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ΕΙΣΑ ΓΩ ΓΗ

Η έκδοση αυτού τον βιβλίου τον Αντόνιο Νέγχρι έρχεται, πιστεύ
ουμε, να απαντήσει - αν όχι να καλύψει - σε ένα σημαντικό κενό
στην ελληνική βιβλιογραφία. Αυτό το τεράστιο κενό που αποτελεί
η άγνοια της θεωρίας και της πρακτικής τον «εργατισμού» και γε
νικότερα της «υποκειμενικής» ερμηνείας τον μαρξισμού, ερμη
νείας που αποτέλεσε το θεωρητικό υπόβαθρο όλου του σύγχρονον
ρεύματος της «αμφισβήτησης» και κριτικής του καπιταλισμού που
συμβολικά ονομάζουμε «Μάη του ’68» σε παγκόσμια κλίμακα,
όπως και της ιστορίας του ιταλικού «Μάη» σαν ένα κίνημα με μια
καταπληκτική συνέχεια για 20 ολόκληρα χρόνια.
Και πράγματι, ενώ αυτή η «υποκειμενική» θεωρία αποτελούσε
είτε το υπόβαθρο είτε την ανομολόγητη και ενοχικά εκφρασμένη
αναφορά των «νέων κοινωνικών κινημάτων» στη σύγχρονη πραγ
ματικότητα τον καπιταλισμού, η αντίστοιχη θεωρητικοποίηση,
τουλάχιστον στη χώρα μας, δεν έβρισκε κάποια αναφορά και στή
ριξη σε μια θεωρητική απόπειρα που να μήν είναι μόνο μια μετα
φορά της φραγκφουρτιανής θεωρίας της κυκλοφορίας, αλλά ένα
εγχείρημα περισσότερο μαρξικό όπου η σφαίρα της παραγωγής
θα ξανάπαιρνε την κεντρικότητά της, ενσωματώνοντας την κυ
κλοφορία σε μια νέα ενότητα. Έτσι από τη μαρκονζιανή αναφο
ρά σε κοινωνικά κινήματα έξω από την εργασία - περιθωριακά θα μπορούσαμε να περάσουμε σε μια νέα αντίληψη της προλετα
ριακής κεντρικότητας των νέων κινημάτων, σαν κινημάτων του
«κοινωνικού εργάτη».
Από αυτή την άποψη, ο ιταλικός εργατισμός, και ιδιαίτερα το
έργο του Νέγκρι, ανοίγουν το δρόμο σε μια νέα νικηφόρα και
πλειοψηφική αντίληψη της σύγχρονης καπιταλιστικής πραγματι
κότητας, που ξεκινάει με απόλυτη ταύτιση με τη «μαρξιστική ορ
θοδοξία», τουλάχιστον από την άποψη της μεθοδολογίας, ξεκι
νάει από το κέντρο των αντιθέσεων του καπιταλισμού, την έργα-

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΑΤΗ ΜΑΖΑ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΡΓΑΤΗ

σιακή σχέση, για να φτάσει και να ενσωματώσει εκείνο το όιερυνόμενο χώρο της κυκλοφορίας και της αναπαραγωγής που είχε
πιάσει - μένοντας όμως σ ’ αυτόν - η φραγκφουρτιανή αντίληψη.
Μ ’ αυτήν την έννοια ο σύγχρονος μαρξιστικός «υποκειμενισμός»
αποτελεί ένα σημαντικό άλμα τόσο στη μαρξιστική σκέψη, όσο
και - επιτέλους - μια θεωρία που μπορεί να καλύψει τις θεωρητι
κές απαιτήσεις που πρόβαλε το κίνημα στις αναπτυγμένες χώρες
του καπιταλισμού τα τελευταία είκοσι χρόνια.

Όμως ας ξαναπάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έχουμε ήδη
αναφερθεί αρκετές φορές σ' αυτό που σχηματικά ονομάζουμε
«υποκειμενική» ερμηνεία του μαρξισμού τόσο στα κείμενα των
Νέγκρι, Παντσιέρι, Τρόντι που δημοσιεύτηκαν από την «Κομμού
να» με το γενικό τίτλο «Νεοκαπιταλισμός και επαναστατικό κίνη
μα», όσο και στη δική μας εισαγωγή σ ’ αυτήν την έκδοση και στα
κείμενα που δημοσιεύονται στο βιβλίο «Κρίση του κεφάλαιου και
αυτονομία», έτσι ώστε να μη χρειαστεί να επιμείνουμε ιδιαίτερα
εδώ. Γενικά μπορούμε να πούμε πως η λεγάμενη «υποκειμενική»
ερμηνεία του κεφαλαίου προσπαθεί να ξαναδέσει τη μαρξική
φράση «η πάλη των τάξεων είναι η πηγή της ανθρώπινης ιστο
ρίας» και όλη τη μακρόχρονη ιστορία του πολιτικού και κοινωνι
κού κινήματος της εργατικής τάξης, που ακριβώς αμφισβητούσε
και ανέτρεπε την οποιαδήποτε «αντικειμενικότητα» της κυριαρ
χίας του κεφάλαιου· να ενώσει λοιπόν αυτή την «υποκειμενική»
πραγματικότητα με τη βαρύτατη αντικειμενική δομή του παγκό
σμιου καπιταλισμού μέσα στην οποία ο μηχανιστικός «μαρξι
σμός» της Λεύτερης Διεθνούς, της σταλινικής αντίληψης και κά
ποιας ακαδημαϊκής ψευδομαρξιστικής παράδοσης, φυλακίζει τα
όρια της δράσης και της σκέψης των πολιτικών αγωνιστών· μέσα
στους τοίχους μιας δήθεν αναλλοίωτης «αντικειμενικής» δομής
του κεφάλαιου.
Η σχιζοφρένεια του επαναστατικού κινήματος έφτανε στον πα
ροξυσμό. Από τη μια οι «αντικειμενικοί» νόμοι της ιστορικής κί
νησης, αναλλοίωτοι και φαταλιστικοί, από την άλλη η υποκειμε
νική δυνατότητα της ανθρώπινης δραστηριότητας. Το χάσμα και
η αντίφαση έμοιαζαν τεράστια, και δεν υπάρχει επαναστάτης, δεν
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υπάρχει πολιτικός αγωνιστής που να μην έχει νιώσει την αντίφα
ση πάνω στο ίδιο το πετσί του. Το αποτέλεσμα αυτής της σχιζο
φρένειας ήταν από τη μια πλευρά το πάγωμα του μαρξισμού σε
μια ταλμουόική απολογητική αντίληψη, που η τυπικότερη σύγ
χρονη έκφρασή της είναι το ρεύμα του ακαδημαϊκού μαρξισμού
που εκπροσωπείται π.χ. από τον αλτουσερισμό στη Γαλλία, ρεύ
μα που προσπαθεί να παλινορθώσει μια πιο σύγχρονη εκδοχή
σχετικά με την «αντικειμενικότητα» των νόμων της ιστορικής κί
νησης, μια και η σοβιετική εκδοχή είναι τόσο ανοιχτά αντεπανα
στατική και τεχνοκρατική ώστε δεν μπορεί πια να σταθεί■και από
την άλλη η αδυναμία να προχωρήσει η πολιτική πρακτική χωρίς
μια αναφορά σ' αυτή την υποκειμενικότητα που, επειδή ακριβώς
δεν έβρισκε καμιά θεωρητική αναφορά, αντίθετα συναντούσε ένα
τεράστιο φράγμα, γι' αυτό ήταν υποχρεωμένη να ξεπέφτει στον
πιο τυφλό εμπειρισμό, τον οικονόμισμά και την αδυναμία να ερ
μηνεύσει την ίδια την πρακτική της.
Έτσι φτάσαμε στο πιο τραγελαφικό σημείο, οι ίδιοι οι επανα
στάτες να μη μπορούν να δικαιολογήσουν και να ενσωματώσουν
θεωρητικά την ίδια την έννοια της επανάστασης και της μεταβο
λής, που η «αντικειμενίστικη» και μηχανιστική εκδοχή του μαρξι
σμού την παρουσίαζε σαν μια συνέπεια της κίνησης των «αντικει
μενικών» δομών, έξω δηλαδή από τη θέληση και την πρακτική
των ανθρώπων! Η συνέπεια, από ένα σημείο και μετά, είναι η
ίδια η αδυναμία πραγμάτωσης της οποιοσδήποτε επανάστασης.
Το θεωρητικό αδιέξοδο ήρθε να ολοκληρωθεί με το πρακτικό
αδιέξοδο.
Όμως η επίθεση ενάντια σ ’ αυτό το θεωρητικό, εννοιολογικό
και πολιτικό πτώμα, που ήταν ο αντικειμενίστικος μαρξισμός και
το επίσημο εργατικό κίνημα, δεν άργησε να έρθει.
Πρώτοι απόηχοί της, πρόδρομοί της, οι θεωρητικοί απόηχοι
της επαναστατικής περιόδου του πρώτου παγκόσμιου πόλεμου.
Απόηχοι που θέλουν να 'ναι συνέχεια της ρώσικης και της γερμα
νικής επανάστασης. Γιατί βέβαια η ίδια η ρώσικη επανάσταση
ήταν μια επανάσταση ενάντια στο μηχανιστικό μαρξισμό, ενάντια
στην ίδια την Δεύτερη Διεθνή. Ή ταν ο θρίαμβος της «λενινιστικής βουλησιαρχίας» ενάντια στους «νόμους» του καουτσκικού ιε
ρατείου, ενάντια στους νόμους του κεφάλαιου. Όσο για τη γερ
μανική επανάσταση ήταν εκείνη η επανάσταση που γέννησε τον
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Ράϊχ και τον Μπρεχτ, τη σχολή της Φραγκφούρτης και το Μπάον
Χάους (εκτός βέβαια από τους άμεσους πρωταγωνιστές της, την
Λούξεμπουργκ, τον Πάνεκουκ κ.λ.π).
Η σταλινική αντεπανάσταση και η παλινόρθωση των «αντικει
μενικών» νόμων της πολιτικής οικονομίας, δηλαδή της μοναδικής
δυνατής πολιτικής οικονομίας, εκείνης του κεφάλαιου (άσχετα με
το όνομά της) πάνω και ενάντια στους προλετάριους, σταθερο
ποίησαν και πάλι το κλονισμένο δευτεροδιεθνιστικό οικοδόμημα
αλλά δεν μπόρεσαν και να σβήσουν :εντελώς τους απόηχους της
μεγάλης επανάστασης, της μεγάλης εξέγερσης της «υποκειμενικό
τητας» ενάντια στην «αντικειμενικότητα» του κεφάλαιου. Κι’ αυ
τοί οι απόηχοι λέγονται Ιστορία και ταξική συνείδηση του Λούκατς, Σεξουαλική επανάσταση του Ράϊχ, σύνδεση της ψυχανάλυ
σης με το μαρξισμό, Σχολή της Φραγκφούρτης, Διανοητική και
χειρωνακτική εργασία του Ά λφρεντ Ζον Ρέτελ, κλπ. κλπ. Βέ
βαια η κατάληψη του χώρου της άμεσης πολιτικής από τη σταλινι
κή αντεπανάσταση περιόριζε όλους αυτούς τους στοχαστές στην
«αίρεση», τον υπαινικτικό λόγο, τη θεωρία που αφορούσε τη
σφαίρα της αναπαραγωγής, ενώ η παραγωγή αφηνόταν στη δι
καιοδοσία του επίσημου εργατικού κινήματος, δευτεροδιεθνιστικού ή τριτοδιεθνιστικού.
Συνέπεια αυτού του «καταμερισμού» ήταν και η αντίστοιχη πα
ραμόρφωση των θεωριών αυτών που, αποκλεισμένες στο «γκέττο» της αναπαραγωγής, αποδέχονταν με τη σειρά τους αυτό το
γκέττο, μεταβάλλονταν σε θεωρίες της αναπαραγωγής, επομένως
μερικές, στο βαθμό που δεν ήταν ταυτόχρονα θεωρίες της παραγωγής.
Έ πρεπε να περιμένουμε τη μεταπολεμική περίοδο και ιδιαίτε
ρα τη μεγάλη επανάσταση της υποκειμενικότητας που αρχίζει στα
τέλη της δεκαετίας του ’50 και επιβεβαιώνεται θριαμβικά στην
επόμενη δεκαετία.
Οι χώρες του Τρίτου Κόσμου αποτινάζουν την αποικιακή εκμε
τάλλευση. Η κινέζικη επανάσταση αρχίζει το 1958 το «μεγάλο άλ
μα προς τα μπρος», την ανατροπή δηλαδή των «αντικειμενικών»
νόμων της συσσώρευσης, Αλγερία, Βιετνάμ μοιάζουν να επιβε
βαιώνουν τις μαοϊκές ρήσεις «οι μάζες είναι ο δημιουργός της αν
θρώπινης ιστορίας», «ο ιμπεριαλισμός είναι χάρτινη τίγρη». Η
κουβανέζικη επανάσταση, 20 «μπαρμπούδος» πού διασώζονται

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

11

μετά την πρώτη απόβαση στην Κούβα και μέσα σε όνο χρόνια
ανατρέπουν το αμερικάνικο προτεκτοράτο στην ίδια τη γειτονιά
της Αμερικής. Η πρόκληση της βούλησης, του επαναστατικού
υποκείμενου ενάντια στην ψευόοαντικειμενικότητα, έμοιαζε
ασύλληπτη. Ο Τσε, ο παγκόσμιος επαναστάτης, η υλοποίηση της
επαναστατικής βούλησης, μάχεται στο επίπεδο των τριών ηπεί
ρων. Και τέλος στρώματα που μέχρι χτες ανήκαν στην περιφρονημένη κατηγορία των μικροαστών, οι φοιτητές, ανοίγουν μια νέα
περίοδο επαναστατικής έξαρσης στις μητροπόλεις, ενώ άλλοι κο
λασμένοι όπως οι μετανάστες εργάτες, οι ανειδίκευτοι, οι εργάτες
της γραμμής, κλπ. περνάνε στο προσκήνιο. Τρεις μαύροι βγαί
νουν με τα όπλα στους δρόμους του Ώ κλαντ και γεννιέται ένα
κόμμα, το Κόμμα των Μαύρων Πανθήρων. Η ιστορία μοιάζει να
τρελλάθηκε.
Στην Κίνα τέλος γίνεται η μεγάλη τομή: η πάλη των τάξεων δεν
σταματάει μετά το πάρσιμο της πολιτικής εξουσίας, αντίθετα με
τατίθεται, γίνεται πάλη ενάντια στη νέα αστική τάξη που ξεπηδάει μέσα από το κόμμα. Το πέρασμα στον κομμουνισμό δεν είναι
λοιπόν συνέπεια της λειτουργίας των νόμων της «σοσιαλιστικής
οικοδόμησης» αλλά της συνέχισης της πάλης των τάξεων!
Σ' αυτή την έκρηξη της υποκειμενικότητας βέβαια δεν μπορεί
παρά να αντιστοιχεί και μια ανανέωση της θεωρητικής έρευνας,
νέοι προβληματισμοί που αναστατώνουν τη μούμια του «αντικει
μενικού» μαρξισμού.
Η σχολή της Φραγκφούρτης γνωρίζει μια νέα άνθηση. Και εδώ
αξίζει να θυμηθούμε ένα «ανέκδοτο». Ό ταν έγινε ο Μάης του '68
στη Γαλλία όλος ο τύπος μιλούσε για τον «πνευματικό πατέρα»
της νέας εξέγερσης, τον Χέρμπερτ Μαρκούζε. Βέβαια το παράδο
ξο της ιστορίας ήταν πως τα βιβλία του Μαρκούζε, εκτός από τα
πιο ασήμαντα έργα του για τον «σοβιετικό μαρξισμό», ήταν άγνω
στα στη Γαλλία! Τότε ένας εκδοτικός οίκος έκδοαε μέσα σε χρόνο
ρεκόρ τον «Μονοδιάστατο άνθρωπο», θυμάμαι στο βιβλιοπωλείο
του Μασπερό, στις τελευταίες μέρες του Μάη, τους υπαλλήλους
που κουβαλούσαν συνέχεια αντίτυπα του βιβλίου τα οποία εξα
φανίζονταν με αστρονομική ταχύτητα. Βέβαια εμείς τότε δεν αγο
ράσαμε το βιβλίο του «ύποπτου» Μαρκούζε, που το Progressive
Labour Party μαc ιη ιι ούσε από την Αμερική πως ήταν πράκτορας
της CIA και ο Ν τ <Τ\·ι ί · Κον Μπεντίτ, μα ζί με άλλους, τον κυνήγη-
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σαν στην Ιταλία που είχε πάει να μιλήσει, σαν πράκτορα του
ιμπεριαλισμού! Αυτή η ανεκδοτολογική σφήνα όεν έχει άλλο νόη
μα παρά να δείξει πως πάνω στο έδαφος του νέου κινήματος μπό
ρεσαν να ξαναζήσουν απόψεις που μέχρι τότε δεν ήταν καθόλου
ξαπλωμένες και περιορίζονταν σε ακαδημαϊκούς κύκλους. Και
βέβαια οι απόψεις του Καστοριάδη, του «Σοσιαλισμός ή Βαρβα
ρότητα», του Σαρτρ, του Ράιχ, της ψυχανάλυσης, γνωρίζουν μια
νέα άνθηση. Αντίστροφα μπαίνουν σε κρίση θεωρίες και ρεύματα
που μέχρι τότε είχαν παίξει σημαντικό ρόλο στη θεωρητική συ
γκρότηση του «νέου κινήματος», όπως ο «αλτουσερισμός» στη
Γαλλία και η κίνηση του Monthly Review στην Αμερική - και κύ
ρια βέβαια ο αλτουσερισμός μια και το Monthly Review διατηρού
σε σχέσεις με το νέο κίνημα, και δεν είχε ποτέ τη δογματική αντί
ληψη του πρώτου.
Πράγματι αυτές οι δύο θεωρητικές εκδοχές είχαν προσφέρει
σημαντικά πράγματα στη διαμόρφωση του «νέου κινήματος» σε
όλα τα πρηγούμενα χρόνια. Μετά το 1956 και την άνοδο του
Χρουστσωφισμού, ο παλιός μαρξισμός, χωρίς να εγκαταλείπει - ή
μάλλον εντείνοντας - τον παλιό αντικειμενισμό μέσα από τη θεω
ρία της επιστημονικοτεχνικής επανάστασης, προχωράει σε μια
αναθεώρηση του παλιού σταλινικού οικοδομήματος, και ταυτό
χρονα μερικών βασικών μαρξιστικών κατηγοριών, με το πρόσχη
μα της κριτικής στο σταλινισμό. Έτσι η πάλη των τάξεων φαίνε
ται να μπαίνει σε δεύτερη μοίρα ενώ μπροστά περνάει η «ειρηνική
συνύπαρξη», ο ανταγωνισμός «μέσω του εμπορίου», και παραπέ
ρα οι θεωρίες για τη «διεύρυνση» της εργατικής τάξης, την ουδε
τερότητα της επιστήμης, μετά τις τραβηγμένες απόψεις της ταξι
κής επιστήμης του σταλινικού λυσσενκισμού. Το ίδιο εμφανίζεται
στην τέχνη μέσα από την κριτική στο «σοσιαλιστικό ρεαλισμό»
και την «ταξική τέχνη» του Ζντάνωφ. Ο αστικός ανθρωπισμός
μοιάζει να είναι το νέο όπλο του «ρεβιζιονισμού». Απέναντι σ'
αυτή τη ρεβιοζινιστική επίθεση με μπερνσταϊνικούς όρους υπάρ
χει η αντεπίθεση της ορθοδοξίας με όρους καουτσκικούς. Οι αλτουσερικοί αναλαμβάνουν να αποκαταστήσουν τις βασικές μαρξι
στικές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν την επίθεση του «ρεβιζιονισμού». Παραμένοντας πάντα μέσα στο γαλλικό Κομμουνιστικό
Κόμμα, πιστοί στην «εργατική τάξη και το κόμμα της», προσπα
θούν να υπερασπίσουν τον μαρξισμό από το χρουστσωφικό ρεβι-
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ζιονισμό. Όμως, παρότι αυτή η αντίδραση έχει αρχικά θετικά χα
ρακτηριστικά μπρος στην «ουμανιστική» επίθεση και ξαναφέρνει
στην επικαιρότητα τις μαρξιστικές κατηγορίες της σύγκρουσης
(με τον ίδιο τρόπο που η αντίδραση των παλιών σταλινικών σε
όλο τον κόσμο, παράλληλα με την κριτική της Αλβανίας και της
Κίνας από θέσεις αρχικά σταλινικές, αποτελεί μια από τις βάσεις
για τη γέννηση κινημάτων αντιπολίτευσης στο επίσημο εργατικό
κίνημα), σύντομα τα όρια αυτού του ρεύματος γίνονται ξεκάθα
ρα. Και με τον Μάη μεταβάλλεται ανοιχτά σε ρεύμα συντήρησης.
Ενώ, με βάση τον αλτουσερισμό και την Κίνα, γίνεται μια κριτική
στο «ρεβιζιονισμό» από πολλούς νέους, από την άλλη ο αλτουσερισμός δικαιολογεί την σταλινική και χρουστσωφική πολιτική παρουσιάζοντάς τες σαν παραμορφώσεις στο επίπεδο του «εποικο
δομήματος», εμποδίζοντας επομένως την κριτική να προχωρήσει
πιο πέρα, στην ουσία αυτών των καθεστώτων. Και βέβαια, στο
θεωρητικό επίπεδο που μας ενδιαφέρει εδώ, ο αλτουσερισμός επι
βεβαιώνει με τον πιο χυδαίο τρόπο τον εξοβελισμό του υποκείμε
νου από την επαναστατική διαδικασία, παλινορθώνοντας την
ψενδοαντικεψενικότητα των «νόμων του καπιταλισμού» των
οποίων η ταξική πάλη δεν αποτελεί παρά ένα «παράγωγο» και
όχι τον κινητήρα. Έτσι με το Μάη του ’68 και την παραμονή των
αλτουσερικών στο ΚΚΓ, μέχρι το 1981, το διαζύγιο ανάμεσα στην
έκρηξη της υποκειμενικότητας και αυτή την απολογητική άποψη
«υπεράσπισης του μαρξισμού» που είναι ο αλτουσερισμός γίνεται
αναπόφευκτο.
Α ν και στο θεωρητικό επίπεδο γίνονται βήματα, ωστόσο η πρα
κτική και η θεωρία δεν έχουν εναρμονιστεί. Η ιδεολογία του
Μάη, τουλάχιστον στην Ευρώπη, είναι ένα αξεδιάλυτο κράμα
από παλιό μαρξισμό, μαοϊσμό, φραγκφουρτιανές αναφορές, ψήγ
ματα παλιού αναρχισμού και αριστερισμού. Το παρελθόν, με τη
μορφή των ιδεολογιών, εξακολουθεί να βαραίνει στους ώμους
των νέων γενεών. Οι πιο δημιουργικές και πρωτοπόρες εμπειρίες
εμφανίζονται συχνά με το ιδεολογικό ένδυμα των πιο παρωχημέ
νων και αποοτεωμένων ιδεολογιών. Και η αντίφαση έπαιρνε τα
χαρακτηριστικά της σχιζοφρένειας γιατί ένα κίνημα, που στις πε
ρισσότερες χώρες ξεκίνησε από το επίπεδο της αναπαραγωγής
και της κυκλοφορίας - τους εκπαιδευτικούς μηχανισμούς - δεν
διέθετε μια αντίστοιχη θεωρία της πάλης σ ’ αυτό το επίπεδο παρά
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μόνο με όρους «γχέττο», με όρους «περιθωριακών», εκείνων που
βρίσκονται έξω από την κοινωνία - το κέντρο της, όπως τόνιζε ο
Μαρχούζε και άλλοι, τόσο για την εξέγερση των φοιτητών, όσο
και του Τρίτου Κόσμου. Αντίθετα η «εργατική τάξη», το κέντρο
της επαναστατικής αλλαγής, η τάξη που βρίσκεται στο «κέντρο»
της επανάστασης σύμφωνα με την παράδοση, παρέμενε στο χώρο
του παραδοσιακού μαρξισμού. Και έτσι γεννήθηκε το σχιζοφρενικό φαινόμενο οργανώσεις και πρακτικές που στηρίζονταν στη
νεολαία, να αποστρέφονται την ίδια τους την πραγματικότητα, να
μη μπορούν να την αντιμετωπίσουν παρά μόνο ενοχικά και έτσι
να μην έχουν τη δυνατότητα να χτίσουν μια άλλη θεωρητική και
οργανωτική αντίληψη. Το αποτέλεσμα ήταν η κρίση που πέρασαν
όλες οι δομές και αντιλήψεις που αναπτύχθηκαν μέσα στο Μάη
και αμέσως μετά. Έπρεπε να περάσουν τουλάχιστο δεκαπέντε
χρόνια για να αρχίζει να αχνοφαίνεται η δυνατότητα μιας νέας
θεωρητικής και πρακτικής σύνθεσης. Και εδώ βρίσκεται όλη η
αξία της ιταλικής παρέμβασης, η εκπληκτική ιδιαιτερότητά της
που έδωσε τη δυνατότητα για μια πρώτη ολοκληρωμένη απόπει
ρα απάντησης (βέβαια πάντα σχετικά ολοκληρωμένη).
Η Ιταλία διέθετε πράγματι όλα τα φόντα για κάτι τέτοιο. Χώρα
παλιάς κουλτούρας, όπου - μοναδικό φαινόμενο σε όλη τη Δ υτι
κή Ευρώπη - το εργατικό κίνημα όχι μόνο διέθετε μια τεράστια
ισχύ αλλά και η θεωρητική του παράδοση - όχι με χωρισμένο τρό
πο όπως στη Γερμανία - διατρέχει το ίδιο το επίσημο εργατικό κί
νημα. Έ τσι ο Γχράμσι δεν είναι ένας οποιοσδήποτε καθηγητής
αλλά γραμματέας του ίδιου του ΚΚΙ και ο Τολιάτι φάνταζε, σε
σχέση με τους διάφορους Τορέζ και Πασιονάριες, σαν πραγματι
κός «γίγαντας» της σκέψης. Χώρα που ο Βορράς της μοιάζει, και
είναι, στο επίπεδο της Γερμανίας, και ο Νότος απόθεμα χεριών
στο επίπεδο του «Τρίτου Κόσμου». Τέλος, μια χώρα όπου η πα
ράδοση της ταξικής σύγκρουσης με πολιτικούς όρους είναι κομ
μάτι της ίδιας της λαϊκής κουλτούρας. Για να πειστούμε γι’ αυτό
αρκεί να ακούσουμε τα λαϊκά τραγούδια της Ιταλίας. Εδώ λοιπόν
σ ’ αυτό το μοναδικό έδαφος, όπου η παράδοση του εργατικού κι
νήματος ξεπηδάει απ' όλους τους πόπους της κοινωνίας, μπόρεσε
να δοθεί μια απάντηση στο ερώτημα που έβαζε το σύγχρονο επα
ναστατικό κίνημα, απάντηση που να μην ξεκινάει από την κύκλο-
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φορία χαι την αναπαραγωγή - όπως γινόταν από τη σχολή της
Φραγκφούρτης - αλλά από την ίδια την χεντριχή παραγωγή, χαι
που τελιχά θα χατέληγε να ενσωματώσει την ίδια την αναπαρα
γωγή σε μια ενιαία αντίληψη.

Το βιβλίο τον Αντόνιο Νέγχρι είναι αχριβώς η πορεία, οι δρόμοι,
οι περιπέτειες αυτής της χαταπληχτιχής ανακάλυψης. Πράγματι
το βιβλίο αυτό δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια τεράστια συνέντευ
ξη που έδωσε το 1979, λίγο πριν φυλακιστεί, συνέντευξη που
αφορά την ανάπτυξη ενός κινήματος χαι μιας θεωρητικής αντίλη
ψης που έχει τις ρίζες της στη δεκαετία του ’50, διαμορφώνεται
στους εργατικούς αγώνες των πρώτων χρόνων της δεκαετίας του
’60, θριαμβεύει και επαληθεύεται στον ιταλικό Μάη, και στη δε
καετία του ’70 ξεπερνάει τα όρια του εργοστάσιου για να διευρυνθεί στο επίπεδο όλης της κοινωνίας, του κοινωνικού εργοστάσιου,
και του νέου υπό διαμόρφωση υποκείμενου, του υποκείμενου του
κοινωνικού εργάτη, που ενσωματώνει τα λεγάμενα «νέα κινήμα
τα» παράλληλα με τον «παραδοσιακό» εργάτη της φάμπρικας.
Όμως αυτή η ανεπανάληπτη ιστορία 20 χρόνων, αν όχι και πε
ρισσότερων, στηρίζεται σε δύο βασικές συνιστώσες. Την ίδια την
ανάπτυξη στην πράξη του κοινωνικού κινήματος, και την κατα
πληκτική του συνέχεια, καθώς και την παράλληλη, αλλά πάντα
ριζωμένη στην πραγματικότητα, θεωρητική επεξεργασία και φώ
τισμα της εμπειρίας από τη θεωρητική δουλειά και προσπάθεια.
Αυτή ακριβώς είναι η ιταλική «ιδιαιτερότητα»: η αδιάλειπτη
συνέχεια των κινημάτων και η παράλληλη αδιάκοπη θεωρητική
έρευνα και αναζήτηση. Αυτοί οι όροι που έλειπαν οπουδήποτε
αλλού είναι εκείνοι που έδωσαν στην ιταλική εμπειρία τον εξαιρε
τικό και πρωτοπόρο χαρακτήρα της.
Το βιβλίο-συνέντευξη του Νέγκρι είναι αχριβώς η έκθεση της
ιστορίας ενός κινήματος, αυτού του ανεπανάληπτου 20χρονου
ιταλικού «Μάη», και παράλληλα η έκθεση της διαδικασίας και
των καταχτήσεων μιας θεωρητικής έρευνας που, ξεκινώντας από
την παραγωγή, έδωσε μια νέα διέξοδο στο μαρξισμό και απελευ
θέρωσε την έρευνα.
Γι’ αυτό έγινε και η επιλογή της έκδοσης του συγκεκριμένου βι-
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βλίου, γιατί είναι ταυτόχρονα μια σύνοψη της ιστορίας του ιταλι
κού κινήματος της τελευταία εικοσαετίας και παράλληλα η έκθε
ση μιας ιδεολογικής και θεωρητικής πορείας.
Πράγματι λοιπόν, η πορεία του ιταλικού εργατισμού αποτελεί
την πιο ολοκληρωμένη απόπειρα απάντησης στην πρόκληση πον
αποτέλεσε η έκρηξη του «υποκειμενισμού», που αρχίζει από τη
δεκαετία του ’60, και ήδη επισημάναμε το γιατί: η ιταλική απόπει
ρα ξεκίνησε από την παραγωγή, ενώ ένα δεύτερο στοιχείο είναι
πως αποτελούσε μια θεωρία που αναπτυσσόταν σε 7ΐλήρη αντι
στοιχία με μια πραγματικότητα που εξελισσόταν το ίδιο, και άρα
διέθετε μια δυνατότητα επαλήθευσης στο πραγματικό έδαφος της
ταξικής πάλης.
Α ς δούμε λοιπόν μερικά σημεία. Η πρώτη «ανακάλυψη» τον εργατισμού (βλέπε εκτενέστερα στο βιβλίο για το «Νεοκαπιταλισμό»
και στο «Κρίση του κεφάλαιου και αυτονομία») ήταν πως η τρο
ποποίηση της εργασιακής διαδικασίας, της οργάνωσης του κεφάλαιου σε εθνική και διεθνή κλίμακα, κλπ. ήταν συνέπεια της ταξι
κής σύγκρουσης που οδήγησε στη ρώσικη επανάσταση και στις
επαναστάσεις που συγκλόνισαν την Ευρώπη, καθώς και στην εν
σωμάτωση αυτής της απάντησης από την πλευρά του κεφάλαιου,
το φορντισμό στην εργασιακή διαδικασία, την κρατική παρέμβα
ση και τη συνολική ρύθμιση της οικονομικής διαδικασίας από το
κράτος - που εγκαινίασε το Νιου Ντηλ στην Αμερική και που με
τά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επεκτάθηκε στο σύνολο του
αναπτυγμένου καπιταλισμού. Η καπιταλιστική απάντηση σήμαινε
την καταστροφή της παλιάς «συμβουλιακής» εργατικής τάξης,
που εξακολουθούσε να έχει μεγάλη δύναμη μέσα στην εργασιακή
διαδικασία και που είχε αποτελέσει το φορέα της συμβουλιακής
και σοβιετικής έκρηξης της δεκαετίας του 1910-20, και την αντι
κατάστασή της από τη νέα ανειδίκευτη εργατική τάξη της αλυσί
δας της παραγωγής. Παράλληλα μ' αυτή την αλλαγή στο επίπεδο
της εργασιακής διαδικασίας, στο συνολικό κοινωνικο-οικονομικό
πεδίο γίνεται μια νέα σημαντική τροποποίηση: το κεφάλαιο - μέ
σα από το κράτος, δηλαδή το κράτος σαν κεφάλαιο - αναλαμβά
νει τη συνολική οικονομική ρύθμιση, μπαίνουμε στο λεγόμενο
κεϋνσιανισμό που εγκαινιάζεται με το ρουζβελτιανό Νιου Ντηλ,
σαν απάντηση στην κρίση του '29. Τώρα πια μέσω του κράτους,
του κατώτερου μισθού, κλπ. κλπ., υπάρχει μια κεντρικά ελεγχό-
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μενη ζήτηση, και η δημοσιονομική πολιτική γίνεται αποφασιστικό
όπλο για την εφαρμογή της αντικνκλικής πολιτικής.
Αυτές οι όνο βασικές τροποποιήσεις - απαντήσεις - τον κεφάλαιον στην εργατική πρόκληση αποτελούν τη βάση τον λεγόμενον
νεοκαπιταλισμού.
Εδώ είχαμε μια απάντηση που σήμερα φαίνεται εξαιρετικά
απλή και πον όμως αποτελούσε μια καινοτομία, μια επανάσταση
στον τρόπο σκέψης: Η εξέλιξη του καπιταλισμού, οι μορφές του
κεφάλαιου δεν είναι συνέπεια κάποιων αφηρημένων «νόμων» της
συσσώρευσης, κάποιας διαδικασίας «συγκέντρωσης» του κεφάλαιου αλλά αποτελούν πρώτα απ' όλα απάντηση στην ίδια την
εργατική τάξη. Αυτό πον κάθε εργαζόμενος ξέρει, δοκιμάζει πά
νω στο πετσί τον, αυτό που ξέρει κάθε καπιταλιστής, ότι δηλαδή
τα κέρδη είναι πριν απ' όλα συνάρτηση της οργάνωσης της παρα
γωγικής διαδικασίας, έφτανε επιτέλους και στο θεωρητικό ορίζο
ντα της αριστερός του μαρξισμού. Αυτή η πρωταρχική θεωρητική
ανακάλυψη είχε σημαντικές συνέπειες σε όλα τα επίπεδα:
α) Στο θεωρητικό-φιλοσοφικό πεδίο το κέντρο έπαυε πια να
μπαίνει σε μια αντικειμενίστικη αντίληψη της συσσώρευσης και
των «νόμων του κεφάλαιου». Οι νόμοι τον κεφάλαιου έμπαιναν
κάτω από τον έλεγχο - καθημερινό, αδιάκοπο - της εργατικής τά
ξης, των λαών. Η διχοτομία του παλιού μαρξισμού, ανάμεσα σε
μια διαδικασία «αντικειμενική», την παραγωγική, και μια διαδι
κασία «υποκειμενική», την πολιτική πάλη, την επανάσταση, τινα
ζόταν στον αέρα. Τώρα πια οι δύο «ανεξάρτητες μεταβλητές»
φανερώνονταν πόσο εξαρτημένες ήταν στην πράξη από μια και
μοναδική μεταβλητή, την πάλη των τάξεων.
6) Αυτή η αντίληψη σήμαινε την αποσύνθεση της παλιάς αντί
ληψης που ανάθετε την πολιτική στο «κόμμα», στις ηγεσίες, έξω
και πέρα από τη διαδικασία της παραγωγής, ενώ μετέβαλλε την
εργατική τάξη σε απλή εργατική δύναμη. Σύμφωνα με την κατα
πληκτική διατύπωση του Τρόντι: «στο σημερινό καπιταλισμό, η
στρατηγική, ο τομέας της στρατηγικής, ανήκει στην τάξη, ενώ ο
τομέας της τακτικής στα κόμματα!» Ο εργάτης, ο βιετναμέζος
αγρότης, ο Μαύρος των γκέττο, ο νέος, γινόταν και πάλι το υπο
κείμενο και όχι «η πρώτη ύλη της ιστορίας». Η μαοϊκή φόρμουλα
«οι μάζες και μόνο οι μάζες είναι οι πραγματικοί ήρωες» μετα
φραζόταν σε θεωρητική διατύπωση, και άρα, πριν καν να ξαπλω-
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θεί το «αντιιεραρχιχό κίνημα», ο ιταλικός εργατισμός είχε ήδη
δημιουργήσει μια θεωρία της πρωτοκαθεδρίας των μαζών, που
δεν ήταν απλή αναφορά στον «άνθρωπο» με φραγκφουρτιανούς
ή αναρχικούς όρους, αλλά στην ίδια την πραγματικότητα του
σύγχρονου καπιταλισμού, και δεν ξεκινούσε από τους φοιτητές
αλλά από την ίδια την εργατική τάξη.
γ) Η παραπέρα συνέπεια αυτής της ανακάλυψης ήταν το γκρέ
μισμα του σινικού τείχους ανάμεσα στον οικονομικό, τον κοινωνι
κό και τον πολιτικό αγώνα. Ο οικονομικο-κοινωνικός αγώνας γί
νεται άμεσα πολιτικός. Έτσι η πολιτική φεύγει από τα κοινοβού
λια και επιστρέφει στους χώρους ζωής και δουλειάς, φεύγει από
τα γραφεία των κομμάτων και γίνεται αντικείμενο της μαζικής
πάλης. Ολοκληρώνεται η διαδικασία απελευθέρωσης της πρακτι
κής και της φαντασίας του άμεσου υποκείμενου της πολιτικής πά
λης.
Δηλαδή, ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του '60, έχει διαμορ
φωθεί ένα θεωρητικό εργαλείο που χρησιμέυσε στη συνέχεια στην
έκρηξη του '69, ενώ είχε ήδη αποτελέσει τον οδηγό για δράση
μιας σημαντικής δεκάχρονης δουλειάς - μέχρι το '68 - με κατεύ
θυνση προς την εργατική τάξη που, μέσα από τα «Κόκκινα Τε
τράδια», την «Εργατική τάξη», την «Τάξη», κλπ., οικοδομούσε
μια άλλη πρακτική στο εργατικό κίνημα. · Έτσι ώστε ο Μάης της
Ιταλίας είχε κιόλας σαν βάση μια θεωρητική και πρακτική εμπει
ρία δοκιμασμένη-στην πράξη.
Ο Μάης - τα χρόνια 1968-71 - ήταν τα χρόνια της μεγάλης
έκρηξης και επαλήθευσης. Ο ξεσηκωμός του εργάτη της αλυσίδας
ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Και βέβαια η οργανωτική συγκρό
τηση (επιτροπές βάσης, συνελεύσεις, κλπ.) και η θεματική των
αγώνων (εξισωτισμός, πάλη ενάντια στην καπιταλιστική εργασία)
επιβεβαιώνουν τη θεωρητική πρόβλεψη του εργατισμού για τη
νέα φύση των κινημάτων της εργατικής τάξης, αυτής της νέας ερ
γατικής τάξης που δημιούργησε ο ταιηλοριαμός και ο φορντισμός,
του ανειδίκευτου εργάτη της αλυσίδας παραγωγής, του εργάτημάζα. Ενός εργάτη που η καταστροφή του παλιού ειδικευμένου
εργάτη έφερε στο προσκήνιο.
Α ν ο παλιός ειδικευμένος εργάτης-μάστορας έβλεπε μέσα από
τη συμβουλιακή μορφή την κατάλυση του καπιταλισμού και την
αντικατάστασή του από την κοινωνία των συμβουλίων, ο νέος ερ-
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γάτης, της καπιταλιστικής αποειόίκενσης, κατανοεί την πάλη τον
όχι σαν «εναλλακτική» διαχείριση αλλά σαν καταστροφή, σαν άρ
νηση της καπιταλιστικής εργασίας, σαν άρνηση της εργασίας.
Έτσι, οι εργατικές κινητοποιήσεις αποτελούσαν όχι μόνο την
επαλήθευση της αντίληψης για τον εργάτη μάζα αλλά και προη
γούνταν από εργατική σκοπιά των αντίστοιχων κινημάτων «άρνη
σης της εργασίας» που εκδηλώνονταν μέσα στη νεολαία και στρώ
ματα της διανόησης, που με τη σειρά τους δοκίμαζαν και δοκιμά
ζουν την αποειιΥικευση που φέρνει η επέκταση του ταιηλορισμού
στο σύνολο της ανθρώπινης εργασίας.
Έ τσι στην Ιταλία η «άρνηση της εργασίας» εκδηλώθηκε και εκ
φράστηκε πρώτα σε εργατικό επίπεδο, πράγμα που είχε σαν συνέ
πεια να μην εμφανιστούν οι αντίστοιχες παραμορφώσεις μιας πε
ριθωριακής και αποκομένης αντίληψης της κυκλοφορίας, «μαρκουζιανές» θα λέγαμε, που εμφανίστηκαν αλλού.
Στα επόμενα χρόνια, η «περιπέτεια» συνεχίζεται. Στην Ιταλία,
τουλάχιστον μέχρι το ’80, δεν έχουμε τη μεγάλη κρίση που ακο
λούθησε το Μάη στη Γαλλία ή τη Γερμανία. Ο αγώνας συνεχίζε
ται και διευρύνεται.
Το κεφάλαιο στην Ιταλία νιώθει την ανάγκη να προχωρήσει
στην αντεπίθεση ενάντια στον εργάτη -μάζα που, μαζί με την εξέ
γερση του Τρίτου Κόσμου, οδηγεί σε κρίση την παγκόσμια οικο
νομία, αντεπίθεση που περνάει μέσα από μια επιχείρηση καπιτα
λιστικής ανασύνθεσης.
Σε όλες τις χώρες του αναπτυγμένου καπιταλισμού, αρχίζοντας
από τις ΗΠΑ στη δεκαετία του ’50, ο καπιταλισμός περνάει στη
λεγάμενη «τριτογενοποίηση», δηλαδή την τεράστια εξάπλωση των
διαδικασιών κυκλοφορίας και αναπαραγωγής. Και εδώ ο παρα
δοσιακός μαρξισμός έμενε άφωνος. Γιατί πράγματι το «μοντέλο»,
το κληρονομημένο από το 19ο αιώνα, ήταν η αδιάκοπη επέκταση
του εργοστάσιου, του βιομηχανικού εργάτη. Και να που ήδη στην
Αμερική, και δλο και περισσότερο και στις υπόλοιπες χώρες της
Δύσης, ο βιομηχανικός εργάτης όχι μόνο δεν διευρύνεται αλλά
αντίθετα βρίσκεται σε κατάσταση στασιμότητας ή ακόμα και
σνρρίκωνσης.
Μπρος σ ’ αυτή την εξέλιξη - που στην Αμερική έχει ήδη οδηγή
σει σε μια διάρθρωση της απασχόλησης όπου ο «τριτογενής» το
μέας φτάνει το 60% του πληθυσμού ενώ ο βιομηχανικός περιορί-
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ζεται στο 30% - μοιάζει σαν ο μαρξισμός να υπογράφει τη θανα
τική τον καταδίκη απέναντι στην ατελείωτη επέκταση των «με
σαίων» στρωμάτων. Η κοινωνική εξέλιξη δεν οδηγεί στην κοινω
νική πόλωση σύμφωνα με το μαρξικό υπόδειγμα αλλά αντίθετα
στην διόγκωση των μεσαίων. Πάνω σ ’ αυτή τη νέα πραγματικότη
τα στηρίχτηκαν όλες οι για 20 ή 30 χρόνια κυρίαρχες αστικές οι
κονομικές και κοινωνιολογικές απόψεις σχετικά με τους χαρτο
γιακάδες, τη μεταβιομηχανική κοινωνία, την έκλειψη του προλε
ταριάτου και της ταξικής πάλης. Και ακριβώς σ ’ αυτό το «θρίαμ
βο» των μεσαίων στρωμάτων και την υποβάθμιση του παλιού
προλεταριάτου στηρίχτηκε από την πλευρά των μαρξιστών μια
ολόκληρη απολογητική απόπειρα υπεράσπισης του παλιού μαρξι
σμού, με επιχειρήματα όλο και πιο σαθρά και απολογητικά. Πέρα
από τις στατιστικές αλχημείες που προσπαθούσαν να παρουσιά
σουν το μαύρο άσπρο, τα κυριότερα επιχειρήματα ήταν τα εξής:
στην Αμερική όλη η ομάδα γύρω από το Monthly Review και πολ
λοί έξω απ’ αυτήν εμφάνισαν αυτή την εξέλιξη σαν συνέπεια του
ιμπεριαλισμού: το επιχείρημα ήταν εύκολο. Ο ιμπεριαλισμός, με
τα υπερκέρδη από την ιμπεριαλιστική εκμετάλλευση, μεταβάλλε
ται σε παρασιτικό καπιταλισμό και γι’ αυτό παύει να διευρύνει
τις παραγωγικές εργασίες ενώ αντίθετα διογκώνει τις παρασιτικές. Και βέβαια αυτό το επιχείρημα, μια και αντιστοιχεί σε ένα
βαθμό στην πραγματικότητα (δευτερεύον χαρακτηριστικό των με
γάλων ιμπεριαλιστικών χωρών), έμοιαζε να εξηγεί μέσα από ένα
χυδαίο και πρωτογενή τριτοκοσμισμό την προλεταριακή «έκλειψη».
Ά λλες απόψεις του δυτικοευρωπαϊκού μαρξισμού, όπως ο αλτουσερισμός, προτιμούσαν να αγνοούν το φαινόμενο και να συνε
χίζουν να σκιαμαχούν ενάντια στους «μικροαστούς» και τα «με
σαία στρώματα», πραγματώνοντας μια καταπληκτική ιδεολογική
αναστροφή. Αυτοί οι κατεξοχήν εκπρόσωποι του από καθέδρας
και ακαδημαϊκού μαρξισμού (πράγματι ο αλτουσερισμός, με τη
θεωρία του για την θεωρητική πρακτική και την τυπική υπεράσπι
ση του ορθόδοξου μαρξισμού, εμφανίζεται σαν ο κατεξοχήν
«μαρξισμός» των ακαδημαϊκών κύκλων και των πανεπιστημια
κών), οι εκπρόσωποι δηλαδή του ίδιου του τριτογενή τομέα,
έφταναν να αρνούνται τις διαδικασίες που αφορούσαν αυτόν τον
τελευταίο. Βέβαια αϋτό το εγχείρημα «καθαρότητας» είχε άμεσες
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και συγκεκριμένες συνέπειες. Η φοιτητική εξέγερση παρέμενε «μι
κροαστική», ενώ εκπρόσωπος της εργατικής τάξης και θεματοφύλαχας της μαρξιστικής ορθοδοξίας παρέμενε το ΚΚΓ! Γι’ αυτό
και ο αλτουσερισμός, ενώ έκφραζε ακριβώς τους ακαδημαϊκούς
κύκλους, αρνιόταν την πάλη των τάξεων, τη συμμετοχή σ’ αυτή
την πάλη από την πλευρά των απασχολούμενων στην εκπαίδευ
ση και των σπουδαστών, μια και αυτή ήταν «μικροαστική», και
μπορούσε να παραμένει ανενόχλητος στη «Θεωρητική πρακτική»
του και το ξαναζέσταμα όλων των ξεπερασμένων απόψεων του
παλιού μαρξισμού.
Όπω ς αναφέραμε πριν, οι απόψεις που προσπαθούσαν να λά
βουν υπόψη τους αυτή την είσοδο του «καινούργιου», του «τρίτογενή» τομέα, στο χώρο της σύγκρουσης, που προσπαθούσαν να
κατανοήσουν τους φοιτητές και τους μαύρους πάνθηρες, ακόμα
δεν διέθεταν παρά μια θεωρία της περιθωριοποίησης, μια θεωρία
των κινημάτων που είναι έξω από την «κεντρική» εργατική τάξη,
και άρα κατανοούν την ίδια την υποκειμενικότητά τους σαν γκέττο.

Μπρος σ ’ αυτό το θεωρητικό αδιέξοδο και ταυτόχρονα την πίε
ση της πραγματικότητας ήταν ανάγκη να γίνει ένα θεωρητικό άλ
μα. Έ να άλμα χωρίς το οποίο η μαρξική ανάλυση της κοινωνίας
ήταν καταδικασμένη σε οριστική αποτυχία. Και το άλμα πράγμα
τι έγινε, και βέβαια με όρους και κατηγορίες ταξικής πάλης, πα
ραγωγής. Η λεγάμενη τριτογενοποίηση και η συνακόλουθη διεύ
ρυνση των λεγάμενων μεσαίων στρωμάτων, στην πραγματικότη
τα σημάδευαν το πέρασμα από την τυπική κυριαρχία του κεφάλαιου στο σύνολο της κοινωνίας σε μια κυριαρχία πραγματική.
Το κεφάλαιο κυριαρχεί πιά πάνω στη συνολική παραγωγή και
αναπαραγωγή όχι με όρους υποταγής αλλά απόλυτης ενσωμάτω
σης της κυκλοφορίας και της αναπαραγωγής στη συνολική κίνη
ση της αξιοποίησης του κεφάλαιου.
Και ας γίνουμε περισσότερο σαφείς. Η καπιταλιστική παραγω
γή, ξεκινώντας από το εργοστάσιο, μετέβαλε όλη την κοινωνία σε
χώρο πραγματοποίησης της υπεραξίας, κυκλοφορίας των εμπο
ρευμάτων και του χρήματος. Έτσι, με βάση πάντα την καπιταλι
στική παραγωγή στο επίπεδο του εργοστάσιου, της άμεσης παρα
γωγής υπεραξίας, χτίζεται ολόκληρο το πεδίο της κυκλοφορίας
και της αναπαραγωγής του χρήματος, των εμπορευμάτων, η εκ-
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παίδευση, το σύστημα υγείας, η αναπαραγωγή της εργατικής δύ
ναμης. Το κεφάλαιο υποτάσσει αρχικά όλους αυτούς τους τομείς
στις ανάγκες της καπιταλιστικής αξιοποίησης. Όμως ακόμα τά
δύο επίπεδα δείχνουν να είναι εντελώς ξέχωρα. Το πεδίο της άμε
σης παραγωγής και εκείνο της αναπαραγωγής παραμένουν ακόμα
δύο χωριστοί κόσμοι. Ο κόσμος του εργοστάσιου παραμένει ο χώ
ρος του δεσποτισμού του κεφάλαιου ενώ ο χώρος της κοινωνίας,
ο χώρος της κοινωνικής αναπαραγωγής, είναι ο χώρος του φιλε
λευθερισμού, της πολιτικής σύνθεσης και του ανταγωνισμού των
υποκειμένων.
Στο βαθμό που αναπτύσσεται η καπιταλιστική παραγωγή, ο
παραδοσιακός χωρισμός μοιάζει να γίνεται περιττός. Κι αυτό από
πολλές απόψεις. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας, της ενσωμάτωσης
της επιστήμης στη διαδικασία της άμεσης παραγωγής, διευρύνει
αδιάκοπα τους τομείς της επιστημονικής «προετοιμασίας» και
επεξεργασίας της παραγωγής από τη μιά, και από την άλλη υπο
χρεώνει σε μια αδιάκοπη επέκταση των διαδικασιών εκπαίδευσης
και προετοιμασίας του εργατικού δυναμικού. Παράλληλα η ανά
πτυξη της ταξικής σύγκρουσης στο εσωτερικό του εργοστάσιου
και σε όλη την κοινωνία σε κοινωνικο-πολιτικό επίπεδο, που προκαλούσαν μια αδιάκοπη κρίση της παραγωγής και των εργασια
κών σχέσεων, είχαν σαν συνέπεια ο ορισμός του εργατικού εισο
δήματος να ξεφύγει από τα όρια του εργοστάσιου και να περάσει
σε κοινωνικό επίπεδο, όχι μόνο σε κοινωνικο-πολιτικό επίπεδο
αλλά και σε άμεσα οικονομικό. Ο μισθός ρυθμίζεται πλέον όχι
μόνο από τις συνολικές δυνατότητες του κεφάλαιου και του συ
σχετισμού των δυνάμεων (π.χ. θέσπιση του κατώτερου μισθού)
αλλά μεταβάλλεται απ’ ευθείας σε ζήτημα του κράτους (κοινωνι
κές ασφαλίσεις, εθνικό σύστημα υγείας, κλπ), ο μισθός γίνεται
όλο και περισσότερο κοινωνικός μισθός. Ακόμα, οι αυξανόμενες
δυσκολίες στην πραγματοποίηση (πώληση) των εμπορευμάτων
και τη συσσώρευση οδηγούν σε επέκταση του τραπεζιτικού συ
στήματος, της διαφήμισης, των ασφαλειών, του μαζικού λιανικού
εμπόριου, κλπ. Τέλος, και όχι ελάχιστο, ο δεαποτισμός του κεφάλαιου ξαπλώνεται σ' όλη την κοινωνία, το κράτος τείνει να μετα
βληθεί σε συνολική φιγούρα της καπιταλιστικής παραγωγής και
αναπαραγωγής. Έ τσι αυτά που κάποτε ήταν εξωτερικοί όροι για
την κυκλοφορία και την αναπαραγωγή του κεφάλαιου - δηλαδή η
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συνολική κοινωνία - μεταβάλλονται σήμερα σε στοιχεία της ίδιας
της παραγωγής. Η αναπαραγωγή και η κυκλοφορία μεταβάλλον
ται άμεσα σε παραγωγή. Να λοιπόν πώς από την υποταγή της
κοινωνίας στο κεφάλαιο περνάμε στη μεταβολή της κοινωνίας
στο σύνολό της σε χώρο αξιοποίησης, το κεφάλαιο γίνεται άμεσα
κοινωνικό κεφάλαιο.
Αυτή η διαδικασία που απ’ όλες τις 7ΐλευρές πραγματώνεται
μπροστά στα μάτια μας - χωρίς εξάλλου να έχει ολοκληρωθεί σημαίνει την αδιάκοπη πλέον διεύρυνση των εκτός εργοστασίου
απασχολήσεων και, μέσα από τη μηχανοποίηση και τον αυτοματι
σμό, οδηγεί αναπόφευκτα, από κάποιο σημείο της ανάπτυξης και
μετά, αρχικά στη στασιμότητα και τέλος στη μείωση του ποσο
στού του βιομηχανικού προλεταριάτου. Όμως όπως δείξαμε αυτή
η μείωση του ρόλου του βιομηχανικού προλεταριάτου δεν σημαί
νει την περιβόητη «εξαφάνιση» της εργατικής τάξης, αλλά την τε
ράστια επέκτασή της στο σύνολο της κοινωνίας. Η μαρξιστική
πρόβλεψη για την κοινωνική πόλωση επαληθεύεται όχι βέβαια
σαν αδιάκοπη επέκταση της βιομηχανικής εργατικής τάξης αλλά
σαν επέκταση της φιγούρας του κοινωνικού εργάτη.
Να λοιπόν που η πραγματικότητα των νέων « κινημάτων» μπο
ρούσε να ξαναδρεί τους θεωρητικούς τίτλους ευγενείας της, να
πάψει να αντιμετωπίζεται σαν περιθωριακή πραγματικότητα και
να κατανοηθεί σαν μια νέα εργατική κεντρικότητα!
Αυτή ήταν η δεύτερη μεγάλη «ανακάλυψη». Από τον εργάτημάζα στον κοινωνικό εργάτη. Το θεωρητικό αδιέξοδο είχε τινα
χτεί στον αέρα. Και βέβαια η διαδικασία δεν υπήρξε για τους Ιτα
λούς συντρόφους απλά ή κύρια θεωρητική διαδικασία. Ή ταν πά
νω απ' όλα μια διαδικασία πρακτική-πολιτική, μια διαδικασία
συμμετοχής στους αγώνες του κοινωνικού εργάτη, στενής σύνδε
σης μ ’ αυτή τη διαδικασία όπως γεννιόταν και αναπτυσσόταν
στην πράξη.
Πράγματι στην Ιταλία, με βάση τη σχετική καθυστέρησή της συ
γκριτικά με τις υπόλοιπες αναπτυγμένες δυτικές χώρες, αυτή η
διαδικασία της κοινωνικής διεύρυνσης του κεφάλαιου όχι μόνο
ήρθε πιο αργά, αλλά εμφανίστηκε άμεσα και σαν απόπειρα αντι
δραστικής αναδιάρθρωσης και απάντησης του κεφάλαιου στους
εργατικούς αγώνες, τον εργάτη-μάξα. Απέναντι στην ανάπτυξη
των αγώνων στα μεγάλα εργοστάσια, το κεφάλαιο απαντάει με
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κομμάτιασμα των εργοστάσιων, απολύσεις, ανάπτυξη της ανερ
γίας, ρομποτοποίηση σε χώρους με ισχυρή τεχνική και πολιτική
παρουσία της εργατικής τάξης, και πέρασμα στα χέρια του κρά
τους της συνολικής οικονομικής ρύθμισης. Το κράτος γίνεται
άξαφνα «κοινωνικό» για να απαντήσει σ ’ αυτή τη σκληρή και
απειλητική επίθεση του εργάτη μάζα.
Και η ιταλική ιδιαιτερότητα είναι πως αμέσως, χωρίς σχεδόν να
υπάρχει «λύση της συνέχειας» ανάμεσα στις δύο φάσεις, το ιταλι
κό κίνημα μεταφέρει την απάντηση σ ’ αυτό το πεδίο. Οι αγώνες
του κοινωνικού εργάτη και προλετάριου διαπερνούν την Ιταλία σ ’
όλη την δεκαετία του ’60. Αγώνες των φοιτητών, των μαθητών,
των νέων συνολικά, των νοσοκομειακών, των ανέργων, των εργα
τών της μαύρης δουλειάς, των γυναικών. Η νέα ταξική σύνθεση
εμφανίζεται στο προσκήνιο.
Να λοιπόν το προσωρινό κλείσιμο μιας καταπληκτικής θεωρητικο-πρακτικής εμπειρίας 20 χρόνων. Και βέβαια και τα όριά της
σε ένα πρώτο επίπεδο.
★

★

★

Πράγματι αυτή η συνέντευξη δόθηκε σε μια ευτυχή στιγμή από
την άποψη της θεωρητικής ωρίμανσης αλλά σκληρή από την άπο
ψη της πρακτικής ανάπτυξης του κινήματος. Λίγες μέρες μετά το
τέλος της ο Νέγκρι και δεκάδες σύντροφοί του επρόκειτο να συλληφθούν. Ά ρχιζε το μεγάλο πογκρόμ που οδήγησε σε χιλιάδες
κρατούμενους, φυγάδες, κλπ., που οδήγησε σε ένα πραγματικό
αποδεκάτισμα του κινήματος του ταξικού ανταγωνισμού σ ’ όλη
την Ιταλία.
Και το σοβαρότερο βέβαια δεν είναι τόσο το εύρος της κατα
στολής αλλά η δυνατότητα του καθεστώτος να την φέρει σε πέρας
όιαλύούτας τις δομές και ξεπερνώντας την αντίσταση του κινήμα
τος.
Αυτό το γεγονός ήταν η απόδειξη πως η εμπειρία που περιγράφεται στη συνέχεια έφτασε πραγματικά σε κάποιο όριο, σε κά
ποια καμπή - που για πρώτη φορά μέσα σε είκοσι χρόνια αποτε
λεί λύση της συνέχειας τον κινήματος. Ά ρ α ξεπέρασε τις θεωρη
τικές και πολιτικές δυνατότητες πρόβλεψης και σύνθεσης του
ίδιου του ιταλικού θεωρητικού και πολιτικού ρεύματος που σχη-
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ματιχά αποχαλούμε εργατισμό.
Μ ’ αυτήν την έννοια τούτο το βιβλίο τον Νέγχρι είναι οριακό.
Από τη μια γιατί συγκεντρώνει το σύνολο μιας εμπειρίας, από την
άλλη γιατί αποτελεί σηματοδότηση των ορίων της! Σηματοδότηση
που δεν θα πρέπει να την δούμε μόνο ή κύρια αρνητικά, θ α πρέ
πει να την δούμε και θετικά. Δηλαδή μέσα στο βιβλίο - που απο
τελεί το ωριμότερο κείμενο πριν την φυλάκιση τον συγγραφέα τον
- επισημαίνονται ήδη τα όρια και τα κενά της προηγούμενης
εμπειρίας.
Ό ταν για παράδειγμα ο Νέγκρι καταλήγοντας επιμένει στην
ανάγκη της πολιτικής έκφρασης της αυτονομίας, πράγμα που το
εκφράζει λέγοντας πως αυτή η σύνθεση βρίσκεται πολύ κοντά, εί
ναι βέβαιο πως, έστω με υπεραισιόδοξο τρόπο, όπως κάνουν συ
χνά οι επαναστάτες, επισημαίνει και υπογραμμίζει μια ανάγκη
και μια έλλειψη: Βέβαια δεν μπορούσε να φανταστεί πως ήταν
πολύ αργά - άρα πολύ νωρίς - για μια τέτοια πολιτική έκφραση
της αυτονομίας. Όμως είναι σημαντικό πως οι κατευθύνσεις της
έρευνας στρέφονταν πια προς αυτή την αναγκαιότητα.
Ξεκινώντας λοιπόν α π’ αυτή την ένδειξη, και μια και το συγκε
κριμένο βιβλίο αποτελεί - μπορούμε να πούμε - μια ιστορία του
εργατισμού, θα αποπειραθούμε να επισημάνουμε, ξεκινώντας τις
περισσότερες φορές από ενδείξεις που δίνει το ίδιο το βιβλίο, ο
ίδιος ο Νέγκρι, αυτά που κατά την γνώμη μας αποτέλεσαν τα
όρια του ιταλικού εργατισμού, όρια βέβαια καθόλου αξεπέραστα,
αλλά που οπωσδήποτε καθορίστηκαν από την ίδια την ιστορία
του και που πιστεύουμε πως η παραπέρα ανάπτυξη της θεωρίας
και της πρακτικής του κινήματος σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο
επίπεδο θα υπερκεράσει.
Κ ατ’ αρχήν η ιταλική εμπειρία του εργατισμού παραμένει
σφραγισμένη από μια αντίληψη του κεφάλαιου αδιαφοροποίητα
αναπτυγμένου σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό άλλωστε είναι χαρα
κτηριστικό του σύνολου της ιταλικής σκέψης. Αυτό δηλαδή που,
σε μια καρικατουρίστικη έκδοση, έλεγαν οι Ερυθρές Ταξιαρχίες,
«το κράτος των πολυεθνικών», και εννοούσαν πως ήδη σε παγκό
σμια κλίμακα κυριαρχούν οι πολυεθνικές, που επομένως ομογε
νοποιούν την παγκόσμια αγορά, και παραπέρα την παγκόσμια
εργατική δύναμη. Έ τσι οι διαφορές ανάμεσα σε διαφορετικά επί
πεδα ανάπτυξης, οι διαφορές ανάμεσα σε τυπική κυριαρχία του
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χεφάλαιον και ουσιαστική κεφαλαιακή σχέση τείνουν να εξαφα
νιστούν. Δεν παίρνεται καθόλου υπόψη πως ο καπιταλισμός στις
περισσότερες χώρες του πλανήτη, στις χώρες του Τρίτου Κόσμου,
μπορεί να ηγεμονεύει αλλά ακόμα δεν αποτελεί το μοναδικό τρό
πο παραγωγής και, από άποψη ποιότητας, ούτε καν τον κυρίαρ
χο. Αυτή η τυπική κυριαρχία των καπιταλιστικών σχέσεων δεν
μπορεί να συγκριθεί σε καμιά περίπτωση με την πραγματική κα
πιταλιστική ενσωμάτωση των μητροπόλεων. Αυτές οι διαφορές εί
ναι προφανές πως ορίζουν διαφορετικά επίπεδα της ανάπτυξης
και των χαρακτηριστικών της ταξικής πάλης, επίπεδα που με τη
σειρά τους εκφράζονται με διαφορές σε εθνικό'ή περιφερειακό
πλαίσιο. Ό ταν ο Νέγκρι μιλάει για την υποτίμηση που είχε ο πα
λιός εργατισμός σχετικά με τον Τρίτο Κόσμο και τις απόψεις του
Μάο, λέγοντας πως ο ίδιος κάνει μια βαθειά αυτοκριτική σε σχέ
ση μ ’ αυτό, για τί η αδυναμία κατανόησης της επανάστασης στον
Τρίτο Κόσμο σημαίνει αδυναμία στην ίδια την Ιταλία, αγγίζει
ακριβώς το πρόβλημα. Η αδυναμία κατανόησης των διαφορετι
κών επιπέδων κυριαρχίας του κεφάλαιου σε παγκόσμιο επίπεδο
σημαίνει και αδυναμία κατανόησης των ιδιαιτεροτήτων της επα
νάστασης σε εθνικό επίπεδο, τα περάσματα και τις φάσεις της,
και τελικά αδυναμία για την ίδια τη χώρα σου, γιατί είναι προφα
νές πως μια τέτοια μεθοδολογική αδυναμία έχει όχι μόνο συνέ
πειες στη διεθνή ανάλυση αλλά και στην εσωτερική. Η αντιμετώ
πιση της κεφαλαιακής ανάπτυξης με αδιαφοροποίητο τρόπο έχει
σαν συνέπεια να μην μπορεί να γίνει κατανοητή η υπόλοιπη κοι
νωνία παρά μόνο με όρους αντιπαράθεσης κεφάλαιου-εργασίας.
Μ’ αυτή την έννοια ο ιταλικός εργατισμός πλήρωνε το αρνητικό
τίμημα της άρνησης της τολιατικής εκδοχής του γκραμσιανού
υποδείγματος των συμμαχιών, που είχε εκχυδαΐσει την έννοια της
ταξικής πάλης φτάνοντας στο σημείο να την αρνείται. Σε αντιπα
ράθεση μ ' αυτό τον εκχυδαισμό, ο ιταλικός εργατισμός ήταν ανα
φορά αποκλειστικά στη σχέση κεφάλαιο-εργασία, στον ανταγωνι
σμό αστών και προλετάριων, χωρίς να παίρνει υπόψη του πως
ακόμα και στις πιο αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, εξακο
λουθούν να επιβιώνουν υπολείματα από παλιότερες παραγωγικές
σχέσεις, που συχνά είναι σημαντικά όπως π.χ. στην Ιταλία, και
άρα η κυριαρχία του κεφάλαιου έχει και εδώ στοιχεία τυπικής κυ
ριαρχίας.
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Κοινωνία και κεφάλαιο όεν έχουν γίνει ακόμα ταυτόσημες δια
δικασίες, άρα υπάρχουν ακόμα σημεία όπου ο παραδοσιακός χω
ρισμός ανάμεσα στην κοινωνία των ιδιωτών και την πολιτική κοι
νωνία εξακολουθεί να υπάρχει, και άρα πολιτική και οικονομία
όεν έχουν ακόμα γίνει ένα. Παρόλο που οι τάσεις ανάπτυξης του
κεφάλαιου είναι προς τα εκεί, ωστόσο το κοινωνικό κεφάλαιο πα
ραμένει ακόμα τάση, κυρίαρχη βέβαια, αλλά πάντως όχι ολοκλη
ρωμένη διαδικασία. Έτσι ακόμα και στις αναπτυγμένες χώρες
του καπιταλισμού έχουμε αγρότες, μεσαία στρώματα, που ακόμα
δεν έχουν περάσει μέσα από τη διαδικασία της ταξικής πόλωσης,
στρώματα υπό προλεταριοποίηση, που όμως όεν έχει ακόμα ολο
κληρωθεί. Το ίδιο συμβαίνει με την καταπληκτική ανακάλυψη της
ένγοιας του κοινωνικού εργάτη, που μολονότι η παρουσία του
επαληθεύεται σε όλες τις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, και
αποτελεί φιγούρα ανασύνθεσης του προλεταριακού κινήματος,
όμως δεν είναι κάτι που έχει αποκτήσει την έκταση και τη δύναμη
που του αποδίδουν οι ιταλοί σύντροφοι {και βέβαια όχι όλοι),
που φτάνουν να μιλάνε για «καταστροφή του εργάτη μάζα» τη
στιγμή που απλά όεν πρόκειται παρά για την αρχή της κρίσης
του, και που βέβαια θα συνεχίσει για πολλά χρόνια να αποτελεί
ουσιαστικό στοιχείο της προλεταριακής σύνθεσης.
Η θεωρητική αφετηρία αυτής της αδιαφοροποίητης τελικά
αντίληψης για το κεφάλαιο βρίσκεται όπως είπαμε στην απόρρι
ψη μιας οποιασδήποτε θεματικής των συμμαχούν, και επομένως
της μεσολάβησης, τέλος της ίδιας της πολιτικής διαδικασίας σαν
χωριστής διαδικασίας, που αποτέλεσε την καινοτομία του εργατισμού, απέναντι στον τολιατικό ρεφορμισμό. Το άμεσο επίπεδο
της ταξικής σύγκρουσης αρκεί για νά λύσει, επεκτεινόμενο σε
διαρκώς ευρύτερους και ομόκεντρους κύκλους, το ζήτημα της πο
λιτικής που δεν μπορεί να ειδωθεί καθόλου σαν. ειδική διαδικα
σία, μ ε τα δικά της επίπεδα. Η συνέπεια είναι προφανής: η έλλει
ψη οποιοσδήποτε πολιτικού επίπεδον οργάνωσης της αυτονο
μίας, τη στιγμή που το επίπεδο της μαζικής πάλης δεν μπορούσε
να δώσει μια « αυτόματη» λύση στο πολιτικό πρόβλημα, και η ήτ
τα τον κινήματος, έστω και πρόσκαιρη.
Αυτή η αδιαφοροποίητη και «ολοκληρωτική» αντίληψη του κεφάλαιου (με την έννοια της ολοκληρωτικής κυριαρχίας του), συν
δυασμένη μ ε το «μεγεθυντικό φακό», την τάση δηλαδή να αντιμε-
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τωπίζεται και να θεωρείται κάθε αλλαγή στην ταξική σύνθεση,
έστω και ελάχιστη, έστω και ακόμα μερική, σαν το «νέο», το «κυ
ρίαρχο», το «κεντρικό», είχαν σαν συνέπεια την αντίληψη των κι
νημάτων με ένα τρόπο που θα τόν λέγαμε υποταγή στο αυθόρμη
το, μια και κάθε αυθόρμητη τάση ενός κομματιού του κινήματος
έτεινε πάντα να αντιμετωπίζεται σαν ο «φορέας» της αλήθειας,
άσχετα με το αν αυτή η τάση μπορούσε να οδηγήσει σε καταστρε
πτικά αποτελέσματα για την ανασύνθεση του κινήματος. Οι αυ
θόρμητες τάσεις αμεσότητας κομματιών του κινήματος, που οδη
γούσαν συχνά σε μια μιλιταριστική και καταστροφική αντίληψη
της πολιτικής, θεωρούνταν κάθε φορά το απαύγασμα της «αλή
θειας των μαζών», έστω και αν τέτοια κομμάτια εμπόδιζαν την
οποιαδήποτε ανασύνθεση του κινήματος. Η «αυτονομία» των κι
νημάτων βιωνόταν συχνά σαν αντίθεση και σύγκρουση με τα υπό
λοιπα κοινωνικά κινήματα, χωρίς η «οργανωμένη εργατική αυτο
νομία» να βάζει ένα φραγμό σ’ αυτό το «αλληλοφάγωμα» των
κομματιών του κινήματος. Γυναίκες, εργάτες της αλυσίδας, νέοι,
αντιμετωπίζονταν συχνά στην πράξη σαν αντίπαλοι. Η πορεία
δεν ήταν προς μια «φυσιολογική» σύνθεση των διάφορων αυτονο
μιών αλλά, σε μια πρώτη φάση, στην αλληλοκαταστροφή τους.
Εδώ ακριβώς ήταν φανερή η έλλειψη μιας θεωρίας της πολιτι
κής σύνθεσης, που να μην δίνεται μόνο με όρους ανταγωνισμού
αλλά και μεσολάβησης, όπως τονίζει ο Νέγκρι τόσο στον πρόλο
γο στην ελληνική έκδοση που μας έστειλε, όσο και στο κείμενο Do
you remember revotutkm?, που θα εκδοθεί από τις εκδόσεις «Κομ
μούνα», και που γράφτηκε την ίδια εποχή με τον πρόλογο στην
ελληνική έκδοση.
Γιατί πράγματι η έλλειψη μιας πολιτικής θεωρίας σύνθεσης εί
ναι προφανής και σ’ αυτό το σημείο. Ό ταν κανείς αντιλαμβάνε
ται την ταξική πάλη και την επανάσταση μόνο με όρους αδιάκο
πης σύγκρουσης είναι αδύνατο να δει την έννοια της πολιτικής
πάλης. Και ας γίνουμε πιο σαφείς. Η ταξική πάλη σε μια μακρό
χρονη βάση είναι σύγκρουση και (για να μπορεί να υπάρχει αυτή
η σύγκρουση χωρίς η κοινωνία να οδηγείται σε πόλεμο όλων ενά
ντια σε όλους) ταυτόχρονα μεσολάβηση ανάμεσα σε τάξεις και
συμφέροντα. (Η μαρξιστική έννοια της διαμεσολάβησης δεν έχει
το νόημα του συμβιβασμού αλλά της αναγωγής σε συγκροτημένο
πολιτικό επίπεδο των πολιτικών συμφερόντων). Μεσολάβησης
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και προβολής μιας εναλλακτικής αντίληψης για μια άλλη κοινω
νία, όιαμεσολάβηση ακριβώς με την έννοια της προβολής αυτού
του «παλεύω για...» Στο βαθμό λοιπόν που η εκδοχή που προω
θούσε η εργατική αυτονομία και ο «σκληρός» εργατισμός ήταν
μόνο το «παλεύω ενάντια», στο βαθμό που η ταξική πάλη γινόταν
κατανοητή μόνο σαν υψηλό επίπεδο καταστροφικότητας και όχι
και της αντίστοιχης δημιουργικότητας, η διχοτόμηση του κινήμα
τος ανάμεσα σε κείνους που πήραν το δρόμο της «δημιουργικότη
τας», έξω από την πάλη, και σε όσους, μέσα από την εκδοχή της
καταστροφικότητας, τράβηξαν στις μιλιταριστικές εκδοχές ήταν
αναπόφευκτη. Και ο Νέγκρι βλέπει κάτι τέτοιο όταν επισημαίνει
τη διάσπαση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του αρχικού εργατισμού στα 1968-69 ανάμεσα στη Lotta Continue και το Potere
Operaio σαν μια διάσπαση με εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες, μια
και η L. C. έκφραξε τις πιο πολιτικές και «δημιουργικές» τάσεις,
χωρίς όμως τη θεωρητική επιμονή, ενώ το Ρ.Ο. έκφραξε αντί
στροφα τις πιο καταστροφικές και μαχητικές τάσεις, παράλληλα
με την υψηλότερη θεωρητική συγκρότηση και επιμονή. Και πράγ
ματι αυτή η διχοτόμηση αποδείχτηκε μοιραία για το κίνημα. Και
από τις δύο πλευρές η πορεία οδήγησε στο αδιέξοδο.
Το ξήτημα βέβαια δεν είναι να μείνουμε σ' αυτή την περιγραφή
της άρνησης της πολιτικής μεσολάβησης, αλλά να όιαγνώσουμε τα
βαθύτερα αίτιά της πράγμα που θα μας επιτρέψει να δούμε τις πι
θανές διεξόδους.
Πράγματι, εδώ μπορούμε να αγγίξουμε ένα σημαντικό κενό στη
θεωρία και την πρακτική του εργατισμού, ένα κενό που αφορά
έναν ολόκληρο τομέα, τον τομέα που πριν χαρακτηρίσαμε σαν δη
μιουργικότητα. Α ς προχωρήσουμε παραπέρα σ ’ αυτό το ξήτημα.
Ο κομμουνισμός έχει οριστεί - όπως ξέρουμε - σαν το κίνημα
που καταργεί την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων. Ένας τέτοιος
ορισμός μας επιτρέπει τις πιο διαφορετικές ερμηνείες. Πάντως
σήμερα μπορούμε να διακρίνουμε δύο βασικές απόψεις - δη
μιούργημα του σύγχρονου κινήματος - μια εκδοχή καταστροφική
και μια άλλη «δημιουργική». Η μια βλέπει το κομμουνιστικό κίνη
μα σαν σκέτο ανταγωνισμό - από την πλευρά της καταστροφής
της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων - και άρα ρίχνει το βάρος στην
καταστροφή, μεταθέτοντας την οικοδόμηση σε ένα αύριο, θεματοφύλακας του οποίου είναι είτε το «κόμμα», σε μια νεο-λενινιστι-
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χή εκδοχή, είτε οι μάζες ή η ταξική σύνθεση, σε μια αναρχική ή
αυτόνομη εκδοχή. Η οικοδόμηση στη φάση της πάλης ενάντια
στο κεφάλαιο περιορίζεται στην οικοδόμηση οργάνων πάλης, ορ
γάνων αποσταθεροποίησης επιθετικού χαρακτήρα.
Από την άλλη, η «δημιουργική» εκδοχή προβάλλει την ανάγκη
της οικοδόμησης από τα σήμερα ενός πρότυπου της αυριανής κοι
νωνίας, πρότυπου που να αναπτύσσεται ήδη από τώρα όχι μόνο
σαν καταστροφή της παλιάς αλλά σαν οικοδόμηση κυττάρων και
απόψεων για μια εναλλακτική κοινωνία. Αυτή η άποψη, όταν εμ
φανίζεται διαχωρισμένη από στιγμές πάλης και αντιπαράθεσης,
παίρνει συχνά την όψη της αυτοδιαχείρισης και μπορεί να εντα
χθεί σε εγχειρήματα σοσιαλδημοκρατικού χαρακτήρα. Αντίθετα η
πρώτη άποψη δεν μπορεί παρά να οδηγήσει ή σε λενινιστικές κα
ρικατούρες κομματιόίων ή σε μιλιταριστικές παρεκκλίσεις κάθε
είδους.
Είναι προφανές πως μόνο μια αντίληψη τον κομμουνισμού,
τον κινήματος σαν διπλή διαδικασία πάλης και οικοδόμησης
μπορεί να απαντήσει στα προβλήματα πον βάζει η ταξική σύνθε
ση στις αναπτυγμένες χώρες τον καπιταλισμού, μόνο μια αντίλη
ψη δυαδικής εξουσίας, πάλης και οικοδόμησης - μια σύγχρονη
μεταφορά στις μητροπόλεις του καπιταλισμού των μαοϊκών δι
δαγμάτων του μακρόχρονου λαϊκού πόλεμου - μπορεί να απαντή
σει στο πρόβλημα: «πόλεμος» και οικοδόμηση «απελευθερωμέ
νων περιοχών», όχι βέβαια με τήν έννοια των χωρικά καθορισμέ
νων απελευθερωμένων περιοχών. Εδώ όμως η αδυναμία απάντη
σης του εργατισμού έχει βαθύτατες ρίζες, βρίσκεται στην ίδια την
καρδιά της θεωρίας του:
Ο εργατισμός και γενικότερα όλοι οι σοβαροί μελετητές της
κοινωνικής εξέλιξης του σύγχρονου καπιταλισμού επισημαίνουν
το ζήτημα της εξέλιξης της καπιταλιστικής εργασίας, και μάλιστα
εκείνης που συνδέθηκε με τον ταιηλορισμό και οδήγησε στη δη
μιουργία του εργάτη-μάζα. Μάλιστα ο εργατισμός επέμεινε και
στις πολιτικές συνέπειες που είχε μια τέτοια εξέλιξη. Η παλιά
συμβουλιακή εργατική τάξη που βασιζόταν στη γνώση της παραγιυγικής διαδικασίας καταστράφηκε από το κεφάλαιο και αντικαταστάθηκε από τον εργάτη της αλυσίδας, τον εργάτη-μάζα που
δεν έχει πια καμιά δυνατότητα διαχείρισης, είναι ένας εργάτης
ολότελα αποξενωμένος από την εργασία, ένας εργάτης της άρνη-
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σης της εργασίας. Σ' αυτή ακριβώς την ανακάλυψη συνίσταται
και η θεμελίωση της πολιτικής του εργατισμού σαν άρνησης της
εργασίας, σαν πάλη ενάντια στην εργασία. Πράγμα που σημαίνει
ότι η θέση του εργάτη της αλυσίδας, του αποξενωμένου από κάθε
γνώση της παραγωγής κοινωνικού εργάτη, τον οδηγεί στην πάλη
για την καταστροφή του κεφάλαιου. Όμως αν αυτή η αλλαγή
στην τεχνική και πολιτική σύνθεση της εργατικής τάξης γεννάει
ένα υποκείμενο πιο ριζοσπαστικό από την άποψη του δυναμικού
της καταστροφής του κεφάλαιου, από την άλλη παρουσιάζει μια
αντιφατική φύση, την αδυναμία, σ ’ αυτό το επίπεδο της ανάπτυ
ξης της ταξικής σύνθεσης, να προβάλει ένα μοντέλο για τον κομ
μουνισμό και τη μετάβαση, την αδυναμία δηλαδή να διαμορφώσει
ένα συνθετικό εναλλακτικό πρόγραμμα μέσα από την ίδια την πα
ραγωγή.
Κι αυτό γίνεται αμέσως κατανοητό. Muz εργατική τάξη που
έχει αποξενωθεί εντελώς από τη γνώση τον « επαγγέλματος», έχει
αποξενωθεί ταυτόχρονα και από τη γνώση της διαδικασίας της
παραγωγής. Ο άμεσος παραγωγός έχει χάσει αυτή τη γνώση,
πον τείνει να μεταφερθεί αυτούσια στη διανοούμενη εργασία, η
οποία με τη σειρά της υπόκειται σε μια διαδικασία αποειόίκευσης
και ταιηλοροποίησης. Αυτή η τάση για ολοκλήρωση της διχοτό
μησης της εργασίας ανάμεσα στην εκτέλεση και τη σύλληψη, το
πλάνο της παραγωγής, γεννάει τον εργάτη της αλυσίδας, τον εργάτη-μάζα, σαν κουτσουρεμένο εργάτη, σαν εργάτη που δεν
μπορεί μόνος τον να διαμορφώσει πρόγραμμα-εναλλακτική
στρατηγική. Αυτή την πλευρά ο εργατισμός δεν την είδε ή τουλά
χιστο δεν την έλαβε υπόψη του. Το ότι δηλαδή ο ταιηλορισμός
δεν δημιούργησε απλά ένα ανταγωνιστικό υποκείμενο αλλά και
ένα υποκείμενο βαθειά διασπασμένο.
Έ τσι ο διαφορισμός που εμφανίζεται στο σύγχρονο κίνημα, το
μετά το Μάη, ανάμεσα σε υποκείμενα «καταστροφής» του κεφάλαιου και υποκείμενα «ανασύνθεσης» και εναλλακτικού προγράμ
ματος δεν είναι τυχαίος, αντιπροσωπεύει μια πραγματική διάσπα
ση του υποκειμένου! Εδώ ο προβληματισμός εμφανίζει ένα τερά
στιο όσο και αποφασιστικό για τις παραπέρα εξελίξεις κενό. Το
ότι δηλαδή δεν υπάρχει μια θεωρία της συνολικής εξέλιξης της ερ
γασίας, αυτό είναι το περίεργο, το παράδοξο του εργατισμού!
Αυτό, σε μεγάλο βαθμό, τόσο γιατί η οικοδόμηση του κομμούνι-
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στίχον κινήματος ειδώθηκε κύρια σαν καταστροφή, όσο και ουναχόλουθα για τί η παρούσα φάση ανάπτυξης του κεφάλαιον ει
δώθηκε σαν το τέλος του κεφάλαιον! Έτσι δεν έγινε κατανοητό
πως η τάση ολοκλήρωσης του κεφάλαιον δεν οδηγεί στον εργάτημάζα σαν τη φιγούρα που γνωρίσαμε αλλά, μέσα από την εξέλιξη
της αυτοματοποίησης και της προλεταριοποίησης των μεσαίων
στρωμάτων τον τριτογενή τομέα, στη δημιουργία - προοπτικά ενός «συνολικού» εργάτη-χειριστή, είτε αυτός χειρίζεται μηχανές
ελέγχου της εργοστασιακής παραγωγής είτε των τραπεζών είτε
τον επιστημονικού εργαστήριον. Αυτή η τάση δημιουργίας ενός
αόιαφοροποίητον εργάτη-χειριστή συμβαδίζει με την ταυτόχρονη
τάση για άνοδο του μέσον μορφωτικού επίπεδου τον εργατικού
δυναμικού, σαν συνέπεια της κοινωνικής - και όχι βέβαια της τε
χνικής - περιπλοκότητας της κοινωνίας. Όμως όσο κάτι τέτοιο
δεν έχει πραγματωθεί, όσο η σύνθεση της εργασίας εμφανίζεται
βαθειά διχοτομημένη ανάμεσα στη χερωνακτική και τη διανοού
μενη εργασία - διχοτόμηση που βέβαια για πρώτη φορά αγγίζει
και την προλεταριοποίηση της ίδιας της διανοούμενης εργασίας τότε είναι αλήθεια πως δεν μπορεί να υπάρχει ένα υποκείμενο
στο επίπεδο της παραγωγής. Από εκεί βγαίνει και η διχοτόμηση.
Τότε λοιπόν μπαίνει το ρώτημα πού και πώς μπορεί να πραγμα
τωθεί η σύνθεση. Ο Αένιν απάντησε στην εποχή του στο ζήτημα
του διαχωρισμού'ανάμεσα σε χερωνακτική και διανοητική εργα
σία, προτείνοντας μια εξωτερική διαμόρφωση του προγράμματος
- έξω από την άλλωστε μικρή και αδύναμη ρώσιχη εργατική τάξη
- στα πλαίσια του κόμματος. Βέβαια αυτή η λύση, που ήταν η μό
νη δυνατή στις ρώσιχες συνθήκες, γέννησε αυτόματα τόσο το πρό
βλημα της εξωτεριχότητας του κόμματος αναφορικά με την τάξη,
όσο και, παραπέρα στη διαδικασία της μετάβασης, εκείνο της με
ταβολής του κόμματος στο «συλλογικό διανοούμενο» που τελικά
επέβαλε στους ρώσους εργάτες τη συνολική θέληση του κεφάλαι
α- Στις σημερινές συνθήκες, το ζήτημα της σύνθεσης ανάμεσα
ιη χερωνακτική και τη διανοούμενη εργασία έχει γίνει και πάλι
αποφασιστικό. Όμως όχι πια με την έννοια της διαμόρφωσης
ενός κόμματος-συλλογιχού διανοούμενου, έξω από την τάξη. Σή
μερα - στο βαθμό που η εξέλιξη του σύγχρονου καπιταλισμού
οδηγεί σε γενίκευση, εξάπλωση και ταυτόχρονα αποειδίχευση της
διανοούμενης εργασίας - η σύνθεση δεν μπορεί παρά να είναι
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σύνθεση ανάμεσα σε κινήματα. Αυτή εξάλλου μπορεί να είναι χαι
η έννοια της πολιτικής ολοκλήρωσης της αυτονομίας. Όμως το
ζήτημα δεν έχει ξεπεραστεί, ούτε και μπορεί να αγνοηθεί. Σήμε
ρα, με την ανάπτυξη της ζωής έξω από την εργασία, με την ασύλ
ληπτη διεύρυνση του χώρου της αναπαραγωγής, το προνομιακό
πεδίο της σύνθεσης και της ομογενοποίησης των διαφορετικών
υποκειμένων γίνεται ο κοινωνικός χώρος. Ίσως μέσα από την
πλευρά της κοινωνικής σύνθεσης να μπορεί να υπάρξει μια πιο
συνολική απάντηση. Ο κοινωνικός εργάτης, και ακόμα περισσό
τερο οι εκφράσεις της υποκειμενικότητάς του, τα κινήματα που
αφορούν το σεξ, το φύλο, την καταστροφή του περιβάλλοντος, τη
διασκέδαση, την κοινωνική αυτοαξιοποίηση, ίσως να αποτελούν
τις βασικές εστίες ανασύνθεσης και ενοποίησης του κοινωνικού
εργάτη, τόσο σαν εργάτη της φάμπρικας, όσο και σαν σπουδαστι
κή νεολαία, γυναίκες, άνεργους, προλεταριοποιημένα στοιχεία
του τριτογενή τομέα.
Όμως παρά την ύπαρξη αυτής της διεξόδου στο επίπεδο του
κοινωνικού - αυτό που κάποτε ήταν το κόμμα - δεν παύει να
υπάρχει ο κόσμος της εργασίας, και η μετάβαση στον κομμουνι
σμό δεν μπορεί να ειδωθεί μόνο σαν καταστροφή της καπιταλι
στικής εργασίας, αλλά και σαν προβολή και διαμόρφωση μιας
νέας δημιουργικότητας - και ταυτόχρονα μιας μετάβασης. Και
εδώ όπως είπαμε η διχοτόμηση είναι πραγματική. Οπότε τα πράγ
ματα γίνονται καθαρά. Το πολιτικό εγχείρημα, η πολιτική ανα
σύνθεση του κινήματος, δεν είναι απλά η φυσική διαδικασία αυ
θόρμητης ενοποίησης κινημάτων, έχει έναν πολιτικό κόμβο, έναν
πολιτικό κόμβο που διασφαλίζει τόσο την οικοδόμηση ενός
εναλλακτικού προγράμματος όσο και τον έλεγχο της εργατικής
χειρωνακτικής τάξης πάνω στη διανοούμενη πλευρά. Γιατί πράγ
ματι ακόμα δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Και η εμπειρία των ανατολι
κών χωρών έχει υπάρξει αρκετά διαφωτιστική. Η κυριαρχία των
διανοούμενων πάνω στη χειρωνακτική εργασία, η μεταβολή των
διανοούμενων σε φορέα του κοινωνικού κεφάλαιου που υποτάσ
σει την εργασία, δείχνει τα όρια και τα προβλήματα που υπάρ
χουν. Η κοινωνία, από την άποψη της ίδιας της ανάπτυξης των
παραγωγικών της δυνάμεων, δεν έχει γίνει'ακόμα διάφανη.
Όσο θα υπάρχουν διαφορές φύλων, διαφορές διανοητικής και
χειρωνακτικής εργασίας, θα υπάρχει η αντικειμενική δυνατότη-
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τα να υπάρξουν αφεντικά. Ά ρα η πολιτική διαδικασία - και συ
νακόλουθα η μετάβαση, το μοντέλο μετάβασης που προδιαγράφει
αυτή η πολιτική διαδικασία - δεν μπορεί παρά να εμπεριέχει δύο
στιγμές, πρώτα τη σύνθεση καταστροφής και εναλλακτικότητας,
τη σύνθεση του υποκειμένου, και μια δεύτερη εξίσου αποφασιστι
κής σημασίας: τον έλεγχο της εργατικής τάξης - σαν χειρωνακτι
κής τέτοιας - πάνω στη διανόηση - από τη φύση ή τη θέση της.
Δεν είναι τυχαία η ολοκληρωτική έλλειψη προβληματισμού του
εργατισμού πάνω σ’ αυτά τα ζητήματα. Δεν υπάρχει ούτε μια
θεωρία της σύνθεσης, αν και μέσα από το ζήτημα της αναπαρα
γωγής ανοιγόταν ένας δρόμος πιθανής προσέγγισης, ούτε - και
εδώ πρόκειται για το απόλυτο μηδέν - μια θεωρία της σχέσης χειρωνακτικής-όιανοούμενης εργασίας, και άρα και μια θεωρία της
μετάβασης. Γι' αυτό δεν υπάρχει και κανένας ουσιαστικός προ
βληματισμός πάνω στις ανατολικές κοινωνίες, ούτε μοιάζει να
υπήρξε καμιά βαθύτερη κατανόηση της κινέζικης πολιτιστικής
επανάστασης, σαν απόπειρας να ελεγχθεί η διανόηση από τις μά
ζες και μάλιστα μέσα από διαδικασίες εναλλαγής διανοούμενης
και χειρωνακτικής δουλειάς, κλπ. κλπ. Το τίμημα που πλήρωσε ο
ιταλικός εργατισμός για την άγνοια της κινέζικης επανάστασης
ήταν ίσως ακόμα μεγαλύτερο απ’ ότι φαντάζεται ο Νέγκρι.
Να λοιπόν, κατά τη γνώμη μας, πού εντοπίζουμε το βαθύτερο
πρόβλημα, το βασικό κενό της θεωρίας του εργατισμού. Ξεκινώ
ντας από την αντίληψη της κεφαλαιοκρατικής συσσώρευσης σαν
ολοκληρωμένης διαδικασίας, από την αντίληψη ενός κεφάλαιου
που έχει φτάσει στα όριά του, από μια υποκειμενιστική και μονό
πλευρη ερμηνεία του φαινόμενου του εργάτη μάζα, ο εργατισμός
οδηγείται σε μια αδυναμία να εντοπίσει το ζήτημα της σύνθεσης
- της πολιτικής σύνθεσης των υποκειμένων του κινήματος - και
στην αγνόηση των προβλημάτων της μετάβασης, άρα της πολιτικής.
Αυτό που αποτέλεσε τον πρακτικό και θεωρητικό τον θρίαμβο
- το «κόλημα», η στενή παρακολούθηση της ταξικής σύνθεσης
στην εξέλιξή της από τον εργάτη μάζα στον κοινωνικό εργάτη αποτελούσε παράδοξα και ένα όριο γιατί περιόριζε τη θεωρητική
εξέλιξη στα «στενά» πλαίσια της ιταλικής εμπειρίας, και διαμόρ
φωνε μια μεθοδολογία που ο ίδιος ο Νέγκρι την χαρακτήρισε με
θοδολογία τον «μεγεθυντικού φακού», δηλαδή μια μεθοδολογία
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που, μεγεθύνοντας το μερικό, κατέγραφε την εξέλιξη των υποκει
μένων όχι συνθετικά αλλά, αντίθετα, αποσυνθετικά.
Το κείμενο του Νέγκρι, επιοημαίνοντας ήδη μερικά απ’ αυτά τα
όρια, αποτελεί ταυτόχρονα με μια συνοπτική αναδρομή πάνω στο
κίνημα και μια επισήμανση αδιέξοδων, προβλημάτων, λαθών.
Και βέβαια από τότε πέρασαν τέσσερα χρόνια, τέσσερα χρόνια
που έκλεισαν την εμπειρία του «εργατισμού» και της πρώτης αυ
τονομίας. Η πράξη, η ζωή, ανέλαβαν με καταπληκτική σκληρότη
τα να υπενθυμίσουν αυτά τα όρια στους ιταλούς συντρόφους μας.
Α ν θέλουμε βέβαια να κάνουμε μια γενίκευση, ο ιταλικός εργαησμός και η αυτονομία ααοτέλεσαν την υψηλότερη θεωρητική
σύλληψη και έκφραση εκείνων των προβληματικών και πρακτι
κών που χαρακτηρίσαμε για μια ολόκληρη περίοδο σαν ιδεολο
γία και προβληματικές του «Μάη». Εκείνων των προβληματι
σμών και των πρακτικών που ανανέωσαν και πάλι το πεδίο της
ταξικής σύγκρουσης, έκαναν επίκαιρα τα οράματα τον κομμου
νισμού. Εκείνης της καταπληκτικής «πρόβλεψης» σε πρακτικό
και θεωρητικό επίπεδο για τα χρόνια που πρόκειται να έρθουν.
Σαν τέτοιο κίνημα, προδρομικό, έφερνε και τη σφραγίδα, τα
όρια της προδρομικής υπόθεσης, την ανωριμότητα, τις ελλεί
ψεις, κλπ.
Το καθήκον μας στα επόμενα χρόνια είναι διπλό, τόσο να βα
θύνουμε, και όχι βέβαια να εγκαταλείψουμε, τις προβληματικές
που γέννησε αυτή η παγκόσμια «πολιτιστική επανάσταση», όσο
και να περάσουμε σε μια σύνθεση των υποκειμένων τέτοια που θα
μας επιτρέψει να κάνουμε ένα άλμα προς την ίδια την.... παγκό
σμια επανάσταση!
Αυτό σημαίνει, στο συγκεκριμένο επίπεδο, πως θα πρέπει να
βαθύνουμε και να προχωρήσουμε στην κατεύθυνση των κατακτήσεων των Ιταλών συντρόφων, και πριν α π’ όλα στην κατεύθυνση
της εδραίωσης του «μαρξιστικού υποκειμενισμού», δηλαδή της
εξάρτησης της ανάπτυξης του κεφάλαιου από τη πάλη των τά
ξεων, στην κατεύθυνση της σύνδεσης θεωρίας και πρακτικής,
στην κατεύθυνση της εκπληκτικής ανακάλυψης του κοινωνικού
κεφάλαιου και του κοινωνικού εργάτη.
Μόνο και μόνο αυτά - και υπάρχουν και τόσα άλλα - θα αρκούσαν για να δικαιώσουν ένα εγχείρημα όμοιο με εκείνο των
Ιταλών συντρόφων. Εξάλλου δεν πρόκειται για καμιά «δικαίωση»
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στην κυριολεκτική έννοια τον όρου, αλλά για την εξάπλωση χαι
την εόραίωση αυτών των καταχτήσεων σε παγκόσμια κλίμακα.
Από την άλλη είναι προφανές, και εκεί πια στρέφεται ο προβλη
ματισμός των ίδιων των συντρόφων μέσα από τη φυλακή, πως εί
ναι ανάγκη να ξεπεραστούν τα παλιά όρια της θεωρίας και της
πρακτικής και να υπάρξει μια σύνθεση που θα ξεπερνάει τόσο τις
συγκεκριμένες ελλείψεις, που ήταν ακριβώς και ελλείψεις του
ίδιου του μαζικού κινήματος, όσο και τα όρια κάθε στενά εθνικής
εμπειρίας. Η ιταλική εμπειρία, όσο και αν υπήρξε η πιο εξαιρετι
κή των τελευταίων χρόνων, δεν είναι βέβαια ικανή να αποδώσει
όλο τον πλούτο της ταξικής σύγκρουσης σε παγκόσμιο επίπεδο.
Α ν ο σοσιαλισμός σε μια μόνη χώρα - και η αντίστοιχη θεωρία δεν μπορούσε να σταθεί πριν τόσα χρόνια, σήμερα θα ήταν μια
τεράστια φενάκη.
Σήμερα χρειαζόμαστε μια Θεωρία της επανάστασης που να εί
ναι συνολική, κι αυτό γιατί ξεπεράσαμε το στάδιο των αρχικών
και επί μέρους διαμορφώσεων. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε και
δεν πρέπει να έχουμε καμιά αυταπάτη μεταφοράς της «ιταλικής
θεωρίας» σε μας. Σ ’ αυτό το σημείο θα πρέπει να εξηγηθούμε λίγο
περισσότερο.

