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Του Αντόνιο Νέγκρι
Ας σκεφτούμε σχετικά με αυτό που συνέβη τις τελευταίες τρεις
εβδομάδες στη Γαλλία. Μπορεί να ονομαστεί εξέγερση;
Εξαρτάται από το πώς εννοείται η λέξη εξέγερση – βέβαια, όπως
και να εννοείται, κάτι τέτοιο συνέβη. Και μάλλον συνεχίζει.
Και δεν το δείχνουν τόσο οι βιαιότατες συγκρούσεις που
πραγματοποιούνται εδώ και δύο εβδομάδες στην παρισινή
μητρόπολη. Δεν είναι τα οδοφράγματα, οι φωτιές στα αυτοκίνητα
του παρισινού κέντρου που το αποδεικνύουν, κι ούτε επίσης οι
jacqueries[1] εδώ κι εκεί στη Γαλλία και τα μπλόκα στους
δρόμους, που εξαπλώνονται παντού. Το δείχνουν εκείνα τα δύο
τρίτα των Γάλλων που επιδοκιμάζουν το γενικό κίνημα που
προκάλεσε η αύξηση της τιμής των καυσίμων. Κι αυτή η
επιδοκιμασία πηγαίνει πολύ πέρα από την ενδεχόμενη καταδίκη
των ταραχών που συνέβησαν. Ενδιαφέρουσες σχετικά με αυτό είναι
οι ενδείξεις ανυπακοής στη συμπεριφορά των πυροσβεστών και των
αστυνομικών σωμάτων.
Σίγουρα αυτή τη στιγμή στη Γαλλία υπάρχει ένα πλήθος το οποίο
εξεγείρεται βίαια ενάντια στη νέα αθλιότητα που προκαλούν οι
νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις. Ένα πλήθος το οποίο
διαμαρτύρεται για την υποβάθμιση της εργασιακής δύναμης στην
επισφαλή εργασία και για τον περιορισμό της κοινωνικής ζωής
μέσα στην ανεπάρκεια των δημόσιων κοινωνικών υπηρεσιών, για
την απαράδεκτη φορολόγηση κάθε υπηρεσίας κοινωνικής πρόνοιας,
για τις γιγάντιες περικοπές στη χρηματοδότηση των δημοτικών
αρχών και τώρα, ακόμη περισσότερο, για τα αποτελέσματα (που
αρχίζουν να γίνονται ορατά) του Loi Travail[2], κι ανησυχεί
για τις επερχόμενες επιθέσεις στο καθεστώς της σύνταξης και τη
χρηματοδότηση της εθνικής εκπαίδευσης (πανεπιστήμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση).

Υπάρχει, λοιπόν, στη Γαλλία, κάτι που εξεγείρεται βίαια
ενάντια στην αθλιότητα και το οποίο συνοδεύεται από το σύνθημα
“Macron, démission![3]” – μια επίθεση δηλαδή στις επιλογές του
τραπεζίτη Μακρόν υπέρ των κυρίαρχων τάξεων. Τα αντικείμενα της
εξέγερσης είναι ο Μακρόν και οι φόροι. Δεν είναι ένα
παραδοσιακό κοινωνικό κίνημα εκείνο που δημιουργήθηκε γύρω από
αυτά τα αιτήματα – δεν είναι κάτι τέτοιο τουλάχιστον στη μορφή
που είχε στον εικοστό αιώνα, όπου ένα κίνημα παρουσιάζει
στόχους, τους οποίους οι θεσμοί του Κράτους αποδέχονται ή
αρνούνται αφού διαμεσολαβηθούν από ενδιάμεσα κοινωνικά σώματα.
Αυτό είναι ένα κίνημα του πλήθους το οποίο δεν θέλει
διαμεσολαβήσεις και αποτελεί έκφραση της τεράστιας
συσσωρευμένης κοινωνικής ανέχειας.
Υπάρχει κάτι που χτυπάει στο μάτι σε αυτό το κίνημα και το
διαφοροποιεί από τους πιο σκληρούς αγώνες που γνώρισε η Γαλλία
τα τελευταία χρόνια, παραδείγματος χάρη από τον αγώνα του 2005
στα banlieus[4]. Εκείνος ήταν ένας αγώνας που είχε το σημάδι
μιας απελευθέρωσης, αυτός του 2018 έχει ένα απελπισμένο
πρόσωπο.
Κι ας μη μιλήσουμε για το ’68. Το ’68 το φοιτητικό κίνημα
βασιζόταν σε ένα continuum εργατικών αγώνων. Το ’68 δέκα
εκατομμύρια εργάτες βρίσκονται σε απεργία, μια χιονοθύελλα που
λαμβάνει χώρα στην αιχμή της μεταπολεμικής ανάπτυξης και
ανασυγκρότησης. Εδώ, σήμερα, η κατάσταση είναι κλειστή. Σε
εμένα, έναν μικρό ερμηνευτή μεγάλων κινημάτων, θυμίζει
περισσότερο την εξέγερση στις φυλακές παρά τη χαρά του
σαμποτάζ του εργάτη-μάζα. Εν πάση περιπτώσει, πρόκειται περί
ενός κινήματος τεχνητού, αντιφατικού, με χωρικές,
γενεαλογικές, ταξικές διαφορετικότητες κι ό,τι άλλο μπορεί
κανείς να φανταστεί. Αυτό που το ενώνει είναι η άρνηση της
διαπραγμάτευσης, της συμμετοχής στις υπάρχουσες πολιτικές
δομές. Αναμφίβολα είναι μια εξέγερση και προς στιγμήν δεν
μπορεί να προβλεφθεί η εξέλιξή της.
Αυτό το κίνημα έχει μπροστά του μια κυβέρνηση που δεν θέλει να

