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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ 
ΤΟΥ ΜΑΡΞ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΓΚΕΛΣ 

^ \ ε δ ο μ έ ν ο υ πώς τό έργο τοϋ Μάρξ και τοϋ 
Ένγκελς χρονολογείται άπό τόν περασμένο 
αΙώνα, τό πρώτο έρώτημα πού τίθεται όταν 
καταπιάνεται κανείς μ' αύτόν τόν τόμο, πού 
είναι άφιερωμένος στίς συνδικαλιστικές διεκ-
δικήσεις, είναι νά ξέρει άν τόσο παλιά κείμενα 
έχουν σήμερα άκόμα άξια, είδικά όταν περνά-
με άπό τις θεωρητικές άρχές και τήν όργάνω-
ση, στά συγκεκριμένα ζητήματα τής βελτίω-
σης τών ύλικών συνθηκών τής έργασίας. 

Τα κείμενα αύτά έχουν, πρώτα άπ' όλα, τό 
καλό πώς άποτελούν μέρος ένός πολύ πλατύ-
τερου Ιστορικού, οίκονομικοϋ καί πολιτικού 
συνόλου, μέ τό όποιο βρίσκονται σέ τέλεια 
συνοχή. Τό σύνολο αύτό άποτελεί τό πρό-
γραμμα δράσης τοϋ προλεταριάτου, πού άγω-
νίζεται γιά τήν χειραφέτησή του. Δέν πρόκει-
ται γιά μιά άπλή κατασκευή τοϋ πνεύματος, 
άλλά γιά τήν πολύχρονη πείρα τοϋ προλετα-
ριάτου πολλών χωρών, πού έγινε θεωρία, πεί-
ρα πού ξεπερνά τήν καπιταλιστική κοινωνία 
μέσα -στήν όποια ζούμε σήμερα, έπειδή λαμ-
βάνει ύπ' όψη της τίς προσπάθειες τού προλε-
ταριάτου γιά τήν έγκαθίδρυση τής σοσιαλιστι-
κής κοινωνίας (1794, 1Θ48, 1871)... πράγμο 
πού άκόμα όφείλουμε νά πραγματοποιήσου-
με. 

Ό Μάρξ κι ό "Ενγκελς ξεκίνησαν πάντοτι 
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άπώ δεδομένα καί άνάγκες πού ύπάρχουν συγκεκριμένα, γιά νά 
βγάζουν if|v θεωρία τους ή τό πρόγραμμα δράσης. Δέν μπορούμε, 
λοιπών, νά διαχωρίσουμε τίς στοιχειώδεις υλικές διεκδικήσεις άπό 
τίς πολύ γενικές. Δέν είναι τυχαίο πού τά κείμενα γιά τόν συνδικαλι-
σμό άναφέρονται κυρίως στούς άγώνες τοϋ άγγλικού προλεταριά-
του, της πιό άναπτυγμένης χώρας, πού τότε κυριαρχούσε σέ όλό-
κληρο τόν κόσμο, καί πού τώρα τήν θέση της έχουν πάρει ol Ηνωμέ-
νες Πολιτείες. Καί σ' αύτό, άκριθώς, τό σημείο είπε ό Μάρξ στούς 
έργάτες ΰλων τών άλλων χωρών: έδώ γράφουμε τήν δική σας Ιστο-
ρία! 

Είτε τό θέλουμε, είτε δχι, ό μαρξισμός άποτελεϊ τό Ιστορικό πρό-
γραμμα τοϋ προλεταριάτου, καί ΰλα τά κινήματα άναφέρονται σ' 
αϋτόν, τά μέν γιά τόν άμφισβητήσουν, τά δέ γιά νά τόν διεκδική-
σουν. Μέ τήν έννοια αύτή, άποτελεϊ τήν διεθνή θεμελιώδη κληρο-
νομιά δλων τών έπαναστατικών κινημάτων, μιά σκέψη, ένα άπόκτη-
μα, μιά γλώσσα κοινή, πού ύπάρχουν άκόμα κι έξω άπό κάθε προσω-
πική έπαφή μεταξύ μαρξιστών.' Τά κείμενα τοϋ Μάρξ καί τού "Εν-
γκελς πάνω στόν συνδικαλισμό άποτελούν τά κοινά θεμέλια τής 
συγκεκριμένης πείρας τών διεκδικητικών άγώνων τοϋ προλεταριά-
του. Καλύπτοντας τούς έργατικούς άγώνες τών άρχών της βιομηχα-
νοποίησης (συσσώρευση), καθώς καί τής ώριμης φάσης τής μεγά-
λης βιομηχανίας, τών φάσεων τής κρίσης καί έκείνων τής εύημε-
ρίας, τών περιόδων πού ό καπιταλισμός είναι άκόμα προοδευτικός 
κι έκείνων στίς όποιες πρέπει νά άνατραπεϊ, τά κείμενα αύτά άφο-
ροϋν τήν δραστηριότητα τού προλεταριάτου σέ δλες τΙς χώρες, 
άναπτυγμένες είτε δχι. Ή μέθοδος αύτή είναι άναγκαία άκόμα καί 
γιά τίς άναπτυγμένες χώρες, όπου τό κεφάλαιο ξαναπερνά σέ όρι-
σμένους τομείς (πού είναι άκόμα ύπό έκθιομηχάνιση) όλόκληρο τόν 
κύκλο τής άνάπτυξής του. 

Ή μαρξιστική θεωρία είναι φτιαγμένη άπό νόμους πού προέκυ-
ψαν άπό τήν οίκονομική καί Ιστορική πρόοδο τής κοινωνίας, πράγ-
μα πού σημαίνει πώς τό Ιδιο οίκονομικό καί κοινωνικό κίνημα ύπα-
κούει σέ καθορισμένους νόμους, έκείνους πού διαμορφώνουν τήν 
μαρξιστική θεωρία. Κατά συνέπεια ή προβλεπόμενη άπό τόν μαρξι-
σμό άνάπτυξη προχωρά στήν Τδια κατεύθυνση μέ τό πραγματικό 
κίνημα. Ό Μάρξ μπορούσε, λοιπόν, νά πει, δίχως νά τροφοδοτεί τήν 
ούτοπία, πώς: 

«01 άρχές τής Κομμούνας είναι παγκόσμιες καί δέν μπορούν νά 
καταστραφούν. Θά ξεπηδούν καί πάλι άπ' τήν άρχή, μέχρι νά 
χειραφετηθεί ή έργατική τάξη». 

Κομμάτι τών περισσότερο ούσιαστικών καί βαθιών ύλικών συν-
θηκών της κοινωνικής ζωής κα( έμπειρίας, τό μαρξιστικό πρόγραμμα 

8 



προτείνει, κατόπιν, τίς λύσεις του, πού έπιτρέπουν νά άποφευχ-
θοϋν λάθη, πού όδηγούν σέ όπισθοχώρηση.2 

01 δυό φάσεις τής θεωρίας, — έκείνη στήν όποία διαμορφώνεται 
άπό τίς ύλικές συνθήκες, καί έκείνη πού έπιδρά πάνω τους — βρί-
σκονται στούς δυό τόμους γιά τόν συνδικαλισμό. Στόν πρώτο3 ό 
Μάρξ καί ό "Ενγκελς ξεκίνησαν άπό Ιστορικά γεγονότα γιά νά κατα-
λήξουν σέ θεωρητικές άρχές, πού πρέπει νά όδηγούν τό προλετα-
ριάτο στ(ς διεκδικήσεις του. Στόν δεύτερο, τά κείμενα καί πάλι ξεκι-
νούν άπό συγκεκριμένα γεγονότα, άλλά αύτή τή φορά δέν δίνουν 
πιά τήν θεωρία. Είναι ήδη, κατά κάποιον τρόπο, φιλτραρισμένα άπό 
μιά διαμορφωμένη θεωρία, πού κατευθύνει τήν πορεία τών γεγονό-
των, ένώ παράλληλα ύποδεικνύει τίς λύσεις τους στούς άγωνιζόμε-
νους έργάτες. 

Στό πρώτο κείμενο γιά τήν Παραίτηση τής άστικής τάξης δέν 
γίνεται άκόμα λόγος γιά κόμμα καί μαρξιστική όργάνωση πού θά 
μεσολαβούσε στήν κινητοποίηση (μόνο σ' ένα κατοπινό βαθμό άνά-
πτυξης τής ΙΙης Διεθνούς θά δοθεϊ αύτή ή δυνατότητα): ή Ίδια ή 
πορεία τών γεγονότων βάζει στήν ήμερήσια διάταξη τις μαρξιστικές 
διεκδικήσεις. Καί πράγματι, στό άρθρο αύτό, πολλές έργατικές κι-
νητοποιήσεις ξεπηδούν άμεσα, δίχως δεσμούς άνάμεσά τους, άν 
καί συγκλίνουν όλες άπό τήν έσωτερική λογική τους πρός μιά μόνη 
καί μεγαλειώδη Ιστορική διεκδίκηση: ήττα τής άστικής τάξης καί 
έγκαθίδρυση τής κυριαρχίας τής έργασίας, πράγμα πού — σέ συνδι-
καλιστικούς όρους — ταυτίζεται μέ τήν παλιά διεκδίκηση πού πρω-
τολάνσαρε ό Μάρξ, γιά τούς έργάτες τού Παρισιού, στό έργο του - Ή 
πάλη τών τάξεων στήν Γαλλία (1848-1850)»: άνατροπή τής έξουσίας 
τοϋ άστικού κράτους καί έγκαθίδρυση τής δικτατορίας τού προλε-
ταριάτου. 

Σήμερα, περισσότερο άπό ποτέ, ή πραγματικότητα μέσα στήν 
όποία ζούμε έκφράζει καί έπιβάλλει τό συμπέρασμα αύτό πού έβγα-
λε ό "Ενγκελς, άπό τίς συγκεκριμένες σχέσεις άνάμεσα στούς 
"Αγγλους καπιταλιστές καί έργάτες τών χρόνων τού 1880 καί άπό τό 
θεωρητικό πρόγραμμα τού σοσιαλισμού, ταυτόχρονα. Σήμερα, 
πράγματι ή άστική τάξη δέν έξασφαλίζει πιά στήν άνθρωπότητα μιά 
προοδευτική κοινωνική άνάπτυξη καί είναι όλο καί περισσότερο άνί-
κανη νά κάνει νά λειτουργήσει άκόμα καί ή πηγή τών κερδών της καί 
τών προνομίων της: ή παραγωγική μηχανή, πού άναπτύχτηκε έν 
τούτοις, κάτω άπ' τήν κυριαρχία της, άπό μισθωτούς σκλάβους. Δέν 
ύπάρχει μέρα πού νά περγά δίχως νά κλείσουν οί καπιταλιστές τού-
το τό έργαστήρι ή έκεϊνο τό έργοστάσιο, πού δέν είναι πιά σέ θέση 
νά διαχειριστούν, πετώντας στό δρόμο έκατοντάδες, ή καί χιλιάδες 
έργάτες καί άφήνοντας νά σκουριάσουν μηχανές καί παραγωγικές 
έγκαταστάσεις πού βρίσκονται άκόμα σέ κατάσταση λειτουργίας. 

