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«Δεν υπάρχει βασιλική οδός για την 
επιστήμη, και στις φωτεινές κορυφές της  
μπορεί να φτάσουν μόνον όσοι δεν 
φοβούνται τον κόπο να διασχίσουν τα 
δύσβατα μονοπάτια της».
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Σημείωση για το άρθρο του Ν. Πουλαντζά «Η κρίση των κομμάτων»

Σπύρος Σακελλαρόπουλος*

Περίληψη

Ο Νίκος Πουλαντζάς επιχειρεί να εμβαθύνει και να εκλαϊκεύσει με το συγκεκριμένο άρθρο 
βασικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στο τελευταίο του βιβλίο Το Κράτος, η Εξουσία, ο 
Σοσιαλισμός. Αναδεικνύει το ειδικό φαινόμενο του Αυταρχικού Κρατισμού και υπογραμμί-
ζει τη σημασία που έχει ως απάντηση η χάραξη ενός δημοκρατικού δρόμου προς το σοσια-
λισμό. Την πορεία αυτή την προσεγγίζει ως μια δύσκολη «συνάντηση» μιας κυβέρνησης 
σοσιαλιστών – κομμουνιστών με τα νέα κοινωνικά κινήματα. Επηρεασμένος από τις εξε-
λίξεις της δεκαετίας του ’70 και τη σταδιακή υποχώρηση της κομμουνιστικής αριστεράς 
θεωρεί πως μπορούν οι λαϊκοί αγώνες να μετασχηματίσουν το σύνολο των κρατικών μηχα-
νισμών. Με αυτό τον τρόπο, όμως, υποβαθμίζει τον ταξικό χαρακτήρα του καπιταλιστικού 
κράτους και τον ιδιαίτερο ρόλο του σκληρού πυρήνα του.

Abstract

In this article, Nicos Poulantzas attempts to more fully explore and popularize the key 
elements contained in his latest book State, Power, Socialism. The essay discusses the 
special phenomenon of authoritarian statism and underlines the need for a response to a 
democratic path to socialism. Poulantzas approaches this process as the difficult “encounter” 
of a socialist-communist government with the new social movements. Influenced by the 
developments of the 1970s and the gradual decline of the communist left, he believes that 
popular struggles can transform all state apparatuses. Yet, in this manner, both the class 
character of the capitalist state and the particular role of its inner core are undermined.

Το άρθρο του Ν. Πουλαντζά με τίτλο «Η κρίση των κομμάτων», που δημοσιεύ-
τηκε στο τεύχος του Σεπτεμβρίου του 1979 του Monde Diplomatique, αποτελεί μια 
προσπάθεια συμπύκνωσης ορισμένων προβληματισμών του για τη θεωρία του 
Κράτους και το μέλλον της Αριστεράς, απευθυνόμενο σε ένα ευρύτερο κοινό. Απο-
τελεί ένα από τελευταία κείμενά του, ίσως και το τελευταίο, και είναι εμφανής η 
επιρροή του τελευταίου του βιβλίου Το Κράτος, η Εξουσία, Ο Σοσιαλισμός που είχε 
εκδοθεί ένα χρόνο πριν.

Στο συγκεκριμένο άρθρο ο Πουλαντζάς κάνει αναφορά στη μορφή Κράτους 
που ονομάζει Αυταρχικό Κρατισμό η οποία συμβάλει στην υποβάθμιση του ρόλου 
των πολιτικών κομμάτων, περιορίζει τις πολιτικές ελευθερίες, αυξάνει την κατα-
σταλτική βία με ποικίλες μορφές, και ευνοεί μια πιο βαθιά μεταλλαγή του Κράτους 
σε πιο συντηρητική – αυταρχική κατεύθυνση. Για τον Πουλαντζά, ο Αυταρχικός 
Κρατισμός είναι η απάντηση του Κράτους στην ίδια του την κρίση. Η μεταλλαγή 
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αυτή συνδέεται και με μία νέα κρατική ιδεολογία που στηρίζεται στην τεχνοκρατι-
κή λογική, στον αντι-κρατισμό που οδηγεί στον περιορισμό των δραστηριοτήτων 
του Κράτους-Πρόνοιας, στην αντίληψη περί «κατάχρησης» των πολιτικών ελευθε-
ριών, καθώς και σε μια νέα μορφή ρατσισμού. 

