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Θοδωρής Καρυώτης
Από τις αρχές του 2014, το Podemos εμφανίστηκε στην Ισπανία ως
μια νέα πολιτική δύναμη που απειλεί να αποσταθεροποιήσει το
μεταπολιτευτικό σύστημα δικομματικής εναλλαγής στην εξουσία.
Με την ευρεία στήριξη των νέων, των λαϊκών στρωμάτων και των
κοινωνικών κινημάτων και με επίκεντρο τη χαρισματική ηγεσία
του νεαρού καθηγητή πολιτικών επιστημών Pablo Iglesias, το νέο
κόμμα έχει βλέψεις στην εξουσία και ευαγγελίζεται την ανατροπή
της νεοφιλελεύθερης συναίνεσης των τελευταίων δεκαετιών. Όπως
και ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, το Podemos επιδιώκει να καταλάβει το
κενό που δημιουργεί η εξάντληση της σοσιαλδημοκρατίας,
προωθώντας την αναδιανομή του πλούτου υπέρ των μεσαίων και
χαμηλών στρωμάτων, βάζοντας φρένο στη διάλυση του κράτους
πρόνοιας και προωθώντας την επανεκκίνηση της εθνικής
οικονομίας απέναντι στην επίθεση του διεθνούς κεφαλαίου.
Ας προσπεράσουμε την εύκολη a priori κριτική που λέει «είναι
αυτονόητο λοιπόν ότι το Podemos (ή ο ΣΥΡΙΖΑ ή προσθέστε εδώ το
κόμμα της [δυσ]αρεσκείας σας) δεν αποτελεί σχέδιο χειραφέτησης
των από τα κάτω με όρους κοινωνικής αυτοδιάθεσης, αλλά
απόπειρα ανασυγκρότησης της κυριαρχίας»· ας εξετάσουμε
αντίθετα αυτό το κόμμα ως προϊόν των πολιτικών εξελίξεων και
ιδιαίτερα των κοινωνικών κινητοποιήσεων των τελευταίων χρόνων
στην Ισπανία.
Η κινηματική έκρηξη του 2011
Το κίνημα των «indignados», με αφετηρία τις πλατείες τον Μάιο
του 2011, αποτέλεσε για την ισπανική κοινωνία το «ξύπνημα» από

δεκαετίες
μεταδημοκρατικής
αποπολιτικοποίησης.
Οι
πρωταγωνιστές του κινήματος των πλατειών ήταν κυρίως νέοι
καταδικασμένοι στην ανεργία και την επισφάλεια, οι οποίοι
συσπειρώθηκαν γύρω από την απόρριψη του υπάρχοντος πολιτικού
συστήματος και την απαίτηση για πραγματική δημοκρατία. Ωστόσο,
όπως σε κάθε μαζικό λαϊκό κίνημα, πίσω από τα κεντρικά
συνθήματα των indignados κρυβόταν ένα εύρος από προσεγγίσεις
και αιτήματα: Από την απόρριψη του κράτους ως ρυθμιστή και
διαμεσολαβητή της κοινωνικής ζωής έως την υπεράσπιση του
κράτους ως μηχανισμό αναδιανομής του πλούτου και ως ανάχωμα
στην καπιταλιστική ανομία· από το φαντασιακό της αποανάπτυξης,
της αυτοδιαχείρισης και της οικοδόμησης των κοινών μέχρι το
αίτημα για επανεκκίνηση της καπιταλιστικής οικονομίας με σκοπό
την απορρόφηση των εκατομμυρίων ανέργων. Το βασικό αίτημα και
συνεκτικό στοιχείο του κινήματος (στο οποίο ταυτίζονται με το
παγκόσμιο κύμα κινητοποιήσεων των τελευταίων χρόνων) ήταν η
πολιτική ισότητα, η κατάργηση του χάσματος ανάμεσα σε
κυβερνώντες και κυβερνώμενους. Η έλλειψη ιδεολογικών
«αποσκευών» και η απουσία οργανωμένων πολιτικών ομάδων στο
εσωτερικό τους, επέτρεψε στους indignados να συνεχίσουν να
υπάρχουν ως συμπαγές κίνημα χωρίς να αισθάνονται την ανάγκη να
λύσουν τις εσωτερικές τους αντιφάσεις ή να πάρουν ξεκάθαρες
ιδεολογικές θέσεις. Κατάφεραν έτσι να αλλάξουν ριζοσπαστικά το
πολιτικό σκηνικό αλλά και το περιεχόμενο του δημοσίου διαλόγου
στην Ισπανία.
