Ο Μπέρνι Σάντερς και η “Λαϊκή
Δημοκρατία του Βερμόντ”
To παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα “The New
Republican” τον Ιούνιο του 2019. Αποτελεί ένα ιστορικό της
πολιτικής πορείας του Μπέρνι Σάντερς, από την εποχή του
κινήματος ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ έως και την είσοδό
του στην Γερουσία. Κατά την διάρκεια αυτής της πορείας, ο
Σάντερς θα συμπορευθεί και με τον Μάρρεϋ Μπούκτσιν, συμπόρευση
η οποία δεν άντεξε παρά λίγα χρόνια. Η θητεία του Σάντερς σαν
δήμαρχος του Μπέρλνγκτον αλλά και η σύγκρουσή του με τον Μάρεϋ
Μπούκτσιν είναι γεγονότα υπό το πρίσμα των οποίων μπορούμε να
ερμηνεύσουμε τις αφετηρίες του Σοσιαλισμού όπως τον εκφράζει ο
Σάντερς, αλλά και να εντοπίσουμε τα όρια που η εμπλοκή με την
κρατική διαχείριση χαράσσουν.
Μετάφραση του Βασίλη Γεωργάκη
Ήταν σε ένα καφέ του Μπέρλινγκτον, γνωστό στέκι του
«εναλλακτικού» κόσμου – καθώς επίσης και σημείο παρακολούθησης
νέων δραστηριοτήτων της Αριστεράς από το FBI – όπου ο Μπέρνι
Σάντερς είπε για πρώτη φορά στον Γκρεγκ Γκούμα, εκδότη της
ριζοσπαστικής εφημερίδας Vermont Vangurad Press, πως σκόπευε
να κατέβει υποψήφιος δήμαρχος.
Ο Γκούμα ήδη προετοίμαζε την δική του υποψηφιότητα για την
δημαρχία εν όψει των επερχόμενων εκλογών του 1981 σαν μέλος
του Κόμματος των Πολιτών (Citizens Party), ενός νεοϊδρυθέντος
αριστερού σχηματισμού μεταρρυθμιστών υποψήφιων και ακτιβιστών
που είχαν ήδη κατεβάσει δικό τους υποψήφιο για την μοναδική
έδρα του Βερμόντ στο Κογκρέσο στις εκλογές του 1980,
αποσπώντας το 25% των ψήφων στο Μπέρλινγκτον. Αλλά ο Σάντερς
τον έπεισε να αλλάξει γνώμη. «Πιστεύω πως θα ήμουν καλός
υποψήφιος», είπε ο Σάντερς. Ήταν φανερό, μου είπε ο Γκούμα,
«ότι ήταν καλύτερος πολιτικός και δεν επρόκειτο να αποσυρθεί.
Αποφάσισα να αφήσω τον πολιτικό να γίνει πολιτικός».

Ο Σάντερς τελικά επικράτησε για δέκα ψήφους, κερδίζοντας
πανεθνικά την προσοχή, σαν ένας αυτοπροσδιοριζόμενος ως
σοσιαλιστής που θριάμβευσε την ίδια χρονιά με αυτή που ο
Ρόναλντ Ρήγκαν κέρδισε το προεδρικό χρίσμα. Τώρα φυσικά, ο
Σάντερς είναι ο πιο διάσημος σοσιαλιστής στην χώρα, με τις
δημοσκοπήσεις να τον εμφανίζουν στην δεύτερη θέση για το
χρίσμα του Δημοκρατικού υποψήφιου Προέδρου. Και η δική του
εκδοχή του σοσιαλισμού έχει αποδειχθεί πολύ πιο επιδραστική
από όσο ο Γκούμα ή οποιοσδήποτε αριστερός από το Μπέρλινγκτον
θα μπορούσε να φανταστεί.
Η ιδεολογία του Σάντερς είναι αποτέλεσμα των διαφόρων
γεγονότων της μακράς του καριέρας, στα οποία ανάγεται η
απροσδόκητη πορεία του από την ριζοσπαστική Αριστερά της Νέας
Αγγλίας έως την Γερουσία των ΗΠΑ. Αλλά τα μοτίβα που καθόρισαν
– και περιόρισαν – τις πολιτικές του ήταν εξαρχής φανερά τόσο
από την πορεία του στο LUP (Liberty Union Party) κατά την
δεκαετία του 1970 όσο και από την θητεία του σαν δήμαρχος του
Μπέρλινγκτον κατά την δεκαετία του 1980. Η τοποθέτηση στο
επίκεντρο ζητημάτων «Ψωμιού και Βουτύρου», οι συγκρούσεις με
αριστεριστές ακτιβιστές και η στρατηγική ευθυγράμμισης με τους
Δημοκρατικούς συναρθρώθηκαν μέσα σε αυτά τα καθοριστικά χρόνια
– μαζί με τα εντατικά μαθήματα πάνω στους συμβιβασμούς που
απαιτούν οι εκλογές και η διαχείριση της εξουσίας.
Εν μέσω όλων αυτών των προκλήσεων, κάθε άλλο παρά βέβαιο ήταν
πως ο Σάντερς θα επικρατούσε. Πίσω στο Μπέρλινγκτον του 1981,
το όραμα του Σάντερς ήταν απλώς ένα από τα πολλά ριζοσπαστικά
αφηγήματα που κυκλοφορούσαν. Οι εντάσεις με τους συνοδοιπόρους
του μπορεί να θυμίζουν μία ακόμη κλασσική ρήξη σαν αυτές τις
κωμικές εσωτερικές διασπάσεις που αποτελούν εμμονικά σταθερή
αξία της αφελούς Αριστεράς. Με μία προσεκτικότερη εξέταση
ωστόσο, αυτές δείχνουν πως ο Σάντερς κατάφερε να μετακινηθεί
πέρα από την ασυμβίβαστη, δογματική Αριστερά και να ασπαστεί
αυτό που θα μπορούσαμε να αποκαλέσουμε αριστερή πτέρυγα του
«εφικτού» στην αμερικάνικη πολιτική – μία ζωντανή ιδεολογία
που δημιούργησε, συχνά μόνος του, κατά την διάρκεια των 36

