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Στις δεκαετίες ’60 και ’70 η Ιταλία υπήρξε το πλέον ενδιαφέρον και πλούσιο πολιτικό 
και πολιτισµικό εργαστήρι στην Ευρώπη. Πλούσιο, δηλαδή, σε κοινωνικές σχέσεις – 
και ενδιαφέρον κυρίως για τη σύντηξη που πραγµατοποιήθηκε εκεί, τη γόνιµη ένωση 
του πολιτικού µε το πολιτισµικό. Για το ξεπέρασµα, δηλαδή, του διαχωρισµού 
ανάµεσα στο πολιτικό και το προσωπικό, του διαχωρισµού ανάµεσα στην καθηµερινή 
ζωή και την πολιτική δραστηριότητα. Με άλλα λόγια, για το πέρασµα από το 
πολιτικό αίτηµα «Να αλλάξουµε τον κόσµο» στο ποιητικό αίτηµα «Να αλλάξουµε τη 
ζωή». 
 
Ήταν αυτό που ονοµάστηκε «κίνηµα της αυτονοµίας» ή «κίνηµα του ’77», αφού τη 
χρονιά εκείνη κορυφώθηκε. Και είναι σωστό να πούµε ότι ήταν ένας «Μάης» που 
κράτησε µια δεκαετία – από το ’68 µέχρι το ’77. 
 
Όλο αυτό το κίνηµα δεν ήρθε φυσικά από το πουθενά. Αποτέλεσε συνέχεια –αλλά και 
διεύρυνση, εµπλουτισµό– των µεγάλων, εργατικών κυρίως, αγώνων της δεκαετίας 
του ’60. Πράγµατι, ολόκληρη η δεκαετία του ’60 στην Ιταλία χαρακτηρίζεται από 
έντονους και µαζικούς αγώνες στα εργοστάσια. Κεντρικό υποκείµενο αυτών των 
αγώνων, και συγχρόνως κεντρικό υποκείµενο της καπιταλιστικής παραγωγής, είναι ο 
λεγόµενος εργάτης-µάζα: ο τεϋλοροποιηµένος εργάτης της αλυσίδας παραγωγής στα 
µεγάλα εργοστάσια. 
 
Χαρακτηριστικό των αγώνων είναι η µεγάλη τους δυναµική και το γεγονός ότι 
οργανώνονται έξω από τα δεδοµένα συνδικαλιστικά πλαίσια, έξω από τον έλεγχο των 
επίσηµων συνδικάτων. Εδώ, χρειάζεται να πούµε ότι όλη αυτή την περίοδο 
δραστηριοποιείται στα εργοστάσια ένας αστερισµός οργανώσεων της άκρας 
αριστεράς, µεταξύ των οποίων και η Potere Operaio στην ίδρυση της οποίας 
συµµετείχε και ο Ν.Β. στις αρχές της δεκαετίας του ’60. Οι οργανώσεις αυτές, 
παράλληλα µε την άνοδο των αγώνων, επεξεργάζονται µια σειρά θεωρητικών 
εργαλείων και αναλύσεων, που έγινε γνωστή µε το όνοµα «εργατισµός». Χρειάζεται 
ακόµα να έχουµε υπ’ όψη µας ότι στα επίσηµα συνδικάτα είναι ισχυρή η παρουσία 
του ιταλικού ΚΚ. Την περίοδο εκείνη, το ΚΚ είχε ιδιαίτερη δύναµη, µε ποσοστά στις 
εκλογές που έφταναν το 30-35%. ∆ιέθετε ακόµη την αίγλη του αντιφασιστικού 
αγώνα, αλλά συγχρόνως ήταν πλήρως ενσωµατωµένο στους θεσµούς, απόλυτα πιστό 
στην αστική νοµιµότητα και, προφανώς, αντίθετο σε αγώνες που ξέφευγαν από τον 
έλεγχό του. 
 
Οι αγώνες, λοιπόν, γίνονται κόντρα στη θέληση των συνδικάτων και των κοµµάτων. 
Ξεπηδούν σε όλα τα µεγάλα εργοστάσια, είναι εξαιρετικά δυναµικοί και συχνά 
καταλήγουν σε συγκρούσεις µε την αστυνοµία – µέχρι και σε ολοήµερες οδοµαχίες, 
στην κορύφωσή τους, το θερµό φθινόπωρο του ’69. Είναι εδώ, από τα κάτω, από τη 
βάση, που γεννήθηκε η αυτονοµία. Αυτονοµία από τις επιταγές του κεφαλαίου, αλλά 
και από τον έλεγχο των κοµµάτων και των συνδικάτων. 
 