Στο εσωτερικό του Κράτους ιδιαίτερη σημασία αποκτά η νομιμοποίηση των 
θεσμικών διαδικασιών όχι τόσο μέσα από τη λειτουργία των πολιτικών κομμάτων 
αλλά κυρίως από τις δράσεις της Εκτελεστικής εξουσίας και όπως αυτές εξειδι-
κεύονται από τη γραφειοκρατία της δημόσιας διοίκησης. Η τελευταία έχει μετα-
τραπεί σε βασικό πολιτικό οργανωτή, σε ένα πραγματικό κόμμα των κυρίαρχων 
τάξεων, παρακάμπτοντας τα παραδοσιακά κόμματα και απευθυνόμενη απευθείας 
στις διά φορες κοινωνικο-επαγγελματικές ομάδες, ευνοώντας έτσι ένα θεσμικό 
νεο-κορπορατισμό και μια νέα μορφή κάθετων πελατειακών σχέσεων. 

Τα κόμματα της κυβερνώσας σοσιαλδημοκρατίας είναι από τα πρώτα που 
επηρεάζονται από τις παραπάνω αλλαγές. Ασπαζόμενα τα παραπάνω ιδεολογήμα-
τα τείνουν όλο και περισσότερο να χάσουν τις διαφορές τους με τα δεξιά κόμματα, 
με συνέπεια την ουσιαστική εξάλειψη του διαχωρισμού μεταξύ κυβέρνησης και 
αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Προβλήματα όμως παρουσιάζουν και τα σοσιαλιστικά κόμματα που δεν συμ-
μετέχουν σε κυβερνητικούς σχηματισμούς αλλά και τα κομμουνιστικά κόμματα. Τα 
κομμουνιστικά κόμματα υποφέρουν αφενός από τα ίχνη που έχει αφήσει πάνω 
τους η Τρίτη Διεθνής και το σταλινικό μοντέλο και αφετέρου από την αμηχανία 
πρότασης ενός εναλλακτικού κοινωνικού μοντέλου. Τα δε αριστερά σοσιαλιστικά 
κόμματα έχουν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα της υποχώρησης των κεϋνσιανών 
πολιτικών αλλά και τον περιορισμό των δυνατοτήτων σύναψης συμφωνιών μεταξύ 
κυρίαρχων και κυριαρχούμενων τάξεων.

Οι προβληματισμοί αυτοί των αριστερών κομμάτων θέτουν το ζήτημα της 
ιχνηλάτησης ενός δημοκρατικού δρόμου προς το σοσιαλισμό που θα διαφέρει από 
εκείνο του σταλινισμού και της σοσιαλδημοκρατίας. Σε αυτή την αναζήτηση σημα-
ντική παράμετρος αποτελεί η ανάδυση των νέων κοινωνικών κινημάτων: φοιτητι-
κό, γυναικείο, οικολογικό. Πρόκειται για κινήματα που δεν κινούνται έξω από την 
πάλη των τάξεων αλλά αποτελούν παράγωγα των σύγχρονων συνθηκών αναπα-
ραγωγής του κεφαλαίου. Φυσικά, σε αυτά συμμετέχουν άτομα διαφορετικής τα-
ξικής προέλευσης: δημόσιοι υπάλληλοι, τεχνικοί, εξειδικευμένοι εργάτες, επιχει-
ρησιακά στελέχη αλλά και εργατικά και υπαλληλικά στρώματα. Η δημιουργία των 
κινημάτων αντανακλά την έλλειψη ενδιαφέροντος για την κομματική ένταξη και 
δράση προς μια πιο εξατομικευμένη επιλογή πολιτικής συμμετοχής ανάλογα με 
τα ειδικά ενδιαφέροντα του κάθε συμμετέχοντα. Αυτό σχετίζεται και με το γεγονός 
των αλλαγών στο χώρο της παραγωγής, τον κατακερματισμό της παραδοσια κής 
εργατικής τάξης αλλά και το προβαλλόμενο αίτημα της κοινωνικής ανόδου.

Ο Πουλαντζάς βασιζόμενος σε αυτές τις αλλαγές υποστηρίζει το δημοκρατι-
κό δρόμο προς το σοσιαλισμό, θεωρώντας πως θα αποτελεί τη συνάρθρωση μορ-
φών αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας με εστίες αυτοδιαχείρισης που θα στηρίζο-
νται στην άμεση δημοκρατία. Τα κόμματα της Αριστεράς μπορούν να αποτελέσουν 
ένα σημαντικό μέσο για την πραγματοποίηση αυτής της συνάρθρωσης. Φυσικά 
κάτι τέτοιο οδηγεί στο ερώτημα τού κατά πόσο θα μπορέσουν να παίξουν ένα τέ-
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τοιο ρόλο χωρίς να μετατραπούν σε πολυσυλλεκτικά κόμματα. Το πιο πιθανό για 
τον Πουλαντζά είναι σε αυτή διαδικασία να προκύψουν εντάσεις δεδομένου ότι τα 
πολιτικά κόμματα είναι συνηθισμένα να επιτελούν ένα συνολικό ρόλο, ενώ για τα 
νεοσύστατα κοινωνικά κινήματα θα υπάρχει ο φόβος της απώλειας της αυθεντικό-
τητάς τους – πόσο μάλλον που δεν έχουν αποκτήσει ακόμα κάποιου είδους δικές 
τους οργανωτικές δομές.

