
Η ιστοριογραφία της ταξικής σύνθεσης του ιταλικού προλεταριάτου 

 από το τέλος του Β' Παγκοσμίου μέχρι το κίνημα του 1977
Επεξεργασμένη εισήγηση για τις ανάγκες του αυτομορφωτικού διημέρου με θέμα “Οι μετα-68 αρνήσεις της εργασίας σε 

Ιταλία και Ελλάδα” που διοργανώθηκε στις 28 & 29 Ιουνίου 2013 στο xanadu από την ομάδα αρχείου arc-lab σε 

συνεργασία με συντρόφους & συντρόφισσες.





Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί την επεξεργασμένη εισήγηση που έγινε τη πρώτη μέρα του διημέρου αυτομορφωτικών συζητήσεων με θέμα “οι 

μετα-'68 αρνήσεις της εργασίας: το παράδειγμα της Ιταλίας”. Το διήμερο οργανώθηκε από την ομάδα αρχείου arc-lab σε συνεργασία με συντρόφους και 

συντρόφισσες στις 28  & 29 ιούνη 2013  στον  αυτοδιαχειριζόμενο χώρο xanadu, στην Ξάνθη.

 Στις σελίδες που ακολουθούν η συντάκτρια καταπιάνεται  με το ζήτημα της ταξικής σύνθεσης του ιταλικού προλεταριάτου,  την γενεαλογία των 

προσεγγίσεων της ιταλικής αριστεράς πάνω στις θεωρίες ταξικής συγκρότησης και την ιστοριογραφία του εργάτη-μάζα,  έτσι όπως αυτή αναπτύχθηκε 

από τους θεωρητικούς του Operaismo. Σε μεγάλο βαθμό, το βιβλίο του Steve Wright, Η έφοδος στον ουρανό (Κόκκινο Νήμα, 2012) αποτέλεσε την πηγή 

της έρευνας σε συνδυασμό με την  έκδοση του ανθολόγιου κειμένων της Λέσχης Κατασκόπων του 21ου αιώνα με τίτλο “Autonomia: απόψεις, αγώνες, 

μαρτυρίες των Ιταλών Αυτόνομων (1970-1980)”, και συγκεκριμένα το κείμενο του Mario Tronti “Η στρατηγική της άρνησης” που αποτελεί την εισαγωγή 

στο βιβλίο “Operai e Capitale (Εργάτες και Κεφάλαιο)”, τον δεύτερο τόμο των Κόκκινων Σελίδων (Λέσχη κατασκόπων του 21ου αιώνα, 2013) με τίτλο  “Η 

άρνηση  της  εργασίας  στο  Πόρτο  Μαργκέρα-Βενετία”,  το  βιβλίο  του  Αντόνιο  Νέγκρι  Η μηχανή  του  χρόνου  (Ελευθεριακή  Κουλτούρα  1992)  όπου 

εμπεριέχεται το κείμενο “Αρχαιολογία και πρόταγμα: από τον εργάτη-μάζα στον κοινωνικό εργάτη” και, τέλος, μια σειρά άρθρων από το περιοδικό 

Sarajevo (τχ. Ιουνίου-Σεπτεμβρίου 2011) με τίτιλο “Αυτό είναι η αυτονομία”.  Κατά τα υπόλοιπα, όλα όσα έχουμε πει ισχύουν...



ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΘΑΥΜΑ

Το τέλος του Β Παγκοσμίου Πολέμου βρήκε την Ιταλία οικονομικά εξασθενημένη, τις παραγωγικές πηγές της εθνικής της οικονομίας κατεστραμμένες, 

τους μισθούς πεσμένους στο 1/5 του προπολεμικού επιπέδου και την καθημερινή επιβίωση να αποτελεί την μοναδική μέριμνα για το μεγαλύτερο τμήμα 

του πληθυσμού. Αυτή η «έρημος» της γενικής υποτίμησης του επιπέδου ζωής για το συντριπτικό μέρος της ιταλικής κοινωνίας αποτέλεσε την εκ των ουκ  

άνευ προϋπόθεση της μεταπολεμικής ανάπτυξης του ιταλικού καπιταλισμού και την εκκίνηση νέων κύκλων κεφαλαιακής συσσώρευσης. Με το 1/8 του 

άρρενος οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας να έχει «ποτίσει» τα πεδία των μαχών, η επανεκκίνηση της ιταλικής μηχανής είχε συγκεντρώσει τις 

απαραίτητες εκείνες προϋποθέσεις που εξασφαλίζονται από αυτό που ο Μαρξ είχε αποκαλέσει «δημιουργική καταστροφή της εργατικής δύναμης»: τον 

αρχέγονο, ζωτικό πόλεμο.

Το μεταπολεμικό αναπτυξιακό «θαύμα» της Ιταλίας απαιτούσε την εκ νέου και από μηδενική βάση οικοδόμηση δύο κεντρικών πυλώνων της 

καπιταλιστικής σφαίρας: την αύξηση της παραγωγής με την παράλληλη αύξηση της κατανάλωσης. Ως εκ τούτου απαιτούσε ριζικές τομές στο κοινωνικό 

πεδίο και τις δημοκρατικές εννοήσεις, όπως κάθε νέος κύκλος της “διαρκούς” πρωταρχικής συσσώρευσης του κεφαλαίου. Περισσότερο απ' όλα, τα 

ιταλικά αφεντικά χρειαζόταν την οριστική συνθηκολόγηση των προπολεμικών εμφύλιων αντιπαραθέσεων μεταξύ της δεξιάς και της αριστεράς, ή όπως 

το διακήρυξε ο πρόεδρος του PCI (Partito Communisti Italiano-Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα) το 1945 μία «εθνική συστράτευση για την ανάπτυξη της 

οικονομίας μας».

Εν τω μεταξύ, την αντίστροφη όψη της μεταπολεμικής ανάπτυξης του ιταλικού καπιταλισμού αποτέλεσε η μαζική προλεταριοποίηση των αγροτικών  

πληθυσμών του Νότου και η σταδιακή μετανάστευσή τους προς τα αστικά κέντρα του βιομηχανικού βορρά, όπου είχε εδαφικοποιηθεί το αναπτυξιακό  

σχέδιο. Αυτό το μεταναστευτικό υποκείμενο, ο άνδρας πρώην αγρότης και κατόπιν ανειδίκευτος εργάτης, που εγκατέλειψε τις πατρογονικές του εστίες 

και  τις  καπιταλιστικά  υπανάπτυκτες  περιοχές  και  μεθοδικά  εποίκισε  τα  εμπορευματικά  κέντρα  των  βιομηχανικών  μητροπόλεων  του  βορρά,  ο 

προλετάριος «γκασπαράτσο»1,

Φτωχός και εργατικός, μια «άξεστη άγρια ράτσα» όπως τον αποκάλεσε ο Τρόντι,  ο εσωτερικός μετανάστης εργάτης της αλυσίδας παραγωγής θα  

δουλεύει σε εκατοντάδες χιλιάδες «αντίγραφα» στην αυτοκινητοβιομηχανία της FIAT ή της ALFA ROMEO, στην πετροχημική βιομηχανία του Marghera, 

στην OLIVETTI, στην PIRELLI και οπουδήποτε αλλού. Ένας απ' όλους αυτούς μας διηγείται:

Θυμάμαι ότι αμέσως μετά τον πόλεμο ο Τολιάτι ήρθε να μιλήσει στην πλατεία Κρίσπι -ύστερα ήρθε και ο Ντε Γκάσπερι- και οι δύο υποστήριξαν ακριβώς το  

