Η παρούσα έκδοση τυπώθηκε σε 2000 αντίτυπα στην πόλη της Θεσσαλονίκης τον Νοέµβρη του 2005 µε αφορµή την παρουσίαση του βιβλίου «οι αόρατοι» από τον Nanni Balestrini στην κατάληψη Φάµπρικα Υφανέτ. Ευχαριστούµε θερµά τον Γιάννη και τον Σωκράτη για την
πολύτιµη συνεισφορά τους.
Η φωτογραφία στο εξώφυλλο τραβήχτηκε στα υπόγεια τούνελ του κατειληµµένου κοινωνικού κέντρου Forte Prenestino στη Ρώµη
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ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ ΜΕ ΤΟΝ SERGIO ΣΤΗ ΡΩΜΗ
Όλα ξεκίνησαν το θερµό καλοκαίρι του 2001 όταν ένα µοναχικό αυτοδιαχειριζόµενο αντιεξουσιαστικό στέκι στην Άνω Πόλη ήθελε να γνωρίσει
τον κόσµο… Οι διαδηλώσεις ενάντια στους G8 στην Γένοβα µας έφεραν
κοντά σε µια πραγµατικότητα που ξεκινώντας από την απλή και τυχαία
γνωριµία µας µε κάποιες καταλήψεις και κοινωνικά κέντρα, εξελίχθηκε
σε ένα ευρύτερο ενδιαφέρον για το πώς σκέφτεται και δρα, πώς δρα και
σκέφτεται, πώς εξελίσσεται εν ολίγοις το ιταλικό ανταγωνιστικό κίνηµα.
Πλούσιο σε δοµές, τάσεις, παράδοση και ιστορία, ρήξεις και συµβιβασµούς, σκέψη και δράση µοιάζει µε ένα µοναδικό εργαστήρι αντίστασης που έχουµε να κερδίσουµε πολλά παρακολουθώντας το, παρά να
χάσουµε.
Αυτή την φορά βρεθήκαµε στο ιταλικό έδαφος µε σκοπό να παραβρεθούµε στην πρωτοµαγιάτικη διαδήλωση στο Μιλάνο. Εκεί περιµέναµε
να δούµε συµπυκνωµένες σε δράση στο δρόµο όλες τις θεωρίες περί
επισφαλούς εργασίας, µεταφορντισµού, βιοπολιτικής και αντιεξουσίας.
Επιστρέφοντας από το Μιλάνο, σε ένα αυθηµερόν ταξίδι που θα µας
µείνει αξέχαστο, οι σύντροφοι που παρέµειναν στην Ρώµη είχαν ήδη
κανονίσει µια επίσκεψη στα γραφεία του περιοδικού Derive Approdi.
Προετοιµάσαµε ερωτήσεις, αγοράσαµε κασέτες και φιλµ, κατά κάποιο
τρόπο ετοιµαζόµασταν να αποθανατίσουµε µια ζωντανή µνήµη. Αυτή,
που την γνωρίσαµε µέσα από τους Αόρατους του Nanni Ballestrini και
που είχαµε µια ευκαιρία να συνοµιλήσουµε µαζί της.
Σε ένα οικεία συντροφικό κλίµα εκτυλίχθηκαν πολλά από τα σκεπτικά
που συναντούµε στις ερµηνευτικές µας απόπειρες. Από τις ανάδροµες
σε µια σκοτεινή κινηµατική πραγµατικότητα, στην ανάδυση νέων υποκειµενικοτήτων, οι διαδικασίες µετασχηµατισµού της εργασίας σε µια
διαλεκτική µε την ίδια την άρνησή της, τα αιτήµατα για τον εγγυηµένο
µισθό και το εισόδηµα του πολίτη, η νευρικότητα των κοινωνικών κέντρων και η ζωτικότητα της underground κουλτούρας, η ανάλυση και ο
δρόµος, το precariato.
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Ένα παιχνίδι παρελθόντος – παρόντος – µέλλοντος σε µια ιδεώδη γραµµή συνέχειας µέσα από τη σύγκρουση και την ανταλλαγή τους, τις νίκες
και τις αστοχίες, τη δηµιουργία µέσα από τη καταστροφή. Η εντυπωσιακή αυτοσυνείδηση του ιταλικού κινήµατος, η δυνατότητά του να αναστοχάζεται, να επεξεργάζεται την ίδια την εµπειρία και τα αδιέξοδά του
διαµορφώνοντας νέες δυναµικές, χωρίς ποτέ να ξεχνά το δρόµο ακόµα
και σε συνθήκες απουσίας του, χωρίς ποτέ να ξεχνά τα όρια των ιδεολογικών συναφειών θα αποτελεί πάντα πηγή έµπνευσης για εµάς. Πολύ
περισσότερο η εµπειρία αυτής της συνάντησης θα µας υπενθυµίζει πως
όσο κι αν ο καπιταλισµός αποµαγεύει τον κόσµο, εµείς θα συνεχίζουµε
να φτιάχνουµε δοµές συντροφικότητας για να οικειοποιηθούµε το µέλλον που δεν έχουµε.
Θεσσαλονίκη Νοέµβρης 2005
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Θα ξεκινήσουµε από τη χθεσινή µέρα, καθώς παραβρεθήκαµε στο
MayDay που έγινε στο Μιλάνο και στο οποίο συµµετείχαν γύρω
στους 120.000 ανθρώπους. Μας ενδιαφέρει η δηµιουργία αυτού
του κινήµατος, που δοµείται γύρω από την ταυτότητα του precario,
µέσα από ποιες κοινωνικές και κινηµατικές διεργασίες γεννήθηκε
και ποια η συµβολή της ριζοσπαστικής ιταλικής διανόησης σ’αυτό;
Sergio Bianchi:
Είναι λίγο δύσκολο να καταφέρει κανείς να τα εξηγήσει όλα αυτά µέσα
σε λίγο χρόνο. Γιατί µπορεί οι ερωτήσεις να είναι απλές, αλλά οι απαντήσεις είναι περίπλοκες. Πρόκειται για µια διαδροµή που έχει στους
ώµους της τουλάχιστον µια δεκαετία, µια δεκαπενταετία. Τα κείµενα
του Derive Approdi που έχετε διαβάσει στο Αutonomedia, ή έχετε βρει
στο διαδίκτυο, είναι κείµενα που αναφέρονται στις αρχές της δεκαετίας του ’90. Στην πραγµατικότητα, το περιοδικό γεννιέται στις αρχές
της δεκαετίας του ’90, βάσει της προηγούµενης εµπειρίας ενός άλλου
περιοδικού που ονοµαζόταν Luogo Commune (κοινός τόπος) και το
οποίο σηµάδεψε τη ρήξη, ας πούµε τη διαχωριστική γραµµή ανάµεσα
στη δεκαετία του ’80 και τη δεκαετία του ’90 στην Ιταλία. Τα χρόνια
της δεκαετίας του ’80 στην Ιταλία ήταν χρόνια καταστολής, κλεισίµατος και απουσίας των κινηµάτων. Στην αρχή της δεκαετίας του ’90, µε
βάση τους φοιτητικούς αγώνες που γίνονταν στο πανεπιστήµιο, που
ήταν και σηµαντικοί και καινοτόµοι, αν έχετε υπόψη σας το κίνηµα
της Pantera1, ξαναξεκίνησε µια θεωρητική επεξεργασία στην οποία
συνέβαλε κυρίως αυτό το περιοδικό, το Luogo Commune. Το Derive

1. Pantera: Φοιτητικό κίνηµα, που ξέσπασε τον ∆εκέµβρη του 1990 σε Παλέρµο και Ρώµη. Ένας πάνθηρας δραπετεύει από τσίρκο και κυκλοφορεί στους
δρόµους. «Εµείς είµαστε ο πάνθηρας» γράφει η εξεγερµένη νεολαία µε σπρέι
και σχεδιάζει µε stencil τα πατήµατά του σε όλη τη Ρώµη. Μετά από 10 χρόνια στασιµότητας πάνω από 700 καταλήψεις σε όλη τη Ιταλία παραλύουνε
το πανεπιστήµια για τρεις µήνες. Αφορµή ο νόµος Ruberti, o οποίος στοχεύει
στην ολοκληρωτική µεταρρύθµιση της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Ονοµάζεται
νόµος για την αυτονοµία του πανεπιστηµίου τόσο σε διοικητικό όσο και σε
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Approdi δεν είναι παρά κληρονόµος αυτού του περιοδικού, το οποίο
δηµοσίευσε µόνο 4 τεύχη που ήταν όµως αρκετά για να σηµαδέψουν
αυτή τη ρήξη, αυτό το πέρασµα από το ’80 στο ’90. Σ’ αυτό το χώρο
θεωρητικού αναστοχασµού που συγκέντρωνε γύρω του πρόσωπα τα
οποία είχαν συµµετάσχει στους αγώνες του ’60 και του ’70, κυρίως του
’70, το Derive Approdi κατάφερε να φέρει σ’ επαφή αυτόν τον πυρήνα
θεωρίας και διανόησης µε τις νέες εκφράσεις που ωρίµασαν κατά τη
διάρκεια του ’80 και εξελίχτηκαν στη δεκαετία του ’90, µε το χώρο
δηλαδή των κοινωνικών κέντρων. Κατάφερε να επικοινωνήσει µε τον
περίγυρο αυτού του υπό διαµόρφωση χώρου, που διευρυνόταν ολοένα
και περισσότερο, γινόταν όλο και πιο ανοιχτός, αν και όχι τόσο οµοιογενής. Oπότε, το περιοδικό κατάφερε να έχει µια αναφορά µαζική,
ας πούµε σχετικά µαζική, µια επικοινωνία αναφορικά µε το χώρο των
νέων υποκειµένων, του νέου κοινωνικού ανταγωνισµού στην Ιταλία,
ο οποίος δοµούνταν γύρω από χώρους κοινωνικοποίησης και κοινωνικότητας, τα κοινωνικά κέντρα. Τα κοινωνικά κέντρα στην Ιταλία
είναι ένα φαινόµενο πολύ δυνατό και συγκεκριµένο: είναι χώροι κατειληµµένοι, χώροι αυτοδιαχείρισης και πρακτικών αυτοοργανωµένης
πολιτικής. Το πρόταγµα ήταν η σύνδεση ανάµεσα σ’ έναν θεωρητικό
πυρήνα, που είχε καταφέρει να επεξεργαστεί τον κοινωνικό µετασχηµατισµό που παρατηρήθηκε κατά το πέρασµα από τη δεκαετία του ’80
σ’ αυτήν του ’90, µε την εµπειρία των νέων µορφών συνεύρεσης που
ήταν τα κοινωνικά κέντρα.
Αλλά, σαφώς, σ’ αυτό το πανόραµα δεν υπήρχε µόνο το Derive
Approdi, δηµιουργήθηκαν πολλές άλλες πρωτοβουλίες θεωρητικού
και πολιτισµικού στοχασµού. Η ιδιαιτερότητά του ήταν το γεγονός ότι
προσπάθησε να ερµηνεύσει τους µετασχηµατισµούς στην εργασία, να
οικονοµικό επίπεδο. Ο νόµος προβλέπει αποδέσµευση του πανεπιστηµίου από
την κρατική παρέµβαση, είσοδο των εταιρειών στα πανεπιστήµια, αύξηση των
διδάκτρων, µείωση των κρατικών πόρων για την παιδεία, σπάσιµο των πτυχίων σε τριετή και πενταετή φοίτηση. Για την ιστορία το κίνηµα του πάνθηρα
ηττήθηκε καθώς ο νόµος πέρασε, αλλά σηµατοδότησε τη γέννηση του νέου
ανταγωνιστικού υποκειµένου.
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βάλει στο κέντρο του προβληµατισµού του τις διαδικασίες µετασχηµατισµού της εργασίας. Αυτό επέτρεψε σ’ αυτή την οµάδα ατόµων, σε
σχέση ακριβώς µε τις αγωνιστικές πραγµατικότητες, κυρίως νεανικές,
να προβάλει για πρώτη φορά µε δυναµικό τρόπο ένα είδος πολιτικού προγράµµατος γι’ αυτά τα κινήµατα, π.χ. διαδηλώσεις, αγώνες ή
πρωτοβουλίες σαν τη χθεσινή, το May Day. Η µεγάλη συµµετοχή που
παρατηρήθηκε χθες είναι απόρροια τουλάχιστον δέκα χρόνων θεωρητικού στοχασµού γύρω από τη θεµατική της επισφαλούς εργασίας.
Οπωσδήποτε, δεν ήτανε µόνο το Derive Approdi, γιατί στην Ιταλία
υπάρχει ένα αρχιπέλαγος από πρωτοβουλίες και συνδικάτα βάσης και
άλλες οµάδες που κατάφεραν να δηµιουργήσουν αυτό το αποτέλεσµα.
