Η ιστοριογραφία του εργατικού κινήματος
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ
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Ι σημαίνει εργατικό κίνημα: Ας δο
κιμάσουμε την οπτική του μεγάλου
χρόνου: Για αιώνες, η κοινωνική διαμαρ
τυρία πήρε τη μορφή εξεγέρσεων και δια
μαρτυριών, με κύριο χαρακτηριστικό την
αποσπασματικότητα, την ασυνέχεια, τη
στιγμιαία εμφάνιση. Μόνο κατά τη βιο
μηχανική εποχή η κοινωνική διαμαρτυ
ρία αποκτά οργανωμένο και συνεχή χα
ρακτήρα. εκφράζεται με συνδικάτα και
κόμματα με διαρκή δραστηριότητα. Πα
ράλληλα, οι κοινωνικές εξεγέρσεις. βαθ
μιαία. είτε έχασαν τον αυθόρμητο χαρα
κτήρα του; είτε τον συνδύασαν με το
σχέδιο, την καθοδήγηση, την οργάνωση.
Η ιστορία, λοιπόν, του εργατικού κινή
ματος αφορά την ιστορία της κοινωνικής
διαμαρτυρία; κατά τη βιομηχανική επο<ή. Μέσω της κοινωνικής διαμαρτυρίας
το εργατικό κίνημα συνδέθηκε —ως απο
δέκτης αλλά και ως παραγωγός- με ένα
ρεύμα εξισωτικών ιδεωδών, το οποίο,
έως τότε λανθάνον. πήρε τη μορφή του
σοσιαλιστικού κινήματος. Η σύνδεση αυ
τή προκάλεσε την εμφάνιση μιας νέας συ
νείδησης επικεντρωμένης στην κοινωνι
κή κριτική, δημιούργησε νέους κώδικες
ηθικής και συμπεριφοράς. Έφερε νέα
στοιχεία στον τρόπο διεξαγωγής της πο
λιτικής και διεύρυνε τη σημασία τη; και
τον κύκλο των συμμετεχόντων. Αν όλες
αυτές οι πλευρές τη; ιστορία; της κοινω
νίας περιγράφονται με τον όρο εργατικό
κίνημα, ο ίδιος όρος χρησιμοποιείται ε
πίσης. συμβατικά, για να περιγράφει ό
λε; εκείνες τις διαστάσεις τη; ιστορίας
της εργατικής τάξης που αφορούν τη συ
γκρότησή της, τον τρόπο που εργάζεται
και ζει. τις χρήσεις της του ελεύθερου
χρόνου, του ιδιωτικού και του δημόσιου
χώρου, του παραδοσιακού και του νεοτεριστικού πολιτισμού.

Τ

2.
Η ιστοριογραφία αποτελεί μια κοινωνι
κή πρακτική που αναβλύζει σε πολλούς
χώρους. Στην Ελλάδα, όπως επίσης και
στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία, το εν
διαφέρον για την ιστορία του εργατικού
κινήματος προήλθε αρχικά από δύο δια
φορετικά περιβάλλοντα.
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Πρώτον, το ίδιο το εργατικό κίνημα δη
μιούργησε μια φιλολογία με τη μορφή πο
λεμικών ή απολογητικών άρθρων, εκθέ
σεων δραστηριότητας των σοσιαλιστικών
οργανώσεων, απομνημονευμάτων, συνεόριακών εισηγήσεων ή αποφάσεων κ.λπ..
από την οποία δεν λείπουν αναφορές
στην ιστορία του. Από το 1931 (έτος
πρώτης έκδοσης της Ιστορίας τον ιργατικον κινήματος του Γιάννη Κορδάτον).
αλλ.ά κυρίως μετά τον πόλεμο (1943:
ΚΚΕ. Δέκα χρόνια αγώνις 1935-1945). το
ενδιαφέρον μορφοποιήθηκε με κείμενα
τριών κατηγοριών:
α) Εκδόσεις πηγών, όπως κομματικά
κείμενα (ΚΚΕ: Επίσημα κείμενα, τ. 1-5.
1974-81), επανέκδοση περιοδικών (Κομ
μουνιστική Επιθεώρηση, Σπάρτακος,
Προλετάριος και Διεθνιοτής κ.λ-π.). πρα
κτικά συνεδρίων (Ιδρυτικό συνέδριο ΣΕ
ΚΕ) ή άλλες αναφορές σε επιμέρου; αρ
χειακέ; πηγές (Αρχεία Τρότσκι. Παλαι
οί Πολεμιστές)· απομνημονεύματα (Μπεναρόγιας. Στίνας. Νεφελούδης. Βαφειάδης κ.ά.)· επανεκδόσεις δυσεύρετων έρ
γων (Σκληρός. Μάξιμος, Πουλιόπουλος,
Ζαχαριάδη ς. Γεωργιάδη ς ).
β) Γενικές διαπραγματεύσεις της ιστο
ρίας του εργατικού κινήματος, που στη
ρίχτηκαν. ώς ένα βαθμό, σε ερευνητική
δραστηριότητα (Κορδάτος για την περίο
δο ιός τα 1918. Λιβιεράτος για την περίο
δο 1918-1931. Στρατής για τους αγώνες
των σιδηροδρομικών).
γ) Ιστορίες του ΚΚΕ (Κατσούλ.ης.
Κουτσούκαλης. Μπριλλάκης, Σαρλής,
Ζορμπαλάς, Λαζαρίδης κ.ά.).
Οι εκδόσεις των κειμένων αυτών πυ
κνώνουν στην περίοδο μετά το 1974, όταν
το επιτρέπουν οι πολιτικές μεταβολές,
θεματολογικά, η προσοχή εστιάζεται
στην ιστορία των πολιτικών οργανώσεων
και κυρίως του ΚΚΕ. Απουσιάζουν όμως
εκδόσεις κειμένων που αφορούν τις πριν
την ίδρυση του ΣΕΚΕ και τις εκτός ΚΚΕ
πολιτικέ; οργανώσεις, καθώς και το συν
δικαλιστικό κίνημα. Είναι αισθητή, λ.χ..
η απουσία ενός corpus κειμένων που α
φορούν την ιστορία της ΓΣΕΕ. Αναφορές
στην κοινωνική ιστορία της εργατικής
τάξης, στους απεργιακούς αγώνες και
στο συνδικαλιστικό κίνημα συναντάμε

γατικού κινήματος και της Αντίστασης,
με τη μορφή απομνημονευμάτων ή και
πραγματειών, δεν αποτελεί για τους ι
στορικούς απλώς ένα χρήσιμο ακατέργα
στο πληροφοριακό υλικό. Η ιστορία αυ
τή, ως πρακτική, ως επικοινωνία, ως

