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    Τα τσακάλια της Καθημερινής κι οι πάσης
φύσεως «οικονομικοί αναλυτές» που ανέ-
λαβαν να χτίσουν την ιδεολογία της κρίσης
που μας συντροφεύει εδώ και μια εξαετία,
προσπάθησαν (και σε μεγάλο βαθμό τα
κατάφεραν) να φτιάξουν ένα σχήμα στο
κέντρο του οποίου βρίσκονται κακομαθη-
μένα παιδιά που συνεχώς αγοράζουν ζα-
χαρωτά και γαριδάκια, αλλά στην τσέπη
τους δεν έχουν παρά μερικά ψιλά. Κι έτσι,
με όρους καλού και κακού, με ηθικολογίες
για τις «σπατάλες» -που μάλιστα θυμίζουν
τις αντίστοιχες αρλούμπες που ακούγον-
ταν όταν ξεκίνησαν τα προγράμματα λιτό-
τητας το 1985- μπήκε μπροστά η δημιου-
ργία ενός πλέγματος συλλογικής ευθύνης
που δεν αφήνει χώρο σε απορίες του εί-
δους: «ποιες ήταν οι δυνάμεις πριν την
κρίση;» και βασικά «όταν λέμε “δυνάμεις”
τι ακριβώς εννοούμε;». Με άλλα λόγια,
πριν την κρίση πώς ζούσαμε; Τα βγάζαμε
πέρα με τον μισθό μας;

Είναι γνωστό ότι ο βασικός μισθός σε αυτή
τη χώρα είναι διαχρονικά ιδιαίτερα χαμη-
λός. Είναι επίσης γνωστό ότι ακόμα και
τα χρόνια της λεγόμενης ευημε-
ρίας κανείς νεοεισερχόμενος
(κι όχι μόνο) στην αγορά ερ-
γασίας δεν μπορούσε να
ζήσει αποκλειστικά και
μόνο από τον μισθό του.
Το ιδιόκτητο σπίτι ή το
συμπλήρωμα από τη μαμά
για να πληρωθεί το νοίκι, το
παλιό αυτοκίνητο του μπαμπά ή
το δάνειο για την καινούρια μηχανή
ήταν μερικές από τις παράπλευρες τονω-
τικές ενέσεις, χάρη στις οποίες διατη-
ρούνταν ένα συγκεκριμένο επίπεδο ζωής.
Φυσικά, οι μετανάστες κι όλοι εκείνοι που
βρίσκονταν στον πάτο, μην έχοντας γο-
νείς, θείους στο χωριό ή κανενός είδους
άκρες, ζούσαν μια «άλλη ζωή». Πριν την
κρίση, λοιπόν, ο μισθός των 600 και των

700 ευρώ δεν δικαιολογούσε καλά καλά
ούτε τα βασικά· πόσο μάλλον τα επώνυμα
ρούχα, την τακτική διασκέδαση ή τα ταξί-
δια αναψυχής στο εξωτερικό. Οπότε αν
θέλαμε να κωδικοποιήσουμε αυτό που συ-
νέβαινε εδώ και δεκαετίες είναι ότι με-
γάλα κομμάτια της ελληνικής κοινωνίας
ζούσαν (και ζουν) πάνω από τον μισθό
τους ή αλλιώς ότι η επιβίωση κι η αναπα-
ραγωγή τους δεν εξαρτιόταν αποκλειστικά
από τα όσα έβγαζαν από τη δουλειά που
έκαναν. Και πώς αλλιώς, αφού τα ελληνικά
αφεντικά και οι πολιτικοί τους προϊστάμε-
νοι φροντίζουν διαχρονικά να κρατάνε
τους μισθούς σε επίπεδα αρκετά χαμηλά.

Αυτό που προσπαθούμε να πούμε εδώ
είναι ότι για δεκαετίες ζούμε όχι γενικά κι
αφηρημένα πάνω από τις δυνάμεις μας,
αλλά πάνω από τους μισθούς μας. Χωρίς
να αναρωτιόμαστε γιατί συμβαίνει αυτό,
χωρίς να δυσανασχετούμε ή να απαιτούμε
μισθολογικές αυξήσεις. Για παράδειγμα,
πριν από δέκα χρόνια, το μακάριο 2006,
δεν γινόταν να ζήσει κανείς με 650 ευρώ

