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Μέρος 4

Η παράδοξη νίκη του εργατικού

κινήματος



Το εργατικό κίνημα επιβίωσε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και, μάλιστα, άκμασε μετά

από αυτόν, μένοντας προσηλωμένο στην μοναδική ασφαλή στρατηγική: στον βαθμό που ήταν

δυνατόν, οι εργατικές οργανώσεις υποστήριξαν την πολεμική προσπάθεια. Ηγούνταν μιας εργα-

σιακής ειρήνης στην διάρκεια του πολέμου, ελπίζοντας ότι θα κερδιζαν ισχύ και αναγνώριση

μετά τον πόλεμο. Εκεί που οι φασίστες κατέλαβαν την εξουσία, μια τέτοια ειρήνη δεν ήταν

εφικτή. Όλες οι νόμιμες οργανώσεις του εργατικού κινήματος αποδεκατίστηκαν. Έτσι ήταν οι

κομμουνιστές, και όχι οι σοσιαλδημοκράτες, που πήραν τον ηγετικό ρόλο, δίνοντας τις ζωές τους

στην Αντίσταση. Μετά το τέλος του πολέμου, αυτή η Αντίσταση λειτούργησε σαν μια προσωρινή

ενόχληση στις σοσιαλδημοκρατικές και κομμουνιστικές ηγεσίες: ένοπλες επαναστατικές οργανώ-

σεις, σχηματισμένες εκτός του ελέγχου των επίσημων κομμάτων και συνδικάτων, είχαν τα δικά

τους οράματα για την μεταπολεμική ανοικοδόμηση. Όμως, οι οργανώσεις αυτές αφοπλίστηκαν

σύντομα και, στη συνέχεια, διαλύθηκαν. Με τον τρόπο αυτό, ήταν δυνατόν να συνεχιστεί η ίδια

στρατηγική ανάπτυξης και μετά τους πολέμους.

Η μεταπολεμική περίοδος ήταν ένας θρίαμβος για τον κομμουνισμό στην Ανατολή και για την Σο-

σιαλδημοκρατία στην Δύση (αν και η τελευταία απέτυχε, συχνά, να κερδίσει την κοινοβουλετική

πλειοψηφία). Το παλιό καθεστώς ηττήθηκε στο ευρωπαϊκό έδαφος και, σε μερικές περιπτώσεις,

ακόμα και σε άλλες περιοχές του κόσμου. Οι εργάτες, επιτέλους, απέκτησαν αναγνώριση σαν

μια δύναμη μέσα στην κοινωνία. Και όμως, παρά τις νίκες αυτές, γινόταν όλο και πιο δύσκολο

να δουν τον δρόμο προς τα μπρος. Το μονοπάτι, από την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων

στον θρίαμβο της τάξης, γινόταν πιο δυσδιάκριτο.

Και αυτό γιατί ο συλλογικός εργάτης, προϊόν του συστήματος του εργοστασίου, διασκορπιζόταν,

όλο και περισσότερο, σε ένα πολύπλοκο παραγωγικό όργανο. Όπως αποδείχτηκε, οι πραγματικοί

δεσμοί, που σφυρηλατούνταν ανάμεσα στους εργάτες, δεν εντοπίζονταν στην συσχέτιση που

βίωναν μέσα στους εργασιακούς χώρους. Ως επί το πλείστον, οι πραγματικές συνδέσεις τους σχη-

ματίζονταν έξω από τις πύλες του εργοστασίου: στους δρόμους στις γραμμές του ηλεκτρικού, στο

σουπερμάρκετ, στην τηλεόραση. Αντί του “μεγάλου απογεύματος” του εργοστασιακού εργάτη,

που θριαμβεύει, είχαμε το “θολό”1 πρωινό του επιβάτη των προαστίων. Ο εξατομικευμένος εργά-

της αποκαλύφθηκε ως η αλήθεια του συλλογικού εργάτη. Εδώ ήταν η ενότητα-στον-διαχωρισμό

(ετμ.) του καπιταλισμού, που διέβρωνε τις βάσεις της εργατικής αλληλεγγύης όχι, μόνο, στο

εργοστάσιο αλλά και μέσα στην πόλη. Αντί της “Χορωδίας των Εργατών” είχαμε το Soul Train.2

Αντί της “Thames Ironworks Football Club” είχαμε τηνWest Ham3 στο Ματς της Ημέρας.4 Αντί

των γειτόνων, που γέμιζαν τα πάρκα και τις παραλίες, είχαμε οικογενειακά πακέτα διακοπών με

1 Στμ. στο πρωτότυπο groggy.
2 Στμ. Αμερικανική τηλεοπτική μουσική σειρά-βαριετέ που παιζόταν από το 1971 μέχρι το 2006. Στην 35χρονη

ιστορία της, η εκπομπή φιλοξένησε, κυρίως, παραστάσεις από καλλιτέχνες της R&B, της soul και του hip hop, αν

και εμφανίζονταν, επίσης, καλλιτέχνες της funk, της τζαζ, της ντίσκο και του gospel.
3 Στμ. “Thames Ironworks Football Club”, ποδοσφαιρική ομάδα που ιδρύθηκε το 1895 από τον Arnold Hills, ιδιο-

κτήτη της εταιρίας Thames Ironworks and Shipbuilding Co. Ltd, για να διαλυθεί το 1900 και να επανασχηματιστεί,

την ίδια χρονιά, ωςWest Ham United.
4 Στμ. Match of the Day, συχνά με την σύντμηση MOTD ή MotD: η βασική ποδοσφαιρική εκπομπή της τη-

λεόρασης του BBC. Τυπικά, προβάλλεται στο κανάλι BBC One, το απόγευμα του Σαββάτου, στην διάρκεια της

ποδοσφαιρικής περιόδου στην Αγγλία, με τα καλλίτερα στιγμιότυπα των παιχνιδιών της ημέρας από την πρώτη

κατηγορία του Αγγλικού Πρωταθλήματος, την Premier League. Είναι ένα από τα μακροβιότερα προγράμματα του

BBC, αφού προβάλλεται, με κάποιες διακοπές, από τον Αύγουστο του 1964.
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το Club Med.5 Όλα αυτά - δεν χωρά αμφιβολία - αποδείχτηκαν πολύ πιο διασκεδαστικά, από μια

συνέλευση σοσιαλιστών. Δεν επρόκειτο, όμως, να κρατήσουν για πολύ. Οι παράδοξες νίκες της

μεταπολεμικής περιόδου αποδείχτηκαν μια προσωρινή, μόνο, ανάπαυλα από τις καταστροφές

της καπιταλιστικής κοινωνίας. Οι θαυμαστές πρόοδοι στην παραγωγή έγιναν υπερπαραγωγή

και η πλήρης απασχόληση έγινε ανεργία.