ίδιο πράγμα: την ανάγκη να σωθεί η οικονομία... «Πρέπει να δουλέψουμε σκληρά γιατί η Ιταλία έχει γονατίσει, μας βομβάρδισαν οι Αμερικάνοι...αλλά μην  

ανησυχείτε γιατί αν αυξήσουμε την παραγωγή, αν δουλέψουμε σκληρά, σε ένα-δυο χρόνια όλα θα είναι μια χαρά». Έτσι οι αγωνιστές του ΙΚΚ μέσα στο  

εργοστάσιο τάχθηκαν στο πολιτικό τους καθήκον, να παράγουν για να σωθεί η εθνική οικονομία και οι εργάτες έμειναν χωρίς κόμμα. (Παρατίθεται στο 

Steve Wright, Η έφοδος στον ουρανό: ταξική σύνθεση και ταξική πάλη στον ιταλικό αυτόνομο μαρξισμό, Κόκκινο Νήμα, 2012, σελ. 23)

Η κληρονομία που άφησε η ιταλική αριστερά μετά τον πόλεμο είναι κάπως διφορούμενη. Η πολιτική επιλογή του ΙΚΚ για “συστράτευση στην εθνική 

ανάπτυξη” δεν έγινε απρόσκοπτα. Συνάντησε, από την μία, το ανάχωμα κάποιων στελεχών του κόμματος που έφεραν τις επαναστατικές παραδόσεις του 

1 Ο Gasparaco αποτέλεσε τον ήρωα μιας σειράς κόμικ που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Potere Operaio και στο πρόσωπό του δηλωνόταν η φιγούρα του νοτιοϊταλού μετανάστη εργάτη που 
εργάζεται στην βιομηχανία του βορρά, έχει ακέραιη ηθική και φιλότιμο αλλά δεν έχει καμμία εμπιστοσύνη στους θεσμικούς φορείς του συνδικαλισμού. Παρόλα αυτά εμπνεόταν από μία 
πηγαία εργατική μαχητικότητα.



Amadeo Bordiga και της μεσοπολεμικής πάλης ενάντια στον φασισμό και, από την άλλη, μια ουσιώδη αμηχανία της βάσης να πειστεί για την ανάγκη μιας  

ταξικής συνθηκολόγησης στο όνομα της οικονομικής ανάπτυξης. Σταδιακά ένα μέγεθος πολιτικής ανυπακοής στην γραμμή του κόμματος άρχισε να 

εμφανίζεται και να συνοδεύεται κατά τόπους από μια άρση της εμπιστοσύνης εκ μέρους των εργατών στους επίσημους συνδικαλιστικούς φορείς. Ένα  

ανήσυχο μέλος του ΙΣΚ (Ιταλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα) και αργότερα κεντρική φιγούρα του Operaismo (Εργατισμός), ο Raniero Panzieri σημείωνε:

Αν η κρίση των οργανώσεων- κομμάτων και συνδικάτων- οφείλεται στο διευρυνόμενο χάσμα ανάμεσα σε αυτά και το πραγματικό κίνημα της τάξης,  

ανάμεσα στις αντικειμενικές συνθήκες του αγώνα και την πολιτική των κομμάτων, τότε το πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο αν ξεκινήσουμε από  

τις συνθήκες, τις δομές και το κίνημα της βάσης. Η ανάλυση μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο μέσω της συμμετοχής στους αγώνες. (Ρανιέρο Παντσιέρι,  Η 

κρίση του εργατικού κινήματος, 1973)

O OPERAISMO

Κάπου μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης και ασυμβατότητας μεταξύ βάσης και κόμματος φαίνεται να γεννιέται ο Operaismo. H ανάγκη για μία εκ νέου 

ανάλυση του αναπτυσσόμενου και αναδιαρθρώμενου καπιταλισμού και η αντίληψη ότι η ταξική σύνθεση έχει αλλάξει ριζικά μετά τον ΒΠΠ και ως εκ  

τούτου η επαναστατική θεωρία πρέπει να συγχρονιστεί και να ακολουθήσει τα νέα δεδομένα, οδήγησαν στην διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου ρεύματος 

διανοητών που κινούνταν στην ιταλική αριστερά. Κάποιοι από αυτούς όπως ο Μάριο Τρόντι, ο Σέρτζιο Μπολόνια, ο Ρανιέρο Παντσιέρι και ο Αντόνιο 

Νέγκρι αποτελούν την συντακτική ομάδα που στο δεύτερο εξάμηνο του 1961 κυκλοφόρησε το περιοδικό Quaderni Rossi (Κόκκινα Τετράδια), εισάγωντας 

ένα νέο εργατίστικο αέρα, ο οποίος προκάλεσε αμέσως αίσθηση στο αναγνωστικό κοινό. 

Αν η πρώτη περιοχή που οικειοποιήθηκαν τα Quaderni Rossi (στο εξής QR) από τον αιρετικό μαρξισμό ήταν η αντίληψη περί «αυτονομίας της εργατικής 

τάξης», ένα δεύτερο αφορούσε την χρησιμότητα της κοινωνιολογίας ως μέσου κατανόησης της πραγματικότητας της εργατικής τάξης. Η αναζήτηση 

της  «άμεσης  βιωμένης  εμπειρίας»  του  βιομηχανικού  εργάτη,  η  σύνταξη  εργατικών  ερωτηματολογίων  και  η  κατάφαση  της  αναγκαιότητας  μιας 

επιστημονικά  έγκυρης  εργατικής  έρευνας  από  και  για  λογαριασμό  της  εργατικής  τάξης  αποτέλεσαν  τα  πρώτα  θεωρητικά  υποστυλώματα  του 

Εργατισμού.  Μια σύγχρονη ανάλυση του καπιταλισμού ερχόταν στο προσκήνιο και  τα QR αποτελούσαν τον ιδανικό φορέα για να την φιλοξενήσει.  

Απηχώντας τις θέσεις του εργατισμού ο Τρόντι υποστήριζε ότι:

Αν σήμερα η λογική του «Κεφαλαίου» αποκτά υπόσταση είναι επειδή για την σκέψη της εργατικής τάξης έχει επανέλθει στο προσκήνιο η αντικειμενική  

αναγκαιότητα μιας ανάλυσης του καπιταλισμού. Τα αναλυτικά εργαλεία επαναξιολογούνται όταν το αντικείμενο της ανάλυσης ανακαλύπτεται εκ νέου. Αν  

το αντικείμενο είναι η καπιταλιστική κοινωνία, τότε το εργαλείο δεν μπορεί παρά να είναι η μέθοδος του Μαρξ, η οποία παρέχει την πρώτη και μοναδική  

επιστημονική περιγραφή του αντικειμένου αυτού.  Επιστρέφει  κανείς στο «Κεφάλαιο» κάθε φορά που ξεκινάει  από τον καπιταλισμό και  αντίστροφα.  

(Παρατίθεται στο Steve Wright, ό.π., σελ. 43)

Στην πραγματικότητα ο Εργατισμός θα διαμορφωνόταν πλήρως μόνο με την έκδοση του περιοδικού Classe Operaia (Εργατική τάξη), που διαδέχθηκε τα 

QR. Εν τω μεταξύ, το δεύτερο μισό της δεκαετίας του '50 βρίθει από αγώνες των εργατών του Βορρά, που σταδιακά αναπτερώνουν την ταξική τους  

αυτοπεποίθηση, κάνοντας εμφανές ότι η νέα ταξική σύνθεση του ιταλικού προλεταριάτου επιχειρεί προς αναζήτηση μιας νέας πολιτικής μορφής. Η πιο  

πρόδηλη στιγμή αυτού του κύκλου αγώνων ήταν το κύμα διαδηλώσεων και συγκρούσεων που συντάραξε την Ιταλία το καλοκαίρι του 1960, το οποίο 



ξέσπασε μετά από την απόφαση της κυβέρνησης να επιτρέψει στο νεοφασιστικό κόμμα Movimento Sociale Italiano (Ιταλικό Κοινωνικό Κίνημα) να κάνει το 

συνέδριό του στην “κόκκινη” Γένοβα, παραδοσιακό προπύργιο της εργατικής τάξης.

