι
εγ γε νές προς τη δη μο κρα τία: για να λει τουρ γού -
με συλ λο γι κά, πρέ πει να εκ προ σω πού μα στε μέ -
σω άλ λων. Το πρό βλη μα εί ναι δια φο ρε τι κό. Το ε -

ρώ τη μα εί ναι τι εί δους α ντι προ σω πεύ σεις θέ λου -
με να αρ θρώ σουν οι δη μο κρα τίες μας με θε σμι -
κούς ό ρους.

Ποια θεω ρείς ό τι εί ναι τα και νούρ για στοι-
χεία αυ τού του κύ κλου των κι νη μά των που

εί δα με να α να πτύσ σο νται φέ τος σε σχέ ση με
το α ντι πα γκο σμιο ποιη τι κό κί νη μα;

Το κύ ριο στοι χείο της αλ λα γής εί ναι έ να νέο
ρε περ τό ριο, που έ γι νε δυ να τό μέ σω των και νο -
το μιών του web 2.0. Σε α ντί θε ση με το κί νη μα

κα τά της πα γκο σμιο ποίη σης (το ο ποίο λει τουρ -
γεί με το web 1.0), σή με ρα βρι σκό μα στε α ντι μέ -
τω ποι με μια ι δρυ τι κή ρή ξη α πέ να ντι σε κά θε το-
πι κό πο λι τι κό κα θε στώς. ∆εν εί ναι πλέ ον το θέ μα
η ε πι δίω ξη πα γκό σμιων α ντι-συ νό δων α πέ να ντι
στις συ νό δους κο ρυ φής. Οι α κτι βι στές σή με ρα
χρη σι μο ποιούν το πα γκό σμιο κύ μα για να α ντα -
γω νι στούν τους δια φο ρε τι κούς ε πι μέ ρους σχη-
μα τι σμούς της κα πι τα λι στι κής τά ξης ε πα να διεκ -
δι κώ ντας τη δι κή τους ε ξου σία ως πο λί τες. Αυ τό
έ χει κα τα στεί δυ να τό χά ρη στο τε χνο λο γι κό άλ -
μα με το web 2.0. Χω ρίς αυ τό, οι αλ λα γές στο ρε-
περ τό ριο που α παι τού νται σε κά θε νέο κύ κλο και
σε κά θε κα θε στώς, ό πως το πα γκό σμιο κί νη μα,
δεν θα ή ταν δυ να τές.

Συμ φω νείς με την ά πο ψη ό τι αυ τό το κί νη -
μα α να δει κνύει μια ε πα να λει τουρ γία της πο-
λι τι κής; ∆η λα δή την ε πι στρο φή της πο λι τι -
κής με και νούρ γιους τρό πους; 

Φυ σι κά. Σή με ρα γι νό μα στε μάρ τυ ρες μιας ε πα -
να λει τουρ γίας του πο λι τι κού. Βρι σκό μα στε στην
κα τώ τε ρη φά ση του κι νή μα τος των πα γκό σμιων
κι νη το ποιή σεων, η ο ποία ξε κί νη σε α πό το 2003
και με τά. Το κί νη μα έ χει με ταλ λαχ θεί με ε πι τυ -
χία και τώ ρα ε ξα πλώ νε ται σαν μπα ρού τι. Αν κοι-
τά ξου με πί σω, μπο ρού με να δού με ό τι οι ε μπει -
ρίες α πό τις 13 Μαρ τίου στην Ισπα νία (2004),
των γαλ λι κών προ α στίων (2005) και της ελ λη νι -
κής ε ξέ γερ σης (2008), κα θο ρί ζουν τη συ γκε κρι -
μέ νη γε νε α λο γία αυ τού που συμ βαί νει τώ ρα. Το

πο λι τι κό εί ναι και πά λι στο προ σκή νιο με μια δυ-
να μι κή, ό πως θα α να με νό ταν, με νέες μορ φές.
Αυ τή η και νο το μία εί ναι α κρι βώς το σύ μπτω μα
αυ τής της ε πι στρο φής του πο λι τι κού. Ωστό σο, εί -
ναι ε ξί σου ση μα ντι κό να έ χου με ε πί γνω ση του
γε γο νό τος ό τι, κά τω α πό αυ τές τις α συ νέ χειες,
μπο ρού με ε πί σης να βρού με τα στοι χεία της συ-
νέ χειας που πρέ πει να ερ μη νευ θεί εκ νέ ου με
προο δευ τι κό τρό πο, έ τσι ώ στε αυ τό που δια τη -
ρεί ται να μη λει τουρ γεί ε νά ντια σε αυ τό που και-
νο το μεί.