Η ήττα των ελίτ του παλιού καθεστώτος

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος αποδεκάτισε, τελικά, το παλιό καθεστώς στην Ευρώπη. Ο

Κόκκινος Στρατός προήλασε στα αιματοβαμένα χώματα της κεντρικής Ευρώπης, καθιστώντας

τον εαυτό του κληρονόμο του πλούτου των εύπορων τάξεων. Στην πορεία του, μεγάλες ιδιοκτη-

σίες γης - που αποτελούσαν ακόμα την υλική βάση της ισχύος των ελίτ σε χώρες στις οποίες

περισσότερος από τον μισό πληθυσμό ασχολιόταν με την γεωργία - κατασχέθηκαν. Αρχικά,

έγιναν κάποιες προσπάθειες να μοιραστεί αυτή η κατασχεμένη γη στους αγρότες· εγκαταλείφθη-

καν, όμως, γρήγορα υπέρ της μεγάλης κλίμακας αγροτικής κολλεκτιβοποίησης. Εν τω μεταξύ, η

Πρωσσία, ιστορικό προπύργιο του παλιού καθεστώτος, σβήστηκε από τον χάρτη.

Και στην Δυτική Ευρώπη, όμως, η αριστοκρατία εισήλθε σε μια παρακμή χωρίς τέλος που, με

εξαίρεση την Ιταλία και την Ελλάδα, δεν ήταν αποτέλεσμα μιας μεταρρύθμισης για την γη. Αντί-

θετα, το τέλος του παλιού καθεστώτος ήταν συνέπεια εσωτερικού πολέμου και της αναταραχής

του Παγκοσμίου Πολέμου. Καταρρεύσεις των χρηματιστηριακών αγορών, ακολουθούμενες από

ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού, εξανέμισαν περιουσίες που, από καιρό, είχαν απο-επενδυθεί

από την ύπαιθρο για να επενδυθούν σε σύγχρονες μορφές συσσώρευσης πλούτου (συγκεκρι-

μένα σε κρατικά ομόλογα).6 Η απώλεια των αποικιών και η εθνικοποίηση των βιομηχανιών

ήταν, επίσης, ολέθριες για τα οικονομικά των ανώτερων τάξεων. Αυτή η πτώση στον πλούτο

διασφαλίστηκε, στην συνέχεια, και πολιτικά, με υψηλά επίπεδα φορολόγησης.

Αυτοί οι υλικοί μετασχηματισμοί συνοδεύτηκαν και από πολιτισμικούς μετασχηματισμούς.

Όποιος σεβασμός απέμενε προς τις καθιερωμένες οικογένειες ευγενών, τσακίστηκε από τον

πόλεμο. Οι προύχοντες δεν ήταν πια προύχοντες, ιδιαίτερα καθώς πολλοί από αυτούς ή είχαν συ-

νεργαστεί με τις κατοχικές δυνάμεις ή με απαξιωμένα, αλλά εγχώρια, φασιστικά καθεστώτα. Από

εδώ και στο εξής, οι τάξεις δεν θα διακρίνονταν, πλέον, από τα καπέλα που φορούσαν (ημίψηλα

ή τραγιάσκες). Οι πόλεμοι ολοκλήρωσαν, έτσι, ένα από τα κύρια καθήκοντα του ευρωπαϊκού

εργατικού κινήματος. Καθάρισαν τον δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξη των παραγωγικών

δυνάμεων και, με αυτόν τον τρόπο, και για τον αναμενόμενο θρίαμβο της εργατικής τάξης.

Στην πραγματικότητα, όμως, η Ευρώπη επρόκειτο, τώρα, να προλάβει, απλά, τις ΗΠΑ σε όρους

εμπορευματοποίησης της ζωής και της ενσωμάτωσης όλων στην πλήρως διαχωρισμένη κοινωνία.

Είναι αλήθεια ότι, εκτός Ευρώπης, τα παλιά καθεστώτα παρέμεναν στην θέση τους, μπλοκάρον-

τας την πρόοδο αυτών των σχεδίων εκσυγχρονισμού. Όμως, εξαιτίας ακριβώς του πολέμου, οι

5 Στμ. Club Méditerranée, κοινώς γνωστό ως Club Med: γαλλική εταιρία καταλυμάτων διακοπών σε πολλά μέρη

του κόσμου, συνήθως σε εξωτικούς προορισμούς. Θεωρείται το πρώτο “all-inclusive” πρακτορείο διακοπών.
6 Thomas Piketty: “Capital in the 21st Century”, Harvard, 2013.
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αποικιακές αυτοκρατορίες είχαν αποδυναμωθεί σημαντικά, ενώ σοσιαλιστικά και καπιταλιστικά

μοντέλα ανάπτυξης, εντός εθνικών ζωνών συσσώρευσης, είχαν γίνει πολύ πιο ισχυρά. Ήδη

την δεκαετία του 1950 κινήματα εθνικής ανεξαρτησίας σάρωναν τον κόσμο, επεκτείνοντας το

μοντέλο του έθνους-κράτους στις άκρες της Γης (φυσικά, υπήρχαν ακόμα προπύργια: η Νότια

Αφρική, οι Πορτογαλικές αποικίες κ.λπ.). Στις αποικίες, όπως και στις μητροπόλεις, ενισχυόταν

μια επίθεση ενάντια στην μακρόχρονη οικονομική οπισθοδρόμηση.

Αλλά μεταξύ των νικηφόρων κινημάτων ανεξαρτησίας - που ξεδιπλώνονταν παράλληλα με αγρο-

τικές εξεγέρσεις στην Λατινική Αμερική - ήταν, μόνον, εκείνες οι λίγες που καθοδηγούνταν από

ρομαντικούς επαναστάτες, και εμπνέονταν από την Ρωσία και, στην συνέχεια, από την Κίνα,

που κατάφεραν να ανατρέψουν αποφασιστικά την κυριαρχία των ελίτ της υπαίθρου. Οι επανα-

στάτες επαναπορρόφησαν τις ιδιοκτησίες γης των ελίτ σε κολλεκτιβοποιημένα αγροκτήματα,

δημιουργώντας τις συνθήκες για μια εκβιομηχάνιση “μεγάλης-ώθησης”, στο στυλ της Ρωσίας (αν

και η επιτυχία τους, από αυτή την άποψη, ήταν συνήθως μάλλον περιορισμένη): η απομάκρυνση

των ελίτ του παλιού καθεστώτος απελευθέρωσε τα χέρια των τεχνοκρατών κομμουνιστών ώστε

να μπορέσουν να εστιάσουν στα επικείμενα αναπτυξιακά καθήκοντα - δηλαδή στην διάσπαση

των αγροτικών κοινοτήτων και στην μετατόπιση των αγροτών στις πόλεις, όπου θα μπορούσαν

να μπουν στην δουλειά σε γιγαντιαία εργοστάσια.7

Οπουδήποτε αλλού, όπου η κόκκινη σημαία ηττήθηκε - είτε επειδή οι αγροτικές εξεγέρσεις ήταν

πολύ αδύναμες είτε επειδή οι αγρότες παρασύρθηκαν σε αντι-αποικιοκρατικές συμμαχίες με τις

τοπικές ελίτ - τα κινήματα για την μεταρρύθμιση της γης ή απέτυχαν εντελώς ή αποδυναμώθηκαν

τόσο πολύ, ώστε να καταστούν, σε μεγάλο βαθμό, χωρίς σημασία.8 Σαν αποτέλεσμα, οι ελίτ των

παλιών καθεστώτων επιβίωσαν, κατά την μετάβαση στον καπιταλισμό της εθνικής ανάπτυξης,

όπως ακριβώς είχαν κάνει και στην Ευρώπη τον δέκατο ένατο αιώνα· μόνο που, τώρα, η ύστερη

ανάπτυξη, κάτω από συμμαχίες “Σιδήρου και Σίκαλης” (στμ. δείτε υποσημείωση ??, σελ. ??) δεν

ήταν, πλέον, βιώσιμες.

