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βερ νή σεις της ε ξαί ρε σης και της α να στο λής
των συ νταγ μα τι κών εγ γυή σεων, ό ταν αυ τές
κρί νο νται α να γκαίες. Ο Που λα ντζάς έ λε γε,
σω στά κα τά την ά πο ψή μου, ό τι ο φα σι σμός εί -
ναι ο κα πι τα λι σμός σε μια κα τά στα ση ε ξαί ρε -
σης. Ήταν πά ντα έ τσι. ∆εν ή ταν κά ποιο τυ-
χαίο το γε γο νός, ό τι, προ κει μέ νου να τε θεί
τέρ μα στο κί νη μα της ε ναλ λα κτι κής πα γκο -
σμιο ποίη σης (πα ρό λα τα λά θη του κι νή μα τος),
έ πρε πε να πε ρά σουν μέ τρα ό πως ο πα τριω τι -
κός νό μος και να συ νο δευ τούν α πό α ντί στοι -
χους πε ριο ρι σμούς των θε με λιω δών δι καιω -
μά των σε διά φο ρες χώ ρες.

Με α φορ μή την κι νη το ποίη ση στις 15
Οκτω βρίου, έ γρα ψες ό τι αυ τή η πα γκό -
σμια ε ξέ λι ξη εί ναι έ να ση μείο εκ κί νη σης.
Μπο ρού με να προ βλέ ψου με τη συ νέ χεια
και το εί δος των ε ρω τη μά των που το ί διο
το κί νη μα α να δει κνύει;

Στο βαθ μό που η κρί ση του κα πι τα λι σμού
συ νε πά γε ται μια κρί ση της φι λε λεύ θε ρης δη-
μο κρα τίας, το κί νη μα θα συ νε χί σει να α πλώ -
νε ται πέ ρα α πό το 15M ή το 15 October. Η ε πα -
ν-οι κειο ποίη ση της πο λι τι κής α πό τις α γο ρές,
ή ο ε πα ν-εκ δη μο κρα τι σμός, θα εί ναι το κε ντρι -
κό θέ μα. Ωστό σο, η αν θε κτι κό τη τα του κι νή -
μα τος με την πά ρο δο του χρό νου, θα ε ξαρ τη θεί
α πό την ι κα νό τη τά του να και νο το μεί ταυ τό -
χρο να ε πι και ρο ποιώ ντας το ρε περ τό ριό του σε
έ να α ντα γω νι στι κό α γώ να και να θε σμο θε τεί
τη δι κή α γω νι στι κό τη τα, τη δι κή του συ μπε -
ρι φο ρά. Αν κα τα φέρ νει να συν δυά σει την ε νό -
τη τα ε νά ντια στις προ στα γές σε συ γκε κρι μέ -
νες στιγ μές, με μια μό νι μη α ντι πα ρά θε ση και
πει ρα μα τι σμό, με μια πολ λα πλό τη τα των
στρα τη γι κών μέ σα στο κί νη μα, τό τε θα προ-
χω ρή σει. Εάν, α πό την άλ λη πλευ ρά, δη μιουρ-
γη θούν ε σω τε ρι κά η γε μο νίες, η ε σω τε ρι κή
ζωή του κι νή μα τος θα ε πι φέ ρει τον πο λι τι κό
θά να το του Λε βιά θαν.

Πώς θεω ρείς ό τι η α ρι στε ρά θα πρέ πει
να α φου γκρα στεί αυ τή τη φω νή που λέει
«δεν μας α ντι προ σω πεύε τε»;

Σκε πτό με νη δια φο ρε τι κές κα τη γο ρίες α ξό -
νων πέ ρα α πό την α ρι στε ρά και τη δε ξιά. Το
μή νυ μα του κι νή μα τος εί ναι σα φές: εί μα στε το

99% έ να ντι του 1%. Η α ρι στε ρά και η δε ξιά εί -
ναι ύ πο πτα συμ με τρι κές, συ μπλη ρω μα τι κές.
Ο στό χος τώ ρα εί ναι να δια τυ πω θεί έ νας πο λι -
τι κός λό γος που θα δί νει μορ φή στο αρ χι κό ζη-
τού με νο, στη ρή ξη στην ο ποία το ί διο το κί νη -
μα στη ρί χτη κε. Η στρα τη γι κή για την ε πι τυ -
χία πρέ πει να κα τα νοή σει τη συ στα τι κή φύ ση
της ρή ξης που εμ φα νί ζε ται σε κά θε χώ ρα, με
τις δια φο ρές στη μορ φή και στο βαθ μό. Η
«Αρι στε ρά» πρέ πει να α φή σει την «α ρι στε ρά»

να ε πι φέ ρει το μή στην κοι νο βου λευ τι κή πο λι-
τι κή. Μό νο με το ά νοιγ μα της κοι νο βου λευ τι -
κής πο λι τι κής προς το ε ξω τε ρι κό, με τα τρέ πο -
ντας τις α ρι στε ρές ορ γα νώ σεις σε εκ πρό σω -
πους δι-ε πα φών των α γώ νων έ ξω α πό το κοι-
νο βού λιο, η α ρι στε ρά μπο ρεί να α ντα πο κρι θεί
στο κί νη μα. Οτι δή πο τε άλ λο, εί ναι σαν να γί-
νε ται δια γω νι σμός δυ να τής φω νής με τα ξύ κω -
φών, ό πως σε με γά λο βαθ μό συμ βαί νει τώ ρα.