Τά γεγονότα πού ύποκίνησαν τήν ριζοσπαστική πρόγνωση τού 
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"Ενγκελς μπορεί νά φαίνονται πολύ άσήμαντα, πλάι ατά σημαντικά 
καί βίαια γεγονότα πού έπιθάλλονται σήμερα στις μάζες, άκόμα κι 
δταν δέν έχουν συνείδηση των τελικών ταξικών σκοπών τους, κυ-
ρίως μετά τήν πολιτική καί συνδικαλιστική άνανέωση τών όργανώ-
σεών τους. Ή θεωρία, πραγματική φυσική δύναμη πού πηγάζει άπώ 
τά ύλικά θεμέλια τής κοινωνίας, ώθεϊ τις μάζες νά δράσουν σέ μιά 
κατεύθυνση άντίθετη στήν άστική τάξη, πρίν νά έχουν άκόμα άπο-
κτήσει τήν καθαρή συνείδηση καί ξεπουλάνε τίς άναγκαΐες έπανα-
στατικές όργανώσεις. 

Ό χαρακτήρας, τό έντελώς άντικειμενικό καί σύγχρονο σύνθημα 
τής ήττας της άοτικής τάξης έμφανίστηκε στήν πρόσφατη έργατική 
κινητοποίηση τών ναυπηγείων τού Glyde. Ή συμμετοχή στήν παγκό-
σμια ναυτιλιακή παραγωγή τής άγγλικής ναυτιλιακής παραγωγής, 
πού ήταν πρώτη στόν κόσμο ώς τό 1950, έπεσε σέ 20 χρόνια άπό 
48% σέ 10%. Ή άγγλική άστική τάξη όμολογούσε πώς δέν είναι πιά 
Ικανή νά τήν «έκμεταλλευτεϊ», παρατώντας ένα όλόκληρο κομμάτι 
τής παγκόσμιας βιομηχανικής παραγωγής. 

Μέ αύτές τίς προϋποθέσεις, ol έργάτες τών ναυπηγείων τοϋ Cly-
de, έξευτελισμένοι άπό όλους καί προδομένοι άπό τίς παραδοσια-
κές πολιτικές καί συνδικαλιστικές όργανώσεις τους, προσπάθησαν, 
στηριγμένοι στήν δική τους δύναμη μόνο, νά πάρουν στά χέρια τους 
τόν γιγαντιαίο αύτό κλάδο τής παραγωγής, έφαρμόζοντας τίς πα-
λιές έργατικές έντολές τού 1848, τής Κομμούνας τοϋ Παρισιοϋ καί 
τών Μάρξ καί "Ενγκελς: νά κινήσουν άπό μόνοι τους τά έργαστήρια 
πού έκλεισαν οί καπιταλιστές, τό πρώτο αύτό έπαναστατικό βήμα 
πού ή θεωρία, έπιβεβαιωμένη άπό χίλια Ιστορικά γεγονότα, μάς δι-
δάσκει σάν προσωρινό καλό καί σάν περισσότερο άπό άθέθαιο, άν 
δέν Ισχυροποιηθεί άπό τήν μάχη γιά τήν ήττα τής άστικής τάξης καί 
τήν έγκαθίδρυση τής πολιτικής, οικονομικής καί κοινωνικής κυριαρ-
χίας τού προλεταριάτου. 

Ή ριζοσπαστικότητα πού έμπεριέχουν όλες οί διεκδικήσεις μαρ-
ξιστικής έμπνευσης τούς δίνει, τήν ώρα τοϋ γερασμένου καί όλο-
κληρωτικοϋ καπιταλισμού, μιά πλήρη καί συνολική έπικαιρότητα, 
καθώς καί μιά πραγματική άνωτερότητα πάνω στίς έπί μέρους λύ-
σεις πού προτείνονται, στίς μέρες μας, στις μάζες άπό τούς υποτι-
θέμενους άνανεωτές καί σπεσιαλίστες τής συνδικαλιστικής τεχνι-
κής, μέ τίς άπεργίες τους, πού είναι γεμάτες στολίδια, καί περικο-
κλάδες, έκπλήξεις, πονηριές καί λεπτομέρειες. Κατά τά άλλα, ή βα-
σική αύτή ριζοσπαστικότητα τούς δίνει τόν ταξικό χαρακτηρισμό, 
μιά καί ένδιαφέρουν όλόκληρο τό προλεταριάτο τοϋ χτές καί τού 
σήμερα. Πράγμα πού δέν σημαίνει καθόλου, τό ξαναλέμε, πώς ό 
μαρξισμός περιφρονά τίς περιορισμένες διεκδικήσεις, ώς πρός τό 
περιεχόμενό τους, τόν άριθμό τών έργατών πού τίς έπιδιώκουν ή τό 
άποτέλεσμα πού έπιτυγχάνεται. Κάθε βήμα μπρός είναι ένα άποτέ-
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λεσμα πού έκτιμάται, άνάλογα μέ τό άν συνδέεται μέ τόν^ γενικό 
άγώνα καί τόν τελικό σκοπό, δηλαδή δχι μόνο άν πετυχαίνει στά 
συγκεκριμένα αΐτήματα, άλλά κι άν άνυψώνει τήν συνείδηση έκεί-
νων πού παλεύουν, μέ τό νά πάρουν όξύτερη θέση άπέναντι ατούς 
έκμεταλλευτές τους, νά συσφίξουν τις γραμμές τών έκμεταλλευο-
μένων, ώστε νά περάσουν, τήν στιγμή τής κρίσης σέ μιάν άνώτερη 
μορφή άγώνα. 

Σ' αύτόν τόν δεύτερο τόμο, ή άλληλοκάλυψη τής οικονομίας καί 
της πολιτικής είναι τουλάχιστον τόσο στενή βσο καί στόν πρώτο, 
γιατί τά κείμενα πού είναι άφιερωμένα στίς συνδικαλιστικές διεκδι-
κήσεις δέν συμπληρώνουν μονάχα τά θεωρητικά κείμενα, άλλά κα-
θορίζονται, κιόλας, άμεσα άπό αύτά. 01 συνδικαλιστικές διεκδική-
σεις διαπερνούνται, γιά νά τό πούμε κι έτσι, άπό ένα νήμα πού τίς 
συνδέει μέ τόν γενικό άγώνα τοϋ προλεταριάτου ένάντια στό κεφά-
λαιο καί τόν σοσιαλιστικό σκοπό, πράγμα πού καθορίζει έπίσης τό 
περιεχόμενό τους. Πέραν τούτου, τά κείμενα γιά τόν συνδικαλισμό 
είναι άπόλυτα συνδεδεμένα μέ τά κείμενα, τά λεγόμενα πολιτικά, 
φιλοσοφικά, οίκονομικά ή στρατιωτικά, τού Μάρξ καί τοϋ Ένγκελς. 

Τέλος, καί δίχως άμφιθολία αϋτό είναι πού διακρίνει καλύτερα 
τίς διεκδικήσεις μαρξιστικής έμπνευσης, ύπάρχει ένας στενός δε-
σμός άνάμεσα στίς διάφορες διεκδικήσεις, πού έχουν ένα είδος 
γενικής ένότητας. Ή καθημερινή πραγματικότητα έπιβεβαιώνει, 
πράγματι, πώς οί διεκδικήσεις άρθρώνονται μεταξύ τους καί έπανα-
δροϋν άμεσα οί μέν πάνω στίς δέ: γιά παράδειγμα, ή μείωση τής 
έργάσιμης ήμέρας είναι άδιαχώριστη άπό τό ζήτημα τής έντασης 
της έργασίας, δηλαδή άπό τόν ώριαϊο μισθό. 

"Οχι μόνο τό ένα διευκολύνει τό άλλο, άλλά μπορεί άκόμα νά 
λύσει ή νά βοηθήσει στήν λύση τοϋ προβλήματός του. "Ετσι, μιά 
γενική μείωση τής έργάσιμης ήμέρας πρέπει νά συνοδεύεται άπό 
μιά αύξηση τοϋ ώριαίου μισθού, μιά συστολή τής Ιεραρχίας τών μισ-
θών πού προέρχεται άπό τήν διαίρεση καί τό σκόρπισμα τών έργατι-
κών όγώνων, δίχως νά μιλήσουμε γιά διευθέτηση τών άσφαλιστικών 
διαδικασιών, τής άνεργίας καί τής σύνταξης άπό τά ταμεία άλληλο-
θοήθειας τών έργατών. Ό σύγχρονος καπιταλισμός κατάλαβε θαυ-
μάσια τόν άντικειμενικό αϋτό νόμο, πού τόν στρέφει έξ' άλλου έ-
νάντια στούς έργαζομένους, παίρνοντας μέ τό ένα χέρι δσα δίνει μέ 
τό άλλο: γιά παράδειγμα, αύξάνοντας τήν έντατικότητα τής έργάσι-
μης ήμέρας, βταν πρέπει νά μειώσει τήν διάρκειά της, ή καθυστε-
ρώντας τήν ήλικία της σύνταξης, σέ περίπτωση γενικής μείωσης 
τών ώρών έργασίας, ή άκόμα. έπεκτείνοντας μιά έπαγγελματική κα-
τηγορία, Ιδιαίτερα μαχητική καί εύνοημένη άπό τήν βιομηχανική 
άνάτττυξη γιά νά μήν έπεκτείνει τίς άλλες, κ.λπ. 

Στό «Κεφάλαιο» ό Μάρξ δείχνει πώς οί δαιμόνιες συνθήκες έρ-
γασίας καί ή άμοιθή γυναικών καί παιδιών καταλήγουν νά ύποβαθμί-
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ζουν τίς συνθήκες ζωής καί έργασίας τών ώριμων, γιά τήν παραγω-
γή, έργατών, καί άντιστρόφως, πώς ή πάλη γιά τήν βελτίωση τών 
συνθηκών έργασίας γυναικών καί παιδιών έπιδρά πάνω στήν τύχη 
τών ώριμων βιομηχανικών έργατών. Έξ ίσου, γενικευόμενες στήν 
βιομηχανία, ol βελτιώσεις αύτές γίνονται σέ βάρος τών άγρεργα-
τών. 