Αρκε τοί θεω ρούν ό τι το αί τη μα για πραγ-
μα τι κή δη μο κρα τία εί ναι α πλοϊκό, για αυ τό
και μπο ρεί να συ σπει ρώ σει στις τά ξεις του
πολ λές ε τε ρό κλη τες κοι νω νι κά και πο λι τι κά
ο μά δες. Ισχυ ρί ζο νται δη λα δή, ό τι ό σο θέ τει
ως κε ντρι κό στό χο τη δη μο κρα τία και ό χι
την α να τρο πή του κα πι τα λι σμού, ου σια στι -
κά εί ναι α κίν δυ νο για το σύ στη μα. Ποια εί -
ναι η γνώ μη σου;

Ο κα πι τα λι σμός και η δη μο κρα τία εί ναι συμ βα -
τά μό νο μέ χρι έ να ο ρι σμέ νο ό ριο, αυ τό της φι λε -
λεύ θε ρης δη μο κρα τίας. Οι ση με ρι νοί κοι νω νι κοί
α γώ νες ξε περ νούν αυ τό το ό ριο, γε γο νός που α -
πο δει κνύει ό τι ο κα πι τα λι σμός δεν α ντέ χει πια
πε ρισ σό τε ρη δη μο κρα τία. Πά ντα ή ταν πρό βλη μα
του κα πι τα λι σμού το να πε ριέ χει τη δη μο κρα τία.
Γι’ αυ τό και κα τα φεύ γει κα τά και ρούς στις κυ-
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Π
λα τεία Τα χρί ρ, Πουέρ τα ντελ Σο λ,
Πλα τεία Συ ντάγ μα τος, Πιά τσα Ρε-
πού μπλι κα… Ο συ γκρου σια κός κύ-
κλος που ε γκαι νιά ζει η α ρα βι κή ά -
νοι ξη, φαί νε ται πως δεν κλεί νει με
το πέ ρας του ε α ρι νού η λιο στά -

σιου...
Ποιος α πρό σμε νος κι νη μα τι κός αν θός

φού ντω σε στις ευ ρω παϊκές -αν ό χι πα γ-
κό σμιες- πλα τείες; Ποια συ γκρου σια κά
μη νύ μα τα ευ δο κί μη σαν και ποιους διεκ-
δι κη τι κούς καρ πούς α φή νουν στο πέ ρα -
σμα τους;

Το χι λιο ει πω μέ νο -στα ό ρια της ταυ το -
λο γίας- «έλ λειμ μα δη μο κρα τίας» δεν θα α -
πο τε λέ σει α ντι κεί με νο προ βλη μα τι σμού,
στο πα ρόν κεί με νο. Αντι θέ τως, αυ τό που
θα ε πι χει ρη θεί εί ναι να φω τι στούν τα πα-
ρα πά νω ε ρω τή μα τα και, ί σως εμ μέ σως, να
τε θούν τα ζη τή μα τα που ο φεί λουν του λά-
χι στον να προ βλη μα το ποιη θούν την «ε -
πό με νη μέ ρα». Με πυ ξί δα αυ τή την πρό-
σφα τη διε θνι κή συ γκρου σια κή ε μπει ρία,
το υ πό δειγ μα Πλα τείες, στό χος του κει μέ-
νου εί ναι να αρ θρώ σου με 3 στο χα σμούς
προς πά σα χρή ση και πά σα πο λι τι κή (αυ -
το)κρι τι κή…