Μπορούµε όµως να πούµε ότι το περιοδικό είχε µια µεγάλη συνεισφορά αναφορικά µε τον θεωρητικό στοχασµό και την ανάλυση γύρω
από τις διαδικασίες µετασχηµατισµού της εργασίας. Και κατάφερε να
προετοιµάσει σε µεγάλο βαθµό εκείνο που στη συνέχεια έγινε ένα πολιτικό πρόγραµµα γύρω από τη θεµατική της επισφαλούς εργασίας,
καθώς και µια σειρά αιτηµάτων όπως το εισόδηµα του πολίτη και άλλα
σχετικά ζητήµατα.
Ένα από τα θεµελιώδη αιτήµατα του αυτόνοµου εργατικού κινήµατος τη δεκαετία του 70 στην Ιταλία ήταν αυτό του εγγυηµένου µισθού. Πως συνδέεται το αίτηµα αυτό µε τις σηµερινές διεκδικήσεις
για εισόδηµα του πολίτη;
Sergio Bianchi:
Το αίτηµα για εγγυηµένο µισθό ήταν ένα από τα αιτήµατα των αγώνων της δεκαετίας του ’70 µε χαρακτήρα κυρίως εργατικό. ∆ηλαδή,
στη δεκαετία του ’70 η µορφή της εργασίας χαρακτηριζόταν από την
εξαρτηµένη εργασία, σταθερή και παραδοσιακή, όπου ο µισθός ήταν
το µέτρο των πάντων. Και, κατά συνέπεια, η διεκδίκηση του µισθού
συνέβαινε γιατί η σύνθεση της εργασίας αντικαθρέφτιζε κυρίως την
κοινωνική σύνθεση της εξαρτηµένης εργασίας. Μέσω των µετασχηµατισµών που συνέβησαν κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80 και του
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’90, η εργασία τροποποιήθηκε: έγινε ελαστική και άυλη, µε λίγα λόγια
τροποποιήθηκε ριζικά. Το αίτηµα για εισόδηµα του πολίτη είναι πολύ
διαφορετικό από αυτό του εγγυηµένου µισθού γιατί δεν προϋποθέτει
το καθεστώς της εξαρτηµένης σχέσης µε µια µορφή εργασίας για τη
διεκδίκηση µισθού. Το εισόδηµα του πολίτη επιζητά την εγγύηση να
έχει ο πολίτης χρήµατα και υπηρεσίες ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας του, και αυτό είναι το καινοτόµο στοιχείο που το διακρίνει από το
αίτηµα για τον εγγυηµένο µισθό. Η εργασία µετασχηµατίστηκε, η εργασία έγινε ελαστική και τροποποιήθηκε. Η ζωή αποτελείται από χρόνο εργασίας και µη εργασίας, αλλά και ο χρόνος της µη εργασίας είναι
έµµεσα χρόνος εργασίας. Γι’ αυτό και η έννοια του εισοδήµατος του
πολίτη είναι κάτι αρκετά διαφορετικό από την έννοια του εγγυηµένου
µισθού (αίτηµα των πιο ριζοσπαστών εργατών της δεκαετίας του ’70).
Το εισόδηµα του πολίτη είναι κάτι που προσαρµόστηκε στη διαδικασία
ακριβώς του µετασχηµατισµού της εργασίας. Είναι δύο διαφορετικά
αιτήµατα, γιατί η εργασία µετασχηµατίστηκε, γι’ αυτό δεν είναι πια ο
µισθός µέτρο της ζωής, αλλά γίνεται εισόδηµα. Το εισόδηµα δεν είναι
µόνο χρηµατική σχέση – διαφορετικά από το µισθό, περιλαµβάνει και
την παροχή υπηρεσιών. Είναι εκείνες οι χρονικές ζώνες του περάσµατος από την κατάσταση της εργασίας στην κατάσταση της ανεργίας.
Γιατί, αν θέλουν να µας επιβάλουν την κατάσταση της ελαστικοποιηµένης εργασίας που αλλάζει συνεχώς σαν κοινωνικό αµορτισέρ, είναι
προτιµότερο το αίτηµα ή ο στόχος του εισοδήµατος του πολίτη, το
οποίο µεταξύ άλλων δεν είναι απαραίτητο να περάσει διαµέσου της
υποχρέωσης για παροχή εργασίας και άρα δεν είναι πια µόνο οι παραδοσιακοί εργάτες που µπορούν να καρπωθούν αυτού του κοινωνικού
αµορτισέρ, αλλά είναι αδιάκριτα όλοι οι πολίτες, και γι’ αυτό το λόγο
αποφασίστηκε να ονοµαστεί εισόδηµα του πολίτη και όχι µισθός.
Πως προσεγγίζεται ιστορικά το πρόταγµα της άρνησης της εργασίας και πως αυτό συνέβαλε στις διαδικασίες µετασχηµατισµού της
από τη µεριά της εξουσίας; Ποιες είναι οι αιχµές και οι στοχεύσεις
που θέτουν συλλογικότητες όπως οι Chainworkers2, που εστιάζουν
και αναδεικνύουν τη δυναµική του precariato;
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Sergio Bianchi:
Τίποτα δεν πέφτει από ψηλά, δηλαδή µια ενδεχόµενη νοµοθετική
λύση αυτού του προβλήµατος είναι δυνατή µόνο µέσα από αγώνες και
κινητοποιήσεις. Είναι σαφές πως η νοµοθετική διαδικασία είναι πάντα απόρροια µιας νοµικής διαµεσολάβησης, του συσχετισµού των
δυνάµεων, της τάξης, που καθορίζονται ανάλογα µε την ένταση των
αγώνων. ∆εν συµβαίνει κάτι επειδή κάποιος πεφωτισµένος λέει ναι,
παραχωρούµε το εισόδηµα του πολίτη.
Augusto Illuminati3:
Μερικές δυνάµεις δοκίµασαν να κάνουν τέτοιου είδους προτάσεις,
2. Chainworkers: Η µιλανέζικη αντιεξουσιαστική συλλογικότητα που από
το 2001 οργανώνει το πρωτοµαγιάτικο parade ενάντια στην επισφαλή ζωή.
∆ηµιουργήθηκε το 1999 από εργαζόµενους σε αλυσίδες καταστηµάτων που
συναντήθηκαν στα κατειληµµένα κοινωνικά κέντρα της πόλης. Η πρώτη τους
δράση ήταν ο αποκλεισµός του µεγαλύτερου εµπορικού κέντρου του Μιλάνου.
Από τότε εντάχθηκαν στην οµάδα ριζοσπάστες οικολόγοι, χάκερς, καταληψίες, ακτιβιστές εργάτες των µίντια όλοι προσωρινοί, πρεκάριοι, άυλοι εργαζόµενοι του τριτογενή τοµέα. Την πρωτοµαγιά του 2001 λίγο πριν τις διαδηλώσεις στην Γένοβα σε συνεργασία µε τα συνδικάτα βάσης cub οργανώνουν για
πρώτη φορά το mayday parade στο οποίο µε ευφάνταστο τρόπο αναπαριστούν
τις νέες µορφές εργασίας. Στο πρώτο parade συµµετέχουν περίπου 5000 άτοµα
υπό τους ήχους που εκπέµπουν 10 µεταστραµµένες νταλίκες. Τα επόµενα χρόνια το πείραµα των chainworkers θα ριζώσει και κάθε χρόνο θα διπλασιάζεται
ο αριθµός των διαδηλωτών φτάνοντας τους 120.000 την πρωτοµαγιά του 2005
(http://www.euromayday.org/). Σήµερα µε αφετηρία το πετυχηµένο παράδειγµα των chainworkers έχει αναπτυχθεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο που σκέφτεται,
αναλύει, συζητά και οργανώνει δράσεις ενάντια στην επισφαλή εργασία. Περισσότερες πληροφορίες στον δικτυακό τόπο των chainworkers: http://www.
chainworkers.org/
3. Augusto Illuminati: Kαθηγητής στο πανεπιστήµιο του Urbino συνεργάτης στα περιοδικά «luogo commune» «Derive Approdi» στην εφηµερίδα «Ιl
Manifesto» και έχει γράψει τα βιβλία «sociologia e classi sociali» (1967), «Del
commune – cronache del general intellect» (2003), «Bandiere» (2003)
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ακόµη και για λόγους δηµαγωγίας και πολιτικής προπαγάνδας. ∆εν
κατέληξαν πουθενά, αλλά το πρόβληµα έχει ήδη τεθεί. Ακόµη και σε
ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί σε κάποιες χώρες όπως η Γαλλία, η Γερµανία,
και µε αφορµή διεκδικήσεις σχετικά µε το ταµείο ανεργίας, έγιναν και
προτάσεις για εισόδηµα του πολίτη.
Sergio Bianchi:
Η αντίληψη της άρνησης της εργασίας, η οποία χαρακτήρισε µε δυναµικό τρόπο τους ριζοσπαστικούς αγώνες της δεκαετίας του ’70,
ήταν µια αντίληψη που περιστρέφονταν γύρω από τις θεµατικές της
αλλοτριωµένης µορφής της εργασίας, γύρω από εκείνη η φιγούρα που
ονοµάζουµε εργάτη-µάζα, δηλαδή το υποκείµενο της αλυσίδας συναρµολόγησης.
Είναι σαφές ότι σήµερα η άρνηση της εργασίας επιφορτίζεται µε κάτι
απείρως µεγαλύτερο, γιατί δε βάζει υπό συζήτηση µόνο το πρόβληµα
της µορφής της εργασίας, που είναι σχεδόν δουλική, αλλοτριωµένη,
και αρκείται σ’ αυτή την κριτική, αλλά ζητά την άρνηση της εργασίας,
θέτει το πρόβληµα ακόµη και του νοήµατος του τι παράγεις. Νοµίζω
πως το παγκόσµιο κίνηµα βάζει στο κέντρο της κριτικής της εργασίας
το πώς παράγεις, πότε παράγεις και γιατί παράγεις. Είναι ερωτήσεις
από τις οποίες η άρνηση της εργασίας απέκτησε ένα εννοιολογικό
φορτίο πολύ πιο ευρύ. Ξεκίνησε από µια µορφή, ας πούµε, ακατέργαστη, χονδροειδή, άρνησης της εργατικής κόπωσης µέσα σε µια σχέση
καθαρά δουλοκτητική, επαναλαµβανόµενη και καταµερισµένη όπως
ήταν η εργασία του εργάτη-µάζα. Μια εργασιακή σχέση της οποίας η
µέγιστη έκφραση ήταν η αλυσίδα συναρµολόγησης. Γι’ αυτό το λόγο
και η κριτική της εργασίας σήµερα αποκτά µια πιο υψηλή δυναµική.
Η κριτική της εργασίας σήµερα είναι µια κριτική στο νόηµα του τι
παράγεται. Τα κινήµατα αυτά οπωσδήποτε επαναχρησιµοποιούν την
αντίληψη της άρνησης της εργασίας, υποβάλλοντάς την όµως σε µια
κριτική πολύ πιο ποιοτική.
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90, στην Ιταλία, αυτές οι οµάδες,
τα κινήµατα, µικρά κινήµατα, πειραµατίστηκαν πάνω σε πρακτικές
αγώνα στο χώρο εργασίας, επειδή είχανε χτυπηθεί από το µετασχηµατισµό της εργασίας, η οποία ελαστικοποιήθηκε και έγινε επισφαλής
14

για όλους στην Ιταλία.
Τα νοµοθετικά µέτρα που επικύρωσαν την ελαστικοποίηση είναι µέτρα που εγκαινιάστηκαν από την κεντρο-αριστερά, όπως το περίφηµο
πακέτο Tren κατά τη διακυβέρνηση της κεντρο-αριστεράς και τώρα ο
νόµος Biaggi4.
Η πρώτη γραµµή, λοιπόν, αντίστασης αυτών των κινηµάτων ενάντια
στην ελαστικοποίηση, είναι, για παράδειγµα, από τη µια η άρνηση των
συµβάσεων ορισµένου χρόνου, των συµβάσεων έργου και όλων των
µη εγγυηµένων µορφών εργασίας, και από την άλλη το αίτηµα για
συµβάσεις αορίστου χρόνου.
Αυτές οι οµάδες άρχισαν σιγά-σιγά να αναπτύσσουν αγώνες και πειρα-

4α. Νόµος Dreu: Πρόκειται για τον νόµο 196 του1997 που θεσµοθετεί τις
άτυπες µορφές απασχόλησης. Η πιο σηµαντική καινοτοµία αφορά τη ρύθµιση της τυπικής απασχόλησης, η οποία καθορίζεται στις 40 εβδοµαδιαίες ώρες
χωρίς όµως ηµερήσια όρια. Ουσιαστικά, πρόκειται για την απαρχή της ελαστικοποίησης του ωραρίου, καθώς παραβιάζεται το δικαίωµα στο οκτάωρο και
την υπερωρία και νοµιµοποιεί την επινικοίαση εργαζοµένων. Για πρώτη φορά
στην Ιταλία θεσµοθετούνται τα γραφεία εποινοικίασης εργαζοµένων και καταργείται ο προηγούµενος νόµος που απαγόρευε την εργασία προς τρίτους. Οι
νέες εργασιακές σχέσεις αφορούν τους εργαζόµενους που ήταν φοιτητές όταν
πέρασε ο νόµος Ruberti για την αυτονοµία των πανεπιστηµίων.