Ή άντίληψη αύτή τής πάλης τών τάξεων άντιτίθεται σ' έκείνη τών 
σύγχρονων ρόζ καί κίτρινων συνδικάτων, μέ τήν έπί μέρους δράση 
τους, έκει δπου ύποτίθεται πώς γίνεται αίσθητή, δράση πού καταλή-
γει στήν παθητικότητα τού μεγάλου μέρους τών άγωνιστών καί κα-
ταλήγει σέ αύξανόμενες διαφορές στις συνθήκες έργασίας καί 
άμοιθής, δηλαδή σέ μιά διαίρεση καί άποδυνάμωση τής έργατικής 
τάξης στό σύνολό της. Κι δλο αύτό τόν καιρό, τά λεγόμενα έργατικά 
κόμματα (κυρίως έκλογικά) άναγγέλλουν μέ θόρυβο, πώς κάθε δρά-
ση καί κάθε πρόγραμμα τής έργατικής τάξης κερδίζει άπό τΙς άλλες 
τάξεις καί κοινωνικές όμάδες τοϋ λαού, έννοια πού πνίγει δλες τίς 
ταξικές διαφορές καί άντιθέσεις. Ισχυροποιούνται έτσι τά πιό 
παρακμασμένα στρώματα καί έφαρμόζουν άντικειμενίκά τήν πιό 
άντιδραστική πολιτική τής άστικής τάξης.4 

Ό , τ ι κι άν λένε γι' αύτό ol σημερινοί έφευρέτες νέων συνταγών, 
οί διεκδικήσεις κατακτώνται μέ τήν μαζική δύναμη μέ «τήν μεγάλη 
ταξική συλλογική προσπάθεια». "Οσο περισσότερο δυνατό είναι τό 
προλεταριάτο τόσο περισσότερο θά τό σέβονται οί άλλες τάξεις καί 
τόσο περισσότερο δέν θά άναλώνεται γιά τούς άλλους, άλλά γιά τά 
δικά του κοινωνικά καί ύλικά συμφέροντα καί άν ol ένδεχόμενοι 
σύμμαχοι εύνοηθοϋν κι αύτοί, θά συμβεί όπως καί μέ τά πετούμενα 
τής «Βίβλου»: πλεόνασμα μά δίχως νά τού κοστίσει τίποτα. 

Ό , τ ι καί νά λένε οί σημερινοί φλύαροι φανφαρόνοι τών μονοπω-
λίων, δέν ύπάρχουν τριανταέξη τρόποι γιά νάσαι δυνατός, καί τό 
κεφάλαιο τό έχει ήδη άποδείξει καλά: πρέπει νά συνδυάζονται καί 
νά συνεργάζονται οί προσπάθειές σου, νά ένεργεϊς μέ άποφασιστι-
κότητα καί συνοχή, μέ δυό λόγια, σάν ένα ένιαϊο σώμα. Εντελώς 
φυσικά, ol διεκδικήσεις πρέπει νά έχουν τόν Ιδιο ταξικά μαζικό χα-
ρακτήρα. Μόνο ΰταν είναι κοινές έχουν βαθύ καί ένοποιητικό άπο-
τέλεσμα σέ καθένα άπό τά έπαγγελματικά σωματεία, πού άνατττύ-
χτηκαν καί διατηρήθηκαν άπό τήν καπιταλιστική διαίρεση τής έργα-
σίας μέσα στήν παραγωγή καί κατόπιν, μέσα στήν κοινωνία. 
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Μισθός, τιμή... καί κέρδος 

Σ έ πολλές περιπτώσεις, ό Μάρξ έτο(μασε κείμενα, γιά χρήση τών 
έργατών, πού έξηγούσαν τήν φύση καί τόν μηχανισμό τών κατηγο-
ριών τής πολιτικής οίκονομίας. 

Δέν μπορούμε νά τά παραθέσουμε όλα έδώ, μπορεί όμως νά τά 
βρει κανείς εύκολα, σέ τρέχουσες έκδόσεις.5 Πρέπει, έν πάσει περι-
πτώσει νά τά λάβουμε ύπ' όψη μας καί γι' αύτό, θά άποφύγουμε τά 
μεγάλα λόγια γιά τό συνδικαλιστικό ζήτημα. Τά κείμενα αύτά είναι 
πολύτιμα, έξάλλου, σάν όπλο μάχης γιά τήν διάλυση τών φιλοκερ-
δών μυστικισμών τής καπιταλιστικής οικονομίας, πού ποτέ δέν τής 
λείπουν έπιχειρήματα γιά νά «άποδείξει» τίς καταστροφικές συνέ-
πειες τών έργατικών διεκδικήσεων, μέχρι καί συμπεριλαμβανομέ-
νων τών Ιδιων τών έργαζομένων. 

Ό ήγέτης της C.F.D.T. μόλις άνακοίνωσε τήν «νέα» συνδικαλι-
στική τακτική (πού είναι πάντοτε ή ίδια στήν πραγματικότητα·): νά 
σφυροκοπηθεί χωρίς σταματημό, ή έργοδοσία, άπό έπ( μέρους κινή-
ματα, πού θά κινούνται διαδοχικά άπό όλο καί νέες όμάδες ή κατη-
γορίες έργατών, έτσι ώστε νά μήν έξαντλοϋνται σέ μαζικές άπερ-
γίες μεγάλης διάκρειας, πού θά έπέθαλλαν πολλές θυσίες στίς μά-
ζες. Ό Μάρξ έχει έκ τών προτέρων άπαντήσει σ' αύτή τήν έπιχειρη-
ματολογία: 

« Ό λ ε ς αυτές ol παρατηρήσεις τών άστών οικονομολόγων είναι 
σωστές, άλλά μόνο κάτω άπ' τήν δικιά τους όπτική γωνία, καί οί 
έργάτες έχουν άπόλυτα δίκιο νά κοροϊδεύουν τούς άστούς συμ-
βουλάτορες, πού είναι τόσο πονηροί ώστε νά κάνουν τόν λογα-
ριασμό πόσους νεκρούς καί τραυματίες καί πόσες θυσίες χρήμα-
τος θά κοστίσει ό έμφύλιος αύτός πόλεμος στούς έργάτες: 
"Οποιος θέλει νά πολεμήσει τόν άντίπαλό του, δέν συζητά μαζί 
του τό κόστος τοϋ πολέμου»! 

Κατά τά άλλα, ό έν λόγω ήγέτης όμολογεϊ άπό μόνος του πώς 
προτείνει αύτή τήν τακτική γιά νά άπαλλάξει τήν έργοδοσία καί τό 
κράτος άπό τήν φρίκη τών άγριων διεκδικητικών άπεργιών, πού ένο-
χλοϋν τήν όλοκληρωτική τάξη τής οίκονομίας καί τής πολιτικής. 

Ή έπιχειρηματολογία έκείνων πού κατευθύνουν τό έργατικό κί-
νημα — οί ρόζ καί ol κίτρινοι ήγέτες — είναι πάντοτε ή ϊδια: έχετε 
έμπιστοσύνη στήν πείρα μας καί στήν έξυπνάδα μας γιά νά πετύχε-
τε τά περισσότερα ξοδεύοντας τά λιγότερα. Ή φρονιμάδα τους εΐ-
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ναι δόλια. Γιά νά Ικανοποιηθούν οί έργάτες ξέρουν πώς πρέπει όχι 
μόνο νά πληρώσουν ΰσο κάνει, άλλά, μάλιστ^, πολύ περισσότερο. Ή 
λογική αύτή, πού έχει ταξικό χαρακτήρα, είναι λοιπόν άντικειμενι-
κή. Δέν άντιστοιχεϊ, μήπως, στήν σημερινή κατάσταση τών προλετα-
ρίων: γιά νά κερδίσει κάποιος ένα μισθό 800 φράγκων, πρέπει νά 
δώσει στόν έχθρό του καπιταλιστή ένα διπλάσιο κέρδος, τριπλάσιο 
καί καμιά φορά δεκαπλάσιο. 

Παρ' όλα αύτά, κάνουν τούς έργάτες νά πιστεύουν πώς άρκεΐ ν' 
άπεργήσει μιά μικρή χούφτα άπ' τούς δικούς τους, ώστε χάρη στούς 
έλιγμούς τών συνδικαλιστών στρατηγών τους, τό άποτέλεσμα νά 
είναι τό ίδιο, άν δχι μεγαλύτερο, άπ' δτι άν κινητοποιόταν δλη ή 
μάζα. Είναι λυπηρό πού τόσο πανούργοι ήγέτες δέν έπιστρατεύουν 
μιά ϋπερ-άποτελεσματική μέθοδο γιά νά ύπερπολλαπλασιάσουν τό 
άποτέλεσμα μιάς γενικής άπεργίας. Αλλά, μές στό μυαλό τους, ή 
μέθοδος αύτή είναι άστεία καί πρέπει ν' άπορριφθεϊ (έκτός, βε-
βαίως, όταν μπρός σέ τετελεσμένο γεγονός, τούς δώσει κανείς τήν 
ήγεσία μιάς γενικής άπεργίας, γιά νά πετύχουν τό σταμάτημά της). 

Ή μαρξιστική μέθοδος δέν καθορίστηκε άπό τίς μεγαλοφυίες 
τού Μάρξ, τού "Ενγκελς, τοϋ Λένιν κ.λπ. Υπαγορεύτηκε άπό τίς 
υλικές συνθήκες τής ζωής καί τής παραγωγής τοϋ προλεταριάτου, 
καί άν ή θεωρία τών έργατών είναι άνώτερη, αύτό συμβαίνει έπειδή 
άντιστοιχεϊ στήν άνωτερότητα τοϋ κοινωνικού κόσμου τής παραγω-
γής πού σφυρηλατούν οί ίδιοι οί έργάτες, μέ τόν Ιδρώτα τους, μέσα 
στά έργοστάσια μά καί στήν πάλη τών τάξεων. 01 σοσιαλιστικές άρ-
χές καί ή σοσιαλιστική θεωρία, μέ τίς όποιες θά μεταμορφωθεί ό 
κόσμος, δέν είναι καθόλου άπρόσιτες στό μέσο έργατικό μυαλό: 
πολύ περισσότερο είναι δυσπρόσιτες γιά τά καλομορφωμένα κεφά-
λια τών άστών καί τών ύπο-άστών. 