που ήταν ο κατώτατος μισθός ούτε και
γινόταν να τα βγάλει πέρα αν

δούλευε σε δουλειά που επι-
δοτούνταν από τα ΕΣΠΑ και
πληρωνόταν κάθε τρεις
μήνες. Κάτι που το γνώρι-
ζαν πρώτα και κύρια τα ίδια
τα αφεντικά γι' αυτό κι αν

ήσουν πιτσιρικάς και πήγαι-
νες σε συνέντευξη μπορεί να

σε ρωτούσαν αν μένεις με τους
γονείς σου, αν έχεις υποχρεώσεις

κτλ. Γιατί και τότε και πάντα τα αφεντικά
ενδιαφέρονται πολύ για το πώς γίνεται η
αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης· νοι-
άζονται για το αν αυτός που έχουν προσ-
λάβει θα είναι σε θέση να βρίσκεται στο
πόστο του κάθε μέρα, ταϊσμένος, καθαρός
και ήρεμος. Και φυσικά γνωρίζουν ότι σε
αυτή τη χώρα μεγάλο κομμάτι της ανασύ-

στασης της εργατικής δύναμης το έχει
αναλάβει σχεδόν εξ ολοκλήρου η οικογέ-
νεια.

Με την έναρξη της κρίσης και της πολυ-
μέτωπης επίθεσης στην εργατική τάξη
που αποκρυσταλλώθηκε, σε μεγάλο
βαθμό, με τη μείωση των μισθών κατά
25%, το ελληνικό κράτος αποφάσισε να
κόψει τους ήδη χαμηλούς μισθούς και
κάπως έτσι όλοι εκείνοι που μέχρι πρότι-
νος δεν μπορούσαν να φτάσουν στο τέλος
του μήνα με τα 600 ευρώ κλήθηκαν να τα
βγάλουν πέρα με τα 400. Κι αφού τόσα
χρόνια κανείς δεν μίλαγε για τα κωλολε-
φτά που έπαιρνε, όταν μια ωραία πρωία
ενημερώθηκε ότι το μισθολογικό βαρέλι
δεν έχει πάτο, δεν θα μπορούσε να κάνει
και πάρα πολλά. Γιατί τόσα χρόνια κυριαρ-
χούσε η νοοτροπία του «εντάξει, αυτή δεν
είναι η κανονική μου δουλειά, για λίγο θα
είμαι σερβιτόρος, μετά θα δουλέψω ως δι-
κηγόρος και θα βγάζω τρελά λεφτά» και
λίγοι ήταν εκείνοι που παραδέχονταν,
έστω και στα κρυφά έστω κι από μέσα
τους, ότι δεν θα μπορέσουν ποτέ να ξε-
φύγουν από την ταξική τους θέση κι ότι
θα δουλεύουν πάντα ως πωλήτριες, κού-
ριερ, baby sitter και πάει λέγοντας. Αλλά,
βέβαια, εδώ δεν υπήρχαν εργάτες, εδώ
βρισκόμασταν διαρκώς στον προθάλαμο
του ονείρου και της επιτυχίας. Εδώ δεν
υπήρχε εκμετάλλευση κι η δουλειά δεν
ήταν εξαναγκασμός, αλλά «δημιουργική
ενασχόληση». Με αυτά ως δεδομένα,
ποιος θα μπορούσε άραγε να αντιταχθεί
με αξιώσεις στα όσα επέβαλε το αφεντικό
του στο όνομα της κρίσης; 

Για να επανέλθουμε, λοιπόν, στον αρχικό
μύθο, να αναφέρουμε απλώς ότι η χρησι-
μότητα αξιωμάτων του τύπου «ζούσαμε
πάνω από τις δυνάμεις μας» είναι κάτι πε-
ρισσότερο από προφανής: βασικά και
πάγια χαρακτηριστικά του ελληνικού καπι-
ταλισμού, όπως οι χαμηλοί μισθοί, περ-

ο βασικός 
μισθός σε αυτή 

τη χώρα είναι δια-
χρονικά ιδιαίτερα

χαμηλός

Ο ΜΙΣΘΟΣ ΚΑΙ Η ΖΩΗ 
«ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΑΣ»

Ένας από τους πρώτους μύθους που έφερε η κρίση στις αποσκευές της ήταν εκεί-

νος που κατέληγε κάπως έτσι: «εδώ και δεκαετίες ζούμε πάνω από τις δυνάμεις

μας». Ο μύθος αυτός, όπως και όλοι οι υπόλοιποι, παρουσίαζαν την ελληνική κοινω-

νία ως κάτι το ενιαίο και αδιαφοροποίητο· ως μια οντότητα με κοινά συμφέροντα που