μόνο στις γενικές ιστορίες του εργατικού
κινήματος. Εκτός όμως από την περίπτω
ση των σιδηροδρομικών, λείπουν αξιόπι
στες εργασίες για επιμέρους συνδικαλι
στικούς κλάδους καθώς και τοπικές ιστο
ρίες των εργατικών αγώνων. (Απόπειρες
τοπικών καταγραφών του εργατικού κι
νήματος -ανόμοιες και άνισης αξίαςέγιναν στα Χανιά [Παπαμανουσάκης], το
Βόλο [Χαρίτος Λεφοΰσης, Κολιού], την
Πάτρα [Πλόσκας], τη Λάρισα [Βουλγαράκής], την Καβάλα [Πέλιος], τη Θεσσα
λονίκη - Μοναστήρι - Ανδριανούπολη
[Αποστολίδης, Δάγκας]).
Τέλος, από την άποψη της προσέγγι
σης, είναι αναμενόμενο πως οι εργασίες
αυτές εκφράζονται στο γλωσσικό ιδίωμα
του χώρου από τον οποίο προέρχονται.
Εμφανέστερα όμως στις κομματικές εκ
δόσεις, κυριαρχεί η επιλεκτική μνήμη και
η εξιστόρηση καλύπτεται από απολογητι
κές ή προπαγανδιστικές τάσεις, που δυ
σκολεύουν εξαιρετικά τη χρήση τους (ή
καλύτερα: τις μετατρέπουν σε δείγματα
προσέγγισης της ιστορίας). Η ιστορία ό
μως που παράγεται μέσα στους κόλπους
του εργατικού κινήματος δεν έχει ως κύ
ριο στόχο της την ενδοϊστορική συζήτη
ση, δηλαδή τη χρησιμοποίησή της από
τους ιστορικούς. Απευθύνεται στο χώρο
από τον οποίο προέρχεται. Ποια μνήμη
μεταφέρει και τι είδους ιστορική συνεί
δηση δημιουργεί είναι βέβαια ένα διαφο
ρετικό αλλά αλληλένδετο με όσα μας α
φορούν ζήτημα. Ωστόσο η ιστορία που
γράφεται από παλιούς αγωνιστές του ερ

κείμενο, τέλος, έχει τη δική της δυναμική
και πολιτισμικές διαστάσεις που, επειδή
βρίσκονται εκτός των ακαδημαϊκών τει
χών, δεν έχουμε ενδιαφερθεί να εξερευ
νήσουμε. Στο σημείο αυτό αποκτά παρα
δειγματική αξία η παράδοση που δη
μιούργησε στη Μ. Βρετανία το History
Workshop Journal και η δραστηριότητα
της «Federation of Worker Writers and
Community Publishers». Πρόκειται για
ένα δίκτυο που προσφέρει τεχνική, οργα
νωτική και εκδοτική βοήθεια σε ομάδες
εργατών, γυναικών, μεταναστών κ.λπ.,
για να γράψουν και να συζητήσουν για
την ιστορία και την εμπειρία τους.

σμού, τον οποίο θεωρούσαν ως το καθα
ρό εργατικό κίνημα, σε αντίθεση με τις ι
δεολογίες, την πολιτική και τα κόμματα,
καθώς και στην εξέλιξη της εργατικής νο
μοθεσίας. Στο ρεύμα αυτό διακρίνονται
τρεις ομάδες: Η πρώτη (Καλιτσουνάκης,
Κορώνης, Κλαδάς) έδρασε κατά τον Με
σοπόλεμο και επικέντρωσε το ενδιαφέ
ρον της στην εργατική πολιτική του κρά
τους, καθώς και στην πριν από το 1918
περίοδο των εργατικών αγώνων. Η δεύ
τερη (Δερτούζος, Τζεκίνης, Σταύρου διατριβές σε αγγλοσαξωνικά πανεπιστή
μια, 1962-1970) διαπραγματεύτηκε την ι
στορία του συνδικαλισμού μέσα από μια
φονξιοναλιστική οπτική: τη θέση, δηλα
δή, των συνδικάτων στη διαμόρφωση ι
σορροπιών στο σύστημα βιομηχανικών
σχέσεων και στο πολιτικό σύστημα. Τέ
λος, η τρίτη ομάδα (Κραβαρίτου-Μανιτάκη. Μουδόπουλος, Γκούτος και Κουκουλές) αποτελείται κυρίως από νομι
κούς εργατολόγους και έγραψε μετά τη
μεταπολίτευση. Ξεκινώντας από μια ρι
ζοσπαστική αντίληψη του εργατικού δι
καίου, διερεύνησαν ζητήματα όπως η ερ
γατική συμμετοχή, η συνδικαλιστική ε
λευθερία και οι συλλογικές διαπραγμα
τεύσεις. Από την ομάδα αυτή το έργο του
Κουκουλέ Γta μια ιστορία τον συνδικαλι
στικού κινήματος έχει ευρύτερη εμβέλεια:
σκοπεύει να αποτελέσει έναν οδηγό που
θα διεύρυνε και θα καθοδηγούσε το εν
διαφέρον για την ιστορία του εργατικού
κινήματος.
Συνοψίζοντας, στις εργασίες αυτές το
αφετηριακό ενδιαφέρον βρίσκεται στη
συγχρονική ανάλυση των θεσμών. Συχνά,
επομένως, έχει μια εξωτερική σχέση με
την πολιτική ιστορία της περιόδου. Ταυ
τόχρονα, λείπει το πλαίσιο που θα μας ε
ξηγούσε την εφαρμογή της εργατικής νο
μοθεσίας και την ίδια ως αποτέλεσμα και
κίνητρο της κοινωνικής πάλης.

3.

2.2.
Ένα παράλληλο ενδιαφέρον για την ι
στορία του εργατικού κινήματος ξεκίνη
σε από τους εκπροσώπους της νέας, για
τις αρχές του αιώνα, επιστήμης -της κοινωνιολογίας-, τους νομικούς εργατολό
γους και από τους υπεύθυνους της κοι
νωνικής πολιτικής. Μέσα από το περι
βάλλον αυτό, η ιστορία του εργατικού κι
νήματος εισήλθε εντός των ακαδημαϊκών
τειχών. Αν και υπέρμαχοι της καθαρότη
τας της επιστήμης, οι πρώτοι εκπρόσω
ποι της κοινωνιολογίας και του εργατι
κού δικαίου, ήταν επηρεασμένοι από τις
θεωρίες της «κοινωνικής αλληλεγγύης»,
και υπέρμαχοι της κρατικής παρέμβασης
για την αντιμετώπιση του «εργατικού ζη
τήματος». Το ενδιαφέρον τους εστιάσθη
κε κυρίως στην ιστορία του συνδικαλι
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Στα ενδιαφέροντα των επαγγελματιών ι
στορικών η ιστορία του εργατικού κινή
ματος εντάχθηκε μάλλον αργά, από τη
δεκαετία του 1960 και έπειτα. Αφορμές,
που καθόρισαν έμμεσα και τη θεματολο
γία, στάθηκαν οι στιγμές που η ελληνική
ιστορία απέκτησε διεθνές ενδιαφέρον.
Πρόκειται για τις περιόδους 1909-1922
και 1940-1949.

