
  

  Μνήμων

   Τόμ. 11 (1987)

  

 

  

  Η ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ TOΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ   

  doi: 10.12681/mnimon.608 

 

  

  

   

Βιβλιογραφική αναφορά:
  
ΛΙΑΚΟΣ Α. (1987). Η ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
TOΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ. Μνήμων, 11, 247–254. https://doi.org/10.12681/mnimon.608

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

https://epublishing.ekt.gr  |  e-Εκδότης: EKT  |  Πρόσβαση: 22/05/2023 19:29:15



Η ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ TOT ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

Πριν άπα τα ερευνητικά καί μεθοδολογικά προβλήματα της ιστορίας 

του εργατικού κινήματος* καί σε άμεση συνάρτηση μ' αυτά υπάρχουν τα 

πολιτικά προβλήματα. Συγκεκριμένα: Το πρόβλημα της σχέσης της Ιστο

ρίας του εργατικού κινήματος με το 'ίδιο το εργατικό κίνημα στην παρούσα 

φάση της ανάπτυξης του, δηλαδή με τήν πολιτική του. Θα ήταν περιττό, 'ίσως, 

να πώ δτι το ζήτημα αυτό εντάσσεται στο ευρύτερο πλέγμα των σχέσεων 

της ιστορίας με τήν πολιτική. Ά π ' το πλέγμα αυτό θα αναφερθώ με συντομία 

σε δύο μόνο δεσμούς και θα σταθώ περισσότερο σ' έναν τρίτο. 

Ό πρώτος: ή Ιστορία του εργατικού κινήματος ως κριτικός στοχασμός 

πάνω στο παρελθόν του καί ως διάσωση της συλλογικής του μνήμης. "Αν 

λογαριάσουμε, οχι μόνο τήν ιδεολογική χρήση της Ιστορίας του εργατικού κινή

ματος άλλα επίσης τις διαστρεβλώσεις, τίς παραμορφώσεις, τις αποσιωπήσεις 

καί τους ακρωτηριασμούς πού υφίσταται αυτή ή συλλογική μνήμη τόσο άπό 

τους ιδεολογικούς μηχανισμούς τών κυρίαρχων τάξεων Οσο καί άπο τις κομ

ματικές γραφειοκρατίες, τότε γίνεται προφανής νομίζω ένας άπο τους βασι

κούς σκοπούς της ιστορίας του εργατικού κινήματος. Έ διαφάνεια του σκο

πού όμως εξαρτάται κατευθείαν άπο τήν πολιτική μας θέση καί εγρήγορση. 

Ό δεύτερος δεσμός ιστορίας καί πολιτικής του εργατικού κινήματος είναι 

ή λειτουργία της πρώτης να διατηρήσει καί να μεταδώσει τη συλλογική μνήμη 

καί τήν παράδοση του εργατικού κινήματος ως δημιουργικού στοιχείου της 

ταξικής συνείδησης, συνοχής της ομάδας καί παράγοντα συνέχειας. 'Υπάρ

χουν φυσικά οι επικές ωραιοποιήσεις του παρελθόντος πού παράγουν τήν 

ιστορία του άπό τήν ιδεολογία του παρόντος. Ό λόγος όμως δεν είναι γι' αυτές, 

άλλα για προσπάθειες, δπως για παράδειγμα του περιοδικού History Work

shop Journal στην Αγγλία, πού ερευνούν τήν εργατική εμπειρία, τήν αλ

ληλεγγύη, τήν αντίσταση καί τή δημιουργικότητα τών απλών εργατών—καί 

οχι τών οργανώσεων τους ή τών ηγεσιών τους—πού μελετούν τήν καθημερινή 

ζωή τών εργατών καί τίς ιδιαίτερες πολιτισμικές της διαστάσεις. 

Ό πολιτικός σκοπός μιας τέτοιας ιστορίας, όπως δηλώθηκε προγραμ

ματικά, είναι να αντιπαραθέσει στην πολιτική τών κομματικών καί συνδικαλι

στικών γραφειοκρατιών πού διαπνέονται συνήθως άπό τίς θεωρίες του οίκο-

* Το κείμενο αυτά αποτελεί εισήγηση στη συζήτηση μέ θέμα «Ή ιστορία του εργα
τικού κινήματος, ερευνητικά καί μεθοδολογικά προβλήματα» πού έγινε ανάμεσα στους 
Γιάννη Γιαννουλόπουλο, "Αγγελο Έλεφάντη, 'Αντώνη Λιάκο καί Κωσιή Μοσκώφ, στις 
22 'Απριλίου 1983 στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ, καί μέ τή συμμετοχή τοϋ καθη
γητή Γιώργου Λεονταρίτη, στις 29 'Απριλίου 1983 στή Φιλοσοφική Σχολή τοΰ Πανεπιστη
μίου 'Αθήνας. 
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νομικού ντετερμινισμού, μια ιστορία πού να δίνει έμφαση στην εργατική τάξη 