Όταν το «ταξικό νόημα της καπιταλιστικής ανάπτυξης» μπήκε στο τραπέζι των θεωρητικών του Operaismo γέννησε κάποιες σημαντικές στιγμές της 

ταξικής ανάλυσης. Η άποψη ότι «η εργατική τάξη, παρότι στοχεύει στην καταστροφή του κεφαλαίου ως ταξική σχέση, είναι προσδεδεμένη σε αυτό ως  

κοινωνική σχέση» περιγράφηκε για πρώτη φορά στο La fabbrica e la societa (Το εργοστάσιο και η κοινωνία) του Τρόντι:

...η πίεση που ασκεί η εργατική δύναμη μπορεί να αναγκάσει το κεφάλαιο να τροποποιήσει την ίδια του την εσωτερική σύνθεση, παρεμβαίνοντας εντός  

του κεφαλαίου ως ουσιαστικό στοιχείο της καπιταλιστικής ανάπτυξης. (M. Tronti, Operai e capitale, 1971 - παρατίθεται στο Autonomia, ό.π., Λέσχη των 

κατασκόπων του 21ου αιώνα)

Μια ιδέα σίγουρα ανανεωμένη αλλά όχι καινούργια καθώς ήδη ο Λούκατς στο Ιστορία και ταξική συνείδηση είχε υποστηρίξει ότι «η μοίρα του εργάτη 

γίνεται η μοίρα ολόκληρης της κοινωνίας» για τον λόγο ότι στο εργοστάσιο εμπεριέχεται με συμπυκνωμένο τρόπο η δομή ολόκληρης της καπιταλιστικής  

κοινωνίας. Γίνεται, επομένως, εμφανές ότι για τους Εργατιστές ο βιομηχανικός μαζικοποιημένος εργάτης βρίσκεται στο επίκεντρο της ανάλυσής τους 

για την ταξική σύνθεση, ως εκείνη η καινοτόμος μα και πρωτοποριακή φιγούρα της ζωντανής εργασίας (lavoro operai), ενώ το εργοστάσιο γίνεται 

κατανοητό σαν το προνομιακό πεδίο παρέμβασης του κομμουνιστικού προγράμματος. Με τα λόγια του ίδιου του Τρόντι:

Όταν το εργοστάσιο κατακτήσει όλους τους χώρους που βρίσκονται έξω από την καπιταλιστική παραγωγή καθεαυτή, ξεκινά την διαδικασία εσωτερικής  

αποικιοποίησης. Πράγματι μόνο όταν ο κύκλος της αστικής κοινωνίας -παραγωγή, διανομή, ανταλλαγή, κατανάλωση- ολοκληρωθεί, μπορεί κανείς να  

μιλάει για καθεαυτό καπιταλιστική ανάπτυξη....Στο υψηλότερο επίπεδο καπιταλιστικής ανάπτυξης η κοινωνική σχέση γίνεται μια στιγμή της σχέσης  

παραγωγής, ολόκληρη η κοινωνία γίνεται μία συνάρθρωση της παραγωγής. Με άλλα λόγια,  ολόκληρη η κοινωνία υπάρχει σαν μια λειτουργία του  

εργοστασίου και  το εργοστάσιο επεκτείνει  την αποκλειστική κυριαρχία του πάνω στο σύνολο της κοινωνίας.  Σε αυτή τη βάση ο μηχανισμός του  

πολιτικού κράτους τείνει περισσότερο παρά ποτέ να ταυτιστεί με την φιγούρα του συλλογικού καπιταλιστή, γίνεται όλο και περισσότερο ιδιότητα του  

καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, και κατά συνέπεια μια λειτουργία του καπιταλιστή. (Παρατίθεται στο Steve Wright, ό.π., σελ. 55-56)

Ενώ η υπαγωγή όλων των κοινωνικών σχέσεων στο κεφάλαιο έφερε μαζί της και την γενίκευση της μισθωτής σχέσης, η αυξανόμενη προλεταριοποίηση  

νέων κοινωνικών στρωμάτων προσέλαβε μια μυστικοποιημένη μορφή. «Όταν όλη η κοινωνία ανάγεται σε εργοστάσιο, τότε το εργοστάσιο καθεαυτό  

μοιάζει να εξαφανίζεται» και μαζί του η ίδια η εργατική δύναμη ως εμπόρευμα. Αυτός είναι ένας μόνο από τους αντεστραμμένους συλλογισμούς που  

συνδέονται με αυτό που ο Τρόντι αποκάλεσε κοινωνικό εργοστάσιο. 

Από την θεωρητική προσύλωση των εργατιστών στην άμεση παραγωγική διαδικασία και τα καπιταλιστικά νοήματα που αυτή συνθέτει προέκυψε η 

κριτική στις «νέες μηχανές» και την τεχνολογική αναδιάρθρωση, νοούμενη ως ελιγμός του κεφαλαίου που έχει στόχο να καθυποτάξει την εργατική 

αρνητικότητα,  να ορθολογικοποιήσει  την παραγωγή και,  επομένως,  να ελέγξει  εξ'  ολοκλήρου την εργατική δύναμη.  Πρώτος ο Ρανιέρο Παντσιέρι,  

σκαρώνοντας τις γραμμές εκείνες που αργότερα ο Μπενζαμέν Κοριά2 και ο  George Caffentzis  θα ανέλυαν λεπτομερώς, επιχείρησε μια πρώτης τάξης 

σύνδεση μεταξύ τεχνολογικής καινοτομίας και ταξικής πάλης.

...το  ιδιαίτερο  στοιχείο  της  διαδικασίας  της  «ενωτικής  ανασύνθεσης»  δεν  μπορεί  να  γίνει  αντιληπτό  εάν  μας  διαφύγει  η  σύνδεση  ανάμεσα  στο  

τεχνολογικό και στο πολιτικό-οργανωτικό στοιχείο της καπιταλιστικής παραγωγής. Το επίπεδο της τάξης εκδηλώνεται όχι ως πρόοδος, αλλά ως ρήξη.  

2 Μπ. Κοριά, Ο εργάτης και το χρονόμετρο, Κομμούνα 1985



Όχι ως αποκάλυψη της συγκεκαλυμμένης ορθολογικότητας που είναι εγγενής στην σύγχρονη παραγωγική διαδικασία αλλά ως οικοδόμηση μιας ριζικά  

νέας ορθολογικότητας, αντιτιθέμενης στην ορθολογικότητα που προωθεί ο τεχνολογικός καπιταλισμός. (Παρατίθεται στο Steve Wright, ό.π., σελ.60-61)

Η ανάλυση  του  Παντσιέρι  αποτέλεσε  την  αφετηρία  μιας  πληθώρας  τέτοιων  αναλύσεων  που  «απομυστικοποιούσαν»  την  τεχνολογική  πρόοδο,  την 

αποκαθαιρούσαν από την θέση που κατείχε πλάι στην «ανθρώπινη πρόοδο» και την τοποθετούσαν εκεί όπου πραγματικά ανήκει: μέσα στις ταξικές  

σχέσεις κυριαρχίας και εκμετάλλευσης. «Γι' αυτό», κατέληγε ο Παντσιέρι,

η ανάπτυξη του καπιταλιστικού σχεδιασμού είναι κάτι που σχετίζεται στενά με την ανάπτυξη της καπιταλιστικής χρήσης των μηχανών. Στην ανάπτυξη  