χρόνων του σε αιρετά αξιώματα.
Το Βερμόντ είναι «η μοναδική Πολιτεία των ΗΠΑ όπου η λέξη
Σοσιαλισμός δεν προκαλεί κατευθείαν αρνητικούς συνειρμούς»,
ισχυρίστηκε ο Σάντερς σε μία συνέντευξη το 1986. «Νομίζω πως
αυτό συνέβη κυρίως επειδή είμαστε ζωντανοί εδώ και επτά χρόνια
και έχουμε επιτύχει κάποια πράγματα». Ο Σάντερς πράγματι έχει
κρατήσει τον σοσιαλισμό ζωντανό σαν ρεαλιστική πολιτική
πρόταση. Το ερώτημα για τον αναπτυσσόμενο αμερικάνικο αριστερό
κίνημα είναι εάν αυτή η εκδοχή του δημοκρατικού σοσιαλισμού
που ο Μπέρνι Σάντερς διαμόρφωσε πρώτος στο Βερμόντ, μπορεί να
επιβιώσει και χωρίς τον Μπέρνι Σάντερς.
Το Κόμμα των Πολιτών, ήταν μία από τις αριστερές ομαδοποιήσεις
που σταδιακά στελεχωνόταν από πρώην μέλη του παλιού κόμματους
του Σάντερς, του LUP, στο οποίο είχε ενταχθεί το 1971, αφότου
μετακόμισε στην Πολιτεία το 1968. Το Βερμόντ, παρά το γεγονός
πως αποτελούσε προπύργιο των Ρεπουμπλικάνων, περνούσε μία
δημογραφική και πολιτισμική μεταβολή κατά τις δεκαετίες του
1960 και 1970, η οποία έδινε χώρο σε πιο ριζοσπαστικά πολιτικά
κινήματα στο απόγειο των διαδηλώσεων κατά του πολέμου του
Βιετνάμ.
Ό,τι θεωρούνταν ριζοσπαστικό τότε, μπορεί κατά κάποιο τρόπο,
να φαίνεται πολύ οικείο στους φιλελεύθερους των αστικών
κέντρων και τους κατοίκους της Νέας Υόρκης. «Μία κοινότητα
υποκουλτούρας έχει αναδυθεί στο Βερμόντ, αποτελούμενη από
πρώην κατοίκους πόλεων που επέλεξαν μία ζωή στην ύπαιθρο,
απασχολούμενοι με τους κήπους τους, το κόψιμο ξύλων, το
ζύμωμα, το πλέξιμο, την γιόγκα και την αστρολογία, που
καπνίζουν χόρτο και τρώνε βιολογικά τρόφιμα», έγραψε το 1975
σε μία εργασία ο Μάικλ Παρέντι, μέλος του LUP και ακαδημαϊκός
που απορρίφθηκε για μόνιμη θέση στο Πανεπιστήμιο του Βερμόντ,
εξαιτίας της ριζοσπαστικής του πολιτικής τοποθέτησης.
Αλλά το LUP ήταν, στον πυρήνα του, μία Αριστερή, αντιπολεμική, ανατρεπτική ομαδοποίηση. Ήταν ικανό, όπως έγραψε ο
Παρέντι, να κερδίσει την υποστήριξη «χαμηλόμισθων ανθρώπων της

εργατικής τάξης» και η υποστήριξη αυτή μεταφράζονταν «σε ένα
ποσοστό της τάξης του 25%» στις φτωχογειτονιές του
Μπέρλινγκτον. Το 1974, στο απόγειο της επιρροής του κόμματος,
κατέβασε 43 υποψήφιους σε τοπικό και πανεθνικό επίπεδο,
παίρνοντας ποσοστά ανάμεσα στο 5 και το 7%. Κατάφερε μάλιστα
να αποσπάσει και ορισμένους ντόπιους συνδικαλιστές από την
παραδοσιακή τους συμπόρευση με το Κόμμα των Δημοκρατικών, και
κατάφερε μάλιστα να πείσει έναν συνδικαλιστή, κατά την
επιθυμία του Σάντερς, να κατέβει υποψήφιος για την θέση του
Αντικυβερνήτη.[1]
Οι εκλογές του 1974, δήλωσε ο Σάντερς στην Boston Globe,
«έδειξαν πως η πλειοψηφία των ψήφων μας ήρθαν από τον
εργαζόμενο κόσμο.. Μας δίνουν κάποια νομιμοποίηση και δείχνουν
πως δεν είμαστε απλά ένα “χίπικο” κόμμα». Ο Σάντερς ήδη
αντιλαμβανόταν πως παρά την φήμη του LUP ως ριζοσπαστικού
(φήμη που ακολουθούσε και τον ίδιο: στις ίδιες εκλογές είχε
προτείνει την κατάργηση της CIA) οι αποκαλούμενοι χίπιδες δεν
θα βρίσκονταν ποτέ στο κέντρο του δικού του συνασπισμού.
Αντιθέτως, η θέση αυτή ήταν φυλαγμένη για τον «κόσμο της
εργασίας».
Μετά από μία αποτυχημένη καμπάνια για το αξίωμα του Κυβερνήτη
δύο χρόνια μετά, ο Σάντερς εγκατέλειψε το κόμμα, θρηνολογώντας
για την αναποτελεσματικότητά του. «Είχε εκνευριστεί, καθώς το
κόμμα δεν αναπτύσσονταν, ενώ υπήρχαν άνθρωποι εντός αυτού που
δεν είχαν αίσθηση της πολιτικής πρακτικής», δηλώνει ο Τέρι
Μπουρίσιους, τοπικός πολιτικός ακτιβιστής που θα υπηρετούσε
στο σώμα που ήταν γνωστό τότε σαν Συμβούλιο των Γηραιών [εφ’
εξής Δημοτικό Συμβούλιο] του Μπέρλνγκτον, την εποχή που ο
Σάντερς ήταν δήμαρχος.[2] Αναφερόταν σε ακτιβιστές όπως ο
Πήτερ Νταιαμοντστόουν, συνιδρυτή του κόμματος που προωθούσε
την απόδοση δικαιώματος ψήφου στα παιδιά ανάμεσα σε άλλες
ουτοπικές
σταυροφορίες.
«Ο
Μπέρνι
έλεγε
‘Βάλτε
προτεραιότητες’», καταλήγει ο Μπουρίσιους.
Ήταν η τελευταία φορά που ο Σάντερς θα ήταν μέλος κάποιου
κόμματος.