Με αυτό του το κείμενο ο Πουλαντζάς επιχειρεί από τη μία να εκλαϊκεύσει 
ορισμένα από τα βασικά του συμπεράσματα από το Κράτος, η Εξουσία. ο Σοσιαλι-
σμός, και από την άλλη να εξειδικεύσει λίγο περισσότερο τις πολιτικές κατευθύνεις 
που αναδύονται από αυτό το βιβλίο.

Οι κεντρικές θέσεις του Πουλαντζά είναι δύο: α) έχουν σημειωθεί αρκετά 
σημαντικοί μετασχηματισμοί στη λειτουργία του καπιταλιστικού κράτους με την 
ανάδειξη του αυταρχικού κρατισμού β) η Αριστερά πρέπει να αναδιαμορφώσει τη 
στρατηγική της στην προσπάθεια πραγματοποίησης του σοσιαλιστικού μετασχη-
ματισμού.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του αυταρχικού κρατισμού είναι η μεταφορά 
εξουσίας από το νομοθετικό στο εκτελεστικό, η ανάδειξη της διοίκησης ως βασι-
κού κέντρου λήψης αποφάσεων, η δημιουργία ενός παράλληλου δικτύου λήψης 
αποφάσεων στο οποίο συμμετέχουν οι τρεις εξουσίες, η διοίκηση και οι εκπρόσω-
ποι του μονοπωλιακού κεφαλαίου, η δημιουργία συνθηκών αστυνόμευσης πέραν 
των «παραβατικών» πράξεων και των «παραβατικών» αντιλήψεων σε προληπτι-
κό επίπεδο, η υποβάθμιση του ρόλου των κομμάτων από εκφραστές των κοινω-
νικών αιτημάτων σε φορείς μετάδοσης των επιλογών της πολιτικής εξουσίας, η 
αναβάθμιση των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας ως του κατ’ εξοχήν Ιδεολογικού 
Μηχανισμού του Κράτους (ΙΜΚ), η παραγκώνιση εννοιών όπως η γενική βούληση 
και η δημοκρατία προς όφελος της ορθολογικότητας και της τεχνοκρατικής λογικής 
(Μπουκάλας 2012: 219· Jessop 2008: 175-176). Ακόμα και οι νόμοι που ψηφίζο-
νται από τη Βουλή υφίστανται, σε δεύτερο χρόνο, τέτοιου είδους επεξεργασία και 
εξειδίκευση που στην ουσία το πραγματικό τους περιεχόμενο διαμορφώνεται από 
τη διοίκηση και τους τεχνοκράτες που πλαισιώνουν την κυβέρνηση (Πουλαντζάς 
1984: 314-315).

Με αυτή τη θέση ο Πουλαντζάς θεωρεί πως το καπιταλιστικό κράτος έχει πε-
ράσει σε μια νέα φάση όπου κυριαρχεί η περιορισμένη συμμετοχή των μαζών στη 
λήψη των αποφάσεων μέσω του εντατικοποιημένου κρατικού ελέγχου σε κάθε 
σφαίρα της κοινωνικο-οικονομικής ζωής. Τα αίτια αυτού του μετασχηματισμού 
εντοπίζονται στις απαιτήσεις που φέρνει στην επιφάνεια η οικονομική κρίση της 
δεκαετίας του ’70. Ουσιαστικά, το κράτος για να υπερβεί τις επιπτώσεις της κρίσης 
πρέπει να διαχειριστεί αφενός τις αντιφάσεις που προκύπτουν μεταξύ μονοπωλια-
κού και μη μονοπωλιακού κεφαλαίου και αφετέρου τη μεθόδευση μετάθεσης του 
βάρους της κρίσης στα λαϊκά στρώματα. Οι δύο αυτές βασικές δραστηριότητες του 
Κράτους δημιουργούν και μια σειρά από άλλες, ιδιαίτερα σοβαρές, επιπτώσεις: 
την τάση πόλωσης της νέας μικροαστικής τάξης προς την εργατική τάξη λόγω των 
τεχνολογικών αλλαγών, τη διάλυση της παραδοσιακής συμμαχίας μεταξύ αστικής 
και (νέας και παραδοσιακής) μικροαστικής τάξης, την ανάπτυξη των νέων κοινωνι-
κών κινημάτων που αναπτυσσόμενα εκτός του κλασικού χώρου του εργοστασίου 
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τα οποία χρειάζονται ιδιαίτερους τρόπους αντιμετώπισης από τα παραδοσιακά 
αριστερά κόμματα (Jessop 2011: 49).