Φα ντα σια κό
«Πλα τείες» και facebook

Η συ ζή τη ση και α νά λυ ση του «φαι νο -
μέ νου» Πλα τείες– ό πως πά ντα – ξε κί νη σε

α π’ το τέ λος: Ζού με (σ)την ε πο χή του fa-
cebook! Ο «κό σμος» συ σπει ρώ θη κε για τί
δη μιουρ γή θη κε έ να «αυ θόρ μη το» event
στο facebook. Το τέ λος των πα ρα δο σια -
κών ορ γα νώ σεων και των πά λαι πο τέ ο -
χη μά των κι νη το ποίη σης εί ναι προ των
πυ λών. Το facebook υ πο κα θι στά τις α πο -
λι θω μέ νες διεκ δι κη τι κές συλ λο γι κό τη -
τες, συ ντο νί ζει την πα γκό σμια α πο στα -
σία, συλ λο γι κο ποιεί την α το μι κή δυ σα ρέ -
σκεια και κυ ρίως εκ φρά ζει τα πο λι τι κά ή -
θη των και ρών μας. Ο «σύγ χρο νος άν-
θρω πος» δεν φέ ρει πλέ ον τη φι γού ρα του
α παρ χαιω μέ νου και ταυ τι σμέ νου με την
ορ γά νω ση ή με το πο λι τι κό δόγ μα α γω νι -
στή, αλ λά του χει ρα φε τη μέ νου α πό τους
συλ λο γι κούς κα τα να γκα σμούς «ε νερ γού
πο λί τη», που α να λαμ βά νει δρά ση υ πα -
κούο ντας στα κε λεύ σμα τα της α το μι κής
του αυ το πραγ μά τω σης (α να γκαιό τη τας). 

Μά λι στα. Ζού με, ό μως, το τέ λος του
«συλ λο γι κού αν θρώ που» ή μια φά ση με-
τά βα σης σε έ ναν «νέ ο» πο λι τι σμι κό ι δεό -
τυ πο συλ λο γι κο ποίη σης της κοι νω νι κής
δια μαρ τυ ρίας; 

Λαμ βά νο ντας υ πό ψη τις με τα βο λές
στην πο λι τι κή οι κο νο μία των Μέ σων Μα-
ζι κής ∆η μο σιό τη τας και κοι νω νι κής αλ-
λη λε πί δρα σης, στις α παρ χές του 21ου αιώ -
να, το facebook (ό πως η α φί σα, η ε φη με -
ρί δα, το ρα διό φω νο, η προ κή ρυ ξη κ.ο.κ.)
εί ναι δυ να τόν να θεω ρη θεί ως ο σύγ χρο -
νος κα τε ξο χήν δίαυ λος διά χυ σης ε νός κοι-

νω νι κού συμ βά ντος. Ο συν δυα σμός, μά-
λι στα, ο ρι ζό ντιας και μη τυ πο ποιη μέ νης
δο μής του εν λό γω μέ σου μοιά ζει να ε πη -
ρεά ζει ό χι μό νο την τα χύ τη τα και το εύ -
ρος διά δο σης ε νός μη νύ μα τος (ή ε νός
διεκ δι κη τι κού κε λεύ σμα τος), αλ λά και το
πε ριε χό με νο αυ τών που α ξιο λο γού νται ως
συμ βά ντα συλ λο γι κού εν δια φέ ρο ντος:
ό,τι δη μο σιο ποιεί ται (εν προ κει μέ νω, τα
πά ντα) διεκ δι κεί τη δη μό σια προ σο χή. 