για χρόνια ευημερούσε και κάπου εκεί στο 2010 στραβοπάτησε κι άρχισε να χάνει το

έδαφος κάτω από τα πόδια της. 
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νάνε σε δεύτερη μοίρα, ενώ η σχέση κε-
φαλαίου-εργασίας στην οποία στηρίζεται
κάθε καπιταλιστική κοινωνία παρουσιά-
ζεται ως μια ουδέτερη και αντι-
κειμενική πραγματικότητα που
τάχα δεν εξαρτάται από εμάς
και που «έτσι τη βρήκαμε κι
έτσι θα την αφήσουμε». Τα
πράγματα, όμως, δεν είναι
ακριβώς έτσι, αφού κάποιος
ορίζει το ύψος των μισθών
και κάποιος βάζει φρένο ή αν-
τίθετα απελευθερώνει τις δυνα-
τότητες αυτών που δουλεύουν. Κι
αυτός ο κάποιος δεν είναι άλλος από τον
ταξικό ανταγωνισμό. Κι επειδή σε αυτή τη
χώρα ο ένας πρωταγωνιστής του ταξικού
ανταγωνισμού έχει πέσει εδώ και δεκαε-
τίες σε χειμερία νάρκη, τίποτα απ' όσα
έχουν συμβεί την τελευταία εξαετία δεν
είναι να μας προκαλεί έκπληξη.

ΜΙΚΡΗ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ 
ΠΕΡΙ ΤΑΞΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στο σημείο αυτό, θα κάνουμε μία μικρή
παρένθεση και θα βγούμε λίγο «εκτός θέ-
ματος» (ή ίσως όχι και τόσο). Θα πάμε πε-
νήντα χρόνια πίσω και θα πεταχτούμε στη
γειτονική Ιταλία. Εκεί, το 1964, κυκλοφό-
ρησε το πρώτο τεύχος του περιοδικού
Classe Operaia (Εργατική Τάξη), μέσα από
τις σελίδες του οποίου ο Μάριο Τρόντι
επιχείρησε μια σύντομη παρουσίαση του
νέου εγχειρήματος. Στο κείμενό του «Ο
Λένιν στην Αγγλία»,1 ο Τρόντι έβαζε στο
επίκεντρο την εργατική τάξη και υποστή-
ριζε ότι κοιτάζοντας κανείς τους αγώνες
της και αναγνωρίζοντάς της την πρωτο-
βουλία των κινήσεων μέσα στον ταξικό
ανταγωνισμό, μπορεί να καταλάβει πώς
λειτουργεί ολόκληρος ο κόσμος των κοι-

νωνικών σχέσεων. Όταν τα έγραφε αυτά ο
Τρόντι, έβλεπε μπροστά του άγριες απερ-

γίες και αναστάτωση στα μεγάλα εργο-
στάσια του ιταλικού βορρά·

έβλεπε τον αναβρασμό που
διέτρεχε την ιταλική κοινω-
νία κι επέμενε στην ανα-
γκαιότητα οργάνωσης της
εργατικής τάξης. Το κεί-
μενο στο οποίο αναφερό-

μαστε κι από το οποίο
προέρχονται τα αποσπάσματα

που ακολουθούν δεν αποτελεί
έναν ύμνο στα ανδραγαθήματα της

εργατικής τάξης, αλλά μάλλον μια (έστω
και αρκετά ενθουσιώδη) επίκληση στην
ανάγκη για πολιτική ανασυγκρότηση:

Πρέπει να μελετήσουμε, να κοιτάξουμε
βαθιά και επισταμένως την ταξική κα-
τάσταση της εργατικής τάξης. Η καπι-
ταλιστική κοινωνία αναπτύσσεται με
βάση τους δικούς της νόμους: οι οικο-
νομολόγοι τούς έχουν εφεύρει, οι κυ-
βερνήσεις τούς έχουν επιβάλει κι οι
εργάτες έχουν υποφέρει από αυτούς.
Ποιος όμως θα αποκαλύψει τους νόμους
βάσει των οποίων αναπτύσσεται η ερ-
γατική τάξη; Το Κεφάλαιο έχει την ιστο-
ρία του και οι ιστορικοί του γράφουν
αυτή την ιστορία -ποιος όμως θα γρά-
ψει την ιστορία της εργατικής τάξης; Η
καπιταλιστική εκμετάλλευση μπορεί να
επιβάλει την πολιτική της κυριαρχία
μέσα από χίλιες δυο διαφορετικές μορ-
φές (...).