Φυσικά, η ανθεκτικότητα του παλιού καθεστώτος δεν ήταν μόνο ζήτημα των ελίτ: στην παγ-

κόσμια ύπαιθρο υπήρχε, επίσης, ένα σημαντικό υπόλοιπο αγροτικού πληθυσμού ο οποίος δεν

εξακολουθούσε να είναι, μόνο, μια μεγάλη, ακόμα, μειοψηφία στην Δυτική και Κεντρική Ευρώπη.

Στην Νότια και Ανατολική Ευρώπη, καθώς και στην Ανατολική Ασία, οι αγρότες αποτελούσαν

την πλειοψηφία του πληθυσμού. Εκεί που τα παλιά καθεστώτα εκκαθαρίστηκαν, η πραγματική

κυριαρχία ξεδιπλώθηκε ραγδαία στην ύπαιθρο: σε διάστημα είκοσι έως σαράντα χρόνων (ανά-

7 Δύο περιπτώσεις που αποτελούν εξαίρεση, και οι οποίες δεν ανέμισαν την κόκκινη σημαία αλλά, παρ’ όλα

αυτά, αναπτύχθηκαν σύμφωνα με αυτές τις γραμμές - και στην πραγματικότητα το έκαναν πολύ πιο επιτυχημένα,

μιας και είχαν την υποστήριξη των ΗΠΑ και πρόσβαση στην εσωτερική τους αγορά (των ΗΠΑ) - ακολούθησαν ένα

παρόμοιο παράδειγμα “ραγδαίας” εκβιομηχάνισης. Η Νότια Κορέα, και η Ταϊβάν, ήταν κράτη-φρούρια με σκοπό

να χρησιμεύσουν ως μοντέλα, για τους πληθυσμούς της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ασίας, σε σχέση με το τι

θα μπορούσαν να πετύχουν με την καπιταλιστική ανάπτυξη. Κι εδώ, η “ραγδαία” εκβιομηχάνιση εξαρτιώταν από

προγράμματα ριζικής μεταρρύθμισης της γης, που εκτόπισαν, πολύ νωρίς στην μεταπολεμική περίοδο, τα παλιά

καθεστώτα στην ύπαιθρο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα προγράμματα ριζικής μεταρρύθμισης της γης εφαρμόστηκαν

μόνο σαν τελευταίο “ανάχωμα”, σαν αντεπαναστατικές προσπάθειες, για να σταματήσουν την εξάπλωση της

κομμουνιστικής επανάστασης (το καθεστώς στο Νότιο Βιετνάμ αρνήθηκε να εφαρμόσει ένα αντίστοιχο πρόγραμμα,

εξασφαλίζοντας έτσι την ήττα του). Σαν αποτέλεσμα, κρατικοί μάνατζερ όπως, αλλού, οι ρομαντικοί επαναστάτες,

μπόρεσαν να εισάγουν μια, στρατωνικού τύπου, καπιταλιστική ανάπτυξη.
8 Rehman Sobhan: “Agrarian Reform and Social Transformation”, Zed Books, 1993.
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λογα με την περιοχή) ο αγροτικός πληθυσμός είχε, σχεδόν, εξαφανιστεί. Αυτό ήταν αποτέλεσμα,

σε έναν βαθμό, της μειωμένης πολιτικής προστασίας για τους παραγωγούς αγροτικών προϊόν-

των και, σε έναν άλλον, των νέων τεχνολογιών, που επέτρεψαν στην πραγματική υπαγωγή της

αγροτικής παραγωγής να αναπτυχθεί ραγδαία. Μετά τον πόλεμο, η γεωργία άρχισε να μοιάζει

όλο και περισσότερο σαν ένας κλάδος της βιομηχανίας.

Όμως, ακόμα και οι τεχνικές εξελίξεις στην γεωργία δεν μπορούσαν, από μόνες τους, να εξα-

λείψουν εντελώς το ισχυρό υπόλοιπο του αγροτικού πληθυσμού σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό

το καθήκον εναποτέθηκε στην δημογραφική αύξηση. Μεταπολεμικές εξελίξεις στην δημόσια

υγεία - που περιελάμβαναν τα αντιβιοτικά, τον εμβολιασμό και το DDT - οδήγησαν σε μια άνευ

προηγουμένου μείωση στα ποσοστά βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας. Η συνεπακόλουθη

ώθηση στην αύξηση του πληθυσμού, υπονόμευσε τον αγροτικό πληθυσμό σε παγκόσμια κλίμακα.

Σχετιζόταν, επίσης, με την αστικοποίηση. Σήμερα, η πλειοψηφία του παγκόσμιου πληθυσμού ζει

σε πόλεις. Το αστικό προλεταριάτο, αριθμώντας περισσότερα από τρία δισεκατομμύρια (αριθ-

μός μεγαλύτερος από τον παγκόσμιο πληθυσμό, στα τέλη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου)

εξαρτάται ολοκληρωτικά από την παραγωγή και την ανταλλαγή της αγοράς για να επιβιώσει.

Δεν έχουμε ακόμα δει τον πλήρη κομμουνισμό αλλά, την ύστατη ώρα, προσεγγίζουμε, τελικά,

τον πλήρη καπιταλισμό.

Το κίνημα θριαμβεύει

Με το παλιό καθεστώς να έχει ηττηθεί στην Ευρώπη - και κινδυνεύοντας να ανατραπεί επανα-

στατικά σε ολόκληρο τον κόσμο - το εργατικό κίνημα έμοιαζε να έχει θριαμβεύσει, ακόμα και

εκεί που τα κόμματά του ήταν εκτός εξουσίας. Καταδεικνύοντας ότι είναι γενναίοι στρατιώτες,

και ικανοί συνδιαχειριστές της πολεμικής οικονομίας, οι εργάτες δεν νίκησαν, απλά, το παλιό κα-

θεστώς: κέρδισαν, επίσης, αναγνώριση εντός των εθνικών ζωνών συσσώρευσης. Η αξιοπρέπεια

των εργατών καθιερώθηκε ευλαβικά με τον νόμο.9 Τα συνδικάτα δεν αναγνωρίστηκαν, μόνον,

ως οι επίσημοι αντιπρόσωποι των εργατών· οι διαπραγματεύσεις με αυτά απέκτησαν νομική

υποστήριξη. Ο κορπορατισμός βασίλευε στις ΗΠΑ ήδη από την δεκαετία του 1930 και, στην

συνέχεια, στην Ευρώπη μετά τον πόλεμο.