υποχωρήσει, που δεν μπορεί να υποχωρήσει. Δεν υπάρχει
αμφιβολία ότι ο Μακρόν κινείται σε μια κλειστή κατάσταση.
Έναντι μιας οικονομικής κρίσης την οποία δεν καταφέρνει να
σταματήσει πόνταρε σε μια ευρωπαϊκή ηγεμονική συμμαχία με τη
Μέρκελ, πάνω σε μια «δικέφαλη» διεύθυνση της διαδικασίας της
ευρωπαϊκής ενοποίησης, σκοπεύοντας να ξεφορτώσει σε αυτή τη
συμμαχία τα κόστη μιας αναδόμησης και μιας οριστικής γαλλικής
εξόδου από την οικονομική «μειονεξία» – δύσκολα συγκρίσιμη με
την ακόμη ζωντανή εθνική και αποικιακή περηφάνια. Όμως αυτή η
υπόθεση διαλύθηκε, όπως και να το κάνουμε έχει πάρα πολύ
εξασθενίσει. Μπαίνουμε σε οικονομική ύφεση;
Ο Μακρόν και οι δικοί του γνωρίζουν ότι είναι πολύ πιθανό.
Σίγουρα γνωρίζουν ότι η Μέρκελ έκλεισε τον κύκλο της και ότι η
αρχική υπόθεση μιας γενικής αναδιάταξης της μορφής-Κράτος στη
Γαλλία αναχαιτίστηκε. Τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα
τους κάνουν όλο και περισσότερο οι τραπεζίτες της βόρειας
Ευρώπης και το κέντρο της ισορροπίας μετατίθεται σε εκείνες
τις περιοχές. Για τον Μακρόν, θα μπορούσαν να υπάρχουν και
υπάρχουν μερικές πιθανότητες εξόδου από το αδιέξοδο στο οποίο
μπήκε. Είναι λύσεις που προτείνονται γύρω από μια αλλαγή
κατεύθυνσης: παραδείγματος χάρη η επανεισαγωγή του ISF (φόρος
αλληλεγγύης επί της περιουσίας) κι άρα η επαναλειτουργία του
προοδευτικού φόρου στους τίτλους εισοδήματος, και η κατάργηση
του CSG (Γενικευμένη Κοινωνική Συνεισφορά) που αφαιρεί
χρηματικά ποσά κι από τα κατώτερα εισοδήματα …για τη βοήθεια
των φτωχών (παραδείγματος χάρη 50 ευρώ σε συντάξεις των 500
ευρώ!) – εκτός φυσικά από την κατάργηση των τωρινών και
μελλοντικών αυξήσεων της τιμής των καυσίμων (ειδικότερα
αναμένονται αυξήσεις όλων των τιμολογίων των δημόσιων
υπηρεσιών – ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο, τηλέφωνο και πιθανόν
των πανεπιστημικών διδάκτρων – από την αρχή του προσεχούς
έτους).
Δεν είναι δυνατότητες που ο Μακρόν μπορεί να πραγματοποιήσει
χωρίς να έρθει σε ρήξη με το μπλοκ εξουσίας που τον
υποστηρίζει. Μπορούν λοιπόν να υπάρξουν δραστικές λύσεις όπως

η εγκαθίδρυση ενός état d’urgence[5] ή η διάλυση της
Εθνοσυνέλευσης. Αρχίζουν να ψιθυρίζονται φωνές προς αυτή την
κατεύθυνση …
Όμως το αδιέξοδο για τη δράση του Μακρόν βρίσκεται αλλού.
Πράγματι, αυτός κατέστρεψε κάθε ενδιάμεσο σώμα, κάθε άμεση
σχέση με τους πολίτες και του είναι πολύ δύσκολο να
αποκαταστήσει οποιαδήποτε σχέση. Θα αρκούσε λοιπόν λίγο, αν
όχι για να σταματήσει το κίνημα με κάποια οπορτουνιστική και
δημαγωγική πρόταση, τουλάχιστον για να μετριάσει την
αγανάκτηση (η οποία δεν είναι υποτιμήσιμη δύναμη): θα αρκούσε,
όπως έχει λεχθεί, να επαναφέρει τον φόρο ενάντια στις μεγάλες
περιουσίες και να ανακτήσει εκείνα τα τέσσερα εκατομμύρια που
παραχωρήθηκαν στα αφεντικά των αφεντικών για να τα
αναδιανείμει, στη θέση

της επιβολής του φόρου των καυσίμων.

Όμως δεν αρμόζει σε εμάς να δίνουμε συμβουλές στον Μακρόν.
Έγκυρες πηγές επιμένουν, όπως λέγαμε, σε έναν νομικό ελιγμό:
état d’urgence για το μπλοκάρισμα των αγώνων, που θα
συνοδεύεται από μια «γενική φορολογική διαβούλευση όλων των
εμπλεκόμενων φορέων». Αναγνωρίζεται λοιπόν ότι μόνο η δύναμη
μπορεί να αναχαιτίσει τους αγώνες, κι ότι μόνο ένα άνοιγμα σε
φορολογικές μεταρρυθμίσεις υπέρ του πλήθους, μπορεί να
αποτρέψει την επανάληψή τους. Όμως είναι ακριβώς αυτή η λύση
που είναι αδύνατη.
Μιλήσαμε ήδη για την έλλειψη κοινωνικής διαμεσολάβησης που
δημιούργησε (και θέλησε) η κυβέρνηση Μακρόν. Σε αυτήν
ανταποκρίνεται, in vitro, σαν σε καθρέφτη, η συμπεριφορά των
«κίτρινων γιλέκων»: κι εκείνοι αρνούνται την εκπροσώπηση και
τη διαμεσολάβηση, τη Δεξιά και την Αριστερά, ως έδαφος πάνω
στο οποίο θα επιτευχθεί μια μεσολάβηση της σύγκρουσης. Το
αποδεικνύουν οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα κόμματα της
αντιπολίτευσης να μπουν σε αυτό το παιχνίδι.
Η Δεξιά, ως γνωστόν, ισχυρίζεται ότι έχει ισχυρή παρουσία σε
αυτό το κίνημα. Όμως αυτό μπορεί να είναι αλήθεια σχετικά με