ώς υποκείμενο των εξελίξεων, και πού να τονίζει τον ενεργητικό της ρόλο καί 

ιδιαίτερα το στοιχείο του αυθορμητισμού. Έ προσπάθεια της είναι, σύμφωνα 

με τον Simon Clarke , «να ξαναπιάσει μέσα άπ' το ιστοριογραφικό έ'ργο το 

ακαταπόνητο πνεύμα της αντίστασης στην ταξική εκμετάλλευση, να περι

γράψει τήν ηρωική, καί συχνά τραγική ιστορία της συνεχούς προσπάθειας της 

εκμεταλλευόμενης τάξης να πραγματοποιήσει το οραμά της για μια εναλλακτική 

κοινωνία. Δεν πρόκειται λοιπόν για μια «πολιτισμική» (cultural) αντίδραση 

στον θεωρητικό «οικονομισμό», άλλα για μια επαναστατική αντίδραση στην 

πολιτική του οικονομισμού. Είναι μια επαναστατική απάντηση, ή σημασία 

της όποιας είναι διφυής: είναι μια απάντηση στην πολιτική ενός γραφειοκρα-

τικοποιημένου καί αυταρχικού κομμουνιστικού κόμματος πού περιορίζει καί 

αποπροσανατολίζει τους επαναστατικούς στόχους της εργατικής τάξης, καί 

κυρίως μια απάντηση πού προβάλλει ιστορικά άπό τήν πολιτική πάλη γιά τον 

εκδημοκρατισμό του κόμματος. Είναι επίσης μια απάντηση στή ρεφορμιστική 

πολιτική της σοσιαλδημοκρατίας πού αρνείται κι αυτήν ακόμα τήν ύπαρξη 

τέτοιων επαναστατικών στόχων. Ή μορφή της απάντησης είναι να αποκα

λύψει τήν 'ιστορία αυτών τών επαναστατικών δραμάτων κι έτσι να παρέμβει 

πολιτικά με τήν επιβεβαίωση, ή ακόμα —στις πιο φιλόδοξες στιγμές— με τή 

δημιουργία μιας αυθεντικής βρετανικής επαναστατικής παράδοσης»1. 

Ό τρίτος δεσμός τώρα ανάμεσα στην 'ιστορία του εργατικού κινήματος 

καί στην πολιτική στηρίζεται στις δυνατότητες της 'ιστορίας να προσφέρει-

νέες προσεγγίσεις καί να επεξεργασθεί «διανοητικά εργαλεία» ώστε να έρμη 

νευθεΐ ή σύγχρονη πραγματικότητα καί ή θέση μας σ' αυτήν, να συμβάλει 

δηλαδή στην υπέρβαση τού υπαρκτού πολιτικού λόγου καί στον περιορισμένο 

χαρακτήρα της πολιτικής πρακτικής. "Αλλωστε, ή ανάπτυξη της καθολικής 

ιστορίας, της histoire totale, πού συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της οχι στα 

πολιτικά γεγονότα, στους θεσμούς καί τις ιδέες, άλλα σε πλευρές της ανθρώ

πινης δραστηριότητας πού αφορούν τους υλικούς ορούς τής διαβίωσης καί 

στην καθημερινή ζωή, στην εργασία, στις νοοτροπίες κλπ., δημιουργεί άπειρες 

νέες δυνατότητες προσέγγισης του 'ιστορικού φαινομένου, αποκάλυψης νέων 

πλευρών, νέων σχέσεων. Είναι ακριβώς αυτό το σημείο πού θέλω να τονίσω. 