3.1.
Κατά την πρώτη περίοδο, δύο υπήρξαν
τα θέματα ενδιαφέροντος: η Φεντερασιόν
(με εμπνευστές τούς G, Haupt και Ρ.
Dumont) και η ενοποίηση του σοσιαλι
στικού κινήματος, που κατέληξε στην πα
ράλληλη ίδρυση της ΓΣΕΕ και του ΣΕΚΕ

(Λεονταρίτης). Στον γαλλικό κύκλο έ
χουν την αφετηρία τους οι εργασίες του
Μοσκώφ. Στόχος τους η ενσωμάτωση της
ιστορίας του εργατικού κινήματος στις
μακροχρόνιες νοοτροπιακές στάσεις της
νεοελληνικής κοινωνίας. Παρά την υπό
σχεση, όμως, διερεύνησης «της μαζικής
αίσθησης και όχι μιας κοινωνικής συνεί
δησης», το εργατικό κίνημα θα προσεγγι
στεί με τις μεθόδους της πολιτικής ιστο
ρίας. Δεν θα φανεί επομένως η ρήξη που
προκαλεί η νέα κοινωνική συνείδηση που
δημιουργείται με άξονα το εργατικό κί
νημα. Την ανελαστικότητα του ιδεολογι
κού πλαισίου και την αδυναμία του να α
νεχθεί τις νέες αξίες και αιτήματα, παρά
τον διατακτικό χαρακτήρα με τον οποίο
παρουσιάστηκαν την πρώτη εικοσαετία
του αιώνα, θα αναλύσει ο Λεονταρίτης
για να εξηγήσει τη ραγδαία μπολσεβικοποίηση του ελληνικού σοσιαλισμού μετά
τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.

εκ πρώτης όψεως φαίνεται ή και αναγνω
ρίζεται ως αυτονόητη, συχνά αντιπαραβάλλονται. Αν και λανθάνουν κάτω από
διαφορετικές διατυπώσεις, τα ερωτήμα
τα που προκύπτουν επανέρχονται, με
διαζευκτική μορφή, σταθερά: Ποιο ήταν

3.2.
Με θεματολογικό άξονα τη δεύτερη πε
ρίοδο, 1940-1949. υποκινήθηκε το ενδια
φέρον για την ιστορία του ΚΚΕ. τόσο κα
τά την περίοδο της Κατοχής και του Εμ
φυλίου όσο και κατά την προηγούμενη.
Οι ιστορίες για το κομμουνιστικό κόμμα
εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα
με τους πολιτικούς προσανατολισμούς
των συγγραφέων και τις συνθήκες που τις
παρήγαγαν. Τις επίσημες ιστορίες που
προέρχονται από τους κόλπους του κομ
μουνιστικού κινήματος (στις οποίες ήδη
αναφερθήκαμε), τις προγραμματικά αντικομμουνιστικές (Κούσουλας, Burks,
Bushkoff) και, τέλος, όσες διεκδικούν α
ναλυτική πρωτοτυπία και κριτική αυτο
νομία" (Ελεφάντης, Esche, Smith). Από
την τελευταία κατηγορία ευρύτερη απή
χηση είχε το έργο του Ελεφάντη. Ο συγ
γραφέας αναζητά στην ιστορία του ΚΚΕ
τους λόγους που ακύρωσαν την «αυτοδιαμόρφωση του ελληνικού κομμουνι
σμού» και (ως συνεπαγωγή) τις αιτίες
που του στέρησαν τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στις επαναστατικές επαγγε
λίες του και στα καθήκοντα που συνεπα
γόταν η ηγετική θέση στην οποία ωθήθη
κε από το λαϊκό κίνημα κατά τη διάρκεια
της Κατοχής.
Το ζήτημα αυτό, που διατύπωσε πα
ράλληλα σε μυστικιστική γλώσσα ο Μο
σκώφ. παραπέμπει στους δρόμους και
τον τρόπο δημιουργίας της συνείδησης
κοινωνικής κριτικής στην Ελλάδα. Αν ο
σχηματισμός της ήταν αποτέλεσμα, αφ’ ε
νός, του ενοφθαλμισμού στην ελληνική
κοινωνία των σοσιαλιστικών ιδεών, αφ’
ετέρου, έκφραση ενός μακροχρόνιου
πνεύματος λαϊκής διαμαρτυρίας, οι δύο
διαδικασίες, μολονότι η συνάντησή τους

το βάρος κάθε παράδοσης; Η πολίτικη
του κομμουνιστικού κινήματος αντανα
κλά μια ταλάντευση ανάμεσα στις δύο
διαδικασίες, στην κουλτούρα, δηλαδή,
μιας λαϊκής αντίστασης και στην ιδεολο
γική επιβολή διεθνών προτύπων; Οι ε
πεμβάσεις της Τρίτης Διεθνούς μπορούν
να ενταχθούν σε κάποια από τις διαδικα
σίες αυτές; Οι αντιρρήσεις και οι αντι
στάσεις εκφράζουν τη σύγκρουσή τους;
Υπήρχαν στιγμές που οι δύο διαδικασίες
-ω ς διαφορετικές τάσεις και στάσειςσννυπήρξαν ή ασκήθηκαν εναλλακτικά
σε διαφορετικά επίπεδα της πολιτικής
και σε διαδοχικές φάσεις της; Θα μπο
ρούσε. τέλος, να περιγράφει το πρόβλη
μα ως αδυναμία να συγκροτηθεί μια ελ
ληνική κομμουνιστική παράδοση (όπως
λ.χ. συγκροτήθηκε μια ιταλική) και να α
νυψωθεί σε πολιτική έκφραση και χάρα
ξη πολιτικής;
Οι διευρευνήσεις αυτών ή ανάλογων
προβλημάτων περιστρέφονται γύρω από
τους εξής άξονες:
α) Ιστορία των σοσιαλιστικών ιδεών,
σε σχέση με τους κύκλους των Ελλήνων
διανοουμένων (Πατρικίου-Σταυρίδου.
Ηλιού) και σε σύγκριση με τη διεθνή
μαρξιστική σκέψη (Νούτσος).
β) Οι σχέσεις του ΚΚΕ με την Τρίτη
Διεθνή και το διεθνές πλαίσιο. Η Τρίτη
Διεθνής αποτέλεσε ένα μοναδικό ιστορι
κό φαινόμενο διεθνούς κέντρου με απαι
τήσεις απόλυτης πειθαρχίας ανάμεσα στα
εθνικά τμήματα. Αν οι ιστορικοί, κυρίως
της ψυχροπολεμικής περιόδου, αντιμε
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τώπισαν τα ΚΚ ως απλά ενεργούμενα της
Τρίτης Διεθνούς, και οι επίσημοι ιστορι
κοί των ΚΚ αποσιώπησαν διαφορές και
αντιφάσεις, η πραγματικότητα υπήρξε
περισσότερο πολύπλοκη. Χρειάζεται ό
μως έρευνα στα σοβιετικά αρχεία και στο
αρχείο του ΚΚΕ. πράγματα μάλλον ανέ
φικτα σήμερα.
γ) Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με
ανανεωμένη ματιά η εσωτερική πάλη που
αναπτύχθηκε στους κόλπους του ΚΚΕ, οι
αλεπάλληλε; διασπάσεις και οι πολιτικές
ομάδες που προέκυψαν (Νικολόπουλος.
Φέσσας. Μιχαήλ).
Για τους ιστορικούς του ΚΚΕ. ό,τι στο
παρελθόν υποδήλωνε ή διεκόίκησε δυνα
τότητα μιας διαφορετικής εξέλιξης, απο
τελεί «παρέκκλιση» ή «μη ιστορία» και
παραπέμπει σε έμμεσες επιρροές ή άμε
σες αναμείξεις του εχθρικού περιβάλλο
ντος στο εργατικό κίνημα. Η λογική αυ
τή -που έφτασε στις ακραίες τη; συνέ
πειες με το σταλινισμό- δεν είναι άγνω
στη βέβαια στις άλλες πολιτικές τάσεις
του εργατικού κινήματος. Έως τώρα, η
εσωτερική ιστορία του κομμουνιστικού
κινήματος αντιμετωπίστηκε ως άγονη
παρελθοντολογία ή απλώς ως η ελληνική
καταγραφή των εξελίξεων στο διεθνές
κομμουνιστικό κίνημα της εποχής. Η α
νάγνωση όμως των κειμένων της περιό
δου υπαινίσσεται δυνατότητες να εντα
χθεί η διάσταση αυτή τη; ιστορίας του
κομμουνιστικού κινήματος στην πολύ
μορφη και αντιφατική διαδικασία της
γένεσης της νέας κοινωνικής συνείδησης.