μερικές εξτρεμιστικές φράξιες, είναι λιγότερο αλήθεια σχετικά
με το μεγάλο κόμμα της Λε Πεν. Και από τα Αριστερά γίνεται
προσπάθεια να προσεγγιστεί το κίνημα, δυστυχώς όμως με τους
παλιούς όρους της εργαλειοποίησης. Και στη Γαλλία είναι
ζωντανή η ηλίθια φαντασία ότι είναι δυνατόν να
“χρησιμοποιηθούν” κινήματα αυτού του είδους, χρησιμοποιώντας
τα στον αγώνα ενάντια σε μια κυβέρνηση της Δεξιάς. Είναι το
ασταμάτητο όνειρο της μεταχείρισης του παπα-Γκαπόν![6] Όμως
αυτό δεν συνέβη ποτέ στην ιστορία του εργατικού κινήματος, ή
μάλλον, όταν συνέβη, ήταν επειδή η μάχιμη οργάνωση της
εργατικής τάξης είχε περιβάλλει το αυθόρμητο και το είχε
μεταμορφώσει σε οργάνωση. Είναι μήπως αυτή η περίπτωση σήμερα;
Όταν είναι μόνο μικρές ομάδες της Αριστεράς που οργανώνονται
στις μητροπολιτικές συγκρούσεις κι όταν η CGT[7], απολύτως
ξένη προς αυτά τα κινήματα, παθητικά επιμένει σε μια αύξηση
του μισθού;
Τελευταία σκέψη σχετικά με αυτά: σε αυτή την κατάσταση είναι
δυνατή η γέννηση ενός κινήματος όπως των Πέντε Αστέρων; Είναι
δυνατή, είναι μάλλον πιθανό ότι θα γίνονται ήδη προσπάθειες
προς αυτήν την κατεύθυνση – αυτό δεν σημαίνει και ότι θα
πετύχουν. Όμως γι’ αυτό θα έχουμε χρόνο για να μιλήσουμε. Κάθε
λύση είναι δύσκολη εκεί που (όπως στο εργαστήριο-Ιταλία) η
Δεξιά και η Αριστερά έγιναν κομμάτια γύρω από έναν “εξτρεμισμό
του κέντρου” μεταμφιεσμένο με λίγο πολύ τεχνοκρατικούς ή
«φιλανθρωπικούς» όρους.
Άρα λοιπόν; Ας περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί. Αν θα
υπάρξει ένα τέταρτο Σάββατο αγώνων από τα “κίτρινα γιλέκα”.
Είναι όμως ξεκάθαρο ότι ο αναστοχασμός πρέπει να προχωρήσει.
Επιτρέψτε μου μια αφελή ερώτηση: πώς μπορεί ένα πλήθος, το
οποίο αποκτάει τον χαρακτήρα του μέσα σε εξεγερτικά κινήματα,
να αποτρέψει μια δεξιά έκβαση και να μεταμορφωθεί σε τάξη, σε
δύναμη μετασχηματισμού των κοινωνικών σχέσεων; Μια πρώτη
σκέψη: αν δεν μεταμορφωθεί σε οργάνωση, αυτό το κίνημα θα
εξουδετερωθεί από το πολιτικό σύστημα, θα αποδυναμωθεί.

Το ίδιο ισχύει για την αναγωγή του στη Δεξιά ή ακόμη και στην
Αριστερά: είναι μόνο στην ανεξαρτησία του που αυτό το πλήθος
μπορεί να λειτουργήσει. Και λοιπόν μια δεύτερη σκέψη: όταν
λέμε οργάνωση δεν εννοούμε κομματική οργάνωση – σαν μόνο το
κομματικό Κράτος να μπορούσε να δώσει οργάνωση στο πλήθος. Ένα
αυτόνομο πλήθος μπορεί να λειτουργήσει ως αντί-εξουσία άρα
δηλαδή ως ισχυρή και μακράς διάρκειας προοπτική με στόχο να
εξαναγκάζει την “κυβέρνηση του κεφαλαίου” ώστε να παραχωρεί
νέους χώρους και νέους πόρους για την κοινωνική ευημερία. Η
οργανωτική δομή που προβλέπεται από τον δημοκρατικόαμερικανικό “καταστατικό χάρτη των κομμάτων”, δύσκολα τώρα πια
αντιστέκεται στην ενσωμάτωσή της στις νεοφιλελεύθερες
πολιτικές. Κι αν, από την άλλη, δεν υπάρχει πια η δυνατότητα
να οδηγηθεί το πλήθος στην εξουσία, υπάρχει παρ΄όλα αυτά η
δυνατότητα να κρατηθεί συστηματικά ανοικτό ένα εξεγερτικό
κίνημα.
Κάποτε αυτή η κατάσταση ονομαζόταν “δυαδική εξουσία”: εξουσία
εναντίον εξουσίας. Τα γαλλικά γεγονότα δείχνουν ένα μόνο
πράγμα: ότι δεν είναι πια δυνατό το κλείσιμο αυτής της σχέσης,
ότι η κατάσταση της “δυαδικής εξουσίας” θα σταθεί όρθια, θα
είναι για μακρύ χρονικό διάστημα παρούσα κατά ρητό, σαφή
τρόπο, όπως συμβαίνει σήμερα, ή με υπολανθάνοντα τρόπο. Η
δράση λοιπόν των αγωνιστών θα πρέπει να επικεντρωθεί στην
κατασκευή νέων μορφών αλληλεγγύης γύρω από νέα αντικείμενα που
θα τροφοδοτούν την “αντί – εξουσία”. Έτσι μόνο μπορεί το
πλήθος να γίνει τάξη.
Προϊστορία
Τι συμβαίνει στη Γαλλία; Υπάρχει μια εξέγερση ενός παράξενου
λαού ο οποίος σε ένα πρώτο Σάββατο (17 Νοεμβρίου) μπλόκαρε τις
διασταυρώσεις και τους κόμβους της γαλλικής διοικητικής
περιφέρειας, τις εισόδους των αυτοκινητοδρόμων, και η οποία
εμφανίζεται το δεύτερο Σάββατο (24 Νοεμβρίου), αρκετά
μαχητική, στα παρισινά Ηλύσια Πεδία, στήνοντας οδοφράγματα
και ζητώντας να συναντήσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε ένα
τρίτο Σάββατο (1 Δεκεμβρίου) οι διαδηλωτές επιτίθενται στις