Τήν αποκάλυψη νέων πλευρών καί νέων σχέσεων μέσα στην ιστορία τής εργα

τικής τάξης, ή αν ορίσουμε ακόμη πιο πλατιά το αντικείμενο μας, μέσα στην 

Ιστορία τής εργασίας, καί ιδιαίτερα τών σχέσεων πού συνεπάγεται ή μισθωτή 

εργασία. Είναι δυνατόν ή 'ιστορία τού εργατικού κινήματος σαν μια συλλογική 

1. Simon Clarke, «Socialist Humanism and the Critique of Economism», Hi
story Workshop Journal», 4 (1979) 138-155, το παράθεμα σ. 150. 
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πρακτική να έχει τη δική της συμβολή στην υπέρβαση των πολιτικών αδιε

ξόδων στο εργατικό κίνημα; 

Το πρόβλημα της στιγμής δεν είναι ή απάντηση στο ερώτημα, οσο ή 

αποσαφήνιση της σχέσης της πολιτικής αυτής πρόθεσης με τις μεθοδολογικές 

και ερευνητικές κατευθύνσεις. Για παράδειγμα: ό πολιτικός σκοπός τής 

πρώτης κατεύθυνσης πού αναπτύξαμε, οδηγεί στην πολιτική 'ιστορία — μια 

πολιτική Ιστορία πού σήμερα βέβαια δέν μπορεί να σταθεί στην έννοια τής 

δικαίωσης ή τής αποκατάστασης προσώπων και τάσεων. Ό στόχος τής δεύ

τερης κατεύθυνσης πάλι, οδηγεί σέ μεθόδους όπως ή ιστορία των νοοτρο

πιών και ή προφορική ιστορία, στην υιοθέτηση εμπειρικών κυρίως προσεγγί

σεων και σέ κάποια υποτίμηση τής θεωρίας, σύμφωνα με τους κριτικούς της. 

'Αντίθετα, ή τρίτη κατεύθυνση χρειάζεται ακριβώς ένα ισχυρό θεωρητικό εξο

πλισμό και προπαντός διεπιστημονικές μεθόδους. "Αλλωστε, είναι ακριβώς 

στα δρια ανάμεσα στις επιστήμες άπ' δπου προέρχεται ή ανανέωση τών με

θόδων και τών αντικειμένων τους, και είναι ό θεωρητικός εξοπλισμός πού 

μπορεί οχι μόνο να ανυψώσει τα εμπειρικά δεδομένα σέ επιστημονικές έννοιες 

άλλα και να ανοίξει το δρόμο στην ανακάλυψη τους. "Ας δούμε όμως συγκε

κριμένα μερικούς τόπους στους οποίους στρέφονται εργασίες αυτής τής κατεύ

θυνσης, τις μεθόδους τους και την ευρηματική αξία τών αποτελεσμάτων τους2. 

Ό πρώτος είναι ή μελέτη τής διαδικασίας τής εργασίας, τών συνθηκών 

μέσα στους τόπους δουλείας, του εργάτη δηλ. μέσα στή σφαίρα τής παρα

γωγής. Γνωρίζουμε μελέτες πού ως τώρα αναφέρονται στην Ιστορία τών 

οργανώσεων καί τής ιδεολογίας τών εργατών. Γνωρίζουμε επίσης μελέτες 

πού αναφέρονται στή βιομηχανική επανάσταση άπο τήν άποψη τής εξέλιξης 

τής τεχνολογίας καί τής συσσοίρευσης του κεφαλαίου. Συχνά, όμως, παρόμοιες 

προσεγγίσεις οδηγούν σέ άλυτα προβλήμοτα, σέ μια θεώρηση τής εκβιομηχάνισης 

καθαρά άντικειμενιστική στην οποία το κεφάλαιο παίζει το ρόλο τής προω

θητικής μηχανής. 'Ωστόσο, πρόσφατα, δηλ. τήν τελευταία δεκαετία, μέσα άπο 

εργασίες όπως αυτές του H P . Thompson καί του Ralph S a m u e l 3 δείχτηκε 

πώς κάθε βήμα στην εκβιομηχάνιση καί στην τεχνολογική ανανέωση εξαρτή

θηκε άπο το επίπεδο τής συσσωρευμένης εργατικής 'ικανότητας : π.χ. ή υφαν

τουργική βιομηχανία το 18ο αιώνα εξαρτιόταν για πολλά χρόνια άπο τους 

ωρολογοποιούς πού διόρθωναν καί συντηρούσαν τα μηχανήματα. 'Αντιμετω

πίστηκε έτσι ή συσσωρευμένη εργατική 'ικανότητα ώς το αντίστοιχο τής 

συσσώρευσης του κεφαλαίου στην εργατική τάξη. Ή μελέτη τής έκτασης 

2. Για μια επισκόπηση τών πρόσφατων ερευνών πού χρησιμοποιήθηκε έδώ βλ. L. 