Κι εμείς έχουμε λειτουργήσει σύμφωνα
με την αντίληψη ότι η καπιταλιστική
ανάπτυξη έρχεται πρώτη κι οι εργάτες
έρχονται δεύτεροι. Αυτό είναι λάθος.
Και τώρα πρέπει να δούμε το πρόβλημα
στη ρίζα του, να αντιστρέψουμε την πό-
λωση και να ξαναρχίσουμε από την

αρχή: και η αρχή είναι ο ταξικός αντα-
γωνισμός της εργατικής τάξης.

(...) Πρόθεσή μας δεν είναι απλώς να
αποκαταστήσουμε την αυτοπεποίθησή
μας. Φυσικά, χρειαζόμαστε επειγόντως
να ταρακουνήσουμε αυτή την αίσθηση
της ήττας που έχει η εργατική τάξη και
που έχει εδώ και δεκαετίες ρίξει το
ηθικό αυτού του κινήματος, το οποίο
στις απαρχές του ήταν το μόνο επανα-
στατικό κίνημα. (...) Τον Ιούνη του
1848 (εκείνον τον μοιραίο μήνα που τον
έχει καταραστεί χίλιες φορές η αστική
τάξη), ίσως και νωρίτερα, η εργατική
τάξη κατέλαβε τη σκηνή και έκτοτε δεν
έφυγε ποτέ από εκεί. Σε άλλες περιό-
δους έχει οικειοθελώς αναλάβει διάφο-
ρους ρόλους -σαν ηθοποιός, σαν
υποβολέας, σαν τεχνικός ή μηχανικός
σκηνής- ενόσω περιμένει να ξεχυθεί
μέσα στο θέατρο και να επιτεθεί στο
κοινό.

(...) Αυτό που χρειάζεται τώρα είναι να
ξαναρχίσουμε και πάλι, με συμπαγή τα-
ξική λογική -με κουράγιο και αποφασι-
στικότητα για εμάς και αμερόληπτη
ειρωνεία για τους υπόλοιπους.

Ο Τρόντι υποστήριζε ότι ο βαθμός οργά-
νωσης της εργατικής τάξης είναι που κα-
θορίζει και τη μορφή και τα χαρακτηρι-
στικά που παίρνει σε κάθε ιστορική πε-
ρίοδο ο καπιταλισμός. Για να το πούμε αλ-
λιώς, υποστήριζε ότι είναι ο ταξικός
ανταγωνισμός, οι αρνήσεις και οι πρωτο-
βουλίες, η γενικότερη κίνηση της εργατι-
κής τάξης που προσδιορίζει τις επιλογές
και τις ενέργειες των αφεντικών. Η άποψη
αυτή μοιάζει αρκετά χρήσιμη, αφού βάζει
στο επίκεντρο την εργατική τάξη και της
αποδίδει την πρωτοβουλία των κινήσεων.
Όλα αυτά, βέβαια, θα έλεγε κανείς είναι

η έκβαση του
ταξικού ανταγωνι-
σμού καθορίζεται 

πάντοτε από την πα-
ρουσία της εργατι-

κής τάξης

Διάγραμμα μισθού (όπως θα έπρεπε να είναι)



καλά όταν η εργατική τάξη βρίσκεται σε
κίνηση, όταν παρουσιάζεται «περήφανη
και απειλητική» και αναγκάζει τα αφεντικά
να προχωρήσουν σε παραχωρήσεις που
υπό άλλες συνθήκες ούτε που θα τις δια-
νοούνταν. Τότε είναι εύκολο να εντοπίσει
και να κατανοήσει κανείς ποιος δρα πρώ-
τος και ποιος απαντά. Όταν όμως όλα μοι-
άζουν ακίνητα ή για την ακρίβεια όταν
μόνο η μία πλευρά του ταξικού ανταγωνι-
σμού παρουσιάζει δραστηριότητα; Τι γίνε-
ται, λοιπόν, όταν η εργατική τάξη όχι μόνο
δεν κινεί τα νήματα, αλλά φαίνεται σαν να
έχει πέσει σε μόνιμο λήθαργο; Τι μπορεί
να πει τότε κανείς για την πρωτοκαθεδρία
της και γιατί σε τελική ανάλυση αξίζει να
ασχοληθούμε με τα όσα κάνει (ή μάλλον
δεν κάνει); 