εύκολα αποκηρύσσεται μετά βδελυγμίας,
αλλά ως συνολικό σύστημα που, μεταξύ
άλλων, επέτρεψε σε κομμουνιστές να με
τατραπούν σε βασανιστές και δολοφό
νους» (Ψαρρά, 1988). Τι είναι ο σταλινι
σμός; Είναι ιδεολογία; Είναι πολιτικό

Δεν ήταν αυτονόητο, μετά το 1918, τι
σήμαινε κομμουνιστική πολιτική, ποιες
συνέπειες είχε για την προσωπική και
συλλογική στάση. Το ελληνικό εργατικό
κίνημα όφειλε να αντιμετωπίσει τις συ
νέπειες της καθυστερημένης εμφάνισής
του στην ιστορική σκηνή: η εργατική τά
ξη δεν είχε μακρά θητεία σε συνθήκες μι
σθωτής εργασίας και προερχόταν από
χώρους με διαφορετική πολιτική εμπει
ρία· το συνδικαλιστικό κίνημα οργανώ
θηκε από τα πάνω προς τα κάτω· τέλος,
εξαιτίας της απουσίας σοσιαλδημοκρατι
κής παράδοσης στις εργατικές μάζες, α
πούσιαζε η στοιχειώδης εξοικείωση με
τις βασικές σοσιαλιστικές ιδέες. Το ΣΕΚΕ/ΚΚΕ όφειλε να ικανοποιήσει τις θεμε
λιώδεις αυτές ανάγκες, ταυτόχρονα με τα
καθήκοντα που επέβαλαν η Τρίτη Διε
θνής και η συνθήκες οξείας αντιπαράθε
σης της εποχής, οι αφομοιωτικές πιέσεις
του περιβάλλοντος και οι αμείλικτες
διώξεις. Στις αλλεπάλληλες διασπάσεις
μπορούν να ανιχνευτούν οι αντιφάσεις
αυτής της δραστηριότητας, οι δυνατότη
τες προσαρμογών, η διελκυστίνδα ανάμε
σα στις επιταγές του διεθνούς κέντρου
και των ελληνικών ιδιομορφιών. Αποτε
λούν τον σπασμένο καθρέφτη του προ
σώπου της εποχής.
Σε μια έρευνα, όμως, πάνω στην πολι
τική ιστορία του εργατικού κινήματος
δεν μπορεί να αγνοηθεί ή να παρακαμ
φθεί το ερώτημα: πώς επικράτησε ο στα
λινισμός στο εργατικό κίνημα; «Ο σταλι
νισμός, όχι ως αιμοσταγές παρελθόν που

σύστημα; Είναι νοοτροπία; Με τι είδους
εργαλεία ανάλυσης μπορεί να αντιμετω
πιστεί; Ποιες οι βαθύτερες αιτίες που
διευκόλυναν την άλωση του εργατικού
κινήματος από το σταλινισμό; Τροπο
ποίησε το απελευθερωτικό μήνυμα και τα
εξισωτικά ιδεώδη του εργατικού κινήμα
τος; Πώς συμβάδισε με την ανάπτυξη
πνεύματος αυτοθυσίας των αγωνιστών
του εργατικού κινήματος και πώς οι στα
λινικές μέθοδοι απέκτησαν συναίνεση ανάμεσά τους; Ποιος ήταν, ειδικότερα, ο
ρόλος του πολέμου και της Αντίστασης
στη διαδικασία αυτή; Πώς λειτούργησαν
οι μνήμες της Αντίστασης - η αναγωγή
της σε έπος- σε σχέση με τις απόπειρες
πολιτικής και ιδεολογικής ανανέωσης
του εργατικού κινήματος και υπέρβασης
του παρελθόντος του; Ο σταλινισμός κα
τέστρεψε την εικόνα που έχει το εργατι
κό κίνημα για τον εαυτό του. Τη μνήμη
του. Πώς προσδιορίζεται επομένως ο
ρόλος της ιστορίας και των ιστορικών
του εργατικού κινήματος;
ό) Χρειάζεται μια εκτεταμένη έρευνα
των «διαμορφωτικών χρόνων». Οι συνει
δήσεις και οι πολιτικές συμπάθειες δεν
διαμορφώνονται με τον ίδιο ρυθμό στη
ροή του χρόνου. Υπάρχουν ορισμένες πε
ρίοδοι που οι άνθρωποι αλλάζουν ή δια
μορφώνουν τις πολιτικές τους στάσεις
και τα κόμματα αποκτούν επιρροές. Έκτοτε, αυτά μένουν σταθερά, ή υφίστανται μικρές μόνο διακυμάνσεις. Για την ι
στορία του κομμουνιστικού κινήματος
της Ευρώπης, διαμορφωτικά χρόνια
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θεωρούνται οι περίοδοι 1918-1923 και
1942-1945 (Anderson). Για την Ελλάδα η
έρευνα θα πρέπει να περιλάβει επίσης τα
χρόνια 1909-1914, την περίοδο αποδιάρθρωσης του βενιζελικού μπλοκ, και κυ
ρίως, σ' ό,τι αφορά τη διαμόρφωση του
νεολαιίστικου κινήματος και του νέου ερ
γοστασιακού συνδικαλισμού, τα χρόνια
1973-1978.
ε) Σε σύνδεση με τις διαμορφωτικές
περιόδους της κοινωνικής συνείδησης,
θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και ο ρυθ
μός της εξέλιξής της. Σε χώρες της περι
φέρειας, η συνείδηση και οι μορφές πολι
τικής δραστηριότητας της εργατικής τά
ξης κάλυψαν, σε διάστημα μίας ή δύο γε
νεών, εμπειρίες που η δυτικοευρωπαϊκή
εργατική τάξη δοκίμασε σε διάστημα
αιώνων (Wallerstein). Μένει, κατά συνέ
πεια, ως πεδίο έρευνας η συνολική διαδι
κασία μέσα από την οποία το ελληνικό
εργατικό κίνημα, ανοργάνωτο και το
πλέον αργοπορημένο στην Ευρώπη,
μπόρεσε να τεθεί επικεφαλής ενός συνα
σπισμού δυνάμεων (μέσω της οργανωμέ
νης του πολιτικής έκφρασης και παρά τις
αντιφάσεις της) που διεκδίκησε ή (εν μέρει και προσωρινά) συγκροτήθηκε σε
κρατική εξουσία.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να υπομνησθεί η αισθητή σπάνις ερευνών για το
εργατικό κίνημα της κατοχικής και της
μετακατοχικής περιόδου (Kitroeff, Pollis,
Avgoustidis). Γενικότερα όμως για την
Κατοχή και την Αντίσταση, μένει κανείς
με την αίσθηση πως η ιστοριογραφία δεν
ξεπέρασε το «τι» και το «πώς» για να
φτάσει στο «γιατί». Πάρα πολλά ακόμη
θεωρούνται αυτονόητα.
στ) Οι σχέσεις της εργατικής με τις άλ
λες τάξεις και ιδιαίτερα την αγροτική, η
μεταφορά ιδεών και πολιτικών δεσμών, η
όσμωση των αντιστασιακών παραδόσεων
αποτελεί ένα άλλο κεφάλαιο. Πώς μπο
ρεί να εξηγηθεί η πορεία από την απου
σία αγροτικού κινήματος στη μαζική α
ντίσταση; Ποιες ήταν οι προσδοκίες, οι
κοινωνικές διαστάσεις της συμμετοχής
των αγροτών; Εργασίες που στηρίχτηκαν
στην επιτόπια έρευνα και την προφορική
ιστορία (Vermeulen, Boeschoten) αποκα
λύπτουν περιοχές εντελώς παραμελημένες από την ιστοριογραφία της Αντίστα
σης και θέτουν σε κριτική την προσέγγιση
του αγροτικού κόσμου μέσα από το πρί
σμα των πελατειακών σχέσεων και την
ανθρωπολογική οπτική. Η έρευνα των
σχέσεων εργατικού κινήματος και αγρο
τών γίνεται αναγκαία και από τη συγκρι
τική προσέγγιση του εργατικού κινήμα
τος. Ενώ στις ανεπτυγμένες βιομηχανικά
χώρες οι αγρότες λειτούργησαν ως στοι
χείο κοινωνικής ισορροπίας, κυρίως ε
ξαιτίας της διασποράς της ιδιοκτησίας,
στις χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρειας
και στον Τρίτο Κόσμο οι κινητοποιήσεις

