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Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΗ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ:
ΑΠΟ ΤΗ «ΡΟΖ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ» ΣΤΗΝ «ΑΜΠΩΤΗ»; 

Οι ευρύτατες πολιτικές ανατροπές προς τα δεξιά που έχουν πληθύνει τα τελευταία χρόνο στην 
περιοχή της Λατινικής Αμερικής, έχουν θέσει σε αμφισβήτηση την πολιτική βιωσιμότητα των 
εγχειρημάτων της λεγόμενης «ροζ παλίρροιας»1. Η ανάπτυξη αριστερών πολιτικών στρατηγικών 
σε διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής τη δεκαετία του 2000, η οποία σε πολλές 
περιπτώσεις οδήγησε σε κυβερνητική ανέλιξη, λειτούργησε ως μια παγκόσμιας αναφοράς 
συντονισμένη προσπάθεια να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο πολιτικών απαντήσεων στην κυριαρχία 
του νεοφιλελευθερισμού. Όλα αυτά τα εγχειρήματα, από τις περισσότερο ριζοσπαστικές τους 
εκδοχές ως και τις περισσότερο μετριοπαθείς, βάσισαν την εκλογική τους άνοδο στην ανάπτυξη 
διαφορετικού τύπου δεσμών με πολύμορφα κινήματα βάσης και σε μια προσπάθεια πολιτικής 
έκφρασης των διεκδικήσεων των αποκλεισμένων των λατινοαμερικανικών κοινωνιών. 
Τα πολιτικά προγράμματα των εν λόγω εγχειρημάτων, παρότι κινήθηκαν σε ένα εύρος 
διαφορετικών λογικών αναδιανομής και καταπολέμησης της εγγενούς σε αυτές τις κοινωνίες 
ακραίας φτώχειας και ποικίλων αποκλεισμών, σταδιακά ήρθαν αντιμέτωπα με εξωτερικούς 
και εσωτερικούς περιορισμούς που τα υποχρέωναν, στις περισσότερες των περιπτώσεων, να 
καταφεύγουν σε συμβιβασμούς που υπονόμευαν τα θεμέλια της πολιτικής τους ανόδου. 

Από την άλλη πλευρά, η λατινοαμερικανική Δεξιά, ιστορικά ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική 
των ΗΠΑ στην περιοχή και διαθέτοντας ισχυρότατους μοχλούς πίεσης σε όλα τα πεδία της 
κοινωνικής εξουσίας, αξιοποίησε όλες τις θεσμικές -αλλά και εξωθεσμικές- δυνατότητες που 
μπορούσε να ενεργοποιήσει εντός των δεδομένων πλαισίων της εποχής, για να υπονομεύσει 
τα εγχειρήματα της «ροζ παλίρροιας» και να διαμορφώσει τους όρους για την πολιτική της 
παλινόρθωση. Παραταύτα, θα ήταν ανεπαρκές να ερμηνευθεί η «ροζ άμπωτη» μόνο στη βάση των 
επιθέσεων της Δεξιάς, καθώς αυτές έγιναν επιτυχημένες πατώντας σε αντιφάσεις και αστοχίες 
των αριστερών κυβερνήσεων. Και αυτές οι αντιφάσεις και αστοχίες δεν ήταν μόνο προϊόν των 
περιορισμών που επέβαλε η διεθνής πολιτική οικονομία, αλλά και της απομάκρυνσης των 
αριστερών κυβερνήσεων τόσο από τις πολιτικές προϋποθέσεις της ανόδου τους -δηλαδή τη 
διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου σχέσης της πολιτικής με τα κινήματα και την κοινωνία- όσο 
και από τον στόχο του ριζικού κοινωνικού μετασχηματισμού, ο οποίος έδωσε τη θέση του σε 
πιο ήπια προτάγματα και πιο μετριοπαθείς πρακτικές προοδευτικής διαχείρισης. Δύο δεκαετίες 
μετά την εμφάνιση της «ροζ παλίροιας», η εμπειρία της Λατινικής Αμερικής, πέρα από την 
αυτονόητη σημασία που έχει για τη σύγχρονη Αριστερά, αποτελεί και έναν σημαντικό οδηγό για 
την Αριστερά της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ απευθύνθηκε σε πέντε 
πανεπιστημιακούς, με εξειδίκευση στη μελέτη της λατινοαμερικανικής πολιτικής, αλλά και των 
πολιτικών των εγχειρημάτων της «ροζ παλίρροιας» για να συζητήσει μαζί τους διαφορετικές 
πλευρές των πρόσφατων εξελίξεων.

Δρ. Κώστας Ελευθερίου
Συντονιστής Κύκλου Πολιτικής Ανάλυσης ΕΝΑ

Μάρτιος 2020

1 Με τον όρο «ροζ παλίρροια» έχουν περιγράφει οι αριστερές κυβερνήσεις που προέκυψαν σε διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής από τα τέλη 
της δεκαετίας του 1990 και μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 2010. Οι πλέον εμβληματικές ήταν οι κυβερνήσεις του Ο. Τσάβες στη Βενεζουέλα, του 
ζεύγους Κίρχνερ στην Αργεντινή, των Λούλα και Ν. Ρούσεφ στη Βραζιλία, του Ε. Μοράλες στη Βολιβία, του Ρ. Κορέα στον Ισημερινό και της Μ. 
Μπασελέτ στη Χιλή.
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Η Τζούλια Μπάξτον είναι καθηγήτρια 
Συγκριτικής Πολιτικής στη Σχολή 

Δημόσιας Πολιτικής του Κεντρικού 
Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και Senior 

Research Associate στο Global Drug 
Policy Observatory του Πανεπιστημίου 

του Σουόνσι. Είναι συγγραφέας του βιβλίου 
The Failure of Political Reform in 

Venezuela (επανέκδοση Routledge 2018).

https://people.ceu.edu/julia_buxton
https://people.ceu.edu/unit/spp
https://people.ceu.edu/unit/spp
https://people.ceu.edu/unit/spp
www.swansea.ac.uk/gdpo/team/
www.swansea.ac.uk/gdpo/team/
www.swansea.ac.uk/gdpo/team/
https://www.crcpress.com/The-Failure-of-Political-Reform-in-Venezuela/Buxton/p/book/9781138634626
https://www.crcpress.com/The-Failure-of-Political-Reform-in-Venezuela/Buxton/p/book/9781138634626
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Είμαστε μάρτυρες της αρχής του τέλους αυτού που αποκαλούμε 
«ροζ παλίρροια» (pink tide) στη Λατινική Αμερική;

Η πολιτική στην περιοχή -όπως και στις περισσότερες χώρες- κινείται με τη μορφή 
κύκλων. Έχουμε σίγουρα δει το τέλος της «Ροζ Επανάστασης» να λαμβάνει χώρα στα 
μέσα της δεκαετίας του 2000, στο βαθμό που ορίζουμε τη «Ροζ Επανάσταση» ως ένα 
εγχείρημα κοινωνικής και πολιτικής ολοκλήρωσης, συνεργασίας και σύμπραξης 
σε ένα ημισφαίριο, με στόχο να ενδυναμωθεί η κοινωνική δικαιοσύνη, να μειωθεί 
η ηπειρωτική κυριαρχία των ΗΠΑ και να μοιραστούν τα οφέλη από τον εμπορικό 
πλούτο. Η εκλογή του Μάκρι στην Αργεντινή, του Μπολσονάρο στη Βραζιλία, του 
Πινιέρα στη Χιλή, του Ντούκε στην Κολομβία, του Μορένο στο Εκουαδόρ και του 
Πένια Νιέτο στο Μεξικό σηματοδότησαν μία απότομη δεξιόστροφη μετατόπιση, 
η οποία καθοδηγήθηκε εν μέρει από γλοιώδεις εκστρατείες κατά προέδρων της 
«ροζ παλίρροιας» -κυρίως περισσότερο κατά του Λούλα και της Ντίλμα Ρούσεφ 
στη Βραζιλία. Επρόκειτο, κυρίως, για μία συντονισμένη κίνηση που είχε ως 
στόχο την υποχώρηση της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, σηματοδοτώντας 
την επιστροφή του πολιτικού ελέγχου στην πλούσια, (και σε μεγάλο βαθμό) 
συνδεδεμένη με τις και εκπαιδευμένη στις ΗΠΑ, παραδοσιακή ελίτ. Αλλά τα 
δεδομένα αλλάζουν γρήγορα. Οι δεξιές κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν σημαντικές 
κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις -η Κεντροαριστερά επανεξελέγη στο Μεξικό 
και στην Αργεντινή, ενώ διαδηλώσεις μαίνονται σε Χιλή και Κολομβία. Το ρολόι 
δεν μπορεί να γυρίσει πίσω, παρά τη βίαιη καταστολή. Υπάρχει ένα ανικανοποίητο 
αίτημα για περισσότερο συμπεριληπτικές κοινωνίες και πιο δίκαια οικονομικά 
συστήματα. Η «Ροζ Επανάσταση» μπορεί να τέλειωσε, αλλά αφήνει σημαντικές 
παρακαταθήκες - με προεξέχουσες τις παρακαταθήκες στα δικαιώματα και στην 
πολιτική έκφραση των ιστορικά αποκλεισμένων.  

Με ποιο τρόπο η υφιστάμενη κρίση στη Βενεζουέλα έχει επηρεάσει 
το πολιτικό σκηνικό στην περιοχή;

Η πιο σημαντική επίδραση στην ευρύτερη περιοχή ήταν η εκροή ανθρώπων από 
τη Βενεζουέλα: πάνω από 4 εκατομμύρια άνθρωποι μετακινήθηκαν με έντονες 
αυξητικές τάσεις μετά το 2015, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη, η πλειονότητα των 
οποίων (πάνω από 1,3 εκατ.) κινήθηκε προς την Κολομβία, 800.000 στο Περού και 
περίπου 300.000 στη Χιλή. Παρότι αυτές ήταν οι κύριες χώρες υποδοχής, αυτή η 
πληθυσμιακή έξοδος έχει επηρεάσει όλα τα κράτη και τα νησιά στο ημισφαίριο.



Η μετακίνηση αυτή ασκεί πίεση στους τομείς της στέγασης και των κοινωνικών 
υπηρεσιών στις χώρες υποδοχής, ενώ είχε ως αποτέλεσμα την υποτίμηση των μισθών 
σε κάποιες πόλεις, οδηγώντας σε ξενοφοβικές αντιδράσεις -κυρίως στο Περού. 
Η πολιτική στην περιοχή επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση και συγκράτηση της 
κρίσης της Βενεζουέλας, αλλά η στρατηγική που επιλέχθηκε και καθοδηγήθηκε 
από τον Λουίς Αλμάγκρο, Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αμερικανικών 
Κρατών, περιελάμβανε αντίθετα κυρώσεις, εμπάργκο, απομόνωση, αναγνώριση 
του αντιπολιτευτικού κινήματος της Βενεζουέλας ως νόμιμης κυβέρνησης 
και απειλές στρατιωτικής επέμβασης. Όλα αυτά συνέβαλαν στην εμβάθυνση 
της κρίσης, στην ενθάρρυνση της αντιπολίτευσης και στην επιτάχυνση των 
ανθρώπινων εκροών. Οι κεντροδεξιές κυβερνήσεις ηγήθηκαν της συγκεκριμένης 
περιφερειακής αντίδρασης, συμπεριλαμβανομένης της λεγόμενης Ομάδας χωρών 
της Λίμα που αποσχίστηκε από τον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών με πρόθεση 
την προώθηση μιας δημοκρατικής διεξόδου από την κρίση. Η Ομάδα της Λίμα, 
όμως, ήταν αναποτελεσματική, αποσπασματική και αποπροσανατολιστική προς 
τις συντονισμένες προσπάθειες για τη διευκόλυνση του διαλόγου, που προήλθαν 
μεταξύ άλλων από τη Νορβηγία, την ΕΕ και από χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως 
το Μεξικό και η Ουρουγουάη. Οι εσωτερικές διαμαρτυρίες μπορεί να εξανάγκασαν 
τις χώρες της Ομάδας της Λίμα να θέσουν τις δικές τους εθνικές προτεραιότητες, 
ωστόσο δημιουργείται η ελπίδα ότι περισσότεροι αξιόπιστοι συνομιλητές θα 
μπορέσουν να καλύψουν το κενό αυτής της αναξιόπιστης πρωτοβουλίας.     