Παρά τη μαζική κινητοποίηση, οι επόμενοι μήνες έφεραν αφενός
την επιδείνωση της πολιτικής και οικονομικής κατάστασης και
αφετέρου μια αυτοδύναμη κυβέρνηση του δεξιού Partido Popular
με το 44% της ψήφου. Ακολούθησε μια σκοτεινή εποχή, με
εντατικοποίηση της νεοφιλελεύθερης αναδιάρθρωσης και ακραία
καταστολή, με αποκορύφωμα τον «Νόμο Φίμωτρο» («Ley Mordaza»),
ένα πρωτοφανές κατασταλτικό νομοσχέδιο, το οποίο ποινικοποιεί
τις μορφές διαμαρτυρίας που ανέπτυξαν αυτά τα νέα κινήματα και
στοχοποιεί συγκεκριμένες οργανώσεις.
Η εμφάνιση του Podemos και η «έφοδος στους θεσμούς»

Οι συζητήσεις για τη συμμετοχή των indignados και του
ευρύτερου ανταγωνιστικού κινήματος στις εκλογές –αυτό που
αργότερα θα ονόμαζαν «έφοδο στους θεσμούς» («asalto a las
instituciones»)– προϋπάρχουν της εμφάνισης του Podemos. Το
βασικό κίνητρο για την επιλογή της εκλογικής οδού είναι ότι
πρόκειται για ένα κίνημα που αισθάνεται ότι αντικατοπτρίζει
την κοινωνική πλειοψηφία, αλλά δέχεται αλλεπάλληλες ήττες
επειδή σε επίπεδο πολιτικής αντιπροσώπευσης βρίσκεται στη
μειοψηφία. Η επιθυμία για θεσμοποίηση του αγώνα καταδεικνύει
φυσικά την αδυναμία των κινημάτων να συγκροτηθούν ως πολιτικό
υποκείμενο έξω από το στενό πλαίσιο της αντιπροσωπευτικής
δημοκρατίας. Από την άλλη, είναι ενδεικτική επίσης της
απόρριψης του περιθωριακού ρόλου που επιφυλάσσει το πολιτικό
σύστημα στα κινήματα βάσης και της αισιοδοξίας ότι η κεντρική
πολιτική σκηνή μπορεί να «αποικιστεί» με τις αξίες και τις
μεθόδους των τελευταίων. Ταυτόχρονα, οι indignados απορρίπτουν
την παραδοσιακή αριστερά, το λεξιλόγιο, τις συνταγές και την
οργάνωσή της (στο πρόσωπο της Ενωμένης Αριστεράς [Izquierda
Unida], της συμμαχίας που μεταπολιτευτικά συγκεντρώνει τις
δυνάμεις της κοινοβουλευτικής αριστεράς) και επιδιώκουν τη
δημιουργία ενός νέου πολιτικού φορέα.
Το Podemos αναπτύχθηκε σε ένα κλίμα όπου το πολιτικό σύστημα
και οι δορυφόροι του –κόμματα, συνδικάτα, μέσα ενημέρωσης–
ήταν πλήρως απαξιωμένα και νέοι τρόποι οργάνωσης και πάλης
έρχονταν στο προσκήνιο. Ξεχωριστό παράδειγμα αποτελούν οι
«παλίρροιες» («mareas»), οριζόντιες κλαδικές ή θεματικές
συνομαδώσεις που, οργανωμένες συνελευσιακά και παρακάμπτοντας
τα γραφειοκρατικά συνδικάτα, εξαπέλυσαν σημαντικές και
νικηφόρες μάχες ενάντια στη νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση: η
«λευκή παλίρροια» και η «πράσινη παλίρροια» ενάντια στην
διάλυση τη δημόσιας υγείας και παιδείας αντίστοιχα, η «γαλάζια
παλίρροια» ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης,
η «πορτοκαλί παλίρροια» ενάντια στις περικοπές στα προγράμματα
πρόνοιας, κ.ο.κ.