των αγροτών για αγροτική μεταρρύθμιση
ενίσχυσαν το εργατικό κίνημα των πό
λεων. Πού εντάσσεται η ελληνική περί
πτωση; θ α μπορούσε να αντιστραφεί το
προηγούμενο σχήμα; Η κοινωνική σταθε
ρότητα, δηλαδή, που εξασφάλιζε η αγρο
τική μικροϊδιοκτησία υπονομευόταν από
την καθυστέρηση της βιομηχανίας, που
είχε ως συνέπεια τη σώρευση στην ύπαι
θρο αδιάθετων προϊόντων και υποαπα
σχολούμενης ή πλεονασματικής εργατι
κής δύναμης. Με τη ρήξη της κρατικής
συνοχής, κατά την περίοδο της Κατοχής,
δημιουργήθηκαν οι όροι του αντιστασια
κού κινήματος.

σία των μικρών οικογενειακών μονάδων
στο εσωτερικό του δευτερογενούς τομέα,
απορροφώντας τον ανδρικό πληθυσμό
στη θέση του μικροϊδιοκτήτη και συμβάλ
λοντας στη δαπανηρή διαμόρφωση της
εργατικής δύναμης μέσω της μαθητείας.

4.
Η πολιτική εξέλιξη του εργατικού κινή
ματος και η διαμόρφωση της συνείδησης
κοινωνικής κριτικής οφείλουν να συσχετισθούν με την κοινωνική ιστορία της ερ
γατικής τάξης. Η διάσταση αυτή ώς τώρα
δεν έχει αναπτυχθεί αυτόνομα, παρά το
γεγονός ότι αρκετοί ιστοριογραφικοί
χώροι την ακουμπούν ή διασταυρώνο
νται μαζί της.

4.1.
Η οικονομική ιστορία, μεθοδολογικά και
οργανωτικά, βρίσκεται στην αιχμή τής
σύγχρονης ελληνικής ιστοριογραφίας.
Μέσα από έρευνες για τον 18ο και 19ο
αιώνα (Παναγιωτόπουλος, Δερτιλής.
Τσουκαλάς, Αγριαντώνη), αναπτύχθηκε
η θέση πως μία από τις αιτίες που συνέ
βαλαν στη φαλκίδευση και την καθυστέ
ρηση της εκβιομηχάνισης υπήρξε η ανε
παρκής διάθεση εργατικού δυναμικού,
συνακόλουθα η στενότητα της αγοράς ερ
γασίας και το υψηλό της κόστος. Ως αι
τίες επισημάνθηκαν: η απουσία δημογραφικής έκρηξης που χαρακτήρισε τις
παραμονές της βιομηχανικής επανάστα
σης στις δυτικοευρωπαϊκές χώρες, μετα
κινήσεις των αγροτικών πληθυσμών προς
τα πεδινά, τις πρώτες δεκαετίες μετά τον
Αγώνα, η ενίσχυση της μικρής ιδιοκτη
σίας από το κράτος, η εκτεταμένη μετα
νάστευση των αγροτών στο εξωτερικό
και, συνακόλουθα, η μέσω των μεταναστευτικών εμβασμάτων ενίσχυση της ανθεκτικότητας της μικροϊδιοκτησίας. Τέ
λος, η μετανάστευση στην πόλη συσχετί
στηκε με τη διόγκωση της απασχόλησης
στον κρατικό μηχανισμό.
Για την περίοδο 1912-1936 (Ρηγίνος)
υποστηρίχτηκε πως οι πρόσφυγες δεν αποτέλεοαν φτηνή εργατική δύναμη, που
θα προκαλούσε. μαζί με άλλους παράγο
ντες, ποιοτική αναβάθμιση της ελληνικής
βιομηχανίας, γιατί ισοκατανεμήθηκαν α
νάμεσα στον δευτερογενή και τον τριτογενή τομέα. Η δευρυμένη επίσης παρου-