Εν τω μεταξύ, η ίδια η επιτυχία της “ραγδαίας” εκβιομηχάνισης έθεσε τους ρομαντικούς επανα-

στάτες στην Ανατολή, στην ίδια θέση με τους σοσιαλδημοκράτες, μόνο λίγα βήματα πιο πίσω. Η

δεκαετία του 1950 ήταν, για μερικούς, ο Χρυσός Αιώνας του σοσιαλιστικού σχεδιασμού· τα κα-

ταναλωτικά αγαθά έγιναν, επιτέλους, ευρύτερα διαθέσιμα. Την ίδια στιγμή, όμως, οποιαδήποτε

εναπομείνασα απεύθυνση σε μια ταυτότητα της εργατικής τάξης ή στην ταξική αλληλεγγύη,

συρρικνώθηκε σε μια κιτς αισθητική, πηγή πολλών πικρόχολων ανεκδότων. Το εργατικό κίνημα

έτεινε, έτσι, να ολοκληρώσει (ή συμμετείχε στην ολοκλήρωση) του σχεδίου για την προλεταριο-

ποίηση του παγκόσμιου πληθυσμού στις εκδοχές του “Πρώτου”, του “Δεύτερου” και του “Τρίτου”

κόσμου.

9 Το πρώτο άρθρο του Ιταλικού Συντάγματος του 1948, που συνεγράφη και από το ΙΚΚ, διακηρύσσει την

“εργασία” ως το θεμέλιο της Ιταλικής δημοκρατίας, τον βράχο πάνω στον οποίον χτίστηκε το μεταπολεμικό κράτος.
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Κατά παράδοξο τρόπο, τουλάχιστον από την σκοπιά του εργατικού κινήματος, αυτή η ίδια

διαδικασία εξάντλησε την επαναστατική ενέργεια, για δυο λόγους: (1) Το παρελθόν, το οποίο το

εργατικό κίνημα ανέλαβε να εκμηδενίσει, αποδείχτηκε, τελικά, ένα θεμελιώδες στήριγμα του

επαναστατικού οράματος. (2) Το μέλλον, όταν, επιτέλους, έφτασε με την μορφή ενός υψηλά

ανεπτυγμένου μηχανικού εργαλείου, αποδείχτηκε ότι δεν οδηγούσε στην γέννηση του συλλο-

γικού εργάτη· αντίθετα, επανενδυνάμωσε την ενότητα-στον-διαχωρισμό της καπιταλιστικής

κοινωνίας. Το εργατικό κίνημα διατηρήθηκε σαν μια κοινωνική δύναμη αλλά, μόνο, σε μια

αρτηριοσκληρωτική μορφή. Πιθανόν να είχε διατηρηθεί για πάντα, αν δεν είχε ηττηθεί από μιαν

απρόσμενη κατεύθυνση - με άλλα λόγια, από την επανενεργοποίηση της θεμελιώδους αντίφασης

του κεφαλαίου.

Χωρίς παρελθόν, δεν υπάρχει μέλλον

Ήταν η βιωμένη εμπειρία της μετάβασης - από τις κοινότητες των αγροτών και των τεχνιτών

στην καπιταλιστική κοινωνία - που έδωσε στους εργάτες την αίσθηση ότι μια άλλη μετάβαση

είναι, επίσης, εφικτή - από την καπιταλιστική κοινωνία στην συνεταιριστική κοινοπολιτεία. Με

μια έννοια, αυτή η “μεταβατική” προοπτική αφορούσε, απλά, την ορατότητα τρόπων ζωής που

δεν θεμελιώνονταν αποκλειστικά στο σύμπλεγμα του χρήματος.10 Η ορμή, όμως, της μετάβασης

δεν είχε να κάνει, μόνο, με την ύπαρξη εναλλακτικών.

Είχε να κάνει και με την εμπειρία του ξεδιπλώματος της ιστορίας. Τα άμεσα εμπόδια στην

άφιξη αυτού του μέλλοντος - η ανθεκτικότητα του παλιού καθεστώτος - είχαν προσφέρει ένα

εστιακό σημείο γύρω από το οποίο οι εργάτες μπορούσαν να κινητοποιηθούν σε εθνικό επίπεδο.

Πραγματικά, τα προνόμια, που είχαν διατηρήσει οι ευγενείς, θύμιζαν σε όλους την αποτυχία

της αστικής τάξης να υπερασπίσει τις φιλελεύθερες αξίες της. Αυτό έδωσε, στους εργάτες, την

δύναμη να αναλάβουν τον ηγετικό ρόλο σε μια διαταξική συμμαχία: για την υπεράσπιση του

κοσμικού κράτους, της δημοκρατίας και της (τυπικής) ισότητας. Η ιδέα της “ηγεμονίας”, την

οποία έκανε διάσημη ο Γκράμσι, επεξέτεινε το κρίσιμο ζήτημα της Γαλλικής πολιτικής του

19ου αιώνα στον 20ο: ποια τάξη μπορεί να αντιπροσωπεύσει στις άλλες τάξεις το πραγματικό

τους συμφέρον; Μάλιστα, την περίοδο, κατά την οποία, τόσο οι σοσιαλδημοκράτες όσο και οι

κομμουνιστές, προσέκρουαν στο αδιέξοδο των διαφωνιών μέσα στο εργατικό κίνημα, αυτό το

συμφέρον εμφανιζόταν ως εθνικό συμφέρον. Στον βαθμό που η “αστική επανάσταση” έμοιαζε

να είναι σε στασιμότητα, οι εργάτες μπορούσαν να διεκδικήσουν, για τους ίδιους, αυτόν τον

ρόλο. Αυτή ήταν η ιστορική τους αποστολή. Φυσικά, δεν έβλαπτε, καθόλου, η ευκολία με την

οποία μπορούσε να βρει κανείς, μεταξύ των κατώτερων τάξεων, βαθύ μίσος για τους “ευγενείς

γόνους” - και η διάκριση ανάμεσα στον αριστοκράτη και τον καπιταλιστή ήταν, συχνά, μάλλον

λεπτή.

Δεν ήταν, όμως, μόνον ο μύθος του ιστορικού πεπρωμένου των εργατών που εξαρτιόταν από το

παλιό καθεστώς. Πολλές πλευρές της κουλτούρας της εργατικής τάξης είχαν κληρονομηθεί από

την άμεση εμπειρία των μορφών ζωής του παλιού κόσμου, που είχαν οι προλετάριοι. Το εργατικό

10 Fredric Jameson: “A Singular Modernity” (Verso 2002), σελ. 142.
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κίνημα είπε στους πρώην αγρότες να ξεχάσουν το παρελθόν αλλά, παρ’ όλες τις εκκλήσεις, όσοι

είχαν, μόλις, μεταναστεύσει στις πόλεις, έβρισκαν τρόπους να οικοδομήσουν μια καινούρια

κουλτούρα αντίστασης πάνω στα παλιά θεμέλια μιας κοινότητας διαπροσωπικών σχέσεων και

ασυμβίβαστης αλληλεγγύης. Ανάλογα, το εργατικό κίνημα επέπληττε τους τεχνίτες - οι οποίοι

γνώριζαν ολόκληρη την παραγωγική διαδικασία και ταυτίζονταν, πραγματικά, με τη δουλειά τους

- για την απροθυμία τους να απεμπολήσουν τον έλεγχο αυτής της διαδικασίας, που αποτελούσε

την πραγματική βάση της περηφάνειας τους στην δουλειά (και, επομένως, και της επιβεβαίωσης

της ταξικής τους ταυτότητας). Η πολιτική αδιαλλαξία, ιδιαίτερα του ισπανικού αναρχισμού,

άντλησε από πηγές του παλιού κόσμου. Από την στιγμή που οι πηγές αυτές χάθηκαν, το ίδιο

συνέβη και με την πιο αδιάλλακτη πλευρά του εργατικού κινήματος.

