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Πρόλογος της έκδοσης

Το βιβλίο αυτό το συνθέτουν δύο κείμενα του Γιάννη Χο- 
ντζέα που πραγματεύονται το ζήτημα των εργασιακών σχέ
σεων και κατ' επέκταση της φυσιογνωμίας της εργατικής 
τάξης.
Τις αλλαγές μέσα στην παραγωγική διαδικασία και στον 
καταμερισμό της εργασίας τις συνοδεύει πλήθος από μύ
θους και προσδοκίες απ' την πλευρά των δυνάμεων του κε
φαλαίου, αλλά και πλήθος απόψεων-θεωριών για διάλυση 
της εργατικής τάξης και ενσωμάτωσή της, που κυριαρχούν 
μέσα στο εργατικό κίνημα για μια μεγάλη περίοδο.
Αυτός είναι κι ο στόχος του βιβλίου. Να ανασκευάσει, ανα
λύοντας τις αλλαγές, τις βασικές παράμετρες που “λησμο
νιούνται” από όσους ασχολήθηκαν με το θέμα. Εξετάζει δη
λαδή, δίπλα στις αλλαγές, την εξέλιξη των όρων ύπαρξης 
και αναπαραγωγής της εργατικής τάξης. Όροι που χειροτε
ρεύουν δραματικά από την απουσία εκείνης της Αριστερός 
που θα αποτελούσε τον κορμό διαμόρφωσης ενός αντιθετι
κού μετώπου της τάξης μπροστά στη μαζική της απόρριψη 
απ' τη διαδικασία παραγωγής, τον κατακερματισμό και την 
εξαθλίωσή της.
Η διαδικασία αυτή εξελίσσεται διαρκώς. Επιταχύνθηκε εδώ 
και πάνω από 25 χρόνια, με την εκδήλωση της παγκόσμιας 
οικονομικής κρίσης και τα κύματα αναδιαρθρώσεων. Απο-
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τελεί προϊόν, απ' τη μια, των αναγκών των κυρίαρχων ι
μπεριαλιστικών κέντρων, κι απ’ την άλλη, της αδυναμίας 
και των εκφυλιστικών διαδικασιών που επέβαλε ο σύγχρο
νος ρεβιζιονισμός στο εργατικό κίνημα. Είναι δηλαδή απο
τέλεσμα ενός δυσμενούς συσχετισμού δύναμης για την ερ
γατική τάξη και τους λαούς του πλανήτη.
Καθοριστικό στοιχείο σ’ αυτή την εξέλιξη αποτελεί η κυ
ριαρχία του σύγχρονου δεξιού αναθεωρητικού ρεύματος 
μέσα στους κόλπους του κομμουνιστικού κινήματος, που 
εκφύλισε το εργατικό κίνημα σε συμμέτοχο και κοινωνικό 
εταίρο· που αντικατάστησε τους εργατικούς αγώνες και την 
ανεξάρτητη πολιτική της τάξης με τη μετατροπή τους σε 
πτέρυγα των κομμάτων διαχείρισης της εξουσίας και σε 
ψηφοφόρους “φιλεργατικών προγραμμάτων”· που, τέλος, 
μπροστά στην οικονομική κρίση μετέτρεψε το εργατικό κί
νημα σε υποστηριχτή σχεδίων ανόδου της ανταγωνιστικό
τητας και της παραγωγικότητας, σε οπαδό του εκσυγχρονι
σμού της εκμετάλλευσης των εργαζόμενων μαζών.
Δίπλα σ' αυτές τις δυνάμεις, ξεπετάχτηκαν άλλες που προ
σπάθησαν να εκφράσουν την υπόθεση των εργαζόμενων, 
αλλά που γρήγορα εκφυλίστηκαν κι αυτές από την έλλειψη 
ενός σωστού προσανατολισμού. Ορισμένες δυνάμεις (όπως 
η Αυτονομία) έλαμψαν για μια περίοδο, για να ενσωματω
θούν ή να περιθωριοποιηθούν στη συνέχεια, επιτείνοντας 
την αίσθηση της απογοήτευσης και του αδιεξόδου.
Η κυρίαρχη πλευρά εμφανίζει τις αλλαγές στην παραγωγή 
σαν αποτέλεσμα της επιστημονικο-τεχνολογικής επανάστα
σης και των εφαρμογών της πληροφορικοποίησης. Σαν το 
πέρασμα στην κοινωνία χωρίς χειρωνακτική κτηνώδη εργα
σία και εκμετάλλευση. Τα όποια προβλήματα των ανθρώ
πων που χάνουν τη δουλειά τους και εξοστρακίζονται απ’ 
την παραγωγή και την κοινωνική δραστηριότητα, αποτε
λούν δυσκολίες προσαρμογής και τίποτε παραπάνω. Σαν 
μοντέλο, παρουσιάζει το εργαστήριο με λίγη ή καθόλου ερ
γασία όπου κυριαρχεί το αυτοματοποιημένο σύμπλεγμα
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μηχανών, δίχως να γίνεται αναφορά στην υπόλοιπη παρα
γωγική διαδικασία που προηγείται ή πλαισιώνει τη μονάδα 
μοντέλο. Σ' αυτή την προπαγανδιστικού χαρακτήρα μαγική 
εικόνα, εξαντλήθηκε πλήθος αναλύσεων και αναλυτών ανα- 
παράγοντάς την, γενικεύοντάς την. Είναι απαραίτητο να 
μελετάς το πιο σύγχρονο αναπτυγμένο τμήμα, αλλά όχι 
προσπερνώντας αυτό που κυριαρχεί. Πολύ περισσότερο, 
αν απ' αυτό βγάζεις γενικού χαρακτήρα συμπεράσματα.
Τα κύρια σημεία της πραγματικότητας που “λησμονιού
νται” σ' αυτού του τύπου τις ερμηνείες των παραγωγικών 
τροποποιήσεων, πολύ συνοπτικά είναι:
1. Δίπλα στις σύγχρονες προωθημένες μονάδες του μοντέ
λου, υπάρχει ένας γαλαξίας εξαρτημένων μονάδων με τις 
πιο μαύρες εργασιακές εκμεταλλευτικές σχέσεις, προμηθεύ
οντας με υλικό τις μονάδες τελικής επεξεργασίας. Για ν' α- 
νταποκριθούν στις απαιτήσεις του ανταγωνισμού, διατάσ- 
σουν την εργατική δύναμη στους πιο εντατικούς ρυθμούς, 
στην πιο κτηνώδη εκμετάλλευση.
2. Η γεωγραφική μετατόπιση της βιομηχανίας από τις καπι
ταλιστικές “μητροπόλεις” προς την “ύπαιθρο” του κόσμου, 
δημιουργεί νέες στρατιές εργατικής τάξης χαμηλά αμοιβό- 
μενης, χωρίς ασφαλιστικά κ.ά. δικαιώματα. Κι αυτή η 
πλευρά αγνοείται όταν ο ορίζοντας της ανάλυσης είναι ε
θνικός ή έστω και —κυρίως— ευρωποκεντρικός.
3. Κύριο στοιχείο είναι η απόρριψη της εργατικής τάξης 
και η προλεταριοποίηση μεγάλων τμημάτων του πληθυ
σμού που βυθίζονται στην έσχατη εξαθλίωση.
4. Τομεακή διαφοροποίηση της μεταποιητικής διαδικασίας, 
έτσι που ολόκληροι “κλασικοί” τομείς της βιομηχανίας να 
κατακερματίζονται και να κρύβονται και μέσα στους το
μείς των υπηρεσιών.
5. Αύξηση του βαθμού εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης.
6. “Βιομηχανοποίηση” σε επαναλαμβανόμενες εργασίες 
κλάδων γραφείου, τραπεζικών υπηρεσιών, λογιστηρίου κ.ά.
7. Όλες οι αναδιαρθρώσεις βρίσκονται υπό την κυριαρχία
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του μονοπωλιακού κεφαλαίου που ολοένα συγκεντροποιεί- 
ται.'
8. Πλαταίνει, πληθαίνει η βάση των μη κατεχόντων όχι α
πλά “πλούτο και εξουσία”, αλλά στοιχειωδών μέσων δια
βίωσης. Προβληματικοποιούνται χώρες ολόκληρες, πληθυ
σμοί ολόκληροι.
Αυτά, που σύντομα αναφέρονται εδώ, αποτελούν παράμε
τρες που αν δεν τεθούν δίπλα στη μελέτη των προβλημάτων 
της οργάνωσης εργασίας και των εξελίξεων στην παραγω
γή, δεν αποφεύγεται η επίπλαστη “πραγματικότητα παρα
στάσεων”.
Είναι προφανής η ανάγκη αναλύσεων των εξελίξεων, αλλά 
το ζήτημα είναι αν προσπαθείς και πραχτικά να την τροπο
ποιήσεις ή απλά το ενδιαφέρον σου περιορίζεται σε αναπα
ράσταση του κατατεμαχισμού της τάξης. Γιατί αυτό το τε
λευταίο αφορά άμεσα τους στόχους και τους σκοπούς ό
ποιου θέλει πραχτικά να αναμετρηθεί μ' αυτή την πρόκλη
ση.
Διαλύθηκε, συγχωνεύτηκε η εργατική τάξη;
Σταμάτησε να είναι απαραίτητος ο αγώνας για να σταθεί 
σαν τάξη για τον εαυτό της; Για ανεξάρτητη πολιτική για τη 
χειραφέτησή της;
Τα αποκεντρωμένα, κατατεμαχισμένα εργαστήρια με την 
τροποποίηση της αλυσίδας παραγωγής διέλυσαν και τη 
συλλογική ταξική συνείδηση;
Οι απαντήσεις δεν μπορεί να ψάχνονται μονάχα στην πλευ
ρά της παραγωγής και στο πώς τροποποιεί το είδος και τη 
φύση της εργασίας. Αυτές οι αλλαγές ήταν το αποτέλεσμα 
συσχετισμού δύναμης. Κι εδώ τον εννοούμε με την πλατύ
τερη δυνατή έννοια: τις βασικές ιδέες που επηρεάζουν την 
εργατική τάξη· την πολιτική των συνδικάτων· τη δύναμη 
αυτού ή του άλλου ρεύματος· τις κύριες και δευτερεύουσες 
επιτυχίες, ήττες κλπ. Είναι αρκετά σύνθετη η εξέλιξη της ι
στορίας αυτού του αιώνα ακριβώς από τέτοιας έκτασης αλ
λαγές· από τροποποιήσεις στην οργάνωση της εργατικής
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τάξης και των “εφεδρειών” της, των απελευθερωτικών κι
νημάτων στις αποικίες, τις επαναστάσεις και τους πολέ
μους.
Ο υποκειμενικός παράγοντας, για να μιλήσουμε με τέτοι
ους όρους, καθόρισε την εξέλιξη των πραγμάτων, και όχι οι 
εξελίξεις στην τεχνολογία και στην τεχνική παραγωγική 
σφαίρα.
Ορισμένες τάσεις, όπως για παράδειγμα ο αναχωρητισμός 
των ευρωπαϊκών βιομηχανιών προς την Ασία και την 
Αφρική, φαινόταν σαν τάση και την περίοδο της Οχτωβρια- 
νής Επανάστασης. Η επιτυχία της επανάστασης, η διάσπα
ση της παγκόσμιας αγοράς κ.ά, καθόρισαν άλλες καταστά
σεις.
Ένα τέτοιο “διάβασμα” της ιστορίας που αρνιέται την υπό
κλιση σ' αυτό που εμφανίζεται σαν αντικειμενικό, και επι- 
ζητά την προσαρμογή όλων των αναγκών και επιθυμιών 
στις αδήριτες λογικές του συνέπειες, είναι επιβεβλημένο. 
Αντιθετική προσπάθεια, ανταγωνιστική κίνηση της τάξης, 
σημαίνει επίγνωση πως μπορεί το εργατικό κίνημα να βά
λει τη σφραγίδα του και να ακυρώσει αυτή την εξέλιξη. Αυ
τό σαν ελάχιστη προϋπόθεση. Από κει και ύστερα, αρχίζει η 
αναμέτρηση με τις δυσκολίες.
Είναι χαρακτηριστικότατος ο τρόπος που βλέπει ο Λένιν 
αυτή την τάση, λίγο πριν την Οχτωβριανή Επανάσταση, και 
το πώς θέτει το ζήτημα. Στο βιβλίο Ιμπεριαλισμός, ανώτα
το στάδιο του καπιταλισμού (εκδόθηκε τον Απρίλη του 
1917), μεταξύ άλλων, παρουσιάζει τις εκτιμήσεις των 
Σούλτσε-Γκέβερνιτς και Χόμπσον.
«... η Ευρώπη θα φορτώσει τη φυσική δουλειά —στην αρχή 
την αγροτική και τη δουλειά των μεταλλείων και ύστερα 
και την πιο βαριά βιομηχανική δουλειά— στις πλάτες της 
έγχρωμης ανθρωπότητας και αυτή η ίδια θ' αρκεστεί στο 
ρόλο του εισόδηματία,προετοιμάζοντας ίσως έτσι την οι
κονομική και αργότερα και την πολιτική χειραφέτηση των 
έγχρωμων φυλών».
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«... μια μικρή χούφτα πλούσιους αριστοκράτες, που παίρ
νουν μερίσματα και συντάξεις από την Άπω Ανατολή, με 
μια κάπως πιο σημαντική ομάδα επαγγελματίες, υπαλλή
λους και εμπόρους και μ' ένα μεγαλύτερο αριθμό υπηρέτες 
και εργάτες της βιομηχανίας μεταφορών και της βιομηχα
νίας που ασχολείται με την τελειωτική επεξεργασία βιομη
χανικών προϊόντων.
Οι κυριότεροι κλάδοι της βιομηχανίας θα εξαφανίζονταν 
και ο μεγάλος όγκος των προϊόντων διατροφής, ο μεγάλος 
όγκος των μισοεπεξεργασμένων προϊόντων θα εισρέανε, 
σαν φόρος από την Ασία και από την Αφρική».
Και σημειώνει ο Λένιν:
«Ο συγγραφέας έχει απόλυτο δίκιο: αν οι δυνάμεις του ι
μπεριαλισμού δεν συναντούσαν αντίδραση, θα οδηγούσαν 
ίσα-ίσα σ' αυτό. Η σημασία των “Ενωμένων Πολιτειών της 
Ευρώπης” στις σύγχρονες, ιμπεριαλιστικές συνθήκες έχει ε- 
κτιμηθεί εδώ σωστά. Θα έπρεπε μόνο να προσθέσουμε ότι 
και μέσα στο εργατικό κίνημα οι οπορτουνιστές, που έχουν 
νικήσει τώρα προσωρινά στις περισσότερες χώρες, “δου
λεύουν” συστηματικά και σταθερά προς αυτήν ακριβώς την 
κατεύθυνση. Ο ιμπεριαλισμός, που σημαίνει μοίρασμα του 
κόσμου και εκμετάλλευση όχι μόνο της Κίνας, που σημαί
νει μονοπωλιακά, υψηλά κέρδη για μια χούφτα πλουσιότε
ρες χώρες, δημιουργεί την οικονομική δυνατότητα για την 
εξαγορά των ανώτερων στρωμάτων του προλεταριάτου και 
έτσι θρέφει, διαμορφώνει, δυναμώνει τον οπορτουνισμό. 
Δεν πρέπει μόνο να ξεχνούμε τις δυνάμεις που αντιδρούν 
στον ιμπεριαλισμό γενικά και στον οπορτουνισμό ειδικά 
και που φυσικά δεν τις βλέπει ο σοσιαλφιλελεύθερος Χό- 
μπσον».

Τέλος, για τα κείμενα του Γιάννη Χοντζέα που ακολου
θούν, να σημειώσουμε ορισμένα στοιχεία.
Το πρώτο είναι αυτοτελές μέρος ενός μεγάλου κειμένου 
που αναφέρεται στην παγκόσμια καπιταλιστική κρίση, στην

10



εργατική τάξη και τις αντίστοιχες εξελίξεις στην οικονομία 
και κοινωνία της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι γραμμένο το 
1981. Έχει ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστεί κανείς το κλί
μα της εποχής και με τι θέματα αναλωνόταν ένα δυναμικό: 
Τις αυταπάτες που γεννούσε το ΠΑΣΟΚ στον κόσμο της 
Αριστερός, και πόσο μακριά απ' αυτά τα θέματα βρέθηκε ο 
κόσμος που αποτέλεσε λίγα χρόνια αργότερα το αντικείμε
νο χειρισμού, καταρχήν με τις κοινωνικοποιήσεις και τέλος 
με τη μαζική ανεργία.
Το δεύτερο κείμενο, αποτελεί κι αυτό μέρος από τις “προ
γραμματικές κατευθύνσεις”. Κείμενο που έγραψε ο Γιάννης 
Χοντζέας για τις ανάγκες των προγραμματικών συζητήσε
ων της Α/συνεχεια.
Παρόλο που αποτελούν μέρη άλλων κειμένων, δίνουν με 
σαφή τρόπο και την κατεύθυνση, την άποψη του συγγρα
φέα, αλλά μας καλούν και σ’ έναν τρόπο συνδυασμού πρα- 
χτικής στάσης και συγκεκριμένες μελετητικής δουλειάς. Δι
δάσκουν έτσι και μια μέθοδο προσέγγισης.
Η χρησιμότητά τους και το ενδιαφέρον μας για μια τέτοια 
έκδοση έγινε “απαίτηση” στις συζητήσεις της προσυνδια- 
σκεψιακής δουλειάς της Α' Συνδιάσκεψης του τομέα εργα
ζομένων της Α/συνεχεια.
Η τροφοδότηση της συζήτησης μ' αυτό το υλικό σημαίνει 
για άλλη μια φορά πως τα κείμενα του Γιάννη “πιάνουν τό
πο”. Κι αυτός ήταν και ο στόχος του συγγραφέα. Να βοηθή
σουν στον προσανατολισμό των ανθρώπων που θα ξαναμε- 
τρηθούν πραχτικά με τα προβλήματα των εργαζομένων και 
με τα ζητήματα της αντίστασης της εργατικής τάξης στις 
σημερινές συνθήκες.

Γενάρης 1996
Α/σννεχεια
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για την έννοια της εργατικής τάξης
και

τις σνντελονμενεςαναδιαρθρώσεις

1. Οι σύγχρονες τάσεις του “νεομαρξισμού” κατευθύνονται 
στην αντικατάσταση, στο “ξαναχύσιμο” των μαρξιστικών 
κατηγοριών. Έτσι θεωρείται πως, στο σύγχρονο υπερώριμο 
καπιταλισμό, η μαρξιστική αντίληψη για τις τάξεις πρέπει 
να αντικατασταθεί από άλλες κατηγορίες. Όπως του 
“στρώματος”, της ομάδας, με βάση κοινή πνευματική στάση 
ή των διαταξικών ομάδων (1). Υποστηρίζεται ακόμα σε άλ
λες περιπτώσεις, και τελευταία είναι πολύ της μόδας, η 
κοινωνική και όχι η οικονομική βάση των ομάδων. Η αντι
παράθεση του κοινωνικού στο οικονομικό δίνει την αίσθη
ση της κατατρόπωσης του “οικονομίστικου”, “αντικειμενί- 
στικου” πνεύματος του “πατερούλη”, “της III Διεθνούς”, 
του Αλτουσέρ κλπ. Γι' αυτό ένας “οικονομίστικος” ορισμός 
θα διευκόλυνε τα πράματα: «Τάξεις ονομάζονται μεγάλες 
ομάδες ανθρώπων που ξεχωρίζουν μεταξύ τους από τη θέ
ση που κατέχουν μέσα σ' ένα καθορισμένο σύστημα παρα
γωγής, από τη σχέση τους —κατά το μεγαλύτερο μέρος κα
τοχυρωμένη και διατυπωμένη σε νόμους— προς τα μέσα 
παραγωγής, από τον ρόλο τους στην κοινωνική οργάνωση 
της εργασίας και συνεπώς από τους τρόπους που ιδιοποι
ούνται τη μερίδα του κοινωνικού πλούτου που διαθέτουν 
και από το μέγεθος αυτής της μερίδας. Οι τάξεις είναι τέ-
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τιες ομάδες ανθρώπων,που μια μπορεί να ιδιοποιείται 
την εργασία της άλλης, χάρη στη διαφορά της θέσης που 
κατέχει μέσα σε ένα καθορισμένο σύστημα της κοινωνικής 
οικονομίας» (Λένιν, Η μεγάλη πρωτοβουλία).

2. Στη βάση των πιο διαφορετικών απόψεων, βρίσκεται η α
ντίληψη πως η τεχνικοεπιστημονική επανάσταση, η νέα τε
χνολογία κλπ, εξάλειψαν ή εξαλείφουν την εργατική τάξη 
σαν κατηγορία. Είτε γιατί έχει “ενσωματωθεί στο σύστη
μα”, είτε γιατί “εξαλείφεται” από την αυτοματοποίηση της 
παραγωγής. Οι πιο διαδομένες και συγκροτημένες από τις 
απόψεις αυτές, είναι του Μιλς (ΕΠΑ) που θεωρεί τους 
“χαρτογιακάδες” (υπαλλήλους, διανοούμενους) σαν το 
“νέο υποκείμενο” και του Νέγκρι για τον “κοινωνικό εργά
τη”. Η κατηγορία των “εξασφαλισμένων” και των “μη εξα
σφαλισμένων” γνωρίζει μια αυξανόμενη δημοτικότητα στις 
ευρωπαϊκές μεγαλουπόλεις.
Στη βάση όλων αυτών των αναζητήσεων υπάρχει η ίδια ι
στορία: “βαρεθήκαμε μια ζωή μαρξισμό, τάξεις, οικονομία, 
παραγωγή... Αρκετά! Κάτι άλλο”.
Και το φαινόμενο παρουσιάζεται σαν ουσία και αναιρεί 
την ίδια την ουσία.

3. Θα ήταν περιττό και κουραστικό να παραθέσουμε απο
σπάσματα για να αποδειχτεί πως ο μαρξισμός έκανε συγκε
κριμένη μελέτη για τη σύνθεση των τάξεων, των “ομάδων” 
ή των στρωμάτων που εντάσσονται ή που συγκροτούν μια 
τάξη. Το ν’ ανοιχτεί εδώ συζήτηση για να αποδειχτεί πως το 
κοινωνικό στηρίζεται κάπου έξω από το οικονομικό, θα 
μας έσπρωχνε σε άλλο θέμα (που αφού έχει τεθεί πρέπει να 
συζητηθεί, αλλά όχι εδώ).
Οι κοινωνικές τάξεις και οι ομάδες που τις αποτελούν, με 
την έννοια που δίνεται από τον Λένιν, βρίσκονται σε αμοι
βαία εξάρτηση. Οι τάξεις υπάρχουν στις ομάδες, στα άτο
μα. Όμως οι ομάδες και τα άτομα προκύπτουν μονάχα από
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τις τάξεις και μέσα από τις ταξικές διαμεσολαβήσεις.
Οι τάξεις και οι ομάδες που τις αποτελούν δεν μπορούν να 
ξεχωριστούν γιατί οι τάξεις περικλείνουν και “συνοψί
ζουν” τις ομάδες, παρά το γεγονός πως η “δράση των ομά
δων” είναι εκείνη που τροποποιεί και μετασχηματίζει τις 
τάξεις.
Επομένως αφού “αναζητείται” η εργατική τάξη, είμαστε υ
ποχρεωμένοι να την “αναζητήσουμε” και εμείς. Για να την 
“βρούμε”, πρέπει να ξεκαθαριστεί η έννοια της εργατικής 
τάξης. Για να ξεκαθαριστεί η έννοια αυτή πρέπει να προσ
διοριστεί η παραγωγική εργασία και η μη παραγωγική ερ
γασία που στέκεται στη βάση των διάφορων “αναζητήσεων” 
και αμφισβητήσεων της εργατικής τάξης.

4. Η παραγωγική εργασία, αφηρημένα, έξω από ειδικούς 
τρόπους παραγωγής, είναι οποιαδήποτε εργασιακή δραστη
ριότητα που παράγει αξίες χρήσης. Είναι η σχέση ανάμεσα 
στον άνθρωπο και τη φύση, «μ οργανική ανταλλαγή ανά
μεσα στον άνθρωπο και τη φύση» (Μαρξ).
Το ίδιο το προτσές παραγωγής είναι ενότητα του προτσές 
εργασίας και του προτσές αξιοποίησης, όπως το εμπόρευ
μα είναι ενότητα της αξίας χρήσης και της ανταλλακτικής 
αξίας. Σε σχέση με την παραγωγή αξιών χρήσης, κάθε ωφέ
λιμη, χρήσιμη εργασία είναι παραγωγική εργασία.
Όμως ο τέτιος καθορισμός της παραγωγικής εργασίας, έτσι 
όπως εμφανίζεται από την άποψη του προτσές εργασίας γε
νικά, δεν έχει εφαρμογή στον καθορισμό της παραγωγικής 
εργασίας από την άποψη του καπιταλιστικού τρόπου. 
Επομένως, η έννοια της παραγωγικής και της μη παραγωγι
κής εργασίας συνδέεται με το καθορισμένο σύστημα παρα
γωγής.
“Παραγωγικό” και “μη παραγωγικό” είναι κινούμενες έν
νοιες. Μη παραγωγικοί εργαζόμενοι μπορούν να γίνουν 
παραγωγικοί και αντίστροφα. Με τον μετασχηματισμό του 
τρόπου παραγωγής, μετασχηματίζονται ριζικά και οι έννοι-

14



ες της παραγωγικής και της μη παραγωγικής εργασίας.
Η εργασία —σαν εργασιακή ικανότητα του εργάτη— χωρι
σμένη από το κεφάλαιο δεν είναι παραγωγική, όπως δεν εί
ναι παραγωγική όσο παραμένει στην τροχιά της κυκλοφο
ρίας και ανταλλάσσεται με εισόδημα. Είναι παοαγωγικτί 
ιιονάνα όταν παοάνει το αντίθετό τικ.
«Παραγωγική εργασία, με την έννοια της καπιταλιστικής 
παραγωγής, είναι η μισθωτή εργασία που στην ανταλλαγή 
με το μεταβλητό μέρος του κεφάλαιου (το μέρος του 
λαιου που δαπανιέται σε μισθό), όχι μονάχα αναπαραγάγει 
αυτό το μέρος του κεφάλαιου (ή την αξία της ίδιας της ερ
γασιακής ικανότητας), αλλά επιπλέον παράγει υπεραξία 
για τον καπιταλιστή... Παραγωγική είναι μονάχα η μισθωτή 
εργασία που παράγει κεφάλαιο. Αυτό σημαίνει πως αυτή α
ναπαράγει, αυξάνει το σύνολο των αξιών που δαπανήθη- 
καν γι' αυτήν, έτσι που αποδίδει περισσότερη εργασία από 
αυτήν που πήρε με τη μορφή του μισθού. Επομένως παρα
γωγική είναι μονάχα η εργασιακή ικανότητα που η αξιοποί
ησή της είναι μεγαλύτερη από την αξία της» (Μαρξ, Κεφά
λαιο, τόμος IV).