ενίσχυσε την ανελαστικότητα της αγοράς
εργασίας και ώθησε προς τα πάνω το κό
στος εργασίας και τα επίπεδα εργατικής
αμοιβής.
Τα ζητήματα αυτά ανάγονται στα ευ
ρύτερα προβλήματα της προέλευσης του
σχηματισμού και της εσωτερικής διαμόρ
φωσης τη; εργατικής τάξης και των εργα
σιακών σχέσεων. Έχουν απασχολήσει
και συνεχίζουν να προκαλούν αντιπαρα
θέσεις στη διεθνή ιστοριογραφία. Στην
Ελλάδα, μια σύντομη συζήτηση έγινε το
1983 (Economies Méditerranéennes), αλ
λά δεν συνεχίστηκε αργότερα.
Είναι συχνές οι αναφορές στη δυσκο
λία να συντονιστούν οι οπτικές της οικο
νομικής και της κοινωνικής ιστορίας. Η
πρώτη ενδιαφέρεται για την εργατική
δύναμη ως οικονομική κατηγορία. Η
δεύτερη για την εργατική τάξη ως υπο
κείμενο αντιδράσεων, αντιστάσεων και
αλλαγών. Σ' ό.τι αφορά το πληροφορια
κό υπόβαθρο, οι στατιστικές, παρά την
προφανή αντικειμενικότητά τους, φέ
ρουν. εξίσου με τα κείμενα, τη σφραγίδα
των ιδεολογικών επιλογών (Scott). Η ερ
μηνεία τους επίσης προϋποθέτει ένα μο
ντέλο λειτουργίας των οικονομικών και
κοινωνικών μηχανισμών. Το μοντέλο ό
μως αυτό δεν είναι δεδομένο αλλά, σε
χώρες όπως η Ελλάδα, ζητούμενο. Ανα
φορικά με την επιχειρηματολογία, το
φαινόμενο της στενότητας της αγοράς ερ
γασίας εμφανίζεται σ' όλες τις χώρες στις
αρχές της βιομηχανικής επανάστασης.
Την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια της
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εργασίας τη δημιούργησε η διαδικασία
εκβιομηχάνισης, με τις δημογραφικές.
κοινωνικές και πολιτισμικές ανακατατά
ξεις που υποκίνησε. Από την άποψη αυ
τή. αν η στενότητα της αγοράς εργασίας
εμμένει, αποτελεί αιτία της ανεπαρκούς
εκβιομηχάνισης ή παράγωγό της; Σε πα
ρόμοιες επίσης έρευνες οφείλουμε να
διακρίνουμε τις κατηγορίες «κόστος ερ
γασίας» και «επίπεδο εργατικών αμοι
βών». Ό χι μόνο δεν συμπίπτουν, αλλά
είναι δυνατόν και να εξελίσσονται προς
αντίθετες κατευθύνσεις (Phelps Brown).
Το ερώτημα επομένως θα μπορούσε να
τεθεί και ως εξής: Θα ήταν δυνατόν να
συμπιεστεί ακόμη περισσότερο το επίπε
δο αμοιβών ώστε να χαμηλώσει το κόστος
εργασίας; Η δυνατότητα αυτή θα έκανε
βιώσιμη μια διαδικασία εκβιομηχάνι
σης. στην περίοδο μετά τη δεύτερη βιο
μηχανική επανάσταση και σε μια χώρα
περιορισμένου μεγέθους; Ή η φτηνή ερ
γατική δύναμη θα λειτουργούσε ως αντι
κίνητρο εκμηχάνισης της παραγωγής, συγκεντροποίησής της και εξορθολογισμού
της;
Παραμένει επομένως αιτούμενη μια ο
λοκληρωμένη έρευνα με λεπτομερέστερη
γνώση και χρησιμοποίηση της διεθνούς
προβληματικής, υπολογισμό των διαφο
ρών που συνεπάγονται οι οπτικές της οι
κονομικής και της κοινωνικής ιστορίας,
καθώς και συγκριτικές προσεγγίσεις που
δεν θα περιορίζονται μόνο στην αντιπα
ραβολή με τα κλασικά πρότυπα της εκ
βιομηχάνισης αλλά επίσης και με τις χώ-

(Παπαδόπουλος) και τους μεταξουργούς
(Πυργάκη). Αν και επικεντρώθηκαν στην
προκαπιταλιστική εποχή, είναι εξαιρετι
κά χρήσιμες για τη διερεύνηση της προέ
λευσης της εργατικής, τάξης. Θα πρέπει
να ενθαρρυνθεί η θεματική τους επέκτα

αδιάκοπη κριτική στις επιστημολογικές
αφετηρίες της (Βαρίκα 1988), την καθι
στά παραδειγματική ως προς τις απαιτή
σεις και τους στόχους μιας ιστορίας «εκ
των κάτω». Μια μελλοντική επομένως ι
στορία της εργατικής τάξης θα πρέπει να
αναπτυχθεί σε διάλογο με τη γυναικεία ι
στορία, από την οποία άλλωστε είναι α
ναμενόμενη η ενασχόληση με τις γυναίκες
των λαϊκών τάξεων.

4.4.

ρες της υπανάπτυξης. Οι συντεταγμένες
ενός παρόμοιου ερευνητικού προγράμμα
τος θα πρέπει να συμπεριλάβουν τη χαρ
τογράφηση των διαθεσιμοτήτων εργα
σίας στον αγροτικό χώρο, την εποχιακή
εργασία και τη διαδικασία μετατροπής
της σε σταθερή και μόνιμη εργασία στην
πόλη, τη δομή της απασχόλησης, την ποι
κιλία και την εξέλιξη των εργασιακών
σχέσεων. Ο ερευνητής βέβαια θα αντιμε
τωπίσει την πενιχρότητα του πληροφο
ριακού υλικού, ή και τη μονομέρειά του.
Για το λόγο αυτό, είναι αναγκαία μια συ
νολική καταγραφή του ετερογενούς πλη
ροφοριακού και πηγαϊκού υλικού, καθώς
και λεπτομερειακές παραδειγματικές έ
ρευνες σε μικρά κέντρα εργατικής συσ
σώρευσης (Λαύριο, Πτολεμαΐδα κ.λπ.),
στις οποίες θα μπορούσαν να υποβλη
θούν σε έλεγχο υποθέσεις εργασίας και
να προκόψουν άλλες (Gretsikou).

4.2.
Η προσέγγιση αυτού που ορίζεται ως
«παραδοσιακός πολιτισμός» αποτέλεσε
κυρίως αντικείμενο, ή αντιμετωπίστηκε
με τη λογική, της λαογραφίας. Αν και οι
εργασιακές σχέσεις απούσιασαν από
τους ερευνητικούς προσανατολισμούς,
ωστόσο επιμέρους εργασίες αποδέσμευ
σαν πληροφορίες που ενσωματώθηκαν σε
έρευνες για τη μαθητεία στις συντεχνίες
(Παπαγεωργίου),
τους
οικοδόμους
(Γκούτος, Κωσταντόπουλος), τους ναυτεργάτες (Ροδολάκης), τους ^αλκοτέχνες

ση, ώστε να περιλάβουν μερικές από τις
μεγαλύτερες επαγγελματικές κατηγορίες
(υπηρέτριες, καπνεργάτες, υφαντουργίνες, μεταλλωρύχους, ναυτεργάτες κ.λπ.).
η προέκτασή τους στην εποχή κυριαρχίας
των καπιταλιστικών σχέσεων, και η με
θοδολογική τους πληρότητα με τη χρησι
μοποίηση της προφορικής ιστορίας και
της βιομηχανικής αρχαιολογίας.