Με ποιους τρόπους η κυβέρνηση Μαδούρο έχει αποκλίνει από τον 
τσαβισμό και ποια στοιχεία του διατηρεί;

Πρόκειται για μια συζήτηση που εξάπτει τα πάθη τόσο στην Αριστερά όσο και 
στη Δεξιά. Και οι δύο ιδεολογικές τοποθετήσεις τείνουν να βλέπουν το Μαδούρο 
ως συνέχεια του Τσάβες και του πρώιμου σχεδίου των τσαβίστας, αλλά νομίζω ότι 
υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Ο τσαβισμός απευθύνθηκε σε μία ευρεία βάση 
της κοινωνίας της Βενεζουέλας και αυτό αντανακλάται στην ποικιλομορφία και 
στον εκλεκτικισμό του κινήματος των τσαβίστας, αλλά και των κυβερνήσεων του 
Τσάβες. Ως προσωπικότητα, ο Τσάβες είχε την ικανότητα να συγκολλά διαφορετικά 
συμφέροντα και τομείς –τον στρατό, τα συνδικάτα, τις οργανώσεις βάσης και της 
κοινωνίας των πολιτών, τον ανεπίσημο τομέα, τους εργάτες γης, τους νέους. Αυτή η 
ικανότητα προήλθε από την αυθεντία και το χάρισμά του. Όταν εξελέγη για πρώτη 
φορά το 1998, ο Tσάβες αντιπροσώπευε κάτι το νέο και το διαφορετικό. Ήταν το 
πολιτικό «αουτσάιντερ» που αναδείχθηκε λόγω του ηγετικού του ρόλου σε μία 
αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος το 1992 και την επακόλουθη φυλάκισή του. 
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Ήταν τολμηρός, «ασεβής» και φιλόδοξος αλλά ιδιαίτερα ευνοημένος από μία μοναδική 
αλληλουχία ευνοϊκών παραγόντων: τη «ροζ παλίρροια», τις ευρισκόμενες σε σύγχυση 
και αποδυναμωμένες ΗΠΑ μετά την 11η Σεπτεμβρίου και τη διεθνώς αυξανόμενη τιμή 
του πετρελαίου. Σε περιφερειακό επίπεδο, αν όχι και σε παγκόσμιο, προσωποποίησε 
την οργή για τις νεοφιλελεύθερες οικονομικές στρατηγικές, τις καθοδηγούμενες από 
τις ΗΠΑ στρατηγικές περιφερειακής ολοκλήρωσης, τα περιορισμένα φιλελεύθερα 
δημοκρατικά καθεστώτα και τη λαϊκή δυσαρέσκεια προς τις αποκομμένες πολιτικές 
ελίτ. Από τη σύντομη τέταρτή του θητεία (2012), αν όχι την τρίτη (2006), άρχισαν 
να αναδύονται περιορισμοί και αντιφάσεις, κυρίως επειδή το αρχικά εθνικιστικό 
εγχείρημα της μπολιβαριανής επανάστασης μετεξελίχθηκε στην ατελή και ανεπαρκώς 
προσδιορισμένη αναζήτηση για την οικοδόμηση του Σοσιαλισμού του 21ου αιώνα. 
Παρόλα αυτά, ο Τσάβες διατήρησε μία απόλυτα πιστή βάση που τον στήριζε. Ακόμη και 
όταν τα πρώτα κοινωνικά οφέλη άρχιζαν να ανατρέπονται, συνέχισε να ταυτίζεται με τη 
δυνατότητα οικοδόμησης μιας περισσότερο δίκαιης κοινωνίας.  Ο Μαδούρο, αντίθετα, 
δεν έχει την αυθεντία, το χάρισμα και τη διανοητική ηγεσία του Τσάβες. Οι αμφισβητίες 
του τον βλέπουν ως έναν «κατά λάθος» Πρόεδρο που ανήλθε στην εξουσία εξαιτίας των 
καταστροφικών συνθηκών που επικρατούσαν μετά τον θάνατο του Τσάβες το 2013. Ο 
Μαδούρο ήταν στενότερα συνδεδεμένος με το συνδικαλιστικό κίνημα, οι σχέσεις του με 
τις οργανώσεις βάσης είναι αδύναμες και η εξουσία του εξαρτάται σχεδόν απόλυτα από 
τον στρατό. Παρότι ο στρατός ήταν πάντα ένας σημαντικός βραχίονας του μπολιβαριανού 
εγχειρήματος, υπό τον Μαδούρο αναδείχθηκε μία έντονη ανισορροπία, με τον στρατό 
να κυριαρχεί στην κυβέρνηση. Σε αντίθεση με τον Τσάβες, ο Μαδούρο αποδείχθηκε ότι 
δεν ήταν ο μεγαλύτερος υποστηρικτής των εκλογικών διαδικασιών, καθυστερώντας 
συνεχώς τις εκλογές και υπονομεύοντας την αξιοπιστία της κάλπης. Αυτό με τη σειρά 
του αντανακλά τη σημασία της αμφισβήτησης που προτάσσει τώρα η αντιπολίτευση. 
Από αυτήν την άποψη, ο Μαδούρο έχει κληρονομήσει ένα δραματικά μεταβαλλόμενο 
πολιτικό τοπίο -την άνοδο της πολιτικής Δεξιάς σε χώρες που αποτελούσαν κάποτε 
συμμάχους της Βενεζουέλας (Βραζιλία, Αργεντινή), την επιδείνωση του πετρελαϊκού 
τομέα, μια πιο επιθετική αμερικανική προεδρία υπό τον Ντόναλντ Τραμπ και βέβαια 
τον αντίκτυπο των οικονομικών κυρώσεων των ΗΠΑ.Ο Μαδούρο είχε επίσης να 
αντιμετωπίσει μερικές από τις πιο προβληματικές κληρονομιές του Τσάβες -τη 
διαφθορά, την κοινωνική βία και ανασφάλεια, την εξουθενωτική εξάρτηση από τον 
πετρελαϊκό τομέα και τους αδύναμους θεσμούς. Δυστυχώς, δεν κινήθηκε γρήγορα 
γι’ αυτά τα ζητήματα με αποτέλεσμα να γίνουν εντονότερα και πιο εξαντλητικά. Η 
κοινωνία της Βενεζουέλας έχει αλλάξει επίσης, αφού έχουν περάσει 20 χρόνια από τη 
δραματική εκλογική νίκη του Τσάβες το 1998. Οι νεότερες γενιές δεν έχουν ζήσει την 
προ-Τσάβες περίοδο. Η Επανάσταση -στο βαθμό που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη - δεν 
κατάφερε να αναζωογονηθεί, να ανανεωθεί και να αγγίξει τις νέες γενιές.
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Ποια είναι τα πιο σημαντικά εσωτερικά και εξωτερικά εμπόδια 
που είχε να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση Μαδούρο;

Στο εξωτερικό πεδίο, οι κυρώσεις των ΗΠΑ ήταν καταστροφικές για το λαό της 
Βενεζουέλας αλλά παραδόξως (και όπως προέβλεπαν πολλοί), διευκόλυναν τον 
Μαδούρο να σταθεροποιήσει και να «ομαλοποιήσει» τις πολιτικές πιέσεις που 
δεχόταν στο εσωτερικό. Αντί να συνδεθεί ο Μαδούρο συνολικά με την οικονομική 
κακοδιαχείριση, οι αμερικανικές κυρώσεις αναγνωρίστηκαν ως ο βασικός παράγοντας 
της κατάρρευσης, επιτρέποντας στον Μαδούρο να συγκεντρώσει τις δυνάμεις του 
υπό την αντιιμπεριαλιστική σημαία. Τα εξωτερικά εμπόδια για τον Μαδούρο έχουν 
να κάνουν λιγότερο με τις Ηνωμένες Πολιτείες και πολύ περισσότερο με τις θέσεις 
και τα συμφέροντα των συμμάχων του -Κίνα, Ρωσία και Κούβα. Η Βενεζουέλα ήρθε 
πιο κοντά με αυτές τις τρεις χώρες, αρχικά φιλοδοξώντας να μεταβάλει τις ιστορικά 
στενές διμερείς της σχέσεις με τις ΗΠΑ και σε αυτή τη φάση λόγω της διόγκωσης 
του χρέους της (κυρίως ήρθε κοντά με τη Ρωσία και την Κίνα), για διπλωματική 
στήριξη απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και για στρατηγικές συμβουλές. 
Έτσι, στο εξωτερικό πεδίο, αυτές οι τρεις χώρες αποτελούν τον σημαντικότερο 
παράγοντα περιορισμών για τον Μαδούρο και αμφιβάλλω για το εάν κάθε μεγάλη 
πολιτική απόφαση λαμβάνεται χωρίς διαβούλευση με τουλάχιστον μία από αυτές τις 
τρεις κυβερνήσεις. Στο εσωτερικό πεδίο, ο βασικός παράγοντας περιορισμών για τον 
Μαδούρο είναι αναμφισβήτητα ο στρατός και κάθε πολιτική απόφαση θα πρέπει 
να λαμβάνεται σε συνεννόηση με τους εν ενεργεία και απόστρατους στρατιωτικούς 
που κατέχουν ανώτερες θέσεις στην κυβέρνησή του, κρατώντας την στην εξουσία. 
Ως εκ τούτου, ο Μαδούρο αναδεικνύεται σαν μια προσωρινή πολιτική φυσιογνωμία, 
μη διαθέτοντας την εξουσία να καθορίζει μονομερώς την πολιτική πορεία της χώρας 
και να επαγρυπνεί για την προστασία των συμφερόντων της.

Είναι πιθανή η επιβίωση της Μπολιβαριανής Επανάστασης;

Τι είναι η Μπολιβαριανή Επανάσταση; Ενώ οι επικριτές της ισχυρίζονται ότι η 
Βενεζουέλα βρίσκεται σε μια γραμμική πορεία προς τον αυταρχισμό (ή προς τον 
σοσιαλισμό ανάλογα με την οπτική των υποστηρικτών της), τα τελευταία 20 χρόνια, 
μία πιο ενδελεχής προσέγγιση εντοπίζει σημαντικές αλλαγές κατά τη διάρκεια 
των κυβερνήσεων Τσάβες και Μαδούρο. Υπήρξε σημαντικός πραγματισμός, 
σκοπιμότητες και συνεχείς εναλλαγές που υπαγορεύθηκαν περισσότερο από 
την ανάγκη πολιτικής επιβίωσης παρά από την ιδεολογία. Έτσι, οι αλλαγές στις 
κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες δεν μπορούν να προεξοφληθούν. Καθοριστικό 
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είναι το κατά πόσο αυτές οι αλλαγές θα γίνουν αποδεκτές από τον μειωμένο πυρήνα 
των τσαβίστας. Επομένως, η επιβίωση εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες: την 
υποστήριξη των συμμάχων στο εξωτερικό, τη στήριξη του στρατού, τη συνέχιση της 
-αν και μειούμενης- εσωτερικής υποστήριξης· το σε τι αφορά αυτή η επιβίωση (με 
όρους πολιτικών και ιδεολογίας) είναι ένα άλλης τάξης ερώτημα. Ο Μαδούρο μπορεί 
να έχει υψηλή αυτοπεποίθηση για το 2020 και να πιέσει για πρόωρες εκλογές για την 
Εθνοσυνέλευση, μια κίνηση που θα μπορούσε να πυροδοτήσει την επιστροφή στην 
πολιτική αναταραχή· ή θα μπορούσε να συναινέσει σε κάποια από τα αιτήματα της 
αντιπολίτευσης κάτι που θα περιόριζε τον πολιτικό έλεγχο της κυβέρνησής του (στα 
πεδία της δικαστικής μεταρρύθμισης και της αναμόρφωσης των εκλογικών θεσμών). 
Με εκλογικούς όρους και στο πλαίσιο μιας καθαρής και διαφανούς διαδικασίας, 
δεν πιστεύω ότι ο Μαδούρο αποτελεί μία βιώσιμη πολιτική πρόταση για το μέλλον. 
Ο βαθμός στον οποίο η Μπολιβαριανή Επανάσταση μπορεί να θεσμοποιηθεί, να 
επιβιώσει ένα διάστημα στην αντιπολίτευση και να παραμείνει μια μόνιμη επιλογή 
στο πολιτικό τοπίο της Βενεζουέλας εξαρτάται κατά πολύ από τις συνθήκες στις 
οποίες θα μπορούσαν να προκηρυχθούν οι νέες προεδρικές εκλογές.  
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O Μπάρι Κάνον είναι επίκουρος 
καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Τμήμα 
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Ζούμε το τέλος της λεγόμενης «ροζ παλίρροιας»;

Η σχετικά πρόσφατη άνοδος στην εξουσία της κεντροαριστερής κυβέρνησης 
του Λόπες Ομπραδόρ στο Μεξικό και της κιρχνερικής πτέρυγας του Περονικού 
Κόμματος στην Αργεντινή, υποδεικνύει ότι η «ροζ παλίρροια» βρίσκεται σε ύφεση 
παρά σε πλήρη υποχώρηση. Παρόλα αυτά, ακόμη και σε αυτήν την περίπτωση, είναι 
αμφίβολο το εάν εξετάζουμε πολιτικά εγχειρήματα που να επιδιώκουν μια βαθιά 
κοινωνική αλλαγή, η οποία ήταν σίγουρα στόχος, αν όχι η απόλυτη πραγματικότητα, 
πολλών προηγούμενων εγχειρημάτων. Πολλά θα εξαρτηθούν από την επιτυχία 
των δεξιών παλινορθωτικών εγχειρημάτων, σε ποιο βαθμό δηλαδή θα μπορέσουν 
να καταστήσουν μη αναστρέψιμη μια βαθιά νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση της 
υπάρχουσας θεσμικότητας, να ανατρέψουν τις αριστερές ηγετικές δομές και να 
απενεργοποιήσουν την «από τα κάτω» στήριξη στην Αριστερά σε καθεμία από τις 
χώρες στις οποίες έχουν αναλάβει την εξουσία.    

Ποια ήταν τα βασικά επιτεύγματα και οι μεγαλύτερες αποτυχίες των 
κυβερνήσεων της «ροζ παλίρροιας»;

Κάθε αριστερή κυβέρνηση της λεγόμενης «ροζ παλίρροιας» ήταν διαφορετική και 
κατά συνέπεια είναι δύσκολο να προχωρήσουμε σε γενικεύσεις. Αυτές οι κυβερνήσεις 
μετατράπηκαν από ριζοσπαστικές σε ήπια σοσιαλδημοκρατικές και λίγες από αυτές 
συγκρούστηκαν απόλυτα με το νεοφιλελευθερισμό, παρά το γεγονός ότι ορισμένες 
το προσπάθησαν. Πράγματι υπάρχουν τόσες διαφορές ανάμεσα σε κάθε κυβέρνηση 
και σε κάθε χώρα που θα μπορούσε να τεθεί υπό αμφισβήτηση το εάν όλες αυτές οι 
διαφορετικές εμπειρίες θα μπορούσαν με ακρίβεια να συνοψιστούν σε μία έννοια, 
με την ταμπέλα της «ροζ παλίρροιας».