5. Στο καπιταλιστικό σύστημα παραγωγής, η παραγωγική 
εργασία δεν σχετίζεται με το ιδιαίτερο περιεχόμενο της ερ
γασίας, ούτε με τη χρησιμότητά της. Μια εργασία του ίδιου 
περιεχομένου μπορεί να είναι αδιάφορα παραγωγική ή μη 
παραγωγική, ανάλογα με το αν εντάσσεται ή όχι στη σχέση 
καπιταλιστικής εκμετάλλευσης.
Η καπιταλιστική παραγωγή δεν αποβλέπει στην ικανοποίη
ση αναγκών, αλλά στην παραγωγή υπεραξίας. Η παραγωγι
κή εργασία περιγράφει ακριβώς τη σχέση και τον τρόπο με 
τον οποίο είναι ενταγμένη η εργατική δύναμη μέσα στον 
καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής.
Η παραγωγική εργασία μετασχηματίζει τους όρους εργα
σίας σε κεφάλαιο και τον ιδιοκτήτη του κεφάλαιου σε καπι
ταλιστή. Αυτό παράγει όχι ένα ειδικό εμπόρευμα, αλλά το
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ίδιο το κεφάλαιο.
Παραγωγική εργασία είναι η εργασία εκείνη που ανταλλασ
σόμενη άμεσα με το χρήμα σαν κεφάλαιο, για τον εργάτη α
ναπαράγει αποκλειστικά την αξία της δικής του εργατικής 
δύναμης, ενώ για τον καπιταλιστή είναι δημιουργός αξίας, 
υπεραξίας.
«Η έννοια τον παραγωγικού εργάτη δεν συνεπάγεται επο
μένως μονάχα μια σχέση ανάμεσα στην ωφέλιμη δραστη
ριότητα και στο αποτέλεσμα, ανάμεσα στον εργάτη και στο 
προϊόν της εργασίας, αλλά συνεπάγεται επίσης μια ειδική 
κοινωνική παραγωγική σχέση ιστορικής προέλευσης, που 
αποτνπώνει στον εργάτη το σημάδι του άμεσου μέσου αξιο
ποίησης του κεφάλαιου» (Μαρξ, Κεφάλαιο, τόμος I).
Η διαφορά ανάμεσα στην παραγωγική εργασία και στη μη 
παραγωγική εργασία έγκειται στο ότι η πρώτη ανταλλάσσε
ται με χρήμα σαν κεφάλαιο, ενώ η δεύτερη με χρήμα σαν 
χρήμα.
Η εργατική δύναμη είναι εμπόρευμα και για τον παραγωγι
κό εργάτη και για τον μη παραγωγικό εργαζόμενο, αλλά ο 
πρώτος παράγει εμπόρευμα για τον αγοραστή της εργατι
κής του δύναμης, ενώ ο δεύτερος αναπαράγει μια απλή α
ξία χρήσης.
«Η εργατική ικανότητα του παραγωγικού εργάτη είναι ένα 
εμπόρευμα για τον ίδιο τον εργαζόμενο. Τέτια είναι και ε
κείνη του μη παραγωγικού εργαζόμενου. Αλλά ο παραγωγι
κός εργαζόμενος παράγει εμπορεύματα για τον αγοραστή 
της εργατικής του ικανότητας. Ο μη παραγωγικός εργαζό
μενος παράγει γι' αυτόν μια απλή αξία χρήσης, όχι ένα ε
μπόρευμα, παράγει μια πραγματική ή φανταστική αξία 
χρήσης. Και ένα χαρακτηριστικό στοιχείο του μη παραγω
γικού εργαζόμενου είναι πως δεν παράγει κανένα εμπόρευ
μα για τον αγοραστή του, αλλά αντίθετα παίρνει εμπόρευ
μα από αυτόν» (Μαρξ, Κεφάλαιο, τόμος IV). 
Συμπερασματικά, το χρήμα ανταλλάσσεται με εργασία, χω
ρίς η τελευταία να παράγει κεφάλαιο. Το κεφάλαιο δεν
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παίρνει μη παραγωγική εργασία, αλλά μια υπηρεσία.
Η διάκριση ανάμεσα σε παραγωγική εργασία και μη παρα
γωγική εργασία δεν είναι ούτε πολιτική, ούτε ηθική, ούτε 
ανθρωπολογική, ούτε ψυχολογική, αλλά επιστημονική.

6 .0  κοινωνικός καταμερισμός εργασίας σε πνευματική και 
χειρωνακτική (σωματική εργασία) αντιπροσωπεύει την α
ναπαραγωγή κοινωνικών και πολιτικών σχέσεων κυριαρ
χίας μέσα στο προτσές παραγωγής.
Η χωρισμένη από τη χειρωνακτική (σωματική εργασία), 
πνευματική εργασία, παρουσιάζεται στον εργάτη μετά το 
μετασχηματισμό της εργασίας σε κεφάλαιο, σαν ξένη δύνα
μη.
«Ο ανταγωνισμός αυτός ανάμεσα στον πλούτο που δεν ερ
γάζεται και στη φτώχεια που εργάζεται για να ζήσει, κάνει 
να γεννιέται ένας ανταγωνισμός της γνώσης. Γνώση και ερ
γασία χωρίζονται. Η πρώτη αντιπαρατίθεται στη δεύτερη 
σαν κεφάλαιο ή σαν είδος πολυτελείας του πλούσιου» 
(Μαρξ, Κεφάλαιο, τόμος IV).
«Όταν το προτσές εργασίας είναι απλά ατομικό προτσές, ο 
ίδιος ο εργαζόμενος συγκεντρώνει στον εαυτό του τις λει
τουργίες που αργότερα θα χωριστούν... Όπως στο φυσικό 
οργανισμό, μυαλό και χέρια βρίσκονται συνδεδεμένα, έτσι 
και το προτσές εργασίας συγκεντρώνει την πνευματική και 
τη χειρωνακτική εργασία. Αργότερα, αυτά θα διασπαστούν 
μέχρι τον ανταγωνισμό και την εχθρότητα» (Μαρξ, Κεφά
λαιο, τόμος I).
Η επιστήμη που ξεπετάχτηκε από την κίνηση στη βιομηχα
νία, απέρρευσε από την αληθινή πράξη —στην πορεία χι
λιετηρίδων— των κατώτερων τάξεων. Η εργασία έχει δι
πλό χαρακτήρα:
«Από το ένα μέρος, κάθε εργασία είναι ξόδεμα ανθρώπινης 
εργατικής δύναμης με τη φυσιολογική έννοια και σαν τέτια 
ποιότητα ίσης ανθρώπινης εργασίας ή αφηρημένης ανθρώ
πινης εργασίας, διαμορφώνεται η αξία των εμπορευμάτων.



Από το άλλο μέρος, κάθε εργασία είναι δαπάνη ανθρώπι
νης εργασίας, είναι δαπάνη ανθρώπινης εργατικής δύναμης 
με ειδική μορφή και καθορισμένο το σκοπό της και σαν τέ- 
τια ποιότητα χρήσιμης συγκεκριμένης εργασίας παράγει α
ξία χρήσης» (Μαρξ, Κεφάλαιο, τόμος I).
Η αφηρημένη εργασία δεν εμπεριέχει κανένα παραγωγικό 
προσδιορισμό και χρησιμότητα των αποτελεσμάτων της ερ
γασίας. Είναι καθαρά δαπάνη ανθρώπινης εργατικής δύνα
μης.
Η αφηρημένη εργασία καθορίζει την ανταλλακτική αξία ό
πως η συγκεκριμένη εργασία καθορίζει την αξία χρήσης.
Η αφηρημένη εργασία, στον καπιταλιστικό τρόπο παραγω
γής μπορεί να ποσοτικοποιηθεί σαν χρόνος εργασίας, κοι
νωνικά αναγκαίος χρόνος εργασίας.
Και αξία, είναι ένας τύπος κοινωνικής σχέσης ανάμεσα σε 
παραγωγούς σε καθορισμένους κοινωνικούς όρους.
Η συγκεκριμένη εργασία καθορίζει τις μορφές, τους τρό
πους, την τεχνική κλπ, της δαπάνης της εργατικής δύναμης. 
Καθορίζει την ποσότητα, τον χρόνο, την ποιότητα της κα
ταβολής αφηρημένης εργασίας, σαν δαπάνη, ξόδεμα, φθορά 
της μυϊκής δύναμης, των νεύρων, του μυαλού του εργαζό
μενου.
Ο ατομικός ή κοινωνικός χαρακτήρας της εργασίας προσ
διορίζεται από τον τρόπο με τον οποίο είναι οργανωμένο 
το προτσές εργασίας στις ξεχωριστές, ιδιαίτερες κοινωνίες. 
Και η χειρωνακτική και η πνευματική εργασία είναι ενότη- 
τα-αντίθεση της συγκεκριμένης και αφηρημένης εργασίας 
και ακριβώς αυτό επέτρεφε στους ταιηλοριστές να αναλύ
σουν πρώτα τη μια, μετά την άλλη, ανάγοντας όλη την ερ
γασιακή δραστηριότητα σε λίγες επαναλαμβανόμενες μηχα
νικές κινήσεις.
Η πνευματική εργασία στον καπιταλιστικό τρόπο παραγω
γής είναι ολόκληρη η εργασία εκείνη που συμμετέχει σε διά
φορους βαθμούς στη διεύθυνση της χειρωνακτικής εργα
σίας.
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Πνευματικά εργαζόμενοι είναι εκείνοι που εκπληρώνουν 
κάποια λειτουργία σαν μέρη της γενικής πνευματικής λει
τουργικής εργασίας. Πνευματικά εργαζόμενοι μπορούν να 
θεωρούνται όλοι εκείνοι που θεωρούνται και πληρώνονται 
σαν τέτιοι στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και που 
δεν χρειάζεται να είναι “διανοούμενοι” για να είναι εργα
ζόμενοι διανοούμενοι.
Οι τέτιοι εργαζόμενοι γενικά μπορεί να διαιρεθούν χοντρι
κά (στις ιδιαίτερες συνθήκες οι διαιρέσεις αυτές δεν αρ- 
κούν όπως στη δική μας περίπτωση) σε δύο ομάδες: Η πρώ
τη περικλείνει τη μεγάλη μάζα με απόλυτα εξαρτημένη θέση 
και η δεύτερη, αριθμητικά μικρή, περικλείνει όλους εκεί
νους που “διοικούν τη γνώση” και διευθύνουν με διοικητι
κές και ελεγκτικές λειτουργίες όλη την εργασία, και την 
πνευματική και τη σωματική (χειρωνακτική).
Τα μέλη της δεύτερης ομάδας είναι οι “αξιωματούχοι της ι
δεολογίας”, οι ανώτεροι αξιωματικοί του κεφάλαιου.

7. Η επιστήμη δεν είναι υπεράνω τάξεων, υπεράνω κομμά
των. Παρουσιάζεται στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής 
πάντοτε εξαρτημένη από το κεφάλαιο, κάτω από τη μορφή 
της ιδιοποίησής της από τις κυρίαρχες τάξεις, και οι τεχνο
λογικές της εφαρμογές βρίσκονται στην άμεση υπηρεσία 
του προτσές αξιοποίησης του κεφάλαιου.
Να τι λέει ένας “οπαδός” της “συμμορίας των τεσσάρων” 
στην Κίνα.
«Γενικά, μπορούμε να πούμε πως το προλεταριάτο όπως 
και η αστική τάξη μπορούν να αναγνωρίζουν την αλήθεια 
της φυσικής επιστήμης και μπορούν την επιστήμη αυτή να 
την χρησιμοποιούν και η μια και η άλλη τάξη. Με την έν
νοια αυτή δεν έχει ταξικό χαρακτήρα. Αλλά σε μια κοινω
νία χωρισμένη σε τάξεις, οι φυσικές επιστήμες δεν μπορούν 
να τεθούν ολοκληρωτικά έξω από την ταξική πάλη και η 
ταξική πάλη ασκεί βαθιά επίδραση στις φυσικές επιστήμες. 
Αν και η αλήθεια των φυσικών επιστημών μπορεί να ανα-

19



γνωρίζεται και να χρησιμοποιείται από τις διάφορες τά
ξεις, οι κοινωνικοί όροι και η ταξική πάλη αποφασίζουν σε 
τελευταία ανάλυση, ποιες τάξεις εξυπηρετεί» (Τσανίκ Εν 
Τσε, Γνώση και αλήθεια, 1976).
«Όλη αυτή η οικονομία που απορρέει από τη συγκέντρωση 
των μέσων παραγωγής και τη μαζική τους χρησιμοποίηση, 
προϋποθέτει σαν βασικό όρο, τη συγκέντρωση και τη δρα
στηριότητα των εργατών, δηλαδή τον κοινωνικό συνδυα
σμό της εργασίας. Είναι αποτέλεσμα του κοινωνικού χαρα
κτήρα της εργασίας με τον ίδιο τρόπο που η υπεραξία προ
έρχεται από κάθε ατομικό εργάτη παρμένο ξεχωριστά. 
Όλες οι συνεχείς βελτιώσεις στο πεδίο αυτό είναι δυνατές 
και αναγκαίες, οφείλονται μοναδικά και αποκλειστικά 
στην πείρα και στις παρατηρήσεις που προμηθεύει και πα
ραχωρεί η παραγωγή του γενικού εργάτη οργανωμένου και 
συνδυασμένου σε πλατιά κλίμακα» (Μαρξ, Κεφάλαιο, τό
μος I).

8. Με την εισαγωγή του καταμερισμού εργασίας στο προ
τσές της παραγωγής, επέρχεται ο μετασχηματισμός του 
προϊόντος σε κοινό προϊόν ενός γενικού εργάτη. Ο συλλο
γικός χαρακτήρας του προτσές εργασίας πλαταίνει αναπό
φευκτα την έννοια της παραγωγικής εργασίας και του φο
ρέα της, του παραγωγικού εργάτη. Τώρα για να είναι παρα
γωγικοί εργαζόμενοι, φτάνει να αποτελούν μέρος του συλ
λογικού εργάτη, να συμμετέχουν στην κοινωνική παραγω
γή. Ενώ ο χωρισμός πνευματική εργασία - σωματική εργα
σία στη βιομηχανία είναι ένας ταξικός διαχωρισμός που σε 
καθορισμένες συνθήκες υποβοηθά τη διαμόρφωση ενός “α
νώτερου” στρώματος εργατών, η εισαγωγή μηχανών σε μα
ζική κλίμακα και συστημάτων διεύθυνσης της εργασίας, ο
δήγησε σε έναν ιδιαίτερο καταμερισμό εργασίας που είναι 
σύμφυτος στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, που α
πλοποιώντας την εργασία, φέρνει στη διαμόρφωση του ερ
γάτη “χωρίς καμιά επιδεξιότητα”, του εργάτη-μάζα.
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Το βιομηχανικό προϊόν γίνεται ένα σύνολο μερικών προϊό
ντων που μοντάρονται διαδοχικά με τη χρησιμοποίηση μη
χανών. Ο εργάτης που δουλεύει στο εσωτερικό αυτού του 
τύπου παραγωγής δεν είναι πια εκείνος ο τύπος του εργάτη 
που κυριαρχούσε στη δουλειά του, είτε στη σύλληψη είτε 
στην εκτέλεση. Ο εργάτης εδώ γίνεται προέκταση του συ
στήματος των μηχανών: ένας μερικός εργάτης, ειδικευμέ
νος στην παραγωγή ενός μικρού κλάσματος του προϊόντος. 
Ο μερικός εργάτης, σε αντίθεση με τους άλλους παραγω
γούς: «... δεν παράγει κανένα εμπόρευμα. Το κοινό προϊόν 
μονάχα των μερικών εργατών μετατρέπεται σε εμπόρευμα. 
Ο καταμερισμός εργασίας στο εσωτερικό της κοινωνίας 
διαμεσολαβείται από την αγορά και πώληση των προϊό
ντων διαφόρων κλάδων εργασίας. Η συνάφεια ανάμεσα 
στις μερικές εργασίες της μανιφακτούρας διαμεσολαβείται 
από την πώληση διαφορετικών εργατικών δυνάμεων στον 
ίδιο καπιταλιστή, ο οποίος τις χρησιμοποίησε σαν συνδυα
σμένη εργατική δύναμη» (Μαρξ, Κεφάλαιο, τόμος I).
Η εξαγωγή υπεραξίας παραμένει ατομική, αλλά το προϊόν, 
το εμπόρευμα, είναι έργο του συλλογικού εργάτη, είναι 
συλλογική εργασία.
Ο καταμερισμός εργασίας στη φάμπρικα προϋπόθετε την α
πόλυτη εξουσία του καπιταλιστή και είναι η λογική του δε- 
σποτισμού που υποτάσσει τον μερικό εργάτη στο κεφάλαιο 
και στο σύστημα των μηχανών. Το γεγονός πως η φάμπρι
κα γίνεται μια μηχανή όπου οι εργάτες γίνονται εξαρτήμα- 
τά της, επιβάλλει μια πειθαρχία στρατώνα, που τελειοποι
είται μέχρι να γίνει ένα καθεστώς φάμπρικας, με την πλήρη 
ανάπτυξη της εργασίας επιτήρησης και διεύθυνσης. Ο ορι
σμός “εργάτης-μάζα” βγήκε από τους προσδιορισμούς που 
έχει δώσει ο Μαρξ και ο Λένιν στις μελέτες του για τον ται- 
ηλορισμό: μερικός εργάτης - εργάτης δίχως επιδεξιότητα, 
παράρτημα της μηχανής, εργαλείο της φάμπρικας, και ταυ
τόχρονα συνδέεται με το κοινωνικό προτσές παραγωγής: 
συλλογικός εργάτης, γενικός εργάτης.
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Ο εργάτης-μάζα είναι μορφή συνδεμένη με την τεχνική-πα- 
ραΎωγική βάση του καπιταλισμού στο μονοπωλιακό στά
διο, “κεντρική μορφή” εργάτη στα χρόνια του μεσοπολέμου 
στις ΗΠΑ και στη χιτλερική Γερμανία. Στην υπόλοιπη Ευ
ρώπη η μορφή αυτή θα εμφανιστεί μονάχα στα μέσα της δε
καετίας του 1950 κι αυτό βέβαια στις καπιταλιστικές ανα
πτυγμένες χώρες. Οι αλλαγές στην καπιταλιστική οργάνω
ση της εργασίας όπως και στην τεχνική σύνθεση του κεφά- 
λαιου, έχουν επιπτώσεις οπωσδήποτε στη συμπεριφορά της 
εργατικής τάξης. Αλλά η μηχανιστική αντίληψη που παρα
βλέπει όλους τους άλλους παράγοντες και πριν απ' όλα το 
επίπεδο συνειδητότητας της εργατικής τάξης, καταλήγει σε 
αφορισμούς ασύστατους. Όπως λχ σαν εκείνο της ιταλικής 
αυτονομίας (Νέγκρι) πως η επιβολή του εργάτη-μάζα το 
1920-40 ακύρωσε τη βάση του λενινισμού και τα αποτελέ
σματα της Οχτωβριανής Επανάστασης.
Ο χωρισμός χέρι-μυαλό, που επενεργείται από την “επιστη
μονική διεύθυνση”, αποστερεί την εργατική μάζα από κάθε 
γνώση στο προτσές εργασίας, της στερεί τη δυνατότητα να 
βελτιώνει τη δουλειά της. Από το γεγονός αυτό θεωρητικο
ποιήθηκαν ορισμένες απολυτότητες. Πριν, η συνείδηση του 
τεχνίτη - επαγγελματία εργάτη τον έσπρωχνε σε πολλές πε
ριπτώσεις να βελτιώνει το προτσές εργασίας, και αυτό ήταν 
προς όφελος του προτσές αξιοποίησης του κεφάλαιου. Αυ
τό το πραγματικό γεγονός, που δεν οφείλονταν πάντα και 
μονάχα στην αντικειμενική τάση, στο να απολυτοποιείται 
το πρότυπο δύο διαφορετικών συμπεριφορών. Έτσι τώρα 
ο εργάτης δεν αντιπαρατίθεται μονάχα στον καπιταλιστή- 
σύστημα, αλλά στο ίδιο το εργοστάσιο, στο ίδιο το εργα
σιακό προτσές. Επομένως τώρα, αντικειμενικά, αυθόρμητα 
ο εργάτης σπρώχνεται να αρνηθεί το εργοστάσιο, να αρνη- 
θεί την εργασία, ενώ πριν, αυθόρμητα, αντικειμενικά ο ερ
γάτης διαχώριζε τον καπιταλιστή από το εργοστάσιο, την 
παραγωγική δύναμη, και ήταν, αντικειμενικά, αυθόρμητα ε
νάντια στον πρώτο και υπέρ της δεύτερης.
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Οι μεταβολές στην καπιταλιστική οργάνωση της εργασίας 
επιδρούν πριν απ’ όλα στη σύνθεση της εργατικής τάξης και 
επομένως σε συνέχεια υπαγορεύουν, “καθορίζουν” ορισμέ
νη συμπεριφορά. Στις τέτιες μεταβολές η αντίδραση των 
εργατών καθοριζόταν και από το βαθμό της οργάνωσής 
τους και της συνειδητοποίησής τους. Για να πάμε στην Ιτα
λία, όπου έχουν διατυπωθεί αυτές οι απόψεις και γνωρί
ζουν μεγάλη δημοτικότητα, είναι έξω από κάθε αμφιβολία 
πως η εμφάνιση σε ευρεία κλίμακα του εργάτη-μάζα για με
γάλο διάστημα δεν υποκίνησε την αντίδραση του είδους 
που θεωρητικοποιήθηκε αλλά την αντίθετη. Γιατί η μάζα 
των εργατών προέρχονταν από τις αγροτικές περιοχές του 
νότου, όπου κυριολεκτικά πεινούσαν, και βρήκαν τη νέα 
τους ζωή πολύ καλύτερη από την προηγούμενη. Από την 
άλλη, την υποκειμενική πλευρά, το ΚΚ Ιταλίας σε πλήρη 
στροφή (ή μάλλον ολοκληρώνοντας τη στροφή) δεν ενδια
φέρονταν τότε για την εργατική τάξη (ειδικότερα η ηγεσία 
του κυριαρχούνταν επιπλέον από μια προσήλωση στους ει
δικευμένους εργάτες και θεωρούσε αυτή τη “μάζα” σαν ευ
καιριακά απασχολούμενους, που σήμαινε “σήμερα είναι 
εδώ, αύριο θα είναι αλλού”). Η μάζα αυτή των εργατών — 
αντίθετα από τους ισχυρισμούς των θεωρητικών της Αυτο
νομίας και άλλων ρευμάτων— όχι μονάχα δεν “εξεγέρθη- 
κε” ενστικτώδικα, αυθόρμητα, όχι μονάχα δεν αμφισβήτησε 
το εργοστάσιο, την παραγωγή, αλλά ψήφισε μαζικά το 1955 
τους υποψήφιους που ήθελε η διεύθυνση της FIAT στο Το- 
ρίνο και αλλού, ανατρέποντας συσχετισμούς δυνάμεων 
που ίσχυαν από μισό αιώνα. Θα περάσουν χρόνια για να 
αλλάξει αυτή η συμπεριφορά. Το συμπέρασμα βγαίνει μόνο 
του.

9. Σύμφυτη με τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής είναι η 
τάση της προλεταριοποίησης. Η ανάπτυξη των καπιταλι
στικών παραγωγικών σχέσεων απαλλοτριώνει ολοένα και 
περισσότερα τμήματα πληθυσμού, χωρίζοντάς τα βίαια από
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τα μέσα παραγωγής, ενώ εξαλείφει διαφορετικούς (προη
γούμενους) τρόπους παραγωγής από τον καπιταλιστικό. Η 
τάση αυτή επενεργεί σήμερα σε τρεις κατευθύνσεις: προς τη 
μισθωτή εργασία, προς τη χειρωνακτική εργασία και προς 
την παραγωγική εργασία. Η τάση του κεφάλαιου για εκ- 
προλεταριοποίηση όλου του πληθυσμού είναι μια τάση που 
περικλείνει, όπως όλες οι τάσεις, αντίρροπες τάσεις που ε
πιβραδύνουν, παρεμποδίζουν κλπ, την τάση αυτή. Αλλά η 
τάση αυτή είναι πραγματική όσο η ανάπτυξη του κεφάλαι- 
ου κάνει να επεκτείνεται η δύναμή του με αυξανόμενη δύ
ναμη. Με βάση την τάση της καπιταλιστικής ολοκλήρωσης, 
δεν μπορεί να κατανοηθεί η ταξική διάρθρωση σε εθνικό ή 
τοπικό πεδίο δίχως να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές που έφε
ρε σε παγκόσμιο επίπεδο ο μονοπωλιακός καπιταλισμός 
των γιγάντιων οριζόντιων και καθετοποιημένων - συνδυα
σμένων επιχειρήσεων - πολυεθνικών.
Τάση προς τη μισθωτή εργασία σημαίνει μείωση και εξάλει
ψη όλων των στρωμάτων που βρίσκονται ανάμεσα στους 
καπιταλιστές και στην εργατική τάξη. “Μισθωτοποίηση” ή 
“υπαλληλοποίηση” σημαίνει απαλλοτρίωση από τα μέσα 
παραγωγής. Σημαίνει ακριβώς, στο έδαφος των αλλαγών 
που αναφέρθηκαν, και μεταμφίεση καπιταλιστών σε “μι
σθωτούς”. Σημαίνει επομένως και επέκταση του “τριτογε- 
νούς” τομέα. «Κάθε παραγωγικός εργαζόμενος είναι μι
σθωτός, αλλά όχι γιατί κάθε μισθωτός είναι παραγωγικά 
εργαζόμενος. Αν η εργασία αγοράζεται για να καταναλωθεί 
σαν αξία χρήσης, σαν υπηρεσία, στην αξία του μεταβλητού 
κεφάλαιου και να ενσωματωθεί στο καπιταλιστικό προτσές 
παραγωγής, η εργασία δεν είναι παραγωγική εργασία και ο 
εργαζόμενος δεν είναι παραγωγικά εργαζόμενος. Στην πε
ρίπτωση αυτή, η εργασία καταναλώνεται για την αξία χρή- 
σης της, όχι σαν ανταλλακτική αξία. Καταναλώνεται με μη 
παραγωγικό τρόπο κι όχι με παραγωγικό τρόπο. Επομέ
νως, ο καπιταλιστής δεν στέκεται απέναντι της σαν καπιτα
λιστής, σαν αντιπρόσωπος του κεφάλαιου, γιατί ανταλλάσ-
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σει με εργασία το χρήμα του όχι σαν κεφάλαιο, αλλά σαν 
εισόδημα» (Μαρξ, VI Ανέκδοτο Κεφάλαιο του Κεφάλα ί
ου).
Μερικά παραδείγματα που αφορούν τις πιο αναπτυγμένες 
βιομηχανικές χώρες. Οι εξαρτημένοι εργαζόμενοι (“σχέση 
εξαρτημένης εργασίας”) αποτελούν το 80% περίπου της ερ
γατικής δύναμης στην Ιταλία, Γαλλία και Ισπανία, το 90% 
στις ΗΠΑ, Δυτ. Γερμανία, Αγγλία.
Επομένως η αύξηση της μισθωτής εργασίας είναι ένας από 
τους παράγοντες της τάσης για “προλεταριοποίηση” του 
πληθυσμού. Αποτελεί ένα άλλο πρόβλημα η περιγραφή της 
τάσης αυτής σε σχέση με άλλες τάσεις γενικά και ειδικά σε 
εθνικό και τοπικό επίπεδο, όπως ειπώθηκε και αρχικά για 
τον καθορισμό της συγκεκριμένης ταξικής διάρθρωσης.