4β. Νόµος Biaggi: Πρόκειται για νόµο του 2003, ο οποίος συµπληρώνει τον
νόµο Dreu και ολοκληρώνει την εργασιακή µεταρρύθµιση. Ο νόµος ρυθµίζει
τις άτυπες µορφές εργασίας, εισάγει καινούργιες και διευρύνει τις παλαιότερες. Πήρε τον όνοµα του καθηγητή Biaggi ο οποίος ήταν ο πρώτος που τον
εισήγαγε και που δολοφονήθηκε από τις νέες ερυθρές ταξιαρχίες το 2002. Ο
νέος νόµος προβλέπει την διατήρηση της τριγωνικής σχέσης που εισήγαγε ο
νόµος Dreu ανάµεσα στις δυο επιχειρήσεις και στον εργαζόµενο και γενικεύει
τις συνθήκες που καθορίζουν την πραγµάτωση του νόµου. Βασικό σηµείο του
είναι το γεγονός πως η υπηρεσία που προσφέρονταν έως τότε από την αντίστοιχη υπηρεσία του ΟΑΕ∆ µετασχηµατίζεται τώρα σε ιδιωτική δραστηριότητα. Προβλέπει τη δηµιουργία πρακτορείων εργασίας τα οποία διαµεσολαβούν
για την αναζήτηση και επιλογή προσωπικού.
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µατισµούς. Οι Chain Workers είναι έκφραση µιας µικρής οµάδας στο
Μιλάνο, που επικέντρωσε την προσοχή της σε θεµατικές όπως η µέγιστη ελαστικοποίηση της εργασίας, η οποία εκφράζεται στους εργασιακούς χώρους που οι ίδιοι αποκαλούν καθεδρικούς ναούς. Πρόκειται
για τις µεγάλες αλυσίδες διανοµής, τα σουπερµάρκετ, τα Mc Donald’s,
τις µεγάλες αλυσίδες διανοµής οπτικοακουστικών κ.λπ., όπου υπάρχει
µια µεγάλη εναλλαγή εργατικής δύναµης απόλυτα επισφαλούς. Άρχισαν λοιπόν να αγωνίζονται στοχεύοντας σε ένα υποκείµενο που χαρακτηρίζεται από υψηλή µόρφωση, αφού σε γενικές γραµµές έχει πάει
σχολείο και διαθέτει πτυχίο τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Το παραπάνω
υποκείµενο ζει όµως µια κατάσταση µέγιστης ελαστικοποίησης της εργασίας, µε τρίµηνες, δίµηνες ή µηνιαίες συµβάσεις, οπωσδήποτε µικρότερης διάρκειας του ενός έτους. Εργάζεται σε αυτές τις αλυσίδες όπου
η εργασία είναι εντελώς αλλοτριωµένη, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερα
προσόντα, κακοπληρωµένη κ.λπ. Από αυτή την αφετηρία ξεκίνησαν
κατά συνέπεια διάφοροι αγώνες. Η µεγάλη διορατικότητα, η µεγάλη ευφυΐα αυτών των συλλογικοτήτων ήταν ότι επικέντρωσαν στην
Πρωτοµαγιά, στη συνεύρεση/συνάθροιση αυτών των εµπειριών, προσπαθώντας να επανεπινοήσουν την Πρώτη του Μάη που είναι ηµέρα
γιορτής των εργαζοµένων και η οποία είχε χάσει το νόηµά της γιατί η
ίδια η εργασία είχε αλλάξει.
Αυτό το πείραµα λοιπόν έγινε το Μάη του 2000, πριν από τη Γένοβα
και σιγά-σιγά γινότανε όλο και µεγαλύτερο µέχρι τη χθεσινή διαδήλωση, η οποία δεν ήταν απλά µια ιταλική διαδήλωση. Εκτός από το
Μιλάνο γίνανε διαδηλώσεις και στο Νότο, στο Παλέρµο, στη Νάπολη.
Ακόµη περισσότερο ήταν µια διαδήλωση που τώρα πια κατάφερε να
γίνει ευρωπαϊκή.
Augusto Illuminati:
Μιλάµε για µορφές ελαστικοποίησης, όπως συµβαίνουν στα Mc
Donald’s για παράδειγµα, χωρίς συµβόλαιο, µε απολύσεις οποιαδήποτε στιγµή ή όπως συµβαίνει µε την επινοικιαζόµενη εργασία, όπου δεν
υπάρχει άµεση σχέση µε το αφεντικό, αλλά πρόκειται για πρακτορεία
που νοικιάζουν εργαζόµενους. Αυτό είναι το µισό του προβλήµατος. Το
άλλο µισό είναι οι µετανάστες εργάτες. Αυτές είναι οι δύο συνιστώσες
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της νέας εργατικής δύναµης. Μεγάλο µέρος των εργατών µεταναστών
είναι precari και παράνοµοι. Όχι όλοι, ένα µέρος είναι κανονικό εργατικό δυναµικό στη µεταλλουργία. Στην Μπρέσια όλη η µεταλλουργία
δουλεύει µε Σενεγαλέζικη και Καµερουνέζικη δύναµη, το µεγαλύτερο
µέρος βέβαια πηγαίνει στην επισφαλή εργασία. Να λοιπόν άλλο ένα
κοµβικό σηµείο, η µετανάστευση.
Οι πρεκάριοι στην Ιταλία έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά µε αυτά του
µεταναστευτικού εργατικού δυναµικού, δηλαδή το µοντέλο είναι εκείνο της παράνοµης εργασίας των µεταναστών. Τα δύο µοντέλα της
επισφαλούς εργασίας είναι: η παράνοµη µαύρη εργασία για τους µετανάστες και η εκπορνευµένη εργασία (η περιστασιακή παροχή, µια
µέρα ναι-µια µέρα όχι). Και όχι πλέον τόσο η παραδοσιακή σχέση του
εργοστασίου, εγγυηµένη, πληρωµένη, µε τη µεγάλη συγκέντρωση των
εργατών και τις µεγάλες συλλογικότητες κ.λπ.
Sergio Bianchi:
Αυτό που έλεγε ο Augusto σχετικά µε τα δύο υποκείµενα που συνθέτουν τη νέα φιγούρα του εργατικού δυναµικού είναι κεντρικό. Είναι
κεντρικό όχι γιατί είναι ποσοτικά πλειοψηφικό, παρά το γεγονός ότι
σταδιακά γίνεται, αλλά επειδή ποιοτικά η µορφή της εργασίας στηρίζεται πάνω σ’ αυτή τη φιγούρα. ∆ηλαδή όλη η οργάνωση της εργασίας
στηρίζεται κατά προτεραιότητα σ’ αυτή τη φιγούρα, όπως ακριβώς είχε
συµβεί στη δεκαετία του ’70 όταν ο δικός µας χώρος θεωρητικής επεξεργασίας υποστήριζε πως πρωτοπορία ήταν η φιγούρα του εργάτηµάζα, η οποία ποσοτικά δεν ήταν πλειοψηφική – ήταν όµως κεντρική
µέσα στη µορφή της εργασίας. Αυτό σηµαίνει ότι, αν εκείνη η φιγούρα
κατάφερνε να οργανωθεί, σαφέστατα θα έσπαγε εντελώς όλα τα πολιτικά παιχνίδια, θα πραγµατοποιούσε άλµατα από µια επαναστατική
οπτική γωνία.
Κάτι άλλο σηµαντικό, επιστρέφοντας στην αρχική ερώτηση: γιατί στη
Γένοβα και γιατί στην Ιταλία;
Στην πραγµατικότητα δεν θα µπορούσε να υπάρξει µια ευκαιρία όπως
εκείνη της Γένοβας αν δεν είχε συµβεί εντωµεταξύ το Σιάτλ το ’99.
Αυτό είναι πασιφανές, αλλά ένα από τα θεµελιώδη χαρακτηριστικά
του ιταλικού κινήµατος, της ιταλικής κατάστασης και των αγώνων
17

στην Ιταλία, διαφορετικά από τα άλλα κινήµατα των άλλων χωρών,
είναι κατά τη γνώµη µου το γεγονός ότι το διακρίνει µια πολύ σταθερή στάση γύρω από το ζήτηµα της εργασίας. Σηµαντικά κοµµάτια του
ιταλικού κινήµατος παίρνουν πολύ σοβαρά υπόψη το ζήτηµα της εργασίας, το ζήτηµα των διαδικασιών µετασχηµατισµού της εργασίας. Αυτό
χαρακτηρίζει τα ιταλικά κινήµατα, και τα κάνει µερικές φορές να είναι
και κινήµατα πολύ πρωτοποριακά όσον αφορά τις διαδικασίες αγώνα
σχετικά µε την παγκοσµιοποίηση, επειδή είναι κινήµατα που στο εσωτερικό τους έχουν µια µεγάλη ικανότητα θεώρησης εκ των προτέρων
γύρω από τις διαδικασίες του µετασχηµατισµού της εργασίας.
Augusto Illuminati:
Ενώ, για παράδειγµα, κάποιες συνιστώσες του κινήµατος όπως οι οικολόγοι, οι φεµινίστριες κ.λπ., πολύ δυναµικές στο Σιάτλ, είναι σχετικά λιγότερο ισχυρές/δυναµικές στην ιταλική πραγµατικότητα.
Sergio Bianchi:
Το τελευταίο πράγµα που θα µπορούσε να λεχθεί είναι πως η ολότητα
της παραπάνω ανάλυσης περιστρέφεται γύρω από το γεγονός ότι οι
µετασχηµατισµοί της εργασίας έχουν αναστατώσει εντελώς και κατά
προτεραιότητα το ζήτηµα του χρόνου. Ενώ ήµασταν συνηθισµένοι να
φανταζόµαστε ότι τα άτοµα ζούσαν ένα χρόνο που ήταν ο χρόνος εργασίας και µετά υπήρχε ο ελεύθερος χρόνος, η νέα µορφή οργάνωσης
της εργασίας θέτει τα υποκείµενα σε µια κατάσταση όπου δεν υπάρχει
πια διάκριση µεταξύ χρόνου εργασίας και χρόνου της ζωής του καθενός. Είναι ενσωµατωµένος µέσα στη νέα µορφή οργάνωσης της εργασίας και γι’ αυτό εργαζόµαστε όλοι, συνεχώς, ακόµη και όταν τυπικά
δεν εργαζόµαστε ή δεν έχουµε προσληφθεί· οποιαδήποτε χειρονοµία
µας είναι µια χειρονοµία εργασίας που συµβάλει στη διαδικασία της
διευρυµένης κοινωνικής παραγωγής. Από εδώ γεννιούνται οι διάφορες
θεωρήσεις πάνω στη βιοπολιτική, που εµείς δεν συµπαθούµε πολύ, ενώ
η έννοια του πλήθους είναι κάτι πολύ πιο πολύπλοκο. Στην πραγµατικότητα δεν είναι πολύπλοκο, έτσι ερµηνεύεται. Είναι µια µεγάλη συζήτηση, γιατί βάζει στο παιχνίδι το πρόβληµα της µορφής της πολιτικής
οργάνωσης, άµεσα. Μπορούµε να πούµε ότι το θέµα του πλήθους είναι
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αµφιλεγόµενο θεωρητικό θέµα στην Ιταλία και υπάρχουν διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις ανάλογα µε το χώρο όπου αυτό τίθεται.
Γνωρίζετε τον T. Negri που είναι ο κυριότερος θεωρητικός εκφραστής
του εργατίστικου χώρου. Ο χώρος του Derive Approdi δεν είναι ένας
οργανωµένος χώρος, δεν είναι µια πολιτική οµάδα, δεν είναι ένας
χώρος πολιτικής οργάνωσης. Πρόκειται για ένα χώρο πολιτικού στοχασµού µεταξύ άλλων, πώς να πούµε, πολύ ασαφούς, πολύ ανοιχτού,
πολύ αντιφατικού. Η έννοια όµως του πλήθους είναι κάτι διαφορετικό.