της συνεργασίας, της κοινωνικής εργασιακής διαδικασίας, αντιστοιχεί η ανάπτυξη του τεχνολογικού σχεδιασμού ως δεσποτισμός. (ό.π. σελ. 61)

ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Οι νέοι εργάτες δεν μιλούν αφηρημένα για κοινωνική επανάσταση, αλλά ούτε είναι πρόθυμοι να εμπλακούν σε ρεφορμιστικές περιπέτειες, οι οποίες  

αφήνουν ανέγγιχτα τα θεμελιώδη ζατήματα της ταξικής εκμετάλλευσης όπως αυτοί τα βιώνουν στον χώρο εργασίας. (R. Alquati, Sulla FIAT e altri scritti, 

1975)

Για τον Αλκουάτι, μέλος της συντακτικής ομάδας των QR, το κεντρικό ζήτημα του μαρξισμού-λενινισμού ήταν το ζήτημα της πολιτικής οργάνωσης,  

δηλαδή ο μετασχηματισμός των αντικειμενικών δυνάμεων σε υποκειμενικές. Όπως όλα τα μέλη του Operaismo, έτσι και ο Αλκουάτι θεωρούσε ότι τα 

υπάρχοντα κόμματα της αριστεράς δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν τις ανακατατάξεις στην ταξική σύνθεση. Μια οργάνωση που θα ανταποκρινόταν  

στην σύγχρονη πραγματικότητα της ταξικής σύνθεσης αποτελούσε πλέον αναγκαιότητα. Ο πυρήνας των αντιλήψεων του Operaismo προσφερόταν για  

αυτό καθώς παρείχε μια σύγχρονη ενοποιητική θεωρία για την πολυπληθέστερη κατηγορία της ιταλικής κοινωνίας: την εργατική τάξη.

Η ταύτιση της εργατικής τάξης με την υπαγμένη στην άμεση παραγωγική διαδικασία εργασία, η έμφαση στον αγώνα για τον μισθό ως κεντρικό πεδίο της 

πολιτικής σύγκρουσης και η επιμονή στο  ότι η εργατική τάξη είναι η κινητήρια δύναμη της καπιταλιστικής κοινωνίας αποτέλεσαν τον θεωρητικό πυρήνα  

και ταυτόχρονα το σημείο εκκίνησης για τους εργατιστές. Εν τω μεταξύ, η παραδοσιακή λενινιστική διάκριση μεταξύ πολιτικών και οικονομικών αγώνων 

τέθηκε υπό αμφισβήτηση διότι, όπως υποστήριξε ο Τρόντι το 1971 στο «Εργάτες και Κεφάλαιο»,

Από τη σκοπιά της εργατικής τάξης πολιτικός αγώνας είναι ο αγώνας εκείνος που επιδιώκει συνειδητά να θέσει σε κρίση τον οικονομικό μηχανισμό της  

καπιταλιστικής ανάπτυξης.

Σταδιακά στο  εσωτερικό  του  Operaismo  γινόταν  κοινός  τόπος  ότι  η  πολιτική  ανασύνθεση  της  εργατικής  τάξης,  δηλαδή  η  ενοποίησή  της  και  η 

αντικειμενικοποίηση της πάλης της ενάντια στο κεφάλαιο, δεν μπορούσε να γίνει έξω από την μορφή-κόμμα: Όπως έγραφε ο Τρόντι,

Η δύναμη της εργατικής τάξης, αντίθετα με αυτή των καπιταλιστών, είναι εκ φύσεως μη θεσμική αφού μπορεί να υφίσταται ανεξάρτητα από την επίσημη  

μορφή της αντιπροσώπευσής της...Μόνο μέσω μια υποκειμενικής, συνειδητής παρέμβασης από τα πάνω...θα καταστεί δυνατό να οργανωθεί η πολιτική  

ανάπτυξη της εργατικής τάξης έτσι ώστε τελικά να ανατρέψει την σχέση μεταξύ των τάξεων και να καταστρέψει την μηχανή του κράτους.

Ο Αζόρ Ρόζα, μία άλλη εξέχουσα φιγούρα του Operaismo, μέσα από μια σειρά άρθρων στα περιοδικά QR και CO έθιξε μία άλλη βασική διασταση της 

ανάλυσης του Τρόντι για την πολιτική οργάνωση: την σχέση μεταξύ στρατηγικής (που ενυπάρχει σε εμβρυακή μορφή στην εργατική τάξη) και τακτικής,  

η οποία καθορίζεται εξ' ολοκλήρου από το κόμμα. Για τον Νέγκρι, αυτή η αντίληψη αποτέλεσε μια πολύτιμη κληρονομιά, ενώ για τον Τρόντι



...μία σωστή σχέση μεταξύ τάξης και κόμματος προϋποθέτει εκείνη την πρακτική ικανότητα πρόβλεψης και καθοδήγησης των κινήσεων της τάξης σε  

συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες: όχι  μόνο την γνώση των νόμων της δράσης αλλά την χειροπιαστή ικανότητα του πράττειν...Η εργατική τάξη  

διαθέτει  μια  αυθόρμητη  στρατηγική  των κινήσεων και  της  ανάπτυξής της.  Το  κόμμα πρέπει  να την  παρακολουθεί,  να  την εκφράζει  και  να  την  

οργανώνει. (Μ. Τρόντι, ό.π., σελ.112)

ΤΑΞΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Μετά τον Μαρξ κανείς δεν έχει ανακαλύψει τίποτα καινούργιο για την εργατική τάξη. Αυτή παραμένει ακόμα και σήμερα μια άγνωστη ήπειρος. Ξέρουμε  

σίγουρα ότι υπάρχει επειδή όλοι έχουμε ακούσει να μιλάνε για αυτήν και όλοι έχουμε διαβάσει υπέροχους θρύλους για αυτήν. Αλλά κανείς δεν μπορεί να  

πει: έχω δει κι έχω κατανοήσει. (Μ. Τρόντι, 1971, παρατίθεται στο Steve Wright, ό.π., σελ. 94)

Η δεκαετία του '60 αποτελεί περίοδο ζύμωσης του ιταλικού εργατικού κινήματος. Ταυτόχρονα, η συμπεριφορά των νέων ταξικών υποκειμένων αποτελεί  

την αφορμή για μια πληθώρα ριζοσπαστικών προσεγγίσεων πάνω στην σύγχρονη ταξική πραγματικότητα. Για τον Τρόντι,

Η επέκταση της διαρκούς πάλης πέρα από τις άγριες απεργίες απαιτεί πάνω απ' όλα μια υπέρβαση στην πρόβλεψη, στην θεωρία, στην οργάνωση, στην  

στρατηγική και επομένως μια υπέρβαση στην παγκόσμια οργάνωση του επαναστατικού πολιτικού αγώνα, (ό.π., σελ 197)

ενώ για τον Νέγκρι, που μόλις έχει αποκτήσει την έδρα της Θεωρίας του Κράτους στο Πανεπιστήμιο της Padova, όπου και επιχειρούσε να δημιουργήσει 

ένα προγεφύρωμα του Operaismo στην ακαδημαϊκή κοινότητα,

Η εργατική τάξη γίνεται ολοένα και πιο κλειστή και συμπαγής εσωτερικά και προσπαθεί το εσωτερικό της να συναρθρώσει την ολοένα και μεγαλύτερη  

ενότητά της σε οργάνωση. Σήμερα το σύνολο της αγωνιζόμενης εργατικής τάξης αποτελεί την πρωτοπορία. (Toni Negri, Operai senza alleati (εργατική 