10. Όπως η τάση προς τη “μισθωτοποίηση”, έτσι και η τάση 
προς τη χειρωνακτική εργασία, παρμένη αυτή καθεαυτή, 
δεν επιτρέπει το χαρακτηρισμό της ταξικής διάρθρωσης. Η 
χειρωνακτική εργασία έχει στον καπιταλιστικό τρόπο πα
ραγωγής διπλή εξάρτηση: με την καπιταλιστική σχέση και 
με τον καταμερισμό εργασίας.
Η χειρωνακτική εργασία μπορεί να καθοριστεί σε σχέση με 
την πνευματική εργασία. Στον καπιταλιστικό τρόπο παρα
γωγής, η χειρωνακτική εργασία προϋποτίθεται σαν χωρι
σμός από καθετί που είναι επέμβαση της σκέψης, του μυα
λού. Οι έννοιες της χειρωνακτικής εργασίας και της πνευ
ματικής εργασίας μπορούν να καθορίζονται σε σχέση με 
τον κυριαρχικό τρόπο παραγωγής και όπως έχει εξελιχθεί 
αυτός ο κυριαρχικός τρόπος παραγωγής· επομένως από το 
προτσές παραγωγής και από τη διεύθυνση της εργασίας 
που οργανώνει αυτό το προτσές.
Οι μέθοδες που έχουν ονομαστεί “επιστημονική διεύθυνση” 
και που θα μπορούσαν να ονομαστούν “επιστημονική διεύ
θυνση της εργασίας άλλων”, προβλέπουν έναν σαφή χωρι
σμό ανάμεσα στα καθήκοντα και στην εργασιακή δραστη-
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ριότητα, ανάμεσα στην εργασία σύλληψης (διανοητική) και 
στις εργασίες εκτέλεσης. Όπως έλεγε και ο ίδιος ο Ταίηλορ, 
η τέτια καπιταλιστική οργάνωση της εργασίας έχει σαν 
σκοπό «να αποκαταστήσει μια νέα και σαφή διάκριση ανά
μεσα στην πνευματική και τη χειρωνακτική εργασία σε όλα 
τα εργοστάσια. Βασίζεται στην ακριβή μελέτη τον χρόνου 
και της κίνησης στις ενέργειες κάθε εργάτη ξεχωριστά και 
συγκεντρώνει όλο το πνευματικό μέρος της εργασίας που 
διεξάγεται στα χέρια του διευθυντικού επιτελείου». Αφού 
το κεφάλαιο μέσω της πνευματικής εργασίας κατατεμάχισε 
την εργασία —χειρωνακτική— στο εργοστάσιο, σε συνέχεια 
στη βάση αυτή κατατεμαχίζει την ίδια την πνευματική εργα
σία.
Το προτσές αυτό που μπορεί να ονομαστεί κομπιουτερο- 
ποίηση —φυσικά η ονομασία αυτή είναι “εξωτερική”, μια 
και οι επιπτώσεις της εισαγωγής σε μεγάλη κλίμακα δεν 
μπορούν ακόμα να διερευνηθούν σε όλο το πλάτος τους— 
ή ταιηλοροποίηση της δουλειάς του γραφείου, μετατρέπει 
ένα μεγάλο μέρος της πνευματικής εργασίας και τείνει να 
πάρει τα χαρακτηριστικά της χειρωνακτικής εργασίας.
Οι εργαζόμενοι —σε χειρωνακτική εργασία ή εργασία που 
τείνει να μετατραπεί σε τέτια, παραγωγικοί και μη παραγω
γικοί— στις ΗΠΑ αυξήθηκαν σε τεράστιο βαθμό και αποτε
λούν το 90% των μισθωτών. Σ' αυτούς δεν περιλαμβάνο
νται οι εργαζόμενοι στη γεωργία που το 1900 αποτελούσαν 
το 50,7% του συνολικού ενεργού πληθυσμού, ενώ έπεσαν 
το 1970 στο 1%. Αλλο ένα 1% και κάτι, είναι οι ιδιοκτήτες 
ή επιχειρηματίες.

11. Τάση προς την παραγωγική εργασία. Έχει διπλή πλευ
ρά. Σχετική αύξηση —σχετική με την ενεργό άμεσα “παρα
γωγική” εργατική τάξη των αναπτυγμένων καπιταλιστικών 
χωρών— ιλιγγιώδη αύξηση της εργατικής τάξης στις μη α
ναπτυγμένες περιοχές και χώρες.
Η επιταχυμένη εκβιομηχάνιση, στις αναπτυγμένες καπιτα-
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Ποσοστά δραστηριότητας κατά τομείς

Δ. Γερμανία 
1950 1970

Γεωργία 10,7% 3,2%
Βιομηχανία 19,5% 21,1%
Άλλες
δραστηριότητες 16,1% 19,6% 

46,3% 43,9%

Ιαπωνία 
1955 1971

18,4% 9,9% 
10,5% 17,3%

15,9% 23,8%

44,8% 51%

Αγγλία 
1951 1971

2,4% 1,4%
21,9% 20,7%

21,9% 24,1%

46,2% 42,7%

Ιταλία 
1951 1971

18,9% 6% 
13,8% 15,1%

10,8% 13,7%

42,7% 34,8%

Ποσοστά δραστηριότητας στον μανιφακτουρικό τομέα κατά 
παραγωγικά διαμερίσματα

Χημικό/μεταλ-
λουργικό/μηχα-
νές/χρρτί/τύπος
Υφαντουργία/
ξύλο/ιματισμός

Σύνολο
μανιφακ-τούρας
Σύνολο
βιομηχα-νίας

Δ. Γ ερμανία 
1950 1970

8,8% 8,1%

7,6% 5,8%

13,8% 17,1% 

19,5% 21,2%

Ιαπωνία 
1955 1971

2,8% 7,9% 

4,8% 4,7%

7,9% 13%

10,5% 17,3%

Αγγλία 
1951 1971

8,8% 10,8%

7,6% 6,9%

17,3% 18% 

21,9% 20,7%

Ιταλία 
1951 1971

4% 5,6% 

6,7% 5,5%

11,5% 11,6% 

13% 15,1%

λιστικές χώρες, μείωσε την απασχόληση στην αγροτική οι
κονομία στο ελάχιστο, ενώ η μη αγροτική απασχόληση αυ
ξήθηκε τόσο σε απόλυτη αξία όσο και σε ποσοστό δραστη
ριότητας. Ο τριτογενής τομέας αυξήθηκε περισσότερο από 
τον βιομηχανικό, χάρη στην τεράστια παραγωγικότητα της 
εργατικής τάξης στη βιομηχανία. Και ο εργάτης-μάζα φυσι
κά είναι η βάση αυτής της τεράστιας αύξησης της παραγω
γικότητας.
Η αύξηση στα διαμερίσματα της χημείας, μεταλλουργίας,
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μηχανών κλπ, σημαίνει αύξηση της συγκέντρωσης και του 
μεγέθους των επιχειρήσεων, σημαίνει αύξηση των διαμερι
σμάτων με τη μεγαλύτερη εντατικότητα κεφάλαιου και την 
υψηλότερη οργανική σύνθεση.
Στις ΗΠΑ, σε επενδυμένα κεφάλαια, οι πρώτες 50 επιχει
ρήσεις έλεγχαν το 31% του συνόλου των επενδυμένων κε
φαλαίων.
Το 1974, οι πρώτες 500 επιχειρήσεις στις ΗΠΑ απασχολού
σαν 15.300.000 άτομα, σε ένα σύνολο 18.000.000 ολόκληρου 
του βιομηχανικού τομέα.
Διεθνοποίηση της σχέσης κεφάλαιο, σημαίνει και αναπαρα
γωγή σε παγκόσμιο επίπεδο της σχέσης κεφάλαιο-μισθωτή 
εργασία.
Διεθνοποίηση είναι η τάση της πραγματοποίησης ενός αυ
ξανόμενου μέρους της παραγωγής έξω από τις μητροπόλεις 
του καπιταλισμού. Το προτσές αυτό έχει διπλό χαραχτήρα: 
στο εσωτερικό της επιχείρησης-πολυεθνικής, δίπλα στα 
“προχωρημένα” εργοστάσια αναπτύσσονται “καθυστερημέ
να” εργοστάσια. Δίπλα στα πανίσχυρα ρεύματα μετανά
στευσης από τις “φτωχές χώρες”, διενεργείται μια “αντίθε
τη” κίνηση. Αποκέντρωση, από τις μητροπόλεις προς τις 
καθυστερημένες χώρες, των πιο μολυσματικών, νοσογόνων 
εργοστασίων. Οι πολυεθνικές χαρακτηρίζονται από τον 
παραγωγικό χαρακτήρα των θυγατρικών τους επιχειρήσε
ων, που όμως δεν παίζει στρατηγικό ρόλο στο σύνολο των 
δραστηριοτήτων τους ο τέτιος —συμπληρωματικός— πα
ραγωγικός χαρακτήρας τους.
Η αναζήτηση του μέγιστου κέρδους και χαμηλών ημερομί
σθιων είναι ορισμένες από τις αιτίες της επέκτασης.
Η τέτια “ανακατανομή” και “κλιμάκωση” της παραγωγικής 
δραστηριότητας σε παγκόσμιο επίπεδο πραγματοποιείται 
στο εσωτερικό ενός νέου διεθνούς καταμερισμού εργασίας, 
που συνδέεται με την τάση εγκατάστασης σε περιοχές και 
χώρες έξω από την καπιταλιστική μητρόπολη ορισμένων 
τύπων βαριάς και “βρώμικης” βιομηχανίας κλπ, που απαι
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τεί αρκετή εργατική δύναμη με μικρό βαθμό ειδίκευσης και 
χαμηλές αποδοχές. Οι πολυεθνικές όχι μονάχα μπορούν να 
επωφελούνται έτσι από το μέσο ποσοστό κέρδους και από 
τη δυσαναλογία των επιπέδων μισθών και ημερομισθίων, 
αλλά εισάγοντας στις περιοχές και χώρες αυτές, τεχνικές 
παραγωγής και τύπους καπιταλιστικής οργάνωσης της ερ
γασίας, τείνουν να εξισώσουν την ένταση της εκμετάλλευ
σης και την παραγωγικότητα της εργασίας, ανεξάρτητα από 
το γεωγραφικό εντοπισμό. Ενώ οι εργατικοί μισθοί στις μη 
ανεπτυγμένες χώρες βρίσκονται κάτω από το μισό ή στο 
τρίτο των εργατικών μισθών στις ανεπτυγμένες καπιταλι
στικές χώρες, η παραγωγικότητα τείνει να εξισωθεί με την 
παραγωγικότητα των καπιταλιστικών ανεπτυγμένων χω
ρών.
Οι αριθμοί που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα αναφέ- 
ρονται στη γεωργική εργασία σε σχέση με το ποσοστό της 
γενικής δραστηριότητας, αλλά η μείωση της γεωργικής ερ
γασίας σημαίνει δύο πράγματα: αύξηση της βιομηχανικής 
εργασίας και διαμόρφωση ή αριθμητική αύξηση της εργατι
κής τάξης. Αύξηση των μισθωτών εργατών σχετικά με τους 
μικροπαραγωγούς και τους εργαζόμενους βιοτέχνες. Αλλά 
και αύξηση του τριτογενούς τομέα είτε εξαιτίας της ανε
πάρκειας της καπιταλιστικής ανάπτυξης και εξαιτίας της 
ανόδου του επιπέδου ανάπτυξης ή και τα δύο. Οι χώρες 
που παρατίθενται στον πίνακα ανήκουν και στους δύο τύ
πους χωρών από άποψη καπιταλιστικής ανάπτυξης.

Δείκτης εκβιομηχάνισης (%)

Ενεργός πληθυσμός 
στη γεωργία

1951 81,2

1971 59,9

1953 82,1

Ποσοστό δραστηριότητας 
στον τομέα γενικά

59,0

52,8

38,7

Μαρόκο
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Αλγερία

Φιλιππίνες

Νικαράγουα

Βραζιλία

Ιράν

Τυνησία

Μεξικό

Κολομβία

Ελλάδα

Πορτογαλία

Χιλή

Ιρλανδία

1971 58,2 31,8

1951 59,0 40,7

1971 51,4 33,6

1951 67,6 31,2

1971 46,4 26,2

1951 60,6 33,0

1971 44,3 31,7

1951 54,8 32,0

1971 41,8 30,2

1951 68,1 35,1

1971 41,4 29,2

1951 57,8 32,4

1971 39,5 29,0

1951 53,9 53,4

1971 38,6 29,5

1951 53,8 43,7

1971 37,3 38,6

1951 48,4 41,9

1971 29,6 39,4

1951 29,6 36,9

1971 27,5 25,9

1951 39,6 43,0

1971 25,4 38,2

1951 41,3 33,9

1971 20,3 28,1
Βενεζουέλα
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Διαπιστώνεται εύκολα πως η εκβιομηχάνιση στις χώρες αυ
τές συνοδεύεται από τη δημιουργία ενός βιομηχανικού εφε
δρικού στρατού και από την αυξανόμενη εξαθλίωση του 
πληθυσμού. Δηλαδή, δίπλα σε κάθε εργοστάσιο, ξεπετάγε- 
ται μια μάζα ξεριζωμένων προλεταροποιημένων μαζών, ξε
ριζωμένων από τις δραστηριότητές της και από τον κοινω
νικό της πυρήνα.

12. Η έννοια της εργατικής τάξης συνδέεται με έναν καθο
ρισμένο τρόπο παραγωγής:
Εργατική τάξη είναι όλοι οι χειρωνακτικά (σωματικά) ερ
γαζόμενοι στη σφαίρα της παραγωγής που αξιοποιώντας 
το κεφάλαιο έρχονται σε σχέση με το κεςράλαιο και με τους 
καπιταλιστές σαν κοινωνικά ανταγωνιστική τάξη. 
Καθορίζουμε σαν εργατική τάξη τους παραγωγούς υπερα
ξίας, δηλαδή όλους τους χειρωνακτικά (σωματικά) εργαζό
μενους στη σφαίρα της παραγωγής.
Εκείνο που διακρίνει την εργατική τάξη είναι πως ενώ πα
ράγει κεφάλαιο, αναπαράγει τον ίδιο τον τρόπο καπιταλι
στικής παραγωγής: παράγει όχι μονάχα εμπορεύματα αλλά 
και κοινωνικές σχέσεις. Η εργατική τάξη είναι αντικειμενι
κά επαναστατική γιατί παράγει ταυτόχρονα το τέλος αυτού 
του τρόπου παραγωγής, το τέλος αυτών των κοινωνικών 
σχέσεων.
«Δεν πρόκειται για το τι πράγμα αυτός εκείνος ο προλε
τάριος ή και ολόκληρο το προλεταριάτο έχει σαν σκοπό. Το 
ζήτημα βρίσκεται στο τι είναι ιστορικά αναγκασμένο να κά
νει το προλεταριάτο σε ανταπόκριση με το είναι του» 
(Μαρξ, Grundrisse).
Στον εργάτη γίνεται αμέσως φανερό πως υπάρχει μια διά
σταση συμφερόντων ανάμεσα στη μισθωτή εργασία και το 
κεςράλαιο. Αλλά από τη διαπίστωση αυτή, δεν απορρέει ά
μεσα η κατανόηση των πολιτικών και κοινωνικών σχέσεων 
ανάμεσα στις τάξεις, δεν απορρέει η συνείδηση της αντίθε
σης ανάμεσα στην αστική τάξη και το προλεταριάτο. Στη
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συνείδηση της διάστασης συμφερόντων ανάμεσα στη μι
σθωτή εργασία και το κεφάλαιο αντιστοιχεί μια τρεϊντγιου- 
νιονιστική συνείδηση. Στη συνείδηση της αντίθεσης αστικής 
τάξης - προλεταριάτο αντιστοιχεί η κομμουνιστική συνεί
δηση. Αλλά η τελευταία δεν έρχεται από την απλή πείρα 
του εργοστασίου και της οικονομικής πάλης, μπορεί να α
ποκτηθεί μονάχα μέσω της σχέσης της εργατικής τάξης με 
τις άλλες τάξεις και στρώματα, μέσα από τη σχέση - σύ
γκρουση με την αστική τάξη και το κράτος της, μονάχα μέ
σω του πολιτικού επαναστατικού αγώνα. Η ταξική συνεί
δηση επομένως διακρίνεται από τη συνείδηση του ανταγω
νισμού ανάμεσα στη μισθωτή εργασία - κεφάλαιο, γιατί 
στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο εργάτης δεν υπερασπίζε
ται παρά τον εαυτό του, ακόμα και σύμφωνα με το αστικό 
δίκαιο που αναγνωρίζει πως το εμπόρευμα πρέπει να που
λιέται στην αξία του.
Αλλά ήδη στο εργοστάσιο η ταξική σχέση, σαν γενική σχέση 
ανάμεσα στις τάξεις, είναι μια πολιτική σχέση και ο εργατι
κός αγώνας που ξεκινάει από το εργοστάσιο περικλείνει το 
δυναμισμό για το μετασχηματισμό του. Ένας γενικός αγώ
νας ενάντια στον ιμπεριαλισμό, στον καπιταλισμό, δεν 
μπορεί να ξεκινήσει παρά από τις παραγωγικές σχέσεις.
«Οι οικονομικοί όροι μετέτρεψαν κυρίως τη μάζα του πλη
θυσμού της χώρας σε εργαζόμενους. Η κυριαρχία του 
φάλαιου δημιούργησε στη μάζα αυτή μια κοινή μοίρα, κοι
νά συμφέροντα. Έτσι η μάζα αυτή είναι ήδη μια τάξη απέ
ναντι στο κεφάλαιο, αλλά όχι ακόμα για τον εαυτό της. 
Στην πάλη... η μάζα αυτή συγκεντρώνεται, συγκροτείται 
σαν τάξη για τον εαυτό της. Τα συμφέροντα που υπερασπί
ζεται γίνονται ταξικά συμφέροντα. Αλλά η πάλη της τάξης 
ενάντια στην τάξη είναι ένας πολιτικός αγώνας» (Μαρξ, 
Αθλιότητα της φιλοσοφίας).
Μονάχα αρνούμενη τον εαυτό της σαν μεταβλητό κεφά
λαιο, η εργατική τάξη γίνεται τάξη για τον εαυτό της, γίνε
ται ανεξάρτητη απέναντι στα αστικά κόμματα κοινωνική
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δύναμη που αντιπαρατίθεται στην κοινωνική δύναμη του 
κεφάλαιου. Αλλά θα μπει, παρόλα αυτά, το ερώτημα: Για 
ποια εργατική τάξη γίνεται λόγος, και μάλιστα τώρα;
Η τάση του καπιταλισμού, “τυφλή”, στοιχειακή, είναι η ε
ξάλειψή της. Αυτό αποτελεί μια τάση που επιβεβαιώνεται 
από τα πράγματα. Γι' αυτό και ο Ταίηλορ ήθελε στην “αλυ
σίδα” όχι ανθρώπους αλλά “ουρακοτάγκους” πριν 60-70 
χρόνια. Η τάση της αντικατάστασης των ανθρώπων από τις 
μηχανές. Όμως η τάση αυτή για να πραγματοποιηθεί προϋ
ποθέτει κατανίκηση ή εξάλειψη όλων των άλλων αντιθετι
κών τάσεων. Στην περίοδο που ζούμε, περίοδο υπερ-ωρί- 
μανσης των υλικών όρων για τον κομμουνισμό, συμβαίνει 
και θα συμβαίνει όλο και περισσότερο να παίρνεται ένα 
στοιχείο, μια πλευρά της πραγματικότητας και να απολυ- 
τοποιείται. Για την ιστορία του πράγματος, εδώ και 30 χρό
νια είχαν υποστηριχθεί παρόμοια πράγματα, “πού είναι η 
εογατική τάξη;”.

Στα χρόνια αυτά, διενεργείται μια αναδιάρθρωση της σύν
θεσης της εργατικής τάξης στη βάση της κρίσης που παρα- 
τείνεται. Θα σταθούμε πιο ιδιαίτερα σ’ αυτήν σε ειδικό κε
φάλαιο. Για την ώρα, και απ' όσα ειπώθηκαν, βγαίνει πως 
ούτε στις ΗΠΑ δεν έχει εξαλειφθεί ο βιομηχανικός εργάτης, 
με τη μορφή του εργάτη-τεχνίτη. Πολύ περισσότερο στις 
άλλες βιομηχανικές αναπτυγμένες χώρες. Η μορφή του ερ- 
γάτη-μάζα είναι κεντρική, κυριαρχική σ' αυτές, αλλά δεν 
σημαίνει πως είναι η μοναδική μορφή. Η αναδιάρθρωση 
που ενεργείται στις χώρες αυτές είναι το πέρασμα από τη 
μηχανοποίηση (εργάτης-μάζα) στην αυτοματοποίηση, που 
συμπίπτει με τη ρομποτική. Στις άλλες χώρες, “μεσαίες” 
και υπό ανάπτυξη, η εργατική τάξη με τη μορφή του βιομη
χανικού εργάτη είναι κυριαρχική. Οι αυτοματισμοί περιο
ρίζονται σε λειτουργίες ειδικές σε ορισμένους τομείς. Επο
μένως διαγράφοντας τις τάσεις που εκκρεμούν, αυτό που 
πάει να πραγματοποιηθεί, δεν πρέπει να ξεχνάμε και να
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σβήνουμε την πραγματικότητα που υπάρχει.

13. Το προτσές της κυκλοφορίας, αφού είναι μια φάση του 
προτσές αναπαραγωγής, είναι απαραίτητο σ' αυτό.
Η υπεραξία που παράχθηκε και ενσωματώθηκε στα εμπο
ρεύματα πρέπει να πραγματοποιηθεί στο πιο σύντομο δυ
νατό διάστημα, «επομένως, οι πράκτορες της κυκλοφορίας, 
είναι το ίδιο απαραίτητοι με τους πράκτορες της παραγω
γής» (Μαρξ, Κεφάλαιο, τόμος I).
Οι εργαζόμενοι στη σφαίρα της κυκλοφορίας μαζί με τους 
εργαζόμενους στη σφαίρα της παραγωγής αναπαράγουν το 
κοινωνικό κεφάλαιο. Τα κόστη κυκλοφορίας λογαριάζο
νται ανάμεσα στα κόστη χρήσης, μη παραγωγικά αλλά απα
ραίτητα έξοδα (faux-frais) που προστίθενται στα κόστη πα
ραγωγής. Δεν δημιουργούν υπεραξία, στο προτσές της κυ
κλοφορίας «γίνονται μονάχα μεταβολές στην ίδια τη μάζα 
της αξίας. Στην πραγματικότητα επαληθεύεται η μεταμόρ
φωση των εμπορευμάτων, που σαν τέτια δεν έχει καμιά 
σχέση με τη δημιουργία και τον μετασχηματισμό της αξίας» 
(Μαρξ, Κεφάλαιο, τόμος II).
Η ορθολογικοποίηση των πράξεων της κυκλοφορίας μπο
ρεί να μειώσει αυτά τα μη παραγωγικά έξοδα. Με την έν
νοια αυτή, η εργασία της κυκλοφορίας μπορεί να προστίθε
ται σε εκείνη της παραγωγής, όχι γιατί δημιουργεί αξία αλ
λά γιατί μειώνει την άρνηση της δημιουργημένης αξίας.
Οι εργαζόμενοι στο εμπόριο, συντομεύοντας τους χρόνους 
περιστροφής του κεφάλαιου, επιτρέπουν στους παραγωγι
κούς εργαζόμενους να δημιουργούν περισσότερες αξίες. 
Όχι μονάχα αυτό, αλλά από τη στιγμή που ένα μέρος της 
εργασίας τους δεν πληρώνεται είναι εκμεταλλευόμενοι βέ
βαια. Αυτοί δεν δημιουργούν υπεραξία αλλά κέρδος για 
τον καπιταλιστή που τους απασχολεί. «Η απλήρωτη εργα
σία αυτών των υπαλλήλων, μη δημιουργώντας υπεραξία 
κάνουν δυνατή την ιδιοποίηση της υπεραξίας. Όσον αφορά 
το κεφάλαιο (εμπορικό) παράγει ακριβώς το ίδιο αποτέλε-
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σμα. Αυτό είναι επομένως η πηγή τον κέρδους του... Όπως
η απλήρωτη εργασία των εργατών δημιουργεί υπεραξία για 
το παραγωγικό κεφάλαιο, έτσι η απλήρωτη εργασία των ερ
γαζομένων στο εμπόριο προμηθεύει στο εμπορικό κεφά
λαιο μια συμμετοχή σ' αυτή την υπεραξία» (Μαρξ, Κεφά
λαιο, τόμος III).
Ο μισθός τους, αντίθετα από τους εργαζόμενους στις υπη
ρεσίες, φτάνει άμεσα στο προτσές αναπαραγωγής του κε- 
φάλαιου. Ένα μέρος της εργασίας που πραγματοποιείται 
μέσα στη σφαίρα της κυκλοφορίας είναι άμεσα παραγωγι
κό.
Πρόκειται για την εργασία που αποτελεί προέκταση του 
προτσές παραγωγής στη σφαίρα της κυκλοφορίας: βιομη
χανία μεταφορών, συντήρησης, συσκευασίας, αποθήκευσης, 
διεκπεραίωσης, επισκευών στο έτοιμο προϊόν που έχει 
πουληθεί κλπ.

Εννοούμε παροχή εργασίας ή υπηρεσιών μια εργασία πα
ραγωγό αξίας χρήσης, που αν και πραγματοποιείται σε μια 
κοινωνία διαιρεμένη σε τάξεις, διατηρεί ένα χρήσιμο απο
τέλεσμα για εκείνον που το απολαμβάνει άμεσα ή έμμεσα ή 
γίνεται αναγκαία —αν και δεν γίνεται γι’ αυτό ούτε παρα
γωγική, ούτε έμμεσα παραγωγική— στην εργασιακή δρα
στηριότητα γενικά.
Μπορούμε να ξεχωρίσουμε εκείνες τις υπηρεσίες που κατα
ναλώνουν εισόδημα και άλλες καθαρά παρασιτικές και 
βρώμικες δραστηριότητες: μηχανισμοί καταπίεσης. Όλοι 
αυτοί είναι παραγωγοί καταπίεσης...
Ο Μαρξ έκανε μια διάκριση ανάμεσα στα εμπορεύματα που 
αποτελούν αντικειμενοποίηση της εργασίας και στις υπηρε
σίες που συνεπάγονται μη παραγωγική κατανάλωση εργα
τικής δύναμης.
«Μονάχα η αστική στενότητα που θεωρεί την καπιταλιστι
κή μορφή της παραγωγής σαν απόλυτη μορφή παραγωγής 
-—δηλαδή σαν αιώνια μορφή παραγωγής— μπορεί να μπεο-
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δεύει τι πράγμα είναι η παραγωγική εργασία από την άπο
ψη τον κεφάλαιου με το πρόβλημα τού ποια εργασία είναι 
γενικά παραγωγική, με το τι πράγμα είναι η παραγωγική 
εργασία γενικά και γι'αυτό επι σοφία απα
ντώντας πως κάθε εργασία που παράγει κάποιο πράγμα, 
που δίνει ένα οποιοδήποτε αποτέλεσμα, απ' αυτό το γεγο
νός... είναι παραγωγική εργασία» (Μαρξ, Κεφάλαιο, τόμος 
IV).
«Όπως τα εμπορεύματα που αγοράζει ο καπιταλιστής για 
την προσωπική του κατανάλωση δεν καταναλώνονται πα
ραγωγικά, δεν γίνονται παράγοντες κεφαλαίου, το ίδιο δεν 
είναι παραγωγικά καταναλώσιμες οι υπηρεσίες που απο- 
κτάει αυτός ή θεληματικά ή από τις ανάγκες των πραγμά
των —υπηρεσίες που προμηθεύει το κράτος —  
τίας της αξίας χρήσης τους, για την κατανάλωσή του. Αυ
τές δεν γίνονται παράγοντες κεφαλαίου: επομένως, δεν α
ποτελούν παραγωγικές εργασίες και αυτοί που τις εκτε- 
λούν δεν είναι παραγωγικά εργαζόμενοι» (Μαρξ, VI Ανέκ
δοτο Κεφάλαιό).
Το ίδιο ισχύει επίσης και για κείνες τις περιπτώσεις κατά 
τις οποίες φαίνεται πως ορισμένες υπηρεσίες συνδέονται 
με το προτσές παραγωγής και ανταλλάσσονται όχι με εισό
δημα αλλά με κεφάλαιο.
«Ορισμένες μη παραγωγικές εργασίες μπορούν τυχαία να 
συνδέονται με το προτσές παραγωγής και η τιμή τους να 
μπαίνει στις τιμές των εμπορευμάτων. Στο βαθμό αυτό, το 
χρήμα που δαπανιέται γι' αυτές μπορεί να αποτελεί ένα μέ
ρος του προκαταβλημένου κεφάλαιου και οι εργασίες αυτές 
να εμφανίζονται σαν εργασία που ανταλλάσσεται όχι με ει
σόδημα, αλλά άμεσα με κεφάλαιο. Παίρνουμε αμέσως την 
τελευταία περίπτωση, τους φόρους, την τιμή των κρατικών 
υπηρεσιών κλπ. Αυτό είναι μέρος των μη παραγωγικών ε
ξόδων της παραγωγής (faux-frais) και είναι μια τυχαία μορ
φή αυτή καθαυτή και για τον εαυτό της, του προτσές της 
καπιταλιστικής παραγωγής. Με κανένα τρόπο μια καθορι
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σμένη μορφή του και αναγκαία καί σύμφυτη σ'αυτό. Αν για 
παράδειγμα, όλοι οι έμμεσοι φόροι μετατρέπονταν σε άμε
σους, οι φόροι Θα συνέχιζαν να πληρώνονται όπως πριν 
αλλά δεν θα ήταν πια προκαταβολές του κεφάλαιου, αλλά 
δαπάνη εισοδήματος. Η δυνατότητα της μεταβολής αυτής 
της μορφής δείχνει την εξωτερικότη τους, την αδιαφορία 
και το τυχαίο τους για το καπιταλιστικό προτσές παραγω
γής» (Μαρξ, VI Ανέκδοτο Κεφάλαιο).
Αντίθετα, οι εργάτες που απασχολούνται με την παραγωγή 
και τη συντήρηση “φυσικών” μέσων επικοινωνίας —δρό
μοι, τραίνα, τηλεπικοινωνίες κλπ— είναι παραγωγικοί ερ
γαζόμενοι: κάνουν δυνατή την κυκλοφορία των εμπορευ
μάτων, εντάσσονται στην κατηγορία της παραγωγής πάγιου 
κεφάλαιου.