πλούσιες συνοικίες της μητρόπολης, συγκρουόμενοι με μανία με
την αστυνομία, αδειάζοντας μπουτίκ και ρεστοράν …Είναι κάτι
σοβαρό; Από πού έρχεται; Γιατί ο Μακρόν δεν καταφέρνει να
κλείσει αυτό το ζήτημα το οποίο εξαπλώνεται όλο και
περισσότερο από Σάββατο σε Σάββατο; Θα υπάρξει ένα τέταρτο
Σάββατο;
Τα «κίτρινα γιλέκα» ξεκίνησαν απαντώντας με ένα εκατομμύριο
υπογραφές σε ένα
κάλεσμα για δραστηριοποίηση ενάντια στην
αύξηση της τιμής των καυσίμων, που προβλήθηκε μέσω των
κοινωνικών δικτύων. Στο εκατομμύριο των υπογραφών ακολούθησαν
250.000 άτομα τα οποία φόρεσαν τα κίτρινα γιλέκα, το πρώτο
Σάββατο του αγώνα.
Πρόκειται περί ενός πλήθους εν κινήσει: είναι υποκείμενα που
συνδέονται οριζόντια, προέρχονται κυρίως από τους λιγότερο
εκσυγχρονισμένους τομείς της χώρας, από τις περιαστικές ζώνες
ή από το ευρύ γεωγραφικό (και οικονομικά περιφερειακό) κέντρο
της Γαλλίας. Πρόκειται για την εκπτωχευμένη μεσαία τάξη, η
οποία συνδέεται με παραδοσιακές παραγωγικές οργανώσεις,
προσφάτως
δυναμιτισμένες
από
τις
νεοφιλελεύθερες
μεταρρυθμίσεις και οι οποίες λοιπόν είναι λιγότερο ικανές να
παράγουν αξία όπως εκείνες των αστικών υπηρεσιών ή της
“γνωσιακής” παραγωγής.
Έχει λεχθεί ότι η κινητοποίηση ξεκίνησε από τη διεκδίκηση
μείωσης της τιμής των καυσίμων που επέβαλε προσφάτως ο Μακρόν
και υποκριτικά συνδέθηκε με την αναγκαία κατανάλωση για να
αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή. Εκείνη η διεκδίκηση αμέσως
διευρύνθηκε στην απαίτηση μιας γενικότερης μείωσης των φόρων
που αφορούν την εργασία και την κυκλοφορία, στην απαίτηση της
αύξησης της αγοραστικής δύναμης απέναντι στην αύξηση του
κόστους της ζωής, σε μια διαμαρτυρία ενάντια στην φορολογική
αδικία και ειδικότερα ενάντια στον περιορισμό εκ μέρους του
Μακρόν της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου. “Μακρόν τραπεζίτη,
Μακρόν παραιτήσου”.
Εκπτωχευμένη μεσαία τάξη, άρα, περιφερειακή σε σχέση με την

μητρόπολη, που ζει στην κεντρική Γαλλία, στους μεγάλους της
χώρους και τις μικρές πόλεις. Κόσμος που αφήνει στο Κράτος τα
δύο τρίτα του μισθού, ανάμεσα στο δάνειο για το σπίτι, τους
άμεσους φόρους, τα έξοδα στις δημόσιες υπηρεσίες και … την
τιμή των καυσίμων. Γιατί το αυτοκίνητο είναι το βασικό μέσο
εργασίας για να πάει κάποιος στη δουλειά, σε μια περιοχή όπου
τα δημόσια μέσα επικοινωνίας είναι ανεπαρκή ή για να εργαστεί
κανείς σε υπηρεσίες υψηλής κινητικότητας (τεχνίτες, νοσοκόμοι,
εργαζόμενοι στις μεταφορές κλπ).
Η κυβέρνηση όχι μόνο σου βάζει φόρους στο “μέσο της δουλειάς”
αλλά σε καθιστά όμηρο λέγοντάς μας ότι πρόκειται για την
πληρωμή ενός κοινωνικού χρέους: την προστασία της ζωής έναντι
της οικολογικής αλλαγής. Η απάντηση: “ο Μακρόν μας μιλάει για
το τέλος του κόσμου, το δικό μας πρόβλημα είναι το τέλος του
μήνα”. Θα αρκέσει το πάγωμα των φορολογικών μέτρων, ανάμεσα
στα οποία είναι ο φόρος στα καύσιμα, που αναγγέλθηκε αυτό το
απόγευμα από τον πρωθυπουργό Édouard Philippe να σβήσει αυτό
το αναμμένο φιτίλι και να σταματήσει τη φωτιά;
Είναι ενδιαφέρον να αναλύσουμε το κίνημα…Ένα κίνημα λοιπόν
“χωρίς κεφαλή” (το λένε οι αντίπαλοι), δηλαδή χωρίς
διευθύνοντες, το οποίο δηλώνει “ούτε της Δεξιάς ούτε της
Αριστεράς” που βρίσκεται σε πόλεμο με την πολιτική
αντιπροσώπευση την οποία θεωρεί διεαυτήν διεφθαρμένη, και
κυρίως αυτοπροσδιορίζεται ως “αντι-Μακρόν”. Περίεργη
μεταστροφή μεγάλων λαϊκών στρωμάτων τα οποία, μέσα σε λίγο
χρονικό διάστημα, πέρασαν από τη λαϊκιστική και κεντρώα εκλογή
του Μακρόν (η οποία κατάφερε να αδειάσει τα κόμματα και τις
αντίθετες ιδεολογίες) σε συμμετρική διαμαρτυρία απέναντί του –
φαινόμενο “καθρέφτης” του λαϊκισμού.
Δεξιές διεισδύσεις; Είναι πιθανό. Πρέπει πάντα να θυμόμαστε
ότι ανάλογα κινήματα στη Γαλλία είχαν τη δική τους άνοιξη στη
Δεξιά, όπως παραδείγματος χάρη ο πουζαντισμός στη δεκαετία του
’50. Δεν πρέπει όμως να υπερβάλλουμε – αν και είναι βέβαιο ότι
εξτρεμιστικές ομάδες της Δεξιάς κινούνται με ευχέρεια στις
διαδηλώσεις. Επαφές με την Αριστερά; Όχι σαφείς μέχρι στιγμής…

Παρ’όλα αυτά, δεν φαίνεται, αυτή τη στιγμή, ικανή καμία
αριστερή πρωτοβουλία να συνδεθεί και/ή να διευθύνει το κίνημα.
Είναι ανώφελο να επαναλάβουμε ότι στη Γαλλία το κίνημα ενάντια
στους φόρους είχε πάντα περισσότερο δεξιά παρά αριστερά
χαρακτηριστικά: δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Είναι περισσότερο
ότι το γενικό ras-le-bol[8] που εκδηλώθηκε από αυτό το κίνημα
κι από την εν δυνάμει σύγκλιση των αγώνων – ενάντια στους
φόρους, αλλά και γύρω από την νοσοκομειακή πρόνοια, στο ζήτημα
των συντάξεων: όλα ανοιχτά προβλήματα – που αρχίζει να
σχηματίζεται, συνταράσσει τη χώρα από τα κάτω προς τα πάνω
(ανάμεσα στο 60 και το 80% του πληθυσμού είναι ευνοϊκό
απέναντι στα «κίτρινα γιλέκα»).
Ας έχουμε κατά νου ότι η σύγκλιση των αγώνων ήταν πλατύ αίτημα
το οποίο προσπάθησαν να πετύχουν τα συνδικάτα στις δύο μακρές
περιόδους αγώνα, πρώτα σχετικά με τον Loi Travail και κατόπιν
γύρω από το ζήτημα των σιδηροδρομικών. Δεν επιτεύχθηκε. Θα
γίνει τώρα από τη Δεξιά; Δεν πιστεύω ότι αυτό είναι τώρα το
πρόβλημα. Η απάντηση θα αρχίσει να φαίνεται μετά το “τέταρτο
Σάββατο”.