Ο ίδιος ο Augusto και ο Paolo Virno έχουν συµβάλει στην επεξεργασία
της, έχουν δουλέψει πάνω στην έννοια του πλήθους µε µια τοποθέτηση, µια ανάγνωση, όχι ακριβώς ταυτόσηµη µε εκείνη του Negri, είναι
ας πούµε µια θεωρητικο-ερµηνευτική παραλλαγή. (∆εν ξέρω αν γνωρίζετε το βιβλίο του Virno που ονοµάζεται «Γραµµατική του πλήθους»,
ο Virno εξάλλου έχει δηµοσιεύσει άλλα πολύ πιο σηµαντικά κείµενα
γύρω από το θέµα. Θα σας δώσω το βιβλίο του «Σηµαίες» που δηµοσιεύτηκε από εµάς, έχει δηµοσιεύσει βέβαια αρκετά βιβλία σε έναν άλλο
εκδοτικό οίκο που ονοµάζεται «Manifesto libri», είναι ένας εκδοτικός
οίκος συνδεδεµένος µε την καθηµερινή εφηµερίδα «Ιl Manifesto» η
οποία είναι η πιο σηµαντική εφηµερίδα της αριστεράς στην Ιταλία.)
Augusto Illuminati:
Ίσως θα πρέπει να υπογραµµιστεί κάτι σχετικά µ’ αυτό που έλεγε πριν
ο Sergio, ότι ο εργασιακός χρόνος και ο ελεύθερος χρόνος δεν είναι
πια ευκρινώς διακεκριµένοι, κάτι που σηµαίνει επιπλέον ότι είναι νεκροί οι θεσµοί του ελεύθερου χρόνου. Γιατί το µαζικό κόµµα και το
συνδικάτο ήταν συνδεδεµένα µε τη δοµή του ελεύθερου χρόνου. Κατά
συνέπεια, ο πολιτικός αγώνας είναι πολύ πιο δύσκολος, δεν υπάρχουν
πια ισχυρές δοµές όπως εκείνες της περιόδου του φορντισµού, οπότε
όλες οι µορφές αγώνα, οι µορφές οργάνωσης είναι τόσο επισφαλείς
όσο και οι µορφές εργασίας.
Μετά τη Γένοβα, ό,τι απέµεινε από το κίνηµα, στη Φλωρεντία π.χ. έγιναν µεγάλες διαδηλώσεις. Τώρα όµως, αν κοιτάξει κανείς, όλα έχουν
γίνει κοµµάτια, δεν υπάρχει ένα σταθερό επίπεδο οργάνωσης. ∆ηλαδή,
δυστυχώς, η ελαστικότητα δεν είναι κάτι καλό, έτσι είναι, δεν υπάρχει
όµως εναλλακτική λύση. Από την άλλη βέβαια η πολιτική ελαστικό19

τητα όπως και οι διαδηλώσεις/διαµαρτυρίες πηγαίνουν κατά κύµατα
– ανεβαίνουν και κατεβαίνουν.
Ενάντια σε ποιόν αγωνίζονται οι precari; Μήπως τα αιτήµατα που
προβάλουν µπορούν να πάρουν τη µορφή ρεφορµιστικών διεκδικήσεων;
Sergio Bianchi:
Είναι κάπως πολύπλοκες ερωτήσεις. Ωστόσο, αγώνες πολύ ριζοσπαστικοί και επαναστατικοί µπορεί να έχουν µια θεσµική αναφορά µε
κάποια περιθώρια διαπραγµάτευσης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα µια
σοσιαλδηµοκρατική διαµεσολάβηση, αλλά εξαρτάται από το πολιτικοοικονοµικό θεσµικό πλαίσιο που διευθετεί την πολιτικο-νοµοθετική
διαµεσολάβηση. Από αυτή τη σχέση γεννιέται αυτό που ονοµάζεται
ρεφορµισµός, µεταρρυθµίσεις από τις οποίες το κίνηµα θα µπορούσε
και να επωφεληθεί για να κερδίσει κάποιους χώρους, κάποιες θέσεις
κ.λπ. Εκεί όπου δεν υπάρχουν αυτές οι συνθήκες και η θεσµική, νοµική και οικονοµική κατάσταση, όπως και η παρούσα κρίση σε διεθνές
επίπεδο, καθίσταται σχεδόν απίθανη η πραγµάτωση σοσιαλδηµοκρατικών λύσεων, ικανών να διαµεσολαβήσουν τις θέσεις του παγκόσµιου
κινήµατος. Είναι αναγκαίο να δούµε ποια είναι η επιρροή αυτού του κινήµατος, πόσο δυνατό είναι, πόσο καταφέρνει να κεφαλαιοποιήσει, να
συσσωρεύσει µε όρους µεταρρυθµιστικών (ρεφορµιστικών) ευκαιριών
και κατά πόσο προχωρά από την άλλη, στο δρόµο του για τον κοινωνικό µετασχηµατισµό που είναι όµως συνδεδεµένος σε µια προοπτική
που παίρνει υπόψη το κύριο σύνθηµα του κινήµατος πως ένας άλλος
κόσµος είναι εφικτός, άρα και µε µια δόση ρεαλισµού σε σχέση µε τη
διαµορφωµένη κατάσταση.
Γύρω από αυτή τη συζήτηση για τις µορφές οργάνωσης είναι όλα ανοιχτά, δηλαδή δεν νοµίζω πως έχει λυθεί το πρόβληµα της µορφής της
οργάνωσης, αφού αυτό το πρόβληµα εµπλέκει ολόκληρο το κίνηµα
σε γενικευµένο επίπεδο. Είναι ανάγκη να πούµε, µε βάση τις προσφερόµενες δυνατότητες εργαλείων όπως το internet και η κυκλοφορία
της επικοινωνίας, ότι το κίνηµα είναι σε θέση να αναπτύξει πολύ ευ20

ρείες θεµατικές. Εξάλλου αυτό λέει σχετικά µε το θέµα και ο Negri,
κάνοντας διάφορες προτάσεις. Ο Negri είναι σίγουρα θεµελιώδες µέρος στην επεξεργασία αυτού του είδους των προβληµάτων, υπό την
έννοια ότι προσπαθεί να προτείνει οργανωτικές λύσεις, το διακινδυνεύει. Αυτό το οποίο τον απασχολεί, και απασχολεί όλους µας, είναι η
κατανόηση του τι δεν πάει καλά, του τι δεν είναι πια κατάλληλο, τι έχει
φθαρεί από τον καιρό και υλικά ,υλιστικά δεν ανταποκρίνεται στην
πραγµατικότητα των γεγονότων. Ο µετασχηµατισµός έχει φύγει τόσο
µπροστά που µεγάλο µέρος από την εργατική εργαλειοθήκη, σχετικά µε την οργάνωση, είναι εντελώς άχρηστο. Υπάρχει ανάγκη, λοιπόν, να επινοήσουµε σχεδόν τα πάντα από την αρχή. Επιστρέφοντας
όµως στην πρώτη ερώτηση, δηλαδή ενάντια σε ποιον αγωνίζονται οι
precari, η απάντηση είναι ενάντια στους θεσµούς, δηλαδή διεκδικούν
πράγµατα από τους θεσµούς, από τις εταιρείες. Αυτό είναι κάτι που
συνηθίζεται, δεν είναι όπως στο Μπαγκλαντές ή τις ΗΠΑ, καθώς το
όλο ζήτηµα της οργάνωσης της εργασίας καθορίζεται από το νόµο.
Η επισφαλής εργασία (precarieta) δεν είναι απλά µαύρη εργασία, το
µεγαλύτερο µέρος της προσδιορίζεται από νόµους που καθορίζουν το
τι είναι επισφαλής εργασία. Οι αγώνες ενάντια σ’ αυτούς τους νόµους
είναι αναγκαστικά πολιτικοί, γιατί θέλουν να τροποποιήσουν για παράδειγµα το νόµο Biaggi ή άλλους αντίστοιχους που καθορίζουν την
επισφαλή εργασία, δεν είναι όµως αποκλειστικά συνδικαλιστικοί. Η
επισφαλής εργασία δεν είναι Φαρ Ουέστ, είναι κάτι το απόλυτα καθορισµένο από νόµους που οριοθετούν την εργασία ορισµένου χρόνου,
την επινοικιαζόµενη, προσωρινή εργασία. Πρόκειται για 20 ή 30 επίσηµες και νόµιµες κατηγορίες εργασίας, διαφορετικές από την υπαλληλική/εξαρτηµένη εργασία που χαρακτηρίζεται από σύνταξη, ασφάλιση
κ.λπ. Ο αγώνας λοιπόν αφορά όλες αυτές τις νόµιµες κατηγορίες, είναι
ενάντια σε νόµους που πρέπει να αλλάξουν και αποκτά άµεσα έναν
πολιτικό χαρακτήρα. Στις µεγάλες εταιρείες όπως η FIAT δεν παρατηρείται επισφαλής εργασία. Είναι οι υπηρεσίες δηµόσιου χαρακτήρα
που τη χρησιµοποιούν, όπως για παράδειγµα η TELECOM, οι µεγάλες αλυσίδες διανοµής όπως τα McDonald’s κ.λπ., η FIAT όµως όχι.
Στη FIAT γίνονται παραδοσιακοί συνδικαλιστικοί αγώνες, δεν υπάρχει
επισφαλής εργασία, εκεί υπάρχει η αποκεντρωµένη εργασία, υπάρχει η
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τάση οι εταιρίες να «µεταναστεύουν». Τα συνδικάτα στην Ιταλία είναι
παρόντα στις µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις, ενώ όπου υπάρχει επισφαλής εργασία η συνδικαλιστική οργάνωση δεν λειτουργεί. Συχνά
δεν είναι καν ορατή η άλλη πλευρά, π.χ. στην επινοικιαζόµενη εργασία ποιος είναι το αφεντικό; Είναι το πρακτορείο που νοίκιασε τους
εργαζόµενους; Υπάρχουν πολλά πολιτικά αιτήµατα αλλαγής των νόµων, για παράδειγµα κατάργησης των συµβάσεων ορισµένου χρόνου
ή επέκτασης της διάρκειάς τους. Όλες οι µεγάλες εταιρείες δηµοσίου
χαρακτήρα κάνουν εννιάµηνες συµβάσεις, διότι αν γίνουν ετήσιες θα
πρέπει να µετατραπούν σε σταθερές και αορίστου χρόνου. Έτσι πολλοί
αγώνες, από τα «call centers», το ραδιόφωνο, την τηλεόραση κ.λπ.,
γίνονται για την καθιέρωση ετήσιων συµβάσεων, µπαίνουν υπό συζήτηση οι ίδιες οι µορφές των νοµικών πλαισίων. Αυτού του είδους π.χ.
είναι οι αγώνες ενάντια στην οδηγία Μπολκενστάιν. Πρόκειται για µια
ευρωπαϊκή οδηγία που επιτρέπει σε όποιον εγκαθιστά, για παράδειγµα, µια ρουµάνικη εταιρεία στην Ιταλία να εφαρµόζει στους χώρους
δικαιοδοσίας της τους ρουµάνικους νόµους, οι οποίοι σαφώς και παρέχουν λιγότερες εγγυήσεις από τους αντίστοιχους της Ιταλίας ή της
Γαλλίας. Είναι µια προσπάθεια άρσης των επιπέδων νοµικής προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξάλλου, σε ένα «call center» στην Ιταλία θα
έρθει να εργαστεί ένας ρουµάνος, κάποιος από την Ανατολική Ευρώπη
και όχι βέβαια ένας εγγλέζος.