Machtan, D. Milles καί R. Ott, «Crescita e limiti della conoscenza: recenti pub

blicazioni di storia operaia», Quaderni Storici, 47 (1981) 446 - 486 καί J. Clarke, C. 

Critcher καί R. Johnson, Working Class Culture. Studies in history and theory, 

Λονδίνο 1980. 
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αύτου του φαινομένου έχει αξία για την κατανόηση των δυνατοτήτων και 

του ρυθμού της εκβιομηχάνισης, άλλα ταυτόχρονα καί για την ανάλυση της 

έννοιας παραγωγικότητα του κεφαλαίου, ιστορικά. 'Επισημάνθηκε ακόμη, 

στη μελέτη αυτή, δτι ή παραγωγικότητα του κεφαλαίου ως εντατικοποίη

ση της παραγωγής καί ως σύγχρονη τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε και στρά

φηκε εναντίον τών εργατών. "Ενα άπο τα συμπεράσματα του Samuel 

είναι πώς ή εμπειρική παραγωγική γνώση τών εργατών δεν υπήρξε μόνο 

προϋπόθεση για τήν παραγωγή άλλα επίσης καί για τή διαμόρφωση της 

πάλης τους για τή βελτίωση τών συνθηκών εργασίας μέσα στο εργοστάσιο. 

Πάλη πού άρχισε άπο τή διεκδίκηση διαλειμμάτων καί προχωρούσε ως τήν 

αμφισβήτηση της διαχείρισης τών μυώνων καί του μυαλού τους άπο τον εργο

δότη. Μπορούμε, στο σημείο αυτό, να αντιληφθούμε τήν πολιτική σημασία 

τών μελετών αυτών πού εξετάζουν τον πυρήνα τών σχέσεων παραγωγής για 

τήν τρέχουσα πρακτική τοΰ εργατικού κινήματος σε συνθήκες αυτοματοποίη

σης καί πληροφορικής, όπως επίσης καί για τήν διαμόρφωση κριτηρίων για 

τα πολιτικά αιτήματα τής αριστεράς καί για τα προσφερόμενα μοντέλα 

κοινωνικής αλλαγής. 

"Ας επιστρέψουμε όμως στην ιστορία: δ Roland Trempé4 στο βιβλίο 

του «Οι μεταλλωρύχοι τού Carmeaux» μελέτησε τήν Ιστορία τών κανονισμών 

εργασίας σ' ένα ορυχείο, τή διαδικασία δηλαδή καί τις μεθόδους πειθάρχησης 

τών εργατών καί εντατικοποίησης τής εργασίας. Δύο άπο τα συμπεράσματα 

τής εργασίας αυτής είναι: α') δτι ή εξειδίκευση τών εργατών με τήν διαίρεση 

καί τήν ιεράρχηση τών ειδικοτήτων, προκαλώντας μια απώλεια οπτικής τοϋ 

εργάτη πάνω στη συνολική διαδικασία τής εργασίας αποτέλεσε ενα άπο τα 

μέσα τής υποταγής τους· β') δτι οι νέες μέθοδοι εργασίας καί ή νέα τεχνολο

γία, έχοντας βέβαια εξαρχής έναν επιθετικό χαρακτήρα απέναντι στον εργάτη 

δεν επιβλήθηκε με τήν πρωτοβουλία τών επιχειρηματιών άλλα μέσα άπο ένα 

συμβιβασμό με τους εργάτες, πού προκάλεσε αλλαγές, διαφοροποιήσεις καί 

προσαρμογές στην τεχνολογία αυτή. 'Αλλαγές πού αντανακλούσαν το συσχε

τισμό δυνάμεων ανάμεσα στους εργάτες καί τους εργοδότες. Για το ιστορικό 

τής βιομηχανικής καί τής τεχνολογικής ανάπτυξης μιας κοινωνίας το συμ

πέρασμα αυτό είναι σημαντικό ώστε να αποφύγει μονόπλευρες έρευνες καί 

ερμηνείες. 

Μια άλλη εργασία, «Οι ύαλουργοί του Carmaux» τής Joan Scott, 

3. Ε. P. Thompson, «Time, work-discipline and industrial capitalism», Past 
and Present, 38 (1967) 56-97, ελλ. μετάφρ. Β. Τομανα, Χρόνος, εργασία καί βιομη
χανικός καπιταλισμός, Θεσσαλονίκη 1983. R. Samuel, «The Workshop of the World: 
Steam Power and Hand Technology in Mid-Victorian Britain», History Workshop 
Journal 3 (1977) 8 - 28. 