Σ’ αυτή την περίοδο είναι που αναφέρεται το µυθιστόρηµα του Ν.Β. «Τα θέλουµε 
όλα», το πρώτο που εκδόθηκε στα ελληνικά, το 1979, και είναι σήµερα δυστυχώς 
εξαντληµένο. «Το µυθιστόρηµα παρακολουθεί την πορεία ενός νεαρού, ο οποίος 
µεταναστεύει από το Νότο της Ιταλίας στο Βορρά για να εργαστεί. Ύστερα από µια 
σειρά ευκαιριακών απασχολήσεων, προσλαµβάνεται στο εργοστάσιο της FIAT στο 
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Τορίνο. Η εµπειρία της εργασίας στο εργοστάσιο τον οδηγεί να αντιληφθεί ότι η 
συλλογική πάλη αποτελεί τον µοναδικό τρόπο διαφυγής από τη συνθήκη της 
µισθωτής εργασίας. [...] Το µυθιστόρηµα [ως προς τη µέθοδο γραφής του] βασίζεται 
στην προφορική αφήγηση ενός νεαρού προλετάριου, του Αλφόνσο Νατέλα, την 
οποία ο Μπαλεστρίνι µαγνητοφώνησε, κατέγραψε και ξανάγραψε, προσθέτοντας 
αποσπάσµατα από ντοκουµέντα και προκηρύξεις των αυτόνοµων συνελεύσεων των 
εργατών της FIAT, καθώς και από άρθρα εφηµερίδων της άκρας αριστεράς που 
αναφέρονταν στις εργατικές κινητοποιήσεις [του] 19691 [– µέθοδο που όπως θα 
δούµε στη συνέχεια ο Β. ακολούθησε και στους «Αόρατους»].» 
 
Ποια είναι η απάντηση του κράτους και του κεφαλαίου σ’ αυτή την ένταση των 
αγώνων; Το κεφάλαιο αναδιαρθρώνει την παραγωγή, “σπάει” τις µεγάλες 
επιχειρήσεις σε µικρότερες µονάδες, εισάγει νέες τεχνολογίες και αυτοµατισµούς. 
Αποκεντρώνει, δηλαδή, την παραγωγή και εντείνει το φαινόµενο της µαύρης, 
ανασφάλιστης εργασίας, µε στόχο τον κατακερµατισµό και την αποδυνάµωση των 
αγωνιζόµενων υποκειµένων. Σ’ αυτή του την προσπάθεια ενάντια στις εργατικές 
κατακτήσεις των προηγούµενων χρόνων, βρίσκει συχνά συµµάχους του το ΚΚ και τα 
επίσηµα συνδικάτα. 
 
Το κράτος, από τη µεριά του, εξαπολύει αυτό που ονοµάστηκε «στρατηγική της 
έντασης». Σήµερα πια έχει και επισήµως αποδειχτεί ότι ήταν οι ιταλικές µυστικές 
υπηρεσίες, σε συνεργασία µε φασιστικά στοιχεία, που έβαλαν τις βόµβες στην πιάτσα 
Φοντάνα του Μιλάνου, βόµβες που σκότωσαν ανύποπτους περαστικούς. Η 
αστυνοµία έσπευσε αµέσως να κατηγορήσει ως αυτουργό τον αναρχικό Πιέτρο 
Βαλπρέντα, ο οποίος έµεινε προφυλακισµένος 4 χρόνια µέχρι να αποδειχτεί η 
αθωότητά του. Κατά τη διάρκεια των ανακρίσεων για την ίδια υπόθεση, 
εκπαραθυρώθηκε από τα γραφεία της αστυνοµίας, δηλαδή δολοφονήθηκε, ένας άλλος 
αναρχικός, ο Τζουζέπε Πινέλλι. Όλη αυτή η ιστορία έµεινε στη συλλογική µνήµη ως 
«σφαγές του κράτους». 
 