«Η στάση του Σάντερς ήταν πάντα πως δεν ήθελε αυτόκλητους,
μεσοαστούς, απόφοιτους κολλεγίων που είχαν ελεύθερο χρόνο για
να γράφουν άρθρα και να πηγαίνουν σε συναντήσεις, να του
υποδεικνύουν ποια είναι η σωστή τακτική στο τάδε ή το δείνα
θέμα», συνεχίζει ο Μπουρίσιους, «Αν δεν είναι άτομα της
εργατικής τάξης και δεν έχουν μία χαμαλοδουλειά 9-5 για να
καταλαβαίνουν πως είναι αυτό», δεν τον ενδιαφέρουν. «Δεν
χρησιμοποιούσε τον όρο ‘ακτιβιστής’ ακριβώς με υποτιμητικό
τρόπο, αλλά σχεδόν», προσθέτει ο Μπουρίσιους.
Την επόμενη χρονιά, ο Νταιαμοντστόουν είπε σε μία συνέντευξη
πως τώρα που ο Σάντερς και άλλα δημοφιλή στελέχη εγκατέλειψαν
το κόμμα, το LUP δεν μπορεί «να αντιμετωπίζεται πια σαν Fan
Club». Τώρα, υποστήριζε, «είμαστε ένα πραγματικό πολιτικό
κόμμα». Ο ίδιος συνέχισε να θέτει υποψηφιότητα για αξιώματα
στο Βερμόντ, αδυνατώντας να συγκεντρώσει ποσοστά άνω του 8% σε
πολιτειακό επίπεδο ενώ έχασε κάμποσες φορές από τον Σάντερς σε
εκλογές για το Κογκρέσο κατά την περίοδο 1990 – 2012.
Δεν ήταν ο Σάντερς αυτός που πρώτος συνειδητοποίησε τις
δυνατότητες μίας ανεξάρτητης υποψηφιότητας στο Μπέρλινγκτον το
1981. Αντιθέτως, συμμετείχε στις εκλογές κυρίως εξαιτίας των
προτροπών ενός εκ των στενότερών του φίλων, ενός Ορθόδοξου
Εβραίου ακαδημαϊκού από το Πανεπιστήμιο του Βερμόντ, ονόματι
Ρίτσαρντ Σούγκαρμαν. Οι δυο τους πήγαν στο δικαστικό γραφείο
του Μπέρλινγκτον και μελέτησαν εξονυχιστικά το σκονισμένο
ντοσιέ με τα αποτελέσματα των εκλογών του 1976 για το αξίωμα
του Κυβερνήτη, στις οποίες ο Σάντερς είχε ηττηθεί λαμβάνοντας
ένα πενιχρό 6%. «Μου έδειξε μία ενδελεχή ανάλυση των εκλογικών
αποτελεσμάτων» έγραψε ο Σάντερς στα απομνημονεύματά του, με
τίτλο Outsider in the House (που πρόσφατα επανεκδόθηκαν ως
Outsider in the White House). «Αν και είχα συγκεντρώσει ένα
ποσοστό μόλις 6% των ψήφων σε πολιτειακό επίπεδο, στο
Μπέρλινγκτον αυτό έφτασε το 12% και στις δύο εργατικές
γειτονιές το ποσοστό ξεπέρασε το 16%».
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δημοκρατικού σοσιαλισμού του 20 ο υ αιώνα που εκπροσωπεί ο
Σάντερς: μία βάση ψηφοφόρων από την εργατική τάξη, γύρω από
την οποία μπορούν να συγκεντρωθούν κι άλλα στρώματα του
εκλογικού σώματος. «Μέχρι την ημέρα των εκλογών», γράφει ο
Σάντερς, «είχαμε συσπειρώσει επιφανή πρόσωπα των φτωχών
κοινοτήτων, καθηγητές κολλεγίων, το συνδικάτο των αστυνομικών
του Μπέρλινγκτον, οικολόγους και συντηρητικούς ιδιοκτήτες
ακινήτων που ανησυχούσαν για την αύξηση των φόρων ακίνητης
περιουσίας».
Εκείνη την εποχή, το Κόμμα των Πολιτών του Γκούμα έμοιαζε η
πιο λογική εναλλακτική απέναντι στα παραδοσιακά κόμματα στο
Βερμόντ και ειδικά στο Μπέρλινγκτον. Ο επιστήμονας Μπάρι
Κόμονερ, που είχε γίνει γνωστός εξαιτίας των προειδοποιήσεων
του σχετικά με τους κινδύνους που απορρέουν από τις πυρηνικές
δοκιμές, κατέβηκε ως υποψήφιος Πρόεδρος υποστηριζόμενος από το
κόμμα σαν κύριος εκφραστής της οικολογικής διαμαρτυρίας και
μπορούσε να συγκεντρώσει υποστήριξη γύρω από το κίνημα. «Πολύς
κόσμος από την Αριστερά συσπειρώθηκε στο Κόμμα των Πολιτών»,
λέει ο Μπουρίσιους, ο οποίος έγινε ένας από τους δύο συμμάχους
του Σάντερς στο Δημοτικό Συμβούλιο. «Υπήρχαν κάποια άτομα που
ήταν παλιοί πολιτικοί καθοδηγητές κι ήταν εξοργισμένοι με τους
Δημοκρατικούς κι εν πολλοίς με το Δημοκρατικό Κόμμα και ήταν
κατά βάση αριστεροί».
Αλλά οι προεδρικές εκλογές του 1980 είχαν τραυματίσει το Κόμμα
των Πολιτών, το οποίο είχε καταφέρει να λάβει ψήφους μόνο σε
30 πολιτείες και είχε μείνει πολύ πίσω σε σχέση με την
ανεξάρτητη υποψηφιότητα του Τζον Άντερσον. Τελικά το κόμμα
άρχισε να φυλλοροεί και τα μέλη του στο Μπέρλινγκτον
συμμετείχαν στον Προοδευτικό Συνασπισμό του Σάντερς, την ομάδα
των ανεξάρτητων αριστερών που συμμετείχαν στην διακυβέρνηση
της πόλης όσο ο Σάντερς και ο διάδοχός του κατείχαν το αξίωμα
στο Μπέρλινγκτον.
Από την στιγμή που ο Μπέρνι κέρδισε τις εκλογές του 1981 για
την θέση του δημάρχου, γρήγορα απέκτησε μία διπλή ταυτότητα.

Από την μία ήταν αυτός ο σοσιαλιστής με την ατημέλητη κώμη που
κέρδισε δυσανάλογη δημοσιότητα σε σχέση με ό,τι θα περίμενε
κάποιος για τον δήμαρχο μίας πόλης με πληθυσμό 38,000
κατοίκων. Από την άλλη ήταν o σκληροτράχηλος τοπικός
αξιωματούχος, που στην αρχή της καριέρας του περιοριζόταν
συνεχώς από ένα Δημοτικό Συμβούλιο ελεγχόμενο κατά βάση από
τους Ρεπουμπλικάνους και τους Δημοκρατικούς, το οποίο δεν είχε
καμία διάθεση να βοηθήσει τον Σάντερς να επανεκλεγεί. Το
Συμβούλιο μετά βίας τον άφηνε να κάνει διορισμούς, πόσο μάλλον
να καταλάβει τα μέσα παραγωγής.
Ο Σάντερς ποτέ δεν απομακρύνθηκε στην πραγματικότητα από τον
ριζοσπαστισμό του LUP – αυτό ήταν άλλωστε που τον ξεχώριζε από
άλλους πιθανούς αριστερούς που θα μπορούσαν να κερδίσουν το
αξίωμα. Ταυτόχρονα ωστόσο, δεν ανέπτυσσε ιδιαίτερα την φύση
των σοσιαλιστικών του πεποιθήσεων – μία πολιτική στάση που
συνέχισε να χαρακτηρίζει την κατοπινή του πολιτική καριέρα.
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«αποστασιοποιήθηκα από τον αυτοπροσδιορισμό μου ως σοσιαλιστή
γιατί δεν ήθελα να περάσω την μισή μου ζωή εξηγώντας ότι δεν
πίστευα στην Σοβιετική Ένωση ή στα στρατόπεδα συγκέντρωσης».
Πρόσθετε πως, «Δεν μας παίρνει, όποια κι αν είναι τα προσωπικά
μου συναισθήματα για αυτό, να κηρύξουμε τον πόλεμο στην
επιχειρηματική κοινότητα».
Ωστόσο, γνώριζε πολύ καλά πόσο μυθιστορηματική ήταν η νίκη
του, ειδικά όταν αυτή ερχόταν τόσο κοντά χρονικά με την
ορκωμοσία του Ρήγκαν. «Το Μπέρλινγκτον θα τεθεί στο επίκεντρο
επειδή η χώρα επέλεξε μία συγκεκριμένη κατεύθυνση και εμείς
την αντίθετη», δήλωσε ο Σάντερς στους New York Times. «Ο
κόσμος θα πληρώνει 10 δολάρια το εισιτήριο για να δει το
φρικιό δήμαρχο του Μπέρλινγκτον και ό,τι κάνουμε μπορεί να
έχει αντίκτυπο».
Το ρήγμα ανάμεσα στον συνασπισμό του Σάντερς και την
διεθνιστική Αριστερά καθώς και το καθημερινό του στυλ
διακυβέρνησης έγιναν μόνιμο θέμα της κάλυψής του από τα Μέσα.