τάξη χωρίς συμμάχους), περ. Classe Operaia, Mάρτιος 1964, παρατίθεται στο Steve Wright, ό.π., σελ. 97)

Η κοινωνικοποίηση των καπιταλιστικών σχέσεων και η μοριοποίηση της παραγωγής αποτέλεσαν τα νέα πεδία ερευνών για να εντοπιστεί και να αναλυθεί  

το νέο εργατικό υποκείμενο. Σύμφωνα με τον Alquati,

Ένα εμπόδιο στην κατανόηση της δομής της εργατικής δύναμης σε κοινωνικό επίπεδο αποτελεί η τεράστια διαφοροποίηση μεταξύ των επιπέδων της  

καπιταλιστικής εκμετάλλευσης στις διάφορες ζώνες, τομείς, εταιρίες. (R. Alquati, ό.π., σελ. 294)

ενώ η αντίληψη ότι καμία στιγμή της ζωής ενός εργάτη δεν μπορεί να ξεφύγει από την «άμεση καπιταλιστική κυριαρχία» συγκρότησε την αντίληψη περί  

κοινωνικού εργοστασίου:

Το Τορίνο θεωρείται πόλη-εργοστάσιο. Αληθεύει μάλιστα ότι δεν υπάρχει ούτε μία πλευρά της κοινωνικής ζωής της πόλης που να μην αποτελεί  στιγμή  

του  εργοστασίου,  με  την  λενινιστική  έννοια  της  κοινωνικής  σχέσης  παραγωγής.  Αλλά  είναι,  επίσης,  πόλη-εργοστάσιο  επειδή  σύμφωνα  με  την  

πληθυσμιακή απογραφή, περισσότερο από το 60% των εργαζομένων της είναι βιομηχανικοί εργάτες. Διότι η μάζα των εργοστασιακών εργατών είναι  

συγκεντρωμένη στην πόλη, εργάζεται στα εργοστάσια και ζει γύρω απ' αυτά. Επομένως δεν υπάρχει κάποια απλή, ξεκάθαρη διάκριση ανάμεσα στα  

εργοστάσια στα οποία παράγεται η υπεραξία, τις οικιστικές ζώνες όπου η εργατική δύναμη αναπαράγεται και τα κέντρα διεύθυνσης της διακίνησης του  

μεταβλητού κεφαλαίου, των εμπορευμάτων, των προϊόντων και των πρώτων και βοηθητικών υλών. (R. Alquati, ό.π., παρατίθεται στο Steve Wright, ό.π., 

σελ. 100)



ΝΕΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ

Θυμάμαι την δυσκολία μας να ερμηνεύσουμε τον βαθύτερο κοινωνικό μηχανισμό, να κατανοήσουμε την σχέση μεταξύ του κινήματος στα πανεπιστήμια  

και της διαμόρφωσης της εργατικής τάξης. (Sergio Bologna, Dieci interventi sulla storia sociale, 1981)

Μια θεσμική αναδιάρθρωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης το 1967 αποτέλεσε την αφορμή για ένα ξέσπασμα αγώνων μέσα στα ιταλικά πανεπιστήμια.  

Μέσα στο επόμενα χρόνια και με την ώθηση που έδωσε ο Μάης του '68, το ιταλικό φοιτητικό κίνημα απέρριψε εμφατικά τους επίσημους φοιτητικούς 

θεσμούς και στράφηκε προς την συγκρότηση αυτόνομων φοιτητικών οργανώσεων. Το φοιτητικό κίνημα αμφισβήτησε την λειτουργία των σχολών ως  

«άμεσο εργαλείο υποταγής» το οποίο, μέσω της οργάνωσης, της συναίνεσης και της παθητικότητας χειραγωγούσε τους φοιτητές πείθοντάς τους να 

αποδεχθούν τον καταμερισμό της εργασίας και την ιεραρχική διαστρωμάτωση των κοινωνικών ρόλων.

Εν τω μεταξύ, η σύνδεση του ΦΚ με τον Operaismo έγινε μέσω ενός κειμένου κάποιων διαφωνούντων φοιτητών με τις οργανώσεις της αριστεράς, οι 

οποίοι κατά την διάρκεια μιας κατάληψης του πανεπιστημίου της Πίζας τον Φεβρουάριο του 1967 συνέταξαν ένα κείμενο διαφωνίας μέσω του οποίου 

επιχειρούσαν να σκιαγραφήσουν την ταξική θέση των φοιτητών μέσα στον ιταλικό καπιταλισμό και την σύνδεσή τους με τον αγώνα της εργατικής τάξης.

Ο ΕΡΓΑΤΗΣ ΜΑΖΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΜΟΡΦΗ

Ο εργάτης μάζα διέθετε τρία χαρακτηριστικά γνωρίσματα: ήταν μαζικοποιημένος, εκτελούσε απλή εργασία και βρισκόταν στην καρδιά της άμεσης 

διαδικασία παραγωγής. Για την  Potere Operaio (Εργατική Εξουσία), που μόλις είχε δημιουργηθεί μέσα από τον κύκλο του  Operaismo και στόχευε να 

αποτελέσει τον μαζικό φορέα της εργατικής τάξης υπό την θεωρητική ανάλυση του Εργατισμού, ο εργάτης-μάζα αποτέλεσε την κεντρική φιγούρα και το 

αγαπημένο της υποκείμενο. Σε ένα τεύχος του περιοδικού Potere Operaio που κυκλοφόρησε τον Φλεβάρη του 1968 γραφόταν ότι:

σήμερα το πολιτικό πεδίο στο οποίο φαίνεται ποιος είναι ο συσχετισμός δυνάμεων μεταξύ εργατών και καπιταλιστών είναι το εργοστάσιο και η σχέση  

μισθού-παραγωγικότητας είναι το κλειδί για την όλη λειτουργία της καπιταλιστικής κοινωνίας. Αυτό που χθες ήταν οικονομικό σήμερα είναι το μόνο  

αληθινά πολιτικό πεδίο.

Το ζήτημα του μισθού ήταν κεντρικότατο για τους εργατιστές. Στην γενική του μορφή συνεπαγόταν την πάλη για «μεγαλύτερο μισθό και λιγότερη  

εργασία», μια πάλη που σύμφωνα με την PO αύξανε τον έλεγχο των εργατών πάνω στην εργατική τους δύναμη, ενώ από την άλλη αποσυνέδεε το ύψος  

του μισθού από το μέγεθος της παραγωγικότητας. Στην περίπτωση αυτή, η συζήτηση για τον μισθό σήμαινε κάτι πολύ περισσότερο από μια απλή αύξηση  

τους  εισοδήματος  καθώς  ήταν  αδιάρρηκτα  συνδεδεμένη  με  την  εναντίωση  στις  μισθολογικές  κατηγορίες  και  την  εντατικοποίηση  του  ρυθμού 

παραγωγής, που αποδυνάμωνε τους εργάτες ως κοινωνική δύναμη. Με άλλα λόγια ήταν η άρνηση του υπάρχοντος καταμερισμού της εργασίας, η πάλη  

για την οικειοποίηση όλου του κοινωνικού πλούτου έξω από την λογική των εμπορευματικών σχέσεων. Αυτό ήταν σε γενικές γραμμές και το νόημα της  

κριτικής που ασκούσαν ο Μπολόνια και ο Νταγκίνι στους αριστεριστές που οδύρονταν για την «αδιαφορία των εργατών για ποιοτικά αιτήματα» σε μια 

εποχή που ακόμα και οι ίδιοι οι εργοδότες αντιμετώπιζαν την αστική τάξη σαν μία ακόμα «μεταβλητή του μισθού».