Την ίδια περίοδο, αρχές της δεκαετίας του ’70, κυκλοφορούσαν έντονες φήµες για 
επικείµενο φασιστικό πραξικόπηµα. (∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι η εποχή ήταν 
διαφορετική, µεσούντος του Ψυχρού Πολέµου, και ότι υπήρχαν ήδη δικτατορικά 
καθεστώτα στις γύρω χώρες – στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία. 
Εξάλλου, οι φήµες δεν ήταν τελείως ανυπόστατες: Έγινε γνωστή τουλάχιστον µία 
απόπειρα πραξικοπήµατος, τον ∆εκέµβριο του 1970, που οργάνωσε ένας πρώην 
στρατιωτικός διοικητής της εφήµερης µουσολινικής δηµοκρατίας του Σαλό, σε 
συνεργασία µε µονάδες αλεξιπτωτιστών και αγροφυλάκων, καθώς και µε 
νεοφασιστικές οργανώσεις. Κι ακόµη, βλέποντας στη συνέχεια πόσο αδίστακτο 
υπήρξε το ιταλικό κράτος στην εφαρµογή της καταστολής, µπορούµε να σκεφτούµε 
µε βεβαιότητα ότι τέτοια σχέδια πράγµατι καταστρώνονταν. Απλώς, αντί για το 
πραξικόπηµα προτίµησαν την εφαρµογή µιας “νοµιµότητας” έκτακτης ανάγκης.) 
 
Έτσι, η οργάνωση ένοπλης αντίστασης στην περίπτωση πραξικοπήµατος είναι κάτι 
που απασχολεί έντονα αυτή την περίοδο τους πολιτικούς σχηµατισµούς του 
κινήµατος. Εξάλλου, οι συγκρούσεις µε φασίστες βρίσκονταν στην ηµερήσια 
διάταξη, και διάφορες οργανώσεις της άκρας αριστεράς είχαν οµάδες αυτοάµυνας για 

                                                 
1 Από την Εισαγωγή του Αχιλλέα Καλαµάρα στο Νάννι Μπαλεστρίνι, Οι Αόρατοι, Βιβλιοπέλαγος, 
Αθήνα 2005. 

 3



την περιφρούρηση των εκδηλώσεών τους, των οποίων τα µέλη συχνά ήταν 
οπλισµένα. 
 
Σ’ αυτή την περίοδο αναφέρεται το δεύτερο βιβλίο του Β. που εκδόθηκε στα 
ελληνικά, ο «Εκδότης». (Στα ιταλικά εκδόθηκε το 1989, µετά δηλαδή τους 
«Αόρατους», αλλά στα ελληνικά, µάλλον κατά τύχη, αποκαταστάθηκε η “σωστή” 
χρονολογικά σειρά των βιβλίων.) 
 
Ο «Εκδότης» αφορά την ιστορία του εκδότη Τζιαντζιάκοµο Φελτρινέλλι, γόνου 
µεγαλοαστικής οικογένειας και δηµιουργού του µεγάλου οµώνυµου εκδοτικού οίκου, 
ο οποίος σκοτώθηκε από την πρόωρη έκρηξη µιας βόµβας που τοποθετούσε σε έναν 
πυλώνα υψηλής τάσης στα περίχωρα του Μιλάνου. Ο Φελτρινέλλι είχε ιδρύσει µια 
παράνοµη οργάνωση της άκρας αριστεράς, τις Οµάδες Αντάρτικης ∆ράσης, έχοντας 
σαν πρότυπο τις παλιές παρτιζάνικες οµάδες που έδρασαν ενάντια στο φασισµό. 
Σκοπός του ήταν να οργανώσει τη λαϊκή αντίσταση στο επικείµενο φασιστικό 
πραξικόπηµα, και ήταν επηρεασµένος από τη θεωρία του Τσε Γκεβάρα για τις 
αντάρτικες «εστίες» (τα φόκο) που αναπτύσσονται σε αγροτικές περιοχές. (Εξάλλου, 
ο Φελτρινέλλι ήταν αυτός που εξασφάλισε τα δικαιώµατα και κυκλοφόρησε 
παγκόσµια την πασίγνωστη πλέον σήµερα φωτογραφία του Τσε, για να στολίσει 
έκτοτε δωµάτια, να γίνει πλακάτ σε διαδηλώσεις, και στη συνέχεια να 
χρησιµοποιηθεί σχεδόν για τα πάντα. Το 1972, όµως, ήταν κάπως διαφορετικά.) 
 