Ένας κάτοικος του Βερμόντ δήλωσε στην Hartford Courant μετά
την πρώτη του επανεκλογή το 1983, πως «Μιλάει [εν. ο Σάντερς]
για το Ελ Σαλβαδόρ, αλλά απλώς διοικεί την πόλη». Με άλλα
λόγια, ο Σάντερς δεν εγκατέλειψε τις σοσιαλιστικές του
αναφορές, αλλά επίσης δεν τις θεωρούσε αυτές πάντα χρήσιμες
για την καθημερινή του δουλειά.
Δήλωσε στην Courant πως αυτό που τον απασχολούσε ήταν ότι «η
μισή Γερουσία των ΗΠΑ αποτελείται από εκατομμυριούχους και οι
μισές από τις σημαντικότερες αποφάσεις σχετικά με την χώρα
λαμβάνονται από τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις». Αλλά
υποστήριξε, «Τι σημαίνει αυτό για το Μπέρλινγκτον; Όχι και
πολλά πράγματα». Αντίθετα ήταν πρόθυμος να θέσει υπό συζήτηση
την διοίκηση της πόλης με όρους μάνατζμεντ. Αυτό σήμαινε να
θέσει υπό διαπραγμάτευση συμβόλαια, να δημιουργήσει πλεόνασμα
1,9 εκατομμυρίων δολαρίων και να βελτιώσει την οικονομική
διαχείριση της πόλης, ώστε να κερδίσει μεγαλύτερα επιτόκια για
τις καταθέσεις του δήμου.
Φυσικά είναι πανεύκολο να διοικείς μία πόλη αποτελεσματικά ενώ
δείχνεις της αλληλεγγύη σου στην Αριστερά της Κεντρικής
Αμερικής, ό,τι και να λέει το Δημοτικό Συμβούλιο. Το να το
κάνει αυτό ο Σάντερς ενώ παράλληλα στέκεται αλληλέγγυος με
τους συνδικαλισμένους εργάτες σε μία βιομηχανία όπλων, αυτό
είναι μία τελείως διαφορετική υπόθεση.
Το αντιπολεμικό κίνημα είχε πεθάνει μετά το τέλος της
αμερικανικής παρέμβασης στο Βιετνάμ, αλλά πολλοί αριστεροί
επανενεργοποιήθηκαν κατά την δεκαετία του ’80 εξαιτίας της
υποστήριξης των ΗΠΑ σε δεξιά καθεστώτα και παραστρατιωτικές
ομάδες στην Κεντρική Αμερική. Ο Σάντερς δεν αποτελούσε
εξαίρεση. Η Κεντρική Αμερική ήταν στην καρδιά των προσπαθειών
του ώστε να χαράξει η μικρή πόλη που διοικούσε την δική της
εξωτερική πολιτική. Κατάληξη αυτών των προσπαθειών η επίσκεψη
του Σάντερς στην Νικαράγουα και η συνάντησή του με τον ισχυρό
αριστερό Πρόεδρο Ντάνιελ Ορτέγκα το 1985.
Σύντομα μετά την επανεκλογή του το 1983 ωστόσο, η αφοσίωση

του Σάντερς σε μια φιλειρηνική, αντιιμπεριαλιστική εξωτερική
πολιτική και η δέσμευση του απέναντι στους εργάτες του
Μπέρλινγκτον ήρθαν σε σύγκρουση.
Αν και γνωστό για την αγροτική παραγωγή χαμηλής κλίμακας και
τους καταπράσινους του λόφους, το Βερμόντ ήταν μία Πολιτεία
που απορροφούσε τα μεγαλύτερα συμβόλαια του Υπουργείου Εθνικής
Άμυνας στις αρχές της δεκαετίας του ’80, εξαιτίας της
παραγωγής των όπλων Gatling στις εγκαταστάσεις της General
Electric στο Μπέρλινγκτον.
Εκείνο το καλοκαίρι, μια ομάδα ακτιβιστών συναντήθηκε με τον
Σάντερς και του ανακοίνωσαν το σχέδιο τους να αποκλείσουν την
είσοδο του εργοστασίου της General Electric στο Μπέρλινγκτον.
Ο Σάντερς εκνευρίστηκε μαζί τους, γράφει ο Γκούμα στο βιβλίο
του με τίτλο, The People’s Republic: Vermont and the Sanders
Revolution, επειδή «κατηγορούσαν τους εργάτες» αντί να
επικεντρώσουν την προσοχή τους στα ομοσπονδιακά κέντρα που
σχεδίαζαν την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Ο Σάντερς κατηγόρησε
τους ακτιβιστές πως έριχναν «το φταίξιμο στους εργαζόμενους»,
σύμφωνα με την Burlington Free Press. Φέρεται μάλιστα να
αντιτάχθηκε στην διαμαρτυρία, σε συναντήσεις του με τους
ηγέτες των συνδικαλιστών του εργοστασίου. «Δεν έχουν όλοι την
πολυτέλεια να επιλέξουν που θα δουλέψουν», είπε στην Burligton
Free Press. H θέση του ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με την άνοδο
του αντιπολεμικού κινήματος, ειδικά στο Βερμόντ, όπου 159 από
τις 180 πόλεις είχαν περάσει ψηφίσματα κατά των πυρηνικών.
Ο Σάντερς έμεινε ασυγκίνητος από τα επιχειρήματα των
ακτιβιστών και είπε πως «δεν είχε άλλη επιλογή από το να
διατάξει την σύλληψή τους», σύμφωνα με την μαρτυρία του
Γκούμα. Σύντομα αφότου ξεκίνησε η διαμαρτυρία το πρωινό της
20 ης Ιουνίου, δεκάδες ακτιβιστές συλλήφθηκαν, ενώ, όπως ο
Γκούμα λέει, «ο δήμαρχος παρακολουθούσε από την άκρη του
δρόμου».
Έτσι δημιουργήθηκε ένα ρήγμα ανάμεσα στον Σάντερς και μέρους