Επειδή στην χώρα μας είναι συνηθισμένο φαινόμενο η περιοδική
εισαγωγή διαφόρων «φρούτων» από το εξωτερικό, μέσα στην χον
δρεμπορική ή ψιλιχατζίδικη λογική μιας μεταπρατικής και παρασιτικής δομής, συχνά κάθε απόπειρα να δειχτεί η πραγματικότητα
των ξένων κινημάτων ή θεωρητικών ρευμάτων αντιμετωπίζεται
σαν «μεταφορά» ή άκριτη αποδοχή. Έτσι πολλοί έχουν βαφτίσει
την απόπειρά μας να γίνει γνωστή η ιταλική εμπειρία σαν αποδο
χή κάθε τι του «ιταλικού» ή «νεγκρικού». Εκείνο που έχουμε να
πούμε σχετικά μ ' αυτό είναι πως επειδή έχουμε μια εντελώς «πα
ραγωγική», και όχι αναπαραγωγική αντίληψη για την πραγματι
κότητα, επειδή δεν συχαινόμαστε τίποτε άλλο τόσο πολύ όσο τη
μεταπρατική φύση αυτής της κοινωνίας και της διανόησής της,
επειδή πιστεύουμε ότι έχουμε μια βαθειά «εθνική» αντίληψη για
την πραγματικότητα, τέτοια άλλωστε που κάθε φορά δυσκολεύει
εκείνους που θέλουν να μας κατατάξουν - γ ι’ αυτό άλλοτε μας
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βαφτίζουν «τριτοκοσμικούς», «μαοϊκούς», και άλλοτε «ευρωπαϊ
στές», χλπ. - γι’ αυτό μπορούμε να έχουμε και μια αντίληψη για
τη διεθνή πραγματικότητα που να μην είναι κοσμοπολίτικη, ή
απλή μεταφορά, αλλά μια αντίληψη οργανικής συμμετοχής. Κάτι
τέτοιο το θεωρούμε απαραίτητο για μια μικρή χώρα που δέχεται
επιρροές και επιδράσεις από τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Για
μας η ανάγκη γνώσης και δημιουργικής ενσωμάτωσης της παγκό
σμιας πείρας είναι αποφασιστική, και αν - όπως ήδη είπαμε ακόμα και για την Ιταλία δεν μπορεί να νοηθεί μια θεωρητική συ
νέχεια σε στενά εθνικό επίπεδο, πόσο μάλλον για τη «στενή» Ελ
λάδα ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση, ανάμεσα σε Βορρά και Νό
το.
Αυτή η πραγματικότητα μας υποχρεώνει τόσο σε μια αδιάκοπη
παρακολούθηση και γνώση της διεθνούς κατάστασης, όσο και πα
ραπέρα σε μια ιδιαίτερη προσπάθεια δημιουργικής αφομοίωσης που είναι ταυτόχρονα και μια θεωρητική παραγωγή και όχι βέ
βαια μεταφορά! Αυτή ακριβώς είναι η σκοπιά μας. Δεν θεωρούμε
την άποψή μας σαν άποψη κάποιου εισαγωγέα που κάνει εισαγω
γές από τη Δύση, την Άπω Ανατολή και τη Λατινική Αμερική
ανάλογα με την συγκυρία, αλλά μια άποψη παν μέσα από την
ιόιαιτερότητά της συμβάλλει στην ίδια τη διαμόρφωση μιας επα
ναστατικής άποψης σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Α ν εί
μαστε σταυροδρόμι πολιτισμών και ιδεολογιών, δεν μπορούμε να
υπάρξουμε παρά μόνο μέσα από μια πρωτογενή και πρωτότυπη
δική μας σύνθεση.
Αυτή η σκοπιά μας λοιπόν δεν μας μεταβάλλει ούτε σε άκριτους
μεταφορείς τώρα των «ιταλικών» απόψεων ούτε σε μεταπράτες.
Για μας οι απόψεις των Ιταλών συντρόφων είναι κάτι που ανήκει
στον ιδεολογικό ορίζοντα του Μάη, μέσα στον οποίο ανήκουν
πρωτογενώς και όχι «εκ μεταφοράς» και οι δικές μας απόψεις.
Έτσι με τους Ιταλούς συντρόφους συζητάμε, και δεν μεταφέρου
με. Η αυτονομία, ο «επαναστατικός υποκειμενισμός» δεν είναι
αποκλειστικές «εφευρέσεις» κανενός. Είναι το πνεύμα και οι αντι
λήψεις μιας ολόκληρης εποχής αγώνων που τις ζήσαμε από την
σκοπιά μας και μείς και που οι ιταλοί σύντροφοι έκφρασαν με πιο
ολοκληρωμένο τρόπο. Έτσι λοιπόν την προσπάθειά μας τον τε
λευταίο καιρό να κάνουμε γνωστές τις «ιταλικές απόψεις» στην
Ελλάδα πρέπει να τις δούμε μέσα στα πλαίσια του εμπλουτισμού
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της συζήτησης και όχι βέβαια της μεταφοράς ενός πράγματος που
έφτασε στα όριά του στην ίδια την Ιταλία! θ α ήταν τουλάχιστο
γελοίο. Σήμερα η ανάγκη είναι η διαμόρφωση ενός προγράμμα
τος σε παγκόσμιο επίπεδο και η δημιουργική αφομοίωσή τον σε
εθνικό ή περιφερειακό. Και αυτό είναι το νόημα της δουλειάς
μας και στα δυο σκέλη της. Και για κάτι τέτοιο πιστεύουμε πως η
ιταλική εμπειρία και η θεωρητική συνεισφορά των Ιταλών συν
τρόφων μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Τελειώνουμε λοιπόν μ ’
αυτό το ζήτημα μια για πάντα. Δεν έχουμε ούτε κανένα κόμπλεξ,
ούτε καμιά υπόκλιση στα «εξ Εσπερίας», γι’ αυτό και θέλουμε να
γίνονται γνωστά και να συζητιούνται!
Έτσι λοιπόν το ζήτημα δεν είναι να επαναλάβουμε με μορφή
καρικατούρας τις εμπειρίες, τις κατακτήσεις και τα λάθη της πε
ριόδου του Μάη. Ο «Μάης» θα θριαμβεύσει μόνο αν κλείσει - δη
μιουργικά - σαν περίοδος. Το να συνεχίζει κανείς να περιφέρει το
πτώμα του είναι και κακό και αντιαισθητικό.
Σήμερα λοιπόν «πέρα από το Μάη» και πέρα από τον ιταλικό
εργατισμό, σε μια ανώτερη Θεωρητική συγκρότηση. Γι’ αυτό 6αθειά μελέτη και αφομοίωση της εμπειρίας των Ιταλών συντρό
φων, της εμπειρίας του Μάη!

Σε σχέση μ ε το ίδιο το κείμενο θα θέλαμε να επισημάνουμε μερι
κές δυσκολίες για τον Έλληνα αναγνώστη που προκύπτουν από
το γεγονός ότι το κείμενο αναφέρεται στην ιταλική εμπειρία. Γι’
αυτό φροντίζουμε να υπάρχουν μερικές σημειώσεις που να τοπο
θετούν το πλαίσιο και τα προβλήματα της συζήτησης. Βέβαια από
την άλλη το βιβλίο αποτελεί ταυτόχρονα μια ιστορία - μερική βέ
βαια - του ιταλικού «Μάη», όχι σαν ημερομηνίες αλλά σαν κίνη
μα και θεματικές που καλύπτουν μια ολόκληρη εικοσαετία, γι’
αυτό και στα ελληνικά του δώσαμε τον υπότιτλο ο ιταλικός
«Μάης».
Αυτό το βιβλίο - συνέντευξη αποτελείται από 8 κεφάλαια.
Το πρώτο αποτελεί μια συνοπτική αναφορά στις πολεμικές και
τα προβλήματα, θεωρητικά και πρακτικά, που έμπαιναν στην πε
ρίοδο που δόθηκε η συνέντευξη. Υπάρχουν δύο βασικές αντιπα
ραθέσεις και προβληματικές. Η πρώτη αφορά την κριτική στο
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ΚΚΙ, χαι ιδιαίτερα τη λεγάμενη θεωρία των «δύο κοινωνιών», δη
λαδή μιας παραγωγικής και εργατικής κοινωνίας - της «πρώτης
κοινωνίας», - που λίγο πολύ εκπροσωπείται από το ΚΚΙ, και μιας
«δεύτερης κοινωνίας», περιθωριακής, ανίκανης να έχει μια δική
της προοπτική. Μ ’ αυτό τον τρόπο το ΚΚΙ και οι θεωρητικοί του
- πρώην σύντροφοι του Νέγκρι - προσπαθούσαν να περιθωριο
ποιήσουν ιδεολογικά και άρα να δικαιολογήσουν την ποινικοποίηση του κοινωνικού εργάτη και τον αποχωρισμό του από τον
εργάτη της φάμπρικας. Η αστυνομία καταστέλλει και το ΚΚΙ ορ
γανώνει θεωρητικά και πολιτικά αυτήν την καταστολή. Παράλλη
λα η κριτική του Νέγκρι στρέφεται και στην εντελώς αντίθετη εκ
δοχή, την εκδοχή αυτών των τάσεων του κινήματος, των από
ψεων που αποδέχονται τελικά αυτή τη γκεττοποίηση, την εσωτερικεύουν και βλέπουν τον εαυτό τους σαν κάτι το ξέχωρο από την
υπόλοιπη κοινωνία. Ο Νέγκρι επιμένει στη φύση του κοινωνικού
εργάτη, σαν εργάτη, όχι απλά κοινωνικού, και επομένως στην
πλειοψηφική δυνατότητά του να ενοποιήσει το σύνολο της τάξης
και να σπάσει το εγχείρημα του διαχωρισμού.
Το δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει την πολιτική κατάσταση στην
Ιταλία, στη δεκαετία του ’50, την εποχή της τολιατικής κυριαρ
χίας. Τότε βγαίνουν τα πρώτα στοιχεία αντιπαράθεσης.
Το τρίτο είναι η περιγραφή της γέννησης του εργατισμού τα τε
λευταία χρόνια της δεκαετίας του ’50 και τις αρχές της δεκαετίας
του ’60. Δημιουργούνται τα «Κόκκινα- Τετράδια».
Το τέταρτο και το πέμπτο κεφάλαιο περιγράφουν την πρωτοπό
ρα και καταπληκτική εμπειρία της δεκαετίας του '60, πριν από το
Μάη, όταν ο εργατισμός γίνεται πράξη στους αγώνες των εργοστόσιων και χτίζεται εκείνη η θεωρητικό-πολιτική εμπειρία που
επρόκειτο να εκραγεί σε μαζικό επίπεδο μέσα από το Μάη.
Το έκτο είναι η εμπειρία του ιταλικού Μάη, με τα εργατικά του
χαρακτηριστικά, και η εμπειρία της γέννησης μέσα από τον εργατισμό των δύο βασικών ρευμάτων, της Lotta Continue από τη μια
και του Potere Operate από την άλλη.
Στο έβδομο περιγράφεται η κρίση των πολιτικών ομάδων, και
πώς, μπρος σ’ αυτήν, το Ρ.Ο. αυτοδιαλύεται και περνάει στη θε
ματική και την πράξη της αυτονομίας.
Στο όγδοο, τέλος, γίνεται και πάλι αναφορά σε πιο αναπτυγμέ-
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νο επίπεδο στον κοινωνικό εργάτη, την ανάγκη πολιτικής σύνθε
σης, την πολνεθνικοποίηση τον προλεταριάτου, κλπ.
Γιώργος Καραμπελιάς
Μάης 1983

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Α γ α π η το ί σύντροφ οι, το βιβλίο π ο υ δημοσιεύετε τώ ρα
στα ελλη νικά β γή κε στην Ιτα λία το Μ άη του 1979, ένα μή να
δη λα δή μ ε τά τη σύλληψ ή μου. Βρισκόμουνα στη ν απομόνω 
ση, έτσι το βιβλίο το είδα π ο λύ καιρό μ ετά , ότα ν η ομαλοποίηση το υ καθεστώ τος κράτησης, μ ο υ επ έτρεψ ε να έχω
επ α φ ή μ ε την οικογένειά μο υ . θ υ μ ά μ α ι πως, όταν έπια σα
το βιβλίο σ τα χέρια μου, έκα να κάπ οιες π ικρές δια πιστώ 
σεις όσον α φ ορά την αισιοδοξία πο υ το όιέκρινε. Δ ια π ι
στώ σεις π ο υ εξακολουθώ να συμμερίζομαι ακόμα. Είναι
όμως επ ίσ ης αλήθεια πως, όσο περνούσε ο χρόνος της φ υ 
λα κ ή ς - και μ έχρ ι σήμερα είναι τρισήμιαη χρόνια (πά ντα δ ί
χως δίκη) - και όσο περισσότερο εξελίσσονταν οι αγώ νες
μ έσ α κι έξω από τη φυλακή, τόσο περισσότερο αντιλαμβ α
νόμουνα πω ς α ν είχα λα θέψ ει αισιοδοξώ ντας, οπω σδήποτε
αυ τό δεν αφ ορούσε του ς λό γο υ ς της αισιοδοξία ς μου. Για
τί, έστω κ α ι μ έσ α από τις φ οβερές ταλαιπω ρίες πο υ περνάει
μ ια ολόκληρη γενιά επανα στατώ ν, η δια δικα σία κοινω νικο
π οίησ ης τω ν αγώ νω ν καθώ ς κα ι η οικονομική και κοινω νι
κή κρίση π ο υ εξελίσσονται α διάκοπα τονίζουν εκείνα τα
α νταγω νισ τικά χα ρα κτηριστικά της πα ρο ύσ α ς φ ά ση ς συ σ 
σώ ρευσης κ α ι αναδιάρθρω σης του κεφ άλαιου π ο υ υ π ο 
γρα μ μ ίζα μ ε στο βιβλίο κα ι στη ν πολιτική δουλειά εκείνης
της π εριόδου. Η αναστολή της ελευθερία ς για τους κομμου
νιστές δεν σήμανε το στα μάτη μα της εξέλιξης για την ιστο
ρία. Ε πομένω ς η α ισιοδοξία μο υ , αισιοδοξία του λογικού,
ή τα ν α π ό λυ τα δικαιολογημένη.
Β έβα ια, β ρισκόμα στε στη φ υλακή - και είμαστε π ά ρα
πολλοί, σχεδόν τέσσερις χιλιάδες. Υ πάρχουν οι αυτοεξόρι-
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στοι, οι σ ύντροφ οι σε προσω ρινή ή επιτηρούμενη ελευθε
ρία, οι φ υ γό ό ικ ο ι... Είναι όμως φανερό πω ς α υτό το φοβ ε
ρό κύμα κατα στολής, αν και διέλυσε την οργάνω ση της
α ντίσ τα ση ς στη ν α νά πτυξη της κα π ιτα λιστικής εκμ ετάλλευ
σης, δεν ενίσχυσε καθόλου το Κ ράτος. Γ ιατί πα ρόλα αυτά,
κα ι π έρ α από την κατα στολή υπάρχει η α κα τάβλητη και
ισχυρότατη κα ινούργια ταξική σύνθεση του π ρολετα ριά του
- μ ια εργα τική δύναμη κοινω νική κα ι διανοητική π ο υ ζητά
την ικανοποίηση καινούργιω ν, κατα πλη κτικώ ν αναγκώ ν.
Τα φα ινόμενα άρνησης, η έλλειψη συμμετοχής, οι ανοιχτοί
γενικά αγώ νες, η κοινω νική απόρριψ η του σά πιου και
εχθρικού π ο λιτικο ύ κόσμου και η αναζήτηση ενός εναλλα
κτικού τρό π ο υ ζω ής β αθα ίνουν την π ολιτική κρίση. Α ρχίζει
να γίν ετα ι φ α νερό πω ς οι δημοκρα τικές δια δικα σίες στην
Ιτα λία θα μ π ο ρ έσ ο υ ν να ξανανοίξουν μόνο ό τα ν οι δυ ν ά 
μ ε ις π ο υ α ντιπ ροσω π εύουν τον κοινω νικό εργάτη, την κοι
νω νική πα ρ α γω γικ ό τη τά του, μόνο ότα ν οι κοινω νικές α νά 
γκ ες του συνόλου του π ρο λετα ριά το υ θα έχουν κα ι πά λι
α να γνω ριστεί κ α ι π ρ ο σ τα τε υ τεί σ υ ν τα γμ α τικά - μ όνο όταν
το σημερινό θεσμικό μ π λ ο κ θα έχει εξαλειφ τεί. Η δική μ α ς
φυλάκιση , ιδια ίτερα των συντρόφ ω ν της υ πόθεσης «7 Α π ρ ί
λη», δεν είναι π α ρ ά μ ια πα ρένθεση μέσα στη συνεχή α νά 
π τυ ξ η τω ν ταξικώ ν αγώνων.
Μ ε όλα α υ τά δεν θέλω να παραβλέψ ω τις ειδικές π λευρές
(κά π ο τε φρικτές) της κα τά στα σ ης π ο υ δη μιουργήθηκε όλα
α υ τά τα χρόνια. Σ ε ποιο επ ίπεδο; Σ το επ ίπεδο της α ν ά λ υ 
ση ς τω ν μηχανισ μώ ν αναδιάρθρω σης και κατα στολής, θ α
προσπ αθήσω εδώ να παραθέσω συνθετικά μερ ικ ά ουσιώ δη
στοιχεία γ ι ’ αυ τό π ο υ συνέβη α υ τά τα χρόνια κ α ι το οποίο
νομίζω επιβεβαιώ νει τη θεωρητική γρα μμή π ο υ α ν α π τύ σ σ ε
τα ι στο βιβλίο π ο υ μ ετα φ ρά ζετε.
1.
Μ ετά το 1977, στιγμή υψ ηλής α νά πτυξη ς κα ι πρώ της
μ α ζικ ή ς εμ φ άνιση ς του κοινω νικού εργάτη, το Κ ράτος εξ α 
π ο λύ ει μ ια επ ιχείρη ση κα τα στο λή ς η οποία είχε σα ν α π ο τέ
λεσμα τη ν μ ετα τρ ο π ή της ίδια ς τη ς δομής, μέχρι τό τε δήμο-
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κρατική ς, του πρα γμ α τικ ο ύ συντάγματος* της Ιτα λικής Δ η 
μοκρα τία ς. Το Κ ράτος, σπρώ χνοντας το κίνημα σε τρομο
κ ρα τικές λύσ εις κα ι χρησιμοποιώ ντας το άλλοθι της τρομο
κ ρα τία ς σα ν νομιμοποίηση της α υ τα ρχική ς του οπισθοδρό
μ η ση ς ξεκινά ένα τερά στιο συντεχνιακό εγχείρημα. Π ροσ
πα θεί, δηλαδή, να β γά λει από τη μέση όλες εκείνες τις δ υ 
νά μεις π ο υ αντισ τέκοντα ν σε μ ια μο ρφ ή κυβέρνησης και
π ο λιτικ ο ύ σχέόιου π ο υ είχαν σαν στόχο τη θεμελίωση, την
ά κα μπτη δια τήρηση και την υπερά σπιση μ ε κάθε μέσο των
συντεχνιακώ ν συμφερόντω ν. Ό λ ο α υτό το διά στημα γίναμε
μ ά ρ τυ ρ ε ς μ ια ς επιχείρησης αντικα τάσ τα ση ς του σ υ ν τά γμ α 
τος, κ α τά τη διά ρκεια της οποίας τα διά φ ορα συντεχνιακά
σ υμφ έροντα (τω ν διαφόρω ν μηχανισμώ ν π ο υ βρίσκονταν
έξω απ ό το κράτος, όπω ς τω ν καπιταλιστώ ν, ορισμένω ν μ ε 
γά λω ν συνδικαλιστικώ ν συντεχνιώ ν της βιομηχανίας και
του τριτογενή τομέα) απ έκτησ αν και την τυπική αναγνώ ρι
σή του ς σα ν θεμελιώ δη και προνομια κά στοιχεία της ο ρ γά 
νω σης τη ς κρα τική ς νόμιμότητας.
Π α ράλληλα απ οκλείοντα ν από τους πολιτικούς μ η χα ν ι
σμ ούς δια π ρα γμ ά τευ σ η ς όλες εκείνες οι δυνάμεις, όλα εκεί
να τα κοινω νικά στρώ ματα, π ο υ βρίσκοντα ν έξω από τον
συντεχνιακό χώρο, π ο υ ή τα ν ξένα ή π ο υ δεν αναγνώ ριζαν
* costituzione materiale (πραγματικό ή υλικό σύνταγμα): μερικές διευκρινι
στικές παρατηρήσεις είναι απαραίτητες εδώ και για την πληρέστερη κατανόη
ση του όρου αλλά και κύρια για να δ ειχτεί το νόημα της συχνής αναφοράς του
Νέγκρι στο σύνταγμα. Costituzione, στα ιταλικά δεν σημαίνει απλά σύνταγμα,
αλλά γενικότερα οικοδόμημα, στην περίπτωση αυτή νομικό οικοδόμημα του
κράτους. Το σύνταγμα διακρίνεται σε τυπικό και πραγματικό. Τυπικό σύν
ταγμα είναι το γραπτό (το γράμμα του νόμου) σύνταγμα που φυσικά παραμέ
νει αμετάβλητο. Ο εκάστοτε όμως συσχετισμός δυνάμεων, η ταξική πάλη δη
λαδή, επιβάλλει μια κυρίαρχη ερμηνεία κι αυτή η ερμηνεία εφαρμόζεται στην
πράξη: αυτό είναι το πραγματικό σύνταγμα. Μ ’ άλλα λόγια η εφαρμοζόμενη
ερμηνεία του συντάγματος. Γίνεται φανερό λοιπόν πως η συχνή αναφορά στο
σύνταγμα δεν έχει την έννοια κάποιου λεγκαλισμού ή νομικίστικης ιδεολογίας
αλλά εκείνο της διεκδίκησης του επιπέδου της ταξικής πάλης (του συσχετι
σμού δυνάμεων) που το κράτος υποχρεώνεται να αποδεχτεί σαν πραγματικό
σύνταγμα.
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α υτό το πα γιω μένο μ π λ ο κ και αυτή την καινούργια λει
το υ ργία τω ν θεσμών. Το εγχείρημα πρα γμα τοπ οιή θη κε κ α 
τά τρόπο κα θ α ρά κ α τα στα λτικό - ξεκινώ ντας τουλάχιστον
απ ό το 1979 (από τις συλλήψ εις της 7 Α π ρίλη οι οποίες εί
χα ν μ ια συμβολική σημασία, κα ι έδειχναν πω ς υπή ρχε ένα
συγκεκριμένο σ χέδ ιο · πρά γμα τι, αμέσως μετά , ακολούθη
σα ν οι απ ολύ σεις των μη συνδικαλισμένω ν εργατώ ν απ ό τα
εργοστάσ ια) - κ αι συνεχίζετα ι μέσ α από μ ια δια δικα σία
π ο υ δεν λέει να σταματήσει. Το άλλοθι της τρομοκρατία ς
στά θηκε το κ λ ε ιδ ί για την όικαιολόγηση και την απόκρυψ η
α υ το ύ του σχεδίου.
Α π ό την άλλη μ ερ ιά α υτό το εγχείρημα κατα πιεστική ς
αναδιάρθρω σης εφ αρμόστηκε το ίδιο απ οτελεσμα τικά χρη
σιμοποιώ ντα ς τη γενική οικονομική πολιτική, τη νομισματι
κή πολιτική, την π ολιτική της αγοράς, του κόστους εργα 
σία ς και την πολιτική των δημοσίω ν δαπανώ ν. Η αδιάκοπη
πληθω ριστική δια δικα σία οξύνθηκε μ ε στόχο να πλή ξει την
προλετα ρια κή κατανάλω ση, η πολιτική περικοπή ς των
π ρα γμ α τικώ ν μισθώ ν (της μ εγά λ η ς π λειοψ ηφ ία ς τω ν μηπροστα τενμένω ν από συνδικαλισ τικές σ υντεχνίες εργα ζομέ
νων) χρησιμοποιήθηκε για να συντρίψ ει τις πρώ τες μορφ ές
διά χυ τη ς οργά νω σης της κοινω νικής εργατικής δύναμης,
τέλος, καθ ορισ τική σημασία απ όκτη σε η πολιτική περικο
π ή ς των δημοσίω ν δαπανώ ν, η πολιτική δηλα δή εισαγω γής
στοιχείω ν εξαθλίω σης, στοιχείω ν περιθω ριοποίησης κα ι ά ρ 
νησης κά θ ε δυ ν α τό τη τα ς αναπα ραγω γής στον κοινω νικό
εργάτη . Το Κ ρά το ς τω ν συντεχνιώ ν θέλει την κατα στροφ ή
κά θ ε 7ΐρολεταριακής κ α τά κτηση ς - κάθε κατά κτηση ς π ο υ
επ ιτεύχθη κε σ τη ν εικοσαετία μετα μόρφω σης τον εργάτη μ ά 
ζα σε κοινω νικό εργάτη.
2.
Α υ τ ή η πολιτική όμως δεν πέτυ χε το στόχο της. Οι π ο 
λ ιτικ ές δυνάμεις π ο υ στά θηκα ν οι τυ π ικ ο ί η άτυποι τιροαγω γο ί α υ το ύ του σχέδιου, ειδικότερα τα δυο μ εγά λ α κόμμα
τα: η Χ ρισ τια ν ική Δ ημ ο κρα τία (D.C) και το Ιτα λικό Κ ομ
μο υ νισ τικό Κ όμμα (PCI) περιή λθα ν στη συνέχεια σε μ ια
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κρίση π ο υ τα διαβρώ νει από τα μέσ α και πα ραμένουν στην
εξουσία μόνο δια μέσου μ ια ς βίαιης συ γκεντροποίησης των
κυβ ερνη τικώ ν εξουσιώ ν, τη ς κ α τα στα λτική ς βαρβαρότητας,
του απ ο π νικτικο ύ ελέγχου των μέσω ν ενημέρω σης και μ ια ς
σ υ νεχούς διεύρυνση ς των πελατεια κώ ν και συντεχνιακώ ν
σχέσεω ν. Τελικά δια μ έσ ο υ της κα τα στα λτική ς ανα δ ιά ρ
θρω σης η κα ινούργια κοινω νική π ρα γμ α τικό τη τα δεν α να 
διοργανώ θηκε, απ λο ύ στα τα υποκατα στάθη κε και β ιάστη 
κε. Α υ τ ό όμως δεν είναι δυνατό στο σημερινό επ ίπεδο του
τα ξικο ύ αγώ να. Εκείνο π ο υ υποκατα στάθηκε, π ου δ ια γρ ά 
φτηκε, γρ ή γο ρ α επ ανεμφ α νίζεται και τώ ρα δίνει μ ερικά
δείγμ α τα τη ς απ άντη σή ς του π α ρα σύ ροντα ς σε οικονομική
κ α ι πο λιτική κρίση εκείνες τις δυνάμεις που δεν θέλησαν να
το α ναγνω ρίσουν και πο υ αντίθ ετα προσπ άθη σα ν να π α ρ α 
ποιήσ ουν κα ι να αγνοή σουν την καινούργια κοινω νική
π ρ α γμ α τικ ό τη τα του π ρολεταριάτου. Η πολιτική κρίση
επομένω ς είναι σήμερα π ο λύ μεγάλη. Π ροσω πικά δεν γνω 
ρίζω πο ιες θάναι οι συνέπειές της. Εκείνο π ο υ ξέρω είναι
πω ς β ρισκόμα στε στο κατώ φλι μ ια ς ολικής τροποποίησης
τω ν σ υ ντα γμα τικώ ν μηχανισμώ ν και των μηχανισμώ ν δια 
κυβ έρνη ση ς - κ α ι για κά τι τέτοιο μπ ο ρ ο ύ ν να πα λα ίψ ουν
όλοι εκείνοι (και είναι η μ εγά λ η πλειοψ ηφ ία της κοινωνίας)
π ο υ έχουν συμφ έρον και μόνο μέσ α από την ανακα τάκτηση
μ ια ς πο λιτική ς σχέσης μ ε τις προλετα ρια κές δυνάμεις, που
μέχρ ι τώ ρα κάπ οιοι ήθελα ν να αποκλείσουν. Είναι δυνατό
κ ά τι τέτοιο; Ή , αντίθετα, θα βρεθούμε μπ ρο σ τά σε μ ια π α 
ρ α π έρα ενίσχυση των βάρβαρω ν και δολοφονικώ ν χα ρα 
κτηριστικώ ν του καθεστώ τος των συντεχνιώ ν; Εγώ πιστεύω
πω ς η α λλα γή είναι δυνα τή γ ια τί οι κοινω νικές π ρο λετα ρια 
κές δυνάμεις, οι κα ινούργιες πολιτικές φ ιγούρες, δια νοη τι
κές κ α ι ηθικές, του κοινω νικού εργάτη, οι καινούργιες α νά 
γκ ες δεν έπ α ψ α ν να κινούντα ι και μ έσ α στη φάση της α να 
διά ρθρω σης κα ι της κατα στολής. Ο γενικός συσχετισμός
δυνάμεω ν δεν ε υ ν ο εί τη κα τα πίεση αλλά την ανανέωση.
3. Η εξέλιξη της φ ιγο ύρ α ς του κοινω νικού εργά τη α υ τά
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τα χρόνια, κ α τά τα οποία αναγκάσ τη κα να την π α ρα κο λο υ 
θώ από τη φυλακή, στά θηκε εξαιρετική, φ ιγο ύρα , οι πιο
χα ρα κτηριστικές εκδηλώ σεις της κατεστάλησαν, τα πρώ τα
σημα ντικά σπέρμα τα τοπικής οργάνω σης δια λύθηκαν, μ ια
ολόκληρη γενιά συντρόφ ω ν πο υ είχαν γίνει οι εκφ ρασ τές
της α ν ά π τυ ξη ς του κοινω ι κού εργάτη είναι στη φυλακή.
Κ αι όμως π α ρ ’ όλα α υ τά το γεγονός πα ραμένει πω ξ η ανα
γνώ ριση κ α ι η προλεταριακή δια μαρτυρία για τις συνθήκες
ζωής, για την ατομική και κοινω νική αναπα ραγω γή, για τις
κ α τα πιεσμ ένες ανάγκες, βάθυναν, - η συνειόητοποίηση της
α νά γκης για αλλα γή ξαπλώ θηκε πα ντού. Σ ίγουρα, μέσα
απ ό την ανά π τυ ξη του κοινω νικού εργάτη, οι ορίζοντες των
αγώ νω ν έχουν αλλάξει. Οι σ υνδικα λισ τικοί αγώ νες δεν
θεω ρούνται π ια στοιχεία αλλαγής. Ο κόσμος, αντίθετα, ά ρ 
χισε να αγω νίζετα ι έξω από τα κόμματα και τα συνδικάτα
για την αλλα γή . Για τις άμεσες ανάγκες, για σ π ίτι και κοι
νότητα, ενάντια στη ν επ έκτασ η της ατομικής βιομηχανίας
και την αυξα νόμενη στρατιω τικοποίηση της υπα ίθρου και
τω ν πόλεω ν, ενάντια στον κίνδυνο ατομικού πολέμου, ενά
ντια στην κα τα στρο φ ή της ανθρώ πινης βιόσφαιρας, ενά
ντια στη σκλαβ ιά των οικογενεια κώ ν και πα ραγω γικώ ν σχέ
σεων, ενάντια σ τη ν ανεργία κα ι τις περικοπές τω ν κοινω νι
κώ ν βοηθημάτω ν, ενάντια στις φ υ λα κές και τα βασ ανισ τή 
ρια. Η άρνηση της εργασ ία ς πή ρε γενικές δια στάσεις, η κ α 
π ιτα λισ τική εργα σ ία α ντιμ ετω π ίζεται σα ν το σχήμα μ ια ς
κοινω νικής οργά νω σης η οποία αρνείται τους ίδιους τους
λ ό γο υ ς ύ π α ρξη ς της ανθρω πότητας. Εκείνο όμως π ο υ είναι
θεμελιώ δες σ ’ αυ τή την ανάκα μψ η των αγώ νω ν είναι, πάνω
α π ’ όλα, το γεγο ν ό ς ότι - β γα ίνοντα ς από τη μειοψ η φ ία κα ι
απ ό τη φ ρικτή κα ι κ α κόγου στη εμπειρία της τρομοκρατία ς
(και των δυο πλευρώ ν: τω ν γνήσιω ν τρομοκρατώ ν και του
Κ ράτους) - η κοινω νική δια μα ρτυ ρία αρχίζει όλο κ α ι π ε 
ρισσότερο να πα ίρνει χα ρα κτηριστικά ανασύνθεσης κα ι θετικότητας. Ο αγώ νας δεν είναι μόνο ενάντια στο αλλά και
γ ια το. Α γώ ν α ς όχι μόνο για μισθό αλλά και για την δη-
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μ ιο υ ρ γία ενός εναλλακτικού τρόπον ζωής α π ένα ντι στην
εκμ ετάλλευσ η κα ι την εμπορενματική και κατα στροφική
αν ά π τυ ξη του καπ ιτα λισμού - αγώ νας για την δημιουργία
κοινοτήτω ν. Έ τσ ι εκδηλώ νονται κα ι στην Ιταλία, αφ ού
π ρ οη γού μενα εμ φανίστηκα ν σ ’ ολόκληρη την Κ εντρική Ε υ 
ρώ πη, α υ τά τα μ α ζικ ά κινήματα, α υτές οι καινούργιες μ ο ρ 
φ ές αγώ να, και, κ α τα τη γνώ μη μου, πλη σιά ζουν στην α να 
συγκρότη ση α υ το ύ π ο υ π ά ντο τε πα ρ ή γα γε το ιταλικό π ρο 
λεταριάτο: ενός τερά στιου κινήματος.
Σ το υ ς έλληνες σ υ ντρόφ ους που χαρά ζουν μ ια δύσκολη
πορεία εύχομα ι να α π ο φ ύ γο υ ν τα δικά μ α ς λάθη. Τ αυτό
χρονα όμω ς ελπίζω πω ς η δική τους π ορεία θα μ α ς προσφ έ
ρει πα ρ α δ είγμ α τα κοινω νικής συμπεριφοράς, εμπειριών
αγώ να, τόσα όσα εμείς, μ ε αδερφ ική αλληλεγγύη, τους
προσφ έρα με. Μ ε την ελπίδα ελευθερίας, μ ε αισιοδοξία για
την υ πόθεσή μας.
Antonio Negri
Φυλακές της Rebibbia
Ρώμη 24 Νοέμβρη 1982.