Σε επίπεδο θεωρίας του Κράτους, ο Πουλαντζάς εντάσσει τις επιμέρους αυ-
τές αλλαγές στο θεωρητικό του σχήμα σύμφωνα με το οποίο το Κράτος συμπυ-
κνώνει από τη μία το συσχετισμό δύναμης μεταξύ των μερίδων των κυρίαρχων 
τάξεων και από την άλλη το συσχετισμό δύναμης μεταξύ των κυρίαρχων και των 
κυριαρχούμενων τάξεων. Ταυτόχρονα, το Κράτος «κολυμπά μέσα στους αγώνες 
που το κατακλύζουν διαρκώς» (Πουλαντζάς 1984: 202-204) οι οποίοι συμβάλουν 
στη δημιουργία αντιφάσεων και εσωτερικών διχασμών στο εσωτερικό του.

Η θέση ότι οι ταξικοί αγώνες «εισρέουν» στο εσωτερικό του Κράτους οδηγεί 
τον Πουλαντζά στο να θεωρήσει πως οι μετασχηματισμοί που γεννά ο αυταρχικός 
κρατισμός δημιουργούν επιπτώσεις στην πολιτική μιας μερίδας σοσιαλδημοκρα-
τικών κομμάτων τα οποία, μη βλέποντας τη δυνατότητα συνέχισης του σοσιαλδη-
μοκρατικού συμβολαίου, οδηγούνται, υπό προϋποθέσεις, σε μια διαρκέστερη συμ-
μαχία με τα κομμουνιστικά κόμματα (Πουλαντζάς 1982: 17). Αυτό, σε συνδυασμό 
με την άνοδο των λαϊκών αγώνων, δίνει τη δυνατότητα, ιδιαίτερα στη Γαλλία, αλλά 
πιθανά και στην Ελλάδα και στην Ιταλία, για την «εφαρμογή μιας στρατηγικής ουσι-
αστικών κοινωνικών αλλαγών» (Πουλαντζάς χχ: 9). H θέση του αυτή συναρθρώνεται 
με τη βαθιά του πεποίθηση πως ο σοσιαλισμός για να υπάρξει θα πρέπει να είναι 
δημοκρατικός. Σε αυτό συντελεί και η αρνητική αντίληψη που έχει όχι μόνο για το 
χαρακτήρα των καθεστώτων του λεγόμενου «υπαρκτού σοσιαλισμού» αλλά και για 
τον ίδιο τον τρόπο με τον οποίο υλοποιήθηκε η σοσιαλιστική οικοδόμηση στην ΕΣΣΔ 
ακόμα και στα πρώτα χρόνια. Υπό αυτό το πρίσμα είναι πιο κοντά στην άποψη της 
Λούξεμπουργκ η οποία είχε επικρίνει τους Λένιν και Τρότσκι για την απόφαση των 
Μπολσεβίκων να διαλύσουν τη Συντακτική Συνέλευση (Lowy 2001: 496).

Η κρίση του Κράτους και η αριστερή μεταστροφή ορισμένων σοσιαλιστικών 
κομμάτων δημιουργούν το έδαφος για τη δημιουργία μιας νέας στρατηγικής για 
την κατάληψη της κρατικής εξουσίας την οποία ο Πουλαντζάς ονομάζει δημοκρατι-
κό δρόμο για το σοσιαλισμό. Αυτή η στρατηγική διαφέρει από εκείνη της δυαδικής 
εξουσίας και εστιάζεται στην ανάπτυξη μαζικών αγώνων τέτοιων που να μπορούν 
να αλλάξουν τους συσχετισμούς δύναμης μέσα στους κρατικούς μηχανισμούς. 
Αυτό για να έχει επιτυχία απαιτεί το συντονισμό και την καθοδήγηση των διασκορ-
πισμένων κέντρων αντίστασης που βρίσκονται μέσα στα κρατικά δίκτυα καθώς και 
τη δημιουργία νέων. Ωστόσο, η αλλαγή συσχετισμών στο εσωτερικό του Κράτους 
δε σημαίνει μια γραμμική αλυσίδα μεταρρυθμίσεων που θα οδηγήσει στο σοσια-
λισμό αλλά μια πορεία ουσιαστικών ρήξεων στις οποίες θα υπάρξει κορύφωση 
που θα συνοδεύεται με την ανατροπή του συσχετισμού δύναμης υπέρ των λαϊκών 
τάξεων εντός του κρατικού μηχανισμού. Αυτή η αλλαγή συσχετισμού δεν αφορά 
μόνο το Κοινοβούλιο ή τους ΙΜΚ αλλά το σύνολο των κρατικών μηχανισμών, περι-
λαμβανομένων και των κατασταλτικών μηχανισμών (Πουλαντζάς 1984: 367-369). Ο 
Πουλαντζάς, παρότι αρνείται τη διαδικασία της δυαδικής εξουσίας, έχει επίγνωση 
της σφοδρότητας των ταξικών αντιπαραθέσεων που θα προηγηθούν του δημοκρα-
τικού σοσιαλισμού αναφέροντας πως «Ο δημοκρατικός δρόμος προς τον σοσιαλι-
σμό δεν θα είναι ασφαλώς ένα απλό ειρηνικό πέρασμα» (Πουλαντζάς 1984: 375).
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Κάνοντας μια αποτίμηση των παραπάνω θέσεων του Πουλαντζά, θεωρώ πως 
αυτές δεν μπορούν ιδωθούν αποκομμένα από το συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο 
μέσα στο οποίο διατυπώνονται. Βρισκόμαστε στα τέλη της δεκαετίας του ’70 όπου 
συνυπάρχουν τέσσερις σημαντικές εξελίξεις: α) η παγκόσμια οικονομική κρίση, β) 
η υποχώρηση της δυναμικής του «παγκόσμιου ’68», γ) το τέλος των δικτατοριών 
σε Ελλάδα, Πορτογαλία, Ισπανία, και δ) η δυνατότητα συγκρότησης μια κυβέρνη-
σης της Αριστεράς, τουλάχιστον, στη Γαλλία (συμμαχία σοσιαλιστών και κομμου-
νιστών), αλλά και ενδεχομένως σε Ιταλία και Ελλάδα. Θεωρώ τα α) και το β) ως κε-
ντρικής σημασίας παράγοντες ενώ το γ) και το δ) αποτελούν ειδικά παραδείγματα.