Σε γενικές γραμμές, ωστόσο, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ένα κύριο επίτευγμα 
όλων αυτών των κυβερνήσεων ήταν ότι έθεσαν σε διάφορους βαθμούς το ζήτημα 
της ανισότητας -στην τάξη, στο φύλο, τη σεξουαλικότητα και την εθνικότητα- σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο. Και υπήρξαν σημαντικές προοδευτικές εξελίξεις σε 
όλους αυτούς τους τομείς, ανάλογα με το εκάστοτε κυβερνητικό και εθνικό πλαίσιο 
κάθε χώρας. Σε γενικές γραμμές, η ανισότητα και η φτώχεια μειώθηκαν, οι γυναίκες 
άρχισαν να αναλαμβάνουν σημαντικότερους ρόλους τόσο στις κυβερνήσεις όσο 
και σε άλλους τομείς, ενώ οι ιθαγενείς, οι μαύροι και οι σεξουαλικές μειονότητες 
ενσωματώθηκαν περισσότερο στην εθνική ζωή.
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Επιπλέον, οι προσπάθειες υπέρβασης των ανισοτήτων σε αυτούς τους τομείς 
αντικατοπτρίστηκαν και στις προσπάθειες για την υπέρβαση της διεθνούς ανισότητας, 
καθώς πολλές από αυτές τις κυβερνήσεις άρχισαν να προκαλούν εντύπωση στη 
διεθνή σκηνή, βάζοντας τη Λατινική Αμερική στο γεωπολιτικό χάρτη. Η Βραζιλία 
υπό το Εργατικό Κόμμα (PT) συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός υψηλότερου διεθνούς 
προφίλ για την ίδια και την ευρύτερη περιοχή, μέσω της εκτεταμένης διπλωματικής 
δραστηριότητάς της, ιδιαίτερα στον αναπτυσσόμενο κόσμο και μέσω της συμβολής 
της σε περιφερειακά fora όπως η UNASUR [Ένωση Νοτιοαμερικανικών Εθνών]. 
Όλες αυτές οι δραστηριότητες αμφισβήτησαν την ηγεμονία του νεοφιλελευθερισμού 
και των βασικών θεσμικών του εργαλείων (διεθνείς οργανισμοί όπως το ΔΝΤ και η 
Παγκόσμια Τράπεζα, για παράδειγμα) τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 
Αυτό αποτέλεσε μία σημαντική προσπάθεια γεωπολιτικής εξισορρόπησης πέρα από 
την αμερικανική ηγεμονία.

Μία από τις κύριες αποτυχίες της ήταν η σημαντική αδυναμία της να υπερβεί το 
νεοφιλελευθερισμό και να σφυρηλατήσει ένα νέο, προοδευτικό και μακροπρόθεσμης 
πνοής μοντέλο πολιτικής οικονομίας. Αυτό, σίγουρα, ήταν δύσκολο για τις χώρες 
της Λατινικής Αμερικής με δεδομένη την υποδεέστερη θέση τους στη διεθνή 
οικονομική τάξη, που κυριαρχείται από τις χώρες της G7, παρά το σχετικό μετριασμό 
του τελευταίου γεγονότος με την ανάδυση της Κίνας και της Ρωσίας σε ρόλο 
παγκόσμιων παικτών. Και ενώ οι (λευκές, ανδροκρατούμενες) ελίτ κλονίστηκαν 
σημαντικά σε κάποιες χώρες, όντας δυσαρεστημένες με τη νέα πολιτική κυριαρχία 
της Αριστεράς, η εξουσία τους, ιδιαίτερα επί του κράτους, δεν αμφισβητήθηκε ποτέ 
πραγματικά στον απαραίτητο βαθμό, για να σπάσει η ιστορική τους κυριαρχία. 
Αυτό συνέβη περισσότερο σε κάποιες χώρες -στη Βενεζουέλα, για παράδειγμα, 
σε αντίθεση ας πούμε με τη Βραζιλία. Ωστόσο, λίγες από τις χώρες της λεγόμενης 
«ροζ παλίρροιας» κατάφεραν να εφαρμόσουν προοδευτικές φορολογικές πολιτικές 
και να επιτύχουν μεγαλύτερη κρατική αυτονομία [στις πολιτικές τους], αφού 
αντίθετα βασίστηκαν στην έκρηξη των τιμών των βασικών εμπορευμάτων για να 
χρηματοδοτήσουν την κοινωνική αλλαγή, κάτι που ίσως συνιστά τη μεγαλύτερή 
τους αποτυχία. Κάποιες χώρες θεσμοθέτησαν νέους συμμετοχικούς μηχανισμούς 
για να ενδυναμώσουν την «από τα κάτω» εξουσία, όπως η Βενεζουέλα και η Βολιβία, 
αλλά και αυτές δεν απέφυγαν την συγκεντρωτική κυριαρχία, η οποία κάποιες φορές 
οδήγησε στην άμεση εχθρότητα μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και τμημάτων των 
κοινωνικών κινημάτων που ήταν σε άμεση εξάρτηση από αυτήν. Ως εκ τούτων, δεν 
είδαμε τους προφανείς, βαθιούς κοινωνικούς μετασχηματισμούς στις κοινωνικές 
σχέσεις, δεδομένου ότι αυτοί είχαν αποτελέσει υπόσχεση αρκετών εξ αυτών των 
κυβερνήσεων. Μέρος αυτού του προβλήματος ήταν και η συνεχιζόμενη εξάρτηση 
αυτών των πολιτικών πειραμάτων από τη χαρισματική ηγεσία, ιδιαίτερα μέσω της 
διεξαγωγής επαναλαμβανόμενων εκλογών. 



11

Αυτό δεν είναι παράδοξο σε τέτοιου είδους προεδρικά συστήματα αλλά, εντούτοις, 
αυτές οι πρακτικές κατέστησαν τις εν λόγω κυβερνήσεις ευάλωτες απέναντι σε 
κατηγορίες περί αυταρχισμού. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η ανατροπή 
της προεδρίας του Έβο Μοράλες στη Βολιβία.

Ποιες είναι οι αιτίες της επιστροφής της Δεξιάς στη Λατινική 
Αμερική; Γιατί οι κυβερνήσεις της «ροζ παλίρροιας» απέτυχαν να 
περιορίσουν τη δύναμη των ελίτ;

Μεγάλο μέρος αυτού του ερωτήματος απαντήθηκε παραπάνω, ιδίως η αποτυχία 
να σπάσει η ισχύς των ελίτ στον αναγκαίο βαθμό για να διασφαλιστεί μία μόνιμη 
μετατόπιση της κοινωνικής εξουσίας μακριά από αυτές τις ελίτ. Κεντρικό στοιχείο 
σε αυτό το ζήτημα ήταν η συνεχιζόμενη κυριαρχία των ΗΠΑ στην περιοχή και η 
ικανότητά τους να παρέχουν οικονομική και στρατηγική στήριξη σε αυτές τις ίδιες 
ελίτ, μία βοήθεια που παρέχεται από όλες ανεξαιρέτως τις αμερικανικές κυβερνήσεις, 
συμπεριλαμβανομένης και αυτής του Ομπάμα και πλέον είναι ιδιαίτερα προωθημένη 
με την άνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στην αμερικανική προεδρία. Ένα επιπλέον 
πρόβλημα ήταν η αποτυχία να ενθαρρυνθεί η ανάδειξη νέων ηγετών στα αριστερά, οι 
οποίοι θα μπορούσαν να οργανώσουν μια αντίστοιχη υποστήριξη με αυτή που είχαν 
οι ιστορικοί ηγέτες της «ροζ παλίρροιας», έχοντας αναδυθεί και επιλεγεί «από τα 
κάτω»· αυτή η αποτυχία, λοιπόν, οδήγησε σε απογοήτευση στο πεδίο των κινημάτων 
βάσης.

Με ποιους τρόπους τα δεξιά κόμματα κατάφεραν να υπονομεύσουν 
τις αριστερές κυβερνήσεις;

Με κάθε δυνατό τρόπο! Στο βιβλίο μου για τη Δεξιά στη Λατινική Αμερική προτείνω 
μία θεωρητική κατασκευή που προέρχεται από τη έννοια της κοινωνικής εξουσίας 
του Μάικλ Μαν, η οποία βασίζεται στην ιδεολογική, οικονομική, στρατιωτική 
πολιτική και διεθνική εξουσία. Παρόλο που σημειώθηκαν προοδευτικές αλλαγές σε 
κάθε ένα από αυτά τα πεδία εξουσίας κατά τη διάρκεια της «ροζ παλίρροιας» -οι 
οποίες ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα και τον ριζοσπαστισμό κάθε κυβέρνησης- 
αυτά τα πεδία εξουσίας δεν ανανεώθηκαν συνολικά και παρέμειναν υπό την 
κυριαρχία της παλιάς φρουράς των ελίτ. Έτσι, για παράδειγμα, στο ιδεολογικό πεδίο, 
τα συγκροτήματα των ΜΜΕ παρέμειναν ιδιαίτερα ισχυρά, με ισχυρές διασυνδέσεις 
με τις τοπικές δεξιές ελίτ, εξαπολύοντας μπαράζ μιντιακών εκστρατειών κατά των 
αριστερών κυβερνήσεων.

https://www.routledge.com/The-Right-in-Latin-America-Elite-Power-Hegemony-and-the-Struggle-for/Cannon/p/book/9780203767023
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Επιπλέον, κατέστη βαθύτερη και πιο εκτεταμένη σε όλη την περιοχή της Λατινικής 
Αμερικής η διείσδυση δεξιών δεξαμενών σκέψης, χρηματοδοτούμενων είτε από 
αμερικανούς δισεκατομμυριούχους είτε από το ίδιο το αμερικανικό κράτος. 
Αμφότεροι αυτοί οι ιδεολογικοί μηχανισμοί διασφάλισαν ένα διαρκές ρεύμα 
νεοφιλελευθερισμού -συμπεριλαμβανόμενης και μιας περισσότερο ριζοσπαστικής 
νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας- στην κοινή γνώμη. Επιπλέον, οι εκκλησιαστικοί 
ηγέτες παρέμειναν ιδιαίτερα συντηρητικοί, παρά την άνοδο του Πάπα Φραγκίσκου 
και οι αντιδραστικές ευαγγελικές εκκλησίες αναδείχθηκαν ως ισχυροί υποστηρικτές 
ριζοσπαστικών δεξιών εγχειρημάτων, όπως συνέβη στη Βραζιλία με τον Μπολσονάρο. 
Στο οικονομικό πεδίο, μεγάλα τμήματα της οικονομίας παρέμειναν στους ιδιώτες, 
ακόμη και σε ριζοσπαστικές αριστερές χώρες όπως η Βενεζουέλα. Επίσης, οι 
στρατιωτικές ελίτ δεν άλλαξαν στις περισσότερες χώρες (με εξαίρεση τη Βενεζουέλα). 
H πολιτική, βέβαια, επηρεάστηκε από την ανάδειξη των αριστερών κυβερνήσεων, 
αλλά η υπάρχουσα κρατική θεσμικότητα παρέμεινε σχετικά ανέπαφη σε σημαντικές 
χώρες, όπως η Αργεντινή και η Βραζιλία. Αυτό ήταν κρίσιμο, στην περίπτωση της 
τελευταίας, για την πτώση της Ντίλμα Ρούσεφ και του Λούλα. Και όπως προανέφερα, 
στο διεθνές πεδίο οι ΗΠΑ παραμένουν ισχυρές, διατηρώντας βαθύτατους δεσμούς 
με τις εγχώριες δεξιές ελίτ και με τα τμήματα της εξουσίας που αυτές ελέγχουν στα 
πεδία της ιδεολογίας, των επιχειρήσεων και του στρατού. Τα κόμματα αυτά καθαυτά 
υπήρξαν ελάσσονες δρώντες· οι μηχανισμοί κοινωνικού ελέγχου στους οποίους 
κυριαρχούσαν οι δεξιές ελίτ, ήταν περισσότερο που οδήγησαν στην πτώση της 
Αριστεράς σε αρκετές χώρες.  

Εμφανίζονται κάποιες -ιδεολογικές ή οργανωτικές- παραλλαγές 
στην Δεξιά της Λατινικής Αμερικής;

Η διάκριση της Αμερικανίδας πολιτικής θεωρητικού Νάνσι Φρέιζερ μεταξύ 
προοδευτικού και αντιδραστικού νεοφιλελευθερισμού είναι χρήσιμη εδώ. Ο 
προοδευτικός νεοφιλελευθερισμός χαρακτηρίζεται από μία νεοφιλελεύθερη 
πολιτική οικονομία που πριμοδοτεί το χρηματοπιστωτικό κομμάτι και μία 
προοδευτική πολιτική αναγνώρισης (σ.σ. δικαιωμάτων). Εργαλειοποιεί  πολιτικές 
«συμπερίληψης» για να εισαγάγει τα φιλελεύθερα ρεύματα που ενυπάρχουν 
μέσα στα κοινωνικά κινήματα -φεμινιστικό, αντιρατσιστικό, πολυπολιτισμικό 
και ΛΟΑΤΚΙ- στο νεοφιλελεύθερο σχέδιο. αντιδραστικός νεοφιλελευθερισμός 
χαρακτηρίζεται πάνω απ’ όλα από ένα «…όραμα μιας αποκλείουσας και δίκαιης 
τάξης πραγμάτων που βασίζεται σε ιεραρχήσεις κοινωνικού κύρους: [ένα όραμα] 
εθνικιστικό, αντιμεταναστευτικό και φιλοχριστιανικό, αν όχι ανοιχτά ρατσιστικό, 
πατριαρχικό και ομοφοβικό…». Επιπλέον, ο αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ 
Τραμπ προωθεί, σύμφωνα με τη Φρέιζερ, μια μορφή ενός υπερ-αντιδραστικού 
νεοφιλελευθερισμού που «…διπλασιάζει μια αντιδραστική πολιτική αναγνώρισης 
[στη βάση του αποκλεισμού]…». Ωστόσο, η Φρέιζερ τονίζει ότι και οι τρεις παραλλαγές  
[του αντιδραστικού νεοφιλελευθερισμού] υποστηρίζουν την ίδια νεοφιλελεύθερη
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διανεμητική πολιτική οικονομία του « … “ελεύθερου εμπορίου”, των χαμηλών 
εταιρικών φόρων, των περιορισμένων εργασιακών δικαιωμάτων, της πρωτοκαθεδρίας 
των δικαιωμάτων των μετόχων, των αποζημιώσεων της λογικής του ‘”ο νικητής τα 
παίρνει όλα” και της χρηματοπιστωτικής απορρύθμισης…». Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
όλες μοιράζονται τον ίδιο στόχο: τη διατήρηση και ενίσχυση της υφιστάμενης και 
εξαιρετικά άνισης διανεμητικής πολιτικής οικονομίας που ευνοεί τις ελίτ. Εντούτοις, 
διαφέρουν ως προς τις εκλογικές στρατηγικές και τους τρόπους εφαρμογής τους. 

Μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτήν την τυπολογία στη Δεξιά της Λατινικής Αμερικής, 
με την κυβέρνηση του Μαουρίτσιο Μάκρι στην Αργεντινή, για παράδειγμα, να 
τοποθετείται πιο κοντά στον τύπο του προοδευτικού νεοφιλελευθερισμού και το 
καθεστώς του Ζαΐρ Μπολσονάρο στη Βραζιλία πιο κοντά στον υπερ-αντιδραστικό 
νεοφιλελευθερισμό του Ντόναλντ Τραμπ. Φυσικά, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη 
τις περιφερειακές και εθνικές αποκλίσεις (για παράδειγμα, ελάχιστες δεξιές 
κυβερνήσεις στη Λατινική Αμερική θα τοποθετούνταν υπέρ του δικαιώματος της 
άμβλωσης για τις γυναίκες, ανεξάρτητα από το πόσο προοδευτικές μπορεί να είναι 
σε έμφυλα ζητήματα) και ο Μπολσονάρο δείχνει αποφασισμένος να ξεπεράσει 
τον Τραμπ, με τον ενθουσιασμό του να υπονομεύσει και να δαιμονοποιήσει κάθε 
μειονότητα, εκτός φυσικά, αυτής των πλουσίων.

Μπορείτε να διαπιστώσετε ομοιότητες μεταξύ της πρόσφατης 
εμπειρίας της Λατινικής Αμερικής και της πρόσφατης εμπειρίας 
της Ευρώπης κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης;

Απολύτως! Πράγματι είναι σημαντικό να εξεταστεί η περίοδος της «ροζ παλίρροιας» 
και η δεξιά της συνέχεια ως μία διδακτική περίπτωση για την Ευρώπη. Σε μία τέτοια 
ανάγνωση κεντρική είναι η καταστροφική επίδραση της ανισότητας που διευκόλυνε 
τη δημιουργία συνθηκών τόσο για μια πολιτική στροφή προς τα δεξιά όσο και προς 
τα αριστερά. Ήταν η επιτυχής ταύτιση από την Αριστερά της ανισότητας με τον 
νεοφιλελευθερισμό, που επέτρεψε την άνοδό της στην κυβέρνηση. Ωστόσο, ήταν 
η πλήρης αποτυχία της Αριστεράς να εγκαταλείψει τη νεοφιλελεύθερη λογική, 
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής πολιτικών λιτότητας μετά την κατάρρευση 
των τιμών των βασικών εμπορευμάτων το 2013 σε αρκετές χώρες (όπως η Βραζιλία 
αλλά και η Βενεζουέλα), που αποδυνάμωσε περαιτέρω τους δεσμούς των ηγεσιών με 
τη βάση. Αυτό, όπως επίσης και η αδιάλειπτη υπονόμευση αυτών των κυβερνήσεων 
από τις ελίτ (εθνικές και διεθνικές), άνοιξαν το δρόμο για να ανακτήσει την εξουσία 
η Δεξιά. Είναι βέβαιο ότι αυτό έγινε συχνά με δόλια μέσα· στις περισσότερες των 
περιπτώσεων αφορούσαν οριακές εκλογικές αναμετρήσεις, με μικρές διαφορές 
ψήφων για τους νικητές που προέρχονταν από την Αριστερά, οι οποίες δημιούργησαν 
χώρο για θεσμικούς ελιγμούς ή πιο φανερές κινήσεις για σφετερισμό της εξουσίας 
από την πλευρά της Δεξιάς και λειτούργησαν ως ευκαιρίες για την επιστροφή της 
(βλ. σε περιπτώσεις όπως της Ντίλμα στη Βραζιλία, του Μαδούρο στη Βενεζουέλα, 
του Έβο Μοράλες στη Βολιβία).
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Μπορούμε να δούμε παρόμοιες διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα και στην Ευρώπη. 
Η συνέχιση της μακράς νύχτας του νεοφιλελευθερισμού, αν και με μία περισσότερο 
προοδευτικές διακυμάνσεις, οδήγησε στη δρακόντεια εφαρμογή της λιτότητας 
μετά την οικονομική κρίση και πιο θεαματικά στη διάρκεια της κρίσης χρέους 
της περιόδου 2011-2013, διογκώνοντας την ανισότητα. Το γεγονός αυτό άνοιξε το 
δρόμο για μερικές αριστερές επιτυχίες, όπως του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, αλλά ακόμη 
και σε αυτή την περίπτωση, η επίμονη εφαρμογή της λιτότητας με την πίεση της 
Τρόικας, εξασφάλισε ότι αυτές οι λίγες αριστερές εκλογικές επιτυχίες θα αποτύχουν 
στην εκπλήρωση των στόχων τους και θα τιμωρηθούν εν τέλει στις κάλπες. Αυτό 
με τη σειρά του, δημιούργησε χώρο για μια στροφή προς στη ριζοσπαστική 
νεοφιλελεύθερη Δεξιά, η οποία εργαλειοποίησε περαιτέρω το μεταναστευτικό 
ζήτημα και το αντι-ευρωπαϊκό συναίσθημα (δηλαδή τον καθαρό εθνικισμό) ως έναν 
επιπλέον μοχλό πίεσης για εκλογική επιτυχία. Αντί επομένως να εγκαταλείψουν η 
εφησυχασμένη Κεντροδεξιά και σε κάποιες περιπτώσεις και η Αριστερά τη λιτότητα 
και να υιοθετήσουν τις απαραίτητες πολιτικές, ώστε να διασφαλιστεί η αντιστροφή 
της ανισότητας, το λιγότερο που κάνουν είναι να καλοπιάνουν τη ριζοσπαστική δεξιά 
ή να υπεξαιρούν στοιχεία από τον λόγο και τις πολιτικές της. Αυτό μπορεί μόνο να 
ενθαρρύνει περαιτέρω και να ριζοσπαστικοποιήσει τη ριζοσπαστική Δεξιά. 

Η καλύτερη ευκαιρία στο υφιστάμενο πλαίσιο μπορεί να εντοπιστεί στους 
συμβιβασμούς που επιτεύχθηκαν στην Πορτογαλία και πιο πρόσφατα στην 
Ισπανία ανάμεσα στην κεντροαριστερά και τη ριζοσπαστική Αριστερά. Παρ’ όλα 
αυτά, αυτές οι κυβερνήσεις της Αριστεράς πρέπει να ελιχθούν μέσα σε έναν στενά 
ελεγχόμενο δημοσιονομικό χώρο στην ΕΕ. Επιπλέον, το Εργατικό Κόμμα στο 
Ηνωμένο Βασίλειο και η αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ υιοθετούν 
περισσότερο ριζοσπαστικά προοδευτικά αφηγήματα, αν και απομένει να δούμε πόσο 
επιτυχημένα θα καταλήξουν και εφόσον αυτές οι δυνάμεις κερδίσουν την εξουσία, 
σε ποιο βαθμό θα μπορέσουν να εφαρμόσουν το πρόγραμμά τους χωρίς να έχουν να 
αντιμετωπίσουν τη σκληρή αντίσταση των ελίτ. Η μοίρα της Αριστεράς στη Λατινική 
Αμερική υπογραμμίζει τους κινδύνους ενός αντίστοιχου αριστερού εγχειρήματος 
στην Ευρώπη, που μπορούν να οδηγήσει σε ένα πιο αντιδραστικό, ριζοσπαστικό 
δεξιό σχέδιο της Δεξιάς για την κατάληψη της εξουσίας.
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Η Άνα Κόβαλτσικ διδάσκει πολιτική 
οικονομία στο Ινστιτούτο Δημοσίων 

Υποθέσεων του Πανεπιστημίου της Χιλής.

https://uchile.academia.edu/AnnaKowalczyk
http://www.inap.uchile.cl/
http://www.inap.uchile.cl/
https://www.routledge.com/The-Right-in-Latin-America-Elite-Power-Hegemony-and-the-Struggle-for/Cannon/p/book/9780203767023
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Διαδηλώσεις και Μεταρρυθμίσεις στη Χιλή

Από τον τελευταίο Οκτώβριο, στη Χιλή λαμβάνουν χώρα πολύ μαζικές διαδηλώσεις 
διαμαρτυρίας, οι οποίες διεκδικούν αλλαγή στο οικονομικό και πολιτικό μοντέλο 
της χώρας και απαιτούν περισσότερη δικαιοσύνη. Οι διαδηλωτές εκφράζουν κατά 
κύριο λόγο την οργή τους για τις πολύ χαμηλές συντάξεις, τη χαμηλή ποιότητα 
της δημόσιας εκπαίδευσης και υγείας, τις υψηλές τιμές των συγκοινωνιών 
(συμπεριλαμβανομένων των αυξανόμενων διοδίων στους ιδιωτικοποιημένους 
αυτοκινητοδρόμους), τις υπέρογκες τιμές στα φάρμακα και την έλλειψη νερού. Η 
υποστήριξη της κοινής γνώμης προς τις διαδηλώσεις ήταν μαζική· σε μετρήσεις που 
διεξήχθησαν στα τέλη του Οκτωβρίου 2019, η υποστήριξη κινήθηκε κοντά στο 85%, 
τη στιγμή που οι θετικές γνώμες για τον χιλιανό Πρόεδρο καταποντίστηκαν στο 
ιστορικό χαμηλό του 10%. Η έκταση και η ένταση των διαδηλώσεων κλιμακώθηκαν 
λόγω της βίαιης και αδέξιας αντίδρασης της κυβέρνησης, που περιλάμβανε την 
απαγόρευση κυκλοφορίας, η οποία κηρύχθηκε για πολιτικούς λόγους για πρώτη 
φορά στη δημοκρατική περίοδο της χώρας, καθώς και την αποστολή στρατιωτικών 
δυνάμεων στους δρόμους, κινήσεις οι οποίες ενεργοποίησαν στην κοινωνία τα 
«τραύματα» της δικτατορίας του Αουγκούστο Πινοσέτ (1973-89).  

Η αντίδραση της δεξιάς κυβέρνησης του δισεκατομμυριούχου Σεμπαστιάν Πινιέρα 
(ο οποίος είναι Πρόεδρος της χώρας από τον Μάρτιο του 2018), κατέδειξε για ακόμα 
μία φορά ότι η πολιτική ελίτ της Χιλής, η οποία επίσης συμβαίνει να εκπροσωπεί 
κυρίως τον επιχειρηματικό κόσμο, δεν έχει καμία επαφή με την κατάσταση της 
πλειονότητας των Χιλιανών, κάτι που συνιστά σύμπτωμα των τεράστιων ανισοτήτων 
που υπάρχουν στη χώρα. Διανοούμενοι και διεθνείς οργανισμοί έχουν εδώ και 
καιρό επισημάνει την αναγκαιότητα να μπει ένα φρένο στις ανισότητες (ο δείκτης 
Gini ήταν στο 0,46 το 2017), να βελτιωθεί η ποιότητα στην εργασία (περίπου το 
24% των μισθωτών είναι σε καθεστώς αδήλωτης εργασίας και σε θέσεις χαμηλής 
ειδίκευσης2) και να αντιμετωπιστεί το αυξανόμενο δημόσιο χρέος των χιλιανών 
νοικοκυριών (σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία από την κεντρική τράπεζα της 
Χιλής το ποσοστό του χρέους των νοικοκυριών αντιστοιχεί στο 75% του ετήσιου 
διαθέσιμου εισοδήματος· επιπλέον, το 35% των ενήλικων Χιλιανών είναι στο μητρώο 
των πτωχευμένων οφειλετών και αυτό το ποσοστό αυξάνεται με ραγδαίο ρυθμό). 
Παραταύτα, αυτά τα γεγονότα αγνοήθηκαν, δεδομένου ότι ειδικά οι ασφαλιστές 
εταιρείες υγείας, τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά σχήματα και οι ιδιώτες διαχειριστές 
των αυτοκινητοδρόμων παρουσίασαν κέρδη-ρεκόρ. Το αίσθημα της αδικίας που 
οξύνθηκε από την επαναλαμβανόμενη ανάδειξη περιπτώσεων επιχειρηματικής 
απάτης και αθέμιτης σύμπραξης για την αύξηση τιμών (οι πιο πρόσφατες αφορούν 
αγαθά όπως βρεφικές πάνες, κοτόπουλο, ψάρια και φάρμακα) και το έλλειμμα 
τιμωρίας αυτών των αδικημάτων (οι ποινές περιλάμβαναν χαμηλά πρόστιμα και 
υποχρεωτικά μαθήματα επιχειρηματικής ηθικής).

2 OECD. 2018. Economic Surveys: Chile p.134-5
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Επιπλέον, η βασική προεκλογική υπόσχεση του Σεμπαστιάν Πινιέρα ήταν να 
επανέλθει η χώρα στο υψηλό ποσοστό οικονομικής ανάπτυξης που απολάμβανε 
στην περίοδο της πρώτης προεδρικής του θητεία (2010-2013), το οποίο τότε είχε 
μεταφραστεί σε αύξηση μισθών και απασχόλησης. Ωστόσο, εκείνη η ανάπτυξη 
οφειλόταν στις υψηλές διεθνείς τιμές των αγαθών πρώτης ανάγκης και στην 
ανασυγκρότηση που ακολούθησε τον ισχυρό σεισμό του 2010. Αυτές οι συνθήκες 
δεν υπάρχουν πλέον μετά το 2018. Στο πλαίσιο αυτό, η έκκληση από τον Υπουργό 
Δημόσιων Οικονομικών προς τους Χιλιανούς για να «προσευχηθούν για την 
οικονομία», κατέληξε ένα κοινό ανέκδοτο σε κάθε σπίτι, καθόλες τις εβδομάδες 
που οδήγησαν στην έκρηξη της κοινωνικής διαμαρτυρίας. 