•

Πουέρ τα ντελ Σο λ, Κί νη μα 15Μ, 20 Μαΐου 2011

* Ο Ραϊμού ντο Βιέ χο Βί νιας γεν νή θη κε στο Vigo της Ισπα νίας, την ί δια μέ ρα που στην άλ -
λη πλευ ρά του Ατλα ντι κού ξε κί νη σε το Γού ντστοκ. Εί ναι κα θη γη τής Πο λι τι κής Θεω ρίας
στο Αυ τό νο μο Πα νε πι στή μιο της Βαρ κε λό νης και ε ρευ νά θέ μα τα που σχε τί ζο νται με τα κοι-
νω νι κά κι νή μα τα, τις συλ λο γι κές ταυ τό τη τες και τις με ταλ λά ξεις της κυ ριαρ χίας σε πα γκό -
σμιο ε πί πε δο. Έξω α πό τα τεί χη του πα νε πι στη μίου, συ νερ γά ζε ται με τα πε ριο δι κά «Publico»
και «Diagonal i Directa», συμ με τέ χει στο CEPS (κέ ντρο συ νά ντη σης α κτι βι στών και διά φο -
ρων κοι νω νι κών κι νη μά των) και έ χει γρά ψει τα βι βλία «Les raons dels indignats» (2011),
«Principis de la ciutat. Tres paradigmes normatius i la politica contenciosa» (2010), «La II
Unificacion de Alemania: Discurso y accion. Un estudio sobre el nacionalismo aleman actual»
(2001), «Historia do nacionalismo» (2001), «O Muro e a Nacion» (1996), «A II Unificacion de
Alemana. Transicion a democracia e cuestion nacional» (1994), «A universidade no periodo
isabelino» (1992), «Miseria do movimento estudantil» (1992).

σμέ νοι», δια τύ πω σαν α να πα ρα -
στα τι κά την (εύ λο γη) δυ σπι στία
τους στις ά νευ ρες και κα θό λα α -
πο σο βή σι μες α π’ το πο λι τι κό σύ-
στη μα τε λε τές δια μαρ τυ ρίας. Ταυ-
τό χρο να, ό μως, υ πέ βα λαν και το
αί τη μα - αν ό χι υ πέρ βα σης - του-
λά χι στον «εκ κο σμί κευ σης» δρα-
μα τουρ γιών που σμι λεύ τη καν σε
προ η γού με νες ι στο ρι κές ε μπει ρίες
(εν δει κτι κά α να φε ρό μα στε στον
ελ λη νι κό «∆ε κέμ βρη»). Υπ’ αυ τή
την έν νοια, υ πεν θύ μι σαν ό τι στη
συ γκρου σια κή πο λι τι κή προ νό μιο
δεν έ χουν μό νο ού τε οι κα τ’ ε πί -
φα ση διεκ δι κη τές, αλ λά ού τε και
οι «μυη μέ νοι».

Οι «Αγα να κτι σμέ νοι» δεν ή ταν
σί γου ρα ε πί της αρ χής ού τε «Υπο-
ταγ μέ νοι», αλ λά ού τε και «Εξε-
γερ μέ νοι».

Η συ γκρου σια κή πλο κή
των Λαϊκών Συ νε λεύ σεω ν:

Άμε σα… δη μο κρα τία!

Όπως σε κά θε δια δι κα σία μα ζι -
κής πο λι τι κο ποίη σης, έ τσι και
στην πε ρί πτω ση που ε ξε τά ζου με
«οι κοι νω νοί της Πλα τείας» δεν έ -
φε ραν «κα θα ρά» κι ορ θό δο ξα πο-
λι τι κά και κοι νω νιο λο γι κά χα ρα -
κτη ρι στι κά. Ανα φε ρό με νοι πά λι
στην ελ λη νι κή ε μπει ρία, οι πα-
τριώ τες – και «ε θνι κά τα πει νω μέ -
νοι» - συ νέ πλε αν με τους λε γό με -
νους «μι κρο α στούς του κα να πέ»,
τους α ρι στε ρούς κι α ρι στε ρι στές,
τους κι νη μα τι κούς α ναρ χι κούς,