Αλλά η επέκταση της μισθωτής εργασίας στην τωρινή φάση 
ανάπτυξης του μονοπωλιακού καπιταλισμού συντελεί ώστε 
το τελευταίο να τείνει στη χρησιμοποίηση κάθε εργατικής 
δύναμης που σχετίζεται με τις υπηρεσίες και τη δραστηριό
τητα που συνδέεται μ' αυτές, μετατρέποντας τους επαγγελ- 
ματίες σε μισθωτούς του κεφάλαιου. Πουλώντας την εργα
τική τους δύναμη οι μισθωτοί των υπηρεσιών παίρνουν σε 
αντάλλαγμα έναν καθαρό μισθό συντήρησης. Ένα μέρος 
της εργασίας τους δεν πληρώνεται, και με τον ίδιο τρόπο 
που γίνεται στη σφαίρα της κυκλοφορίας, το κεφάλαιο α
ποσπάει το κέρδος, που του επιτρέπει να εξοικονομεί από 
τα εισοδήματά του, αυξάνοντας τη συσσώρευση. Από την ά
ποψη του ξεχωριστού καπιταλιστή, ορισμένες υπηρεσίες 
φαίνονται να είναι παραγωγικές και, πάντα από την άποψή 
του, είναι όσο του παρέχουν ένα πλεονέκτημα. Αλλά από 
την άποψη των όρων της παραγωγής του κοινωνικού κεφά- 
λαιου, ακόμα και με την έννοια πως η εργασία των “παρο- 
χέων υπηρεσιών” παράγει μια υλική αξία χρήσης, αυτή δεν 
είναι παραγωγική, αφού σαν υλική αξία χρήσης δεν είναι 
φορέας και μιας ανταλλακτικής αξίας και δεν αυξάνει το
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γενικό κοινωνικό κεφάλαιο. Μπορεί όμως, ενδεχόμενα, να 
επιτρέπει στον ξεχωριστό καπιταλιστή να ιδιοποιείται μια 
μεγαλύτερη μερίδα κέρδους που ξεφεύγει από τους άλλους 
καπιταλιστές.

14. Ο σχετικός υπερπληθυσμός ή εφεδρικός βιομηχανικός 
στρατός είναι όλη αυτή η μάζα των εργαζόμενων που ε
ντασσόμενη στη σφαίρα αναπαραγωγής του κεφάλαιου δεν 
έχει πια ή δεν έχει ακόμα θέση στο εσωτερικό του. Στην πά
νω φάση του κύκλου, ένα μέρος του περισσότερο ή λιγότε
ρο απασχολείται στη βιομηχανία, για να διωχτεί στη διάρ
κεια της στασιμότητας.
Έχει ονομαστεί βιομηχανικός εφεδρικός στρατός, γιατί ό
πως ένας στρατός, συγχρονίζεται και υποτάσσεται (υπο
βάλλεται) στη διοίκηση της βιομηχανίας και έχει τη λει
τουργία να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των καπιταλιστών 
και να κρατάει χαμηλά τους μισθούς. Ο σχετικός υπερπλη
θυσμός είναι το ίδιο το προϊόν της καπιταλιστικής συσσώ
ρευσης και ο μοχλός αυτής της συσσώρευσης.
Και στις αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες υπάρχουν α
κόμα “υποανάπτυκτες ζώνες”. Η άνιση ή ανισόμετρη ανά
πτυξη παρά την κατατρόπωσή της και από “ορθόδοξους” 
και από μοντέρνους αναλυτές, εξακολουθεί να λειτουργεί 
σαν νόμος. Το “λανθάνον” τμήμα του βιομηχανικού εφεδρι
κού στρατού αγκαλιάζει τώρα ολόκληρες ηπείρους: όλη η 
“περιφέρεια” όπου εξολοθρεύονται ολόκληρες μάζες εργα
τικής δύναμης που έγιναν “ελεύθερες” και πεθαίνουν από 
την πείνα ή προσπαθούν να κατευθυνθούν προς τις ανε
πτυγμένες καπιταλιστικές χώρες. Αυτή είναι η τόσο “ξεπε
ρασμένη” τάση που καθόρισε ο Μαρξ σαν “εξαθλίωση”. Η 
τάση αυτή έχει αποδειχτεί διπλά, και με την αύξηση της εκ
μετάλλευσης των εργαζόμενων και με την ανώμαλη αύξηση 
του βιομηχανικού εφεδρικού στρατού μέσα και έξω από τις 
αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες.
Η καπιταλιστική ανάπτυξη χαρακτηρίζεται από την τάση
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για την απεριόριστη μείωση του ενεργού εργαζόμενου πλη
θυσμού.
Στην κλασική του μορφή ο βιομηχανικός εφεδρικός στρα
τός παρουσιαζόταν σαν πρόσκαιρη τοποθέτηση του εργάτη 
έξω από την παραγωγή, περιμένοντας την επαναπρόσληψή 
του. Τώρα, αντίθετα, ένα μέρος του αποκλείεται σταθερά 
και παίρνει μια χρόνια στάσιμη μορφή.
«Η δυνατότητα ενός σχεηκού πλεονάσματος του εργατικού 
πληθυσμού αναπτύσσεται επομένως στην ίδια αναλογία με 
την οποία αναπτύσσεται η καπιταλιστική παραγωγή και 
αυτό όχι γιατί η κοινωνική παραγωγική δύναμη μειώνεται, 
αλλά γιατί αυξάνεται■ και όχι εξαιτίας μιας απόλυτης
σαναλογίας ανάμεσα στην εργασία και στα μέσα συντήρη
σης και στα μέσα για την παραγωγή τους αλλά εξαιτίας 
μιας δυσαναλογίας που απορρέει από την καπιταλιστική 
εκμετάλλευση της εργασίας, δηλαδή της δυσαναλογίας ανά
μεσα στην επιταχυνόμενη αύξηση του κεφάλαιου και στη 
σχετικά μικρότερη ανάγκη του από έναν αυξανόμενο εργα
τικό πληθυσμό» (Μαρξ, Κεφάλαιο, τόμος I).
Η παραγωγή δεν περιορίζεται από την κατανάλωση, αλλά 
από το κεφάλαιο. Επομένως, είναι ο καπιταλιστικός τρό
πος παραγωγής που παρεμβάλλεται ανάμεσα στην τεράστια 
αύξηση των παραγωγικών δυνάμεων και στη δυνατότητα 
αυτών των δυνάμεων να εκφράσουν την ανάπτυξή τους ο
λοκληρωτικά και ολόπλευρα.
Η τάση είναι ο βιομηχανικός εφεδρικός στρατός να αυξά
νεται με τη μείωση του μεταβλητού μέρους του κεφάλαιου. 
Το μεταβλητό κεφάλαιο μειώνεται σε σχέση με την αύξηση 
του κεφάλαιου. «Με την αύξηση του πρόσθετου κεφάλαιου, 
αυξάνεται —είναι αλήθεια— και το συστατικό μεταβλητό 
του μέρος, δηλαδή η μη ενσωματωμένη εργατική δύναμη, 
αλλά αυξάνεται σε αναλογία σταθερά πτωτική» (Μαρξ, Κε
φάλαιο, τόμος I).
Ο υπερπληθυσμός παίρνει τρεις μορφές: ρευστή, στάσιμη, 
λανθάνουσα.
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Ρευστή: Είναι όλοι εκείνοι οι εργάτες που τις σύντομες ή 
μέσες περίοδες απασχόλησης τις διαδέχονται το ίδιο σύ
ντομες ή μέσες περίοδες ανεργίας. Οι φανερότερες μορφές 
είναι η επίσημη ανεργία και η “κινητικότητα” της εργατικής 
δύναμης. Και οι δύο δεν αντιπροσωπεύουν συγκυριακά 
φαινόμενα, αλλά αποτελούν εκφράσεις μιας αναγκαιότη
τας που απορρέει από τους μηχανισμούς που λειτουργούν 
στη βιομηχανία, στις κινήσεις του κεφάλαιου κλπ.
Στάσιιχη: Είναι η τεράστια μάζα των ευκαιριακών, πρό
σκαιρων εργασιών, της δουλειάς στο σπίτι κλπ, που η ύ
παρξή της προσφέρει στο κεφάλαιο μια ανεξάρτητη δεξαμε
νή εργατικής δύναμης που μπορεί να απασχολεί μαζικά σε 
ιδιαίτερους τομείς παραγωγής όπου μπορεί να συνθλίβει α
νεμπόδιστα την εργατική δύναμη που χρησιμοποιεί. Στις α
νεπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες στο μέρος αυτό του βιο
μηχανικού εφεδρικού στρατού περιλαμβάνονται όχι μονά
χα οι εργαζόμενοι που απασχολούνται ακανόνιστα, αλλά 
και όλη αυτή η μεγάλη μάζα των ανθρώπων που διαμορφώ
νουν μια πραγματική και κυριολεκτικά “χρόνια” κατάστα
ση, που περισσότερο ή λιγότερο αποκλείεται από κάθε δυ
νατότητα απασχόλησης και που εξαναγκάζεται να επιζεί, ή 
μάλλον να φυτοζωεί, σε συνθήκες αληθινής αθλιότητας ή 
βολεύεται με χίλιους τρόπους και μέσα, μέχρι και με την 
“ατομική λύση”. Πρόκειται για όλα αυτά τα φαινόμενα που 
έχουν πάρει τις πιο παράξενες ονομασίες. Δηλαδή: “νεανι
κή ανεργία”, “τεχνολογική ανεργία”, “ανεργία γυναικών”, 
είτε “περιθωροποιημένο προλεταριάτο”, ή “εκτός νόμου 
προλεταριάτο”.
Λανθάνουσα: Δεν είναι δυνατή η εξατομίκευσή της. Περι- 
κλείνει την τεράστια ανάπτυξη αυτού του μέρους του βιο
μηχανικού εφεδρικού στρατού που έχει τη βάση του στη 
διεθνοποίηση της αγοράς εργασίας.
Το όριο του κεφάλαιου είναι το κέρδος και όχι οι ανάγκες 
των παραγωγών. «Δεν παράγονται πολλά μέσα παραγωγής 
για να απασχολήσουν το τμήμα του πληθυσμού που είναι
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κανό για εργασία. Δημιουργείται κύρια ένα πολύ μεγάλο 
τμήμα του πληθυσμού που πραγματικά δεν βρίσκει εργασία 
και είναι υποχρεωμένο από τις ιδιαίτερες συνθήκες να εκ
μεταλλεύεται την άλλη εργασία και να εκτελεί εργασίες που 
μπορούν να θεωρηθούν σαν τέτιες μονάχα σε έναν απόλυτα 
άθλιο τρόπο παραγωγής» (Μαρξ, Κεφάλαιο, τόμος I).
Ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής μη μπορώντας να γί
νει όχημα των παραγωγικών δυνάμεων, τείνει στην άρνησή 
του, ενισχύοντας τις σχέσεις της κυριαρχίας του. Οι καπι
ταλιστικές σχέσεις μετατρέπονται σε αλυσίδες για την αν
θρωπότητα. Εδώ ανάγονται ορισμένα φαινόμενα που σχε
τίζονται μ’ αυτά που έχουν ονομαστεί “κοινωνικός συμμο
ριτισμός”, “νεανική διάχυτη βία”, “νεανική περιπλάνηση” 
κλπ. Επειδή συνδέονται με άλλα ζητήματα, θα εξεταστούν 
αλλού.

Η πρόσκαιρη εργασία, η μαύρη εργασία, αποτελούν νομι
κούς προσδιορισμούς που κρύβουν είτε τη διπλή εργασία, 
είτε την υπερεκμετάλλευση, είτε μια προνομιούχα θέση: η 
δουλειά στο σπίτι πχ, κρύβει μεγάλα τμήματα βιοτεχνών ι
διοκτητών μέσων παραγωγής. Στην εργασία με σύμβαση, με 
το κομμάτι, κρύβονται υψηλοί μισθοί (φακελάκι). Η μερική 
απασχόληση (part-time) για ορισμένους σπουδαστές είναι 
πλεονεκτική —όχι φυσικά για την Ελλάδα. “Κρυφοί” εργα
ζόμενοι μπορεί να είναι είτε εργαζόμενοι στο σπίτι, είτε ε
ποχιακοί μεροκαματιάρηδες. Είτε συμπληρωματικό διδα
κτικό προσωπικό, είτε ερευνητές στον τομέα της αγοράς. 
Συνταξιούχοι που δεν μπορούν να ζήσουν με τη σύνταξή 
τους μονάχα, σπουδαστές που περιφέρονται. Ακόμα και ο
ρισμένες νοικοκυρές, ορισμένοι ειδικευμένοι εργάτες ή ε
λεύθεροι επαγγελματίες, επιστήμονες κλπ, που θέλουν να έ
χουν μια όχι σταθερή απασχόληση με όχι πλήρες ωράριο ή 
που δεν μπορούν να βρουν πλήρη απασχόληση, παιδιά κλπ. 
Η μαύρη εργασία είναι παράνομη εργασία που ξεφεύγει 
από κάθε έλεγχο. Η περιθωριακή εργασία μπορεί να υποδι
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αιρεθεί σε τρεις κατηγορίες:
— Η μη κανονική και ακόμα η παράνομη εργασία που εκ
μεταλλεύεται τα πιο αδύνατα τμήματα εργατικής τάξης — 
ανήλικοι, γέροντες, άρρωστοι.
— Η ευκαιριακή εργασία: μεροκαματιάρηδες στις οικοδο
μές, ιματισμό, υφαντουργία, δουλειά στο σπίτι.
— Η μερική απασχόληση που στις πιο ανεπτυγμένες καπι
ταλιστικές χώρες έχει αναγνωριστεί πλατιά. Τα συνδικάτα 
έχουν κάνει πρόταση να απασχολείται μερικά (part-time) 
το 5% της εργατικής δύναμης που χρησιμοποιείται στις ε
πιχειρήσεις.

Αυτές οι τρεις μορφές εκμετάλλευσης ανταποκρίνονται 
στην απαίτηση των καπιταλιστοτν να εκμεταλλεύονται την 
εργατική δύναμη με άγριο τρόπο, κατανέμοντας την ίδια 
ποσότητα εργασίας σε μια μεγαλύτερη εργατική δύναμη για 
να δημιουργούν ένα μεγαλύτερο εφεδρικό στρατό, μειώνο
ντας το κόστος της εργασίας και κατακτώντας, κερδίζο
ντας όπως λένε “ευκινησία”.
To part-time αντιπροσωπεύει μια ακόμα σιγουριά για τους 
καπιταλιστές όσο επιτρέπει την ύπαρξη μιας ανάλογης “α
πόκρυφης” εργασίας και τη συνέχιση της εκμετάλλευσης 
της εργατικής δύναμης σύμφωνα με διάφορες απαιτήσεις. 
Δεν σημαίνει καθυστέρηση ή πτώση του προτσές παραγω
γής αλλά το αντίθετό τους. Η ανεργία αυξάνεται σε όλες 
τις αναπτυγμένες χώρες —φυσικά όχι μονάχα σ' αυτές. Δεν 
προβλέπεται από κανέναν μείωσή της, αλλά το αντίθετο. 
Στην Ιταλία (τα στοιχεία είναι του 1979-80) το 57% των ά
νεργων νέων είναι πτυχιούχοι ανώτατων σχολών, ενώ το 
1954 οι διπλωματούχοι που ζητούσαν εργασία αποτελού
σαν το 16,7% των άνεργων νέων. Η νεανική ανεργία σχετί
ζεται με το πρόβλημα του εφεδρικού στρατού διανοουμέ
νων: η “προλεταριοποίηση” των διανοουμένων βρίσκει την 
ανταπόκριση έξω από το εργοστάσιο. Ο εφεδρικός στρατός 
διανοουμένων συμβάλλει στην πτώση της τιμής απασχόλη
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σης των διπλωματούχων.
Η δημιουργία ενός μεγάλου εφεδρικού στρατού γίνεται δυ
νατή, κατά πρώτο λόγο με τη δημιουργία μιας μεγάλης μά
ζας ανέργων είτε με το μπλοκάρισμα στις προσλήψεις αλλά 
και με μαζικές απολύσεις. Κατά δεύτερο λόγο, με τη θεσμο
ποίηση ενός μέρους της λεγόμενης “μαύρης εργασίας”, 
“γκρίζας εργασίας” κλπ, με σκοπό την αποκατάσταση όρων 
αδυναμίας και εκβιασμού για την εργατική τάξη των μεγά
λων επιχειρήσεων.
Η χώρα όπου όλα αυτά τα χαρακτηριστικά παρουσιάζο
νται με ιδιαίτερα διογκωμένο τρόπο, είναι η Ιταλία. Οφεί
λεται και στον τρόπο, μάλλον, που έγινε η εκβιομηχάνιση 
και στην ιδιόμορφη ιταλική διανόηση που συνέβαλε ώστε ο
ρισμένοι τύποι εργασίας να εμφανιστούν σαν πολυμήχανο 
προϊόν του πανούργου μυαλού του ιταλικού κεφάλαιου. 
Στις “δυτικές” χώρες της Ευρώπης το 1980 υπήρχαν περί
που 10 εκατομμύρια άτομα, κατά το μεγαλύτερο τους μέ
ρος γυναίκες, συγκεντρωμένα κύρια στο εμπόριο και τις υ
πηρεσίες που εργάζονται part-time. Μονάχα στην Ελβετία 
στα 4.000.000 απασχολούμενα άτομα, 1.000.000 (όλες σχε
δόν γυναίκες) εργάζονται part-time.
Στην Ιταλία, το ποσοστό γυναικείας δραστηριότητας είναι 
27%. Στις άλλες “δυτικές” χώρες της Ευρώπης 30%. Στην 
Ιταλία, από το 1970-1975 διώχτηκαν ένα εκατομμύριο γυ
ναίκες από τη δουλειά. Η γυναικεία απασχόληση μειώθηκε, 
από το 1972 μέχρι το 1976, κατά 500.000 μονάδες.
Η “περιθωριακή εργασία” στην Ιταλία, σύμφωνα με ορι
σμένες εκτιμήσεις, είναι γύρω στα 6.000.000 άτομα· το 70% 
είναι γυναίκες.
Γενικά στην Ευρώπη, οι γυναίκες που εργάζονται μπαίνουν 
στους πιο καθυστερημένους τομείς της παραγωγής, με έ
νταση εργασίας και με τις πιο ταπεινωτικές λειτουργίες και 
τις χειρότερα αμοιβόμενες.
Ένα από τα μεγαλύτερα συμπτώματα εξευτελισμού και υ
ποτίμησης της πνευματικής εργασίας, υποστηρίζουν αστοί
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ειδικοί, είναι η μαζική πρόσληψη γυναικών σε τέτιου εί
δους εργασίες. Οι γυναίκες είναι συγκεντρωμένες κύρια 
στην υφαντουργική βιομηχανία, στον ιματισμό, και είναι οι 
πρώτες που απολύονται σε περιόδους αναδιάρθρωσης. 
Μονάχα ξεκινώντας από τις εργαζόμενες γυναίκες είναι 
δυνατό να κατανοηθεί ακριβώς ο ρόλος και η λειτουργία 
της γυναίκας στον κοινωνικό καταμερισμό εργασίας και 
στην κοινωνία.
Εκτός από την υπερ-εκμετάλλευση της γυναικείας εργασίας 
υπάρχει και η υπερ-εκμετάλλευση της παιδικής εργασίας. 
Στην Ιταλία δουλεύουν γύρω στο 1.000.000 παιδιά, ηλικίας 
κάτω των 14 χρονών.
Αλλά δεν μένουν έξω από τον κύκλο οι άρρωστοι, ακόμα 
και οι τρελοί. Οι ψυχίατροι και οι “αντιψυχίατροι” επινόη
σαν και συστηματοποίησαν την “εργασιοθεραπεία” με σκό- 
πο να εκμεταλλεύονται την εργασία των αρρώστων.
Οι ξένοι και οι “έγχρωμοι” κύρια “αγνοούνται”. Δεν δίνο
νται σε καμιά χώρα της αναπτυγμένης Ευρώπης, αλλά και 
της μη, αριθμοί με τους ξένους, “λευκούς” και “έγχρω
μους”, που δουλεύουν. Φυσικά πολλοί μπαίνουν “παράνο
μα” ή παράνομα. Απασχολούνται στις λιγότερο αμοιβόμε- 
νες, τις πιο βρώμικες, τις πιο επικίνδυνες από κάθε άποψη 
δουλειές. Πρόκειται για πραγματική γενοκτονία.

15. Η πνευματική εργασία δεν είναι μια δραστηριότητα της 
σκέψης, αλλά λειτουργίες που καθορίζονται από τον κοι
νωνικό καταμερισμό εργασίας.
Όπως υπάρχει παραγωγική σωματική εργασία και μη πα
ραγωγική σωματική εργασία, υπάρχει και παραγωγική και 
μη παραγωγική πνευματική εργασία. Ακριβώς γιατί η διαί
ρεση πνευματική εργασία / χειρωνακτική (σωματική) εργα
σία σημαίνει μια ταξική διαφορά, το κεφάλαιο τείνει προο
δευτικά να συγκεντρώσει την πνευματική εργασία στα χέ
ρια λίγων “πιστών” του.
Η πνευματική εργασία ξέφυγε από την εργασία στο εργο
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στάσιο, όπως ξέφυγε και από την εργασία στο γραφείο. Το 
προτσές αυτό που ονομάζεται ή ονομάστηκε “κομπιουτερο- 
ποίηση” του γραφείου, έγινε δυνατό από τους ηλεκτρονι
κούς υπολογιστές και την αποκαλούμενη πληροφορική 
(informatique) τεχνική. Ο όρος “κομπιουτεροποίηση” ση
μαίνει ένα προτσές διεύθυνσης και πληροφόρησης ολόκλη
ρου του τεχνολογικού κύκλου, που γίνεται δυνατό με τη 
σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνική. (Η κομπιουτεροποίηση ε
ξευτελίζει και κατατεμαχίζει την εργασία γραφείου εξαλεί
φοντας “τη σκέψη” από την πνευματική εργασία. Η “σκέ
ψη” πρέπει να συγκεντρώνεται ολοκληρωτικά στην εργασία 
διεύθυνσης και ελέγχου, που γίνεται αποκλειστική λειτουρ
γία των διευθυντικών κορυφών).
Τα διοικητικά προτσές της εργασίας γραφείου, στανταρο- 
ποιημένα (τυποποιημένα), ανάχθηκαν σε ελάχιστους όρους, 
έτσι που το χειρωνακτικό μέρος της δουλειάς γραφείου έγι
νε κυριαρχικό. Η μηχανοποίηση, ο κομπιούτερ, οι διατρη- 
τικές μηχανές, δεν ελέγχουν την κίνηση αλλά τη ροή πληρο
φοριών. Η οργάνωση της εργασίας ροής είναι ταυτόσημη 
με την εργασία με την “αλυσίδα”: οι χρόνοι και οι κινήσεις 
του ανοίγματος και του κλεισίματος ενός συρταριού, το 
κάθισμα και το σήκωμα από μια καρέκλα, το πιάσιμο ενός 
μολυβιού, το γράψιμο αριθμών και γραμμάτων σε ένα φύλ
λο χαρτιού, οι χρόνοι του χτυπήματος στη μηχανή και το 
χάραγμα ενός σχεδίου, είναι προκαθορισμένα άκαμπτα, 
ρυθμισμένα από την ταχύτητα του κύματος της ροής.
Οι υπάλληλοι και τεχνικοί γίνονται εξάρτημα αυτής της α
όρατης αλυσίδας. Η εργασία τους έγινε η καταχώρηση ενός 
μικρού κλάσματος του γενικού συστήματος πληροφόρησης 
για το προτσές που ξετυλίγεται, που το επεξεργάζονται και 
το οικοδομούν οι μηχανές.
Οι υπάλληλοι και οι τεχνικοί αποξενώνονται —όπως και ο 
εργάτης— από τον επαγγελματισμό τους, δηλαδή από τις 
ειδικές γνώσεις που περικλείνει η εργασιακή τους λειτουρ
γία.
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Μια από τις πιο εφαρμοσμένες τεχνικές είναι αυτή που έχει 
ονομαστεί word processing (επεξεργασία λόγου): αντιπρο
σωπεύει μια μορφή πληροφορικοποίησης και αυτοματοποί
ησης της εργασίας γραφείου που χρησιμεύει κύρια για την 
προετοιμασία των δίχως λάθη δακτυλογραφημένων κειμέ
νων και για τη διευκόλυνση των ενεργειών χειρισμού των 
κειμένων ή της επιλεκτικής διαχείρισης των αρχείων των 
δεδομένων.
Στον τύπο των επεξεργαστών ροής γίνεται όλο και λιγότε
ρο απαραίτητο να επιλέγεται καταρτισμένο και καλοπλη
ρωμένο προσωπικό. Το κριτήριο που ισχύει περισσότερο 
είναι η επιλογή ατόμων που προϋποτίθενται λίγο προικι
σμένα “πνευματικά”, έτσι που να μην μπορούν να αφαιρού- 
νται από την πολύ σκέψη. Αν ο Φορντ, το 1920, θεωρούσε 
ιδανικό για την εργασία της αλύσίδας ένα γυμνασμένο γο- 
ρίλα, οι νέοι Φορντ του γραφείου αποβλέπουν σε ένα είδος 
καλά εκπαιδευμένου παπαγάλου.
Η γενική τάση είναι προς τη συγκέντρωση της υπαλληλικής 
εργασίας σε μια μεγάλη μάζα μη ειδικευμένων υπαλλήλων 
και τεχνικών και σε μια μικρή ομάδα ατόμων με πολύ με
γάλη ειδίκευση και με πολύ ισχυρά κίνητρα.
Η κομπιουτεροποίηση της εργασίας αναπαράγει έναν τύπο 
οργάνωσης της εργασίας ταυτόσημο μ' αυτόν του εργοστα
σίου: καθιερώνονται οι σειρές, συγκεντρώνονται πολλοί υ
πάλληλοι σε πολύ μεγάλα γραφεία όπου υπάρχουν πολύ ά- 

' καμπτα επεξεργασμένοι χρόνοι, θόρυβος, λειψός φωτισμός 
και εξαερισμός... αλλά η αναλογία ανάμεσα στο γραφείο 
και στο εργοστάσιο δεν αφορά τόσο τη μορφή της εργα
σίας, όσο την ειδική τοποθέτηση μέσα στις σχέσεις παραγω
γής υπαλλήλων και τεχνικών που “προλεταριοποιούνται”.