των ακτιβιστών υποστηρικτών του. O Σάντερς «έβλεπε σαν
εκλογική του βάση τα συνδικάτα και τους φτωχούς», γράφει ο
Γκούμα. «Η οικονομία του ‘Ψωμιού και Βουτύρου’ έθετε το
πλαίσιο της ανάλυσής του, απωθώντας κεντροπολιτικά ζητήματα
όπως η ειρήνη στο περιθώριο της συζήτησης».
Ένα από τους ακτιβιστές που οργάνωσαν την παρέμβαση στο
εργοστάσιο ήταν και ο γεννημένος στο Μπρονξ, αναρχικός και
θεωρητικός της κοινωνικής οικολογίας, Μάρρεϋ Μπούκτσιν.
Πρόσφατα είχε παραιτηθεί από την θέση του ως καθηγητής στο
Κολλέγιο Ραμάπο του Νιού Τζέρσευ, γεγονός που του επέτρεψε να
εγκατασταθεί μόνιμα στο Βερμόντ και να ασχοληθεί με το γράψιμο
και την διαπαιδαγώγηση των ακτιβιστών και των συνοδοιπόρων που
είχαν συσπειρωθεί γύρω από αυτόν.
Όταν ο Σάντερς εκλέχθηκε πρώτη φορά δήμαρχος, ο Μπούκτσιν είχε
ενθουσιαστεί. Μάλιστα έκανε λόγο για τις «δέκα ψήφους
αναρχικών» που έδωσαν την νίκη στον Σάντερς, σύμφωνα με μία
βιογραφία του, που έγραψε η συντρόφισσα και μαθήτριά του
Τζάνετ Μπιέλ. O Μπούκτσιν είδε στον Σάντερς την προοπτική ενός
κινήματος το οποίο θα μπορούσε να συγχωνεύσει τις αναρχικές
του ιδέες περί μη-κυριαρχίας με την πίστη του στην αναγκαία
κοινωνικότητα του ανθρώπινου είδους, που τελικά θα κατέληγαν
στην δημιουργία ενός μοντέλου διακυβέρνησης, βασισμένου σε
συνελεύσεις των κατοίκων της πόλης.
Αλλά οι δύο αριστεροί μεταρρυθμιστές σύντομα ήρθαν σε
σύγκρουση, όχι μόνο για το ζήτημα των παρεμβάσεων στην GE,
αλλά επίσης εξαιτίας της υποστήριξης του Σάντερς στα σχέδια
επιχειρηματιών για την εκμετάλλευση της παρόχθιας ζώνης του
Μπέρλινγκτον, σχέδιο που μπήκε μπροστά το 1985. Ο Σάντερς
παλαιότερα είχε αγωνιστεί ενάντια σε ένα αντίστοιχο
αναπτυξιακό σχέδιο για την παρόχθια ζώνη κι έτσι, αυτό που
έμοιαζε με μεταστροφή του πάνω στο ζήτημα πυροδότησε την
σκληρότερη εξ αριστερών κριτική της θητείας του.
Οι επικριτές του Σάντερς δημιούργησαν μία ομάδα διαμαρτυρίας
ενάντια στο σχέδιο – ανάμεσα στους ηγέτες του ήταν η πρώην

σύζυγος του Μπούκτσιν, η Μπέα, και η Σάντρα Μπαίρντ πρώην
μέλος του LUP. Ένα από τα σλόγκαν τους – Η παρόχθια ζώνη μας
δεν πωλείται! – αντηχούσε το σλόγκαν της επαναστατικής
καμπάνιας του ίδιου του Σάντερς: Το Μπέρλινγκτον δεν πωλείται!
Καθώς η έκδοση ομολόγων για την χρηματοδότηση του έργου
καταψηφίστηκε, ο Μπούκτσιν επέκρινε τον Σάντερς για
«συνδιαλλαγή με τα επιχειρηματικά συμφέροντα». Οι αριστεροί
ακτιβιστές ήταν σε διάσταση με τον Σάντερς από νωρίτερα, για
ζητήματα όπως οι εγκαταστάσεις της GE, αλλά η έκδοση ομολόγων
ήταν η πρώτη φορά που ο Σάντερς έχασε μία μάχη απέναντι σε
δυνάμεις προερχόμενες από τα αριστερά του – μόνο σε μία
εκλογική περιφέρεια, ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικάνους
υπερψηφίστηκε το σχέδιο. (Σήμερα η παρόχθια ζώνη φιλοξενεί ένα
μεγάλο πάρκο κι έναν ποδηλατόδρομο. Εκεί ξεκίνησε ο Σάντερς
την καμπάνια του για τις εκλογές του 2016.)
Ένα χρόνο αργότερα ο Μπούκτσιν εξέφρασε δημόσια τις διαφωνίες
του με τον Σάντερς με ένα καυστικό και ανελέητο άρθρο στο
Socialist Review, το οποίο και απέκτησε ιδιαίτερη αξία στο
διαδίκτυο σαν σημείο αναφοράς για την εξ αριστερών
αντιπολίτευση προς τον Σάντερς.
Αν ο Σάντερς ήταν «Σοσιαλιστής» υποστηρίζει ο Μπούκτσιν, είναι
ο τύπος «που η προτίμησή του για τον ‘ρεαλισμό’ έναντι των
ιδανικών, του έχει δημιουργήσει κακή φήμη ακόμη και ανάμεσα
στους στενότερους συνεργάτες του στο Δημαρχείο». Ο Σάντερς δεν
διακατέχεται μόνο από «γνωστή παράνοια και τάσεις απομόνωσης»,
συνεχίζει ο Μπούκτσιν, αλλά είναι επίσης «ένας κεντρώος, που
τον ενδιαφέρει περισσότερο να συγκεντρώσει μεγαλύτερη εξουσία
στο γραφείο του δημάρχου παρά να την μοιραστεί με τον κόσμο».
Επιπροσθέτως ο Μπούκτσιν, προβλέποντας το ύφος της κριτικής
που σήμερα δέχεται ο Σάντερς, θεωρούσε τις ιδέες του δεύτερου
απαρχαιωμένες, μία αναδίπλωση στον ριζοσπαστισμό του 19ου και
του πρώιμου 20 ο υ αιώνα, που έβαζε στο επίκεντρό του τους
βιομηχανικούς εργάτες.