I. Από την έκλειψη του εργάτη μάζα στην
κεντρικότητα του κοινωνικού εργάτη
Ε . Στο σεμινάριο «Εργατισμός και εργατική κεντρικότητα» πον
έγινε το Νοέμβρη τον 77 στην Πάντοβα, ο Ά ζορ Ρόζα, ο Κατσιάρι και ο Τρόντι*, με την ιδιότητά τους σαν πρώην εργατιστές,
επεδίωξαν να κλείσονν τους λογαριασμούς τους με μια σημαντική
θεωρητικο-πολιτική εμπειρία, καθώς και την εμπειρία των αγώ
νων του ιταλικού μαρξισμού της δεκαετίας τον ’60.
Ο εργατισμός της δεκαετίας του '60 «θάφτηκε» σα μερικός και
εμπειρικού χαρακτήρα θεωρητικός ορίζοντας, δεμένος με τους
αγώνες τον «εργάτη-μάζα», με τέτοιο τρόπο, ώστε η αναγκαιότη
τα να μην είναι πια κάποιος εργατιστής, παρουσιάζεται σαν ο
απαραίτητος όρος για την αντιμετώπιση της προβληματικής της
ταξικής πάλης σε μια διάσταση «σννολικότητας» του πολιτικού,
αποφεύγοντας τις απλοποιήσεις. Φάνηκε όμως πως η σχετική
«αποκατάσταση» του εργατισμού, μέσα στα όρια της ιστορικής
φάσης κατά την οποία η πρωτοβουλία τον εργάτη μάζα υπήρξε
κεντρική, είχε σα σκοπό όχι τόσο να αναπαραατήσει την ιστορία
του αλλά κύρια να εξορκίσει την επιστροφή τον ιδιαίτερα με τη
μορφή του «κοινωνικού εργάτη».
Οι θεωρητικο-πολιτικές θέσεις που όιεκόικούν τη φιγούρα του
«κοινωνικού εργάτη» σαν την καινούργια ταξική σύνθεση αποτέλεσαν το αντικείμενο της πολεμικής τον σεμιναρίου. Εσύ τι γνώμη
έχεις σχετικά μ' αυτή την πολεμική;
Α . Πιστεύω πως όλος ο θόρυβος που έχει δημιουργηθεί γύρω
από το πρόβλημα του κοινωνικού εργάτη είναι, το λιγότερο, πα
ρατραβηγμένος. Ό ταν δηλαδή έγινε λόγος για τον κοινωνικό ερ
γάτη, οι ιδεολογικοί αναλυτές απάντησαν επιχειρώντας μια σειρά
* Τρεις, πρώην θεωρητικοί του εργατισμού της δεκαετίας του '60, και στη συ
νέχεια ιδεολογικοί εκπρόσωποι του Κ.Κ.Ι.
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από αναγωγές λίγο μυθοποιημένες, και οπωσδήποτε παρατρα
βηγμένες.
Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πως όταν εμείς μιλήσαμε για κοινω
νικό εργάτη, και αυτή η θεματική επιβεβαιώθηκε μέσα από μια
εμπειρία του κινήματος - ιδιαίτεροι αγώνες των προλετάριων,
βασικά στις μεγάλες πόλεις του Βορρά - αναφερόμαστε στην ερ
γατική, πέρα από την κοινωνική, φύση αυτού του υποκείμενου.
Αντίθετα, οι μελετητές των ιδεολογιών επέμειναν πάνω στον κοι
νωνικό χαρακτήρα, τον έβαλαν σε εισαγωγικά, προσπαθώντας να
αρνηθούν τον εργατικό χαρακτήρα του όρου μέσα σε μια ασαφή,
απροσδιόριστη και αδιάφορη κοινωνικότητα. Τούτο όμως το συ
μπέρασμα είναι πέρα για πέρα ξένο προς τις θέσεις που έχουμε
υποστηρίξει. 'Οταν λέμε κοινωνικός εργάτης, λέμε ξεκάθαρα, με
απόλυτη ακρίβεια, ότι από αυτό το υποκείμενο αποσπάται υπε
ραξία. 'Οταν μιλάμε για κοινωνικό εργάτη μιλάμε για ένα υπο
κείμενο που είναι παραγωγικό- και όταν λέμε παραγωγικό, εν
νοούμε ότι παράγει υπεραξία, άμεσα ή έμμεσα. Και όταν λέμε ότι
παράγει υπεραξία, άμεσα ή έμμεσα, αναφερόμαστε σε μια ταξική
σύνθεση μέσα στην οποία η φιγούρα του κοινωνικού εργάτη είναι
μια φιγούρα εξαιρετικά σημαντική.
'Οταν μιλάμε για μια τέτοια ταξική σύνθεση, εννοούμε προφα
νώς τις δυο όψεις που εμφανίζει πάντα η ταξική σύνθεση. Από τη
μια πλευρά δηλαδή υπάρχει μια καπιταλιστική δομή, μια καπιτα
λιστική σχέση παραγωγής που, όπως πιθανώς στη διάρκεια αυτής
της συνέντευξης θα δούμε καλύτερα, καθορίζει μια σειρά από
παραγωγικούς κόμβους που περιλαμβάνουν, οικειοποιούνται,
διαμεσολαβούν κοινωνικούς τομείς, κοινωνικές σχέσεις καθεαυτές, σχέσεις δηλαδή που βρίσκονται έξω από την άμεση δομή πα
ραγωγής των προϊόντων. Από την άλλη πλευρά υπάρχει η υπο
κειμενική όψη το γεγονός δηλαδή ότι, στο εξής η εργοστασιακή
σχέση, η εργατική σχέση, γίνεται αισθητή, βιώνεται, δρα στο χώ
ρο της κοινωνικότητας.
Κάτι που μας είχε εντυπωσιάσει στα προηγούμενα χρόνια ήταν
η εργατοποίηση της συμπεριφοράς, για παράδειγμα, του εργαζό
μενου στην τράπεζα- στη συνέχεια αν προσπαθούσες να δεις πώς
είχαν τα πράγματα, ανακάλυπτες πως αυτή η εργατίστικη συμπε
ριφορά (αν θέλεις βάλτο σε εισαγωγικά) ήταν απόλυτα δεμένη με
τη δομή της εργασιακής διαδικασίας αυτού του εργάτη της τρά-
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πεζας. Τούτος ο εργάτης είχε μεταβληθεί σε χειριστή υπολογι
στών ακριβώς όπως τόσοι εργάτες της χημικής βιομηχανίας είχαν
γίνει στον ίδιο βαθμό χειριστές, αυτοί όμως στο εσωτερικό ενός
άμεσα παραγωγικού κύκλου. Επομένως εδώ πια δεν τίθεται απλά
ζήτημα να δούμε τη φύση της εργασίας σα μια λειτουργία δεμένη
με παραγωγικές διαδικασίες στις οποίες η σχέση μεταξύ εργασίας
και παραγόμενης αξίας είναι άμεση. Αντίθετα θα πρέπει να δού
με την πολυπλοκότητα της καπιταλιστικής παραγωγής μέσα στην
οποία η σχέση ανάμεσα στον τρόπο επεξεργασίας και την αξία
του προϊόντος γίνεται μια διαδικασία μεσολαβημένη από κοινω
νική άποψη. Βέβαια αυτά είναι πράγματα τόσο φανερά που δεν
καταλαβαίνω καθόλου τι διάολο μπορεί να σημαίνει εργατική
κεντρικότητα σε αντίθεση με τούτη την ανακάλυψη: το ότι πρό
κειται για μια προφανή ανακάλυψη μονάχα ένας ηλίθιος μπορεί
να μην το αναγνωρίζει σήμερα.
Από την άλλη πλευρά εκείνο που βρίσκω πολύ περίεργο είναι
το γεγονός ότι οι άνθρωποι που σήμερα επιμένουν στην εργατική
κεντρικότητα, στη δεκαετία του ’60, αναγνώριζαν πέρα για πέρα
την παραγωγική φύση της άμεσα κοινωνικής εργασίας· ακόμα
καλύτερα, η θεμελιώδης θέση πάνω στην οποία οικοδομείται όλη
η θεωρία του εργατισμού, είναι, αν θες, ακριβώς εκείνη μιας αυ
ξανόμενης αφαιρετικότητας της εργασίας η οποία βαδίζει πα
ράλληλα με την κοινωνικοποίησή της. Εξάλλου όμως δεν είναι
μόνο ο εργατισμός που υποστηρίζει κάτι τέτοιο. Στο βαθμό που
εγώ αναγνωρίζω στον εργατισμό μια σωστή ερμηνεία του μαρξι
σμού, αυτή η θέση είναι εκείνη που πάνω της στηρίζεται και
εμπλουτίζεται η ίδια η μαρξιστική μέθοδος σαν τέτοια. Η αυξα
νόμενη αφηρημενοποίηση της εργασίας, η δημιουργία της αφηρημένης εργασίας σαν υποκειμένου της καπιταλιστικής εκμετάλλευσηςΛείναι η μοναδική βάση πάνω στην οποία οι κατηγορίες του
κεφάλαιου μπορούν να συγκροτηθούν και να γίνουν αντιληπτές.
Ας επιστρέφουμε λοιπόν στο θέμα μας. Από μια άποψη το να
μιλάμε για κοινωνικό εργάτη είναι στην πραγματικότητα μια ταυ
τολογία, γιατί δεν είναι δυνατό να μιλήσει κανείς για εργάτη πα
ρά μόνο σαν κοινωνικό εργάτη, θ α ήθελα να ξέρω τι μπορεί να
σημαίνει εργάτης του εργοστάσιου αν όχι το αποτέλεσμα μιας σει
ράς συνθηκών αναπαραγωγής αυτού του εργάτη του εργοστά
σιου. θ α ήθελα να ξέρω τι μπορεί να σημαίνει εργοστασιακός
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τρόπος παραγωγής αν όχι το γεγονός ακριβώς ότι το κεφάλαιο
ηγεμονεύει και κυριαρχεί πάνω σε όλες τις συνθήκες παραγωγής
που διευρύνονται κοινωνικά. Φυσικά το κεφάλαιο συχνά ανασυνθέτει την έννοια της παραγωγής και της αξίας ξεκινώντας από
την κυκλοφορία: αυτή όμως η μυθοποίηση δεν πρέπει να συγχέεται με το αίνιγμα της κυκλοφορίας, με το γεγονός δηλαδή πως μέ
σα στην κυκλοφορία, μέσα στην ολότητα της, ορίζεται εκείνο το
υπερπροϊόν που είναι η πραγματοποίηση της παραγωγής. Αυτό
το αίνιγμα πρέπει να αποκαλυφθεί και να προσαρμοστεί ξανά
στις κυρίαρχες σήμερα κοινωνικές συνθήκες παραγωγής, στην
ανάδυση της κυκλοφορίας. Η εργασία σαν πηγή αξίας αποκαλύ
πτεται από την πράξη εκμετάλλευσης στο εργοστάσιο, μέσα στην
παραγωγική διαδικασία, αλλά αυτή η εκμετάλλευση επεκτείνεται
υποχρεωτικά από την κυκλοφορία και επομένως θα πρέπει να
αναγνωριστεί μέσα στην κυκλοφορία.
Κατά συνέπεια όταν μιλάμε για κοινωνικό εργάτη, στην ουσία
επιβεβαιώνουμε μια στοιχειώδη μαρξιστική αλήθεια, αλήθεια που
οι συνθήκες της πάλης του προλεταριάτου σήμερα μας επιβάλουν
να προτείνουμε σαν κεντρική.
Ε . Ο Τρόντι όμως και άλλοι υποστηρίζουν την κεντρικότητα του
εργάτη της φάμπρικας, του συλλογικού εργάτη, πραγματικού
πρωταγωνιστή της διαδικασίας αξιοποίησης που υφίσταται ολό
κληρο το βάρος της διευρυμένης αναπαραγωγής της κοινωνικής
εργατικής δύναμης· και από τούτη τη σκοπιά η κατηγορία του
κοινωνικού εργάτη παρουσιάζεται σαν ιδεολογική και κοινωνιολογίστικη κατηγορία · ο κοινωνικός εργάτης είναι λοιπόν μια κοι
νωνιολογική «κατηγορία» που δεν έχει τίποτα να κάνει με την πα
ραγωγική διαδικασία στη στενή της έννοια;
Α . Μας καταλογίζουν κοινωνιολογισμό. Από όλα όσα είπα είναι
φανερό πως κάτι τέτοιο είναι παράλογο. Ό ταν εμείς τονίζουμε
την κοινωνική φύση της παραγωγικής εργασίας σήμερα, με άλλα
λόγια την σπουδαιότητα της φιγούρας του κοινωνικού εργάτη
σαν κέντρο της επαναστατικής οργάνωσης στον αναπτυγμένο κα
πιταλισμό, τονίζουμε όχι μια κοινωνιολογική αλήθεια μα μια
αλήθεια δυναμική, μια προοπτική αλήθεια που ήδη έχει πόδια να
βαδίσει μόνη της και πάνω από όλα δυνατότητες ανάπτυξης, που
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μπορεί δηλαδή να μας δείξει πώς αναπτύσσεται σήμερα η διαδι
κασία της εργατικής ανασύνθεσης. Αντίθετα, όταν μιλάει κανείς
σήμερα για εργατική κεντρικότητα βάζοντας την σε εισαγωγικά,
όπως κάνουν οι θεωρητικοί του ΚΚΙ, αυτή η τοποθέτηση στην
πραγματικότητα δεν κάνει τίποτε άλλο από το να περιορίζει το
εργατικό πολιτικό πρόγραμμα στην υπεράσπιση με κάθε τρόπο
των παραγωγικών συμφερόντων της εργατικής τάξης σαν εργο
στασιακής εργατικής τάξης, επομένως στην υπεράσπιση των γρα
φειοκρατικών συμφερόντων ενός πολιτικού στρώματος που διεκδικεί την κορπορατίστικη συμμετοχή του στην παραγωγή.
Στην πράξη το να μιλάει κανείς σήμερα για εργατική κεντρικό
τητα δε σημαίνει παρά αποδοχή της ιδεολογίας της συμμετοχής,
πρόκειται για τη συγκεκριμένη ρεβιζιονιστική μυθοποίηση, το
πρόγραμμα συμμετοχής του κομμουνιστικού κόμματος στην καπι
ταλιστική παραγωγή και ανάπτυξη. Ό λα τα στοιχεία ανταγωνι
σμού έχουν ολότελα παραμορφωθεί, ολοκληρωτικά ισοπεδωθεί,
ολοκληρωτικά εξαφανιστεί. Το να μιλάει κανείς για εργατική κε
ντρικότητα είναι σαν να λέει το αντίθετο της πραγματικής εργατι
κής κεντρικότητας, γιατί η πραγματική εργατική κεντρικότητα εί
ναι μια διαδικασία ανασύνθεσης μέσα στην οποία η παραγωγική
εργασία επεκτείνεται κοινωνικά, αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά
της σαν αφηρημένη εργασία, δηλαδή σαν εργασία που διαθέτει
μια ουσιαστική κοινωνική κινητικότητα και μαζί μ’ αυτό την ικα
νότητα να αντιπροσωπεύει το σύνολο της εκμεταλλευόμενης ερ
γασίας. Το να αναγνωρίσει κανείς τα διαλεκτικά χαρακτηριστικά
της σχέσης ανάμεσα σε παραγωγική διαδικασία και διαδικασία
αναπαραγωγής σημαίνει ακριβώς πως αναγνωρίζει την εργατική
ανασύνθεση σαν πρόγραμμα που μπαίνει σε εφαρμογή. Πρόγραμ
μα που μπαίνει σε πράξη σε πολιτικό και όχι κοινωνιολογικό επί
πεδο! Και προσθέτω: σήμερα είναι αδιανόητο οποιοδήποτε πρό
γραμμα οργάνωσης που δεν ξεκινά από τούτη τη βάση.
Ε . Είναι λοιπόν απαράδεχτη η θεωρία η σχετική με την κυκλοφο
ρία που θεωρεί αυτό το χώρο σαν απλή σφαίρα πραγματοποίησης
της αξίας, δίχως να βλέπει σ’ αυτήν την επέκταση της διαδικασίας
αξιοποίησης;
Α . Οπωσδήποτε, φυσικά όμως με μια σειρά από ιδιαιτερότητες
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που χαρακτηρίζουν το μηχανισμό αξιοποίησης όταν αυτός ξα
πλώνεται από το εργοστάσιο στην κοινωνία. Μια σειρά από εξειδικεύσεις και ιδιαιτερότητες που από τη μια μεριά καθορίζονται
και εξαρτώνται από τη μορφή της κοινωνικής εργασιακής διαδι
κασίας, και από την άλλη καθορίζουν τη μορφή της κυριαρχίας
πάνω στην κοινωνική εργασιακή διαδικασία. Αυτό σημαίνει πως
όταν μιλάμε για κοινωνικό εργάτη, δηλαδή για την κοινωνική φύ
ση της παραγωγικής διαδικασίας, ή αν θες, της ίδιας της διαδι
κασίας αξιοποίησης, θα πρέπει επίσης να μιλάμε και για τον
ανταγωνισμό, για παράδειγμα, μέσα στην παραγωγική διαδικα
σία: αυτός όμως ο κοινωνικός ανταγωνισμός είναι προφανώς μια
μορφή που αλλάζει κατά τρόπο ουσιαστικό σε σχέση με την πα
ραγωγή στο επίπεδο του εργοστάσιου. Είναι αναμφίβολο πως,
για παράδειγμα, η μυθοποιημένη μορφή του κόστους της εργατι
κής δύναμης στο επίπεδο του εργοστάσιου είναι ο μισθός, αντίθε
τα η μυθοποιημένη μορφή του κόστους της εργατικής δύναμης
στο κοινωνικό επίπεδο είναι το σύνολο των ελιγμών πάνω στα ει
σοδήματα που μπορούμε να ονομάσουμε δημόσιες δαπάνες ή γε
νικά δαπάνες του κεφάλαιου για την κοινωνική αναπαραγωγή.
Πρόκειται λοιπόν για μυθοποιημένες μορφές της σχέσης της
αξίας, αλλά οι μεταβολές τους είναι πραγματικές και προκαλούν
το ίδιο πραγματικές αλλαγές.
Υπάρχει κατόπιν ένα δεύτερο στοιχείο, το πρόβλημα του ελέγ
χου, που συγκεντρώνει την ουσιαστική αλλαγή της όλης υπόθε
σης: το ότι δηλαδή το Κράτος παρεμβαίνει άμεσα στη διαμεσολάβηση της εργασιακής σχέσης, της κοινωνικής παραγωγικής σχέ
σης. Τότε όμως η σχετική αυτονομία του κράτους από την ταξική
πάλη (γιατί έτσι πρέπει να ερμηνευτεί η σχετική ουδετερότητα
του πολιτικού, όπως από την άλλη μεριά πολύ σωστά δέχεται ο
Τρόντι) είναι κάτι που περιορίζεται δραστικά από τη στιγμή που
το Κράτος μεταβάλλεται στο θεμελιώδη παράγοντα της ρύθμισης
των διαδικασιών κοινωνικής παραγωγής. Πάνω σ’ αυτό πιθανώς
θα ξαναγυρίσουμε πιο κάτω. Εκείνο που ενδιαφέρει να τονίσου
με είναι ο πολιτικός χαρακτήρας οποιοσδήποτε τοποθέτησης σχε
τικά με τον κοινωνικό εργάτη.
Ε . Οι αγώνες τον εργάτη μάζα επέόρασαν πάνω στην αναδιάρ
θρωση της εργασιακής διαδικασίας και επομένως της διαδικασίας
αξιοποίησης;
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Α . Υπήρξαν απόλυτα θεμελιακοί. Όμως προσοχή: εδώ δεν έχου
με να κάνουμε με τη σπουδαιότητα του εργάτη μάζα στην ανα
πτυγμένη καπιταλιστική κοινωνία, έχουμε να κάνουμε με πράγ
ματα πολύ διαφορετικά. Και συγκεκριμένα πρόκειται για το γε
γονός ότι για μερικούς θεωρητικούς φαίνεται σαν η κρίση να μην
υπήρξε ποτέ, σαν ο μηχανισμός: εργατική επίθεση - καπιταλιστι
κή αναδιάρθρωση - αναδιαμόρφωση της ταξικής σύνθεσης, να εί
ναι μια αλληλουχία που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Στην πραγ
ματικότητα, μπροστά στην επίθεση του εργάτη μάζα τέθηκε σε κί
νηση ένα είδος καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης που συνέτεινε,
από την πλευρά της στην ολοκληρωτική αναδιαμόρφωση της τα
ξικής σύνθεσης σαν τέτοιας.
Μα το να πούμε κάτι τέτοιο δεν φτάνει. Γιατί; Γιατί στοιχεία
της ανασύνθεσης που ξεκινούσαν όχι από την καπιταλιστική
πρωτοβουλία αλλά από την εργατική υποκειμενικότητα του εργά
τη μάζα σαν τέτοιου επέτρεψαν για πρώτη ίσως φορά (όσο γνωρί
ζουμε από την ιστορία των καπιταλιστικών κρίσεων και των δια
δικασιών εργατικής ανασύνθεσης) η καπιταλιστική αναδιάρθρω
ση να συναντήσει μια ισχυρότατη εργατική ανελαστικότητα και
επομένως η ανασύνθεση να μείνει, σε μεγάλο βαθμό στα χέρια
των εργατών. Να γιατί ο κοινωνικός εργάτης παρουσιάζεται σαν
φιγούρα επιθετική: γιατί διατηρεί μέσα του όχι απλά την διαλε
κτική συνέχεια της κοινωνικής δράσης του εργάτη μάζα αλλά και
την επιθετικότητα, τον αγωνιστικό τόνο του εργάτη μάζα.
Συνεπώς ο κοινωνικός εργάτης επαληθεύει διπλά τον εργάτη
μάζα. Πρώτο: στο βαθμό που είναι το αποτέλεσμά του από τη
σκοπιά της διαλεκτικής σχέσης με την καπιταλιστική παραγωγή,
με την καπιταλιστική αναδιάρθρωση. Δεύτερο στο βαθμό που
διατηρεί άθικτη, και μάλιστα ενισχύει την ικανότητα, την ένταση
του αγώνα, την επιθετική του δύναμη. Μετά απ’ αυτά, μπορούμε
πιστεύω να προσθέσουμε ένα τρίτο στοιχείο. Μέχρι τώρα επιμείναμε στην εργατική φύση του κοινωνικού εργάτη, και κατά δεύ
τερο λόγο στην προοδευτική και ανασυνθετική δυναμική που,
από τον εργάτη μάζα στον κοινωνικό εργάτη, αναπτυσσόταν
αδιάκοπα, δηλαδή στον πολιτικό χαρακτήρα αυτής της μετάβα
σης.
Τέλος, κατά τρίτο λόγο θά πρέπει τώρα να επιμείνουμε στον
πρακτικό χαρακτήρα αυτής της μετάβασης. Αυτό σημαίνει πως
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βρισκόμαστε μπροστά σε μια από εκείνες τις στιγμές κατά τις
οποίες ορισμένες μαρξικές μεθοδολογικές αφαιρέσεις μπορούν να
επαληθευτούν πέρα για πέρα. Γνωρίζουμε πολύ καλά ποιά είναι
η σπουδαιότητα της μαρξικής μεθόδου από τη σκοπιά του συγκε
κριμένου προσδιορισμού των ιδανικών μοντέλων που διαμορφώ
νονται, ενώ κατά δεύτερο λόγο έχουμε υπόψη όλο εκείνο το αντα
γωνιστικό δυναμικό και την δυναμική που βρίσκεται μέσα σ’ αυ
τές τις κατηγορίες, μέσα σ’ αυτά τα μοντέλα που διαμορφώνο
νται. Αλλά ξέρουμε πως αυτές οι κατηγορίες είναι αληθινές μόνο
στο βαθμό που είναι αληθινές στην πράξη. Ο Λένιν και ο Μάο το
έχουν πει γενικά πολλές φορές, μα και ο πιο μικρός σύντροφος το
ξέρει επίσης από την πείρα του.
Αυτή λοιπόν η μετάβαση από τον εργάτη μάζα στον κοινωνικό
εργάτη είναι κάτι που έχει για μας τεράστια σημασία γιατί μας
επέτρεψε να ζήσουμε υποκειμενικά και στην πράξη αυτή τη μετά
βαση και να επαληθεύσουμε πρακτικά την υιοθέτηση μιας μεθό
δου θεωρητικής πρόβλεψης μέσα απ’ τους ίδιους τους αγώνες.
Ε . Αυτή η μετάβαση από τον εργάτη μάζα στον κοινωνικό εργά
τη, στην οποία εσύ αποδίδεις μια έννοια διαλεκτική και ανασυνθετική σαν τάση, σύμφωνα με τον Τρόντι θα πρέπει να θεωρηθεί
σαν απλή αποσύνθεση ενός κοινωνικού αιτήματος που συντρίβε
ται, που κομματιάζεται, σχεδόν ανεξάρτητα από κάθε ταξική λο
γική, προκαλώντας μιά κατάσταση αναρχίας η οποία απαιτεί μια
πολιτική ανασύνθεση που θα πραγματοποιηθεί από τα πάνω, από
το πολιτικό κόμμα. Τι πιστεύεις γι’ αυτό;
Α . Από τη σκοπιά της ανάλυσης του διαλεκτικού περιεχόμενου,
μου είναι σαφές ότι κάθε σημαντική μετάβαση σε μια διαφορετι
κή ταξική σύνθεση, είναι μια μετάβαση κατά κάποιο τρόπο απο
συνθετική και δεν θα-μπορούσε να ήταν διαφορετικά. Αλλά το
ζήτημα είναι πάντα να ερευνούμε τη φύση, την ποιότητα, τους
χρόνους, την ιστορία αυτής της αποσύνθεσης. Και πότε μια μετα
βατική φάση της ταξικής διαμόρφωσης, αυτή η ίδια η διαμόρφω
ση της εργατικής τάξης, δεν ήταν κατά κάποιο τρόπο μια διαδι
κασία αποσύνθεσης; Κατά την πρωταρχική συσσώρευση, η δια
μόρφωση της εργατικής τάξης είναι η διαδικασία αποσύνθεσης
των προηγούμενων κοινοτήτων, ο σχηματισμός μιας τάξης ελεύ-
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θέρων και ίσων ατόμων, που παρουσιάζονται στην αγορά σε
σκληρό συναγωνισμό μεταξύ τους, ένα συναγωνισμό βασισμένο
σε εντελώς γελοία επίπεδα μισθών.
Οποιαδήποτε μετάβαση στο εσωτερικό της εργατικής τάξης εί
ναι μετάβαση αποσυνθετική αλλά το να μην είσαι σε θέση να κά
νεις λειτουργική αυτή την αποσύνθεση σημαίνει έλλειψη μαρξι
σμού. Το να καταγγέλεις αυτή την αποσύνθεση σαν αποτέλεσμα
απλά διαλυτικό σημαίνει έλλειψη μαρξισμού* σημαίνει πως δεν
καταλαβαίνεις ποιά είναι η ποιότητα αυτής της σχέσης, δηλαδή
το γεγονός ότι σήμερα ναι, διαλύεται η παλιά φιγούρα σα φιγού
ρα τόυ μεταβλητού κεφάλαιου, σαν υποκείμενο που περιλαμβάνε
ται στην προϋπάρχουσα καπιταλιστική δομή, ωστόσο από την άλ
λη πλευρά αυτή η ίδια η διάλυση από την εργατική πολιτική σκο
πιά παρουσιάζεται σαν πλήρης ανανέωση των ταξικών αναγκών
και συμπεριφορών. Συμπεριφορών ανάλογων σε σχέση με την
αναδιάρθρωση που επιχειρεί το κεφάλαιο. Ένας κάποιος έλεγχος
πάνω σ’ αυτή τη μετάβαση θάταν βέβαια επιθυμητός.
Εκείνο που εμείς αρνούμαστε δεν είναι βέβαια το γεγονός ότι
αυτή η μετάβαση μπορεί να ελεγχθεί από την ίδια την τάξη! Απλά
αρνούμαστε ότι το ΚΚΙ έχει την δυνατότητα να το κάνει. Από την
άλλη πλευρά οι θέσεις του Τρόντι αποδείχνουν ακριβώς αυτή τη
γενική πολιτική ανικανότητα του ΚΚΙ να προωθήσει μέσα από
τους κόλπους της τάξης κάποιο είδος ελέγχου που να μην είναι
καθαρά συντηρητικός. Προσωπικά, ελπίζω η επαναστατική δια
δικασία να μην είναι τίποτε άλλο παρά μια διαδικασία συνεχών
αποσυνθέσεων, μέχρι το σημείο εκείνο που η εργατική τάξη θα
γίνει τελικά ικανή να συμπεριλάβει μέσα της ολόκληρη την κοι
νωνικότητα του τρόπου παραγωγής. Τι άλλο, αν όχι αυτό, είναι ο
κομμουνισμός;
Ας γυρίσουμε όμως στο θέμα μας. Κατά τη γνώμη μου αυτή η
μετάβαση επαληθεύει με τον καλύτερο τρόπο εκείνο ακριβώς που
μας δείχνει η μαρξική μεθοδολογία όταν εφαρμόζεται στην ανά
λυση του μετασχηματισμού των σχέσεων του κεφάλαιου και κατά
συνέπεια ορίζει τις ανταγωνιστικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο τά
ξεις σε μια ανώτερη φάση. Το να παρακολουθήσει κανείς από πο
λιτική σκοπιά και σαν τάση αυτή τη διαδικασία είναι κάτι το
απόλυτα θεμελιακό, είναι η πραγματική μορφή κυριαρχίας πάνω
σ’ αυτή τη διαδικασία. Η αληθινή μορφή κυριαρχίας πάνω σ’ αυ-
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τή τη διαδικασία δεν μπορεί να είναι τίποτε άλλο παρά πρόβλε
ψη, τίποτε άλλο παρά συνεχής δράση, πρακτική εξάπλωσης της
συνειδητοποίησης αυτής της διαδικασίας στο εσωτερικό της ερ
γατικής τάξης, προσδιορισμός των μεταβατικών μορφών οργάνω
σης μέσα σ’ αυτή τη γενική αναστάτωση. Λοιπόν; Ποιον εξυπηρε
τεί η μυθοποίηση σ’ ότι αφορά τον εργατισμό; Προφανώς δεν
εξυπηρετεί κανέναν άλλο εκτός από το ΚΚΙ.
Η λεγόμενη κρίση του εργατισμού είναι πέρα για πέρα αληθινή,
δεν έχει όμως την έννοια και την κατεύθυνση που θέλουν να της
δώσουν οι σύγχρονοι απολογητές της γραφειοκρατικής μπουρ
ζουαζίας του ΚΚΙ. Η κρίση υπάρχει, μα υπάρχει ακριβώς στο μέ
τρο που είναι κρίση με μαρξικούς όρους, πραγματικούς, κρίση
σαν καταστροφή μιας παλιάς σχέσης και γέννηση μιας καινούρ
γιας, σαν αποσύνθεση ενός παλιού υποκειμένου και μετάδοση
του αγώνα σ’ ένα καινούργιο, σε μια καινούργια πραγματικότη
τα, ευρύτερη, ισχυρότερη, ανώτερης επαναστατικής ποιότητας.
Κρίση υπάρχει κι αυτό γιατί η μετάβαση από τον εργάτη μάζα
στον κοινωνικό εργάτη δεν είναι καθόλου ανώδυνη. Πάνω απ’
όλα είναι μια μετάβαση που καταστρέφει τις οργανωτικές μορφές
του εργάτη μάζα. Κι εδώ ας κάνουμε αμέσως μια παρένθεση. Το
ΚΚΙ δεν είναι η κατάλληλη οργανωτική μορφή ούτε καν του ερ
γάτη μάζα. Το ΚΚΙ είναι μια οργανωτική μορφή ιστορικά δεμένη
με τα επαναστατικά χαρακτηριστικά του ειδικευμένου εργάτη. Το
ΚΚΙ βρίσκεται ήδη έξω από τον εργάτη μάζα.
Έτσι λοιπόν η εργατική κεντρικότητα είναι δύο φορές μυθο
ποίηση: μία σαν άρνηση του κοινωνικού εργάτη και μία δεύτερη
στο βαθμό που εξουσιοδοτεί το ΚΚΙ να εκπροσωπήσει τον εργάτη
μάζα, αυτό το κόμμα του ειδικευμένου εργάτη, της λιτότητας και
των θυσιών, κόμμα ήδη γερασμένο όταν στην δεκαετία του ’60 έρ
χεται αντιμέτωπο με τους ταξικούς αγώνες. Δεν είναι τυχαίο λοι
πόν το γεγονός ότι η μυθοποίηση της εργατικής κεντρικότητας
καταλήγει τελικά να χρησιμοποιείται στη βάση ενός απόλυτου
μηδενισμού. Αν αυτός ο μηδενισμός είναι νιτσεϊκός ή χομπσιανός
λίγο ενδιαφέρει! Πάντως είναι ριζική η απόσταση από κείνο που
θα έπρεπε να είναι το υλιστικό περιεχόμενο της ανάλυσης.
Ε . Ωστόσο ο Τρόντι, αν και επιμένει στο σημερινό χομπσιανό εκ
φυλισμό της αντιθετικότητας των κοινωνικών αναγκών, θεωρεί
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σήμερα αναπόδεικτη τη σχέση κρίση-ανάπτυξη έτσι όπως την είχε
θεωρητικοποιήσει ο Μαρξ. Κατά τη γνώμη σου, στη σημερινή τα
ξική σύγκρουση, στις εσώτερες ποιοτικές όψεις της, είναι δυνατό
να διακρίνουμε μια σταθερή τάση στην πολιτική ανασύνθεση;
Α . Ό λοι οι αγώνες κινήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση.
Οποιαδήποτε ιστορική ανάλυση κι αν κάνουμε πάνω στις παγκό
σμιες προλεταριακές πραγματικότητες αυτή την απόδειξη θα μας
δώσει. Ό πω ς και να ’χει, σ’ ότι με αφορά, έχω την πεποίθηση ότι
σήμερα, για πρώτη φορά, το πρόβλημά μας είναι στ’ αλήθεια αμε
ρικάνικο πρόβλημα. Και σ’ αυτό το επίπεδο πρέπει να τεθεί και
να λυθεί. Τι σημαίνει αμερικάνικο επίπεδο; Ο Μαρξ το καθόριζε
ήδη στο κείμενό του για τον «Carey»· είναι ένα επίπεδο, έλεγε,
όπου οι εσωτερικές αντιθέσεις της αστικής τάξης έχουν ολοκλη
ρωτικά εξαφανιστεί, όπου οι μεγάλοι δημόγραφικοί και γεωγρα
φικοί χώροι επιτρέπουν μιά συνεχή αναδιάρθρωση, μιά συνεχή
κινητικότητα της εργατικής δύναμης από τη σκοπιά του κεφάλαιου, όπου η κρίση δρα συνεχώς σαν στοιχείο ταξικής αναδιάρθρω
σης, δηλαδή πως όλα τα δευτερεύοντα στοιχεία που δεν μπορού
με να δούμε στην κρίση έχουν ολοκληρωτικά εξαφανιστεί. Η σχέ
ση έχει μεταβληθεί σε σχέση εξουσίας.
Έτσι λοιπόν η ερώτηση που μου έκανες θα μπορούσε να διατυ
πωθεί ως εξής: η ανασύνθεση στο επίπεδο του κοινωνικού εργάτη
έχει πραγματικά τη δύναμη να ενσωματώσει το πρόβλημα της πο
λιτικής, δηλαδή το πρόβλημα της εξουσίας, σα θεμελιακό στοι
χείο; Σ’ αυτό το ερώτημα απαντάω, ναί! Και πιστεύω πως μια
ολόκληρη σειρά από στοιχεία που αρχίζουμε να γνωρίζουμε σα
συμπληρωματικά στον αγώνα του κοινωνικού εργάτη (και πρώτα
απ’ όλα η οριστική εξαφάνιση του κράτους δικαίου σαν κράτους
που διαμεσολαβεί εξουσίες, εκεί όπου αντίθετα ξεπροβάλλει μια
καινούργια αντίληψη, η αντίληψη της άμεσης αντιεξουσίας) το
επιβεβαιώνουν.
Μα ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Ας ξεκινήσουμε από
τη θεματική που αναφέρεται στις ανάγκες (φυσικά ανάγκες ιστο
ρικά δημιουργημένες, τίποτα το ανθρωπιστικό ή το άμεσα πραγματωμένο όταν εμείς μιλάμε για ανάγκες): τώρα, αυτές οι ιστορι
κές ανάγκες αντιστοιχούν σε εκείνο που αποτελεί την καινούργια
μορφή κοινωνικής παραγωγικής συνεργασίας, τόσο στο επίπεδο
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της παραγωγής όσο και στο επίπεδο της αναπαραγωγής, και συ
νεπώς σε μια καινούργια μορφή εργατικής κοινότητας που δεν
μπορεί να ερμηνευτεί παρά σαν εξουσία αυτή η ίδια, σαν εξουσία
άλυτη. Μήπως πρόκειται και πάλι για κοινωνιολογισμό; Ίσως·
από την άλλη όμως θα έπρεπε να σταματήσουν να μας κατηγο
ρούν για κοινωνιολογισμό αυτοί που διαβεβαιώνουν πως σήμερα
μόνο η κοινωνιολογία της εξουσίας μπορεί να τους επιτρέψει να
βγουν από το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκονται. Κι έπειτα, γιατί
μαζί με τα βρωμόνερα να πετάξουμε και το μωρό; Υπάρχουν
στοιχεία της συγκεκριμένης ανάλυσης που είναι χρήσιμα, κύρια
όταν η μεθοδολογία μέσα από την οποία αυτά τα στοιχεία γίνο
νται δεκτά είναι η μαρξιστική μεθοδολογία, που μας επιτρέπει να
διακρίνουμε σ’ αυτές τις μεταβατικές φάσεις τη δυναμική, τη δια
λεκτική, ανάμεσα στην αντικειμενικότητα και την υποκειμενικό
τητα, που τα διαπερνούν.
Ό λες οι κατηγορίες που διαμορφώνουμε κάθε φορά είναι κα
τηγορίες που έχουν βρεθεί μέσα από την πολιτική δραστηριότητα.
Εκείνο που σφραγίζει ανεξίτηλα την σημερινή ιταλική κατάσταση
είναι η δύναμη του κινήματος, η συνέχειά του, η ικανότητά του
να καθορίζει κάθε φορά επίπεδα ανάλυσης σε αντιστοιχία με τα
επίπεδα πολιτικής δράσης. Διάλυση, σύγχιση, χάος, κομφούζιο,
όλα αυτά υπάρχουν σε τεράστια έκταση, είναι αναμφίβολα, ποιος
θα μπορούσε να το αρνηθεί; Παραμένει όμως το γεγονός ότι αυτό
το κίνημα είναι αδάμαστο και ικανό να ανανεώνει όχι μόνο τον
εαυτό του αλλά και τις εννοιολογικές μορφές με τις οποίες εκ
φράζεται κάθε φορά ο αγώνας. Η σχέση ανάμεσα σε καινούργιες
ανάγκες και εξουσία είναι σ’ αυτή την περίπτωση θεμελιακή.
Ε . Δεν νομίζεις πως αυτή η συνεχής αναφορά τον ΚΚΙ χαι κύρια
αυτής της «νέας συνιστώσας» του ενάντια στην αταξία, ενάντια
στον κοινωνικό εργάτη, που αντιμετωπίζεται μόνο σα στοιχείο
αποσύνθεσης· αυτή η ίδια η αντίληψη της εξουσίας (που ουσια
στικά είναι η εξουσία της εργατικής τάξης που γίνεται κράτος,
τον κόμματος που διευθύνει το κράτος) δε μοιάζει πολύ μ ε τήν
σταλινική αντίληψη του κόμματος και της επανάστασης; Αντίλη
ψη που οδηγεί το κόμμα, προκειμένου να ξεπεράσει τις αντιθέσεις
που κάθε φορά εμφανίζονται στην κοινωνία των ιδιωτών, στο να
ακολουθήσει το μοναδικό δυνατό δρόμο: το δρόμο της καταστο
λής;
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Α . Πράγματι αυτή είναι η δεύτερη εκδοχή του διλήμματος. Για ν’
απαντήσουμε όμως θα πρέπει να θυμηθούμε πως δίπλα σ’ αυτή
την αντίληψη που προωθούν αυτοί, δηλαδή τον εργατισμό, και
στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν αυτή την παλιά υπόθεση
για να αποδείξουν πως σήμερα η σκοπιά του εργάτη μάζα εκφρά
ζεται όχι με άμεσους όρους αλλά στη λογική του κόμματος και
του κράτους, υπάρχει και μια δεύτερη αντίληψη. Σύμφωνα μ’ αυ
τή τη δεύτερη κριτική εκδοχή, ο κοινωνικός εργάτης δεν είναι πα
ρά το προϊόν της απομόνωσης, το προϊόν της περικύκλωσης της
πραγματικής εργατικής αυτονομίας, εκείνης που αυτοί ονομά
ζουν πραγματική. Στην πράξη, το κόμμα του κοινωνικού εργάτη
είναι το κόμμα του γκέττο, το κόμμα της περιθωριοποίησης. Πι
στεύω πως θα επανέλθουμε σ’ αυτό το ζήτημα, γιατί πρέπει να
καταπολεμηθούν ανάλογες θέσέις που υπάρχουν και μέσα στο κί
νημα. Όμως αυτό δεν είναι αλήθεια, είναι τόσο ψεύτικο ώστε το
κομμουνιστικό κόμμα υποχρεώνεται, για να αντιμετωπίσει την
πραγματικότητα του κοινωνικού εργάτη, να καταφεύγει σε μια
συμπεριφορά που σωστά χαρακτήρισες σταλινική.
Ας είναι όμως καθαρό, εδώ δεν μ’ ενδιαφέρει να παρέμβω στην
ιστορική συζήτηση για τον Στάλιν, πολλά κοράκια κράζουν εδώ,
και η σιωπή κάποιου που σταλινικός βέβαια δεν υπήρξε ποτέ,
μου δίνει μια κάποια ηθική ικανοποίηση. Ό ταν λέω σταλινισμός,
εννοώ απλά την αυτονομία του πολιτικού με όρους καταστολής,
εννοώ την καταπιεστική μορφή που το κράτος των κομμάτων, δη
λαδή εκείνη η μορφή κράτους στην οποία οι παραδοσιακοί μηχα
νισμοί που διαμορφώνουν το κόμμα είναι εντελώς διαστρεβλωμέ
νοι (δηλαδή το κόμμα δε λειτουργεί πια σαν στοιχείο συναίνεσης
αλλά απλά σαν στοιχείο μεσολάβησης), μέσα λοιπόν στην οποία
το κόμμα, και ειδικότερα το κομμουνιστικό κόμμα, λειτουργεί σα
στοιχείο καταπιεστικής μεσολάβησης. Αυτός είναι ο σημερινός
σταλινισμός (μέσα σε εισαγωγικά), ο σημερινός σταλινισμός του
κομμουνιστικού κόμματος. Ενός κόμματος δηλαδή που σ’ αυτή τη
φάση αποφασίζει να συμμετάσχει στην εξουσία και διαχειρίζεται
αυτή τη συμμετοχή διαμεσολαβώντας ανταγωνιστικά συμφέρο
ντα, αρνούμενο την αυτονομία του ταξικού συμφέροντος ή αναγνωρίζοντάς την απλά στη μορφή μιας εργατικής κεντρικότητας,
τόσο υπερβολικά τονισμένης ώστε να καταλήγει να γίνεται ιδεο
λογικό στοιχείο κυριαρχίας.
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Ε . Μ ’ αυτή την έννοια μπορούμε να πούμε ότι κύρια ot πρώην
εργατιστές Κατσιάρι, Τρόντι και Ά ζορ Ρόζα, έχουν γίνει - μέσα
α π’ αυτή την επανεκτίμηση της εργατικής κεντρικότητας, εννοού
μενης σαν κεντρικότητα της εργατικής τάξης της οποίας ο μισθός
είναι διαπραγματεύσιμος μέσα από τους κρατικούς θεσμούς εκείνοι που θεωρητικοποίησαν τη βία των συνδικαλιστικών ομά
δων περιφρούρησης, σαν έκφραση της τάξης που αυτό το στρώμα
θέλει να επιβάλει στην υπόλοιπη κοινωνία;
Α . Ναι πιστεύω πως αυτό είναι αλήθεια. Όμως δίχως να υπερ
βάλουμε, αφού κάτι τέτοιο είναι αυτονόητο. Το πράγμα είναι φα
νερό. Νομίζω πως κάποιος από αυτούς τους κυρίους, σ' ένα σεμι
νάριο που έγινε στη Μπολόνια, πάνω στη δημόσια τάξη, είπε πως
αυτά τα προβλήματα είναι εντελώς δευτερεύοντα! Είναι καθαρό:
από μια πολιτική σκοπιά που τώρα πια διαχωρίζεται εντελώς
από την ταξική πάλη, και σωστά θέτει όλα τα ζητήματά στο επί
πεδο της μεσολάβησης, όλα αυτά τα στοιχεία θεωρούνται αυτο
νόητα. Κατά συνέπεια δε θα βρούμε ποτέ ανάμεσα σ’ αυτά τα
άτομα τους θεωρητικούς της καταστολής, απλά θα βρούμε κα
λούς κοινωνιολόγους της καταστολής. Τελειώνοντας μ’ αυτό, ας
γυρίσουμε πίσω στο κύριο πρόβλημα: στην κατηγορία δηλαδή ότι
η θεματική του κοινωνικού εργάτη είναι μια επιπόλαια πρακτική
γύρω από εκείνο το ζήτημα που στην πραγματικότητα δεν είναι
παρά ένα φαινόμενο περιθωριοποίησης. Πάει καλά, όλα όσα
έχουμε αναφέρει αρκούν για να καταρρίψουν. ουσιαστικά ετούτη
την κατηγορία.
Ας ξαναδούμε όμως το ζήτημα από μια, αν θέλετε, τυπική και
δευτερεύουσα σκοπιά. Ό χ ι όμως και ασήμαντη, γιατί θα πρέπει
να ανατρέψουμε την κενότητα αυτής της κατηγορίας και να την
μεταβάλουμε σε όνειδος για εκείνον που την αποδίδει. Αυτή η λε
γάμενη δεύτερη κοινωνία, ας το θυμηθούμε λοιπόν, είναι αλίμονο
μια κοινωνία που υποφέρει από τη μισθωτή εργασία, που υποφέ
ρει από την εργασία, που υποφέρει από όλες εκείνες τις συνθή
κες, τις φρικτές συνθήκες υποτίμησης της εργατικής δύναμης που
έχει επιβάλει το κεφάλαιο: εκτός βέβαια και αν θέλουμε να υπο
στηρίξουμε πως οι συνθήκες υποτίμησης της εργατικής δύναμης
σε αποκλείουν από την εργατική τάξη, πράγμα που μου φαίνεται
γελοίο και το λιγότερο κυνικό. Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε
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μια μάζα εργατικής δύναμης το ποσοστό εκμετάλλευσης της
οποίας είναι πολύ ψηλό και το επίπεδο του μισθού πολύ χαμηλό.
Αυτό σημαίνει πως η υποβάθμιση της εργατικής δύναμης, του κό
στους της, που δεν στάθηκε δυνατή για μερικά προωθημένα τμή
ματα της εργατικής τάξης, έπεσε πάνω σε κάποια άλλα τμήματα.
Το κομμουνιστικό κόμμα στην Ιταλία αποδέχεται αυτή τη διαίρε
ση σαν εφαλτήριο για την ένταξή του στην εξουσία. Το κομμουνι
στικό κόμμα δέχεται αυτή τη διαίρεση της εργατικής τάξης σαν
θεμελιακό στοιχείο για να μπορέσει να διασφαλίσει ορισμένους
τομείς της εργατικής τάξης σε βάρος άλλων. Το κομμουνιστικό
κόμμα εισάγει έναν ξέφρενο ανταγωνισμό ανάμεσα σε κομμάτια,
σε μάζες της εργατικής τάξης. Από αυτή τη σκοπιά ο αντιεργατικός ρόλος της πολιτικής του ΚΚΙ δεν θα μπορούσε να είναι πιο
φανερός.
Ό λες οι ιδεολογίες της δεύτερης' κοινωνίας δεν είναι παρά
ιδεολογίες που εξυπηρετούν αυτό το σχέδιο διαίρεσης της εργατι
κής τάξης, και σαν τέτοιες πρέπει να τις χτυπήσουμε, ακριβώς
όπως χτυπάμε όλες τις φασιστικές ιδεολογίες διάσπασης της ερ
γατικής τάξης.
Σ’ αυτό το σημείο νομίζω μπορούμε λίγο να συνοψίσουμε όλα
όσα έχουμε πει μέχρι τώρα, επιμένοντας κύρια σ’ αυτό που απο
τελεί την εργατική φύση του κοινωνικού εργάτη. Μια εργατική
φύση που καθρεφτίζει μια ευρύτατη πραγματικότητα, μια εργατι
κή φύση που τη διαπερνάει μια υποκειμενική θέληση ικανή κάθε
φορά να δίνει πολιτικές διαστάσεις στη διαδικασία ανασύνθεσης.
Τελικά, το ζήτημα είναι να αναπτύξουμε μια συνεχή και συστη
ματική καταγγελία όλων εκείνων των παλιών εργατίστικων θέ
σεων που σήμερα προσπαθούν, συχνά στη βάση μιας ιδεολογικής
ριζοσπαστικοποίησης ορισμένων στοιχείων, να εισάγουν μυθο
ποιήσεις στο εσωτερικό μιας ιστορικά επίκαιρης και πολιτικά
αποτελεσματικής διαδικασίας.
Ε . Ωστόσο βλέπουμε ακόμα και μερικές θέσεις της νέας αριστε
ρός να επιμένουν πάνω στην κρίση του εργατισμού, βιώνοντας
την καινούργια ταξική σύνθεση - τον κοινωνικό εργάτη - με
όρους ξένους προς τις παραγωγικές σχέσεις, θ α μπορούσαμε να
πούμε ότι η πρόκληση του Κομμουνιστικού Κόμματος έχει εσωτερικευθεί. Το κίνημα αισθάνεται ενοχή επειδή είναι περιφερειακό
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σε σχέση με την εργατική κεντρικότητα. Για να μην πούμε ότι έχει
εμφανιστεί, αν και με αρκετά διαφοροποιημένες μορφές, ένα εί
δος θεωρίας των μη-τάξεων που, από τη μια πλευρά νποκαθιστά
τις ταξικές σχέσεις με τις κοινωνικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες
γενικά (οι νέοι, οι γυναίκες, οι συνταξιούχοι κτλ.), και από την
άλλη <τδιαχωρίζει» τον ίδιο τον ανταγωνιστικό χαρακτήρα των
παραγωγικών σχέσεων από τον άμεσο αγώνα ανανέωσης των κοι
νωνικών σχέσεων γενικά. Μ ’ αυτή την έννοια η πολιτική επανά
σταση αρνείται την σύνθεση: η υποκειμενικότητα ανανεώνει τις
κοινωνικές σχέσεις νιώθοντας μια νοσταλγία για το «χωρισμό»
της από τον εργάτη μάζα ή γιορτάζοντας την ανεξαρτησία της
από τα δεσμό του οικονομισμού και της μανίας του εργοστάσιου.
Πώς κρίνεις αυτές τις θέσεις που συνθετικά έχουν προταθεί
από τις «Ombre Rosse», τη «Lotta Continua», το «Primo Maggio»,
για να μην πούμε και από τους ίδιους τους νέους φιλόσοφους;
Α . Δεν ξέρω. Προσωπικά, και πιστεύω ότι το έχω ήδη πει, δεν
είναι ότι νιώθω κάποια νοσταλγία για τον εργατισμό σαν τέτοιο.
Το μοναδικό μου θεωρητικό πρόβλημα είναι, σ’ αυτό το σημείο,
να δω <χν αυτή την καινούργια πραγματικότητα, πάνω στην οποία
όλοι έχουμε επιμείνει, ήδη από χρόνια, μπορούμε ακόμα να την
αναγνώσουμε με μαρξιστικούς όρους. Αν δηλαδή η ανάλυση μπο
ρεί ακόμα να αναφέρεται στην αντίληψη μιας ταξικής σύγκρου
σης και ενός θανάσιμου ανταγωνισμού, λέει ο Μαρξ, ανάμεσα
στις δυο τάξεις που αντιπαλεύουν. Τώρα, αντιμετωπίζοντας το
πρόβλημα από τούτη τη σκοπιά, πρέπει πριν απ’ όλα να ξεκαθα
ρίσουμε πως η αντίληψη που έχουμε εμείς για το μαρξισμό είναι
μια αντίληψη εξαιρετικά ζωντανή, είναι μια μέθοδος ανάλυσης
ικανή να κατανοήσει το δοσμένο κοινωνικό τεμαχισμό και την
διαφορά στην κοινωνική διαδικασία. Εγώ είμαι πεισμένος πως
σήμερα είναι ακόμα δυνατό να αναγνώσουμε το Μαρξ και να πά
ρουμε απ’ αυτόν τη δομική ικανότητα του λόγου, διατηρώντας
ταυτόχρονα τη δυναμικότητα της ανάλυσης και της παρέμβασης.
Παρόλα αυτά, είναι φανερό πως η θέση που εκφράζεται από
αυτούς τους συντρόφους είναι ενδιαφέρουσα από πολλές από
ψεις. Πρίν απ’ όλα είναι σημαντική, θέλω να πω πως είναι μια
θέση που σίγουρα δεν αντλεί ζωή από μικρούς κομματικούς αγώ
νες: είναι στην πραγματικότητα μια θέση που επιβεβαιώθηκε σ’
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όλη την Ευρώπη (η αναφορά σου στους νέους φιλόσοφους είναι
πιστεύω ειρωνική, μια αναφορά στο τελευταίο παρακλάδι, οπωσ
δήποτε το λιγότερο σοβαρό, εκείνου που αντίθετα αποτελεί από
λυτα την πραγματικότητα μιας σοβαρής συζήτησης). Τελικά τι
συνέβη; Εκείνο που συνέβη είναι ότι η μετατροπή του εργάτη μά
ζα σε κοινωνικό εργάτη, πριν ακόμα βιωθεί σαν εργατική νίκη,
βιώθηκε σαν γκεττοποίηση, σα διαχωρισμός. Στα πιο αναπτυγμέ
να από το δικό μας καπιταλιστικά κράτη, και ειδικά σε εκείνα
όπου οι αγώνες πραγματικά ηττήθηκαν, και στα οποία η ισχύς
του κράτους επαναβεβαιώθηκε με θρασύτητα, αυτή η μετάβαση
πραγματοποιήθηκε μέσα από μια πολιτική ήττα και όχι μέσα από
τη συνέχεια του κινήματος, όπως αντίθετα συνέβη στην Ιταλία.
Από αυτή την άποψη οι ιταλικές θέσεις μοιάζουν αρκετά αφηρημένες, υπερβολικά δεμένες με την συγκεκριμένη πολιτική πραγμα
τικότητα, φαινομενικά απομονωμένες και μειοψηφικές· όμως από
την άλλη μεριά παρουσιάζουν επίσης μια θεωρητική ένταση, που
είναι ζωντανή σε ευρωπαϊκό επίπεδο και που θα την ονόμαζα
θεωρητική και πολιτική ένταση του κόμματος του γκέττο.
Υπάρχει στην Ευρώπη ένα κόμμα του γκέττο, ένα προλεταρια
κό κόμμα που θεωρητικοποιεί την ίδια του τη διαίρεση, την ίδια
του την ύπαρξη σα δεύτερη κοινωνία απέναντι στην πρώτη κοι
νωνία, που αντιπροσωπεύεται από το σύνολο των ρεφορμιστι
κών, ρεβιζιονιστικών και καταπιεστικών στοιχείων της καπιταλι
στικής ανάπτυξης.
Ε . Αυτή η δύναμη που εσύ ονομάζεις κόμμα τον γκέττο απλοποι
εί και ισοπεδώνει ολότελα όλες τις κατηγορίες της πολιτικής ανά
λυσης. Αρνείται πεισματικά οποιαδήποτε «συγκεκριμένη αφαίρε
ση» ενώ έλκεται από τη μεγαλύτερη δυνατή αταξική αφαίρεση
όταν χρησιμοποιεί κατηγορίες όπως βία (σήμερα σταλινισμός),
πολιτική, κόμμα, με αποτέλεσμα στην πράξη να καταλήγει σε ένα
εκθειασμό της νπάρχουσας τάξης πραγμάτων. Για παράδειγμα,
έχω στο μυαλό μου τις παράλογες (δεν βρίσκω άλλο επίθετο) δη
λώσεις τον Κον Μπεντίτ στη «Libiration»: «Αυτοί της RAF είναι
φασίστες όμοιοι μ ’ εκείνους που διατείνονται ότι πολεμούν.... Το
αεροπλάνο της Λουφτχάνσα είναι ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης.
Κι ας μη μας πουν πως οι τρομοκράτες ζήτησαν παιχνίδια για
παιδιά: ακόμα και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης υπήρχαν παιδι
κά παιχνίδια....»
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Α . Πιστεύω πως πραγματικά αυτό το κόμμα, αυτή η ιδεολογία
της δεύτερης κοινωνίας, η ιδεολογία του κόμματος του γκέττο
πρέπει να χτυπηθεί σε βάθος. Τόσο από θεωρητική όσο και πρα
κτική σκοπιά. Από τη θεωρητική σκοπιά τα συμπεράσματα στα
οποία έφτασαν αυτοί οι σύντροφοι είναι πραγματικά φοβερά, το
είδαμε. Πιστεύω πως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα υπήρξε
ακριβώς η υπόθεση του Σταμχάϊμ. Το κόμμα του γκέττο, σχετικά·
μ’ αυτή την υπόθεση, έκφρασε τη γνώμη πως επρόκειτο για έναν
«πόλεμο τεράτων», όπως τιτλοφορούσε η «Liberation», ή ακόμα
ότι επρόκειτο για έναν πόλεμο ανάμεσα σε δυο ομόλογες αν όχι
ίσες δυνάμεις, δηλαδή (μ’ ένα γαλλικό λογοπαίγνιο) ανάμεσα
στην RFA (R0publique F£d0rale Allemande) και τη RAF*. Δεν
υπήρχε παρά μια διαφορά στη θέση ενός γράμματος. Ό λα αυτά
σημαίνουν ότι οι κατηγορίες στη βάση των οποίων ερμηνεύεται ο
σημερινός ταξικός αγώνας, είναι κατηγορίες που αρνούνται κάθε
δομικό στοιχείο στην εκτίμηση των γεγονότων. Η βία γίνεται σκέ
τη βία, βία σε εισαγωγικά, η εξουσία είναι μια πραγματικότητα
και μια απεικόνιση χωρίς καμιά απολύτως διάκριση. Η μαρξική
μέθοδος της διαφοράς, της δομικής διαφοράς, έχει ξεχαστεί. Το
λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι αυτές οι θέσεις, πρίν
απ’ οτιδήποτε άλλο, αρνούνται τη λογική ορθότητα της μεθόδου.
Αλλά εκείνο που εγώ κρίνω ότι είναι το πιο σοβαρό σ’ αυτές τις
θέσεις (και που, αν θες, εκφράζεται με κωμικό τρόπο από τους
νέους φιλόσοφους) είναι το γεγονός ότι στην πράξη αυτές οι θέ
σεις αποτελούν έναν εγκωμιασμό της εξουσίας, την απόλυτη άρ
νηση της δυνατότητας να επανακτηθεί κάποτε η εξουσία, ο πλού
τος, ο κομουνισμός. Η πολεμική ενάντια στη δικτατορία του προ
λεταριάτου, ενάντια στην ιστορική εμπειρία του σοσιαλισμού
διαστρεβλώνεται και μετατρέπεται σε απόλυτη άρνηση κάθε δυ
νατότητας ανανέωσης από την πλευρά των καταπιεσμένων. Η
ισοπέδωση των κατηγοριών, που βρίσκεται σ’ όλες αυτές τις το
ποθετήσεις, είναι τέτοια που στην πραγματικότητα λειτουργεί
σαν εκθειασμός της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων. Αλλά όλες οι
θέσεις που λειτουργούν σαν εκθειασμός της υπάρχουσας τάξης
πραγμάτων είναι θέσεις που καταλήγουν να γίνονται αντιδραστι
κές.
* Λογοπαίγνιο ανάμεσα στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας
(R.F.A ) και την RAF.
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Κατά δεύτερο λόγο, τώρα, από πρακτική και πολιτική άποψη.
Η θεωρία της δεύτερης κοινωνίας είναι μια λαθεμένη θεωρία για
τί αποφεύγει όλα τα προβλήματα που η διαδικασία των αγώνων
μας έχει θέσει· υιοθετεί ένα διαχωρισμό που έχει επιβληθεί, όταν
αντίθετα θα έπρεπε να υιοθετήσει τον πλούτο των προλεταρια
κών συμπεριφορών ακόμα και της δεύτερης κοινωνίας, ώστε να
οικοδομήσει και πάλι την συνέχεια του προγράμματος, την απο
φασιστικότητα του, την ολοτητά του. Απ’ αυτή την άποψη το
θεωρητικό της λάθος μεταβάλλεται σ’ ένα πρακτικό λάθος: είναι
δηλαδή ανίκανη να κατανοήσει όσα συμβαίνουν, να κατανοήσει
την αποφασιστικότητα των συμπεριφορών και να την μετατρέψει
σε πολιτική δράση, σε πολιτικό πρόγραμμα υπερκαθορίζοντάς το
με μία κατάλληλη θέληση και υποκειμενικότητα.
Ε . Αυτό σημαίνει πως ένας τέτοιος εκθειασμός της υποκειμενικό
τητας σαν ποιοτικής δυναμικής του μετασχηματισμού, καταλήγει
να μεταβάλλεται σε απλό εμπειρικό υποκειμενισμό, σε άρνηση της
υποκειμενικότητας;
Α . Είναι φανερό, είναι φανερό. Κοίτα, είναι πολύ διασκεδαστικό να βλέπεις ότι στην πραγματικότητα αυτές οι θέσεις δεν κατα
φέρνουν να επιβιώσουν πάνω από μια μέρα! Και τότε βλέπεις
πράγματα εντελώς κωμικά! Για παράδειγμα υπάρχουν εκείνοι
που τα ’χουν αναποδογυρίσει όλα και φτάνουν να παρουσιάζουν
τη δεύτερη κοινωνία σαν τη στιγμή του κόμματος, φορέα μιας συ
νείδησης από τα έξω που πρέπει να επιβληθεί στην παραδοσιακή
εργατική τάξη! Εδώ θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πολύ διασκεδαστική παρένθεση που ισχύει τόσο για τους συκοφάντες της
εργατικής τάξης όσο και για τους υπέρμαχους με κάθε τρόπο της
εργατικής κεντρικότητας. Έχω την εντύπωση, ότι όλος αυτός ο
κόσμος δεν έχει πάει ποτέ να δει τι πράγμα είναι οι εργάτες μέσα
σ’ ένα εργοστάσιο. Ακόμα και μέσα σ’ ένα παραδοσιακό εργοστά
σιο. Πρόκειται για εργάτες με ένα επίπεδο απουσιών γύρω στα
25%, μ’ έναν τρόπο ζωής που σπάνια διαφέρει από εκείνον του
κοινωνικού εργάτη που ζει στη γειτονιά. Εργάτες που σαμποτά
ρουν την παραγωγή.
Ε . Δεν είναι λοιπόν δυνατό, σήμερα, να αναφερθούμε στο έργο-
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στάσιο μ ε την στενή έννοια, σαν σ ’ ένα χώρο «ομαλοποιημένο» ή
σχεδόν απόλυτα ειρηνοποιημένο;
Α . Με κανέναν τρόπο: όχι μόνο δεν είναι ομαλοποιημένος αυτός
ο ίδιος αλλά ούτε καν σε σχέση με την άλλη-κοινωνία. Η διαίρεση
αυτή είναι καθαρά ιδεολογική, μια διαίρεση που επικυρώνεται
από την πολιτική δράση που ορισμένες δυνάμεις προωθούν με
τρόπο καθαρά κορπορατίστικο, στη βάση συμφερόντων εξουσίας
και μιας ιδεολογικής αφαίρεσης: αφαίρεσης με τη χειρότερη ση
μασία της λέξης, ακριβώς δηλαδή ενός κοψίματος, ενός ξεριζώματος αυτών των υποκείμενων από το σύνολο της εργατικής τά
ξης που αντίθετα ζει σαν ένα σύνολο.
Αυτό όμως ισχύει και για τους θεωρητικούς της δεύτερης κοι
νωνίας: και μάλιστα τόσο ώστε αρκετοί από αυτούς, έχοντας
προηγούμενα διεκδικήσει τη συμμετοχή τους στη δεύτερη κοινω
νία, βρίσκονται τώρα σε μια απεγνωσμένη αναζήτηση διόδων
επικοινωνίας με κείνα τα τόσο συκοφαντημένα στρώματα της
πρώτης κοινωνίας. Δεν το καταφέρνουν, ούτε θα το καταφέρουν.
Δοκιμάζουν πράγματι μια καινούργια σχέση μέσα από διόδους
που υπόκεινται σε μιά απόλυτα ιδεολογική και απόλυτα εξωτερι
κή κωδικοποίηση συμπεριφορών (συχνά πολιτιστικών, αντι-πολιτιστικών ή υπο-πολιτιστικών) που θα ήθελαν να επιβάλουν στη
πραγματικότητα του εργοστάσιου σαν τέτοιου.
Ας επανέλθουμε όμως στο θέμα μας. ·Εδω το κύριο πρόβλημα
είναι να μπορέσουμε να κατανοήσουμε ότι πράγματι υπάρχει, με
ακριβείς και καθορισμένους όρους, η δυνατότητα, ξεκινώντας
από τις ανάγκες και τις συμπεριφορές, να φτάσουμε στη σφαιρικότητα και πως (μολονότι οι συμπεριφορές της δεύτερης κοινω
νίας είναι κατακερματισμένες) μπορεί να δοθεί λύση μέσα σε μια
συνέχεια προγράμματος, κάθε φορά διαλεκτικά επανατοποθετημένης. Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει ότι κανείς δε μπορεί να αρνηθεί την ιδιαιτερότητα των επιμέρους αυτονομιών, αλλά θα πρέπει
να πειστούν απόλυτα όλοι πως δεν υπάρχει δυνατότητα εξόδου
από τη αθλιότητα των επιμέρους αυτονομιών παρά μόνο κατα
κτώντας τη διαλεκτική αυτών των αυτονομιών, μια διαλεκτική
δημιουργική, μια διαλεκτική κομμουνιστική.
Ένα από τα δύο: ή βαθαίνουμε ανταγωνιστικά και σε συναγω
νισμό μεταξύ τους τις επιμέρους ιδιαιτερότητες ή καταφέρνουμε
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να οικοδομήσουμε μια πολιτική και υποκειμενική σφαιρικότητα
αυτών των κατατμήσεων, απόλυτα διαλεκτική. Όπου όμως με τή
λέξη σφαιρικότητα δεν εννοούμε καθόλου ένα οργανικό πρό
γραμμα ισοπέδωσης των διαφορών αλλά απλά - με μαρξικούς
όρους - τόν πλούτο των επιμέρους ατομικοτήτων, δηλαδή, στην
προκειμένη περίπτωση, των επιμέρους τμημάτων αυτής της διαδι
κασίας. Ό λα αυτά μπορούν να βρουν την υλική τους βάση αν,
ξεφεύγοντας από το μύθο της εργοστασιακής παραγωγής, μπούμε
στην αλήθεια της διαδικασίας της κοινωνικής παραγωγής και
αναπαραγωγής, όπου οι λειτουργίες, τα στοιχεία, η κατανάλωση,
οι διαφοροποιήσεις της διαδικασίας είναι όλα θεμελιώδη για την
ίδια τη λειτουργία της διαδικασίας παραγωγής του πλούτου και
της κυκλοφορίας του· μονάχα μέσα σ’ αυτό τον τύπο διαδικα
σίας, μέσα σ’ αυτό τον εργατικό πλουραλισμό (που δεν έχει καμιά
σχέση με την ισότητα και την ελευθερία του κράτους δικαίου και
της αστικής κυκλοφορίας) μονάχα λοιπόν σ’ αυτή την περίπτωση
μέσα απ’ αυτό το είδος εργατικού πλουραλισμού μπορεί ελεύθερα
να ξεπηδήσει και να τεθεί συνολικά σε πρακτική το κομμουνιστι
κό πρόγραμμα.
Ε . Μέχρι τώρα αντιτάχθηκες έντονα ατό λεγόμενο «κόμμα τον
γκέττο». Όμως αλλού, για παράδειγμα στο Κυριαρχία και σαμποτάζ επέμεινες ακόμα πιο έντονα ενάντια σε εκείνους πον
έχουν μεταδάλει την αποσταθεροποίηση σε θεμελιώδη στόχο
τους, θέλεις να επαναλάβεις αυτή την επιχειρηματολογία;
Α . Και βέβαια. Η αποκάλυψη της ωριμότητας του κομμουνισμού
- μυθοποιημένη μα πραγματική - που οι δυνάμεις του κόμματος
του γκέττο τελικά εκφράζουν, βρίσκει στους μύστες του τρομο
κρατικού πιστεύω έναν ακραίο τονισμό, μια παρανοϊκή επιτάχυν
ση. Νομίζω πως αυτοί οι προλετάριοι για τους οποίους μιλάμε, οι
τρομοκράτες, έχουν συχνά μπερδέψει τη διαδικασία των αγώνων
με το άμεσο αποσταθεροποιητικό τους αποτέλεσμα. Και οι μεν
και οι δε είναι κατά τη γνώμη μου οι δυο όψεις του ίδιου νομί
σματος. Από τη μια λοιπόν έχουμε την αποκάλυψη της ωριμότη
τας του κομμουνισμού, που επιδρά στο βάθος και την ένταση της
πολιτικής απόφασης, και από την άλλη την ανικανότητα αυτή η
ωριμότητα να διαμεσολαβηθεί πολιτικά και ιστορικά, να γίνει
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δηλαδή συνείδηση στο επίπεδο της σημερινής ταξικής σύνθεσης.
Εάν η αποσταθεροποίηση δεν τρέφεται από την αποδιάρθρωση
του αντιπάλου και αντίστροφα, χωρίς εκπροσωπήσεις, χωρίς μυ
θικές αναφορές, μέσα σε μια μαζική οργανωτική διαδικασία, τότε
όλα αυτά φαίνονται σαν αρρώστεια, σα μερική και ανισόρροπη
ανάπτυξη της επαναστατικής διαδικασίας. Προσοχή, εδώ δεν
πρόκειται για κάποια λατρεία της συνέχειας με κάθε τρόπο, ή της
προοπτικής της οργάνωσης και της στρατηγικής. Ξέρουμε για πό
σο βαθειά διαλεκτική, για ποιά άλματα και για ποιες κατακτή
σεις είναι ικανό το κίνημα. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι η χυ
δαία και γραφειοκρατική αντίληψη της συνέχειας. Αντίθετα,
εκείνο που παίζεται είναι το πρόβλημα του υποκειμένου, το πρό
βλημα της οργάνωσης. Δηλαδή - και εδώ η γνώμη μου είναι σα
φής - στις θέσεις των αποσταθεροποιητών με κάθε μέσο ενυπάρ
χουν τάσεις όχι τόσο επιτάχυνσης όσο μιλιταριστικής απαλλο
τρίωσης του κινήματος, θέσεις απαράδεκτες από τη σκοπιά του
κινήματος. Δεν πρόκειται μόνο για απομεινάρια της παλιάς τριτοδιεθνικής ιδεολογίας. Πρόκειται και γι’ αυτό- όμως η κριτική
δεν μπορεί βέβαια να είναι ακαδημαϊκή ή ιστοριογραφική. Το γε
γονός είναι πως εδώ δεν υπάρχει πολιτική διαμεσολάβηση ανάμε
σα στην ανάγκη του κομμουνισμού και τον επαναστατικό αγώνα,
στο σημερινό επίπεδο ταξικής σύνθεσης. Αυτοί καταλήγουν να
πυροβολούν πάντα στο κενό γιατί είναι κενό το περιεχόμενο της
πρωτοβουλίας τους.
Είναι ανόητο και ένοχο να λέει κανείς πως αποτελούν μια άλλη
όψη του Κράτους ή άλλα παρόμοια αστεία: αποτελούν ένα προ
λεταριακό κίνημα που δεν μπόρεσε να ενσαρκώσει την υλική ελ
πίδα της επαναστατικής διαδικασίας. Είναι αφηρημένοι, μηχανι
στικοί, τυπικοί, έξω από την πραγματικότητα. Η κενότητα των
στόχων τους, ο φόβος που εμπνέουν, οτιδήποτε κάνουν δεν έχει
στόχο, δεν έχει προσανατολισμό. Λένε πως αντιπροσωπεύουν την
προλεταριακή εξουσία, τη διπλή εξουσία στην πράξη. Μα, όταν
επωμίζονται αυτό το καθήκον θα έπρεπε να ξέρουν καλά πως αυ
τή η λειτουργία δεν είναι δοτή: ότι αντίθετα, θα πρέπει να εμφα
νιστεί σα λειτουργία πολιτική, στρατηγική, ποιοτική. Μα ποια εί
ναι η στρατηγική αυτών των συντρόφων; Το προπαγανδιστικό
μηδέν ή το αδύνατο πραξικόπημα. Η ανάλυσή τους είναι τόσο εξτρεμιστικά φτωχή που φοβίζει. Η δράση τους έχει μια τέτοια τα-
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κτική τύφλωση που προκαλεί φρίκη: παράδειγμα ο φόνος ίου
Μόρο! Αυτή η αρρώστεια του κινήματος, ή καλύτερα αυτή η αρρώστεια μέσα στο κίνημα, πρέπει να γιατρευτεί ριζικά.
Η ανάπτυξη της προλεταριακής εξουσίας, η πολιτική της άρ
θρωση, η άμυνα, η επίθεση, είναι πράγματα σοβαρά που θεμε
λιώνονται στη μαζικοποιημένη υλική υπόσταση του κινήματος.
Είναι λοιπόν αναπόφευκτη η απομόνωση όλων εκείνων που δεν
ξέρουν να μεταβάλουν την ένοπλη πάλη σε μια διαλεκτική στιγμή
του μαζικού κινήματος, της προλεταριακής αποδιαρθρωτικής
δράσης, της κορύφωσης της αυτοαξιοποίησης.
Ε . Α ς γυρίσουμε λοιπόν στο θέμα μας, ας ξαναπιάσουμε το νήμα.
Ενάντια στην ιδεολογία των μη-τάξεων και στις θέσεις που τεί
νουν να αποδεσμεύσονν την ανανέωση των κοινωνικών σχέσεων,
την ποιοτική απελευθέρωση των αναγκών από τις σχέσεις παρα
γωγής, από τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η παραγωγή;
Πιστεύεις ότι οι μαρξικές κατηγορίες επιτρέπουν να επισημανθεί
η σχέση που ορίζεται ανάμεσα στον ανταγωνισμό στην παραγωγή
και τον ανταγωνισμό στην αναπαραγωγή, σαν απελευθέρωση και
νούργιων αναγκών;
Α . Η θεωρία του Μάρξ για τις τάξεις, έτσι όπως εκφράζεται στα
έργα του, είναι μια θεωρία δεμένη με την κυκλοφορία. Ο Μάρξ
ξεπερνά αυτή τη διατύπωση της θεωρίας των τάξεων όταν φτάνει
στα κεντρικά σημεία της ανάλυσής του, όταν αντιμετωπίζει την
θεματική της εκμετάλλευσης, όταν δηλαδή μιλά για αναγκαία ερ
γασία, υπερ-εργασία και υπερ-αξία. Και εμείς επίσης μπορούμε
να κατανοήσουμε μερικά πράγματα αν από τη λεγόμενη θεωρία
των τάξεων περάσουμε στην εργατική σκοπιά θεώρησης της πα
ραγωγικής διαδικασίας. Προσωπικά είμαι πεισμένος πως τα
στοιχεία της υποκειμενικότητας, η ταυτότητα και η κυκλοφορία
των αναγκών, οι ανάγκες απελευθέρωσης, μπορούνε να γίνουν
αντιληπτές μόνο από αυτή τη θεωρητική και πρακτική σκοπιά.
Με ποια έννοια; Με την έννοια ότι μόνο όταν θα κατορθώσουμε
να δούμε την παραγωγή πριν απ’ όλα σαν κάτι που βάζει σε κίνη
ση μια κάποια ζωτικότητα της εργατικής-δύναμης, σαν εργασία
δηλαδή που παράγει υπεραξία (και αυτή η ζωτικότητα ακολου
θώντας τους ρυθμούς της παραγωγικότητας, γίνεται ολοένα και
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λιγότερο αδιαφοροποίητη)· κατά δεύτερο λόγο όταν θα δούμε την
παραγωγή σα μια μάζα αγαθών, πλούτου, αξιών χρήσης που στο
τέλος της διαδικασίας μπορούν να βρεθούν πραγματικά στα χέ
ρια μας· τρίτο, όταν θεωρήσουμε ότι ετούτη η παραγωγική διαδι
κασία έχει φτάσει στο όριο μιας εσωτερικής παραγωγικής ορθολογικότητάς της και ανοίγεται πια η αναγκαιότητα μιας βαθιάς
ανανέωσης της με αναφορά τις μεταβολές της αξίας χρήσης της
απασχολούμενης εργατικής δύναμης: αν λοιπόν κάνουμε όλα αυ
τά τα βήματα (παρόλο που φαίνονται πολλά και περίπλοκα αλλά
που στη πραγματικότητα είναι απλά και βρίσκονται γύρω μας)
τότε μόνο θα μπορέσουμε να κατανοήσουμε την αλληλουχία της
διαδικασίας των αυτονομιών, την ενωτική συγκρότησή τους μέσα
στην επαναστατική διαδικασία της πάλης των τάξεων.
Εδώ θά ήθελα να κάνω μια παρένθεση. Θα ήθελα να προσπα
θήσω να δω, από μια τυπική σκοπιά ποιά είναι η θεωρητική κα
τάσταση που οι πιο εκλεπτυσμένες εκφράσεις του κόμματος του
γκέττο μπορούν να μας προσφέρουν σήμερα, και πώς, ξεκινώντας
από αυτά τα σχήματα μπορούμε να βοηθηθούμε για να κατανοή
σουμε όλη εκείνη τη σειρά των βημάτων και άρα να τονώσουμε
μια μαρξιστική πρακτική ανάλυσης σ’ αυτό το πεδίο. Είναι
αναμφίβολο για παράδειγμα ότι μια μεθοδολογία σαν εκείνη που
παρουσιάζεται σε μερικά κείμενα του Φουκώ ή σε κάποιες άλλες
γαλλικές τοποθετήσεις, μια μεθοδολογία ριζικής ρήξης με την
ίδια την έννοια της ολότητας, της σφαιρικότητας, και η συνακό
λουθη ικανότητα να ξεκινάει κανείς την ανάλυση από τις σχέσεις
που ορίζει η μικροφυσική της εξουσίας: να, αυτό μπορεί να απο
δειχτεί εξαιρετικά σημαντικό για να οδηγηθούμε σε μια ανασύν
θεση του προγράμματος.
Εγώ νομίζω πως στο Μαρξ και στον επαναστατικό μαρξισμό, η
πολυπλοκότητα των σχέσεων εξουσίας που διαπερνούσαν την
κοινωνία και ειδικότερα το εργατικό κομμάτι της κοινωνίας,
έχουν κατά καιρούς οριστεί με ανάλογη ακρίβεια* επίσης, νομί
ζω, ότι η θεωρία και η πρακτική της επαναστατικής διαδικασίας
δεν συγκροτήθηκαν ποτέ μέσα από τή συνένωση και την ισοπέδωση όλων εκείνων των διαφορών που βρίσκονται γύρω μας, αλλά
αντίθετα ήταν αποτέλεσμα της έξαρσης αυτών των διαφορών και
συστηματικής ανασύνθεσής τους μέσα στο επαναστατικό πρό
γραμμα. Ανέκαθεν με εντυπώσιαζε η ανάλυση πάνω στις εθνότη-
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τες. Ο λόγος πάνω στις εθνικές ιδιαιτερότητες είναι ένας λόγος
που, από τη σκοπιά της υλιστικής έρευνας των ιδιαιτεροτήτων,
ανασυνθέτει ένα επαναστατικό πρόγραμμα - σε καμμιά περίπτω
ση μέσα σε μια αφηρημένη ενότητα! - μόνο οι θεωρητικές δια
στρεβλώσεις που ακολούθησαν οδήγησαν πότε-πότε σ’ αυτό.
Στην υλιστική ανάλυση όμως είναι αντίθετα ο πλούτος των ιδιαι
τεροτήτων που υπερισχύει. Σήμερα μπορούμε να μιλάμε για την
αντίληψη της περιφερειακής αυτονομίας, μπορούμε να μιλάμε για
μια σειρά άλλα επαναστατικά στοιχεία που, ειδικά στην Ισπανία
και τη Γαλλία, βρίσκονται στη βάση ομογενοποιημένων επανα
στατικών συμπεριφορών.
Να λοιπόν, αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για να κάνουμε
κατανοητό πως η ιδιαιτερότητα ορισμένων τομέων πρέπει να
αναγνωρίζεται, αλλά και ταυτόχρονα πως αυτή η ιδιαιτερότητα
δεν μπορεί να εκφραστεί αποτελεσματικά παρά μόνο μέσα από
μια ανασύνθεση με όρους ταξικής πάλης. Μια κάποια υπερτίμηση
των ιδιαιτεροτήτων και υποτίμησή της εξουσίας είναι χαρακτηρι
στικό ορισμένων θέσεων του κόμματος του γκέττο. Εκεί όπου
αντίθετα η σχέση τους θα έπρεπε να εκφράζεται με όρους λει
τουργικούς μέσα από ένα ολικό εμπλουτισμό της θεματικής που
έχουμε μπροστά μας και που μπορούμε να αναπτύξουμε.
Στην κρίση που μαστίζει το εργατικό κίνημα στό δεύτερο μισό
της δεκαετίας του ’50 έρχονται μερικές τοποθετήσεις που προσ
παθούν να δώσουν μια απάντηση. Ο λεγόμενος εργατισμός γεν
νιέται και διαμορφώνεται σα μια προσπάθεια πολιτικής απάντη
σης στην κρίση του εργατικού κινήματος της δεκαετίας του ’50,
κρίση που καθορίστηκε κύρια από και γύρω από το ιστορικό γε
γονός του 20ου Συνέδριου. Είναι η πρώτη φορά που οι διανοού
μενοι της αριστεράς, και όχι μόνο αυτοί, τοποθετούνται στο πρό
βλημα κατά τρόπο τόσο δραστικό. Και παρά την φρόνιμη στάση
των διαχειριστών του εργατικού κινήματος (εδώ ο τολιατισμός
έδωσε τον καλύτερο εαυτό του) η οριστική έκπτωση του συνολι
κού εκφραστή του πολιτικού προγράμματος, της Σοβιετικής
Ένωσης, γίνεται εκείνη τη στιγμή αισθητή σε όλα τα επίπεδα.
Κατόπιν έρχεται η Ουγγαρία: και αυτό επιδρά σημαντικά στη συ
νείδηση των αγωνιστών, το γεγονός δηλαδή ότι τα άρματα μάχης
εισβάλλουν στην Ουγγαρία για να τσακίσουν μια επανάσταση με
πολλά εργατικά και αριστερά χαρακτηριστικά πυροδοτεί μια σει-
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ρά απο αντιδράσεις. Στή συνέχεια η κρίση του σταλινισμού, όπου
με κρίση του σταλινισμού εννοούμε μια αρκετά διάχυτη αίσθηση
εκφυλισμού της ίδιας της θεωρίας του μαρξισμού.
Ό λ α όσα ανέφερα λοιπόν βρίσκονται στη βάση μιας συνειδητοποίησης που ωστόσο, καθώς έλεγα πριν, αρχικά αναπτύσσεται
αποκλειστικά στο εσωτερικό του παραδοσιακού εργατικού κινή
ματος. Πράγματι το ταξικό κίνημα στην Ιταλία βρίσκεται σε αδιέ
ξοδο, ένα αδιέξοδο που από τη μια πλευρά αποδείχνει την ορι
στική εξάντληση των ελπίδων της Αντίστασης και του τρόπου πο
λιτικής δράσης που ήταν δεμένος με τις εμπειρίες της Αντίστα
σης, ενώ από την άλλη δεν παρουσιάζει τίποτα το εναλλακτικό,
τίποτα που να αρχίζει να προτείνει έναν αυθεντικό δρόμο προς
τον κομμουνισμό, έστω και με τους ίδιους όρους που το εργατικό
κίνημσ παρουσίαζε το πρόγραμμά του - δηλαδή με τους όρους
ενός αυθεντικού Ιταλικού δρόμου προς το σοσιαλισμό. Βρισκό
μαστε μπροστά στο κενό. Και στην έλλειψη, τώρα πια, ιστορικής
συνέχειας αντιστοιχεί και ένα κενό προοπτικής.
Ε . Στο πολιτικό κενό εκείνης της περιόδου η μοναδική πολιτική
εμπειρία που έμοιαζε να θέτει το πρόβλημα της «επανάστασης
στην Ιταλία» ήταν εκείνη που κατευθυνόταν από τον Μοράντι.
Ποια ήταν τα ουσιαστικά στοιχεία αυτής της εμπειρίας;
Α . Στο σοσιαλιστικό κόμμα, αυτό που ονομάστηκε μοραντισμός
στάθηκε ίσως η μοναδική πολιτική δύναμη που έκανε μια πρωτό
τυπη προσπάθεια να συγκεκριμενοποιήσει τους πολιτικούς όρους
μιας επαναστατικής ανόδου. Μέσα στο μοραντισμό συνυπήρχαν
μια σειρά από στοιχεία (πολύ συγκεχυμένα αν θέλεις) ενός έντο
νου λαϊκού δημοκρατικισμού, που αποτελεί παράδοση άλλωστε
ανάμεσα στους σοσιαλιστές, ενός έντονου δημοκρατικισμού που
έτεινε να αναπτυχθεί κύρια μέσα στους μαζικούς οργανισμούς,
στις μαζικές οργανώσεις μέσα στα εργοστάσια, μαζικές οργανώ
σεις συνεταιρισμών, κ.τ.λ., γενικά μέσα στην παλιά δομή του ερ
γατικού κινήματος. Ο μοραντισμός, από το σύνολο των στοιχείων
που συγκροτούσαν το μαζικό κίνημα, επέμενε κύρια στα δημοκρατικίστικα στοιχεία.
Ε . Υπήρχε λοιπόν στο μοραντισμό μια κριτική του σταλινισμού;
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Α . Αν θέλεις, ναι. Περισσότερο όμως από κριτική, επρόκειτο για
μια επιβίωση, μια στάση που υπάρχει μέσα στο εργατικό κίνημα
και που είναι δεμένη με την ίδια τη σοσιαλιστική παράδοση σαν
τέτοια. Αναμφίβολα σε κάθε σοσιαλιστική προλεταριακή ένωση
υπάρχουν στοιχεία αντισταλινισμού· είναι ωστόσο παράδοξο αν
σκεφτείς ότι ακριβώς οι πιο πιστοί μοραντικοί είναι εκείνοι που
κατηγορήθηκαν στη συνέχεια σαν «αρματιστές». δηλαδή σαν αυ
τοί που υποστήριξαν την εισβολή των αρμάτων μάχης στην Ουγ
γαρία. Γιατί; Γιατί δίπλα στο δημοκρατικισμό υπήρχε μια δυνατή
ενωτική (μετωπική) στάση, και τα δυο στοιχεία ήταν το ίδιο έντο
να, συνιστούσαν μαζί την έννοια της ενωτικής πολεμικής: μέσα
στα μαζικά όργανα είμαστε ενωμένοι μέχρι τέλους. Τούτο το σύν
θημα, ενότητα, ήταν το μοναδικό σύνθημα που επέτρεπε να εκ
φραστεί μια δημοκρατία, αν και συχνά επρόκειτο για ένα δημα
γωγικό δημοκρατικισμό, μέσα στο εργατικό κίνημα. Μ' αυτό τον
τρόπο γινόταν η απόπειρα να επανακτηθεί η διαλεκτική του κινή
ματος που η οργάνωση του Κ.Κ. δεν παραχωρούσε στο μαζικό
κίνημα.
Από αυτή την άποψη ο μοραντισμός ήταν ένα φαινόμενο εξαι
ρετικά αμφιλεγόμενο και δεν είναι τυχαίο πως ακριβώς εκείνη
την περίοδο, μετά τον πρόωρο θάνατο του Μοράντι, οι διάφορες
μοραντικές φράξιες ξεκαθάριζαν τους λογαριασμούς τους, ενώ ο
Παντσιέρι διαγράφεται από την ηγετική μοραντική ομάδα του
σοσιαλιστικού κόμματος. Αυτή η διαγραφή επιτρέπει στον Πα
ντσιέρι να προχωρήσει σε μια πρώτη απόπειρα συνένωσης νέων
διανοουμένων και νέων εργατών που, περνώντας από το σοσιαλι
στικό κόμμα, αλλά όχι μόνο απ’ αυτό (δες για παράδειγμα το Πα
νεπιστημιακό τμήμα του Κ.Κ.Ι. στη Ρώμη), συγκροτούν μια πρώ
τη προσπάθεια ανάλυσης πάνω στα προβλήματα που έμπαιναν
εκείνη την εποχή.

II. Η κρίση της δεκαετίας του 50 στο εργατι
κό κίνημα: από τον τολιατισμό στις θέ
σεις για τον εργατικό έλεγχο
Ε . Φαίνεται πως σήμερα, όπως άλλωστε και στο παρελθόν, γίνε
ται μια προσπάθεια να υπερτονιστεί η ακαταλληλότητα των κατη
γοριών του εργατισμού, με τρόπο αρκετά τεχνικίστικο: δηλαδή εί
τε εκχνδάίζονται οι θεωρητικές του προοπτικές με εκδοχές που
φτάνουν στην καρικατούρα, είτε παρουσιάζεται σαν ένα επεισό
διο απλού θεωρητικού εξτρεμισμού που δεν έχει καμία σχέση με
τους αγώνες. Μ’ αυτό τον τρόπο έχουν ολότελα εξαφανιστεί οι
ιστορικές συντεταγμένες που σφράγισαν την εμφάνιση, την ανά
πτυξη και την κρίση αυτής της οπωσδήποτε όχι μειοψηφικής
εμπειρίας της δεκαετίας του ’60. Ποια είναι για παράδειγμα τα
προβλήματα και οι ανάγκες που γέννησαν τα «Κόκκινα Τετρά
δια»;
Α . Βρίσκω πολύ σωστό αυτό που λες. Πραγματικά ο εργατισμός
έχει παραμορφωθεί από την πολεμική που ακολούθησε, ενώ στην
πραγματικότητα από τη στιγμή της γέννησής του ξεκινάει σαν ένα
σύνολο πολιτικών θέσεων στο εσωτερικό του οργανωμένου εργα
τικού κινήματος.
Ε . Τι ήταν ο Παντσιέρι πριν από την περίοδο των «Κόκκινων Τε
τραδίων»;
Α . Ο Παντσιέρι είχε ένα παρελθόν ηγετικού στελέχους, ένα πα
ρελθόν σοσιαλιστή προπαγανδιστή στα μαζικά όργανα και στο
κόμμα. Ή ταν περιφερειακό στέλεχος στη Σικελία στην περίοδο
των καταλήψεων γης, νομίζω ότι ανήκε στην τοπική ηγεσία της
Σικελίας, στη συνέχεια ήρθε στη Ρώμη και σιγά-σιγά έγινε ο πολι-
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αστικός υπεύθυνος του κόμματος. Μετά πέρασε στον «Εργατικό
Κόσμο» όπου ανέλαβε τη διεύθυνση. Την περίοδο που βρισκόταν
στον «Εργατικό Κόσμο» προσπάθησε να κάνει μια πρώτη αναλυ
τική προσέγγιση πάνω στην Ιταλική πολιτική κατάσταση και ειδι
κότερα την καινούρια φάση της καπιταλιστικής ανάπτυξης.
Τούτη η προσπάθεια φαίνεται σαν κάτι εντελώς εξαιρετικό.
Χρειάζεται να επιμείνουμε πολύ για να καταλάβουμε γιατί το να
ξαναρχίσει κάποιος να μελετά την καπιταλιστική ανάπτυξη και
την ανάπτυξη του ταξικού αγώνα στα τέλη της δεκαετίας του ’50,
φαίνεται σαν κάτι εξαιρετικό, κάτι απίστευτο. Φυσικά αυτή θα
έπρεπε να είναι η συνηθισμένη πορεία για κάθε επαναστάτη μαρ
ξιστή, αγωνιστή. Αντίθετα όμως μια τέτοια προσπάθεια στην
πράξη σήμαινε μια σειρά από ρήξεις. Ρήξη πριν απ’ όλα με την
παράδοση του Ιταλικού μαρξισμού: δηλαδή στην Ιταλία, πέρα
από κάποιες ευχάριστες συζητήσεις που ορισμένοι παλιοί αγωνι
στές συνέχιζαν πάνω σε θεωρητικά ζητήματα (για παράδειγμα ο
Σερένι ή άλλοι αγωνιστές αυτού του είδους, πρόσωπα δηλαδή
που κατά το ήμισυ ήσαν γηραλέοι κύριοι και κατά το άλλο ήμισυ
ιστορικά πρόσωπα αυτοί οι ίδιοι), πέρα λοιπόν από αυτό δεν
υπήρχε απολύτως τίποτα.
Είναι απίστευτος ο βαθμός εκμηδένισης που ο τολιατισμός, ή η
τολιατική ερμηνεία του γκραμσισμού, είχε επιφέρει στον ιταλικό
πολιτικό προβληματισμό. Ο Μαρξ ήταν απών, απούσιαζαν ακό
μα και οι πιο στοιχειώδεις κατηγορίες του μαρξιστικού λόγου.
Ή ταν αδύνατο να γίνει κάποια συζήτηση ανάμεσα σε νέους, σο
σιαλιστές ή κομμουνιστές, με όρους διαφορετικούς από την κατά
κάποιον τρόπο ξερή επανάληψη κάποιων ελάχιστων, μικρών βι
βλίων (Ντομπ, Σουήζυ) που κυκλοφορούσαν και ζούσαν ολοκλη
ρωτικά έξω από τις συζητήσεις των μελών του κόμματος. Σήμερα,
για τους συντρόφους που ζουν τον ταξικό αγώνα, αυτά τα πράγ
ματα φαίνονται εντελώς αδιανόητα. Πώς δηλαδή είναι δυνατό να
ζεις για ολόκληρα χρόνια μέσα σε μια κομμουνιστική πολιτική
οργάνωση χωρίς να μιλάς, χωρίς να χρησιμοποιείς την μαρξική
ορολογία: ακόμα κι αυτή η ορολογία είχε εκδιώ κει από το κίνη
μα. θυμάμαι όταν γράφτηκα στο εργατικό κίνημα το ’53, η πρώτη
φορά που άκουσα να μιλούν για μαρξισμό (πέρα από την πανεπι
στημιακή μου δραστηριότητα ή κάποιους παλιούς φίλους που
γνώριζα) ήταν από ανθρώπους που είχαν φοιτήσει στην κομμάτι-
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κή σχολή στη Σοβιετική Ένωση. Μου μιλούσαν για μαρξισμό μ’
ένα τρόπο... «σου συνιστώ»..., μα ωστόσο μιλούσαν. Πέρα από
αυτό, μέσα στο κόμμα το επίπεδο άγνοιας ήταν απίστευτο. Καί
μονάχα με τον Παντσιέρι αρχίζουν και πάλι να συζητούνται αυτά
τα πράγματα, μα το σημαντικότερο είναι πως μονάχα με τον Πα
ντσιέρι αρχίζει η προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το συγκεκριμένο
πρόβλημα που έθετε η πραγματικότητα, το πρόβλημα δηλαδή της
κριτικής του μαρξισμού.
Ουσιαστικά τι συμβαίνει το ’56; Το ’56, πάνω απ’ όλα, αναγνω
ρίζεται το γεγονός πως το κομμουνιστικό και το σοσιαλιστικό
κόμμα, πέρα από την οργανωτική τους δύναμη, αποδείχνονται
ολότελα απογυμνωμένα απέναντι στην καπιταλιστική ανάπτυξη.
Αποδείχνονται εντελώς γυμνά γιατί η αστική τάξη αρχίζει για
πρώτη φορά να παρουσιάζει τη μορφή ενός ώριμου κεϋνσιανού
κράτους, τη μορφή μιας λίγο-πολύ σχεδιοποιημένης ανάπτυξης,
οπωσδήποτε σταθεροποιημένης σε σύγκριση με τους κρίσιμους
κύκλους της καπιταλιστικής ανάπτυξης: τελικά αρχίζει να διαφαίνεται εκείνη η μορφή του κράτους που σήμερα μπορούμε να
χαρακτηρίσουμε σαν υστεροκαπιταλιστική.
Η περίοδος που ξεκινά από το ’47-’48, από το τέλος της ανοι
κοδόμησης με την στενή έννοια, και φτάνει στα τελευταία χρόνια
της δεκαετίας του ’50, είναι μια περίοδος καπιταλιστικής με
ταρρύθμισης του κράτους και της οικονομίας, καπιταλιστικής με
ταρρύθμισης που εισάγει και σε μας τα χαρακτηριστικά ενός σύγ
χρονου κράτους, .ενταγμένου στην παγκόσμια αγορά, ενός κρά
τους που λειτουργεί με εντελώς εξαιρετικούς ρυθμούς ανάπτυξης,
και με φαινόμενα συναίνεσης καθώς και εξωτερικής άμβλυνσης
των ταξικών συγκρούσεων (έτσι όπως αυτές είχαν ορισθεί στην
παλιά θεματική).
Μια από τις πρώτες κριτικές που άρχιζε να εμφανίζεται εκείνη
την περίοδο ήταν πάνω στο θέμα του Νότου. Αρχίζει να γίνεται
φανερό πως το παλιό τριτοδιεθνιστικό σύνθημα «Εργάτες-αγρότες ενωμένοι» δεν είχε πια καμιά σχέση με την πραγματικότητα:
με την έννοια ότι όλη η εργατική, αγροτική, προλεταριακή πρω
τοπορία είχε σιγά-σιγά εκδιωχθεί από το νότο, και μάλιστα είχε
ήδη δημιουργήσει τις πρώτες καινούριες μορφές αντίστασης, μέ
σω της μετανάστευσης, ενάντια στην υποβάθμιση και την ανασύν
θεσή του μέσα στην εθνική και παγκόσμια αγορά για τήν οποία
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προοριζόταν ο νότος. Απ’ αυτή την άποψη η κεντρικότητα της
δράσης στα μεγάλα εργοστάσια, της δράσης στο επίπεδο της ερ
γατικής τάξης, ξαναγίνεται θέμα (πέρα από την θεματική των
συμμαχιών) και αποκτάει επείγοντα χαρακτήρα: γινόταν εντελώς
απαραίτητο να ξανατεθούν αυτά τα ζητήματα.
Από την άλλη πλευρά, σε σχέση μ’ αυτό το ζήτημα εμφανίστηκε
μια κάποια ευαισθησία ακόμα και σε μερικές τάσεις της ριζοσπα
στικής αστικής διανόησης. Για παράδειγμα υπάρχει μια ομάδα
που βγήκε το '56 από το Κομουνιστικό Κόμμα (στην πραγματικό
τητα όμως βγήκε περισσότερο από κείνο το παράξενο τέλμα όπου
ήταν βυθισμένος ο διανοούμενος του Κ.Κ.Ι. κάτω από την ηγεσία
του Τολιάττι, καλύτερα μεταξύ Τολιάττι και Αλικάτα), αυτοί λοι
πόν οι διανοούμενοι, πρώτα με το «Παρελθόν και Παρόν», και
στη συνέχεια στο περιοδικό του Φορτίνι «Διαλογισμοί» αρχίζουν
να θέτουν μια σειρά προβλήματα σημαντικά από στρατηγική
άποψη. Σκεφτείτε φυσικά το χάος, με όλες τις διαφορές που
υπήρχαν ανάμεσα στους Τζιολίττι, Μομιλιάνο, Φορτίνι! Και
όμως ήταν μια κίνηση ζωντανή.
Ε . Πιο συγκεκριμένα, τι ήταν, ο Τολιατισμός;
Α . Ο Τολιατισμός ήταν η ιδεολογία του συμβιβασμού, της σύνθε
σης με κάθε τρόπο, του συμβιβασμού με κάθε μέσο· στη βάση
μιας σκέψης που ουσιαστικά ήταν περισσότερο ο γκομπερτιανός
παρά ο γκραμσιανός ιστορικισμός. Οι λαϊκές δυνάμεις, αυτές
ήταν το υποκείμενο- ο όρος τάξη είχε ολότελα εξαφανιστεί από
την κυκλοφορία, εκτός από τις περιπτώσεις λιτανίας. Ο τολιατισμός έχει σαν αναφορά του τις λαϊκές δυνάμεις· αυτές οι λαϊκές
δυνάμεις αποτελούν τον κινητήρα της ιστορικής εξέλιξης- η σχέση
δημοκρατίας-σοσιαλισμού αντιμετωπίζεται γενικά με οργανικούς
όρους σα μια διαδικασία συνέχειας στο εσωτερικό της καπιταλι
στικής ανάπτυξης· στην πράξη επομένως ούτε οι ανταγωνισμοί
της καπιταλιστικής διαδικασίας ανάπτυξης λαμβάνονται υπόψη
συγκεκριμένα, ούτε οι δυνάμεις που αναπτύσσονται στο εσωτερι
κό του καπιταλισμού και έρχονται σε αντίθεση με τα πιο καθορι
στικά σημεία της ίδιας της ανάπτυξης αντιμετωπίζονται ποτέ.
Από την άλλη όμως σ’ ότι αφορά τον τολιατισμό θα πρέπει να
αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι βοήθησε στη διάρκεια του φασι-

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΑΤΗ ΜΑΖΑ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΤΗ

σμού να πλησιάσουν το κομμουνιστικό κίνημα μια σειρά διανοού
μενοι που είχαν διαμορφωθεί στη βάση μιας απόλυτα αστικής
κουλτούρας, περιφραγμένης, επαρχιακής, Ιταλιωτικής*. Μα πέρα
από αυτή του την προπαιδευτική, αν θέλετε, αξία, ο τολιατισμός
αντιπροσωπεύει μια ιδεολογία ξένη και εχθρική προς το εργατικό
κίνημα.
Ε . Τι σχέση έχουν με τον τολιατισμό οι θέσεις τον Μομιλιάνο, τον
οποίο ανέφερες πριν, και η αμερικάνικη κοινών ιολογ ία προς την
οποία άρχιζε να προσανατολίζεται η ιταλική κουλτούρα;
Α . Μα θα ’λεγα πως στην πραγματικότητα δεν έχουν καμιά σχέ
ση. Ό σο για την κοινωνιολογία, πρόκειται για ένα είδος άμεσου
εκσυγχρονισμού των πολιτιστικών τάσεων της μετριοπαθούς αριστεράς ή του αστικού ριζοσπαστισμού.
Ε . Μπορούμε να πούμε πως σήμερα στην Ιταλία υπάρχει μια κά
ποια επιστροφή των τεχνοκρατικών ιδεολογιών της δεκαετίας τον
'50;
Α . Δεν υπάρχει αμφιβολία. Για παράδειγμα είναι γεγονός πως
το κομμουνιστικό κόμμα (που δεν μπόρεσε ούτε στο ελάχιστο να
απορροφήσει αυτό το είδος κουλτούρας στη δεκαετία του ’50) σή
μερα το μεταβάλει σε βασικό άξονα ή τουλάχιστον σε ένα από τα
θεμελιακά στοιχεία της θεωρητικής του σύνθεσης. Αντίθετα στη
δεκαετία του ’50 τούτες οι ιδεολογίες είχαν τεθεί βίαια στο περι
θώριο της επίσημης ιδεολογίας του κόμματος.
Από' την άλλη πλευρά η κινητήρια δύναμη και το πρόγραμμα
αυτών των δυνάμεων επιμένει αποκλειστικά στον καπιταλιστικό
εκσυγχρονισμό, ενώ ταυτόχρονα κάνουν μια πρώτη θεωρητικοποίηση της κοινωνικής ανταγωνιστικότητας κι’ επομένως εντοπί
ζουν μια σειρά δυναμικών μηχανισμών ενσωμάτωσης αυτής της
ανταγωνιστικότητας· τελικά καθορίζουν το αντικείμενο πάνω στο
οποίο οφείλουν να δουλέψουν. Αυτή γενικά ήταν η κατάσταση
που βρισκόμαστε κι ενάντια σε τούτη την πραγματικότητα ο Παντσιέρι εξαπολύει με κριτικό τρόπο την πολεμική του. Το μεγαλύ’ Ιταλιώτης, από την περιοχή της α ρχαίας μεγάλης Ελλάδας, Νότιας Ιταλίας.
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τερο πρόβλημα αν θέλετε, ήταν ότι τότε έπρεπε να όημιουργηθεί
ταυτόχρονα τόσο το αντικείμενο της κριτικής όσο και να αναπτυ
χθεί η ίδια η κριτική ενάντιά του.
Στην πραγματικότητα δηλαδή επρόκειτο για την αναγνώριση
του γεγονότος ότι αυτές οι τεχνοκρατικές ιδεολογίες, στο τέλος
της δεκαετίας του ’50, παρουσίαζαν την ιταλική πραγματικότητα
πολύ καλύτερα από εκείνες του εργατικού κινήματος, και το πρό
βλημα βρισκόταν ξεκινώντας από μια ανατοποθέτηση της επανα
στατικής μαρξιστικής θεματικής, στην ταυτόχρονη κατάρριψη τό
σο της ιδεολογίας του εργατικού κινήματος όσο και αυτής της
νέας παρουσίασης της πραγματικότητας.
Ε . Αυτή η καθολική έλλειψη προβληματισμού, η έλλειψη μαρξι
στικής ανάλυσης της οικονομικής φάσης όεν ήταν ίσως και μια
συνέπεια του γεγονότος ότι το ΚΚ1 παρέμενε πιστό στην τυπική
τριτοόιεθνική ανάλυση, ανάλυση που θεωρεί αναμφισβήτητη την
ανικανότητα του καπιταλισμού να αναπτύξει τις παραγωγικές δυ
νάμεις, εκτός από την περίπτωση βιομηχανικής ανάπτυξης που εί
ναι δεμένη με την πολεμική βιομηχανία.
Το ΚΚΙ βρίσκεται επομένως σε ολόκληρη την δεκαετία του ’50
μπροστά σ ’ ένα καθολικό θεωρητικό αδιέξοδο απέναντι σε έναν
παγκόσμιο καπιταλισμό με εξαιρετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και
πολύ μακριά από την τελική του κρίση.
Α . Δίχως άλλο. Είναι όμως πραγματικά πολύ περίεργο, για πα
ράδειγμα, το πόσο αυτή η ανάλυση της κρίσης ήταν ξένη από την
ανάλυση που διέδιδε ο ιταλικός μαρξισμός. Γενικά είμαι πεπει
σμένος πως από τη μια μεριά στα κεφάλια της ηγεσίας του Κ.Κ
υπήρχε ένα είδος ανάλυσης στην ουσία της τριτοδιεθνική......
Ε . Δίπλα στην έλλειψη οικονομικής ανάλυσης της κομματικής
ηγεσίας όμως, υπήρχε, επιβίωνε η ελπίδα πως «Ο μουστάκιας θε
ναρθεί».
Α . «θε ναρθεί ο μουστάκιας», βέβαια. Είναι μια φράση που
αντικατοπτρίζει την υποκειμενικότητα των λαϊκών μαζών. Δηλα
δή περισσότερο και από την παγκόσμια οικονομική κρίση εκείνο
που αναμενόταν ήταν η πολιτική κρίση, η ικανότητα των μαζών
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για εξέγερση από τη στιγμή που θα υπήρχαν μερικές πολιτικές
συνθήκες και ούτω καθ’ εξής. Στην πραγματικότητα το θεωρητι
κό πλαίσιο κι ειδικότερα οι ορίζοντες της προοπτικής ήταν.απελ
πιστικά κενά. Το Κ.Κ.Ι. σε κείνα τα χρόνια για μερικά λαϊκά
στρώματα αντιπροσώπευε μια αναφορά σχεδόν θρησκευτική,
αντιπροσώπευε την μετενσάρκωση μιας σειράς αναγκών και αγώ
νων ενάντια στην εκμετάλλευση μέσα όμως από μια εντελώς γένι··
κολόγα προοπτική. Η κομμουνιστική πίστη κι ο αγωνιστικός χα
ρακτήρας ήταν θεμελιώδη μα τυφλά.
Ό σο αφορά δε τον τρόπο, που μιλούσαν οι κομμουνιστές ηγέ
τες, εδώ η μαρξιστική ορολογία είχε ολοκληρωτικά εξαφανιστεί
και θριάμβευε αυτό που χαρακτήρισα πριν γκομπερτιανή ιδεολο
γία της ανάπτυξης, που εξάλλου κυριαρχούσε και στην ανάλυση
της κρίσης. Αν έχετε γερά νεύρα προσπαθήστε να διαβάσετε σή
μερα τα κείμενά τους, θ α βρεθείτε μπροστά σ’ ένα εκβαρβαρισμό
του κομμουνιστικού λόγου που σπάνια συναντάει κανείς. Αστειευόμενος, αλλά όχι πολύ, και με βάση, τις λίγες εμπειρίες που
έχω από το σοσιαλισμό στον Γ' κόσμο κι από την παραμουσουλμανική σοσιαλιστική ιδεολογία, θάλεγα πως δεν διαφέρει και πο
λύ από τον Τολιατισμό!
Ε . Τι ρόλο έπαιξαν μέσα σ’ αυτό το μάλλον φτωχό θεωρητικό πε
ριβάλλον οι «θέσεις πάνω στον εργατικό έλεγχο»;Μπορούν να ειδωθούν σαν ένα,προανάκρουσμα της εμπειρίας των «Κόκκινων
Τετραδίων» ή πρέπει να θεωρηθούν σαν μια έσχατη προσπάθεια
για να ξεπεραστεί η κρίση στο κόμμα και το συνδικάτο;
Α . Έχω τις αμφιβολίες μου. Το ’53, ήταν η χρονιά της συντριβής
της FIOM (Ομοσπονδία Μετάλλου) στη ΦΙΑΤ και κοντά σ’ αυτό
υπάρχει και η ιστορία των αγώνων εκείνων των χρόνων. Είναι
μια ιστορία εργατικής άμυνας, μιας απελπισμένης αντίστασης
μπρος στην καπιταλιστική εισβολή, την καπιταλιστική επιθετικό
τητα μέσα σε συνθήκες απόλυτου κενού, έλλειψης οποιοσδήποτε
πολιτικής γραμμής από τη μεριά των οργανώσεων. Το χάσμα με
ταξύ συνδικαλιστικού και πολιτικού αγώνα γίνεται εδώ αβυσσα
λέο (από την σκοπιά των οργανώσεων)· ενώ από εργατική σκοπιά
αρχίζει, ακριβώς εκείνη τη στιγμή που ο αγώνας είναι απελπισμέ
νος και αυθόρμητος, αρχίζει να αναπτύσσεται η παρακάτω γραμ
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μή: μεταξύ διεκδικήσεων και οικονομικού και πολιτικού αγώνα
ενυπάρχει το κομβικό στοιχείο της διεκδίκησης της εξουσίας.
Οι «θέσεις πάνω στον εργατικό έλεγχο» πέρα από τις ελλείψεις
τους (αν τις ξαναδούμε σήμερα μπορούμε να βρούμε πλήθος αμ
φισβητούμενα στοιχεία καθώς και αυτοδιαχειριστικές τάσεις)
αντιπροσωπεύουν τελικά μια πέτρα στα νερά αυτού του τέλμα
τος, αλλά βέβαια μια πέτρα μόνο: Οι θέσεις πάνω στον εργατικό
έλεγχο απαντούν στην ανάγκη των νέων της εποχής, ενός κόσμου
που σήμερα βρίσκεται ανάμεσα στα 40 και τα 50, απαντούν στην
ανάγκη να βρεθεί ένα σταθερό σημείο αναφοράς για να μπορέσει
να ξαναρχίσει μια οργανωτική δουλειά, για να μπορέσει να ξαναμπεί μπρος το κίνημα. Από αυτή τη σκοπιά οι «θέσεις πάνω στον
εργατικό έλεγχο» έκφραζαν κι ένα μέρος των γραφείων μελετών
της CGIL (ΓΣΕ) της εποχής εκείνης δηλαδή τους σημερινούς με
γάλους ηγέτες των συνδικάτων.
Από την άλλη, για τους σοσιαλιστές αυτές οι θέσεις αναφέρονται
και πάλι σε ορισμένες ιδιαιτερότητες που τονίσαμε μιλώντας για
τη σκέψη του Μοράντι. Ό πω ς ξέρετε ο Μοράντι ήταν εκείνος
που πρότεινε το νόμο της θεσμοποίησης των συμβουλίων διαχείρησης (σε μια προοπτική όχι ακόμα εντελώς συνδιοικητική μα με
αρκετά ταξικά χαρακτηριστικά) συμβούλια που θα αποτελούσαν
ένα στοιχείο εργατικού ελέγχου, εργατικού ανταγωνισμού στην
ανάπτυξη. Πέρα από αυτό είμαι πεισμένος ότι οι θέσεις πάνω
στον εργατικό έλεγχο είχαν πάνω απ’ όλα μια πολιτική αξία ρή
ξης με τον τολιατισμό, ρήξη με την θεματική των συμμαχιών, θε
ματική που είχε παραλύσει το κίνημα, παίρνοντας παλιές ιδέες
και επιβάλοντάς τες βίαια πάνω στην καινούργια πραγματικότη
τα του κινήματος που έβαζε σε πρώτο πλάνο το πρόβλημα των
εργοστασίων, το πρόβλημα της ανάπτυξης του αγώνα της εργατική^ιάξης σε συνθήκες ώριμου καπιταλισμού.
Επομένως πέρα από τις θεωρητικο-πολιτικές τους ελλείψεις η
σημασία τους συνίσταται στο γεγονός ότι υποχρέωσαν τους συν
τρόφους να αρχίσουν να προβληματίζονται πάνω στην εικόνα
που η εργατική τάξη είχε για τον εαυτό της. Αποτέλεσαν ένα εί
δος καινούργιας εκκίνησης, μιας επιμονής για πρώτη φορά με
τρόπο τόσο ριζοσπαστικό, πάνω στην αναγκαιότητα επιστροφής
στην εργατική τάξη σαν Κεντρικό στοιχείο της καπιταλιστικής
ανάπτυξης και σαν κομβικό σημείο οποιοσδήποτε επαναστατικής
στρατηγικής.
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Ε . Υπάρχει δηλαδή στο Μοραντισμό του Παντσιέρι μια επιμονή,
που προαναγγέλει τον εργατισμό, πάνω στην αυτονομία της εργα
τικής τάξης σε σχέση με τις οργανώσεις;
Α . Αυτό είναι μάλλον σωστό. Όμως νομίζω, το είπα ήδη και λί
γο πριν, πως αυτή η επιμονή στην ταξική αυτονομία σημαδευόταν
στην πραγματικότητα από δημοκρατικίστικα και λαϊκίστικα στοι
χεία. Το πέρασμα στην αυτονομία της εργατικής τάξης, δηλαδή
στην έννοια που εμείς χρησιμοποιούμε σήμερα (σαν ταξική αυτο
νομία) είναι κάτι που προϋποθέτει την θεωρητικο-πολιτική δου
λειά που έγινε όλα αυτά τα χρόνια, και δεν είναι δυνατό να αναγνωσθεί (κάνοντας μια λανθασμένη γενεαλογία) ξεκινώντας απ’
τον μοραντισμό.
Είναι αλήθεια πως στον μοραντισμό υπάρχουν πολύ περισσότε
ρα διαλεκτικά και ανταγωνιστικά στοιχεία από ότι στον τολιατισμό, όπως επίσης ότι υπάρχει σ’ αυτόν μια ιδιαίτερη επιμονή στο
επίπεδο της αυτοσυγκρότησης της εργατικής τάξης σαν τάξης για
τον εαυτό της: επαναλαμβάνω όμως πως τούτη η προσοχή εκφρά
ζεται περισσότερο με όρους μιας ιδεολογίας δημοκρατίας στη βά
ση, παρά με όρους δράσης των μαζών, θ α μπορούσαμε να πούμε
πως αυτή η επιμονή στην αυτονομία του εργατικού κινήματος,
που υπάρχει στο μοραντισμό, είναι ακόμα στενά δεμένη με την
σοσιαλιστική παράδοση του ειδικευμένου εργάτη, στην ταξική
σύνθεση του ειδικευμένου εργάτη, κι γι’ αυτό και η αναφορά στα
συμβούλια διαχείρησης, στην εργατική αυτοδιαχείριση κ.τ.λ., τε
λικά δηλ. σε στοιχεία εξαιρετικής σημασίας αλλά που δεν είναι
σύγχρονα με τη δική μας εμπειρία.
Ε . Στην διεκδίκηση της εργατικής αυτοδιαχείρισης υπήρχε μια
κάποια υπονοούμενη απαίτηση γνώσης της καινούργιας οργάνω
σης της εργασιακής διαδικασίας;
Α . Δεν πιστεύω ότι τότε υπήρχε κάτι τέτοιο. Πιστεύω πως εδώ η
σημαντική καινοτομία βρίσκεται στην εισαγωγή των καινούργιων
τεχνικών της γνώσης που πρότειναν η κοινωνιολογία και η επι
στήμη της διαχείρησης. Μέχρι εδώ επιμείναμε πάνω στην πολιτι
κή σημασία της ρήξης του Παντσιέρι, τώρα μπορούμε να αρχί
σουμε να μιλάμε για την φλλη πλευρά. Αυτή η πλευρά είναι ου
σιαστικά η σχέση με την επιστήμη και πάνω απ’ όλα με το Κεφά
λαιο.