Η παγκόσμια κρίση που ξεκινά το 1973 είναι μια κρίση που οφείλεται στη 
μείωση του μέσου ποσοστού κέρδους, πρόβλημα το οποίο δεν μπόρεσαν να επι-
λύσουν οι κεϋνσιανές πολιτικές που ακολουθήθηκαν τα αμέσως επόμενα χρόνια. 
Τότε άρχισε να αναδύεται το ρεύμα του νεοφιλελευθερισμού η έναρξη της κυβερ-
νητικής πορείας του οποίου θα σφραγιστεί από την άνοδο της Μ. Θάτσερ στην 
Πρωθυπουργία το Μάιο του 1979, λίγο πριν γραφτεί αυτό το άρθρο του Πουλα-
ντζά. Το ενδιαφέρον είναι πως λίγο μετά τη νίκη της Θάτσερ, οι Σαντινίστας θα 
ανέβουν στην εξουσία στη Νικαράγουα (Ιούλιος 1979). Στην πραγματικότητα η 
άνοδος της Θάτσερ θα αποτελέσει την αρχή μιας νέας εποχής για τη Δεξιά και η 
νίκη των Σαντινίστας την τελευταία απόπειρα εγκαθίδρυσης μιας σοσιαλιστικής 
δημοκρατίας. 

Ο Πουλαντζάς έχει επίγνωση της αλλαγής των συσχετισμών, τασσόμενος 
ταυτόχρονα κατά των ανατολικών καθεστώτων, τα οποία άλλωστε βρίσκονταν σε 
κρίση όπως φανερώνουν τα γεγονότα σε Τσεχοσλοβακία, Κίνα, Καμπότζη, Πολω-
νία, Αφγανιστάν. Η επιλογή που θα κάνει είναι η απόρριψη και της στρατηγικής 
της δυαδικής εξουσίας που εγκαθίδρυσε τη σοβιετική εξουσία υπερασπιζόμενος 
αυτό που περιγράφει ως δημοκρατικό δρόμο προς το σοσιαλισμό. Αντιτίθεται 
στη λενινιστική αντίληψη της αναγκαίας καταστροφής του κρατικού μηχανισμού, 
θεω ρώντας πως η εφαρμογή της καταλήγει αναγκαστικά στην κατάργηση της αντι-
προσωπευτικής δημοκρατίας (Πουλαντζάς 1984: 372), ενώ βασικό του επιχείρημα 
είναι πως οι ταξικοί αγώνες διεισδύουν στο κράτος, το οποίο δεν είναι κάτι εξωτε-
ρικό προς αυτούς (θέση που περιλαμβάνει και τους κατασταλτικούς μηχανισμούς) 
αφού αποτελεί μια σχέση, μια συμπύκνωση των κοινωνικών συσχετισμών δύνα-
μης. Ωστόσο, η άποψη πως το κράτος κολυμπά μέσα στους ταξικούς αγώνες δεν 
εντοπίζει ιεραρχίες στις κρατικές δομές, αναφέροντας με ένα γενικό τρόπο πως 
«όλα είναι ταξική πάλη», χωρίς να λαμβάνει υπόψη πως η ταξική πάλη δεν αρχίζει 
εκ του μηδενός αλλά διεξάγεται πάνω σε ήδη διαμορφωμένα αποτελέσματα της 
ταξικής πάλης, δηλαδή σε ιεραρχημένες κρατικές δομές που αποκρυσταλλώνουν 
ταξικούς συσχετισμούς.