4.3.
Πλευρές και πληροφοριακό υλικό γύρω
από την ιστορία της εργατικής τάξης
προήλθαν από ιστοριογραφικούς χώρους
όπως η ιστορία της νεότητας (Ιστορικό
τητα της παιδικής ηλ,ιχίας χαι της νεότη
τας), η ιστορία των πόλεων (Μοσκώφ,
Τσοκόπουλος, Καρδάσης, Μπαφούνης,
Αάζαρης), καθώς και από παρουσιάσεις
δημοσιογραφικών ερευνών (Δημητρίου).
Ειδική μνεία οφείλουμε στη γυναικεία ι
στορία. Αναπτύχθηκε τα τελευταία χρό
νια δυναμικά, εμπλουτίζοντας την οπτι
κή και με ανανεωτικές προτάσεις σε κε
ντρικά ζητήματα που απασχολούν τη
νεοελληνική ιστοριογραφία (ιστορία νοο
τροπιών, μηχανισμοί πολιτισμικών σχέ
σεων με τη Δύση, σχέσεις ιδιωτικής και
δημόσιας σφαίρας στη διαδικασία της οι
κονομικής μεταβολής κλπ.). Το πλαίσιο
της προβληματικής, που όχι μόνο χρησι
μοποιεί αλλά και ενσωματώνεται στις
διεθνείς ζητήσεις, η ποιότητα του λόγου,
που συνδυάζει τους απελευθερωτικούς
στόχους της γυναικείας ιστορίας με την
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Τέλος, από το χώρο της αστικής κοινωνιολογίας οι έρευνες για την εργατική
τάξη απουσιάζουν. Εξαίρεση, η Λεοντίδου ·-εξαιτίας τής συνολικότερης κριτικής
της για το ζήτημα που μας απασχολεί, ο
φείλουμε να της δώσουμε το λόγο:
«Στο θεωρητικό επίπεδο είναι σή
μερα εδραιωμένη η ανίληψη για
την αδιαφάνεια των μορφών απα
σχόλησης —τη ρευστότητα των
κοινωνικών τάξεων- και επομέ
νως τη δυσκολία εμπειρικής προ
σέγγισης τους, που φτάνει μέχρι
μια ζωηρή απέχθεια για κάποια,
υποτυπώδη έστω, ποσοτική διερεννηση των μεταπολεμικών κοι
νωνικών μετασχηματισμών. Στο ε
μπειρικό επίπεδο συναντάμε μια
σθεναρή αντίσταση στην αναθεώ
ρηση συλλογικών πεποιθήσεων για
τη μικροαστική δομή της ελληνι
κής κοινωνίας και για τον “παρα
σιτισμό" των μεγαλουπόλεων ως
χώρων συγκέντρωσης “αναπαρα
γωγικών” δραστηριοτήτων και
κοινωνικών ομάδων».
(Λεοντίδου, 1986, σ. 74)

5.
Συνοψίζοντας την περιήγηση στους ιστο
ριογραφικούς χώρους, διαπιστώνει κα
νείς πως οι σχετικές με την ιστορία του
εργατικού κινήματος μελέτες είναι ελάχι
στες, ιδεολογικά διαφορετικές και θεματολογικά διασκορπισμένες. Δεν συγκρο
τούν επομένως ένα σώμα που θα προσφερόταν σε συνεκτική κριτική και συζήτηση
μεθοδολογιών, προσεγγίσεων και τά
σεων. Για το λόγο αυτό, άλλωστε, και το
κείμενο έχει τη μορφή σημειώσεων, στις
οποίες τα προβλήματα ιστορίας συζητούνται από κοινού με τα προβλήματα ι
στοριογραφίας.

6.
Ποιοι όμως παράγοντες εμπόδισαν την
ανάπτυξη της ιστορίας του εργατικού κι
νήματος; Οι αντιστάσεις, οι ανεπάρκειες
και οι αποκλεισμοί αλληλοτροφοδοτούνται και δεν διαχωρίζονται εύκολα.

6. 1.
Το κράτος δεν αποτελεί μόνο πόλο, γύρω
από τον οποίο περιστρέφεται η ιστορία
των ανώτερων τάξεων, αλλά και πεδίο
όπου συγκροτείται το πληροφοριακό υ
πόβαθρο της ιστορίας τους. Αρχειακές
πηγές, σειρές δημοσιευμάτων, ιδιωτικές
συλλογές κ.λπ.. εκ των πραγμάτων ή εξαιτίας των ειδικών συλλεκτικών ενδια
φερόντων. αφορούν κατά κύριο λόγο την
ιστορία των ανώτερων τάξεων. Άλλωστε
αυτές είναι που μιλούν, γράφουν και κα
ταγράφονται. Αντίθετα, η ιστορία των
κατώτερων τάξεων οφείλει να διεισδύσει
μέσα στη σιωπή τους ή στο λόγο των άλ
λων γι' αυτές. Η σιωπή τους δεν είναι
πάντοτε φυσική. Συχνά επιβάλλεται. Η
φωνή τους δημεύεται ή ελέγχεται ασφυ
κτικά. Εκφράζονται παραπλανητικά:
κλέβοντας και παραφθείροντας τους κώ
δικες των άλλων. Οι εργατικοί θεσμοί
μέσα στους οποίους τείνει να αρθρωθεί
αυτόνομος λόγος (συνδικαλιστικές και
πολιτικές οργανώσεις) έχουν συνήθως ε
φήμερη ύπαρξη και η νομιμότητά τους υ
πήρξε αβέβαιη. Άλλες φορές δεν διαθέ
τουν τις δυνάμεις και τη συνήθεια της
καταγραφής, άλλοτε τα τεκμήρια κατά
σχονται κι άλλοτε κατακρατούνται από
τις ίδιες. Η ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης συ
νείδησης απαιτεί την αντίθεση με την ι
στορία των «άλλων»- δηλαδή την αντιιστορία. Κάτω από τους όρους αυτούς, ο
έλεγχος της ιστορίας γίνεται στενότερος,
και όχι μόνο για λόγους άμυνας. Η ιστο
ρία αποτελεί τη μόνη πηγή νομιμοποίη
σης των ομάδων που κυριαρχούν στους
πολιτικούς σχηματισμούς των κατώτερων
τάξεων. Οι μηχανισμοί αυτοί βέβαια λει
τουργούν μέσα στην πολιτική συγκυρία.
Είναι ωστόσο περιττό να υπομνησθεί η
παθολογία της ελληνικής περίπτωσης και
οι επιβαρυντικέ; της συνέπειες για την ι
στοριογραφία.

στικής συγκρότησης, αναζήτησαν εμφατικά τη διαφορετικότητα, τα σημεία της
παρέκκλισης. Χρησιμοποίησαν συνακό
λουθα σχήματα που υποκαθιστούν την
ταξική ανάλυση.
Οι προϋποθέσεις μιας προβληματικής

πάνω στην ιστορία του εργατικού κινή
ματος θα μπορούσαν να τεθούν, αν συνε
χίζονταν τα σέμινάρια της Εταιρείας Με
λέτης της Ιστορίας του Εργατικού Κινή
ματος. το 1982-83 (και αν η Εταιρεία πε
ριόριζε μόνο σε αυτά τους στόχους της),
με άξονα τη συγκριτική παρουσίαση ι
στοριογραφικών παραδειγμάτων που α
ναπτύχθηκαν σε άλλες χώρες. Έστω και
ατελής, η προβληματική αυτή θα χρησί
μευε για να δημιουργήσει και να προσα
νατολίσει έναν ερευνητικό περίγυρο ή
για να συγκροτηθούν προγράμματα που
θα προτείνονταν για οικονομική υπο
στήριξη.

6.2.

6.3.