III. Στις απαρχές του εργατισμού: «Τα κόκ
κινα τετράδια»
Η σύνθεση των «Κόκκινων Τετράδιων»

Ε. Α ς έρθουμε στα «Κόκκινα Τετράδια». Να δούμε πως σχηματί
στηκε η ομάδα; Από ποιες ανάγκες ξεκίνησε αυτή η πρωτοβουλία
και ειδικότερα σε ποιες εμπειρίες αναφερόταν;
Α. Ό σον αφορά εμπειρίες ή προηγούμενα υπάρχουν ελάχιστα
που μπορούμε να αναφέρουμε. Το πρόβλημα γεννήθηκε άμεσα
από την επείγουσα ανάγκη που ένοιωθαν οι σύντροφοι, ειδικά οι
νέοι σύντροφοι να επέμβουν πέρα από την τυπική συμμετοχή τους
στο εργατικό κίνημα, να αγγίξουν την εργατική, την προλεταρια
κή πραγματικότητα. Φυσικά είχαν προηγηθεί μια σειρά από μι
κρές ομάδες που από θεωρητική και πολιτική σκοπιά είχαν εμπει
ρίες μειοψηφικών προσπαθειών μέσα στο εργατικό κίνημα, προσ
πάθειες που είχαν επεκταθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ανάμε
σα τους πραγματικά πρωτότυπη ήταν η ομάδα του Μοντάλντι ο
οποίος είχε πάρει από την Γαλλία τις απόψεις του Socialisme ou
Barbarie. Επρόκειτο για απόπειρες κριτικής του λενινισμού που
αρχικά είχαν αναπτυχθεί μεσ’ το παραδοσιακό εργατικό κίνημα,
και στη συνέχεια απέκτησαν μια ανεξάρτητη πολιτική προοπτική.
Όμως οφείλουμε να προσθέσουμε πως όλα αυτά ήταν εντελώς
δευτερεύοντα σε σχέση με κείνο που αντίθετα στάθηκε το θεμε
λιώδες στοιχείο: δηλαδή την υποκειμενική σκοπιά, μια νέα εκκί
νηση της πολιτικής πρακτικής μέσα από την έρευνα, μέσα από τη
γνώση και την παρέμβαση. Το βασικό κίνητρο ήταν εκείνο που,
αυτά τα χρόνια ο Αλκουάτι άρχιζε να ορίζει σαν συνέρευνα, δη
λαδή μια πρακτική δραστηριότητα γνώσης.
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Αρχίζουμε δηλαδή να πηγαίνουμε να δούμε πως είναι φτιαγμέ
να αυτά τα ευλογημένα τα εργοστάσια, πηγαίνουμε να δούμε πως
είναι φτιαγμένοι αυτοί οι περιβόητοι εργάτες, πως αρθρώνεται η
κυριαρχία στο εργοστάσιο, αρχίζει να κυκλοφορεί το σύνθημα η
έρευνα μαζί με τους εργάτες, έρευνα που γίνεται και στρέφεται σε
στόχους γνωστικούς και πρακτικούς, με σκοπό τον αγώνα, την
πολιτική πρωτοβουλία, ξεκινώντας από τα κάτω. Η πρωτοτυπία
συνίσταται αναμφίβολα σ’ αυτή την σύμμειξη που υπάρχει πάντα
ανάμεσα στην ερευνητική δραστηριότητα και την πρακτική δράση
του μετασχηματισμού, έστω και αν η θεωρία που παράγεται τότε
σύμφωνα μ’ αυτή τη μέθοδο είναι πολύ συγκεχυμένη. Το πρόβλη
μα της επαλήθευσης της στράτευσης μέσα από τον αγώνα και τη
γνώση, αυτό ήταν το στοιχείο που υπήρξε απόλυτα θεμελιώδες.
Ας είναι, πιστεύω πως για αυτά τα προβλήματα θα μιλήσουμε
σε άλλη ευκαιρία* εδώ αρκεί να θυμήσουμε πως τα στοιχεία που
ενώνουν την ομάδα είναι από τη μια μεριά η αναγκαιότητα ν’ α
ποδειχτεί πολιτικά η συμμετοχή μας στο κίνημα, και από την άλ
λη η αναγκαιότητα να φτάσουμε, μέσα από αυτή την ερευνητική
δραστηριότητα, σ’ ένα επανακαθορισμό των κατηγοριών, σ’ ένα
νέο ορισμό της εργατικής τάξης.
Ε . Πως συγκροτήθηκε η ομάδα που έδωσε ζωή στα «Κόκκινα Τε
τράδια»; Στη δάση ποιων αναγκών γεννήθηκε αυτή η πρωτοβου
λία;
Α . Υπήρχε λίγο απ’ όλα. Ο Παντσιέρι προτείνει μια σειρά από
υποθέσεις έρευνας: πρώτη φάση, έρευνα δίπλα στο συνδικάτο* γι'
αυτό βρίσκεις μέσα σ’ αυτή την ομάδα συνδικαλιστές, διανοούμε
νους, αγωνιστές της βάσης, εργατικά στελέχη. Από την άλλη δεν
πρέπει να ξεχνάμε πως εκείνη την περίοδο η έρευνα τείνει να
αναπτυχθεί και μέσα στο ίδιο το συνδικάτο. Είναι η στιγμή κατά
την οποία η FIOM* αρχίζει να διακυβεύει όλη την οργανωτική
και πολιτική της παράδοση, είναι η στιγμή κατά την οποία η
Ομοσπονδία Εργατών γης αρχίζει τον αγώνα πάνω στις νέες ειδι
κότητες και τα συστήματα ταξινόμησης, εισάγοντας, δια μέσου
αυτής της καινούργιας τεχνικής προσέγγισης, έντονα στοιχεία ερ* FIOM: Ομοσπονδία εργατών Μετάλλου
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γατικής ανταγωνιστικότητας. Βέβαια, όλα αυτά είναι πράγματα
που κατόπιν θα κριτικαριστούν, δίκαια από μερικές πλευρές, που
όμως αντιστοιχούν σε μια ειλικρινή προσπάθεια έρευνας, από τη
μεριά ορισμένων στρωμάτων του εργατικού κινήματος, με στόχο
το άνοιγμα κάποιας προοπτικής που να στηρίζεται στο ταξικό κί
νημα.
Ε . Αυτή η συνδικαλιστική συνιστώσα ήταν, αν θές, αναγκασμένη
να ενδιαφερθεί περισσότερο από την κομματική τέτοια, στο βαθ
μό που όφειλε να αντιμετωπίσει άμεσα τις συντελεσμένες και συντελούμενες τροποποιήσεις στο επίπεδο της παραγωγικής διαδικα
σίας για να καταφέρει στη συνέχεια να διαμορφώσει την πλατ
φόρμα, να καθορίσει τις διαπραγματεύσεις.
Α . Αυτό είναι βασικό! Σ ’ αυτή τη πρώτη φάση όλα αυτά εκτυλίσ
σονται ουσιαστικά στο Τορίνο. Στο Τορίνο διακυβεύεται η ίδια η
ύπαρξη του συνδικάτου. Είναι τα χρόνια της «ΦΙΑΤ-κάτεργου»,
τα χρόνια της βίαιης καταπίεσης των συνδικαλιστών στελεχών,
της εκδίωξής τους. Το πρόβλημα ήταν απλούστατο. Το συνδικάτο
στην πραγματικότητα δεν είχε τίποτα να υπερασπιστεί, κι αυτός
είναι ένας από τους λόγους που μπορεί να εξηγήσει την σημαντι
κή διείσδυση που είχαν επιτύχει συντρόφοι των «Κόκκινων Τε
τραδίων» στο Τορίνο σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί
οι πόρτες ήταν ανοιχτές, γιατί τα συνδικάτα είχαν ηττηθεί και
δεν κατάφερναν να αναλάβουν από την ήττα. Από την άλλη,
υπάρχει μια σκληρή αντίσταση μεσ’ το εργοστάσιο, αλλά στη
πραγματικότητα καμμιά προοπτική, καμμιά δυνατότητα αγώνα.

Ε. Πως ήταν συγκροτημένη η σύνταξη των «Τετραδίων» από δια
νοούμενους, κοινωνιολόγους, συνδικαλιστές, μέλη των κομμάτων;
Α . Ή ταν οι νέοι, νέοι που ουσιαστικά αποχωρούν από τις νεολαιίστικες οργανώσεις των κομμάτων, τόσο του ΣΚΙ όσο και του
ΚΚΙ, κατόπιν είναι οι «Ρωμάνοι» δηλ. ένα σημαντικό κομμάτι της
πανεπιστημιακής οργάνωσης του ΚΚΙ στη Ρώμη, που συμμετέ
χουν σ’ αυτή τη δουλειά, τέλος υπάρχουν και κάποιες τροτσκιστικές διεισδύσεις αλλά εντελώς ασήμαντες. Αυτή ήταν η σύνθεση
της ομάδας και τίποτα περισσότερο.
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Ε . Η δική σου συμμετοχή ήταν σε προσωπικό επίπεδο ή ήσουν
αννδεδεμένος με κάποια συγκεκριμένη πραγματικότητα;
Α . Εγώ σε μια πρώτη φάση συμμετείχα ουσιαστικά σε προσωπι
κό επίπεδο, όμως σιγά-σιγά δημιούργησα και στην περιοχή της
Βενετίας μια ομάδα γύρω από τα «Κόκκινα Τετράδια» που αρχι
κά βρισκόταν δεμένη με το σοσιαλιστικό πολιτιστικό κέντρο της
Πάντοβα και κατόπιν με μια εφημερίδα που έβγαινε στη Πάντοβα, το «Progresso Veneto». Κατόπιν, σιγά-σιγά, γίναμε ανεξάρ
τητοι. Αυτή η πορεία είναι η αγωνιστική μας ιστορία εκείνης της
περιόδου, όσο δηλαδή προχωρούσαμε στη σύσφιξη πραγματικών
σχέσεων με ομάδες εργατών τόσο προχωρούσε και η δημιουργία
μιας εξωτερικής οργάνωσης ολοκληρωτικά ανεξάρτητης από τις
δομές του υπάρχοντος τότε εργατικού κινήματος.
Ό σο αφορά το Τορίνο η έρευνα γινόταν ουσιαστικά πάνω σε
τρεις τομείς: του αυτοκίνητου, της Olivetti Ivrea και της Valdisusa
σε αγώνες που αρχίζουν ακριβώς εκείνη της περίοδο. Είναι η πε
ρίοδος της πρώτης μεγάλης αναδιάρθρωσης του υφαντσυργικού
τομέα- στη Valdisusa γίνονται αγώνες με πολύ ενδιαφέροντα χα
ρακτηριστικά: Η πρώτη εξάπλωση αυθόρμητων εργατικών συ
μπεριφορών, δυναμισμός και κινητικότητα των αγώνων, στοιχεία
δηλαδή εξαιρετικά ενδιαφέροντα άν και συχνά δεμένα με την
ιδιαίτερη παράδοση αυτού του κλάδου. Πάντως είναι οι πρώτες
ενδείξεις για τους αγώνες που θ’ ακολουθήσουν.
Έχουμε τότε την συμμετοχή στην απεργία των μεταλεργατών
την νύχτα των Χριστουγέννων του ’59, έχουμε τη δουλειά μιας
ομαδούλας συντρόφων στο Μιλάνο που αρχίζουν να μελετούν και
να κινούνται στη Marelli και στη Pirelli κτλ.. Τελικά μέσα σε δυο
χρόνια, μεταξύ του ’58 και του ’61, γίνεται αυτό το είδος της μα
κρόχρονης δουλειάς δηλαδή η μελέτη και ανάλυση των εργοστα
σίων ώστε να γνωρίσουμε πως ήταν φτιαγμένα, ποιοι βρισκόταν
μέσα, για να έρθουμε σε επαφή με εργάτες, μια επαφή που να μην
είναι επανάληψη εκείνης, της εντελώς τελετουργικής ζωής του
κομματικού πυρήνα (χωρίς βέβαια να υποτιμήσουμε το γεγονός
πως συχνά μπαίναμε μέσα στους πυρήνες του κόμματος για να
γνωρίσουμε τους συντρόφους, για να πάρουμε περισσότερες πλη
ροφορίες για τους αγώνες κτλ.), λοιπόν όλα αυτά εξαπλώνονται
πολύ πλατειά μέσα σε δυο χρόνια, τόσο πλατύτερα όσο αρχίζουμε
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να διαμορφώνουμε μερικές υποθέσεις εργασίας. Πάνω σ’ αυτές
θα αρχίσουμε τώρα να μιλάμε.
Αλλά προηγουμένως πρέπει να θυμήσουμε ένα άλλο πολύ ση
μαντικό γεγονός, που είναι ο Ιούλης του ’60, δηλαδή η εξέγερση
των εργατών της Γένοβα ενάντια στους φασίστες, αγώνας που
αποκαλύπτει μαζί με το υπόλοιπο κίνημα που ξέσπασε σ’ όλη τη
Ιταλία ενάντια στη κυβέρνηση Ταμπρόνι την ύπαρξη ενός δυναμι
κού σε μαζικό επίπεδο, πράγμα που αποτελεί ένα κίνητρο, ένα
κέντρισμα στη θέληση των συντρόφων για έρευνα και οργάνωση.
Το ’60, κατά την άποψη μου έχει μια ξεχωριστή σπουδαιότητα:
Για πολλούς συντρόφους και για μένα τον ίδιο ήταν η πρώτη φο
ρά που βρισκόμασταν μέσα σ’ ένα μαζικό κίνημα με καθορισμένες
λειτουργίες, η πρώτη φορά που μπορούσαμε να μετρήσουμε τη
φοβερή δυνατότητα μετατροπής του συσχετισμού δυνάμεων δια
μέσου της βίας των εργατικών και προλεταριακών συμπεριφο
ρών.
Αυτό είναι λοιπόν το κλίμα μέσα στο οποίο γεννιούνται τα
«Κόκκινα Τετράδια» κλίμα που χαρακτηρίζεται επίσης από μια
δίψα για γνώση. Καθώς επίσης και για στράτευση, πράγμα που
έχω ήδη αναφέρει, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε κι αυτή την
εξίσου σημαντική πλευρά.
Ε . Ποια ήταν η στάση των κομμάτων απέναντι στα «Κόκκινα Τε
τράδια»;
Α . Τα βλέπουν με αλαζονεία, συμπάθεια και καχυποψία. Η αλα
ζονεία είναι το βασικό στοιχείο «μα τι θέλετε να καταφέρουν αυ
τά τα μυξιάρικα». Βέβαια, υπάρχει και ο Παντσιέρι! Εξάλλου,
εκείνη την περίοδο, ο διανοούμενος του κόμματος ένοιωθε ένα εί
δος κόμπλεξ που ήταν συχνά ισχυρότατο. Το μισθωτό στέλεχος
αντιμετώπιζε το διανοούμενο με κάποιο φόβο και με κάποια «εργατίστικη» περιφρόνηση (παλαιού τύπου). Ό πω ς και νάχει, τού
τη η αλαζονεία με υποψία ή με συμπάθεια διατηρείται αναλοίωτη
μέχρι τις συγκρούσεις της Piazza Statuto (Πλατείας Statuto).
Ε . Ποιο ήταν το νόημα που έδωσε το επίσημο εργατικό κίνημα σ ’
αυτούς τους αγώνες;
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Α . Στο εργατικό κίνημα δεν προτείνουν τίποτα περισσότερο από
μια επιθετική ανάκαμψη μέσα στα πλαίσια της μεγάλης με
ταρρύθμισης του κράτους που έμελε να αντιπροσωπεύσει η κεντρο-αριστερά. Το "σύνθημα ήταν: «Ήρθε η ώρα των σοσιαλι
στών, οι σοσιαλιστές στη κυβέρνηση». Το ΚΚΙ ουσιαστικά προω
θεί και υποστηρίζει αυτή την επιδίωξη των σοσιαλιστών. Εκείνο
πάντως που πρέπει οπωσδήποτε να υπογραμμίσουμε είναι πως
αυτοί οι αγώνες δεν είχαν οργανωθεί από το κόμμα ή τα κόμματα
με στόχο την αλλαγή της κυβέρνησης, είναι αγώνες που εκ των
υστέρων χρησιμοποιούνται γι’ αυτό το σκοπό, η ρίζα τους όμως
είναι αυτόνομη έστω κι αν προωθούνται από μερικά κομμάτια
του ΚΚ, και ειδικά τα γεγονότα του Ιούλη του ’60. Το Κ.Κ.Ι.
όμως, το μόνο πράγμα που θέλει είναι να μπλοκάρει τούτες τις
αγωνιστικές πρωτοβουλίες.
Να και κάτι ακόμα που αξίζει να θυμηθούμε: για μας πρακτικά
στα τέλη της δεκαετίας του ’50 η άποψη μας πάνω στο επίσημο
εργατικό κίνημα, είναι ήδη μια άποψη τελειωτική. Η περίοδος
δηλαδή 56-58 μας επιτρέπει να καταλήξουμε όχι μόνο σε σχέση με
το τι είχε συμβεί στη Ρωσία, όχι μόνο σε σχέση με το τι είχε συμ
βεί στο διεθνές εργατικό κίνημα, μα πάνω από όλα, βλέποντας το
ρόλο των συνδικάτων στα εργοστάσια, βλέποντας το ρόλο των
πολιτικών δυνάμεων μπρος σ’ ένα φαινόμενο όπως εκείνο του
Ιούλη του 60, να καταλήξουμε σε μια οριστική άποψη σχετικά με
το ΚΚΙ. Η θέση μας δηλαδή είναι: δεν υπάρχει πια τίποτα να κά
νουμε. Μια θέση που ίσως εν μέρει ήταν συνέπεια μιας επίδρασης
της παραδοσιακής κομμουνιστικής αριστεράς, αλλά όμως είχε
επαληθευτεί και μέσα στην πράξη. Δεν υπάρχει πια τίποτα να κά
νουμε εκεί μέσα: το κόμμα είναι ολοκληρωτικά γραφειοκρατικοποιημένο, το συνδικάτο είναι ολοκληρωτικά γραφειοκρατικοποιημένο, οι προτάσεις ανανέωσης που προωθούν μερικοί είναι
προτάσεις που περιέχουν έναν ελειπή ορισμό του εργατικού κινή
ματος. 'Οχι, σε τούτο το επίπεδο δεν υπάρχει πια καμμιά ελπίδα.
Ε . Ήάη στο ττρώτο τεύχος των «Κόκκινων Τετραδίων» φιγουράρουν τρεις διαστάσεις έρευνας που θα συγκροτήσουν, θα λέγαμε,
την θεωρητική κατεύθυνση του εργατισμού: η μελέτη του Κεφάλαιου, η ανάλυση της καινούργιας ταξικής σύνθεσης, και η κριτι
κή των ιδεολογιών του νεοκαπιταλισμού. Τι σημαίνουν αυτές οι
τρεις διαστάσεις;
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Αρχίζουμε να ξαναδιαβάζουμε το κεφάλαιο* οι
νέες κατηγορίες της στρατευμένης μαρξιστικής
έρευνας.
Α. Λοιπόν, εδώ μπαίνουμε στην ουσία του ζητήματος. Η μελέτη
του Κεφάλαιον γίνεται το θεμελιώδες πρόβλημα, γίνεται η ουσία
της καινούργιας μεθόδου που αρχίζει να χρησιμοποιείται. Η με
λέτη του Κεφάλαιον στην αρχή είναι ουσιαστικά η μελέτη του 1ου
βιβλίου του Κεφάλαιον, και ειδικώτερα του κεφάλαιου πάνω στις
μηχανές, πάνω στη βαριά βιομηχανία. Η βασική θέση που δια
μορφώνεται είναι πως ήδη βρισκόμαστε στη φάση που ο Μαρξ εί
χε χαρακτηρίσει σαν φάση της βαριάς βιομηχανίας και πως ξεκι
νώντας απ’ αυτή τη γενική διαπίστωση το πρόβλημα είναι να δημιουργηθούν εκείνες οι κατηγορίες επέμβασης και αγώνα που
αντιστοιχούν σ’ αυτή τη διαπίστωση. Από αυτή τη σκοπιά η μελέ
τη του Κεφάλαιον γίνεται η μέθοδος, γίνεται το θεμελιώδες μεθο
δολογικό όπλο της συνέρευνας.
Αρχίζουμε να βλέπουμε με ακρίβεια αν αυτές οι μαρξιανές κα
τηγορίες μπορούν να ξαναζωντανέψουν μέσα από την πολιτική
πρακτική, αν αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο επίπεδο της καπι
ταλιστικής ανάπτυξης, αν επιτρέπουν την ανάλυση της εκμετάλευσης με κατάλληλους όρους. Τελικά πιστεύω πως αυτή η εργα
σία είχε μια θεμελιώδη σημασία. Ποια είναι η ανακάλυψη που
βρίσκεται στη βάση της; Πως το «Κεφάλαιο», και γενικώτερα τα
έργα του Μαρξ, είναι έργα που αντιπροσωπεύουν την εργατική
οπτική. Δηλαδή, ότι το «Κεφάλαιο» δεν είναι ένα κάποιο βιβλίο
που περιέχει μια αντικειμενική θεωρία της καπιταλιστικής ανά
πτυξης αλλά η επιστήμη του ταξικού ανταγωνισμού, ανταγωνι
σμού που διαπερνά όλα τα στάδια της καπιταλιστικής ανάπτυ
ξης. Μ’ άλλα λόγια αν θέλουμε να εντοπίσουμε το θεμελιώδες
κύτταρο του συγκεκριμένου καπιταλιστικού ιστορικού σχηματι
σμού δεν έχουμε παρά να ερευνήσουμε τον ανταγωνισμό που βρί
σκεται στη βάση της αστικής κοινωνίας, της κοινωνίας του κεφάλαιου.
Μα τούτο δω δεν αρκεί, το πρόβλημα είναι ότι οι ίδιες οι κατη
γορίες του κεφάλαιου ζουν αυτοπρόσωπα την εκμεταλλευτική
σχέση στο βαθμό που τούτη η εκμεταλλευτική σχέση αντιμετωπί
ζεται από ταξική σκοπιά, από τη σκοπιά των υποκειμένων επο-
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μένως οι κατηγορίες του χεφάλαιου στον ίδιο βαθμό που εξηγούν
την καπιταλιστική ανάπτυξη, εξηγούν και την βίαιη σύνθεση ενός
αγώνα που παραμένει πάντα ανοιχτός.
Το να αρχίσεις να ανακαλύπτης μέσα στη καπιταλιστική ανά
πτυξη και πάνω απ’ όλα μέσα στο μοντέρνο εργοστάσιο, τη σχέση
κυριαρχίας που αρθρώνεται σε σχέση εργασίας, το να αρχίσεις να
ανακαλύπτεις τον αγώνα σαν μόνιμο, σαν θεμελιώδες στοιχείο
της ανάπτυξης της διαδικασίας της παραγωγής και ειδικώτερα
της εργασιακής διαδικασίας αυτό προκάλεσε ένα ξέφρενο ενθου
σιασμό που συνεπήρε τους συντρόφους. Ανακαλύπτεις, πως αυτά
τα εργοστάσια, στα οποία έμοιαζε να μην κουνιέται φύλλο είναι
χώροι που ζουν μια βαθύτατη και μόνιμη σύγκρουση που καταστέλεται διαρκώς από το κεφάλαιο, κι ότι το πρόβλημα δεν ήταν
με κανένα τρόπο, όπως έλεγαν εκείνη την περίοδο όλες οι ιδεολο
γίες της μόδας η ενσωμάτωση της εργατικής τάξης: αυτή η εργατι
κή τάξη ήταν απλούστατα υποταγμένη και κυριαρχούμενη με
μορφές εξαιρετικά βίαιης καταστολής, μορφές,(και εδώ είναι το
δεύτερο βασικό σημείο) που δεν ήσαν ξένες από την εργασιακή
διαδικασία αλλά ολοκληρωτικά ενσωματωμένες στη ίδια την δια
δικασία της παραγωγής.
Δεν είναι δυνατόν να διαχωρίσεις την κυριαρχία από την δια
δικασία αξιοποίησης, κυριαρχία και διαδικασία αξιοποίησης
αποτελούν ένα και το αυτό. Η βία δεν ήταν τίποτε άλλο παρά βία
της καπιταλιστικής σχέσης παραγωγής· αλλά ταυτόχρονα ανακα
λύπταμε και την αντίσταση μέσα στην ίδια την αλυσσίδα επεξερ
γασίας, εκεί όπου κάθε μια κίνηση της παραγωγής ήταν κίνηση
επιβλημένη από την μηχανή, από το σύνολο των στοιχείων κυ
ριαρχίας που συγκροτούσαν την ίδια τη θέση του εργάτη μέσα
στο εργοστάσιο.
Η μέθοδος επομένως ήταν η ακόλουθη: ανακάλυψη της πραγ
ματικότητας της καπιταλιστικής σύνθεσης μέσα από την ανα
γκαιότητα της εργατικής αντίστασης· ο αγώνας ήταν αυτός που
άρχιζε να μας αποκαλύπτει την αντικειμενική δομή του κεφάλαιου, επειδή μόνο ο αγώνας, όλες εκείνες δηλαδη οι στιγμές της
απόρριψης, της εξέγερσης, του σαμποτάζ, αποκάλυπταν κάθε
φορά πως ήταν οργανωμένη η εξουσία του κεφαλαίου στο εργο
στάσιο.
Η μελέτη του Κεφάλαιον, η μελέτη γενικά του μαρξιανού έργου
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μ’ αυτούς τους όρους, γινόταν, όπως καταλαβαίνετε, ένα φοβερό
όπλο για την ερμηνεία των γεγονότων. Πιστεύω, για παράδειγμα,
πως οι αναλύσεις του Αλκουάτι εκείνα τα χρόνια υπήρξαν ανα
λύσεις όπου η πληρότητα και η εγκυρότητα αυτής της μεθόδου
εκφράστηκαν με παραδειγματικό τρόπο.
Μα το πράγμα δεν σταματά εδώ. Δηλαδή δεν πρόκειται απλά
για την ανακάλυψη αυτού του πρωταρχικού πυρήνα, αλλά πάνω
απ’ όλα για την κατανόηση του δυναμισμού της βιομηχανικής ορ
γάνωσης και του πιθανού ρεφορμισμού του εργατικού κινήματος.
Από αυτή τη σκοπιά η πρώτη ανακάλυψη είναι πως η ίδια η δια
δικασία τελειοποίησης του παραγωγικού μηχανισμού που ζητάει
ασταμάτητα το αφεντικό από τη μια πλευρά και κριτικάρεται,
καταγγέλεται και τελικά προωθείται από τον ίδιο το ρεφορμισμό
από την άλλη, είναι δυο όψεις του ίδιου νομίσματος, δυο όψεις
που βαθαίνουν αδιάκοπα τη σχέση εκμετάλλευσης του εργάτη.
Σε κείνη την περίοδο όλοι εμείς αρχίσαμε να μελετάμε ποια εί
ναι η ζωή ενός συστήματος καπιταλιστικού εργοστάσιου, δηλαδή
ενός συστήματος θεμελιωμένου εξολοκλήρου στην αδιάκοπη ανα
διάρθρωση της παραγωγής. Ωραία, αυτή η συνεχής αναδιάρθρω
ση της παραγωγής φανερωνόταν απόλυτα τέτοια που μας την
έδειχνε το Κεφάλαιο δηλαδή μια διαρκής και συστηματική διαδι
κασία βαθαίματος της εκμετάλευσης. Φυσικά όταν ξεκινάς από
τούτη τη σκοπιά εξαφανίζονται όλες οι ιδεολογίες που μπορεί
κανείς να φανταστεί και ειδικώτερα χτυπιέται σε βάθος ο εργατι
κός ρεφορμισμός. Ένας ρεφορμισμός του οποίου αμέσως αναι
ρείται η αξιοπιστία στο επίπεδο μιας μεταρρύθμισης της δομής
της παραγωγής, έτσι όπως αναιρείται κι’ οποιαδήποτε πιθανότη
τα Εναλλακτικής λύσης σ’ αυτό το επίπεδο. Το τρίτο στοιχείο της
ανάλυσης ήταν η άμεση ανάδυση της σχέσης εργοστάσιο-κοινω
νία. Μ’ άλλα λόγια αυτός ο θεμελιώδης πυρήνας που εντοπίζεται
στην εκμετάλλευση ξεκινώντας από την παραγωγική διαδικασία,
αναγνωρίζεται κατόπιν στο κόσμο της εργατικής αναπαραγωγής.
Πρέπει να θυμάται κανείς ότι πρόκειται για την εποχή που αρ
χίζουν τα πρώτα γιγάντια μεταναστευτικά κύματα από το νότο
προς τις μεγάλες πόλεις του βορρά, είναι τα χρόνια που γίνεται
προσπάθεια να παρουσιαστεί το καθεστώς του εργοστάσιου σαν
το βασικό αξιοποιητικό στοιχείο ολόκληρης της κοινωνίας. Είναι
τα χρόνια που η αστική ιδεολογία σκοπεύει στην αναδιοργάνωση
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της κοινωνίας με τους όρους του εργοστάσιου, μια αναδιοργάνω
ση λειτουργική με το εργοστάσιο. Γίνεται μια τεράστια προπα
γάνδα γι’ αυτό. .Εμείς τα αντιστρέφουμε όλα αυτά και αρχίζουμε
να εντοπίζουμε μια σειρά διασυνδέσεων που καθορίζουν τη σχέ
ση εργοστάσιο-κοινωνία κατά τρόπο ακριβή.
Ε . Νομίζω πως η σχέση εργοστάσιο-κοινωνία έτσι όπως θεωρητι
κοποιήθηκε από τα «Κόκκινα Τετράδια», έγινε, ήδη από τότε,
αντικείμενο πολεμικής: υπήρχαν εκείνοι, όπως ο Αλμπέρτο Μινούτσι που θεωρούσαν την καινούργια οργάνωση της εργασίας
στο εργοστάσιο σαν απελευθέρωση από την ηλιθιότητα του επαγ
γέλματος. Αλλά και εκείνοι που την θεωρούσαν σαν ένα πω ανε
πτυγμένο επίπεδο εκμετάλευσης της εργατικής δύναμης αρνιόντουσαν κατηγορηματικά την πολιτική κεντρικότητα του εργο
στάσιου και ιδιαίτερα τη θέση των Κόκκινων Τετράδιων σύμφω
να με την οποία ο αγώνας για τους μισθούς ήταν άμεσα πολιτι
κός. Τι έχεις να πεις για τις κατηγορίες της «εργοστασιομανίας»
και του οικονομισμού που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τον τρό
πο που τα «Κόκκινα Τετράδια» έβλεπαν τη σχέση εργοστάσιο-κοινωνία;
Α . Λοιπόν. Συμφωνώ πως η «εργοστασιομανία» ήταν κάτι το
υπαρκτό και είχε ιδιαίτερο βάρος στη πρώτη φάση των Κ.Τ,
όμως, δεδομένης της χρονικής απόστασης, πιστεύω πως αξίζει
τον κόπο να την υπερασπιστώ σαν θεμελιώδη μεθοδολογική σκο
πιά που, σ’ εκείνη τη φάση, βοήθησε στην δημιουργία ενός οργα
νικού πλαίσιου στρατηγικής προοπτικής καθώς και στην επισή
μανση του βασικού αντίπαλου. Στη πραγματικότητα το μεγαλύτε
ρο πρόβλημα των συντρόφων των Κ.Τ και γενικότερα των μη ρεβιζιονιστών αγωνιστών σε κείνη τη φάση ήταν η οικοδόμηση μιας
οπτικής που να αντιπαρατίθεται στο ιδεολογικό προϋπάρχον συνοθύλευμα. Από αυτή τη σκοπιά αυτός ο εργατικισμός μπορεί νάχει όλα τα ελαττώματα που μπορούμε να φανταστούμε, όμως σε
κείνη τη φάση αποδείχνεται ένα θεμελιώδες εργαλείο. Αποτέλεσε
την υπερβολή μιας ορθής οπτικής, που αν υπερτονιστεί μπορεί να
αποδειχτεί λανθασμένη, όμως, σε κείνη τη φάση, αναμφίβολα,
λειτουργούσε. Λειτουργούσε γιατί πέρα από το ότι είναι ένα απο
τελεσματικό μεθοδολογικό εργαλείο είχε την ικανότητα να εντο-
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πίζει μερικά κεντρικά σημεία του ανταγωνισμού, ή ακόμα καλύ
τερα να παλινορθώνει τον θεμελιώδη ανταγωνισμό.
Ο εργατικισμός λοιπόν είναι κάθε άλλο παρά ένα ακατάλληλο
μεθοδολογικό εργαλείο, κάθε άλλο παρά ένα εργαλείο κοινότυπο.
Εξάλλου γύρω από την θεματική εργοστασιο-κοινωνία άρχιζε να
σχηματίζεται μια τάση που στο τέλος θα κατέληγε, (όλη η δική
μας ιστορία το αποδείχνει) σε πολύ πιο γόνιμα και προωθημένα
αποτελέσματα από πολλές άλλες θέσεις που υποστηρίχτηκαν τό
τε. Επομένως, εργατικισμός ναι, όρια του σύμφωνοι, όμως,ταυ
τόχρονα και προβολή του, υπεράσπιση εκείνου του θεμελιώδους
μεθοδολογικού εργαλείου, υπεράσπιση της γονιμότητας του για
την παρα πέρα ανάπτυξη της ανάλυσης.
Τα Κ.Τ απετέλεσαν αναμφισβήτητα μια εμπειρία που έχει όλα
τα χαρακτηριστικά της πρωτοπορίας, κι όπως σ’ όλες τις προδρομικές εμπειρίες η έννοια της ολότητας είναι λίγο μακρυνή. Είναι
όμως γελοίο να καταγγέλουμε αυτή την έλλειψη. Ό ταν δούμε
ποια ήταν η θέση του εργατικού κινήματος τότε, αντιλαμβανόμα
στε πόσο κενή, πόσο αδιάφορη ήταν η έννοια της ολότητας. Το
γεγονός ότι τα Κόκκινα Τετράδια έθεσαν αυτή την ιδιαιτερότητα
του εργοστάσιου σαν αποφασιστικό σημείο επιλογής, σαν σημείο
τομής για όλη την πολιτική μεθοδολογία, αυτό υπήρξε το μεγα
λείο τους.
Βέβαια στη συνέχεια είναι φανερό πως το πρόβλημα είναι η
επέκταση της ανάλυσης και πέρα από τη σκοπιά του εργοστά
σιου. Εδώ ξαναγυρίζουμε λοιπόν σ’ αυτά που αναφέραμε προη
γούμενα για την εργατική φύση ακόμα και του κοινωνικού εργά
τη, πάνω στη φύση του που είναι και εργοστασιακή σε μια κοινω
νία θεμελιωμένη πάνω στην ταξική ιδιαιτερότητα. Το πρόβλημα
επομένως είναι να διευρύνουμε την σκοπιά του εργοστάσιου, να
κατορθώσουμε να την αρθρώσουμε, να τήν κάνουμε διαλεκτική
και να μην ξεχνάμε ποτέ το θεμελιώδες χαρακτηριστικό της: ότι
αποτελεί το θεμέλιο του ανταγωνισμού. Τούτη η επιβεβαίωση του
«εργατικισμού» είναι η απαραίτητη προπαίδεια για οποιαδήποτε
μαρξιστική θέση ταξικής πάλης, βέβαια μέσα στο εργοστάσιο αλ
λά και σε ολόκληρη την κοινωνία. Η σχέση εργοστάσιό-κοινωνία
από τούτη τη σκοπιά αποτελεί μια υπόθεση εργασίας που μέσα
από την κατανόηση των κοινωνικών μηχανισμών εκμετάλευσης
μας επιτρέπει να ξεπεράσουμε (και εδώ βρίσκεται η ιδιαιτερότη-

96

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΑΤΗ ΜΑΖΑ ΣΤΟΝ KQ1NQNIKO ΕΡΓΑΤΗ

τα της «εργοστασιομανίας» των Κ.Τ) το συνοθύλευμα της τολιατιανής προσέγγισης, της γκραμσιανής τοποθέτησης και ούτω κα
θεξής. Και όσο δεν ξεπερνάμε μια τέτοια τοποθέτηση ας πάψουμε
να κάνουμε κριτική στην δήθεν «εργοστασιομανία». Η πολεμική
ενάντια της θα μπορούσε να γίνει μόνο από μια περισσότερο ώρι
μη και συνολική αντίληψη της σχέσης εργοστάσιο-κοινωνία, και
της ταξικής σύνθεσης που αποτελεί συνέπεια αυτής της σχέσης.
Ε . Σύμφωνα με το επίσημο εργατικό κίνημα η ταύτιση σχέσεων
παραγωγής και κοινωνικών σχέσεων στην ανάλυση της σχέσης εργοστάσιο-κοινωνία οδηγούσε τα Κ. Τ στο να παραβλέπουν το πρό
βλημα των συμμαχιών. Εσύ προσωπικά τι πιστεύεις γι’ αυτό;
Α . Πιστεύω πως πράγματι πάνω σ’ αυτά τα ζητήματα υπήρξαν
πολλές παρεξηγήσεις. Ειδικά όσον αφορά τον «εργατικισμό».
Κοίτα, στην πραγματικότητα, εκείνοι ακριβώς οι σύντροφοι που
ήσαν οι περισσότερο προσκολημένοι στο εργοστάσιο ήσαν κι
εκείνοι που είχαν την πιο πλατειά αντίληψη της εργατικής φιγού
ρας, μιας φιγούρας ειδωμένης ήδη από τότε (αυτό φαίνεται κα
θαρά από τις αναλύσεις αυτών των συντρόφων κι από τον τρόπο
που αντιμετώπιζαν τα προβλήματα της συνέρευνας) σαν το κρίσι
μο σημείο της σχέσης παραγωγή-αναπαραγωγή. Το γεγονός βέ
βαια ότι είμασταν αναγκασμένοι να επεμβαίνουμε αποκλειστικά
στο εργοστάσιο, απ’ τη στιγμή που δεν υπήρχε η δυνατότητα άλ
λης επιλογής, επηρέαζε το χαρακτήρα της έρευνας οδηγώντας την
συχνά σε μια εμπειρία που έμοιαζε λίγο εργαστηριακή. Ωραία,
όλα αυτά συχνά καθόριζαν μια τοποθέτηση ελλειπή που όμως
πρόσφερε μια ανταμοιβή με τον πλούτο μερικών αποτελεσμάτων.
Ας έρθουμε τώρα στις συμμαχίες: το πρόβλημα των συμμαχιών
ήταν ακριβώς εκείνο ενάντια στο οποίο παλεύαμε, γιαυτό είναι
ανώφελο να μας κατηγορούν ότι το ξεχνούσαμε! Στην πραγματι
κότητα κανείς μας δεν το ξεχνούσε, απλούστατα πιστεύαμε πως η
θεματική των συμμαχιών αποτελούσε το πιο ολέθριο ίσως ιδεολο
γικό στοιχείο που έχει ποτέ θέσει το εργατικό κίνημα: ουσιαστικά
χρησίμευε στην άρνηση της ιδιαιτερότητας του εργοστάσιου, της
εργατικής εκμετάλευσης σαν το βασικό κύτταρο της αστικής εκμετάλευσης, της καπιταλιστικής εκμετάλευσης όλης της κοινωνίας.
Επομένως το πρόβλημα των συμμαχιών είναι ένα πρόβλημα που.
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έτσι όπως έμπαινε τότε (με διεθνιστικούς και τολιατιανούς
όρους), έμπαινε για μας τόσο έντονα ώστε αποτελούσε ένα από
τα θεμελιώδη σημεία ρήξης με το επίσημο εργατικό κίνημα. Με τι
θα αντικαταστήσουμε τις συμμαχίες; Η εργατική τάξη δεν θα κά
νει την επαντάσταση από μόνη της!! κτλ. κτλ., αυτού του είδους
ήταν οι θρασείς ερωτήσεις που συνεχώς μας έκαναν αλλά εμείς
απαντούσαμε πάντοτε πολύ καθαρά.
Και εδώ είναι πραγματικά που αναδύεται η θεματική της ταξι
κής ανασύνθεσης. Δηλαδή, αν είναι αλήθεια πως το εργοστάσιο
γίνεται κοινωνία, αν είναι αλήθεια δηλαδή πως η καπιταλιστική
παραγωγή υποτάσσει, ενσωματώνει σε αυξανόμενο βαθμό όλες
τις κοινωνικές υποδομές για να τις μετατρέψει σε στοιχεία της
παραγωγικής διαδικασίας, ωραία αν όλα αυτά είναι αλήθεια,
πρέπει τότε να ισχύει και η αντίστοιχη ανταγωνιστική υπόθεση,
ότι δηλαδή ο εργατικός χαρακτήρας αυτής της σχέσης μ’ άλλα λό
για η επέκταση της εργατικής κοινότητας διαμέσου αυτής της σει
ράς σχέσεων σ’ αυτό το σημείο πρέπει να επαληθευτεί. Και επα
ληθεύεται ακριβώς σαν στοιχείο ανταγωνιστικό, σύμφωνα με κεί
νες τις διαδικασίες που σιγά-σιγά γνωρίζουμε και που σήμερα
πια μας έχουν φανερώσει από πρακτική σκοπιά την διαμόρφωση
του κοινωνικού εργάτη.
Αυτή λοιπόν η καινούργια φιγούρα έρχεται σαν το άμεσο απο
τέλεσμα μιας μεθόδου ανάλυσης και της πολεμικής ενάντια στη
θεματική των συμμαχιών. Από την άλλη, σήμερα, αυτές οι περί
φημες συμμαχίες έχουν χάσεί, αν θέλει και ο θεός ακόμα και κεί
να τα υπολείματα ταξικού προσωπείου που μπορούσαν νάχουν
τότε. Η θεματική των συμμαχιών σήμερα έχει γίνει η ίδια η βάση
μιας πολιτικής δίχως αρχές. Σήμερα οι συμμαχίες είναι ο ιστορι
κός συμβιβασμός, είναι η ενότητα των μεγάλων λαϊκών δυνάμεων
που δεν ξέρουμε καλά καλά από που έρχονται, πως κινούνται,
και που πάνε. Η θεματική των συμμαχιών έχει γίνει τελικά η θε
ματική της κρατικής μεσολάβησης δυνάμεων χωρίς ταξική ανα
φορά.
Αν λοιπόν αυτό είναι το αποτέλεσμα των συμμαχιών τους,
αφήστε με να υπερασπίσω για μια ακόμα φορά τη σημασία της
δήθεν «εργοστασιομανίας» τη δυνατότητά της να διευρύνεται στο
κοινωνικό επίπεδό, τη δυνατότητά της να παλεύει και να διαλύει
κάθε θεματική συμμαχιών, τέλος την ικανότητά της να θεμελιώνει
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μια ριζικά καινούργια τοποθέτηση της κομμουνιστικής επανά
στασης.
Ε . Μια άλλη σημαντική διάκριση ανάμεσα στις θέσεις τον επισή
μου εργατικού κινήματος και εκείνες των «Κόκκινων Τετραδίων»
αφορά το ζήτημα της μηχανοποίησης, της αυτοματοποίησης και
των τεχνολογικών καινοτομιών μεα’ την εργασιακή διαδικασία·
εδώ καταλογίζουν στον Παντσιέρι και στην ομάδα των Κόκκινων
Τετραδίων συνολικά μια αντιμετώπιση ανορθολογική, Φραγκφονρτιανή. Ποια είναι η γνώμη σου;
Α . Πιστεύω ότι πάνω σ’ αυτό το ζήτημα πρέπει νάμαστε πολύ
σαφείς (εξάλλου έχουμε ήδη αναφερθεί προηγουμένως). Λοιπόν,
η συνέρευνα αποκαλύπτει (κι αυτό είναι το πρώτο βασικό ση
μείο) πως ολόκληρη η τεχνική οργάνωση της εργασίας είναι στενά
δεμένη με την εκμετάλευση, αλλά στην πραγματικότητα ούτε το
να πούμε στενά δεμένη είναι αρκετό, γιατί πρόκειται για κάτι βα
θύτερο από απλή σύνδεση, αποτελεί την ίδια την ουσία του φαι
νόμενου. Ωραία, οφείλουμε λοιπόν να συμπεράνουμε πως ουσια
στικά η τεχνολογία είναι κυριαρχία στην κυριολεξία, πως η εργα
σιακή διαδικασία είναι άμεσα διαδικασία αξιοποίησης, πως δεν
υπάρχει κάποιος νόμος της αξίας ξέχωρα από το νόμο της υπερα
ξίας, πως αυτή η διαδικασία δεν είναι ουδέτερη, πως δεν υπάρχει
επιστήμη που να μην είναι υποταγμένη στο κεφάλαιο. Αυτή ήταν
η ριζοσπαστική και γενική θέση όλων των συντρόφων των Κόκκι
νων Τετράδιων. Πάνω σ’ αυτή τη θεμελιώδη μαρξιστική τοποθέ
τηση δεν υπήρχε πρόβλημα, και από αυτή τη σκοπιά δεν πιστεύω
πως μπορούμε και στο ελάχιστο να μιλήσουμε για Φραγκφουρτισμό, γιατί ο τελευταίος δεν έχει καμία σχέση μ’ όλα αυτά.
Ο Φραγκφουρτισμός είναι μια αντίληψη η οποία θέλοντας να
αντιμετωπίσει τον ολοκληρωτισμό της καπιταλιστικής παραγωγής
δεν βλέπει την παρουσία του εργατικού ανταγωνισμού, αρνείται
ολοκληρωτικά το γεγονός ότι αυτή η διαδικασία εκμετάλλευσης
είναι η διαδικασία μιας σχέσης: πράγμα που αντίθετα ενδιέφερε
εμάς να ορίσουμε μέχρι το τέλος. Επομένως από αυτή τη σκοπιά
ο Φραγκφουρτισμός των «Κόκκινων Τετράδιων» είναι καθαρά
εξωτερικός, αν δεχτούμε πως υπήρξε ή αν κάποιος από μας θέλη
σε να τον μελετήσει, καθόσον στα «Κόκκινα Τετράδια» δεν υπάρ-
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χει κανένας περιορισμός του μαρξισμού σε μια ολοκληρωτική
αντίληψη της κοινωνίας, αντίθετα υπάρχει μια ανακατάκτηση
του μαρξισμού σαν αντίληψη της θεμελιώδους δυαδικότητας της
ταξικής σχέσης κι επομένως σαν συνεχής επιβεβαίωση της προλε
ταριακής ανεξαρτησίας, σαν δύναμη που κατά διαστήματα ανα
δύεται και συντρίβει από τα μέσα αυτή τη στενή σχέση ανάμεσα
στην εργασιακή διαδικασία και στη διαδικασία αξιοποίησης. Δεν
υπάρχει στιγμή κατά την οποία ο εργάτης δουλεύει ελεύθερα, δεν
υπάρχει στιγμή που η επιστήμη μπορεί να αναπτύσεται ανεξάρτη
τα, δεν υπάρχει κάποια στιγμή κατά την οποία μπορεί η εργασία
να έχει κάποια αξία έξω από την αξιοποίησή της, δηλαδή έξω
από την παραγωγικότητά της, την καπιταλιστική της παραγωγι
κότητα.
Από αυτή τη σκοπιά πιστεύω πως η ριζικότητα της ανάλυσης
των «Κ.Τ» περιείχε ήδη μέσα της την θεματική της άρνησης της
εργασίας: χωρίς βέβαια στην πραγματικότητα, να μπορεί να πάει
πιο πέρα από την προπαγάνδα του σαμποτάζ ή την στιγμιαία, την
εμπειρική άρνηση. Κι αυτό επειδή αυτά τα θέματα δεν κατόρθω
σαν ποτέ να μπουν μέσα στην στρατηγική προοπτική των Κόκκι
νων Τετραδίων, σε μια προοπτική γενικής ανάλυσης. Όμως,
όπως και νάχει, αυτή η προβληματική έμμεσα ήταν πάντα παρού
σα.
Έτσι όταν κατόπιν, μερικοί σύντροφοι άρχισαν να μελετούν
ανοιχτά τα πράγματα μ’ αυτούς τους όρους (κι αυτό είναι ένα
από τα στοιχεία που οδήγησαν στη διάσπαση των ΚΤ καί στον
σχηματισμό της Εργατικής Τάξης), πρέπει να πούμε πως άλλοι
σύντροφοι, που ήσαν περισσότερο δεμένοι με τις πρώτες εμπει
ρίες των Κ.Τ, απάντησαν κατηγορώντας την αντίληψη της άρνη
σης της εργασίας οαν έλλειψη ρεαλισμού ή σαν θεωρητική τρέλλα. Στην πραγματικότητα το πρόβλημα ήταν πολύ διαφορετικό,
δεν ήταν πρόβλημα αρχών, απλά έμπαινε το πρόβλημα αν η πολι
τική συγκυρία επέτρεπε ή όχι μια οργανωμένη πρωτοβουλία που
θα στηριζόταν στην άρνηση της εργασίας. Είναι φανερό όμως
πως αυτό μας οδηγεί σε μια άλλη θεμελιακή προβληματική, εκεί
νη της ταξικής σύνθεσης.
Ε . Κι αυτή επίσης η έννοια της ταξικής σύνθεσης, που αποτελεί
μέρος του καινούργιου λεξιλόγιου που θεμελίωσε η έρευνα των
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K. Τ, στάθηκε κάτι το συστηματικά αμφιλεγόμενο κατά την άπο
ψη σον ποιο νόημα είχε αυτή η άποψη έτσι όπως παρουσιάστηκε
από τα «Κόκκινα Τετράδια»;
Α . Ο ορισμός της ταξικής σύνθεσης βγαίνει από όσα έχω ήδη
πει. Σε κάθε ιστορική περίοδο βρισκόμαστε μπροστά σε μια ειδι
κή σύνθεση της εργατικής τάξης. Το πράγμα γίνεται φανερό όταν
μιλάμε για την οργανική σύνθεση του κεφάλαιου. Ό ταν μιλάμε
για οργανική σύνθεση του κεφάλαιου μιλάμε προφανώς για τη
σχέση μεταξύ σταθερού και μεταβλητού κεφάλαιου, για την πο
σότητα και την ποιότητα αυτής της σχέσης, για το ποσοστό εκμε
τάλλευσης που συνεπάγεται κτλ, εννοούμε δηλ. όλα αυτά που περιέχονται στην οργανική σύνθεση του κεφάλαιου. Αυτή η σχέση
τροποποιείται συστηματικά από τις διάφορες μορφές αξιοποίη
σης του κεφάλαιου, δηλαδή από την τροποποίηση των αναλογιών
ανάμεσα στο σταθερό καί το μεταβλητό κεφάλαιο.
Από την άλλη μεριά, το μεταβλητό κεφάλαιο είναι συνδεδεμένο
με μια σειρά σχέσεις που καθορίζονται ιστορικά, κατά φάσεις,
σύμφωνα με την ίδια την κυκλικότητα του κεφάλαιου. Το μετα
βλητό μέρος του κεφάλαιου αξιοποιείται από την εργασιακή δια
δικασία, δηλαδή από την ικανότητά του να παρέχει εργατική-δύναμη και να την εντάσσει στη βιομηχανία, στην καπιταλιστική
ανάπτυξη, σε συνάρτηση με το είδος της σχέσης, με το είδος της
σήνθεσης που είναι καθορισμένο για κείνη την ιστορική περίοδο.
Σταθερό και μεταβλητό κεφάλαιο τέλος, οφείλοντας να αναπαραχθούν, καθορίζουν μια σειρά από κοινωνικές διαδικασίες που
επιβάλουν για παράδειγμα τα αντίστοιχα έπίπεδα στην αναγκαία
εργασία για την αναπαραγωγή αυτού του μεταβλητού κεφάλαιου.
Κι αυτά επίσης τα κοινωνικά επίπεδα της αναπαραγωγής καθορί
ζονται ιστορικά: δηλαδή μια ορισμένη ποσότητα και ποιότητα
αναγκών που διαμορφώνονται από ένα ορισμένο τύπο μεταβλη
τού κεφάλαιου για μια ορισμένη περίοδο.
Τεχνική σύνθεση της εργατικής τάξης είναι λοιπόν η έννοια
που διαμορφώνεται από αυτές τις συνθήκες. Όμως σε τούτη την
έννοια πρέπει να προστεθεί και το στοιχείο πολιτική σύνθεση.
Αυτό σημαίνει πως αυτός ο ορισμός της σύνθεσης της εργατικής
τάξης που μεταβάλλεται σύμφωνα με τις ιστορικές συνθήκες δεν
είναι συνδεδεμένος απλά με τους αντικειμενικούς παράγοντες της
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οργανικής του σχέσης και της αναπαραγωγής του.
Η σύνθεση της εργατικής τάξης δεν είναι απλά το αποτέλεσμα
μιας φάσης ή μιας μορφής καπιταλιστικής ανάπτυξης ή ακόμα
της πορείας του σταθερού κεφάλαιου κάτω απ’ αυτούς τους
όρους αλλά είναι επίσης μια πραγματικότητα που τροποποιείται
συστηματικά όχι μόνο από τις ανάγκες, αλλά και από τις αγωνι
στικές παραδόσεις, από τους τρόπους ύπαρξης, από την κουλτού
ρα κτλ, γενικά από όλα εκείνα τα γεγονότα, πολιτικά, κοινωνικά,
ηθικά, που καθορίζουν μαζί με την δομή του μισθού και τη δομή
της σχέσης αναπαραγωγής αυτής της εργατικής τάξης. Η ταξική
σύνθεση αλλάζει με τον καιρό καί με τους αγώνες, και μπορεί να
αλλάζει κατά τρόπο ουσιαστικό: έτσι που μπορούμε να μιλάμε
για την εποχή μιας ειδικής εργατικής φιγούρας, για ένα ειδικό
τύπο εργατικής τάξης. Όλη η ανάλυσή μας για μια μεγάλη χρονι
κή περίοδο ήταν θεμελιωμένη πάνω στη διαφορά ανάμεσα στον
ειδικευμένο εργάτη καί τον εργάτη-μάζα, στην εφεύρεση, στην
ανακάλυψη της ιδιαιτερότητας της ταξικής σύνθεσης του εργάτημάζα.
Πιστεύω πως είναι εντελώς προφανές ότι ο ταιηλορισμός, η ορθολογικοποίηση της παραγωγής, εκείνο που μαρξιανά μπορούμε
να ονομάσουμε είσοδο στη μεγάλη βιομηχανία, όλα αυτά τροπο
ποιούν κατά τρόπο ουσιαστικό την πολιτική και τεχνική σύνθεση
της εργατικής τάξης. Αν κατόπιν παρατηρούσες, όπως αρχίσαμε
να κάνουμε τότε, τα καινούργια χαρακτηριστικά των αγώνων που
αυτός ο καινούργιος τύπος εργάτη καθόριζε, αν πήγαινες να δεις
τα αμέτρητα στοιχεία που ορίζουν αυτή τη καινούργια προλετα
ριακή φιγούρα στο Τορίνο (σε κείνα τα χρόνια που το Τορίνο άλ
λαζε και από μια μικρή πόλη του Πεδεμόντιου γινόταν η μεγάλη
μητρόπολη του Νότου) και κατέγραφαν τα τεράστια φαινόμενα
της αλλαγής της ταξικής σύνθεσης, τότε μόνο καταλαβαίνεις πως
αυτή η έννοια της ταξικής σύνθεσης γίνεται μια έννοια εξαιρετικά
πλούσια που επιτρέπει τον καθορισμό του υποκείμενου στο οποίο
αναφέρεται η πολιτική δράση.
Σ’ αυτό το σημείο δεν θάθελα να ριψοκινδυνεύσω μια θεωρητι
κή πρόβλεψη λέγοντας πως είναι η μοναδική υλική βάση με βάση
την οποία μπορούμε να μιλήσουμε για υποκείμενο. Δεν είναι δυ
νατόν δηλαδή να δοθεί μια υλιστική αντίληψη του υποκειμένου
παρά μόνο περνώντας μέσα από το φίλτρο της ταξικής σύνθεσης:
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μόνο η ταξική σύνθεση μας δίνει την υλική και πολιτική συνθετικότητα της φιγούρας του υποκείμενου. Μια υλιστική ανάλυση
του υποκείμενου δεν μπορεί παρά να περάσει μέσα από την ανά
λυση της ταξικής σύνθεσης.
Ε . Και τι ακριβώς ενοονσατε όταν μιλάγατε για πρώτη φορά για
ταξική αυτονομία;
Α . Εδώ ερχόμαστε σ’ ένα άλλο όρο που έχεις προτείνει να συζη
τήσουμε: τον όρο αυτονομία. Λοιπόν αυτονομία είναι η ποιοτική
ιδιαιτερότητα του προλεταριακού συμφέροντος στο δοσμένο επί
πεδο της ταξικής σύνθεσης. Αυτονομία είναι βασικά δύο πράγμα
τα. Από τη μια μεριά η επαναβεβαιωμένη ανεξαρτησία του προ
λεταριακού συμφέροντος. Αυτή εδώ είναι μια έννοια βασική σε
ολόκληρο το μαρξισμό, ο ριζικός ανταγωνισμός αυτού του συμ
φέροντος είναι κάτι που επανεμφανίζεται συστηματικά μεσ’ το
μαρξιστικό έργο.
Από την άλλη μεριά, αυτονομία είναι και κάτι άλλο. Είναι η
αναπαράσταση του γεγονότος πως η σημερινή ταξική σύνθεση
καθορίζεται από την εξαφάνιση κάθε διάκρισης ανάμεσα σε ερ
γοστάσιο και κοινωνία και ότι πλέον είναι ικανή να συσπειρώσει
γύρω της όλη την συνθετικότητα της επαναστατικής ορμής σε μια
ευρύτερη συνεργασία, μια συνεργασία που είναι ακριβώς αυτόνο
μη, μια συνεργασία κομμουνιστική. Αυτή η διαπίστωση αποκτά
μια αυξανόμενη σπουδαιότητα στο πρόγραμμα της επαναστατι
κής αριστεράς από τα Κ.Τ και μετά.
Αυτονομία δεν είναι απλά η επιβεβαίωση της παλιάς έννοιας
της προλεταριακής ανεξαρτησίας, στη πραγματικότητα είναι η
επισήμανση του κομμουνιστικού χαρακτήρα αυτής της ανεξαρτη
σίας. Από αυτή τη σκοπιά ο όρος αυτονομία είναι ήδη ένας υπαι
νιγμός στην ταξική ανασύνθεση ανάμεσα στο εργοστάσιο και το
κοινωνικό επίπεδο, δηλαδή σε μια ταξική ανασύνθεση μέσα στην
οποία γίνεται πια δυνατό εκείνο που με μια πιο πρόσφατη ορολο
γία αρχίζουμε να ονομάζουμε διαδικασίες αυτοαξιοποίησης: δη
λαδή εκείνες οι διαδικασίες κατά τις οποίες το προλεταριάτο
παίρνει στα χέρια του, ανακτά τη δύναμή του, την πραγματική
του ικανότητα να συντρίψει σε βάθος και για μια μεγάλη χρονική
περίοδο (που είναι η περίοδος της επαναστατικής μετάβασης) την
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σύνθεση του κεφάλαιου και να πραγματώσει μια ριζική αναδόμη
ση όλων εκείνων των σχέσεων που μέχρι τα σήμερα είναι υποταγ
μένα στην καπιταλιστική κοινωνία κάτω από την δύναμη του κεφάλαιου. Σημαίνει δηλαδή να ξαναπάρουμε στα χέρια μας όλη
αυτή τη σειρά των σχέσεων και να κυριαρχήσουμε πάνω τους από
την σκοπιά της τάξης.
Ε . Καταλογίζουν στα Κ. Τ ότι είχαν μυθοποιήσει την έννοια της
ταξικής σύνθεσης, ταυτίζοντας μια κοινωνιολογική κατηγορία με
μια κατηγορία πολιτική, ταυτίζοντας δηλαδή την τεχνική σύνθεση
της εργατικής τάξης άμεσα με την πολιτική της σύνθεση· για ποι
ους λόγους όμως αυτή η έννοια δεν μπορεί να έρμηνευτεί ούτε κα
τά μυθικό ούτε κατά κοινωνιολογιστικό τρόπο; Ακόμα ποιοι είναι
οι λόγοι που, μέσα στα ίδια τα Κ.Τ, καθόρισαν διαφορετικούς
προσανατολισμούς ακριβώς σε σχέση μ ' αυτή την έννοια;
Α . Από την μια πλευρά, όπως προσπάθησα ήδη να πω, η έννοια
της ταξικής σύνθεσης είναι μια έννοια που ανάγεται στον ίδιο το
Μαρξ. Κατά δεύτερο λόγο πρόκειται για μια έννοια που επαναανακαλύπτεται συστηματικά μέσα στην επαναστατική παράδοση.
Μπορούμε να την βρούμε πλήρως αναπτυγμένη στο Λένιν. Υπάρ
χουν μια σειρά από κοινωνιολογικές μεθόδους που επιτρέπουν να
προσεγγίσουμε τη λύση αυτών των προβλημάτων, αλλά πιστεύω
πως μια τέτοια προσέγγιση καταστρέφει την μαρξιστική φύση της
έννοιας, μοιάζει εντελώς ηλίθια. Ούτε από την άλλη πλευρά μπο
ρούμε να μιλήσουμε για μύθο. Και γιατί όχι; Γιατί δεν είναι αλή
θεια πως η έννοια της ταξικής σύνθεσης θεωρεί δεδομένη την τά
ση. Η αντίληψη της ταξικής σύνθεσης είναι μια καθορισμένη
αφαίρεση ξεκινώντας από ένα μέσο όρο ιδιαιτεροτήτων που απο
καλύπτουν την αναγκαιότητα μιας ανάπτυξης σύμφωνα με την
τάση, που βέβαια θα μετρηθεί από μια σκοπιά οργανωτική μέσα
από την σταδιακότητα, σταδιακότητα με άλματα, των περασμά
των της.
Πρόκειται για μια αντίληψη που συνάντησα ακόμα και στο Εηleitung του ’57 (στην «Εισαγωγή» στα Grundrisse Σ.τ.Μ). Για να
συνοψίσουμε, η έννοια της ταξικής σύνθεσης είναι ένα μεθοδολο
γικό εργαλείο χωρίς όμως να είναι ούτε ένα ιδεώδες εργαλείο
όπου όλα τα εμπειρικά στοιχεία βρίσκουν την θεωρητική τους
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αναφορά, ούτε από την άλλη ένα σκέτο εμπειρικό εργαλείο με
αμερικάνικους όρους, σκέτη περιγραφή, σκέτη πρακτική τοποθέ
τηση. Πρόκειται αντίθετα για μια δυναμική πραγματικότητα που
αποκαλύπτει η μέθοδος, για μια πραγματικότητα που βρίσκεται
στο σύνολό της μέσα στην κεφαλαιακή σχέση, δηλαδή ολοκληρω
τικά στο εσωτερικό του ανταγωνισμού.
Οι συζητήσεις στα «Κόκκινα Τετράδια» ήταν συζητήσεις που
παίρνοντας υπ’ όψη αυτόν τον ορισμό ποίκιλαν και καθόριζαν
διαφορές, που μερικές φορές ήταν πολυάριθμες και ουσιαστικές,
ανάμεσα στους συντρόφους, όταν επρόκειτο για την εκτίμηση του
βαθμού ανάπτυξης αυτής της σύνθεσης. Για παράδειγμα υπήρχε
ένας μεγάλος αριθμός από συντρόφους, με τον Παντσιέρι επί κε
φαλής, που συμφωνούσαν απόλυτα πάνω στην ωριμότητα της τά
σης, αλλά ήταν επιφυλακτικοί σε σχέση με τα συγκεκριμένα επί
πεδα μέσα από τα οποία αυτή η σύνθεση θα μπορούσε να μετα
βληθεί σε πολιτική οργάνωση. Στην αντίληψη του Παντσιέρι
υπήρχε πάντα μια εξαιρετική προσοχή και επιφύλαξη.
Ακριβώς αυτή η διαφορά εκτίμησης και υπολογισμού αποτέλεσε ένα ακόμα στοιχείο που προκάλεσε τη ρήξη μέσα στα «Κόκκι
να Τετράδια». Αλλά προσοχή, όχι γιατί από την άλλη πλευρά
βρισκόντουσαν οι τυχοδιώκτες που έλεγαν: με δεδομένη την τε
χνική και πολιτική σύνθεση όπως έχει αναπτυχθεί μέχρι σήμερα,
η επαναστατική οργάνωση είναι ώριμη, η οργάνωση ξεπηδάει
από την σύνθεση ξαφνικά, ακριβώς όπως η Αθηνά από το κεφάλι
του Δία. Το πρόβλημα είναι αλλού. Στην πραγματικότητα το ζή
τημα ήταν ότι για πολλούς συντρόφους αυτή η εξαιρετική επιφύ
λαξη σχετικά με τους χρόνους μετασχηματισμού της ταξικής σύν
θεσης αποτελούσε ένα φραγμό στην πρακτική πρωτοβουλία.
Πράγματι ο Παντσιέρι αποφάσισε κάποια στιγμή να βάλει φρένο
στην πρωτοβουλία: κι αυτό συνέβη μετά την piazza Statuto. Να
βάλει φρένο σ’ αυτή την μεγάλη πρωτοβουλία για την οποία μιλή
σαμε πριν, αυτή την πρωτοβουλία με βάση την οποία δημιουργήθηκαν οι ομάδες που άρχισαν να παρεμβαίνουν στα εργοστάσια.
Αυτό ήταν αδύνατο. Για να προσπαθήσει να φρενάρει την πρω
τοβουλία ο Παντσιέρι πολλαπλασίασε τότε, ακόμα περισσότερο
μέσα από τη συζήτηση, τα στοιχεία της δυσκολίας, όχι ανωριμό
τητας της τάσης, αλλά των πρακτικών, συγκεκριμένων δυσκολιών
της ανάπτυξης.
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Αυτό ακριβώς δεν μπορούσαμε να δεχτούμε εμείς. Στην συνέ
χεια η συζήτηση διευρύνθηκε και επεκτάθηκε το πεδίο της αντι
παράθεσης· είναι βέβαια αλήθεια πως έτσι μπήκαν και τοποθετή
σεις λίγο-πολύ ιδεολογικού χαρακτήρα που συγκρούονταν με
αφηρημένο τρόπο. Πάντως πιστεύω πως το βασικό στοιχείο ήταν
μια διαφορετική πολιτική εκτίμηση πάνω στο πρακτικό πέρασμα,
ενώ αντίθετα η θεωρητική επισήμανση του προβλήματος και άρα
της ωριμότητας της τάσης ήταν κοινή.

Ενάντια στις ιδεολογίες της ενωματωσης το ξανα
ζωντάνεμα των αγωνων
Ε . Ίσως είναι η ίδια η φαινομενολογία των καινούργιων αγώ
νων, σε κείνη την περίοδο που δίνει στην έννοια της ταξικής σύν
θεσης την ιδανική της υλοποίηση. Ποιες είναι οι καινούργιες μορ
φές πάλης, τα καινούργια αυθόρμητα επίπεδα οργάνωσης που ξεπέρασαν οριστικά την προϋπάρχουσα συνδικαλιστική οργάνωση;

Α. Η εμβάθυνση σ’ αυτά τα θέματα περνά μέσα από την έννοια
της παραγωγικής συνεργασίας. Σε κάποια στιγμή αρχίζουμε να
αντιλαμβανόμαστε πως η παραγωγική συνεργασία δεν λειτουργεί
μόνο για την πραγματοποίηση του προϊόντος αλλά λειτουργεί
επίσης καί για την πραγματοποίηση της εργατικής επικοινωνίας
(μιας επικοινωνίας μαζικής και αγωνιστικής). Αρχίζουμε δηλαδή
σε κάποια στιγμή να βλέπουμε πως η παραγωγική συνεργασία, μ’
άλλα λόγια το γεγονός ότι εγώ, εσύ κι αυτός δουλεύουμε πάνω
στον ίδιο παραγωγικό κύκλο, δεν συνεπάγεται απλά μια συνερ
γασία στη δουλειά μας με παραγωγικούς όρους καπιταλιστικής
αξιοποίησης, αλλά συνεπάγεται και μια σειρά από δευτερεύοντα
αποτελέσματα, από άμεση σκοπιά, πρωταρχικά όμως από τη σκο
πιά που μας ενδιαφέρει. Καθορίζονται δηλαδή μια σειρά από αλ
ληλουχίες αγώνων που αρχικά ακολουθούν μηχανικά τους ρυθ
μούς και τον κύκλο της εργασιακής διαδικασίας αλλά κατόπιν
αρχίζουν να αποδεσμεύονται από αυτόν, αρχίζουν να γίνονται
πολιτικά στοιχεία που αποκτούν αυτή την κυκλικότητα, αυτή την
τεχνική αναπαραγωγή.
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Αυτό ήταν το πρώτο στοιχείο που μας εντυπώσιασε. Αρχίζουμε
να μελετάμε, για παράδειγμα, μια σειρά από τεχνικές του σαμποτάζ: στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάποιος μεμονωμένος ερ
γάτης που κάνει το σαμποτάζ, υπάρχει αντίθετα μια σειρά από
ελαττωματικές ενέργειες, τέτοιες που στο τέλος το προϊόν γίνεται
ολοκληρωτικά άχρηστο. Και ούτω καθεξής. Αυτές οι κατευθύν
σεις της έρευνας αποδεικνύονται θεμελιώδεις στην ανάλυση του
παραγωγικού κύκλου της Olivetti, αποδεικνύονται θεμελιώδεις
(για την μικρή μας ομάδα) όταν, για παράδειγμα αρχίζουμε την
μελέτη του παραγωγικού κύκλου στο Porto Marghera*, του κύ
κλου του αλουμινίου, του κύκλου του γυαλιού κτλ· εδώ αρχίζου
με να κατανοούμε την έννοια όλων εκείνων των αφηρημένων ανα
λύσεων που ακούγαμε στο Τορίνο.
Έτσι λοιπόν, η πολιτική κατεύθυνση γίνεται όχι τόσο εκείνη
του σαμποτάζ, όσο εκείνη της επέκτασης αυτών των μικρών ατε
λείων του κύκλου, της δράσης με βάση εκείνα τα ιδιαίτερα σημεία
που μπορούν να μπλοκάρουν τον κύκλο. Πρόβλημά μας δηλαδή
γίνεται η μελέτη και η ανάλυση όλων των ατελειών του κύκλου με
σκοπό να γίνουν άμεσα χρησιμοποιήσιμες από τη σκοπιά της τα
ξικής ανασύνθεσης, της αντιστραμένης ανασύνθεσης, της ανατρο
πής της διαδικασίας της παραγωγικής συνεργασίας. Αυτές είναι
οι πρώτες εμπειρίες που όμως σε βοηθούν να κατανοήσεις πώς με
βάση αυτό τον τύπο συνεργασίας το μοντέλο της οργάνωσης με
ταβάλλεται ριζικά. Ό ταν ξεκινάς από την συνεργασία της αλυσσίδας παραγωγής είναι ανώφελο να καταφύγεις στην επανάληψη
παλιών οργανωτικών μορφών.
Εδώ, για παράδειγμα, είσαι υποχρεωμένος να περάσεις την ορ
γανωτική δομή, σε μια πρώτη φάση, μέσα από τη χρήση του αυ
θόρμητου στοιχείου. Τι είναι το αυθόρμητο; Στην πραγματικότη
τα είναι η αδυναμία μου να καθορίσω μια οργανωτική σχέση,
επομένως μια ηθελημένη σχέση, μια σχέση ακριβής και συγκεκρι
μένη με τον άλλο εργάτη. Έτσι λοιπόν το αυθόρμητο δρα δια μέ
σου της επικοινωνίας που καθορίζει η ίδια η εργασιακή διαδικα
σία σαν τέτοια, σαν μηχανή αποξενωμένη από μένα. Είναι εξαι* Πετροχημικό εργοστάσιο στο Μέστρε. Η αγωνιστική του ιστορία είναι δε
μένη με το Potere Operaio της περιοχής της Βενετίας και ειδικότερα με τον
Νέγκρι.

ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤ1ΣΜΟΥ

107

ρετικά ενδιαφέρουσα η μελέτη αυτής της φάσης γιατί πρόκειται
για την πρώτη φάση μιας γενικευμένης εξέγερσης, μιας γενικής
ανυπακοής, που είναι πραγματικά αυθόρμητη: οι κύκλοι της εξέ
γερσης, η υπόγεια πάλη δημιουργούνται κατ’ αυτό τον τρόπο,
αρχίζουν σιγά-σιγά, δημιουργούν κατόπιν άλλα μέσα, οργανώνο
νται μοριακά δια μέσου της εκτεταμένης χρησιμοποίησης των χώ
ρων συγκέντρωσης, τα μηνύματα περνούν μέσα από την τουαλέ
τα, πηγαίνεις δηλαδή στην τουαλέτα και γράφεις στον τοίχο «αύ
ριο θα γίνει σαμποτάζ» ή αύριο θα γίνει κάποια πολιτική
ενέργεια ή αύριο θα απεργήσουμε. Αυτά τα underground* στοι
χεία που διαπερνούν όλη την αληθινή εργατική ιστορία, είναι, σ’
αυτή την περίοδο, εκπληκτικά. Κι εμείς τα ανακαλύψαμε σ’ εκεί
νη τη φάση με τα μάτια των «Κόκκινων Τετραδίων».
Ε . Σε τι συνίστατο λοιπόν η «εργατική σκοπιά»; Στην ίδια τη δυ
νατότητα να συνόεθούν σ ’ αυτή την νέα οργάνωση τα επίπεδα της
ανυπακοής και της σύγκρουσης με την γνώση της παραγωγικής
διαδικασίας;
Α . Αναμφίβολα. Αυτή είναι η εργατική σκοπιά και αυτή θάναι
πάντα ακόμα και στο κοινωνικό επίπεδο. Αν υπάρχει μια εργατι
κή σκοπιά αυτή είναι η σκοπιά της άρνησης της εργασίας. Είναι
μια τέτοια κατανόηση της παραγωγικής διαδικασίας ώστε να επι
τύχει την ανατροπή της.
Ε . Σ' αυτούς τους αγώνες βλέπατε πολύ περισσότερα πράγματα
από τους ρεφορμιστές οι οποίοι το μόνο που έβλεπαν στις μισθολογικές διεκδικήσεις ήταν μια διαδικασία ενσωμάτωσης των ερ
γατών. Σύμφωνα με τους ρεφορμιστές, οι εργάτες που ζητούσαν
το φιατάκι και το ψυγείο ήταν υποχείριοι των αναγκών που έχει
εισαγάγει ο νεοκαπιταλισμός, μια και ήταν ανίκανοι να μετατρέ
ψουν τις άμεσες ανάγκες τους σε διεκδίκηση μιας συνολικής
εναλλακτικής πολιτικής. Πως έβλεπαν τα Κόκκινα Τετράδια την
θεματική των μισθών;
Α . Πράγματι η μισθολογική διεκδίκηση εμφανίζεται άμεσα σαν
αγγλικά στο πρωτότυπο
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πολιτική διεκδίκηση. Εδώ πρέπει νάμαστε πολύ ακριβείς. Σ’ ολό
κληρη την προβληματική των Κόκκινων Τετραδίων, όπως ακρι
βώς και σε κείνη της «Εργατικής Τάξης» κατόπιν, η μισθολογική
θεματική εμφανίζεται μέσα από την οπτική των δύο μεγάλων δια
στάσεων που εμπεριέχει πάντα η εργατική σκοπιά. Από τη μια
δηλαδή σαν θεματική οργάνωσης, και από την άλλη σαν θεματική
αγώνα πάνω στο σχετικό μισθό: πάνω δηλαδή στη διανομή των
εισοδημάτων, κι αυτό από την αρχή με πολιτική διορατικότητα
και ακρίβεια, αν φτάσουμε σ’ αυτό το επίπεδο της γενίκευσης.
Από μια άποψη η θεματική του μισθού αντιπροσωπεύει ένα πρώ
το πέρασμα από το εργοστάσιο στην κοινωνία. Το πρώτο πέρα
σμα δηλαδή από το εργοστάσιο στη πολιτική κοινωνία, στην
αντεπίθεση ενάντια στο καπιταλιστικό σχέδιο.
Εδώ προφανώς χρειάζεται να εξηγηθούμε καλύτερα. Τι είναι ο
νεοκαπιταλισμός; Πώς παρουσιάζεται στην Ιταλία σε κείνη την
περίοδο; Παρουσιάζεται σαν προπαγάνδα και απολογία του σχέδιου. Στην ουσία ο νεοκαπιταλισμός εμφανίζεται στην Ιταλία λέ
γοντας: «Κύριοι, προσέξτε! μέχρι σήμερα ανοικοδομήσαμε την
Ιταλία, την φέραμε στα ψηλότερα επίπεδα καπιταλιστικής ανά
πτυξης (είναι τα χρόνια που η λιρέττα παίρνει βραβεία για την
σταθερότητά της κτλ). Σ’ αυτό το σημείο οφείλουμε ασφαλώς να
επεκτείνουμε αυτή την πρόοδο στην κοινωνία, που σημαίνει πρέ
πει να μεταμορφώσουμε ολόκληρη την κοινωνία σε εργοστάσιο.
Δηλαδή να αυξήσουμε παρά πέρα τα επίπεδα της παραγωγικότη
τας αναθέτοντας στο σύνολο της κοινωνίας μια σειρά από λει
τουργίες άμεσα ή έμμεσα παραγωγικές, λειτουργίες γενικά δεμέ
νες μ’ αυτό τον κύκλο».
Το σχέδιο από τεχνοκρατική σκοπιά παρουσιάζεται σαν δραστηριοποίηση μιας σειράς στοιχείων (που μπορούσαν προηγουμέ
νως να θεωρούνται αντιπαραγωγικά σε σχέση ακριβώς με την
άμεση παραγωγή κέρδους) και την μεταβολή τους σε στοιχεία που
αντίθετα συντονίζονται με την άμεση παραγωγή. Επομένως,
πρόοδος, μεταρρύθμιση σαν άμεσα λειτουργικά στοιχεία της κα
πιταλιστικής σχεδιοποίησης. Αυτό είναι το λάβαρο του καπιταλι
στικού ρεφορμισμού! Τώρα δηλαδή που φτιάξαμε αυτοκίνητα
που κοστίζουν λιγότερο από τα αμερικάνικα, πρέπει να κάνουμε
και δρόμους για να κινούνται. Και να αναπτύξουμε τον τουρισμό
γιατί διαφορετικά οι δρόμοι θα μείνουν άδειοι. Πρέπει δηλαδή
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να ταξιδεύουμε όλο και πιο μακρυά, να καταλάβουμε το Νότο,
και ούτω καθ’ εξής.
Ε . Μπορούμε μήπως να πούμε πως αυτή η τοποθέτηση ταυτίζε
ται με την αυταπάτη της πρώτης κεντρο-αριστερής κυβέρνησης;
Α . Δίχως αμφιβολία, με την αυταπάτη της πρώτης κεντρο-αριστεράς και με την μεγάλη σχεόιοποιητική αυταπάτη μερικών
στρωμάτων της αστικής τάξης, θυμάμαι στο πανεπιστήμιο υπήρ
χε ένα σωρό κόσμος, που ενώ μέχρι την προηγούμενη μέρα ήταν
αντιδραστικός ξαφνικά εμφανιζόταν μπροστά σου και άρχιζε να
σε ρωτά: εσύ τι γνώμη έχεις; Εσύ τους μιλούσες για το σχέδιο του
κεφάλαιου με μια κάποια ειρωνία κι εκείνοι εντελώς σοβαρά σου
απαντούσαν: είναι απαραίτητο, είναι αλήθεια κ.τ.λ. Υπήρξε ένα
είδος μεγάλου μεθυσιού του οποίου ο Giorgio Bocca* και άλλοι
τύποι αυτού του είδους είναι το χαρακτηριστικότερο δημιούργη
μα. Και δώστου όλοι να μάθουν αγγλικά. Ένα φοβερό μεθύσι
που είχε συνεπάρει και τους κομμουνιστές - που φυσικά πάσχι
ζαν νάναι οι καλύτεροι, θυμάμαι κάτι τύπους, πώς τον έλεγαν
εκείνο τον κομμουνιστή βουλευτή του Μιλάνο, εκείνο το βουλευ
τή της σχεδιοποίησης, α! ναι Λεονάρντι.
Πραγματικά υπήρχε ένα φοβερό μεθύσι γύρω από τούτη την
ιδεολογία του κώλου. Συνδικάτο και τεχνική πρόοδος: και ούτω
καθεξής. Σαν εκείνο το παραμύθι για τον καινούργιο τρόπο ερ
γασίας, αυτές τις ηλίθιες και απατηλές ιδεολογίες που αναδύο
νται κάθε τόσο! Το τελευταίο τανγκό στη Μιραφιόρι! Ιδεολογίες
που πέθαναν πριν καλά-καλά γεννηθούν, αξίζει να τις μεταχειρι
ζόμαστε έτσι σαν ιδεολογίες που εξαφανίστηκαν ολοκληρωτικά
λόγω έλλειψης σοβαρότητας, πριν από οποιοδήποτε άλλο λόγο.
Ας ξαναγυρίσουμε όμως στα δικά μας προβλήματα. 'Οταν
* Giorgio Bocca, ένας από τους καλυτέρους ιταλούς δημοσιογράφους. Τιμημένος με το μετάλλιο της Αντίστασης. Τα γραφτά του χαρακτηρίζονται από
ένα άκρατο πραγματισμό (Αριστοτελισμό), θιασώ της της τεχνικής-τεχνολογίας, πιστεύει πω ς η αυτοματοποίηση-ρομποτοποίηση θα αμβλύνει τις πρωτοκαπιταλιστικές συγκρούσεις εργατών-αφεντικών σαν αναχρονιστικές. Πρέπει
δε να υπογραμμιστεί η έντιμη στάση του σε σχέση με την υπόθεση 7 Απρίλη.
Δημοσιογραφεί στη Republica κ αι στο Espresso.
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προηγούμενα έλεγα πως ο μισθός γίνεται η πρώτη έννοια που ορ
γανώνει τη σχέση εργοστάσιο-κοινωνία, καθορίζει μια καινούρ
για πολιτική σχέση, και βοηθάει να ξεπεραστεί ο αυθορμητισμός,
εννοούσα πως για πρώτη φορά (γύρω από την θεματική των μι
σθών) αρχίζαμε να προτείνουμε και πάλι τον πολιτικό αγώνα στο
εργοστάσιο. Γίνεται αμέσως φανερό πως ο μισθός αποκτάει μια
άμεση πολιτική λειτουργία μέσα σ’ ένα κράτος που γίνεται όλο
και περισσότερο ένα κράτος ελέγχου των εισοδημάτων. Αρχίζαμε
να κατανοούμε πως ο μισθός αντιπροσωπεύει εκείνο τον κόμβο
που μεταβάλλεται ολοκληρωτικά σε σχετικό μισθό.
Ποιά είναι η έννοια του σχετικού μισθού; Ό πω ς είναι γνωστό
η έννοια του σχετικού μισθού διακρίνεται από εκείνη του πραγ
ματικού μισθού, μια και πραγματικός μισθός είναι ο μισθός ο δε
μένος με την αξία που παράγεται. Αντίθετα η έννοια του σχετι
κού μισθού είναι η πολιτική έννοια του μισθού, είναι το σύνολο
των εισοδημάτων που αποσπά, πάντα σε σχέση με το συνολικό
προϊόν της κοινωνίας, η εργατική τάξη από τους καπιταλιστές κι
αυτό είναι επαναστατικός αγώνας, αγώνας πάνω στο σχετικό μι
σθό. Σ’ αυτό το σημείο λοιπόν ο αγώνας εντοπίζεται στο σχετικό
μισθό ακριβώς σαν πολιτικό στοιχείο. Ο μισθός καθ’ αυτός είναι
η μυθοποιημένη μορφή της αναγκαίας εργασίας, αναγκαίας για
την αναπαραγωγή της εργατικής-δύναμης, είναι δηλαδή μια μορ
φή ήδη διαμεσολαβημένη κοινωνικά από τις ανάγκες της αναπα
ραγωγής.
Ό ταν λοιπόν οι εργάτες αντιλαμβάνονται ότι η ανελαστικότητα της μισθολσγικής συνιστώσας, η μεταβλητότητά της εξαρτάται
από την διαδικασία ανάπτυξης, όταν αντιλαμβάνονται ότι αρχί
ζει να γίνεται ένα όπλο, ακόμα πιο εκλεπτυσμένο, της σχεδιοποιημένης κυριαρχίας του κεφάλαιου, τι κάνουν τότε οι εργάτες;
Αντιστρέφουν πάλι την υποταγή τους στο μισθό μετατρέποντάς
τον σε στοιχείο μιας ανταγωνιστικής σχέσης. Περνάμε λοιπόν από
μια συνεργασία που η ανατροπή της γίνεται αναφορικά με τα τε
χνικά και μηχανικά χαρακτηριστικά του κύκλου της παραγωγής,
σε μια άλλη όπου η ανατροπή γίνεται σε σχέση με τις διαστάσεις
του οικονομικού ελέγχου του παραγωγικού κύκλου. Ο μισθός γί
νεται μια ανεξάρτητη μεταβλητή. Το πέρασμα στο μισθό γίνεται
θεμελιώδες, και είναι ένα πέρασμα στον πολιτικό αγώνα. Η πάλη
για το μισθό είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από οικονομικός
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αγώνας. Η πάλη για το μισθό γίνεται πολιτικός αγώνας. Εξάλλου
τόχουν ήδη αναγνωρίσει όλοι κι είναι πολύ εύκολο σ’ αυτό το ση
μείο να εκδικηθούμε τους επικριτές μας. Όμως αληθινά δεν κα
ταλαβαίνω πώς δεν τόχαν αντιληφτεί από τότε, γιατί τίποτα δεν
ήταν καθαρότερο από το πλήθος των ρήξεων και την ποιότητα
των αναντιστοιχιών που ο αγώνας για το μισθό επέφερε στο σύ
στημα.
Ο αγώνας για το μισθό είχε γίνει το βασικό εργατικό σύνθημα
ήδη από τα χρόνια του ’60, ειδικότερα μετά την απόπειρα μισθολογικών περικοπών γύρω στο ’64 (όταν για πρώτη φορά περνούν
οι «προτάσεις του Λάμα» στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας,
όταν περνά για πρώτη φορά η θέση για ένα κεντρικό έλεγχο του
συνδικάτου με την μορφή των προοιμίων: τα προοίμια, ο μηχανι
σμός των προοιμίων, που τα συνδικάτα πρόσεχαν να μη γίνουν
γνωστά από τους εργάτες, στην πράξη περνάνε αυτό τον περιορι
στικό μηχανισμό. Αλλά αμέσως τινάχτηκαν στον αέρα από τους
εργάτες. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπερτιμούμε την δύναμη των ερ
γατών σε σχέση με την δυνατότητα του συνδικάτου να μπλοκάρει.
Ό λα αυτά έρχονται έπειτα από αγώνες, συγκρούσεις, υποχωρή
σεις κλπ. και επομένως η ευθύνη των συνδικάτων δεν μειώνεται
από το γεγονός ότι οι εργάτες, τότε, σε ελάχιστο χρόνο διέλυσαν
το βρώμικο σχέδιό τους).
Ε . Κατάφεραν λοιπόν, τα «Κόκκινα Τετράδια» μέσα από την
ανάλυση της καπιταλιστικής σχεόιοποίησης να εντοπίσουν τον
καινούργιο ρόλο του κράτους;

Α. Έχω την εντύπωση πως τελικά η θεματική του Κράτους απο
τελούσε ένα τεράστιο κενό στα Κόκκινα Τετράδια, παρόλο που
τα προβλήματα του Κράτους έμπαιναν επιτακτικά μέσα από την
ανάλυση των συνδικαλιστικών μεσολαβήσεων. Η πλευρά δηλαδή
κράτος-εργασίας ήταν παρούσα στην ανάλυση, έλειπαν όμως
ολοκληρωτικά όλες οι άλλες πλευρές του, έλειπε πάνω από όλα η
καταπιεστική πλευρά του Κράτους. Υπήρχε στα Κόκκινα Τετρά
δια μια ολοκληρωτική υποτίμηση των κλασσικών προβλημάτων
του λενινισμού, που είναι τα προβλήματα της σχέσης με το Κρά
τος σαν φορέα ισχύος, σαν μονοπώλιο της φυσικής δύναμης. Κι
αυτό στη βάση μιας επιπολαιότητας που δεν μπορεί να αποδοθεί
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απόλυτα στο μέγεθος της άγνοιας που είχε εισάγει στο εργατικό
κίνημα η τολιατική ιδεολογία.
Στην ουσία ο ειρηνικός δρόμος είχε διεισδύσει σε τέτοιο βάθος
που η απόκρυψη του βίαιου χαρακτήρα του Κράτους, που όμως
ήταν ένα κράτος που εξακολουθούσε να σκοτώνει εργαζόμενους,
ήταν καθολική, (θυμάμαι πως ένας κομμουνιστής βουλευτής της
αριστερής πτέρυγας ακριβώς εκείνη την περίοδο μου διηγήθηκε
ένα πολύ διασκεδαστικό γεγονός. Συναντήθηκε με κινέζους κοι
νοβουλευτικούς στην Ιταλία κιαυτοί τον ρώτησαν πόσοι ήταν οι
καραμπινιέροι και οι αστυνομικοί στην Ιταλία. Ο βουλευτής, που
σημειωτέον ήταν δικηγόρος, ένας άνθρωπος εξαιρετικά σοβαρός
και κατατοπισμένος πάνω στα προβλήματα του Κράτους, ανα
γκάστηκε να παραδεχτεί ότι δεν ήξερε ούτε κατά προσέγγιση πό
σοι ήταν οι αστυνομικοί στην Ιταλία. Αυτό, σαν παράδειγμα για
το ποιο ήταν το επίπεδο αντιμετώπισης αυτών των προβλημά
των). Το ότι αυτή η άγνοια και η απόκρυψη αντανακλούνταν και
στο εσωτερικό των «Κόκκινων Τετραδίων» είναι αναμφίβολο, αν
και μέσα από την οικονομικο-συνδικαλιστική ανάλυση μερικοί
ορισμοί των λειτουργιών του Κράτους άρχιζαν να αναδεικνύονται. Από την άλλη όμως πρέπει να αναγνωρίσουμε πως το πρό
βλημα των θεσμών αρχίζει να αντιμετωπίζεται κατά τρόπο και
νούργιο ακριβώς με την εμπειρία των Κ.Τ και την εξέλιξή της.