Υπό την πίεση της μαζικής υποστήριξης για τις διαδηλώσεις, η κυβέρνηση 
υποχρεώθηκε να παραδεχθεί ότι κάποιες αλλαγές είναι αναγκαίες, ανακοινώνοντας 
την εισαγωγή ορισμένων μετριοπαθών κοινωνικών μεταρρυθμίσεων: αύξηση 
στις βασικές συντάξεις και στα επιδόματα σε εργαζόμενους που λαμβάνουν τον 
κατώτατο μισθό, ανασυγκρότηση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας, μέτρα για τη 
διαφάνεια και τη διαφθορά (αύξηση ποινών και προστίμων για επιχειρηματικές 
απάτες και αθέμιτες συμπράξεις), συμφωνία με την αντιπολίτευση για τη 
διεξαγωγή δημοψηφίσματος στις 26 Απριλίου 2020 με αντικείμενο το ενδεχόμενο 
συνταγματικής αναθεώρησης, απόσυρση του σχεδίου για χαμηλότερους φόρους 
στις επιχειρήσεις (μια βασική προεκλογική υπόσχεση της κυβέρνησης Πινιέρα). 

Παρόλα αυτά, η υποστήριξη προς τον Πινιέρα εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά 
χαμηλή και του έχει ασκηθεί ευρεία κριτική για έλλειμμα ηγεσίας, για την 
ποινικοποίηση της κοινωνικής διαμαρτυρίας και για την αποτυχία του να 
αντιμετωπίσει έγκαιρα και ικανοποιητικά τις περιπτώσεις υπερβολικής 
και αδιάκριτης βίας από την πλευρά της ένοπλης αστυνομίας. Στις απαρχές 
των διαδηλώσεων, ο Πινιέρα δήλωσε ότι η χώρα βρίσκεται «σε πόλεμο με 
έναν πανίσχυρο εχθρό» και εν συνεχεία η κυβέρνησή του υποστήριξε ότι οι 
διαδηλώσεις ήταν έργο ξένων εισβολέων και οργανωμένων ομάδων με πρόσβαση 
σε τεχνολογία υψηλού επιπέδου· η κατηγορία αυτή  απορρίφθηκε ακόμα και από 
τον Γενικό Εισαγγελέα της χώρας, κάτι που επιβεβαίωσε για ακόμα μία φορά την 
απόσταση της κυβέρνησης από τα συναισθήματα των πλειονότητας των πολιτών. 
Οι δυνάμεις ασφαλείας αντιμετώπισαν τις διαδηλώσεις με υπερβολική βία, με 
αυθαίρετες συλλήψεις, βασανισμούς, βιασμούς και αδιάκριτη χρήση πλαστικών 
σφαιρών. Επίσης,  προκάλεσε οργή η χρήση πλαστικών σφαιρών με led στα μάτια 
των διαδηλωτών, οι οποίες τραυμάτισαν σοβαρά τουλάχιστον 285 ανθρώπους. 
Για αυτά τα γεγονότα ο Υπουργός Εσωτερικών δέχθηκε πρόταση μομφής από το 
κοινοβούλιο, με τον Πινιέρα όμως να στηρίζει και να εγκωμιάζει τον πρώην πλέον 
υπουργό του, ο οποίος τυγχάνει να είναι και εξάδελφός του. 
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Σε όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση στέλνει αμφίσημα πολιτικά σήματα προς την 
κοινωνία, κάτι που είναι συνέπεια της διαμάχης που έχει ξεσπάσει στο εσωτερικό 
της ανάμεσα σε κεντρώους και ακροδεξιούς, κυρίως ως προς τον τρόπο διαχείρισης 
των διαδηλώσεων, αλλά και της απουσίας πολιτικής ικανότητας διαχείρισης της 
κρίσης, η οποία είναι χαρακτηριστική στα μέλη της επιχειρηματικής ελίτ. Επίσης, 
η κυβέρνηση έχει να αντιμετωπίσει και μια σημαντική αντίφαση: προκειμένου να 
ηρεμήσει την τεταμένη κατάσταση πρέπει να εισαγάγει δομικές αλλαγές σε ένα 
οικονομικό μοντέλο που απέτυχε να τηρήσει τις υποσχέσεις του, αλλά και το οποίο 
η ίδια η κυβέρνηση εξακολουθεί να υπερασπίζεται πεισματικά. Είναι ενδεικτικό ότι 
το 2000 η ένωση των ιδιωτικών συνταξιοδοτικών σχημάτων είχε υποστηρίξει ότι 
το 2020 οι τότε συνταξιούχοι θα λαμβάνουν ως σύνταξη το 100% των μισθών τους· 
σήμερα, είκοσι χρόνια μετά, το μέσο ποσοστό κάλυψης των συντάξεων κινείται στο 
35% και τα συνταξιοδοτικά σχήματα είναι ένας από τους πλέον επικερδείς τομείς 
της οικονομίας. 

Το λίκνο του νεοφιλελευθερισμού

Το σημερινό οικονομικό μοντέλο της Χιλής εγκαθιδρύθηκε κατά τη διάρκεια 
της δικτατορίας του Αουγκούστο Πινοσέτ (1973-1989) από μια ομάδα χιλιανών 
οικονομολόγων, οι περισσότεροι από τους οποίους σπούδασαν στο Πανεπιστήμιο 
του Σικάγο με καθηγητή τον Μίλτον Φρίντμαν. Συχνά η Χιλή θεωρείται ως η 
πρώτη προσπάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο να προωθηθεί ένα λεπτομερειακό 
πρόγραμμα νεοφιλελεύθερων αναδιαρθρώσεων. Πολλές από τις μεταρρυθμίσεις 
του Ρόναλντ Ρίγκαν στις ΗΠΑ και της Μάργκαρετ Θάτσερ στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
«δοκιμάστηκαν», επί της ουσίας, στη Χιλή στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1970. 

Αυτές οι μεταρρυθμίσεις περιλάμβαναν την, χωρίς προηγούμενο για εκείνη την 
εποχή, απελευθέρωση του εμπορίου (ένα κατ΄ αποκοπή ποσοστό της τάξεως του 
10% σε όλες τις εισαγωγές με μια ταυτόχρονη περιστολή των μη δασμολογικών 
εμποδίων), τη θέσπιση ενός νέου εργατικού κώδικα ο οποίος πρακτικά απαγόρευε τις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις, τη δημοσιονομική απελευθέρωση (η οποία συνέβαλε 
σε μεγαλύτερη μακροοικονομική αστάθεια και ειδικότερα στη μεγάλη κρίση του 
1982, την οποία ακολούθησε μια μαζική κρατική διάσωση των ιδιωτικών τραπεζών 
και οφειλετών αντίστοιχη προς το 35% του ΑΕΠ)3, την ιδιωτικοποίηση των δημόσιων 
εταιρειών, τη μείωση των κατά κεφαλήν δημόσιων δαπανών (το 1989 ήταν κατά 
16% χαμηλότερες απ’ ό,τι το 1970 και οι υπηρεσίες που επηρεάστηκαν περισσότερο 
ήταν η εκπαίδευση, στην οποία η δαπάνη μειώθηκε κατά 37% και η περίθαλψη 
στην οποία μειώθηκε κατά 30%4), ένα αντίστροφα προοδευτικό φορολογικό 
σύστημα (συρρίκνωση των φόρων στο κεφάλαιο και στο εισόδημα, αύξηση του 
ΦΠΑ, αναίρεση των απαλλαγών για είδη πρώτης ανάγκης), την ιδιωτικοποίηση του 
συνταξιοδοτικού συστήματος και τη μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος 
και του συστήματος υγείας που οδήγησαν στη δημιουργία ενός διπλού συστήματος, 
ενός δημόσιου (και υποχρηματοδοτημένου) και ενός ιδιωτικού, καθιστώντας έτσι 
την πρόσβαση στην εκπαίδευση και την περίθαλψη ως ευθύνη των ίδιων των 
ατόμων διαμέσου της συμμετοχής τους στην αγορά.

3 Sanhueza, cf. Ffrench-Davis, Ricardo. 2018. Reformas Económicas en Chile 1973-2017. Santiago: Penguin Random House : 225.
4 Ffrench-Davis: 242
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Οι μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα στη διάρκεια της δικτατορίας (όπως και της 
οικονομικής κρίσης του 1982), αύξησαν τις ανισότητες και το ποσοστό φτώχειας (το 
1987 το 45% του πληθυσμού διαβίωνε κάτω από το όριο της φτώχειας), επέφεραν 
μεγάλη συγκέντρωση πλούτου, πτώση στους πραγματικούς μισθούς και αύξηση 
της ανεργίας5. Ταυτόχρονα, όμως, άνοιξαν την οικονομία της χώρας σε εισαγωγές 
ειδών πολυτελείας και στην επέκταση των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, κάτι 
που ευνόησε ιδιαίτερα τις ανώτερες τάξεις της Χιλής, ενισχύοντας την προσκόλλησή 
τους στο καθεστώς. 

Στη μεγαλύτερη διάρκεια της μετα-δικτατορικής περιόδου, η Χιλή κυβερνιόταν 
από κεντροαριστερούς συνασπισμούς (από το 1990 ως το 2009 και εν συνεχεία 
από το 2014 ως το 2017, με την πρώτη δεξιά κυβέρνηση του Σεμπαστιάν Πινιέρα 
να αναδεικνύεται στην ενδιάμεση περίοδο), οι οποίοι έδωσαν έμφαση στο να 
αντιμετωπίσουν την ακραία φτώχεια και τις τεράστιες ανισότητες της Χιλής. Αυτό 
όμως το έπραξαν εντός του πλαισίου του οικονομικού μοντέλου που κληρονόμησαν 
από τη δικτατορία, έτσι που, για παράδειγμα, οι αυξημένες εκπαιδευτικές δαπάνες 
βασίστηκαν σε μεγάλο βαθμό σε μεταβιβάσεις προς ιδιωτικούς ή δημόσιους 
παρόχους υπηρεσιών διαμέσου ενός συστήματος κουπονιών, ακριβώς όπως το 
οραματίστηκε ο Μίλτον Φρίντμαν. 

Πολύ συχνά στελέχη αυτών των συνασπισμών επεσήμαιναν ότι το Σύνταγμα 
του 1980, το οποίο συντάχθηκε από συμβούλους του Πινοσέτ και εγκρίθηκε με 
ένα νόθο δημοψήφισμα, αποτελεί επί της ουσίας έναν δομικό περιορισμό για 
οποιαδήποτε μεγάλη μεταρρύθμιση του οικονομικού μοντέλου. Το Σύνταγμα 
αναθεωρήθηκε σε πολλές περιπτώσεις κυρίως ως προς τις αυταρχικές του 
πλευρές· η μεγαλύτερη αναθεώρηση έλαβε χώρα το 2005 από την κυβέρνηση του 
σοσιαλιστή Ρικάρντο Λάγος, όταν αφαιρέθηκαν προβλέψεις όπως o προσδιορισμός 
των μελών της Γερουσίας από τις ένοπλες δυνάμεις. Το Σύνταγμα κατοχυρώνει 
την απόσυρση του κράτους από την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών όπως η υγεία, 
η παιδεία και οι συντάξεις, επιτρέποντας στον δημόσιο τομέα να παρεμβαίνει 
μόνο όταν και όπου αυτό είναι αναγκαίο· απαγορεύει κατ’ ουσίαν τις απεργίες 
στους δημόσιους υπαλλήλους· υποχρεώνει τους εργαζομένους να εντάσσονται 
σε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά σχήματα· παρέχει στον Πρόεδρο ουσιαστικό έλεγχο 
επί του Κογκρέσου σε νομοθετικά ζητήματα· και καθιστά εξαιρετικά δύσκολη τη 
μεταρρύθμιση στις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία, όπως επίσης και στο 
εκλογικό και εκπαιδευτικό σύστημα, λόγω της εξαιρετικά υψηλής απαρτίας που 
απαιτείται για την έγκριση τέτοιου είδους αναθεωρήσεων. 

Οι κυβερνήσεις των κεντροαριστερών συνασπισμών κατάφεραν να μειώσουν 
τη φτώχεια (τα νοικοκυριά σε ακραία φτώχεια περιορίστηκαν από 10,6% σε 3% 
μεταξύ 1990 και 2011, ενώ αυτά που βρίσκονταν εν γένει σε φτώχεια μειώθηκαν 
από 22,7% σε 6,2% την ίδια περίοδο) και τις εισοδηματικές  ανισότητες (ο δείκτης 
Gini κατέβηκε από 0,52 το 1990 υποχώρησε σε 0,49 το 2011, εξακολουθώντας 
βέβαια να είναι πολύ υψηλός).

5 Ffrench-Davis: 237
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κατέβηκε από 0,52 το 1990 υποχώρησε σε 0,49 το 2011, εξακολουθώντας βέβαια να 
είναι πολύ υψηλός). Παραταύτα, η πρόσβαση σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες 
παραμένει εξαιρετικά άνιση και το ποσοστό σχετικής φτώχειας είναι πολύ 
υψηλό (16% το 2017). Το φορολογικό σύστημα της Χιλής έχει πολύ περιορισμένα
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αναδιανεμητικά χαρακτηριστικά (το 76% των φορολογουμένων είναι απαλλαγμένοι 
από την καταβολή φόρων και τα έσοδα από τον φόρο περιουσίας είναι πάρα 
πολύ χαμηλά), οι δημόσιες δαπάνες είναι πολύ μικρές (μόλις το 11% του ΑΕΠ, 
τη στιγμή που ο ΜΟ στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι στο 20% του ΑΕΠ και μάλιστα 
σε χώρες με πολύ υψηλότερο ΑΕΠ απ’ αυτό της Χιλής), κάτι που μεταφράζεται 
σε χαμηλής ποιότητας κοινωνικές υπηρεσίες. Επιπρόσθετα, η αγορά εργασίας 
είναι πολύ κατακερματισμένη και ένα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού 
εργάζεται είτε με προσωρινά συμβόλαια είτε με αυτοαπασχόληση σε εργασίες 
χαμηλής ειδίκευσης, κάτι που σημαίνει ότι η πρόσβαση αυτών των εργαζομένων 
σε κοινωνικές υπηρεσίες είναι επίσης περιορισμένη. 