Η απάντηση είναι απλή: η έκβαση του τα-
ξικού ανταγωνισμού καθορίζεται πάντοτε
από την παρουσία (ή την «απουσία») της
εργατικής τάξης. Τα αφεντικά οργανώνουν
τις κινήσεις τους και βάζουν μπροστά τις
επιθέσεις τους, έχοντας πάντοτε κατά νου
την εργατική τάξη· την κατάσταση στην
οποία βρίσκεται, τις οργανωτικές της δυ-
νατότητες σε κάθε χρονική στιγμή. Είμα-
στε, λοιπόν, αναγκασμένοι να κοιτάμε
διαρκώς τη δράση ή την αδράνεια της ερ-
γατικής τάξης για να καταλάβουμε γιατί τα
αφεντικά προχωρούν στην τάδε ή τη δείνα
απόφαση. Διαφορετικά, θα αναζητάμε τις
αιτίες των κάθε φορά μετασχηματισμών
στις πιο ευφάνταστες, και βολικές, πηγές:
στην άφρονα κατανάλωση, στην κακία των
γερμανών, στην αχρηστία και τη διαφθορά
του πολιτικού προσωπικού ή στο παντο-
δύναμο και σκληρό κράτος που συμπερι-
φέρεται σαν τιμωρός. Και για να
επιστρέψουμε στο εδώ και το
τώρα, να πούμε ότι η τερά-
στια μείωση των μισθών
από το 2010 μέχρι σήμερα
δεν θα μπορούσε να επι-
τευχθεί τόσο άμεσα και σε
τέτοια έκταση, αν η εργα-
τική τάξη σε αυτή τη χώρα
δεν ήταν στην κατάσταση
στην οποία είναι για περισσότερα
από τριάντα χρόνια. Όλα αυτά, φυσικά,
δεν τα λέμε για να υποστηρίξουμε ότι όλα
έχουν χαθεί οριστικά κι ότι η σημερινή
πραγματικότητα είναι τόσο διαφορετική
από αυτή που αντίκριζε ο Τρόντι στα μέσα
της δεκαετίας του ‘60. Αντιθέτως. Όλα
αυτά τα λέμε γιατί μας φαίνεται πως όντως
η εργατική τάξη είναι στο προσκήνιο·
ακόμα κι όταν είναι άπραγη, ακόμα κι όταν
δέχεται τη μία αφεντικίσια επίθεση μετά
την άλλη χωρίς να υπερασπίζεται στο ελά-

χιστο τον εαυτό της. Ακόμα και τότε, έστω
οργανωτικά απούσα και διασκορπισμένη
σε χίλια κομμάτια, η εργατική τάξη είναι
εκεί: δουλεύοντας και σιχτιρίζοντας, ψά-
χνοντας να βρει τρόπους να βγει ο μήνας,
αναζητώντας ανάσες για να μπορέσει να
συνεχίσει. Όντας λοιπόν στο προσκήνιο,
έχει ευθύνη για όσα κάνει· αλλά κι όσα
δεν κάνει. Είναι αυτή που σέρνεται από τη
μία ήττα μετά την άλλη, αλλά κι αυτή που
μπορεί (όταν και αν θέλει) να μιλήσει για
τον εαυτό της και να δημιουργήσει μεγάλα
προβλήματα στην άλλη πλευρά του ταξι-
κού ανταγωνισμού.

ΝΑΙ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΤΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ;

Το ελληνικό κράτος και τα τσακάλια που
φτιάχνουν ιδέες για λογαριασμό του, μας
λένε από τα μέσα της δεκαετίας του '80
ότι ζούμε «πάνω από τις δυνάμεις» μας κι
ότι πρέπει να μαζευτούμε. Όμως εδώ και
τριάντα χρόνια, ο κατώτατος μισθός κινεί-

ται διαρκώς στα όρια της φτώχειας
κι εμείς δεν αναρωτιόμαστε

ούτε πώς γίνεται αυτό ούτε τι
είδους ζωή είναι αυτή που
κάνουμε. Το πώς δου-
λεύουμε, με τι όρους και
κάτω από ποιες συνθήκες,
το πόσο μισθό παίρνουμε