4. R. Trempé, Les mineurs de Carmeaux 1948-1914, τ. 2, Παρίσι 1971. 
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συγκεντρώνει την προσοχή της στην κοινωνική υποβάθμιση των εργατών άπο 

τήν εισαγωγή της νέας τεχνολογίας5. Ή Scott μελέτησε τους απεργιακούς 

αγώνες και τή μαχητικότητα τών εργατών σε σχέση με το είδος και τις απαι

τήσεις κάθε εργασίας (λ.χ. μεταλλωρύχοι και ύαλουργοί) και το ρυθμό υπο

βάθμισης της εργασίας σ' δλους τους κλάδους μέσω της εξειδίκευσης και της 

μηχανοποίησης. Κατέληξε στο συμπέρασμα οτι ή εργατική μαχητικότητα 

έξαρτώνταν άπο τους ρυθμούς της μηχανοποίησης—ήταν εκδήλωση αντίστασης 

τών εργατών—και οχι άπο το είδος της εργασίας. Στους διάφορους κλάδους 

ή μαχητικότητα αυτή είχε διαφορετικούς ρυθμούς και ένταση, ανάλογα με 

το ρυθμό της εισαγωγής τών μηχανών. Δύο άλλοι ιστορικοί πού συγκέντρωσαν 

το ενδιαφέρον τους στή μελέτη της συγκεκριμένης θέσης τών εργατών στή 

διαδικασία της παραγωγής, ό R. Vetterl i 6 και ό D. Bigazzi7, έδειξαν το 

φαινόμενο της εξάρτησης της εργατικής μαχητικότητας και της συνδικαλι

στικής οργάνωσης άπο τις ιδιαίτερες εργασιακές συνθήκες τών διαφόρων 

ομάδων τής εργατικής τάξης, καθώς και τήν επίδραση τής αλλαγής του εργα

σιακού προτσές πάνω στις οργανώσεις τών εργατών, στους συνδικαλιστικούς 

τους αγώνες καί στις μορφές τής κοινωνικής πάλης. Ό Bigazzi γράφει οτι ή 

μηχανοποίηση επέβαλε στον εργάτη χρόνο και ρυθμούς εξωτερικούς, φυσική 

καί νευρική ένταση άγνωστη ως τότε καί τον ανάγκασε σε μια διαφορετική 

πειθαρχία. Αυτή όμως ή μηχανοποίηση τής παραγωγής όμοιογενοποίησε τις 

εμπειρίες τής εργατικής τάξης αντισταθμίζοντας τή διαίρεση της, στο εσω

τερικό του εργοστασίου, καί αντικαθιστώντας τήν απώλεια τοϋ επαγγελμα

τικού της γοήτρου με τα αισθήματα εργατικής αλληλεγγύης. Βρισκόμαστε 

δηλαδή μπροστά σε ζητήματα πού αφορούν τή διαδικασία καί τις μορφές δη

μιουργίας τής ταξικής συνείδησης τής εργατικής τάξης 8. Ή πολιτική σημασία 

τών εργασιών αυτών γίνεται νομίζω φανερή αν συσχετιστεί με τις θεωρίες 

για τήν εξωτερική προέλευση τής συνείδησης τής εργατικής τάξης καί τις 

συγκεκριμένες συνέπειες αυτής τής θεωρίας στην πολιτική πρακτική. Άλλα 

ας επιστρέψουμε άπο τήν πολιτική στή μέθοδο: τα ίδια θέματα μπορούν 

ασφαλώς να μελετηθούν άπο μια συντηρητική πλευρά: ό J. Kocka 9 , χρησι-

5. J. W. Scott, The Glassworkers of Carmeaux, Cambridge Mass. 1974. 
6. R. Vetterli, Industriearbeit, Arbeiterbewusstsein und gewerhscheaf diche 

Organisation. Dargestellt am Beispiel der Georg Ficher AG, Göttingen 1978. 
7. D. Biggazzi, «Fierezza del mestiere e organizzazione di classe : gli operai 

meccanici milanesi (1880 - 1900)», Società e Storia, 1 (1978) 87 - 127. 
8. Άπο τις πολυάριθμες μελέτες σχετικά με το ζήτημα αυτό αξίζει να αναφερθούν 

οι εισηγήσεις στο σεμινάριο της κοινωνικής ιστορίας στην Kostanz τής Γερμανίας μέ θέμα 
«Making and Change of Plebeian and Proletarian Consciousness, 18th-20th Cen
tury», Quaderni Storici, 36 (1977) 899 - 940. 