Το παρόν δεν ήταν αυτό που φαντάστηκαν

Για να επιβιώσουν, στην εποχή μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα Σοσιαλδημοκρατικά κόμματα

και τα συνδικάτα βρέθηκαν αναγκασμένα να αποδυναμώσουν τα ίδια τα μέλη τους, ως ένα

μέσο για να σταθεροποιήσουν την πορεία τους στον δρόμο προς την εξουσία. Στην διάρκεια του

πολέμου οι εργατικές οργανώσεις είχαν γίνει οργανώσεις διαχείρισης της εργατικής δύναμης. Και

όντως, σε καθοριστικές στιγμές, οι οργανώσεις αυτές έδειξαν ότι προκειμένου να καταδείξουν την

ικανότητά τους να κυβερνούν, εντός των ορίων της καπιταλιστικής κοινωνίας, ήταν διατεθιμένες

να καταστείλλουν τις ριζοσπαστικές πτέρυγες των ίδιων των κινημάτων τους. Η επιτυχία, όμως,

στην καταπίεση των μελών τους δεν έτεινε παρά στο να υπονομεύει, μακροπρόθεσμα, την

εξουσία των ίδιων των ηγεσιών.11

Αυτό συνέβη γιατί η περαιτέρω ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, στην οποία το εργατικό

κίνημα είχε εναποθέσει την πίστη του, υπονόμευσε την ίδια την βάση του. Όλο και περισσότεροι

εργάτες απασχολούνταν στην βιομηχανία, όπως είχε ελπίσει το κίνημα. Όμως, ο αυξανόμενος

κατακερματισμός της παραγωγικής διαδικασίας στην βιομηχανία έκανε όλο και πιο δύσκολο,

για τους εργάτες, να ταυτίζονται με την δουλειά τους, σαν πηγή αξιοπρέπειας και περηφάνειας.

Ό,τι έκανε ένας εργάτης ήταν, όλο και περισσότερο, απλά, ένα βήμα σε μια μεγάλη διαδικασία,

που ξεδιπλωνόταν μεταξύ πολλών, διαφορετικών, σημείων παραγωγής, διαδικασία που ο κάθε

εργάτης, ξεχωριστά, δεν μπορούσε να ελπίζει ότι θα κατανοήσει. Η δουλειά στο εργοστάσιο ήταν

όχι, μόνο, ανιαρή αλλά και δεν προσέφερε κανένα συναίσθημα ικανοποίησης, ιδιαίτερα στους

νεαρούς εργάτες που έμπαιναν στα σύγχρονα εργοστάσια τα οποία χτίζονταν στις δεκαετίες του

1950 και 1960.12 Η διάλυση μιας καταφατικής ταυτότητας της εργατικής τάξης δεν χρειαζόταν

να περιμένει την αρχή της αποβιομηχάνισης. Καινούριες διαθέσεις ενάντια στην εργασία ή,

τουλάχιστον, ενάντια στην εργασία μέσα στο εργοστάσιο, οδήγησαν μερικούς θεωρητικούς να

αμφισβητήσουν όχι, μόνο, την μορφή της επανάστασης (με άλλα λόγια, τον ρόλο του κόμματος

ή αυτόν του κράτους) αλλά, επίσης, και “το περιεχόμενο του σοσιαλισμού”13: ένας καλλίτερος

11 Δείτε Robert Brenner: “The Paradox of Social Democracy: The American Case”, στο “The Year Left: an

American Socialist Yearbook” (Verso 1985).
12 Δείτε Paul Romano και Ria Stone: “ΟΑμερικάνος Εργάτης” - στμ. ελλ. έκδ Κινούμενοι Τόποι, 2014. Bill Watson:

“Counter-Planning on the Shop Floor”, Radical America, Μάιος-Ιούνιος 1971.
13O Κορνήλιος Καστοριάδης δημοσίευσε, ανάμεσα στο 1955 και το 1958, τρία άρθρα με τον τίτλο “Για το
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τρόπος ζωής πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό από την ατέλειωτη ανάπτυξη των μηχανών και

της βαριάς βιομηχανίας.

Το γεγονός ότι οι εργάτες θα έχαναν την ικανότητά τους να καταλαβαίνουν τη δουλειά τους,

καθώς και την αίσθηση ικανοποίησης από την εργασία, είχε προβλεφθεί από πολλούς καθοδηγη-

τές του κινήματος. Παρ’ όλα αυτά, αυτοί οι θεωρητικοί περίμεναν ότι οι εργάτες θα αντλούσαν

περηφάνεια από το γεγονός ότι - ακόμα και αν δεν μπορούσαν, πλέον, να κατανοήσουν οι ίδιοι

την παραγωγική διαδικασία, στο σύνολό της - η κατανόησή τους εξακολουθούσε να ενσωμα-

τώνεται, κατά κάποιον τρόπο, στο savoir-faire,14 της εργατικής δύναμης σαν σύνολο, δηλαδή,

στον συλλογικό εργάτη.15

Αυτοί οι θεωρητικοί επέμεναν, επίσης, ότι, παρά την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων, η

εργασία παρέμενε η πηγή όλου του πλούτου, με την λανθάνουσα δύναμη και γνώση να αντα-

νακλάται ακριβώς σε αυτήν την ανάπτυξη. Αποδείχτηκε, όμως, ότι αυτό δεν ήταν αλήθεια: η

γνώση της παραγωγικής διαδικασίας δεν εντοπιζόταν, πλέον, στην θέση του συλλογικού εργάτη

αλλά, μάλλον (αν εντοπιζόταν οπουδήποτε), στην θέση του συλλογικού τεχνικού (ετμ.). Αυτό

ήταν ένα καθοριστικό σημείο επειδή - όχι, μόνο, αναποδογύρισε τα θεμέλια του εργατικού

κινήματος - αλλά, επίσης, επιβεβαίωσε, επιτέλους, και την άποψη του Μαρξ στο “απόσπασμα

για τις μηχανές” (που αναπαράχθηκε, πιο νηφάλια, στο Κεφάλαιο).16

Εδώ βρισκόταν η πραγματική απαρχαιοποίηση της αξιακής μορφής, μιας κοινωνικής σχέσης

που μετριώταν με όρους του χρόνου εργασίας. Ίσχυε, όλο και περισσότερο, ότι η ανθρώπινη

εργατική δύναμη δεν ήταν πια η κύρια παραγωγική δύναμη· η επιστήμη - εφαρμοζόμενη, συχνά,