Ανάμεσα σε μια αμείλικτη δεξιά και μια σαστισμένη αριστερά, το

Podemos υπήρξε το μόνο κόμμα που κατάφερε να μιλήσει τη γλώσσα
αυτών των νέων μορφών οργάνωσης και να παρουσιαστεί σαν
σύνθεση και πολιτική έκφραση των αγώνων ενάντια στην εξαφάνιση
των λαϊκών κεκτημένων. Αποτέλεσε αρχικά δημιούργημα μιας
παρέας νέων αλλά έμπειρων ακαδημαϊκών του πανεπιστημίου
Complutense της Μαδρίτης, οι οποίοι είχαν ήδη αποκτήσει κάποια
δημοσιότητα μέσω της εβδομαδιαίας τηλεοπτικής εκπομπής που
παρουσιάζουν, της «La Tuerka». Μετά το θρίαμβό τους στις
ευρωεκλογές του Μαΐου 2014, ο ριζοσπαστικός λόγος τους και η
επιμονή τους στην «ήπια» αντιπροσώπευση (συμμετοχικές
διαδικασίες, κυκλικότητα, ανακλητότητα, κτλ) συναρμόζουν με
τις ανησυχίες της νέας γενιάς αγωνιστών· έτσι ένα μεγάλο
κομμάτι των indignados πείθεται ότι αυτό είναι το κόμμα με το
οποίο θα κάνουν «έφοδο στους θεσμούς»· σε τέτοιο βαθμό που οι
«κύκλοι» του Podemos, οι τοπικές ανοιχτές συνελεύσεις που
αποτελούν τη «βάση» του κόμματος, αντικαθιστούν τις
εναπομένουσες συνελεύσεις των indignados σε πολλές ισπανικές
πόλεις. Υπάρχουν βεβαίως και φωνές που κριτικάρουν τη διάχυση
του κινήματος μέσα στον νέο πολιτικό φορέα, αλλά ο
γενικευμένος ενθουσιασμός τις αφήνει στο περιθώριο.
Στη βάση του ανερχόμενου νέου κόμματος, λοιπόν, συναντούμε μια
συμμαχία ανάμεσα στα νέα κινήματα των κοινών, της συμμετοχής
και της αυτοδιαχείρισης, με τα κινήματα που υπερασπίζονται τα
δημόσια αγαθά και το κράτος πρόνοιας. Δεν υπάρχει καμία
αντίφαση στη συμμαχία αυτή: όσο κι αν είναι σημαντικό να
διακρίνουμε τη διαφορά ανάμεσα σε κοινό και δημόσιο, άλλο τόσο
σημαντικό είναι να δούμε τα δημόσια αγαθά ως κοινά του
παρελθόντος, προϊόντα κοινωνικών αγώνων που βρίσκονται υπό
κρατική «επιτήρηση», τα οποία οφείλουμε να προστατεύσουμε από
το αδηφάγο ιδιωτικό κεφάλαιο.
Ηγεμονία και αριστερή στρατηγική
Η ομάδα ακαδημαϊκών που –άτυπα αρχικά– βρίσκεται στην ηγεσία
του Podemos, ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα του Ernesto Laclau
και της Chantal Mouffe για έναν «αριστερό λαϊκισμό», έχει
αναπτύξει μια αναλυτικότατη επικοινωνιακή στρατηγική. Στα

πλαίσια της ανάπτυξης μιας νέο-γκραμσιανής «αριστερής
ηγεμονίας», εισάγει στη ρητορική της έννοιες παραδοσιακά
συνδεδεμένες με τη δεξιά, όπως η «κοινή λογική» ή η «εθνική
κυριαρχία», απευθύνεται στο συναίσθημα των ψηφοφόρων με νέα
σύμβολα και ιδέες, δηλώνει ότι το κόμμα «δεν ανήκει ούτε στην
αριστερά ούτε στη δεξιά» και εγκαταλείπει τη μαρξιστική ταξική
ανάλυση υπέρ μιας απλούστερης διχοτομίας ανάμεσα στον «λαό»
και την «κάστα». Με τον τρόπο αυτό, επιχειρεί να απευθυνθεί σε
μεγάλα κομμάτια των ψηφοφόρων που μοιράζονται την «αγανάκτηση»
με το πολιτικό σύστημα αλλά δεν κινητοποιούνται από την
παραδοσιακή αριστερή ρητορική, και έτσι να εδραιώσει τη νέα
ηγεμονία που θα φέρει το Podemos στην εξουσία.