Ξέρουμε πώς τά πιό δύσκολα πράγματα χωράνε σέ μικρές άπλές 
φόρμουλες, μά πώς πρέπει άργότερα νά έκφραστοϋν καί νά λυγί-
σουν μπρός στίς τρομερές άλήθειες. Στόν κόσμο μας, πού βρίσκε-
ται σέ παρακμή, όλη ή γοητεία τής έξυπνάδας προέρχεται, άντίθε-
τα, άπ' τό δτι καμώνεται πώς έχει πάντα μιά γρήγορη κι εύκολη λύση 
σέ όλα τά προβλήματα,... μέ τήν προϋπόθεση βέβαια, νά βρεθούν οί 
άναγκαϊες πιστώσεις. Στήν πολιτική, ό τσαρλατανισμός αύτός τών 
τεχνικών καί τών είδικών λυμαίνεται, τουλάχιστον τόσο δσο καί 
στήν οίκονομία. 

Σάν έπιστήμη τής κοινωνίας, ό μαρξισμός έγκαθίδρυσε μιά όλό-
κληρη σειρά άπλών τύπων, πού εύκολα μαθαίνονται, καί πού δχι 
μόνο συνθέτουν τήν Ιστορική, πολιτική καί οίκονομική έμπειρία, άλλά 
έπιπλέον, συγκροτούν συνθήματα πρακτικής δράσης (ή δικτατορία 
τού προλεταριάτου, γιά παράδειγμα, πού συνεπάγεται ένα όλόκληρο 
όραμα τοϋ κοινωνικού γίγνεσθαι, στηριγμένο σέ καθορισμένες σχέ-
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σεις τάξης, κόμματος κα( κράτους, καθώς καί σέ μιά Ιδέα τής ταξικής 
βίας κ.λπ.). 

Στήν θεμελιώδη μπροσούρα του, "Μισθός, τιμή καί κέρδος», ό 
Μάρξ ένεργεϊ μέ τόν Ιδιο τρόπο. Ή φόρμουλά του είναι πώς δλες οί 
σχέσεις άνάμεσα σέ μισθούς κα( τιμή κυριαρχούνται άπό τό κέρδος 
ή κεφάλαιο. 

Γιά τούς άστούς, άντίθετα, μισθοί καί τιμή συνδέονται άμεσα. Ή 
αύξηση τών μισθών όδηγεί σέ μιά αύξηση τοϋ κόστους τής ζωής 
έξουδετερώνοντας τήν βελτίωση τής άγοραστικής δύναμης τών έρ-
γατών. Δέν υπάρχει λόγος νά συγκεκριμενοποιήσουμε δλα δσα έν-
διαφέροντα περιέχει αύτή ή άπόδειξη. 

Μέ αύτή τήν πολύ άπλή έπιχειρηματολογία, άπαντά ό Μάρξ σέ 
δυό άδιάκοπα έρωτήματα, πού ήδη έθετε ό Γουέστον στό Κεντρικό 
Συμβούλιο τής Ιης Διεθνούς: 1. Μπορεί νά βελτιωθεί τό έπίπεδο 
τής υλικής καί κοινωνικής ζωής μέ τήν αύξηση τών μισθών; 2. 01 
προσπάθειες τών συνδικάτων γιά τήν βελτίωση τών μισθών έχουν 
έπιθλαθές άποτέλεσμα πάνω στούς άλλους κλάδους τής παραγω-
γής; Καί σ' αύτά ό Γουέστον άπαντοϋσε ναί. Ταυτιζόταν έτσι μέ τήν 
μικροαστική τοποθέτηση τοϋ Προυντόν, πού ζητοΰσε άπό τήν «κοι-
νωνία» ν' άπαγορέψει τίς άπεργίες καί τά συνδικάτα (βλ. « Αθλιότη-
τα τής φιλοσοφίαςτελευταίο κεφάλαιο, γιά τίς «'Απεργίες καί 
τούς έργατικούς συνασπισμούς», δπου ό Μάρξ άναφέρει τό κείμενο 
τοϋ Προυντόν). 

Στίς περιπτώσεις αύτές, πού συνδέονται στήν θεωρία καί τήν 
πρακτική, ό Μάρξ λέει πώς ξεχνιέται, πολύ άπλά,... τό κέρδος, δηλα-
δή τό κεφάλαιο, πού στήν πραγματικότητα, κατευθύνει τήν σχέση 
άνάμεσα σέ μισθό καί τιμή, καί άπάντησε πώς. ή αύξηση τών μισθών, 
άντί νά άντισταθμίζεται άπό τίς τιμές έξουδετερώνοντας κάθε θετι-
κό άποτέλεσμα τής άγοραστικής άξίας τών μισθών, μπορεί καί πρέ-
πει νά είναι σέ βάρος τοϋ κέρδους. Γενικά, τό φαινόμενο τών τιμών 
είναι άποτέλεσμα, περισσότερο, παρά αΙτία καί ύπόκειται σέ άλλους 
παράγοντες, όπως ή άγορά, ή προσφορά καί ή ζήτηση, ένώ ή σχέση 
μισθός - κέρδος είναι θεμελιώδης, γιατί καθορίζει όλόκληρο τόν 
τρόπο παραγωγής καί έκφράζει τήν διαίρεση τής κοινωνίας σέ καπι-
ταλιστές καί σέ έργαζόμενους. 

Τελικά, δταν τά πράγματα άνάγονται στήν θεμελιώδη σχέση, δλα 
γίνονται άπλά καί καθαρά, άκόμα κι άν ή καπιταλιστική κοινωνία 
κινεί δλα τά ϋλικά καί πνευματικά άποθέματά της, γιά νά θολώσει 
τήν πραγματικότητα. 

"Ας περάσουμε, λοιπόν, στήν άπόδειξη τοϋ Μάρξ, άναρωτώμενοι 
άπό τί άποτελείται ή άξΙα ένός έμπορεύματος, γιά παράδειγμα, ένός 
κοστουμιοϋ; 

'Αποτελείται: 
1. Άπό τήν άξία τοϋ ύφάσματος, τής κλωστής, τής βελόνας κ.λπ., 
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πού χρησιμοποιούνται, έστω 50 φράγκα. "Ολα αύτά, — πρώτη ϋλη 
καί μέσα παραγωγής — έχουν μιά άξία καθορισμένη, γιά τόν ράφτη 
πού τά άγοράζει άπ' τήν άγορά, άπ' όπου προκύπτει καί τ' δνομά 
της: σταθερό κεφάλαιο 

2. Άπό τήν προστιθέμενη άπό τόν ράφτη άξία (πού ό Μάρξ όνο-
μάζει πολλές φορές προστιθέμενη άξία), έστω 100 φράγκα. Τό κο-
στούμι αύτό, λοιπόν, είτε τό φτιάξε τό άφεντικό, είτε ό ύπάλληλός 
του, θά κοστίζει 150 φράγκα. 

Δέν είναι άναγκαϊο ένας μισθός νά πληρωθεί γιά τήν κατασκευή 
ένός κοστουμιοϋ, γιά νά καθοριστεί ή άξία του. Μήπως τό έμπόρευ-
μα δέν είχε μιάν άξία πρίν νά γίνει προϊόν τής μισθωτής έργασίας; 
"Αν, λοιπόν, τό άφεντικό, σάν βιοτέχνης, είχε κάνει μόνος του τήν 
δουλειά, τσεπώνει τά 100 φράγκα. 'Αλλά, δς ύποθέσουμε πώς έχει 
έναν ύπάλληλο. θ ά πληρώσει, όπως καί πρίν, τήν τιμή τής πρώτης 
ϋλης κ.λπ. (50 φράγκα), άλλά θά πληρώσει καί άλλα 50 φράγκα γιά 
μισθό τοϋ υπαλλήλου του,7 πράγμα πού θά τοϋ άφήσει κέρδος 50 
Φράγκα, μιά κα( τό κοστούμι κοστίζει καί πρίν καί μετά 150 φράγκα. 
Μέ δυό λόγια, ό καπιταλιστής παίρνει τό κέρδος του άπό τήν προσ-
τιθέμενη έργασία — ή άξία — άπό τόν έργάτη. "Αν περιοριστούμε 
στήν στενή σφαίρα τών καπιταλιστικών σχέσεων, δπως κάνουν τά 
συντηρητικά συνδικάτα, δλη ή άντίθεση άνάμεσα σέ έργάτες καί 
καπιταλιστές βρίσκεται στήν μοιρασιά τής προστιθέμενης αύτής 
άξίας. Γιά τήν προοπτική ένός μαρξιστικού σοσιαλισμού, πού ξεκινά 
άπό τήν Ιδια πραγματικότητα, άποτελεϊ ένα σκαλοπάτι τής διαμάχης 
γιά τήν Ιδιοποίηση δλης τής προστιθέμενης άξΙας άπό τούς παραγω-
γούς, κα( κατά συνέπεια, τής κατάργησης κάθε άξίας, κάθε χρήμα-
τος καί καθε άγοράς, δηλαδή τοϋ κεφαλαίου καί τής μισθωτής έργα-
σίας. 

Γιά νά ξαναγυρίσουμε στό άριθμητικό παράδειγμά μας, άν ό κα-
πιταλιστής ράφτης άναγκαστεϊ νά αυξήσει σέ 70 φράγκα τόν μισθό 
τοϋ έργάτη του, δέν θά μπορέσει νά πουλήσει τό ρούχο 170 φράγ-
κα: τά 20 φράγκα πού τοϋ άπέσπασε ό έργάτης, δέν θά τά είσπράξει 
πλέον μέ τήν μορφή τής ύπεραξίας, πού θά μειωθεί στά 30 φράγκα. 

Γίνεται προφανές πώς ό Γουέστον κάνει λάθος νά υποστηρίζει 
πώς, μπρός σέ μιά σουπιέρα πού περιέχει μιά δεδομένη ποσότητα 
σούπας γιά ένα δεδομένο άριθμό άτόμων, ή αύξηση τοϋ πλάτους 
τοϋ κουταλιού δέν δίνει τήν δυνατότητα στούς έργάτες νά φάνε 
περισσότερη σούπα, γιατί τώρα αύτοί μπορούν νά πάρουν κι ένα 
μέρος τής σούπας πού θά έτρωγαν οί καπιταλιστές. 

