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Σ
ύμ φω να με τον Χέρ μπερτ Κί τσελτ τα
κι νη μα τι κά κόμ μα τα εί ναι «συ να σπι -
σμοί πο λι τι κών α κτι βι στών που προέρ -
χο νται α πό κοι νω νι κά κι νή μα τα και
προ σπα θούν να ε φαρ μό σουν τις ορ γα -
νω τι κές και στρα τη γι κές πρα κτι κές
των κοι νω νι κών κι νη μά των στο πε δίο
του κομ μα τι κού α ντα γω νι σμού. Αυ τό
συ νε πά γε ται μια σει ρά πράγ μα τα.
Πρώ τα α π’ ό λα, δεν ε πεν δύουν ι διαί τε -

ρα σε μια ε πί ση μη ορ γα νω τι κή κομ μα τι κή δο -
μή. Τα κι νη μα τι κά κόμ μα τα εν δέ χε ται να μη
δια θέ τουν τυ πι κό ο ρι σμό του ρό λου του μέ -
λους. Οποιοσ δή πο τε μπο ρεί να προ σέλ θει στη
συ νέ λευ ση ή δρα στη ριό τη τα του κόμ μα τος
θεω ρεί ται «μέ λος, με την έν νοια του δι καιώ -

μα τος συμ με το χής (και ψή φου για δρά ση σε
πε ρί πτω ση που κλη θεί να το κά νει). Επί σης,
τα κι νη μα τι κά κόμ μα τα δεν δια θέ τουν ε κτε -
τα μέ νη και ε ντα τι κή τυ πι κή ορ γα νω τι κή κά -
λυ ψη. ∆εν δια θέ τουν σώ μα τα ε παγ γελ μα τι -
κών στε λε χών και υ λι κή ε πι κοι νω νια κή υ πο -
δο μή (γρα φεία, αυ το κί νη τα κ.λπ.), σύ στη μα
συ νάρ θρω σης συμ φε ρό ντων μέ σω κα θιε ρω μέ -
νων ορ γά νων και α ξιω μα τού χων ε ξου σιο δο τη -
μέ νων για τη δια τύ πω ση δε σμευ τι κών α πο φά -
σεων και ε ντο λών για λο γα ρια σμό του κόμ μα -
τος. Οι τρό ποι, ό μως, με τον ο ποίο τα κι νη μα -
τι κά κόμ μα τα δια φέ ρουν α πό τον θε σμο ποιη -
μέ νο τύ πο κομ μά των ποι κί λουν πο λύ. Στο έ να
ά κρο τα κι νη μα τι κά κόμ μα τα μπο ρεί να κα θο -
δη γού νται α πό έ να χα ρι σμα τι κό η γέ τη με κλη -
ρο νο μι κό «πο λι τι κό προ σω πι κό» και προ σω πι -
κό «ποί μνιο» ε πί των ο ποίων α σκεί έ λεγ χο ά -
νευ ό ρων και αμ φι σβή τη σης. Στο άλ λο ά κρο
τα κι νη μα τι κά κόμ μα τα προ σπα θούν να πραγ -
μα το ποιή σουν έ ναν α πό τα κά τω δη μο κρα τι -
κό συμ με το χι κό συ ντο νι σμό των α κτι βι στών.
Εδώ ό λες οι ση μα ντι κές α πο φά σεις λαμ βά νο -
νται σε συ νε λεύ σεις α κτι βι στών κι ε φαρ μό ζο -

νται α πό εκ προ σώ πους που ε κλέ γο νται για πο -
λύ σύ ντο μες και μη α να νεώ σι μες θη τείες σε α -
ξιώ μα τα πο λι τι κής α ντι προ σώ πευ σης εί τε ε -
σω κομ μα τι κά εί τε νο μο θε τι κά. Τό σο ο χα ρι -
σμα τι κός κλη ρο νο μι κός τύ πος ό σο και η δη μο -
κρα τία της βά σης ο δη γούν σε έ να πρό γραμ μα
συλ λο γι κών προ τι μή σεων α στα θές, ευ με τά -
βλη το και α τε λές. ∆ί νε ται προ σο χή σε έ να μι -
κρό α ριθ μό δια κυ βευ μά των ε νώ πολ λά άλ λα
πα ρα με λού νται. Η ε πι δίω ξη αυ τών των βα σι -
κών α ντι κει με νι κών σκο πών μπο ρεί να εί ναι
α συ νε πής και α συ νε χής. Τρί τον, με ό ρους ε -
ξω τε ρι κής πο λι τι κής πρα κτι κής τα κι νη μα τι -
κά κόμ μα τα ε πι χει ρούν μια δι πλή πο ρεία με
τον συν δυα σμό δρα στη ριο τή των στο πλαί σιο
των πε δίων του ε πί ση μου δη μο κρα τι κού α -
ντα γω νι σμού και της ε ξω θε σμι κής κι νη το -
ποίη σης. Τη μια μέ ρα μπο ρεί οι νο μο θέ τες να
α ντι πα ρα τί θε νται σχε τι κά με έ να νο μο σχέ διο