Θα πρέπει επομένως να αφήσουμε μόνο τον αντίπαλο να μιλάει για τους μισθούς; Θα πρέπει να παραμείνουμε δέσμιοι της αστικής ιδεολογίας και του  

διαχωρισμού μεταξύ οικονομικού και πολιτικού; (Bologna και Daghini, 1968)



Σε συνάρτηση με την γαλλική εμπειρία του Μάη, όπου το αίτημα για «αυτοδιαχείριση της παραγωγής» αφομοιώθηκε από μεγάλο μέρος του ΓΚΚ, στο  

εσωτερικό της ιταλικής ακροαριστεράς το αίτημα για μισθό ορθωνόταν στον αντίποδα του αιτήματος για αυτοδιαχείριση, αντλώντας τα επιχειρήματά 

του από την ιστορική χρεωκοπία-αποτυχία-αφομοίωση των κολλεκτίβων. Σύμφωνα με τον Μάσιμο Κατσιάρι, ο οποίος υποστήριζε ότι η αυτοδιαχείριση 

δεν αμφισβητούσε τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής παρά μόνο το δικαίωμα των σημερινών λειτουργών του να τον διευθύνουν,

...κατ' αυτόν τον τρόπο η αυτοδιαχείριση αφοπλίζει την εργατική τάξη: στην θέση των εξαιρετικών όπλων που η τάξη έχει ανακαλύψει και ισχυροποιήσει  

εναντίον της καπιταλιστικής σχέσης παραγωγής, προσφέρει ένα μοντέλο απελευθέρωσης, το οποίο είναι αντικειμενικά αντιδραστικό ακόμα και με τους  

όρους της ίδιας της καπιταλιστικής σχέσης παραγωγής. (Massimo Cacciari, 1969)

Ένα πεδίο όπου ο  Operaismo δοκιμάστηκε, τόσο θεωρητικά όσο και οργανωτικά ήταν στην πετροχημική ζώνη του  Marghera, στην επαρχία  Venetο-

Emiliano. Ο τοπικός πυρήνας της Potere Operaio μετονομάστηκε σε Comitato Operaio (Εργατική Επιτροπή) και αναφερόμενη στον εαυτό της έλεγε ότι 

πρόκειται για μια

...νέα οργάνωση, η οποία δεν προτίθεται να αποδεχθεί τον εγκλωβισμό των αγώνων και την μυστικοποίηση της προοπτικής που προωθούν το κόμμα και  

τα συνδικάτα. Ο άμεσος στόχος μας είναι η δημιουργία ενός δικτύου επαφών της εργατικής τάξης, ικανού να ηγηθεί των αγώνων.  (παρατίθεται στο 

Steve Wright, ό.π., σελ. 143)

Η περίπτωση του Porto Marghera είναι κομβική για τον Operaismo ακριβώς επειδή το πρόγραμμα της Potere Operaio έγινε δεκτό από τις βιομηχανικές 

επιτροπές και τα εργατικά αιτήματα αντικειμενικοποιήθηκαν ρητά απέναντι στην εργοδοσία. Και πάλι η μάχη για μεγαλύτερο μισθό και λιγότερο χρόνο 

εργασίας ήταν στο επίκεντρο του ανταγωνισμού.

Τα γεγονότα της 3ης Ιουλίου 1969 στην αυτοκινητοβιομηχανία της FIAT Mirafiori, οι συγκρούσεις των εργατών με τους Carabinieri και η μερική κατάληψη 

του εργοστασίου αποτέλεσε την έμπρακτη απόδειξη για την PO ότι ο εργάτης-μάζα βρισκόταν στην πρωτοπορία της εργατικής τάξης, την ίδια στιγμή 

που η αποστροφή του για την θεσμική αντιπροσώπευση και η προτίμησή του σε αυτόνομες μορφές αγώνα, οδήγησε την οργάνωση να κάνει λόγο για 

«εξαιρετικό επίπεδο ταξικής αυτονομίας» ενώ το περιοδικό La Classe (Η Τάξη) να θριαμβολογεί:

...έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε που οι εργάτες της FIAT μπόρεσαν να κάνουντην παρουσία τους αισθητή στον δρόμο, μαχόμενοι στόμα με στόμα με  

την αστυνομία και να στεφθούν νικητές.

ΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΜΠΗ ΤΩΝ '70s

Η άρνηση της εργασίας,  η εκτίμηση ότι  το επαναστατικό πρόγραμμα μπορεί  να εφαρμοστεί  μόνο μέσω μιας αυτόνομης και  αντιθεσμικής ταξικής  

οργάνωσης  και  η  κεντρικότητα  της  πρωτοποριακής  φύσης  του  εργάτη-μάζα  δεν  αποτελούσαν  απλά  την  επιχειρηματολογία  των  ακροαριστερών 

οργανώσεων αλλά αφορούσαν την πολιτική έκφραση ολόκληρου του πολύμορφου κινήματος. Οι σημαντικότερες -μεταξύ δεκάδων- από άποψη απήχησης 

οργανώσεις ήταν οι  Potere Operaio, Lotta Continua (Διαρκής Αγώνας) και  Avanguardia Operaia  (Εργατική Πρωτοπορία), οι οποίες αποτελούσαν την 

επονομαζόμενη triplice της ιταλικής αυτόνομης ακροαριστεράς.

Ισχύει ότι ο Μάης του '68 στην περίπτωση της Ιταλίας διήρκεσε μια δεκαετία περισσότερο, χαρίζοντας στην κομμουνιστική εμπειρία κάποιες σπουδαίες 

στιγμές αμφισβήτησης του καπιταλιστικού μοντέλου ζωής. Οι εργοστασιακές επιτροπές και τα αυτόνομα ραδιόφωνα, οι συνελέυσεις των εργατικών 



γειτονιών και το κίνημα των αυτομειώσεων, οι ένοπλες οργανώσεις και το φοιτητικό κίνημα, οι προλεταριακές περίπολοι και οι ιθαγενείς προλετάριοι  

της μητρόπολης αποτέλεσαν κάποιες όψεις εκείνου του “πολύπλοκου μωσαϊκού”. Έτσι χαρακτήρισε κάποια χρόνια αργότερα, την  Autonomia Operaia 

Organizzazione (Οργανωμένη Εργατική Αυτονομία) ένας από τους διώκτες της, ο εισαγγελέας και προσκείμμενος στο ΙΚΚ Pietro Calogero.Δεν αποτελεί 

απλό έργο να κατανοήσει κανείς την ταξική σύνθεση και το πολιτικό έυρος αυτού που ονομάστηκε Area (Χώρος) κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 

'70,  δηλαδή  το  σύνολο  των  οργανώσεων του  ακροαριστερού  χώρου.  Γεωγραφικά  διασκορπισμένος,  ιδεολογικά  πολύμορφος,  χωρίς  κάποιου  είδους 

κεντρική οργάνωση αλλά με πάγια συμμετοχή στους αγώνες και με ένα είδος αυτόνομης εργατικής κουλτούρας που αναπτύχθηκε στο εσωτερικό του, ο  

Area μπολιάστηκε από τις απόψεις του εργατισμού αλλά σαν γνήσιο πολιτικό τέκνο αμφισβήτησε τους γεννητορές του. Να τι έγραφε έναν χρόνο πριν 

αυτοδιαλυθεί με σκοπό να ενσωματωθεί στην Autonomia η Potere Operaio, στα μέσα  του 1972:

Αν δεν οικοδομηθεί το κόμμα της εξέγερσης τότε το μόνο γενικό αποτέλεσμα θα είναι η ήττα του κινήματος. (Παρατίθεται στο Steve Wright, ό.π., σελ. 