Στήν πραγματικότητα ή σουπιέρα δέν περιέχει μόνο τά μέσα έπι-
θίωσης τών έργατών, άλλά άκόμα, καί τά μέσα έπιθίωσης καί τά 
προϊόντα πολυτελείας τών καπιταλιστών. Ή αύξηση τών μισθών έπι-
τρέπει, λοιπόν, στούς έργάτες νά άποκτήσουν περισσότερα έμπο-
ρεύματα, γιατί μπορούν πλέον ν' άποκτήσουν άντικείμενα πού 
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προηγουμένως δέν περιλαμβάνονταν στήν κατανάλωσή τους, άλλά 
στόν τομέα τών προοριζομένων γιά τούς καπιταλιστές προϊόντων, 
τών όποΐων τελικά τά κέρδη μειώθηκαν άνάλογα μέ τήν αύξηση τών 
μισθών. 

Στήν πρώτη αύτή περίπτωση δέν αύξήθηκε στό σύνολό της, οϋτε 
ή παραγωγή ούτε ή ζήτηση έμπορευμάτων. "Εγινε μόνο μιά άπλή 
άλλαγή κατανομής: ή αύξανόμενη άπό τήν μιά μεριά ζήτηση άντι-
σταθμίστηκε άπό τήν μείωση τής ζήτησης τής άλλης πλευράς. 

Άπό δώ καί στό έξής, λέει ό Μάρξ, «τό ζήτημα έξαρτάται άπό τήν 
δύναμη τών δύο άντιπάλων». Μ' άλλα λόγια, ή βία — καθαγιασμένη 
σ' αύτή τήν περίπτωση — κάνει ν' αύξηθοϋν οί μισθοί καί νά μειω-
θούν τά κέρδη: μέ αύτή τήν έννοια, ή βία είναι, κι αύτή, ένας οικο-
νομικός παράγοντας.® 

Όπως άρμόζει στήν κατ' έξοχήν έπαναστατική τάξη, ή βία της 
έχει εύνοϊκά άποτελέσματα πάνω στήν άνάπτυξη τών παραγωγικών 
δυνάμεων (δυστυχώς, σήμερα Ιδιοποιημένων άπό τήν άστική τάξη). 
Νά ό μηχανισμός: ή γενική αύξηση τών μισθών θά προκαλέσει, στήν 
άρχή, αύξηση τής ζήτησης τών μέσων έπιβίωσης. 01 καπιταλιστές 
πού κατασκευάζουν τά έμπορεύματα αύτά θά σηκώσουν τίς τιμές, κι 
έτσι θά άντισταθμιστοϋν οί αύξήσεις τών μισθών. Τί θά συμβεί δμως 
μέ τούς άλλους καπιταλιστές, πού δέν κατασκευάζουν είδη πρώτης 
άνάγκης; Τό ποσοστό τού κέρδους τους θά 'χει μειωθεί μετά άπό 
τήν γενική αύξηση τών μισθών, καί δέν μπορούν νά προφτάσουν 
αύτή τήν αύξηση άνεβάζοντας τίς τιμές, γιατί δέν αύξήθηκε ή ζήτη-
ση τών προϊόντων τους. Επιπλέον, θά πρέπει νά πληρώσουν περισ-
σότερο. γιά ν' άποκτήσουν τήν Ιδια ποσότητα ειδών πρώτης άνάγ-
κης, μιά καί ή τιμή τους άνέθηκε. 

Δέν είναι δμως όλα αύτά. Μέ τή μείωση τοϋ είσοδήματός τους θά 
μπορούν να ξοδέψουν λιγότερο σέ άντικείμενα πολυτελείας, όπότε 
θά μειωθεί καί ή ζήτηση τών άντικειμένων αύτών. Μέ δυό λόγια, 
στούς κλάδους παραγωγής άντικειμένων πολυτελείας, θά μειωθεί 
τό ποσοστό κερδών, άνάλογα, δχι μόνο μέ τήν αύξηση τών μισθών, 
άλλά καί μέ τήν συνδυασμένη έπίδραση τής γενικής αύξησης τών 
μισθών καί τής πτώσης τών τιμών τών άντικειμένων πολυτελείας. 

Τελικά, γιά τούς καπιταλιστές, τό ποσοστό κέρδους θά είναι δια-
φορετικό, στούς δύο αυτούς κλάδους τής κοινωνικής παραγωγής. 
Ή κλασική συνέπεια είναι πώς θά γίνει μεταφορά κεφαλαίου καί 
έργασίας άπό τόν κλάδο (εΙδών πολυτελείας) όπου τό ποσοστό κέρ-
δους μειώθηκε, πρός τόν κλάδο (τρέχουσας κατανάλωσης) όπου 
παραμένει άκόμα ύψηλό. Ή μεταφορά αύτή θά διαρκέσει μέχρι νά 
αυξηθεί ή προσφορά στόν κλάδο μέσων έπιθίωσης, άνάλογα μέ τήν 
ζήτηση, μ' άλλα λόγια νά αύξηθεϊ ή παραγωγή τροφίμων κ.λπ. άφού 
μειώθηκε στόν κλάδο άντικειμένων πολυτελείας, έξ αιτίας τής μείω-
σης τής ζήτησης άπό τήν μεριά τών άστών. Μόλις πραγματοποιηθεί 
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αύτή ή άλλαγή, τό γενικό ποσοστό κέρδους θά έξισωθεϊ έκ νέου σέ 
όλους τούς κλάδους. Έν τούτοις, άντί νά περιοριστεί σέ μερικούς 
κλάδους τής βιομηχανίας, ή πτώση τού ποσοστού κέρδους μετά τήν 
γενική αύξηση τών μισθών θά είναι τώρα γενική, γιά μεγάλη λύπη 
τών άστών. 

Τό τελικό άποτέλεσμα είναι πώς ή Ιδια ή παραγωγή άλλαξε μορ-
φή, έστω καί άν στήν περίπτωσή μας δέν άλλαξε ποσότητα, μέ στα-
θερή πάντοτε τήν μάζα τών τιμών. Τώρα, ένα μεγαλύτερο μέρος τής 
παραγωγής άφιερώνεται σέ είδη πρώτης άνάγκης, καί ένα μικρότε-
ρο σέ είδη πολυτελείας. Μ' άλλα λόγια: ή γενική αύξηση τών μισ-
θών, μετά άπό μιά άνακατωσούρα στις τιμές τής άγοράς (πού κατά 
τά άλλα έπιτρέπει τήν κατοπινή μεταφορά κεφαλαίων) θά όδηγήσει 
σέ μιά γενική πτώση τοϋ μέσου ποσοστού κέρδους, δίχως καμιάν 
άλλαγή διαρκείας στις τιμές τών έμπορευμάτων. 

Ή αύξηση τών μισθών έχοντας γιά συνέπεια τήν αύξηση τής 
παραγωγής τών άναγκαίων μέσων έπιβίωσης, γιά τήν έργατική μάζα, 
σέ βάρος τών άντικειμένων πολυτελείας, ή διεκδίκηση άπό τούς 
έργάτες ένός καλύτερου έπιπέδου ζωής — μέσω τής άπεργιακής 
δύναμης καί τών συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων — έχει ένα χρή-
σιμο νόημα γιά τήν άνθρωπότητα πού, περισσότερο άπό ποτέ κάτω 
άπό τόν καπιταλισμό, μέ τό αυθόρμητο παιχνίδι αύτού τού συστήμα-
τος, ύποφέρει άπό φτώχεια, άνεργία καί πείνα. 

Βέβαια, ό Μάρξ συμπέρανε στό «Μισθό, τιμή και κέρδος», πώς ή 
κάμψη αύτή τής φυσικής πορείας τού κεφαλαίου δέν μπορεί νά 
είναι παρά στιγμαία 

«άφοϋ ή γενική προσπάθεια τής καπιταλιστικής παραγωγής δέν 
είναι ν' άνεβάσει τόν μέσο κανονικό μισθό, άλλά νά τόν κατεβά-
σει». 

Μά όμως, μιά τέτοια κάμψη δέν είναι σύμφωνη μέ τό καπιταλιστι-
κό σύστημα, πού σημαίνει πώς έπιδρά τόσο πάνω στήν κατανομή 
τών προϊόντων δσο καί στό περιεχόμενο της παραγωγής. 

Παλεύοντας — κι αύτό είναι τό βασικό — τό προλεταριάτο μπορεί 
θαυμάσια νά βελτιώσει τήν τύχη του καί ν' άποσπάσει άπό τό κεφά-
λαιο καλύτερες συνθήκες καί ένα μεγαλύτερο μερίδιο άπό τό προϊόν. 
Πώς θά μπορούσε άλλιώς ν' άποσπάσει μιά μέρα άπό τούς καπιταλι-
στές όλο τό κέρδος, κα( συνεπώς, όλο τό προϊόν κα( δλα τά μέσα 
παραγωγής; Αύτή είναι ή ούσία τής πολεμικής πού άσκεϊ ό Μάρξ 
ένάντια στόν λεγόμενο «αύστηρό νόμο τών μισθών» τοϋ Λασάλ ή τά 
άμέτρητα ύποκατάστατά του, τοϋ Γουέστον, τών προυντονικών ή 
τών όπαδών τοϋ τυφλού νόμου τής «άπόλυτης φτώχειας», τυφλού 
άπ1 τήν στιγμή πού ύποστηρίζεται ότι έφαρμόζεται μοιραία καί αυτό-
ματα, άπό τήν άρχή ώς τό τέλος τοϋ καπιταλισμού κα( κάθε μέρα, 
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στούς άδύναμους έργάτες, όπως τό κάνουν ol έπαναστάτες τής όπε-
ρέτας ή ol ψευτοεπαναστάτες. 

Πράγματι, συμβαίνει μιά διάσπαση σέ Ιστορική κλίμακα, τήν στιγ-
μή πού ol άποσπασμένες άπό τό κεφάλαιο βελτιώσεις δέν μπορούν 
πιά νά προφυλαχτούν άπό τήν φυσική προσπάθειά του νά τΙς πάρει 
πίσω, καί τούτο στό ζενίθ τής ευημερίας, δταν τό κεφάλαιο πέφτει 
σέ κρίση. Γιά τόν Μάρξ, τότε πρέπει νά έπεκταθοϋν άκόμα περισσό-
τερο ό άγώνας καί οί διεκδικήσεις, καί νά μεταφέρονται άπό τό 
οίκονομικό έπίπεδο, στό πολιτικό έπίπεδο τής έπανάστασης, μέ τό 
σημερινό σύστημα τής κατάργησης τής μισθωτής έργασίας, δηλαδή 
της καταστροφής τών καπιταλιστικών σχέσεων. 