Πλατεία Statute: Από τα «Κόκκινα Τετράδια» στον
«Αγριόγατο».*
Ε . Έχει ειπωθεί - όπως εξάλλου και συ ο ίδιος προηγούμενα
υποστήριξες - πως στα Κ. Τ συνυπάρχουν από την αρχή διαφορε
τικοί θεωρητικοί και πολιτικοί προσανατολισμοί· όμως γύρω από
τη θεματική της οργάνωσης πριν από όλα, που μας μεταφέρει στη
πραγματικότητα των αγώνων, οι αρχικές διαφοροποιήσεις μετατρέπονται σε καθαρή ρήξη: ποιές ήταν οι θέσεις που κατέληξαν
στην αντιπαράθεση;
Α . Το ότι η συσπείρωση δεν υπήρξε ομογενοποιημένη, ειδικά,
θάλεγα, πάνω στα θέματα που δεν συζητιόντουσαν, είναι ολοφά
νερο.
* Απεργία έξω από τα συνδικάτα, στα γαλλικά «άγρια απεργία».
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Υπάρχουν μέσα στα Κ.Τ δυο ξεκάθαρες θέσεις που σιγά-σιγά
πολώνονται γύρω από την θεματική της οργάνωσης, αυτές είναι:
από τη μια η άποψη της εργατικής αυτοδιαχείρισης των αγώνων
και από την άλλη η άποψη της επανάκτησης μιας σχέσης με τις
οργανώσεις του εργατικού κινήματος. Η θέση της εργατικής αυ
τοδιαχείρισης των αγώνων είναι εκείνη που φυσικά διεκδικεί πιο
έντονα την αναγκαιότητα της οργάνωσης, στο βαθμό που πέρα
από την τακτική οργάνωση που χρησιμοποιεί, στοχεύει σε μια
στρατηγική οργάνωση. Εργατική αυτοδιαχείριση των αγώνων ση
μαίνει πράγματι την δυνατότητα να καθοριστεί μια οργανωτική
συνέχεια των αγώνων στην κατεύθυνση μιας εργατικής επανιδιοποίησης των κατάλληλων μέσων οργάνωσης στη δεδομένη στιγμή.
Από την άλλη το βάρος μπαίνει στα διάφορα θεσμικά όργανα του
εργατικού κινήματος παράλληλα με ορισμένες παραδοσιακές εισοδιστικές παρεκλίσεις.
Σιγά-σιγά αρχίζει να αναφαίνεται ένας εισοδισμός νέου τύπου,
δηλαδή ο εισοδισμός δια μέσου του μαζικού κινήματος, η προσ
πάθεια χρησιμοποίησης του μαζικού κινήματος ενάντια στις δο
μές του κόμματος. Η ωρίμανση αυτής της αντίληψης, του εισοδισμού των μαζών, αρχικά συμμαχεί συχνά με την θέση της εργατι
κής αυτοδιαχείρισης των αγώνων. Έχουμε επομένως το παρακά
τω πανόραμα θέσεων: Από τη μια μεριά η θέση που διακηρύσσει
την αναγκαιότητα της θεσμικής σύνδεσης με το επίσημο εργατικό
κίνημα, από την άλλη, την αντίθετη πλευρά, η θέση που υποστη
ρίζει την εργατική αυτοδιαχείριση των αγώνων και ανάμεσα στις
δύο η άποψη για έναν εισοδισμό νέου τύπου που αρχίζει να ωρι
μάζει εκείνη την περίοδο.
Πρέπει να πω πως αυτή η τρίτη θέση υποστηρίζεται ειδικά από
κείνους που, περισσότερο από ότι με τις συνδικαλιστικές οργα
νώσεις, έχουν σχέσεις με το PSIUP, την οργάνωση της σοσιαλιστι
κής αριστερός. Γιατί όπως και νάχει σ’ αυτό το επίπεδο είναι
ακόμα δυνατές μια σειρά από επαφές και κοινές ενέργειες. Αυτή
η δυαδικότητα της οργανωτικής αντίληψης συγκρούεται φυσικά
και αντιπαρατίθεται συστηματικά με το επίπεδο ανάπτυξης των
αγώνων. Συνεπώς η ανάγνωση των αγώνων συχνά εμφανίζεται
διττή, όχι τόσο από τη σκοπιά της ίδιας τους της ανάπτυξης όσο
από τη σκοπιά των πολιτικών συμπερασμάτων που συνάγονται.
Έτσι φτάνουμε στη πλατεία Statuto, φτάνουμε στο ’62, δίχως μια
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καθαρή πρόβλεψη για το τι θα μπορούσε να συμβεί και πάνω από
όλα δίχως την συνειδητοποίηση του βαθμού της βιαιότητας στην
οποία θάφτανε η απάντηση των αφεντικών και των συνδικάτων
στην ήδη μαζική και εμφανή συμμετοχή των συντρόφων των Κ.Τ
σε ένα ανοιχτό αγώνα.
Η πολιτική φάση είναι συγκεκριμένη, βρισκόμαστε στην περίο
δο που προετοιμάζεται, που γεννιέται η κεντρο-αριστερά σαν η
θεσμική μορφή μιας μακρόχρονης περιόδου, βρισκόμαστε στη
φάση μετάβασης των πολιτικών δυνάμεων στην κεντρο-αριστερά.
Μια φάση πολιτικής διελκυνστίνδας που όμως στηρίζεται ακόμα
σ’ ένα έντονο ρυθμό ανάπτυξης και σε μια μάλλον αισιόδοξη
εκτίμηση του περάσματος στην κεντρο-αριστερά. Έλεγα προη
γούμενα πως η κεντρο-αριστερά υποστηρίζεται στσ ρυφά από το
κομμουνιστικό κόμμα σαν η κατάλληλη λύο για την δεδομένη
στιγμή, για την δεδομένη εποχή. Το συνδικάτο, από την άλλη με
ριά, βρίσκεται σε μια φάση έντονης αναδιοργάνωσης, γιατί ήδη
από το 58-59 έχουν ξεκινήσει διάχυτοι αγώνες. Αυτοί οι αγώνες
περνούν μέσα από εκείνη την θαυμάσια στιγμή, δηλ. τον Ιούλη
του ’60, μια στιγμή σχεδόν εξέγερσης.
Ο «Ιούλης του ’60» ξεκινά από μια διαμαρτυρία, στη Γένοβα
ενάντια στο συνέδριο του MSI* για να μεταβληθεί στη συνέχεια
σε γενικευμένη εξέγερση. Είναι φανερό πως η κεντρο-αριστερά
πρέπει οπωσδήποτε νάπεράσει (ο Nenni** το ’60 καλεί στο «πεζο
δρόμιο» με ένα τόνο που έχει στοιχεία* αναρχοσυνδικαλισμού).
Ή δη οι πάντες αντιλαμβάνονται πως οι πολιτικές δομές πρέπει
να προσαρμοστούν, πρέπει να εκμοντερνιστούν σε σχέση με την
υπάρχουσα κατάσταση. Φυσικά ο κίνδυνος που όλοι αισθάνονται
είναι η άμεση είσοδος της εργατικής και προλεταριακής συνιστώ
σας στο παιγνίδι.
Τα Κόκκινα Τετράδια αντίθετα αρπάζουν αυτή τη δυνατότητα,
αυτή τη στρατηγική δυνατότητα θεμελιώδους σημασίας σε αντιθεσμικό επίπεδο. Ό ταν αρχίζει ο αγώνας στη ΦΙΑΤ και αμέσως
μετατρέπεται σε αγώνα στο δρόμο, το ’62, με τις συγκρούσεις
στην piazza Statuto, με την απ’ ευθείας επίθεση ενάντια στις κί
τρινες συνδικαλιστικές οργανώσεις, και όχι μόνο αυτές, μια και
στην πραγματικότητα η επίθεση στρέφεται ενάντια στις συνδικα• Ιταλικό Κοινωνικό Κίνημα, το φασιστικό κόμμα της Ιταλίας.
** Ιστορικός ηγέτης του Σοσιαλιστικού κόμματος.
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λιστικές δομές σαν δομές που δεν αντιστοιχούν πια σε καμιά πε
ρίπτωση στα εργατικά συμφέροντα.
Σε τούτη λοιπόν τη στιγμή τα Κ.Τ βρίσκονται στο κέντρο της
αντιπαράθεσης. Βρίσκονται εκεί για διαφόρους λόγους: μα πάνω
από όλα γιατί η τάση που υποστηρίζει την αυτοδιαχείριση των
αγώνων έχει πάρει μέρος στην οργάνωση αυτών των αγώνων και
προσπαθεί μέσα στις συγκρούσεις να οργανώσει εκείνο που μπο
ρεί να οργανωθεί στο επίπεδο του δρόμου.
Ε . Ποιες ήταν οι διεκδικήσεις;
Α . Οι διεκδικήσεις, ουσιαστικά, αφορούν το ωράριο, το μισθό,
το φόρτο εργασίας, τα συνηθισμένα. Είναι τα θέματα που θα
βγούν στην επιφάνεια στη συνέχεια.
Ε . θ α μπορούσαμε να πούμε πως τα γεγονότα της Piazza Statuto
αλλάξουν τα πάντα;
Α . Ο αγώνας στη Φ1ΑΤ ξεκινά από μια κατάσταση πλήρους και
μακρόχρονης διαίρεσης του εργατικού μετώπου. Αρχίζει με την
υπογραφή της εθνικής σύμβασης των εργατών μετάλλου. Η UIL*
υπογράφει μια ξεχωριστή συμφωνία. Οι εργάτες ξεκινούν από το
εργοστάσιο και πάνε να καταστρέφουν τα γραφεία της UIL στη
Piazza Statuto. Τότε το συνδικάτο αντιδρά με την καταστολή. Τα
συνδικάτα αντιλαμβάνονται ενστικτώδικα πως εδώ έχει ξεφύγει
απ’ όλους κάθε δυνατότητα ελέγχου. Πρόκειται για ένα φαινόμε
νο που κατόπιν θα επαναλφφθεί σ’ ολόκληρη την πρώτη πενταε
τία του ’60 πάντα με αυθόρμητο τρόπο, δίχως αυτοί οι αγώνες να
καθορίζουν μια γενικευμένη κυκλοφορία τους, καθορίζοντας
όμως την ποιότητά τους. Πρόκειται για αγώνες που τείνουν με
ακρίβεια να αντιμετωπίσουν τα θεσμικά επίπεδα ελέγχου, πρώτα
του συνδικάτου και κατόπιν, σιγά-σιγά, του ίδιου του κράτους.
Οι αγώνες στη Τεργέστη και στη Γένοβα, όλα όσα συμβαίνουν το
’64 και το ’65, παρουσιάζουν πανομοιότυπα χαρακτηριστικά.
Ωραία, συνοπτικά λοιπόν αυτό είναι το κλίμα. Τώρα, είναι φα* U IL, η συνδικαλιστική παράταξη του σοσιαλιστικού κόμματος (Unione Ita
lians Lavoratpri).
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νερό πως τα «Κόκκινα Τετράδια» δεδομένης, μεταξύ άλλων, της
εσωτερικής επαμφοτερίζουσας θέσης τους δεν ήταν δυνατόν να
επιβιώσουν. Αυτή η επαμφοτερίζουσα άποψη διαιωνίζονταν από
το γεγονός ότι δεν είχαμε ποτέ βρεθεί αντιμέτωποι με μια ανοιχτή
σύγκρουση. Η δράση των συντρόφων δεν είχε ποτέ οδηγήσει σε
σύγκρουση με τους θεσμούς και τις πολιτικές δυνάμεις. Όμως με
τά την Piazza Statuto αλλάζουν όλα! Με βάση αυτό το θέμα ξεσπάει η μεγαλύτερη σύγκρουση γιατί για πρώτη φορά οι διαφορε
τικές οργανωτικές προοπτικές είναι υποχρεωμένες να βγούν στην
επιφάνεια.
Επρόκειτο. δηλαδή να αποφασίσουμε για το αν τα γεγονότα της
Piazza Statuto ήταν ένδειξη μιας γενικότερης συμπεριφοράς στρα
τηγικού χαρακτήρα. Ή αν αντίθετα επρόκειτο απλά για ένα από
τα τόσα φαινόμενα εργατικής εξέγερσης που γινόταν ακόμα πιο
περίπλοκο εξ αιτίας του γεγονότος ότι πια αυτή η εργατική μάζα
είχε αποκτήσει συγκεκριμένα «Νότια» χαρακτηριστικά και επομέ
νως επρόκειτο (αυτή ήταν μια από τις τόσες ηλιθιότητες) για ει
σαγωγή της νότιας συμπεριφοράς στο Βορρά! Και πάνω σ’ αυτό
το θέμα συντελείται η τελειωτική ρήξη στα «Κ.Τ». Σ’ αυτό ακρι
βώς το ζήτημα γίνεται η διάσπαση και οποιαδήποτε άλλη ερμη
νεία είναι μια ανοησία εδώ δεν υπήρχαν θεωρητικά προβλήματα
που να μην ήταν ταυτόχρονα και προβλήματα οργάνωσης.
Η ομάδα των συντρόφων που υποστηρίζει την αυτοδιαχείριση
των αγώνων, αμέσως μετά εκδίδει μια πολύ ωραία, μια πολύ εν
διαφέρουσα εφημεριδούλα, τον «Αγριόγατο», με την οποία προσ
παθεί να φέρει την άμεση ανατρεπτική συμπεριφορά από το πε
ζοδρόμιο στη γραμμή παραγωγής. Γίνεται καταγραφή των συντελούμενων σαμποτάζ στις γραμμές παραγωγής, ρίχνεται το σύνθη
μα του σαμποτάζ σαν οργανωτικής στιγμής. Έχουμε δηλαδή πε
ράσει από την συνεργασία, από την αντιστροφή της παραγωγικής
συνεργασίας σε μια πρώτη προσπάθεια αυτοδιαχείρισης των
αγώνων κατά τρόπο άμεσο, εθελοντικό και καθοριστικό. Και σ’
αυτό είναι που ο Παντσιέρι δεν θέλει και δεν μπορεί να συμφω
νήσει. Δεν θέλει και δεν μπορεί γιατί είναι ολοκληρωτικά δέσμιος
μιας υπερεκτίμησης της δύναμης του επίσημου εργατικού κινήμα
τος.
Ε . Και με τα συνδικαλιστικά στελέχη πότε γίνεται η ρήξη;
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Α. Η ρήξη με τα συνδικαλιστικά στελέχη έχει γίνει προηγούμενα,
στο ’61. Τώρα γίνεται τελειωτική. Καταφτάνει ο Φόα, που εκείνη
την περίοδο είναι ο μεγάλος αρχηγός της FIOM , γραμματέας της
CG1L*·*, φτάνει λοιπόν και ξεσπά μια μεγάλη φασαρία στο Τορίνο, η «Ουνιτά» βγαίνει γράφοντας πως οι ομάδες των Κ.Τ είναι
φασιστικές, ομάδες Παντσιέρι, ομάδες «Panzer»* κτλ.. Μετά δη
λαδή από τα γεγονότα της Piazza Statuto αρχίζει η κατασυκοφά
ντηση με τον τρόπο που ξέρουμε τόσο καλά, «αυτοί είναι φασί
στες τελεία και παύλα».

Ε. Και το περίφημο άρθρο του Ανταλμπέρτο Μινούτσκ<Ποιος
τους πληρώνει;»;
Α. 'Οχι, αυτό το άρθρο ήρθε αργότερα. Γράφτηκε μετά την μαζι
κή διανομή της εφημερίδας «Εργατική Τάξη» στη Φ1ΑΤ.

Ε. Όμως, σ' αυτό το πρώτο σχίσμα ο Παντσιέρι είχε αντιόράσει
επιμένοντας στην ανάγκη ανανέωσης της οργάνωσης: οι θέσεις
των Παντσιέρι και Τρόντι το '62 όεν βεβαιώνουν την επανάκτηση
μιας κάποιας ομογένειας;
Α. Πιστεύω πως ναι. Το γεγονός είναι πως μέχρι το ’62 δεν
υπήρχε κανένας που να αντιλαμβανόταν πόσο μεγάλη δύναμη
διαθέταμε. Η αίσθηση, δηλαδή, που είχε ο καθένας μας μέσα εκεί
ήταν πως εκτελούσε ένα έργο, μια αποστολή- ο καθένας από εμάς
κινιόταν ξεκινώντας από τις συγκρούσεις που είχε με την οργά
νωση απ’ όπου προερχόταν, ο καθένας μας κατεχόταν από ένα
έντονο άγχος για γνώση μα κανείς μας δεν έθετε το ζήτημα των
χρόνων οικοδόμησης της οργάνωσης. Μόνο μετά το ’68 τούτο το
ζήτημα γίνεται απόλυτα θεμελιώδες στη συνείδηση όλων των συν
τρόφων.
Στην πραγματικότητα, πριν το ’68 η κατάσταση ήταν τέτοια, ει
δικά σ’ εκείνα τα χρόνια, που κανείς μας δεν ήταν τόσο τρελός
ώστε να σκέφτεται κάτι διαφορετικό από την λύση των προβλη* FIOM, κλαδική των μεταλλεργατών της CGIL, συνδικαλιστικής οργάνωσης
του ΚΚ1.
·* Panzer, στα γερμανικά τα τάνκς.

118

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΑΤΗ ΜΑΖΑ ΣΤΟΝ KOINQNIKO ΕΡΓΑΤΗ

μάτων της οργάνωσης, .της έρευνας και της επέμβασης. Κανείς
δεν μιλά για κόμμα, και ήταν απόλυτα ρεαλιστικό το να μην μιλά
με
Ε . Η διάσπαση πον αρχικά δίνει ζωή στην εφημερίδα «Αγριόγα
τος» και κατόπιν στην «Εργατική Τάξη» μπορεί να εννοηθεί όπως έχει υποστηριχθεί - σαν μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκεί
νους πον θεωρούν σαν πρωταρχική την ανάλυση των διαδικασιών
του κεφάλαιου - και πον επομένως πρότειναν μια θεωρητική και
διανοούμενη λειτουργία της ομάδας - και σε εκείνους πον, αντί
θετα, εκτιμούσαν την άμεση εργατική συμπεριφορά σαν το και
νούργιο δεδομένο της πολιτικής οργάνωσης, καί πρότειναν την
άμεση λειτουργία της οργάνωσης και τον κόμματος, δηλαδή σε
εκείνους πον έδιναν προτεραιότητα στην άμεση πολιτική στράτεν-

Α . Όλες αυτές είναι ερμηνείες αφηρημένες. Η πραγματικότητα
είναι πολύ πιο απλή. Ουσιαστικά μετά τα γεγονότα της Piazza
Statuto συντελείται μια ενοποίηση ανάμεσα στην ομάδα που υπο
στηρίζει την αυτοδιαχείριση των αγώνων και την ομάδα της Ρώ
μης, την ομάδα δηλαδή που θεωρητικοποιεί τον εισοδισμό νέου
τύπου, την δράση δηλαδή των μαζών για την αλλαγή του κόμμα
τος. Και οι δυό ομάδες δεν συμφωνούσαν με την θέση του Παντσιέρι που ήταν αντίθετα μια θέση εισοδισμού σε μικρή κλίμακα,
μια θέση πορείας στα ξέβαθα νερά, πάντως μια θέση αναμονής,
πρακτικά μια θέση που διεκδικούσε για τα Κ.Τ το ρόλο μιας πο
λιτικής μεισψηφικής.ομάδας του παλιού καιρού. Αυτό είναι όλο
κι όλο, δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι, τα πράγματα εμφανίζονται ξε
κάθαρα σ’ όλα τα επίπεδα, και ούτε η πολεμική ήταν αληθινή πο
λεμική, αντίθετα γίνεται προσπάθεια να βρεθούν θεωρητικές δι
καιολογήσεις. Στην πραγματικότητα αν και υπήρχαν και τέτοιες
διαφορές κατά κάποιο τρόπο (αλλά θεωρητικές διαφορές υπήρ
χαν πάντα μέσα στα Κ.Τ), φτάνουμε στη διάσπαση για λόγους
πρακτικούς, λόγω της πίεσης των πρακτικών προβλημάτων.
Εμείς στην περιοχή της Βενετίας για παράδειγμα, υποστηρίξα
με την ρήξη με τον Παντσιέρι. Το γεγονός είναι πως στην περιοχή
της Βενετίας σ’ αυτό το διάστημα είχαμε αρχίσει να δημιουργού
με μια οργανωτική δομή που σιγά σιγά είχε γίνει αυτόνομη. Για
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μας δεν υπήρχαν τότε προβλήματα ψυχολογικά ή πολιτικά· υπήρ
χε ήδη μια οργανωτική διάσταση. Μετά την διάσπαση συμφωνού
με με τα άλλα δυο τμήματα, με εκείνους δηλαδή του Τορίνου και
του Μιλάνου που επιμένουν αποκλειστικά πάνω στην εργατική
εξουσία (τότε αρχίζει να βγαίνει η εφημεριδούλα «Εργατική
Εξουσία» στο Μιλάνο, το όνομα είχε παρθεί από την Γαλλία, το
«Pouvoir Ouvrier»), και με εκείνους της Ρώμης που με σύνεση αρ
χίζουν να διατυπώνουν την δική τους οπτική του μαζικού εισοδισμού.
Αυτή είναι συνοπτικά η κατάσταση που δημιουργεί η διάσπαση
των «Κ.Τ».Μια διάσπαση που φυσικά είχε και έχει τη δική της
ιστορική βαρύτητα.

Ε. θ α μπορούσες να εξηγήσεις γιατί, παρόλους τους συχνούς
αφορισμούς ενάντια στον αιρετικό μαρξισμό των Κ.Τ, παρόλες
τις επίμονες πολεμικές για τις οποίες μιλήσαμε, το επίσημο εργα
τικό κίνημα - μετά το 68-69 - αναγνωρίζει στα Κ .Τ ότι στάθηκαν
η μοναδική θεωρητική τάση ικανή να αναλύσει τις δομικές διαδι
κασίες που πραγματοποιούνταν καθώς και τον «ανακαθορισμό
των παραγωγικών δυνάμεων»; Πώς γίνεται και τα Κ. Τ, μετά το
θερμό φθινόπωρο**·, φιγουράρουν στις 150 ώρες*, στις σχολές των
συνδικαλιστικών στελεχών, στα ίδια τα εγχειρίδια σαν η μοναδική
αξιόλογη απόπειρα ιστορικής ανάλυσης του μετασχηματισμού
των κοινωνικών σχέσεων;
Α . Πιστεύω πως είναι πια φανερή, προφανής η απάντηση που
μπορεί να δοθεί σ’ αυτά τα ερωτήματα, θ α επιμείνουμε και πάλι
στο ποιο είναι το ιδεολογικό μόρφωμα που βρίσκεται στη βάση
της ανάλυσης του ΚΚΙ, ένα συνοθύλευμα που δεν είναι πια παρα
γωγικό, ούτε στο ελάχιστο. Αν βέβαια δεχτούμε ότι κάποτε στά
θηκε παραγωγικό στην διαμόρφωση μιας λαϊκίστικης κουλτού
ρας, αυτό το ιδεολογικό μόρφωμα είναι ολοκληρωτικά αναπαρα
γωγικό όταν βρίσκεται αντιμέτωπο με τα φαινόμενα της οργανω• «θερμ ό Φθινόπωρο»: Το εργατικό κίνημα που αναστάτωσε την Ιταλία το
φθινόπωρο του 1968.
*· «150 ώρες» πληρωμένες ώρες από το αφεντικό για την συνδικαλιστική
κ.λ.π. εκπαίδευση των εργατών.
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μένης κοινωνίας του ύστερου καπιταλισμού. Το ΚΚΙ σε κείνη την
περίοδο ούτε καν με την εξαπάτηση δεν κατώρθωνε να δημιουρ
γήσει μια ιδεολογία, εναλλακτική στην καπιταλιστική. Τώρα λοι
πόν γίνεται φανερό πως ο* καταπληκτικός εκσυγχρονισμός της
κουλτούρας του κινήματος που πραγματοποίησε το '68, τοποθετεί
πριν απ’ όλα τα Κ.Τ σαν ένα έργο ξεκαθαρίσματος σε σχέση με
κείνο που υπήρξε η δεκαετία του '60, σε σχέση με την δομική εξέ
λιξη του ιταλικού καπιταλισμού και της ιταλικής εργατικής τάξης
στη δεκαετία του '60.
Η υιοθέτηση τούτης της ανάλυσης είναι μια υιοθέτηση που τη
ρεί όλα τα εθιμοτυπικά κριτήρια του επίσημου εργατικού κινήμα
τος: γίνεται δεκτή σαν κοινωνιολογία, κριτικάρεται σαν οικονομικισμός, υποτάσσεται στην ευρύτερη αντίληψη του επίσημου ερ
γατικού κινήματος και τέλος χειραγωγείται από τους γραφειο
κράτες. Η άγνοια των δομικών διαδικασιών, από τη μεριά του
ΚΚΙ, δεν έχει βέβαια τροποποιηθεί με την ένταξη των Κ.Τ στους
κλασικούς της μαρξιστικής σκέψης. Πρόκειται για μια εθιμοτυπι
κή ένταξη που είναι δυνατόν βέβαια να αλλάξει κάποιες πλευρές
της κομματικής ιδεολογίας, που όμως παρ’ όλα αυτά παραμένει
ιδεολογία. Ο μηχανισμός είναι γνωστός: κατ’ αρχήν προσπάθεια
καταστολής· αν η καταστολή αποτύχει, υιοθέτηση και ευνουχι
σμός των θέσεων που έχουν προταθεί.

Ε. Ακόμα κάτι, όσον αφορά τις αιτίες διάσπασης των Κ. Τ. Μερι
κοί ρίχνουν το βάρος στη θεωρητική διαφορά, σχετικά με το ρόλο
της κυκλοφορίας, ανάμεσα σε Παντσιέρι και Τρόντι. Ο πρώτος
φαίνεται να υποστηρίζει στο Υπεραξία και σχεδιοποίηση πως
οποιοσδήποτε αγώνας που κινείται στο εργοστάσιο είναι καταδι
κασμένος στην ενσωμάτωση μέσα από την καπιταλιστική πρωτο
βουλία στη σφαίρα της κυκλοφορίας· από αυτό συνάγεται η ανα
γκαιότητα να προταθεί προνομιακά η ανάλυση των διαδικασιών
του κεφάλαιου. Ο δεύτερος τονίζει πως τούτη η δυνατότητα εν
σωμάτωσης μπορεί διαρκώς να μπαίνει σε κρίση διαμέσου του
ανταγωνισμού σε εργοστασιακό επίπεδο. Όσο κι αν αυτή η προ
βληματική είχε τεθεί κατά τρόπο διαλογιχό κι όχι τελειωτικό,
στην πράξη μήπως επέδρασε στον διαφορισμό της πολιτικής
γραμμής;

ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΣΜΟΥ

121

Α . Πιστεύω ο ανοιχτός χαρακτήρας με τον οποίο γίνεται η πολε
μική είναι χαρακτηριστικός για την ίδια τη φύση του διαλόγου,
ενός διάλογου που στην πραγματικότητα δεν αντιμετωπίζει αυτή
τη σειρά των προβλημάτων παρά σαν προβλήματα θεωρητικής
προοπτικής. Και βέβαια η απόσταση που χωρίζει αυτή την προ
βληματική από εκείνα τά προβλήματα που αντίθετα ζουν σαν
πρακτική και σαν πολιτική εμπειρία οι σύντροφοι είναι τεράστια.
Αυτά τα προβλήματα δεν καταφέρνουν να απλωθούν ούτε καν
στις μικρές ομάδες των Κ.Τ και των συντρόφων που δρουν σαν
αγωνιστές της αριστερός τότε. Και οι δυο ερμηνείες λαμβάνονται
πολύ θετικά υπ’ όψη από τους συντρόφους, δηλ. οι δυο θέσεις
δεν αντιμετωπίζονται απαραίτητα σαν αντιθέσεις, αυτή είναι
ίσως η μόνη εκτίμηση που μπορούμε να κάνουμε από τα μέσα.
Το πρόβλημα όμως είναι διαφορετικό στην πράξη: η απήχηση
που μπορούσε να έχει η κάθε μια απ’ αυτές τις θέσεις συνδεόταν
με το μέλλον, αποτελούσε συνάρτηση της ανάπτυξης των αγώνων.
Ή ταν μια απήχηση που μπορούσε βέβαια να αποκτήσει διαφορε
τικά χαρακτηριστικά, αλλά αυτό πολύ πιο ύστερα. Γι’αυτό ο διά
λογος δεν καταλήγει σε τελικά συμπεράσματα, σε καμιά περίπτω
ση δεν είναι τελειωτικός. Εξάλλου όλα όσα ανέφερες σχετικά με
την ερμηνεία του Παντσιέρι, κινδυνεύουν να εισαγάγουν στοιχεία
μαρκουζιανισμού στη σκέψη του, πράγμα που ειλικρινά δεν πι
στεύω ότι πρέπει να γίνει. Ίσως αυτή η διεθνής διάσταση είναι
απλά η αποκάλυψη μιας σειράς θεωρητικών ορίων που ενυπάρ
χουν στη συνολική ανάλυση των Κ.Τ, η αποκατάσταση των θεω
ρητικών τους ορίων (με την ακριβή έννοια της λέξης όρια κι όχι
σαν αξεπέραστα εμπόδια). Πρόκειται για εμπόδια προσπελάσιμα
για εμπόδια που η έρευνα είναι υποχρεωμένη να αντιμετωπίσει σε
μια ορισμένη φάση. Πιστεύω γι’ αυτό πως το ζήτημα θα πρέπει
ουσιαστικά να εξηγηθεί με τους όρους που ανέφερα.
Ε . Πώς κρίνεις την ερμηνεία, που πρότεινε ο Κατσιάρι χαι που
έγινε αποδεκτή μέσα στο χώρο του Κ.Κ.Ι.,σύμφωνα με την οποία
ο Παντσιέρι, στο δοκίμιο Υπεραξία και σχεδιοποίηση, είχε αντιληφθεί, κάνοντας ένα είδος αυτοκριτικής, ότι η έννοια του «εργο
στάσιου» δεν μπορεί να απαντήσει στα προβλήματα που βάζει το
•πολιτικό» επίπεδο, του οποίου ο Παντσιέρι κατανόησε δήθεν
την · ιδιαιτερότητα»;
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Α . Μα αυτή είναι μια μεγάλη βλακεία, πρόκειται για προσπά
θεια να δοθούν τίτλοι σε μια οπορτουνιστική ανάλυση που τελευ
ταία ανακάλυψαν αυτοί οι κύριοι. Ξέρουν πολύ καλά πως, δίνο
ντας αυτές τις ερμηνείες, κινούνται στη βάση μιας ολοκληρωτικής
και απόλυτης κακοπιστίας, ξέρουν καλά πως η ρήξη του Παντσιέρι με το επίσημο εργατικό κίνημα έφτασε μέχρι την αυτοκτο
νία. Δεν είναι δυνατόν σε καμιά περίπτωση να αποκρύψουν τα
θεμελιώδη στοιχεία ρήξης των Κ.Τ. Μ’ αυτή την έννοια η εμβά
θυνση της συζήτησης σ’ αυτά τα προβλήματα (που τελικά, για τον
Παντσιέρι, είναι έξω από το επίσημο εργατικό κίνημα και σε
αντίθεση μαζί του, σε ασυμβίβαστη πολεμική μαζί του) δεν είναι
δυνατόν να μεταβληθεί σε δικαιολόγηση για εγχειρήματα οπορτουνιστικής ενσωμάτωσης. Αυτό είναι το λιγότερο αισχρό.

IV. Η θεωρητικο-πολιτική εμπειρία της
«εργατικής τάξης »: η κεντρικότητα του
εργάτη μάζα
Ε . Πώς φτάσατε στην «Εργατική Τάξη»; Ποια είναι τα σημαντι
κότερα στοιχεία αναφορικά με την εσωτερική σύνθεση, τα θέματα
της έρευνας και το στυλ δουλειάς;

Α. Είναι εύκολο να το διατυπώσουμε. Μετά την έκδοση του
«Αγριόγατου» έγινε μια τελευταία προσπάθεια να αποφευχθεί η
διάσπαση, προσπάθεια που εκφράστηκε με την έκδοση δυο τευ
χών των «Χρονικών των Κόκκινων Τετράδιων». Αυτά τα «Χρονι
κά των Κ.Τ», που διευθύνονται άμεσα από την ομάδα του Βένετο
αποδείχτηκαν μια αποτυχία, στάθηκαν η τελευταία προσπάθεια
μιας εσωτερικής διαμεσολάβησης που αμέσως απέτυχε. Ήδη οι
τοποθετήσεις των συντρόφων ήταν δεδομένες και αμετακίνητες.
Οι ομάδες που συγκρότησαν την «Εργατική Τάξη», το Φθινόπω
ρο του ίδιου χρόνου της διάσπασης ήταν η ομάδα της Ρώμης και
η ομάδα του Βένετο αυτούσιες ενώ αντίθετα εκείνες του Τορίνο
και του Μιλάνο μετά από διάσπαση. Σ’ αυτές προστέθηκε μια γε
νοβέζικη ομάδα συντρόφων που παρέμβαιναν στη Italsider του
Κορνιλιάνο.
Κατά την πρώτη φάση η ηγεμονία της ομάδας της Ρώμης ήταν
απόλυτα εμφανής, μετριάζονταν όμως από το σύνολο των πληρο
φοριών πάνω στα πραγματικά κινήματα που ουσιαστικά έρχο
νταν από το Βορρά. Όσον αφορά τα θέματα αρκεί μια ματιά
στην εφημερίδα για να καταλάβουμε πώς ήταν συγκροτημένη. Η
εφημερίδα βασιζόταν σε μια διαίρεση θεμάτων, ήταν δηλαδή μια
προσπάθεια ανάπτυξης, πέρα από τον εργατικισμό, καθορισμέ
νων ζητημάτων. Τα τεύχη δηλαδή ήταν ένα είδος μονογραφιών,
όμως η μονογραφική μορφή της δουλειάς ήταν στενά δεμένη με
την εκάστοτε φάση και την εκτίμηση που είχαμε γι’ αυτή.
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Τα τεύχη δηλαδή γεννιόντουσαν από την εκτίμηση της πολιτι
κής συγκυρίας που περνούσαμε, παρουσιάζονταν όμως κατά τρό
πο μονογραφικό. Έ να στοιχείο ουσιαστικά καινούργιο είναι το
γεγονός ότι αρχίζαμε να μιλάμε για τους θεσμούς, το πολιτικό
επίπεδο, ότι αρχίζαμε να κάνουμε πολιτική με την εργατική τάξη,
ότι αρχίζαμε να κάνουμε πολιτική και από θεωρητική επίσης
σκοπιά γιατί η πολιτική παρέμβαση (τουλάχιστον όσον αφορά
τους συντρόφους του Βορρά) ήταν ουσιαστική και συνεχής.
Υπάρχει ακόμα, όσον αφορά στο στυλ δουλειάς, η προσπάθεια
να δεθεί στενότερα η θεωρητική με τήν πρακτική δουλειά. Τούτη
η προσπάθεια αποτυχαίνει στους συντρόφους της Ρώμης οι οποί
οι αποδεικνύονται ολοκληρωτικά ανίκανοι για οποιαδήποτε πα
ρέμβαση μπροστά στα εργοστάσια. Υπάρχουν σύντροφοι που δεν
κατάφεραν ποτέ να μάθουν να μιλάνε με τους εργάτες και δεν θα
το καταφέρουν ποτέ παρόλη την εργατική κεντρικότητα που δια
τείνονται. Αντίθετα η οργανωτική δουλειά προχωράει αρκετά, ει
δικά στο Βένετο, κύρια στο Πόρτο Μαργκέρα και στο Τορίνο.
Ε . Το καινούργιο στοιχείο λοιπόν είναι η σύνδεση ανάμεσα στην
αγωνιστική πρακτική μπροστά στις πόρτες των εργοστασίων και
το επίπεδο ανάλυσης και θεωρητικής έρευνας;
Α . Ναι. Για πρώτη φορά προσπαθούμε να διαδόσουμε μαζικά
την εφημερίδα. Αρχίζουμε την πρακτική των προκηρύξεων. Αρ
χίζουμε την διανομή στις πόρτες της Φ1ΑΤ. Ανακαλύπτουμε όλες
εκείνες τις τεχνικές παρέμβασης που μετά το ’68 έγιναν κοινές για
όλους.
Ε . Υπήρξε κάποια κατάσταση υποχώρησης;
Α . Υπήρξε βέβαια μια υποχώρηση, αλλά με περίεργο τρόπο, θ α
έλεγα πως επρόκειτο για μια φαινομενική υποχώρηση. Η συνδι
καλιστική επαναδραστηριοποίηση που σημειώθηκε στα χρόνια
της δημιουργίας της πρώτης κέντρο-αριστεράς, με την κρίση του
’63-64 εξασθενεί. Τα συνδικάτα καταλήγουν στη φάση εκείνων
των αισχρών συμβάσεων στις οποίες εισάγεται για πρώτη φορά
το προοίμιο στις διαπραγματεύσεις. Στο άμεσο εργατικό μέτωπο,
αντίθετα, έχουμε την σταθεροποίηση μερικών επιπέδων οργανω
μένης δύναμης.
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Για πρώτη φορά αναπτύσσεται και σταθεροποιείται ανάμεσα
στους αγωνιστές η ξεκάθαρη συνειδητοποίηση της βαρύτατης
ανεπάρκειας των υπαρχουσών οργανωτικών μορφών τουλάχιστον
όσον αφορά στη διαχείριση των αγώνων. Μέσα στην εργατική τά
ξη προχωρά η συνειδητοποίηση μιας καινούργιας ταξικής σύνθε
σης ειδικά σ' ότι αφορά στα πολιτικά και μισθολογικά της χαρα
κτηριστικά. Η πρακτική των «άγριων» απεργιών αρχίζει να ξα
πλώνεται σχεδόν παντού- πρόκειται για απεργίες που φέρνουν
όλο το βάρος του πειραματισμού, την συνειδητοποίηση της παράνομίας, την γνώση της καινοτομίας. Το κίνημα ξαπλώνεται.
Ε . Η «Εργατική Τάξη», που συνήθως κατηγορείται για υπερβολι
κό και μυωπικό εργατικισμό, στην πραγματικότητα προσφέρει
μια συνάρθρωση κι ένα πλούτο θεμάτων προβληματισμού και πα
ρέμβασης που πλαταίνουν αισθητά τους ορίζοντες που τα «Κ. Τ»
συχνά είχαν διαβλέψει με τρόπο γενικό. Ποια είναι η δική σου
γνώμη;
Α . Αυτό είναι αλήθεια. Η «Εργατική Τάξη» καταφέρνει για
πρώτη φορά να αρθρώσει τις ικανότητες προβληματισμού και
ανάλυσης των συντρόφων πάνω στα πιο διαφορετικά, τα πιο
πλατειά θέματα και όλα αυτά καταφέρνει να τα κάνει μέσα από
μια αυστηρή λογική. Από αυτή τη σκοπιά στάθηκε μια εμπειρία
σχεδόν διαφωτιστικού χαρακτήρα αλλά δεν ήταν βέβαια απλά
διαφωτιστικός ο τύπος της υλιστικής ανάλυσης που συνέδεε με
μερικούς θεμελιώδεις στόχους προοπτικής και κατεύθυνσης μια
σειρά κριτικών αναλύσεων και αγώνων. Από τη μια δηλαδή αρχί
ζει να αναπτύσσεται η κριτική της ιδεολογίας, η αναφορά στη
διεθνή διάσταση, η συζήτηση για τα θεσμικά επίπεδα, κι όλα αυ
τά παράλληλα με τη βασική τοποθέτηση που παραμένει η σκοπιά
του εργοστάσιου. Το ξεπέρασμα, όπως λένε μερικοί, της εργατίστικης προσέγγισης μέσα στην «Εργατική Τάξη» είναι πραγματι
κότητα. Αυτή η προσέγγιση είναι ήδη διαλεκτικά ανοιχτή στο ξε
πέρασμα των περιορισμών μιας τέτοιας τοποθέτησης.
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι για παράδειγμα η προσοχή που
δίνεται στη διεθνή διάσταση των φαινομένων: αντιλαμβανόμαστε
για πρώτη φορά πως δημιουργείται μια αλυσσίδα εργατικών
αγώνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αγώνες που λίγο-πολύ έχουν τα
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ίδια χαρακτηριστικά με τους ιταλικούς αγώνες- αρχίζουμε να επι
σημαίνουμε με ακρίβεια τους μηχανισμούς της προοδευτικής ενο
ποίησης ανάμεσα στη γηραιά ήπειρο και τις Ηνωμένες Πολιτείεςκαι αυτά τα θέματα αρχίζουν να ενσωματώνονται στην «Εργατι
κή Τάξη» μέσα από την θεωρητική και πρακτική στάση των συν
τρόφων. Από την άλλη μεριά η κριτική της ιδεολογίας αγγίζει ου
σιαστικά θέματα, κριτικάροντας από τη μιά τον αδέξιο και γκομπερτιανό λαϊκισμό του δικού μας τολιατισμού και από την άλλη
θίγοντας τα χαρακτηριστικά της συνδικαλιστικής ιδεολογίας, του
πιο προχωρημένου καπιταλιστικού ρεφορμισμού. Στο θέμα των
θεσμών αρχίζουμε να κατανοούμε πώς λειτουργεί, πώς πρέπει να
λειτουργεί το Κράτος-σχέδιο, ποια είναι τα αδύνατα σημεία του,
ποια είναι τα σημεία ενάντια στα οποία οφείλουμε να στρέψουμε
τον εργατικό αγώνα. Πάρα πέρα, στον τομέα της κριτικής της
ιδεολογίας του κόμματος, αρχίζουμε να κατεβαίνουμε όλο και πε
ρισσότερο από τη γενική κριτική στις πραγματικές σχέσεις που
υπάρχουν μέσα στο κόμμα: αυξάνεται επομένως η γνώση και η
ικανότητα καταστροφής αυτών των σχέσεων.
Καταφέρνουμε να απομυθοποιήσουμε μια σειρά από παλιά ζη
τήματα, το ζήτημα του Νότου, το αγροτικό ζήτημα, καταφέρνου
με να επανεξετάσουμε μια σειρά από τέτοια θέματα από εργατική
σκοπιά, αρχίζουμε να ανατρέχουμε με μια αντίληψη ιστορικότη
τας σε μερικά βασικά στάδια της ιδεολογίας, ειδικότερα του λενι
νισμού, καθώς και της ιστορίας του εργατικού κινήματος. Ό λα
αυτά γίνονται κατά τρόπο αρκετά πλούσιο, πιστεύω, ακόμα και
από την άποψη της μεθοδολογίας·. Ένα* σημαντικό μέρος του με
θοδολογικού υλικού - ειδικά στον ιστοριογραφικό τομέα - όπως
και όλη η κληρονομιά των ερευνητικών υποθέσεων που θα χρησι
μοποιηθεί κατόπιν από το «Αντισχέδιο», στην πραγματικότητα
δημιουργούνται σ’ αυτή την περίοδο. Αυτή η εργασία εξακολου
θεί να είναι πολύτιμη ακόμα και σήμερα μέσα στο θεωρητικό
πλαίσιο του κινήματος.
Φυσικά τα όρια αυτής της προσπάθειας είναι πολύ περιορισμέ
να όπως εξάλλου συμβαίνει πάντα όταν έχουμε να κάνουμε με
πρωτοποριακές εμπειρίες, θάλεγα πως ένα από τα μεγαλύτερα
όρια είναι το ότι η «Εργατική Τάξη» δεν κατόρθωσε να κατανοή
σει την γενική και θεμελιώδη λειτουργία που επιτελεί η συσσώ
ρευση των αγώνων στον Τρίτο Κόσμο πάνω στους αποφασιστι-
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κούς μηχανισμούς του μητροπολιτικού καπιταλισμού. Η απουσία
μιας διάστασης που να μην είναι απλά η κατανόηση των αγώνων
του εργάτη μάζα, αλλά τέτοια που να μπορούσε ήδη από τότε να
οδηγήσει σε μια καινούργια βάση ανάλυσης, να οδηγήσει στην
κατανόηση της συσσώρευσης του επαναστατικού δυναμικού του
παγκόσμιου προλεταριάτου ενάντια στην κεντρική καπιταλιστική
δύναμη και να ανασυγκροτήσει τη θεωρία του ιμπεριαλισμού, αυ
τό στάθηκε η βασική έλλειψη της «Εργατικής Τάξης».
Από την άλλη μεριά, αντίθετα, το στοιχείο που πιστεύω αποτε
λεί κατά βάθος, την θεμελιώδη καινοτομία της «Εργατικής Τά
ξης» είναι το στυλ αναφοράς στο εργοστάσιο: για πρώτη φορά η
αναφορά στο εργοστάσιο, τουλάχιστον σε μερικές περιπτώσεις,
στάθηκε μια ολοκληρωμένη αναφορά, που ξεκινώντας από την
διάσταση της εργασιακής διαδικασίας προχώρησε σέ βάθος μέχρι
τα προβλήματα της εργατικής σχεδιοποίησης των αγώνων. Και
άρχισε να αντιμετωπίζει με σοβαρότητα το πρόβλημα της οργά
νωσης. Έτσι εκείνο που ενδιαφέρει δεν είναι τόσο τα όρια όσο οι
αντιθέσεις που αναδύονται μέσα από τούτη την δουλειά.
Ε . Σε μια πρωτότυπη αποδοχή τον λενινισμού η «Ε. Τ.» υποστη
ρίζει πως η εργατική τάξη είναι πιο δυνατή εκεί που ο καπιταλι
σμός είναι πιο ανεπτυγμένος, κι αυτό σε αντίθεση με τον τριτοκοσμισμό μαοϊκής έμπνευσης που σε κείνη την περίοδο αναπτύσσε
ται μέσα στη νέα αριστερά τι πιστεύεις γ ι’ αυτό;
Α . Ο τριτοκοσμισμός είναι το «μαύρο πρόβατο» της «Εργατικής
Τάξης». Είναι τόσο έντονη η αντίθεση μσζύ του ώστε κατέληξε να
περάσει πάνω από τα κεφάλια των συντρόφων. Ουσιαστικά κυ
κλοφορούν μια σειρά αντιλήψεις για τους αγώνες στον Τρίτο Κό
σμο που μοιάζουν με αυτές που έχουν σήμερα οι «νέοι φιλόσο
φοι»: κάθε προλεταριακός αγώνας στον Τρίτο Κόσμο δεν μπορεί
παρά να καταλήξει εκεί που κατέληξε εκείνος ανάμεσα στο Βιετ
νάμ και την Καμπότζη. Αλλά, πέρα από αυτό το μακάβριο
αστείο: μόνο η εργατική διάσταση μπορεί να χειραφετήσει οριστι
κά τον προλεταριακό αγώνα από τα όρια που συνδέονται με την
υπανάπτυξη. Αυτή όμως είναι μια αντίληψη αληθινή μόνο σε μια
γραμμική εκδοχή, ενώ αντίθετα στην πράξη ισοπεδώνει την ανά
λυση και αφαιρεί κάθε δυνατότητα να κατανοηθούν στρατηγικά
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οι διαδικασίες της μετάβασης. Ό χ ι μόνο όσον αφορά τον Τρίτο,
αλλά ακόμα και τον Πρώτο Κόσμο. Πάνω σ' αυτή τη βάση μπο
ρούμε σ’ αυτή την άποψη να διακρίνουμε ένα είδος λανθάνοντα
οππορτουνισμού: σ’ ότι με αφορά κάνω μια πολύ βαθειά αυτο
κριτική. Ο λανθάνων οππορτουνισμός που βρίσκεται εδώ είναι ο
οππορτουνισμός εκείνου που δεν θέλει να αναμετρηθεί με μια
σειρά από πραγματικές αντιφάσεις που καθορίζει η καπιταλιστι
κή ανάπτυξη μέσα στο ίδιο το εργατικό κίνημα.
Πάντα κάτω από αυτή τη σκοπιά πρέπει να πούμε πως, για πα
ράδειγμα, είχε εντελώς υποτιμηθεί ο πλούτος που πρόσφεραν οι
μετανάστες στη διαμόρφωση της ταξικής συμπεριφοράς στην Ιτα
λία. Υπήρχε πάντα μια διφορούμενη τοποθέτηση που είναι συνέ
πεια της σχέσης με τον παλιό εργάτη περισσότερο, τον εργάτη
που κάνει την ιστορία του κινήματος, παρά με τις ζωντανές, τις
καινούργιες, τις δραστήριες δυνάμεις του προλεταριάτου. Παρ'
όλο που αυτή η τελευταία εκτίμηση είναι ήδη εμφανής στις ανα
λύσεις μερικών συντρόφων, και αναφέρομαι ιδιαίτερα στους συν
τρόφους του Τορίνο, όμως αυτή η υποτίμηση υπάρχει, λειτουργεί
σαν ψυχολογικό υπόβαθρο και αποτελεί ένα στοιχείο που δεν το
θεωρώ καθόλου δευτερεύον: πράγματι μια σειρά από λανθασμέ
νες ιδεολογικές υποθέσεις πάνω στο εργατικό κίνημα που κινδύ
νευαν να γίνουν σημαντικές (και πράγματι έγιναν σημαντικές)
στην ανάπτυξη της ανάλυσης της «Εργατικής Τάξης», έχουν την
αφετηρία τους και σ’ αυτή την τοποθέτηση.
Όσον αφορά τέλος στη θέση για την πιο δυνατή εργατική τά
ξη, αυτή είναι απόλυτα σωστή από στρατηγική σκοπιά και παρα
μένει ένα θεμελιώδες στοιχείο που ενισχύεται παρά πέρα από την
δυναμικότερη αντίληψη που αποκτήσαμε για την εργατική τάξη
στη συνέχεια. Πράγματι δεν είναι δοσμένο ότι η πιο δυνατή εργα
τική τάξη πρέπει νάναι εκείνη των μεγάλων εργοστασίων, σε ει
σαγωγικά, μπορεί κάλλιστα νάναι, και είναι, εκείνη που κυριαρ
χεί πάνω στους μηχανισμούς της αναπαραγωγής της με τόση δύ
ναμη ώστε να καταφέρνει να υπερκαθορίζει τις διαδικασίες της
παραγωγής ή να εκφράζει αντι-εξουσία σε σχέση μ’ αυτές.

Ε. θ α μπορούσες να ξεκαθαρίσεις το νόημα μιας άλλης θεμελιώ
δους θέσης της «Ε. Τ» σύμφωνα με την οποία, η στρατηγική ανή
κει στην εργατική τάξη και η τακτική στο κόμμα; Κι ακόμα, στη
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βάση αυτού του καινούργιου τρόπου θεώρησης της σχέσης ταχτι
κής και στρατηγικής, πώς εξηγείται ο ρόλος του ΚΚΙ;
Α . Πιστεύω πως αυτή η θέση είναι ένα από τα πολυτιμότερα
κληροδοτήματα της ανάλυσης της «Εργατικής Τάξης». Αυτή η
ανάλυση ξεκινά από την θεμελιώδη τοποθέτηση ότι η στρατηγική
δημιουργείται από το υπαρκτό κίνημα και ότι η τακτική αντιπρο
σωπεύεται από το κόμμα. Υπάρχουν όμως πολύ ουσιαστικές δια
φοροποιήσεις. Δηλαδή η ανάλυση σιγά-σιγά γίνεται, είτε, όπως
στην αρχή, υποτίμηση του θεσμικού ρόλου του κομμουνιστικού
κόμματος είτε, κατόπιν, μπρος στις δυσκολίες, από μια σειρά εργατιστών συντρόφων δεμένων με την «Εργατική Τάξη» εκδηλώνε
ται μια υπερτίμηση αυτού του τακτικού ρόλου. Στην πραγματικό
τητα, όταν μιλούσαμε για τακτική εννοούσαμε απλά την υποκει
μενική λειτουργία σε σχέση με το υπαρκτό κίνημα, με το μαζικό
ταξικό κίνημα με την πλήρη έννοια του όρου. Εισάγαμε δηλαδή
εκείνο που μας φαίνεται νάναι το βασικό χαρακτηριστικό του λε
νινισμού και το ανανεώναμε για την σύγχρονη εποχή.
Ο λενινισμός αποτελεί μια ευτυχή σύμπτωση ανάμεσα στη σκο
πιά μας εξωτερικής πρωτοπορίας που διαμορφώνει μόνη της την
στρατηγική (είναι η μόνη που κατέχει την συνθετικότητα της ερ
γατικής οπτικής μπρος σε μια μειοψηφική εργατική τάξη) και σε
ένα προλεταριάτο, βαθειά διαιρεμένο, που αναφέρεται σ’ αυτή
την εξωτερική ενότητα. Η ταξική σύνθεση που παρουσιάζεται σε
μας στην περίοδο του ύστερου καπιταλισμού αποκαλύπτει αντί
στροφα φαινόμενα, αποκαλύπτει δηλαδή πως η εργατική τάξη
διαθέτει μια συνολική και πλειοψηφική δυνατότητα δράσης, με
όρους επανιδιοποίησης, στο επίπεδο της παραγωγής και της ανα
παραγωγής, διαθέτει ένα συνολικό σχέδιο που βρίσκεται κάτω
από τον έλεγχό της.
Παραμένουν φυσικά μια σειρά από λειτουργίες, που είναι λει
τουργίες διασύνδεσης και συνένωσης: σ’ αυτό εδώ περιορίζεται η
τακτική σήμερα, μια λειτουργία που πότε-πότε παίζεται στο εσω
τερικό της πραγματικής διαδικασίας. Είναι φανερό όμως πως κά
θε φορά που, πάνω σ’ αυτό τον όρο «τακτική», πάνω στην διφο
ρούμενη έννοιά του, έγινε η απόπειρα να θεμελιωθούν διάφορες
ερμηνείες ειδικά σχετικά με την έννοια του κομμουνιστικού κόμ
ματος, αυτές κατέληξαν σε λογικά σφάλματα, πριν να είναι και
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ιστορικά τέτοια. Και στο κάτω-κάτω ο ισχυρισμός πως μπορούμε
να μιλήσουμε για το κομμουνιστικό κόμμα σαν έκφραση της τα
κτικής είναι απλά κωμικός και κείνη την περίοδο πράγματι, (ειδι
κά στη πρώτη φάση της «Εργατικής Τάξης») μιλούσαμε συχνά για
το κομμουνιστικό κόμμα όχι σαν τακτική αλλά σαν αναπόσπαστο
μέρος του ορισμού του ταξικού αντιπάλου.
Ε . Πώς γίνεται λοιπόν και το Ντοκουμέντο τον ’66, που σήμανε
την εσωτερική ρήξη στην «Ε.Τ», δικαιολογεί τον εισοόισμό στο
ΚΚΙ χρησιμοποιώντας ακριβώς αυτή τη θέση της τακτικής χρήσης
τον κόμματος από τη μεριά της αυτόνομης στρατηγικής της εργα
τικής τάξης;
Α . Προφανώς δεν είχαμε εξηγηθεί καλά μεταξύ μας σαν σύντρο
φοι στην «Εργατική τάξη». Ή καλύτερα, πιστεύω πως δεν επρόκειτο για κακή εξήγηση αλλά απλούστατα για το γεγονός ότι οι
δυό γραμμές που πιθανώς υπήρχαν ήδη από τα Κ.Τ, και στο εσω
τερικό της ίδιας της διάσπασης των Κ.Τ, οι γραμμές δηλαδή που
είχαν συνταυτιστεί την εποχή της διάσπασης των «Κ.Τ», πάνω
στην πρόταση του «Αγριόγατου», τώρα οδηγούνται και πάλι στην
ωρίμανση τους, στη ρήξη. Μια σειρά σύντροφοι αρχίζουν να σκέ
φτονται (επιτέλους αρχίζουμε να σκεφτόμαστε με συνολικούς πο
λιτικούς όρους) πως το ΚΚΙ ούτως ή άλλως αντιπροσωπεύει μια
πραγματικότητα, αντιπροσωπεύει μια μαζική οργανωτική στιγμή
του προλεταριάτου στην οποία δεν είναι δυνατό να απαντήσουμε
με θεωρητικές εναλλακτικές λύσεις. Γι’ αυτό το λόγο, σε σχέση με
το ΚΚΙ, θάπρεπε να προταθεί και πάλι (πράγμα που θα κάνουν
κατόπιν αυτοί οι σύντροφοι οδηγώντας σε ένα τέλος της εμπει
ρίας της «Εργατικής Τάξης») ο μαζικός εισοδισμός που πλέον
θεωρητικοποιείται ανοιχτά.
Από τι καθορίζεται αυτή η εξέλιξη; Αυτοί οι σύντροφοι αρχί
ζουν να προωθούν συστηματικά μια πρόταση: θεωρούν πως οι
αγώνες έχουν ήδη γενικευτεί και σαν τέτοιοι αρχίζουν πια να εκ
δηλώνουν μια ορμή, ένα πολιτικό καθορισμό εξαιρετικά συνεκτι
κό, αλλά πως ταυτόχρονα το πέρασμα από αυτούς τους αγώνες σ’
ένα οργανωτικό μοντέλο είναι πρακτικά αδύνατο, θεωρούν δη
λαδή πως η εργατική αυτοδιαχείριση των αγώνων μπορεί κάλλιστα να λειτουργήσει αλλά το πέρασμα στην εργατική οργάνωση
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των αγώνων απαιτεί τέτοια ειδικά οργανωτικά τεχνικά και τακτι
κά επίπεδα, ώστε αυτό το πέρασμα να εμφανίζεται αδύνατο. Πι
στεύουν επομένως πως είναι ανάγκη να ασκηθεί μια μαζική πίεση
στις ιστορικές δομές του εργατικού κινήματος, μια πίεση που να
αρχίσει να το μεταβάλλει μέχρι που να επιβάλει ένα σχέδιο απο
δοχής, ένταξης μέσα στις παρεμβάσεις αυτών των οργανώσεων
της αυτοδιαχείρισης των αγώνων. Αυτή η ανάλυση προχωράει
και αντιστοιχεί στις πραγματικές δυσκολίες που συναντούν αυτοί
οι σύντροφοι, το δε Ντοκουμέντο του ’66 εκφράζει ακριβώς μια
απόπειρα να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες.
Από την άλλη μεριά υπάρχουν άλλοι σύντροφοι που κατανοούν
πολύ καλά αυτές τις δυσκολίες, ακόμα καλύτερα, είναι οι πρώτοι
που τις καταγράφουν στην καθημερινή πρακτική παρέμβαση,
όπως κατανοούν και κάτι ακόμα, ότι δηλαδή η πολλαπλασιαστι
κή ικανότητα των αγώνων δίνει την δυνατότητα να φτάσουμε, ξε
κινώντας από αι*τούς τους ίδιους τους αγώνες, σε μια στρατηγική
διάσταση, σε επίπεδα εξάπλωσης, υλικής και ποιοτικής υφής,
όπως και επίπεδα επίθεσης στην εξουσία των αφεντικών, τέτοια
που να επιτρέπουν να ανοίξει η οργανωτική διαδικασία.
Από την πλευρά των συντρόφων που υποστηρίζουν τον μαζικό
εισοδισμό υπάρχει μια τεράστια υποτίμηση των δοσμένων σε κεί
να τα χρόνια ικανοτήτων του κινήματος και μια παραπέρα υποτί
μηση της κατασταλτικής πραγματικότητας των θεσμών του επίση
μου εργατικού κινήματος. Από την άλλη μεριά υπάρχει αντίθετα
μια πραγματικότητα που σιγά-σιγά μπαίνει επι τάπητος, μια
πραγματικότητα δηλαδή που βρίσκεται σε εξέλιξη, που πειραμα
τίζεται και επαληθεύεται αδιάκοπα.
Η ρήξη συντελείται από τη σκλήρυνση και των δύο αυτών κα
τευθύνσεων. Μια σκλήρυνση από την οποία προκύπτει μια ξεκά
θαρη προοπτική, όσον αφορά τους συντρόφους που είχαν μια
άμεση παρέμβαση, ειδικά δηλαδή τους συντρόφους του Βορρά, οι
οποίοι σιγά-σιγά καταφέρνουν να δουν πως οι διαδικασίες αυτο
διαχείρισης των αγώνων οδηγούν αν όχι σε οργάνωση, οπωσδή
ποτε όμως σε τεράστια βήματα προς τα μπρος στη συνολική απο
σταθεροποίηση του συστήματος, στην αποδιάρθρωσή του και
επομένως στο άνοιγμα τεράστιων υποκειμενικών δυνατοτήτων.
Από την άλλη μεριά η θέση του εισοδισμού σκληρύνεται όσο οι
αγώνες γενικεύονται σταδιακά, δηλαδή σιγά-σιγά ζητιέται από
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το κόμμα και την συνδικαλιστική οργάνωση να εκφράσουν αυ
τούς τους αγώνες με όρους πάλης για την εξουσία. Το ότι το επί
σημο εργατικό κίνημα απαντά αρνητικά, δεν απογοητεύει αυτή
την άποψη. Έτσι φτάνουμε στο '66: την στιγμή που βρισκόμαστε
στον κολοφώνα των κατασταλτικών μέτρων που γίνονται δεκΐά
από το συνδικάτο, τότε ακριβώς η γελοία πρόταση του Ντοκουμέ
ντου υποβάλλεται στο συνδικάτο και στο κόμμα, στη σύνοδο των
κομμουνιστών εργατών της Μπολόνια. Τους προτείνουν να πά
ρουν αυτοί στα χέρια τους το ανατρεπτικό δυναμικό των αγώνων
σαν αξιοποιητικό στοιχείο της πολιτικής γραμμής του κόμματος!
Ενός κόμματος που είναι, τότε όπως και σήμερα, το κόμμα του
ιστορικού συμβιβασμού, το κόμμα της διαμεσολάβησης ανάμεσα
στα κοινωνικά συμφέροντα της αστικής τάξης και τα συντεχνιακά
στρώματα της εργατικής τάξης.
Και να λοιπόν! Επιτέλους φτάνουμε στη ρήξη. Επιτέλους. Για
τί (πράγμα που ισχύει ιδιαίτερα για μερικές ομάδες που είχαν
δουλέψει, που είχαν προωθήσει την εμπειρία της «Εργατικής τά
ξης» με τον πιο συνεπή τρόπο) είχαμε βρεθεί μπρος σε μια αξεπέ
ραστη αντίθεση που κινδύνευε να μπλοκάρει τη δουλειά μας. Και
αυτό γίνεται την ίδια στιγμή που για πρώτη φορά κατορθώνουμε
εμείς οι ίδιοι να στηρίξουμε αγώνες εξαιρετικών διαστάσεωνακριβώς εκείνη τη στιγμή το σύνολο των συντρόφων της ομάδας
της Ρώμης κάνει το δικό του σάλτο μορτάλε προς το κομμουνιστι
κό κόμμα.

V. 66-68: Ο εργατισμός λειτουργεί!
Ε . Τι πιστεύεις για την ιστοριογραφική ερμηνεία τον ΚΚΙ σύμ
φωνα με την οποία ο εισοόισμός του ’66 επιβεβαιώνει την αναπό
φευκτη ήττα της εργατικίστικης μυωπίας της «Ε.Τ» η οποία δια
λύεται ακριβώς στο κατώφλι ενός κύκλον αγώνων που ξαπλώνο
νται σ ’ ολόκληρη την κοινωνία;
Λ . Αυτή είναι πραγματικά μια από τις μεγαλύτερες ανακρίβειες,
ένα από τα μεγαλύτερα ψεύδη που μπορεί να υποστηρίξει κανείς.
Στην πραγματικότητα, από το ’66 μέχρι το ’68 η οργάνωση της
«Εργατικής Τάξης» λειτουργεί πέρα για πέρα. Η συνέχεια των
παρεμβάσεων, η συνέχεια της οργάνωσης και της προοπτικής εί
ναι διασφαλισμένη. Τελικά, σήμερα μπορούμε πια να το πούμε
καθαρά: δεν υπάρχει ούτε μια από τις επιτροπές βάσης που δημιουργούνται το ’68, που να μην έχει μέσα της, τουλάχιστον, ένα
στέλεχος που να προέρχεται από την εμπειρία των «Κ.Τ.» και της
«Εργατικής Τάξης».
Αν η Ιταλία είναι η χώρα των εργατικών αγώνων, αν το '68 συ
νεχίζεται, αν η ενότητα του επαναστατικού μετώπου δεν διασπάστηκε, εδώ ακριβώς θα πρέπει να αναζητηθούν οι υπεύθυνοι.
Και είναι πολύ κατανοητό γιατί οι βρώμικοι γραφειοκράτες που
χιλιάδες φορές τους κάναμε να τρέμουν καταφεύγουν στο ψέμμα
για να μας εξορκίσουν. Οι σύντροφοι λοιπόν που τότε διαχωρί
ζονται από τους φιλο-κομμουνιστές συνεχίζουν τη δουλειά τους.
Ο δυναμισμός της εναλλακτικής πρότασης, ο δυναμισμός του
προγράμματος της αυτοδιαχείρισης των αγώνων είναι τέτοιος
που, όποιες κι αν ήταν οι αντιφάσεις μας, όποια κι αν στάθηκε η
αδυναμία μας, παρόλα αυτά συνεχίζεται το βάθαιμα του αγώνα
και το ρίζωμα των στελεχών στη συγκεκριμένη εργατική πραγμα
τικότητα. Ακόμα καλύτερα, είναι η περίοδος κατά την οποία, στη
βάση της ακριβούς πρόβλεψης εκείνου που προετοιμάζεται, δίνε-
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ται η κατεύθυνση με τρόπο συνεχή και συστηματικό σε ολόκληρο
το κίνημα πως είναι ανάγκη να μπούμε στους εργατικούς αγώνες
σαν οργάνωση, σαν κομμουνιστική πολιτική οργάνωση.
Κατά τη γνώμη μου το '68. η εργατική διάσταση-του ’68, που
διακρίνει την ιταλική εμπειρία από όλες τις άλλες ευρωπαϊκές
εμπειρίες, θάταν αδύνατη δίχως την συνέχεια αυτής της πολιτικής
δουλειάς. Για να στηρίξουμε κάτι τέτοιο αρκεί να δούμε την εφη
μερίδα «Εργατική εξουσία της Εμίλια και του Βένετο», αρκεί να
δούμε πόσες εφημεριδούλες εκδίδουμε εκείνη την περίοδο σχεδόν
παντού σ’ όλη την Ιταλία, αρκεί να δούμε ποια είναι τα εργατικά
στελέχη, στελέχη λίγο-πολύ μυθικά, του '68: όλοι διαμορφώνο
νται σε τούτη την περίοδο. Επομένως, και ο εργατικός χαρακτή
ρας του 68-69 θάταν ολοκληρωτικά αδύνατος δίχως την πρόβλε
ψη και την σε βάθος προετοιμασία αυτού του περάσματος.
Και εδώ πράγματι οι ευθύνες των συντρόφων εισοδιστών είναι
πολύ βαριές. Βαριές γιατί ένα τέτοιο διανοητικό δυναμικό απο
σπάστηκε από τους αγώνες εκείνη τη στιγμή. Ένα διανοητικό δυ
ναμικό τέ.οιας ποιότητας περιορίστηκε στην μισητή λειτουργία
της καθαρά εξωτερικής παρατήρησης των αγώνων και στην ολο
κληρωτική απουσία από την πραγματικότητα των προβλημάτων.
Και η κατάληξη ήταν ότι αυτοί οι σύντροφοι πετάχτηκαν ανα
γκαστικά έξω από το κίνημα, και δεν μπόρεσαν να γυρίσουν πα
ρά μόνο σαν αλεξιπτωτιστές δια μέσου μιας κομματικής μανού
βρας. Το γεγονός ότι δεν κατάλαβαν πως το ’68 πλησιάζει αποτε
λεί στη πραγματικότητα την πολιτική τους ευθύνη.
Ε . Στα χρόνια πον μεσολαβούν από το ’66 στο '68, ποιοι είναι οι
πιο σημαντικοί αγώνες στους οποίους αναφέρεται η στρατευμένη
έρευνα της «Εργατικής Εξουσίας» του Βένετο;
Α . Πιστεύω πως αυτή είναι μια από τις πιο ενδιαφέρουσες πε
ριόδους. Όσον αφορά τις προσωπικές μου αναμνήσεις έχω ακό
μα την αίσθηση μιας πυρετώδους δραστηριότητας. Διανύσαμε
όλα αυτά τα χρόνια, από το ’66 στο 68-69, μέσα σ’ ένα είδος συλ
λογικής φρενίτιδας, που προερχόταν από το γεγονός ότι βλέπαμε
τις βασικές θέσεις της ανάλυσής μας να αρχίζουν να επαληθεύο
νται μέσα από την πρακτική μας.
Ό ταν, για παράδειγμα, τον Αύγουστο του ’67, καταφέρνουμε
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να κάνουμε την μεγάλη απεργία, την πρώτη που είχε οργανωθεί
άμεσα από μας ενάντια στο συνδικάτο, στο Πετροχημικό του
Marghera, αυτό ήταν κάτι που ξεπερνούσε κάθε προσδοκία. Πι
στεύω πως η ιστορία του επίσημου εργατικού κινήματος θα κο
πιάσει πολύ για να εξορκίσει επεισόδια και ημερομηνίες που
αποδεικνύουν πέρα για πέρα την ορθότητα του προσανατολισμού
μας.
Τα χαρακτηριστικά της δουλειάς μας είναι πια διάχυτα. Αρχί
ζουμε πια να παρεμβαίνουμε όχι μόνο στα κομβικά σημεία, στα
μεγάλα εργοστάσια αλλά, για πρώτη φορά, παρεμβαίνουμε οπου
δήποτε. Αρχίζουμε να παρεμβαίνουμε στην εργατική τάξη της πε
ριφέρειας σαν τέτοια θέτοντας για πρώτη φορά τα ζητήματα εκεί
νου που αργότερα θα ονομαστεί το «πάρσιμο της πόλης». Επιμέ
νουμε περισσότερο στην πρακτική δουλειά παρά στη θεωρία (πι
στεύοντας πως η πρακτική, η πρακτική της οργάνωσης θα μπο
ρούσε να ξεπεράσει τα εμπόδια μιας θεωρίας που εν μέρει είχε
δημιουργήσει μυθοποιήσεις και σύγχιση).
Είναι υπερβολικό να πούμε πως αρχίσαμε να κατανοούμε την
εργατική πάλη ενάντια στο Κράτος-σχέδιο σ’ όλη την συνθετικότητά της; Οι μεγάλοι αγώνες που διεξάγουμε το ’67 είναι ο αγώ
νας στο Πετροχημικό, στη συνέχεια ο αγώνας των τσαγγαράδων
στη Ριβιέρα του Μπρέντα, μια σειρά παρεμβάσεων στα μικρά ερ
γοστάσια της Πάντοβα, οι πρώτες επαφές με την Μοντέντισον
στη Φερράρα, οι πρώτες παρεμβάσεις που σύντροφοι όπως ο
Μπίφο και άλλοι κάνουν στα μικρά εργοστάσια της Μπολόνια
κ.ο.κ. Στη Μοντένα, αρχίζουμε να παρεμβαίνουμε στο βιοτεχνικό
χωριό, στο σύνολο δηλαδή των μικρών εργοστασίων. Κινούμαστε
λίγο και στη Ραβέννα στο χημικό συγκρότημα. Επιπλέον έχουμε
διαρκή επαφή με τους συντρόφους που κινούνται κύρια στο Μι
λάνο όπου η παρέμβαση στην 'Αλφα Ρομέο και την Πιρέλλι είναι
συνεχής και συστηματική. Πρόκειται στην πραγματικότητα για
την παρέμβαση που οδήγησε στη δημιουργία των πρώτων CUB*.
Να λοιπόν, αυτό είναι λίγο-πολύ το είδος της δουλειάς πού γινό-