Η σκηνογραφία της διεκδίκησης:
Κάνοντας πολιτική με την «ανοιχτή

παλάμη» και τη μητροπολιτική
κατασκήνωση

Ως ε δώ, κα λά. Οι «Πλα τείες» ό μως ή ταν
μια ε πι τυ χη μέ νη (εκ του α πο τε λέ σμα τος)
δη μο σίευ ση στο «facebook»;

Ασφα λώς και ό χι. Ήταν η α νυ πό γρα φη
(α πό κά ποια γνώ ρι μη και φθαρ μέ νη, πο-
λι τι κή αυ θε ντία) ταυ τό τη τα του κα λέ -
σμα τος και η ε πι κοι νω νια κή έ ξα ψη μιας
πρω τό γνω ρης διεκ δι κη τι κής φόρ μας (κα-
τά λη ψη της κε ντρι κής πλα τείας μιας
πρω τεύου σας) ε κεί νοι που λει τούρ γη σαν
ως γνω στι κοί κα τα λύ τες στην υιο θέ τη ση
και διε θνι κή διά χυ ση του συ γκρου σια κού
ι διώ μα τος Πλα τείες. Ήταν, ό μως, και οι
α προσ δό κη τες δια θε σι μό τη τες των «α θέ -
α των» στην πο λι τι κή τοι χο γρα φία διεκ δι-
κη τών, - αν ό χι ε ξί σου κρί σι μη - του λά χι -
στον α πα ραί τη τη προϋπό θε ση για τη με-

τα στοι χείω ση μιας δη μο σίευ σης - ρου τί -
νας του facebook στο πο λι τι κό γε γο νός
«πλα τείες της Ευ ρώ πης».

Εν αρ χή ην η έκ φρα ση. Το «πρω το πο -
λι τι κό» πλή θος -κα τά άλ λους, ο «α πο λί τι -
κος κοι νω νι κός α χταρ μάς»- που συ νέ θε -
σε το α ντι φα τι κό -αν ό χι α μοι βαία α πο -
κλειό με νο- διεκ δι κη τι κό μάγ μα των
«Πλα τειών», ή ταν ε κεί νο που έ θε σε ε πι -
τα κτι κά το ζή τη μα της α να κα τά λη ψης
της πο λι τι κής α πό τους «πραγ μα τι κούς»
αν θρώ πους. Στο σύν θη μα «Πραγ μα τι κή
∆η μο κρα τία» συ μπυ κνώ θη κε αυ τό το αί-
τη μα ε πα νε φεύ ρε σης μορ φών συμ με το -
χής των «πραγ μα τι κών αν θρώ πων» στις
δια δι κα σίες λή ψης α πο φά σεων που α φο -

ρούν τη ζωή τους. 
Στη συ ντρι πτι κή τους πλειο ψη φία στε-

ρού με νοι προ η γού με νης συ γκρου σια κής
τε χνο γνω σίας, ή α πλώς α πορ ρί πτο ντας
τις υ φι στά με νες διεκ δι κη τι κές φόρ μες, οι
«πρω το πο λι τι κοί» με τήλ θαν θε α τρι κών –
αν ό χι γκρο τέ σκων (μού ντζα α λά ελ λη νι -
κά) – ερ γα λείων έκ φρα σης της δια μαρ τυ -
ρίας. Από την Πουέρ τα ντελ Σολ μέ χρι
την πλα τεία Ασκε λόν (Tελ Αβίβ) στη
σκη νο γρα φία της διεκ δί κη σης δέ σπο ζε
η… σκη νή: Η εν σώ μα τι και διαρ κής φυ-
σι κή πα ρου σία στο κέ ντρο της πό λης α -
χαρ το γρά φη των διεκ δι κη τών.

Το τε λε τουρ γι κό «μη τρο πο λι τι κή κα τα-
σκή νω ση» φαί νε ται πως σε πρώ το χρό νο

– μέ χρις ό του δη λα δή α πο κω δι κο ποιη θεί
α πό τις αρ χές – ά σκη σε τρι πλή ε πε νέρ γεια
στο πο λι τι κό του πε ρι βάλ λον. 