9. J. Kocka, Unternehmens Verwaltung und Angestellenschaft am Beispiel 
Siemens 1847 - 1914, Στουτγάρδη 1964. 
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μοποιώντας τη θεωρία του έκμοντερνισμού εξετάζει, τήν εισαγωγή τής νέας 

τεχνολογίας στη Siemens σαν απάντηση στις εργατικές απαιτήσεις, άλλα άπο 

τήν άποψη της προσαρμογής των εργατών στην τεχνολογική ανανέωση. Νο

μίζω ότι τα παραδείγματα αυτά αρκούν για να καταδείξουν τή στρατηγική 

σημασία της ιστορίας των συνθηκών εργασίας για τήν ιστορία του εργατικού 

κινήματος, δπως και ευρύτερα για τήν κοινωνική ιστορία. 

'Ένας δεύτερος τόπος ερευνών είναι ή σφαίρα της αναπαραγωγής της 

εργατικής δύναμης. Για παράδειγμα: το πρόβλημα του εργατικού μισθού 

θέτει με τή σειρά του το ερώτημα πώς διαμορφώνονται οι ατομικές και οικο

γενειακές ανάγκες, πώς μετασχηματίζονται σε κοινωνικές νόρμες και πώς 

αυτές μέ τή σειρά τους προσδιορίζουν τις εργατικές διεκδικήσεις. "Ενα 

πρόσφορο θέμα για τήν εξερεύνηση παρόμοιων θεμάτων είναι οι λαϊκές εξε

γέρσεις. Ό Walter Ilunecke1 0, έδειξε δτι ή ανάγκη και οι υλικές στερήσεις 

δεν οδηγούν άπο μόνες τους στή διαμαρτυρία τών μαζών, άλλάπροσδιορίζονται 

άπο πολιτιστικούς και πολιτικούς ορούς πού ανέλυσε. Οι G. Rude και Ε.Ρ. 

Thompson, ό πρώτος στο βιβλίο του «Το πλήθος στην 'Ιστορία, μια μελέτη 

τών λαϊκών ταραχών στή Γαλλία και τήν 'Αγγλία, 1730 - 1848»11 και ό δεύ

τερος στο άρθρο του « Ή ηθική οικονομία του αγγλικού πλήθους στο 18ο 

αιώνα»12, έδειξαν πώς ή συμπεριφορά τών μαζών και οι διεκδικήσεις τους 

προσδιορίστηκαν κυρίως άπο τήν ηθική αντίληψη πού είχαν για τις νόρμες 

διανομής. Ί 1 παραβίαση τους άπο τις κυρίαρχες τάξεις προκάλεσε τήν αντί

σταση τους. Στις εξεγέρσεις αυτές οι μάζες δέν απαλλοτρίωναν αυτά πού είχαν 

ανάγκη άλλα έπανεγκαθίδρυαν συμβολικά μια κοινωνική τάξη σύμφωνα μέ 

τή δική τους ιδέα για τή δικαιοσύνη και στις σχέσεις παραγωγής — κατανά

λωσης. 'Ιδέες δηλαδή πού προσδιορίζονταν άπο τή λαϊκή κουλτούρα. Οι 

έρευνες αυτών τών προβλημάτων, και οχι μόνο τών εξεγέρσεων στην προβιο

μηχανική εποχή, έδειξαν επίσης τήν αντίθεση, το πολιτιστικό χάσμα ανάμεσα 

στή νοοτροπία της συσσώρευσης τής αστικής τάξης και σ' αυτήν της «'ισορ

ροπίας εργασίας —κατανάλωσης» τών κατώτερων τάξεων. Ή «ισορροπία 

εργασίας — κατανάλωσης» σημαίνει οτι ή διαθεσιμότητα για τήν εργασία 

προσδιορίζεται σ' Ινα ιδεατό μέσο επίπεδο κατανάλωσης σύμφωνα μέ τα 

πολιτιστικά πρότυπα τών μαζών κι οχι το αντίθετο, τουλάχιστον για τήν 

προβιομηχανική εποχή. Ί Ι πορεία αυτής τής σχέσης και ή αλλαγή τών κατα

ναλωτικών νοοτροπιών τών μαζών μέσα στα πλαίσια τής εκβιομηχάνισης, 

10. W. Ilunecke, Arbeiterschaft und Industrielle Revolution in Mainland 
1859 - 1892, Göttingen 1978. 

11. G. Rude, The Crowd tu History. A Study in Popular Disorders in France 
and England 1730 - 1848, Νέα Τόρκη 1964. 

12. E. P. Thomson, «The "Moral Economy" of the English Crowd in the 18th 
Century», Past and Present, 50 (1971) 76 - 136. 
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ως διαδικασία υποταγής τους, είναι άπο τα πιο προκλητικά θέματα έρευνας 

καί κυρίως για χώρες όπως ή Ελλάδα, πού βρίσκονται άπο την άποψη αύτη 

σε φάση μετάβασης. 