Η κομπιουτεροποίηση έχει τη δύναμη και το αποτέλεσμα 
να σπάζει τον ομφάλιο λώρο ανάμεσα στον υπάλληλο του 
γραφείου και στο κέντρο διοίκησης της επιχείρησης. Η νέα 
καπιταλιστική διεύθυνση της εργασίας στο γραφείο κάνει
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περιττές τις προσωπικές σχέσεις ανάμεσα στους υπαλλή
λους και τους διευθυντές, διαλύει τους δεσμούς ανάμεσα 
στις ξεχωριστές λειτουργίες και στις διαταγές που έρχο
νται από “πάνω”. Έτσι, ο τεχνικός και ο υπάλληλος, διατη
ρώντας την αυταπάτη που του καλλιεργούν πως αποτελεί 
μέρος ενός “προνομιούχου στρώματος”, ανακαλύπτει μαζί 
με τους άλλους τις πραγματικές συνθήκες. Δημιουργούνται 
τα πρώτα στοιχεία της ταυτότητας, της συνείδησης και της 
αλληλεγγύης με τους εργάτες του εργοστάσιου. Ο εξευτελι- 
σμός της πνευματικής εργασίας, παρουσιάζει μια ακόμα δι
πλή πλευρά. Από το ένα μέρος αποκαλύπτει την μηχανική 
κτηνωδία που βρίσκεται πίσω από τον καπιταλιστικό τρό
πο παραγωγής. Από το άλλο μέρος, ανοίγει το δρόμο για 
την ενιαιοποίηση πνευματικής εργασίας - χειρωνακτικής 
εργασίας.

16, Η πληροφορική δεν είναι μια επιστήμη ή μια ιδιαίτερα 
προχωρημένη τεχνολογία. Και αυτή, όπως η “επιστημονική 
διεύθυνση” (ή διαχείριση), αξιοποιεί την πιο σύγχρονη επι
στήμη και τεχνολογία για να επιβάλει μια καπιταλιστική 
οργάνωση και διεύθυνση στην εργασία που να επιτρέπει 
την εντατικοποίηση και την εκμετάλλευση των εργαζομέ
νων. Εξαρτιέται από τις σχέσεις κυριαρχίας, εκμετάλλευ
σης και προωθεί ένα νέο σύστημα σύνδεσης ανάμεσα στα 
κέντρα διοίκησης και στις εργαζόμενες μάζες.
Η πληροφορική λίγη σχέση έχει με την “επιστήμη της πλη
ροφόρησης”.
«Η Πληροφορική όπως και η Επιχειρησιακή Έρευνα, η α- 
ποκαλούμενη “επιστήμη της ορ”, δεν είναι μια επι
στήμη, με την έννοια που συνήθως δίνουμε στον όρο αυτό, 
δηλαδή μια θεωρία ενός πεδίου γνώσης, αλλά απλούστατα 
ένα σύνολο τεχνικών περισσότερο ή λιγότερο εμπειρικών, 
με στενές σκοπιμότητες βελτίωσης ορισμένων πλευρών του 
παραγωγικού προτσές, του προτσές των δεδομένων. Μ' αυ
τή την έννοια η πληροφορική είναι τεχνολογία με περισσό
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τερο ή λιγότερο ευκαιριακά δάνεια από το πεδίο της γλωσ
σολογίας ή της κυβερνητικής, που όμως δεν συνιστούν κα
νένα ποιοτικό άλμα μέσα από το οποίο δημιουργείται, τρο
ποποιείται και χρησιμοποιείται η πληροφόρηση». Αυτά λέ
ει ένας ξένος ειδικός επί του προκειμένου.
Οι υπολογιστές συνήθως επεξεργάζονται πληροφορίες που 
σχετίζονται με ένα σκοπό: τον ολοκληρωμένο έλεγχο ενός 
δοσμένου συστήματος.
Ο υπολογιστής είναι ένα σύστημα ελέγχου, είτε ξεχωριστών 
συστημάτων, είτε κοινωνικών συστημάτων με την πλατιά 
έννοια.
Ο υπολογιστής χωρίζεται σε δύο μέρη: στο software (ή 
γκρίζα ύλη), πρόγραμμα, και στο hardware (ψιλικατζίδικο), 
εξοπλισμό.
To hardware έχει την ικανότητα να κατασκευάζει τον υπο
λογιστή: είναι το σύνολο των διευθετήσεων που συγκρο
τούν τη μηχανή με τη στενή έννοια.
To software είναι η ικανότητα του προγραμματισμού: το 
σύνολο των προγραμμάτων συν τους κανόνες που χρησιμο
ποιούνται για τις γλώσσες που επιτρέπουν στον υπολογι
στή να πραγματοποιεί τα ειδικά καθήκοντα που του προο
ρίζουν κάθε φορά.
Επομένως, η πληροφορική (informatique) που ασχολείται 
βασικά με το software, δεν είναι τίποτε άλλο από την ανά
πτυξη της “επιστημονικής διεύθυνσης” της καπιταλιστικής 
οργάνωσης της εργασίας, μια ανάπτυξη με μεθόδους ελέγ
χου της εργατικής δύναμης και όχι τόσο, όπως συχνά λέγε
ται, “μια ανάπτυξη της τεχνολογίας”, που σ' σχέση με αυτό 
η εισφορά της είναι δευτερεύουσα.
Η πληροφορική παράγει υλικά αποτελέσματα, είναι ένας 
“τρόπος ενέργειας”, “είναι δύναμη”. Γι' αυτό, παρουσιάζε
ται άμεσα σαν μια παραγωγική δύναμη του κεφάλαιου, 
στην υπηρεσία των κυρίαρχων τάξεων. Και είναι μια τεχνι
κή γνώση που επιτρέπει περισσότερο από κάθε άλλη, να 
συσσωρεύεται δύναμη, γιατί περισσότερο από κάθε άλλη ε
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πιτρέπει τη συσσώρευση γνώσης.
Η εισαγωγή νέας τεχνολογίας ενισχύει αδιάκοπα τη συνεχή 
αναζήτηση, απ’ το κεφάλαιο, νέων μέσων για την αύξηση 
της σχετικής υπεραξίας. Η απαίτηση της αύξησης του πο
σοστού υπεραξίας παράγει μια αύξηση της οργανικής σύν
θεσης του κεφάλαιου, στην οποία αντιστοιχεί η τάση πτώ
σης του ποσοστού κέρδους. Η σημασία της πληροφορικής 
βρίσκεται στην ανάγκη καταπολέμησης αυτής της τάσης (2). 
Η χρησιμοποίησή της γίνεται πραγματικά κύρια στους μη 
παραγωγικούς τομείς και στο διοικητικό μηχανισμό της ε
πιχείρησης. Ορθολογικοποιώντας το προτσές της κυκλοφο
ρίας των εμπορευμάτων και του χρήματος, το παραγωγικό 
κεφάλαιο προσπαθεί να επαναϊδιοποιηθεί ένα μέρος της υ
περαξίας που απορροφάται από την εμπορική δραστηριό
τητα και τις υπηρεσίες, μέσα και έξω από την επιχείρηση.
Η ορθολογικοποίηση των συστημάτων πληροφόρησης είναι 
απαραίτητος όρος και για την κυκλοφορία και για την πε
ριστροφή των κεφαλαίων, όπως και για την επιτάχυνση της 
πραγματοποίησης της υπεραξίας και για τη συγχώνευση 
των δομών της διοίκησης. Χάρη στην τεχνική και στις ε
φαρμογές του συστήματος της πληροφορικής, μια σειρά εν
διάμεσων εξαλείφονται ανάμεσα στην επιχείρηση και στο 
μηχανισμό διανομής και στον τραπεζικό μηχανισμό (3).

Η πληροφορική έχει μπει μαζικά στον τριτογενή τομέα και 
στη δημόσια διοίκηση με στόχο τη μείωση των εξόδων του 
κράτους και την αύξηση της “παραγωγικότητας” των τομέ
ων αυτών. Η μείωση αυτή που συντελείται σε πολλούς το
μείς, προκαλεί μια μείωση των ενδιάμεσων στρωμάτων που 
απασχολούνται στον δημόσιο τομέα, στις υπηρεσίες, στην 
κυκλοφορία κλπ.
Η κρίση και η παρακμή των στρωμάτων αυτών έχει και άλ
λες αιτίες που την κάνουν ακόμα πιο τραγική. Οι άλλες αι
τίες είναι:
— Μείωση του ενδιαφέροντος των πολυεθνικών να διατη
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ρήσουν τον όγκο της κατανάλωσης στις χώρες προέλευσής 
τους. Ποντάρουν κάτω από τις συνθήκες της κρίσης στη μι- 
λιταριστικοποίηση και στην επιβολή σκληρών καθεστώτων 
για την επιβολή της τάξης.
— Δραστική περικοπή των “νεκρών βαρών”, που συνεπάγε
ται μείωση των υπηρεσιών που δεν εκπληρώνουν καθαρά 
στρατιωτικές λειτουργίες. Βλέπε “νεοφιλελευθερισμό” Ρή- 
γκαν, Θάτσερ... Ράλλη κλπ.
Οι ποσοτικοί μηχανισμοί των παραγωγικών δυνάμεων που 
επιτελέστηκαν από την πληροφορική, έφεραν ένα ουσιαστι
κό άλμα στις παραγωγικές σχέσεις: ενίσχυση της δομής της 
εξουσίας στην επιχείρηση, που αντανακλάται στην κοινω
νική διαστρωμάτωση και στις σχέσεις ανάμεσα στις τάξεις, 
ανάμεσα στην εργατική τάξη και στο αστικό κράτος.
Η πληροφορική, μέσα από τη συγκέντρωση της δομής της 
διοίκησης, αύξησε τον έλεγχο της πολυεθνικής βιομηχανίας 
είτε με τη διεύρυνση του παραγωγικού προτσές σε άλλες 
περιοχές, είτε με τη μεγέθυνση του εμπορίου και την εντατι
κοποίηση των ανταλλαγών.
Τα παραγωγικά καθήκοντα της πληροφορικής ανάγονται 
σε πράξεις ελέγχου στις ξεχωριστές παραγωγικές μονάδες 
με καθήκοντα απλά, εκτελεστικά. Το ζευγάρι υπολογιστής- 
προγραμματιστής (software) το κρατάνε οι πολυεθνικές 
σαν στρατηγικό όπλο.
Μονάχα αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιή
σουν τα επίπεδα αποτελεσματικότητας που ευνοούν τη συ- 
γκεντροποίηση της επιχείρησης, την παραγωγική πολυμορ
φία και τη μείωση του κόστους εργασίας.
Η εισαγωγή της πληροφορικής απαιτεί μεγάλες επενδύσεις 
και αναδιοργάνωση της παραγωγής για την αύξηση του ό
γκου της. Επομένως, η πληροφορική πολλαπλασιάζει σε 
πολύ μεγάλο βαθμό τις τάσεις για συγκέντρωση του κεφά- 
λαιου, οξύνοντας τον ήδη λυσσώδικο ανταγωνισμό ανάμε
σα στα μονοπώλια. Η πληροφορική είναι ένα ιμπεριαλιστι
κό όπλο, έκφραση και όρος του ιμπεριαλισμού των πολυε



θνικών, τον οποίο αντανακλά και ενισχύει.
Η πληροφορική δεν παράγει υπεραξία, συμβάλλει στην ε
ντατικοποίηση της εκμετάλλευσης και στην αύξηση του πο
σοστού της υπεραξίας. Η οργάνωση της εργασίας στην πλη
ροφορική αρθρώνεται σε τέσσερις φάσεις που αντιστοι
χούν σε τέσσερις επαγγελματικούς τύπους: ανάλυση-ανα- 
λυτής, προγραμματισμός-προγραμματιστής, διάτρηση-δια- 
τρητής, διεύθυνση μηχανής-χειριστής.
Οι δύο πρώτες είναι λειτουργίες υψηλής ειδίκευσης. 
Ειδικότερα, ο αναλυτής έχει το μεγαλύτερο μέρος του ε
παγγελματικού περιεχομένου. Η δουλειά του συνίσταται 
στο να μεταφράσει το πρόβλημα που προτείνεται σε όρους 
συμβιβαστούς με τη λογική της μηχανής. Οι αναλυτές έχουν 
παρα-μορφωθεί αποκλειστικά στις σχολές των μεγάλων 
κατασκευαστριών επιχειρήσεων των υπολογιστών που εί
ναι οι θεματοφύλακες της ιδεολογίας του κομπιούτερ και 
του μύθου του. Οι λειτουργίες που απομένουν, υπόκεινται 
σε μια δουλειά ρουτίνας που έχει ορισμένα τέτια χαρακτη
ριστικά που θα μπορούσαν να θεωρηθούν εργατικά:
Η εισαγωγή του κομπιούτερ στην επιχείρηση δεν περιορίζε
ται απλά στην εισαγωγή του, περικλείνει, εμπεριέχει και τη 
συγκεντροποίηση της εξειδικευμένης γνώσης σε λίγα άτο
μα, ενώ όλοι οι άλλοι μετατρέπονται σε περισσότερο ή λι
γότερο ειδικευμένους εκτελεστές.
Δεν είναι αλήθεια, όπως υποστηρίζουν οι ρεφορμιστές κάθε 
είδους, πως αυτή η καπιταλιστική οργάνωση της εργασίας, 
φέρνει μια μείωση της φυσικής προσπάθειας. Αντίθετα, 
προσδιορίζει μια αύξηση της έντασης της κούρασης, όπως 
υποδείχνει η τεράστια αύξηση της παραγωγικότητας. Με τη 
στεγανοποίηση του διαχωρισμού ανάμεσα στη δραστηριό
τητα που σχετίζεται με αποφάσεις από εκείνη που σχετίζε
ται με την εκτέλεση, εμφανίζονται ολόκληρες “ομάδες λει
τουργιών”.
Όπα>ς γράφουν διάφορα περιοδικά και εφημερίδες κάθε 
άλλο παρά ανατρεπτικού χαρακτήρα, η εισαγωγή συστημά
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των πληροφορικής έφερε τη μείωση του αριθμού των απα
σχολούμενων, όπου πραγματοποιήθηκε, ως τα 9/10.
Η εισαγωγή της τηλεματικής (τηλεπεξεργασία), συγχώνευση 
της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των δεδομένων και στην τη
λεπικοινωνία —ένωση ανάμεσα στους υπολογιστές και στα 
δίχτυα μεταβίβασης— και των microprocessor (μικροκυ- 
κλωμάτων), προσδιορίζουν έξω από μια αξιόλογη αύξηση 
της παραγωγικότητας, μείωση εργατικής δύναμης.
«Με την τηλεματική, ο τομέας των υπηρεσιών θα γνωρίσει 

στα ερχόμενα χρόνια ένα άλμα στην παραγωγικότητα σαν 
εκείνο που σημειώθηκε στα τελευταία 20 χρόνια στη βιομη
χανία και τη γεωργία» (G. Mora - A. Mine, Να 
με με τους υπολογιστές, έκθεση για την πληροφορική στον 
πρόεδρο της Γαλλίας, Seuil, 1971).
Οι ζοφερές προβλέψεις αφορούν κύρια τις τράπεζες, τις α
σφαλιστικές εταιρίες, τα ταχυδρομεία κλπ, ένα μέρος των 
υπαλλήλων των εμπορικών τομέων —πχ μάρκετινγκ— ό
που οι μειώσεις προσωπικού θα φτάσουν το 30% στα χρό
νια που έρχονται.
Η bureautique (γραφειακή) (νεολογισμός που σημαίνει πλή
ρη τροποποίηση της εργασίας του γραφείου) θα καταστρέ
ψει σχεδόν ολότελα πολλές από τις εργασίες υπηρεσιών 
στις επιχειρήσεις.
Η νέα πληροφορική ακόμα θα αναδιαρθρώσει ολόκληρες 
κοινωνικές ομάδες: γιατρούς, εκπαιδευτικούς, τυπογρά
φους, ειδικευμένους, τεχνίτες κλπ. Αν η πνευματική εργα
σία απο-ειδικεύεται και αποκλείεται απ' την αναδιάρθρωση 
που επιχειρείται, η χειρωνακτική εργασία δεν θα έχει καλύ
τερη τύχη. Ολόκληρο το προτσές παραγωγής ενσωματώνε
ται στην τεχνολογική χρησιμοποίηση της επιστήμης και η ά
μεση εργασία ανάγεται σε απλή στιγμή αυτού του προτσές: 
αυτό που παίρνεται από τον εργάτη αντικειμενοποιείται 
από τις μηχανές και στρέφεται εναντίον του.

17. Η επιστημονική εργασία και η παραγωγή πληροφοριών
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μπορούν, όπως και ένα έργο τέχνης, να πουληθούν σαν ε
μπορεύματα, αν αυτά μπορούν να έχουν τιμή και αν μπορεί 
να βγει κέρδος. Αλλά η τιμή αυτών των εργασιών δεν προσ
διορίζεται από την αξία, δηλαδή από τον κοινωνικά ανα
γκαίο χρόνο εργασίας για την παραγωγή τους, γιατί χαρα
κτηριστικό του προϊόντος αυτής της εργασίας είναι πως 
δεν αναπαράγεται, όπως και το έργο τέχνης. Η “παραγωγή 
πληροφοριών” μπορεί να πάρει τη μορφή εμπορευμάτων. 
Αυτό σημαίνει πως οι καπιταλιστές των τομέων αυτών 
συμμετέχουν στην κατανομή της υπεραξίας που γεννήθηκε 
από παραγωγικά εργαζόμενους.
Από την άποψη του συνολικού κοινωνικού κεφάλαιου, 
πρόκειται επομένως για μεταφορά υπεραξίας. Οι πράκτο
ρες των τέτιων εργασιών δημιουργούν επομένως ένα κέρ
δος και γίνονται μισθωτοί, όταν σύμφωνα με μια τάση που 
επισημαίνεται σήμερα, το κεφάλαιο επενδύει άμεσα στους 
τομείς αυτούς.
«Πράγματα που αυτά καθεαυτά καί για τον εαυτό τους δεν 
είναι εμπορεύματα, πχ συνείδηση, τιμή κλπ... από τους κα
τόχους τους μπορούν να πουληθούν για λεφτά και να πά
ρουν τη μορφή εμπορεύματος, μέσω της τιμής που τους δί
νεται. Επομένως, τυπικά ένα πράγμα μπορεί να έχει μια 
μή χωρίς να έχει μια αξία. Εδώ η έκφραση τιμή γίνεται φα

νταστική... Από το άλλο μέρος, ακόμα και η φανταστική 
μορφή της τιμής, όπως πχ η τιμή της ακαλλιέργητης γης, η 
οποία δεν έχει καμιά αξία, γιατί δεν είναι αντικείμενο αν
θρώπινης εργασίας, μπορεί να κρύβει μια πραγματική α- 
ξιακή σχέση ή μια σχέση που απορρέει από μια τέτια ανα
φορά» (Μαρξ, Κεφάλαιο, τόμος IV).
Αλλιώτικα έχουν τα πράγματα για την παραγωγή σε σειρές 
πληροφοριών σαν εμπορεύματα, όπως πχ η βιομηχανία της 
κουλτούρας και των επικοινωνιών που δημιούργησε αληθι
νές και κυριολεκτικές πολυεθνικές, που όχι μονάχα πουλά
νε τα προϊόντα τους σε μαζική κλίμακα, αλλά και στηρί
ζουν, με τη διαμόρφωση της “συγκατάθεσης”, τους πιο πα
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λιούς ιδεολογικούς θεσμούς και το κράτος.
Παραμένοντας στο πεδίο της πληροφορικής, προσθέτουμε 
πως το software μπορεί να διαιρεθεί σε τρία “στρώματα”:
— Το αληθινό και κυριολεκτικό software ή firmware: ο τύ
πος του προγράμματος αυτού μπαίνει στη μηχανή κατά την 
κατασκευή της ή την έναρξη της λειτουργίας της. Ενεργεί 
στο επίπεδο της οργάνωσης της μηχανής, προσδιορίζοντάς 
της τα γενικά χαρακτηριστικά και τους επιχειρησιακούς 
τρόπους στη λειτουργία των τύπων εφαρμογής για τους ο
ποίους προορίζεται ο υπολογιστής. To firmware από κει 
και πέρα αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του hardware στους 
υπολογιστές της τελευταίας γενιάς.
— Τα software packages (γενικευμένα προγράμματα), στα- 
νταροποιημένα και ελεγχόμενα για τα ιδιαίτερα συχνά και 
γενικού ενδιαφέροντος προβλήματα. Είναι φανερό πως το 
firmware και τα software packages εντάσσονται στην κατη
γορία των εμπορευμάτων-πληροφοριών.
Η φάση αυτή είναι φάση κατά την οποία ο καταμερισμός 
εργασίας γίνεται από τις μηχανές. Το σύστημα των μηχα
νών επιβάλλει τις δικές του ανάγκες, καταστρέφοντας την 
εργατική δύναμη που είναι κάτω από την εξουσία του.
Ο εργάτης γίνεται πια μερικό εξάρτημα της μηχανής.
Το πέρασμα στη φάση αυτή γίνεται πιο συγκεκριμένο, πιο 
ολοκληρωτικό, στις “τεχνολογικές επαναστάσεις” που με
ταβάλλουν τους κοινωνικούς συνδυασμούς του εργασιακού 
προτσές, ρίχνοντας αδιάκοπα μάζες εργατών από τον έναν 
τομέα παραγωγής στον άλλον.

Τα στάδια του περάσματος αυτού μπορούν να καθοριστούν 
έτσι: μηχανοποίηση, προωθημένη μηχανοποίηση, αυτοματι
σμοί, αυτοματοποίηση. Τα δύο πρώτα υποδείχνουν την εμ
φάνιση πιο τελειοποιημένων μηχανών που συνδέονται με
ταξύ τους και επιτρέπουν στο εργοστάσιο να οικοδομήσει 
ένα αληθινό δίχτυ απ' αυτές, που σημαδεύει όλη την παρα
γωγική δραστηριότητα. Τα δεύτερα συνεπάγονται πως οι
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μηχανές που έχουν εισαχθεί, έχουν έναν μηχανισμό hard
back (αναδρομικό, αντανακλαστικό) και επομένως την ικα
νότητα και τη δυνατότητα να ελέγχονται οι ίδιες, ικανότη
τα “αυτοκυβέρνησης”. Ανάμεσα στη μηχανοποίηση και στην 
αυτοματοποίηση υπάρχει μια ουσιώδικη συνέχεια, ακόμα 
κι αν η αυτοματοποίηση στην αληθινή έννοια του λόγου, 
σημαίνει την ολοκληρωτική εξαφάνιση της εργατικής τάξης 
από το προτσές της παραγωγής. Κατατάσσονται συχνά κά
τω από τη λέξη “αυτοματοποίηση”, όλες οι πραγματικές ή 
οι υποτιθέμενες καινοτομίες, από την επέκταση του ελέγ
χου και της διοίκησης της εργατικής δύναμης στις μηχανές 
transfert —που δεν είναι εντελώς αυτοματοποιημένες— σε 
ορισμένους μερικούς αυτοματισμούς και προσπαθούν να 
δημιουργήσουν θόρυβο παρουσιάζοντας την αυτοματοποί
ηση και την πληροφορική σαν συνώνυμες, μεταμφιέζοντας 
τις κανονικές εργαλειομηχανές σε ανθρωπόμορφα ρομπότ. 
Έτσι αποκρύβεται πως το πραγματικό πέρασμα στο οποίο 
παρευρισκόμαστε, είναι μια φάση που χαρακτηρίζεται από 
έναν προοδευτικό κατατεμαχισμό της εργατικής δύναμης, 
μια φάση στην οποία το καθοριστικό στοιχείο είναι η τε
χνολογία της πληροφόρησης, σαν τεχνολογία ελέγχου της 
εργατικής δύναμης. Η εισαγωγή αυτοματισμών —εννοούμε 
με τους αυτοματισμούς, τη μερική και περιορισμένη εισα
γωγή αυτοματοποιημένων προτσές ή μερικών μηχανών εν 
μέρει αυτοματοποιημένων— δεν μπορεί να ξεκοπεί από το 
“νέο άλμα” προς τα μπρος της καπιταλιστικής οργάνωσης 
της εργασίας. Ο ταιηλορισμός δεν έχει ξεπεραστεί, αλλά 
φέρεται στις ακραίες συνέπειές του.
Η εισαγωγή του αυτοματισμού εξαρτιέται:
— από τον ανταγωνισμό ανάμεσα στα μονοπώλια, που επι
βάλλει την ξέφρενη αναζήτηση υπερκερδών,
— από την αναδιάρθριοση που μετατοπίζει το ενδιαφέρον 
του καπιταλιστή προς τους τομείς με υψηλότερη οργανική 
σύνθεση,
— από την αναγκαιότητα εξάλειψης πολλών μη παραγωγι
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κών κερδών (faux frais),
— από την πάλη των εργατών που “επιβάλλουν” την κυριο
λεκτική αυτοματοποίηση σε εκείνους τους τομείς του κύ
κλου στους οποίους η εργατική δύναμη γίνεται ανεξέλε
γκτη.
Στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής, οι μηχανές έξω από 
την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, έχουν ακό
μα και τη λειτουργία της αποστέρησης της μάζας των εργα
τών από τον έλεγχο της δικής τους εργασίας. Η τελειοποίη
ση των μηχανών γίνεται έτσι ο εξευτελισμός και η κατα
στροφή του εργαζόμενου.
Η αυτοματοποίηση στον τρόπο καπιταλιστικής παραγωγής 
δεν σημαίνει καθόλου ολοκληρωτικό αποκλεισμό της εργα
τικής τάξης από το προτσές της παραγωγής. Όλες οι λεγά
μενες αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις απαιτούν μια με
γάλη ποσότητα άμεσης εργασίας κάθε είδους. Η αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας που προσδιορίζεται από 
τις νέες τεχνολογίες, τείνει εξάλλου να αντισταθμιστεί από 
την αύξηση της παραγωγικής βάσης. Στις ΗΠΑ, όπου η τε
χνολογία είναι προχωρημένη, η εργατική τάξη είναι σε συ
νεχή αύξηση και αντιπροσωπεύει το 48% των μισθωτών.
Η αυτοματοποίηση ενεργεί σαν αντιθετική τάση στον ίδιο 
τον εαυτό της: κάνοντας διαθέσιμη φτηνή εργατική δύναμη 
που διώχνει από ορισμένες βιομηχανίες και βάζοντας τέλος 
στην επέκταση της απασχόλησης σε άλλες, ενεργεί σαν φρέ
νο σε μια μεταγενέστερη προώθηση προς τα μπρος. 
«Θεωρώντας τη μηχανή αποκλειστικό μέσο για να γίνεται 
φτηνότερο το προϊόν, το όριο της χρήσης των μηχανών δί
νεται από το γεγονός πως η παραγωγή της κοστίζει λιγότε- 
ρη εργασία από όσο θα στοίχιζε η χρήση της. Αλλά για το 
κεφάλαιο αυτό το όριο βρίσκει μια ακόμα πιο περιορισμέ
νη έκφραση. Αφού το κεφάλαιο δεν πληρώνει τη χρησιμο
ποιούμενη εργασία, αλλά την αξία της εργατικής δύναμης 
που χρησιμοποιεί... η χρήση των μηχανών περιορίζεται από 
τη διαφορά ανάμεσα στην αξία των μηχανών και την αξία
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της εργατικής δύναμης που δημιουργούν αυτές» (Μαρξ, 
Κεφάλαιο, τόμος I).
Από την άποψη του κεφάλαιου, υπάρχει συμφέρον, στο να 
μπάζει νέες μηχανές όχι όταν υπάρχει αποταμίευση ζωντα
νής εργασίας γενικά, αλλά μονάχα όταν η αποταμίευση της 
ζωντανής εργασίας είναι ανώτερη από την αξία των μηχα
νών που τη συνθέτουν. Γι' αυτό, μειώνοντας την αξία της 
εργατικής δύναμης, παρεμποδίζει και το τεχνολογικό προ
τσές.
«Στη χρησιμοποίηση μηχανών για την παραγωγή υπεραξίας 
βρίσκεται επομένως μια ενυπάρχουσα αντίθεση, γιατί αφού 
η χρησιμοποίηση αυτή μεγαλώνει έναν από τους δύο παρά
γοντες της υπεραξίας που προμηθεύει ένα κεφάλαιο ενός 
δοσμένου μεγέθους, ...το κάνει αυτό μειώνοντας μονάχα 
τον άλλο παράγοντα, τον αριθμό των εργατών» (Μαρξ, Κε
φάλαιο, τόμος I).
Δηλαδή, λέει ο Μαρξ, δεν μπορεί να “αρμέξει” από δύο ερ
γάτες υπεραξία που “αρμέγει” από 24. Στην πραγματικότη
τα, αν ο καθένας από αυτούς τους εργάτες έδινε σε 12 ώρες 
εργασίας 1 ώρα υπεραξία, θα είχαμε συνολικά 24 ώρες υπε
ραξία. Ενώ η συνολική εργασία των 2 εργατών με ίσο ωρά
ριο δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 24 ώρες.
Τούτο περιέχει έξω από άλλα, πως οι μηχανές αντί να μει
ώνουν την εργάσιμη ημέρα, την αυξάνουν υπέρμετρα. Η ι
δεολογία του αυτοματοποιημένου εργοστασίου πρέπει να 
ανατραπεί: ο καπιταλισμός δεν μας απελευθερώνει από τον 
ιδρώτα και την κούραση και καθόλου από την εργασία· κά
νει ακριβώς το αντίθετο.
Οι ίδιοι οι ειδικοί από αστική πλευρά, όταν μιλάνε έξω 
από τα δόντια και δεν είναι μπροστά οι συνδικαλιστές για 
να χειριστούν το πράγμα, λένε πως:
— η βεντάλια της αυτοματοποίησης ακόμα και στις πιο 
προωθημένες εργασιακές πράξεις, είναι σχετικά περιορι
σμένη,
— το επίπεδο αυτοματοποίησης δεν μπορεί να ξεπεράσει ο
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ρισμένα κόστη και ορισμένα επίπεδα αποτελεσμαχικότητας,
— δεν πρέπει να μπερδεύεται η αυτοματοποίηση με την 
προωθημένη μηχανοποίηση όπου η εργατική δύναμη κυ
ριαρχεί περισσότερο ή λιγότερο στο προτσές εργασίας,
— κατά το μεγαλύτερο μέρος των περιπτώσεων, το στοι
χείο της μεγαλύτερης αυτοματοποίησης είναι η μηχανοποί
ηση των χειρισμών.
Η αυτοματοποίηση, αναγμένη στην καθημερινή πραγματι
κότητα, αντιπροσωπεύει μέχρι τώρα δύο συμπληρωματικές 
πλευρές που δεν μπορούν να οδηγήσουν σε μελλοντολογι- 
κές εξάρσεις: εισαγωγή μερικών αυτοματισμών, συγχώνευ
ση της παραγωγικής δραστηριότητας.
Οι προνομιακές μορφές της τεχνολογίας της μηχανοποίη
σης και του αυτοματισμού, είναι αυτόματες μηχανές και 
μηχανές transfert, μηχανές αριθμητικού ελέγχου, υπολογι
στές διεύθυνσης, υπολογιστές προτσές. Οι αυτόματες και 
transfert μηχανές μπορούν να πραγματοποιούν μια σειρά 
πράξεις χωρίς την ανθρώπινη παρέμβαση, αλλά μονάχα το 
ζευγάρωμα των αυτόματων μηχανών με ηλεκτρονικούς μη
χανισμούς διαφοροποιεί την προωθημένη μηχανοποίηση 
και την αυτοματοποίηση. Οι transfert είναι το σημείο άφι
ξης της μηχανοποίησης, αλλά με τον τεράστιο όγκο τους 
κλπ, δεν συμβάλλουν στη διάδοσή της και σήμερα έχουν α- 
ντικατασταθεί από τις μηχανές αριθμητικού ελέγχου. Η ει
σαγωγή των transfert έχει σαν συνέπεια την αντικατάσταση 
ομάδων εργαζομένων με μεγάλη ειδίκευση που χειρίζονται 
εργαλειομηχανές, από άλλους ανειδίκευτους εργάτες που ε- 
κτελούν μερικές ενέργειες, φόρτωσης και εκφόρτωσης.
Οι μηχανές αριθμητικού ελέγχου κάνουν τα υπόλοιπα, εξα
λείφοντας όλες εκείνες τις εργατικές ειδικότητες που δεν 
συνδέονται με την εξειδικευμένη συντήρηση και έλεγχο.
Η διάδοση των μηχανών αριθμητικού ελέγχου εξάλειψε ο
λοκληρωτικά την παλιά επαγγελματική ειδίκευση, δημιουρ
γώντας νέους χειριστές που έχουν όρους εργασίας παρό
μοιους με τους όρους εργασίας των εργατών αλυσίδας. Η
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εισαγωγή αυτοματισμών σε μια επιχείρηση δεν μπορεί να 
γίνεται από την αρχή, αλλά απαιτεί την ύπαρξη ενός υψη
λού επιπέδου μηχανοποίησης, ενός σωματικού know-how 
(γνώση παραγωγικών προτσές, επιστημονική γνώση), δηλα
δή μιας σημαντικής τεχνικής και επαγγελματικής ικανότη
τας.