Σημειώσεις:
[1] [ΣτΜ]: Αγροτικές εξεγέρσεις
[2] [ΣτΜ]: Νόμος για τα εργασιακά
[3] [ΣτΜ]: Μακρόν, παραιτήσου!
[4] [ΣτΜ]: Γαλλικά προάστια
[5] [ΣτΜ]: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης
[6] [ΣτΜ]: Ιερέας της Ορθόδοξης εκκλησίας στην τσαρική Ρωσία
των αρχών του 20 ο υ αιώνα ο οποίος υπήρξε λαοφιλής και
αντιφατικός ηγέτης του εργατικού κινήματος (είχε ιδρύσει την

«Οργάνωση των ρώσων εργοστασιακών εργατών της Πετρούπολης»)
του οποίου η δράση συνέβαλε, άθελά του, στην επανάσταση του
1905. Αποδείχτηκε ότι είχε σχέσεις με την τσαρική μυστική
αστυνομία Οχράνα και εκτελέστηκε από σοσιαλεπαναστάτες.
[7] [ΣτΜ]: Γαλλική Συνομοσπονδία Εργασίας
[8] [ΣτΜ]: Ως εδώ και μη παρέκει

Πηγή: L’INSURREZIONE FRANCESE
Μετάφραση: Νίκος Χριστόπουλος

Η Ηγεμονοποίηση του Πλήθους
Αντόνιο Νέγκρι και Μάικλ Χαρντ
Μετάφραση: Σοφία Παπαγιαννάκη
«Οι άνθρωποι έχουν μόνο τον βαθμό ελευθερίας που το θράσος
τους κερδίζει από τον φόβο»
Σταντάλ, Η Ζωή του Ναπολέοντα
«Power to the peaceful»
Μικαέλ Φτάντι, Bomb the World
Ο πόλεμος, η δυστυχία, η μιζέρια και η εκμετάλλευση
χαρακτηρίζουν όλο και περισσότερο τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο.
Υπάρχουν τόσοι λόγοι να αναζητάς καταφύγιο σε ένα βασίλειο
«εκτός», ένα μέρος χωρίς την πειθαρχία και τον έλεγχο της
σημερινής αναδυόμενης Αυτοκρατορίας ή ακόμη κάποιες
υπερβατικές ή υπερφυσικές αρχές και αξίες που μπορούν να
καθοδηγήσουν τις ζωές μας και στις οποίες να βασίζεται η

πολιτική μας δράση. Μια πρώτη συνέπεια της παγκοσμιοποίησης,
όμως, είναι η δημιουργία ενός κοινού κόσμου, ενός κόσμου, που
καλώς ή κακώς, όλοι μοιραζόμαστε, ένας κόσμος όπου δεν υπάρχει
«εκτός». Μαζί με τους μηδενιστές, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι,
παρά το πόσο έξοχα και με δριμύτητα του ασκούμε κριτική,
είμαστε προορισμένοι να μένουμε σε αυτόν τον κόσμο, όχι μόνο
υποκείμενοι στις δυνάμεις της κυριαρχίας του αλλά και
μολυσμένοι από τη διαφθορά του. Εγκαταλείψτε όλα τα όνειρα για
πολιτική καθαρότητα και «υψηλές αξίες» που θα μας επέτρεπαν να
μείνουμε απέξω! Μια τέτοια μηδενιστική αναγνώριση, όμως,
πρέπει να είναι μόνο το εργαλείο, ένα σημείο περάσματος προς
την αναζήτηση ενός εναλλακτικού σχεδίου.
Σε αυτό το βιβλίο διατυπώνουμε ένα ηθικό σχέδιο, μία ηθική
της δημοκρατικής πολιτικής δράσης εντός και ενάντια στην
Αυτοκρατορία. Ερευνούμε τι είναι τα κινήματα και οι πρακτικές
του πλήθους και τι μπορούν να γίνουν, έτσι ώστε να
ανακαλύψουμε τις κοινωνικές σχέσεις και τις θεσμικές μορφές
μιας πιθανής παγκόσμιας δημοκρατίας. Η «ηγεμονοποίηση» είναι η
διαδικασία του πλήθους που μαθαίνει την τέχνη της αυτοκυβέρνησης και επινοεί
οργάνωσης με διάρκεια.

δημοκρατικές

μορφές

κοινωνικής

Μια δημοκρατία του πλήθους είναι νοητή και δυνατή μόνο
επειδή όλοι μοιραζόμαστε και συμμετέχουμε στα κοινά. Με τον
όρο «κοινά» εννοούμε, πρώτα από όλα, τον κοινό πλούτο του
υλικού κόσμου –τον αέρα, το νερό, τους καρπούς της γης και όλη
τη γενναιοδωρία της φύσης– τα οποία στα κλασικά ευρωπαϊκά
πολιτικά κείμενα συχνά φέρονται να είναι η κληρονομιά της
ανθρωπότητας στο σύνολό της που πρέπει να μοιράζεται σε όλους.
Θεωρούμε επίσης κοινά και πιο σημαντικά αυτά τα αποτελέσματα
της κοινωνικής παραγωγής που είναι αναγκαία για την κοινωνική
αλληλεπίδραση και την περαιτέρω παραγωγή, όπως γνώσεις,
γλώσσες, κώδικες, πληροφορία, επιρροές και ούτω καθεξής. Αυτή
η αντίληψη για τα κοινά δεν τοποθετεί την ανθρωπότητα χωριστά
από τη φύση, ούτε ως αυτή που την εκμεταλλεύεται ούτε ως
θεματοφύλακά της, αλλά εστιάζει περισσότερο στις πρακτικές της