Στον «Εκδότη» ο Β., όπως είχε κάνει και στους «Αόρατους» που θα δούµε στη 
συνέχεια, έχει καταργήσει τελείως τη στίξη και δοµεί το κείµενο σε παραγράφους 
σαν στροφές ενός εκτεταµένου επικού ποιήµατος. Χρησιµοποιεί υλικό από 
εφηµερίδες της εποχής, αφήνει να ακούγονται ποικίλες φωνές, συγχέει το χρόνο και 
τις αποστάσεις, το γεγονός και την αναπαράστασή του. Προσπαθεί να δει το πρόσωπο 
του εκδότη, αυτόν τον «άβολο άνθρωπο», όπως λέει, να κατανοήσει τη σηµασία της 
ζωής και του θανάτου του, το νόηµα που είχαν όλα αυτά γι’ αυτούς που επέζησαν της 
ιστορίας, όσα σήµαινε εκείνη η εποχή κι όσα σηµαίνει τη στιγµή της γραφής, το 
1989, 17 χρόνια µετά. 
 
Αλλά, για τις ανάγκες αυτής της εισαγωγής, χρειάζεται να επιστρέψουµε κάπου εκεί 
στα µέσα της δεκαετίας του ’70. Είναι η εποχή που εµφανίζονται οι αόρατοι – όχι το 
βιβλίο, οι άλλοι. 
 
Η καπιταλιστική αναδιάρθρωση της παραγωγής συνεχίζεται, σε συνδυασµό µε µια 
γενικευµένη καταστολή. Γενικευµένη, δηλαδή παντού: στους δρόµους, στα 
εργοστάσια όπου γίνονται χιλιάδες απολύσεις, στις πλατείες όπου καθόλου τυχαία 
κάνει την εµφάνισή της η ηρωίνη, που θα αποτελέσει στη συνέχεια πραγµατική 
πληγή για το κίνηµα. Το κεφάλαιο, παρά το ότι έχει δεχτεί σηµαντικά πλήγµατα από 
τους αγώνες της προηγούµενης περιόδου, κινείται επιθετικά. Στοχεύει πλέον στην 
κατάκτηση όλων των χώρων και των χρόνων, όχι µόνο στον έλεγχο της παραγωγής, 
αλλά και στη σκοπούµενη παραγωγή γλωσσών, συµπεριφορών, στη συνολική 
παραγωγή του ανθρώπου ως ανθρώπου του κεφαλαίου: στην πλήρη αποικιοποίηση 
της ζωής. Έχει, σ’ αυτό, σηµαντικούς συµµάχους: το ΚΚ, που έχει ήδη εξαγγείλει τη 
στρατηγική του «ιστορικού συµβιβασµού» και αυτοπροτείνεται ως κυβερνητικός 
εταίρος και συνδιαχειριστής της κρίσης. 
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Το κίνηµα, από τη µεριά του, διαθέτοντας ήδη πλούσια εµπειρία και ισχυρές 
θεωρητικές βάσεις, αναγνωρίζει ότι κλείνει πλέον ο κύκλος των αγώνων του εργάτη-
µάζα και της κεντρικότητάς του. Βλέπει την ανάδυση ενός νέου υποκειµένου, που θα 
τον ονοµάσει «κοινωνικό εργάτη», σε αντιστοιχία µε το «κοινωνικό εργοστάσιο», µε 
το ότι ολόκληρη η κοινωνία τείνει να οργανωθεί σαν εργοστάσιο, ότι η καπιταλιστική 
προσταγή τείνει να καθορίσει και να υποτάξει όλες τις σφαίρες της ανθρώπινης 
ζωής.. Το νέο αυτό υποκείµενο δεν είναι µια απλή θεωρητική κατασκευή. Είναι 
παρόν στους δρόµους και τους τόπους εργασίας, πλούσιο σε εµπειρίες αγώνων, 
δηλαδή πλούσιο σε κοινωνικές σχέσεις, πλούσιο σε επιθυµίες και υποκειµενικότητα 
και καθόλου διατεθειµένο να την υποστείλει ή να την περιορίσει στα παλιά µοντέλα 
πολιτικής στράτευσης. Θέλει να µιλάει σε πρώτο πρόσωπο, να εκφράζει 
συναισθηµατικές ανάγκες και αναζητήσεις, θέλει την πραγµάτωση χώρων ευτυχίας 
και επικοινωνίας εδώ και τώρα, θέλει να αλλάξει τη ζωή. ∆ιαβάζουµε σε ένα κείµενο 
των Κύκλων του Νεανικού Προλεταριάτου στο Μιλάνο: 
 