Πώς δμως άπο την 'ισορροπία κατανάλωσης -- εργασίας της προβιο

μηχανικής εποχής περνάμε στην αναπαραγωγή τής εργασίας μέσω του εργα

τικού μισθού; Ποιες αλλαγές συμβαίνουν, στην σφαίρα αυτή, στις ανάγκες 

καί στο οικογενειακό περιβάλλον του εργάτη; Ποια είναι ή πολιτική οικονομία 

τής οικογένειας πού άπο μονάδα παραγωγής καί ικανοποίησης αναγκών, μετα

τρέπεται σε εργαστήριο αναπαραγωγής καί προετοιμασίας τής εργατικής 

δύναμης; Στή μελέτη τών σχέσεων αυτών αφιερώνεται το βιβλίο τών Louise 

Tilly καί Joan Scott «Γυναίκες, εργασία καί οικογένεια»13, δπου εξετάζεται 

ό μετασχηματισμός τών οικογενειακών δομών. Οι δύο συγγραφείς δείχνουν 

π.χ. πώς οι βάρδιες εργασίας τροποποιούν τήν καθημερινή οικογενειακή ζωή 

τών εργατών. 'Αναφορικά με τή γυναικεία εργασία οι δύο συγγραφείς αναπτύσ

σουν τή θέση πώς βοηθώντας στην καθημερινή αναπαραγωγή τής εργασίας 

του συζύγου καί τοϋ γιου, αποτελεί μια προέκταση τής εργασίας τους άπ' 

τήν οποία εξάγεται το κέρδος του κεφαλαίου συνολικά. "Ετσι μέσα άπο τήν 

έρευνα τής σχέσης ανάμεσα στην οικογένεια καί στην εργασιακή διαδικασία, 

θεωρούν τήν οικογένεια επίσης ως ενα πεδίο αντίθεσης τών τάξεων. ΟΊ δύο 

συγγραφείς, συνεπικουρούμενες άπο τα συμπεράσματα τής Michelle Perrot , 

«Οι εργάτες σε απεργία: Γαλλία 1871 - 1890», γράφουν δτι «ή εμπειρία πού 

συμμερίζονταν οι άντρες καί οι γυναίκες τους ήταν ή βάση τής μαχητικότητας 

τών κοινοτήτων τών ανθρακωρύχων του 19ου αιώνα». "Ετσι, θεωρείται αδια

νόητο δτι μπορεί να ξεσπάσει μια οποιαδήποτε απεργία ενάντια στή θέληση 

τών γυναικών τών εργατών15. 

Ή μελέτη τών σχέσεων ανάμεσα στην εργασία καί τήν οικογενειακή 

αναπαραγωγή είναι επίσης ή θεματική του Hartmut Ζ wahr16, ό όποιος ερευ

νώντας τις εσωτερικές δομές τής εργατικής τάξης καί τή διατήρηση τής επα

ναστατικής παράδοσης μέσα άπο τις γενιές τών εργατών, καταλήγει στή θέση 

δτι ή πιο σημαντική στιγμή για τή δημιουργία τοϋ προλεταριάτου είναι όταν 

οι γιοι τών εργατών πρέπει να ζήσουν άπο τήν πώληση τής εργατικής τους 

δύναμης καί δεν τους είναι δυνατό πλέον το πέρασμα στή μικροαστική τάξη. 

13. J. W. Scott, L. Α. Tilly, Women, Work and Family, Νέα Υόρκη 1978. 

14. M. Perrot, Les ouvriers en grève: France 1871 - 1890, Παρίσι 1974. 

15. Ή δράση τών γυναικών τών ανθρακωρύχων στην πρόσφατη μεγάλη απεργία 
τους στην 'Αγγλία (1984) επιβεβαιώνει τή θέση αυτή. 