171)

Με τους ανέργους να πληθαίνουν, το ζητούμενο της ταξικής ανασύνθεσης άρχισε να τίθεται σε μία νέα βάση. Χωρίς να απομακρύνουν το βλέμμα τους 

από το εργοστάσιο, ως προνομιακό πεδίο της ταξικής πάλης, οι εργατιστές έγκαιρα διέβλεψαν την σπουδαιότητα αυτής της νεόκοπης προλεταριακής  

μάζας που επεδείκνυε μια καθαρόαιμη ταξικη συμπεριφορά. Το επόμενο απόσπασμα προέρχεται από προκύρηξη που κυκλοφόρησε η PO το 1972 και είχε 

τον τίτλο “Οι προλετάριοι και ο ταξικός πόλεμος”:

Η νέα πολιτική σύνθεση της τάξης, η έννοια του προλεταριάτου ω πλειοψηφίας των εργαζομένων, δεν προκύπτει  από την αντικειμενικότητα της  

παραγωγικής διαδικασίας, ούτε μπορεί να γίνει αντιληπτή και να αντιπροσωπευθεί από έναν συγκεκριμένο θεσμό, μια συγκεκριμένη ιδεολογία ή τον  

σχηματισμό μιας ενιαίας άποψης. Σ' αυτό το νέο πεδίο η διαστρωμάτωση, οι διαφορές πολλαπλασιάζονται και παίζουν ενεργό ρόλο. Όχι, η πολιτική  

φυσιογνωμία του εκ νέου ενωμένου προλεταριάτου εκφράζεται μόνο ως αποξένωση, ως πάλη, ως αγώνας ενάντια στο καπιταλιστικό σύστημα, ως  

βούληση καταστροφής και ως κομμουνιστικό πρόγραμμα.

 Με την ανάδυση της φεμινιστικής κριτικής, τον εμπλουτισμό της ταξικής σύνθεσης με νέα υποκείμενα όπως οι άνεργοι του Νότου και οι φοιτητές του 

Βορρά, η αναλυτική κατηγορία του εργάτη-μάζα σταδιακά εισήλθε σε ένα στάδιο κρίσης. Έγραφε ο Della Mea το 1972:

Μια σειρά από απλουστεύσεις που κάποτε μας ήταν χρήσιμες, όπως ο εργάτης-μάζα, έχουν πάψει πλέον να μας εξυπηρετούν. Χρειαζόμαστε κάτι που να  

είναι ταυτόχρονα λιγότερο και περισσότερο από αυτό. Χρειαζόμαστε, απ' τη μία,  μια φιγούρα του προλετάριοιυ οπυ βιώνει την κρίση, που βιώνει την  

καταπιεστική κυκλική φύση της παραγωγής όσο και τις αυξημένες τιμές και τον πληθωρισμό κι απ' την άλλη, μια φιγούρα του προλετάριου που βιώνει  

την εκμετάλλευση καθόλη την διάρκεια της ημέρας.

 Ποια ακριβώς θα ήταν αυτή η φιγούρα δεν θα απαντιόταν πριν την έλευση της θεωριας του  Negri για τον  κοινωνικό εργάτη,  η άφιξη της οποίας 

αμφισβήτησε όλο το περιεχόμενου του εργατισμού.

 Ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ

 Απόρροια της θεωρίας που αναπτύχθηκε στο Crisi dello stato-piano (Κρίση του Κράτους-Σχέδιο), ο τρόπος με τον οποίο ο Νέγκρι αντιλαμβανόταν την 

έννοια του κοινωνικού εργάτη αποτελούσε μια ριζοσπαστική ρήξη στην γενεαλογία των ταξικών φιγούρων που είχε εξετάσει ο ιταλικός εργατισμός. Κατ'  



αρχάς η φιγούρα του κοινωνικού εργάτη δεν ανταποκρίνεται εξ' ολοκλήρου σε ποιοτικές αλλαγές που συνέβησαν στην παραγωγική διαδικασία, με την 

έννοια  που  είχε  η  άμεση υπαγωγή του  εργάτη-μάζα στον  φορντικό  τρόπο παραγωγής.  Επιπλέον  ο  operaio  sociale (κοινωνικός  εργάτης)  δεν  ήταν 

συνδεδεμένος με έναν συγκεκριμένο παραγωγικό κλάδο: αντιπροσώπευε μάλλον ολόκληρο το προλεταριάτο, το υποκείμενο ως αφηρημένη εργασία, το  

οποίο συγκροτείται κατά την διάρκεια όλου του κύκλου της διαδικασίας αξιοποίησης. Ο Νέγκρι επέμενε ότι την περίοδο εκείνη η κοινωνικοποίηση της 

καπιταλιστικής σχέσης δεν είχε κατορθώσει να σπάσει την συνέχεια και την γενίκευση των αγώνων. Αντί να αποτελέσει μια ήττα για την εργατική τάξη,  

η καπιταλιστική αναδιάρθρωση δημιούργησε μια νέα ταξική ανασύνθεση. Προϊόν της ήταν ο κοινωνικός εργάτης.

 Ο Νέγκρι στο Proletari e Stato (Προλετάριοι και Κράτος) ανέπτυξε το θέμα του με έναν πολύ γενικό και αφηρημένο τρόπο. Πέρα από το να διακηρύξει  

την βαθιά κοινωνική φύση αυτής της νέας ταξικής φιγούρας, δεν αναφερόταν σχεδόν καθόλου στις αλλαγές στην φυσιογνωμία του εργάτη-μάζα, οι  

οποίες είχαν οδηγήσει στον σχηματισμό της. Για τον Νέγκρι τα πιο σημαντικά ζητήματα περιστρέφονταν γύρω απ' αυτό που θεωρούσε ότι ήταν το  

“μαζικό επαναστατικό δυναμικό” του κοινωνικού εργάτη και το ξεδίπλωμα μιας διαδικασίας ανασύνθεσης ασυνήθιστου εύρους και έντασης.

 Η νέα θεωρία του Νέγκρι και τα νέα δεδομένα στην προσέγγιση της ταξικής σύνθεσης του ιταλικού προλεταριάτου συνάντησαν αρχικά ένα καχύποπτο 

κοινό. Ο Roberto Battagia γράφοντας το 1981 στο περιοδικό Primo Maggio (Πρώτη Μάη) θα προσάψει στον Νέγκρι ότι 

το νέο υποκείμενο είναι μια κατηγορία που έχει παραχθεί μόνο κατ' αναλογία προς τον εργάτη-μάζα, χωρίς όμως να διαθέτει το βασικό χαρακτηριστικό  

του τελευταίου: την στενή σχέση ανάμεσα στις υλικές συνθήκες της εκμετάλλευσης και τις πολιτικές συμπεριφορές.