αλληλεπίδρασης, της φροντίδας και της συγκατοίκησης σε έναν
κοινό κόσμο, προάγοντας τις ευεργετικές και περιορίζοντας τις
επιβλαβείς μορφές των κοινών. Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης,
τα ζητήματα της διατήρησης, της παραγωγής και της διανομής των
κοινών με αυτές τις έννοιες και εντός των οικολογικών και
κοινωνικο-οικονομικών πλαισίων γίνονται όλο και πιο κεντρικά.
Ωστόσο, με τις παρωπίδες των σύγχρονων κυρίαρχων ιδεολογιών
είναι δύσκολο να δούμε τα κοινά, παρόλο που είναι παντού
τριγύρω μας. Τις τελευταίες δεκαετίες, νεοφιλελεύθερες
κυβερνητικές πολιτικές ανά τον κόσμο επιδιώκουν να
ιδιωτικοποιήσουν τα κοινά, μετατρέποντας προϊόντα του
πολιτισμού –για παράδειγμα, την πληροφορία, τις ιδέες και
ακόμη είδη ζώων και φυτών– σε ιδιωτική περιουσία.
Υποστηρίζουμε, από κοινού με πολλούς άλλους, ότι τέτοιες
ιδιωτικοποιήσεις πρέπει να συναντήσουν αντίσταση. Η
καθιερωμένη οπτική, όμως, θεωρεί ότι η μόνη εναλλακτική στο
ιδιωτικό είναι το κρατικό, αυτό που διοικείται κι ελέγχεται
από το κράτος και άλλες κυβερνητικές αρχές, σαν τα κοινά να
ήταν άσχετα ή εξαλειμμένα. Είναι αλήθεια, βέβαια, ότι μέσω
μιας χρόνιας διαδικασίας περιφράξεων η επιφάνεια της γης έχει
σχεδόν πλήρως διαιρεθεί μεταξύ κρατικής και ιδιωτικής
ιδιοκτησίας με αποτέλεσμα συστήματα κοινοκτημοσύνης της γης,
όπως αυτά των αυτοχθόνων πολιτισμών της Αμερικής και της
Ευρώπης του Μεσαίωνα, να έχουν καταστραφεί. Παρόλα αυτά, τόσα
πολλά στον κόσμο μας παραμένουν κοινά, ανοιχτά προσβάσιμα από
όλους και ανεπτυγμένα χάρη στην ενεργή συμμετοχή.
Η γλώσσα, για παράδειγμα, όπως τα συναισθήματα και οι
χειρονομίες, είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους κοινά, και
πράγματι αν η γλώσσα γινόταν ιδιωτική ή κρατική –δηλαδή αν
μεγάλα τμήματα λέξεων, φράσεων ή μέρη του λόγου υπόκεινταν σε
ιδιωτική ιδιοκτησία ή σε κρατικό έλεγχο– η γλώσσα θα έχανε τη
δύναμη της έκφρασης, της δημιουργικότητας και της
επικοινωνίας. Αυτό το παράδειγμα δεν έχει σκοπό να καθησυχάσει
τους αναγνώστες, λέγοντας ότι οι κρίσεις που δημιουργούνται
από τον ιδιωτικό και τον κρατικό έλεγχο δεν είναι τόσο κακές

όσο φαίνονται, αλλά περισσότερο να τους βοηθήσει να αρχίσουν
να επαναθεωρούν την οπτική τους, αναγνωρίζοντας τα κοινά που
υπάρχουν και τι μπορούν αυτά να κάνουν. Αυτό είναι το πρώτο
βήμα στην προσπάθεια να κερδίσουμε πίσω και να επεκτείνουμε τα
κοινά και τη δύναμή τους.
Η φαινομενικά μοναδική εναλλακτική μεταξύ του ιδιωτικού και
του κρατικού αντιστοιχεί σε μια εξίσου ολέθρια πολιτική
εναλλακτική μεταξύ καπιταλισμού και σοσιαλισμού. Συχνά
θεωρείται ότι η μόνη θεραπεία από τα κακά της καπιταλιστικής
κοινωνίας είναι η κρατική ρύθμιση και η κεϋνσιανή και/ή
σοσιαλιστική οικονομική διαχείριση και αντίστροφα, οι
ασθένειες του σοσιαλισμού υποτίθεται ότι γιατρεύονται μόνο από
την ατομική ιδιοκτησία και τον καπιταλιστικό έλεγχο. Ο
σοσιαλισμός και ο καπιταλισμός, όμως, παρότι έχουν αναμειχθεί
μεταξύ τους κάποιες φορές και κάποιες άλλες έτυχαν πικρών
συγκρούσεων, είναι και τα δυο καθεστώτα που βασίζονται στην
ιδιοκτησία και αποκλείουν τα κοινά.
Η πολιτική πρόταση θέσμισης των κοινών, που αναπτύσσουμε σε
αυτό το βιβλίο, περικόπτει διαγώνια αυτές τις λανθασμένες
εναλλακτικές –ούτε ιδιωτικό ούτε κρατικό, ούτε καπιταλιστής
ούτε σοσιαλιστής– και ανοίγει νέους ορίζοντες στην πολιτική.
Οι σύγχρονες μορφές καπιταλιστικής παραγωγής και συσσώρευσης,
στην πραγματικότητα, παρά τη συνεχή τους τάση προς
ιδιωτικοποίηση των πόρων και του πλούτου, παραδόξως καθιστούν
δυνατές και επιπλέον απαιτούν επέκταση των κοινών. Το
κεφάλαιο, φυσικά, δεν είναι καθαρή μορφή κυριαρχίας, αλλά
κοινωνική σχέση, και βασίζεται για την επιβίωση και την
ανάπτυξή του στις παραγωγικές υποκειμενικότητες που βρίσκονται
εντός του αλλά είναι ανταγωνιστικές. Μέσω των διαδικασιών της
παγκοσμιοποίησης, το κεφάλαιο όχι μόνο συγκεντρώνει όλη τη γη
υπό την εξουσία του αλλά επίσης δημιουργεί, επενδύει και
εκμεταλλεύεται την κοινωνική ζωή στο σύνολό της, ρυθμίζοντας
τη ζωή σύμφωνα με τις ιεραρχίες της οικονομικής αξίας. Στις
καινούριες κυρίαρχες μορφές παραγωγής που εμπλέκουν