Tι μέλλει γενέσθαι;

Οι κοινωνικές κινητοποιήσεις έχουν ταράξει την πολιτική σκηνή και έχουν 
καταδείξει ότι η αντίληψη περί της αδικίας του οικονομικού συστήματος είναι πλέον 
ένας κοινός τόπος για το μεγαλύτερο μέρος του πολιτικού φάσματος. Ακόμη και 
πολιτικοί της Δεξιάς έχουν επισημάνει την ανάγκη για ενίσχυση του νομοθετικού 
πλαισίου για την καταπολέμηση της δημιουργίας καρτέλ στην οικονομία, για δίωξη 
των φοροφυγάδων, για αντιμετώπιση του ζητήματος των κοινωνικών ανισοτήτων 
και για επέκταση της κοινωνικής πρόνοιας.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση εξακολουθεί να ανθίσταται στην αύξηση των δημόσιων 
κοινωνικών δαπανών, αλλά και της φορολογίας, για τη χρηματοδότηση της 
κοινωνικής ατζέντας, χωρίς να αναφερόμαστε στην εξάλειψη ενός συνταξιοδοτικού 
συστήματος που βασίζεται σε ατομικές αποταμιεύσεις που διαχειρίζονται ιδιωτικά 
σχήματα. Αντίθετα, προβάλλει την αναγκαιότητα αντιμετώπισης της ανεπάρκειας 
του δημόσιου συστήματος, ενώ το 1/3 των δαπανών για τη νέα κοινωνική πολιτική 
που σχεδιάζει, θα προκύψει από περικοπές σε άλλες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. 
Επίσης, η κυβέρνηση έχει ως στόχο να προωθήσει περισσότερο τον ανταγωνισμό με 
την ελπίδα της μείωσης των τιμών (για παράδειγμα, επιτρέποντας τη διαδικτυακή 
πώληση φαρμάκων ή τη διαχείριση των συνταξιοδοτικών αποθεματικών και από 
συνεταιρισμούς).

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να ξαναρχίσουν κατά το Μάρτιο, αμέσως μετά τις 
καλοκαιρινές διακοπές. Επίσης, είναι απίθανο να μειωθεί η αστυνομική καταστολή. 
Κάποια μέλη του κυβερνητικού συνασπισμού αμφισβήτησαν τη δυνατότητα 
διεξαγωγής ενός δημοψηφίσματος για το Σύνταγμα τον Απρίλιο, στο βαθμό που 
οι κινητοποιήσεις συνεχιστούν, κάτι που εάν συμβεί θα κλιμακώσει περαιτέρω 
την αντιπαράθεση (είναι ενδεικτικό ότι οι κινητοποιήσεις περιορίστηκαν μετά την 
ανακοίνωση από την κυβέρνηση της πρόθεσης για διεξαγωγή δημοψηφίσματος).

6 OECD. 2018. Economic Surveys: Chile: 40
7 OECD 2018: 15



Οι κινητοποιήσεις στη Χιλή δεν έχουν ξεκάθαρη ηγεσία ή οργάνωση. 
Συγκαλούνταν διαμέσου κοινωνικών οργανώσεων και οργανώσεων σε επίπεδο 
γειτονιάς, καθώς και μέσω των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Η έλλειψη 
πολιτικής ηγεσίας θέτει ερωτήματα για την αντοχή και τη μακροπρόθεσμη 
αντίστασή τους απέναντι στους χειρισμούς της κυβέρνησης, η οποία ελέγχει το 
μεγαλύτερο μέρος του τύπου και των τηλεοπτικών σταθμών.

Τα κόμματα της πολιτικής Αριστεράς, όπως το Σοσιαλιστικό Κόμμα, θεωρούνται 
εδώ και καιρό ως μέρος του κατεστημένου. Κυβέρνησαν τη Χιλή για παραπάνω από 
20 χρόνια προτείνοντας μεν την ανάγκη δομικών αλλαγών, αλλά επιδεικνύοντας 
ελάχιστη βούληση και κουράγιο για να τις προωθήσουν μέχρι τέλους, κάτι που 
συνιστά ένα χαρακτηριστικό της σοσιαλδημοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο από 
το 1990 , όπως επίσης και της πολιτικής του «Τρίτου Δρόμου». Αυτά τα κόμματα 
έχουν ιδιαίτερα επηρεαστεί από σκάνδαλα διαφθοράς, τα οποία αφορούσαν τη 
σχέση επιχειρηματικού χρήματος και πολιτικής και οποία επηρέασαν το σύνολο 
του πολιτικού φάσματος, όντας εντούτοις εξαιρετικά επιζήμια για την Αριστερά.

Το «Ευρύ Μέτωπο» [Frente Amplio], μια συμμαχία αριστερών κομμάτων και 
κινημάτων που δημιουργήθηκε πριν τις εκλογές του 2017 και συγκροτήθηκε 
στη βάση της συμμετοχικής δημοκρατίας και εκκλήσεων για την εγκαθίδρυση 
μιας νέας κοινωνικής τάξης, εξέλεξε στο κοινοβούλιο 20 βουλευτές και έναν 
γερουσιαστή το 2018. Σε όλη την περίοδο της κοινωνικής έκρηξης κυριαρχείται 
από συγκρούσεις στο εσωτερικό του σε ό,τι αφορά τη στρατηγική που πρέπει 
να ακολουθηθεί απέναντι στην κυβέρνηση Πινιέρα. Προς το παρόν, δεν υπάρχει 
καμία δύναμη στην Αριστερά που να δείχνει ικανή να καθοδηγήσει το κίνημα.

Η ηγεμονία του νεοφιλελευθερισμού στη Χιλή δεν οικοδομήθηκε τόσο στη βάση 
της κυριαρχίας μιας συγκεκριμένης δέσμης ιδεών όσο σε μια υπόσχεση για μια 
καλύτερη ζωή για όλους. Σήμερα η γενική αίσθηση που επικρατεί είναι ότι αυτή 
η υπόσχεση δεν εκπληρώθηκε: το να χρεωθεί κάποιος για να χρηματοδοτήσει 
την εκπαίδευσή του δεν του διασφαλίζει αξιοπρεπή εργασία· το να αποταμιεύει 
κάποιος επιμελώς διαμέσου ιδιωτικών συνταξιοδοτικών σχημάτων δεν του 
εγγυάται μια αξιοπρεπή σύνταξη· και το να διαθέτει κάποιος μια ασφάλεια 
υγείας (είτε δημόσια είτε ιδιωτική) δεν τον πραστατεύει από χρεοκοπία στην 
περίπτωση μιας σοβαρής ασθένειας ενός μέλος της οικογένειάς του. Την 
ίδια στιγμή, φαίνεται ότι τα πραγματικά οφέλη από το οικονομικό μοντέλο 
παραχωρήθηκαν σε έναν στενό επιχειρηματικό και πολιτικό κύκλο: πολιτικοί 
ευρισκόμενοι σε συνεννόηση με επιχειρηματίες, μέλη της αστυνομίας και 
ενόπλων δυνάμεων που χρησιμοποιούσαν δημόσιους πόρους για την κάλυψη 
ιδιωτικών αναγκών, ιδιοκτήτες πανεπιστημίων, επιχειρήσεις σε κλαδικές και
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διακλαδικές συμπράξεις, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά σχήματα και χιλιανοί 
επιχειρηματικοί όμιλοι των οποίων η επέκταση στην περιοχή χρηματοδοτήθηκε 
σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις αποταμιεύσεις για συνταξιοδότηση. 

Θα μπορέσει η κυβέρνηση Πινιέρα να ηρεμήσει το κλίμα με μέτρα όπως η αύξηση 
των χρηματικών μεταβιβάσεων στους φτωχότερους και του ποσοστού των 
υποχρεωτικών εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία, παράλληλα με την υπόσχεση 
της επέκτασης της κάλυψης του δημόσιου συστήματος υγείας; Η συνέχιση των 
διαδηλώσεων και των διαμαρτυριών δείχνει ότι η επιτυχία αυτών των μέτρων 
είναι μέχρι τώρα αμφισβητούμενη. Θα μπορέσει η κυβέρνηση να ξεπεράσει 
τις εντάσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στη δεξιά και την κεντρώα πτέρυγα 
του συνασπισμού της σε ό,τι αφορά τα ζητήματα των δημόσιων δαπανών και 
του χρέους; Θα συνεχίσει να καλύπτει την άγρια καταστολή των διαδηλώσεων 
από την αστυνομία, διακινδυνεύοντας να απωλέσει και τα τελευταία κατάλοιπα 
νομιμοποίησης του κατασταλτικού μηχανισμού; Και τέλος, θα κατορθώσει 
η αντιπολίτευση να ανασυνταχθεί και να γίνει ο εκπρόσωπος της λαϊκής 
δυσαρέσκειας; Θα καταφέρει η Αριστερά να αναδειχθεί σε μια σημαντική 
εκλογική δύναμη στις δημοτικές εκλογές αυτής της χρονιάς και στις προεδρικές 
εκλογές του 2021;

Η ρευστή κατάσταση που επικρατεί δυσχεραίνει την οποιαδήποτε πρόβλεψη, 
αλλά θα ήταν δόκιμο να υποστηρίξει κάποιος ότι η Χιλή έχει φτάσει πλέον σε ένα 
οριακό σημείο, καθώς οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, όπως τις είχαν γνωρίσει οι 
πολίτες της έως σήμερα, εμφανίζονται πια ως μη βιώσιμες τόσο κοινωνικά όσο 
και πολιτικά.  
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O Αντριάν Αλμπάλα είναι επίκουρος 
καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο 
Ινστιτούτο Πολιτικής Επιστήμης του 
Πανεπιστημίου της Μπραζίλια. Έχει 

επιμεληθεί τον συλλογικό τόμο Civil Society 
and Political Representation in Latin America 

(2010-2015) (Springer 2018)

https://brasilia.academia.edu/Adri%25C3%25A1nAlbala
http://www.ipol.unb.br/
http://www.ipol.unb.br/
https://www.springer.com/gp/book/9783319678009#aboutBook
https://www.springer.com/gp/book/9783319678009#aboutBook
https://www.springer.com/gp/book/9783319678009#aboutBook
https://www.routledge.com/The-Right-in-Latin-America-Elite-Power-Hegemony-and-the-Struggle-for/Cannon/p/book/9780203767023
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Είμαστε μάρτυρες του τέλους της λεγόμενης «ροζ παλίρροιας» στη 
Λατινική Αμερική;

Στην πραγματικότητα φαίνεται πως η λατινοαμερικάνικη «ροζ παλίρροια» τέλειωσε 
πριν από λίγα χρόνια. Παρόλα αυτά, δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι είμαστε μάρτυρες 
μιας αντίστροφης, «γαλάζιας» παλίρροιας. Οι χώρες της Λατινικής Αμερικής 
έχουν, στο μεγαλύτερο τους μέρος, ενσωματώσει τη δημοκρατική αρχή (με τον όρο 
«δημοκρατική» εννοώ τη φιλελεύθερη/εκλογική εκδοχή της δημοκρατίας), η οποία 
χαρακτηρίζεται από την εναλλαγή στην εξουσία. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, 
σίγουρα (η Βενεζουέλα είναι η πιο γνωστή περίπτωση) και κάποιοι αυταρχικοί 
«πειρασμοί» (Νικαράγουα, Βολιβία, Εκουαδόρ... Βραζιλία;) που οδήγησαν σε 
διαφορετικές αντιδράσεις μέσα στα πολιτικά και τα κομματικά συστήματα.

Αυτό που στο ενδιάμεσο φαίνεται να συμβαίνει στην περιοχή είναι μία αυξανόμενη 
πόλωση του πολιτικού ανταγωνισμού. Τα δεξιά κόμματα χρησιμοποιούν το 
αποτυχημένο παράδειγμα της Βενεζουέλας ως παράδειγμα προς αποφυγή (βλ. την 
καμπάνια «Χιλεζουέλα» που χρησιμοποίησε ο Σεμπαστιάν Πινιέρα απέναντι στον 
βασικό του [κεντροαριστερό] αντίπαλο στη Χιλή, ενώ ο Μάκρι στην Αργεντινή, ο 
Μπολσονάρο στη Βραζιλία και άλλοι χρησιμοποίησαν, ενίοτε καταχρηστικά, το ίδιο 
επιχείρημα). Βέβαια, η λατινοαμερικάνικη δεξιά δείχνει αρκετά διχασμένη, ανάμεσα 
σε μπολσοναρικούς από τη μία και μακρικούς/πινιερικούς/λακάγιε-πόουικους από 
την άλλη8. Φαίνεται ότι οι «πινιερικοί» αρχίζουν να χάνουν. Βέβαια, προς το παρόν, 
είναι λίγο νωρίς να μιλήσουμε για μια αναγέννηση της ακραίας πόλωσης (όπως στις 
δεκαετίες 1960 και 1970), αλλά πρόκειται για μία πραγματική απειλή.  

Ποιος ήταν ο ρόλος που διαδραμάτισαν τα κοινωνικά κινήματα 
στην άνοδο των κυβερνήσεων της «ροζ παλίρροιας»; Ποιες είναι οι 
κύριες ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των βασικών περιπτώσεων 
χωρών;

Λοιπόν, πρόκειται για μία καλή ερώτηση, αλλά εξαρτάται από την κάθε περίπτωση. 
Στην περίπτωση της Χιλής, για παράδειγμα, οι κεντροαριστερές κυβερνήσεις 
συνήθιζαν να συνδέονται με τα κοινωνικά κινήματα για σχεδόν 20 χρόνια. Μόλις 
έχασαν την προεδρία φάνηκε σχεδόν καθαρά ότι εμφανίστηκε ένας διαχωρισμός 
ανάμεσα στα κόμματα και στα κινήματα. Σε άλλες περιπτώσεις, η άνοδος των 
αριστερών κομμάτων πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα με τη συγκρότηση των 
κοινωνικών κινημάτων (βλ. στο Εκουαδόρ, στην Ουρουγουάη και υπό μία έννοια στην 
Αργεντινή). Οι αριστερές κυβερνήσεις συνήθιζαν να δημιουργούν στέρεες σχέσεις 
με συγκεκριμένα κινήματα και σε μερικές περιπτώσεις τα αξιοποίησαν ακόμη και 
όταν βρέθηκαν στην αντιπολίτευση (βλ. τις περιπτώσεις του Κορέα στο Εκουαδόρ 
και των Κίρχνερ στην Αργεντινή). Η Ουρουγουάη είναι μια κάπως διαφορετική 
περίπτωση. Η σχέση κυβερνήσεων και κινημάτων είναι περισσότερο συμβιωτική 
παρά πελατειακή.