Ποια είναι η σχέση αυτής της νέας υποκειµενικότητας (του precario)
µε το προγενέστερο κίνηµα; Αυτά τα νέα κοινωνικά υποκείµενα έρχονται από το πουθενά και απλά συνδέονται µε τα αποµεινάρια του
κινήµατος ή υπήρχαν σχέσεις µε τα κοινωνικά κέντρα όπου και διαµορφώθηκαν πολιτικά;
Sergio Bianchi:
Πιστεύω πως πρόκειται για µια διαδικασία βραδείας κυοφορίας. Αυτό
το υποκείµενο σιγά-σιγά αρχίζει να γίνεται κεντρικό, κυρίως ως αποτέλεσµα της διαδικασίας µετασχηµατισµού της εργασίας, η οποία καθόρισε µε τη σειρά της το τι θα είναι κεντρικό στη µορφή οργάνωσης της
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παραγωγής. Αυτά λοιπόν ήταν υποκείµενα που ήδη από τις αρχές της
δεκαετίας του ’90 είχαν αυτό το χαρακτήρα, µόνο που βρίσκονταν στη
σκιά, ήταν πολύ µειοψηφικά. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90 η
ανάδυση της επισφαλούς εργασίας, εξαιτίας δυναµικών που δεν ήταν
µόνο νοµοθετικές –αν και αυτές (οι νοµοθετικές) επικύρωναν αυτή
τη διαδικασία µετασχηµατισµού της οποίας όµως έπονταν, την όριζαν
µε νόµους, την επισηµοποιούσαν κ.λπ.– οδήγησε το συνδικάτο και τις
παραδοσιακές µορφές οργάνωσης της εργασίας, που στηρίζονταν σε
µορφές εξαρτηµένης και εγγυηµένης εργασίας, σε πολύ σοβαρή κρίση εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν µπορούσαν να εκπροσωπήσουν τα
συµφέροντα των νέων υποκειµένων, τα οποία δεν µπορούσαν να οργανωθούν σύµφωνα µε τους παραδοσιακούς κανόνες του κλασικού συνδικαλισµού του εργατικού κινήµατος. Αυτό το νέο υποκείµενο, λοιπόν,
αναπτύχθηκε υπερβολικά και γίνεται µε ραγδαίους ρυθµούς όλο και
πιο ευρύ. Κατά τη γνώµη µου, η χθεσινή διαδήλωση αποδεικνύει ότι
αυτό το νέο υποκείµενο έχει πια καθιερωθεί, είναι µια πραγµατικότητα
που κανείς δεν µπορεί τώρα πια να αµφισβητήσει. Η αριστερά δεν µπορεί πια να αρνηθεί ότι υπάρχει αυτό το είδος προβλήµατος. Η ρεφορµιστική αριστερά, η επίσηµη αριστερά, το παραδοσιακό εργατικό κίνηµα
δεν µπορούν να αρνηθούν πια την ύπαρξη αυτού του προβλήµατος. Το
ζητούµενο βρίσκεται βέβαια στην επινόηση τρόπων/εργαλείων οργάνωσης. Αυτό το νέο υποκείµενο, όµως, ή θα βρει στο εσωτερικό του
τις κατάλληλες µορφές αυτοοργάνωσης ή είναι µάλλον απίθανο να
προσφερθούν οργανωτικές λύσεις από τις παραδοσιακές µορφές του
συνδικάτου και από την αριστερά του εργατικού κινήµατος. Η όλη διαδικασία είναι πολύ ενδιαφέρουσα και πολύπλοκη. Πρόκειται για µια
διαδικασία πολιτικής αυτοοργάνωσης, και ακριβώς µέσα από αυτήν
ανακτάται και πάλι σε όλη την Ιταλία η διαδροµή των δεκαετιών του
’80 και του ’90, όπου το ζήτηµα της αυτοοργάνωσης των υποκειµένων
είναι κεντρικό, καθώς δεν υπάρχει καµία εξωτερική πρόταση που να
µπορεί να συντελέσει στην οργάνωση αυτών των υποκειµένων. Αυτοί
πρέπει να βρουν, από µόνοι τους, µέσα στην ιδιαιτερότητά τους τις
µορφές αυτοοργάνωσης.
Ποιες είναι οι επικοινωνιακές τακτικές αυτού του νέου κινήµατος;
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Sergio Bianchi:
∆εν υπάρχει µόνο µία τακτική. Υπάρχουν πειραµατισµοί, αγώνες και
αυτό που είναι σηµαντικό είναι η ικανότητα επικοινωνίας µεταξύ τους.
Επικοινωνία της διάθεσης, της δηµιουργικότητας και των τακτικών
που διαµορφώνονται κατά καιρούς και καταφέρνουν να κοινωνικοποιηθούν και να γίνουν κοινή κληρονοµιά. Αυτό που είναι σπάνιο
και εξαιρετικό σε αυτό το κίνηµα είναι πως για πρώτη φορά έχει τη
δυνατότητα µετάδοσης σε πραγµατικό χρόνο, µια εµπειρία που διαδραµατίζεται σε οποιοδήποτε σηµείο του πλανήτη µπορεί να κοινωνικοποιηθεί οπουδήποτε. Ήταν λοιπόν στοιχείο στρατηγικής σηµασίας
η ικανότητα επικοινωνίας κατά τις διάφορες διεκδικήσεις. Η τακτική
συνίσταται στον πειραµατισµό των µορφών αγώνα. Αυτό όµως που
είναι εξαιρετικό για το κίνηµα είναι η ταχύτητα µε την οποία καταφέραµε να κοινοποιήσουµε τις καλύτερες τακτικές των παραπάνω εµπειριών. Κάτι άλλο πολύ σηµαντικό είναι η δυνατότητα κάθε κινήµατος
να καθορίζει, σύµφωνα µε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται, τους
δικούς του ρυθµούς ανάπτυξης, δεν υπάρχει τίποτα που να αναπτύσσεται οµοιογενώς. Είναι ένα κίνηµα που σέβεται πολύ τις διαφορές, τις
ιδιαιτερότητες, και η συζήτηση παίρνει σοβαρά υπόψη αυτή τη διαστρωµάτωση. Είναι σαφές βέβαια ότι σε κάποιες πιο ακραίες καταστάσεις, όπως για παράδειγµα το ζήτηµα του πολέµου στο Ιράκ, το κίνηµα
επέδειξε µια κάποια ανεπάρκεια, δηλαδή δεν κατάφερε να σταµατήσει
τον πόλεµο. Κατάφερε όµως να κυκλοφορήσει όλη τη φαντασία της
τακτικής που µπόρεσε να δηµιουργήσει γύρω από την προσπάθειά του
να εµποδίσει τον πόλεµο. Είναι ένα παράδειγµα για το πώς τα εργαλεία επικοινωνίας που δηµιουργήθηκαν, αυτοδηµιουργήθηκαν από το
κίνηµα, επιτρέπουν τη µεγάλη διάδοση και κυκλοφορία των µορφών
αγώνα και της δηµιουργικότητας που το κίνηµα επινοεί αυτές τις µέρες.
Augusto Illuminati:
Παρόλα αυτά, υπάρχει ένα µέρος του κινήµατος –εµφανίστηκε αυτή τη
χρονιά– ένα κοµµάτι καθολικών όπως και της Κοµµουνιστικής Επανίδρυσης, που αρνείται για λόγους αρχής κάθε µορφή βίαιης τακτικής.
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Αυτός είναι ένας µεγάλος διαχωρισµός. Για τους καθολικούς πρόκειται
για λόγους αρχής, για την Επανίδρυση πρόκειται για απόφαση πολιτική, δεν θέλουν δηλαδή να κατηγορηθούν ότι είναι βίαιοι ή ότι προωθούν, εξωθούν στη βία. Είναι λοιπόν κάτι πολύ βαρύ, γιατί εγώ µπορεί
να σεβαστώ τους καθολικούς, όχι όµως την πολιτική της Επανίδρυσης.
Οι καθολικοί είναι καλόπιστοι, είναι πεπεισµένοι, πάνε 2000 χρόνια
που λένε αυτά τα πράγµατα, δεν χρησιµοποιούν βίαια µέσα για λόγους
αρχής, ενώ η Επανίδρυση όχι. Ήταν υπέρ του αγώνα των Κούρδων,
στην Ιταλία όµως όχι, όλα καλά. Είναι πολύ υπέρ της τακτικής, είναι
λίγο οπορτουνιστές. Οι «disobedienti» για παράδειγµα τα σπάσανε
βίαια, υπερβολικά βίαια µε την Κοµµουνιστική Επανίδρυση. Υπήρξε
ολοκληρωτική διάσταση, πλακωθήκανε στο ξύλο.
Κατά τη δεκαετία του 80, µετά τη µεγάλη καταστολή που υπέστη το
κίνηµα ποινικοποιήθηκε στις συνειδήσεις της ιταλικής κοινωνίας.
Κάποια κοµµάτια του κινήµατος όπως π.χ. οι Tutte Bianche [=Λευκές Φόρµες] επιχείρησαν να επεξεργαστούν τακτικές και µορφές
δράσεις όπως το µιντιακό αντάρτικο που να τους καταστήσουν ξανά
ορατούς. Ποια είναι τα όρια αυτής της συνδιαλλαγής; Πως επιλεγείς
να χρησιµοποιείς τα καθεστωτικά µίντια από τη στιγµή που διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην αναπαραγωγή του συστήµατος;
Augusto Illuminati:
Πράγµατι οι «Tutte Bianche» [Λευκές Φόρµες] κατά κάποιον τρόπο
κάνουν έτσι, φωτογραφίζονται, κινούνται παρουσία τηλεόρασης, διαχειρίζονται ακόµη και το internet, ανεβάζουν αυτή την παράσταση,
παίζουν αυτό το παιχνίδι. Αυτή είναι η µια πλευρά του ζητήµατος. Πιο
γενικά όµως, µε τη Γένοβα ξανάγινε ορατό το κίνηµα που καθ’ όλη τη
διάρκεια της δεκαετίας του ’80 και του ’90 είχε ποινικοποιηθεί. ∆εν
είναι βέβαια το ίδιο ακριβώς κίνηµα, είναι µια άλλη γενιά. Από αυτούς
που ποινικοποιήθηκαν το ’70 κάποιοι είναι ακόµη στη φυλακή, άλλοι
έχουν αποφυλακιστεί και κάποιοι άλλοι έχουν φύγει, αλλά αυτοί εδώ
είναι σε µεγάλο µέρος καινούριοι, υπάρχει διαφορά ηλικίας, χάσµα γενεών, είναι δύο διαφορετικές γενιές. Υπάρχει όµως θεµατική σύνδε25

ση, ας πούµε από τον εργάτη-µάζα στον precario, υπάρχει µια ιδεώδης
γραµµή συνέχειας.
Πάνω από όλα, πρέπει να πούµε ότι ο κόσµος επέστρεψε στους δρόµους και τις πλατείες µετά από πολλά χρόνια αποκλεισµού – χωρίς
καν να υπάρχει απαγόρευση του διαδηλώνειν, ο κόσµος δεν κατέβαινε
στους δρόµους, κλεινόταν στο ιδιωτικό. Υπήρξε λοιπόν µια επιστροφή,
ενάντια στην ποινικοποίηση και τον ατοµικισµό που επικρατούσε στη
δεκαετία του ’80. Ήταν βέβαια και ένα είδος αυτοκαταστολής, γιατί
η καταστολή της δεκαετίας του ’70 χτύπησε όλους όσοι αντιστέκονταν. Υπήρξε η τροµοκρατία και µε τη δικαιολογία της τροµοκρατίας
κατέληξαν όλοι φοβισµένοι. Στην Ιταλία, η τροµοκρατία κατέστρεψε
το κίνηµα που στη συνέχεια καταστράφηκε από την αστυνοµική καταστολή. Πάνω απ’ όλα, κατέστρεψε το κίνηµα γιατί το κατέστησε βουβό, σιωπηλό, κανείς δεν είχε το κουράγιο να κατέβει στο δρόµο, στην
πλατεία, να µιλήσει, να σκεφτεί. Γι’ αυτό είναι πολύ σηµαντικό αυτό
που συνέβη στο τέλος της δεκαετίας του ’90, µε τη Γένοβα, ακόµη κι
αν αυτή τη στιγµή το κίνηµα είναι πολύ ήρεµο, υπάρχει-δεν υπάρχει.
Ξαναπήρε το λόγο, αυτό ναι, επέστρεψε στους δρόµους, και όχι µόνο
στην Ιταλία. Ναι, ο πόλεµος έγινε, αλλά είναι τεράστια η διαφορά,
εντελώς διαφορετικό το επίπεδο µεταξύ της δύναµης αυτών που µπορούν να κάνουν έναν πόλεµο και της δύναµης αυτών που µπορούν να
διαδηλώνουν. Τι προκύπτει λοιπόν από αυτό, ότι π.χ. όλες οι κυβερνήσεις που υποστήριξαν τον πόλεµο έχουν αποδυναµωθεί, όπως η κυβέρνηση Μπερλουσκόνι. Η κυβέρνηση Μπερλουσκόνι έχει αποδυναµωθεί
πολύ, παρά τη συµβολική συµµετοχή, συµβολική υπό την έννοια ότι
οι ιταλικές δυνάµεις βρίσκονται κλεισµένες σε ένα στρατόπεδο της
Νασιρίγια και δεν βγαίνουν ποτέ, δεν συµµετέχουν στις µάχες, συµµετέχουν ηθικά, συµβολικά. Αυτές ακριβώς τις µέρες η κυβέρνηση Μπερλουσκόνι πληρώνει πολύ ακριβά αυτή τη συµµετοχή εξαιτίας αυτού
του ατυχήµατος µε τους αµερικάνους που σκότωσαν τον πράκτορα
των ιταλικών µυστικών υπηρεσιών.
Sergio Bianchi:
Όλα καλά, η ερώτηση όµως είναι πώς πηγαίνουν τα πράγµατα σε σχέ26

ση µε τα media εδώ στην Ιταλία, γιατί στην Ελλάδα δεν τα καταφέρνουν, πηγαίνουν πολύ άσχηµα. Πώς λοιπόν είναι εδώ αυτή τη στιγµή η
κατάσταση στην Ιταλία, αφού γνωρίζεις ότι ο αγώνας µε αυτούς είναι
χαµένος εκ των προτέρων, ξέρεις ότι όταν µπλέκεις µε αυτούς σε γαµάνε και ότι πρόκειται για ένα βρώµικο παιχνίδι. Πώς λειτουργεί και
πώς καταφέρνει το ιταλικό κίνηµα να αναπτύσσει κάποιους προβληµατισµούς πάνω σε αυτό.