• CUB: Comitati Unitari di Base - Ενιαίες επιτροπές Βάσης, μορφές μαζικής
οργάνωσης του ’68 στα εργοστάσια. Η CUB της Πιρέλλι υπήρξε η πιο φημι
σμένη.
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Ε . Πώς αντιμετώπιζε το συνδικάτο και ειδικότερα το ΚΚΙ τη
δράση σας;
Α . Η σύγκρουση με το ΚΚΙ είναι πολύ σκληρή, συχνά είναι σύ
γκρουση φυσική. Οι κουκουίδες αρχίζουν να μην θέλουν πια να
μοιράζονται προκηρύξεις μπροστά στα εργοστάσια. Το μοίρασμα
προκηρύξεων στην Πιρέλλι ή στην Ά λφα Ρομέο ή μπροστά σε με
ρικά εργοστάσια του Μαργκέρα με ψηλό δείκτη συνδικαλισμένων
εργατών γίνεται μια τραγωδία: πρέπει να πηγαίνουμε οπλισμένοι
και είμαστε αναγκασμένοι να απαντάμε στις προβοκάτσιες με
τρόπο σκληρό. Οι εκφοβισμοί και οι κατασταλτικές μέθοδες που
ακολουθεί το ΚΚΙ και το συνδικάτο γίνονται καθημερινή πρακτι
κή. Αυτό για να φανεί πως δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο κάτω
απ’ τον ήλιο, τουλάχιστον απ’ αυτή την άποψη η σταλινική φύση
αυτών των κυρίων ήταν πολύ καθαρή, προφανής και άμεση, τότε
όπως και σήμερα.
Ε . Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της στρατενμένης έρευνας;
Α . Στό τομέα της έρευνας, ακριβώς εκείνη την περίοδο δουλεύ
ουμε πάνω στον Κεϋνς και στο Νιου Ντηλ, και μέσα από αυτή την
ανάλυση φτάνουμε στην πλήρη κατανόηση της σημασίας του μισθολογικού αγώνα. Μιλήσαμε λίγο πριν γι’ αυτό, και αναφερθή
καμε στον μισθολογικό αγώνα σαν αγώνα πολιτικό, εξολοκλήρου
πολιτικό, στις συνθήκες του Κράτους-σχεδίου, έναν πολιτικό
αγώνα που επιτρέπει την μεταφορά της μισθολογικής διάστασης
από το εργοστάσιο στη γενικότητα του κοινωνικού αγώνα, στον
αγώνα δηλαδή πάνω στην αναπαραγωγή, στον κοινωνικοποιημέ
νο μισθό. Αυτή είναι η στιγμή κατά την οποία αρχίζουμε με ένα
τρόπο συχνά χονδροειδή να πραγματοποιούμε ολοκληρωτικά αυ
τή τη μετάβαση.
Σ’ αυτό το σημείο θα αρκούσε νομίζω να ξαναβλέπαμε την πο
σότητα των δημοσιευμένων προκηρύξεων και την συσσωρευμένη
πολιτική γνώση που υπάρχει μέσα τους, προκηρύξεις που εν τούτοις είναι κανονικά γραμμένες από άμεσα εργατικά όργανα, για
να αντιληφθούμε το μέγεθος της θεματικής διεύρυνσης που παρατηρείται σε κείνη την περίοδο! Αν θέλετε μπορεί να συγκριθεί με
άλλες φάσεις που όλοι ζήσαμε από κοντά, όπως εκείνη της οικο-
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δόμησης των μεγάλων αγωνιστικών εμπειριών του κοινωνικού ερ
γάτη στην περίοδο 1974-76. Η ένταση του αγώνα, αυτή η θαυμά
σια πρωτοτυπία τους , το γεγονός δηλαδή πως, κάθε μέρα, κάθε
παρέμβαση αντιπροσωπεύει και μια καινοτομία, και όλα αυτά
μέσα σε μια αδιάκοπη προπαγανδιστική δουλειά.
Πρέπει επίσης να υπογραμμίσουμε και την εξάπλωση εκείνης
που θα ονόμαζα θεωρητική προπαγάνδα. Σ' αυτή την περίοδο,
παράλληλα με την πρακτική παρέμβαση, και σαν στοιχείο της,
αναπτύσσεται, υπάρχει, μια θεωρητική πρακτική πολύ ψηλή. Αυ
τή αναπτύσσεται στα Πανεπιστήμια, ξεκινώντας από την Αρχιτε
κτονική περνά σε μερικές σχολές της Πάντοβα και κατόπιν εξα
πλώνεται παντού (και όλα αυτά σε συσχετισμό και με τις εξελί
ξεις που σημειώνονται στις εθνικές φοιτητικές οργανώσεις).
Ε . Η «Εργατική Εξουσία της Εμίλια-Βένετο» έρχεται σε επαφή
με άλλες εμπειρίες ειδικά με τους «Πιζάνονς»* μέσα από την εθνι
κή οργάνωση φοιτητών.
Α . Μερικοί Πιζάνοι που ήσαν στενά δεμένοι με την πορεία εκεί
νης της άλλης ομάδας των «Κόκκινων Τετράδιων», που κατόπιν
κατέληξε στο PS1UP**, δουλεύουν σ’ αυτό το επίπεδο. Πρόκειται
για μια επαφή που αποδείχνεται αρκετά χρήσιμη. Από μερικές
πλευρές, τουλάχιστον. Οι Πιζάνοι φέρνουν στον προβληματισμό
εμπειρίες παρέμβασης στον πανεπιστημιακό χώρο και στο διάχυ
το εργοστάσιο, εμπειρίες πολύ προωθημένες. Φέρνουν πάνω απ’
όλα μια σειρά από τεχνικές προπαγάνδας που είναι πολύ διαφο
ρετικές από τις δικές μας, τεχνικές που είναι, ας το πούμε καθα
ρά, δεμένες με μια πραγματικότητα λιγότερο διάφανη, πιο σκλη
ρή, αλλά ίσως και πιο μαζική και πραγματική.
Δηλαδή οι Πιζάνοι εισάγουν ήδη από τον πρώτο καιρό μια σει
ρά ποιοτικών διεκδικήσεων, πού αποτελούν μέρος της θεματικής
του μισθού, αλλά που αυτοί τις εκφράζουν με πολύ ενδιαφέροντα
* Α πό την πόλη Πίζα.
·* Partite Socialists d’ Unita Proletaria, «Σοσιαλιστικό Κόμμα Προλεταριακής
Ενότητας», κόμμα που δημιουργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’60 από
διάσπαση στο Σοσιαλιστικό κόμμα και αποτέλεοε μια από τις «μήτρες» της
ιταλικής άκρας αριστερός.
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τρόπο, προκαλώντας μερικές φορές και την πολεμική σε σχέση με
ορισμένες θέσεις πάνω στις οποίες, και ιδιαίτερα σε συγκεκριμέ
να σημεία τους, οξύνονται οι αντιθέσεις.
Υπάρχει λοιπόν μια κάποια καχυποψία απέναντι στους Πιζάνους από τη δική μας πλευρά, η υποψία δηλαδή πως αυτοί οι
σύντροφοι δεν βάζουν το ζήτημα της οργάνωσης ανοιχτά. Αυτή
ήταν μια υποψία που στη συνέχεια ενισχυόταν κάθε φορά γιατί
είχαμε την εντύπωση πως οι Πιζάνοι αναπλήρωναν την έλλειψη
μιας προοπτικής οικοδόμησης εργατικής οργάνωσης με άμεσους
όρους, με ένα μεσοβέζικο τρόπο, με επαφές με τις υπάρχουσες
οργανώσεις, ειδικά το PSIUP, με ορισμένα ρεύματα του συνδικά
του, κλπ. Οι επαφές που είχαμε λοιπόν δεν γίνονται ποτέ μια
άμεση και μόνιμη σχέση, ήταν επαφές που βασίζονταν στην συνά
φεια των ενδιαφερόντων, στην ομοιότητα της παρέμβασης αλλά
που τελικά ήταν επαφές καθαρά εξωτερικές. Και για το λόγο ότι,
πρέπει να το πούμε κι αυτό, η σύνθεση της «Εργατικής Εξουσίας
της Εμίλια χαι τον Βένετο» ήταν στην συντριπτική της πλειοψηφία εργατική, έτσι που τα φοιτητικά προβλήματα, που για τους
Πιζάνους ήταν θεμελιώδη, προσεγγίζονταν πάντα πολύ δύσκολα
μέσα στην «Εργατική Εξουσία της Εμίλια και τον Βένετο».
Ε . Αμέσως μετά την κεντρο-αριστερά, τι έχει απομείνει στο εργο
στάσιο από τις συνδικαλιστικές και κομματικές οργανώσεις, μετά
από κείνη τη φάση ανάκαμψης που είχε ακολουθήσει τους αγώνες
των πρώτων χρόνων της δεκαετίας τον ’60;
Α . Λοιπόν, σ’ αυτή τη φάση βρισκόμαστε μπροστά σε μια συντρι
βή της συνδικαλιστικής γραμμής, κι αυτό ήταν ήδη φανερό από
το ’65-66. Όμως, αν και σε κρίση, το συνδικάτο δεν αλλάζει.
Από αυτή την άποψη οι σύντροφοι που κηρύσσουν το μαζικό εισοδισμό, ενώ διάλεξαν την κατάλληλη στιγμή για να μπούν στο
παιχνίδι, όμως λάθευαν στην πολιτική υπόθεση, πιστεύοντας πως
είναι δυνατό να αλλάξουν από τα μέσα την οργάνωση. Πράγματι
η κρίση είναι πολύ βαθειά, οι διαστάσεις της στο εργοστάσιο εί
ναι τεράστιες. Οι εσωτερικές επιτροπές δεν κρατάνε πια καθό
λου. Ά ξιζε τον κόπο να επιτεθούμε.
Ε . Ποιο ήταν το σημείο αναφοράς της δικής σας αγωνιστικής
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ερευνάς, τα συνδικαλιστικά στελέχη σέ κρίση, οι εσωτερικές επι
τροπές ή ο «εργάτης μάζα»;
Α . Το δικό μας σημείο αναφοράς ήταν ο εργάτης μάζα με την πιο
ολοκληρωμένη έννοια του όρου. Η προσπάθεια που κάναμε ήταν
προσπάθεια εμβάθυνσης και πληροφόρησης, προσπάθεια πολιτι
κής συγκρότησης του εργατικού στελέχους του εργοστάσιου. Δη
μιουργούσαμε κανονικότατους πολιτικούς πυρήνες, πυρήνες που
κινούνταν σε οικονομικο-πολιτικό επίπεδο, δηλαδή σε συνδικαλι
στικό και πολιτικό επίπεδο. Κατόπιν βέβαια αν μας τύχαινε κά
ποιος εργάτης της εσωτερικής επιτροπής που μπορούσαμε να τον
πάρουμε από κει ή αν δούλευε για μας μέσα στην επιτροπή,τόσο
το καλύτερο. Το πρόβλημα ήταν η συγκρότηση των αγώνων, η οι
κοδόμησή τους στη βάση ενός προγράμματος μαζικής συμμετοχής
και άμεσης διαχείρισής τους. Ήδη στους αγώνες του ’67 αρχί
ζουν οΐ'πρώτες συνελεύσεις, συνελεύσεις που, εξάλλου, στο Μαργκέρα είχαν ήδη προηγηθεί κατά τον αγώνα του ’63, έναν αγώνα
ξαφνικό και πρωτότυπο που καταστράφηκε εντελώς από μια συν
δικαλιστική καταστολή εξαιρετικά τελειοποιημένη ήδη σε κείνη
τη φάση. Έκαναν τον πυροσβέστη τότε, τον συνδικαλιστή πυρο
σβέστη, κατόπιν δοκίμασαν την απομόνωση των πιο μαχητικών
στελεχών, τις απολύσεις κλπ. Αλλά παρόλα αυτά, από το 1963 ο
αγώνας συνεχιζόταν, στην αρχή υπόγεια, κατόπιν στ’ ανοιχτά.
Ο καθορισμός των στόχων, η δυνατότητα να συνδεθούν σαν
στοιχεία ανάπτυξης της συνολικής εργατικής συνείδησης, αυτά
ήταν τα μεθοδολογικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν αποφασιστι
κά τους αγώνες που διαμορφώνονται οριστικά και ξεσπούν το
’67, και που είχαν ήδη προταθεί στα προηγούμενα χρόνια. Το πιο
ενδιαφέρον στοιχείο του ’67 είναι η ανακάλυψη της συνάρθρωσης
των αγώνων. Αν θες,δεν πρόκειται για αληθινή ανακάλυψη γιατί
στην πραγματικότητα ενυπήρχε μεσ’ την εμπειρία των «Κόκκινων
Τετραδίων». Αυτή τη φορά όμως ήταν οργανωμένη. Ξεπερνούσε
τον αυθορμητισμό. Συνάρθρωση του αγώνα σήμαινε κυκλοφορία
του αγώνα από το ένα τμήμα στο άλλο: καταφέραμε, για παρά
δειγμα, να κρατήσουμε για ένα μεγάλο διάστημα μια σειρά αγώ
νων που μεταβιβάζονταν από το ένα τμήμα στο άλλο και που
έκαναν τα αφεντικά να παρανοήσουν εντελώς. Δεν κατάφερναν
πια να βρουν άκρη μπρος σε μια μοριακή αγωνιστικότητα, που
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αναδιοργανωνόταν και ξανάρχιζε αδιάκοπα, που είχε ίχιρύτατε:
συνέπειες πάνω στο σύνολο της παραγωγής. Αλλά όλα αι-τά είναι
ακόμα μια απλή τεχνική παρέμβασης που έχει ελάχιστη ο/έση με
ένα συνολικό πρόγραμμα αγώνων. Το γενικό πρόγραμμα των
αγώνων δημιουργείται πιο ύστερα, όταν η συνάρθρωση των αγώ
νων χρησιμοποιείται σαν τρόπος αποταμίευσης χρόνου και /ρή
ματος κατά τη διάρκεια του αγώνα· εδώ αντίθετα η συνάρθρωση
είναι ακόμα βασισμένη στις άμεσες ανάγκες, στις ανάγκες αποδιάρθρωσης και αποσταθεροποίησης της εξουσίας του αφεντι
κού, και είναι κάπως έτσι που λειτουργεί στην αρχή.
Κάτι άλλο πάρα πολύ ωραίο που θυμάμαι με ενθουσιασμό απ'
αυτή τη περίοδο και που στάθηκε κι αυτό μια ανακάλυψη, ήταν ο
αγώνας των εργατών γης στο νότιο Βένετο και στη βόρεια Εμίλια.
Ένας αγώνας που παρουσίασε καταπληκτικά εργατικά χαρακτη
ριστικά. Ό λ α όσα είχαμε αρχίσει να βλέπουμε σαν κυκλοφορία
των αγώνων στο εργοστάσιο τα ξανάδαμε και στον αγώνα των ερ
γατών γης: μετακινούνταν με μια τέλεια τεχνική της διαδήλωσης
δεκάδες χιλιόμετρα, από το ένα βουστάσιο* στο άλλο για να
εμποδίσουν τους απεργοσπάστες, να τσακίσουν κάθε απόπειρα
επανάληψης της εργασίας απ’ τη μεριά των αφεντικών. Με την
ευκαιρία θυμάμαι πως ήταν ακριβώς σ’ αυτό τον αγώνα που βρή
καμε για πρώτη φορά μπροστά μας τον Φρέντα**, ο οποίος έφτασε
με ένα καμιόνι φασίστες και απεργοσπάστες και με το πιστόλι στο
χέρι αποπειράθηκε να σταματήσει μια ομάδα εργατών στό νότιο
Βένετο. Γρήγορα αφοπλίστηκε και ξυλοφορτώθηκε, ήταν η πρώ
τη και τελευταία φορά που τον βρίσκαμε μπροστά μας. Πράγματι
από τότε πέρασε στην παρανομία, πιστεύω σε πολύ σκληρές συν
θήκες απομόνωσης.
Τους φασίστες τους είχαμε εξουδετερώσει για καλά. Η μόνη
καταστολή παρέμενε, άμεσα, εκείνη του κράτους και του κεφά* cascina=βουστάσιο- στη Πάντοβα cascina λένε και τα σπίτια των σέμπρων
που δουλεύουν τη γη άλλου μισιακά.
** Γνωστός φασίστας (τον σκότωσαν στη φυλακή τελευταία) που έλαβε μέρος
και οργάνωσε την «σφαγή της Piazza Fontana» στο Μιλάνο το 1969, με δεκά
δες νεκρούς και τραυματίες που αποδόθηκε τότε στο κίνημα και ιδιαίτερα
στους αναρχικούς Πινέλι - που δολοφονήθηκε στην ασφάλεια - και Βαλπρέ-
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λαιου. Ό ταν σήμερα οι σύντροφοι μιλάνε για καταπίεση, θάπρεπε νάβλεπαν τι συνέβαινε τότε. Ό ταν τα εργατικά στελέχη που
καθοδηγούσαν αυτούς τους αγώνες στέλνονταν από τη μια μέρα
στην άλλη σε κάποιο εργοστάσιο της Ν. Ιταλίας και είχαν και οι
κογένειες! Κοίτα, αν ήσουν εργάτης ή δάσκαλος, βρισκόσουν σε
σκληρές επαγγελματικές συνθήκες, δεν υπήρχε φράγκο. Κι όμως,
νικήσαμε. Κι όλα αυτά δημιουργήθηκαν από την πρακτική πρω
τοβουλία των συντρόφων και πάνω απ’ όλα από κείνη τη φοβερή
θεωρητική πρόβλεψη που είχαμε αναπτύξει.
Αυτά είναι τα πράγματα που πρέπει να θυμόμαστε από τον εργατισμό. Κι όσο για τους εργατιστές που πάνε σήμερα και μιλάνε
στη Πάντοβα, τους ρωτάμε: μα πού ήσαστε κείνα τα χρόνια; Με
ποιο δικαίωμα μιλάτε για εργατισμό; Εσείς απουσιάσατε από την
επαλήθευσή του, από τον θρίαμβό του!
Ε . Πώς μπορεί κανείς να χαρακτηρίσει τους αγώνες τον ’67■ από
τη μια ήταν ένας αγώνας για το ωράριο και το μισθό, από την άλ
λη άρχιζαν οι αγώνες, όπως π.χ. στο Χυτήριο της Άλφα Ρομέο,
κλπ., για τον εξισωτισμό, για τις κατηγορίες κτλ. *
Α . Αυτή είναι μια πολύ ακριβής ερώτηση αν και το ζήτημα του
ωραρίου και του μισθού δεν απέκλειε την διεκδίκηση του εξισωτισμού. Για παράδειγμα η πρώτη φορά που διατυπώνεται αίτημα
για μισθολογικές αυξήσεις ενιαίες σε όλους είναι το ’68 στο Μαργκέρα: 5.000 λιρέττες αύξηση για όλους. Πρόκειται τελικά για αι
τήματα που σε ελάχιστο χρονικό διάστημα γενικεύονται. Τα συ
ναντάς παντού, και στα μικρά και στα μεγάλα εργοστάσια. Πά
ντα μαζί. Αυτά τα θέματα δεν διαχωρίζονται. Αυτό όμως δεν
αναιρεί το γεγονός πως ειδικά στο Μιλάνο η εξισωτική τάση ήταν
εξαιρετικά ισχυρή.
Ε . Ό ταν ξεσπά απρόσμενα ο γαλλικός Μάης, μόνο οι «εργατιστές» είναι σε θέση να κατανοήσουν τη σημασία αυτού τον κατα
πληκτικού αγώνα και να ερμηνεύσουν την καινούργια συμπεριφο* Το κύριο χαρακτηριστικό των αγώνων του «68» στην Ιταλία, τη Γαλλία κλπ.
ήταν η πάλη των εργατών για ενιαίες αυξήσεις και κατάργηση των ιεραρχικών
κατηγοριών (εξισωτισμός).
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ρά τον «εργάτη μάζα»: ενώ αντίθετα η υπόλοιπη αριστερά μοιά
ζει αποπροσανατολισμένη· παράδοξα σ' αυτή την περίπτωση οι
«εργατικιστές», πον ήταν δήθεν ανίκανοι για οποιοδήποτε διεθνι
σμό, κατόρθωσαν νάναι διεθνιστές. Πώς είδαν οι εργατιστές το
γαλλικό Μάη;

Α. Ο γαλλικός Μάης αναγνώστηκε σωστά. Στην πραγματικότητα
αντιστοιχούσε στη ριζική πρόβλεψη που σιγά-σιγά είχαμε ανα
πτύξει. Δηλαδή όσο προχωρούσε η ανάλυση, ειδικά μετά την
αποχώρηση της εισοδιστικής ομάδας, η γενική γραμμή που ακο
λουθούσαμε επέμενε πάνω στο ξεπέρασμα και των τελευταίων
υπολειμάτων του εργατικισμού· έτσι η ανάλυση μετατοπιζόταν
όλο και περισσότερο στο θέμα της αφηρημένης εργασίας. Το κέ
ντρο της ανάλυσης δεν ήταν τόσο ο εργάτης μάζα καθεαυτός αλ
λά η πραγματικότητα της εργασίας στη φάση που περνούσαμε.
Από την άποψη των αντικειμενικών συνθηκών το θεωρητικό εν
διαφέρον στρεφόταν όλο και περισσότερο, όπως έλεγα πριν, στον
Κεϋνς, στο Νιου Ντηλ, στο μεγάλο αστικό ρεφορμισμό και στην
ταξική αναδιάρθρωση που συνεπαγόταν αυτός ο ρεφορμισμός.
Από υποκειμενική σκοπιά η θεματική της αφηρημένης εργασίας
αποκτούσε κατά συνέπεια όλο και μεγαλύτερη σημασία: επομέ
νως η εξάπλωση αυτής της θεματικής και η αξιοποίηση της σχέ
σης «εργοστάσιο-κοινωνία» είχαν γίνει εξαιρετικά εύχρηστες και
επέτρεπαν δυνατότητες ερμηνείας που μας οδήγησαν άμεσα στη
κατανόηση της προλεταριακής φύσης του γαλλικού Μάη.
θυμάμαι τους φοβερούς καυγάδες, για τον γαλλικό Μάη, με
τους συντρόφους που υποστήριζαν τον εισοδισμό. Αυτοί αρνιόντουσαν πως είχε την οποιαδήποτε στρατηγική και ιστορική
σπουδαιότητα, την στιγμή που αντίθετα αντιπροσώπευε μια κα
ταπληκτική επαλήθευση της δικής μας ύπόθεσης,εκτός βέβαια
από το γεγονός ότι στη Γαλλία δεν υπήρχε εκείνη η συνέχεια της
θεωρίας και της επαναστατικής οργάνωσης και επομένως το κίνη
μα συγκρούστηκε αμέσως με την καπιταλιστική αναδιάρθρωση
που είχε αφαιρέσει κάθε δυνατότητα άμεσης επαφής ανάμεσα στα
διάφορα κομμάτια της εργατικής τάξης.
Ε . Και το ’68 στη Γερμανία;
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Α . Έχω την εντύπωση πως το ’68 στη Γερμανία ξεκίνησε από πο
λύ ανώτερο επίπεδο σε σύγκριση με το εργατικό και φοιτητικό’68
της Ιταλίας. Το ’68 στη Γερμανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες ξε
κινά από μια ήδη τριτογενοποιημένη κοινωνία, όπου η ποιότητα
και οι ανάγκες του κοινωνικού εργάτη βρίσκονται ήδη στο κέ
ντρο του αγώνα.
Ε . θ α μπορούσες να εξηγήσεις καλύτερα τι εννοείς με τον όρο
τριτογενοποίηση;
Α . Τριτογενοποιημένη εννοώ εκείνη την καπιταλιστική κοινωνία
μέσα στην οποία έχουν αναπτυχθεί εκείνες οι διαδικασίες ανα
διάρθρωσης που ρυθμίζουν την εξάπλωση της κοινωνικής παρα
γωγικής εργασίας και συμπαρασύρουν στην πάραγωγική λογική άμεσα - τους τριτογενείς τομείς της παραγωγής, τους τομείς των
υπηρεσιών, τις υπηρεσίες γενικά, τις παραγωγικές υπηρεσίες, τις
υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Ό λα αυτά αποτελούν ήδη πραγ
ματικότητες του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και γίνονται
αντιληπτά σαν τέτοια, αυτά καθαυτά.
Στη Γερμανία λοιπόν ο αγώνας ξεκινά από μια ριζικά διαφορε
τική κατάσταση, θάλεγα μάλιστα πως η ερμηνεία του γερμανικού
και του αμερικάνικου ’68 επρόκειτο να αποκτήσει ιδιαίτερη ση
μασία στη συνέχεια. Στην πραγματικότητα και οι δυο αυτές
εμπειρίες όταν παρουσιάζονται στην Ιταλία αποκτούν υπερτονι
σμένα ιδεολογικά χαρακτηριστικά, θ α γίνουν σημαντικές για μας
στην επόμενη φάση, στη φάση της αναδιάρθρωσης και της δια
μόρφωσης της θεωρίας του κοινωνικού εργάτη, στο βαθμό που με
την αναδιάρθρωση που ακολούθησε το ’68 στην Ιταλία αρχίζουμε
και μεις να αποκτούμε, πολιτικά και θεσμικά πλαίσια που μοιά
ζουν πολύ με κείνα των πιο ανεπτυγμένων καπιταλιστικών κοι
νωνιών.
Ε . Οι ίδιοι οι ρεφορμιστές που εμφανίζουν διαλυμένη την «Ε.Τ»
ήδη από το ’66, υποστηρίζουν κατόπιν πως το ’68-'69 στην Ιταλία
αναγνώστήκε από τη νέα αριστερά μέσα από τις διαστρεβλωμένες
εργατίστικες κατηγορίες. Κατά τη γνώμη σου, είναι αληθινή η κε
ντρικότητα που αποκτάει ο εργατισμός σ ’ αυτή τη φάση; θεωρείς
δικαιολογημένες τις επικρίσεις για σχηματικότητα που κάποιοι
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προσάπτουν στις εργατίστιχες κατηγορίες, που λειτούργησαν μέ
σα στα καινούργια επίπεδα αγώνα;
Α . Πιστεύω πως οι αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν ενάντια στη
θεωρητικο-πρακτική χρήση της προοπτικής που υποστηρίζαμε το
’68-’69, βρωμάνε τριτοδιεθνισμό από ένα μίλι μακριά. Πάρε για
παράδειγμα την τεράστια φιλολογία πάνω στο ’68, που είναι ευ
ρύτατα διαδεδομένη στους αστούς, βιβλία σαν εκείνο της Ροσσάντα κ.τ.λ. Ε, λοιπόν βρίσκεσαι μπροστά στο απόλυτο μηδέν! Η
μοναδική ερμηνεία που δίνεται είναι εκείνη μιας διεθνούς κυκλο
φορίας των αγώνων, απόλυτα ακαθόριστης και αδιαφοροποίητης, τόσο από την άποψη του νοήματός τους, όσο και από εκείνη
της ποιότητάς τους. Πιθανόν λοιπόν ο εργατισμός να στάθηκε
σχηματικός στην ανάλυσή του, αλλά ποια ανάλυση δεν είναι σχη
ματική; Το πρόβλημα είναι πάντα η οικοδόμηση μιας συγκεκριμέ
νης αφαίρεσης για την κατανόηση της διαφοράς, της ιδιαιτερότη
τας του συγκεκριμένου κινήματος και πάνω σ’ αυτό ο εργατισμός,
ή καλύτερα - μπορούμε πια να πούμε - οι ομάδες παρέμβασης
που διαμορφώθηκαν απ’ αυτόν,κατάφεραν να κατανοήσουν αρ
κετά πλατειά το φαινόμενο, και πάνω από όλα - πράγμα εξαιρε
τικά σημαντικό - στηριγμένοι σ’ αυτή ακριβώς την ερμηνεία κέρ
δισαν την πολιτική μάχη.
Η αλήθεια είναι ακόμα μια φορά μια πρακτική αλήθεια, και το
γεγονός είναι ότι καταφέραμε να κερδίσουμε την πολιτική μάχη
της σχέσης ανάμεσα σε εργάτες και φοιτητές. Αυτό είναι ένα από
τα βασικά πράγματα που έγιναν εκείνη την περίοδο. Βασικό για
τί κινείται στο ερωτερικό της μετάβασης και επισημαίνει προκα
ταβολικά την πραγματική τάση, την τάση δηλαδή μετάβασης από
τον εργάτη μάζα στον κοινωνικό εργάτη.
Ας γυρίσουμε όμως στα γεγονότα, θ α θυμόσαστε πώς εξελίχτη
καν τα πράγματα. Αρχίζουν οι μεγάλοι αγώνες, πρώτα διάχυτα
στο Μιλάνο, μετά στο Μαργκέρα, στη Μοντέντισον,κατόπιν
έχουμε μια φάση μεγάλης καταστολής ειδικά στο Νότο ( Άβολα,
Μπατιπάλια). Γενικά το κίνημα επεκτείνεται με απίστευτη ταχύ
τητα και σ’ αυτή τη φάση γράφεται από τους συντρόφους του
Τρέντο μια πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ ωραία σελίδα μεγάλης
ιδεολογικής αξίας, όταν κατεβαίνουν στη Μαρτζόττο του Βαλντάνιο. Μ’ αυτή τους τη πράξη ανοίγει ουσιαστικά το μέτωπο του
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αγώνα και πραγματώνεται η σύνδεση εργατών και φοιτητών.
Ε . θ α μπορούσες να συνοψίσεις τη συμβολή των συντρόφων του
Τρέντο;
Α . Η συνεισφορά των συντρόφων του Τρέντο εμπεριέχει μερικές
σημαντικές πλευρές, με την έννοια πως είναι οι πρώτοι που κατα
φέρνουν, κατά τρόπο που να μην είναι πια υπόθεση μιας απλής
ομάδας ή μιας τοπικής εμπειρίας, να κινητοποιήσουν τους φοιτη
τές σαν αφηρημένη εργατική δύναμη στην κυριολεξία του όρου.
Κι αυτό, άν θες, είναι συνέπεια της γερμανικής ιδεολογίας τους η
οποία τους προσφέρει και τους διασφαλίζει αυτή την δυνατότη
τα, αυτή την ιδιαιτερότητα της ανάλυσης στην κατεύθυνση της
τάσης. Οι σύντροφοι του Τρέντο παρουσιάζονται σαν τα δια
νοούμενα και τριτογενή στελέχη των αγώνων. Αν σε κείνη την πε
ρίοδο ήταν δυνατός ένας ορισμός της τριτογενούς λειτουργίας
του διανουμένου μέσα στους προλεταριακούς αγώνες, ήταν ακρι
βώς οι σύντροφοι του Τρέντο που τον επινόησαν. Κι αυτό στάθη
κε μια εξαιρετικά σημαντική κατάκτηση που εκτιμήθηκε αμέσως
και από συντρόφους που, όπως εμείς, ήταν στενά δεμένοι με ερ
γατικές καταστάσεις, αλλά και προσκολλημένοι σε μια μάλλον
άκαμπτη αντίληψη της οργάνωσης.
Μέσα απ’ αυτές τις κινητοποιήσεις των φοιτητών μπροστά στα
εργοστάσια ρίχνεται το σύνθημα «στο Τορίνο». Στο Τορίνο, γιατί
το Τορίνο έπρεπε να εκραγεί. Και πάνω σ’ αυτό δεν σφάλαμε κα
θόλου. Στο Τορίνο έπρεπε να καταλήξει η ποριορκία που είχε ξε
κινήσει από τα εργοστάσια, και που είχε εξαπλωθεί στην υπο
διαμόρφωση αφηρημένη εργατική δύναμη, που είχε συμπαρασύρει στον αγώνα όλα τα μεγάλα εργοστάσια, που είχε επιτρέψει τη
πρώτη μεγάλη ενοποίηση των προλεταριακών δυνάμεων. Τώρα το
κίνημα έπρεπε να γυρίσει στο Τορίνο. Έπρεπε να γυρίσει στο
Τορίνο για να σταθεροποιήσει στο ‘ψηλότερο επίπεδο τον κύκλο
των εμπειριών που σιγά-σιγά είχαν συσσωρευτεί, και αυτό γίνε
ται όταν αποφασίζουμε να πάμε στο Τορίνο.
Ρίχνεται λοιπόν αυτό το σύνθημα μέσα στο φοιτητικό κίνημα
της Ρώμης, μέσα στο φοιτητικό κίνημα της Μπολόνια, της Πίζα,
της Πάντοβα, του Τρέντο. Κι όταν τα καλύτερα οργανωτικά στε
λέχη σχεδόν από παντού κατευθύνονται στο Τορίνο, όταν αρχί
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ζουν να βγαίνουν οι προκυρήξεις υπογραμμένες «Ο Συνεχής
Αγώνας»*, ο αγώνας είναι πράγματι αδιάκοπος στην σύνδεση
των αγώνων ανάμεσα στα διαφορετικά τμήματα. Ωραία. Εκείνη
τη στιγμή λοιπόν προσπαθούμε να επαληθεύσουμε την πολιτική
ορθότητα μιας συλλογιστικής, αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα. Ου
σιαστικά προσπαθούμε να προκαταλάβουμε τις συλλογικές συμ
βάσεις. με πλήρη συνείδηση αυτού του γεγονότος- να προβλέπου
με, δηλαδή να κατευθύνουμε μια γενικευμένη αντιπαράθεση του
εργατικού και προλεταριακού κινήματος, με την οποία θα έπρεπε
να συγχρονιστούν όλες οι οργανωμένες δυνάμεις, όλη η τεράστια
οργανωτική εξάπλωση που είχε πραγματοποιηθεί.
Εκείνο που παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον σε κείνη την
περίοδο είναι ακριβώς το παιχνίδι, αν θέλετε, ανάμεσα στη θεω
ρητική πρόβλεψη και την πρακτική οντότητα του κινήματος. Δη
λαδή η θεωρητική πρόβλεψη στο βαθμό που λειτουργεί, επαλη
θεύεται, εξιδανικεύεται,ξεπερνιέται, και η οργανωτική στιγμή γί
νεται απόλυτα κεντρική. Ό λα όσα είχαμε πει για την κυκλοφορία
των αγώνων γίνονται πραγματικότητα μέσα στην οποία οφείλει
να δράσει η οργάνωση σαν στοιχείο απαραίτητο και χωρίς δυνα
τότητα αναστροφής. Εδώ λοιπόν εξαφανίζεται κάθε ιδεολογία
εξωτερικότητας της οργάνωσης σε σχέση με το κίνημα: η οργάνω
ση αρχίζει να οικοόομείται μέσα στο κίνημα, και βρισκόμαστε σε
μια φάση απόλυτα θετική,σε μια φάση οικοδόμησης, δύναμης, σε
μια νικηφόρα φάση. Κάθε εμπόδιο ξεπερνιέται, καταστρέφεται,
με μια βία που είναι απόλυτα δημιουργική και ρηξικέλευθη. Το
68-69 είναι υπέροχο και από αυτή τη σκοπιά, είναι υπέροχο γιατί
μπορεί να βιωθεί σαν ένας ολοκληρωμένος κύκλος ανάλυσης και
έρευνας που οδηγείται σε μια κατάληξη.
«Σχηματικότητα» λοιπόν, σχηματικότητα της ανάλυσής μας, μα
και βέβαια! Ά για σχηματικότητα: το πρόβλημα είναι πως οποια
δήποτε θεωρητική ανάλυση, όσο σωστή κι αν είναι, παραμένει
σχηματική στο βαθμό που δεν εντάσσεται ολοκληρωτικά στο κί
νημα. Εμείς το ξεπεράσαμε αυτό, και κατορθώσαμε να υλοποιή
σουμε την πρωτοβουλία μας μέσα στο κίνημα. Εκείνο που είχε τη
* «Lotta Continue», ήταν ο τίτλος των καθημερινών προκηρύξεων που έβγαι
ναν από τη συνέλευση εργατών-φοιτητών του Τορίνο, και που στη συνέχεια
αποτέλεσε τον τίτλο οργάνωσης που φτιάχτηκε εκεί.
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μεγαλύτερη σημασία στη συνέχεια ήταν το να διαπιστώσουμε αν
οι σύντροφοι ήταν ικανοί να αφομοιώσουν τον πλούτο και τις
νέες ιδέες που έφερε το κίνημα και να μην προσπαθήσουμε να τις
ερμηνεύσουμε με τις κατηγορίες του παρελθόντος. Το να μιλάει
λοιπόν κάποιος για σχηματικότητα σε σχέση με την δράση μας
εκείνη την περίοδο είναι σαν να λέει πως ο πυροδοτικός μηχανι
σμός είναι περιοριστικός σε σχέση με την βόμβα! Σίγουρα είναι
περιοριστικός, όμως χωρίς την πυροδότηση δεν γίνεται και έκρη
ξη. Τώρα, το πρόβλημα που έμπαινε ήταν ακριβώς αυτό, δηλαδή
να αποδειχτούμε ικανοί να συγκεντρώσουμε τα αποτελέσματα
αυτής της βόμβας, αυτής της έκρηξης, και αυτό γίνεται στο Τορίνο, σε κείνη την απίστευτη διαρκή συνέλευση που είναι ο τορινέζικος αγώνας.

VI. To ’69 και η Φίατ: από την γέννηση
των ομάδων στη συγκρότηση τής πανε
θνικής οργάνωσης της «Εργατικής
Εξουσίας»
Ε . Αυτές οι εμπειρίες, για τις οποίες μίλησες προηγούμενα, το
σύνθημα όλοι στο Τορίνο, το οποίο διαπερνά όλα τα επιμέρους
κινήματα των διαφόρων πόλεων της Ιταλίας, νομίζω πως εν μέρει
εκφράστηκαν στην εφημερίδα «Η Τάξη» («La Classe»). Ποια ήταν
τα διάφορα στοιχεία που σνναποτελούσαν την «Τάξη» και τι εί
δους δουλειά γινόταν; Ακόμα ποιες ήταν οι διαφοροποιήσεις που
μπορούσε να διακρίνει κανείς και ποιες οι θέσεις των συντρόφων
που θα δημιουργούσαν στη συνέχεια τη «Lotta Continua»;
Α . «Η Τάξη» είναι σχεδόν μια ανακάλυψη· Τα πράγματα εξελί
χτηκαν ως εξής: είχε παγιωθεί μια πολύ στενή σχέση ανάμεσα στο
φοιτητικό κίνημα της Ρώμης και το φοιτητικό κίνημα του Βένετο.
Και ως συνήθως στη Ρώμη, δεδομένης της απόστασης μεταξύ Ρώ
μης και Βόρειας Ιταλίας, μέσα λοιπόν στον πλούτο του κινήματος
της Ρώμης, που σημαντικό μέρος του (η πλειοψηφία του) είχε
αποδεχτεί την εργατίστικη θέση του Βορρά, αρχίζει να διαφαίνεται η αναγκαιότητα μιας εφημερίδας. Η εφημερίδα δημιουργείται
κατά τρόπο τυχαίο και αντιφατικό. Υπήρχε δηλαδή ένας εκδότης
ο οποίος πίστευε, ο καημενούλης, ότι θα μπορούσε να βγάλει
χρήματα από μια τέτοια πρωτοβουλία. Αυτός ο εκδότης απευθύ
νεται στους συντρόφους, προσφέρει τα χρήματα και μεις φυσικά
αρπάζουμε αυτή την ευκαιρία που στη πραγματικότητα, είναι η
πρώτη μεγάλη εμπειρία μιας μαζικής εφημερίδας σε πανεθνικό
επίπεδο. Πρόκειται για μια εμπειρία ενδιαφέρουσα, και θάλεγα
θεμελιώδη.
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Από θεωρητική σκοπιά η εφημερίδα δεν λέει και πολλά πράγ
ματα, αλλά η αμεσότητά της σε σχέση με τους αγώνες, η ικανότη
τά της να συλλέγει τα συνθήματα, να τα μεταφέρει, να καταγρά
φει συνεχώς τη διαδικασία ενοποίησης του κινήματος γύρω από
τις εργατικές θέσεις, όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Η «Τάξη»
είναι αυτή που μεταφέρει κατά τρόπο ακριβή το τορινέζικο πρό
γραμμα, αυτό σημαίνει πως μέσα από την «Τάξη» διευθύνεται το
κίνημα από τις συγκεκριμένες καταστάσεις προς το Τορίνο με
τρόπο άμεσο και συνεχή. Ολόκληρος ο τορινέζικος αγώνας παρακολουθείται με ακρίβεια και πειστικότητα από την «Τάξη» μέχρι
τις συγκρούσεις της 3 του Ιούλη, μέχρι δηλαδή την κεντρική στιγ
μή του αγώνα, όταν αρχίζει να μπαίνει στην πράξη το μεγάλο
πρόβλημα που βάζαμε από πάντα, δηλαδή η έξοδος των εργατών
από το εργοστάσιο και η σύγκρουση με τις δομές του Κράτους. Η
3 του Ιούλη αντιπροσωπεύει ίσως, από αυτή τη σκοπιά, το ψηλό
τερο σημείο όλης της θεωρητικο-πολιτικής εμπειρίας που είχε
συσσωρευτεί από τα πριν.
Ταυτόχρονα αποτελεί το τέλος ενός κύκλου αγώνων και την
αρχή ενός άλλου. Η 3 του Ιούλη είναι μια από τις ιστορικές ημε
ρομηνίες της πορείας του εργατικού κινήματος. Είναι μια και
νούργια ταξική σύνθεση που παλεύει ενάντια στο Κράτος. Με τις
3 του Ιούλη, έχουμε από τη μια, την επισήμανση του γεγονότος
ότι το Κράτος είναι ο αντίπαλος μας, δηλαδή το οριστικό πέρα
σμα όλης της εργατίστικης θεματικής στο πολιτικό επίπεδο και
επομένως την ανασύνθεση του επαναστατικού πλαίσιου· και από
την άλλη, την κοινωνική ανασύνθεση του τορινέζικου προλετα
ριάτου, σαν θεμελιώδους στοιχείου της σύγκρουσης, και επομέ
νως μιας εξέλιξης με κατεύθυνση προς την θεματική του κοινωνι
κού εργάτη.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως ακριβώς μετά τον αγώνα στη ΦΙΑΤ
η ανάλυση αρχίζει σιγά-σιγά να ωριμάζει ώσπου φτάνουμε στη
θέση της «Lotta Continua»: «να πάρουμε τη πόλη», αυτή είναι η
τάση που διαφαίνεται ξεκάθαρα στο κίνημα μετά τις 3 του Ιούλη.
Η «Τάξη», οι ομάδες δηλαδή που συμμετέχουν στην «Τάξη»,
έχουν διευρυνθεί κατά πολύ. Η «Τάξη» μεταβάλλεται σε ένα εί
δος σημείου αναφοράς για το κίνημα. Συμμετέχουν στην «Τάξη»
πριν απ’ όλα, οι σύντροφοι της Ρώμης, οι σύντροφοι του Βένετο,
οι σύντροφοι του Τορίνου, όπως και σημαντικές μιλανέζικες ομά-
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δες, που όμως δεν ήταν τόσο ριζωμένες όπως πίστευαν τότε. Από
την άλλη οι σύντροφοι του Τρέντο και της Πίζα δεν συμμετέχουν
άμεσα. Αυτή η απουσία είναι χαρακτηριστική γιατί πρόκειται για
τις ομάδες που κατόπιν θα συγκροτήσουν τον πυρήνα της «Lotta
Continua».
Πράγματι σε κείνη την περίοδο, στο Τορίνο, αρχίζει η πολεμι
κή ανάμεσα σε διαφορετικές γραμμές του κινήματος που θα μετα
σχηματιστούν αργότερα σε διαφορετικές οργανωτικές οντότητες·
αρχίζει ειδικότερα η πολεμική ανάμεσα στην «Εργατική Εξου
σία» («Potere Operaio») και σ’ αυτό που θα γίνει στη συνέχεια ο
«Συνεχής Αγώνας» («Lotta Continua»), μεταξύ δηλ. των συντρό
φων που δουλεύουν στην «Τάξη» και που θα γίνουν το Potere
Operaio και σε κείνη που αργότερα θάναι η Lotta Continua. Η
πολεμική βασίζεται στις εξής θεωρητικές και πρακτικές διαφω
νίες: στη ριζική αντίθεση των συντρόφων του Ρ.Ο. στη συμβουλιακή θεματική, ενώ αντίθετα στους συντρόφους της L.C υπάρχει
μια στάση, που δεν θα την πω στάση αποδοχής αλλά έντονης αμ
φιταλάντευσης πάνω στο θέμα των Συμβουλίων, πάνω δηλαδή
στην καινούργια συνδικαλιστική δομή και τις προδρομικές μορ
φές της· κατά δεύτερο λόγο η πολεμική αναπτύσσεται στο πεδίο
των μεθόδων παρέμβασης: όσον αφορά τους συντρόφους του
Ρ.Ο, αυτοί πιστεύουν πως πρέπει «να δρουν σαν κόμμα», δηλαδή
να μεταφέρουν τη δράση της επαναστατικής μειοψηφίας μέσα στο
κίνημα, πάντα, θα πρέπει να πούμε, με μια σκοπιά πλήρους επα
λήθευσης μέσα σ’ αυτό, που βέβαια δεν παύει να είναι η επαλή
θευση μιας ανάλυσης που έχει ήδη υπάρξει σαν πρόβλεψη, η επα
λήθευση μιας ανάλυσης επίθεσης με γενικούς όρους.
Αντίθετα οι σύντροφοι της L.C., προτιμούσαν να ζουν από το
κίνημα, αυτή ήταν η δική μας κριτική τότε, και πιστεύω πως μπο
ρεί να επαναληφθεί και σήμερα. Οι σύντροφοι της L.C. είχαν
έναν υπερβολικό αυθορμητισμό. Ένα άλλο σημείο αντιπαράθε
σης αφορούσε λίγο πολύ τη θεματική του συνόλου των στόχων:
αν και στο τέλος κατέληγαν νάναι παρόμοιοι, όμως τα κίνητρα,
ήταν ριζικά διαφορετικά. Από τη μεριά των συντρόφων, που θα
δημιουργήσουν κατόπιν το Ρ.Ο., υπήρχε μια αντίληψη των στό
χων σαν στοιχεία ουσιαστικά άκαμπτα, άρρηκτα δεμένα με την
ανάλυση του Κράτους και τη λειτουργία του Κράτους σαν τέτοι
ου. Αντίθετα οι σύντροφοι της L.C έδειχναν μια επιμονή στην δη-
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μιουργικότητα των μαζών που είναι τόσο πιο αναπτυγμένη όσο
είναι περισσότερο πρωτογενής.
Είμαι βαθειά πεπεισμένος πως η ρήξη ανάμεσα σ’ αυτά τα δύο
κομμάτια του κινήματος, η διάσπαση που γίνεται στην περίοδο
του Τορίνο ήταν ταυτόχρονα αναπόφευκτη και αναμφίβολα ζη
μιογόνα γιά το σύνολο του κινήματος. Είμαι πεπεισμένος πως
όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε στα επόμενα χρόνια θα
μπορούσαν να είχαν λυθεί καλύτερα αν είχαμε δράσει από κοι
νού, αντί να πληρώσουμε το τίμημα αυτής της διάσπασης, μιας
διάσπασης που με το χρόνο πήρε διάφορες μορφές αλλά τελικά
διατηρήθηκε. Από την άλλη μεριά πρέπει να αναγνωριστεί πως
σε κείνες τις συνθήκες η διάσπαση ήταν αναπόφευκτη. Αρκεί να
σκεφτείς πόσο μεγάλο ήταν, από τη μια, το βάρος της θριαμβολο
γίας που προκαλούσε η εμπειρία των συντρόφων που θα έφτια
χναν το Ρ.Ο.: εκείνοι ήταν που στην πραγματικότητα είχαν διε
ξάγει για το μεγαλύτερο διάστημα τον αγώνα, ήταν φορείς ενός
ξεκάθαρου θεωρητικού μηχανισμού και, να που τώρα είχαν να
αντιμετωπίσουν αυτούς τους καινούργιους συντρόφους που θεω
ρούνταν ταυτόχρονα ερασιτέχνες και εκνευριστικοί. Επιπλέον
υπήρχε η αντιπάθεια και η νευρικότητα που προξενούσαν μερικές
καθολικίστικες αντιλήψεις, αντιλήψεις στ’ αλήθεια απίστευτες,
των συντρόφων που κατόπιν θάφτιαχναν την L.C.
Ό πω ς και αν είναι όλα αυτά αποτελούν στοιχεία από το «προ
σωπικό ημερολόγιο» του κινήματος. Εκείνο που είναι απόλυτα
σημαντικό είναι η λειτουργία της «Τάξης», η οποία δεν ήταν βέ
βαια όργανο ή προσπάθεια ανασύνθεσης, αλλά αντίθετα ένα κα
λό όργανο πληροφόρησης του κινήματος, ένα καλό όργανο πολι
τικού προσανατολισμού. Οπωσδήποτε δεν αποτέλεσε ένα όργανο
σύνθεσης εκείνη τη στιγμή. Η ΦΙΑΤ στάθηκε ένα χωνευτήρι πολι
τικών συζητήσεων, μια ζύμη επαναστατικών υποθέσεων, η ολο
κλήρωση της εμπειρίας που είχαμε πραγματοποιήσει, και που ου
σιαστικά στηριζόταν σε μια σειρά από άλματα: επιβεβαίωση του
εργάτη μάζα, προέκταση του εργάτη μάζα ενάντια στο Κράτοςαπό την άλλη επιβεβαίωση του εργάτη μάζα και διαπίδυση της
δύναμής του στο κοινωνικό πεδίο, επομένως ανασύνθεσή του σ’
αυτό το επίπεδο. Αυτό ήταν το Τορίνο και ο αγώνας της ΦΙΑΤ.
Και εδώ δημιουργήθηκε, σ’ αυτό το χώρο, η ιδεολογία ή η πολιτι
κή θεωρία που θα κυριαρχούσαν στα επόμενα χρόνια, η γέννηση
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των ομάδων, και κατόπιν εν μέρει η γέννηση της οργανωμένης ερ
γατικής αυτονομίας.
Ε . Κοίτα, υπάρχει μια πλευρά στην εξέλιξη της δικής σου πολιτικής
δραστηριότητας που μπορεί να θεωρηθεί αντιφατική. Την ίδια περίο
δο κατά την οποία δουλεύεις πυρετώδικα σε μαζικό επίπεδο: στο ερ
γατικό, στην «Τάξη», στην προσπάθεια δημιουργίας της «Εργατικής
Εξουσίας», συμμετέχεις ταυτόχρονα και σ’ ένα περιοδικό που ονομά
ζεται «Αντισχέδιο» και που είναι μάλλον μια εργαστηριακή προσπά
θεια, και ίσως μια τελευταία απόπειρα συμβιβασμού με κείνους που
στάθηκαν οι σύντροφοί σου στην «Εργατική Τάξη».
Α . Ναι, αυτό είναι πολύ σωστό. Η εμπειρία του «Αντισχέδιου»
είναι πολύ αντιφατική. Στην ουσία τα πράγματα εξελίχτηκαν ως
εξής: εγώ και άλλοι σύντροφοι της δικής μου άποψης που συμβά
λαμε στη ίδρυση του «Αντισχέδιου» υπολογίζαμε πως, μπρος
στην ωρίμανση του κινήματος, έτσι όπως εμείς τη βλέπαμε, - όλα
αυτά ισχύουν για το ’67, όταν δημιουργείται το «Αντισχέδιο» θάταν αναπόφευκτο για τους συνομιλητές μας (που στο μεγαλύτε
ρο μέρος τους αποτελούσαν την φιλοκομμουνιστική τάση του εργατισμού και των οποίων την τιμιότητα δεν θέταμε σ’ αμφισβήτη
ση), να υποκύψουν στην πραγματικότητα του κινήματος. Επρόκειτο λοιπόν για μια απόπειρα συνεργασίας με τους τέως της
«Εργατικής τάξης» με σκοπό να τους τραβήξουμε σε μια εμπειρία
που θάπρεπε, δεδομένης της εξέλιξης του κινήματος, να τους
υποχρεώσει να συμμετάσχουν άμεσα στο κίνημα. Ήταν ένα εγχεί
ρημα βασισμένο σ’ ένα κάποιο μακιαβελισμό, αλλά ολοκληρωτικά
νόμιμο και καθαρό, δηλαδή κανείς από μας (οι τρεις ιδρυτές του
περιοδικού ήταν ο Κατσιάρι, ο Ά ζορ Ρόζα και γω) δεν έκρυβε
στους άλλους τις βασικές αντιρρήσεις που είχε σχετικά με την πο
λιτική γραμμή: πιστεύαμε όμως ότι η επαλήθευση μέσα από τα γε
γονότα, μέσα από το κίνημα, θάταν αποφασιστική για όλους.
Από αυτή τη σκοπιά ήταν επομένως ένα περιοδικό ανοιχτό, στη
βάση - φυσικά - μιας καθορισμένης κουλτούρας και μερικών
προβληματικών ανάλυσης που είχαν οριστεί στο χώρο του εργατι
κού λόγου τα προηγούμενα χρόνια.
Πράγματι όλα αυτά λειτούργησαν, λειτούργησαν μέχρι τους
πρώτους αγώνες. Με τους πρώτους αγώνες έπαψαν να λειτουρ-
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γούν και γω αποχώρησα στο δεύτερο τεύχος. Ό ταν τελείωσε το
πρώτο τεύχος τους άφησα το ήδη έτοιμο άρθρο μου για το δεύτε
ρο, αλλά εδώ στην ουσία τελείωνε η συνεργασία η δική μου, των
Παντοβάνων και πολύ κόσμου ακόμα. Οι υπόλοιποι σύντροφοι
που συμμετείχαν στη δημιουργία και το συνέχισαν, από το τρίτο
τεύχος και μετά μετέτρεψαν το «Αντισχέδιο» σ' ένα όργανο κριτι
κής προσέγγισης στη θεματική του επίσημου εργατικού κινήμα
τος.
Υπάρχει λοιπόν μια αντιφατικότητα στη συμπεριφορά μου. Εί
ναι μια αντιφατικότητα που υπήρχε ακόμα και στην πρώτη φάση,
που συνίστατο σ’ ένα είδος πολιτικής υποκειμενικότητας, σε σχέ
ση με μια επιμέρους υπόθεση που θεωρούσα ότι θα πετύχει. Πά
ντα ήμουν πεισμένος πως το αποφασιστικό στοιχείο είναι η ανα
μέτρηση με τα γεγονότα και όσο σεχταριστής είμαι σε σχέση με τα
γεγονότα τόσο ανοιχτός είμαι σε σχέση με τη σύγκλιση των ιδεών
όταν αυτές συγκλίνουν προς τα γεγονότα για να επαληθευτούν.
Σ’ αυτό το εγχείρημα επρόκειτο να δούμε στην πράξη αν οι σύν
τροφοι, μολονότι ξεκινούσαν από θέσεις αρκετά διφορούμενες,
θα άντεχαν μπρος στην αντιπαράθεση με τα γεγονότα. Τελικά δεν
άντεξαν. Ερμήνευσαν το ’68 οππορτουνιστικά. Ο Ά ζορ Ρόζα άρ
χισε, ξεκινώντας ακριβώς με ένα από κείνα τα κύρια άρθρα του
στο «Αντισχέδιο», να εξασκείται στην απίστευτη ικανότητά του,
του ιδεολογικού σαλτιμπάγκου που θα τον οδηγούσε να γράψει
την Ιστορία της Ιταλίας του Einaudi**ή σ’ αυτά που μπορούμε να
δούμε στο βιβλίο του πάνω στις Δυο Κοινωνίες*.
Τελικά ήταν μια ιστορία στην οποία έχασα, έχασα μια πολιτική
μάχη η οποία είχε ξεκινήσει, όσο με αφορά, με την μεγαλύτερη
δυνατή καλοπιστία. Ωραία, παράλληλα όμως πρέπει να προσθέ
σουμε και κάτι άλλο: το «Αντισχέδιο» στάθηκε παρ’ όλα αυτά ένα
χρήσιμο όργανο για τη συγκρότηση του κινήματος, για τη διαμόρ
φωση του νέου κινήματος, για την θεωρητική και πρακτική του
επέκταση, από την άποψη της εξέλιξης του εργατισμού μέχρι την
δημιουργία της αυτονομίας.
* ένας από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους της Ιταλίας.
** Ο Ά ζο ρ Ρόζα, παλιός εργατιοτής, υπήρξε ο δημιουργός της θεωρίας των
δύο κοινωνιών, δηλαδή μιας «κανονικής» και μιας περιθωριακής, θεω ρία
που έγινε κυρίαρχη στο ΚΚΙ και σ’ όλη την ιταλική αντίδραση.
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Ε . Μετά από αυτή την παρένθεση πάνω στο «Αντισχέδιο» ας γυ
ρίσουμε στα προηγούμενα, δηλαδή στην εμπειρία της «Τάξης». Η
«Τάξη» σνγκαλεί τη συνδιάσκεψη των CUB και εκεί, όπως έλε
γες, συγκρούονται οι δυο ηγετικές ομάδες υπό διαμόρφωση. Από
τη μια είναι η μελλοντική, ηγετική ομάδα της «Lotta Continua» κι
από την άλλη η ομάδα του Ρ.Ο. Φτάνουμε έτσι στη δημιουργία
του Ρ.Ο, την γέννηση της βασικής πολιτικής γραμμής αυτού του
σχηματισμού. Μήπως θα μπορούσες να την δείξεις και να την εξη
γήσεις;
Α . Είναι βέβαιο πως όταν φτάνουμε στην τορινέζικη Συνδιάσκε
ψη των Εργατικών Επιτροπών και όλων των οργανώσεων βάσης
όλοι κατανοούν ότι πρόκειται για ένα γεγονός ιδιαίτερης σημα
σίας. Η «Τάξη» είχε ζητήσει επίμονα αυτή τη συνδιάσκεψη, όταν
όμως πραγματοποιείται βρισκόμαστε σε μια κατάσταση κατά την
οποία η ρήξη ανάμεσα στις διάφορες γραμμές φαίνεται σχεδόν
αναπόφευκτη. Η εξέλιξη της Συνδιάσκεψης δεν ήταν ιδιαίτερα
ουσιώδης: επρόκειτο για μια πολύ ωραία συνδιάσκεψη από πλευ
ράς ενθουσιασμού, συμμετοχής των συντρόφων κλπ., ασήμαντο
αντίθετα ήταν το πολιτικό μέρος της Συνδιάσκεψης, με την έν
νοια πως στην πραγματικότητα δεν συμβαίνουν και πολλά πράγ
ματα. Το μόνο που γίνεται είναι πως μια σειρά από γκρουπουσκουλίστικες και αρχηγίστικες τάσέις συγκρούονται πια ανοιχτά:
πρόκειται πια για την γέννηση των ομάδων. Γεννιούνται οι ομά
δες γιατί ο κόσμος ζητά τη σιγουριά της οργάνωσης ώστε να μπο
ρέσει να συνεχίσει έναν αγώνα που αρχίζει να φαίνεται εξαιρετι
κά σκληρός και μακρόχρονος. Αλλά όταν ζητιέται σιγουριά στην
οργάνωση η διάσπαση είναι σχεδόν/αναπόφευκτη, τουλάχιστον
στο νεανικό επίπεδο που κυριαρχεί στη Συνδιάσκεψη του Τορίνο.
Το Ρ.Ο. σαν ομάδα και σαν εφημερίδα συγκροτείται ήδη και
τυπικά τον Σεπτέμβριο, ένα μήνα μετά την συνδιάσκεψη. Στην
πραγματικότητα οι συνθήκες για την δημιουργία του ήταν ήδη
δεδομένες: ένας ιδιαιτέρα σημαντικός αριθμός συντρόφων είχε
επαληθεύσει από κοινού την ομογενοποίηση της πολιτικής γραμ
μής και την οργανωτική αντίληψη. Η ανάλυση του Ρ.Ο σε κείνη
τη φάση είναι στραμένη πάνω στην κεντρικότητα της οργάνωσης
του κινήματος, πάνω στη συνάρθρωση της υποκειμενικότητας με
το μαζικό κίνημα. Το Ρ.Ο. θεωρεί το μαζικό κίνημα σαν το θεμε-
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λιώδες στοιχείο ενώ η οργανωτική εργατική υποκειμενικότητα
οφείλει να αναπτύσσεται μέσα στο μαζικό κίνημα: αυτή είναι και
η πρωτοτυπία της ανάλυσής του, σε σχέση μ’ όλες τις τριτοδιεθνικές ιδεολογίες. Από την άλλη μεριά όμως αυτός ο τρόπος εντοπι
σμού της οργανωτικής υποκειμενικότητας στο εσωτερικό του μα
ζικού κινήματος δεν μπορούσε παρά νάχει μια ιδιαιτερότητα. Η
διεκδίκηση αυτής της ιδαιτερότητάς είναι πολεμική απέναντι σε
όλες τις ιδεολογίες της οργάνωσης σαν διαδικασία και επίσης
ενάντια σε κάθε μορφή οργάνωσης που δεν τοποθετείται σαν συ
νάρθρωση με την ολότητα του κινήματος.
Αυτή λοιπόν είναι η ιδιαίτερη σημασία της εμπειρίας του Ρ.Ο.
Μιας εμπειρίας που αποπειράται να ενσωματώσει σαν θεμελιώ
δες στοιχείο της το βάρος της θεωρίας και την λειτουργία της
θεωρητικής πρωτοπορίας. Πρέπει να πω, ότι από αυτή τη άποψη
η δουλειά που παρήγαγε το Ρ.Ο., μέσα απ’ την διαμόρφωσή του,
ειδικά μέσα από την επιλογή των στελεχών, θα αποδειχτεί αργό
τερα μια δουλειά πολύτιμη: ο τύπος του πολιτικού στελέχους που
δημιούργησε το Ρ.Ο., στη βάση της θεωρητικής παράδοσης της
δεκαετίας του ’60 και ειδικότερα της «Εργατικής Τάξης», που
όμως επανα-αξιοποιείται μέσα από μια αίσθηση της μαζικότητας
και μιας μοναδικής ικανότητας κίνησης μέσα στο κίνημα, θα
αποτελέσει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Πιστεύω πως με βάση
αυτή τη δουλειά δημιουργήθηκε ένα στρώμα στελεχών πού αποτέλεσε την ψυχή όλης της ανάπτυξης του κινήματος και των κινημά
των που ήρθαν στη συνέχεια το ένα μετά το άλλο.
Υπάρχουν βέβαια και στοιχεία σεχταρισμού στην εμπειρία του
Ρ.Ο. που θάταν ανώφελο και βλαβερό να τα υποτιμήσουμε. Σε
χταρισμός που εξάλλου αρχίζει να εντοπίζεται αμέσως από την
στιγμή που η εμπειρία αναπτύσσεται αποκτώντας μια αξιοση
μείωτη αποτελεσματικότητα και συνοχή. Συγκρινόμενο με την
L.C. το Ρ.Ο. είναι μια οργάνωση που διαθέτει ένα πολύ δυνατό,
ένα σωστά προσανατολισμένο εσωτερικό δυναμισμό, και μια
αποφασιστική και συγκεκριμένη ικανότητα παρέμβασης στους
διεκδικητικούς αγώνες.
Το Ρ.Ο. είναι μια οργάνωση νεο-λενινιστική με την έννοια ότι
ζει άμεσα μια εμπειρία καθοδήγησης του κινήματος, στο εσωτερι
κό των μαζικών διαδικασιών. Είναι μια οργάνωση νεο-λενινιστική που στη διάρκεια της ζωής της δεν ξέπεσε ποτέ σε γκραμσια-
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νές ή ποπουλίστικες διεκδικήσεις ούτε σε αυτοδικαιολόγηση της
ύπαρξής της. Από άποψη μεγέθους και παρουσίας είναι μια
εμπειρία που άγγιζε σχεδόν όλα τα μεγάλα κέντρα της ανάπτυξης
και της ταξικής πάλης στην Ιταλία, εκτός ίσως από το Μιλάνο.
Απλώνεται σταθερά πάνω στον άξονα Βένετο, Μπολόνια, Φλω
ρεντία, Ρώμη, Νάπολι, πάνω στον εγκάρσιο άξονα της Ιταλίας κι
έτσι γερά ριζωμένη καθορίζει μερικά βασικά στάδια του κινήμα
τος. Νομίζω πως το Ρ.Ο. είναι η οργάνωση που επεκτείνει, κατά
το πιο συνεπή τρόπο και στην προοπτική της αντιεξουσίας, την
ανάλυση από το εργατικό επίπεδο των αγώνων μέχρι το αντίστοι
χο κοινωνικό. Από αυτή την άποψη το Ρ.Ο αποτελεί αναμφίβολα
ένα από τα στοιχεία, και πιθανώς όχι το λιγότερο σημαντικό, της
συγκρότησης του χώρου της Αυτονομίας σαν τέτοιου.
Έ να άλλο σπουδαίο στοιχείο, θεμελιώδες για την εμπειρία του
Ρ.Ο. είναι η θεωρητική επέκταση της ανάλυσης πάνω στην εργα
τική αυτονομία και στην εργατική εξουσία. Το Ρ.Ο. καταφέρνει
πραγματικά να θεμελιώσει και να αναπτύξει, στις πιο διαφορετι
κές καταστάσεις, ειδικά πάνω στους υπάλληλους, στον τριτογενή
τομέα, στους φοιτητές, μια σειρά από αναλύσεις, μια σειρά από
πολιτικές διεκδικήσεις που θα γίνουν κι αυτές θεμελιώδεις στη
συνέχεια του αγώνα. Η ζωή του Ρ.Ο είναι αν θες αρκετά μικρή,
από το ’69 μέχρι το ’72, είναι μια βραχύχρονη εμπειρία γιατί θέλει
να νικήσει, γιατί είναι ανυπόμονη και όταν κινδυνεύει να μην
βρίσκει πια πολιτικές διεξόδους αυτοδιαλύεται θεληματικά. Αυ
τό συνέβη με αφορμή το πρόβλημα του λεγόμενου δυϊσμού, ένα
πρόβλημα που αρχίζει σιγά-σιγά να αναδύεται μεσ’ το Ρ.Ο. Αυ
τός ο δυϊσμός θεμελιώνεται εξ ολοκλήρου στο διαφορετικό βάρος
που αποδίνεται σε στοιχεία της υποκειμενικότητας σε σχέση με
τις φάσεις του μαζικού αγώνα αυτού καθ’ αυτού.
Ε . Μπροστά σε μια κατάσταση απόλυτον «κινηματισμον»* νομί
ζω πως το Ρ.Ο. άρχισε να μιλάει για οργάνωση, άρχισε να μιλάει
για τον Λένιν όταν σε τελευταία ανάλυση για τον Λένιν δεν μιλον* Κινηματισμός (Movimentismo), ονομάστηκε στην Ιταλία η απόλυτη προσ
κόλληση στο κίνημα και ο καθορισμός των πάντων σύμφωνα με την εξέλιξη
του μαζικού κινήματος. Η πιο χαρακτηριστική «κινηματική» οργάνωση ήταν
η Lotta Continua.

TO '69 ΚΑΙ Η ΦΙΑΤ

157

σε κανείς μεσ’ την ιταλική εξωκοινοβουλευτική αριστερά, εκτός
βέβαια από κάποιες παλιές μαρξιστικές-λενινιστικές οργανώσεις.
Σ ’ αυτό το πλαίσιο θα τοποθετούσα και τη δική σου δουλειά, την
δική σου εκ νέου ανάγνωση του Λένιν που θα δημοσιευτεί στη συ
νέχεια στο βιβλίο σου «33 Μαθήματα πάνω στο Λένιν»;
Α . Είχα αρχίσει προηγουμένως να μιλάω για το πρόβλημα του
δυϊσμού που είχε αρχίσει να αναδύεται μέσα στο Ρ.Ο, ένα πρό
βλημα που κατά τη γνώμη μου ακόμα και σήμερα δεν έχει βρει
μια οργανωτική λύση. Πώς εξελίσσονται τα πράγματα; Φτάνει
κάποια στιγμή που μέσα στην πολιτική γραμμή του Ρ.Ο. η σχέση
ανάμεσα στη δρώσα υποκειμενικότητα, τη θεωρητική υποκειμενι
κότητα, την αγωνιστική υποκειμενικότητα, και το μαζικό κίνημα
γίνεται θεμελιώδης (εδώ αυτή η σχέση είναι εσωτερική και δεν
έχει τίποτα το κοινό με την παλιά λενινιστική εξωτερικότητα):
αυτή όμως η σχέση δημιουργεί διαρκώς ανισορροπίες στη ζωή της
οργάνωσης, ανωμαλίες που εμφανίζονται σιγά-σιγά και που συ
νεπάγονται μια συνεχή δυσκολία μεσολαβήσεων και που τέλος
κινδυνεύουν να προξενήσουν σχίσματα μέσα στην ίδια την οργά
νωση.
Τι σημαίνει αυτό; Σημαίνει πως το πρόβλημα της οργάνωσης
αντιμετωπίζεται μεσ’ το Ρ.Ο. στην ακρότατη έκφρασή του. Σε μια
έκφραση που οι σύντροφοί μου, και στη συνέχεια εγώ ο ίδιος
προσπαθήσαμε να θεωρητικοποιήσουμε με νεο-λενινιστικούς
όρους. Βέβαια δεν είμαστε έτοιμοι να πάρουμε όρκο για την ορ
θότητα ή όχι του τρόπου με τον οποίο θέσαμε το πρόβλημα. Για
μας το πρόβλημα ήταν απλούστατα να προσπαθήσουμε να δώ
σουμε μια καινούργια διάταξη, μια κατάλληλη λύση σ’ ένα συνο
λικό πρόγραμμα οργάνωσης που να ανταποκρίνεται στην και
νούργια σύνθεση της εργατικής τάξης και του προλεταριάτου, κι
όλα αυτά βέβαια μέσα από το κίνημα.
Το Ρ.Ο. ήταν, σωστά, μόνιμα προσκολλημένο στην πραγματι
κότητα του αντιπάλου. Έθετε επομένως το πρόβλημα του Κρά
τους, το πρόβλημα της κρατικής συνάρθρωσης μέσα στην κοινω
νία, το πρόβλημα της καπιταλιστικής κοινωνίας και των μηχανι
σμών ελέγχου, σαν το κεντρικό πρόβλημα. Και αρνείται οποιαδή
ποτε μορφή οργάνωσης, οποιαδήποτε οργανωτική λύση δεν αντι
μετωπίζει αυτό το πρόβλημα σαν θεμελιώδες. Επωμιζόμαστε λοι-
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πόν τη βαρύτατη παρουσία του εχθρού, την συνοχή των πρωτο
βουλιών του, πράγμα που οδηγεί στην ανάγκη να μεταφέρεται
και να αναλύεται στο επίπεδο του κινήματος η ορθολογικότητα ή
μη της συμπεριφοράς του εχθρού, το σύνολο τελικά της τυπικής,
της σύνθετης και της συναρθρωμένης συμπεριφοράς του.
Η πολιτική δραστηριότητα του Ρ.Ο. θάπρεπε λοιπόν νάναι τέ
τοια ώστε να ανασυνθέτει συστηματικά το ταξικό κίνημα, τις διά
φορες καταστάσεις, τους διαφόρους τομείς της εργατικής τάξης
και του προλεταριάτου, οδηγώντας τες σε διεκδικήσεις και μαζι
κές συγκρούσεις, τέτοιες που να μπορούν να προσβάλλουν τη φύ
ση του Κράτους, έτσι όπως αυτή εμφανίζεται μπροστά μας. Η
άσκηση επίσης μιας αντιεξουσίας, σαν έκφραση των επιμέρους
πραγματικοτήτων, με διασφαλισμένο όμως κάθε φορά τον προσα
νατολισμό της προς, ενάντια, την κρατική εξουσία: να ένα ακόμα
θεμελιώδες αντικείμενο της ανάλυσης και του ρόλου της οργάνω
σης. Ο δυϊσμός που υπάρχει λοιπόν στην οργάνωση είναι αποτέ
λεσμα της διαλεκτικής πραγματικότητας που ζούμε από αντικει
μενική, από δομική σκοπιά. Το πρόβλημα τελικά είναι να μπορείς
να λύσεις αυτό το δυϊσμό μέσα από μια συνεπή πολιτική γραμμή,
να μπορείς δηλαδή να μετατρέπεις πάντοτε το στοιχείο της υπο
κειμενικότητας σε στοιχείο αδιάκοπου εμπλουτισμού της μαζικής
συμπεριφοράς· και από την άλλη να μπορείς να μετατρέπεις αυτή
τη συμπεριφορά των μαζών σε αγωνιστική πρωτοβουλία, σε υπο
κειμενική, σε διεκδικητική, πρωτοβουλία.
Η δική μας θεωρία της οργάνωσης είναι εξολοκλήρου θεμελιω
μένη πάνω στην ανάγκη να δοθεί μια λύση σ’ αυτό το πρόβλημα.
Πράγματι, η οργανωτική ζωή του Ρ.Ο. διατέμνεται αδιάκοπα
από την αναγκαιότητα αγώνων που συχνά υπερεκτιμούν την ικα
νότητα των μαζών να τους υποστηρίζουν, ενώ συχνά, από την άλ
λη πλευρά το ρίζωμά μας σε μαζικό επίπεδο είναι φτωχό και
αποκλείει τη δυνατότητα τέτοιων αγώνων. Δυο ψυχές λοιπόν στο
Ρ.Ο.; Δεν πρόκειται για δυο ψυχές αλλά για τους δυο πόλους του
ίδιου προβλήματος, που όμως εξακολουθεί να επιβιώνει. Έχω τη
γνώμη πως όλοι οι σύντροφοι που έχουν ζήσει αυτό το πρόβλημα
και που πίστεψαν πως τόλυσαν, ο ένας προς τη μια, ο άλλος προς
την άλλη κατεύθυνση, σήμερα πιστεύουν πως πρέπει να ξανααντιμετωπιστεί, το θεωρούν σαν θεμελιώδες πρόβλημα μιας μελλο
ντικής επανεξέτασης, επανεξέτασης πάντα μέσα σε μια συνολική
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ανάπτυξη του κινήματος. Ωραία, αυτό λοιπόν το θέμα έφτασε να
μεταβληθεί στην πέτρα του σκανδάλου στην εσωτερική ζωή του
Ρ.Ο.
Αυτός ο δυϊσμός λοιπόν δεν λύθηκε μέσα στο Ρ.Ο., πιστεύω
όμως το γεγονός ότι μπήκε με τόση ακρίβεια και τόση ένταση
αποτέλεσε ένα στοιχείο ιδιαίτερα γόνιμο για το μέλλον. Από την
άλλη πλευρά δεν πρόκειται απλά για πρόβλημα μεθόδου, προφα
νώς εδώ παίζονται άλλα θεωρητικά και ουσιαστικά προβλήματα.
Για παράδειγμα στην περίοδο κατά την οποία υπερίσχυε καθαρά
και καθοριστικά η μαζική γραμμή, ή καλύτερα-εκείνη η πλευρά
του οργανωμένου δυϊσμού που υποστήριζε τη μαζική γραμμή, σε
κείνη την περίοδο λοιπόν απόκτησαν κεντρική σημασία μερικά
προβλήματα επέκτασης μέσα στο μαζικό κίνημα.
θυμάμαι πως ένα από τα πρώτα κρίσιμα προβλήματα που μπή
καν μέσα στο Ρ.Ο. στα ’70-71, ήταν το ζήτημα του φεμινιστικού
κινήματος. Σε σχέση με το φεμινιστικό κίνημα έγινε αναμφίβολα
μια απόπειρα ερμηνείας που, αν και από ορισμένες απόψεις
υπήρξε εξαιρετικά περιοριστική σε σχέση με την ποιότητα και την
προοπτική αυτού του κινήματος, από άλλες πλευρές στάθηκε ένα
βήμα μπροστά προς την βαθύτερη κατανόηση της στρατηγικής
σημασίας του. Το πρόβλημα όμως παρέμενε άλυτο. Μέσα στο
Ρ.Ο. δεν υπήρχε δυνατότητα να δοθεί λύση σ’ αυτό το πρόβλημα,
δεδομένου του οργανωτικού δυϊσμού, και δεν είχε ακόμα ανα
πτυχθεί η ικανότητα προώθησης του κινήματος των γυναικών
στην πλήρη αυτονομία του, έστω και στα πλαίσια της ίδιας της
οργάνωσης.
Αυτό λοιπόν το είδος του δυϊσμού που δεν είχε λυθεί μέσα στο
Ρ.Ο, παρέμεινε άλυτο - και συχνά χωρίς καν να αναγνωρίζεται
σαν τέτοιο-και στα άλλα κομμάτια του κινήματος. Τελικά, μόνο η
ωρίμανση της αυτονομίας θα μας επέτρεπε να δούμε το πρόβλημα
να αναπτύσσεται και να λύνεται κατά τρόπο κατάλληλο και ορ
θό. Αλλά σχετικά μ’ αυτό θα μπορούσα να σου δώσω μια ολόκλη
ρη σειρά από διαφορετικά παραδείγματα. Συγκεκριμένα, διάφο
ρες φάσεις του εργοστασιακού αγώνα, σε μερικά πολύ σημαντικά
εργοστάσια όπου κάποια ζητήματα γίνονταν βασικά (όπως εκείνο
της επανιδιοποίησης των εγκαταστάσεων, της γνώσης και με βά
ση αυτή τη γνώση, την ανάπτυξη αγώνων και μαζικής αντιπαρά
θεσης), λοιπόν μια σειρά από τέτοια ζητήματα υποβιβάζονταν
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από μια νοοτροπία, μια στάση, που ήταν αποτέλεσμα μιας αντί
ληψης της αντιπαράθεσης, που ήταν δήθεν πολύ περισσότερο πο
λιτική και δήθεν στραμμένη περισσότερο προς τα έξω και την γε
νίκευση κ.ο.κ. Από την άλλη το είδος των αγώνων που προωθού
σαμε ή στους οποίους συμμετείχαμε δεν είχαν ένα τέτοιο επίπεδο,
ένα τέτοιο νόημα, που να μας επιτρέπουν το ξεπέρασμα αυτής της
κατάστασης.
Τέλος, η πολεμική που μας έκαναν οι άλλες ομάδες, άλλες πο
λιτικές οργανώσεις, δεν πρόσθετε τίποτα: ήταν πολεμική που συ
χνά αδυνατούσε να συλλάβει τη φύση των προβλημάτων που βά
ζαμε. Από αυτή τη σκοπιά, μέσα στο Ρ.Ο. έγιναν μια σειρά από
οργανωτικές και πολιτικές επιλογές που συχνά κατανοήθηκαν
ελάχιστα, από αυτούς που ήταν έξω από την άμεση συζήτηση.
Αναφέρομαι, για παράδειγμα, στη στροφή που έγινε όταν δη
μιουργήσαμε, μαζί με το Μανιφέστο* μια πανεθνική οργάνωση
σύνδεσης των εργοστασιακών επιτροπών. Αυτή υπήρξε μια επι
λογή βασισμένη στην ανάγκη που εμείς τουλάχιστον θεωρούσαμε
βασική και επίκαιρη, να επιτευχθεί μια μαζική διεύρυνση αυτής
της προβληματικής και να συμπαρασυρει και άλλες δυνάμεις της
αριστεράς σε μια αυτόνομη τοποθέτηση, σε μια προοπτική εργα
τικής αυτοοργάνωσης. Οι δυσκολίες όμως συσσωρεύονταν.
Φτάνουμε έτσι σιο σημείο που η αδυναμία να λυθεί αυτό το
πρόβλημα οδηγεί σιγά-σιγά μερικούς συντρόφους του Ρ.Ο. στην
ανυπόμονη ριζοσπαστικοποίηση θέσεων που επέμεναν πάνω στην
καταλυτική αποτελισματικότητα των συγκρούσεων κι αυτό οδή
γησε στην σταδιακή αλλά αδιάκοπη απομάκρυνση του Ρ.Ο. από
μερικές μαζικές καταστάσεις, ακριβώς εκείνες στις οποίες ήταν
περισσότερο ριζωμένο. Αυτό σήμανε τη διάσπαση. Οι σύντροφοι
που υποστήριζαν την γραμμή, την πρόταση, της διεύρυνσης της
μαζικής γραμμής δεν δέχονταν με κανένα τρόπο αυτή την επιλογή
κι αποφάσισαν να ξαναθέσουν την άλυτη προβληματική στο'επίπεδο της οργανωμένης εργατικής αυτονομίας, σε κείνους τους πυ
ρήνες της οργανωμένης εργατικής αυτονομίας που ήδη υπήρχαν
και σ’ αυτούς που συγκροτήθηκαν, και να ξαναρχίσουν την πα
ρέμβαση σ’ αυτό το επίπεδο. Το Ρ.Ο. αυτοδιαλύθηκε όντας ανί
* Manifesto, οργάνωση του δημιουργήθηκε μετά το ’69, με την έξοδο ενός ση
μαντικού μέρους του ΚΚΙ απ’ αυτό. Σήμερα τίτλος καθημερινής εφημερίδας.
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κανό να λύσει το πρόβλημα, που βέβαια αποτελεί ιστορική κατάκτηση το ότι το έθεσε τότε στο κίνημα.
Από την άλλη πλευρά ούτε οι άλλες δυνάμεις βέβαια που οργα
νώθηκαν εκείνη την περίοδο κατάφεραν έστω και στο ελάχιστο
να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Μερικές διάλεξαν την αναπαραγω
γή τριτοδιεθνικών σχημάτων οργάνωσης και δικαιολογημένα επο
μένως έσβησαν ή μεταβλήθηκαν σε ερείπια που περιπλανώνται
στο περιθώριο του κινήματος. Άλλες, όπως η L.C., οδηγήθηκαν,
μέσα από μια διαλεκτική στραμμένη σε όλο και πιο αδιαφοροποίητα μαζικά επίπεδα, ούτε λίγο ούτε πολύ στην εγκατάλειψη
των ζητημάτων της εξουσίας, της σύγκρουσης με το Κράτος. Μέ
χρι του σημείου που σήμερα η L.C·* να κινδυνεύει να γίνει το
κόμμα του γκέττο, στη βαρύτερη, και στη χειρότερη σημασία της
λέξης, να αντιπροσωπεύει μια σχέση ανάμεσα στην εργατική τάξη
και το Κράτος ολοκληρωτικά ξεκομένη, μια σχέση ανάμεσα στο
προλεταριάτο και το Κράτος ολοκληρωτικά νεκρή, σαν σχέση
αγώνα φυσικά. Σ’ αυτή την προοπτική τελικά βρίσκονται οι νέοι
φιλόσοφοι: σε μια αντίληψη μέσα στην οποία η θέση πως η εξου
σία είναι παντού και πάντα ίδια αποτελεί το βασικό, το καθορι
στικό στοιχείο.
Ε . Μ ’ αυτή την έννοια θα μπορούσαμε να πούμε πως εκείνη από
τις ομάδες τις νέας αριστερός, που χατηγορήθηχε περισσότερο
για λενινισμό, εκείνη ήταν και η πρώτη που μπροστά στην αδυνα
μία να λύσει αυτό το πρόβλημα αυτοδιαλύθηκε και μεταβίβασε τη
λύση του στο κίνημα;
Α . Αυτό ήταν κάτι μεγαλοφυές από την πλευρά μας, μόλις αντιληφτήκάμε πως το πρόβλημα που βάζαμε, στη δεδομένη κατάστα
ση και με το δεδομένο συσχετισμό δυνάμεων, ήταν αδύνατο να
λυθεί, διαλυθήκαμε. Αφού δεν καταφέρναμε να λύσουμε το πρό
βλημα με τις δικές μας δυνάμεις, τότε, ήταν η δύναμη του μαζι
κού κινήματος που θάπρεπε κατά κάποιο τρόπο νά το λύσει ή
τουλάχιστον να πρότεινε μια καινούργια τοποθέτησή του.

* Δεν επράκειτο πλέον για την οργάνωση Lotta Continua, που αυτοδιαλύθηκε
το 1976, αλλά για την καθημερινή εφημερίδα Lotta Continua.
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Ε . Μπροστά στο πρόβλημα τον δυϊσμού του Ρ.Ο., μπροστά σ'
αυτά τα προβλήματα για τα οποία μιλούσες προηγούμενα, εσύ
πρότεινες στους συντρόφους μια νέα ανάγνωση τον Λένιν που την
συνόψισες στο βιβλίο σου 33 Μαθήματα για το Λένιν. Λοιπόν,
αυτό δίνει την εντύπωση πως μπροστά σ' αυτά τα τεράστια προ
βλήματα, αναζητούσες μια κάποια έμπνευση από το μεγάλο ρώσο
επαναστάτη ηγέτη.
Α . Πιστεύω πως το ζήτημα ήταν ακριβώς αυτό. Η αναζήτηση δη
λαδή μιας θεωρίας της οργάνωσης, ενός εκσυγχρονισμού του λε
νινισμού, μιας εσωτερικής επανεξέτασης του λενινισμού, με σκο
πό την κατανόηση, μέσα από το λενινισμό, του τεράστιου βάρους
των δικών μας προβλημάτων, αναζητώντας δηλαδή την κατάλλη
λη μορφή οργάνωσης για μια ταξική σύνθεση ολοκληρωτικά δια
φορετική, αναζητώντας δηλαδή εκείνο τον τύπο της λενινιστικής
σύνθεσης που θα ήταν πραγματοποιήσιμος στην εποχή μας- λοι
πόν, αυτά είναι τα προβλήματα που εξετάζονται στα «Μαθήματα
για τον Λένιν».
Πρόκειται για μια προσπάθεια απάντησης στο δραματικό πρό
βλημα που είχε θέσει η ίδια η ύπαρξη του Ρ.Ο. Εδώ φτάνουμε
στο κρισιμότερο σημείο ολόκληρης της εργατίστικης θεματικής,
φτάνουμε στο κεντρικό πρόβλημα, στη δυνατότητα δηλαδή να εκ
φραστεί μέσα σε ένα οργανωτικό αποκρυστάλλωμα η αμεσότητα
της αντιεξουσιαστικής συμπεριφοράς. Η δυνατότητα δηλαδή
ανάπτυξης της επαναστατικής διαδικασίας αποκλείοντας από αυ
τή κάθε θεσμική μεσολάβηση. Για να λύσουμε αυτό το βασικό
πρόβλημα που θέτει ο εργατισμός πρέπει να το μεταφέρουμε στο
υπαρκτό επίπεδο εργατικής και προλεταριακής σύνθεσης. Είμαι
πεισμένος πως θέτοντας αυτό το πρόβλημα στην ουσία θέσαμε το
πρόβλημα ολόκληρης της σημερινής και της επόμενης επαναστα
τικής φάσης. Η επανάσταση σήμερα είναι αδιανόητη δίχως τη λύ
ση αυτού του προβλήματος. Ή καλύτερα η ίδια η ιδέα της επανά
στασης είναι αδύνατη αν δεν λυθεί αυτό το πρόβλημα. Εδώ δεν
πρόκειται απλά για το πρόβλημα της οργάνωσης πρόκειται για το
πρόβλημα της μετάβασης.
Τελικά δεν είναι δυνατό να φανταστούμε τη μετάβαση παρά
μόνο μέσα από μια σειρά οργανωτικές λειτουργικές συγκεντροποιήσεις ενός ασταμάτητου μαζικού κινήματος. Είναι αδύνατο να
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φανταστούμε τη μετάβαση με διαφορετικούς όρους. Οποιαδήποτε
άλλη αντίληψη της μετάβασης είναι ολοκληρωτικά αντιδραστική.
Εξάλλου γιατί να συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε αυτό το διφο
ρούμενο όρο, μετάβαση. Εκείνο που εμείς μελετάμε και κάνουμε
πράξη είναι ο δυναμισμός του κομμουνισμού. Το ξεπέρασμα επο
μένως του δυϊσμού από πολιτική, οργανωτική, και προγραμματι
κή σκοπιά είναι το βασικό θεωρητικό πρόβλημα στο οποίο πρέπει
να απαντήσουμε. Μ’ αυτή την έννοια, αυτό είναι ίσως το μοναδι
κό πραγματικό χρεωστικό υπόλοιπο που μας άφησε ο εργατισμός,
ένα πρόβλημα ολοκληρωτικά ανοιχτό, ακόμα περισσότερο τώρα
που το υψηλό επίπεδο που έχει κατακτηθεί από το σύνολο των
εργατικών συμπεριφορών το ξαναθέτει σαν θεμελιώδες.
Είναι φανερό πως στη δεκαετία του '60 το πρόβλημα μπορούσε
να λυθεί κάθε φορά στο επίπεδο της μικρής ομάδας, στο επίπεδο
του κάθε αγώνα χωριστά: όταν όμως γεννιέται το πρόβλημα της
οργάνωσης, της μαζικής οργάνωσης μέσα στο κίνημα, τότε αυτό
γίνεται ένα πρόβλημα στο οποίο πρέπει να απαντήσουμε στον τό
νο του «Τι να χάνουμε;». Σήμερα η-οικοδόμηση της διαδικασίας
της εργατικής και προλεταριακής αυτονομίας έχει πλησιάσει πά
ρα πολύ στη λύση του προβλήματος. Για παράδειγμα, σε σχέση με
την προβληματική που έβαζε το Ρ.Ο., η θεματική της οριζόντιας
διασύνδεσης των επιπέδων του κινήματος είναι πολύ σημαντική.
Πρόκειται για ένα καινούργιο τρόπο, ιδιαίτερα αποτελεσματικό,
αντίληψης της σχέσης πρωτοπορίας και μαζών. Αλλ’ αυτό δεν
αρκεί: το ίδιο σημαντικά είναι και τα ζητήματα που σχετίζονται
με την ανάπτυξη της προλεταριακής αυτοαξιοποίησης.
Τελικά η διαδικασία της'αυτονομίας κινείται μέσα στη θεματι
κή που από παλιά είχαμε επισημάνει και αποτελεί μια καταπλη
κτική μαζική απάντηση στο παλιό πρόβλημα, αλλά σε ανώτερο
επίπεδο. Η θεωρητικοποίηση, η γενίκευση και η μετάδοση αυτής
της θεωρητικής και πρακτικής διαδικασίας, έχοντας υπόψη πως
θεωρητικοποίηση σημαίνει μβταφορά κατά τρόπο μαζικό και
αφηρημένο της δυνατότητας λύσης αυτών των προβλημάτων στις
πιο πρόσφατες εμπειρίες, αποτελεί ένα από τα κεντρικά προβλή
ματα της δραστηριότητάς μας, σήμερα. Πιστεύω όμως πως αν συ
νοψίσουμε την εμπειρία του Ρ.Ο., θα πρέπει να τονίσουμε ότι
πλησιάσαμε όχι τόσο στη λύση, όσο στην κατανόηση της διάστα
σης αυτών των προβλημάτων. Αλλά γι’ αυτά τα θέματα θα συνεχίσουμε πάρα κάτω.