8 [ΣτΕ] Ο Μαουρίτσιο Μάκρι ήταν ο Πρόεδρος της Αργεντινής την περίοδο 2015-2019, ο Σεμπαστιάν Πινιέρα είναι ο Πρόεδρος της Χιλής και 
ο Λουίς Λακάγιε Πόου είναι ο Πρόεδρος της Ουρουγουάης. 
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Έχετε μιλήσει για την «αυτονόμηση» των πολιτικών κομμάτων από 
τα κινήματα στη Λατινική Αμερική. Ποιες ήταν οι μορφές και ποιες 
οι αιτίες αυτής της εξέλιξης;

Υποστήριξα, πράγματι, ότι σε κάποιες (όχι στις περισσότερες) λατινοαμερικάνικες 
περιπτώσεις έχει σημειωθεί μία αυτονόμηση των πολιτικών κομμάτων από τα 
κοινωνικά κινήματα. Ένα είδος αποσύνδεσης διαμέσου της οποίας τα κόμματα 
(ακόμη και τα αριστερά) έχουν πάψει να υπολογίζουν για τη νομιμοποίηση και την 
οργάνωσή τους τη δράση «στο δρόμο». Αυτό φαίνεται να συμβαίνει για δύο λόγους. 
Καταρχάς, υπάρχουν εσωτερικοί λόγοι, οι οποίοι συνδέονται με την αδυναμία 
διαμόρφωσης ενός εναλλακτικού λόγου και προώθησης εναλλακτικών (αξιόπιστων) 
πολιτικών. Πολλά αριστερά κόμματα άρχισαν να ακολουθούν και να προτείνουν 
πολιτικές, που θα μπορούσαν εύκολα να έχουν προταθεί από δεξιά κόμματα. Με 
άλλα λόγια, έχουν απωλέσει ένα μέρος της ταυτότητάς τους η οποία ήταν δομημένη 
με βάση την αντίθεση στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές (Washington Consensus). 
Επομένως, οι ψηφοφόροι δύσκολα μπορούν να προσδιορίσουν το αριστερό και το 
δεξιό και κατ’ επέκταση το τι θα έκανε μία αριστερή κυβέρνηση εάν βρισκόταν στην 
εξουσία. Αυτό μοιάζει αρκετά με την πτώση της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας. Με 
τον ίδιο τρόπο, αυτή η πτώση οδήγησε στην άνοδο νέων αριστερών κομμάτων, πιο 
ριζοσπαστικών (όπως της Die Linke στη Γερμανία ή της La France Insoumise στη 
Γαλλία). Από την άλλη πλευρά, η υποβάθμιση του κράτους είναι μία άλλη, εξωτερική, 
εξήγηση για την αυτονόμηση των κομμάτων. Τα κοινωνικά κινήματα άρχισαν πλέον 
να αναζητούν εναλλακτικούς συνομιλητές, πέραν των πολιτικών κομμάτων.

Έχετε μιλήσει για ένα «χιλιανό μοντέλο διακυβέρνησης» το οποίο 
άνοιξε μια δομή ευκαιριών για τα κοινωνικά κινήματα. Μπορείτε να 
αναπτύξετε αυτό το επιχείρημα;

Το χιλιανό μοντέλο είναι ο τέλειος συνδυασμός αυτών που ανέφερα παραπάνω, 
με ένα επιπλέον συστατικό: τα βασικά κόμματα που παραμένουν στην εξουσία να 
έχουν τη δυνατότητα να κοινωνικοποιούν τις πολιτικές τους και να κινητοποιούν. Η 
χιλιανή πολιτική χαρακτηρίστηκε από τη ηγεσία ενός κεντροαριστερού συνασπισμού 
για 20 χρόνια (1990-2010). Το χιλιανό Σοσιαλιστικό Κόμμα διαμόρφωσε μαζί με 
τους Χριστιανοδημοκράτες έναν σταθερό συνασπισμό, ο οποίος συνέβαλε στο να 
θολώσουν οι κομματικές διαχωριστικές γραμμές. Τα αριστερά κόμματα μέσα σε 
αυτόν το συνασπισμό (το PS, το PPD και κατά κάποιο τρόπο το PRSD9) έπρεπε να 
διαμορφώσουν περισσότερο μετριοπαθή προγράμματα και προτάσεις, έτσι ώστε να 
διατηρήσουν τη σταθερότητα του συνασπισμού. Αυτή η σταθερότητα στην εξουσία, 
επίσης, οδήγησε στο να μην επιδιώκουν να κρατούν τη βάση τους σε κατάσταση 
συναγερμού (ή κινητοποιημένη). Ως εκ τούτου, τερματίστηκε η «από τα κάτω προς 
τα πάνω» κυκλοφορία πληροφοριών, ιδεών και θέσεων. 

9 [ΣτΕ] PS (Partido Socialista de Chile – Σοσιαλιστικό Κόμμα Χιλής), PPD (Partido por la Democracia – Κόμμα για τη Δημοκρατία), PRSD 
(Partido Radical Socialdemócrata – Ριζοσπαστικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα).  
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Αυτά τα κόμματα έγιναν ένα είδος «υδροπονικών κομμάτων». Κατά τον ίδιο τρόπο, 
το «ελάχιστο κράτος» στη Χιλή οδήγησε την κοινωνία των πολιτών στο να οργανωθεί 
διαφορετικά, χωρίς να έχει καμία προσδοκία από το κράτος και τους φορείς του (τα 
κόμματα). Αυτός είναι «ο τέλειος συνδυασμός υδροπονίας». Ένα τέλειο παράδειγμα 
αποτελεί το κοινωνικό κίνημα του 2011 στο οποίο φοιτητές και εργαζόμενοι 
εμφανίστηκαν αυθόρμητα ενάντια σε έναν δεξιό πρόεδρο (Πινιέρα), αλλά χωρίς να 
έχουν συνδέσεις με τα υπάρχοντα κόμματα.

Πώς προέκυψαν οι πρόσφατες διαδηλώσεις στη Χιλή και ποια είναι 
τα βασικά τους χαρακτηριστικά; Είναι πιθανή μία αναζωογόνηση 
των δεσμών των κοινωνικών κινημάτων με τα αριστερά κόμματα;

Οι πρόσφατες διαμαρτυρίες προέκυψαν από ένα αυθόρμητο κίνημα, το οποίο είναι 
παρόμοιο ως προς την αρχή του με αυτό του 2011, αλλά πολύ μεγαλύτερο. Γεννήθηκε 
από μία φοιτητική διαμαρτυρία για τις τιμές των εισιτηρίων των μέσων μαζικής 
μεταφοράς (ιδίως του μετρό). Η βάναυση αντίδραση της κυβέρνησης συνέβαλε 
στην πολύ γρήγορη εξάπλωση της διαμαρτυρίας και στην επίτευξη της συμπάθειας 
της κοινωνίας σε αυτήν. Για ακόμα μία φορά τα αριστερά κόμματα, ακόμη και τα 
πιο ριζοσπαστικά, δεν ανέμεναν αυτή την άνοδο, ενεργώντας σαν απλοί θεατές των 
γεγονότων. Δεν υπάρχουν ξεκάθαροι δεσμοί μεταξύ αυτού του κινήματος και των 
υφιστάμενων κομμάτων και η δημιουργία ενός νέου κόμματος (σαν το ισπανικό Po-
demos) από αυτό το κίνημα είναι μάλλον μια μη πιθανή εξέλιξη. Σίγουρα μπορεί 
να περιμένουμε έναν εκλογικό αντίκτυπο υπέρ μιας δεξιάς κυβέρνησης, αλλά οι 
επόμενες γενικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2022. Αυτό που φαίνεται να είναι πιο 
ξεκάθαρο είναι ο αντίκτυπος στο ενδεχόμενο δημοψήφισμα [για την αλλαγή του 
Συντάγματος] και στον σχηματισμό της συντακτικής συνέλευσης το επόμενο έτος. 
Τι θα συμβεί τότε, κανείς δεν το ξέρει...
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Ο Πέδρο Μέντες Λουρέιρο είναι λέκτορας 
Λατινοαμερικανικών Σπουδών στο Κέντρο 

Λατινοαμερικανικών Σπουδών του Τμήματος 
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών 

του Πανεπιστημίου του Κέμπριτζ10

10 Ο Πέδρο θα ήθελε να ευχαριστήσει τον Άικο Ικεμούρα Αμαράλ για τις συζητήσεις και τις οξυδερκείς αναλύσεις που, για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
διαμόρφωσαν τις σκέψεις και τις θέσεις σχετικά με τα ζητήματα που συζητήθηκαν σε αυτή τη συνέντευξη. 

http://www.latin-american.cam.ac.uk/node/16/pedro-mendes-loureiro
http://www.latin-american.cam.ac.uk/
http://www.latin-american.cam.ac.uk/
https://www.routledge.com/The-Right-in-Latin-America-Elite-Power-Hegemony-and-the-Struggle-for/Cannon/p/book/9780203767023
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Ποιες είναι οι αιτίες της πρόσφατης εκλογικής νίκης της Δεξιάς στη 
Βραζιλία;

Η πρόσφατη εκλογική επιτυχία της Δεξιάς στη Βραζιλία μπορεί να αποδοθεί σε έξι 
παράγοντες. Πρώτον, όπως θα διερευνηθεί σε μεγαλύτερο βάθος παρακάτω, υπάρχουν 
διεθνείς παράγοντες που έπαιξαν ρόλο. Σε πολλά μέρη του κόσμου παρατηρήθηκε 
το φαινόμενο της απότομης ανόδου δεξιών πολιτικών ηγετών, μέρος του οποίου 
είναι και η Βραζιλία. Στην περίπτωση της Λατινικής Αμερικής, μετά το τέλος της 
έκρηξης των τιμών στα βασικά εμπορεύματα το 2013, υπήρξαν αλληλεπιδράσεις 
μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών κρίσεων. Επομένως, η περίπτωση 
της Βραζιλίας δεν αποτελεί εξαίρεση και η εκλογική επιτυχία της Δεξιάς ξεπερνά 
το επίπεδο της προεδρικής εκλογής (δηλαδή, επίσης τα νομοθετικά σώματα και οι 
πολιτειακές κυβερνήσεις έχουν μετατοπιστεί σε μεγάλο βαθμό προς τα δεξιά).

Δεύτερον, οι πολιτικές και οι δράσεις του Κόμματος Εργατών (PT) από το 2013 
μέχρι και το πραξικόπημα του 2016 ενάντια στην πρώην πρόεδρο Ντίλμα Ρούσεφ, 
αποξένωσαν μεγάλα τμήματα του πληθυσμού και αμαύρωσαν την εικόνα του 
κόμματος. Το PT εφάρμοσε αρχικά πολιτικές λιτότητας και περιέστειλε εργασιακά 
δικαιώματα αμέσως μετά από την επανεκλογή της Ντίλμα Ρούσεφ το 2014. Οι εν 
λόγω πολιτικές επεκτάθηκαν σε μαζική κλίμακα μετά το πραξικόπημα του 2016, 
αλλά ξεκίνησαν, ωστόσο, από τις κυβερνήσεις του PT. Αντί όμως να κερδηθεί με 
αυτές τις πολιτικές για το κόμμα η υποστήριξη του κεφαλαίου και της μεσαίας τάξης, 
αυτές αντίθετα οδήγησαν σε μία κλιμακούμενη κοινωνική, οικονομική και πολιτική 
κρίση. Ως αποτέλεσμα, το PT απλά έχασε μεγάλο μέρος της στήριξης που είχε από 
την εργατική τάξη και εν τέλει απομονώθηκε. 

Τρίτον, σε όλα τα μεγάλα κόμματα υπήρχαν πολλά μέλη τους που είχαν καταδικαστεί 
για σκάνδαλα διαφθοράς τα τελευταία χρόνια, με το Εργατικό Κόμμα να μην αποτελεί 
σε καμία περίπτωση εξαίρεση [άλλα κόμματα στα αριστερά, όπως το PSOL (Κόμμα 
Σοσιαλισμού και Ελευθερίας), δεν είχαν εμπλακεί]. Το γεγονός αυτό ενέτεινε τη 
δυσαρέσκεια ενάντια σε μια πολιτική «as usual», ανοίγοντας το δρόμο σε δυνάμεις 
που εμφανίζουν εαυτές ως outsiders - εξ ου και η επιτυχία νέων ή μέχρι τώρα μικρών 
κομμάτων στις εκλογές, όπως επίσης και δημαγωγών που εμφάνιζαν τους εαυτούς 
τους ως outsiders παρά το γεγονός ότι για μια δεκαετία (όπως ο Μπολσονάρο) 
κινούνταν πολιτικά εντός των θεσμών. 

Τέταρτον, στη διάρκεια της προεδρικής προεκλογικής εκστρατείας το 2018, το PT 
αρνήθηκε να οικοδομήσει πλατιές συμμαχίες με την Αριστερά και να εξετάσει 
τη δυνατότητα να μην ενεργεί ως ηγεμονική δύναμη στον αριστερό χώρο, αλλά 
αντίθετα παρουσίασε τον πρώην Πρόεδρο Λούλα ως μία κεντρική φυσιογνωμία που 
θα μπορούσε από μόνος του να βγάλει τη χώρα από την κρίση. 