16. Η. Zwahr, Zur Konstituierung des Proletariats als Klasse. Struktur Unter
suchungen über das Leipziger Proletariat während der iudustriellen Revolution, 
Βερολίνο 1978. 
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Τέλος ας δοΰμε έναν τρίτο τόπο της κοινωνικής ιστορίας της εργατικής 

τάξης, την ιστορία των απεργιών. "Ας αφήσουμε ασχολίαστες τις έρευνες 

γύρω άπο την ποσοτική Ιστορία τών απεργιών και τή σχέση τους με την 

οικονομική συγκυρία, εργασίες πλούσιες σε πλευρές και παραγωγικές σε 

συμπεράσματα, για να αναφερθούμε στην παραδειγματική μελέτη της Perrot 

«Οι εργάτες σέ απεργία» πού προαναφέραμε. 

Ή συγγραφέας, ανάμεσα στ' άλλα αποκάλυψε ότι ή εργατική τάξη ανέ

πτυξε στα χρόνια της κινητοποίησης της μια μεγάλη ποικιλία οργανωτικών 

δομών πάνω σέ αυθεντικές δημοκρατικές βάσεις, χωρίς τις οποίες το μεγα

λύτερο μέρος τών απεργιών θα ήταν αδιανόητο σέ μια εποχή πού οριζόταν 

άπο τήν ήττα της Κομμούνας του 1871 και άπο τήν έλλειψη ενός πολιτικού 

κινήματος της εργατικής τάξης. Στο βιβλίο της ή αφηρημένη έννοια του «αυ

θόρμητου» αποκτά ζωή και γίνεται αντικείμενο έρευνας με τίς μεθόδους τών 

κοινωνικών επιστημών. Ή Perrot τονίζει ότι ή ιστορία τών απεργιών δεν 

αρχίζει με τήν έναρξη του απεργιακού αγώνα γιατί σ' αυτόν ενσωματώνονται 

δλες οι προηγούμενες εμπειρίες μετατρέποντας τήν απεργία σέ μια αποφασι

στική στιγμή στην πορεία της ταξικής πάλης. Στο κέντρο παρόμοιων εργασιών 

βρίσκεται το πρόβλημα του μετασχηματισμού της καθημερινής ζωής τών ερ

γατών σέ μια ζωή μέσα στην απεργία πού φέρνει τους εργάτες αντιμέτωπους 

μέ όλες τίς κοινωνικές δομές και μεταμορφώνει τήν απεργία σ' ένα πολιτικό 

γεγονός, καθώς επίσης και το ζήτημα του τρόπου πού μια παρόμοια εμπειρία 

επιδρά μέ τή σειρά της στην καθημερινή ταξική πάλη. 

Φυσικά τα θέματα και οί προσεγγίσεις δέν μπορούν να εξαντληθούν μέσα 

στα πλαίσια μιας εισήγησης. "Αλλωστε δέν αναφέρθηκαν μελέτες ευρύτερα 

γνωστές ως παραδειγματικές για τήν ιστορία της εργατικής τάξης17. Έδώ 

περιοριστήκαμε να αναφερθούμε σέ μερικούς άπ' τους τόπους έρευνας για να 

δείξουμε α') το στρατηγικό τους χαρακτήρα για τήν ανάπτυξη της ιστορίας 

του εργατικού κινήματος, β') τήν πολλαπλότητα τών μεθόδων και τον διεπι

στημονικό, πολλές φορές, χαρακτήρα τών μελετών και γ') τήν αλληλεξάρ

τηση τών πολιτικών προθέσεων και τών μεθοδολογικών προσεγγίσεων και 

τήν ανάγκη αύτη ή σχέση να γίνεται οσο το δυνατό διαφανέστερη. 

Δέν μπορεί να γίνει 'ιστορία του εργατικού κινήματος, όπως δέν μπορεί 

να γίνει ιστορία, μακριά άπο τήν πολιτική. Το αίτημα δμως είναι μια ιστορία 

πού δέν θα είναι anelila politices (υπηρέτρια της πολιτικής) άλλα θα συμβά

λει στην πολιτική ως διαμορφωτική δύναμη. Φυσικά ή ανταλλαγή της ύλης 

ανάμεσα στην ιστορία και τήν πολιτική δέν εξαρτάται μόνο άπο τήν προσφορά 

της πρώτης άλλα και άπο τίς συνθήκες δεκτικότητας πού επικρατούν στη 

δεύτερη. 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΛΙΑΚΟΣ 

17. Π.χ· τοϋ Ε. Ρ. Thompson, The Making of the English Working Class, 

Λονδίνο 1963. 
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