'Ακριβώς έπειδή άρνεϊται στά συντηρητικά συνδικάτα τήν δυνα-
τότητα νά βελτιώσουν τήν τύχη τής έργατικής τάξης, ό Μάρξ ζητά 
άπό τούς έργάτες νά διαμορφώσουν έπαναστατικά συνδικάτα, πού 
θά παλεύουν γιά τήν χειραφέτηση τών έργαζομένων άπό τόν καπι-
ταλιστικό ζυγό. Καί μ' αύτό άκριβώς, άποδεικνύει πώς τά συνδικάτα, 
άν δουλεύουν μόνο γιά μιά βελτίωση μέσα στά πλαίσια τοϋ καπιταλι-
σμού, δίχως νά τοϋ έπιτίθενται, οΰτε κάν πετυχαίνουν τόν στόχο 
τους, άπό τό Ιδιο τό γεγονός τών Ιστορικών νόμων τής καπιταλιστι-
κής παραγωγής. 

Σήμερα, ή κοινωνική καί οίκονομική πραγματικότητα έπιβεβαιώ-
νει αύτό τόν νόμο, δείχνοντας πώς τό κεφάλαιο δέν μπορεί νά έπι-
βιώσει, παρά μόνο έξαθλιώνοντας τίς μάζες, σέ παγκόσμια κλίμακα. 
Στίς Ιδιες τίς άναπτυγμένες χώρες, δχι μόνο ή σημερινή εύημερία 
κερδήθηκε μέ τίμημα δεκάδες χιλιάδες πτώματα στήν παγκόσμια 
κρίση τού πολέμου 1939-1945 καί μέ τίμημα τήν σημερινή άθλιότητα 
τών τριών τετάρτων τής άνθρωπότητας, άλλά άκόμα καί σέ πλήρη 
εύημερία, ή ύπο-πληρωμένη έργατική μάζα ζει σέ δραματικές συν-
θήκες καί έργάζεται σέ δαιμονισμένους ρυθμούς, ένώ μόνο μιά άρι-
στοκρατία έργατών βολεύεται, τρέμοντας όμως μήν χάσει τά προ-
νόμιά της στήν προσεχή οίκονομική κρίση, τόν πόλεμο ή τήν έπανά-
σταση. 

Τό καταστροφικό αύτό άποτέλεσμα όφείλεται, σέ μεγάλο βαθμό, 
στά συνδικάτα πού δέν άντιτίθενται πραγματικά στό κεφάλαιο, άπό 
τήν στιγμή πού άπαρνήθηκαν τόν έπαναστατικό σκοπό, στήν κατάρ-
γηση τής μισθωτής έργασίας, παρά τήν άνήκουστη άνάπτυξη τών 
παραγωγικών δυνάμεων καί τήν άμεση πάλη ένός προλεταριάτου — 
κυρίως τοϋ πιό φτωχού — πού δέν υποχωρεί στήν καθημερινή δια-
μάχη του μέ τό κεφάλαιο. "Αν είναι άλήθεια πώς τά μή έπαναστατικά 
συνδικάτα δέν μπορούν πιά 007ε νά άποσπάσουν μεταρρυθμίσεις 
καί γενικές βελτιώσεις γιά τήν έργατική τάξη, καταφέρνουν έν πάσει 
περιπτώσει νά διατηρήσουν μιά λεπτή έργατική άριστοκρατία, στη-
ριζόμενα, άπό τήν μιά μεριά, στά προνόμια αύτά, καί άπό τήν άλλη 
στήν καπιταλιστική τάξη καί τό καπιταλιστικό κράτος. 
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Μισθός, Τιμή, Κέρδος, 
καί Εργατική 'Αριστοκρατία 

κοιτάξουμε τώρα τό άποτέλεσμα μιάς γενικής αύξησης τών 
μισθών σύμφωνα μέ τόν χορό τής έργατικής άριστοκρατίας, πού 
δέν προσπαθεί νά λυγίσει τήν παραγωγή κα( τήν διανομή μέ τρόπο 
εύνοϊκό γιά όλόκληρη τήν έργατική τάξη, άλλά άρκεϊται στήν βελ-
τίωση τής δικής της μοίρας, θά ξανακαταπιαστοϋμε μέ τό προηγού-
μενο σχήμα, γιά νά καθορίσουμε ποιό θά είναι τό άποτέλεσμα μιάς 
γενικής αύξησης τοϋ μισθού. Μά τούτη τήν φορά, άντί νά μειωθούν 
οί μισθολογικές διαφορές άνάμεσα στούς έργάτες τής Ιδιας κατη-
γορίας, κα( άκόμα, δλων τών κατηγοριών, θά όξυνθοϋν οί διαφορές, 
πρός χάριν τής περίφημης άρχής τής Ιεραρχίας τών μισθών, καθώς 
μάλιστα μιά αύξηση 10% θά προσφέρει 300 φράγκα σέ κεϊνον πού 
παίρνει 3.000 φράγκα, καί μόνο 100 φράγκα, σέ κείνον πού παίρνει 
1000 ! 

Ποιό θά είναι τό γενικό άποτέλεσμα: Όπως καί πρίν, ή αύξηση 
τών μισθών θά προκαλέσει κατ' άρχήν μιά αύξηση τής ζήτησης τών 
μέσων έπιβίωσης. ΟΙ καπιταλιστές πού κατασκευάζουν τά περισσό-
τερο ζητούμενα έμπορεύματα θά αύξήσουν τίς τιμές καί, μ' αύτό 
τόν τρόπο, θά άντισταθμίσουν τήν μέση αύξηση τών μισθών. Γιά 
τούς καπιταλιστές πού δέν κατασκευάζουν τά είδη πρώτης άνάγ-
κης, τό ποσοστό κέρδους μειώνεται άρχικά όσο καί γιά τούς άλλους 
καπιταλίστες, άλλά θά μειωθεί κι άλλο άπό τό γεγονός τής κακής 
πώλησης τών προϊόντων πού άναφέρονται σέ άστούς, πράγμα πού 
θά συνεπαγόταν μιά μεταβίβαση έργασίας καί κεφαλαίων πρός τόν 
τομέα τών μέσων ύπαρξης πρώτης άνάγκης. Σίγουρα οί καπιταλι-
στές άπό τό γεγονός τής μείωσης τών κερδών, θά διαθέτουν λιγότε-
ρο χρήμα γιά τήν άγορά τών μέσων τής έπιθίωσής τους καί τών 
προϊόντων πολυτελείας, πρέπει όμως νά σημειώσουμε πώς: 1. ΟΙ 
καπιταλιστές, πού παράγουν τά μέσα έπιβίωσης γιά τούς έργάτες, 
έσωσαν σέ μεγάλο βαθμό τά είσοδήματά τους, γιατί άνέθασαν τίς 
τιμές. 2. Ή έργατική άριστοκρατία, τής όποίας οί μισθοί άνέθηκαν 
πολύ σέ άπόλυτη τιμή, σέ σχέση μέ τούς μέσους μισθούς, θά πάρει 
τά περιθώρια τής μικρότερης ζήτησης, σέ μέσα έπιθίωσης καί άντι-
κείμενα πολυτελείας, τών καπιταλιστών, έμποδίζοντας μιά πτώση 
τών τιμών σ' αύτούς τούς τομείς πού είχε γιά συνέπεια, δπως στήν 
πρώτη περίπτωση, τήν μείωση τών κερδών τών άφεντικών πού θά 
όφείλονταν στήν γενική αύξηση τών μισθών. 

Σέ σχέση μέ τήν πρώτη περίπτωση, ή αύξηση τών μισθών έχει 
πάντα ένα θετικό άποτέλεσμα πάνω στήν άγοραστική δυνατότητα 
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τών έργατών, άλλά έλάχιστο, γιά τήν μεγάλη μάζα, καί σημαντικά 
γιά τήν μικρή όμάδα τής έργατικής άριστοκρατίας. Όσον άφορά τά 
κέρδη, ή άντανάκλαση είναι πάντα άρνητική, άλλά λιγότερο ά·.' όσο 
στήν πρώτη περίπτωση. Όσον άφορά τήν παραγωγή, παραμένει 
πρακτικά ή Ιδια, ή άν θίγεται, αύτό συμβαίνει μόνο στήν κανονική 
κατεύθυνση τής καπιταλιστικής άνάπτυξης: μείωση τού μέρους πού 
άναλογεϊ στά μέσα έπιβίωσης, καί αύξηση τοϋ μέρους πού άναλογεϊ 
στά άντικείμενα πού παράγονται φυσιολογικά γιά τήν καπιταλιστική 
τάξη καί στά όποϊα συμμετέχει ή έργατική άριστοκρατία. 

Ή έξέλιξη αύτή ύπογραμμίζει πώς ή διαφθορά τών άριστοκρατι-
κών έργατών κα( τοϋ πνεύματος τής ταξικής συνεργασίας έχουν 
όλική βάση. Στό δεύτερο βιβλίο τού «Κεφαλαίου», ό Μάρξ δείχνει 
πώς, στίς άναπτυγμένες χώρες, στήν διάρκεια τής φάσης τής εύη-
μερίας ένα μέρος τής έργατικής τάξης συμμετέχει στήν κατανάλω-
ση τών προϊόντων πολυτελείας: 

«Δέν αύξάνεται τότε μόνο ή κατανάλωση τών άναγκαίων γιά τήν 
ύπαρξη μέσων: ένεργητικά όλόκληρος ό έφεδρικός στρατός 
της (πραγματοποιώντας τήν πλήρη άπασχόληση — σημ. τού Ρ. 
Ντανζεβίλ), παίρνει στιγμιαία μέρος στήν κατανάλωση άντικειμέ-
νων πολυτελείας πού, συνήθως, δέν μπορεί νά πλησιάσει, καί άκό-
μα, στήν κατηγορία άντικειμένων άναγκαίας κατανάλωσης πού, 
στήν πλειοψηφία τους δέν άποτελούν, συνήθως, παρά «άνσγκαϊα» 
μέτρα κατανάλωσης γιά τήν καπιταλιστική τάξη μόνο, φαινόμενο 
πού, μέ τήν σειρά του, προκαλεί άναζοπύρωση τών τιμών».· 

Όσον άφορα τήν παραγωγή, ό Μάρξ συγκεκριμενοποιεί άμέσως 
πώς τίς στιγμές τής εύημερίας, τό καπιταλιστικό σύστημα πολλαπλα-
σιάζει τούς μή παραγωγικούς έργάτες, 

«των όποιων ή πληρωμή τών υπηρεσιών άποτελεϊ ίνα μέρος τών 
έξόδων πολυτελείας τών καπιταλιστών, μιά καί οί Ιδιοι αύτοί έργά-
τες είναι, σ' αύτό τόν βαθμό, άντικείμενο πολυτελείας». 