Οι υπολογιστές που μπορούν να οριστούν σαν μηχανές 
που κάνουν να λειτουργούν άλλες μηχανές, διαιρούνται σε 
δύο είδη: υπολογιστές διεύθυνσης και υπολογιστές προτσές 
(4).
Οι πρώτοι αφορούν το γραφείο κύρια: η εισαγωγή τους ορ- 
θολογικοποιεί τη διαχείριση της επιχείρησης, τον έλεγχο 
της εργατικής δύναμης κλπ (απουσίες, μεταθέσεις κλπ). 
Μειώνοντας τους νεκρούς χρόνους, αυξάνει το ποσοστό 
της εκμετάλλευσης της εργατικής δύναμης και μειώνει τα 
κόστη διαχείρισης και τα γενικά έξοδα. Οι δεύτεροι υπολο
γιστές έχουν εφαρμογή στα προτσές συνεχούς ροής (χημεία, 
ενέργεια, χάλυβας κλπ).
Η καθιέρωσή τους συνεπάγεται τον αποκλεισμό μεγάλου 
μέρους ειδικευμένης εργατικής δύναμης, δημιουργώντας ο
μάδες προσωπικού με καθήκον τον καθορισμό και τη συ
ντήρηση των εγκαταστάσεων. Η καινούργια καινοτομία σε 
σχέση με το εργοστάσιο, είναι η εισαγωγή ενσωματωμένων 
συστημάτων μηχανών και αριθμητικού ελέγχου και υπολο
γιστών. Το ενσωματωμένο αυτό σύστημα είναι ένα φοβερό 
όργανο συγκεντροποίησης του ελέγχου, γιατί επιτρέπει την 
υπερπήδηση όλων των ιεραρχικών προηγούμενων διαμεσο- 
λαβήσεων.
Οι μηχανές αριθμητικού ελέγχου είναι εργαλειομηχανές με 
έναν προγραμματισμένο έλεγχο, που κυβερνάει τη συνέχεια 
της λειτουργίας των εξαρτημάτων της μηχανής, εγγυούμε- 
νες μια μεγάλη κανονικότητα των παραγωγικών ρυθμών, 
“απελευθερώνοντας” την αποδοτικότητα του ξεχωριστού 
εργάτη, και μια μεγάλη ακρίβεια στην εκτέλεση. Οι μηχανές
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αριθμητικού ελέγχου μπορούν να συνδέονται με έναν υπο
λογιστή που μπορεί να εκτελεί την “παραινετική λειτουρ
γία”, δηλαδή την επιχειρησιακή - εκτελεστική επιτήρηση της 
γραμμής.
Ο υπολογιστής μπορεί να διαθέτει προγράμματα για την ε
πισήμανση και την πρόγνωση οποιοσδήποτε μειονεκτήμα
τος και πληροφορίας που να αφορούν είτε τη λειτουργία 
μιας σειράς ενεργειών, είτε των εκτελεστών που σχετίζο
νται με τη σειρά αυτή των πράξεων.

Η ψηλότερη φάση της αυτοματοποίησης θα είναι η αποκα- 
λούμενη ρομποτική.
Η εισαγωγή ρομπότ έδωσε μέχρι τώρα αρκετά αντιφατικά 
αποτελέσματα και σε ορισμένες περιπτώσεις, απ’ ότι είναι 
γνωστό, κάπως αρνητικά αποτελέσματα: “τρελά” ρομπότ, 
τεράστιος αριθμός σκάρτων κλπ.
Η εφαρμογή τους βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό δρόμο 
και δεν φαίνεται να έχουν λυθεί πολλά τεχνικά προβλήμα
τα και προβλήματα κόστους πριν να γίνει δυνατό να μπουν 
στη βιομηχανία σε πλατιά κλίμακα. Η “ρομποτική” ως τώ
ρα δεν φαίνεται να έχει τόσο αυξήσει την παραγωγικότητα, 
όσο έχει μειώσει τις επιπτώσεις των νεκρών χρόνων και τις 
συγκρούσεις στο εργοστάσιο.
Η αυτοματοποίηση γενικά έχει εφαρμοστεί με σταθερό τρό
πο μονάχα σε ορισμένα τμήματα του παραγωγικού κύκλου, 
που αποτελούν αντικειμενικά “σημεία” μποτιλιαρίσματος 
και “στιγμές” ισχυρής αμφισβήτησης της εργατικής δύνα
μης. Η Fiat είναι σήμερα ο μεγαλύτερος χρησιμοποιητής 
ρομπότ στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τους ιθύνοντες της Fiat, 
το τωρινό κόστος επένδυσης σε ρομπότ είναι ακόμα τέτιο 
που δεν κάνει επωφελή την εισαγωγή τους σε μεγάλη κλίμα
κα, σε σχέση με την οικονομία εργατικής δύναμης. Όχι μο
νάχα η εφαρμογή νέας τεχνολογίας, μερικά αυτοματοποιη
μένης, απαιτεί δρόμους που δεν είναι συμβιβαστοί με την 
παρούσα οργάνωση της εργασίας στα εργοστάσια· ακόμα
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είναι εξαιρετικά επικίνδυνη η χρησιμοποίηση ρομπότ σε 
κύκλους επεξεργασίας που δεν έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα 
με διαφορετική τεχνολογία, πχ τα αυτοματοποιημένα συ
στήματα προϋποθέτουν οχήματα σχεδιασμένα με βάση ένα 
αυτοματοποιημένο μοντάζ.

19. Ο “έλεγχος” είναι η κεντρική αντίληψη όλων των συ
στημάτων διεύθυνσης.
“Έλεγχος” στην επιχείρηση, σημαίνει δραστηριότητα για 
την επίτευξη ορισμένης συμπεριφοράς. “Έλεγχος” σημαίνει 
διακυβέρνηση της επιχείρησης. Management είναι η λει
τουργία του ελέγχου. Να τι λένε οι θεωρητικοί της αστικής 
τάξης: «Ελεγχος είναι η δραστηριότητα που αναπτύσσουν 
οι managers για την επίτευξη στόχων (objectif) που έχει η ε
πιχείρηση. Στην έννοια αυτή του ελέγχου υπάρχει ένα βασι
κό μέρος της δραστηριότητας της διεύθυνσης που συνδέε
ται με τη δραστηριότητα αποφάσεων και με τη δραστηριό
τητα της διοίκησης. Επομένως, ο έλεγχος είναι μια μεθοδο
λογία που συνοδεύεται από τεχνικές που είναι διαθέσιμες 
για τη χρησιμοποίησή τους από τους managers, που σχεδιά
ζεται και λειτουργεί στην παρέμβαση ανθρώπων της διοί
κησης: των ελεγκτών» (Stafford Beur, Η επιχείρηση σαν κυ
βερνητικό σύστημα). (Το βιβλίο αυτό είναι ολοκληρωτικά 
αφιερωμένο στη συμβολή που μπορεί να δώσει η κυβερνητι
κή, “η επιστήμη του ελέγχου”, στα management σαν “επάγ
γελμα του ελέγχου”).
Συστατικά του “ελέγχου” είναι: η οργανωτική διάρθρωση, 
το υπολογιστικό σύστημα, το προτσές.
Ο ταιηλορισμός, δηλαδή το “επιστημονικό” σύστημα για το 
ξεζούμισμα —όπως τον καθόρισε ο Λένιν— που εντείνο- 
ντας το διαχωρισμό των χειρωνακτικών καθηκόντων (εκτε
λεστικά) από τα πνευματικά (διευθυντικά), εξαλείφοντας 
κάθε ίχνος εργασιακής παρέμβασης στην εκτέλεση της εργα
σίας, με τη μεταφορά όλων των σύνθετων λειτουργιών και 
το συντονισμό τους στις μηχανές, επινόησε μια καπιταλι
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στική οργάνωση της εργασίας που επιτρέπει να ελέγχεται η 
εργασιακή δραστηριότητα, από τις πιο απλές μέχρι τις πιο 
περίπλοκες ενέργειες.
Ο έλεγχος της εργατικής δύναμης πήρε την πρώτη θέση 
“στην επιστημονική διεύθυνση”: καταστρέφοντας το επαγ
γελματικό προτσές που ελέγχονταν από τον ίδιο τον ειδι
κευμένο μάστορα-τεχνίτη. Ο έλεγχος, που στον ταιηλορι- 
σμό είναι ακόμα σιωπηρός και επομένως “χειροτεχνικός”, 
έγινε ειδικό επάγγελμα, ιδιοκτησία μιας περιορισμένης ε
λίτ.
Η εισαγωγή του υπολογιστή στην επιχείρηση επιτρέπει στο 
management την ορθολογικοποίηση του ελέγχου και επομέ
νως πιάνει συνάφειες, δεσμούς, που αλλιώτικα θα ξέφευ- 
γαν και τις κάνει ενεργές με τεράστια ταχύτητα, ακρίβεια 
και οικονομία.
Ο κομπιούτερ “ξανάχυσε” την ίδια την οργανωτική διάρ
θρωση της επιχείρησης· από “πυραμιδοειδής” έγινε “ωοει
δής”. Θεωρητικά, στην “πυραμιδοειδή” διάρθρωση υπάρχει 
η δυνατότητα της ανόδου προς την κορυφή. Στην “ωοειδή” 
διάρθρωση η δυνατότητα αυτή εξαφανίζεται. Σ' αυτή τη 
δεύτερη διάρθρωση τα “αυγά” είναι δύο: ένα πολύ μικρό 
που αντιπροσωπεύει τη διεύθυνση, το άλλο πολύ μεγάλο 
που αντιπροσωπεύει την εκτέλεση.

Το πρώτο είναι το “διευθυντικό lobby” (κλίκα) που διαχει
ρίζεται την εξουσία και κρατάει την “επιστήμη του ελέγχου 
και των υπολογιστών”. Επομένως η διευθυντική ομάδα 
μπορεί να μείνει ή να εξαλείφει αυτό που ονομάζεται “πε
ρίσσεια δύναμης διοίκησης”, δηλαδή εκείνες τις εξαρτήσεις 
που την παρενοχλούν και που τις υφίσταται πριν κάνει αυ
τή την “ανανέωση”, από τα ενδιάμεσα στελέχη, που είναι 
συνδεμένα με περιφερειακά ερείσματα, αλλά που είναι κα
θοριστικά στην επαγγελματική διάρθρωση.

Η δουλειά του manager είναι η δουλειά του ελέγχου: πρέπει
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να γίνεται επεξεργασία συστημάτων ελέγχου. Το αντικείμε
νο του ελέγχου είναι ο τρόπος με τον οποίο “μπορεί να α- 
πορροφηθεί η αναπαραγωγική ποικιλία”.
Μας λένε λοιπόν, πως ένα σύστημα υπόκειται σε κίνητρα- 
παρορμήσεις. Ένα κίνητρο-παρόρμηση είναι μια παρέμβα
ση που τροποποιεί με κάποιον τρόπο τη συμπεριφορά του 
συστήματος. Ένα σύστημα γενικά, αποφεύγει ή βρίσκεται 
σε αντίθεση με ένα κίνητρο που αλλοιώνει τη δραστηριότη- 
τά του, ενώ ενσωματώνει ή προσπαθεί να ενσωματώσει ένα 
κίνητρο που το ευνοεί.
Η ικανότητα ελέγχου της “ποικιλίας” αυτών των τάσεων 
πρέπει να είναι ίση με την ίδια την ποικιλία.
Η ολοκληρωτική όμως αντιμετώπιση της “αναπαραγωγικής 
ποικιλίας” έχει ένα όριο για την επιχείρηση, που όπως ο- 
ποιοδήποτε περίπλοκο σύστημα είναι αδύνατο να ελεγχθεί 
ολοκληρωτικά. Επομένως, η επιχείρηση είναι ένα “αδια
νόητο σύστημα” για τον υπολογιστή.
Τα “αδιανόητα συστήματα”, είναι εκείνα τα συστήματα που 
είναι “πολύ περίπλοκα στην ανάλυσή τους”. Έτσι, οι κυ
βερνητικοί αυτοί αποκαλύπτουν πως η επιχείρηση μπορεί 
να λειτουργήσει όταν “η ποικιλία μειωθεί σε τεράστιο βαθ
μό”.
Η κυβερνητική μετράει τα μοντέλα ελέγχου και τα αντιπα- 
ραβάλλει, με σκοπό να βρει αμετάβλητα χαρακτηριστικά: 
τους νόμους του ελέγχου. Οι κυβερνητικοί υποστηρίζουν 
πως πρέπει, για την εξασφάλιση του ελέγχου, να εγκαθι- 
δρυθεί ένα σύστημα ελέγχου σαν μοντέλο.
Τα μοντέλα δεν είναι απλά αναλογίες, δεν εκπληρώνουν 
μονάχα μια λειτουργία μεσολάβησης ανάμεσα στη θεωρία 
και την πραγματικότητα, αλλά και επιτρέπουν τον έμμεσο 
έλεγχο του πρωτότυπου φαινομένου, που εμφανίζεται ανε
ξέλεγκτο όπως φανερώνεται στην άμεση εμπειρία. 
Επομένως το μοντέλο επιτρέπει να επενεργήσουμε τεχνικά 
στο πρωτότυπο φαινόμενο. Έξω από ότι δίνεται μια διαρ
θρωτική παράσταση της επιχείρησης, στο κέντρο ελέγχου ό
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λης της επιχείρησης, όλοι οι τύποι των πειραματικών κατα
στάσεων, των συλλογιζόμενων (άδηλων, τυχαίων) κατα
στάσεων προβλέπουν και “επινοούν το μέλλον”.
Ο έλεγχος πρέπει να είναι “διαρθρωτικός”, πρέπει να είναι 
“ολοκληρωμένος”, πρέπει να είναι “εξωτερικός”. Κυριότε- 
ρο καθήκον της “επιστήμης του ελέγχου” είναι επομένως 
όχι μονάχα η μελέτη των συστημάτων στην περιπλοκότητά 
τους, αλλά και η “μείωση της αναπαραγωγικής ποικιλίας”, 
δεδομένου πως δίχως αυτή τη μείωση, είναι αδύνατη η οι
κοδόμηση μοντέλων ή ο έλεγχος των συστημάτων. Όσο ευ
ρύτερο είναι το σύστημα, τόσο περισσότερο πρέπει να είναι 
απλοποιημένο. Πρέπει να χωρέσει στο ζουρλομανδύα του 
μοντέλου. Πρέπει να γίνεται επιλογή των ποικιλιών και να 
εκμηδενίζονται “οι τρελές ποικιλίες”. Κάθε σύστημα πρέπει 
να αποτελεί μέρος ενός άλλου μεγαλύτερου συστήματος. Η 
επικοινωνία ανάμεσα στα διάφορα υποσυστήματα περνάει 
μέσα από “μεταλλική γλώσσα”, δηλαδή μέσω σημάτων ή 
και μη εκλογικευμένων συμβόλων. Τα ανώτερα συστήματα 
διαθέτουν μια ανώτερη λογική τάξη σχετικά με τα κατώτε
ρα.
Η ρύθμιση αυτών —που είναι βέβαια ανίκανα να αποφασί
σουν, να συζητήσουν και να αυτορυθμίζονται— από μέ
ρους των ανώτερων, γίνεται με ένα μη ανταλλακτικό μο
ντέλο που έχει ονομαστεί “αλγεδονικός κρίκος” (5).
Πράγμα που σημαίνει: τα κατώτερα συστήματα ρυθμίζο
νται από τα ανώτερα συστήματα μέσω ενός περίπλοκου 
παιχνιδιού βραβείων-τιμωριών, αδιάφορα αν πρόκειται για 
μηχανές, ανθρώπους, ή ζώα, δεδομένου πως τα αναγκαία 
κίνητρα για την εκπλήρωση των λειτουργιών τους, τους ε
πιβάλλει καθορισμένα εξαρτημένα αντανακλαστικά.
Το υποσύστημα της εργατικής δύναμης πρέπει να δαμάζε
ται στα εργασιακά του καθήκοντα, όπως δάμαζε ο Παυλόφ 
τους σκύλους στο εργαστήριο.
Το βασικό στοιχείο της διάρθρωσης του ελέγχου στην επι
χείρηση είναι ο μάνατζερ: το καθήκον του είναι να αποφα
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σίζει. Στην κορυφή της επιχείρησης βρίσκεται εκείνο που ο
νομάζεται “ανώτερο management”. Η “ποικιλία” είναι η 
ουσία που έχει να αντιμετωπίσει το ανώτερο management. 
Τα αξιώματά του είναι: κάθε μείωση της ποικιλίας μειώνει 
την πληροφόρηση. Αλλά όσο κι αν είναι επιζήμιο, πρέπει 
να πραγματοποιείται αυτό με κάθε μέσον. Κάθε διεύρυνση 
της ποικιλίας αυξάνει την πληροφόρηση και οδηγεί στην α
στάθεια.
Η αντίθεση αυτή μπορεί να ξεπεραστεί μονάχα από τον α
νώτερο management. Είναι σε θέση να αποφασίζει ακριβώς 
ποια είναι σε κάθε δεδομένη στιγμή η σωστή μορφή της 
“μείωσης της ποικιλίας”. Αλλιώτικα, πρόκειται για χρεοκο
πία. Παρά την τεχνολογία που ενεργεί έτσι, πάντα ο άν
θρωπος είναι που αποφασίζει. Ο υπολογιστής επιτρέπει τη 
συλλογή μιας τεράσιας ποσότητας πληροφοριών, αλλά δεν 
μπορεί να ακυρώσει τη δραστηριότητά τους, ούτε τη σημα
σία τους. Οι δύο κύριες μορφές του ανώτερου management 
είναι:
— “ο μηχανικός συστημάτων”, δηλαδή ο κατασκευαστής 
των κυβερνητικών μοντέλων, που προμηθεύει τη γέφυρα 
σύνδεσης ανάμεσα στα πρακτικά προβλήματα και στην επε
ξεργασία τους κάτω από τον έλεγχο της επιχείρησης·
— “ο επιστήμονας του management”, που φέρνει το κυβερ
νητικό μοντέλο στο εσωτερικό της αποτελεσματικής πρα
κτικής της διεύθυνσης της επιχείρησης, συντονίζοντας τη 
λειτουργία των κομπιούτερς, τη μεταφορά τους στη διοίκη
ση, όχι πια από το οργανόγραμμα αλλά από το σύστημα 
των κομπιούτερ.

20. Η καπιταλιστική αναδιάρθρωση σ' ότι αφορά το εργο
στάσιο και τη σύνθεση της εργατικής τάξης, ακολουθεί αυ
τές τις αρχές:
— ανάπτυξη νέων τομέων που καθορίζονται από την προ
χωρημένη τεχνολογία. Οι τομείς αυτοί παράγουν μέσα πο
λύ υψηλής τεχνολογίας και χαρακτηρίζονται από αυξανό
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μενη απόσταση ανάμεσα στα επενδυμένα κεφάλαια και 
στην απασχολούμενη εργατική δύναμη και από μια πραγ
ματοποιημένη και λειτουργούσα συγχώνευση ανάμεσα στις 
πολυεθνικές και το κράτος-
— ανάπτυξη παραγωγικών συστημάτων σε υψηλό τεχνολο
γικό επίπεδο και επεξεργασιών της πιο υψηλής εντατικότη- 
τας σε όλους τους άλλους τομείς-
— μετατροπή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε παραρτή
ματα των πολυεθνικών (άμεσα ή έμμεσα - υπερεργολαβίες). 
Για την οργάνωση της εργασίας στους προχωρημένους το
μείς αυτά οδηγούν σε γενίκευση συστημάτων ελέγχου.

21. Η αρχή της αναγωγής κάθε στοιχείου του εργασιακού 
προτσές σε σήματα. Μέσα από την αναγωγή αυτή κάθε 
στοιχείου του προτσές σε ένα σήμα, διευκολύνονται, μέσα 
από τον ηλεκτρονικό χειρισμό των σημάτων, άμεσες επεμ
βάσεις στο προτσές. Έτσι πρακτικά εξαλείφεται η ανθρώ
πινη παρέμβαση ή καθίσταται περιττή.
“Σήμανση” σημαίνει πληροφόρηση και έλεγχος. Ο δακτυλι
κός έλεγχος επιτρέπει μια “αφαίρεση” από τη φύση του 
φαινομένου, τέτια που να διευκολύνει την αναπαράσταση 
των φαινομένων αλλά και την ποσοποίησή τους. Στην δα
κτυλική ηλεκτρονική τα σήματα γίνονται “λογικά δίκτυα ε
λέγχου”. Τα δίκτυα αυτά αποτελούνται από στοιχειώδη κυ
κλώματα που μπορούν να καταγγέλλουν την παρουσία-α- 
πουσία σήματος με πολύ ταχύτερο τρόπο. Επομένως η με
γαλύτερη παραγωγικότητα οφείλεται σ' αυτή την ανελέητη 
καταπίεση που εξαναγκάζει τον εργαζόμενο να εργάζεται 
όλο και πιο εντατικά από πριν.
Όσο η επιτήρηση γινόταν από τον άνθρωπο, δηλαδή με το 
σύστημα των επιτηρητών, ήταν δυνατό ίσως το λάθος ή η 
οικοδόμηση μιας ανθρώπινης σχέσης για τον εργάτη. Η επι
τήρηση των μηχανών πάνω στους ανθρώπους όχι μονάχα 
είναι απρόσωπη, αλλά επίσης και μυστηριώδικη και από
κρυφη.
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Ενσωμάτωση σημαίνει ικανότητα επεξεργασίας των σημά
των με τον ίδιο τρόπο και επομένως αντιπαράθεσή τους, 
μετατροπή τους το ένα στο άλλο.
Η ικανότητα ενσωμάτωσης είναι ένα φοβερό όπλο στα χέ
ρια του κεφάλαιου για να διαμορφώνει τη “γενικότητα” της 
επιχείρησης, έτσι που να επιτρέπει την ανασύνθεση στο 
πληροφορικό επίπεδο κάθε προτσές. Στην επιχείρηση δημι- 
ουργούνται έτσι λειτουργίες παραγωγής και ελέγχου. Στις 
πρώτες, συγκεντρώνεται η μεγάλη μάζα των εργατών που ε
λέγχονται από τις μηχανές. Στις δεύτερες, η χούφτα των 
ανθρώπων που ελέγχει τις μηχανές και την ποσότητα του 
προϊόντος. Παραγωγοί και ελεγκτές βρίσκονται καθαρά 
χωρισμένοι και αντιπαρατιθέμενοι.
Η αντιπαράθεση αυτή σπρώχνει στο μάξιμουμ τη σύνθλιψη 
της εργατικής τάξης. Η μηχανή αντιδράει και επισημαίνει 
το “λάθος” και την “αποτελεσματικότητα” αυθόρμητα, δί
χως συζήτηση: η μηχανή “αναφέρεται” μονάχα με την ανώ
τερη ιεραρχία. “Έλεγχος” στα παραγωγικά προτσές σημαί
νει διοίκηση της ιεραρχίας της επιχείρησης στους παραγω
γούς, επιβολή μιας νέας και δεσποτικότερης κυριαρχίας 
στην εργατική δύναμη.
Η ηλεκτρονική τεχνολογία και η πληροφορική κάνουν άκα
μπτες σε πολύ μεγάλο βαθμό τις υπάρχουσες ταξικές σχέ
σεις. Το πληροφορικό σύστημα γίνεται μια εσωτερική πλευ
ρά της καπιταλιστικής οργάνωσης της εργασίας. Δίπλα στα 
γραφεία προσωπικού υπάρχουν γραφεία σχεδιασμού και 
προγραμματισμού με διοικητικά καθήκοντα στην εργατική 
δύναμη. Αυτή η νέα καπιταλιστική οργάνωση της εργασίας 
περνάει κύρια από μια μεγαλύτερη ευλυγισία και ενσωμά
τωση του παραγωγικού προτσές.