πληροφορία, κώδικες, γνώση, εικόνες και συναισθήματα, για
παράδειγμα, οι παραγωγοί αξιώνουν έναν υψηλό βαθμό ελευθερίας
καθώς επίσης και ανοιχτή πρόσβαση στα κοινά, ιδιαίτερα στις
κοινωνικές μορφές τους, όπως τα δίκτυα επικοινωνίας, οι
τράπεζες πληροφοριών, και τα πολιτιστικά δίκτυα. Η καινοτομία
στις τεχνολογίες του διαδικτύου, για παράδειγμα, εξαρτάται
άμεσα από την πρόσβαση στις κοινές πηγές κώδικα και
πληροφορίας καθώς και στη δυνατότητα διασύνδεσης και
αλληλεπίδρασης με τους άλλους σε δίκτυα που δεν υπόκεινται σε
περιορισμούς. Και πιο γενικά, όλες οι μορφές παραγωγής σε
αποκεντρωμένα δίκτυα, είτε οι τεχνολογίες πληροφορικής
εμπλέκονται είτε όχι, απαιτούν ελευθερία και πρόσβαση στα
κοινά.
Επιπλέον,
το
περιεχόμενο
του
τι
παράγεται –συμπεριλαμβανομένων των ιδεών, εικόνων και
επιρροών– αναπαράγεται εύκολα και επομένως τείνει να γίνει
κοινό, αντιστεκόμενο σθεναρά σε κάθε νομική και οικονομική
προσπάθεια για ιδιωτικοποίησή του ή διαχειρισή του υπό κρατικό
έλεγχο. Η μετάβαση έχει ήδη ξεκινήσει: η σύγχρονη
καπιταλιστική παραγωγή για να αντεπεξέλθει στις ανάγκες της
ανοίγει τη δυνατότητα και θέτει τις βάσεις για ένα κοινωνικό
και οικονομικό σύστημα που έχει τις ρίζες του στα κοινά.
Το επίκεντρο της βιοπολιτικής παραγωγής, που βλέπουμε να
οπισθοχωρεί σε έναν υψηλότερο βαθμό αφαίρεσης, δεν είναι
η παραγωγή αντικειμένων για τα υποκείμενα, όπως θεωρείται
συχνά η παραγωγή προϊόντων, αλλά η παραγωγή της ίδιας της
υποκειμενικότητας. Αυτό είναι το πεδίο από το οποίο πρέπει να
ξεκινήσει το ηθικό και πολιτικό μας πλάνο. Αλλά πώς μπορεί να
στεριώσει μία δεοντολογική παραγωγή στο κινούμενο έδαφος της
παραγωγής υποκειμενικότητας που συνεχώς μεταμορφώνει
καθιερωμένες αξίες και υποκείμενα; Ο Gilles Deleuze,
συλλογιζόμενος πάνω στην ιδέα του Michel Foucault για το
dispositif (οι υλικοί, κοινωνικοί, συναισθηματικοί και
γνωστικοί
μηχανισμοί
ή
εργαλεία
της
παραγωγής
υποκειμενικότητας), ισχυρίζεται: «Ανήκουμε στα dispositifs και
δρούμε εντός τους». Αν δρούμε εντός τους, όμως, ο ηθικός
ορίζοντας πρέπει να αναπροσανατολισθεί από το ταυτοτικό στο

γίγνεσθαι. Το ζήτημα «δεν είναι τι είμαστε αλλά τι είμαστε στη
διαδικασία του να γίνουμε – αυτό είναι το Άλλο, το να γίνουμε
άλλοι». Μια σημαντική σκηνή πολιτικής δράσης σήμερα, ιδωμένη
από αυτή την πλεονεκτική οπτική, εμπεριέχει τον αγώνα ενάντια
στον έλεγχο ή την αυτονομία της παραγωγής υποκειμενικότητας.
Το πλήθος δημιουργείται συνθέτοντας στον κοινό τόπο τις
μοναδικές υποκειμενικότητες που προκύπτουν από αυτή τη
διαδικασία.
Συχνά ανακαλύπτουμε ότι το λεξιλόγιο πολιτικών όρων που
χρησιμοποιούμε είναι ανεπαρκές για να αποδώσει τις νέες
συνθήκες και δυνατότητες του σύγχρονου κόσμου. Μερικές φορές
εφευρίσκουμε νέους όρους για να ανταποκριθούμε σε αυτή την
πρόκληση, αλλά πιο συχνά ψάχνουμε να αναβιώσουμε και να
αναζωογονήσουμε παλιές πολιτικές έννοιες που δεν
χρησιμοποιούνται πλέον, επειδή φέρουν ισχυρό ιστορικό υπόβαθρο
και επειδή διαρρηγνύουν τις συμβατικές αντιλήψεις για τον
υπάρχοντα κόσμο και τον θέτουν υπό νέα οπτική. Δύο τέτοιες
έννοιες που παίζουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο σε αυτό το βιβλίο
είναι η φτώχεια και ο έρωτας. Οι φτωχοί ήταν μια διαδεδομένη
πολιτική έννοια στην Ευρώπη, τουλάχιστον από τον Μεσαίωνα έως
τον δέκατο έβδομο αιώνα, αλλά παρότι θα προσπαθήσουμε αρκετά
να μάθουμε κάτι από αυτές τις ιστορίες, ενδιαφερόμαστε
περισσότερο για το τι έχουν γίνει οι φτωχοί σήμερα. Το να
σκεφτόμαστε με όρους φτώχειας έχει το υγιές αποτέλεσμα, πρώτα
από όλα, της αμφισβήτησης των παραδοσιακών ταξικών
προσδιορισμών και μας αναγκάζει να διερευνήσουμε με φρέσκια
ματιά πώς η ταξική σύνθεση έχει αλλάξει, βλέποντας το μεγάλο
εύρος των παραγωγικών δραστηριοτήτων των ανθρώπων μέσα και έξω
από τις μισθολογικές σχέσεις. Επίσης, βλέποντάς το με αυτόν
τον τρόπο, ο φτωχός ορίζεται όχι με βάση την έλλειψη αλλά με
βάση τη δυνατότητα. Οι φτωχοί, οι μετανάστες και οι
“πρεκάριοι” εργαζόμενοι (αυτοί που δεν έχουν σταθερή εργασία)
συχνά
εκλαμβάνονται
ως
αποκλεισμένοι,
αλλά
στην
πραγματικότητα, αν και υποδεέστεροι, είναι εντελώς ενταγμένοι
στους παγκόσμιους ρυθμούς της βιοπολιτικής παραγωγής. Τα
χρηματοοικονομικά στατιστικά μπορούν να συλλάβουν την