«Έπεσε το τείχος του φόβου να µιλάµε δηµοσίως για µας τους ίδιους, για την ιστορία 
µας και για τις προσωπικές µας ανάγκες. ∆εν µιλούσαµε πλέον για τους άλλους, αλλά 
για µας τους ίδιους, ξεκινώντας από µας τους ίδιους. Η άρνηση της µισθωτής 
εργασίας είναι πανταχού παρούσα, αλλά όχι ως συνδικαλιστική πλατφόρµα που 
πρέπει να προωθηθεί: όχι ως εργατική δύναµη, αλλά ως ανθρώπινη ύπαρξη. Η 
δηµιουργική συζήτηση είναι µια στιγµή αληθινής γνωριµίας, σύγκρουσης, 
αυτοσυνείδησης, αναζήτησης των νέων οργάνων του αγώνα και της 
απελευθέρωσης.»2

 
Η ανάδυση του νέου αυτού υποκειµένου θα θέσει σε κρίση τους πολιτικούς 
σχηµατισµούς του κινήµατος – µια κρίση, κατά τη γνώµη µου, ιδιαίτερα γόνιµη. Η 
αρχή έγινε µε τη δηµιουργία, στο εσωτερικό των οργανώσεων, φεµινιστικών οµάδων, 
οι οποίες σύντοµα αυτονοµήθηκαν και ήταν οι πρώτες που αναγνώρισαν ότι «το 
προσωπικό είναι πολιτικό», ότι δεν µπορούµε να µιλάµε για την ιεραρχία και την 
εκµετάλλευση στο εργοστάσιο όταν τις αναπαράγουµε στο εσωτερικό µας. Γράφει ο 
Β. στον «Εκδότη» και µάλιστα από απόσταση αρκετών χρόνων: 
 
«η διαδικασία αυτή κατατρόπωσε επιβλήθηκε µετέβαλε τους ανθρώπους τον τρόπο 
ζωής σκέψης έρωτα τις επιθυµίες και τη συµπεριφορά κι αυτό κυρίως χάρη στο 
φεµινισµό [...] µετέβαλε ακόµα και τις λέξεις και τον τρόπο αφήγησης µιας ιστορίας 
κι αυτό είναι µια µεταλλαγή χωρίς επιστροφή»3

 
Όλη αυτή η διαδικασία περιλάµβανε προφανώς ρήξεις και συγκρούσεις, αλλά 
συγχρόνως απελευθέρωσε µια τεράστια δυναµική. Οι περισσότερες παλιές 
οργανώσεις θα αυτοδιαλυθούν µέσα στο κίνηµα, κι αυτό θα γίνει ένας τόπος 
σύνθεσης δύο βασικών ρευµάτων: των νέων, που από το «προσωπικό» φτάνουν στο 
«πολιτικό», και των παλιών, των «πολιτικών», που ξαναανακαλύπτουν το 
«προσωπικό» και αρχίζουν να οργανώνονται µε βάση τις ίδιες τους τις ανάγκες. 
 
Το κίνηµα της αυτονοµίας θα εξαπλωθεί πλέον σε όλους τους κοινωνικούς χώρους, 
θα συνδυάσει την άρνηση της εργασίας µε την άρνηση όλων των θεσµών της αστικής 
κοινωνίας, θα καταλάβει εκατοντάδες σπίτια για να στεγάσει αυτή τη νέα 
                                                 
2 Από το Primo Moroni, Αυτοδιευθυνόµενα κοινωνικά κέντρα, µτφ. Π. Καλαµαράς – Μ. Λογοθέτη, 
Αγριόγατα, Αθήνα 1999. 
3 Ν.Β., Ο Εκδότης, µτφ. Ε. Καλλιφατίδη, Γνώση, Αθήνα 1991. 
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κοινωνικότητα, θα εκφραστεί µέσα από την αντικουλτούρα, µέσα από εκατοντάδες 
έντυπα και ραδιοφωνικούς σταθµούς, θα οργανώσει εκτεταµένες απαλλοτριώσεις και 
επανοικειοποιήσεις σε σουπερµάρκετ, µέσα µεταφοράς, συναυλίες, κινηµατογράφους 
– τη λεγόµενη αυτοµείωση. Λέει κάπου ο Νέγκρι: 
 