Ευλυγισία σημαίνει δυνατότητα αλλαγής σε σχέση με τα 
παραγωγικά σχέδια μέσα από τη διατομεακή χρησιμοποίη
ση του μηχανικού εξοπλισμού. Γίνεται δυνατό, όπου δεν υ
πάρχουν πάγιες εγκαταστάσεις, να αλλάζουν διαδρομές οι
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σειρές, να τροποποιούνται οι ρυθμοί, ο αριθμός των βαρ
διών κλπ.
Από την άλλη πλευρά, σημαίνει να ξαναδοθεί στις ξεχωρι
στές επιχειρήσεις η λειτουργία των αποφάσεων που αμφι
σβητείται βαθμιαία από πολλούς παράγοντες.
Μέσα και πίσω από το εργοστάσιο η αναδιάρθρωση περνά
ει στα κοινωνικά προτσές και τους κοινωνικούς μετασχη
ματισμούς. Το σημερινό μονοπωλιακό κεφάλαιο επιδιώκει 
την αναδιάρθρωση του κράτους, σε ακόμα πιο συγκεντρω
τική μορφή, σε ακόμα πιο άκαμπτη ιεραρχική συγκρότηση, 
επιδιώκει μια “συναίνεση” ή “συγκατάθεση” πάνω σε μια 
“νέα” αναδιαρθρωμένη φάση.

Σηιιειώσεις

(1) Ανεξάρτητα πόσο το κάνει συνειδητά ή όχι —άλλωστε το έχουν κάνει και άλ
λοι— η επονομασία “Ομάδα Πρωτοβουλίας”, “Ομάδα Γυναικών”, “Ομάδα Ο ικο
λογική” κλπ, σαν εισαγόμενη μόδα ξεκινάει θεωρητικά από την “υπέρβαση της τά
ξης” κλπ, και επομένως και του τρόπου οργάνωσης που αντιστοιχεί σ' αυτήν.

(2) Από βιβλίο γάλλου ερευνητή παραθέτουμε το παρακάτω σχήμα που δείχνει τις 
επιπτώσεις της πληροφορικής στην πτωτική τάση του ποσοστού κέρδους.

Προτσές Hardware Software

Παραγωγή Ανάγκη της οργανικής 
σύνθεσης του κεφάλαιου 

και πάλη ενάντια στην ίδια

Αύξηση ίων μη παραγωγικών 
εξόδων και πάλη ενάντια 

στην αύξηση της οργανικής 
σύνθεσης του κεφάλαιου

Προτσές Hardware Software

Κυκλοφορία Αύξηση των μη παραγωγικών 
εξόδων και πάλη ενάντια 

σ' αυτήν

Αύξηση των μη παραγωγικών 
εξόδων και πάλη ενάντια 

στην ίδια

Πραγματοποίηση Πάλη ενάντια στα αποτελέ
σματα της πτωτικής τάσης 

του ποσοστού κέρδους

Πάλη ενάντια στα αποτελέσ
ματα της πτωτικής τάσης 
του ποσοστού κέρδους

Σε κάθε Φράση, ο πρώτος όρος εξατομικεύει το “κόστος” χρησιμοποίησης του υ
πολογιστή, ο δεύτερος όρος τα αποτελέσματα που παράγονται από την χρησιμο
ποίησή του.
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(3)

Στόχοι

Μείωση των γενικών εξόδων 

Μείωση των κόστιυν παραγωγής 

Αύξηση εσόδων

Βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
των εσωτερικών υπηρεσιών και 
των αποφάσεων της διεύθυνσης

Πεδία εφαοαονήζ

Διοικητική και λογιστική εργασία

Παραγωγικές εφαρμογές

Κ αινοτομίες στο προ ϊόν και για τη 
βελτίωση των υπηρεσιών στην πελατεία

Συστήματα πληροφορικής και μοντέλα 
προσομοίωσης (Management Information 
System), σχεδιασμός

Vanco - D. Furiot, Informatique et capitalisme, Maspero, 1972.

(4) Η ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στους δύο τύπους υπολογιστών συνίσταται 
στο γεγονός πω ς οι δεύτεροι “τρέφονται” με φυσικά μεγέθη —θερμοκρασίες, γεύ
σεις κλπ— ενώ οι πρώ τοι “καταπίνουν” αλφαβητικά και αριθμητικά δεδομένα. 
Επομένους, οι δεύτεροι αντιδρούν και ελέγχουν ένα προτσές υλικής παραγωγής 
ενώ οι άλλοι επιτρέπουν διευθυντικές (διαχειριστικές) επεξεργασίες.

(5) «Ο σκύλος αρχικά απαντάει αυθαίρετα σε ένα επαναλαμβανόμενο κίνητρο-πα- 
ρόρμηση. Τότε ο δαμαστής προσπαθεί να ακυρώσει την αντίδραση που δεν τον ευ
χαριστεί με μια σκληρή αποδοκιμασία-άλγος και να ενισχύσει μια αντίδραση που 
επιδοκιμάζει δίνοντας ένα βραβείο. Ο τρόπος αυτός ενέργειας δημιουργεί μια αλ- 
γεδονική συμπεριφορά στην επικοινωνία ανάμεσα στα δύο συστήματα που δεν μ ι
λάνε την ίδια γλώσσα» (Beur, Η επιχείρηση σαν κυβερνητικό σύστημα).
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η “αναγνώριση” της τάξης 
μέσα στο νεοταξικό περιβάλλον

Το πλήθος των παραστάσεων που υποβάλλονται σαν υπαρ
κτές πραγματικότητες σχετικά με την κατάσταση στον κό
σμο, τις προοπτικές εξέλιξης και τις κινητήριες ιδέες της 
“νέας εποχής”, με όλη την αντιφατικότητα και τον “αλλο- 
προσαλλισμό” τους, συνοδεύουν, αποκρύβουν, διαστρέ
φουν, εξωραΐζουν ή ζωγραφίζουν με μαύρα χρώματα —κα
τά περίπτωση— αυτή την τυφλή πορεία που υποτίθεται 
πως κατευθύνουν τα νέα και πανίσχυρα μέσα που διαθέτει 
ο σημερινός “θριαμβεύων” καπιταλισμός. Η πορεία είναι 
τυφλή, γιατί για την υπερνίκηση των αδιεξόδων συσσωρεύ
ει νέα αδιέξοδα. Ο συντελούμενος διαχωρισμός νικητών 
και ηττημένων, πετυχημένων ή αποτυχημένων, περισσότερο 
ανταγωνιστικών, λιγότερο ή καθόλου ανταγωνιστικών, που 
συντελείται σε σφαιρική, περιφερειακή κλίμακα ανάμεσα σε 
μονάδες επιχειρηματικές, οικονομικά σύνολα, κομμάτια 
της παγκόσμιας οικονομίας, ανάμεσα σε κράτη, στο εσωτε
ρικό των “μεγάλων” ή μικρών ή “τοπικών” κοινωνιών, κα- 
ταδείχνει αυτή τη θεμελιακή αντίθεση που διευρύνεται α
διάκοπα: την ανικανότητα αξιοποίησης σε σταθερή βάση 
και πορεία αυτιόν των “νέων και πανίσχυρων” μέσων σφαι
ρικά, παγκόσμια, οριζόντια, κάθετα. Έτσι τα πανίσχυρα 
και νέα μέσα, υλικά και άυλα, αποκτούν μία δική τους δυ
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ναμική που υπαγορεύει μια αδιάκοπη κίνηση για την κίνη
ση, αλλά που αναγκαστικά είναι πεπερασμένη, σ’ ένα φαύ
λο κύκλο αξιοποίησης - απαξιοποίησης. Κι από κει η φρε
νιασμένη κούρσα για καινοτομίες, τα νέα Μπιγκ-Μπανγκ, 
τα απανωτά επάλληλα και παράλληλα προγράμματα διαρ
θρωτικής προσαρμογής, λιτότητας, οικονομιών.
Το σούπερ-μοντέρνο και το πιο απαρχαιωμένο, δεν εκφρά
ζεται μονάχα στο πεδίο των ιδεολογιών που υποβάλλονται, 
αλλά και στην ίδια την παραγωγική διαδικασία, στις μορ
φές και μεθόδους χειραγώγησης των μαζών, στο χάσμα α
νάμεσα στην παραγωγή πληροφοριών, μηνυμάτων, και 
στην ίδια την παραγωγή γνώσης. Η κατά καιρούς και στιγ
μές προβολή των αδιεξόδων, οι κραυγές για την επιτακτι- 
κότητα οικοδόμησης ή αποκατάστασης αξιών, τις περισσό
τερες φορές είναι μέσα υποβολής και επιβολής περαστικών 
και ευκαιριακών χειρισμών για ακόμα μεγαλύτερη απώθη
ση και επομένως ακόμα μεγαλύτερη περιπλοκή των προ
βλημάτων - αδιεξόδων.
Το σφαιρικό συνολικό κόστος των αδιάκοπα συντελούμε- 
νιον απαξιοποιήσεων είναι αδύνατο να υπολογιστεί γιατί 
είναι ιλιγγιώδικο, και παρά την πρόοδο της μοντελοποίη
σης, προσομοίωσης κλπ, τα γνωστικά εργαλεία που ανα
πτύσσονται αδιάκοπα είναι ανίκανα να το κάνουν γιατί η 
κατασκευή, η λογικότητά τους είναι ασύμβατη με τέτιους υ
πολογισμούς. Έτσι, λιτότητα - σπατάλη αποτελούν ανα
γκαία και σταθερή κατάσταση για τη διατήρηση της υπάρ- 
χουσας παλιάς “νέας” τάξης πραγμάτων.
Η αύξηση της παραγωγικότητας κατά μονάδα στις ηγετικές 
επιχειρήσεις που θεωρούνται πως παράγουν προϊόντα υ
ψηλής τεχνολογίας ή κατά περίπτωση προϊόντα αιχμής που 
είναι πολλαπλάσια της μέσης παραγωγικότητας των επιχει
ρηματικών, βιομηχανικών κ.ά. μονάδων, γίνεται δυνατή 
μονάχα χάρη στην ύπαρξη των τελευταίων. Κι εδώ το όριο: 
υποθέτοντας πως το σύνολο της παραγωγικής δραστηριό
τητας θα έφτανε στο ύψος της απόδοσης κατά μονάδα σε
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ποσοστό παραγωγικότητας των “ηγετικών” επιχειρήσεων, 
θα έφερνε μια εξίσωση της αύξησης της παραγωγικότητας 
κατά μονάδα, άρα πτώση προς τα κάτω της παραγόμενης 
υπεραξίας, που θα καθιστούσε αδύνατη την παραγωγή. Αυ
τό, μαζί με την αδιάκοπα όλο και πιο αυξανόμενη επένδυση 
σε νεκρή εργασία, μαζί με την όλο και πιο αντιπαραγωγική 
—σ' έναν τομέα του άυλου, διαμεσολαβήσεις κλπ— κατα
νομή των κερδών, θα έφερνε μια “μηδενική” εξίσωση του 
ποσοστού απ' ό,τι τώρα, αλλά και της μάζας του κέρδους, 
που θα έκανε αδύνατη την παραγωγή. Από κει η διαπίστω
ση που έγινε αλλού για τη σχέση ηγετικών επιχειρηματικών 
μονάδων - υπόλοιπης δραστηριότητας. Αλλά και η σφαιρι- 
κοποίηση, και η ταυτόχρονη παρουσία μοντέρνου - απαρ
χαιωμένου κλπ κλπ. Επομένως, η ανισομετρία είναι απα
ραίτητη κατάσταση για τη διατήρηση του συστήματος, και η 
παγκοσμιοποίηση κλπ θα την επιτείνει ακόμα περισσότερο. 
Σήμερα, θεωρείται από ορισμένους πως γενικά, σφαιρικά, 
με την υπάρχουσα μέση τεχνική - παραγωγική βάση “υλικού 
- άυλου”, το 70% των εργαζομένων είναι περιττό, διογκώ
νει τα έξοδα παραγωγής, ρίχνει την παραγωγικότητα, επο
μένως μειώνει την ανταγωνιστικότητα. Κι αυτό με μέσο 
παγκόσμιο ποσοστό ανεργίας 20-30% (που υποβιβάζεται 
για τις χώρες του ΟΟΣΑ στο 10%). Οι υπολογισμοί αυτοί 
αναφέρονται σαν ενδεικτικοί τάσεων που υποβάλλονται 
από την “πραγματικότητα των παραστάσεων” και επομέ
νως η αναφορά τους περιορίζεται μονάχα σ' αυτό.
Δηλαδή, αν έχουν έτσι τα πράγματα, παίρνοντας υπόψη τις 
διαφορές, διακυμάνσεις “καταγραφικές” ή πραγματικές, 
σημαίνει πως για να “βαδίσει” το σύστημα, για μια μακρο
περίοδο 10 χρόνων όπως τουλάχιστον διατείνονται, το 
50% της ενεργής εργατικής δύναμης πρέπει να φύγει, και το 
μεγαλύτερο μέρος εκείνης που θα παραμείνει θα πρέπει να 
παραιτηθεί από οτιδήποτε “επιβαρύνει” το κόστος παραγω
γής·
Όταν επομένως γίνεται λόγος για αυτονόμηση της δυναμι
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κής των “μέσων”, δηλαδή του αξιοποιούμενου - απαξιοποι- 
ούμενου παραγωγικού δυναμικού, υλικού - άυλου, αυτό εκ
φράζει την “απογείωση” από τη ζωντανή αξιοδημιουργό 
δύναμη (μισθωτή εργασία) και από την εντεινόμενη κούρσα 
στην κατασπατάληση της άλλης πηγής πλούτου που είναι η 
Γη - Φύση, αφού η αδιάκοπη άντληση πόρων μέσα από την 
“δίχως όρια εκμετάλλευση” θα πολλαπλασιαστεί.

Η “αναγνώριση” της τάξης, που αναφέρθηκε σε κάποιο αρ
χικό σημείο, σχετίζεται με τη σύνθεση της τάξης και πιο ει
δικότερα αν υπάρχει η “ραχοκοκκαλιά” της τάξης - ηγεμό
να, δηλαδή το βιομηχανικό προλεταριάτο. Τα “αντίο στο 
προλεταριάτο” τώρα έδωσαν τη θέση τους στις “μεταμορ
φώσεις της ζωντανής εργασίας”.
Από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, οι στατιστικές 
που χρησιμοποιούνταν, πρόβαλλαν μια μείωση της βιομη
χανικής εργατικής τάξης στις ανεπτυγμένες καπιταλιστικά 
χώρες, προς όφελος των “υπηρεσιών”. Είχε πολλές φορές 
στο παρελθόν γραφτεί πως οι “υπηρεσίες” σε χώρες όπως 
οι ΗΠΑ καλύπτουν ένα μέρος της πιο προηγμένης βιομηχα
νικής δραστηριότητας: ηλεκτρονικά, επικοινωνίες κλπ. 
Από το άλλο μέρος, αυτό που λέγεται “παραδοσιακή βιομη
χανία”, παρά την αποβιομηχάνιση, στις ίδιες αλλά και σε 
άλλες χώρες αποτελεί ακόμα τον κορμό της μεταποιητικής 
δραστηριότητας. Ορισμένα από τα “65” κλπ κόμματα της 
διακήρυξης της Πιονγκ-Γιανγκ, αφήνοντας στην άκρη τα 
περί “μισθωτών” γενικά, από το ένα μέρος δέχονται πως έ
στω και μειωνόμενη αριθμητικά, η βιομηχανική εργατική 
τάξη αποτελεί τον κορμό της εργατικής τάξης που “ανακά
λυψαν” πάλι, αλλά πως η τάση είναι η μείωση γενικά της ά
μεσης εργασίας από το ένα μέρος και από την άλλη η ενσω
μάτωση πνευματικής εργασίας στα νέα υλικά. [Βέβαια εδώ 
ισχύει ότι το “κάλλιο ποτέ, παρά αργά” από το ένα μέρος, 
αλλά από το άλλο “αφήνεται” ανέμελα ο προσδιορισμός
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αυτής της πνευματικής εργασίας που ενσωματώνεται και 
“παρακάμπτονται” όλα αυτά ή παραπέμπονται σε προβλη
ματισμούς].
Το βασικό λάθος όλων όσων μελέτησαν και μελετούν τις 
“μεγάλες μεταβολές” στο προτσές παραγωγής και ιδιαίτερα 
στο προτσές εργασίας —κι αυτό όχι τυχαία— είναι πως ε
ντοπίζουν την προσοχή τους —κι αυτό είναι σωστό, αλλά 
δεν περιορίζονται σ’ αυτό— στην πιο “μοντέρνα” παραγω
γική μονάδα, όμως απ' αυτό βγάζουν συμπεράσματα για ο
λόκληρο το κοινωνικό προτσές παραγωγής και το προτσές 
εργασίας. Έτσι, λχ η μείωση της άμεσης εργασίας σ' αυτήν, 
συνδυάζεται με την αύξηση της άμεσης εργασίας γενικά στο 
πλήθος των μονάδων που εντάσσονται στο κοινωνικό προ
τσές παραγωγής. Το “αυτοματοποιημένο” εργαστήρι δεν 
μπορεί να υπάρξει δίχως ένα γαλαξία εργαστηρίων που υ- 
φίστανται κι αυτά “μεταμορφώσεις” και “αλλαγές” αλλά 
που ενσωματώνουν άμεση εργασία σε όλο και μεγαλύτερες 
διαστάσεις. Όπως και άμεση εργασία στον γαλαξία των “ά
τυπων τομέων”. Δεν υπήρξε κι ούτε μπορεί να υπάρχει ισο- 
μετρία στην κατανομή άμεσης και έμμεσης εργασίας στο 
σύνολο του κοινωνικού προτσές και του προτσές εργασίας 
σφαιρικά, γιατί τότε το σύστημα θα “έσκαζε”. Κι επειδή αυ
τό αποτελεί μια αντίθεση που όλο και περισσότερο γιγα
ντώνεται με τα επιχειρούμενα “άλματα στο άυλο”, η “παρά
βλεψη” ή αμέλεια αυτής της αντίθεσης οφείλεται σε καθαρά 
ιδεολογικά αίτια. (Η τέτια ισομετρία προϋποθέτει άλλον 
τρόπο παραγωγής).