και το τι άλλο απαιτείται να
κάνουμε για να βγει ο μήνας

δεν αποτελούσαν (και, κατά βάση,
εξακολουθούν να μην αποτελούν) σημεία
στα οποία επικεντρώνεται η προσοχή της
εργατικής τάξης. Το αν έπρεπε να δουλέ-
ψουμε για 400 ευρώ, το αν έπρεπε να
υπογράψουμε ατομική σύμβαση, το αν
έπρεπε να δουλέψουμε και «δυο ωρίτσες
παραπάνω, ανάλογα με τις ανάγκες της
επιχείρησης», το αν έπρεπε να δεχτούμε
ότι ο μισθός δεν θα καλύπτει ούτε τις
πλέον βασικές μας ανάγκες, δεν μας προ-
έκυψε από το πουθενά εκεί κάπου στην

άνοιξη του 2010. Μας ήρθε ως η νέα κα-
νονικότητα, ως κάτι το αυτονόητο που
μπήκε σε εφαρμογή σε μια κοινωνία που
έχει μάθει εδώ και δεκαετίες να παίρνει
χαμηλούς μισθούς, να διαπραγματεύεται
ατομικά κι όχι συλλογικά -δηλαδή να μην
διαπραγματεύεται- με τα αφεντικά, να αι-
σθάνεται την επιχείρηση δική της και να
βλέπει τη δουλειά ως δικαίωμα, δυνατό-
τητα για ταξική ανέλιξη ή ατομική πραγ-
μάτωση, αλλά ποτέ ως πεδίο επιβολής της
καπιταλιστικής προσταγής. Ας μην απο-
ρούμε, λοιπόν, που μέσα σε ένα βράδυ οι
μισθοί κόπηκαν σχεδόν στη μέση. Ας μην
απορούμε που κατρακυλάμε με τέτοια τα-
χύτητα και μάλιστα χωρίς να κουνιέται
φύλλο. Όλα αυτά μας συνέβησαν και μας
συμβαίνουν όχι γιατί ζούσαμε έξαλλα και
ξοδεύαμε άσκοπα, αλλά γιατί τόσα χρόνια
ούτε είχαμε ούτε θέλαμε να έχουμε
άποψη για το πώς δουλεύουμε και ζούμε.
Κι είναι ακριβώς σε αυτό το σημείο που
πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση. Η κα-
τάσταση στην οποία βρισκόμαστε και η
ζοφερή πραγματικότητα με την οποία ερ-
χόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι στις
δουλειές και στις ουρές του ΟΑΕΔ δεν ξε-
περνιόνται με ευκολίες του είδους «μεγα-
λειώδης πορεία της ΓΣΕΕ». Γιατί αυτά τα
πράγματα δεν είναι υπόθεση μιας στιγμής·
ενός περιπάτου στο κέντρο της Αθήνας.
Είναι υποθέσεις μεγάλες και σύνθετες που
απαιτούν καθημερινή εμπλοκή, οργάνωση
και υπομονή και βέβαια καμία σχέση δεν
έχουν με τις βλέψεις και τις αρετές των
εργατοπατέρων και των λοιπών ξεφτιών
της μεταπολίτευσης.

Οπότε για τον μισθό, όπως και για τίποτε
άλλο, δεν υπάρχει κανενός είδους μαγική
συνταγή. Όσο ο ταξικός ανταγωνισμός διε-
ξάγεται με τον ένα παίκτη να αράζει στα
αποδυτήρια και οι ατομικές λύσεις απελ-
πισίας προτιμώνται έναντι και της πλέον
υποτυπώδους οργανωτικής προσπάθειας
σε συλλογικό επίπεδο, τότε η μία έκπληξη
θα διαδέχεται την άλλη και το βύθισμα
στη γκρίνια και τη νοσταλγία θα καθορίζει
τα πάντα.

1. Το κείμενο του Τρόντι «Lenin in Inghil-
terra» δημοσιεύθηκε τον Γενάρη του 1964 στο
περιοδικό Classe Operaia. Μπορεί κανείς να το
βρει μεταφρασμένο στο βιβλίο Νεοκαπιταλι-
σμός και Επαναστατικό Κίνημα που κυκλοφό-
ρησε από τις εκδόσεις Κομμούνα το 1990 και
στο οποίο περιλαμβάνονται κείμενα των Παν-
τσιέρι, Νέγκρι και Τρόντι.

12

η εργατική
τάξη είναι στο

προσκήνιο· ακόμα 
κι όταν είναι

άπραγη