Στην καρδιά αυτού του πολιτικού εγχειρήματος, λοιπόν, υπάρχει
μια ένταση ανάμεσα αφενός στη βάση του κόμματος, ριζωμένη σε
συγκεκριμένους και καθημερινούς κοινωνικούς αγώνες,
γαλουχημένη στη συμμετοχική λήψη αποφάσεων και στην
αυτοοργάνωση, και αφετέρου στην ηγετική ομάδα, η οποία,
έχοντας εκπονήσει ένα συγκροτημένο ηγεμονικό σχέδιο,
ενδιαφέρεται κυρίως να απευθυνθεί στην κοινωνική πλειοψηφία,
συναρθρώνοντας ένα ευρύ φάσμα αγώνων, αιτημάτων και ταυτοτήτων
με ορίζοντα την κατάκτηση της εξουσίας. Εντούτοις, το δίλημμα
που αντιμετωπίζει το Podemos υποβόσκει στην καθημερινή πράξη
οποιουδήποτε πολιτικού εγχειρήματος, κοινοβουλευτικού ή μη:
αφενός η ανάγκη διεύρυνσης της κοινωνικής απεύθυνσης και
στήριξης, αποβλέποντας στη δημιουργία ενός φορέα με δυνατότητα
ουσιαστικής πολιτικής επιρροής, αφετέρου η διατήρηση των
συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, αξιών, στοχεύσεων και
οργανωτικών μορφών που δίνουν στο εγχείρημα τον ιδιαίτερο
χαρακτήρα του.
Για την ηγετική ομάδα του, το Podemos αποτελεί φυσική συνέχεια
και ταυτόχρονα «ωρίμανση» του κινήματος των πλατειών. Υπό αυτή
την οπτική, τα κοινωνικά κινήματα, μολονότι είναι σημαντικά
στον βαθμό που δημιουργούν μια νέα συνειδητοποίηση και
καταδεικνύουν τη σήψη του υπάρχοντος συστήματος, δεν παύουν να
αποτελούν μια μικρή –μολονότι συνειδητοποιημένη και δραστήρια–

μειοψηφία της ισπανικής κοινωνίας. Το ζητούμενο όμως είναι η
σύνδεση με τις ανησυχίες και τις προσδοκίες του «μέσου πολίτη»
–της κοινωνικής πλειοψηφίας.
Είναι προφανές ότι ως εκλογική –και μετέπειτα ως κυβερνητική–
στρατηγική, η σύνδεση με την «κοινωνική πλειοψηφία» μπορεί να
αποδώσει καρπούς –και πιθανότατα να οδηγήσει στις πρώτες μη
νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις της Ευρώπης σε Ελλάδα και Ισπανία.