Η σχέση ανάμεσα στην παραγόμενη υπεραξία στην “κορυ
φή” (υπερσύγχρονες παραγωγικές μονάδες) και στην υπε
ραξία στη “μέση” ή στη “βάση”, μπορεί να εξομοιωθεί με 
μια κατανομή: ποσοστό υπεραξίας στη μέση και βάση, και 
μάζα στην κορυφή. Η εξομοίωση αυτή έχει απλουστευτικό 
χαραχτήρα. Γιατί ο ολοένα πιο κοινωνικός χαραχτήρας της 
παραγωγής “τοπικά” και “διεθνικά” καθιστά τους διαχωρι
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σμούς αυτούς όλο και πιο “παιδαγωγικούς” κι όχι πραγμα
τικούς.
Οι οικονομικοί χωροφύλακες (ΔΝΤ, ΟΟΣΑ κλπ) στα συ
νταγολόγια - διατάγματα που υποβάλλουν και επιβάλλουν 
όχι μονάχα στις χώρες του “τρίτου κόσμου” αλλά και σε 
“ενδιάμεσες”, είναι μαζί με τα γνωστά, η προσφυγή στην α
νάπτυξη του τομέα “υπηρεσιών” που βέβαια δεν τον εννο
ούν —κι αυτό δεν είναι αυθαίρετο συμπέρασμα— με τον 
τρόπο που τον εννοούν στις ΗΠΑ ή στο “κέντρο” της “οι- 
κονομίας-κόσμος”. Γιατί έτσι επιχειρούν να “ρεγουλάρουν” 
την κύρια αντίθεση από τη μια, που γεννάει πλήθος από ε- 
πιμέρους αντιθέσεις, κι από την άλλη, όπου δεν αμολάνε 
συνταγές στο βρόντο, προασπίζουν την ακεραιότητα της 
“κορυφής” από απρόοπτα όπως λχ από την απόπειρα της 
Βραζιλίας πριν δέκα χρόνια πάνω-κάτω, να προβάλει σαν 
“μεγάλος” της πληροφορικής, ηλεκτρονικής κλπ.
Αλλά πιο πέρα: ενώ διακηρύχνεται η βασιλεία του “άυλου”, 
επιτείνεται η “μηχανικοποίηση” τομέων που “παραδοσια
κά” θεωρούνταν άυλοι και δε μιλάμε μονάχα για τη γενί
κευση των όρων σε πλήθος από ειδικότητες επιστημονικές, 
ανθρωπιστικές κλπ με την προσθήκη “μηχανικός”, από 
γλωσσολογία, κοινωνιολογία, αρχαιολογία κλπ, μέχρι ψυ
χολογία, αλλά την ένταξη μηχανών, υλικών στηριγμάτων 
στις δραστηριότητες που συνδέονται με όλες αυτές τις δρα
στηριότητες και βέβαια την προκρούστεια προσαρμογή 
τους στον λογισμοκρατισμό που έχει αποκρυσταλλωθεί 
στην ΕΤΕ.
Συνολικά, η κύρια αντίθεση συμπυκνώνεται στην ανάγκη α
πόρριψης της ζωντανής εργασίας από το παραγωγικό προ
τσές και στην ανάγκη εξασφάλισης της αξιοδημιουργού ι
κανότητας.
Αυτή η αντίθεση γεννάει πλήθος από άλλες “επιμέρους” α
ντιθέσεις που ερμηνεύουν την ιστορία των 20 τελευταίων 
χρόνων από πολλές πλευρές. Κι από κει οι μεθοδεύσεις, ο 
νεοφιλελευθερισμός, το παίξιμο με το άυλο - χρηματιστικό
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- νομισματικό, για να μη μιλήσουμε εδώ για πολλά άλλα. 
Όσο για την “πνευματική εργασία” που ενσωματώνεται, 
που τροφοδοτεί αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε 
“λογισμοκρατισμό”, πρόκειται ακριβώς γι' αυτή την “απο
κρυστάλλωση” ή και σε πολλές περιπτώσεις “μουμιοποίη
ση” αποτελεσμάτων της ζωντανής πνευματικής δημιουρ
γίας. Αχ η επιδίωξη της επίτευξης “απόλυτης τεχνητής νοη
μοσύνης” που να υπόκειται στον κυρίαρχο λογισμοκρατι- 
σμό, αποδεικνύει ακριβώς τα όρια αυτής της επίτευξης: “α
ποκρυστάλλωση” σε ένα ανώτερο επίπεδο για την αντιμε
τώπιση και λύση καθορισμένων προβλημάτων όσο κι αν 
επιχειρείται να αντιμετωπίζεται η “παράφρων μεταβλητή” 
ή το “μοχθηρόν άπειρον”...
Τα παραπάνω έχουν και θα έχουν συνέπειες: η “καλοκαθι- 
σμένη” πραγματικότητα των παραστάσεων της δεκαετίας 
1970-80 (“μάχη μισθωτών” κ.ά.) τα αντιμετωπίζει με τον 
τρόπο που αναφέρθηκε. Μια άλλη πλευρά θέλει να τα α
γνοεί (κι όχι μονάχα αυτό), και ορισμένοι απολαμβάνουν 
την αγνόησή τους.
Ο κατακερματισμός, η απόρριψη και η διάχυση της εργατι
κής τάξης που οι γραμμές της σ' όλο τον κόσμο διευρύνο
νται όλο και περισσότερο, από το ένα μέρος δημιουργεί 
πλήθος από “νέα υποκείμενα” που η δουλειά ή μάλλον το 
“χούι” πολλών ριζοσπαστών ήταν και είναι να αναδεί
χνουν κάποιο (που δεν έχει και πολύ σχέση με το πραγματι
κό) και να ρίχνονται στη “μονοκαλλιέργεια”, τα οποία ό
μως στην ουσία αποτελούν εκφράσεις αυτής της σε μακρο
περίοδο συντελούμενης σε πρωτόγνωρα επίπεδα απόπει
ρας για υπερνίκηση, λύση, της κύριας αντίθεσης που ανα
φέρθηκε πριν.
Επομένως, στο παγκόσμιο, στο περιφερειακό και στο εθνι
κό επίπεδο η “αναγνώριση” της τάξης δεν συνίσταται στην 
“απομόνωση” ενός “νέου υποκειμένου”. Δεν πρόκειται με 
τον τρόπο αυτό να επισημανθεί και να αναδειχτεί τίποτα. 
Η μονοκαλλιέργεια είναι μοιραία για εκείνες τις “οικονο
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μίες” που την εφαρμόζουν. Η επιδίωξη ανάδειξης ενιαίας, 
κοινής συνείδησης στο “αντικείμενο” αυτής της απόπειρας, 
είναι αυτή που θα δημιουργήσει “ανοίγματα”, “περάσματα” 
για την αποτροπή της ή για την ανατροπή της, μέσα στην 
πολύμορφη, πολυεπίπεδη πάλη για την αποτροπή ή την α
νατροπή της.
Η τάξη με “καθορισμένη θέση” στο προτσές παραγωγής υ
πήρχε και υπάρχει. Αυτό που πάσχει είναι ο προσδιορι
σμός αυτής της “καθορισμένης θέσης” στην παρούσα περίο
δο. Κι αυτό όχι μονάχα με την έννοια τού να εντοπιστεί ή 
να εντοπίζεται η “ραχοκοκκαλιά” της, πράγμα απαραίτητο, 
ή μάλλον υπεραπαραίτητο, γιατί η παράσταση κρύβει την 
πραγματικότητα, ηθελημένα ή από κεκτημένη ταχύτητα του 
συστήματος, πράγμα που είναι το ίδιο, αλλά και για να α- 
ναδειχτεί ή να αναδείχνεται αδιάκοπα η σχέση ή οι σχέσεις 
των άλλων “υποκειμένων” του κόσμου της ζωντανής εργα
σίας σε σχέση μ' αυτήν, όπως και με τον άλλο “κόσμο” στο 
κοινωνικό προτσές παραγωγής με τη “στενή” και την ευ- 
ρεία “έννοια” όπως και αντίστροφα.
Οι μετατοπίσεις βιομηχανιών σε περιοχές όπου τώρα πα
ρουσιάζονται σαν “δράκοντες”, παλιοί ή νέοι, στην Ασία, 
αλλά και στη Β. Αφρική κι αλλού (έτσι η βιομηχανική απα
σχόληση εμφανίζεται να μειώνεται στις μητροπόλεις και να 
αυξάνεται στον “τρίτο κόσμο”), δημιούργησε και δημιουρ
γεί ένα βιομηχανικό προλεταριάτο που έκανε και κάνει τη 
μαθητεία του, και στην πρώτη περίπτωση (Ν. Κορέα) ξεπέ- 
ρασε ή ξεπερνάει τη φάση της ατομίκευσης και πέρασε στη 
φάση της οργάνωσης στις σούπερ-μοντέρνες πρωτοβιομη- 
χανικές εργασιακές σχέσεις. Αλλά με τις “ειδικές ζώνες” ε
πιχειρούν τώρα να πειραματιστούν και σε περιφέρειες των 
μητροπόλεων (πχ Νισάν - Αγγλία), ενώ “ακαμψίες” στην α
γορά εργασίας διαπιστώνονται όχι μονάχα στο “Βορρά” 
και στην “ενδιάμεση ζώνη” αλλά και σε περιοχές όπως η... 
Αφρική.
Αυτή η “μαθητεία” δεν είναι μονάχα φαινόμενο του “Νό
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του”· την κάνουν και θα την κάνουν ακόμα και οι “απόφοι
τοι” από καιρό τού “Βορρά”. Οι “συναινέσεις” και τα “συμ
βόλαια”, που δημιούργησαν σε ένα όχι μικρό τμήμα της ερ
γατικής τάξης των μητροπόλεων μια ψευτοσυνείδηση, όσο 
κι αν τονώνονται ή επιχειρούνται να “τονωθούν” με τα πε
ρί “νέου συνδικαλισμού” και την κούρσα των “ομάδων ποι- 
ότητος” και του ιαπωνισμού-τογιοτισμού, ξεφτίζουν πολύ 
πιο σύντομα απ' ότι υπολογίζονταν. Τα φασιστικά διέξοδα 
για την άνεργη νεολαία ιδιαίτερα, στις μητροπόλεις, μετά 
τους “χουλιγκανισμούς” και πολλά άλλα, προωθούνται τώ
ρα αφού αυτά είναι η δοκιμασμένη μέθοδος. Οι εκτεταμένες 
ιδιωτικοποιήσεις, που προωθούνται στην Ευρώπη της 
ΕΟΚ, των τομέων εκείνων που αποτελούν την υλική και 
“άυλη” υποδομή —τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρισμός κλπ— με 
διαφόρους ρυθμούς και περιφερειακές ιδιαιτερότητες που 
προεισαγωγή τους στάθηκαν οι αψιμαχίες με τις ΗΠΑ για 
αλληλοαποκλεισμούς από το μοίρασμα των αγορών —αλ
λά που έχουν προαναγγελθεί σαν περιοδικό ξαναμοίρασμα 
από δέκα περίπου χρόνια— εκτός από άλλες συνέπειες, δί
νουν και θα δώσουν μια ακόμα νέα ένταση στην ευελιξία 
της αγοράς εργασίας, σε τομείς όπου η ιδεολογία των συμ
βολαίων και του “νέου δέρματος” του συνδικαλισμού είχε 
“ριζώσει” και προβαλλόταν σαν πρότυπο για μίμηση.
Η ευελιξία και η κινητικότητα, δύο έννοιες-κλειδιά για 
τους ιεροφάντες του άλματος στο “άυλο”, που περικλεί- 
νουν τα πάντα: από την πρόκληση μεγάλων μεταναστευτι- 
κών κυμάτων προς κάθε κατεύθυνση, μέχρι το σπάσιμο, τη 
συντριβή κάθε όριου στην απομύζηση υπερεργασίας, βαθμι
αία κι άλλοτε με άλματα ανατινάζουν στις μητροπόλεις 
εδώ και 15 χρόνια αυτό το “μοντέλο” —για να χρησιμοποι
ήσουμε “έγκυρη” έκφραση— που αποτελούσε το ανάχωμα 
για δεκαετίες στην εισβολή “βάρβαρων” ιδεών, κινημάτων, 
εξεγέρσεων.
Μια ταχτική από μέρους του εργατικού κινήματος που θα 
υπαγορεύονταν από έναν πολιτικό στρατηγικό σχεδίασμά,
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ακριβώς αυτή την ευελιξία και την κινητικότητα θα έπρεπε 
να είχε σαν χαρακτηριστικό σ’ αυτή την περίοδο, με την έν
νοια της πολιτικής ταχτικής. Η αγκύλωση και το βάρος των 
πολιτικών και κοινωνικών συμβολαίων, συνέπειες γενικο- 
τέρων πραγμάτων, αποτινάζονται με δύο τρόπους: είτε με 
την απόχτηση “ευελιξίας”, δηλαδή τρανσφορμισμού, που 
στο πεδίο της οικονομικής πάλης έχει συντελεστεί με το 
παραπάνω αλλά όχι στο “ύψος” που απαιτούν η ευελιξία 
και η κινητικότητα που απαιτεί το κεφάλαιο, και με την κι
νητικότητα, στην ταχύτητα της αποδοχής των πάντων, μέσα 
από σαλταρίσματα, καμώματα, τσαχπινιές. Ή με την απόρ
ριψη όλων αυτών των ιστορικών βαρών και της “ένδοξης 
30ετίας” και των τωρινών “νέων δερμάτων”, “εκσυγχρονι
σμών” κλπ, και την απάντηση σε “κάθε χτύπημα με άμεσο 
χτύπημα” για να θυμηθούμε παλιές ταχτικές, που όμως εί
ναι συνολικά ανίκανες και ούτε είναι διατεθειμένες να το 
κάνουν οι “ιστορικές” δομές της πολιτικής και του συνδι
καλισμού.
Αυτή όμως την ευλυγισία και την κινητικότητα οφείλουν 
να έχουν όσοι, με δεδομένες τις συνθήκες και τους συσχετι
σμούς, επιχειρούν να αντιπαλέψουν ουσιαστικά όλα αυτά 
τα πράγματα.
Όταν επομένως γίνεται λόγος για κινητήριες δυνάμεις και 
για αντίληψη σύμπηξης μετώπων (δηλαδή διάταξη δυνάμε
ων), δεν μπορεί αυτό να γίνεται με τρόπο που να αγνοείται 
πως στην περίοδο αυτή (και όχι μόνο) τη στρατηγική πρω
τοβουλία τη διατηρεί ο εχθρός και δεν ζούμε την περίοδο 
που τα πράγματα είχαν αλλιώς. Σε μια προηγούμενη περίο
δο, η πραγματικότητα των παραστάσεων υπόβαλλε στρατη
γικές πρωτοβουλίες που στην ουσία ήταν ακριβώς ό,τι 
χρειαζόταν για να “κερδίζονται οι μάχες αλλά να χάνεται ο 
πόλεμος”. Στον ίδιο δρόμο δείχνουν να βαδίζουν, θελημα
τικά ή όχι, και άλλοι, παρά την αντίθεσή τους σε ό,τι συντε- 
λέστηκε και συντελείται. Ούτε με “ασκήσεις επί χάρτου” 
που δεν είναι ο πραγματικός χάρτης, ούτε με εφόδους για
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την κατάχτηση νέων υποκειμένων, δεν ανατρέπεται η στρα
τηγική πρωτοβουλία του αντίπαλου.
Αλλά για να γίνεται λόγος τελικά για πρωτοβουλίες τέτιου 
χαραχτήρα, σημαίνει οικοδόμηση της “μιας πλευράς” που 
σημαίνει οργάνωση δυνάμεων με ενιαία πολιτική (ταξική) 
συνείδηση.
Οι μεταβολές, ποιοτικού χαραχτήρα, που πέρασε η αντίλη
ψη των συμμαχιών για την επανάσταση, από την “τριτοδιε- 
θνιστική” με τις “δύο μεθόδους” και την προέκταση της 
“δεύτερης μεθόδου” στη “μετατριτοδιεθνιστική” περίοδο — 
η βεντάλια της εργατοαγροτικής συμμαχίας, μικροαστικά 
στρώματα των πόλεων και μεσαία άστική τάξη σαν “αστα
θή σύμμαχο”— οδηγηθήκαμε στο “όλα τα στρώματα και τά
ξεις” πραχτικά αλλά και θεωρητικά σε όχι λίγες περιπτώ
σεις με όλα τα συνεπαγόμενα. Ο “μεσαιοστρωματισμός” 
και σε αναπτυγμένες καπιταλιστικές χώρες και σε χώρες 
της “ζώνης των θυελλών” χρησιμέυσε σαν άλλοθι για πολ
λά. Κάποτε γινόταν λόγος για “ύπαιθρο του κόσμου” με τη 
μπουχαρινική και λιν-πιαοϊκή έννοια. Η “ύπαιθρος του κό
σμου” συνταυτιζόταν με τον τροφοδότη της “κοιλιάς” του 
κόσμου των “πόλεων”, δηλαδή των μητροπόλεων.
Την περίοδο της έξαρσης του “τριτοκοσμισμού” όπου σύ- 
γκλιναν ή συνέπιπταν πλήθος από ρεύματα, θεωρίες, πολι
τικές, παραβλέπονταν (επιεικής έκφραση) η σε βάθος δια
φοροποίηση που συντελούνταν εκεί, και στη βάση αυτή η ε
παναφορά πανηγυρικά της αποικιακής κατάστασης μέσα 
από “μη καπιταλιστικό αναπτυξιασμό”, από “ανεξάρτητες 
πορείες” οικοδόμησης “αγροτικών σοσιαλισμών” και άλ
λων πολλών. Έτσι φυσιολογικά ο “τριτοκοσμισμός” έγινε 
“αντιτριτοκοσμισμός” με όλες του τις αποχρώσεις.
Ο παλιός σοβιετικός οικονομολόγος Ε. Βάργκα είχε διατυ
πώσει κάποτε —και σ' αυτό επέμενε μέχρι το τέλος της ζω
ής του— πως αυτό που χαρακτήριζε τη γεωργική οικονομία 
είναι η μόνιμη κρίση υπερπαραγωγής. Και στα τελευταία 
χρόνια της ζωής του, που έζησε τη “μάχη πλεονασμάτων”
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της ΕΟΚ, των ΗΠΑ και αυτών που αποτελούν τώρα την 
“ομάδα Γκαίηρης” (Αυστραλία κλπ), αυτό τον έκανε να 
“παραλάβει” όσους αμφισβήτησαν στο παρελθόν την άπο
ψή του για τη “μονιμότητα”. Ανεξάρτητα από τη βασιμότη- 
τα ή μη της παραπάνω θεωρίας, ο αγροτικός τομέας είναι 
εκείνος που όταν μελετηθεί στις αδρές του έστω γραμμές 
δείχνει ξεκάθαρα τα αδιέξοδα του συστήματος.
Το υπογραμμίζουν εξάλλου και όσα προβλήθηκαν πέρυσι 
στη συνάντηση “κορυφής της γης” ή μάλλον με αφορμή αυ
τή την υπόθεση, και τα όσα επακολούθησαν και επακολου
θούν με το γύρο της Ουρουγουάης, τη ΓΚΑΤΤ, την αναγγε
λία νέων “πράσινων επαναστάσεων”, αφού πολλοί από 
τους θιασώτες έχουν καταγγείλει ουσιαστικά την “πρώτη” 
που την κατέστησαν υπεύθυνη για την εγκατάλειψη της υ
παίθρου με την καταστροφή των καλλιεργητών σε εκτετα
μένες περιοχές της Αφρικής και της Αατ. Αμερικής αλλά 
και της Ασίας (η Ευρώπη μπαίνει τελευταία στο χορό βέ
βαια με όσα απεργάζεται η ΕΟΚ και αφορά περισσότερο το 
“Νότο της Ευρώπης” με την ποιοτική και όχι τη γεωγραφι
κή έννοια).
Στην προηγούμενη ιστορική περίοδο του ιμπεριαλισμού, 
στις κρίσεις υπερπαραγωγής στη γεωργία είχαμε καταστρο
φές προϊόντων. (Στη μοντέρνα ΕΟΚ τις λέμε αποσύρσεις). 
Στην τωρινή έχουμε καταστροφή σε εκτεταμένη έκταση της 
ίδιας της καλλιεργήσιμης γης, όχι μονάχα από οικολογι
κούς λόγους, αλλά σαν πολιτική που επιβάλλεται μέσα από 
τους οικονομικούς χωροφύλακες μαζί με τους ιεροφάντες 
της ΕΤΕ, κι όχι βέβαια μονάχα της καλλιεργήσιμης γης σαν 
γης αλλά και ολόκληρων ανεπτυγμένων κλάδων της αγρο
τικής οικονομίας.
Από πολιτική - θεσμική άποψη, σε περιοχές όπου εφαρμό
στηκαν εντατικοί τρόποι μετάβασης έχουμε αυτή την προσ
διορισμένη αναρχία - αταξία ή κρίση του κράτους όπως τη 
λένε πολλοί, όπου “κατά τύχη” “συμπίπτει” να εντοπίζο
νται νέα κοιτάσματα πολύτιμων μετάλλων και να παραμέ
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νει σε εκκρεμότητα ποιος ή ποιοι θα είναι οι “ανάδοχοι”. 
Αυτό που λέγεται “γεωργο-επισιτιστική φιλιέρα” ή τομέας, 
που στην ουσία είναι ο υπερμοντέρνος μηχανισμός που κυ
βερνάει την κάποτε “ύπαιθρο του κόσμου” αλλά και που 
προωθεί τη διαφοροποίηση στα μικρομεσαία εμπορικά, 
βιοτεχνικά, βιομηχανικά δίχτυα στις “πόλεις του κόσμου”, 
πραγματοποίησε και πραγματοποιεί αυτή την αναποδογυ
ρισμένη, διεστραμμένη “εξάλειψη των διαφορών πόλης-χω- 
ριού”. “Το χωριό στην πόλη και η πόλη στο χωριό”. Συγκε- 
ντροποίηση “μεταμοντέρνα” = “φιλιέρα”. Όλες οι πλευρές 
της έρευνας - ανάπτυξης - εφαρμογής ή έρευνας - καταχω- 
νιάσματος, ή έρευνας - ανάπτυξης - στασιμότητας κλπ. 
Παίξιμο με τις τιμές συναλλάγματος, και όλο το οπλοστά
σιο του μονεταρισμού, πτώση των τιμών των πρώτων υ
λών, συγκέντρωση μέσω της υπαγωγής των εμπορικών δι
κτύων σε όλο και πιο συγκεντρωτικά “δίκτυα”, επεξεργα
σία, φινίρισμα και αποθεματοποίηση ή ξεπούλημα κατά πε
ρίπτωση κλπ κλπ.
Και βέβαια εδώ ανοίγει όλος ο “φάκελος” αυτής της διαμε- 
σοποίησης ή υπερσυγκέντρωσης σε ότι έχει σχέση με τη χη
μική βιομηχανία, φαρμακοβιομηχανία, νέο υλικό κλπ κλπ. 
Πραγματικά, το “χωριό πάει στην πόλη” και αντίστροφα, 
αλλά από μια άλλη άποψη. Εδώ έχει να κάνει με τα μικρο- 
μεσαία στρώματα της πόλης και του χωριού, μαζί με την 
αυξανόμενη προλεταριοποίηση που συντελείται με εντατι
κό τρόπο, αλλά και κυρίως με τη δυνατότητα ή δυνατότη
τες εφαρμογής θεωρητικών αρχών στη συγκεκριμένη, εξε
λισσόμενη αυτή πραγματικότητα. Έτσι, απ' αυτό που ονο
μαζόταν κάποτε “αντικειμενικό προτσές” έχουμε μια επιτά
χυνση στη δημιουργία και τη συγκέντρωση όρων που πριν 
20 ή 30 χρόνια ήταν αδιανόητη.
Κι αυτή είναι η κύρια πλευρά που πρέπει να κυριαρχεί σε 
όλες τις άλλες, ανεξάρτητα αν η πραγματικότητα που προ
βάλλεται είναι αναποδογυρισμένη. Κι αυτό ανοίγει νέα πε
δία για την ανάδειξη συμμαχιών, μετώπων σε πολλαπλά ε
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πίπεδα.
Το στρατηγικό σχήμα κινητήρια δύναμη - συμμαχίες, άμε
σες ή έμμεσες εφεδρείες κλπ, ενώ διατηρεί την ισχύ του ή 
αλλιώς έχει εφαρμογή στις νέες συνθήκες, η επανάληψή του 
με ίδιες και απαράλλακτες διατυπώσεις όταν και όπου γί
νεται, αποτελεί καθαρή τελετουργία.
Από την άλλη πλευρά, στο διάστημα των 30 τελευταίων 
χρόνων, η τελετουργία αυτή ήταν χαρακτηριστικό του με
γαλύτερου μέρους των αποκαλούμενων ΚΚ είτε βρίσκο
νταν στην εξουσία είτε όχι. Αλλά ισχύει και σε πολλούς 
σχηματισμούς που υπερέβαιναν ή ήθελαν να υπερβούν αυ
τά τα πράγματα, και βέβαια η κατάληξη ήταν ή η παραπο
μπή των θεμάτων αυτών στους κοινωνιολόγους κ.ά. ειδι
κούς ή στα “νέα υποκείμενα” ή στα “κοινωνικά κινήματα”· 
και στην πρώτη και στη δεύτερη περίπτωση, η έννοια της 
πρωτοπορίας, του πρωτοπόρου αποσπάσματος της τάξης, 
είχε διαλυθεί πίσω από την τελετουργία και είχε καθιερω
θεί κατά βάση ο καριερισμός σαν στοιχείο συνδετικό αυτού 
του οργανωμένου αποσπάσματος, ενώ στη δεύτερη ο ακτι
βισμός εναλλασσόταν με την απαίτηση της “αυτονομίας 
του υποκειμένου”. Έτσι σε περιόδους όπου η “άλλη πλευ
ρά” τελειοποιούσε τους μηχανισμούς χειραγώγησης, ανέ
πτυσσε δίχτυα οριζόντια και κάθετα με άυλα και υλικά 
στηρίγματα, η “εδώ” πλευρά αφοπλιζόταν ιδεολογικά και 
οργανωτικά. Ο αφοπλισμός στην πρώτη περίπτωση συν
δυαζόταν με συγκρότηση βαριών μηχανισμών, ιδεολογικών 
- “επιστημονικών”, πολιτικών διχτυώσεων και οικονομικο- 
οργανωτικών διαστρωματώσεων έξω και πάνω από την τά
ξη ή τις τάξεις. Στη δεύτερη περίπτωση η δημοκρατία, η αυ
τονομία του ατόμου, ο εξορκισμός κάθε πειθαρχίας, ιδεο
λογικής, πολιτικής, οργανωτικής, κι όταν ακόμα καλύπτο
νταν πίσω από μιμήσεις της πρώτης περίπτωσης (και δεν ή
ταν λίγες οι περιπτώσεις) αποτελούσε τον κανόνα.
Για να έχει επομένως λόγο η αυτούσια διατύπωση ή επανα- 
διατύπωση στρατηγικού σχήματος, προϋποθέτει την ύπαρ
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ξη αυτού που θέλει να είναι ή να γίνει οργανωμένο πρωτο
πόρο απόσπασμα. Ή αυτό ή η τάξη, ο φορέας που δομείται 
από μόνος του. Για να δομηθεί από μόνος του, σημαίνει 
μια άλλη τελετουργία πολύ πιο διαβρωτική και διαλυτική. 
Δομείται από μόνη της, αλλά παριστάνοντας αυτά, σκαρώ
νουμε καπετανάτα, κυκλώματα που με βάση σχέσεις προ
σωπικής επιβολής, κοινών στιγμιαίων διαθέσεων χειραγω
γούμε τη “δόμηση”, όπου κυριαρχεί η αυθαιρεσία, το νταη- 
λίκι, το καπέλωμα και πολλά άλλα. Αν δεχτούμε την πρώτη 
περίπτωση, αυτό εμπεριέχει πλήθος από συνέπειες που γι' 
αυτές έχει γίνει λόγος αλλού. Από αντικειμενική άποψη, ό
πως είδαμε, έχουμε μια όσο ποτέ άλλοτε συσσώρευση κοι
νωνικών δυνάμεων που σύμφωνα με το στρατηγικό σχήμα 
ανήκουν στις δυνάμεις που “αντικειμενικά” πάλι είναι δυ
νάμεις της κοινωνικής επανάστασης. “Κανένα πρόβλημα” 
και θα μπορούσαμε σκέτα να προχωρήσουμε στην αναδια
τύπωση του σχήματος όπως άλλωστε μπορεί να το κάνουν 
και το κάνουν πολλοί.
Αλλά το “κλασικό” —όπως πολλοί θα το έλεγαν— σχήμα έ
χει μια “προϋπόθεση”: το χαραχτήρα, τη φύση και την έκτα
ση αυτής της κοινωνικής επανάστασης. Πρώτα απ’ όλα ότι 
οι ενδιάμεσες ή οι μάζες του υπο-προλεταριάτου, δηλαδή 
με τους “παλιούς” όρους, ή της “νέας προλεταριοποίησης”, 
δεν συνιστούν την κινητήρια δύναμη της όποιας επανάστα
σης (πίσω από τη “δικαιολογία” αυτή εκχωρήθηκαν σε μια 
πρώτη περίοδο μάζες απόκληρων στους κάθε είδους ισλα
μισμούς και αλυτρωτισμούς). Αυτές είναι δυνάμεις της ε
πανάστασης εφόσον συσπειρωθούν πολιτικά γύρω από κά
ποια ηγετική δύναμη. Αν υπάρχει μια ηγετική δύναμη, πρέ
πει και να έχει αναδειχτεί σε τέτια. Ποια είναι αυτή η ηγετι
κή δύναμη;
“Αντικειμενικά” πρέπει να συνδέεται με τις πιο προχωρη
μένες μορφές της παραγωγικής διαδικασίας. Δηλαδή με τη 
βιομηχανία με την κλασική έννοια ή με τις μονάδες της πιο 
υψηλής τεχνολογίας. Οι πρώτες “διαρρέουν” στο κέντρο
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και αυξάνονται σχετικά στην περιφέρεια, οι δεύτερες παί
ζουν τον κύριο ρόλο στην “εκδίωξη” της ζωντανής εργατι
κής δύναμης. Το “τεχνικό” στοιχείο θα αποφασίσει τι είναι 
“αυτό” ή “εκείνο”;
Είναι αυτονόητο πως εδώ πρέπει να αναποδογυριστούν οι 
κυρίαρχες έννοιες σχετικά μ' αυτό. Κι αυτές είναι εκείνες 
που κατατάσσουν “αυτό” ή “εκείνο”. Οι μορφές και οι τρό
ποι απόσπασης υπεραξίας στη σύγχρονη εποχή είναι ο οδη
γός και γι' αυτό έχουν σημασία όσα επιχειρήθηκαν και επι- 
χειρούνται καιρό τώρα. Αυτό δεν είναι καθόλου η “τεχνι
κή” πλευρά όπως ακόμα διατείνονται οι υπάρχουσες αυτο
νομίες. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτό θεωρητικά ενιοποιεί α
πέναντι στον κατατεμαχισμό - πραγματικότητα των παρα
στάσεων, την τάξη και τις άλλες βασικές δυνάμεις. Κι αυτό 
αποκαθιστά τη βάση που πάνω της οικοδομείται η πολιτική 
ενότητα της τάξης και των βασικών δυνάμεων. Όταν επο
μένως, αποφαίνονται πολλοί πως από “μόνη” της η διεθνο
ποίηση της οικονομίας φέρνει κοντά την επανάσταση, απλά 
βγάζουν “δεκάρικο”. Επιμένουν να βλέπουν, με τύφλωση, 
10-15 χρόνια μονάχα, την πλευρά “ολοκληρώσεων” που ε
πιφέρει η διεθνικοποίηση κι όχι τον κατατεμαχισμό που α
ποτελεί την “κινητήρια δύναμη” αυτής της διεθνικοποίη- 
σης. Κατατεμαχισμό και οριζόντια (οι έννοιες περί τάξης 
που κυριαρχούν και η πραγματικότητα που χλευάζουν) αλ
λά και κάθετα (εθνικιστικά - κρατικά κλπ). Έτσι ακόμα και 
τώρα, στην πρώην ΕΣΣΔ εξακολουθούν παρόλα αυτά να α- 
ντιπαραθέτουν τις “ολοκληρώσεις” της Δύσης με τον “κα
τατεμαχισμό” της Ανατολής που έρχεται σε αντίθεση με τον 
“αντικειμενικό νόμο της εξέλιξης”.
Αν έχουν έτσι τα πράγματα, πρώτο η δύναμη της ζωντανής 
εργασίας που συνδέεται άμεσα και έμμεσα (δηλαδή δίχως 
την έμμεση δεν ενεργεί η άμεση) με την “παραγωγή” υπερα
ξίας, είναι η σημερινή βιομηχανική εργατική τάξη, ανεξάρ
τητα από τις μορφές παρουσίασής της και από την ιδεολο
γία που κυριαρχεί σ' αυτήν ή σ' εκείνη (άμεση - έμμεση). (Κι
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εδώ το ποια είναι “άμεση” και ποια “έμμεση” σηκώνει πολύ 
“νερό”...). Πρόκειται για το “παλιό” αλλά και ταυτόχρονα 
“πολύ νέο” υποκείμενο.
Κι επειδή μιλάμε για “υποκείμενο” και μπαίνουμε στην πε
ριοχή του “υποκειμενικού”, μέσα σ' αυτό το “νέο” υποκεί
μενο ξεχύνεται όχι τώρα μονάχα, η ιδεολογία της ρήξης του 
με τα “παλιά”. Η “μορφή” του σύγχρονου, του “νέου εργά
τη” είναι μια ποιοτικά άλλη μορφή από εκείνη του “παλι
ού”. Μια προέκταση τού “κρεατάκι και Φιατάκι” της δεκαε
τίας του '60. Ο “νέος” είναι ατομικιστής, νοιάζεται για την 
προώθησή του, περιφρονεί το συνδικαλισμό κλπ κλπ. Ο 
τωρινός “νέος” ξεπήδησε από κάποιον άλλο λιγότερο τώρα 
“νέο” που η υλική πλευρά έπαιξε πολύ λιγότερο ρόλο απ' 
ότι έπαιξαν τα “συμβόλαια” και ο κατά άλματα ιδεολογι
κός αφοπλισμός. [Οι παρισινοί προλετάριοι που έκαναν 
την Κομμούνα, τις Κυριακές όταν έβγαιναν βόλτα με τη 
“μπουρζουαζία” τους —και ήταν χρόνια “υψηλής συγκυ
ρίας” όπως λένε οι οικονομολόγοι, δηλαδή είχε μεροκάμα
το— δεν “κουνιούνταν με τίποτα”. Μάταια οι μπλανκιστές 
πάσχιζαν να έχουν τη συμπαράστασή τους όταν επιχειρού
σαν τα “γιουρούσια” τους. Και τότε, ούτε 8ωρο, ούτε ΙΚΑ, 
ούτε επιδόματα, ούτε “κρεατάκι και Φιατάκι”].
Αυτός ο “νέος εργάτης” κάνει τη μαθητεία του. Όπως την έ
κανε και την κάνει ο κορεάτης εργάτης ή ο ιάπωνας “καμι
κάζι” της “προσπάθειας”. Σήμερα έτσι, αύριο αλλιώς, όπως 
έχει συμβεί αμέτρητες φορές στην ιστορία του καπιταλι
σμού. Η ενιοποίηση για την οικοδόμηση της ενότητας της 
τάξης είναι η μεγάλη πρόκληση της εποχής. Αυτή θα κρίνει 
την υπόθεση της συσπείρωσης γύρω από την τάξη όλων 
των άλλων εργαζόμενων, των “νέων προλετάριων” και των 
“νέων ενδιάμεσων” με την έννοια που υποδηλώθηκε πιο 
πάνω. Στη βάση αυτή τοποθετείται η οικοδόμηση του στρα
τηγικού σχήματος.
Δεν μπορείς να οικοδομείς στρατηγικά σχέδια ανεξάρτητα 
από τον υποκειμενικό παράγοντα και τους συσχετισμούς
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δυνάμεων, αλλά για να επιδράσεις σ' αυτά πρέπει αδιάκο
πα να βλέπεις μακριά δίχως όμως να χάνεις από τη ματιά 
σου το άμεσο και καθημερινό, πράγμα που σημαίνει τα 
στρατηγικά σχέδια να μην χτίζονται στην άμμο ή μάλλον 
“επί χάρτου για τον χάρτη”.
Έτσι, όταν γίνεται λόγος και γίνεται από τους πάντες — 
από μπίζνεσμαν, μάνατζερς, ιεροφάντες - κράχτες για 
“σφαιρικότητα”, “να σκεφτόμαστε σφαιρικά”— ο καθένας 
απ' αυτούς —ή μάλλον οι “σειρές” τους— εννοούν διαφο
ρετικά πράγματα. Αλλά για το ίδιο προτρέπουν και οι 
πλευρές που επιδιώκουν άλλα πράγματα. Όπως τα 115, 65 
κλπ κόμματα. Θεωρούν πως το “αντικειμενικό” προτσές ή 
η διεθνικοποίηση συνδέεται με τη “νέα αντίληψη” για την ε
πανάσταση. Κι αφού έτσι έχουν τα πράγματα, το αντικειμε
νικό προτσές θα γεννήσει άμεσα το υποκειμενικό.
Εδώ εννοούμε άλλα πράγματα. “Πρώην” χώρα του “δεύτε
ρου κόσμου” που παραλίγο να βρεθεί στον πρώτο κατά 
πολλούς, υφίσταται κι αυτή τις συνέπειες αυτής της σφαι- 
ρικοποίησης και διεθνικοποίησης που οι συνέπειες της κά
θε άλλο παρά έχουν επισημανθεί.
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