O Σάντερς, έγραφε ο Μπούκτσιν, είχε μία μεσοπολεμική πίστη
στην τεχνολογική πρόοδο, την αποτελεσματικότητα των
επιχειρήσεων και μία αφελή προσκόλληση στα οφέλη της
«ανάπτυξης».
Ο Σάντερς θα απέρριπτε τις «δημοκρατικές διαδικασίες» σαν
«δευτερεύουσες σε σχέση με τα γεμάτα στομάχια», ενώ «το
προσγειωμένο προλεταριάτο εξυμνείται σε σχέση με τους
‘θηλυπρεπείς’ διανοούμενους, και περιβαλλοντικά, φεμινιστικά
και
κοινοτικά
ζητήματα
θεωρούνται
μικροαστικές
υπερευαισθησίες σε σχέση με τις υλικές ανάγκες του
‘εργαζόμενου κόσμου’».
«Η τραγωδία είναι πως ο Σάντερς δεν έζησε την περίοδο
1870-1940», συνεχίζει ο Μπούκτσιν, «και το παράδοξο που
εκπροσωπεί είναι το εξής: Πως ένα σύνολο ιδεών που πριν μισό
αιώνα έμοιαζε τόσο επαναστατικό, φαίνεται τόσο συντηρητικό
σήμερα;»
Το περιφρονητικό, πικρόχολο ύφος του άρθρου του Μπούκτσιν
μπορεί εύκολα να ερμηνευθεί υπό το πρίσμα της απογοήτευσης, ως
μοιρολόι – αλλά επίσης και ως προειδοποίηση, πως αν οι
αριστεροί στις ΗΠΑ σκόπευαν να υποστηρίξουν κάποιον Νεοϋορκέζο
μέτοικο στο Μπέρλινγκτον, αυτός θα έπρεπε να είναι ο
μουστακαλής [sic] αναρχικός και όχι o γυαλάκιας [sic]
σοσιαλιστής. Ο Μπούκτσιν έμοιαζε να πιστεύει πως μπορούσε να
πείσει τους αριστερούς, πως ο Ντεμπσιανός[3] και
επικεντρωμένος στους εργάτες σοσιαλισμός ήταν ένα διανοητικό,
πολιτικό και ηθικό αδιέξοδο και πως έτσι θα μπορούσε να
εισάγει την δική του, συζευγμένη με την οικολογία, εκδοχή του
αναρχισμού.
Οι συνοδοιπόροι του Μπούκτσιν δοκίμασαν τις δικές τους
δυνάμεις στις εκλογικές μάχες, κατεβαίνοντας στις εκλογές ως
Πράσινοι του Μπέρλνγκτον για θέσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και
κατεβάζοντας δικό τους υποψήφιο δήμαρχο το 1989.
Η υπό διαμόρφωση ιδέες του Μπούκτσιν περί «ελευθεριακού

δημοτισμού», γράφει η μαθήτριά του Μπιέλ, υποτίθεται πως θα
απέφευγαν τους επικίνδυνους συμβιβασμούς των συμβατικών τρόπων
άσκησης πολιτικής, χωρίς να εγκαταλείψουν τις πιθανότητες να
επιτευχθεί μία διαρκής και συλλογική αλλαγή.
Σε μία χαλαρή συζήτηση-συνέντευξη το 1985, ο Μπούκτσιν δήλωσε
πως «τον απασχολούσε η ανάπτυξη τοπικών θεσμών – συνελεύσεων
γειτονιάς, συμβουλίων που θα μπορούσαν να ασκήσουν δυναμική
αντιπολίτευση στην κεντρική εξουσία». Έλεγε πως το όραμα του
για την πολιτική ερχόταν σε αντίθεση με την τέχνη της
διαχείρισης του κράτους, την οποία περιέγραφε σαν «να
λειτουργείς σαν κόμμα εντός του κράτους με το βλέμμα στραμμένο
στην απόκτηση του ελέγχου αυτού». Οι πολιτικές του θέσεις
προέρχονταν από μία «έννοια της Πόλης [η ελληνική λέξη
χρησιμοποιείται και στο πρωτότυπο] και της κοινότητας, που θα
είναι αποκεντρωμένη, ομόσπονδη, βασισμένη στην κυκλικότητα και
την πλήρωση των αξιωμάτων μέσω κλήρωσης όπου καλώς εχόντων των
πραγμάτων θα επιτυγχανόταν ο μέγιστος βαθμός συμφωνίας – όπου
και τελικά έχεις ένα ενεργό σώμα πολιτών που διαχειρίζεται τις
υποθέσεις του».
Αν ο λειψός σοσιαλισμός του Σάντερς ήταν μία αποτυχία, ίσως οι
Πράσινοι του Μπούκτσιν θα μπορούσαν, γράφει η Μπιέλ, «να
δημιουργήσουν μία δημοκρατική Αριστερά: τοπικά, ώστε να
καθιερώσουν την δημοκρατία της Νέας Αγγλίας σαν υπόδειγμα για
τους Πράσινους της υπόλοιπης πολιτείας και πανεθνικά να
πυροδοτήσουν ένα αποκεντρωμένο και από τα κάτω, πράσινο κίνημα
το οποίο θα μπορούσε να εξαπλωθεί σε όλη τη χώρα».
Οι Πράσινοι κατέβασαν σαν υποψήφια δημοτική σύμβουλο την πρώην
σύζυγο και επί σειρά ετών φίλη του Μπούκτσιν, την Μπέα στις
εκλογές του 1987. Αν και έλαβε ένα ποσοστό πάνω από 20%,
έχασε.
Όταν ο Σάντερς ανακοίνωσε πως δεν θα έθετε υποψηφιότητα για
δήμαρχος το 1989, οι Πράσινοι είδαν την ευκαιρία να αναλάβουν
τον – στα μάτια τους – βαριά τραυματισμένο Προοδευτικό
Συνασπισμό του Μπέρλινγκτον, τώρα που αποστερήθηκε την

παρουσία της δημοφιλέστερης φιγούρας του. Μαζί με δύο
υποψήφιους για το δημοτικό συμβούλιο, κατέβασαν σαν υποψήφιο
δήμαρχο την Μπαίρντ, την φεμινίστρια δικηγόρο που βοήθησε στην
οργάνωση του κινήματος κατά της ανάπλασης της παρόχθιας ζώνης.
«Πιστεύαμε πως ήταν η ευκαιρία μας να ισχυροποιήσουμε μία
πραγματική πράσινη Αριστερά στην πόλη», λέει η Μπιέλ,
περιγράφοντας μία προεκλογική εκστρατεία που ήταν σχεδόν
πανομοιότυπη με αυτή του Σάντερς το 1981. Μάλιστα τράβηξε την
προσοχή της Newsweek, η οποία μετέφερε την άποψη του
Μπούκτσιν, ο οποίος περιγράφοντας τα αναπτυξιακά σχέδια του
Προοδευτικού Συνασπισμού, σχολίαζε πως αυτά «είναι προοδευτικά
μόνο αν είσαι Μαρξιστής της δεκαετίας του ‘30». Οι Πράσινοι
έκαναν λόγο για περισσότερες αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες και
συμμετοχή των πολιτών στην διακυβέρνηση. απαιτούσαν έλεγχο των
ενοικίων κι έβαλλαν εναντίον των αναπτυξιακών πλάνων για την
παρόχθια ζώνη.
Για τον Προοδευτικό Συνασπισμό οι Πράσινοι ήταν «αδιάλλακτοι»,
γράφει η Μπιέλ. Ο Γκούμα γράφει πως οι Πράσινοι «θεωρούσαν
τους εαυτούς τους ως το μόνο απομεινάρι της συνειδητής
Αριστεράς», και πως η σκληρή κριτική τους στον Προοδευτικό
Συνασπισμό «δημιουργούσε την εντύπωση πως δεν έβλεπαν διαφορές
ανάμεσα στους Προοδευτικούς και τους Ρεπουμπλικάνους».
Η Μπαίρντ, όπως και ο Σάντερς την εποχή που συμμετείχε στο
LUP, θα μάζευε ένα μικρό ποσοστό στις εκλογές. Τελικά θήτευσε
στο νομοθετικό σώμα της Πολιτείας σαν μέλος των Δημοκρατικών.
Η πραγματική καταστροφή για τους Πράσινους ήρθε την επόμενη
χρονιά, σε εκλογές για μία θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αφού
ένας Δημοκρατικός επιβλήθηκε ενός εν ενεργεία συμβούλου των
Προοδευτικών, οι Πράσινοι του Μπέρλινγκτον ανακοίνωσαν πως ο
υποψήφιος τους, ο Στήβεν Σήχαϊ, είχε συνεννοηθεί με τον
Δημοκρατικό κι είχαν προσυμφωνήσει τις ερωτήσεις που θα έκανε
ο ένας στον άλλον σε ένα debate που στόχο είχε να τους δώσει
χώρο να αναπτύξουν τις θέσεις τους. Αν και ο Σήχαϊ πήρε μόνο
37 ψήφους, αυτοί υπερκάλυπταν την διαφορά των 25 που