(στό Ιδιο). 

Καταναλώνοντας προϊόντα πολυτελείας, ή έργατική άριστοκρατία 
συμμετέχει κι αϋτή, δχι μόνο στήν ύπερβολή τής καπιταλιστικής παρα-
γωγής, άλλά άκόμα καί στήν διαπίστωση τής έργατικής δύναμης, κρί-
νοντας μή - παραγωγικούς έκείνους πού μπορούσαν νά έργαστοϋν 
έπωφελώς. 

Δέν μπορούμε νά πούμε πώς όλοι οί μισθωτοί, γενικά, δποια καί νά 
'ναι ή φύση τής δραστηριότητάς τους, άποτελούν τήν έργατική 
τάξη, κατ' έξοχήν παραγωγική τάξη, καί συνεπώς, φέρουσα τάξη τής 
καπιταλιστικής κοινωνίας. Πρέπει νά συγκεκριμενοποιείται κάθε φορά 
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ή θέση τους κα( ό ρόλος τους τόσο στήν κοινωνία καί τό πολιτικό καί 
Ιδεολογικό πεδίο όσο καί στήν παραγωγή καί τόν οίκονομικό τομέα, 
κυρίως τούτη τήν στιγμή, πού ol έπαγγελματικές κατηγορίες είναι 
διαρκώς περισσότερες καί διαφοροποιημένες, ol δραστηριότητες όλο 
καί περισσότερο μή παραγωγικές έξ αΙτίας τής αύθόρμητης λειτουρ-
γίας τού γερο-καπιταλισμού καί τής πολύχρονης παθητικότητας τών 
συντηρητικών συνδικάτων. 

Τήν διαφθορά αύτή ένός τμήματος τής έργατικής τάξης, τήν 
κατάγγειλε βίαια ό "Ενγκελς σέ μιά έποχή πού ή κυβέρνηση — σάν 
οίκονομικός παράγοντας μέ τίς δεσποτικές έπεμθάσεις της στήν 
παραγωγή — άνελάμβανε νά τήν ύποκινήσει. Είναι σημαντικό πώς ή 
κυβέρνηση αύτή στολίστηκε άμέσως μέ μιάν έργατική έτικέττα, κατά 
σύμπτωση μέ τόν «αύτοκρατορικό σοσιαλισμό» τοϋ Ναπολέοντα τοϋ 
III.: 

«Ένα κομμάτι τής άστικής τάξης, σάν έργάτες, άγοράζονται 
άμεσα. 01 μέν μέ τίς κολοσιαϊες λωποδυσίες τής πίστωσης, πού 
μεταφέρουν τό χρήμα τών μικρών καπιταλιστών στήν τσέπη τών 
μεγάλων. 01 δέ μέ τά μεγάλα έθνικά έργα, πού συγκεντρώνουν στίς 
μεγάλες πόλεις, πλάι στό φυσιολογικό καί άνεξάρτητο προλεταριά-
το, ένα τεχνητό καί αύτοκρατορικό προλεταριάτο, ύποταγμένο 
στήν κυβέρνηση».™ 

Έν τούτοις, έστω καί a contrario, ή έργατική τάξη είναι ή καθοριστική 
τάξη τής κοινωνίας άπό τόν ρόλο της στήν παραγωγή, γενικά. Ή στάση 
της πού, στήν σίκονομία, έκδηλώνεται κυρίως διά μέσου τών συνδικα-
λιστικών της όργανώσεων, είναι πάντοτε άποφασιστική, άκόμα κι δταν 
ol όργανώσεις αύτές έπιμένουν στήν άποχή ή τήν παθητικότητα, έγκα-
ταλείποντας τήν διοίκηση τής οίκονομίας στήν έργοδοσία καί στό κα-
πιταλιστικό κράτος. "Οπως τό άπέδειξε ό Μάρξ", οί άλλαγές πού συ-
νέβησαν στήν διανομή ή τήν κατανομή τού γενικού προϊόντος, έπη-
ρεάζουν στόν μέγιστο βαθμό τόν προσανατολισμό τής παραγωγής σέ 
τούτον ή έκεϊνο τόν τομέα. Καί μέ αύτό τό μηχανισμό οί συνδικαλιστι-
κές διεκδικήσεις — συντηρητικές ή έπαναστατικές — άσκούν μιά κα-
θόλου άμελητέα έπιρροή στήν ποιότητα τής παραγωγής. 

Σήμερα, στίς άναπτυγμένες χώρες, τό φαινόμενο τής διαφθοράς 
της έργατικής τάξης είναι υλικά συνδεδεμένο μέ τήν κοινωνική σαπί-
λα τοϋ παραγωγικού μηχανισμού, πού γίνεται όλο καί περισσότερο 
άντικοινωνικός όπως καταμαρτυρούν ή βιομηχανία τού άχρηστου καί 
τό αυξανόμενο ποσοστό τού έξοπλισμοϋ τής γενικής παραγωγής. Ή 
άστική τάξη έξάπλωσε εύάρεσκα, καθαρά έπαναστατικοφανεϊς δια-
κηρύξεις τών άμερικανών συνδικαλιστών λήντερς (leaders), πού προ-
τιμούν νά συνεχιστεί ένας άποικιακός πόλεμος, παρά νά ξαπλωθεί ή 
άνεργία στούς «άντιπαραγωγικούς» έργάτες τού πολέμου (τό γεγο-
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νός είναι πώς δέν βλέπουν ότι αύτή ή έναλλαγή λέει πολλά γιά τήν 
(δέα πού έχουν γιά τήν πορεία τής βιομηχανίας, πού είναι άσυζητητί 
καπιταλιστική γι' αύτούς). 

Ό Μάρξ, ό Ένγκελς κι ό Λένιν διαμόρφωσαν τόν νόμο, σύμφωνα μέ 
τόν όποιο ή έπαναστατική βία γίνεται όλο καί περισσότερο άναγκαία, 
σκληρή και έπίπονη δσο περισσότερο διογκώνει ό καπιταλισμός τόν 
κρατικό καί τόν διοικητικό μηχανισμό του, γιά νά διατηρήσει μιά ξεπε-
ρασμένη, άπό τό κοινωνικό έπίπεδο τών παραγωγικών δυνάμεων, τάξη. 
Πράγμα πού σημαίνει πώς ό παραγωγικός μηχανισμός γνωρίζει μιάν 
ύπερτροφία λειτουργιών καί άχρηστων καί άντικοινωνικών δραστηριο-
τήτων, σέ βαθμό πού νά δημιουργεί ένα τείχος άντιπαράθεσης άνάμε-
σα σχίς πλούσιες καί τίς φτωχές χώρες, πού είναι έν τούτοις καπιταλι-
στικές. Στίς άναπτυγμένες χώρες, ή παραγωγή πήρε μιά καθαρά ύπο-
θαθμιακή γιά τήν κατανάλωση κατεύθυνση, άλλά ή ρίζα τοϋ κακού 
βρίσκεται στήν παραγωγή καί τήν πολιτική κομμάτων, κυρίως έργατι-
κών, πού καλύπτουν τήν κτηνώδη καί ήλίθια, γιά όλόκληρη τήν κοινω-
νία, έξέλιξη, πού αύριο θά πρέπει νά ύποστει ένα προτσές δικτατορίας 
τόσο πιό πολύχρονο καί άλύπητο, όσο τά έργατικά κόμματα καί οί έρ-
γατικές όργανώσεις έπέτρεψαν, διάβαζε ύποστήριξαν μιά πορεία, άν-
τίθετη στήν φύση καί άντιανθρώπινη, γιά τήν σημερινή κοινωνία. 

Δίχως άμφιβολία, ό Μάρξ κι ό Ένγκελς ούτε έζησαν οϋτε γνώρισαν 
τόσο πλανημένα φαινόμενα, άλλά έπιτιθέμενοι στό κακό άπό τήν στιγ-
μή τής διαμόρφωσής του, άπό τήν ρίζα του, μάς πρόσφεραν δλο τόν 
θεωρητικό έξοπλισμό γιά νά κρίνουμε καί νά κατηγορήσουμε τήν πα-
λαίωση, στήν όποία βρίσκονται τά συντηρητικά συνδικάτα, σάν πραγ-
ματικές κολασμένες ψυχές τής άστικής τάξης. 

'Εργατική 'Αριστοκρατία, 
Γεωργία καί 'Αποικιοκρατία 

Σ τ ά κείμενα τοϋ τέλους τοϋ πρώτου τόμου, ό Μάρξ κι ό "Ενγκελς 
κατήγγειλαν έκ τών προτέρων τήν μυστική συμφωνία τής έργατικής 
άριστοκρατίας μέ τήν άστική της τάξη, γιά τήν άμυνα τής κοινής 
πατρίδας μέσα στό Ιμπεριαλιστικό αιματοκύλισμα. Κατηγορούσαν 
τήν έργατική άριστοκρατία πώς συμμετέχει στήν άποικιακή έκμε-
τάλλευση, πράγμα πού ξεπερνά τά όρια γιά ένα κομμάτι τής έργατι-
κής τάξης, τής μόνης πραγματικά παραγωγικής τάξης τοϋ άναπτυγ-
μένου καπιταλισμού. 

Ό οικονομικός μηχανισμός μέ τόν όποιο ή άποικιοκρατία καί ό 

23 



Ιμπεριαλισμός φτάνουν μέχρι τό συνδικαλιστικό ζήτημα, είναι 
άπλός κα( κλασικός γιά τόν μαρξισμό. Τό μικρό σχήμα τοϋ προηγού-
μενου κεφαλαίου μάς έδειξε πώς μιά Ιδιαίτερα αίσθητή αύξηση τοϋ 
μισθού γιά τήν προνομιούχα μερίδα τής έργατικής τάξης, τήν κάνει 
νά συμμετέχει κι αύτή στήν κατανάλωση πολυτελείας, πού ήταν ώς 
τώρα άποκλειστικότητα τής άστικής ή τής μικροαστικής τάξης. Εύ-
νοεϊ, μ' άλλα λόγια, τήν «φυσική» τάση τοϋ καπιταλισμού, πού είναι 
ή άνάπτυξη τής βιομηχανίας καί ή κατά δύναμη έγκατάλειψη τής 
γεωργίας, πού Ικανοποιεί λιγότερο άποτελεσματικά τήν δ(ψα τοϋ 
κέρδους καί τής συσσώρευσης τοϋ κεφαλαίου. Ή γεωργία ένδιαφέ-
ρει κατά πρώτο λόγο τό προλεταριάτο, πού έχει πρώτα άπ' δλα 
άνάγκη νά φάει καί, πράγματι, ξοδεύει τό μεγαλύτερο μέρος τοϋ 
μισθού του στά μέσα έπιβίωσης, μέ τήν πλατιά έννοια (συμπεριλαμ-
βανομένης τής κατοικίας, πού είναι συνδεμένη μέ τήν γή, δηλαδή 
τήν γαιοπρόοδο). 