Ωστόσο, τα φαντασιακά νοήματα, οι προσδοκίες, οι αξίες της
«κοινωνικής πλειοψηφίας» δεν έχουν ουδέτερο πρόσημο – αντίθετα
είναι προϊόντα αιώνων καπιταλιστικής ηγεμονίας. Μια πιθανή
απομάκρυνση του Podemos από τη δεξαμενή νέων νοημάτων, αξιών,
οργανωτικών μορφών και πολιτικών προταγμάτων που είναι τα
αυτόνομα κοινωνικά κινήματα βάσης, μπορεί εύκολα να φυλακίσει
το νέο κόμμα στον στενό ορίζοντα της «λαϊκής σωτηρίας» από τη
φιλελεύθερη επέλαση –ή σύμφωνα με το λεξιλόγιο του Podemos, τη
«διάσωση των πολιτών» («rescate ciudadano»). Κινδυνεύει έτσι η
φιλόδοξη νέα αριστερά να περιοριστεί στον άχαρο ρόλο του
διαχειριστή ενός βάρβαρου κοινωνικού συστήματος, δέσμια
–εκούσια ή ακούσια– των ατομιστικών υλικών προσδοκιών της
μεσαίας τάξης, επαναλαμβάνοντας έτσι την άδοξη πορεία της
σοσιαλδημοκρατίας.
Η αντίφαση στην καρδιά του εγχειρήματος
Η ένταση ανάμεσα στο λαϊκιστικό ηγεμονικό σχέδιο της ηγεσίας
και στην ριζοσπαστική, οριζόντια και συμμετοχική κατεύθυνση
της βάσης έγινε εμφανής στο ιδρυτικό συνέδριο του κόμματος,
τον Οκτώβριο του 2014. Η οργανωτική πρόταση με τίτλο «Sumando
Podemos» («Μαζί Μπορούμε») συγκέντρωσε τις αγωνίες της βάσης:
Συλλογική ηγεσία, ενισχυμένος ρόλος για τους «κύκλους»,
τακτικά συνέδρια, διαφάνεια και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων,
εναλλαγή και ανακλητότητα στις θέσεις ευθύνης. Ωστόσο, η
οργανωτική πρόταση που υπερψηφίστηκε ήταν αυτή που κατέθεσε η
ομάδα του Pablo Iglesias, με τίτλο «Claro que Podemos»
(«Φυσικά Μπορούμε») η οποία θεσπίζει τη θέση του γενικού
γραμματέα, επιτρέπει στον ηγέτη να επιλέγει αυτούς που τον
πλαισιώνουν, υποβιβάζει τον ρόλο του συνεδρίου και των

«κύκλων» και προκρίνει τις συγκεντρωτικές δομές στο όνομα της
«αποτελεσματικότητας». Ο Iglesias έφτασε ακόμα να εκβιάσει ότι
αν δεν εγκριθεί η πρότασή του, θα αποσυρθεί από το κόμμα. Η
οργανωτική αυτή πρόταση προκάλεσε μεγάλη αντίδραση ανάμεσα
στους περίπου 16.000 παρόντες λόγω των συγκεντρωτικών
χαρακτηριστικών της, αλλά εγκρίθηκε με το 80% των ψήφων. Αυτό
οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι η ψηφοφορία ήταν ανοιχτή σε
οποιονδήποτε είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο, με μια απλή ψηφιακή
«εγγραφή» στη σελίδα του κόμματος.
Το σφάλμα του Pablo Iglesias και των στελεχών που τον
πλαισιώνουν δεν έγκειται στην εκπόνηση του ηγεμονικού σχεδίου
και την υιοθέτηση μιας λαϊκιστικής ρητορικής. Άλλωστε, κάθε
πετυχημένο πολιτικό εγχείρημα έχει στο κέντρο του μια
διαδικασία «μετάφρασης» των βασικών ιδεών και αξιών του σε
όρους που θα επιτρέψουν τη συμμετοχή του στο δημόσιο διάλογο.
Ειδάλλως διακυβεύεται η ίδια η δυνατότητά του να επηρεάσει την
κοινή γνώμη και οδηγείται σε περιθωριοποίηση, μια κατάσταση
τόσο συχνή στον αριστερό και τον ελευθεριακό χώρο, που πλέον
θεωρείται δεδομένη – ακόμα και επιθυμητή, αφού υπό μια
συγκεκριμένη οπτική, η κοινωνική απομόνωση μιας πολιτικής
ομάδας αποτελεί απλά «επιβράβευση» της επαναστατικότητάς της.