στις κοι νο βου λευ τι κές ε πι τρο πές, αλ λά την
ε πό με νη μέ ρα να συμ με τέ χουν σε συ -

γκρου σια κές δια δη λώ σεις ή σε μη
βίαιες κα τα λή ψεις κυ βερ νη τι κών

κτη ρίων.
Η με τά βα ση α πό το κι νη μα -
τι κό κόμ μα σε ο ποια δή πο τε

άλ λη μορ φή κόμ μα τος α φο -
ρά τό τε ε πεν δύ σεις εί τε σε
ορ γα νω τι κή δο μή ή σε
τρό πους συ νάρ θρω σης
συμ φε ρό ντων. Το κα τά
πό σο, ό μως, εί ναι έ τοι -
μοι ή ό χι οι α κτι βι στές
να κά νουν αυ τές τις ε -
πεν δύ σεις ε ξαρ τά ται α -
πό συ γκε κρι μέ νες
συν θή κες. Επι πλέ ον,
τι α κρι βώς ση μαί νει ό -
τι οι πο λι τι κοί ε πεν -
δύουν στην ορ γα νω τι -

κή δο μή και σε τρό πους
συ νάρ θρω σης ε ξαρ τά ται

α πό ε ξω γε νείς πα ρά γο ντες
ό πως εί ναι η τε χνο λο γία

(τρό ποι ε πι κοι νω νίας, με τα -
φο ρές) και το αν θρώ πι νο κε -

φά λαιο (π.χ. μορ φω τι κό ε πί πε -
δο ε κλο γι κού σώ μα τος). Το συμ -

βα τι κό μο ντέ λο του κόμ μα τος μα -
ζών που εν σαρ κώ νουν τα σο σια λι στι -

κά ερ γα τι κά κόμ μα τα και ευ ρω παϊκά χρι -
στια νι κά κόμ μα τα α πό τον ύ στε ρο 19ο αιώ να

ως το τε λευ ταίο τρί το του 20ού αιώ να α πο τε -
λεί, α πό αυ τή τη σκο πιά, μια συ γκε κρι μέ νη
έκ φρα ση ε πέν δυ σης που ή ταν συν δε δε μέ νη με
μια ε πο χή α δύ να μων η λεκ τρο νι κών ΜΜΕ κι
ε νός σχε τι κά α νεκ παί δευ του πλη θυ σμού σύμ -
φω να με τα μέ τρα και σταθ μά των αρ χών του
21ου αιώ να.»

Γ
ια τί τα κοι νω νι κά κι νή μα τα ο ρι σμέ νες
φο ρές δη μιουρ γούν κι νη μα τι κά κόμ μα -
τα; Σύμ φω να με τον Χ. Κί τσελ τ έ χουν
δια τυ πω θεί τέσ σε ρις θεω ρίες. «Η ε ξέ λι ξη
των πο λι τι κών μορ φών μπο ρεί να εί ναι

ζή τη μα πο λι τι κής μά θη σης μέ σω δο κι μα σίας
και λά θους. Οι κοι νω νι κο-κι νη μα τι κοί α κτι -
βι στές μπο ρεί να συ νει δη το ποιή σουν ό τι τα
δια κυ βεύ μα τά τους πράγ μα τι συ νε πά γο νται
μια γε νι κή α να διορ γά νω ση της κοι νω νίας α -
ντί για με μο νω μέ να μέ τρα πο λι τι κών με ταρ -
ρυθ μί σεων. Κα θώς δια τυ πώ νουν και α να -
πτύσ σουν ευ ρείας κλί μα κας ι δε ο λο γίες και
προ γράμ μα τα, έρ χο νται σε σύ γκρου ση με τα
κα τε στη μέ να πο λι τι κά κόμ μα τα και προ -
γράμ μα τα σε μια με γά λη σει ρά πο λι τι κών
ζη τη μά των. Σε αυ τό το ση μείο κι νη μα τι κοί
εγ χει ρη μα τίες εν δέ χε ται να α πο φα σί σουν να

μπουν στην α ντα γω νι στι κή ε κλο γι κή α ρέ να
με έ να νέο κόμ μα.