Το πρόβλημα με την άποψη του Πουλαντζά είναι πως ο συνδυασμός της 
σχεσιακής προσέγγισης με την αποδοχή της ύπαρξης των λαϊκών αγώνων εντός 
του Κράτους ουσιαστικά καταλήγει στο συμπέρασμα πως το κράτος έχει ουδέτερη 
φύση. Η δική μου προσέγγιση είναι πως το Κράτος συνιστά ένα υλικό αποτέλεσμα 
ενός συσχετισμού δύναμης στο πλαίσιο ενός συγκεκριμένου τρόπου παραγωγής, 
που λειτουργώντας δυναμικά στο εσωτερικό ενός κοινωνικού σχηματισμού αποτε-
λεί παραγωγό της κοινωνικής πράξης (Bihr 1989: 96). Το Κράτος παρεμβαίνει ενερ-
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γά στην κοινωνία και δέχεται την αντανάκλαση της παρέμβασής του, τροποποιώ-
ντας, μετασχηματίζοντας ή και αναθεωρώντας την πολιτική του (Σακελλαρόπουλος 
2001: 256). Υπάρχει, εν τούτοις, ένα όριο στις μετατροπές που μπορεί να πραγμα-
τοποιηθούν μέσα στο καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, που σχετίζεται με την ανα-
παραγωγή των σχέσεων ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής και απόσπασης υπε-
ραξίας. Με άλλα λόγια, το γεγονός πως η ταξική πάλη εγγράφεται στο εσωτερικό 
του Κράτους, σε καμιά περίπτωση δε σημαίνει ότι το Κράτος παύει να οργανώνει 
την αναπαραγωγή της αστικής εξουσίας. Στην περίπτωση που οι επιμέρους δυνα-
μικές αμφισβητήσεις αποκτήσουν μία ομοιογένεια αιτημάτων που κατευθύνονται 
ενάντια στο ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα τότε υιοθετείται η ανοικτή χρήση βίας, 
η απροκάλυπτη καταστολή των λαϊκών κινητοποιήσεων. Αυτό συμβαίνει γιατί στο 
εσωτερικό του Κράτους εδράζεται ο λεγόμενος «σκληρός πυρήνας», ο οποίος απο-
τελείται κυρίως από τους κατασταλτικούς μηχανισμούς, τους μηχανισμούς άσκη-
σης οικονομικής πολιτικής, τη δικαστική εξουσία, καθώς και τα ανώτερα επίπεδα 
άσκησης της κρατικής-εθνικής πολιτικής (στελέχη υπουργείων, τεχνοκράτες της 
δημόσιας διοίκησης κ.ά.) (Μηλιός 1990: 66-67). Η ύπαρξη του σκληρού πυρήνα 
αποδεικνύει την παρουσία ενός δομικού ορίου στο εσωτερικό του κράτους που 
με σαφήνεια οριοθετεί τον «απαγορευμένο χώρο» στον οποίο δεν επιτρέπεται να 
εισχωρεί η ταξική πάλη. Το όριο αυτό, λόγω της ταξικής πάλης, μετατοπίζεται εντός 
του Κράτους (πχ από τη Δικαιοσύνη στο Στρατό), χαράζοντας μια επικράτεια απο-
στειρωμένη από την επίδραση των λαϊκών αγώνων (Τζαρέλλας 2016: 147). 