Αντίθετα, το σφάλμα της ηγετικής ομάδας του Podemos είναι ότι
μέσω της επιβολής του δικού της οργανωτικού σχεδίου,
απενεργοποιεί αυτήν ακριβώς τη διαλεκτική που ανέδειξε το
Podemos ως ελπιδοφόρα πολιτική δύναμη και κλείνει τις διόδους
μέσω των οποίων η οργανωμένη κοινωνία μπορεί να επηρεάσει τη
μελλοντική εξέλιξη του εγχειρήματος. Θεωρεί την κατάκτηση της
κεντρικής εξουσίας ως εκ των ων ουκ άνευ της πολιτικής
δραστηριότητας και υπάγει τη δράση των κινημάτων στη δυναμική
των εκλογών, των μέσων ενημέρωσης και της κεντρικής πολιτικής
σκηνής.
Και τώρα, τι;
Πιθανότατα τo Podemos δεν θα είναι το κόμμα-κίνημα που πολλοί
περίμεναν στις απαρχές του. Μετά το συνέδριο του Οκτώβρη, το

κόμμα έχει συγκροτηθεί ως «εκλογική μηχανή» διαρθρωμένη –με
σημαντικές ποιοτικές διαφορές– κατ’ ομοίωση του κρατικού
μηχανισμού του οποίου τα ηνία θέλει να αναλάβει. Είναι πιθανό
η στρατηγική αυτή να καταφέρει να εκσφενδονίσει το κόμμα στην
εξουσία, όπου θα έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει μια
σημαντική ρωγμή στην ηγεμονία του νεοφιλελευθερισμού και της
αντιδραστικής δεξιάς στην Ισπανία και την Ευρώπη. Προς το
παρόν όμως, η διαδικασία οικοδόμησης ενός κόμματος αυθεντικής
«λαϊκής εξουσίας», στηριγμένου σε διαδικασίες βάσης και στην
άμεση δημοκρατία –αν δεχτούμε βεβαίως ότι η άμεση δημοκρατία
μπορεί να ευδοκιμήσει στο ασφυκτικά στενό πλαίσιο της
κοινοβουλευτικής πολιτικής– ανακόπηκε πρώιμα με το ιδρυτικό
συνέδριο.
Είναι σημαντικό τα ισπανικά κοινωνικά κινήματα να διατηρήσουν
την αυτονομία τους και να μην διαχυθούν μέσα στο ηγεμονικό
σχέδιο του Iglesias. Από μια πιθανή κυβέρνηση του Podemos
μπορούν να περιμένουν μια ανατροπή των συσχετισμών δύναμης,
που θα τους δώσει μια ανάσα και θα ανακόψει την αμείλικτη
καταστολή που δέχονται αυτήν τη στιγμή. Πιθανότατα θα βρουν
επίσης έναν αποφασισμένο σύμμαχο τόσο στην οικοδόμηση των
κοινών όσο και στην υπεράσπιση του δημοσίου και του κράτους
πρόνοιας –αν και είναι εξίσου πιθανό να χρειαστεί να
διαδραματίσουν τον ρόλο της μόνης ουσιαστικής αντιπολίτευσης,
όταν η κυβέρνηση θα αρχίσει τους αναπόφευκτους συμβιβασμούς με
την οικονομική εξουσία. Παρ’ όλες τις εσωτερικές κριτικές και
την αναπόφευκτη «υποχώρηση» σε κάποιες από τις πιο
ριζοσπαστικές του θέσεις, το Podemos έχει καταφέρει να
κινητοποιήσει μεγάλα κομμάτια της ισπανικής κοινωνίας που
παραδοσιακά απείχαν από τις εκλογές και να τραβήξει προς τα
αριστερά ένα μέρος του συντηρητικού εκλογικού σώματος. Μένει
να διαπιστώσουμε εάν, στον έναν χρόνο που το χωρίζει από τις
γενικές εκλογές, θα καταφέρει να δημιουργήσει μια μακρόπνοη
εσωτερική δυναμική που να ευνοεί τη δημοκρατία και τη
συμμετοχή ή θα θυσιάσει τις αξίες αυτές για χάρη της
βραχυπρόθεσμης εκλογικής αποτελεσματικότητας.
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