Η με τά βα ση α πό το κί νη μα στο κι νη μα τι κό
κόμ μα μπο ρεί να εί ναι ει δι κή πε ρί πτω ση ε νός
παι γνίου με α τε λή και α σύμ με τρη ε νη μέ ρω ση.
Οι κι νη μα τι κοί εγ χει ρη μα τίες έ χουν «ι διω τι -
κή ε νη μέ ρω ση» σχε τι κά με το μέ γε θος του ε -
κλο γι κού σώ μα τος που θα τους υ πο στή ρι ζε αν
ε πρό κει το να μπουν στην α ρέ να του κομ μα τι -
κού α ντα γω νι σμού με τις πο λι τι κές εκ κλή σεις
του κι νή μα τος (…)

Το κα τά πό σο θα μπουν οι κι νη μα τι κοί εγ -
χει ρη μα τίες στο ε κλο γι κό πο λι τι κό παι χνί δι ή
ό χι ε ξαρ τά ται α πό την αλ λη λε πί δρα ση α νά με -
σα στην έ ντα ση και στα κύ ρια χα ρα κτη ρι στι -
κά των συμ με τε χό ντων με λών κα τά τη διεκ -
δί κη ση του συμ φέ ρο ντος του κι νή μα τος και
των ο ρίων για την έ ντα ξη που δη μιουρ γού -
νται α πό τους ε κλο γι κούς νό μους και τα άλ λα
ε πί ση μα ή α νε πί ση μα κα τώ φλια που πε ριο ρί -
ζουν την α νά πτυ ξη του νέ ου διεκ δι κη τή (τα
κομ μα τι κά οι κο νο μι κά, η πρό σβα ση στα η λεκ -
τρο νι κά ΜΜΕ κ.ά.). Ένας κι νη μα τι κός εγ χει -
ρη μα τίας θα μπει στην α ρέ να του κομ μα τι κού
α ντα γω νι σμού με κά ποια προσ δο κία ε πι τυ χίας
μό νο αν τα ε κλο γι κά ε μπό δια εί ναι αρ κε τά χα -
μη λά έ τσι ώ στε το α να με νό με νο ε πί πε δο ε κλο -
γι κής υ πο στή ρι ξης προ σφέ ρει μια λο γι κή
προσ δο κία κα τά κτη σης ε νός ε κλο γι κού πο σο -
στού που να ε ντάσ σει το νέο κόμ μα στη νο μο -
θε τι κή α ντι προ σω πία.

Η χω ρι κή θεω ρία του κομ μα τι κού α ντα γω -
νι σμού που αν τλεί α πό την κοι νω νι κή και πο -
λι τι κή κι νη το ποίη ση των συ γκρού σεων συμ -
φε ρό ντων στην κοι νω νία (cleavages-διαι ρε τι -
κές το μές). Μό νο ό που για έ να ση μα ντι κό πο -
λι τι κό συμ φέ ρον το ο ποίο εν στερ νί ζε ται έ να α -
ριθ μη τι κά ση μα ντι κό ε κλο γι κό σώ μα γί νε ται
έ ντο να αι σθη τή η έλ λει ψη α ντι προ σώ πευ σής
του στο υ φι στά με νο πο λι τι κό σύ στη μα, εί ναι
πι θα νή η κι νη το ποίη ση των κι νη μα τι κών εγ -
χει ρη μα τιών για την εί σο δό τους στην ε κλο -
γι κή α ρέ να.»

Βλέ που με, λοι πόν, ό τι δεν εί ναι α δια με σο λά -
βη τη η σχέ ση ύ παρ ξης ε νός κοι νω νι κού προ -
βλή μα τος και της α ντί στοι χης κομ μα τι κής-ε -
κλο γι κής εκ προ σώ πη σης του α ντί στοι χου κοι -
νω νι κού σώ μα τος που το βιώ νει. Το ερ γα τι κό
και το οι κο λο γι κό κί νη μα πέ ρα σαν α πό διά φο -
ρες φά σεις μέ χρι να δη μιουρ γη θεί η α ντί στοι -
χη κοι νω νι κή συ νεί δη ση και να υ πάρ ξει δυ να -
τό τη τα συ γκρό τη σης φο ρέα ε πι τυ χούς πο λι τι -
κής και ε κλο γι κής πα ρέμ βα σης με χει ρο πια -
στά θε τι κά α πο τε λέ σμα τα για τα τμή μα τα αυ -
τά του πλη θυ σμού. 
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