VII.
Το τέλος των ομάδων:
η διάχυση των συγκρούσεων
και η γέννηση της αυτονομίας
Ε . Ποιες είναι οι αιτίες που βρίσκονται στη βάση της αυτοδιάλυ
σης του Ρ.Ο.; Μήπως, πέρα από τον άλυτο δυϊσμό, πρέπει να
αναφερθούμε και στην κρίση της κεντρικότητας του εργάτη μάζα;
Κάτω από αυτή τη σκοπιά ποιές είναι οι πιο σημαντικές αλλαγές
που γίνονται στο επίπεδο των αγώνων, των αντιστάσεων, των συ
γκρούσεων;
Α . Πιστεύω πως για να εξηγήσουμε τη διάλυση του Ρ.Ο. πρέπει
να αναφερθούμε σε μια σειρά στοιχεία που δρουν ταυτόχρονα.
Πριν απ’ όλα υπάρχει ένα βασικό πολιτικό πρόβλημα, είναι το
γεγονός ότι η δομή της ομάδας και το είδος του συγκεντρωτισμού
που είχε επιλέξει δεν αντιστοιχούν πια όχι τόσο στην επέκταση
της σύγκρουσης, όσο στην ανελαστικότητα που αυτή παίρνει σιγά-σιγά στο επίπεδο του εργοστάσιου. Στην περίοδο ’71-’73 πα
ρουσιάζεται μια έντονη επαναδραστηριοποίηση του συνδικάτου
που καταφέρνει να σταθεροποιήσει την συμβουλιακή δομή μεσ’
τα εργοστάσια, καταφέρνει να ανακτήσει κάποια εσωτερικά ερεί
σματα και να συντηρεί μια μισθολογική δυναμική γενικά παραδε
κτή. Αυτά από δομική σκοπιά.
Μια πολιτική δύναμη σαν εκείνη του Ρ.Ο., η οποία σε τελευ
ταία ανάλυση στηριζόταν πάνω στην πραγματοποίηση πολιτικών
αλμάτων διαμέσου της δυναμικής των μισθολογικών αγώνων, η
οποία γενικά στηριζόταν πάνω στη μαζική ανάπτυξη του εργατι
κού κινήματος, μπαίνει σε μια φάση βαθειάς κρίσης από την
οποία ουσιαστικά βγήκαν δύο τάσεις. Η πρώτη ήταν αυτή της
αντιεξουσίας, η απόπειρα δηλαδή να πραγματοποιηθεί, να στα
θεροποιηθεί, δια μέσου μιας δραστικής ρήξης, ένα πολιτικό άλ-
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μα, μια πιθανότητα, μια απόπειρα πολιτικής ανόδου μέσα στα
εργοστάσια. Η δεύτερη τάση ήταν αυτή που υποστήριζε την δη
μιουργία της αυτονομίας, δηλαδή την δημιουργία ενός χώρου
διάχυτης σύγκρουσης, πράγμα που θα μπορούσε να αποτρέψει
την αντιπαράθεση ανάμεσα στην ανάγκη συγκεντροποιημένης σύ
γκρουσης και στην ακαμψία που επέβαλε στην εργατική τάξη η
συνδικαλιστική κυριαρχία.
Δηλαδή η θεματική της αυτονομίας γεννιέται σε μια πρώτη φά
ση σαν τακτική απάντηση, σαν μια συνολική υποχώρηση σε σχέση
με τον αναγκαίο συγκεντρωτισμό, για να δημιουργηθεί στη συνέ
χεια ένα πεδίο διάχυτης σύγκρουσης. Στην πρώτη φάση του προ
βληματισμού η συζήτηση παρουσιάζεται με τη μορφή ενός διλήμ
ματος, μιας επιλογής ανάμεσα στη θεματική της αυτονομίας και
στη θεματική της αντιεξουσίας. Σ’ αυτή την πρώτη φάση θα μπο
ρούσαμε να πούμε πως μέσα στο Ρ.Ο. υπήρχε μια, αν θες, αυτονομίστικη δεξιά και μια αντιεξουσιαστική αριστερά. Αυτή η αμ
φιταλάντευση διατηρείται για μια ορισμένη περίοδο ώσπου φτά
νουμε στη Συνδιάσκεψη της Ρώμης τό 72 όπου μπήκε επιτακτικά
η ανάγκη επιλογής ανάμεσα στις δυο τάσεις. Βέβαια οι πιο συνει
δητοί σύντροφοι του Ρ.Ο. αποπειράθηκαν μια μεσολάβηση που
να είναι ταυτόχρονα κι ένα θεωρητικό βήμα προς τα μπρος, θ έ 
λησαν να αποφευχθεί το δίλημμα της επιλογής. Αυτή η μεσολάβη
ση οδήγησε στο γράψιμο του Κρίση τον Κράτονς-σχέόιο. Η Κρί
ση τον Κράτονς-σχέόιο - πρέπει να το υπενθυμίσουμε - είναι
ακριβώς ένα συνεδριακό ντοκουμέντο.
Τι ήθελα να πω με την «Κρίση τον Κράτονς-σχέόιο»; Ξεκινώ
ντας από μια εσωτερική αναλυτική έκθεση της θεωρίας της αξίας,
ήθελα να δείξω πως το πρόβλημα της πολιτικής μάχης, της μάχης
για την εξουσία είναι ανάλογο με το βαθμό καπιταλιστικής κοι
νωνικοποίησης και αυτόνομης εξάπλωσης των εργατικών συμπε
ριφορών, δηλαδή δύο τάσεων που περιγράφονταν να δρουν κατά
τρόπο παράλληλο και ταυτόχρονο. Το σπάσιμο της ανελαστικότητας, πραγματοποιημένο με αναλυτικούς όρους, που υπάρχει
στη σχέση ανάμεσα στην καπιταλιστική ιδιοποίηση της αξίας και
στη σχεδιοποιημένη οργάνωση της απόσπασης της υπεραξίας, αυ
τό ακριβώς το σπάσιμο άνοιγε το δρόμο για μια συνθετική θεώ
ρηση του πολιτικού καθορισμού και της αυτόνομης εξάπλωσης
των εργατικών συμπεριφορών. Η τεράστια καπιταλιστική συγκε-
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ντροποίηση οδηγεί το Κράτος στο να επωμιστεί αυτοπρόσωπα,
και με πολιτικούς όρους, τη διαχείριση της απόσπασης της υπε
ραξίας. Από την άλλη μεριά η μεγιστοποίηση της αλλοτρίωσης,
μια αλλοτρίωση δηλαδή που δεν μετριέται πια από την περίφημη
«υλικότητα» του νόμου της αξίας, δηλαδή μέσα από την αποτίμη
ση της προσφερόμενης εργασίας σε σχέση με την αποσπώμενη
υπεραξία, οδηγούσε στην κατανόηση της διάδοσης των ανατρε
πτικών συμπεριφορών στο συνολικό κοινωνικό επίπεδο.
Με την Κρίση τον Κράτους-σχέδιο - ένα βιβλίο μαχητικό προσπαθούσα να παρέμβω στη κρίση του Ρ.Ο. προσφέροντας μια
διαμεσολάβηση - θεμελιωμένη θεωρητικά - ανάμεσα στις θέσεις
της αντιεξουσίας και τις θέσεις της αυτονομίας. Αλλά αν αυτή η
σύνδεση από θεωρητική σκοπιά μπορούσε να ειδωθεί με τους
όρους που προανάφερα, με ποιους όρους θα μπορούσε να γίνει
το ίδιο και από πολιτική σκοπιά, απ’ τη σκοπιά της ανάλυσης
των τάξεων, μ’ άλλα λόγια με ποιους όρους θα μπορούσε να γίνει
πράξη;
Η λύση δινόταν από το γεγονός ότι αυτή η αναλυτική τοποθέ
τηση επέτρεπε την ανάπτυξη μιας συγκεκριμένης υπόθεσης, η
οποία βασιζόταν σε μια πρώτη επισήμανση της μείωσης της επι
θετικότητας του εργάτη μάζα: υπογράμμιζε δηλαδή την όλο και
μεγαλύτερη σημασία των διαδικασιών της διάχυτης κοινωνικής
αξιοποίησης, σαν θεμελιωδών διαδικασιών για την καπιταλιστική
αναδιάρθρωση, και έδειχνε πως τα τυπικά στοιχεία του νόμου
της αξίας, τα στοιχεία δηλαδή της υποταγής που στηρίζονται στη
σύνθεση της αξίας, γίνονταν θεμελιώδη μέσα σ’ αυτό το διαλυμέ
νο κοινωνικό πλαίσιο που δημιουργούσε το κεφάλαιο στην πο
ρεία της αναδιάρθρωσής του. Δηλαδή για να το πω ακόμα πιο
απλά, η καπιταλιστική αναδιάρθρωση άρχισε να εντοπίζεται σαν
μια κολοσσιαία επιχείρηση, που στρεφόταν ενάντια στη σύνθεση
της εργατικής τάξης, μια επιχείρηση αποσύνθεσης της μορφής
που είχε δημιουργήσει και καθορίσει η εργατική τάξη στη δεκαε
τία του ’60.
Στη δεκαετία του ’60 επικρατεί ο εργάτης μάζα, κεντρική φι
γούρα της καπιταλιστικής παραγωγής, κεντρική φιγούρα της συ
γκεντρωμένης στο εργοστάσιο κοινωνικής παραγωγής της αξίας.
Η καπιταλιστική αναδιάρθρωση εξ αιτίας της πολιτικής ανελαστικότητας ανάμεσα στην παραγωγή και την αναπαραγωγή, ήταν
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αναγκασμένη να δοκιμάσει να απομονώσει τον εργάτη μάζα στο
εργοστάσιο, μακριά από την διαδικασία κοινωνικοποίησης της
παραγωγής και από την καινούργια εργατική φιγούρα που σιγάσιγά ξαπλωνόταν στον κοινωνικό χώρο. Από την άλλη μεριά,
στον ίδιο βαθμό που η διαδικασία παραγωγής διευρυνόταν κοι
νωνικά, ο νόμος της αξίας άρχιζε να λειτουργεί μόνο τυπικά, άρ
χιζε δηλ. να λειτουργεί όχι στη βάση της άμεσης σχέσης ανάμεσα
στην ατομική εργασία και την αποσπώμενη υπεραξία αλλά στη
βάση του συνόλου της κοινωνικής εργασίας. Το ερώτημα που βέ
βαια έμπαινε και που προσωπικά θέτω στη συνέχεια στη δουλειά
μου (από το Εργατικό κόμμα ενάντια στην εργασία μέχρι το Προ
λετάριοι και Κράτος) είναι το εξής: αν αυτή η κοινωνική διάχυση
της εκμετάλλευσης έχει τη δυνατότητα να υλοποιηθεί σε πολιτική
υποκειμενικότητα. Αν ήταν δυνατό από τον εργάτη μάζα-μέσα σ’
αυτή τη γενική διαδικασία που δημιουργήθηκε από την μείωση
της πολιτικής του δύναμης και από την απομόνωσή του στο εργο
στάσιο, και στή συνέχεια απο τη δημιουργία ενός πλέγματος πα
ραγωγής διάχυτης στο κοινωνικό επίπεδο- αν λοιπόν μέσα από
αυτό το πέρασμα ήταν δυνατόν να διασφαλιστεί η συνέχεια της
δράσης, της υποκειμενικής πολιτικής συνέχειας της δράσης του
εργάτη μάζα. Ή ταν δυνατόν να διασφαλιστεί μια τέτοια συνέ
χεια με δεδομένες τις γενικές συνθήκες αναδιάρθρωσης και τις
τροποποιήσεις στη λειτουργία του νόμου της εργασίας;
Αν όλα αυτά ήταν αληθινά, τότε ήταν πιθανώς δυνατό η τάση
της αυτονομίας και η τάση της αντιεξουσίας να θεωρηθούν σαν
συγκλίνοντα στοιχεία, και δεν θα χρειαζόταν να καταφύγουμε σε
μια από τις δυο εκδοχές, σε μια από τις δυο τάσεις που η συζήτη
ση στο Ρ.Ο. εμφάνιζε τότε σαν ανταγωνιστικές. Πάνω σ’ αυτή τη
θεματική, πάνω σ’ αυτό το άλυτο δίλημμα, διασπάται το Ρ.Ο..
Όμως, αυτά τα προβλήματα ήταν δυνατό να λυθούν. Αν και το
Ρ.Ο. διασπάται μπρος στην καθολική αδυναμία του να λύσει αυ
τό το πρόβλημα - παρόλες τις απόπειρες και τις τάσεις ενοποίη
σης - μας μένει τουλάχιστον η νοσταλγική ικανοποίηση ότι θέσα
με μερικούς όρους μιας πιθανής λύσης του προβλήματος.
Ό πω ς και νάχει, σ’ αυτή την περίοδο από το ζήτημα του λενι
νισμού ο προβληματισμός μεταφέρεται στο ζήτημα της αυτονο
μίας. Η πρώτη αντίθεση, εκείνη ακριβώς που ονομάσαμε άλυτο
δυϊσμό του Ρ.Ο. ήταν δυϊσμός ανάμεσα στο μαζικό κίνημα και
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στην πρωτοπορία. Όμως σιγά-σιγά ο προβληματισμός μετατίθε
ται στη συζήτηση πάνω στο «αυτονομία και αντιεξουσία» και αυ
τή η μετάβαση έχει διαμεσολαβηθεί πραγματικά και αποτελεσμα
τικά από την αναφορά στη θεωρία της αξίας, απο την αναφορά
στην κρίση του Κράτους-σχέδιου, από την επισήμανση των νέων
χαρακτηριστικών του Κράτους, και πάνω απ’ όλα από την κατα
γραφή των καινούργιων χαρακτηριστικών της αναδιάρθρωσης
και της επέκτασης του υποκειμένου κ.λ.π. Αυτή η διαδικασία,
μέσα στον προβληματισμό του*Ρ.Ο, αντανακλάται συχνά κατά
τρόπο συγχισμένο, αλλά παρ’ όλα αυτά - νομίζω - σημαντικό.
Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να υπογραμμιστεί,
πρόκειται για το παράδοξο του προβλήματος της οργάνωσης: ο
άλυτος δυϊσμός σχετικά με τον λενινισμό, μέσα από τον προβλη
ματισμό αντιστρέφεται· η αναγνώριση δηλαδή του γεγονότος ότι
σιγά-σιγά επαληθεύεται η υποκειμενικότητα των συμπεριφορών
του διάχυτου εργάτη, του κοινωνικού εργάτη, του εργάτη που εί
ναι αποτέλεσμα και ταυτόχρονα δημιουργός, κινητήρας του μη
χανισμού της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης, αυτή λοιπόν η
αναγνώριση συντελεί στην εμβάθυνση της αντίληψης της μαζικής
πρωτοπορίας. Αυτή ακριβώς η εμβάθυνση στην προβληματική
της μαζικής πρωτοπορίας μας επιτρέπει να ξεπεράσουμε την
αντιφατική κατανόηση των προλεταριακών κινημάτων με όρους
αυθορμητισμού και οργάνωσης και να κατακτήσουμε μια πιο συ
νεπή αντίληψη στην θεματική της εργατικής αυτοοργάνωσης σαν
τέτοιας.
Φυσικά το πρόβλημα της αυτοοργάνωσης οδηγεί σε μια άλλη
σειρά κριτικών και πολεμικών, σε μια άλλη σειρά στοιχείων πολι
τικού προβληματισμού, που θα τα δούμε στη συνέχεια αυτής μας
της κουβέντας. Αποτελεί όμως ένα παράδοξο το γεγονός ότι ο
δυϊσμός δεν ξεπεράστηκε μέσα από τη λύση του προβλήματος που
έθετε με αφηρημένο τρόπο αλλά στη βάση της εμπειρίας που κα
θορίστηκε πρακτικά από την ανάπτυξή του.

Ε. Σ' αυτή ακριβώς την περίοδο, από το ’71, το ΚΚΙ υπερτονίζο
ντας την ιστορική ωριμότητα της ανάγκης τον κομμουνισμού αντοανακηρνσσεται «κόμμα» εξουσίας ικανό να επιβάλλει την εργα
τική ηγεμονία πάνω στο Κράτος αλλά αμέσως μετά αυτός ο ίδιος
ο όρος «κομμουνισμός» παραμερίζεται για να δοθεί προτεραιότη-
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τα στην «έξοδο από την κρίση». Στη βάση ποιων συλλογισμών
υπογράμμιζες ήδη από το ’71 στο βιβλίο σου Κρίση τον Κράτουςσχέδιο, ότι είναι αδύνατη μια ρεφορμιστική διαχείριση της κρίσης;
Α . Είναι αλήθεια πως ο κουκουίδικος αποπροσανατολισμός κυ
ριαρχεί στους προβληματισμούς αυτής της περιόδου. Αναφέρθη
κα προηγούμενα στην κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στα ερ
γοστάσια, κατάσταση που από την μια έδειχνε μια σχετική σταθε
ροποίηση των συμβουλιακών δομών και από την άλλη παρουσία
ζε μια ικανότητα διατήρησης, από την πλευρά του συνδικάτου,
μιας ψηλής δυναμικής μισθολογικών αγώνων. Εξωτερικά, η εικό
να συμπληρωνόταν από μια έντονη προπαγάνδιση της ανάγκης
μεταρρυθμίσεων. Το πρόβλημα λοιπόν ήταν να κατανοήσουμε και
να αποδείξουμε πως η σχέση ανάμεσα στην κουκουίδικη δύναμη
μέσα στα εργοστάσια και την μεταρρυθμιστική εκστρατεία ήταν
μια απάτη. Αποτελούσε αυτό που στη συνέχεια είδαμε όλοι μας:
έναν ελιγμό που στην πράξη στόχευε να προετοιμάσει το έδαφος
για το πέρασμα από τη θεματική της λιτότητας και των θυσιών
στο ολοκληρωτικό μπλοκάρισμα του μεταρρυθμισμού ο οποίος
θυσιάστηκε για χάρη της εισόδου του ΚΚΙ στη διαχείριση του
κράτους. Εμείς είχαμε αντιληφθεί τη βαθειά αντίφαση που υπήρ
χε ανάμεσα στην δυνατότητα του Κομμουνιστικού Κόμματος να
απομονώσει και να μπλοκάρει την δύναμη των εργοστασιακών
εργατών από τη μια, και την δυναμική του κοινωνικού προλετά
ριου από την άλλη.
Το σύστημα είχε ήδη φτάσει στα ακρότατα όρια μιας συνολικής
ανελαστικότητας, σ’ ένα επίπεδο δηλαδή, στο οποίο η επιλογή
ανάμεσα στη διατήρηση σε υψηλό επίπεδο του κόστους της εργα
σίας και την πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων στο κοινωνικό
επίπεδο γινόταν απόλυτα ανταγωνιστικές. Σ’ αυτές τις συνθήκες
ήταν αδύνατο να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε μεταρρυθμιστική μεσολάβηση. Η κρίση, πρέπει να το υπενθυμίσουμε, ήδη από
τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του ’70 γίνεται γενικευμένη διε
θνής κρίση. Πάνω στις μητρόπολεις αρχίζουν να συσσωρεύονται
όλες οι αντιθέσεις του ρεφορμισμού και της μεταβιετναμικής
αντιμετώπισης των αγώνων των χωρών του Τρίτου Κόσμου* η
συσσώρευση των αντιθέσεων στις μητροπολιτικές περιοχές, σαν
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συνέπεια της ανάπτυξης των αγώνων, βρίσκει την κεντρική της
έκφραση στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου, στον πόλεμο του
Κιπούρ και στην αποδέσμευση του δολλάριου από το χρυσό κ.α.
ωραία, όλες αυτές οι ουσιαστικές μεταβολές που γίνονται ανάμε
σα στα ’71-73 και είναι κεντρικές, κάνουν ακριβώς αδύνατη την
επέμβαση στην κατεύθυνση που ο ρεφορμισμός - με μυθοποιητικούς όρους - απαιτούσε, κάνουν δηλ. αδύνατη τη μεσολάβηση
ανάμεσα στο εργοστασιακό επίπεδο και το μεταρρυθμιστικό σχέ
διο. Η κρίση του Κράτους-σχέδιο δεν είναι παρά αυτό, δηλαδή η
συνολική κρίση όλων των μηχανισμών ελέγχου της κοινωνικής
δυναμικής του μισθού, η αδυναμία να μεταβληθεί σε ηγεμονία
του κεφάλαιου μια μισθολογική ζήτηση η οποία διαρκώς αυξάνε
ται στο κοινωνικό επίπεδο, καθώς και η αδυναμία του συστήμα
τος να αναπαραχθεί σαν τέτοιο.
Όμως, από την άλλη μεριά, πρέπει να πούμε πως αυτό το ίδιο
το μοντέλο του Κράτους-σχέδιο ήταν ένα μοντέλο φοβερά μυθο
ποιημένο. Αν θέλουμε να το ορίσουμε ιστορικά υπήρξε ίσως για 3
ή 4 χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες του Νιου Ντηλ; λέγεται πως
υπήρξε από το ’33 ως το ’37. Πράγματι, ήδη η κρίση του ’37, η
εσωτερική κρίση του Νιου Ντηλ, είναι μια κρίση που εξηγήθηκε
από τους οικονομολόγους κατά τους πιο διαφορετικούς τρόπους,
σαν μια κρίση συμφόρησης του συστήματος, σαν απεργία επενδύ
σεων από τη μεριά των αφεντικών και ούτω καθεξής (ερμηνείες
που θα τις βρούμε κατόπιν να επαναλαμβάνονται στην καπιταλι
στική ερμηνεία της κρίσης του 71), στην πραγματικότητα πρόκει
ται για μια κρίση που αποτελεί συνέπεια της δυσαναλογίας ανά
μεσα στην αδιάκοπη πίεση που εξασκεί η εργατική τάξη (που
σπρώχνει συνέχεια πέρα από τα όρια της ισορροπίας του συστή
ματος) και την ικανότητα ελέγχου απ’ τη μεριά των καπιταλι
στών, απ’ τη μεριά του καπιταλιστικού συστήματος ελέγχου.
Γύρω στο 71 είναι η περίοδος που ο Κάρλι* μιλάει συνέχεια
για τον φαύλο κύκλο της ιταλικής οικονομικής ανάπτυξης, και η
πιο ευφυής μερίδα του κεφάλαιου στο σύνολό της, υιοθετεί ολο
κληρωτικά αυτή την ανάλυση. Το παράδοξο της όλης κατάστασης
• Κάρλι, Γκουίντο, πρόεδρος της Κρατικής Κεντρικής Τράπεζας και για πολ
λά χρόνια ουσιαστικός υπεύθυνος της οικονομικής πολιτικής και υπέρτατος
εκφραστής του μεγάλου κεφάλαιου.
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είναι το γεγονός ότι την ίδια στιγμή κατά την οποία το κεφάλαιο
προσπαθεί να μπλοκάρει την εργατική πίεση ή τουλάχιστον να
την περιορίσει, να την απομονώσει μέσα στο εργοστάσιο, την ίδια
στιγμή είναι αναγκασμένο, ακριβώς για να το πετύχει, να προω
θήσει μια διαδικασία παραγωγής όλο και περισσότερο κοινωνι
κοποιημένης, που δεν είναι σε θέση να ελέγξει, ακόμα και σα συ
νέπεια του ότι δεν διαθέτει τα κατάλληλα συνδικαλιστικά ή πολι
τικά κανάλια εκπροσώπησης. Δεδομένης λοιπόν αυτής του της
αδυναμίας η πίεση γίνεται τεράστια. Αυτός ο ίδιος ο ελιγμός που
σκόπευε να μπλοκάρει και να σπάσει το φαύλο κύκλο στο επίπε
δο των μισθών και στο επίπεδο παρέμβασης του εργάτη μάζα,
διευρύνει αντίθετα την ένταση σε συνολικό κοινωνικό επίπεδο.
Εξάλλου, πρόκειται για φαινόμενα που τα γνωρίζαμε πολύ καλά
σε οικονομίες πιο ώριμες από την δική μας· φαινόμενα που είχαν
κυριαρχήσει σ’ ολόκληρη τη δεκαετία του ’60 στις Ηνωμένες Πο
λιτείες και στη Μεγάλη Βρετανία. Σε χώρες ακριβώς, όπου η
απόπειρα να μπλοκαριστεί το κίνημα στηρίχτηκε από τη μια στην
καταστροφή των υποκειμενικών πρωτοποριών, και από την άλλη,
όμως, σε σημαντικό βαθμό, στην ικανότητα ελέγχου, ικανότητα
που βασιζόταν στην τεράστια διαθεσιμότητα σε ρευστό, σε μια
εξαιρετική συνάρθρωση με την διανομή εισοδήματος. Αυτό δεν
σημαίνει ότι και σ’ αυτές τις χώρες το κίνημα γενικά μπλοκαρίστηκε. Αντίθετα, πολλά στοιχεία πιστοποιούν το αντίθετο.
Ό ταν, για παράδειγμα, το ’71 γίνεται η αποδέσμευση του δολλάριου από το χρυσό, μήπως αυτό δεν είναι η αναγνώριση του γεγο
νότος ότι η διατήρηση του δολλάριου σταθερού, ή μέσα σε μια
ελεγχόμενη δυναμική, σε σχέση με το κόστος του χρυσού, ότι όλα
αυτά είναι αδύνατα; Το γεγονός, ότι το δολλάριο δεν αντιπροσω
πεύει πια μια ποσότητα χρυσού αλλά μόνο τον εαυτό του, ότι το
τεράστιο αμερικανικό έλλειμμα μεταβιβάζεται ολοκληρωτικά πά
νω στις άλλες οικονομίες, σημαίνει, αντιπροσωπεύει ακριβώς την
αδυναμία να αντιμετωπιστούν οι προλεταριακοί αγώνες του κοι
νωνικού εργάτη, σε κάποια αναλογία, σε μια ανελαστικότητα,
ακόμα και στα ψηλότερα δυνατά επίπεδα, ακόμα και από καπι
ταλιστικές αστικές τάξεις που διαθέτουν μια απίστευτη ικανότη
τα ελέγχου και ατελείωτα διαθέσιμα μέσα σε σύγκριση με την ιτα
λική αστική τάξη.
Τώρα η κριτική που κάνουμε εμείς στο ρεφορμισμό είναι μια
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κριτική που προαναγγέλει ξεκάθαρα την κριτική που θά κάνει
στη συνέχεια το ίδιο το ΚΚΙ. Πράγματι, το ΚΚ1 από μια δεδομέ
νη στιγμή και μετά δεν καταφέρνει να διατηρήσει ούτε καν εκείνη
την ρεφορμιστική απάτη που θα το βόλευε τόσο. Είναι φανερό
πως τα συμπεράσματα που βγάζει το ΚΚΙ από αυτή την εσωτερι
κή κριτική του ρεφορμισμού είναι συμπεράσματα που το οδηγούν
στην πλήρη αποδοχή των μηχανισμών αναπαραγωγής και καπιτα
λιστικού ελέγχου.
Για μας τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τελικά, ήδη από το
’73 το ΚΚ1 αρχίζει προοδευτικά να επιταχύνει την προπαγάνδιση
της εισόδου του στην κυβέρνηση, αρχίζει δηλαδή να υποστηρίζει
την αυτονομία του πολιτικού στοιχείου από τα ταξικά κινήματα,
αρχίζει να μειώνεται η ικανότητά του να πετυχαίνει συναινέσεις
βασισμένες στο επίπεδο των υλικών διεκδικήσεων, ενώ ολόκληρη
η ανάλυσή του μετατοπίζεται στους κρατικούς μηχανισμούς, στη
μεταρρύθμισή τους, στη μεταρρύθμιση δηλαδή του ελέγχου της
συνολικής διαχείρισης των διαδικασιών αναπαραγωγής. Πρόκει
ται για τη φάση που θα οδηγήσει ακριβώς στο πέρασμα από την
κρίση του Κράτους-σχέδιο στο Κράτος των κομμάτων, στο Κράτος-κρίση, σ’ ένα κράτος δηλ. που επιβιώνει μέσα σε μια συστη
ματική κρίση των υλικών επιπέδων ισορροπίας του και που
προσπαθεί - με πολιτικά μέσα και μόνο - να τα παλινορθώσει.
Με αυτή την έννοια, σαν Κράτος των κομμάτων, τείνει να ορ
γανώσει, να εσωτερικεύσει, να κατανοήσει αναλυτικά και διάχυ
τα τη σχέση ανάμεσα στον καταναγκασμό και τη συναίνεση, να
μεταβάλλει τον κοινωνικό μηχανισμό ανάπτυξης του πολιτικού
αγώνα σε ανθρωπιστική διαδικασία για την επίτευξη της συναί
νεσης. Από αυτή τη σκοπιά η κρίση του Κράτους-σχέδιο σήμαινε
για μας την αναγνώριση του γεγονότος ότι αυτή η μεταμόρφωση
προχωρούσε, έστω και κατά τρόπο έντονα μυθοποιητικό. Εξάλ
λου ήταν ιδιαίτερα διασκεδαστικό το γεγονός πως όλες τις φορές
που εμείς λέγαμε: «ολόκληρη η διαδικασία της αξίας έχει τιναχτεί
στον αέρα», και η μοναδική βάση παραμένει ο έλεγχος, τα αφε
ντικά είναι απόλυτα διατεθειμένα, για την ώρα, να μην κερδίζουν
τίποτα αρκεί να επαναθεμελιώσουν τους κανόνες συσσώρευσης,
και εκείνο που θέλουν είναι να κοινωνικοποιήσουν στο σύνολό
τους τα μέσα ελέγχου, τα μέσα κυριαρχίας: όταν τα λέγαμε αυτά
μας απαντούσαν ότι είμαστε μανιακοί, ότι είχαμε εγκαταλείψει το
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μαρξισμό και γενικά όλα εκείνα τα ευτράπελα που έχουμε ακού
σει χίλιες φορές. Ό τα ν κατόπιν μιλήσαμε, πιο συγκεκριμένα, για
τόν κοινωνικό εργάτη, δεν σου λέω τίποτα!! Κι όμως επρόκειτο
για μια πρόβλεψη εξαιρετικά διαυγή σέ σχέση με εκείνο που συνέβαινε πραγματικά: ήδη έχουν γευτεί ένα μέρος της δύναμής του
και βρισκόμαστε μόνο στην αρχή.
θάλεγα επομένως πάλι πως η Κρίση του Κράτονς-σχέόιο είναι
πολύ πιο σημαντική από τη σκοπιά της εσωτερικής ανάλυσης των
ταξικών συμπεριφορών παρά από εκείνη της ανάλυσης της καπι
ταλιστικής ανάπτυξης. Στην πραγματικότητα, η ανάλυση της κα
πιταλιστικής ανάπτυξης και της μεταβολής του καπιταλιστικού
Κράτους δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να καταγράφει μια σειρά
από αλήθειες που η μαρξιστική θεωρία είχε, για παράδειγμα, ήδη
πλήρως επισημάνει στις καπιταλιστικά ώριμες χώρες.
Ε . Οι απόψεις που εκφράζεις στο βιβλίο η Κρίση του Κράτους·
σχέδιο έχουν σχέση με την συζήτηση που διεξάγεται μέσα στο
Ρ. Ο. και η οποία θα οδηγήσει στη συνέχεια στη διάλυσή του;
Α . Ό χ ι, τα βασικά χαρακτηριστικά της συζήτησης μέσα στο
Ρ.Ο. ήταν εντελώς διαφορετικά: η συζήτηση ήταν κεντραρισμένη
πάνω στην εσωτερική ανάλυση των ταξικών συμπεριφορών.
Επρόκειτο για την επανάληψη μιας εντελώς δικής μας θεματικής
και ταυτόχρονα για την εκ νέου ανακάλυψη μιας ρεαλιστικής
θεώρησης της ιστορίας του εργατικού κινήματος. Επρόκειτο για
μια πρωτότυπη και καινοτόμα επανέκδοση του προβλήματος της
σχέσης ανάμεσα σε αυτονομία και αντιεξουσία που εδώ, έχοντας
ήδη στο παρελθόν αποτελέσει το βασικό πυρήνα της συγκρότησής
μας και ολόκληρης της πορείας μας, επανανεμφανιζόταν για να
μεταβάλει τη διάλυση σε βάση για ένα καινούργιο βήμα προς τα
μπρος. Από χρονική άποψη η συζήτηση μέσα στο Ρ.Ο. ολοκλη
ρώνεται το Μάρτη του ’73, αν και κατόπιν θα επαναληφθεί σε
κάποια άλλη εθνική συνδιάσκεψη.
Τελειώνει το Μάρτη του ’73 με την κατάληψη της Φ1ΑΤ, την
κόκκινη βδομάδα του Τορίνο. Η εβδομάδα κατάληψης της ΦΙΑΤ
στο Τορίνο προσφέρει μια καθαρή εικόνα εκείνου που επρόκειτο
να συμβεί παντού (όπως εξάλλου συνέβη πάντα με την ΦΙΑΤ
στην Ιταλία) ειδικά σε σχέση με το πρόβλημα που συζητούσαμε,
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εκείνο δηλαδή της εσωτερικής σχέσης που θα μπορούσε να εγκαθιδρυθεί ανάμεσα στη δυνατότητα εργατικής αυτοοργάνωσης και
στην άσκηση της αντι-εξουσίας. Μπρος στην πολιτική υπόθεση
της Φ1ΑΤ οι πιο δραστήριες, οι πιο πρωτότυπες τάσεις του Ρ.Ο.
αρχίζουν να συγκροτούν την καινούργια, πολιτική προοπτική
τους κατά τρόπο σαφή: το πρόβλημα είναι η διάχυση μέσα στην
πραγματική αυτονομία των ταξικών συμπεριφορών. Αλλά εδώ
αρχίζει μια άλλη ιστορία.
Ε . Πάντα το 71, ο Τρόντι επεξεργάζεται - σε μια μπροσούρα
που θα δημοσιευτεί μόλις το 77 - τη θέση της αυτονομίας της πο
λιτικής. Εν ολίγοις, η επέκταση της σύγκρουσης στο κοινωνικό
επίπεδο ερμηνεύεται από τον Τρόντι σαν κατακερματισμός, σαν
διάλυση των αγώνων οι οποίοι δεν είναι σε θέση να αγγίξουν το
πολιτικό πεδίο. Αντίθετα, την ίδια σχεδόν περίοδο, εσύ στην Κρί
ση τον Κράτονς-σχέδιο και στο Εργατικό κόμμα ενάντια στην ερ
γασία, ερμηνεύεις την διαδικασία εξάπλωσης των αγώνων στο
κοινωνικό επίπεδο σαν την ανάδυση μιας καινούργιας ταξικής
σύνθεσης η οποία ανεβάζοντας την σννθετικότητα της σύγκρου
σης (από τις άμεσες σχέσεις παραγωγής στις ιδιαιτερότητες των
διαφορετικών συνθηκών) είναι σε θέση να βαθύνει την πολιτική
κρίση της καπιταλιστικής σχεόιοποίησης. θ α μπορούσες να επαναλάβεις συνοπτικά την κριτική που έκανες τότε στη θέση της αυ
τονομίας της πολιτικής;
Α . Νομίζω πως έχω ήδη αναφέρει πολλά από εκείνα που θα μπο
ρούσαν να ειπωθούν πάνω σ ’ αυτό, θάλεγα πως όσον αφορά τη
θέση της αυτονομίας της πολιτικής, ευθύς εξαρχής, δεν ήταν πει
στική τουλάχιστον για τρεις βασικούς λόγους. Ο πρώτος ήταν ερ
γατικού χαρακτήρα, άμεσα: ολόκληρη η εμπειρία μας, από την
δεκαετία του ’60 και μετά μας έσπρωχνε να αρνηθούμε κατηγορη
ματικά την άποψη ότι οι συνέπειες της αναδιάρθρωσης που
προωθούσε το κεφάλαιο ήταν τέτοιες ώστε να αποσυνθέτουν ορι
στικά τα ταξικά επίπεδα και επομένως να εξαλείφουν εκείνα τα
ξεκάθαρα πολιτικά χαρακτηριστικά που είχαν μέχρι τότε οι ταξι
κές συμπεριφορές. Στην ουσία η θεωρία της αυτονομίας της πολι
τικής βασιζόταν στην ολική υποτίμηση της πυκνότητας της δεδο
μένης ταξικής σύνθεσης, θά λεγα πως όσα συνέβηκαν στη συνέ-
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χεια επιβεβαιώνουν την πρόβλεψή μας εκείνης της εποχής: η πο
λιτική πυκνότητα της ιταλικής ταξικής σύνθεσης μεγάλωνε αδιά
κοπα μέσα από εκείνο το ποιοτικό άλμα που αποτέλεσε η κοινω
νικοποίηση του συνολικού τρόπου παραγωγής.
Το δεύτερο στοιχείο κριτικής, ήδη από την αρχή, ήταν, άμεσα,
περισσότερο πολιτικό, αν και πάλι στηριγμένο στις σταθερές βά
σεις της κριτικής της πολιτικής οικονομίας. Δηλαδή: όχι μόνο η
πυκνότητα της ταξικής σύνθεσης ήταν τέτοια ώστε να αποκλείει
κάθε θεώρηση με όρους αποσύνθεσης (και επομένως κάθε άποψη
που υποστήριζε ότι μόνο η δράση του Κομμουνιστικού Κόμματος
θα κατόρθωνε να ανασυνθέσει αυτό τον οργανικό ιστό της τά
ξης), αλλά η ένταση της ταξικής σύνθεσης (ένταση που αναφερό
ταν στην αναπόδραστη αναγκαιότητα μιας απάντησης στις προ
κλήσεις που ασταμάτητα επιχειρούσε το κεφάλαιο ενάντια σ ’ αυ
τές τις ταξικές δυνάμεις, τόσο στο οικονομικό όσο και στο πολιτι
κό επίπεδο) ήταν τέτοια ώστε να αποκλείει την πιθανότητα ενός
οποιουδήποτε επιπέδου αυτονομίας της πολιτικής. Επομένως,
στή θεωρία της αυτονομίας της πολιτικής ενυπήρχε μια υπερεκτίμηση της ικανότητας του συνολικού οικονομικού συστήματος να
οργανώσει τις φάσεις μιας αποτελεσματικής καταστολής. Τελικά
επρόκειτο για μια υποτίμηση της πολιτικής πυκνότητας της ταξι
κής σύνθεσης και μια υπερεκτίμηση της κρατικής δυνατότητας
παρέμβασης.
Το τρίτο στοιχείο της κριτικής ήταν η δυνατότητα στήριξης στο
κομμουνιστικό κόμμα. Η δική μας ανάλυση της δομής και της
πραγματικότητας του ΚΚΙ μας οδηγούσε στην άποψη ότι ήταν
μια δύναμη εντελώς ακατάλληλη, εξαιτίας του ρεφορμισμού του
κλπ., να εκφράσει την απαίτηση εξουσίας των μαζών προσφέροντάς της μια θεσμική διέξοδο. Ήδη από τότε λοιπόν υπήρχε μια
εκτίμηση για τις θεωρίες που πρότειναν την αυτονομία της πολι
τικής, που σχηματικά μπορεί να συνοψιστεί στα εξής: για εμάς, η
αυτονομία της πολιτικής δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια τεχνοκρατική επανέκδοση, δεν ήταν τίποτε άλλο παρά μια καινούργια
έκδοση της τεχνολογίας της πολιτικής. Δίχως βέβαια να αρνούμαστε και στο ελάχιστο ότι μερικά στοιχεία της τεχνολογίας της
πολιτικής είναι βασικά για τη διαχείριση των μαζικών κινημά
των, εκείνο που αρνούμασταν ήταν η πιθανότητα να παραχωρή
σουμε μια σχετική ανεξαρτησία σε εκείνο το επίπεδο της συνολι-
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χής πολιτικής δράσης, και ειδικότερα να αναθέσουμε αυτό το ρό
λο στο ΚΚΙ, δεδομένων των υπαρκτών ταξικών σχέσεων και δε
δομένης της πυκνότητας της σύνθεσης και της τεράστιας έντασης
με την οποία άρχισαν να επενδύονται τα επίπεδα της σύγκρου
σης.
Ε . Σ τα βιβλία σου Εργατικό κόμμα ενάντια στην εργασία και Το
εργοστάσιο της στρατηγικής, η κριτική της αυτονομίας της πολι
τικής σε οδηγεί σε μια καινούργια αναμέτρηση με τον λενινισμό.
Γιατί;
Α . Είναι αυτονόητο πως κριτικάροντας την αντίληψη της αυτο
νομίας της πολιτικής υποχρεωθήκαμε ανάμεσα στ’ άλλα να αντι
μετωπίσουμε και πάλι τον λενινισμό. Υποχρεωθήκαμε δηλαδή να
αναρωτηθούμε αν πραγματικά αυτή η αντίληψη της αυτονομίας
της πολιτικής (που, πρέπει να ξέρετε, κατά κάποιο τρόπο εκφρα
ζόταν και μέσα στη συζήτηση στο Ρ.Ο., ειδικά από εκείνες τις
ισχυρές τάσεις, κάποτε μονοδιάστατες, που επέμεναν πάνω στη
θεματική της αντιεξουσίας) έπαιζε εκείνο το κυριαρχικό ρόλο
που μερικοί διατείνονταν. Το πρόβλημα ήταν να δούμε αν πραγ
ματικά η λενινιστική αναφορά στη μονιμότητα του πολιτικού και
στη κεντρικότητα του προβλήματος του Κράτους ήταν απλά μια
ανάλυση πολιτικής τεχνολογίας ή αν αντίθετα δεν ήταν παρά μια
ανάλυση στενά δεμένη με την δεδομένη ταξική σύνθεση που κα
ταγράφει ο λενινισμός. Ό πω ς είναι γνωστό, από την μελέτη του
Λένιν καταλήξαμε στο ότι η σχέση ανάμεσα στο ρόλο κόμματος
και μαζών ήταν μια σχέση στενά δεμένη με την δεδομένη ταξική
σύνθεση, και ότι αυτή η ταξική σύνθεση συνεπαγόταν, επέτρεπε,
απαιτούσε τη θέσπιση μιας σειράς τυπικών κριτηρίων οργάνω
σης. Στις συνθήκες που δρούσε ο Λένιν λοιπόν, πέρα από κάθε
ιδιαιτερότητα, ο καθορισμός του ρόλου της πρωτοπορίας δεν
μπορούσε παρά να διαμεσολαβείται από την συνθετικότητα της
ταξικής σύνθεσης, από την δυνατότητα της ολικής αντιπροσώ
πευσής της.
Στις συνθήκες που δρούσαμε εμείς (συνθήκες μέσα στις οποίες
η ταξική σύνθεση γνώριζε μια τεράστια διάχυση, μια πολιτική
πυκνότητα και ένταση, τέτοιες ώστε να καθιστούν άμεσα και έν
τονα υποκειμενικό το ταξικό κίνημα, να το επικεντρώνουν από τη
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μια στην απαίτηση του κομμουνισμού κι από την άλλη στην άρνη
ση κάθε εξωτερικής εκπροσώπησης),σ’ αυτές λοιπόν τις συνθήκες
αληθινός λενινισμός ήταν η δυναμική ερμηνεία αυτών των και
νούργιων χαρακτηριστικών της ταξικής σύνθεσης. Εκείνο που
άλλαζε ήταν η ιδιαιτερότητα, όχι η ένταση ούτε η ποιότητα της
σύνδεσης της πρωτοπορίας με το υπόλοιπο μαζικό κίνημα. Αυτή
η δική μας επιλογή, λοιπόν, δεν ήταν μια προσπάθεια αναβίωσης
του τελετουργικού μέρους του λενινισμού, ήταν, αν θες, το αντί
θετο, μια προσπάθεια καταστροφής του αλλά ταυτόχρονα και μια
απόπειρα διατήρησης της τεράστιας συμβολής που εκφράζει ο λε
νινισμός σ’ ότι αφορά την επιμονή του πάνω στην υποκειμενική
συμπεριφορά, την αγωνιστική συμπεριφορά. Το πρόβλημα είναι
να τα εντάξουμε και να αναβιώσουμε όλα αυτά μέσα στο κίνημα.
Τελικά, και αυτό θα πρέπει να γίνει καθαρό, εγώ δεν πιστεύω
ούτε στο ελάχιστο πως η κριτική στο λενινισμό μπορεί να γίνει με
τους όρους που έγινε μέχρι σήμερα από μια μεγάλη μερίδα και
στη βάση μιας τόσο έντονης αντιλενινιστικής αντιπάθειας. Και η
πιο αυστηρή κριτική στην Τρίτη Διεθνή δεν μπορεί να αγνοήσει
εκείνη την ουσιαστική απαίτηση, που και μεις συναντάμε στον
καθημερινό μας αγώνα, και που συνίσταται στη συγκρότηση μιας
κατάλληλης μορφής οργάνωσης και κόμματος για την εργατική
τάξη σ’ αυτή τη φάση. Το δικό μας πρόβλημα είναι η δημιουργία
μιας ιδανικής οργανωτικής μορφής σ' αυτή τη φάση, σ’ αυτή την
ταξική σύνθεση, σε μια φάση δηλαδή συνολικού μετασχηματι
σμού στις σχέσεις εξουσίας που γνώρισε το ταξικό κίνημα στην
σημερινή πραγματικότητα.
Ε . Με ποιο τρόπο, πάντα στο Εργατικό κόμμα ενάντια στην ερ
γασία και γενικότερα μέσα από μια νέα ανάγνωση τον Λένιν, εν
τοπίζεις μέσα στην ταξική σύνθεση την αιτία που προδιέγραφε το
τέλος των ομάδων, την πολιτική μοίρα δηλαδή που πραγματικά
περίμενε στη συνέχεια όλα τα κομματίδια που σχηματίστηκαν με
τά το'68;

Α. Είναι καθαρό. Όσον αφορά τις οργανώσεις της άκρας αριστεράς, αν εξαιρέσουμε την Lotta Continua που αποτελεί μια τε
λείως ειδική περίπτωση και που θα πρέπει επομένως να αναλυθεί
ξεχωριστά, όσο λοιπόν αφορά τις μεγάλες γενικά οργανώσεις, εί-
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ναι φανερό πως επρόκειτο για τελετουργικές απομιμήσεις. Αυτό
ισχύει ακόμα και για το Manifesto. Τα οργανωτικά κριτήρια πα
ραμένουν πάντα τριτοδιεθνικά, και από αυτή τη σκοπιά, όλος
αυτός ο κόσμος δεν κατορθώνει, ούτε στο ελάχιστο, να ξεπεράσει
τα τυπικά και γραφειοκρατικά προβλήματα που αυτά τα κριτή
ρια συνεπάγονται. Έτσι διατηρούν πάντα μια αντίληψη εξωτερι
κή σε σχέση με την τάξη, επιμένουν πάνω στην εργατική καθοδή
γηση, εννοούμενη σαν καθοδήγηση της εργατικής τάξης της μεγά
λης βιομηχανίας πάνω στο συνολικό κίνημα, πράγμα που αποτε
λούσε καθαρή μυθοποίηση. Πράγματι, μ’ αυτές τις προϋποθέσεις,
όταν τα πράγματα πήγαιναν καλά το μόνο που πετύχαιναν ήταν
να δημιουργούν συμμαχίες. Είναι φανερό ότι αυτές οι ομάδες
οδηγούνται, δεν μπορούν παρά να οδηγηθούν, σε κρίση μπρος
στα προβλήματα που γεννιούνται όταν η τροποποίηση της ταξι
κής σύνθεσης αποκτάει μεγαλύτερο βάρος, όταν η κοινωνικο
ποίηση των παραγωγικών διαδικασιών επιβάλλεται και πάνω απ'
όλα όταν, δια μέσου αυτής της κοινωνικοποίησης των παραγωγι
κών διαδικασιών, αναδύεται σαν κεντρικό εκείνο που ο Μαρξ με
απόλυτη ακρίβεια χαρακτηρίζει διεύρυνση της σφαίρας των ανα
γκών. Όμως μιλώντας γι’ αυτά τα προβλήματα μπαίνουμε στο
κέντρο της νέας φάσης.

Ε . Ξαναχοιτώντας την πολιτική πρακτική του Ρ.Ο. έχω την εντύ
πωση, διαβάζοντας για παράδειγμα τη βδομαδιάτικη «Εργατική
Εξουσία» και τις εφημερίδες προπαγάνδας και πληροφόρησης
της οργάνωσης σ’ αυτή τη φάση, πως το Ρ.Ο. μεταξύ '72- 73 έχει
σχεδόν παραλύσει από την συζήτηση που διεξάγεται μέσα του,
και ότι πολύ συχνά αντιμετωπίζει τα προβλήματα κεντράροντας
υπερβολικά πάνω στην τάση, ενώ λίγες φορές καταφέρνει να συλλάβει την πολιτική πραγματικότητα στην αντιφατικότητά της. Συνεπαρμένο από αυτή την ολική οπτική της τάσης, δεν κατορθώνει
να συλλάβει σε βάθος, βασικά δύο πράγματα που αφορούν το
συνδικάτο. Πρώτο, για μια ολόκληρη περίοδο υπερτονίζει σε
βαθμό ανησυχητικό τον κατασταλτικό ρόλο του συνδικάτου■το
συνδικάτο αντιμετωπίζεται σαν μια δομή ελέγχου και κυριαρχίας
σχεδόν παράλληλη με εκείνη της επιχείρησης. Κατά δεύτερο λόγο
δεν βλέπει καθόλου την αντίφαση της συνδικαλιστικής αριστερός
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που σε κείνη τη φάση τουλάχιστον μια ολόκληρη σειρά συντρό
φων αναγνωρίζει, και αναφέρομαι στη σύμβαση για τις ειδικότη
τες στην Ά λφ α Ρομέο κλπ. θεωρείς δικαιολογημένη αυτή την εν
τύπωση;

Α. Δεν ξέρω. Υπάρχουν όμως, αναμφίβολα, στοιχεία αλήθειας σ’
αυτό που λες. Είναι αλήθεια, πράγματι, πως στο Ρ.Ο. στην πε
ρίοδο 71-72 και ιδιαίτερα προς το τέλος του 72, γίνεται μια συ
ζήτηση και μια μάχη πάνω στην κυρίαρχη τάση. Αυτό επιφέρει μια
κάποια αδιαφορία γι’ αυτά που συμβαίνουν συγκεκριμένα, μια
έντονη αδιαφορία, ίσως, γιατί η εκτίμηση που κάνει η πλειοψηφία του Ρ.Ο. γι’ αυτή τη φάση και γιά όσα συμβαίνουν, ειδικότε
ρα όσο αφορά την συνδικαλιστική αριστερά, είναι πως, αν και
ενδιαφέροντα, πρόκειται για φαινόμενα περιορισμένης ιστορικής
σημασίας και έτσι μια μεταφορά τους μέσα στο Ρ.Ο., σε κείνη τη
φάση προβληματισμού που μας απορροφούσε ολοκληρωτικά, δεν
θα άλλαζε τίποτα.
Η Lotta Continue, για παράδειγμα, κάνει αυτό, παίζει δηλαδή
το παρασυνδικαλιστικό χαρτί, μια στροφή που εμείς απορρίπτου
με πέρα για πέρα. Και ακόμα καταλογίζουμε, τότε, στη L.C, με
τον πιο έντονο τρόπο, το ότι εγκατέλειψε εκείνο που εμείς θεω
ρούσαμε σαν το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό της και που εκ
φραζόταν στο σύνθημα «να πάρουμε την πόλη», και αντίθετα συ
γκέντρωσε τη δράση της στην ανάπτυξη της συνδικαλιστικής αριστεράς. Γιατί τώρα αυτή η συνδικαλιστική αριστερά δεν μας ικα
νοποιούσε και γιατί την θεωρούσαμε ένα εντελώς δευτερεύον
στοιχείο μέσα στη συνολική ανάπτυξη των συσχετισμών της πά
λης; Βασικά για ένα λόγο: η δική μας προσοχή ήταν στραμμένη
στην εξέλιξη της γραμμής του Κομμουνιστικού Κόμματος και
στην θεσμική ηγεμονία του, πράγμα που είχε σαν συνέπεια ότι
θεωρούσαμε τις θέσεις της συνδικαλιστικής αριστερός και την
ίδια τη συνολική παρουσία της σαν στοιχείο υποδεέστερο.
Ας μην ξεχνάμε πως αυτή την περίοδο, μετά την απορρόφηση
του’68 και τις συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την κρίση του
71-73, το ΚΚ1 μέσα από μια σειρά βήματα καθορίζει τη νέα
γραμμή του. Ειδικότερα, πρόκειται για ιδεολογικά βήματα σχετι
κά με τον καινούργιο τρόπο παραγωγής, που σαν τέτοια, εμπε
ριείχαν, κάλυπταν και μυθοποιούσαν στο έπακρο τις ίδιες τις θέ-
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σεις της συνδικαλιστικής αριστερός. Ευτυχώς, γιατί διαφορετικά
θάχαμε και στην Ιταλία μια άλλη CFDT ή μια Lip* κλπ...! Συνε
πώς, αν είναι γεγονός πως σ’ αυτή την περίοδο η συνδικαλιστική
αριστερά έχει μια κάποια ανάπτυξη, είναι επίσης γεγονός πως
από δω και πέρα οδηγείται όλο και περισσότερο προς το ΚΚΙ.
Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ας πάρουμε για παράδειγμα το
θέμα των στελεχών: αυτή είναι η περίοδος κατά την οποία το ΚΚΙ
ανανεώνει το ίδιο του το στελεχικό δυναμικό στα εργοστάσια (όχι
τόσο στο Μιλάνο όσο σε άλλες περιοχές) ψαρεύοντας ακριβώς μέ
σα στη συνδικαλιστική αριστερά, και ποντάρει στην αναγκαιότη
τα μιας πολιτικής στροφής που αναγνωρίζει, όλο και πιο ανήμπο
ρη, η ίδια η συνδικαλιστική αριστερά. Πρόκειται για την κριτική
που η συνδικαλιστική αριστερά κάνει στον αρχικό της αναρχοσυνδικαλισμό.
Τώρα, αν θες να βάλουμε το ζήτημα γενικότερα κατά τη γνώμη
μου, η πολιτική μοίρα του Ρ.Ο. παιζόταν πάντα πάνω σε πλειο
ψηφικές πολιτικές λύσεις. Από τη μια δηλαδή το Κομμουνιστικό
Κόμμα και από την άλλη η αυτόνομη οργάνωση της εργατικής τά
ξης σαν μια δυνατότητα πλειοψηφικής διαδικασίας. Η ενασχόλη
ση με μειοψηφικές εμπειρίες, αναρχο-συνδικαλιστικές, ή αναρχοσυνδικαλιστικής και καθολικής προέλευσης κλπ., όπως αυτή της
συνδικαλιστικής αριστεράς, ήταν έξω από τους ορίζοντες και ξέ
νο προς τη θεωρητική και πολιτιστική διαμόρφωση των συντρό
φων του Ρ.Ο. Πρέπει να προσθέσω πως αυτό δεν είναι κάτι από
λυτα θετικό, ήταν όμως συνδεδεμένο και ερμηνεύσιμο με βάση
την ειδική πολιτική κατάσταση μέσα στην οποία το Ρ.Ο. ανέ
πτυσσε την προβληματική του.
Πράγματι, όταν εξαντλείται ο προβληματισμός μέσα στο Ρ.Ο.,
όταν επικρατεί η γραμμή της αυτονομίας και της αυτοοργάνωσης,
όταν επομένως δεχόμαστε την τεμαχισμένη συνθετικότητα των
• CFDT, γαλλικό συνδικάτο, το δεύτερο σε μέγεθος στη Γαλλία που ιδιαίτερα
τα πρώτα χρόνια μετά το Μάη του '68 έκφραζε θέσεις έντονα αυτοδιαχειριστικές και κοντά σε πολλούς άλλους προβληματισμούς του Κινήματος. Η Lip
ήταν ένα εργοστάσιο ρολογιών που καταλήφθηκε από τους εργάτες και άρχι
σαν να το δουλεύουν μόνοι τους (πάντα βέβαια στη Γαλλία), γεγονός που στη
συνέχεια δημιούργησε έντονες αυτοδιαχειριστικές αυταπάτες, θέμα στο οποίο
αναφέρεται ο Νέγκρι.
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διαδικασιών της εργατικής αυτονομίας και κάνουμε την πρόβλε
ψη της επικείμενης διάλυσης όλων των ιδεολογικών στοιχείων
που χαρακτήριζαν τις προηγούμενες μειοψηφικές εμπειρίες (και
επομένως όταν αποκτούμε την αντίληψη και την ηδονή της συγκε
κριμένης ένταξης στις ιστορικές διαδικασίες και στις διαδικασίες
αναδιοργάνωσης), όταν λοιπόν τελειώσαμε μ’ όλα αυτά, τότε άρ
χισε να γίνεται δυνατή η σχέση με τους συντρόφους της συνδικα
λιστικής αριστερός σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο. Κάτι
τέτοιο όμως προϋπόθετε πως θα είχε ξεπεραστεί ολοκληρωτικά το
επίπεδο του προβληματισμού που υπήρχε μέσα στο Ρ.Ο., όπως
και γενικότερα σε ολόκληρη την εργατίστικη παράδοση της δε
καετίας του ’60. Σήμερα, είμαι σίγουρος, ένα ανάλογο πρόβλημα
θα το λύναμε καλύτερα.
Ε . Μετά τη διάλυση των ομάδων ή την ολοκληρωτική παράλυσή
τους, πράγμα που έδειχνε την αποξένωσή τους από την καινούρ
για ποιότητα των αγώνων, ποια σημασία έχει κατά τη γνώμη σου
το αρχικό «Rosso» («Κόκκινος») το οποίο έστρεφε επίμονα το εν
διαφέρον του στις καινούργιες συμπεριφορές, στις καινούργιες
ανάγκες όχι πια του «εργάτη μάζα» αλλά μιας καινούργιας κοινω
νικής φιγούρας, της οποίας η εξέγερση οφειλόταν όχι τόσο στις
σχέσεις παραγωγής όσο στις ιδιαιτερότητες των προλεταριακών
συνθηκών των νέων, των γυναικών κλπ.;
Α . Είχα ήδη αρχίσει προηγουμένως να υπογραμμίζω το σημείο
με βάση το οποίο θα μπορούσαμε να επισημάνουμε την θεωρητι
κή συνέχεια που επιτρέπει ·το πέρασμα σ’ αυτή την καινούργια
εμπειρία (και που είναι, το υπογραμμίζω, πραγματικά γόνιμη και
θαυμάσια στα χρόνια 73-77). Είχα αρχίσει λοιπόν να μιλάω γι’
αυτό με όρους καθαρά θεωρητικούς όταν αναφέρθηκα στη θεμα
τική της διεύρυνσης των αναγκών. Αρχίσαμε πράγματι να κινού
μαστε σ’ αυτή την κατεύθυνση της ανάλυσης: που στην ουσία
ήταν μια εμβάθυνση στην ανάλυση της καινούργιας ταξικής σύν
θεσης. Μια ανάλυση η οποία, στο βαθμό που επισήμαινε την υπο
κειμενικότητα των μαζικών κοινωνικών συμπεριφορών, μπορού
σε να κατανοήσει την συνθετικότητα των ανατρεπτικών, ανυπό
τακτων και εξεγερσιακών συμπεριφορών στο χώρο της αναπαρα
γωγής.
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Με το να πούμε όμως κάτι τέτοιο από θεωρητική σκοπιά, είναι
σαν να μην έχουμε πει τίποτα, γιατί η ιδιαιτερότητα και ο κατα
πληκτικός χαρακτήρας μιας πρακτικής, συχνότατα μειοψηφικής,
που διεξάγαμε εκείνα τα χρόνια συνίστατο στην καθημερινή ανα
κάλυψη αυτών των συμπεριφορών. Αυτή η ανακάλυψη, αυτή η
πρακτική, το θυμάμαι πολύ καλά γιατί μας ανάγκασε να συζητή
σουμε πάρα πολύ στον αρχικό «Κόκκινο», έστω και με όρους σχε
δόν παιδιάστικους και σίγουρα εφηβικούς, ήταν ακριβώς μια σει
ρά από καινούργιες εμπειρίες της καθημερινότητας που σιγά-σιγά δημιουργούσαν ένα πλαίσιο, ένα πολιτικό.πλαίσιο συμπεριφο
ρών, ή καλύτερα ένα καινούργιο κλίμα πολιτικής συμπεριφοράς.
Επρόκειτο δηλαδή για το συνδυασμό ανάμεσα σε μια γενική, πο
λύ γενική υπόθεση ανίκανη να συγκεκριμενοποιηθεί με τις δικές
της δυνάμεις, και μιας ποσότητας συσσωρευμένων εμπειριών, μι
κρών αλλά έντονων. Και στη μέση, όσο σιγά-σιγά αναπτυσσόταν
η δουλειά μας (κι αυτό ήταν τα καταπληκτικό που κατόρθωσε να
κάνει ο «Κόκκινος»), μία κατανόηση και μια συνεχής μεσολάβηση
αυτού του μικροφυσικού επιπέδου των ανατρεπτικών πραγματι
κοτήτων: η υπόθεσή μας ήταν πως η εργατική συμπεριφορά θα
διαχυθεί στο κοινωνικό επίπεδο και ο στόχος μας ήταν να επισημάνουμε την ποιότητα του άλματος που θα σήμαινε ένα τέτοιο πέ
ρασμα.
Αλλά αυτό που πάνω απ’ όλα αποτελούσε μια ενθουσιώδη
εμπειρία για όσους συμμετείχαν ήταν η σύνδεση αυτών των δύο
πόλεων, δηλαδή, από την μία, της θεωρητικής υπόθεσης, και από
την άλλη αυτού του ιστού των καθημερινών εμπειριών, μειοψηφικών βέβαια αλλά σε μητροπολιτικό επίπεδο. Για τους άλλους που
έβλεπαν τη δουλειά μας απ’ έξω, επρόκειτο για σκάνδαλο. Είναι
πάντως γεγονός πως - εκείνοι ειδικά οι σύντροφοι που ήταν πε
ρισσότερο συνδεδεμένοι με την εργατίστικη παράδοση ή με τον
συγκεκριμένο χαρακτήρα της πολιτικής - δεν κατόρθωναν να
δουν την ενότητα ανάμεσα στην τάση αυτών των διαδικασιών και
την δυνητική σύνθεσή τους στην φιγούρα του κοινωνικού εργάτη,
που άρχιζε ήδη να συγκεκριμενοποιείται, παρ’ όλο που αυτή η
σύνθεση εξυπονοούνταν σε όλες μας τις αναφορές πάνω στην
πρωτοτυπία και τον πλούτο των καινούργιων συμπεριφορών. Και
σ’ αυτό το σημείο εμφανίζεται εκείνο που, κατά τη γνώμη μου, εί
ναι το βασικότερο και ωραιότερο χαρακτηριστικό της εμπειρίας
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μας: πρόκειται για το γεγονός ότι επαληθεύουμε, πάντα σε πρώτο
πρόσωπο, την σύνθεση, δηλαδή την κάνουμε διαρκώς πράξη.
Από τη μια δηλαδή έχεις μπροστά σου ένα πλαίσιο που το προβά
λεις θεωρητικά και το θεωρείς επιστημονικά σωστό σύμφωνα με
την ανάλυση που έχεις κάνει. Από την άλλη έχεις μια σειρά
εμπειρίες στις οποίες σιγά-σιγά συμμετέχεις. Τώρα πώς μπορεί να
γίνει η σύνθεση; Και τι μπορεί νάναι αυτή η σύνθεση, αν όχι η
σχέση θεωρίας-πρακτικής που την βάζεις σε λειτουργία συγκεκρι
μένα;
Ό ταν, φτιάχνοντας το «Rosso» περνάμε από την επισήμανση
αυτών των καινούργιων συμπεριφορών στην απόφαση για μια
ανάλογη, μια αντίστοιχη πρακτική, όταν για παράδειγμα περνάμε
στην, ας πούμε, πρακτική της προλεταριακής επανιδιοποίησης
(που σαν τέτοια αντιπροσωπεύει στην πράξη τη σύνθεση ανάμεσα
στη θεωρία του κοινωνικού εργάτη και την ευρύτατη διασπορά
των συμπεριφορών του), όταν λοιπόν αρχίζουμε να δρούμε κατ’
αυτό τον τρόπο, κάνουμε κατά τη γνώμη μου, ένα βασικό ποιοτι
κό άλμα που σιγά σιγά μας δίνει την δυνατότητα να εδραιώσουμε
πάρα πέρα δυνατότητες, αρχικά θεωρητικές - και μάλιστα ευρύ
τατες - και στην συνέχεια πρακτικές: μας οδηγεί ακριβώς στη γε
νίκευση, στην επανάκτηση και την πλειοψηφική ανασύνθεση αυ
τών των καινούργιων συμπεριφορών, των καινούργιων αναγκών.
Δεν αρνούμαι βέβαια το γεγονός ότι μέσα απ’ αυτή τη διαδικα
σία πραγματοποιούνται άλματα (ακόμα και λογικά), δεν αρνούμαι, για παράδειγμα πως, μέσα σ’ αυτή τη σύνθεση, σ’ αυτή την
πρακτική που σκοπεύει στη σύνθεση, ενυπάρχει μια ριζική αλλα
γή του τρόπου με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το μαρξισμό. Δεν
το αρνούμαι αυτό, αντίθετα το υπογραμμίζω. Αναμφίβολα και
εμείς, όπως ένα μεγάλο μέρος του κινήματος, περάσαμε από μια
ερμηνεία του μαρξισμού η οποία τελικά, παρ’ όλα αυτά, παρέμε
νε μια συνολική θεωρητική αναγωγή των προβλημάτων στις μεγά
λες μαρξικές κατηγορίες, περάσαμε λοιπόν σε μια άλλη αντίληψη,
σε μια συστηματική ανασύνθεση αυτών των κατηγοριών, ξεκινώ
ντας από την εσωτερική τους διαλεκτική, από την ικανότητά τους
να εναρμονιστούν με την τεράστια καθημερινή εμπειρία των ανα
τρεπτικών πραγματικοτήτων. Χωρίς καμιά αμφιβολία, λοιπόν, η
δική μας ερμηνεία του μαρξισμού όφειλε να φιλτραριστεί μέσα
από αυτές τις συμπεριφορές. Μπήκαμε πιθανά, με βάση ακριβώς
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αυτές τις εμπειρίες, σε μια φάση στην οποία γίνεται δυνατή η δη
μιουργική ανανέωση του μαρξισμού: γίνεται, δίχως άλλο, δυνατό
εκείνο το θεμελιώδες εγχείρημα που, για να το πω με πολιτισμέ
νους όρους, δεν είναι παρά η συγγραφή του κεφάλαιου πάνω
στην εργατική υποκειμενικότητα - εκείνο το κεφάλαιο «από το
μισθό στην εργατική υποκειμενικότητα» που ο Marx δεν είχε το
χρόνο να γράψει ή που, ίσως, οι ιστορικές συνθήκες ανάπτυξης
του έργου του δεν του επέτρεψαν να εμβαθύνει.
Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, σ’ αυτή ακριβώς την περίοδο ‘73’77 βρισκόμαστε σε μια ευτυχή φάση από θεωρητική σκοπιά, ευ
τυχή στο βαθμό που κατορθώνουμε ακριβώς να καθορίσουμε
συγκεκριμένα ένα πεδίο σύνθεσης ανάμεσα στην πολυπλοκότητα
των κοινωνικών συμπεριφορών που άρχισαν να εκφράζονται από
τη μια (και των κοινωνικών πραγματικοτήτων που σιγά-σιγά
υποκειμενοποιούνται) και στο θεωρητικό στόχο του κοινωνικού
εργάτη από την άλλη. Πέρα βέβαια από το ότι ακριβώς η ίδια η
ποιότητα της σύνθεσης συνεπάγεται μια αλλαγή.
Δεν ξέρω, μα πιθανά - και αυτό είναι κάτι που πρέπει να πω
και σε σχέση με τα γραφτά μου - βρίσκομαι φοβερά πίσω σε σχέ
ση μ’ αυτό το ποιοτικό άλμα, μ’ αυτή τη θεωρητική απαίτηση.
Προσωπικά αισθάνομαι πολύ περιορισμένος. Πρέπει να κάνω
την αυτοκριτική μου πάνω σ’ αυτό: έχω την εντύπωση πως μέχρι
τώρα έχω λειτουργήσει περισσότερο σαν αυτός που ενσωματώνει
μια σειρά μαρξικά κείμενα, που τα τραβάει, τα διευρύνει μέχρι
να καλύψουν αυτά τα καινούργια φαινόμενα· ενώ, αντίθετα, το
πρόβλημα σήμερα δεν είναι αυτό, αλλά το να ξεκινήσει κανείς
από αυτά ακριβώς τα φαινόμενα και να επανεξετάσει την μαρξι
στική θεματική, τη θεωρητική και πολιτική στρατηγική, κάτω
από το φως τους, κι αυτό εντελώς ανεξάρτητα από κάθε ορθοδο
ξία, ακόμα κι από την σωστή τέτοια. Μπρος σ’ αυτές τις δυσκο
λίες διεκδικώ όμως την ορθότητα της πολιτικής στάσης που είχα
με αυτά τα χρόνια· διεκδικώ δηλαδή στην πρακτική μας δυνατό
τητα να προλαβαίνουμε αυτό το θεωρητικό άλμα που οφείλαμε
στο κίνημα, με υποκειμενικούς όρους, με όρους πολιτικής καθο
δήγησης. Από αυτή τη σκοπιά το «Rosso» για την περίοδο που
μιλάμε έχει μια αξία, από την άποψη της καινοτομίας, αντίστοιχη
με ανάλογες θεωρητικο-πολιτικές εμπειρίες. Αν και πιο χειροτε
χνικό, πιστεύω πως έχει την σπουδαιότητα των «Κόκκινων Τε-
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τράδιων» ή ανάλογων εμπειριών αυτού του είδους.
Ε . Ενώ οι ομάδες, ήδη σε ολοκληρωτική αποσύνθεση, σωπαίνουν
μπρος σ ’ αυτά τα καινούργια υποκείμενα, εντύπωση κάνει η στά
ση της «Rinascita»* που διαμαρτύρεται για την αθλιότητα αυτού
του περιθωριακού και κουρελιάρικου υπο-προλεταριάτου, απολι
τικού και μορφωμένου, το οποίο θεωρεί καθαρό σύμπτωμα της
κρίσης της πολιτικής. Ο «Γυμνός Βασιλιάς» («Re Nudo»)**, που
εκείνη την εποχή βρίσκει μεγάλη ανταπόκριση φαίνεται σαν να
βρίσκει σ ’ αυτή την ίδια την εικόνα, ένα είδος θετικής εξιλέωσης
από τους μύθους της οργάνωσης και της πολιτικής, ανίκανων για
απελευθέρωση. Στο βιβλίο Προλετάριοι και Κράτος προσπαθείς
να ερμηνεύσεις αυτή τη χαοτική και συγκεχυμένη έκρηξη υποκει
μενικότητας σαν ένα καινούργιο και ανώτερο επίπεδο αγώνα. Τι
έκφραζαν κατά τη γνώμη σου αυτοί οι καινούργιοι αγώνες;
Α . Με το βιβλίο Προλετάριοι και Κράτος βρισκόμαστε ήδη στη
φάση θεωρητικοποίησης των εμπειριών που είχαμε στα χρόνια
’73-’77. Μια θεωρητικοποίηση όμως που, κατά τη γνώμη μου,
βρίσκεται πολύ πίσω από τις σημερινές μας δυνατότητες επέμβα
σης στη φαινομενολογία των συλλογικών, των ταξικών συμπερι
φορών, πάνω στην καινούργια δύναμη και την καινούργια φιγού
ρα του διάχυτου εργατικού και προλεταριακού ανταγωνισμού. Κι
έπειτα τι πράγμα ήταν αυτές οι διαδικασίες που συνεχώς εξελίσ
σονταν και ποιές ήταν οι ιδεολογικές μορφές της αναπαράστασής
τους; Λοιπόν, εγώ θα διαχώριζα τελείως αυτές τις διαδικασίες
από τις ιδεολογικές μορφές με τις οποίες εμφανιζόντουσαν εκείνα
τα χρόνια. Πράγματι, από τη μια μεριά, δίχως αμφιβολία, υπήρχε
η απόπειρα της εξουσίας να διαλύσει, να αποσυνθέσει αυτές τις
διαδικασίες. Για παράδειγμα η ιταλική προπαγάνδα πάνω στα
ιδεολογικά θέματα του αμερικάνικου movement συνοδευόταν με
τη διάθεση ναρκωτικών από τη πλευρά της αστυνομίας και της
μαφίας- η ιδεολογία της μαστούρας δεν ήταν καθόλου δευτερεύουσα σε σχέση με την ποιοτική υποβάθμιση που επιδίωκαν.
Υπάρχουν λοιπόν στοιχεία που δημιουργούνται από τις απόπει
* «Αναγέννηση», εβδομαδιαία εφημερίδα του ΚΚ1.
** «Re Nudo», Πολιτιστικό περιοδικό.
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ρες καταστροφής του κινήματος από την πλευρά της εξουσίας.
Εμείς όμως, από την άλλη μεριά, καταφέραμε να στρέψουμε
αυτά τα φαινόμενα σε μια θετική κατεύθυνση, κι αυτό ήταν κάτι
πολύ σημαντικό. Εξάλλου, στην ιστορία του προλεταριακού αγώ
να πάντα υπάρχει μια κάποια ετερονομία στόχων: δηλαδή τις
διάφορες πρωτοβουλίες της εξουσίας μέσα από την εμπορική
προπαγάνδα (δεν θα μπορούσα να χαρακτηρίσω παρά σαν εμπο
ρική προπαγάνδα μια σειρά ιδεολογήματα εκείνης της εποχής) η
προλεταριακή πρωτοβουλία τις αντιστρέφει, μέσα σ’ αυτό το
μπουρδέλο καταφέρνει ν καταστρέψει τα εμπορικά τους χαρα
κτηριστικά, τα χαρακτηριστικά συναίνεσης, και να αντιστρέψει
θετικά αυτές τις εμπειρίες. Δεν είναι τυχαίο πως τα μαζικά μέσα
ενημέρωσης, αφού για μια ολόκληρη περίοδο πρόβαλαν σαν θετι
κές αυτές τις καινούργιες συμπεριφορέί των νεαρών προλετάριων
και την μουσικομανία, σε μια δεδομένη στιγμή, και όταν βλέπουν
πως η ταξική δύναμη αρχίζει να τα χρησιμοποιεί, ή σιωπούν ή
αλλάζουν τροπάρι. Από αυτή τη σκοπιά το Parco Lambro* είναι
μια στιγμή φοβερής αλήθειας, φοβερής γιατί έχει μαζικές και ψυ
χολογικές διαστάσεις που κανείς από μας δεν είχε προβλέψει. Εί
ναι η στιγμή κατά την οποία συγκεκριμενοποιείται η ενότη-ςα του
γενικού θεωρητικού σχέδιου, με την διάχυτη μικρούπαρξη των
ανατρεπτικών καταστάσεων, οι οποίες με μια τεράστια δύναμη
και μ’ ένα άλμα προς τα μπρος συγκεκριμενοποιούνται σε μια
απαίτηση πολιτικής έκφρασης.
Θάξιζε να μιλήσουμε τώρα για τις εμπειρίες που είχαμε στο
Μιλάνο στο διάστημα ’73-’77: σ’ όλα αυτά τα χρόνια εδώ βλέπου
με να διαχέεται και να συγκροτείται συλλογικά εκείνο το κίνημα
που, αντίθετα, σε άλλες πόλεις παρουσιάστηκε με συμπυκνωμένη
μορφή την Άνοιξη του ’77· στο Μιλάνο όμως κρατάει όλα αυτά
τα χρόνια. Πρόκειται για 4 ενθουσιώδη χρόνια από τη σκοπιά της
θεωρητικής ανάλυσης και της πρακτικής που αναπτύσσουμε. Σ’
αυτά τα χρόνια, το στυλ δουλειάς των συντρόφων είναι θαυμά
σιο, καταφέρνουν να δουλεύουν γελώντας,με μια χαρούμενη διά
θεση πολύ πιο δυνατή από την ατέλειωτη σειρά των κατασταλτι
* Πάρκο του Μιλάνο όπου οργανώθηκε ένα είδος φεστιβάλ του κινήματος
στο Μιλάνο, με τεράστια συμμετοχή, και ένα σύνολο «δημιουργικές» εκδηλώ
σεις.