τους … α κα θό ρι στους.
Αν προ σεγ γί ζα με την εν λό γω

διεκ δι κη τι κή υ πό στα ση με αυ στη -
ρά κοι νω νιο λο γι κά κρι τή ρια, θα
κά να με λό γο για μα ζι κή εί σο δο/ έ -
ξο δο στην πο λι τι κή του δρό μου
μι κρο α στι κών στρω μά των, που
συ γκρο τούν το συλ λο γι κό τους ε -
γώ με α να φο ρά στο status του
«Αγα να κτι σμέ νου». Πράγ μα τι.
Αν, ό μως, υιο θε τή σου με μια πιο
δυ να μι κή μα τιά στα πράγ μα τα
και σκε φτού με τη συ γκρό τη ση
συλ λο γι κών ταυ το τή των ως μια
αέ ναη και σχε σια κή δια δι κα σία
(αυ το)πραγ μά τω σης ε νός συ γκε -
κρι μέ νου πο λι τι κού εγ χει ρή μα τος
μέ σα α π’ τις πρα κτι κές που το υ -
πο στη ρί ζουν, ο α να λυ τι κός καμ-
βάς αλ λά ζει.

Εν προ κει μέ νω, εί ναι α δύ να τον
να δια βά σου με τη δυ να μι κή των
«Πλα τειών» και του διεκ δι κη τι -
κού ι ζή μα τος που α φή νουν στα
συ γκρου σια κά γε γο νό τα που θα
α κο λου θή σουν, αν δεν λά βου με υ -
πό ψη τις κομ βι κές ε σω τε ρι κές
μορ φές και πρα κτι κές ορ γά νω σης
του βίου της πλα τείας : τις Λαϊκές
Συ νε λεύ σεις. Κι ε δώ η συμ βο λή
τό σο του προ τύ που ορ γά νω σης
της Πουέρ τα ντελ Σο λ, ό σo και
του αν θρώ πι νου δυ να μι κού που,
κου βα λώ ντας στις διεκ δι κη τι κές
του α πο σκευές την ε μπει ρία συμ-
με το χής σε συλ λο γι κό τη τες της
ευ ρύ τε ρης κι νη μα τι κής Αρι στε -
ράς, εμ ψύ χω σε το χώ ρο, εί ναι α -
δια πραγ μά τευ τη. 

Οι Λαϊκές Συ νε λεύ σεις δεν ή ταν
α πλώς έ να α να γκαίο τέ χνα σμα πα-

ρά τα σης του διεκ δι κη τι κού βίου
των Πλα τειών, ού τε έ νας α πλός
κι νη μα τι κός μι μη τι σμός. Στην ελ-
λη νι κή πε ρί πτω ση (αλ λά και στις
άλ λες ευ ρω παϊκές ε μπει ρίες) τολ-
μού με να πού με ό τι:

Λει τούρ γη σαν ως έ μπρα κτο ερ-
γα στή ριο πει ρα μα τι σμού με μορ-
φές πραγ μα τι κά δη μο κρα τι κού
δια λό γου και α νταλ λα γής, ό που ό -
λοι και ό λες εί χαν ι σό τι μη κι α ν-
τιε ραρ χι κή συμ με το χή και οι α πο -
φά σεις ή ταν «κα τα δι κα σμέ νες» να
παρ θούν με σε βα σμό στην αρ χή
της συ ναί νε σης 

Ενθάρ ρυ ναν τη δια δι κα σία συ γ-
κρό τη σης ε νός «συλ λο γι κού ε γώ»,
δια δι κα σία κρί σι μη προ κει μέ νου

να στη λι τευ τεί – αν ό χι ν’ α να χαι -
τι στεί – η κα τα σταλ τι κή α ντα πά -
ντη ση στη δια μαρ τυ ρία

Εμπλού τι σαν με νέα ορ γα νω τι -
κά υ πο δείγ μα τα διεκ δί κη σης τό σο
τις ε ντό πιες πο λι τι κές α ρέ νες, ό σο
και τις διε θνείς. 

Τέ λος, α πο μά γευ σαν τις ό ποιες
με τα φυ σι κές ε πι κλή σεις σ’ έ να
αύ ριο που διαρ κεί πο λύ, θέ το ντας
το αί τη μα της ∆η μο κρα τίας των
«πραγ μα τι κών» αν θρώ πω ν…

Άμε σα!

* Η Λου κία Κο τρω νά κη εί ναι
υ πο ψή φια δι δά κτωρ Πο λι τι κής
Κοι νω νιο λο γίας στο Πά ντειο Πα-
νε πι στή μιο.

∆ια δη λω τές στο Τελ Αβίβ διεκ δι κούν χα μη λό τε ρο κό στος δια βίω σης και κοι νω νι κή
δι καιο σύ νη, 4 Σε πτεμ βρίου 2011.

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

<<<

Ο κα πι τα λι σμός δεν α ντέ χει πια πε ρισ σό τε ρη δη μο κρα τία