«Στο Μιλάνο [...] υπήρχαν γειτονιές που είχαν “απελευθερωθεί” και δεν πλήρωναν 
φόρους ούτε µεταφορές ούτε ενοίκια. [...] Ήταν γειτονιές αυτοδιαχειριζόµενες, όπου 
δοκιµαζόταν πειραµατικά µια άλλη οργάνωση, µια οργάνωση της εντυπωσιακής 
χαράς. Αν η αστυνοµία έµπαινε σ’ αυτή τη γειτονιά, την απέκρουαν αµέσως. Όλα τα 
ελεύθερα σπίτια είχαν καταληφθεί [...] Η ζωή εκεί ήταν απίστευτη, δεν µπορείτε να 
φανταστείτε.»4

 
∆εν υπήρχε βέβαια µονάχα όλη αυτή η δηµιουργική έκρηξη. Είχαν και τον παλιό 
κόσµο να καταστρέψουν – και ως προς αυτό, ως προς τις απαιτούµενες τακτικές, οι 
διαφωνίες και οι συγκρούσεις ήταν έντονες. Το αυτόνοµο κίνηµα δεν ήταν ένας 
ενιαίος µονολιθικός οργανισµός, κι από την άλλη είχε να αντιµετωπίσει ένα κράτος 
που σκλήραινε συνεχώς τη στάση του, που κατέβασε τα τεθωρακισµένα στη 
Μπολόνια τις µέρες των διαδηλώσεων του ’77, που –µπορούµε να το πούµε µε 
σιγουριά εκ των υστέρων– έσπρωχνε τον κόσµο στην ένοπλη αναµέτρηση. 
 
Ένοπλες οργανώσεις υπήρχαν βέβαια από τις αρχές του ’70, όµως την περίοδο γύρω 
στο ’77 µαζικοποιούνται µε ανθρώπους του κινήµατος που δεν αρκούνται πλέον στη 
µαζική παραβατικότητά του, και οι οποίοι ουσιαστικά το εγκαταλείπουν και κάνουν 
το άλµα προς την παρανοµία. Η συνέχεια είναι ίσως γνωστή. Με πρόσχηµα τη δράση 
των ένοπλων οργανώσεων, και υπό τον καταιγισµό όλων των µίντια, όπου 
πρωτοστατεί το ΚΚ εξαπολύοντας λυσσαλέες ύβρεις κατά του κινήµατος, θα 
ξεσπάσει µια τροµερή καταστολή. Κατασκευάζονται νοµικά τερατουργήµατα, 
γίνονται 60.000 συλλήψεις µέσα σε 4 περίπου χρόνια, πάνω από 10.000 πολιτικοί 
κρατούµενοι, χιλιάδες χρόνια συνολικής φυλάκισης, έντυπα, σταθµοί και κοινωνικά 
κέντρα κλείνουν µε τη βία. Το κράτος, µε τη συναίνεση και την οµοθυµία όλων των 
κοινοβουλευτικών κοµµάτων, θα τσακίσει µια ολόκληρη γενιά, τα καλύτερα παιδιά 
της, έναν τεράστιο κοινωνικό πλούτο. Και για χρόνια θα επικρατήσει σιγή 
νεκροταφείου. 
 
Ο Β. που από το 1973 συµµετέχει στο πολιτικό κίνηµα της Εργατικής Αυτονοµίας 
(στη λεγόµενη «δηµιουργική» του τάση) θα βρεθεί το 1979 να διώκεται ως «ένας εκ 
των ηγετών της Αυτονοµίας», µε ένα δικαστικό κατασκεύασµα σύµφωνα µε το οποίο 
ένοπλοι και µαζικό κίνηµα ήταν κοµµάτια της ίδιας «µυστικής» οργάνωσης που 
καθοδηγούσε όλο αυτό το τεράστιο και διαφορετικό πλήθος εξεγερµένων. Για να 
αποφύγει τη σύλληψη θα διαφύγει στη Γαλλία, όπου θα ζήσει αρκετά χρόνια. Το 
1984 η δίωξη εναντίον του θα παύσει «λόγω ελλείψεως αποδεικτικών στοιχείων». 
 