Συμπερασματικά και οι αγώνες εγγράφονται στο εσωτερικό του κράτους, 
και το κράτος έχει ταξικό πρόσημο. Η βασική αδυναμία του Πουλαντζά είναι πως 
εμφανίζεται να επηρεάζεται ιδιαίτερα από τα δύο ειδικά παραδείγματα που έχει 
υπόψη του: το τέλος των δικτατοριών στη Ν. Ευρώπη και την πιθανή είσοδο ενός ή 
περισσότερων κομμουνιστικών κομμάτων σε μια κυβέρνηση συνεργασίας με τους 
σοσιαλιστές. Σε ό,τι αφορά την κρίση των δικτατοριών, ο Πουλαντζάς προβληματί-
ζεται από το γεγονός πως στην Πορτογαλία και στην Ελλάδα η ανατροπή τους ξεκι-
νά μέσα από κινήσεις του ίδιου του στρατεύματος το οποίο «κανονικά» αποτελεί 
τον φρουρό του καθεστώτος. Ωστόσο, στην περίπτωση της Ελλάδας, δεν πρόκειται 
παρά για τη μετάβαση σε ένα τυπικά αστικό κοινοβουλευτικό καθεστώς μπροστά 
στο ενδεχόμενο πολέμου με την Τουρκία και ταπεινωτικής ελληνικής ήττας. Στη δε 
περίπτωση της Πορτογαλίας, μπορεί η πλειοψηφία των Πορτογάλων αξιωματικών 
να εξεγέρθηκε με στόχο την ανατροπή της δικτατορίας αλλά σύντομα υποστηρίζει 
επίσης την ομαλή μετάβαση στην κοινοβουλευτική δημοκρατία ενώ εκείνοι που 
επιθυμούσαν τη συνέχιση της επανάστασης, όπως ο Καρβάλιο, βρέθηκαν στη φυ-
λακή (Lowy 2001: 499). Από εκεί και πέρα, οι τρεις περιπτώσεις που έχει στο νου 
του για το σχηματισμό μιας αριστερής κυβέρνησης θα οδηγήσουν, από διαφορε-
τικές διαδρομές σε ισάριθμες αποτυχίες: Στην Ιταλία, ο ιστορικός συμβιβασμός 
του ΙΚΚ με τη Χριστιανοδημοκρατία θα οδηγήσει στη συναίνεση σε πολιτικές λιτό-
τητας και στην υποχώρηση του ΙΚΚ στις εκλογές του 1979 κατά 4%. Στην Ελλάδα, 
το ΚΚΕ (εσ), του οποίου ήταν μέλος ο Πουλαντζάς, δεν μπόρεσε ποτέ να διαδρα-
ματίσει έναν αξιόλογο ρόλο, ενώ όταν η κομμουνιστική αριστερά με τη μορφή του 
Συνασπισμού αποφάσισε να κάνει συμμαχίες το έκανε με τη Νέα Δημοκρατία με 
αποτέλεσμα τη δραστική συρρίκνωση της επιρροής της. Στη Γαλλία, τέλος, όπου 
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θεωρούσε πιο εφικτό ο Πουλαντζάς το ξεκίνημα ενός δημοκρατικού δρόμου για 
το σοσιαλισμό, η συμμαχία σοσιαλιστών-κομμουνιστών το 1981 θα διαλυθεί το 
1983, το σοσιαλιστικό κόμμα σταδιακά θα μετατραπεί σε ένα νεοφιλελεύθερο 
κόμμα, ενώ και η επιρροή του ΚΚΓ θα μειωθεί δραστικά. Οι εξελίξεις που θα ακο-
λουθήσουν (πτώση του «υπαρκτού» σοσιαλισμού, εξαφάνιση του κινήματος των 
Αδεσμεύτων, ήττα των διαφόρων κομμουνιστικών αντάρτικων σε όλο τον κόσμο, 
ενσωμάτωση των νέων κοινωνικών κινημάτων στις στρατηγικές του Κράτους και 
των Διεθνών Οργανισμών, απουσία οποιασδήποτε φερέγγυας εναλλακτικής κοι-
νωνικής προοπτικής στο σημερινό κόσμο) δείχνουν πως το πρόβλημα ήταν κάτι 
βαθύτερο από την υποστήριξη του σχηματισμού μιας κυβέρνησης της αριστεράς 
σε συνδυασμό με μια ειδικού τύπου συμμαχία με τα κοινωνικά κινήματα.

Σε κάθε περίπτωση, η κριτική που προηγήθηκε σε καμία περίπτωση δεν 
μπορεί να ακυρώσει τη συνεισφορά του Ν. Πουλαντζά στην πρόοδο της μελέτης 
της θεωρίας του Κράτους. Η εμβάθυνση των επεξεργασιών του Γκράμσι, η ανάδει-
ξη της σχετικής αυτονομίας του Κράτους, η απόρριψη του οικονομισμού και του 
ιστορικισμού, η υπογράμμιση της πρωτοκαθεδρίας της ταξικής πάλης αποτελούν 
αναπόσπαστα στοιχεία μια μαχόμενης μαρξιστικής κληρονομιάς.
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Στα ελληνικά η λέξη «κρίση» συμπυκνώνει τουλάχιστον δύο μεγάλες κατηγορίες 
νοημάτων. Αφενός, παραπέμπει στις έννοιες της απόφασης, της άποψης ή της 
γνώμης και, σε στενή συνάφεια με αυτές, στις έννοιες της κριτικής, της αξιολόγησης 
και της δίκης. Έτσι κάποιας/ου η «κρίση» μπορεί, παραδείγματος χάρη, να επηρεαστεί 
από την υπερβολική χρήση αλκοόλ∙ οι δικαστικοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι αλλά και τα 
επιστημονικά άρθρα περνάνε από «κρίση». Αφετέρου, παραπέμπει στις καταστάσεις 
εκείνες, στις οποίες η αναπαραγωγή της προηγούμενης, της κανονικής ή ομαλής 
συνθήκης είναι δύσκολη ή αδύνατη. Έτσι, για παράδειγμα, κάνουμε λόγο για «κρίση» 
άσθματος όταν το αναπνευστικό σύστημα δεν λειτουργεί κανονικά ή για οικονομική 
«κρίση» όταν το οικονομικό σύστημα δεν αναπαράγει ομαλά τον εαυτό του.