ΤΟ ΤΕΛΟΣ TON ΟΡΓΑΝΟΣΕΟΝ

187

κών επιθέσεων που υποχρεώνονται να αντιμετωπίσουν.
Ε . To «Rosso», ήδη από την πρώτη εμφάνιση του, αντιπροσωπεύ
ει ένα είδος επανάστασης στο χώρο της παραδοσιακής πολιτικής
εφημερίδας. Στο «Rosso», για πρώτη φορά, όσον αφορά την ιτα
λική εξωκοινοβουλευτική αριστερά, βρίσκουν χώρο έκφρασης άρ
θρα για τις γυναίκες, άρθρα για τους ομοφυλόφιλους, άρθρα που
μιλούν για τις συγκρούσεις ανάμεσα σε φιλάθλους και αστυνομία
στο στάδιο του Σαν Σίρο- γενικά βρίσκουν χώρο έκφρασης όλα
εκείνα τα υποκείμενα που σε κείνη την περίοδο εθεωρείτο σκάν
δαλο να συμπεριληφθούν σε μια πολιτική εφημερίδα. Μόνο δυο
χρόνια αργότερα οι ομάδες θα αρχίσουν να αναφέρονται στα
προβλήματα των γυναικών, των ομοφυλόφιλον, των καινούργιων
υποκειμένων και γενικά στα θέματα των νέων, τοποθετώντας τα
όμως στη σελίδα κουλτούρα. Α π ’ τη μεριά του αστικού τύπου γί
νεται μια προσπάθεια να παρουσιαστεί το «Rosso» σαν κάτι ανά
λογο με το «Γυμνό Βασιλιά». Σαν μια εφημερίδα δηλαδή που ου
σιαστικά, αν και πιο πολιτικοποιημένη, αναφέρεται στην αντικουλτούρα.
Ενώ λοιπόν, απ' τη μεριά του αστικού τύπου, γίνεται μια προσ
πάθεια γκεττοποίησης του «Rosso», από την άλλη εκδηλώνεται
μια αντίδραση, ένα είδος ιερής αγανάκτησης, από ένα ορισμένο
κομμάτι των εργατιστών. Σ ’ αυτή την περίοδο μια σειρά οργανώ
σεις της αυτονομίας αντιδρούν σαν να αντιμετωπίζουν κάποιο
σκάνδαλο, πιστεύοντας πως δεν είναι αξιοπρεπές να μιλά κανείς
γ ι’ αυτά τα καινούργια υποκείμενα, μέσα από μια πολιτική εφημε
ρίδα. Στο ίδιο διάστημα το «Rosso», ακριβώς γιατί κινείται στη
βάση ενός πολύ συγκεκριμένου πολιτικού στόχου, καταφέρνει μια
αποφασιστική νίκη ενάντια σ ’ όλη αυτή την ιδεολογία της αντικουλτούρας, καταφέρνει δηλαδή να οδηγήσει όλη αυτή την προ
βληματική στο χώρο των αναγκών, σε μια καινούργια δηλαδή
αντίληψη για τις προλεταριακές ανάγκες, σε μιά αντίληψη που
ανάγεται συνεχώς στην παραγωγική διαδικασία.
Πως εξηγείς αυτή την αντίδραση ενός μεγάλου τμήματος εργατιστών και ενός επίσης μεγάλου τμήματος, αρχικά, της εργατικής
αυτονομίας ενάντια στο «Rosso»;
Α . Έχεις δίκιο: υπάρχει πράγματι μια πλευρά θρησκευτικής
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υποκρισίας ακόμα και στον εργατισμό. Και αυτή δίχως αμφιβο
λία έχει σχέση με μερικά στοιχεία που σημαδεύουν την ίδια τη γέ
νεση του εργατισμού, όπως πίστη, παρέμβαση, μελέτη, «τώρα εί
ναι η ώρα». Αλλά το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, πέρα από τις
παπαδίστικες τοποθετήσεις που παίρνουν μερικοί εκπρόσωποι
του εργατισμού, είναι πολύ πιο σημαντικό. Και να γιατί, πιστεύω
πως για να κινηθούμε σ’ αυτή τη κατεύθυνση ανάλυσης (που
παίρνει υπόψη της την διεύρυνση των αναγκών και την γέννηση
ενός καινούργιου υποκειμένου) πρέπει νάχουμε ξεμπερδέψει με
τον εργατισμό. Προσωπικά διατηρώ με τον εργατισμό ένα είδος
σχέσης (παρ’ όλο που αναγνωρίζω το θεμελιώδη, γενετικό, ρόλο
που έχει παίξει) που έχει πια έρθει σε ολοκληρωτική ρήξη μ’ αυτή
την ιδεολογία. Πρέπει να το πούμε, να το υπογραμμίσουμε: ο εργατισμός είναι νεκρός. Αυτό πρέπει να το διακηρύξουμε μια για
πάντα. Γιατί, όπως συμβαίνει πάντοτε, ο μύθος των μεγάλων
θεωρητικο-πολιτικών παραδόσεων κινδυνεύει να γίνει φραγμός
στην ανάλυση. Τη δεκαετία του ’60 τη δεχόμαστε πέρα για πέρα.
Η δεκαετία του ’60 στάθηκε ένα τεράστιο, ένα θεμελιώδες θεωρη
τικό εργαστήρι. Όμως, με την ίδια ακρίβεια, πρέπει να υπογραμ
μίσουμε και τα όρια αυτής της δεκαετίας.
Ας δούμε, για παράδειγμα, γιατί κάποιοι αντιδρούν παπαδί
στικα, μπρος στην προκλητική έκφραση μιας γραμμής που - ακρι
βώς - με απόλυτη ακρίβεια, με απόλυτη καθαρότητα αντιμετωπί
ζει και αντιστρέφει τα θέματα της αντι-κουλτούρας. Στην πραγ
ματικότητα πίσω από αυτή την παπαδίστικη στάση υπάρχει μια
τελείως μυθική αντίληψη της εργατικής τάξης. Ένα σημαντικό
γεγονός για μένα στάθηκε, για παράδειγμα, η οργάνωση του
πρώτου καπνίσματος στις αλυσίδες παραγωγής της Ά λφα Ρομέο.
Κατά τη γνώμη μου, μια πράξη αυτού του είδους είναι τόσο ση
μαντική από θεωρητική σκοπιά όσο σχεδόν και η ανακάλυψη ότι
η εργατική τάξη καθορίζει την ανάπτυξη του κεφάλαιου. Το γε
γονός ότι επιτέλους αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε πως η σφαίρα
των αναγκών ήταν μια σφαίρα επεκτατική και δημιουργική, ότι
περνούσε δια μέσου και κατάφερνε να κυριαρχήσει πάνω σε όλες
τις ευκαιρίες που πρόσφερε η αντι-κουλτούρα (η οποία στην κα
λύτερη περίπτωση δεν μπορούσε παρά να προσφέρει το σύνολο,
ακόμα και των πιο φετιχοποιημένων, αστικών καταναλωτικών
προϊόντων). Αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα γεγονός εξαιρε-
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χικής σημασίας, τεράστιας θεωρητικής σημασίας, θεωρητικά ση
μαντικό, γιατί σημαίνει πως τ, σχέση ανάμεσα στην πώληση της
εργατικής δύναμης και στον καθορισμό της σφαίρας των ανα
γκών, που συνδέονται μ’ αυτή τη διαδικασία αγοραπωλησίας,
αποτελεί πια ένα δεσμό που έχει τιναχτεί στον αέρα. Πρόκειται
για μια διαδικασία μέσα στην οποία το μπλοκάρισμα της σφαίρας
των αναγκών, η μαρκουζιανή απόπειρα να περιοριστεί η εργατι
κή τάξη σε εξωτερική απόφυση του πολιτισμού, γίνεται όλο και
πιο δύσκολη.
Αυτή η επεκτατικότητα των αναγκών είναι ένα γεγονός θεμε
λιώδες: το να καπνίζεις στην αλυσίδα παραγωγής, το να τοποθε
τείσαι δηλαδή απέναντι της σε μια σχέση ολοκληρωτικής αδιαφο
ρίας, αυτό οδηγεί, για πρώτη φορά, στη δημιουργία καινούργιων
εναλλακτικών, ριζικών αναγκών. Και φτάνουμε ακριβώς σ’ αυτό:
σ’ αυτή την σφαίρα των εναλλακτικών αναγκών πάνω και ενάντια
στην γραμμή συναρμολόγησης, που είναι κάτι εντελώς διαφορετι
κό από «τον καινούργιο τρόπο να παράγουμε». Αυτό είναι για
μένα πολύ σημαντικό, και τινάζει στον αέρα την παραδοσιακή
αντίληψη της εργασίας, της εργατικής τάξης κτλ. που διατηρείται
επίμονα μεσ’ τον εργατισμό της δεκαετίας του ’60.
θυμάμαι, για παράδειγμα, πως μια μέρα έφτασε στο «Rosso»
ένα άρθρο από την Ά λφα Ρομέο, ένα άρθρο που περιέγραφε το
γεγονός ότι οι εργάτες της αλυσίδας συναρμολόγησης των αμαξω
μάτων, ένα ωραίο πρωινό αντί να μπλοκάρουν τα μηχανήματα,
τα επανιδιοποιήθηκαν. Δηλαδή αντί να επαναλάβουν την συνηθι
σμένη μορφή απεργίας, που τους πρότεινε το συνδικάτο, και η
οποία είναι αμυδρά συνδεδεμένη με τον λεγόμενο «καινούργιο
τρόπο να παράγουμε», επανιδιοποιήθηκαν την αλυσίδα παραγω
γής. Σε κείνο το άρθρο λοιπόν εξηγούσαν γιατί αυτή η επανιδιοποίηση της αλυσίδας παραγωγής ήταν κάτι εξαιρετικά σημαντικό
για τους εργαζόμενους της Ά λφα Ρομέο. Μια σειρά σύντροφοι
άρχισαν τότε να λένε: «μα τι μαλακισμένη ιστορία είναι αυτή;
επανιδιοποίηση της αλυσίδας; τι στο διάολο σημαίνει αυτό; Αυ
τοί κατέβασαν τα παντελόνια, παραιτήθηκαν από την άρνηση ερ
γασίας, μην τους πιστεύετε! το ΚΚΙ κατάφερε να επιβάλλει πάλι
την νοοτροπία αποδοχής της καπιταλιστικής παραγωγής κλπ.».
Ό λο βλακείες! Στην πραγματικότητα εκείνοι που είχαν επανιδιοποιηθεί την αλυσίδα ήταν ακριβώς εκείνοι οι ίδιοι εργάτες που
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κάπνιζαν. Και την επανιδιοποιήθηκαν με ποια έννοια; Την επανιδιοποιήθηκαν για να γνωρίσουν, να μάθουν, να δοκιμάσουν
όλους τους πιθανούς τρόπους μπλοκαρίσματος, όλους τους πιθα
νούς τρόπους σαμποτάζ!
Έχουμε να κάνουμε λοιπόν με την μετατροπή, και όχι στα κρυ
φά, αλλά ανοιχτά, της γνώσης σε στοιχείο φρεναρίσματος, σε
στοιχείο παρεμπόδισης της ροής της καπιταλιστικής παραγωγής.
Και πάλι λοιπόν αυτή η πολύ ωραία στάση: η μετατροπή δηλαδή
της αξίας χρήσης που το κεφάλαιο αγοράζει καθημερινά από την
εργατική τάξη, για να την μετατρέψει σε ανταλλακτική αξία, με
τατροπή λοιπόν αυτής της πράξης στο αντίθετό της, σε άμεση ερ
γατική ιδιοχρησιμοποίηση, μετατροπή της αλυσίδας παραγωγής
σε αξία χρήσης για τους εργάτες, μετατροπή της σε δυνατότητα
γνώσης υποταγμένης στις ανάγκες της εργατικής τάξης, στην ανά
γκη πολιτικής κυριαρχίας της εργατικής τάξης πάνω στην παρα
γωγή. Μια πολιτική κυριαρχία που μέσα στη γενικότερη καπιτα
λιστική κυριαρχία δεν μπορεί παρά νάχει τη μορφή της άρνησης,
του σαμποτάζ, του καπνίσματος, της άρνησης τελικά μέσα στην
παραγωγή. Να λοιπόν, και αυτό είναι το σημαντικό, το θεμελιώ
δες γεγονός: η άρνηση της εργασίας, για την οποία τόσο πολύ εί
χαμε μιλήσει, αλλά σχεδόν πάντα με θεωρητικούς όρους, στα χρό
νια ’73-77, για πρώτη φορά γίνεται συμπεριφορά. Γίνεται συμπε
ριφορά που πια δεν συνδέεται μόνο με·φαινόμενα ανιχνεύσιμα
από κοινωνιολογική άποψη, όπως π.χ. οι αυξανόμενες απουσίες
κι όλα εκείνα τα φαινόμενα μπλοκαρίσματος, τα δείγματα συσσωρευμένης αντίστασης στην εργασιακή ροή. Γίνεται μια συμπε
ριφορά λεπτομερειακή και καθημερινή που αναφέρεται στη σφαί
ρα των αναγκών: η άρνηση της εργασίας απολαμβάνεται σαν τέ
τοια. Και αυτό είναι ένα γεγονός ποιοτικά θαυμάσιο· ένα ποιοτι
κό γεγονός που δείχνει ακριβώς τη διάσταση επέκτασης των
αναγκών. Γιατί; Τι σημαίνει απόλαυση της άρνησης της εργα
σίας; Τι άλλο μπορεί να σημαίνει από το ότι έχουμε δημιουργήσει
μέσα μας μια σειρά υλικών δυνατοτήτων απόλαυσης, δυνατοτή
των που είναι ολοκληρωτικά εναλλακτικές σε σχέση με την αλυσί
δα: δουλειά-οικογένεια-μπαρ, λειτουργικές στη ρήξη μ’ αυτό τον
κλειστό κόσμο, δυνατότητες που έχουν ανακαλυφθεί, μέρα με τη
μέρα, στην εμπειρία της πάλης, δυνατότητες μιας εξουσίας ριζικά
εναλλακτικής;
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To «Rosso» δεν ήταν ούτε στο ελάχιστο ένα περιοδικό αντικουλτούρας. Εκτός βέβαια αν αντικουλτούρα ονομάζουμε τη
διεύρυνση των αναγκών, σ’ αυτή την περίπτωση σίγουρα ήταν
ένα περιοδικό αντικουλτούρας! Αλλά δεδομένου ότι οι ορολογίες
μας απασχολούν ελάχιστα, ενώ αντίθετα ενδιαφερόμαστε για την
ταξική πραγματικότητα, τις εκφρασμένες προλεταριακές συμπε
ριφορές, τον τρόπο ζωής του κόσμου και των συντρόφων στο χώ
ρο παραγωγής, είτε αυτός βρίσκεται μέσα στο εργοστάσιο είτε
στον κοινωνικό χώρο: το «Rosso» ήταν ένα είδος καταγραφής,
μια πρακτική καταγραφή όλων αυτών. Δηλαδή κάθε μια από τις
συμπεριφορές αντιμετωπιζόταν όχι απλά σαν ένα παθητικό στοι
χείο που το καταγράφαμε, αλλά σαν δυνατότητα πολιτικής γραμ
μής, σαν δυνατότητα να μεταβληθούν αυτές οι συμπεριφορές σε
κάτι το γενικό, σε κατεύθυνση πάλης. Από την αποτίμηση στην
πράξη μέχρι την αξιολόγηση, από τη φαινομενολογική δηλαδή
καταγραφή του γεγονότος στην μεταμόρφωσή του σε πρόγραμμα,
σε τάση, σε υποκειμενικό εντοπισμό, μ’ όλη εκείνη την χαρούμενη
διάθεση που μπορούσε να κλείνει αυτή η σχέση.
Αυτά, δεν ξέρω αν απάντησα στο πρόβλημά σου. θ α πρόσθετα
όμως πως υπάρχει και κάτι άλλο που βγαίνει από το «Rosso». Εί
ναι το πρόβλημα που - παρ’ όλους τους ανταγωνισμούς και τις
αντιθέσεις που προκάλεσε - σ’ αυτή τη φάση της ζωής του «Ros
so», τραβούσε λίγο-πολύ όλα τ’ άλλα. Στο βαθμό που κατεβαίνεις
από το επίπεδο της γενικής υπόθεσης, στην εσωτερική ανάλυση
των σκόρπιων προλεταριακών συμπεριφορών, αυτών των συμπε
ριφορών που είναι διαφορετικές μεταξύ τους, και επομένως στις
εσωτερικές αντιθέσεις της τάξης, είναι προφανές πως εντοπιζό
ταν μια έντονη και προβληματική ιδιαιτερότητα σε σχέση με τον
κεντρικό κρίκο που ορίζεται - μέχρι τότε αντιφατικά - ανάμεσα
στην ιδιαιτερότητα των συμπεριφορών και την ενότητα στο επί
πεδο της προβληματικής. Αν θές, χρησιμοποιώντας μια πιο σύγ
χρονη ορολογία, μπορούμε να πούμε πως οι μοριακές συμπεριφο
ρές, οι οποίες εμφανίζονται στο επίπεδο της φαινομενολογίας
των ταξικών συμπεριφορών, παρουσιάζονται σαν αξίες, αντίθε
τες μεταξύ τους. Και να, για παράδειγμα, το πρόβλημα του φεμι
νισμού, στην καθαρά αντιφατική μορφή που παρουσιαζόταν στο
επίπεδο του σύζυγου εργάτη και στις αντιθέσεις που αυτός μετέ
φερε από το εργοστάσιο στην οικογένεια: αυτό λοιπόν το πρόβλη-
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μα το συλλαμβάναμε αμέσως και του δίναμε μια γενική αξία. Πια
δεν ήταν δυνατό να ενεργήσουμε διαφορετικά. Διαλέγοντας όμως
αυτή τη μεθοδολογική πρακτική επέμβασης στο μικροφυσικό,
στον διάχυτο χώρο των ανατρεπτικών στοιχείων, στη σύνθετη
ποιότητά τους, βρεθήκαμε μπρος στην αντίφαση ανάμεσα στην
αυτονομία γενικά και στην αυτονομία ειδικά. Αυτή η αντίθεση,
που κάθε άλλο παρά λύθηκε, ήταν κάτι που το ζούσαμε μέχρι τις
τελευταίες του συνέπειες: έπρεπε να οπλιστούμε με το απαραίτη
το θάρρος ώστε πέρα από κάθε ιδεολογία, ακόμα και την εργατι
κή κεντρικότητα, να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αντιφάσεις σαν
πραγματικές, και να διαπιστώσουμε σε ποιο βαθμό θα μπορού
σαν να γίνουν λιγότερο ή περισσότερο ανταγωνιστικές.
Στην περίοδο συγκρότησης της αυτονομίας, από το 73 μέχρι το
77, καταφέραμε, παρόλα αυτά, παρόλες τις δυσκολίες που (κοιτάζοντάς τες τώρα) σε μερικές περιπτώσεις ήταν τεράστιες, κατα
φέραμε λοιπόν να οδηγήσουμε σε μια σύγκλιση όλα αυτά τα στοι
χεία μέσα σ’ ένα ενιαίο ρεύμα αντιθέσεων και ξεπεράσματος
τους, όπου συχνά οι αντιθέσεις υπερτερούσαν, ένα ρεύμα στο
οποίο συνυπήρχαν τελικά όλα αυτά τα στοιχεία και το οποίο έτει
νε σε ένα γενικό πολιτικό λόγο. Προσωπικά πιστεύω πως αυτή η
αντιφατική συνύπαρξη αυθόρμητων στοιχείων τα οποία ξεπηδούσαν άμεσα από την πραγματικότητα ήταν κάτι πολύ βασικό για
το γενικό πολιτικό μας πρόγραμμα. Αν υπάρχει κάποιος πλουρα
λισμός, σε εισαγωγικά, που να μπορεί να τον δεχτεί, που να πρέ
πει να τον δεχτεί η αυτονομία, αυτός είναι η αναγνώριση του γε
γονότος ότι δεν υπάρχει μια μονοδιάστατη λύση στην επαναστα
τική διαδικασία. Η επαναστατική διαδικασία είναι το δυναμικό
και συνεκτικό σύνολο μιας συνεχούς άσκησης αντιεξουσίας, και
πραγμάτωσης μιας ενναλλακτικής ζωής, πρόκειται για μια διά
σταση εκρηκτική (που όμως δεν παύει γι’ αυτό να είναι αρμονι
κή) αυτής της επιμονής πάνω στις διάφορες ειδικές συμπεριφο
ρές: χρέος μας είναι να κατορθώσουμε να επισημάνουμε αυτό το
διαλεκτικό παιχνίδι και να το στρέφουμε ενάντια στην εξουσία.
Μπορούμε να θεωρήσουμε πως υπάρχουν δύο δυνάμεις στρα
τηγικά στραμένες ενάντια στην εξουσία: από την μια το στοιχείο
της ταξικής αντιπαράθεσης, από την άλλη η αντιπαράθεση της
πολυμορφίας στην ενότητα της εξουσίας, στην ενότητα ολοκλη
ρωτικού χαρακτήρα που ισοπεδώνει τις διαφορές και εξυψώνει
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την εξουσία. Αυτή η ανακάλυψη αντιπροσωπεύει ένα πολλαπλα
σιασμό των δυνάμεών μας. Αντίθετα, κάθε φορά που επιχειρείται
η μετατροπή της σχέσης ανάμεσα στην αυτονομία και τις αυτονο
μίες σε μόνιμο και σταθερό στοιχείο αντιπαράθεσης, πρόκειται
για ένα εγχείρημα, θα λέγαμε για να αστειευτούμε, τύπου ΣΙΑ.»
Γιατί πράγματι τι νόημα έχει να αντιπαραθέτουμε μια φυσική
ανάγκη ενάντια σε μια άλλη, μια βασική ανάγκη ενάντια σε μια
άλλη βασική ανάγκη, τι νόημα έχει να θεωρήσουμε σαν μια σχε
δόν μεταφυσική αντίφαση την ιστορική πραγματικότητα των ανα
γκών; Ό χ ι, δεν είναι σωστό. Μία προσεκτικότερη αντιμετώπιση
του προβλήματος αποκαλύπτει την υλικότητα του διαχωρισμού
σαν μια απάτη, σαν υλικότητα της αξίας, σαν πραγματικότητα
της κυριαρχίας, σαν μια πραγματικότητα που καθορίζεται από
τον μετασχηματισμό της προλεταριακής αναπαραγωγής σε καπι
ταλιστική λειτουργία: η ολικότητα του ζωντανού είναι, ανάγεται
σε κυριαρχία. Αντίθετα, για μας, αυτή ακριβώς η ολικότητα πρέ
πει να ξανασταθεί στα πόδια της και να επενδυθεί, σαν πλούτος,
στον κομμουνισμό.

VIII. Η κεντρικότητα του κοινωνικού εργά
τη και οι καινούργιες κατηγορίες της μαρξικής ανάλυσης του Κράτους-επιχείρηση
Ε . Είναι πάντως σίγουρο πως από τη συναυλία του Πάρκο Λ ά
μπρο ως την συνδιάσκεψη του 77 στη Μπολόνια το κίνημα νφίσταται μια σημαντική μεταμόρφωση και μια προοδευτική εσωτε
ρική ωρίμανση σε σημείο που να αρνείται βίαια κάθε απόπειρα
περιθωριοποίησής του. Στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου σου
Η μορφή Κράτος αποδίδεις στο κίνημα του 77 μια τέτοια δυνητι
κή κεντρικότητα σε σημείο που να υποστηρίζεις μια καινούργια
ανάγνωση της σχέσης ανάμεσα στη σφαίρα της άμεσης παραγω
γής και στη σφαίρα της διευρυμένης αναπαραγωγής στο Μαρξ. Τι
σχέση έχει αυτό το βιβλίο σου με την εργατίστικη παράδοση;
Αποτελεί ξεπέρασμά της ή συνέχειά της;
Α . Είναι μια δύσκολη ερώτηση. Για να βοηθηθώ στην απάντηση
θάταν ίσως καλύτερα να αναφέρω όλα τα δομικά στοιχεία που
υπάρχουν εδώ. Είναι βέβαιο, όπως άλλωστε αναφέρω και στο βι
βλίο, πως βρισκόμαστε στα όρια του εργατισμού - εσύ επισημαί
νεις μάλιστα πως ήδη ο ορίζοντας έχει αλλάξει. Μπορεί νάναι
αλήθεια, μπορεί όχι, όλα θα παιχτούν στα επόμενα χρόνια. Εκεί
νο πάντως που δεν μπορούμε να μην αναγνωρίσουμε από δομική,
πραγματική, ιστορική σκοπιά είναι το γεγονός πως γύρω μας τα
πάντα αλλάζουν.
Η φάση που ζούμε σηματοδοτεί, αν μπορούμε να το πούμε
έτσι, ένα πέρασμα από την ποιότητα στην ποσότητα και από την
ποσότητα στην ποιότητα: αυτός είναι ο λόγος που μια σειρά υπο
θέσεις που κάναμε στη περίοδο ’73-77 γίνονται σήμερα θεμελιώ
δεις για τη συνολική αξιολόγηση του κινήματος. Πρόκειται για
μια από κείνες τις ιστορικές στιγμές που αλλάζουν τα πάντα, που
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μετατρέπουν την ποσότητα σε ποιότητα, σε καινούργια διάσταση:
πρόκειται για την εκδήλωση μιας καινούργιας ταξικής σύνθεσης
στην κυριολεξία του όρου.
Μετά το ’77 δεν είναι δυνατόν πια να μιλήσει κανείς σοβαρά
για ταξική σύνθεση δίχως να λάβει υπόψη του το διάχυτο προλε
ταριάτο και τον καινούργιο κόσμο των αναγκών σαν στοιχεία κα
θοριστικά για την ταξική πάλη. Μετά το ’77, όποιος εξακολουθεί
να μιλά με παλιούς όρους είναι νεκρός. Αυτή την αίσθηση του
θανάτου την αισθάνθηκα τελευταία πολύ έντονα όταν συναντή
θηκα με κάποιους παλιούς συντρόφους που δεν έζησαν και δεν
έδρασαν στην τελευταία φάση του κινήματος - κι ούτε την έχουν
μελετήσει. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, το γεγονός
πως όλοι οι εργατιστές που μπήκαν στο Κ.ΚΙ δεν είναι σε θέση να
αντιληφτούν αυτά τα στοιχεία ανανέωσης και ουσιαστικής τρο
ποποίησης της ταξικής σύνθεσης: πράγματι, σήμερα η ρεφορμι
στική γραμμή στο σύνολό της προσπαθεί απεγνωσμένα να κατα
πνίξει την εκδήλωση των νέων χαρακτηριστικών της ταξικής σύν
θεσης.
Το ’77 αλλάζει η φάση. Εκείνη τη μέρα' που οι φοιτητές του χώ
ρου της αυτονομίας της Ρώμης πετούν έξω από το πανεπιστήμιο
τον Λάμα δεν είναι δυνατό να την περιορίσουμε στην επικαιρότητα· αντίθετα πρόκειται για μια μέρα που, παρά τη δύναμη του εκ
δοτικού οίκου Einaudi και της γραφτής Ιστορίας της Ιταλίας, θα
μείνει σαν ένα σημαντικό γεγονός στην άγραφη ιστορία! Κι όχι
μόνο της Ιταλίας αλλά και του διεθνούς προλεταριάτου. Πρόκει
ται για ένα γεγονός, μια αγωνιστική ενέργεια του ιταλικού προλε
ταριάτου η οποία δείχνει, αποκαλύπτει, την καινούργια ποιότητα
του κινήματος, μια ενέργεια που συμβάλει στην εκ νέου επεξερ
γασία των γενικών όρων της ταξικής πάλης.
Αλλάζει η φάση : αυτή η όμορφη, η εσωτερική, η βαθειά προσ
πάθεια να βρεθούν καινούργιοι δρόμοι μέσα στο κίνημα εκδηλώ
νεται ολοκληρωμένα στην πολιτική του ενότητα, στην ουσιαστική
του επιδίωξη ρήξης, που όχι τυχαία, όπως εξάλλου συμβαίνει πά
ντα σ’ αυτές τις καταστάσεις, αποκτά και καινούργια εκφραστικά
μέσα. Η δημιουργικότητα δεν είναι κάτι που μπορεί να περιορι
στεί σ’ ένα κομμάτι του κινήματος, αντίθετα, είναι δεμένη με την
ίδια την εκρηκτική του πραγματικότητα· κι αυτά τα ουσιαστικά
αναπαλλοτρίωτα στοιχεία του κινήματος μπορούν, βέβαια, κάλ-
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λίστα να τα ρίξουν στη φυλακή, μπορούν να τα απαγορεύσουν
κατά τον πιο κατασταλτικό τρόπο για μικρό ή μεγάλο διάστημα,
πάντα όμως θα μένουν στην προλεταριακή εμπειρία σαν ουσια
στικά γεγονότα της ταξικής συνείδησης. Αν η συνείδηση είναι,
όπως πιστεύω, ένα υλικό γεγονός που συντίθεται ιστορικά διαμέ
σου μιας σειράς αγώνων, οι οποίοι αποτελούν ποιοτικά και
πραγματικά άλματα, τότε τι μπορεί να σημαίνει αυτό που αναπά
ντεχα παρουσιάστηκε μπροστά σ’ όλους εμάς, άσχετα με το αν
παρακολουθούσαμε ή όχι τις καινούργιες ταξικές συμπεριφορές;
Ποιο είναι το θεωρητικό επίπεδο που αντιστοιχεί σ' αυτή την
πυκνότητα, σ’ αυτή την ένταση, την πληρότητα της διαδικασίας;
Βέβαια η θεωρητική επεξεργασία καταφέρνει, με καινοτόμα επι
στημονική ορμή, και με την ανάλογη φαντασία, να καταγράψει
αυτό το ποιοτικό άλμα, αλλά - κατά τη γνώμη μου - μόνο εν μέρει. Έτσι όταν αναφέρεσαι στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου
«Η μορφή Κράτος», ή όταν μιλάμε για μια απόπειρα ακόμα πιο
σχετική - αν και ακόμα επίκαιρη και με μερικά ενδιαφέροντα
στοιχεία - όπως αυτή που γίνεται στο βιβλίο Κυριαρχία και Σαμποτάξ, παρ’ όλα αυτά το θεωρητικό μας επίπεδο βρίσκεται ακό
μα πολύ πίσω.
Στο τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου Η μορφή Κράτος προσπα
θώ να επισημάνω μέσα στη διαδικασία κυκλοφορίας μια σειρά
από αναπαραγωγικά σημεία, άρα δηλαδή παραγωγικά και ανα
παραγωγικά ταυτόχρονα. Αν ο κοινωνικός εργάτης συντίθεται με
τόση πληρότητα, τότε πρέπει νάναι αλήθεια πως η μορφή της κε
φαλαιακής διαδικασίας είναι μια μορφή η οποία παίρνει επιτέ
λους την διάσταση, που άλλωστε σαν τάση είχε προβλεφθεί από
τον ίδιο το Μαρξ, της απορρόφησης της κυκλοφορίας μέσα στην
παραγωγή. Η κυκλοφορία δεν είναι πια ένα εξωτερικό στοιχείο
αλλά ένα στοιχείο εσωτερικό* εσωτερικό όχι με την πολιτική έν
νοια της κρατικής οργάνωσης της κυκλοφορίας στη μορφή του
Κράτους-σχέδιο, αλλά με την δομική έννοια. Αυτό σημαίνει πως
το κεφάλαιο, η μορφή-Κράτος του κεφάλαιου καταφέρνει να
προδιαγράφει αδιάκοπα τα διάφορα στάδια της κυκλοφορίας
σαν θεμελιώδη στοιχεία του κεφάλαιου, σαν θεμελιώδη στοιχεία
της διατήρησής του, της αναπαραγωγής του, μετατρέποντας γι’
αυτούς τους σκοπούς το κόστος της κυκλοφορίας σε παραγωγικό
κόστος, ενώ ταυτόχρονα, μ’ αυτή τη διαδικασία, το κεφάλαιο
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εκτίθεται υπερβολικά στην εργατική και προλεταριακή αντεπίθε
ση.
Όμως, με το να πούμε κάτι τέτοιο, έχουμε μόλις προσεγγίσει
το πρόβλημα, έχουμε απλά πλησιάσει την ένταση αυτής της ποιο
τικά καινούργιας φάσης που καθόρισε το κίνημα, και που σήμερα
ζει μέσα της. Σήμερα, είμαστε ίσως σε θέση να περιγράφουμε με
αρκετή ακρίβεια τη μορφή-Κράτος του ώριμου κεφάλαιου, τη
μορφή-Κράτος των κομμάτων, εκείνη δηλ. τη μορφή-Κράτος που
ο ιστορικός συμβιβασμός και η συντεχνοποίηση του συνδικάτου
κάνουν πραγματικότητα. Αυτή τη μορφή, ενός καινούργιου δη
μοκρατικού ολοκληρωτισμού, μιας υποχρεωτικής ομοφωνίας, εί
μαστε σε θέση να την περιγράφουμε αρκετά καλά. Πιστεύω ότι
αυτό είναι κάτι που λίγο πολύ κάναμε όλοι αυτά τα τελευταία
χρόνια, από τα Quaderni Piacentini* ως τους Γερμανούς, τους Εγ
γλέζους και τους Αμερικάνους θεωρητικούς. Στο επίπεδο της
ανάλυσης λοιπόν αυτά τα πράγματα υπάρχουν, εκείνο που περι
μένουμε είναι να επεκταθεί η τάση, να υποχρεωθεί, για παρά
δειγμα, σιγά-σιγά το ΚΚΙ ή να μεταμορφωθεί σε άμεσο διαχειρι
στή αυτού του ολοκληρωτικού Κράτους ή να αποδεχτεί την αντί
θεση - με μια τεράστια ένοχη συνείδηση - σ’ αυτό το επίπεδο.
Πέρα όμως απ’ όλα αυτά, εκείνο που ακόμα μας διαφεύγει και
που δεν υπάρχει στο βιβλίο η Μορφή Κράτος ούτε, ή καλύτερα
ίσως μόνο - αν και κατά τρόπο σχετικό - διαφαίνεται στο Κυ
ριαρχία και σαμποτάζ, είναι η διαδικασία της εργατικής και προ
λεταριακής αυτοαξιοποίησης η οποία έχει φτάσει σε τεράστια
επίπεδα αυτοσυνείδησης, διαχωρισμού, έχει επενδυθεί σ’ όλους
τους μηχανισμούς της αναπαραγωγής. Αυτή την αυτοαξιοποίηση
είναι που πρέπει να καταφέρουμε να επισημάνουμε με την περι
γραφή, με την ανάλυση, με το πρόγραμμα. Πρέπει να προσθέσω
πως μόνο η εγγύηση της διαδικασίας αυτοαξιοποίησης μας επι
τρέπει το μεγαλύτερο δυνατό πολιτικό άνοιγμα.
Είμαι δηλαδή πεισμένος, για να μιλήσω πολύ απλά, πως σήμε
ρα η κατάσταση στην Ιταλία κυριαρχείται από μια ριζική, ανα
παλλοτρίωτη αντιεξουσία, η οποία δεν έχει πια να κάνει απλά με
την εργατική παρουσία στα εργοστάσια και με τους συσχετισμούς
* θεω ρητικό περιοδικό του κινήματος που συνεχίζει να εκδίδεται για 15 χρό-
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που καταγράφει το «Statuto dei lavoratori»* ή μερικές θεσμικές
αλλαγές πούγιναν μετά το ’68. Αντίθετα βρισκόμαστε σε μια κα
τάσταση όπου μέσα στη συνολική διαδικασία αναπαραγωγής, κι
αυτό θα πρέπει να υπογραμμιστεί, η εργατική αυτοοργάνωση εί
ναι δεδομένη κατά τρόπο οριστικό. Σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες
πολύ σοβαρές, αδιέξοδα που εν μέρει δείχνουν την δύναμη του
κεφάλαιου το οποίο προσπαθεί να μπλοκάρει ή έστω να ελέγξει
αυτή την κατάσταση. Όμως, το κεφάλαιο γνωρίζει ότι πρέπει να
προσαρμοστεί, γνωρίζει ότι πρέπει να προσαρμοστεί με την
υπάρχουσα αντιεξουσία, κι αν αυτό σήμερα το γνωρίζει η πιο συ
νειδητή μερίδα του, σύντομα θα δούμε αυτή τη συνειδητοποίηση
να γενικεύεται. Πάρτε για παράδειγμα τις θέσεις του Ναπολεόνι
ή τις θέσεις εκείνου του ελάχιστου μεταλλακτικού ρεφορμισμού
που υπάρχει ακόμα στο ΚΚΓ πρόκειται φυσικά για καπιταλιστι
κές θέσεις, απόλυτα καθορισμένες σαν τέτοιες, πρόκειται όμως
και για θεωρητικο-πολιτικές εκδηλώσεις οι οποίες αποδέχονται
ξεκάθαρα πλέον τον δυϊσμό της διαδικασίας αξιοποίησης, δηλα
δή την καπιταλιστική αξιοποίηση από τη μια και την εργατική
αυτοαξιοποίηση από την άλλη.
Η δική μας θεωρητική καθυστέρηση, η θεωρητική καθυστέρηση
της αυτονομίας σε τι συνίσταται; Κατά τη γνώμη μου μπορεί να
συνοψιστεί σε τρία σημεία.
Πρώτο: δεν καταφέρνουμε ακόμα να δώσουμε έναν ολοκληρω
τικά κοινωνικό ορισμό των καπιταλιστικών και των εργατικών
συμπεριφορών, δεν καταφέρνουμε δηλαδή να ορίσουμε με καθα
ρά κοινωνικούς όρους τις διαδικασίες αξιοποίησης. Μ’ άλλα λό
για δεν καταφέρνουμε να ορίσουμε την κατηγορία του κοινωνι
κού κεφάλαιου και την κατηγορία της εργατικής τάξης σαν δύνα
μης κοινωνικής αξιοποίησης. Η ικανότητά μας να εμβαθύνουμε
τους όρους της κριτικής της πολιτικής οικονομίας και τις κατηγο
ρίες της κριτικής της πολιτικής οικονομίας είναι ακόμα στάσιμη,
από αυτό πηγάζει και η έλλειψη κατηγοριών αντίστοιχων με τα
επίπεδα του κοινωνικού ανταγωνισμού της καπιταλιστικής ανά
πτυξης.
* θ α λέγαμε το «καταστατικό των εργαζομένων», σύνολο θεσμικών κατακτήσεων που κερδήθηκαν μετά το *69 και εκφράστηκαν σ’ αυτό το «καταστατι-
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Δεύτερο: υπάρχει μια άλλη αδυναμία στην ανάλυσή μας, πρό
κειται για την αδυναμία να περάσουμε από το επίπεδο της κριτι
κής της πολιτικής οικονομίας στην κριτική της πολιτικής, δηλαδή
να αντιληφθούμε τα στάδια που σήμερα καταγράφουμε, όχι βέ
βαια στο επίπεδο της αυτονομίας της πολιτικής, αλλά στο επίπε
δο που χαρακτηρίζεται από την πολιτική ύπαρξη των δυο ανταγωνιζομένων τάξεων.
Τρίτο·, έχουμε ακόμα αδυναμία να μεταφέρουμε τον προσωπι
κό, ατομικό καθορισμό των συμπεριφορών στη διάσταση του πο
λιτικού προγραμματισμού μας.
Επομένως, κατά τη γνώμη μου, τα τρία σημεία στα οποία πρέ
πει να απαντήσουμε, απλά για να ανταποκριθούμε στο επίπεδο
αυτού που συνέβη αυτά τα χρόνια, για να έρθουμε στο ύψος της
καινούργιας ποιότητας που επισημάναμε με την ανάλυση αυτής
της φάσης, είναι τα ακόλουθα: παραπέρα εμβάθυνση της κριτικής
της πολιτικής οικονομίας τοποθετώντας τις κατηγορίες της κάτω
από το φως των προβλημάτων της κοινωνικοποίησης και ειδικό
τερα των θεμελιωδών ανταγωνισμών· μια κριτική της πολιτικής
ικανή να εντοπίσει πολιτικές μορφές, δηλ. γενικές μορφές έκφρα
σης αυτών των ανταγωνισμών και στα δύο στρατόπεδα* και τρί
το, ανάπτυξη της ικανότητας να συνδέουμε την ένταση που καθο
ρίζει το προσωπικό, το ατομικό, η συγκεκριμένη ιστορικότητα
της ύπαρξης, με αυτό το κριτικό και ανατρεπτικό πρόγραμμα.
Από αυτή τη σκοπιά είμαστε στ’ αλήθεια στο Α, μέχρι τώρα
σχηματοποιήσαμε θεωρητικές προσεγγίσεις που αντιστοιχούν μό
νο τυπικά και σε ελάχιστο βαθμό, κι όχι βέβαια υλικά και κατά
τρόπο κατάλληλο, στην τεράστια πραγματικότητα αυτής της δια
δικασίας. Από την άλλη μεριά μερικές θεωρητικές προσπάθειες
όπως αυτή της υπερβατικότητας ή των φιλοσοφιών α λα Γκουατταρί, που προσπαθούν να απαντήσουν, αποτελούν - στην καλύτε
ρη περίπτωση - ένα είδος προσεγγίσεων καθαρά χειροτεχνικών,
οι οποίες πολλές φορές στηρίζονται σε μια πολύ δυνατή διαίσθη
ση αλλά που βέβαια είναι ακόμα ακατάλληλες να περιγράφουν
την μετάβαση, την ποιότητά της, την πολυπλοκότητα των αρθρώ
σεων, που αυτή η ίδια η μετάβαση καθορίζει. Από αυτή τη σκο
πιά πιστεύω πως τους επόμενους μήνες, ,τα επόμενα χρόνια πρέ
πει να δουλέψουμε πολύ, και φυσικά, ως συνήθως, δεν πρόκειται
για μια δουλειά που μπορεί να γίνει στο επίπεδο της ατομικής
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θεωρητικής εμπειρίας, αλλά για μια δουλειά που ή θα καταφέρει
να πάρει συλλογικές διαστάσεις, θα μπορέσει δηλαδή να διαπε
ραστεί από την πράξη, ή διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να την
κάνουμε.
Τέλος ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι το πρόβλημα της
βίας. Τα γεγονότα αυτής της Άνοιξης μας οδηγούν να θεωρήσου
με σαν εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ακριβώς ότι οι βίαιες αλ
λαγές και η υποκειμενική ριζοσπαστικοποίηση ακολουθούν ακατάπαυστα την ρήξη με το κεφάλαιο. Αυτό προφανώς δεν συμβαί
νει μόνο από τη δική μας πλευρά αλλά και απ’ αυτή του κεφαλαί
ου. Μπορούμε λοιπόν να κλαίμε και να διαμαρτυρόμαστε όσο θέ
λουμε βλέποντας την τρελή επιτάχυνση που κάποιες ξέφρενες με
ταβλητές* του κινήματος καθορίζουν σ’ αυτή τη φάση: πράγματι,
όμως όλα αυτά τα γεγονότα βρίσκονται μέσα στη θεωρητική πρό
βλεψη. Εδώ ακόμα μια φορά έχουμε να κάνουμε με την ωμότητα,
τη σκληρότητα της ταξικής σχέσης. Η επανάσταση δεν είναι γεύ
μα μετά χορού** έλεγαν κάποτε: χωρίς να σημαίνει καθόλου ότι
είμαστε ευχαριστημένοι, και με όρους πολύ σκληρούς και για
μας, πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας αυτή την αλήθεια. Φτά
νει, λοιπόν, με τις φράουλες και αίμα!
Ε . Αν και η επιμονή μου μπορεί να θεωρηθεί σχολαστική, επα
νέρχομαι στο κίνημα του 77 το οποίο εισήγαγε μια σειρά και
νούργιες κατηγορίες - όπως «διάχυτο εργοστάσιο», «τριτογενοποίηση», «υπόγεια οικονομία», «αυτοαξιοποίηση» κλπ - που,
όπως συνέβη και με την καινούργια εργατίστικη ορολογία, αποτε
λούν στόχο μιας συνεχούς πολεμικής παραποίησης. θ α μπορού
σες να εξηγήσεις μερικές από τις κατηγορίες που θεωρείς πιο ση
μαντικές;
Α . Ας αρχίσουμε από τα πιο απλά. Είναι αναμφίβολο πως όσα
ζήσαμε από το 73 μέχρι το 77 δεν είναι τίποτε άλλο παρά οι σύν
θετες και όχι πολύ καθαρές αλλά διακριτές προσπάθειες ανα
διάρθρωσης, μιας αναδιάρθρωσης που επιδρά πάνω στην ταξική
σύνθεση και που μεταμορφώνει την τεχνική πλευρά της, χωρίς να
* «Ξέφρενη μεταβλητή», αναφορά στις Ερυθρές Ταξιαρχίες.
*· αναφορά σε φράση του Μάο-τσε τουνγχ.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΟΣ-ΕΠ1ΧΕΙΡΗΣΗ

201

μπορεί να την καταστρέψει από πολιτική άποψη. Αυτό, νομίζω
είναι το βασικότερο στοιχείο. Τα αφεντικά, σ’ αυτό το διάστημα
καταφέρνουν να συντρίψουν την κεντρικότητα του εργάτη μάζα
από τεχνική σκοπιά, δεν καταφέρνουν όμως να διαλύσουν την
συνέχεια της πολιτικής δράσης του εργάτη μάζα στο διάχυτο χώ
ρο, στη συνολική παραγωγή, στην αναπαραγωγή, από πολιτική
σκοπιά. Υπάρχει λοιπόν ένας υπερκαθορισμός του πολιτικού από
την πλευρά της εργατικής τάξης, μια αυτονομία του πολιτικού
από την πλευρά της εργατικής τάξης, την οποία βέβαια δεν θα τη
βρούμε στο ΚΚΙ αλλά στην αλλαγή των συνολικών όρων, των τε
χνικών, των δομικών συνθηκών των εργασιακών διαδικασιών. Η
διαδικασία αξιοποίησης αναπτύσσεται στο κοινωνικό επίπεδο,
συνενώνοντας διαφορετικές, διάχυτες εργασιακές διαδικασίες,
απορροφώντας τες κατά τρόπο ουσιαστικό, ταυτόχρονα όμως δεν
καταφέρνει να σπάσει την κυκλοφορία των αγώνων, την κυκλο
φορία της εργατικής συνείδησης σαν υλικό στοιχείο, σαν ιστορικό
στοιχείο της πολιτικής σύνθεσης της εργατικής τάξης. Αυτή η
διαδικασία αντίθετα υπερτονίζει τα στοιχεία έντονης αντίθεσης
και γίνεται όλο και περισσότερο ανταγωνιστική στο βαθμό που το
καπιταλιστικό σχέδιο είναι υποχρεωμένο να ακολουθεί την ικα
νότητα της εργατικής τάξης να ενσωματώνει διαρκώς καινούργια
στρώματα, τη διπλή δουλειά, όπου κάθε στοιχείο άμυνας μετα
μορφώνεται σε στοιχείο επίθεσης. Δέστε τη μαύρη εργασία: ήταν
ένα κλασικό παράδειγμα εξαθλίωσης, σήμερα έχει γίνει στοιχείο
σταθεροποίησης και γενίκευσης της εργατικής συμπεριφοράς*. Η
σχέση που δημιουργεί το κεφάλαιο ανάμεσα σε διαφορετικές αγο
ρές εργασίας μετατρέπεται σε εξάπλωση των αντιθέσεων οι
οποίες δεν είναι απλά εσωτ. οικό χαρακτηριστικό της εργατικής
τάξης αλλά ριζικές αντιθέσεις ι,,ην ανάπτυξη.
Το Κράτος θάθελε να ενσωματώσει για πάντα αυτή τη δυνατό
τητα διαίρεσης, διάρθρωσης, ιεραρχικοποίησης, πειθάρχησης
των διαφόρων στρωμάτων της κοινωνικής εργατικής δύναμης.
• Εδώ γίνεται αναφορά στους αγώνες ενάντια στη μαύρη δουλειά, που έφτα
σαν μέχρι την δημιουργία «προλεταριακών περιπόλων» στις γειτονιές - ιδιαί
τερα στην περιφέρεια του Μιλάνου - που ξεσκέπαζαν και «τιμωρούσαν» αφε
ντικά της μαύρης δουλειάς οργανώνοντας τους εργάτες· ταυτόχρονα μορφές
μαύρης δουλειάς μεταβάλλονται σε μέθοδο εργασίας που επιτρέπει το μάξιμουμ του ελεύθερου χρόνου.
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Από αυτή τη σκοπιά το Κράτος είναι και παραμένει Κράτος-επιχείρηση, στο βαθμό που η διαδικασία συσσώρευσης κυριαρχείται
από την κρατική εξουσία, μια και το Κράτος επιδιώκει την νομι
μοποίησή του δια μέσου της δυνατότητάς του να επεμβαίνει άμε
σα στην ταξική δομή, στις αρθρώσεις της ταξικής σύνθεσης. Το
Κράτος δηλαδή κατέχει μια δυνατότητα συνεχούς επέμβασης,
ανάλογης τροποποίησης της ταξικής σύνθεσης και ανάλογης κυ
ριαρχίας. Αυτή όμως η κίνησή του μέχρι τα σήμερα μπλοκαρίστηκε από την συνέχεια της πολιτικής συμπεριφοράς και την πολιτι
κή ενότητα της εργατικής τάξης που στάθηκαν ικανές, στον ίδιο
βαθμό, να αναπτυχθούν αντιθετικά, ανταγωνιστικά.
Ό λα αυτά γίνονται ξεκάθαρα όταν σκεφτούμε μερικές ειδικές
πλευρές αυτής της διαδικασίας αναδιάρθρωσης, και αναδιοργά
νωσης, της ταξικής σύνθεσης, των ταξικών σχέσεων: αυτή η δια
δικασία είναι υποχρεωμένη να δημιουργήσει συμπαγείς πυρήνες
εργατικής δύναμης με σκοπό τη διαίρεση και τον έλεγχο των δια
φόρων στρωμάτων της εργατικής τάξης· ο τριτογενής τομέας για
παράδειγμα, είναι αρχικά αυτό, δηλαδή ένα εγχείρημα εξολοκλήρου καπιταλιστικό. Τι είναι ο τριτογενής τομέας; Ένα έμμεσο
στοιχείο της διαδικασίας αξιοποίησης που ουσιαστικά έχει σκοπό
τον έλεγχο και την μεσολάβηση με την κοινωνική εργατική δύνα
μη. Η ταξική δύναμη όμως, αντίθετα, καταφέρνει να περάσει την
αμεσότητα των εργατικών πολιτικών συμπεριφορών στον τριτογενή τομέα. Γιατί; Γιατί σήμερα, στην πράξη, ο έλεγχος είναι εξαι
ρετικά αντιφατικός. Ο καπιταλιστικός έλεγχος είναι υποχρεωμέ
νος να ασκηθεί πάνω σ’ ένα επίπεδο στο οποίο η ενότητα της κοι
νωνικής εργασίας, σαν ενότητα της αφηρημένης κοινωνικής εργα
σίας, σαν προοδευτική ενοποίηση χειρωνακτικής και διανοητικής
εργασίας, γίνεται όλο και πιο στενή. Έτσι, έχουμε να κάνουμε μ’
ένα καπιταλιστικό εγχείρημα που πραγματοποιείται πάνω σε
ελάχιστα αποδοτικά στοιχεία. Αυτά είναι: η κοινωνική εξάπλωση
των εργασιακών διαδικασιών, η διαμεσολάβηση της εργασιακής
διαδικασίας στο κοινωνικό επίπεδο μέσω μιας παραπέρα δια
στρωμάτωσης της εργατικής τάξης, του προλεταριάτου, της αγο
ράς, της άμεσα ή έμμεσα αναπαραγωγικής εργασίας η οποία αντι
προσωπεύεται από τον τριτογενή τομέα. Ό λα αυτά τα στοιχεία
όμως έρχονται σε αντίθεση με την συνολική ενότητα, δυνητική
και αποτελεσματική, της αφηρημένης κοινωνικής εργασίας που
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ενεργοποιεί αυτή τη διαδικασία. Η αφηρημένη κοινωνική εργα
σία δεν είναι πια μια κατηγορία οριακή και ιδανική, είναι μια
κατηγορία πραγματική. Τέλος αυτή η διαδικασία αναδιάρθρωσης
συνοδεύεται από μια τελική προσπάθεια διάρθρωσης και πολιτι
κής διαίρεσης.
Ε . Τι εννοείς με τον όρο Κράτος των κομμάτων στο οποίο αντίπαρατίθεται το «άλλο εργατικό κίνημα»;
Α . Τι είναι Κράτος των κομμάτων; Μα ακριβώς η προσπάθεια
να μετατραπούν αυτές οι διαιρέσεις σε υποκειμενικές, με στόχο
την κοινωνική συνδιαχείριση του κεφάλαιου. Η προσπάθεια, μ’
άλλα λόγια, να μετατραπούν τα διάφορα ιεραρχικά επίπεδα αλ
λοτρίωσης και διαχωρισμού των διαφόρων εργατικών στρωμάτων
που διαμορφώνονται μέσα στην εργασιακή διαδικασία σε συμμε
τοχικά, σε συνδιαχειριστικά στοιχεία. Όμως κι αυτή η προσπά
θεια έχει, μέχρι σήμερα, μπλοκαριστεί από την πολιτική μεσολά
βηση που εκδηλώνεται μέσα στις διαδικασίες αυτο-οργάνωσης
της εργατικής τάξης, την εργατική πολιτική μεσολάβηση που δια
περνά αυτό το σχέδιο και συχνά το συντρίβει. Ανακεφαλαιώνοντας, μέχρι εδώ μιλήσαμε για τον αποχωρισμό των διαδικασιών
της προλεταριακής αυτοαξιοποίησης αρκετά γενικά. Τώρα με βά
ση τα στοιχεία που αναφέραμε μπορούμε πιο συγκεκριμένα να εν
τοπίσουμε την διαδικασία της εργατικής αυτοαξιοποίησης σε δύο
επίπεδα.
Το πρώτο είναι η αυτοαξιοποίηση που στηρίζεται στα υλικά
στοιχεία που αποκτιούνται και διατηρούνται μεσ’ την διαδικασία
παραγωγής και αναπαραγωγής. Αναφερόμαστε εδώ στην αυτοαξιοποίηση που περνά μέσα από την κατάκτηση του προλεταρια
κού εισοδήματος που σιγά-σιγά καταστρέφει την εξίσωση του νό
μου της αξίας. Από την άλλη πρέπει να δούμε αυτές τις διαδικα
σίες αυτοαξιοποίησης και σαν στοιχεία αντιεξουσίας, δηλαδή σαν
πολιτικά στοιχεία αυτοκαθορισμού, διαχωρισμού της ταξικής
πραγματικότητας από την συνολική πραγματικότητα της καπιτα
λιστικής παραγωγής. Ό λα αυτά συντελούνται μέσα στη διαδικα
σία παραγωγής και αναπαραγωγής. Συντελούνται μέσα εδώ αλλά
εμφανίζονται όχι σαν διαλεκτικό στοιχείο αυτής της διαδικασίας
αλλά σαν στοιχεία ανταγωνιστικά, σαν κρίση. Κρίση με την ετυ
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μολογική, την πραγματική, την μαρξική σημασία της λέξης: κρίση
δηλ. που εμφανίζεται σαν διαχωρισμός, σαν ρήξη, σαν αντίθεση
της αναγκαίας εργασίας, μιας αναγκαίας εργασίας που όλο και
λιγότερο ταυτίζεται με την διαδικασία αξιοποίησης, ενάντια στην
υπεραξία σαν στοιχείο ελέγχου, σαν καπιταλιστικό σχέδιο.
Ε . Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο «άλλο εργατικό κίνημα»
και την ιδεολογία των δύο κοινωνιών που έχει αναπτυχθεί μέσα
στο ΚΚΙ;

Α. Κάποιοι, όχι μόνο μέσ’ το ΚΚΙ αλλά και σε άλλους χώρους,
ξεκινώντας από την περιγραφή της κατάστασης που μόλις αναφέ
ραμε, μίλησαν για δύο κοινωνίες. Όμως η θεωρία των δύο κοι
νωνιών ανταποκρίνεται, ερμηνεύει μόνο τις φαινομενικές, τις
εξωτερικές πλευρές αυτής της διαδικασίας. Στην πραγματικότητα
δεν έχουμε δύο κοινωνίες αλλά αντίθετα μια διαδικασία κοινωνι
κής παραγωγής που είναι ταυτόχρονα διαδικασία κοινωνικής ερ
γασίας και διαδικασία αξιοποίησης, στο κοινωνικό επίπεδο. Τα
δύο αυτά στοιχεία βρίσκονται, όπως πάντα, το ένα μέσα στο άλ
λο, όσο για τις δύο κοινωνίες, στ’ αλήθεια κανείς δεν γνωρίζει
πού βρίσκονται. Οι «δύο κοινωνίες» είναι απλά η εικόνα που
προσπαθεί να περάσει σήμερα στην Ιταλία η στρατηγική του ΚΚΙ
για να δικαιολογήσει την πολιτική του, την πολιτική διαίρεσης,
το πρόγραμμα συντεχνιακής διαίρεσης που επιχειρεί με βάση την
δεδομένη δομική διαφοροποίηση της ανάπτυξης. Οι δύο κοινω
νίες παίζουν στην πραγματικότητα τον ίδιο ρόλο που έπαιζε πα
λιά ο διαχωρισμός Νότου και Βορρά στη σοσιαλιστική ηττοπά
θεια.
Μ’ άλλα λόγια ο διαχωρισμός Βορρά και Νότου αποτέλεσε
διαίρεση της εργατικής τάξης, διαίρεση δύο τμημάτων της εργατι
κής τάξης: το κυρίαρχο στοιχείο αυτής της θεωρίας ήταν ο κατα
σταλτικός εκβιασμός που εξασκούσε πάνω στην εργατική τάξη,
προφασιζόμενη πως στην πραγματικότητα αυτό τον εκβιασμό τον
εξασκούσε η μια πλευρά πάνω στην άλλη. Η εργατική τάξη του
Βορρά έπρεπε να φοβάται τους «νότιους». Σήμερα η θεωρία των
«δύο κοινωνιών» είναι ακριβώς το ίδιο, είναι δηλαδή η προσπά
θεια άσκησης ενός κατασταλτικού εκβιασμού, από τη μεριά του
ΚΚΙ, το οποίο προφασίζεται πως τον ασκεί το ένα κομμάτι της
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εργατικής τάξης πάνω στο άλλο. Εργάτες, θυσιαστείτε γιατί πρέ
πει να θρέψετε και το άλλο κομμάτι της κοινωνίας, και εσείς άλλο
κομμάτι υποταχτείτε στην κυρίαρχη πολιτική γραμμή του κεντρι
κού προλεταριάτου. Ο εκβιασμός είναι φανερός, ανοιχτός, ξεκά
θαρος. Εξάλλου αρκεί να παρακολουθήσει κανείς τις πραγματι
κές πολιτικές συζητήσεις που γίνονται μέσα, entre les coulisses*,
στους διαδρόμους του επίσημου εργατικού κινήματος για να
αντιληφθεί πως η στρατηγική είναι ακριβώς αυτή: πώς δηλαδή θα
αντιπαραθέσουμε τους μεν στους δε, για να ξαναδημιουργηθεί η
ομοφωνία. Είναι περίεργο που ιδεολογικά δεν κατάφεραν ακόμα
να συγκεκριμενοποιήσουν αυτή την απόπειρα εξαπάτησης, θα
πρόκυπταν αλήθεια διασκεδαστικά πράγματα. Αλλά ας γυρίσου
με στο κύριο σημείο.
Αλλάζει λοιπόν η φάση. Αλλάζει απ’ τη σκοπιά της καπιταλι
στικής αναδιάρθρωσης, απ’ τη σκοπιά της προσαρμογής που
αποπειρώνται τα κόμματα και οι πολιτικές δυνάμεις, σε σχέση με
την τροποποίηση της δομής της καπιταλιστικής παραγωγής. Η
φάση όμως αλλάζει πάνω απ’ όλα γιατί αυτή η αλλαγή στο πολι
τικό, δομικό επίπεδο, δεν κατορθώνει να σπάσει την ενότητα της
διαδικασίας της ταξικής αυτοαξιοποίησης. Πάνω εδώ παίζεται
το παιχνίδι. Πρόκειται για μια αντίθέση που δημιουργεί μια δι
πλή εξουσία, με διαστάσεις πρωτόγνωρες στο κοινωνικό επίπεδο.
Κι αυτό ακριβώς είναι το στοιχείο που μας ενδιαφέρει περισσότε
ρο.
Ε . Στο έργο σου Η μορφή Κράτος και στο Κυριαρχία και σαμποτάζ δίνεις μεγάλη βαρύτητα και πολιτική σπονδαιότητα στο ρόλο
των δημοσίων δαπανών. Γιατί;

Α. Είναι σίγουρο πως οι δημόσιες δαπάνες παίζουν ένα σημαντι
κό ρόλο για εύλογους λόγους και αυτό μπορεί εύκολα να αποδει
χτεί. Ό τα ν το κεφάλαιο παρεμβαίνει και επενδύεται στο συνολι
κό κοινωνικό επίπεδο, το πρόβλημα μισθός και το πρόβλημα του
welfare** (δηλαδή οι δαπάνες αναπαραγωγής) τείνουν να ενω
θούν. Αυτή είναι μια βασική εξίσωση που οφείλουμε να λάβουμε
** Αγγλικά στο πρωτότυπο.
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υπόψη μας. Δηλαδή ο μισθός, σαν η μυθοποιημένη αναπαράστα
ση της αναγκαίας εργασίας, τείνει να πάρει όλο και περισσότερο
τη μορφή του εισοδήματος, τη μυθοποιημένη δηλαδή μορφή της
κοινωνικής λειτουργίας της αναπαραγωγής που δημιουργεί η εκ
μεταλλευτική κοινωνία. Αν αυτό είναι αλήθεια, είναι επίσης αλή
θεια και κάτι άλλο, ότι δηλαδή οι δημόσιες δαπάνες είναι ένα
από τα βασικά στοιχεία της κοινωνικής αναπαραγωγής. Ένα
στοιχείο ποσοτικό και ποιοτικό. Οι δημόσιες δαπάνες δηλαδή
καλύπτουν, όλο και περισσότερο, τις ανάγκες εισοδήματος, καλύ
πτουν όμως αυτές τις ανάγκες σύμφωνα με τις εντάσεις της ανα
διάρθρωσης, με στόχο την πολιτική διαίρεσης, την πολιτική ρή
ξης της συνολικής, κοινωνικής σύνθεσης της εργατικής τάξης: οι
δημόσιες δαπάνες δηλαδή είναι ένα όργανο κυριαρχίας στην κυ
ριολεξία του όρου. Είναι το όργανο κυριαρχίας που αντιστοιχεί
στην κοινωνικοποίηση της παραγωγής. Η υπόθεση συνεπώς που
κάνουμε εμείς είναι ότι οι δημόσιες δαπάνες, από τη μια αντιπρο
σωπεύουν την καινούργια διάσταση της καπιταλιστικής σχέσης,
στο χώρο της κοινωνικής αναπαραγωγής, και από την άλλη ανα
παράγουν μέσα τους τους όρους ιεραρχικοποίησης, λειτουργούν
δηλαδή με στόχο την συνολική ένταξη των υποκειμένων στο σχέ
διο αναπαραγωγής του κεφάλαιου, σαν αναπαραγωγή της κοινω
νίας του κεφάλαιου, λειτουργούν δηλαδή με στόχο τη δημιουρ
γία, οφείλουν να δημιουργούν ανισότητες με σκοπό την κυριαρ
χία.
Είναι φανερό λοιπόν πως ο αγώνας πάνω στις δημόσιες δαπά
νες, επομένως ο αγώνας ενάντια στα κριτήρια που διατρέχουν τις
δημόσιες δαπάνες - με στόχο την κυριαρχία πάνω στην συνολική
κοινωνική παραγωγή, με όρους εισοδήματος, διαίρεσης των εισο
δημάτων και οργάνωσης της διαίρεσης της εργασίας στο κοινωνι
κό επίπεδο κλπ. - γίνεται η κατάλληλη, η σύγχρονη μορφή του μισθολογικού αγώνα. Δηλαδή του αγώνα πάνω στο σχετικό μισθό,
του επαναστατικού αγώνα πάνω στο ύψος του συνολικού εισοδή
ματος που η εργατική τάξη αποκτάει για τον εαυτό της, είτε χρη
σιμοποιεί αυτό το εισόδημα με όρους αυτοαξιοποίησης είτε με
όρους καπιταλιστικής αξιοποίησης. Απ’ αυτή τη σκοπιά, επομέ
νως, το πρόβλημα των δημοσίων δαπανών σήμερα αποτελεί ένα
απ’ τα βασικότερα σημεία σε σχέση με το οποίο ορίζονται τα χρη
ματικά μεγέθη που αναπαριστούν την ταξική διαίρεση και επομέ-
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νως καθορίζει τις παραμέτρους της καπιταλιστικής αναπαραγω
γής. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το πρόβλημα των δημοσίων
δαπανών αποκτά τεράστια σημασία στην συγκρότηση του σχεδόν-Κράτους των πολυεθνικών, του καινούργιου ιμπεριαλισμού.
Πράγματι, ο έλεγχος της ποσότητας των δημοσίων δαπανών και
της ποσότητας των εισοδημάτων για την αναπαραγωγή της εργα
τικής τάξης (που εν μέρει αποσπώνται από την ίδια την εργατική
τάξη), γίνεται απόλυτα θεμελιώδης για την ανάπτυξη του καπιτα
λιστικού ελέγχου στο ψηλότερο σημείο του.
Κατά τη γνώμη μου σ’ αυτό το σημείο πρέπει να ξαναδούμε τα
θέματα που εξετάζαμε προηγούμενα, το πρόβλημα δηλ. του «άλ
λου» εργατικού κινήματος και της αυτοαξιοποίησης, όχι πια σαν
καταστάσεις που αφορούν απλά το μισθό, την ποσότητα του ει
σοδήματος, αλλά αντίθετα για να εγγράψουμε αυτές τις πραγμα
τικότητες στη διαδικασία της διπλής εξουσίας. Η θεματική της
διπλής εξουσίας, το γεγονός δηλαδή ότι από τη μια μεριά υπάρχει
η εργατική εξουσία και από την άλλη· η καπιταλιστική σαν στοι
χεία που προοδευτικά αποκτούν επίπεδα αμετάκλητα, ανελαστι
κά, και που πιθανά θα οδηγήσουν σ’ αυτό που ο Λένιν ονόμαζε
«μοιραία στιγμή» της πάλης των δύο τάξεων, αυτή λοιπόν η θεμα
τική είναι το κεντρικό σημείο που πρέπει να υπογραμμιστεί. Μέ
σα λοιπόν σ’ αυτή τη θεματική της διπλής εξουσίας πρέπει να το
ποθετήσουμε και το πρόβλημα των δημοσίων δαπανών. Τέλος
πρέπει να υπογραμμίσουμε πως δίχως αυτό το θεωρητικό σχήμα
της διπλής εξουσίας δεν είναι δυνατόν να καταλάβουμε τίποτα
απ’ όσα συμβαίνουν στις σύγχρονες κοινωνίες του ώριμου καπι
ταλισμού, στην κοινωνία της κρίσης του κεφάλαιου.
Μόνο ξεκινώντας από αυτή την κατηγορική, ριζική αντινομία,
μπορούμε να εξηγήσουμε την ανάπτυξη και το μπλοκάρισμα της
καπιταλιστικής ανάπτυξης σήμερα. Βρισκόμαστε μπροστά σ’ ένα
σύστημα δυνάμεων που κινείται αδιάκοπα. Προσωπικά δεν είμαι
σε θέση να κατανοήσω την καπιταλιστική ανάπτυξη σήμερα παρά
μόνο σαν ένα σύστημα ανταγωνιστικών δυνάμεων, ένα σύστημα
που μετασχηματίζεται αδιάκοπα στο ρυθμό των αγώνων, ένα σύ
στημα που άλλοτε γίνεται διπλός μύλος άλλοτε διπλή περιστροφι
κή κίνηση κλπ.
Τελικά, όπως και να το εμφανίσει κανείς, το σύστημα αυτό πα
ραμένει δυαδικό, ριζικά προσανατολισμένο σ’ αυτή την προοπτι-
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κή. Εδώ δεν υπάρχει πια σύνθεση, το πολύ πολύ υπερκαθορισμοί
της μιας πλευράς πάνω στην άλλη. Τα ώριμα καπιταλιστικά κρά
τη σήμερα καταφέρνουν μερικές φορές να δημιουργούν κάποια
σύνθεση των συγκρούσεων μέσα από τον υπερκαθορισμό των
όρων τους. Για παράδειγμα σήμερα είναι σίγουρο πως οι Ηνωμέ
νες Πολιτείες μόνο διαμέσου της υποτίμησης του δολλάριου (και
του συνεχούς εκβιασμού που διαμέσου του δολλάριου εξασκούν
πάνω στα άλλα εθνικά νομίσματα, και έτσι ξεπερνούν και / ή ξε
φορτώνονται τα εμπορικά τους ελλείμματα, τα ελλείμματα του
ισοζυγίου τους κλπ.), μόνο λοιπόν μ’ αυτό τον τρόπο η εξουσία υπερκαθοριζόμενη η ίδια - εξασκείται, διαμέσου δηλαδή μιας συ
νεχούς ανασύνθεσης των ισορροπιών, ξεκινώντας ακριβώς από
τον υπερκαθορισμό τους. Πρόκειται όπως είναι φανερό για ισορ
ροπίες εξαιρετικά ασταθείς. Το πέρασμα από αυτή την λεπτή
ισορροπία στην αναπόδραστη ανισορροπία, το πέρασμα δηλαδή
από το αντάρτικο μέσα στο οποίο ζει σήμερα ο καπιταλισμός,
στον ανοιχτό εμφύλιο πόλεμο, πιστεύω πως είναι η μοίρα στην
οποία βαδίζει αυτή η κοινωνία ακόμα και με όρους πολιτικής
αντιπαράθεσης.
Ε . Η κρίση μεσολάβησης που χαρακτηρίζει την εξουσία στην πα
ρούσα φάση και που λειτουργεί έτσι ώστε κάθε απόπειρα για να
«κλείσουν» οι αγώνες και να πραγματωθεί μια κοινωνική ανασύν
θεση, στην πράξη πυροδοτεί μια διαδικασία ρήξης και διαχωρι
σμού, ισχύει μόνο για την Ιταλία ή και σε διεθνή κλίμακα; και σε
ποιες χώρες;
Α . Δεν ξέρω. Η ιταλική κατάσταση είναι παραδειγματική, χαρα
κτηρίζεται από την συνέχεια του επαναστατικού, πολιτικού λό
γου, από τον πολλαπλασιασμό των ανατρεπτικών κινημάτων.
Επιμένω λοιπόν σ’ αυτό το στοιχείο, το στοιχείο δηλαδή της στα
θερότητας και της επαναστατικής συνέχειας, που παρουσιάζει η
ιταλική πραγματικότητα, όμως πρέπει να υπογραμμίσουμε πως
πολύ υψηλά επίπεδα ανταγωνισμού, κάποτε ανώτερα σε ένταση
και βαρύτητα από την Ιταλία, συναντάμε λίγο-πολύ σε όλα τα κα
πιταλιστικά κράτη. Η ιταλική κατάσταση λοιπόν είναι εντελώς
εξαιρετική από την άποψη της υποκειμενικής συνέχειας της δια
δικασίας, ενώ δεν είναι καθόλου εξαιρετική από την άποψη της
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πραγματικότητας και της δυναμικής των διαδικασιών που ανα
πτύσσονται. Αντίθετα, θα έφτανα να πω ότι σε πολλές ευρωπαϊ
κές χώρες και στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτές οι διαδικασίες
έχουν φτάσει σε υψηλότερα επίπεδα ωριμότητας απ’ ότι στην Ιτα
λία. Σήμερα είναι αδύνατο να έχουμε μια εικόνα της κρίσης που
διαπερνά όλες τις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες, αν δεν
λάβουμε υπόψη την τεράστια ένταση και την διάρκεια της συνε
χούς ρήξης με την καπιταλιστική σχέση, ρήξη που προκάλεσε το
άλλο εργατικό κίνημα.
Ό λα αυτά μπορεί κανείς να τα αναγνωρίσει παρά το μπλοκάρισμα της πληροφόρησης, την σιωπή των μέσων μαζικής επικοι
νωνίας, μερικές φορές ακόμα και μέσα από την αδυναμία να αναγνωσθεί το ταξικό φαινόμενο που αντιπροσωπεύει ακριβώς η κα
πιταλιστική εξουσία ή ορισμένα σημαντικά της στοιχεία. Πάει να
πει, πως την καπιταλιστική κρίση, την επίδραση της διπλής εξου
σίας πάνω στις δομές του καπιταλισμού μπορείς να την αντιληφθείς, σε σημαντικό βαθμό και μέσα από την αντανάκλασή της σ'
αυτή την κατασταλτική υστερία, δηλαδή μέσα από την προληπτι
κή καταστολή που εξασκούν και αναπτύσσουν πολλές ώριμες κα
πιταλιστικές χώρες, που επιφανειακά δεν θίγονται από την κρί
ση. Αυτή η υστερία είναι συνέπεια μιας σκοτεινής, βαθύτατης,
ασύνειδης αίσθησης της κρίσης, της ταυτόχρονης άγνοιας και
αναγνώρισης του φαινόμενου της διπλής εξουσίας: όταν αυτή δεν
αντιπροσωπεύεται με πολιτικούς όρους, εμφανίζεται με όρους
πραγματικούς, με όρους αντίστασης, με όρους μιας αδιάκοπης,
διάχυτης επίθεσης, που είναι βέβαια διαχωρισμένη και όμως τόσο
πραγματική. Αυτά λοιπόν από τούτη την άποψη.
θ α επιμείνω και πάλι λοιπόν στο γεγονός ότι η ιταλική πραγ
ματικότητα είναι εντελώς ιδιαίτερη από την άποψη της συνέχειας
και της υποκειμενικής αναπαραγωγής του κινήματος. Ο εργατισμός αποτέλεσε απ’ αυτή την άποψη ένα εξαιρετικά σημαντικό
στοιχείο ταυτότητας. Βάζει, αποτελεί, την πολιτική φιλοσοφία
του βιομηχανικού εργάτη, αναγνωρίζει τον εργάτη-μάζα σαν θε
μελιακό στοιχείο της διαδικασίας της ρήξης, αυτού του υλικού
και θεσμικού ανταγωνισμού που άρχισε να επιβεβαιώνεται στην
διάρκεια της δεκαετίας του ’60.
Ξεκινώντας όμως από την ιστορία του εργατισμού έπρεπε και
οφείλαμε να κάνουμε ένα θεωρητικό άλμα προς τα μπρος, που να
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αντιστοιχεί στην πραγματικότητα που επαληθευόταν σε όλες τις
αναπΐυγμενες καπιταλιστικές χώρες, στην «υπέρβαση» - αν μπο
ρείτε να μου συγχωρήσετε τον όρο - του εργάτη μάζα μέσα σε μια
πραγματικότητα ανάπτυξης και ανταγωνισμού που παρουσιάζε
ται με όρους αποκλειστικά κοινωνικούς, θέση, άρνηση, υπέρβα
ση; Αν θέλετε! Για άλλη μια φορά θα μπορούσε νάναι ένα σχήμα
που μας επιτρέπει να κατανοήσουμε την πραγματικότητα. Με
όρους συζήτησης, περιγραφικούς.
Πάντως το βασικό ζήτημα συνεχίζει να υπάρχει- πως δηλαδή
αυτή η υποκειμενική συνέχεια, που στην Ιταλία εμφανίζεται σαν
ιδιαιτερότητα του κινήματος, θα πρέπει να κάνει ένα νέο άλμα
προς τα μπρος. Έ να άλμα μέσα από το οποίο αυτή η υποκειμενι
κή συνέχεια θα εκφραστεί με όρους πολιτικούς. Μετά τα πρώτα
χρόνια της δεκαετίας του ’60, μετά το '68, μετά το '73. πρόκειται
για μια νέα επαναθεμελίωση της αυτονομίας, την τρίτη. Χρειαζό
μαστε σήμερα, μια αυτονομία που θα επιτύχει για πρώτη φορά να
εμφανιστεί σαν πολιτική πραγματικότητα, να πιάσει στην κυριο
λεξία όλο τον πλούτο που υπάρχει μέσα στην ρήξη με τον πολιτι
κό κόσμο, αυτό τον κόσμο της εκπροσώπησης και της μεσολάβη
σης που βρίσκεται απέναντι μας. Για να τον καταστρέφει και να
επαληθεύσει μια γενική, πολιτική εναλλακτική λύση.
Πιστεύω πως σήμερα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε για
πρώτη φορά έναν τέτοιο προβληματισμό. Και επομένως να προ
τείνουμε μια ανακατάληψη της πολιτικής που να μην αποτελεί
την γνωστή αθλιότητα της θεματικής της πολιτικής. Είδαμε την
πολιτική να αναπτύσσεται στο εσωτερικό της ταξικής σύνθεσης
με τρόπο ολοκληρωμένο, απόλυτα προσαρμοσμένο στις ανάγκες.
Κανένας από μας δεν πιστεύει πως θα χρειαστεί να περάσουμε
από μια εξιλαστήρια τελετή, όπου η ανακατάκτηση του πολιτικού
θά σημαίνει μια εγκατάλειψη της έντασης των επιθυμιών, των
αναγκών, των απαιτήσεων, των αγώνων, της πάλης, που έκφρασε
σαν τέτοιο το κίνημα της αυτονομίας. Αντίθετα το ζήτημα είναι
πώς θα προχωρήσουμε πάρα πέρα στην ενσωμάτωση αυτών των
στοιχείων. Μια πραγματική υπέρβαση, όπου η σκοπιά της γενί
κευσης θα υποτάσσεται απόλυτα στη δημιουργική ιδιαιτερότητα
του ταξικού κινήματος, στην ποιότητα του διαχωρισμού που σαν
τέτοιος καταστρέφει όλες τις συντεχνιακές συμπεριφορές, τα με
ρικά συμφέροντα, πάντα αντεργατικά και αντιπρολεταριακά,
που ορθώνονται μπροστά μας.
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Ε . Το ΚΚΙ σήμερα περνάει από τη θεωρία της αυτονομίας της
πολιτικής στην ιδεολογία της αυτονομίας τον κόμματος-κράτονς,
ιδεολογικοποιεί δηλαδή μια τεχνολογία της εξουσίας η οποία μετατρέπεται σε πρόγραμμα του επίσημου εργατικού κινήματος.
Αντίθετα εσύ, όπως και πολλά άλλα κομμάτια του κινήματος,
υποστηρίζεις πως ο κομμουνισμός δεν είναι μια απλή τεχνολογία
της εξουσίας, αλλά η αναγκαιότητά του θεμελιώνεται στις ήδη εκ
φρασμένες πραγματικές ανάγκες οι οποίες αποτελούν τη βάση για
τον σχηματισμό της καινούργιας κοινωνίας. Σήμερα, άραγε υπάρ
χει πραγματικά η δυνατότητα αυτό το πολιτικό πρόγραμμα να
λειτουργήσει στην κατεύθυνση μιας πολιτικής ανασύνθεσης;
Α . Η αντίληψη του κόμματος-κράτους είναι μια αντίληψη εξολοκλήρου τυχοδιωκτική. Δεν υπάρχει καμμιά πραγματική πιθανό
τητα, κανένα πολιτικό δεδομένο ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα θα
καταφέρει να πραγματοποιήσει αυτή του τη θέληση εξουσίας.
Από την άλλη μεριά οι σχέσεις μεταξύ Κ.Κ. και εργατικής τάξης,
Κ.Κ. και προλεταριάτου, έχουν τραυματιστεί σε τέτοιο βαθμό
που είμαι σχεδόν σίγουρος ότι αργά ή γρήγορα μέσα στο Κ.Κ. θα
ανοίξει και πάλι η συζήτηση. Είναι αδύνατο να υπάρχει ακόμα
ένας Λάμα στη κορυφή της CGIL* ή ένας Μπερλίνγκουερ να εξα
κολουθεί να ηγείται στο Κ.Κ.1 μετά τις θέσεις που πήρε. Είναι
αναμφίβολο λοιπόν πως αργά ή γρήγορα θα δημιουργηθεί ένα
ρεύμα αναθ.εώρησης μέσα στο ΚΚΙ γιατί η αντίληψη του κόμμα
τος-κράτους είναι τυχοδιωκτική και αυτοκτόνα. Μ’ αυτό φυσικά
δεν θέλω να πω πως το ΚΚΙ θα αλλάξει. Απλά πιστεύω πως ο δι
κός μας αυτόνομος αγώνας έχει την δυνατότητα να του επιτεθεί,
να το αποδυναμώσει, να αποσπάσει τους έντιμους συντρόφους.
Αυτό νομίζω είναι σημαντικό. Ο κοινωνικός εργάτης θα ανασυνθέσει ακόμα και μ’ αυτό τον τρόπο εκείνο που το κεφάλαιο διέ
σπασε και διαχώρισε. Έτσι εμείς, σαν πλειοψηφική δύναμη της
εργατικής τάξης, δεν πρέπει να διστάσουμε να κινηθούμε και σ’
αυτή την κατεύθυνση.
Ε . Ωραία, φτάνουμε στο τέλος της κουβέντας μας. Αλλά πριν χω* CGIL: Γ.Σ.Ε. Ιταλίας το μεγαλύτερο από τα τρία συνδικάτα - ελέγχεται
α πό το ΚΚΙ. Ο Λάμα είναι ο γραμματέας του, με υπερδεξιές απόψεις.
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ρίσονμε ας ρίξουμε μια ματιά και σε ένα ακόμα επιχείρημα που
έπαιξε μεγάλο ρόλο στον πολιτικό προβληματισμό της αυτονομίας
και στην δουλειά που έχεις κάνει εσύ και οι σύντροφοί σου: τον
προβληματισμό που σχετίζεται με τον πολυεθνικό εργάτη. Έχω
την εντύπωση πως η διάσταση του πολυεθνικού εργάτη αποτελεί
σ ’ ένα βαθμό την επεξηγηματική κλίμακα, στη βάση της οποίας
αναπτύχθηκαν πολλά από τα επιχειρήματά σας σχετικά με τον ερ
γάτη μάζα και τον κοινωνικό εργάτη. Συνοπτικά, μου φαίνεται
πως ο καμβάς μιας προβληματικής που ήταν τόσο στενά εθνική
και ιταλική όπως η δική σας (μόνο τα τελευταία χρόνια άρχισε να
περνάει και να επιβεβαιώνεται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες
και αρχίζει να ξαπλώνεται ακόμα και στις ΗΠΑ) σχηματίστηκε
παράδοξα από μια πολυεθνική εμπειρία, από μια αδιάκοπη και
προσεκτική ανάλυση του πολυεθνικού πεδίου της ταξικής πάλης
στις χώρες του αναπτυγμένου καπιταλισμού. Συμφωνείς; Μπο
ρούμε λοιπόν να μιλήσουμε λίγο πάνω σ' αυτό το θέμα;
Α . Πιστεύω πως έχεις δίκιο. Και αν μέχρι τώρα, σ’ αυτή την συ
νέντευξη, μίλησα ελάχιστα, αυτό έγινε γιατί μου φαινόταν πως η
επεξηγηματική κλίμακα, και ο καμβάς που αποτελούν στοιχεία
της εμπειρίας μας σαν ερευνητές δεν θα έπρεπε να περνάνε σε
πρώτο πλάνο (έστω και αν πιθανά αποτελούσαν πρωταρχικά
στοιχεία του προβληματισμού μας). Μ’ άλλα λόγια δεν θα πρέπει
να συγχέουμε τα υποκειμενικά διανοητικά κίνητρα, ακόμα και
■ψυχολογικά, με την πολιτική γραμμή που πάντα και μόνο το κί
νημα αμφισβητεί. Εκτός εάν βέβαια, όπως συμβαίνει σήμερα, και
όπως θα γίνεται όλο και περισσότερο στο μέλλον, βρεθείς σε μια
κατάσταση όπου αυτοί οι όροι, που ήταν κάποτε απλά υποκειμε
νικοί, αντικειμενοποιούνται και γενικεύονται.
θέλω να πω πως αν χθες η αναφορά στην εικόνα του πολυεθνι
κού εργάτη ήταν για μας ένα χνάρι που μας επέτρεπε να ορίσουμε
καλύτερα τον εργάτη μάζα ή τον κοινωνικό εργάτη (πραγματώνο
ντας έτσι ένα εγχείρημα καθαρά διανοητικό και θεωρητικό) .σή
μερα αρχίζει να γίνεται όλο και πιο δύσκολη μια επαναστατική
προβληματική που δεν εμπεριέχει σε πρώτο πλάνο και βασικά τον
πολυεθνικό εργάτη (πρόκειται δηλαδή για ενα πρακτικό εγχείρη
μα).
Αλλά ας περάσουμε στο θέμα. Στις αρχές της δεκαετίας του
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απάντηση της εξουσίας στους εργατικούς αγώνες της δεκαετίας
του ’60 εκφράστηκε σ’ αυτές τις χώρες με μια σειρά από κατα
σταλτικές ενέργειες ενάντια στη μάζα των μεταναστών εργατών,
δια μέσου της δημιουργίας δομικών συνθηκών απομόνωσής τους
και παρεμπόδισης της πολιτικής τους δραστηριότητας. Ο εργάτης
μάζα - στις μεγάλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης - είναι ένας
μετανάστης εργάτης. Γύρω στο '73 - μετά την ήττα του αραβικού
κινήματος στη Γαλλία και το πογκρόμ της Κολωνίας ενάντια
στους Τούρκους (πογκρόμ που κατεύθυνε αυτοπρόσωπα ο ίδιος ο
Σλέγιερ) - η επιχείρηση της απομόνωσης ολοκληρώνεται: αμέσως
μετά ακολουθεί μια έντονα κατασταλτική νομοθεσία ενάντια στην
πολιτική δύναμη της μετανάστευσης σε όλες τις ευρωπαϊκές χώ
ρες.
Ε . Αυτά τα καταλαβαίνω πολύ καλά. Όμως εσύ έλεγες πως ο πο
λυεθνικός εργάτης είναι ο σύνδεσμος ανάμεσα στον εργάτη μάζα
και τον κοινωνικό εργάτη. Και δεν μου φαίνεται ότι, για παρά
δειγμα, ο Τούρκος εργάτης της Φόρντ ήταν και τόσο «κοινωνι
κός», στην πραγματικότητα ήταν ο τυπικός εργάτης-μάζα της Νό
τιας Ευρώπης.
Α . Αυτό δεν είναι και τόσο αλήθεια. Μέσα από την μετανάστευ
ση ωριμάζει μια εργατική συμπεριφορά όπου η κοινωνική κινητι
κότητα του εργάτη, η σχέση του με την κοινωνία που τον περιβάλει, τα προβλήματα της αναπαραγωγής (η οικογένεια, το σχολείο
για τα παιδιά, η γλώσσα, κλπ) αποκτούν τεράστιο βάρος. Ο με
τανάστης εργάτης είναι δυνητικά ένας κοινωνικοποιημένος εργά
της από την άποψη του συνόλου των ενδιαφερόντων του. Α π’ την
άλλη πλευρά οι μετανάστες δεν είναι μόνο βιομηχανικοί εργάτες,
καθόλου μάλιστα. Σε πολλές χώρες αποτελούν το μεγαλύτερο πο
σοστό των εργαζόμενων στις χειρότερες τριτογενείς εργασίες. Ο
μετανάστης εργάτης είναι προλετάριος απ’ όλες τις απόψεις.
Ε . Ωραία. Ας προχωρήσουμε πιο πέρα, στις θεωρητικές και πολι
τικές υποθέσεις που υποβάλλει η θεματική του πολυεθνικού εργάτη.
Α . Αρχικά επρόκειτο για αρνητικά στοιχεία. Στη Γερμανία για
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παράδειγμα διαπιστώθηκε πως ήταν δυνατό να συνεχιστεί η προ
παγάνδα μόνο σε σχέση και μαζί με τους μετανάστες εργάτες.
Γιατί; Γιατί η σοσιαλδημοκρατική ανασύνθεση είχε πετύχει μετά
το ’69, μετά τους μεγάλους αγώνες του Σεπτέμβρη, να ενσωματώ
σει τους γερμανούς εργάτες. Η σοσιαλδημοκρατία είναι ίδια πα
ντού, τό ίδιο άθλια με τον Σμιτ, όπως και με τον Μπερλίνγκουερ.
Η αντίσταση και οποιαδήποτε δυνατότητα αντεπίθεσης συγκε
ντρώνονταν πάνω στην καινούργια συμμαχία, στην ανασύνθεση
που άρχισε να φαίνεται πιθανή, ανάμεσα στους μετανάστες βιο
μηχανικούς εργάτες και τους διανοούμενους του τριτογενή τομέα
- που με τη σειρά τους είχαν χτυπηθεί βαρύτατα πολιτικά και
υλικά από την σοσιαλδημοκρατική ανασύνθεση. Ο πολυεθνικός
εργάτης εμφανιζόταν σε πρώτο πλάνο σαν στοιχείο ανασύνθεσης.
Ή ταν μια σπουδαία ανακάλυψη.
Αρχίσαμε λοιπόν να την μελετάμε. Και όσο προχωρούσε η
έρευνά μας καταλάβαμε πως η φιγούρα του πολυεθνικού εργάτη
δεν ήταν απλά κοινωνιολογική, ήταν ο κοινωνικός κόμβος της
πολυεθνικής ανασύνθεσης του κεφάλαιου. Με την κρίση του ’73’74 αυτή η αντίληψη αρχίζει να ξεκαθαρίζει με πολιτικούς όρους.
Αν η μεγάλη παγκόσμια κρίση ήταν η συνέπεια της σχέσης ανάμε
σα στους εργατικούς αγώνες των αναπτυγμένων χωρών και τους
προλεταριακούς αγώνες του λεγάμενου «Τρίτου Κόσμου», ε,
ωραία, ο πολυεθνικός εργάτης αποτελούσε τη σύνθεση αυτής της
διαδικασίας. Αποτελούσε το ύψιστο σημείο της επαναστατικής
συνείδησης της εργατικής τάξης. Αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό.
Ό πω ς έχω ήδη πει, στην φιγούρα του πολυεθνικού εργάτη εμπε
ριέχονταν μια εξαιρετικά αναπτυγμένη δυνατότητα κοινωνικο
ποίησης. θ α χρειαζόταν να δουλέψουμε πολύ πάνω σ’ αυτό το
στοιχείο, ιδιαίτερα πάνω στην ομοιότητα ανάμεσα στην θέση που
επιφύλασσε το κεφάλαιο στον μετανάστη εργάτη (ή σε εκείνον
που μόλις είχε μπει στον παραγωγικό κύκλο στις χώρες του «Τρί
του Κόσμου») και την θέση για την οποία προόριζε το κεφάλαιο
την περιθωριοποιημένη διανοούμενη εργατική δύναμη στις ανα
πτυγμένες χώρες. Ομοιότητα θέσης, άρα ταυτότητα συμφερό
ντων. θ α έπρεπε να απαντήσουμε σ’ αυτό το πρόβλημα. Το σημα
ντικό ήταν πάντως πως είχαμε βάλει το ζήτημα. Η υπόθεση που
κάναμε φαινόταν αποδοτική.
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Ε . Πώς λοιπόν προχώρησε η έρευνα;
Α . Δεν νομίζω πως έχει ακόμα εξαντληθεί η δυνατότητα να εμ
βαθύνουμε στο θεωρητικό και πολιτικό περιεχόμενο της έννοιας
του πολυεθνικού εργάτη. Από την μια πλευρά η έρευνα θα πρέπει
να κατευθυνθεί σε ένα καινούργιο ορισμό του πολυεθνικού παρα
γωγικού μηχανισμού του κεφάλαιου, και από την άλλη πρέπει να
επισημάνουμε το βαθμό της συγκεκριμένης αφαίρεσης με βάση
τον οποίο η εργατική εργασία του «τρίτου κόσμου» και η τριτογενοποιημένη και κοινωνικοποιημένη του «πρώτου κόσμου» θα αρ
χίσουν να ενοποιούνται. Αρχίσαμε, βέβαια, να κάνουμε κάποιες
σημαντικές έρευνες σχετικά μ’ αυτό, όπως για παράδειγμα το πο
λιτικό σχέδιο για την Μεσόγειο. Όμως δεν αρκεί. Βρισκόμαστε
ακόμα πολύ πίσω. Είναι ξεκάθαρο πως προχωράμε προς τη λύση
ξεκινώντας από τα δύο άκρα της έρευνας, από το προλεταριακό
επίπεδο και από εκείνο της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης, αλλά
έχουμε ανάγκη από κάποια αποφασιστική εμπειρία, με όρους ορ
γάνωσης και πάλης. Βρισκόμαστε κοντά; Δεν ξέρω, παρ' όλο που
αντικειμενικά, μου φαίνεται πως οι αντιφάσεις της αναδιάρθρω
σης και της καπιταλιστικής κρίσης συγκλίνουν σ’ αυτό το εκρη
κτικό σημείο. Υποκειμενικά όμως;
Οι μεταβλητές είναι πάρα πολλές. Ούτε εξ άλλου μπορούμε να
αρνηθούμε πως οι διαφορές της ταξικής σύνθεσης ανάμεσα στις
διαφορετικές χώρες παραμένουν πάντα σημαντικές. Πάντως,
προσωπικά πιστεύω, πως γύρω απ’ αυτό το πρόβλημα του πολυε
θνικού εργάτη συγκεντρώνονται σήμερα τα βασικά στοιχεία μιας
επαναστατικής στρατηγικής. Πάνω σ’ αυτό το πεδίο, που αποτε
λεί ταυτόχρονα το οριστικό ξεπέρασμα του εργατισμού και της
επαλήθευσής του, διαμορφώνεται ένα πολιτικό πλαίσιο μεσοπρό
θεσμο στρατηγικού χαρακτήρα.
Αν από την άποψη της ανάλυσης της ταξικής σύνθεσης σε μας
στην Ιταλία, πρόκειται για την εποχή του κοινωνικού εργάτη,
όμως παραμένει γεγονός ότι αυτή η επαναστατική φιγούρα βλέπει
όλη την πυκνότητα του προγράμματός της να πραγματώνεται στη
σύνθεση με τον εργάτη του «τρίτου κόσμου», τον μετανάστη εργά
τη.
Αλλοτε η επισήμανση του κόμβου της ανασύνθεσης υπήρξε βα
σική για να αποφασιστεί η πορεία της επαναστατικής διαδικα-
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σίας: Βορράς και Νότος, εργάτες και αγρότες! Σχέδια που υπήρ
ξαν αποτελεσματικά ακόμα και μέσα στη σχετική τους ασάφεια.
Τι λοιπόν μπορούμε να πούμε σήμερα για τον πολυεθνικό εργάτη;
Δεν μπορούμε παρά να επαληθεύσουμε την ανασυνθετική ισχύ
αυτής της φιγούρας και να την προσμετρήσουμε μέσα στην κατα
πληκτική ικανότητά της να επεκτείνεται και να βαθαίνει από τη
σκοπιά της τάξης.
Να ποιο είναι το πρόγραμμά μας: επίθεση του πολυεθνικού ερ
γάτη στα ψηλότερα σημεία της καπιταλιστικής ανάπτυξης και
κρίσης, σε πολυεθνικό επίπεδο. Η έρευνα προχωράει και θα προ
σαρμοστεί ανάλογα. Ό πω ς βλέπεις και σ' αυτή την περίπτωση η
ερμηνευτική κλίμακα μεταβάλλεται σιγά-σιγά σε επιθετικό όπλο.