Κα ταρ χάς, διάρ κεια στα γε γο νό τα δια-
μαρ τυ ρίας. Η διαρ κής και κυ ρίως μα ζι κή
δια τύ πω ση του αι τή μα τος για «Πραγ μα -
τι κή ∆η μο κρα τία!» με τη σει ρά της εί χε
ως συ νέ πεια την εμ φα τι κή α νά δει ξη του
«πο λι τεια κού ζη τή μα τος»: οι πο λι τι κές ε -
λίτ και τα Μ.Μ.Ε που μέ χρι τό τε ε πέ βαλ -
λαν τις πο λι τι κές τους α πο φά σεις ε πι κα -
λού με νοι την ι διό τη τα του ε κλεγ μέ νου,
τη λαϊκή ε ντο λή ή το χρί σμα του υ πη ρέ -
τη της (α στι κής) ∆η μο κρα τίας, στα δια κά
και σε με γά λο κοι νω νι κό εύ ρος α πώ λε σαν
το νο μι μο ποιη τι κό «πο λι τεια κό φύλ λο
συ κής» τους.

Επι πλέ ο ν, λό γω του μη γνώ ρι μου (στις
δυ νά μεις κα τα στο λής) δυ να μι κού διεκ δί -
κη σης που ε νεί χε μια μη κα τα χω ρη μέ νη
στα ρε περ τό ρια δρό μου μορ φή διεκ δί κη -
σης, σε συν δυα σμό με τον μη βίαιο χα ρα -
κτή ρα που προέ τασ σε, ε πέ τει ναν την πο-
λι τι κή α μη χα νία της α στυ νο μίας. Στα αρ-
χι κά στά δια η κα τα σταλ τι κή ε πι τα γή ή -
ταν πο λι τι κά «ά κομ ψο» να ε φαρ μο στεί,
κά τι που ό μως α νε τρά πη στον ε πό με νο
χρό νο, ό ταν η πο λι τι κή δια μαρ τυ ρία κα-
τέ στη «α πει λη τι κή» για τις κα νο νι κό τη -
τες του πο λι τι κού συ στή μα τος.

Τέ λος, οι «μη ταυ τι σμέ νοι» με τη ρη το-
ρεία και τις πρα κτι κές των εν πολ λοίς αυ-
το α να φο ρι κών και α φό ρη τα προ βλέ ψι -
μων στο πο λι τι κό σύ στη μα διεκ δι κη τι -
κών α στε ρι σμών, αυ τό το ι διό τυ πο ρεύ μα
«κα τα σκη νω τών Πλα τείας», κα τέ δει ξε
και τα ό ρια – αν ό χι τον α να χρο νι στι κό
χα ρα κτή ρα – των υ φι στά με νων συ γκρου -
σια κών πρα κτι κών. Σε ό, τι α φο ρά την
πε ρί πτω ση της Ελλά δας, οι «Αγα να κτι -

““Το να εκπροσωπούμαι δεν σημαίνει να αναθέτω και να ξεχνάω,
αλλά να διατηρώ μια μόνιμη δυναμική σχέση μεταξύ του εντεταλμένου
και του ψηφοφόρου, για να δημιουργήσω τους μηχανισμούς που
καθιστούν δυνατή αυτή τη δυναμική, συμπεριλαμβανομένης και της
πολιτικής ανυπακοής. Καμία μορφή της δημοκρατίας,
συμπεριλαμβανομένης και της άμεσης δημοκρατίας, δεν λειτουργεί
χωρίς αντιπροσώπευση.

““Το αντιφατικό -αν όχι
αμοιβαία αποκλειόμενο-
διεκδικητικό μάγμα των
«Πλατειών», ήταν εκείνο
που έθεσε επιτακτικά το
ζήτημα της ανακατάληψης
της πολιτικής από τους
«πραγματικούς»
ανθρώπους. Στο σύνθημα
«Πραγματική ∆ημοκρατία»
συμπυκνώθηκε αυτό το
αίτημα επανεφεύρεσης
μορφών συμμετοχής των
«πραγματικών ανθρώπων»
στις διαδικασίες λήψης
αποφάσεων που αφορούν τη
ζωή τους.

Πουέρ τα ντελ Σο λ, Κί νη μα 15Μ, 22 Μαΐου 2011.

Κα τα λαμ βά νο ντας τις πλα τείες,
α να κα τα λαμ βά νο ντας την πο λι τι κή

Το ε φη με ρι δά κι του κι νή μα τος «Κα τα λά βα τε τη Γουόλ Στριτ»
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