εξασφάλισαν την νίκη του Δημοκρατικού υποψηφίου έναντι του
Έρχαρτ Μάνκε των Προοδευτικών.
«Πιστεύω πως το εκλογικό αποτέλεσμα αλλοιώθηκε», δήλωσε ο
Μπούκτσιν σε ανακοίνωσή του στην Burlington Free Press,
«πολιτικοί μου έχουν πει επανειλημμένα πως έτσι παίζεται το
παιχνίδι. Αν ισχύει αυτό, τότε αυτό το παιχνίδι δεν είναι το
δικό μου παιχνίδι και σίγουρα δεν θα έπρεπε να είναι το
παιχνίδι των Πράσινων».
Ήταν πολιτικαντισμός στην πιο φτηνή του εκδοχή και ο Μπούκτσιν
ένιωσε βαθιά ντροπή, γράφει η Μπιέλ. Ο παλαίμαχος αναρχικός
πλησίασε τον Μάνκε σε μία δημόσια συνέλευση: «Όλη μου την ζωή
δούλεψα για μία νέα προσέγγιση της πολιτικής», θυμάται η Μπιέλ
να του λέει, «για μία ηθική πολιτική. Κάποιοι άνθρωποι από την
συλλογικότητα μου συμπεριφέρθηκαν ανήθικα και γι’ αυτό
απολογούμαι. Αν τέτοια συμπεριφορά πηγάζει από το έργο μου, αν
αυτή είναι η κατάληξη του έργου μου, τότε η ζωή μου ήταν
μάταιη».
Αν και ο Σάντερς δεν συνδέθηκε ποτέ με τέτοια τεχνάσματα,
προέβη σε συνεργασίες και συμβιβασμούς που επέσυραν δριμεία
κριτική και την αποκήρυξή του από την απαιτητική πτέρυγα στα
αριστερά του. Ο Νταϊαμοντστόουν των αποκάλεσε «Κούισλιγκ» όταν
ο Σάντερς υποστήριξε το Γουόλτερ Μοντάλ για Πρόεδρο το 1984. Ο
Παρέντι ήρε την υποστήριξή του προς το πρόσωπό του για το θέμα
της επέμβασης στην Γιουγκοσλαβία. Και κάποια μέλη της ίδιας
του της κυβέρνησης συμμετείχαν σε παρεμβάσεις στο εργοστάσιο
της GE. Για χρόνια καλούσε στην δημιουργία Τρίτου Κόμματος,
μόνο και μόνο για να διεκδικήσει το χρίσμα των Δημοκρατικών
ενώ κράτησε τις αποστάσεις του από το Προοδευτικό Κόμμα του
Βερμόντ.
Αλλά ακριβώς επειδή δεν είναι σχολαστικός διανοούμενος ή
θεωρητικός, όλες αυτές οι μεταλλάξεις δεν βάρυναν την
συνείδησή του. Με άλλα λόγια, είναι απλώς ένας πολιτικός,
όπως παρατήρησε ο Γκούμα σε εκείνη την καφετέρια στο
Μπέρλινγκτον, τόσο χρόνια πριν. Και κερδίζει.

Οι Πράσινοι αντίθετα εξατμίστηκαν σαν πολιτική δύναμη στο
Μπέρλινγκτον. Μετά την κατάρρευσή τους, το πολιτικό σύμπαν του
Μπούκτσιν γινόταν όλο και μικρότερο. Ήταν εξαντλημένος και
απομονωμένος εξαιτίας της μακράς και σκληρής διαμάχης του με
ριζοσπάστες της «βαθιάς οικολογίας» εντός του οικολογικού
κινήματος των ΗΠΑ. Το Κόμμα των Πράσινων θα εξελισσόταν σε ένα
πιο συμβατικό κόμμα, ενώ λίγοι αναρχικοί υιοθέτησαν τις
πολιτικές του θέσεις. Καθηλωμένος σε αναπηρικό καροτσάκι στα
τελευταία χρόνια της ζωής του (πέθανε το 2006), ο Μπούκτσιν
εξομολογήθηκε στον επί σειρά ετών ακτιβιστή και πρώην δικηγόρο
του δήμου Μπέρλινγκτον, Τζην Μπέργκμαν πως, «δεν έχω πια την
δύναμη να αγωνιστώ άλλο».
Η ίδια η Μπιέλ, ενώ επίμονα φρόντισε την κληρονομιά του
Μπούκτσιν, περιέγραφε τον Σάντερς σαν «εκπληκτικό»
γερουσιαστή, ο οποίος «πάλευε επίμονα για λογαριασμό των
καταπιεσμένων».
Αυτό δεν σημαίνει πως το πολιτικό όραμα του Μπούκτσιν πέθανε
κάπου στο Βερμόντ την δεκαετία του ’90. Ενώ ο Σάντερς
υπηρετούσε στο Κογκρέσο, το έργο του Μπούκτσιν βρήκε τον δρόμο
του προς τις τουρκικές φυλακές μέχρι το κελί του ηγέτη του
PKK, του Αμπντουλάχ Οτσαλάν. Έκτοτε το κόμμα αναμορφώθηκε βάση
των ιδεών του Μπούκτσιν. Ο Οτσαλάν, στρατευμένος Μαρξιστής –
Λενινιστής έως τότε, τώρα περιγράφει τις πολιτικές του θέσεις
ως «Δημοκρατικό Συνομοσπονδισμό». Σήμερα, τα ελεγχόμενα από
τους Κούρδους εδάφη της βόρειας Συρίας, κυβερνώνται βάση του
συστήματος του Δημοκρατικού Συνομοσπονδισμού, που αποτελεί την
ερμηνεία των ιδεών του Μπούκτσιν από τον Οτσαλάν. Η περιοχή
είναι επίσης βάση των πλέον δεινών και αφοσιωμένων αντιπάλων
του ISIS στην Συρία. Αν ο Σάντερς κερδίσει τις προεδρικές
εκλογές του 2020, περίπου 40 χρόνια αφότου οι αναρχικοί τον
βοήθησαν να νικήσει στο Μπέρλινγκτον, θα είναι παιχνίδι της
μοίρας: οι δύο εκδοχές «λαϊκής δημοκρατίας» θα είναι και πάλι
σύμμαχοι.
Όταν ο Σάντερς εισήλθε ορμητικά στην κεντρική πολιτική σκηνή
το 2015, οι περισσότεροι φιλελεύθεροι δεν είχαν ιδέα τί να