Δεν διαμορφώθηκε ώς τώρα μια προβλη
ματική που θα άλλαζε την οπτική της ι
στορίας του ελληνικού εργατικού κινή
ματος. Δεν δημιουργήθηκαν δηλαδή οι
εννοιολογικές υποδοχές που θα μετασχη
μάτιζαν το πληροφοριακό υλικό σε ιστο
ρική γνώση. και οι θεωρητικές κατα
σκευές που θα συνάρθρωναν τα διάφορα
επίπεδα και θα τα ενοφθάλμιζαν στις γε
νικότερες αναλύσεις για τον ελληνικό
κοινωνικό σχηματισμό. Η αδυναμία αυ
τή συναρτάται βέβαια με το γενικότερο
αρνητικό κλίμα που συνάντησαν οι κοι
νωνικές επιστήμες στη χώρα μας. αλλά
και με τις προτεραιότητες που αυτές οι ί
διες επέλεξαν: αμφισβητώντας, δηλαδή,
τη χρήση στην ελληνική ιστορία ταξινομητικών εννοιών της κλασικής καπιταλι

Οι ανεπάρκειες των βιβλιοθηκών. Η μο
ναδική μας Εθνική Βιβλιοθήκη παραμέ
νει προσανατολισμένη κυρίως στην ελλη
νική βιβλιοπαραγωγή ή στις σχετικές με
τον ελληνισμό ξένες εργασίες. Το βάρος,
επομένως, για τη συγκρότηση βιβλιοθη
κών ενημερωμένων στη διεθνή ιστοριο
γραφία πέφτει στα πανεπιστημιακά
σπουδαστήρια (και, ίσως, σε ένα ή δύο
τμήματα ερευνητικών κέντρων), τα οποία
δεν μπορούν να αντέξουν στη δαπάνη
μιας επαρκούς ενημέρωσης. Αποτέλεσμα:
πλήρης σχεδόν απομόνωση από τη διε
θνή ιστοριογραφία. Στα πλαίσια αυτά, η
απαίτηση για την κατάρτιση μιας στοιχειωδώς επαρκούς συλλογής βασικών έρ
γων για την ιστορία του εργατικού κινή
ματος, με αξιώσεις διαρκούς ενημέρωσης
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στα σημαντικότερα έργα και περιοδικά,
φαντάζει περίπου ως πολυτέλεια αν όχι
πρόκληση. Καμιά ωστόσο σοβαρή πρόο
δος δεν μπορεί να συντελεστεί στην ιστο
ριογραφία. αν δεν υπάρξει μια πολιτική
και οι απαραίτητες δαπάνες για τη διε
θνή ενημέρωση των βιβλιοθηκών μας. Η
ιστορία του εργατικού κινήματος ανήκει
σ' έναν διεθνοποιημένο επιστημονικό
κλάδο, έχει ανάγκη συμμετοχής στη διε
θνή θεωρητική συζήτηση και είναι υπο
χρεωμένη να εξετάζει συγκριτικά το α
ντικείμενό της. Διαφορετικά κινδυνεύει
να καταλήξει στην ανεκδοτολογία και να
μείνει φυλακισμένη στον εθνικό επαρ
χιωτισμό μας.

6.4 .
Η ιστορία του εργατικού κινήματος απο
τελεί ένα αντικείμενο που προκαλεί πο
λεμικές, ακόμη και ως προς την νομιμό
τητα της συγκρότησής του. Έχει χαρα
κτήρα διφυή: Ως μέρος της ευρύτερης ιστοριογραφκής παραγωγής απευθύνεται
στο εθνικό ακροατήριο. Από αυτή την ά
ποψη είναι υποχρεωμένη -κ α ι στο βαθ
μό που παράγεται μέσα σε θεσμικά πλαί
σια, όπως π.χ. πανεπιστήμια και ερευνη
τικά κέντρα- να επιλέξει την οπτική γω
νία που απαιτείται από τα ακαδημαϊκά
standards. Αυτά, με τη σειρά τους, καθο
ρίζονται ιστορικά. Σχετίζονται δηλαδή
με την ιδιαίτερη πολιτιστική μας ιστορία,
που υπεραμύνθηκε πάντοτε της αυτοαποστασιοποίησης της πνευματικής ζωής

στορίας που συμβαίνει ανεξάρτητα από
την εμπειρία και τη θέληση των ιστορι
κών υποκειμένων, ποιο ενδιαφέρον μπο
ρεί να υπάρξει για την ιστορία του εργα
τικού κινήματος; Μήπως φυλακιζόμαστε
σε νέες μονομέρειες και αποκλεισμούς; Η

από τις συνθήκες που τη γέννησαν και
την εκτρέφουν. Από την άλλη, το ακροα
τήριο της εργατικής ιστορίας έχει τις δι
κές του ιδιαιτερότητες. Του λείπουν, ί
σως, οι ακαδημαϊκές προδιαγραφές, αλ
λά διαθέτει υψηλές απαιτήσεις ερμηνευ
τικού και θεωρητικού τύπου, συγκρίσι
μες με τις δικές του εμπειρίες. Η ιστορία
επομένως του εργατικού κινήματος επη
ρεάζει και επηρεάζεται άμεσα από το ί
διο της το αντικείμενο. Η ιστορική λει
τουργία. δηλαδή, αποτελεί μια πολιτική
λειτουργία στο εσωτερικό του αντικειμέ
νου της. Το τελικό ερώτημα, ποιος ο
στόχος της ιστορίας του εργατικού κινή
ματος, από ποιον και για ποιον, δεν μπο
ρεί εύκολα να απαντηθεί.

6.5.
Τα ιστοριογραφικά ρεύματα που επη
ρεάζουν την ελληνική ιστοριογραφία επι
τρέπουν την ανάπτυξη μιας ιστορίας της
εργατικής τάξης; Η έμφαση στις μεγάλες
διάρκειες, στις σταθερές και στις αδρά
νειες, αν ως ερμηνευτικό πλαίσιο αυτονομηθεί, δεν οδηγεί σε μια νέα ιδεολογικοποίηση σύμφωνα με την οποία οι μάζες
εκφράζουν την αδράνεια και οι ελίτ την
καινοτομία; Το πλαίσιο αυτό επιτρέπει
την έννοια της ρήξης και της αλλαγής
από τα κάτω; Αν η πολιτική, δηλαδή η
διάσταση της δράσης των ανθρώπων, οι
εμπειρίες τους, οι ιδέες και η συνείδησή
τους, οι νίκες και οι ήττες τους, αντιμε
τωπίζεται σαν απλό επιφαινόμενο μιας ι

ανάδυση βέβαια μιας ιδεολογίας μέσα
από ένα επιστημονικό ρεύμα αποτελεί
μια διαδικασία πολύπλοκη στην οποία ο
ερευνητής είναι αναπόφευκτα παίκτης
και παίγνιο. Η επιρροή εξάλλου ενός ι
στοριογραφικού παραδείγματος ακολου
θεί συχνά τις μεταβολές που συμβαίνουν
όταν ένα ρεύμα ιδεών εξακτινώνεται: το
παράδειγμα στην περιφέρεια αποκτά με
γαλύτερη ελαστικότητα απ' ό,τι στο κέ
ντρο προέλευσής του. Η ελαστικότητα
στην αναπαραγωγή του ιστοριογραφι
κού παραδείγματος ισχύει και στην ελλη
νική περίπτωση και όχι μόνο εξαιτίας
των αναγκαίων τοπικών προσαρμογών.
Οφείλεται κυρίως στις ανάγκες που οδή
γησαν μια ομάδα ιστορικών, που λει
τούργησαν ως διανοούμενοι, να θητεύσει
στην ιστοριογραφία της «καθολικής ιστο
ρίας». Πρόκειται για εγχείρημα που δεν
εξάντλησε την ανακαινιστική του δύνα
μη. Ο κίνδυνος της ιδεολογικοποίησης
(και συνακόλουθα των αποκλεισμών)
προέρχεται από την τυποποίηση των α
ναζητήσεων αλλά και από την πολιτική
συγκυρία. Ποιοι άνεμοι πνέουν κάθε φο
ρά στα ευρωπαϊκά ακαδημαϊκά κέντρα
δεν είναι αδιάφορο.
□
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