κατάσταση της φτώχειας με αρνητικούς όρους αλλά όχι τις
μορφές της ζωής, των γλωσσών, των κινημάτων ή των δυνατοτήτων
καινοτομίας που δημιουργούν. Η δική μας πρόκληση θα είναι να
βρούμε τρόπους να μεταφράσουμε την παραγωγικότητα και τη
δυνατότητα των φτωχών σε δύναμη.
Ο Walter Benjamin, με τη χαρακτηριστική του κομψότητα και
ευφυΐα, αντιλαμβάνεται την αλλαγή της έννοιας της φτώχειας ήδη
από τη δεκαετία του 1930. Εντοπίζει τη μετατόπιση, με έναν
μηδενιστικό τρόπο, μέσω της εμπειρίας αυτών που έγιναν
μάρτυρες της καταστροφής, πιο συγκεκριμένα της καταστροφής που
προκλήθηκε από τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο, που έφερε όλους σε μια
κοινή κατάσταση. Ο Benjamin βλέπει την προοπτική μιας νέας,
θετικής μορφής βαρβαρότητας, γεννημένη από τα ερείπια του
παρελθόντος. «Σε τι βοηθάει η φτώχεια της εμπειρίας τον
βάρβαρο; Τον αναγκάζει να ξεκινήσει από το μηδέν, να κάνει μια
νέα αρχή, να ξεκινήσει με λίγα και να χτίσει τα περαιτέρω». Η
«βάρβαρη» παραγωγικότητα
έναν κοινό κόσμο.

των

φτωχών

ξεκινά

να

φτιάχνει

Ο έρωτας παρέχει έναν άλλο δρόμο για να διερευνήσουμε τη
δύναμη και την παραγωγικότητα των κοινών. Ο έρωτας είναι το
μέσο για να ξεφύγουμε από τη μοναξιά του ατομικισμού αλλά όχι
όπως η σύγχρονη ιδεολογία μας υποδεικνύει, για να απομονωθούμε
ξανά στην ιδιωτική ζωή του ζευγαριού ή της οικογένειας. Για να
φτάσουμε σε έναν πολιτικό ορισμό του έρωτα που τον αναγνωρίζει
ως κεντρικό στην παραγωγή των κοινών αγαθών και στην παραγωγή
της κοινωνικής ζωής, πρέπει να δραπετεύσουμε από τις
περισσότερες σύγχρονες ερμηνείες του όρου, επαναφέροντας και
δουλεύοντας με κάποιες παλιότερες. Ο Σωκράτης, για παράδειγμα,
αναφέρει στο Συμπόσιο ότι, σύμφωνα με την Διοτίμα, τη «δασκάλα
του στον έρωτα», ο έρωτας γεννήθηκε από την πενία και την
εφευρετικότητα. Καθώς προσπαθεί να επεξεργαστεί το τι του
δίδαξε, ισχυρίζεται ότι ο έρωτας ρέπει φυσικά προς το ιδανικό
του να πετύχει την ομορφιά και τον πλούτο κι έτσι ικανοποιεί
την επιθυμία. Οι Γαλλίδες και Ιταλίδες φεμινίστριες
υποστηρίζουν, ωστόσο, ότι ο Πλάτωνας παρουσιάζει τελείως λάθος

την Διοτίμα. Μας οδηγεί όχι προς την «μετουσίωση» της φτώχειας
και της επιθυμίας στην πληρότητα της ομορφιάς και του πλούτου,
αλλά προς τη δύναμη να ορίζεσαι από τις διαφορές. Η αντίληψη
της Διοτίμας για τον έρωτα μας δίνει έναν νέο ορισμό του
πλούτου, που επεκτείνει την αντίληψή μας για τα κοινά και
τείνει προς μια διαδικασία απελευθέρωσης.
Καθώς η φτώχεια και ο έρωτας μπορούν να φανούν πολύ αδύναμα
ώστε να καθαιρέσουν τις υπάρχουσες κυρίαρχες δυνάμεις και να
αναπτύξουν ένα πλάνο για τα κοινά, θα χρειαστεί να δώσουμε
έμφαση στο στοιχείο της ισχύος που τα ζωντανεύει. Αυτό είναι
εν μέρει μία πνευματική δύναμη. Ο Immanuel Kant, για
παράδειγμα, νοεί τον Διαφωτισμό ως μία δύναμη που μπορεί να
διώξει μακριά τους «φανατισμούς» που έχουν σαν αποτέλεσμα τον
θάνατο της φιλοσοφίας και που, επιπλέον, μπορεί να
υπερνικήσει κάθε αστυνόμευση της σκέψης. Ο Jacques Derrida
ακολουθώντας τον “διαφωτισμένο” Kant, τοποθετεί τη λογική πίσω
στη δύναμη της αμφιβολίας και αναγνωρίζει το επαναστατικό
πάθος της λογικής καθώς αναδύεται από τα περιθώρια της
ιστορίας. Και εμείς, επίσης, πιστεύουμε ότι απαιτείται αυτή η
πνευματική δύναμη για να ξεπεραστεί ο δογματισμός και ο
μηδενισμός, αλλά επιμένουμε στην ανάγκη να συμπληρωθεί με
φυσική δύναμη και πολιτική δράση. Ο έρωτας χρειάζεται δύναμη
για να κατακτήσει τις κυρίαρχες δυνάμεις και να διαλύσει τους
διεφθαρμένους θεσμούς τους πριν μπορέσει να φτιάξει έναν
καινούριο κόσμο κοινού πλούτου.
*Το παρόν κείμενο αποτελεί πρόλογο απ΄το βιβλίο των Michael
Hardt & Antonio Negri, Commonwealth, The Belknap Press of
Harvard University Press, 2009.
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Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ μυθοπλασίας με θέμα την
οικονομική κρίση. Παρουσιάζει το κέντρο της Αθήνας δέκα χρόνια
μετά το τέλος της κρίσης. Στόχος δεν είναι η πρόβλεψη του
μέλλοντος αλλά η προβολή μιας πραγματικότητας σε ένα αστικό
κέντρο που διαρκώς μεταλλάσσεται.
Το ντοκιμαντέρ δημιουργήθηκε στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας
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