για τους χειρότερους σκοπούς της βιομηχανικής “ανάπτυξης” - πήρε την θέση της εργασίας.17

Αυτό επηρέασε βαθύτατα την αυτογνωσία των εργατών, την εμπειρία αυτού που έκαναν και

της θέσης τους μέσα στον κόσμο: οι εργάτες δεν μπορούσαν, πλέον, να δουν τους εαυτούς τους

να οικοδομούν τον κόσμο στο όνομα του εκσυγχρονισμού ή ενός καλλίτερου, πιο ορθολογικού,

τρόπου ζωής. Αντίθετα, αυτός ο κόσμος είχε, ήδη, χτιστεί και ήταν εντελώς έξω από τον έλεγχό

τους. Η ίδια η νεωτερικότητα παρουσιαζόταν ως αυτό το επιβαλλόμενο πράγμα, που οι εργάτες

αντιμετώπιζαν όχι ως υποκείμενο αλλά, μάλλον, ως ένα αντικείμενο, που έπρεπε να ρυθμιστεί

και ελεγχθεί.

Το εργοστάσιο ήταν, μόνο, ένα κομμάτι αυτής της καινούριας πραγματικότητας. Ήταν στον

πλήρη μετασχηματισμό του περιβάλλοντος, τόσο του ανθρώπινου όσο και του οικολογικού, που

η πλήρως διαχωρισμένη κοινωνία έγινε, πραγματικά, αυτό που είναι. Η κοινωνία δεν είναι,

πλέον, μόνο τα μέσα παραγωγής, ένα σύνολο εργοστασίων, που οι εργάτες τους μπορούν, έτσι

Περιεχόμενο του Σοσιαλισμού” - στμ. ελλ. έκδ. Ύψιλον, 1986.
14 Στμ. Στα γαλλικά στο πρωτότυπο. Ο όρος savoir-faire σημαίνει κυριολεκτικά την ικανότητα της σωστής

συμπεριφοράς σε διάφορες κοινωνικές καταστάσεις. Μπορεί να αποδοθεί και ως τεχνογνωσία, εμπειρογνωμοσύνη.
15H έννοια του “συλλογικού εργάτη” περιγράφηκε, για πρώτη φορά, από τον Μαρξ, στην πραγμάτευση της

μανιφακτούρας: “Ο συλλογικός εργάτης κατέχει, με έναν ίσο βαθμό αριστείας, όλες τις ποιότητες που απαιτούνται

για την παραγωγή και τις επεκτείνει, κατά τον πιο οικονομικό τρόπο, απασχολώντας αποκλειστικά όλα τα όργανά

του που συνιστώνται από συγκεκριμένους εργάτες ή ομάδες εργατών, στην εκτέλεση των ειδικών λειτουργιών

τους”. Το Κεφάλαιο, τομ. 1 (MECW 35), σελ. 354. - στμ. ελλ. έκδ. Σύγχρονη Εποχή, 1976 και, πρόφατα, εκδόσεις

ΚΨΜ, 2016.
16 Στμ. Να γίνει αναφορά στο περίφημο αυτό απόσπασμα, τις μηχανές, την ζωντανή εργασία και την υπεραξία.
17 Στμ. Ιδιαίτερα λεπτό σημείο. Είναι η επιστήμη μια ξεχωριστή παραγωγική δύναμη, διαφορετική της εργατικής;
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απλά, να τα καταλάβουν και να τα αυτοδιαχειριστούν. Αυτά τα εργοστάσια όπως και, σχεδόν,

οτιδήποτε άλλο στην σύγχρονη ζωή, βασίζονται σε μια τεράστια υποδομή. Δεν μπορεί να ελπίζει

κανείς ότι οι εργάτες θα καταλάβουν με έφοδο τα γραφεία των αφεντικών, σαν να περισσεύουν

τα Χειμερινά Ανάκτορα.18 Οι βάσεις της κοινωνικής ισχύος είναι, τώρα, πολύ πιο διάσπαρτες.

Εντοπίζονται όχι, μόνο, στα κατασταλτικά όργανα της αστυνομίας, τις φυλακές και τις ένοπλες

δυνάμεις και τα λεγόμενα “ιδεολογικά” εργαλεία του σχολείου, της εκκλησίας και της τηλεόρα-

σης. Περιλαμβάνουν επίσης, σταθμούς ενέργειας, μονάδες επεξεργασίας νερού, βενζινάδικα,

νοσοκομεία, μονάδες υγιεινής, αεροδρόμια, λιμάνια κοκ. Όπως, ακριβώς, και τα εργοστάσια,

όλες αυτές οι υποδομές στηρίζονται σε έναν “στρατό” μηχανικών και τεχνικών που τα διατηρούν

σε λειτουργία, λεπτό προς λεπτό. Αυτοί οι τεχνικοί δεν έχουν καμμιά ταυτότητα συλλογικού

εργάτη ούτε συμπεριλαμβάνονταν, ποτέ, στα προγράμματα του εργατικού κινήματος.19

Στο καινούριο αυτό πλαίσιο, ο ρόλος του σοσιαλιστικού κράτους δεν μπορούσε, πλέον, να είναι

απλά η συνάθροιση των συνεταιρισμένων εργατών (ένας ρόλος που διατηρείται στο όραμα των

συμβουλιακών κομμουνιστών). Το σοσιαλιστικό κράτος πρέπει να ενσωματώσει την τεχνική

ορθολογικότητα ολόκληρου του συστήματος, σε όλη του την πολυπλοκότητα. Θα έπρεπε να

γίνει το κεντρικό όργανο συντονισμού, μεταφέροντας εντολές προς τα κάτω, αλλά χωρίς να

επαναλάβει τον αυταρχισμό της ΕΣΣΔ. Οι σοσιαλδημοκράτες αδυνατούσαν να απαντήσουν στο

ερώτημα πώς να πετύχουν αυτόν τον καινούριο στόχο. Από εδώ απορρέει η αυξανόμενη ταύτιση

της Σοσιαλδημοκρατίας με μια μορφή τεχνοκρατικού σχεδιασμού που θα χειραγωγούσε, αλλά

δεν θα εκτόπιζε, τις αγορές, με στόχο να εξασφαλίσει την πλήρη απασχόληση. Αυτό το καινούριο

όραμα όφειλε πολλά στον στρατιωτικό σχεδιασμό στην διάρκεια των Παγκοσμίων Πολέμων και

στο (αρνητικό) παράδειγμα της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά ήταν εφικτό εξαιτίας της Κεϋνσιανής

Επανάστασης. Θα συζητήσουμε σε λίγο τις υποσχέσεις αυτής της “νέας μακροοικονομίας”.