Σ’ όλη αυτή την περίοδο, περίπου από το 1975 µέχρι το 1980, αναφέρονται οι 
«Αόρατοι». Το βιβλίο εκδόθηκε στην Ιταλία το 1987, σπάζοντας ουσιαστικά τη 
σιωπή γύρω από το κίνηµα και την ποινικοποίησή του. Σε ένα κείµενο δίχως σηµεία 
στίξης, και δοµηµένο σε κεφάλαια που αποτελούνται από παραγράφους-στροφές, ο 
αφηγητής θα πηγαίνει συνεχώς πίσω-µπρος στο χρόνο, από τις γεµάτες ελπίδα 

                                                 
4 Τόνι Νέγκρι, Η ζωή µου – από το Άλφα ως το Ωµέγα, µτφ. Μ. Κουνέζη, Μεταίχµιο, Αθήνα 2002. 
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συλλογικές εµπειρίες του κινήµατος στην πικρή απογοήτευση της φυλακής και στην 
απίστευτη βία της καταστολής της εξέγερσης των κρατουµένων. 
 
«Το βιβλίο βασίστηκε στην αληθινή ιστορία ενός νεαρού αυτόνοµου, του Σέρτζιο 
Μπιάνκι, τον οποίο ο Μπαλεστρίνι συνάντησε στη Γαλλία. Η αφήγησή του 
µεταφέρθηκε αυτούσια στο βιβλίο – µε εξαίρεση την προσθήκη κάποιων, αληθινών 
πάντα, περιστατικών που διηγήθηκαν στον Μπαλεστρίνι άλλοι εξόριστοι. Το υλικό 
που επεξεργάστηκε για τη συγγραφή του βιβλίου προερχόταν από τη 
µαγνητοφωνηµένη αφήγηση του Μπιάνκι –όπως συνέβη και στην περίπτωση του Τα 
θέλουµε όλα– και το µεγαλύτερο µέρος του από ένα κείµενο περίπου δέκα χιλιάδων 
δακτυλογραφηµένων σελίδων τις οποίες έγραψε ο ίδιος ο Μπιάνκι σύµφωνα µε 
κριτήρια που καθορίστηκαν από κοινού µε τον Μπαλεστρίνι: Το κείµενο θα έπρεπε 
να περιέχει την αφήγηση γεγονότων µέσα από εικόνες, χωρίς να δίνεται βάρος στην 
ψυχολογία του ήρωα, χωρίς να προσέχει για λάθη, µε µια γραφή όσο το δυνατόν 
περισσότερο ελεύθερη [...] Ο Μπαλεστρίνι στην τελική φάση της συγγραφής του 
µυθιστορήµατος θα επέµβει σε αυτό το αυτοβιογραφικό υλικό, προσπαθώντας να 
τυποποιήσει τον ήρωά του, να τον καταστήσει όσο το δυνατόν περισσότερο 
χαρακτηριστικό της οµάδας που θέλει να παρουσιάσει, ικανό να αντιπροσωπεύσει 
ένα συλλογικό υποκείµενο αποτελούµενο από όλα τα άτοµα εκείνης της γενιάς τα 
οποία ακολούθησαν µια πορεία παρόµοια µε εκείνη του ήρωά του.»5

 
(Εδώ, µια µικρή παρένθεση για την ιστορία της αυτονοµίας στην Ελλάδα. Στα τέλη 
της δεκαετίας του ’70, η αυτονοµία ήταν η µαγική λέξη που επιτάχυνε την 
αποσύνθεση των µαζικών εκείνη την εποχή αριστερών και ακροαριστερών 
οργανώσεων – πλην του ΚΚΕ, που δέχτηκε µεν πλήγµατα, αλλά είχε ισχυρά 
ερείσµατα σταλινισµού και παράδοσης ώστε να αντιπαρέλθει τα καινά δαιµόνια. 
 