Σε αυτό το πλαίσιο, η προεκλογική εκστρατεία του PT δεν περιείχε συγκεκριμένες 
νέες προτάσεις, αλλά προσέφερε επί της ουσίας πολιτικές οποίες ήταν «μία από 
τα ίδια», δεν συζήτησε τις αποτυχίες του κόμματος κατά την εξουσία και ήταν 
απορριπτική σε ό,τι αφορά την προσέλκυση δυνητικών αριστερών συμμάχων. 
Ταυτόχρονα, άλλες δυνάμεις στα αριστερά δεν μπόρεσαν να προωθήσουν πολιτικές 
πλατφόρμες πλατιάς λαϊκής απεύθυνσης, δείχνοντας ότι δεν διέθεταν επαρκείς 
οργανωτικές δυνατότητες, πόρους και τακτικές για να ενισχυθούν εκλογικά σε 
αυτήν τη συγκυρία. 

Πέμπτον, η επιλεκτική, πολιτικοποιημένη και κατά καιρούς υποκινούμενη χρήση 
της Δικαιοσύνης κόντρα στο PT έπαιξε κομβικό ρόλο για τη διαμόρφωση του 
προεκλογικού κλίματος και του αποτελέσματος των εκλογών. Παρότι αυτό δεν 
απαλλάσσει το κόμμα από τα βασικά του λάθη και από συγκεκριμένες διεφθαρμένες 
πρακτικές, δείχνει ταυτόχρονα ότι υπήρχαν θεσμικοί παράγοντες που λειτούργησαν 
με επιτυχία ενάντια στο PT, έχοντας καθοριστική επιρροή στο τελικό εκλογικό 
αποτέλεσμα. 

Τέλος, η επίθεση με μαχαίρι κατά του τότε υποψηφίου προέδρου Μπολσονάρο στη 
διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, λειτούργησε υπέρ του. Βασικά αυτό 
του επέτρεψε να μη συμμετάσχει σε κανένα debate με τους άλλους υποψήφιους, 
προφυλάσσοντας, πρώτιστα, τον ίδιο από τον εαυτό του. Υπό το πρίσμα όλων των 
παραπάνω, όλα αυτά ήταν αρκετά για να κερδίσει στις εκλογές, παρότι άλλες 
παράμετροι δείχνουν ότι το φαινόμενο δεν περιοριζόταν αποκλειστικά στον 
Μπολσονάρο ή τη Βραζιλία, αλλά αποτελούσε μέρος μιας μεγαλύτερης στροφής 
προς τα δεξιά.  

Γιατί η βραζιλιάνικη Αριστερά απέτυχε να αποτρέψει αυτήν την 
εξέλιξη;

Σε μεγάλο βαθμό η ερώτηση αυτή απαντήθηκε παραπάνω - το PT ακολούθησε 
μία συμβιβαστική προσέγγιση που έδινε έμφαση περισσότερο στη διατήρηση της 
εικόνας του κόμματος και της θέσης των μελών του και λιγότερο στην προώθηση 
μιας ταξικής πολιτικής, κάτι που επέφερε αρνητικά αποτελέσματα στο κόμμα. Άλλοι 
λόγοι ήταν η αδυναμία των άλλων αριστερών δυνάμεων να διαμορφώσουν μία 
εναλλακτική πλατφόρμα, η γενική απογοήτευση στην κοινή γνώμη με την πολιτική 
κ.ο.κ. Σε ένα γενικότερο επίπεδο, παραταύτα, είμαστε πιθανότατα μάρτυρες του 
τέλους ενός κύκλου της αριστερής πολιτικής στη Βραζιλία: Ο κύκλος του PT και 
του «νέου συνδικαλισμού» (τα ανεξάρτητα, μαχητικά συνδικάτα που αναπτύχθηκαν 
προς το τέλος της στρατιωτικής δικτατορίας) που άνοιξε στα τέλη της δεκαετίας του 
‘70.
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Η οικοδόμηση κινημάτων βάσης και η σφυρηλάτηση δεσμών του κόμματος με 
αυτά, η οργάνωση των κοινοτήτων και των εργαζομένων και η διαμόρφωση ενός 
οράματος για έναν νέο επιτυχημένο κύκλο αριστερής πολιτικής στη Βραζιλία, 
είναι διαδικασίες που πιθανώς θα πάρουν αρκετό καιρό για αναπτυχθούν. Παρά 
την ισχυρή ανάπτυξη αρκετών κοινωνικών κινημάτων στη Βραζιλία -μαύρων, 
φεμινιστικών και διαθεματικών- τα οποία μπόρεσαν να αντισταθούν και ενίοτε να 
κερδίσουν έδαφος στις διεκδικήσεις τους, κανένα από αυτά, μέχρι στιγμής, δεν είναι 
σε θέση να προωθήσει μια αρθρωμένη, εθνική πλατφόρμα αλλαγής. Αυτό δεν είναι 
κάτι που μπορεί να οργανωθεί γρήγορα ενόψει μιας εκλογικής αναμέτρησης, αλλά 
αντίθετα απαιτεί ισχυρούς και σταθερούς δεσμούς με τη βάση, αρθρώσεις αιτημάτων 
από τα διάφορα κινήματα και διαπραγματεύσεις μεταξύ τους. Μέχρι να υπάρξουν 
αυτές οι συνθήκες, είναι απίθανο οι όποιες εκλογικές επιτυχίες της Αριστεράς, αν 
προκύψουν, να μεταφραστούν σε ισχυρές μετασχηματιστικές πολιτικές.   

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των κυβερνητικών πολιτικών 
του Μπολσονάρο;

Γίνεται ολοένα και περισσότερο ξεκάθαρο ότι ο ίδιος ο Μπολσονάρο δεν έχει κανένα 
άλλο ενδιαφέρον από το να εξασφαλίζει προνόμια για τον ίδιο και την οικογένειά του. 
Θα δημιουργήσει διαρκείς -και πολύ επικίνδυνους- αποπροσανατολισμούς μέσω 
εξωφρενικών και πιεστικών προτάσεων και σχολίων, αλλά με σαφή πρόθεση να 
επωφεληθεί άμεσα από αυτά. Οι (έως τώρα αποτυχημένες) προσπάθειες να διορίσει 
έναν από τους γιους του ως Πρέσβη της Βραζιλίας στις ΗΠΑ αποτελεί το τέλειο 
παράδειγμα. Υπό αυτήν την έννοια, ο ίδιος ο Μπολσονάρο είναι ιδεολόγος μόνο 
εργαλειακά, αφού η μόνη του δέσμευση είναι απέναντι στον ίδιο και την οικογένειά 
του. 

Σε γενικές γραμμές, εξετάζοντας την κυβέρνηση Μπολσονάρο, πρόκειται για ένα 
μείγμα νεοφιλελεύθερων οικονομολόγων με ιδεολόγους της άκρας Δεξιάς. Οι 
πολιτικές που προτείνονται από την κυβέρνηση είναι από τη μία επικεντρωμένες σε 
μια ευρεία φιλελευθεροποίηση και ιδιωτικοποίηση της οικονομίας, στην περιστολή 
εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων, στην περαιτέρω διατήρηση της λιτότητας, 
στον περιορισμό της περιβαλλοντικής προστασίας κ.ο.κ. Από την άλλη πλευρά, 
υπάρχουν αντιδραστικές και τιμωρητικές πολιτικές για κοινωνικά και ηθικά 
ζητήματα, όπως οι επιθέσεις κατά των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας και των 
γυναικών -παραχωρώντας στην αστυνομία ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία να ενεργεί 
με βίαιο τρόπο- αλλά και ο περιορισμός της ακαδημαϊκής ελευθερίας, μεταξύ άλλων.



Μέχρι στιγμής, όμως, η νομοθετική εξουσία έχει πάρει τα ηνία της χάραξης 
πολιτικής, ιδιαίτερα στην οικονομική σφαίρα. Αυτό οφείλεται τόσο στην έμφυτη 
έλλειψη  ενδιαφέροντος του Μπολσονάρο για τέτοια θέματα -όπως προαναφέρθηκε, 
ενδιαφέρεται μόνο για τη «φάρα» του- όσο και στην έλλειψη ικανότητας της 
κυβερνητικής του ομάδας. Ως αποτέλεσμα, αυτό το κενό εξουσίας που εμφανίστηκε, 
έχει καλυφθεί από τη νομοθετική εξουσία και άλλες δυνάμεις που δρουν μέσα από 
αυτό. Η έγκριση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης αποτελεί ίσως το πιο ξεκάθαρο 
παράδειγμα. Η εκδοχή της μεταρρύθμισης που τελικά εγκρίθηκε είναι παρόμοια με 
αυτή που συζητήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Οι σημαντικότερες αλλαγές 
που πρότεινε ο νυν Υπουργός Οικονομικών, Πάουλο Γκουέδες, όπως η εφαρμογή 
ενός ανταποδοτικού συστήματος (pay as you go) και η εξάλειψη του ορίου των 
κοινωνικών παροχών, δεν συμπεριλήφθηκαν στην τελική εκδοχή. Πράγματι, θα 
μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η μεταρρύθμιση υλοποιήθηκε από τον ηγέτη της 
Κάτω Βουλής (Ροδρίγο Μαΐα) χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο Μπολσονάρο.

Ποιες είναι οι προοπτικές για μια άνοδο της Αριστεράς μετά την 
αποφυλάκιση του Λούλα; 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μία επιτυχής ανάκαμψη της Αριστεράς, που μπορεί 
να οδηγήσει σε μετασχηματιστικές αλλαγές, είναι πιθανό να απαιτήσει μια πιο 
μακρόχρονη και ευρύτερη διαδικασία. Το εάν το PT θα προβληματιστεί πάνω στις 
επιτυχίες και τις αποτυχίες των στρατηγικών που υιοθέτησε στο παρελθόν, το εάν 
θα επανεφεύρει τον εαυτό του και θα συμβάλει σε μία τέτοια ανάκαμψη ή το εάν θα 
συνεχίσει να προσπαθεί αποκλειστικά να ηγεμονεύει στην Αριστερά στη Βραζιλία 
και να εμποδίζει την εμφάνιση νέων κινημάτων και ηγετών, αυτό είναι που απομένει 
να το διαπιστώσουμε στο επόμενο διάστημα. Θα ήταν ριψοκίνδυνο να θεωρήσουμε 
ότι το PT δεν θα αποτελέσει κομμάτι της Αριστεράς στο προσεχές μέλλον, αλλά είναι 
επικίνδυνο και αντιπαραγωγικό να αναμένουμε ότι το αναμάσημα των πρόσφατων 
ανεπιτυχών στρατηγικών του κόμματος και της ηγεσίας του, θα ωφελήσει την 
Αριστερά και τον λαό της Βραζιλίας, γενικότερα. 

Επιπλέον, η απελευθέρωση του Λούλα μπορεί να επανενεργοποιήσει τη Δεξιά 
στη Βραζιλία και πιο συγκεκριμένα τον Μπολσονάρο. Το εάν αυτό θα συμβεί ή όχι 
εξαρτάται από τις στρατηγικές όλων των αντιπαρατιθέμενων στρατοπέδων και 
φυσικά δεν σχετίζεται με το δίκαιο ή όχι της απελευθέρωσης του πρώην Προέδρου. 
Παρ’ όλα αυτά υπάρχει η πιθανότητα, η απελευθέρωση του Λούλα -ως του 
προσωποποιημένου εχθρού- να δώσει ευκαιρία στον Μπολσονάρο να κινητοποιήσει 
τους υποστηρικτές του.
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Είναι οι εξελίξεις στη Βραζιλία συνδεδεμένες με μία γενική τάση 
των πολιτικών εξελίξεων στη Λατινική Αμερική; 

Στην πραγματικότητα, οι πρόσφατες εξελίξεις στη Βραζιλία αποτελούν μέρος μιας 
παγκόσμιας τάσης. Στη βάση τους, αναφέρονται σε μία γενικευμένη απογοήτευση 
για μορφές πολιτικής που ευνοούν τον αποκλεισμό και τη μη συμμετοχή, οι οποίες 
έχουν διαπιστωθεί σε πολλές περιοχές του κόσμου. Αυτό αποτελεί εν μέρει αποτυχία 
της Αριστεράς, επειδή δεν άκουγε και δεν επικοινωνούσε με τους λαούς της Λατινικής 
Αμερικής, αποτυγχάνοντας να προσφέρει ένα εμπνευσμένο όραμα και εφικτά μέσα 
για την πραγμάτωσή του. Αυτό συνεπάγεται επίσης την επιβολή αυστηρότερων 
διεθνών οικονομικών όρων, ιδίως μετά το τέλος της έκρηξης των τιμών στα βασικά 
εμπορεύματα το 2013, γεγονός που μείωσε τα περιθώρια άσκησης πολιτικής και έκανε 
δυσκολότερη την προώθηση συμπεριληπτικών μορφών ανάπτυξης στην περιοχή. Ως 
εκ τούτου, οι λαοί επέλεξαν άλλες λύσεις, οι οποίες μέχρι τώρα κυρίως σήμαιναν 
την επένδυση σε outsiders-στοιχήματα, οι οποίοι προσφέρουν απλές απαντήσεις 
σε σύνθετα προβλήματα και στους οποίους η λογική του αποδιοπομπαίου τράγου 
είναι βασική πολιτική στρατηγική. Είναι σημαντικό ότι αυτές οι «λύσεις» ολοένα και 
περισσότερο όσο ξεδιπλώνονται δείχνουν τις αντιφάσεις και τις βαθιές αδυναμίες 
τους, οι οποίες στην περίπτωση της Βραζιλίας φαίνονται στα πολύ χαμηλά 
ποσοστά αποδοχής του Μπολσονάρο (25%) και στη Λατινική Αμερική γενικά, στις 
κλιμακούμενες διαμαρτυρίες σε πολλές χώρες. Χωρίς ξεκάθαρες στρατηγικές που 
να μπορούν να αντιμετωπίσουν τις βαθύτερες αιτίες της δυσαρέσκειας και να 
προτείνουν βιώσιμες λύσεις, οι χώρες θα βρίσκονται πάντοτε ένα βήμα πριν από την 
πολιτική αστάθεια και την κοινωνική αναταραχή.