Πριν το κάνουμε, αυτό, αξίζει να επαναλάβουμε το ακόλουθο σημείο. Ο μεταπολεμικός τεχνοκρα-

τισμός δεν ήταν, απλά, ένα ιδεολογικό αποτέλεσμα μιας εποχής, που θεοποίησε τον επιστήμονα

και τον μηχανικό. Ήταν ένα πραγματικό πρόβλημα, που ανακύπτει σε έναν κόσμο ο οποίος

ενσωματώνει τον διαχωρισμό του καθενός από τον καθένα - και την επανενοποίησή τους μέσω

της αγοράς - με άλλα λόγια την αξιακή μορφή (ετμ.). Αυτός ο διαχωρισμός είναι, πρώτα και

κύρια, ένας διαχωρισμός ανάμεσα στους εργάτες, μια κυριολεκτική διαίρεση της εργασίας. Αυτή

η διαίρεση σημαίνει ότι οι εργάτες μπορούν να “συναντηθούν” μόνο στην βάση του πρότερου

διαχωρισμού τους· τόσοι “επιτελεστές”20 όσοι και οι αντιπρόσωποι αυτού ή του άλλου εργασια-

κού τόπου, για να μπορέσουν, με κάποιο τρόπο, να αποφασίσουν τι να κάνουν. Στο πλαίσιο αυτό

είναι εξαιρετικά δύσκολο να φανταστούμε πώς θα απαλλαγούμε από το κράτος - χωρίς έναν,

κάποιο, βαθμό απλοποίησης της ζωής.

18 Στμ. στο πρωτότυπο: as if they were so many winter palaces.
19Όλα αυτά τα ζητήματα θα διευρευνηθούν σε μεγαλύτερο βάθος στο άρθρο “Error”, του επικείμενου Endnotes

5.
20 Στμ. στο πρωτότυπο operatives.
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Κινούμενοι αργά

Με το τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου οι σοσιαλιστές περίμεναν, ακόμα, ότι θα κέρδιζαν.

Φαντάζονταν ότι θα τους κατέκλυζε ένα λαμπρό μέλλον. Αν, όμως, στο μεταξύ, μπορούσαν

να πετύχουν αυτό που ήθελαν με το να γίνουν καλλίτεροι διαχειριστές του καπιταλισμού, από

τους ίδιους τους καπιταλιστές, τόσο το καλλίτερο. Πραγματικά, για τα εργατικά κόμματα και

τα συνδικάτα στην Ευρώπη, τα Μεταπολεμικά χρόνια ήταν γεμάτα με υποσχέσεις. Έχοντας

ήδη (πολύ πριν από τον πόλεμο) αποδυναμώσει τον ταξικό τους χαρακτήρα για να κερδίσουν

ψήφους - αγκαλιάζοντας τις αστικές έννοιες του “λαού” και του “έθνους” - αυτά τα κόμματα

(το Βρετανικό Εργατικό Κόμμα, το SPD στην Γερμανία, το Γαλλικό SFIO),21 ήταν σε θέση να

κεφαλαιοποιήσουν την λαϊκή δυσαρέσκεια για το παλιό πολιτικό κατεστημένο (και να αντλήσουν

από την φαινομενική επιτυχία των σχεδιασμένων πολεμικών οικονομιών και του New Deal), να

προτάξουν μια προσπάθεια αναδιάρθρωσης, καθοδηγούμενης από το κράτος, υπό την σημαία

της Κεϋνσιανής οικονομικής θεωρίας.

Ο Κεϋνσιανισμός επέτρεψε στους σοσιαλιστές να διατηρήσουν τον ιδεολογικό τους ρόλο, ως

πρωτοπόροι της εργατικής τάξης, αλλά μετατοπιζόμενοι από τα προβλήματα της ισχύος και της

αυτονομίας του χώρου δουλειάς, προς πολιτικές που θα επηρέαζαν την κατανομή του πλούτου

και του εισοδήματος σε ένα εθνικό επίπεδο. Αυτή η κίνηση συνέπιπτε, επίσης, με μια μεταφορά

ισχύος και επιρροής από τους αντιπροσώπους των συνδικάτων στους κοινοβουλετικούς αντιπρο-

σώπους. Όμως, όντας στο κοινοβούλιο, οι τελευταίοι ήταν αναγκασμένοι να συμπεριφέρονται

όπως οι βουλευτές οποιουδήποτε άλλου κόμματος - σεβόμενοι τα συμφέροντα αυτών που ήλεγ-

χαν τις επενδύσεις, συνεπώς και τις πιθανότητές τους να επανεκλεγούν. Έχοντας εγκαταλείψει,

στο όνομα της “μεταρρύθμισης”, κάθε όνειρο “επανάστασης”, οι σοσιαλδημοκράτες αναγκά-

ζονταν να εγκαταλείπουν, όλο και περισσότερο, κάθε ελπίδα “μεταρρύθμισης” στο όνομα της

“ειρήνης” και της “σταθερότητας”.

Το αποτέλεσμα ήταν μια υπονόμευση του παλιού εργατικού κινήματος, το “ξεκοίλιασμα”22 της

συλλογικής ταυτότητας που το “περιέβαλλε και το συγκρατούσε”. Αυτό είχε δύο διαστάσεις

πριν, ακόμα, από την εκδίκηση του εξωτερικού ορίου, στην δεκαετία του 1970. Πρώτα απ’ όλα,

καινούριες μορφές κυβερνητικής ενίσχυσης της καταναλωτικής ζήτησης λαμβάνονταν, συχνά,

απευθείας από το εργατικό κίνημα: επιδόματα ανεργίας, συνταξιοδοτικά σχήματα, συλλογικά

επιχορηγούμενη υγειονομική περίθαλψη. Όταν το κράτος υιοθετούσε αυτά τα μέτρα, θα μπο-

ρούσε κανείς να συγχωρήσει τους εργάτες, αν πίστευαν ότι είχαν νικήσει. Αλλά χωρίς αυτά, τα

καθοριστικά σημεία του προγράμματός τους - και έχοντας, στο μεταξύ, εγκαταλείψει το σχέδιο

21 Στμ. SFIO: Section Française de l’Internationale Ouvrière), το Γαλλικό Τμήμα της Διεθνούς των Εργατών:

Γαλλικό σοσιαλιστικό πολιτικό κόμμα που ιδρύθηκε το 1905 και αντικαταστάθηκε, το 1969, από το τωρινό Σο-

σιαλιστικό Κόμμα (PS). Δημιουργήθηκε στην διάρκεια της Παγκόσμιας Έκθεσης του 1905 στο Παρίσι, από την

συγχώνευση του Γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος και του Σοσιαλιστικού Κόμματος της Γαλλίας, με σκοπό την

δημιουργία του Γαλλικού Τμήματος της Δεύτερης Διεθνούς (δηλαδή της Διεθνούς των Εργατών), προσδιοριζόμενο

ως το “κόμμα του εργατικού κινήματος”. Καθοδηγούμενο από τους Jules Guesde, Jean Jaurès (ο οποίος έγινε, γρή-

γορα, η πιο καθοριστική μορφή του), Édouard Vaillant και τον Paul Lafargue, ενοποίησε την μαρξιστική τάση, που

αντιπροσώπευε ο Guesde, με την σοσιαλδημοκρατική, που αντιπροσώπευε ο Jaurès. Το SFIO τοποθετήθηκε ενάντια

στην αποικιοκρατία και τον μιλιταρισμό, αν και εγκατέλειψε τις αντιμιλιταριστικές του απόψεις και υποστήριξε την

κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας με την κύρηξη, από την Γερμανία, του πολέμου εναντίον της Γαλλίας.
22 Στμ. στο πρωτότυπο gutting.
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της κοινωνικοποίησης των μέσων παραγωγής - οι σοσιαλδημοκράτες δεν ήξεραν, πλέον, τι να

κάνουν. Το ίδιο συνέβαινε και με τα συνδικάτα: “ο συνδικαλισμός έχασε τα διαπιστευτήριά του

ως μια προοδευτική δύναμη”, καθώς “το ευ ζήν των εργατών” απέρρεε, τώρα, από μια “ευρύτερη

δημόσια δαπάνη” (με άλλα λόγια, το κράτος πρόνοιας)· συνεπώς, “οι συλλογικές διαπραγματεύ-

σεις διολίσθαιναν πιο εύκολα στον συντεχνιασμό, αποδίδοντας λιγότερη σημασία σε ένα γενικό

συμφέρον της εργατικής τάξης ή στις συνέπειες για άλλα συνδικάτα και κατηγορίες εργατών”.23

Καθώς οι μισθοί ενισχύονταν από την μεταπολεμική ανάπτυξη, τα συνδικάτα αφέθηκαν να

βάζουν μόνο τα ψιλά γράμματα του συμβολαίου σε κάθε τομέα.

Όμως, με την ανάληψη αυτού του διαχειριστικού ρόλου, η απόσταση ανάμεσα στις συνδικαλι-

στικές ηγεσίες και τα απλά μέλη διευρύνθηκε σε ένα χάσμα. Η αναγνώριση των συνδικάτων

από το κράτος κατέληξε σε μια μεγαλύτερη απομάκρυνση από τα μέλη τους, αυξάνοντας, ταυτό-

χρονα, τις ευθύνες τους ως αποδεκτών συνδιαχειριστών της κοινωνίας. Κάτω από τις καινούριες

συνθήκες, το βέλτιστο μέγεθος των συνδικάτων αυξήθηκε· ως αποτέλεσμα, διαδικασίες γκρίνιας

υποκατέστησαν την μαχητικότητα των απλών εργατών. Την ίδια στιγμή, οι αξιωματούχοι των

συνδικάτων έπρεπε να πραγματοποιούν όλο και περισσότερες λειτουργίες, πάνω, και πέρα,

από την εκπροσώπηση των εργατών στον εργοδότη: τα συνδικάτα παρείχαν προστασία για τα

ατυχήματα και την ανεργία, καθώς και συντάξεις. Ενώ η μερική απο-εμπορευματοποίηση της

εργατικής δύναμης, που συνδεόταν με τα αναγνωρισμένα από την κυβέρνηση συνδικάτα (και

τις εκτεταμένες εργασιακές ρυθμίσεις)24 έδωσε στους εργάτες μεγαλύτερη διαπραγματευτική

δύναμη, έδωσε, ταυτόχρονα, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις ένα πιο συντηρητικό προφίλ. Η

διαχείριση όλο και πιο γιγαντιαίων συνταξιοδοτικών ταμείων, και συνταξιοδοτικών σχημάτων,

μετέτρεψε τους συνδικαλιστές σε γραφειοκράτες λειτουργούς, που φοβούνταν οποιαδήποτε

αναταραχή θα μπορούσε να πλήξει τον δικό τους ισολογισμό αλλά, θα μπορούσαν εύλογα να

ισχυριστούν, και των εργατών.

Είτε ενεργούσαν, οι ίδιοι, ως σύνδεσμοι κρατικών λειτουργών ή σαν ημικρατικοί λειτουργοί, η

πίεση στους ηγέτες των συνδικάτων, ώστε να συμπεριφέρονται “υπεύθυνα”, αυξήθηκε και η

απόστασή τους από την βάση διευρύνθηκε. Έτσι, οργανώσεις που σχηματίστηκαν για την υπερά-

σπιση των εργατών, κατέληξαν να είναι οργανώσεις που συνδιαχειρίζονταν τις αγορές εργασίας

εκ μέρους της ρυθμιζόμενης οικονομίας, εξασφαλίζοντας, από την μια, την εργασιακή ειρήνη

και προστατεύοντας, από την άλλη, τα κεκτημένα· και όλα αυτά στο όνομα της σταθεροποίησης

του επιχειρηματικού κύκλου. Αυτή η κίνηση, από την μεριά των συνδικάτων, δεν ήταν, στην

πραγματικότητα, ένα ξεπούλημα. Τα συνδικάτα ακολουθούσαν την ίδια πορεία που είχαν πάντα

και, μάλιστα, στις λογικές της συνέπειες, προσπαθώντας: 1) να διατηρήσουν τις οργανώσεις, και

2) να υπερασπιστούν τα μέλη τους σε ένα πλαίσιο στο οποίο είχαν κερδηθεί τα περισσότερα, από

23 Eley: “Forging Democracy”, σελ. 402. Οι αρνητικές συνέπειες αυτής της στροφής για την ταξική αλληλεγ-

γύη, έγιναν γρήγορα φανερές: “η φτώχεια δαιμονοποιήθηκε, τώρα, στις παθολογίες περιοχών σε παρακμή και

εσωτερικών πόλεων, από τις ανύπαντρες μητέρες και τις εθνικές μειονότητες στην βίαιη και, κάνοντας κατάχρηση

ναρκωτικών, νεολαία, σε ”κρυφές” οικονομίες περιστασιακής απασχόλησης ή μόνιμης ανεργίας. Σε αυτόν τον λόγο

[discourse] φυλετικοποίησης και ποινικοποίησης, κινήματα που είχαν σχηματοποιηθεί, ιστορικά, απευθυνόμενα

στους λευκούς άντρες εργάτες, σε κανονική απασχόληση, είχαν λίγα να πουν”.
24 Στμ. Αξίζει, εδώ, να γίνει αναφορά στην ειδική μορφή που πήρε αυτή η απο-εμπορευματοποίηση της εργατικής

δύναμης, δηλαδή στο γεγονός ότι ήταν, ουσιαστικά, εκτός διαπραγμάτευσης, για παράδειγμα στον δημόσιο τομέα

και στην Ελλάδα.
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τα τυπικά, δικαιώματα, για τα οποία είχαν πολεμήσει (οι παλιές ελίτ είχαν καταστραφεί) και ο

πληθυσμός, που κέρδιζε έναν μισθό, ήταν λιγότερο νεανικός, λιγότερο ασταθής και αυξανόμενα

διαφοροποιούμενος.

Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι εργάτες είχαν πολύ μεγαλύτερη δυσκολία να ταυτοποιήσουν

τον κόσμο γύρω τους σαν έναν κόσμο “φτιαγμένον” από τους ίδιους (και όχι από τις μηχανές,

τους μηχανικούς ή τους κρατικούς σχεδιαστές), αυτοί οι μετασχηματισμοί σήμαναν την παρακμή

μιας κοινής, επιβεβαιώσιμης εργατικής ταυτότητας ακόμα και πριν από την κατάρρευση του

εργατικού κινήματος.
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