Η πρώτη σημασία προκύπτει από το αρχαιοελληνικό ρήμα «κρίνω», το οποίο αρχικά 
σήμαινε «διαχωρίζω», αλλά αρκετά νωρίς (στα ομηρικά χρόνια), επίσης, «αποφασίζω». 
Η δεύτερη σημασία, η οποία είναι και μεταφορική, προκύπτει –σύμφωνα με τους 
περισσότερους λεξικογράφους– ως μεταφραστικό δάνειο ή αντιδάνειο από τα 
λατινικά ή τις λατινογενείς γλώσσες. Η «κρίση» έγινε crisis (λατ., αγγλ. & ισπ.), crise 
(γαλλ.) και crisi (ιταλ.) και κατόπιν «κρίση». Με αυτό τον τρόπο, ενώ τα λατινικά, οι 
λατινογενείς γλώσσες και τα αγγλικά έχουν δύο όρους για να αποτυπώνουν τις δύο 
διαφορετικές οικογένειες σημασιών (iudicium, judgement, jugement, juicio, giudizio 
για την «κρίση» και crisis, crise, crisi για την «κρίση»), τα ελληνικά περιορίζονται σε 
μία και μόνη λέξη, την κρίση.

Κατά ενδιαφέροντα τρόπο, ήδη από τα αρχαία ελληνικά, μπορούμε να ανιχνεύσουμε 
κάποιες χρήσεις της λέξης, οι οποίες συμπυκνώνουν και τις δύο σημασίες. Έτσι, η 
«κρίσις» μπορεί να σημαίνει το κρίσιμο σημείο μιας αρρώστιας, το σημείο όπου 
“αποφασίζεται” η τύχη της ζωής του ασθενούς. Επίσης, κατά ενδιαφέροντα τρόπο, η 
φιλοσοφία, σε ανεξάρτητους μεταξύ τους κλάδους, έχει φέρει κοντά τις δύο σημασίες, 
οι οποίες συμπυκνώνονται στη μία και μοναδική ελληνική λέξη. Για παράδειγμα, στη 
φιλοσοφία και την ιστοριογραφία της επιστήμης η κρίση σηματοδοτεί μια κατάσταση, 
κατά την οποία το κυρίαρχο Παράδειγμα αδυνατεί να αναπαραγάγει ομαλά την 
κυριαρχία του εξαιτίας μιας πλειάδας εμπειρικών ανωμαλιών. Η κατάσταση αυτή, 
παράλληλα, ωθεί στην όξυνση της κριτικής και στην ανάληψη μιας σειράς αποφάσεων 
ή αξιολογήσεων, οι οποίες δεν ήταν διαθέσιμες στο παρελθόν. Αντίστοιχα, αλλά 
με αρκετές διαφορές, στον χώρο της πρακτικής φιλοσοφίας, η έννοια της κρίσης 
σηματοδοτεί την απουσία εγκαθιδρυμένων κριτηρίων για την ανάληψη και τη 
νοηματοδότηση μιας πράξης – κατάσταση η οποία αναγκαία ωθεί στην κριτική και 
την απόφαση.

Μοιάζει, λοιπόν, η κρίση όντως «να γεννά ευκαιρίες», όχι όμως αυτές που εννοούν 
οι επιτήδειοι της αναπαραγωγής της υπάρχουσας κατάστασης. Η ‘‘κρίση’’ επισύρει 
‘κρίση’. Κρίση λοιπόν…
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K. MAΡΞ

«Δεν υπάρχει βασιλική οδός για την 
επιστήμη, και στις φωτεινές κορυφές της  
μπορεί να φτάσουν μόνον όσοι δεν 
φοβούνται τον κόπο να διασχίσουν τα 
δύσβατα μονοπάτια της».

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
Ένας ρεαλισμός για την εκφρασ τική

χειραφέτηση του καλλιτέχνη
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΟΥΛΟΥ
Το τραγικό:

Η ιδέα και  το επιτελεσ τικό φαινόμενο 

STEFAN DONATH
Protest  Choruses:

Rethink ing the Aestheticisation of  the Pol it ical  

Γ ΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
Η ελληνο-αλβανική αν τιφασισ τική

συνεργασία σ τη διάρκεια
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

ΝΙΚΟΣ ΠΟΥΛΑΝΤΖΑΣ
Η κρίση των κομμάτων

ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Σημείωση για το άρθρο του Ν.  Πουλαν τζά

«Η κρίση των κομμάτων»