Augusto Illuminati:
Πάνω απ’ όλα δεν θα το κάνουµε πρόβληµα, δεν είναι ένα πρόβληµα,
είναι ένα βρώµικο παιχνίδι, δεν είναι σηµαντικό.
Υπάρχει ένα ζήτηµα πολύ ενδιαφέρον που δεν αφορά στην επανάσταση, δεν αφορά στο precariato, αλλά αφορά κυρίως στην κοινοβουλευτική πολιτική. Ο Μπερλουσκόνι ελέγχει όλα τα ιταλικά κανάλια,
τα δικά του και τα δηµόσια, και όµως έχασε την εκλογική του πλειοψηφία. Η τηλεόραση δηλαδή δεν είναι τόσο σηµαντική. Αυτό βέβαια
αναφορικά µε άλλες καταστάσεις, δεν σηµαίνει τίποτα, γιατί αφορά
µονάχα τις κοινοβουλευτικές πολιτικές ισορροπίες, υποδηλώνει όµως
ότι ο αγώνας µε τα media δεν είναι απαραίτητα αρνητικός. Οπωσδήποτε όλες οι αξίες που µεταδίδονται από την TV είναι οι αξίες των DS,
[∆ηµοκρατικών της Αριστεράς], των καθολικών και όχι βέβαια αυτές
των precari, όµως επιτέλους δεν είναι τόσο παντοδύναµος ο κόσµος
των media όσο φαίνεται. Θα µπορούσε κάποιος να ασχοληθεί χωρίς
ιδιαίτερα προβλήµατα, χωρίς πολλές δυσκολίες, δεν είναι µονάχα ένα
καταστασιακό παιχνίδι, ας πούµε παρέµβασης, δεν είναι µονάχα αυτό,
µπορούν να περάσουν πληροφορίες.
Και κάτι άλλο ακόµη: ποιος διοικεί σήµερα τα media, ποια είναι σήµερα τα ιταλικά media, στα χέρια ποιανού είναι; Σε γενικές γραµµές
είναι όλο εκείνο το κοµµάτι που βγήκε από το κίνηµα του ’68 και προσέγγισε την δεξιά. Το ’68 υπήρξε ένα κίνηµα πολύ ευρύ αλλά και πολύ
µικροαστικό, µε ένα µεγάλο µέρος του να προσχωρεί σε συντηρητικές
θέσεις όπως συνέβη σε όλο τον κόσµο. Στην Ιταλία µεγάλο µέρος του
τοµέα των media βρίσκεται στα χέρια αυτών των δυνάµεων. Θα έλεγε
κανείς πως η ιταλική άρχουσα τάξη δεν κατάφερε ποτέ να οργανώσει
τα media από µόνη της, γι’ αυτό και υπάρχει µεγάλη ευκολία από µέ27

ρους των νέων κινηµάτων να χρησιµοποιούν τα media. Μετά υπάρχουν κάποιοι που περνάνε στη δεξιά, δηλ. πηγαίνουν µε το µέρος της
εξουσίας, είναι σαφές. Στην Ιταλία το φαινόµενο αυτό ήταν πιο έντονο
απ’ ό,τι στη Γαλλία που είχαν βέβαια τον Ντεµπρέ ή στην Γερµανία
µε τα στελέχη του ’68, τον Φίσερ και τον Κον Μπεντίτ. Στην Ιταλία
υπήρξε πολύ έντονη η ικανότητα χρησιµοποίησης των media και προσχώρησης στον αντιδραστικό χώρο. Πολλοί βέβαια µπορεί να γίνουν
αντιδραστικοί, είναι µια παλιά παράδοση της ευρωπαϊκής αριστεράς,
παρόλα αυτά εγώ δεν θα ανησυχούσα ιδιαίτερα. Είναι σηµαντικό για
το κίνηµα στην Ιταλία το πού µπορεί να στηρίζεται αναφορικά µε τα
media. Το κίνηµα στην Ιταλία έχει το “Indymedia”, την καθηµερινή
εφηµερίδα “Il Manifesto” (µια καθηµερινή εφηµερίδα όπου µπορεί κανείς να εκφράσει τις θέσεις του), µερικούς εκδοτικούς οίκους, κάποιες
δοµές όπως πρακτορεία τύπου κ.λπ., έχει επίσης πολλούς ραδιοφωνικούς σταθµούς, µια µεγάλη παράδοση ραδιοφωνικών σταθµών από
το ’77, τα κοινωνικά κέντρα και µια µεγάλη παρουσία στο internet.
Είναι βέβαια δοµές κάπως στο περιθώριο, αλλά ικανές να προωθήσουν
την επικοινωνία και στο µέλλον ενδέχεται να έχουν κάποια βαρύτητα.
Έτσι, κάθε φορά που π.χ. ο Luca Casarini ανοίγει το στόµα του, ακόµη
και για να πει ανοησίες, η είδηση δηµοσιεύεται σε όλες τις εφηµερίδες,
όλοι µιλάνε γι’ αυτό άσχετα µε το αν η είδηση αφορά κάτι καλό ή κάτι
κακό, πρόκειται για κάτι θετικό, σηµαίνει πως οι θέσεις κοινοποιούνται
παρά τις παραποιήσεις και το φιλτράρισµα. Αυτά που λέει κατά κάποιο
τρόπο περνάνε, δεν υπάρχει δηλαδή παρανοµία, δεν υπάρχει καταστολή αυτής της επικοινωνίας.
Sergio Bianchi:
Άµεση καταστολή δεν υπάρχει, θα πρέπει όµως να επισηµάνουµε
Augusto ότι το ιταλικό κίνηµα, διαφορετικά από άλλα κινήµατα κράτησε από το ’68 µέχρι το ’77 και ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία
του ’77 είναι το ότι κατάφερε να εκφράσει πολλά σε επίπεδο επικοινωνίας. Το ’77, όταν ξέσπασε το κίνηµα, η επονοµαζόµενη άκρα αριστερά
διέθετε τρεις καθηµερινές εφηµερίδες και χωρίς να θέλω να υπερβάλω
υπήρχαν πολλές δεκάδες ραδιοφωνικών σταθµών, πολλά θεωρητικά
και όχι µόνο περιοδικά του κινήµατος, υπήρχε µεγάλη θεωρητική και
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δηµιουργική παραγωγή. Είχαµε τους µισούς από τους τροβαδούρους
που τραγουδούσαν θέµατα του κινήµατος, υπήρχε το θέατρο, υπήρχε
ο κινηµατογράφος που επεξεργάζονταν και προωθούσε τις θεµατικές
του κινήµατος, εντελώς διαφορετικά και διακριτά από τον κινηµατογράφο του PCI (ΚΚΙ) και κάτω, ο εξωκοινοβουλευτικός κινηµατογράφος. Θέλω να πω, πως από πολιτισµικής άποψης υπήρχε µια τεράστια
δύναµη. Υπήρξε µεγάλη καταστολή, βάλανε φυλακή περισσότερους
από 10.000 ανθρώπους, τσάκισαν ένα µεγάλο µέρος του κινήµατος,
από τις τρεις εφηµερίδες έµεινε µόνο µία.
Augusto Illuminati:
Μείνανε δύο εφηµερίδες, υπάρχει και η “Liberazione” που είναι µια
εφηµερίδα της άκρας αριστεράς και πουλά 15.000 – 20.000 φύλλα.
Sergio Bianchi:
Θέλω ακόµη να πω, ότι σε εκείνα τα σκοτεινά χρόνια κάτι άντεξε, δεν
κατάφεραν να σαρώσουν τα πάντα, ήταν τροµερό αλλά κάτι άντεξε.
Το ζητούµενο όµως είναι η µεγάλη ικανότητα του κινήµατος να αντέξει παρά την ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση στην οποία περιήλθε µε
την επονοµαζόµενη τροµοκρατία, που ήταν µια πολύ σοβαρή υπόθεση
για την Ιταλία καθώς ενεπλάκησαν χιλιάδες άνθρωποι και η καταστολή ήταν εξαιρετικά βίαιη.
Η δεκαετία του’80 πέρασε. Κατά τη δεκαετία του ’90 έγινε µια µεγάλη
προσπάθεια εξεύρεσης λύσης γύρω από την υπόθεση της επικοινωνίας, υπήρξε ένας αναστοχασµός, γιατί επί παραδείγµατι αναφέρεται
συνέχεια η εµπειρία των “Tutte bianche” που έχει εξαντληθεί εντελώς,
µια ιστορία που δεν υπάρχει πια. Έδρασαν για αρκετά χρόνια και δηµιούργησαν τους “disobbedienti” που µε τη σειρά τους δεν υπάρχουν
πια, ούτε καν κατονοµάζονται, έλαβε τέλος αυτή η εµπειρία. Υπάρχει
µια δυνατή οργάνωση, είναι ένας πολιτικός χώρος, η ευφυΐα όµως…
Όλα γεννήθηκαν από το πώς έθεσαν το πρόβληµα της επανοικειοποίησης των µέσων επικοινωνίας, δηλαδή οι “Tutte bianche” και οι
“Disobbedienti” οικειοποιήθηκαν τον ακτιβισµό τύπου Greenpeace,
κρεµιόντουσαν µε σχοινιά κ.λπ. Το δεύτερο σηµείο που επέλεξαν για
την καταξίωσή τους ήταν ο αποκλεισµός οποιασδήποτε µορφής βίαι29

ου αγώνα. Ήταν ευφυές το να πουν, εµείς πηγαίνουµε για σύγκρουση
αλλά χωρίς να είναι ενεργητικοί σε αυτό, γινότανε προσοµοίωση της
σύγκρουσης, ήταν διατεθειµένοι για σύγκρουση, αλλά τελικά απλά
την υφίσταντο.
Augusto Illuminati:
Όλα αυτά δηµιούργησαν ένα κλίµα συµπάθειας. ∆ιήρκεσε για χρόνια,
2-3 χρόνια, υπήρχε η τακτική πάµε να συγκρουστούµε, η αστυνοµία
έλεγε «από εδώ δεν περνάς, αν κάνεις ένα βήµα παραπάνω θα επιτεθούµε», εσύ έκανες ένα βήµα και µετά έτρωγες ξύλο, µε τις ασπίδες,
µε αυτά τα πράγµατα, στα χέρια όµως δεν είχε τίποτα, µέχρι τη Γένοβα. Στη Γένοβα οι συµφωνίες δεν ίσχυσαν, έσπασαν. Έσπασε εντελώς
αυτή η σχέση. Υπήρξε λοιπόν αυτή η ευφυΐα, η εξυπνάδα, επανάκτησης
όλων των επικοινωνιακών µορφών, η ευφυΐα δηλαδή να τα ρίξουν όλα
στο Internet. Ο ιταλικός µηντιακός ακτιβισµός δούλεψε γι’ αυτό, γεννήθηκε µια γενιά µηντιακών ακτιβιστών που εκσυγχρόνισε εντελώς
όλο το ρεπερτόριο του πώς γίνεται η επικοινωνία. Εµείς τα γεροντάκια
κάναµε τη δική µας δουλειά, κάναµε τις θεωρητικές αναλύσεις µας, τα
παιδιά –ας πούµε οι πιο ευφυείς και ψηµένοι– έκαναν την πιο στερεή
δουλειά της θεωρητικής επεξεργασίας. Εµείς κάναµε τα περιοδικά µας,
τους δικούς µας εκδοτικούς οίκους, τα δικά µας πράγµατα. Ο ρόλος
όµως των πιο νέων ήταν καθοριστικός, δεν θα πρέπει να υποτιµηθεί σε
καµία περίπτωση η τεράστια επένδυση ενέργειας των παιδιών.