κάνουν με την περίπτωσή του. Η Χίλαρι Κλίντον και οι
υποστηρικτές της δεν μπορούσαν απλώς να τον απεικονίζουν σαν
έναν ριζοσπάστη ιδεολόγο με ανόητα σχέδια που ήταν αδύνατο να
εφαρμοστούν – όπως αρέσκεται να υποδεικνύει και ο ίδιος ο
Σάντερς, πολλές από τις προτάσεις του είναι αρκετά δημοφιλείς.
Δεν ήταν απλώς απελπιστικά αριστερός, όπως υποστήριζε η
Κλίντον και οι σύμμαχοί της, είχε επίσης απελπιστικά
απαρχαιωμένες θέσεις σε σχέση με του Δημοκρατικούς πάνω στα
ζητήματα του ρατσισμού και του σεξισμού. Ήταν στην καλύτερη
αδιάφορος όσον αφορά συγκεκριμένες δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι μειονότητες και οι γυναίκες και στην
χειρότερη ανοικτά εχθρικός απέναντι σε πολιτικές που δεν έχουν
σχέση με την δική του ταξική, υλιστική προοδευτικότητα.
Η Κλίντον επιτίθονταν στον Σάντερς, χαρακτηρίζοντάς τον ως
υποψήφιο με ατζέντα για «ένα ζήτημα», ενώ η ίδια ήταν «η μόνη
υποψήφια που αφαιρούσε κάθε εμπόδιο προς την πρόοδο». Ή όπως
το έθεσε με ένα σχόλιο, με το οποίο κατάφερε να βρεθεί δεξιά
και αριστερά του Σάντερς: «Αν σπάσουμε τις τράπεζες αύριο..
πως θα έδινε αυτό τέλος στον ρατσισμό;» H πολιτικός που
συνδέθηκε περισσότερο με την μετριοπάθεια των Δημοκρατικών,
που στόχο είχε τις εκλογικές νίκες (πίσω μόνο από τον σύζυγό
της) ενσάρκωνε ταυτόχρονα το φιλελεύθερο κατεστημένο και τον
Μπούκτσιν, με τον Σάντερς εγκλωβισμένο στην μέση, να τα βάζει
με την ανισότητα και το σύστημα υγείας. Για πρώτη φορά μετά
από 30 χρόνια, ο Σάντερς έχασε.
Όπως τελικά έχασε και η Κλίντον, και έχασε ακριβώς στα μέρη
όπου το επίμονο, λαϊκίστικο μήνυμα ίσως να έπιανε περισσότερο:
στην Rust Belt.[4] Η, όχι και τόσο απίθανη, εικασία πως ο
Σάντερς ίσως κέρδιζε τον Τραμπ, μαζί με μια νέα και συμπαγή
βάση ακτιβιστών υποστηρικτών, τον έκανε κατευθείαν φαβορί για
το χρίσμα των Δημοκρατικών για το 2020.
H νέα του εκστρατεία μπορεί να ιδωθεί σαν μία μεγάλη διόρθωση
βάση της κριτικής που τον ήθελε να μην ασχολείται με ζητήματα
ρατσισμού και σεξισμού, ενώ από την άλλη παραμένει
αμετακίνητος σε ζητήματα άσκησης πολιτικής. Το επιτελείο του

είναι πιο διαφοροποιημένο και δεν διστάζει να μιλήσει για την
προσωπική του πορεία, η οποία περιλαμβάνει και την συμμετοχή
του στο κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα, όσο ήταν φοιτητής
στο Σικάγο. Οι δημοσκοπήσεις τον εμφανίζουν δεύτερο και με
διαφορά από τον Τζο Μπάιντεν – ο οποίος συγκεντρώνει την
υποστήριξη των μεγάλων ηλικιών και των Αφρο-Αμερικανών – και
μοιράζεται την υποστήριξη της αριστερής πτέρυγας των
Δημοκρατικών με την Ελίζαμπεθ Γουόρεν, η οποία τον έχει
ξεπεράσει όσον αφορά την παρουσίαση λεπτομερών, προοδευτικών
πολιτικών προτάσεων.
Αλλά ασχέτως του τι θα συμβεί το 2020, ο Σάντερς έχει
ξεχωρίσει από παλαιότερους αριστερούς που προσπάθησαν να
αφήσουν το στίγμα τους στην κεντρική πολιτική σκηνή. Δεν είναι
Νόρμαν Τόμας ή Γκας Χαλ ή Μπάρι Κόμονερ. Δεν είναι ένας
ρομαντικός ηττημένος, ένας υποψήφιος που ζητά ψήφο
διαμαρτυρίας ή που κόβει ψήφους από τους άλλους υποψήφιους.
Παρ΄ όλ’ αυτά δεν είναι επίσης εκφραστής ενός ευρύτερου
κινήματος ή τάσης. Η απόσταση του τόσο από το Δημοκρατικό
Κόμμα όσο και από τις οργανώσεις της Αριστεράς του έδωσε την
ευελιξία να κερδίζει εκλογές εδώ και τέσσερις δεκαετίες. Αλλά
αυτό επίσης σημαίνει πως στον σοσιαλισμό του, είναι μόνος του.
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[1] Lieutenant governor: Η θέση αυτή είναι συνήθως δεύτερη
στην ιεραρχία της Πολιτείας, με την εξουσία της να διαφέρει
από πολιτεία σε πολιτεία. Συνηθισμένο αξίωμα σε περιοχές που

ανήκαν στην Βρετανική Κοινοπολιτεία.
[2] Board of Aldermen: Τοπικό συμβούλιο αιρετών, αντίστοιχο
του δημοτικού συμβουλίου. Η χρήση του όρου “Aldermen” που
κυριολεκτικά μπορεί να μεταφραστεί ως Γηραιός προέρχεται από
την βρετανική πολιτική παράδοση και δεν έχει κάποια σχέση με
ηλικιακά κριτήρια.
[3] Ο Eugene V. Debs (1855-1926) ήταν εξέχον στέλεχος του
αμερικάνικου συνδικαλιστικού κι εργατικού κινήματος και εκ των
ιδρυτών της οργάνωσης Industrial Workers of the World (IWW)
καθώς και υποψήφιος Πρόεδρος με το Σοσιαλιστικό Κόμμα.
[4] Rust Belt: Η ζώνη της σκουριάς. Έτσι αποκαλούνται
συνοπτικά οι περιοχές αυτές γύρω από τις Μεγάλες Λίμνες και τα
Μεσοδυτικά που βίωσαν την αποβιομηχάνιση της δεκαετίας του
’80. Συμπεριλαμβάνει περιοχές της Πολιτείας της Νέας Υόρκης,
του Ιλινόις, του Οχάιο, της Αϊόβα, του Μίσιγκαν, της Ιντιάνα,
της Δυτικής Βιρτζίνια και της Νέας Αγγλίας.