Αυτονοµία σήµαινε την αποτίναξη του µοντέλου των ιεραρχικών οργανώσεων, µε τα 
Πολιτικά Γραφεία και τις καθοδηγήσεις τους. Σήµαινε, συγχρόνως, την εισβολή όλων 
των ζητηµάτων της καθηµερινής ζωής, που έµεναν καταπιεσµένα τόσο από τον 
κοινωνικό συντηρητισµό όσο και από τον συντηρητισµό των αριστερών οργανώσεων. 
Ζητήµατα όπως αυτά της σεξουαλικής απελευθέρωσης, του φεµινιστικού και 
οµοφυλοφιλικού κινήµατος, της άρνησης των ρόλων και των ειδικεύσεων, της 
αµφισβήτησης του σχολείου και της ουδετερότητας της επιστήµης βγήκαν τότε µε 
ορµή στην επιφάνεια, σαν ένα ξέσπασµα που περίµενε καιρό για να εκδηλωθεί. Κι 
όλο αυτό φαινόταν να έχει τη δική του κουλτούρα –ή αντικουλτούρα–, τις δικές του 
ροκ και πανκ µουσικές, τη δική του ποίηση. Μπορεί κανείς να αναγνωρίσει αυτό το 
ξέσπασµα –εν µέρει προσωπικό, αλλά που τεµνόταν µε τους αγώνες, τα πάθη και τις 
πληγές πολλών ανθρώπων– στο ποιητικό έργο της Κατερίνας Γώγου. 
 
Η αυτονοµία στην Ελλάδα ήταν το σύνθηµα που διέλυσε τις παλιές οργανώσεις. ∆εν 
ήταν ακριβώς κίνηµα, δεν είχε τις ισχυρές εργατικές ρίζες που είχε στην Ιταλία. ∆εν 
έλειπαν βεβαίως εργατικές πρωτοβουλίες ή οµάδες µε εργατίστικο προσανατολισµό, 
αλλά όλη αυτή η υπόθεση αφορούσε κυρίως κόσµο φοιτητικό και νεολαιίστικο – και 
προφανώς κόσµο πολιτικοποιηµένο. Η κίνηση αυτή, πριν προλάβει να συνταχτεί, 
σκόρπισε – όχι τόσο χτυπηµένη από την καταστολή, που κι αυτή υπήρξε, 
παραδειγµατική και µικρής έκτασης σε σύγκριση µε την Ιταλία. Σκόρπισε από τη 

                                                 
5 Από την Εισαγωγή του Αχιλλέα Καλαµάρα, ό.π. 
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συντονισµένη επέλαση της σοσιαλδηµοκρατίας και της ηρωίνης. Κι από τις µικρές 
και µεγάλες ελλείψεις µας. 
 
Πρόλαβε ωστόσο να ξεχερσώσει ένα ολόκληρο πεδίο, να καθαρίσει το χώρο από την 
αναπαραγωγή της ιεραρχίας και του συντηρητισµού. Και τίποτε πια δεν θα ’ταν όπως 
πριν. Είναι εδώ, κατά τη γνώµη µου, που θα βρει χώρο να ριζώσει στη συνέχεια το 
αντιεξουσιαστικό κίνηµα. Και µ’ αυτή την έννοια, η αυτονοµία ανήκει όντως στην 
παράδοσή µας. Κλείνει η παρένθεση.) 
 
Το τι σηµαίνει για µας σήµερα το κίνηµα της αυτονοµίας είναι κάτι που µένει να 
συζητήσουµε. Ο Β. µε το έργο του προσφέρει οπωσδήποτε πλούσιο υλικό γι’ αυτή τη 
συζήτηση. Όµως η λογοτεχνία πηγαίνει σίγουρα παραπέρα. Κρατάω τον τρόπο µε τον 
οποίο κλείνουν τα τρία βιβλία. Τελειώνουν µες στο κόκκινο. Και είναι το ίδιο 
κόκκινο του αγώνα και του πάθους, και είναι µαζί τόσο διαφορετικό. Στο «Τα 
θέλουµε όλα» είναι το κόκκινο µιας αυγής που ξηµερώνει µετά από µια µέρα και µια 
νύχτα εξέγερσης. Στον «Εκδότη» είναι το εκτυφλωτικό κόκκινο µιας έκρηξης που 
φέρνει το θάνατο. Και στους «Αόρατους» είναι το κόκκινο µιας δάδας που βγαίνει 
απ’ το παράθυρο της φυλακής και που δεν υπάρχει ούτε ένα βλέµµα να την δει. 
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