Sergio Bianchi:
Είναι πολύ σηµαντικό όλο το υπόβαθρο µέσα από το οποίο βγαίνουν
τα κοινωνικά κέντρα, τα κοινωνικά κέντρα ως χώροι αυτογκετοποίησης. Αυτό γιατί τα κοινωνικά κέντρα στη συντριπτική τους πλειοψηφία, από το 1985 µέχρι το 1990-91 που προέκυψε η Pantera, δεν ήταν
χώροι πολιτικοί, δηλαδή πολιτικά κοινωνικά κέντρα. Ήταν κοινωνικά
κέντρα υπαρξιακού χαρακτήρα που θέτανε το ζήτηµα της αυτογκετοποίησης, χώροι επιβίωσης και άρνησης και όχι οργάνωσης του κοινωνικού ανταγωνισµού. Ήταν χώροι αντίστασης. Το σύνθηµα ήταν απλό:
όχι αστυνοµία, όχι ηρωίνη. Ήταν χώροι αυτοκαθορισµού µιας ανταγωνιστικής ταυτότητας που σαφέστατα δεν ήξερε να αναπτύξει κανενός
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είδους επιθετικότητα µε κοινωνική διάσταση. Από την άλλη όµως, όλο
αυτό το κενό συσσώρευσε µια δύναµη, η οποία όταν συναντήθηκε µε
το κίνηµα της Pantera, δηλαδή της µαζικής διανόησης, επέτρεψε την
προσχώρηση στα κοινωνικά κέντρα µέρους των παιδιών που είχαν
αγωνιστεί στα πανεπιστήµια. Τα κοινωνικά κέντρα µετασχηµατίστηκαν αυτόµατα σε κάτι άλλο. Από το ’90 µέχρι το ’95 υπήρξε µια φάση
πλήρους αναγέννησης των κοινωνικών κέντρων. Είναι η φάση κατά
την οποία κυοφορήθηκε όλη η επικοινωνιακή διαδικασία. Μετά είναι η
φάση που πηγαίνει από το ’95 στη Γένοβα.
Augusto Illuminati:
Έχε υπόψη σου ότι στο τέλος του ’70 η ηρωίνη είχε σκοτώσει περισσότερους από την αστυνοµία.
Με ποιον τρόπο το ρεύµα της αντικουλτούρας γονιµοποίησε το ευρύτερο ανταγωνιστικό κίνηµα;
Augusto Illuminati:
Ήδη από το ’77 µεταξύ άλλων να θυµηθούµε κάτι που θα είναι χρήσιµο
για τη συνέχεια, µια εµβληµατική προσωπικότητα της αντικουλτούρας που ήταν ένας Έλληνας, ο ∆ηµήτριος Στράτος των Area. Ήταν η
στιγµή κατά την οποία η ιταλική underground κουλτούρα έγινε µια
πρωτοποριακή κουλτούρα. Ήταν το πέρασµα από την παλιά πολιτιστική ηγεµονία της αριστεράς, για παράδειγµα στον κινηµατογράφο,
στη µουσική, σε κάτι καινούργιο, στο καινούργιο διεθνές underground
ποπ. Η ακριβής στιγµή του περάσµατος ήταν το ’77, µε το µουσικό
γκρουπ των Area και τον ∆ηµήτριο Στράτο να είναι η πιο σηµαντική
έκφραση. Στη συνέχεια ήρθε το Internet µε τον µηντιακό ακτιβισµό και
σαφώς αυτή η νέα αριστερά έγινε απόλυτα ηγεµονική. Σε αυτό υπάρχει
µια απώλεια, παίζω και χάνω. Σε ένα βαθµό χάθηκε η θεωρητική διάσταση, ενώ αναζητήθηκε πάρα πολύ η ικανότητα επιρροής µέσω διαδικτύου. Προφανώς και για ένα άλλο λόγο, γιατί οι µορφές οργάνωσης
του φορντισµού και του µεταφορντισµού είναι διαφορετικές. Συνεπώς
η ηγεµονία γκραµσιανού τύπου, πολιτιστική, παραδοσιακή, δεν λει31

τουργεί πια. Άλλωστε τώρα βρισκόµαστε στο παρόν, δεν βρισκόµαστε
στη δεκαετία του ’60 και του ’70.
Sergio Bianchi:
Αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι, σε ό,τι αφορά εµάς, υπάρχει µια στιγµή
αδιεξόδου. Πρέπει να τονιστεί ότι πρόκειται για µια στιγµή επικίνδυνης
ανεπάρκειας, όχι για κρίση, γιατί ακόµη και στις πιο κρίσιµες στιγµές
η θεωρητική επεξεργασία συνέβαινε. Η θεωρητική επεξεργασία βρισκόταν πάντα σε σχέση µε χώρους του κινήµατος, ενώ αυτή τη στιγµή
οι θεωρητικοί χώροι παρουσιάζουν µια αδυναµία να αντιληφθούν τι
πρόκειται να συµβεί. Για παράδειγµα, ο δικός µας χώρος για τον οποίο
πάντα καυχιόµασταν, είχε την ικανότητα να προβλέπει τις διαδικασίες µετασχηµατισµού του κεφαλαίου αλλά και τους µετασχηµατισµούς
µέσα στους κοινωνικούς αγώνες, και να προτείνει από την άλλη οργανωτικά επίπεδα ή οργανωτικά σχήµατα ή οργανωτικές υποθέσεις.
Αυτή τη στιγµή η θεωρητική µας διάσταση παρουσιάζει µια κάποια
χαλάρωση από την άποψη αυτή και αυτό το αποδεικνύει η ποιότητα
του τι βγαίνει, η ποιότητα αυτού που εκφράζουµε. Υπάρχει µια απουσία επεξεργασίας αυτών των δύο όψεων, που ενώ ακόµη και στις πιο
σκοτεινές στιγµές καταφέρναµε να πούµε πράγµατα πολύ σηµαντικά,
παραδόξως τώρα, κοίτα να δεις κατάσταση.
Σίγουρα εµείς θα µπορούσαµε να τη βγάλουµε για αρκετό καιρό
ακόµη, δηλαδή να έρχονται τα κινήµατα και να πραγµατώνουν αυτά
που είχαµε πει. Αλλά είναι λίγο βαρύ Augusto το να µη µπορείς να
φανταστείς – δεν είµαστε συνηθισµένοι στο να µη µπορούµε να φανταστούµε. Εγώ, αν και δεν είµαι επαγγελµατίας θεωρητικός, έχω την
εντύπωση ότι απλά και µόνο τη βγάζουµε, τα καταφέρνουµε, δεν φανταζόµαστε πια τι θα συµβεί αύριο και το ρεύµα αυτό του κινήµατος
µας έχει υπερβεί.
Augusto Illuminati:
Τα συνδικάτα, για παράδειγµα, όταν επικαλέστηκαν τα αιτήµατα του
δικού µας χώρου, οι ιταλικοί µισθοί αυξήθηκαν γύρω στο 30%. Ήταν
µια άµεση νίκη, αποτέλεσµα µιας ισχυρής θεωρητικής ανάλυσης. Σήµερα δεν είναι πια έτσι, δεν υπάρχει αυτή η ικανότητα ανάλυσης. Και
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κάτι ακόµη. Όταν οι Αµερικανοί παρουσίασαν την αναφορά τους για
τη δολοφονία του ιταλού πράκτορα Callipari που εµπλεκόταν στην
απαγωγή της δηµοσιογράφου Sgrena... Οι Αµερικανοί είχαν δηµοσιεύσει στο Internet µια κρυπτογραφηµένη αναφορά η οποία µέσα σε δύο
ώρες αποκρυπτογραφήθηκε, καθιστώντας ξεκάθαρο το όλο κείµενο.
Έτσι οι σύντροφοι µετέδωσαν σε όλο τον κόσµο µέσω Internet τα ονόµατα των Αµερικανών στρατιωτών και ό,τι στοιχεία είχαν αποκρύψει.
Θέλω να πω ότι στο επίπεδο της πληροφορίας ήταν ταχύτατοι. Αυτό
σηµαίνει ότι η δύναµη παρέµβασης ας πούµε στο διαδίκτυο είναι πολύ
µεγαλύτερη.
Ποια είναι η σχέση των κοινωνικών κέντρων και του κόσµου που
κινείται και δρα µέσα σε αυτά µε τις θεωρητικές συζητήσεις που διεξάγονται τα τελευταία χρόνια;
Sergio Bianchi:
Τα κοινωνικά κέντρα πηγαίνουν περίφηµα, έχουν παγιωθεί, είναι κανονικότητα, είναι 150 µε 200, βρίσκονται παντού. ∆εν µπορείς να τα
εκριζώσεις πια. Συνεχίζει όµως να υφίσταται ένα σοβαρό πρόβληµα
γύρω από τα κοινωνικά κέντρα. Τα κοινωνικά κέντρα βέβαια δεν είναι
πρόβληµα για µας. Αυτά έτσι και αλλιώς καλύπτουν αυτό που έλεγε και
ο Augusto, τις υπαρξιακές ανάγκες αυτού του µαζικού χώρου. Το βασικό πρόβληµα για µας στο ανταγωνιστικό κίνηµα είναι ότι στην Ιταλία
τα τελευταία 15 χρόνια, µετά το κίνηµα της Pantera, δεν υπήρξε η ικανότητα διείσδυσης στο εσωτερικό του πανεπιστηµιακού περιβάλλοντος µε µαζικούς όρους. Από τη στιγµή που εµείς θεωρητικολογώντας
λέµε ότι το κεντρικό στοίχηµα είναι αυτό, είναι πολύ παράξενο που,
ενώ υπάρχει όλη αυτή η πραγµατικότητα των κοινωνικών κέντρων,
δεν σταθήκαµε ικανοί, δεν καταφέραµε να δηµιουργήσουµε ένα µόνιµο πανεπιστηµιακό κίνηµα, παρά µόνο περιπτώσεις απόλυτα µειοψηφικές και περιστασιακές. Γιατί αν εµείς είχαµε στο χέρι µας κοµµάτια
του πανεπιστηµίου, η κατάσταση θα ανατρεπόταν άµεσα, θα γινόταν
άµεσα επαναστατική. Εννοώ επαναστατική όχι µε την παραδοσιακή
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έννοια, δηλαδή κάνουµε την επανάσταση, αλλά επαναστατική µε την
έννοια της έντασης.
Πολλές από τις λειτουργίες των κοινωνικών κέντρων απλά και µόνο
φιλοξενούνται εκεί µέσα, διαµεσολαβούνται σε σχέση µε τη γενικότερη
κατάσταση που επικρατεί στο χώρο κοινωνικότητας των κοινωνικών
κέντρων, ο οποίος πρέπει να συναναστραφεί και µε άλλες 100.000 υποκειµενικότητες, συµπεριλαµβανοµένων και ακραίων περιθωριακών. Αν
αντιθέτως οι λειτουργίες αυτές ξανατοποθετηθούν στο πανεπιστήµιο,
αν ξανακάναµε πολιτικές έδρες εκεί µέσα, θα γινόταν πανικός.
Augusto Illuminati:
∆εν καταφέραµε να κάνουµε τίποτα.
Sergio Bianchi:
Και φαντάζεσαι τι θα µπορούσε να πει το παλιό σύνθηµα του καλού
µας συντρόφου Lucio, που έλεγε να ξαναπιάσουµε το σύνθηµα του
’77, να ανοίξουµε τα πανεπιστήµια τη νύχτα, ήταν καταπληκτικό, γιατί
ήταν ένα σηµείο που τονίζαµε και το ’77. Σκέψου ότι τότε λέγαµε να
κρατάµε ανοικτό το πανεπιστήµιο µέχρι τις 1-2 το βράδυ. Είχε δίκιο ο
Lucio, µέχρι που πέθανε το έλεγε ότι πρέπει να απαιτήσουµε, να πετύχουµε, να αγωνιστούµε ώστε το πανεπιστήµιο να γίνει ο υπ’ αριθµόν
ένα κοινωνικός χώρος, ανοικτός το βράδυ, να γίνει χώρος κοινωνικότητας, που πάει να πει να µεταφέρουµε το µισό των κοινωνικών κέντρων εκεί µέσα. Μα ξέρεις τι διάολο θα γινόταν, σαν βραχυκύκλωµα,
αν καταφέρναµε να κάνουµε το πανεπιστήµιο χώρο κοινωνικότητας;
Να µεταφέρεις εκεί µέσα ένα κοµµάτι από την πλατεία Campo dei
Fiori… Θα γινόταν χαµός, αλλά κάτι θα γινόταν. Και εµείς καταφέραµε µέρος αυτών των πραγµάτων.
Ποιος ο ρόλος των περιοδικών και των εκδοτικών οίκων του κινήµατος;
Sergio Bianchi:
Υπάρχουν βέβαια και άλλα περιοδικά όπως το περιοδικό Posse, ίσως
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να το γνωρίζετε.
Augusto Illuminati:
Ναι, το Posse. Πρόκειται για ένα περιοδικό µε αρκετά σαφείς επιρροές
από τον Negri που µεταδίδει συνθήµατα. Έχω γράψει στο Posse αιτήµατα, κάποιες αναλύσεις περνούν. Πλήθος, βιοπολιτική, Αυτοκρατορία, είναι έννοιες µιας συγκεκριµένης τάσης. Ο όρος Αυτοκρατορία
όπως τον αποδίδουν οι Negri και Hardt έχει µια γενικότερη σηµασία,
δεν πρόκειται για την αυτοκρατορία του µεγάλου Αλεξάνδρου. Αλλά
για την Αυτοκρατορία µε την έννοια του Empire. Είναι µία έννοια που
τώρα πια συναντάµε σε όλον τον ιταλικό τύπο, έγινε δηλαδή κοινοτοπία.