ΤΟ ΕΝΟΠΛΟ ΚΟΜΜΑ ΚΑΙ Η ΕΚΡΗΞΗ ΤΟΥ '77

Θα ήταν ανέφικτο να κατανοήσει κανείς την ιστορία του post-68 κινήματος στην Ιταλία δίχως να μελετήσει την ένοπλη ακροαριστερή πάλη. Παρότι το 

ένοπλο κόμμα, έτσι όπως το οραματίστηκαν οι εμπνευστές του, δεν προσιδίαζε απαραίτητα στο μπλοσεβίκικο μοντέλο οργάνωσης, η σημασία του για το 

ζητούμενο της ανασύνθεσης της εργατικής τάξης δεν αμφισβητήθηκε καθόλου και από κανέναν:

Η πρωτοπορία πρέπει να αποδεικνύεται ικανή να ερμηνεύει και να κατευθύνει την μαζική τάση για απαλλοτρίωση ενάντια στην επιχείρηση, ενάντια στον  

δεσποτισμό του εργοστασίου που επιβάλλεται στην τάξη. Η δράση μόνο εκ μέρους της πρωτοπορίας είναι κενή, η δράση μόνο εκ μέρους των μαζικών  

οργανισμών είαι τυφλή. Όμως είναι εξίσου επικίνδυνη η προσπάθεια σύνδεσης των δυό στιγμών σε ενοποιημένες μαζικές πρωτοπορίες. (Τόνι Νέγκρι, Από 

τον εργάτη-μάζα στον κοινωνικό εργάτη, Ελευθεριακή Κουλτούρα 1986)

Μπροστά στις απέλπιδες προσπάθειες των αφεντικών για την διατήρηση της ταξικής τους ηγεμονίας και ενώπιον του εντεινόμενου αστυνομικού και 

κατασταλτικού μηχανισμού του κράτους, τίποτα άλλο πέρα από την λενινιστική θεματική της εξέγερσης δεν θα μπορούσε να αποτελέσει τον γενικό 

προσανατολισμό των ταξικών αγώνων. Σύμφωνα με την Potere Operaio,

Εάν η κρίση της Αυτονομίας μπροστά στην επίθεση των αφεντικών μας κάνει να πιστεύουμε ότι θα υποχωρήσουν οι αυτόνομες συμπεριφορές μέσα στους  

εργατικούς αγώνες, τότε το πρόβλημα της ανατροπής του συσχετισμού δυνάμεων υπέρ της εργατικής τάξης μπορεί να επιλυθεί εξαρχής μόνο μέσω μιας  

επιθετικής στρατηγικής.

Και κάπου αλλού,



Η  εργατική  τάξη  είναι  το  μόνο  υποκείμενο  που  μας  ενδιαφέρει.  Οποιαδήποτε  άλλη  μορφή  υποκειμενισμού  συνιστά  απλώς  μια  προσπάθεια  να  

παραγκωνιστεί η εργατική τάξη. Κατά συνέπεια το ζήτημα της στρατιωτικοποίησης υπάγεται πλήρως στην αναπτυξη του μαζικού αγώνα και πρέπει να  

διευθύνεται, ακόμα και στις τεχνικές πλευρές του, από την παρούσα μορφή του κόμματος.

Η ένοπλη εργατική υποκειμενικότητα τέθηκε στην διαμόρφωση των τάσεων της  Autonomia  αλλά και των ραγδαία μεταβαλλόμενων δεδομένων της 

ιταλικής κοινωνικής πραγματικότητας, αλλά η αφήγησή της απαιτεί πολλές παραπάνω σελίδες. 

 Το 1977 ήταν μια αποφασιστική χρονιά για την ιταλική άκρα αριστερά. Ο κυκλος αγώνων που άνοιξε με την εκδίωξη του ηγέτη της CGIL (τριτοβάθμιος 

συνδικαλιστικός φορέας που πρόσκεται στο ΙΚΚ, κάτι αντίστοιχο με το ΠΑΜΕ με την διαφορά ότι η CGIL μπορούσε να προκηρύξει απεργία), Luciano Lama, 

από  το  Πανεπιστήμιο  του  Μιλάνου  έκλεισε  το  1979  με  την  μιλιταριστική  απομόνωση  ενός  μέρους  του  κινήματος  και  μια  πρωτοφανή  καμπάνια 

καταστολής που οδήγησε 4.000 αυτόνομους στα κελιά των ιταλικών φυλακών στα τέλη του ίδιου έτους. Το νέο υποκείμενο που προέκυψε από το κίνημα 

του '77 αμφισβήτησε το σύνολο της ταξικής και πολιτικής του παράδοσης. Όπως έγραφε ο Bologna:

To   κίνημα του '77 δεν ανέδειξε μόνο  έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο κατανόησης της σχέσης μεταξύ ζωής και πολιτικής, αλλά μια σειρά από 

περιεχόμενα και αξίες που δεν είχαν ποτέ ως τότε συμπεριληφθεί στην πολιτική ατζέντα. Για αυτόν τον λόγο, μολονότι φαινομενικά άφησε πίσω του ένα 

κενό,  μολονότι  φαινομενικά αποκάλυψε  μόνο την κρίση της μορφής-κόμμα,  το 1977 θα πρέπει  να θεωρείται μία από τις  σημαντικότερες στιγμές  

προεικόνισης των μορφών και των περιεχομένων της πολιτικής και κοινωνικής ζωής που εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια. Μετά το 1977 δεν υπάρχει 

γυρισμός παρά τα λάθη που έγιναν και για τα οποία πολλοί εξακολουθούν να πληρώνουν με φρικτό τρόπο. Το 1977 ήταν μια χρονιά κατά την οποία ο  

πλούτος και η πολυπλοκότητα των ζητημάτων ήταν τέτοια που δεν στάθηκε δυνατό να βρεθεί η πολιτική μορφή που θα ήταν ικανή να τα συμπεριλάβει 

και να τα οργανώσει όλα με επαρκή τρόπο. (Sergio Bologna, Composizione di classe e systema politico, παρατίθεται στο Steve Wright, ό.π., σελ. 236)

Αυτό το νέο υποκείμενο που αντλούσε την φυσιογνωμία του από την αποκλεισμένη φιγούρα του νεολαίου μητροπολιτάνου θα αναλυθεί με επιμέλεια στο  

έργο του Μπολόνια “Η φυλή των τυφλοπόντικων”. Εκεί ο Μπολόνια υποστηρίζει ότι εν τέλει η συμπεριφορά των νέων υποκειμένων δεν πήγαζε από μια  

υλική  θέση  έξω  από  τον  κόσμο  της  παραγωγής.  Αντιθέτως,  η  νέα  αυτή  ταξική  υποκειμενικότητα  συγκροτήθηκε  γύρω  από  την  επισφάλεια,  την 

περιστασιακή εργασία, την ανάπτυξη των μικρών εργοστασίων και κυρίως την διόγκωση του τομέα των υπηρεσιών. Υπό αυτές τις συνθήκες, ένας νέος  

ορισμός της παραγωγικής εργασίας εμφανιζόταν δειλά στο προσκήνιο και αναγνώριζε τον κεντρικό ρόλο που κατέχει στην γενικότερη αναπαραγωγή του  

κεφαλαίου η εργατική δύναμη που “μισθώνεται” από το κεφάλαιο και βρίσκεται υπό την άμεση προσταγή του με κοινωνικούς όρους. Σύμφωνα με τον  

Bologna:

...η οργάνωση οφείλει να κρίνει συνέχεια τον εαυτό της σε σχέση με την σύνθεση της τάξης.. (Παρατίθεται στο Αutonomia, ό.π.,)

Η κατάρρευση του εργατισμού στα τέλη της δεκαετίας του '70, όπως το διατυπώνει ο Steve Wright αποτέλεσε μεν το τέλος μιας ισχυρής τάσης του 

επαναστατικού κινήματος στην Ιταλία, αλλά σίγουρα δεν καταδίκασε στην λήθη τα θεωρητικά του εργαλεία. Το αντίθετο: η θεωρητική ανάλυση και η  

πολιτική δράση του operaismo αποτέλεσε αφετηρία, έμπνευση και πολιτικό διακύβευμα για τους αγώνες του χθες αλλά και του σήμερα. Αποτέλεσε τον  

τοίχο στον οποίο κάποιοι από μας βάλαμε πλάτη στην συναρπαστική -ομολογουμένως- προσπάθειά μας, αρχικά, να κατανοήσουμε και,  κατόπιν,  να  

καταστρέψουμε αυτόν τον κόσμο και τους τυρράνους του.