Έχουµε χαλαρώσει πολύ σχετικά µε τη θεωρία, το ξαναλέω εγώ που
δεν είµαι θεωρητικός. Τον τελευταίο χρόνο έχουµε χαλαρώσει πολύ.
Και από την πλευρά του Negri υπάρχει χαλάρωση. Το βιβλίο που έγραψε είναι λίγο αδύναµο.
Ποιο είναι το περιεχόµενο και η λειτουργία των αυτόνοµων συνδικάτων βάσης, cobas;
Augusto Illuminati:
Κοίτα οι Cobas είναι συνδικαλιστικές οργανώσεις βάσης, τελεία και
παύλα. Αφορά τους τοµείς όπου το κράτος πρόνοιας καταστρέφεται
και οι Cobas υποστηρίζουν την επαναφορά του, αντιστέκονται. Πρόκειται ακριβώς για τα θύµατα της καταστροφής του κράτους πρόνοιας. ∆εν υπάρχουν Cobas στη Fiat. Είναι ένα σηµαντικό κοµµάτι του
κινήµατος, το πιο παραδοσιακό, έχουν µεγάλη δύναµη σε όλους τους
τοµείς που εξορθολογικοποιούνται, δηλαδή δηµόσιες υπηρεσίες, εκπαίδευση, αεροπορικές εταιρείες. Και οι Acrobax είναι σύµµαχοι των
Cobas. Πρόκειται για µια σωστή άµυνα που δεν είναι βέβαια καινοτόµα, αλλά σωστά υπερασπίζεται τις συνθήκες ζωής των εργαζοµένων.
Μια και ο κόσµος πρέπει να ζήσει, να επιβιώσει, αυτό είναι σωστό.
Sergio Bianchi:
Τι έγινε χθες; Αυτό που συνέβη χθες είναι ότι 120-150.000 κόσµος κατέ35

βηκε στο δρόµο για το ζήτηµα της επισφαλούς εργασίας. Τι συνέβη; Οι
οµαδούλες, οι Disobbedienti, όχι µόνο, και οι Acrobax5, δηλαδή όλοι,
άρχισαν να συναγωνίζονται για την πολιτική αντιπροσώπευση αυτού
του κοµµατιού. Αυτό είναι σοβαρό, πολύ σοβαρό. Εγώ δεν ήµουν εκεί.
Άκουγα όµως στο ράδιο δευτερόλεπτο προς δευτερόλεπτο. Ακούγοντας το χρονικό στο δίκτυο, αυτό που µου έρχεται οπτικά είναι µια
καταπληκτική γιορτή, δεν ήταν µια παραδοσιακή πορεία, υπάρχουν
όλα µέσα σε αυτή τη µορφή. Είναι µια µορφή έκφρασης πολύ εντυπωσιακή που ανακατεύει τα πάντα, στοιχεία parade και όλα αυτά. Λοιπόν,
κάποια στιγµή, µικρές οµάδες που αξιώνουν την πολιτική αντιπροσώπευση του κινήµατος άρχισαν να πλακώνονται για τη θέση που έπρεπε
να έχουν οι νταλίκες, καταφέρνοντας να στείλουν αρκετά άτοµα στο
νοσοκοµείο. Θα ήθελα να ξέρω αν έχει το παραµικρό νόηµα αυτό που
συνέβη χθες. Ξέρεις τι θα φοβόµουν εγώ; Το να µην κατέβαινε κόσµος
στο δρόµο. Ο κόσµος κατέβηκε στο δρόµο, όταν όµως βλέπουν αυτά
τα πράγµατα… Θέλω να πω, έσπασαν τα κεφάλια τους για την πολιτική αντιπροσώπευση αυτού που δεν εκπροσωπούν καθόλου. Είναι
παθολογικό. ∆ε σε λυπεί αυτό, Augusto; Είναι το ίδιο που συνέβαινε
30 χρόνια πριν για το ποιος θα βρίσκεται στην κεφαλή της πορείας.
Το θέµα είναι ότι επιβιώνει σε όλη τη λογική του σηµερινού κινήµατος. Είναι λυπηρό οι περιφρουρήσεις να πλακώνονται µεταξύ τους και
µε την αστυνοµία να τους ακολουθεί. Και όλα αυτά τα χρεώνεται ένα
ολόκληρο κίνηµα.
Και τώρα τι κάνουµε; Πρέπει να µεσολαβήσουµε, να αφηγηθούµε, να
εξηγήσουµε, να πούµε πως δεν είναι ακριβώς έτσι για άλλη µια φορά.
5. Acrobax: Συλλογικότητα αυτόνοµων στη Ρώµη µε έντονα ελευθεριακές
απόψεις. ∆ιαχειρίζονται το κατειληµµένο κοινωνικό κέντρο cinodromo, ένα
παλιό δηµοτικό κυνοδρόµιο. Έχουν οργανώσει και συµµετέχουν στο δίκτυο
των καταλήψεων στέγης της Ρώµης. Μέλη τους συµµετέχουν στην συντακτική
οµάδα του περιοδικού infoxoa (http://www.infoxoa.org), το οποίο ασχολείται
µε τα ζητήµατα της προσωρινής εργασίας και του precariato. Επίσης συµµετέχουν στο πανιταλικό δίκτυο του San Precario (http://www.sanprecario.info)
που οργανώνει δράσεις ενάντια στην επισφαλή εργασία. Περισσότερες πληροφορίες στον δικτυακό τόπο : http://www.acrobax.org/
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∆εν θέλω να δραµατοποιήσω την κατάσταση, αλλά δεν γίνεται να κατεβαίνει κανείς στο δρόµο έτσι, µε τέσσερα συντροφάκια που σπάνε
τα κεφάλια µεταξύ τους. Το ουσιώδες βέβαια είναι ότι 150.000 άνθρωποι, precari, κατέβηκαν στο δρόµο. Αυτό είναι πολύ σηµαντικό. Και όχι
µόνο στην Ιταλία. Σε όλη την Ευρώπη επανεµφανίζονται καταστάσεις.
Αυτά όµως τα πράγµατα πρέπει να λυθούν άµεσα, δεν γίνεται έτσι. Βέβαια τέτοια πράγµατα συνέβαιναν πάντα. Γιατί µε 100.000 ανθρώπους
είναι προφανές ότι µπορούν να συµβούν και χειρότερα. Αλλά, γαµώτο,
πολιτική αντιπροσώπευση; Θέλουµε να δηµιουργήσουµε καταστάσεις
κρίσης και τη βρίσκουµε στο σπίτι µας. Οι δυσκολίες οργάνωσης και
θεωρίας οδηγούν συχνά ακόµη και σε προσωπικές αντιπαραθέσεις.
Τι απέγινε ο κόσµος που συµµετείχε στο κίνηµα του ‘77;
Augusto Illuminati:
Μερικοί, όσοι συνδέονταν µε την τροµοκρατία κατέληξαν στη φυλακή
και σχεδόν όλοι τους έχουν αποφυλακιστεί, ή σχεδόν αποφυλακιστεί.
Υπάρχουν κάποιοι που ήταν προσκείµενοι στο ένοπλο, χωρίς να αποτελούν µέρος του, όπως και ο Negri ο οποίος δεν είχε πάρει µέρος στον
ένοπλο αγώνα αλλά έµεινε για κάποια χρόνια φυλακή, στη συνέχεια
πήγε εξορία στη Γαλλία για 2-4 χρόνια και τώρα είναι ελεύθερος. Είναι
και πολλοί που βολεύτηκαν στον τοµέα των media και της διαφήµισης. Υπάρχει αυτή η κλίση, αυτή η σταθερά θα µπορούσαµε να πούµε. Και οι άλλοι, λίγοι µείνανε ενεργοί στο κίνηµα. Για παράδειγµα ο
Bernocchi, αναγνωρισµένος ηγέτης των Cobas, ένας παλιός αγωνιστής
του ’68 και του ’77. Ο Sofri, ηγετική µορφή της Lotta Continua, βρίσκεται ακόµη στη φυλακή αλλά ασκεί µεγάλη επιρροή στα media, και
έχει µια θέση θα έλεγα συντηρητική. Πρόκειται για έναν συντηρητικό
εκπρόσωπο, παράδοξο που είναι ακόµη στη φυλακή. Για παράδειγµα,
υποστήριζε πολύ την [πολωνική] Αλληλεγγύη κατά τη δεκαετία του
’80. Έχει οπωσδήποτε µια παράξενη θέση και βρίσκεται ακόµη στη φυλακή για γεγονότα του ’70, τη δολοφονία του αστυνόµου Calabresi,
µα θα έλεγα ότι εξαιρώντας περιπτώσεις όπως αυτή του Bernocchi και
φυσικά του Sergio Bianchi, σηµαντικού στελέχους του ’77, δεν έµειναν
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πολλοί ενεργοί. Στους Dissobedienti υπάρχουν µερικά στελέχη του
’77, µα κρύβονται κάπως, λειτουργούν στο παρασκήνιο. Θα λέγαµε
ότι υπήρξε ένα γενεαλογικό άλµα ακόµη και αν οι Dissobedienti ήταν
πολύ δεµένοι µε κάποιους παλιούς ηγέτες του ’77. Οπωσδήποτε υπάρχει µια συνέχεια κυρίως σε επίπεδο ιδεών, στα κοινωνικά κέντρα υπάρχουν πολλές προσωπικότητες που έζησαν το ’77, αν όµως κάνεις µια
βόλτα στα κοινωνικά κέντρα θα δεις ότι οι ηλικίες εκεί κυµαίνονται µεταξύ 25-30 χρονών, άρα το ’77 ήταν µωρά ή δεν είχαν γεννηθεί ακόµη.
Υπάρχει λοιπόν αυτή η διακοπή. Ο Toni Negri είναι το πιο ορατό στοιχείο συνέχειας µεταξύ του ’77 και του σήµερα. Το κυριότερο είναι ότι ο
κόσµος σκέφτεται διαφορετικά, ο τρόπος µε τον οποίο σκέφτονταν το
’77 και το ’68, οι άνθρωποι δεν αλλάζουν πολύ, ξέρω ότι οι άνθρωποι
σήµερα είναι διαφορετικοί από το πώς τους σκέφτοµαι εγώ. Μπορεί
να έχουν τα ίδια συνθήµατα, τις ίδιες µνήµες, µπορούν να πουν πως
είµαστε οι συνεχιστές του ’77 αλλά σκέφτονται διαφορετικά, είναι κάτι
άλλο, υπήρξε µια ρήξη γενεών και αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο.
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Ôï êáôåéëçììÝíï áõôïäéá÷åéñéæüìåíï êïéíùíéêü êÝíôñï c.s.o.a. Forte
Prenestino óôç Ñþìç. 14 óôñÝììáôá óôï áíáôïëéêü êïììÜôé ôçò ðüëçò,.
×ôßóôçêå ùò êÜóôñï ðñéí áðü 150 ÷ñüíéá êáé áðü ôçí åðï÷Þ ôïõ Ìïõóïëßíé ÷ñçóéìïðïéïýíôáí ãéá ôçí áðïèÞêåõóç óôñáôéùôéêïý õëéêïý. Ôï 1986
êáôáëáìâÜíåôáé áðü áõôüíïìïõò êáé áíáñ÷éêïýò êáé áðïôåëåß áðü ôüôå Ýíá
áðü ôá ðéï æùíôáíü êýôôáñá áíôßóôáóçò êáé äçìéïõñãßáò ôïõ ñùìáúêïý
êéíÞìáôïò. Ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò óôïí äéêôõáêü ôüðï http://www.
forteprenestino.net/
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Ç åßóïäïò êáé ç ðåñéìåôñéêÞ ôÜöñïò ôïõ êïéíùíéêïý êÝíôñïõ c.s.o.a. Forte
Prenestino óôç Ñþìç
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Áðüãåõìá óôï êáôåéëçììÝíï áðü ôï 2003 áõôïäéá÷åéñéæüìåíï êïéíùíéêü êÝíôñï c.s.o.a. STRIKE óôç ðåñéï÷Þ Tiburtina ôçò Ñþìçò
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Ôïé÷ïãñáößá óôï êáôåéëçììÝíï áðü ôï 2003 áõôïäéá÷åéñéæüìåíï êïéíùíéêü
êÝíôñï c.s.o.a. EX SNIA óôç Ñþìç. Ðëçñïöïñßåò óôï äéêôõáêü ôüðï ôçò êáôÜëçøçò http://www.exsnia.it/
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Ôï áõôïäéá÷åéñéæüìåíï “åìðïñéêü” êÝíôñï villagio globale. Ðñþçí êáôÜëçøç ç
ïðïßá óÞìåñá åßíáé íïìéìïðïéçìÝíç êáé åðé÷ïñçãåßôáé áðï ðñïãñÜììáôá ôïõ
äÞìïõ ãéá ôçí áðáó÷üëçóç áíÝñãùí êáé ìåôáíáóôþí
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