"Αν ή γεωργία είναι ένα Ισχνό πεδίο γιά τό κεφάλαιο, αύτό όφεί-
λεται στό δτι πρέπει νά περιμένει ένα χρόνο γιά μιά μόνο άνακύκλη-
ση, καί βρίσκεται άκινητοποιημένο μή-παραγωγικά γιά πολλές έπο-
χές, ένώ στήν βιομηχανία οί άνακυκλήσεις μπορούν νά πολλαπλα-
σιαστούν, έτσι πού ένα κεφάλαιο 1000 φράγκων, γιά παράδειγμα, άν 
δίνει 10% κέρδος σέ κάθε άνακύκληση, δίνει 100 φράγκα στήν 
γεωργία, ένώ στήν βιομηχανία μπορεί νά δώσει — μέ 10% πάντοτε 
— ένα έτήσιο κέρδος τουλάχιστον 500 φράγκων, άν τό κεφάλαιο 
άνακυκλώνεται πέντε φορές. 

Άπό τήν άλλη, γιά νά έπενδυθεϊ στήν γεωργία, τό κεφάλαιο πρέ-
πει νά καταθάλλει μιά πρόσοδο στόν Ιδιοκτήτη τής γής, μ' άλλα 
λόγια νά άφήσει ένα μέρος τής ύπεραξίας σ' έκεϊνον πού τοϋ νοικιά-
ζει τήν γή.12 Ό λ α αύτό έχουν γιά ιστορικό άποτέλεσμα νά πουλά ό 
καπιταλισμός τά βιομηχανικά προϊόντα σέ καλή τιμή καί τά τρόφιμα 
σέ ψηλή τιμή, άντίθετα μέ τήν φεουδαρχία, γιά παράδειγμα, δπου ή 
διατροφή ήταν φτηνή, άντίθετα μέ τά προϊόντα τής μανουφακτού-
ρας καί τής βιοτεχνίας. 

Ά ν ή βιομηχανία παράγει φτηνότερα άπό τήν γεωργία, αϋτό συμ-
βαίνει έπειδή ή μέση τιμή, ή τρέχουσα, τοϋ βιομηχανικού άντικειμέ 
νου καθορίζεται τελικά άπό τήν παραγωγή τής πιό σύγχρονης καί 
τής πιό παραγωγικής έπιχείρησης, άπό τό μικρότερο κόστος παρα-
γωγής, ένώ στήν γεωργία, τό πιό γόνιμο χωράφι καθορίζει τήν μέση 
τιμή, πράγμα πού εϋνοεϊ τήν παραγωγικότητα πού συγκροτεί τήν 
πρόσοδο, ή όποία έπιβαρύνει τήν μέση τιμή τών τροφίμων.13 

Ή Αγγλία τοϋ περασμένου αιώνα δέν είχε, λοιπόν, παρά μιά φι-
λοδοξία: νά γίνει τό έργαστήρι όλόκληρου τοϋ κόσμου καί νά έγκα-
ταλείψει τήν γεωργία, γιά νά προμήθεύεται τά μέσα έπιθίωσης, σέ 
χαμηλές τιμές, άπό τίς άποικίες. Κάνοντάς το αύτό, ό άγγλικός κα-
πιταλισμός άπέφευγε δλα τά φυσικά όρια στά όποία προσέκρουε μέ 
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τό πρόβλημα της γής, καί μπορούσε νά άναπτυχτεΐ μέ Ιλλιγγιώδη 
ρυθμό.14 Έτσι, ή άστική τάξη μπορούσε νά πετάξει λίγα ψίχουλα 
στήν έργατική άριστοκρατία. 

Ή καπιταλιστική παραγωγή έχει γιά σκοπό καί άποτέλεσμα, όπως 
λέει ό Μάρξ,13 νά αύξάνει άδιάκοπα τήν παραγωγικότητα τής έργα-
σίας. Μ' άλλα λόγια, αύξάνει σταθερά τήν μάζα τών μέσων παραγω-
γής πού μεταβλήθηκαν σέ προϊόντα άπό μιά Ιδια προοδευτική έργα-
σία, πού κατανέμεται, λοιπόν, σέ μιά διαρκώς μεγαλύτερη μάζα 
προϊόντων, έτσι ώστε νά μειώνεται ή τιμή κάθε έμπορεύματος, δί-
χως νά μειώνεται έν τούτοις ή μάζα ή τό ποσοστό τοϋ κέρδους. 

Κι αύτό μάς ξαναφέρνει στήν έργατική άριστοκρατία. Όπως εί-
δαμε, μιά Ιεραρχημένη αύξηση μισθού έπιτρέπει τήν συμμετοχή 
στήν κατανάλωση πολυτελείας τών άστών. Όμως, τώρα δέν τού 
χρειάζεται πιά κατ' άνάγκην μιά αύξηση μισθού γιά ν' αύξηθει ή 
άγοραστική του δύναμη, άφοϋ τά βιομηχανικά προϊόντα, στά όποϊα 
άναφέρεται, φτηναΐνουν γιά δλους, «δημοκρατικά» — λέει ό Μάρξ 
— πράγμα πού έξαιρεϊ έν πάσει περιπτώσει τήν μεγάλη μάζα τών 
έργατών, πού. δέν άγοράζει, ή άγοράζει λίγο. 

Ή έργατική άριστοκρατία — σέ μικρότερο βέβαια βαθμό άπό 
τούς καπιταλιστές, — βλέπει ν' άνεβαίνει τό έπίπεδο τής ζωής της 
άπό τό άπλό γεγονός πώς ή βιομηχανική παραγωγή αύξάνει, άπ' 
όπου πηγάζει καί ή λατρεία της γιά τήν έθνική παραγωγή, πού πρέ-
πει ν' αύξηθει καί νά προστατευθεί άπό τίς άγριες άπεργίες ή τίς 
άπεργίες μεγάλης διάρκειας, πού ένοχλοϋν τήν «γενική άνάπτυξη» 
τοϋ πλούτου. Έκτοτε, ή έργατική άριστοκρατία συνδέεται άκόμα 
στενότερα μέ τήν καπιταλιστική άντίληψη παρά μέ τήν άντίληψη 
τής έργατικής μάζας, πού άποτελεϊται τώρα πιά συχνότερα άπό ξέ-
νους μετανάστες ή άπό έγχρωμους έργάτες. Αύτό έξηγεϊ τό πώς 
στίς άναπτυγμένες χώρες, τό άνοιγμα τών μισθών μπορεί νά είναι 
λιγότερο άπ' ότι στίς λιγότερο όναπτυγμένες, δίχως ή έργατική άρι-
στοκρατία νά είναι πραγματικά «ζημιωμένη»: είναι, δίχως άμφιβο-
λία, σέ άκόμα μεγαλύτερη άνθιση. 

Ό Ένγκελς προέβλεπε, στήν κλασική περίπτωση τής 'Αγγ-
λίας, πώς μαζί μέ τόν χαμό τής άποικιακής αύτοκρατορίας καί τήν 
κρίση, ή άγγλική έργατική άριστοκρατία θά ξαναγινόταν προλετα-
ριάτο: ή κατοπινή Ιστορική πείρα μάς βεβαίωσε τό άντικειμενικό 
αύτό γεγονός, άλλά άπό τήν ύποκειμενική (πολιτική) άστική γωνία, 
ol μικροαστικές παραδόσεις μένουν τόσο βαθιά ριζωμένες πού τό 
τμήμα αύτό, πού 'χε γίνει ριζοσπαστικό καί μαχητικό, τείνει νά ταχ-
θεί, άμεσα (στίς γραμμές τών φασιστών) ή έμμεσα (στίς γραμμές 
τών σοσιαλδημοκρατών), μέ τήν άστική τάξη καί τήν καθεστηκυία 
τάξη. 01 γενικές έπαναστατικές παραδόσεις καί ή διάρκεια τής κρί-
σης μπορούν, σέ κάποιο βαθμό, νά άντισταθμίσουν αύτή τήν έξέλι-
ξη. 01 άπεργίες — τά σχολεία αϋτά τοϋ πολέμου πού προετοιμάζουν 
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τήν έπανάσταση — είναι ό πιό σίγουρος έλεγχος γιά νά καθοριστεί ή 
μελλοντική έξέλιξη τής έργατικής άριστοκρατίας.'6 Μά όμως ή 
Ιστορική πείρα μάς κάνει άπαισιόδοξους σ' αύτό τό σημείο. 

Στίς μέρες μας οί τιμές τών γεωργικών προϊόντων αύξάνοντας 
μέ ξέφρενο ρυθμό, όχι μόνο γιά λόγους συγκυρίας (φάση εύημε-
ρίας), άλλά γιά Ιστορικούς κυρίως λόγους, πού κάνουν περισσότερο 
προφανές πώς ό καπιταλισμός είναι άνίκανος νά λύσει τό άγροτικό 
πρόβλημα, κι έκεϊνο τής διατροφής. Ή Αγγλία, ή Γαλλία κ.λπ. είχαν 
πετύχει γιά ένα περίπου αιώνα νά βρούνε φτηνά τρόφιμα στίς άποι-
κίες τους, καί αύτό, μέ τήν έπέκταση τής βιομηχανίας, έπέτρεψε 
στήν άστική τάξη νά ξαφρίσει τούς πιό έπικίνδυνους έπαναστάτες 
τών "Αγγλων έργατών, στήν άρχή καί τών Γάλλων στήν συνέχεια. Μά 
ή περίοδος αύτή τών σχετικά χαμηλών τιμών έχει όριστικά τελειώ-
σει τώρα, άπό τό γεγονός τής έπαναστατικής πάλης τών άποικιακών 
λαών ένάντια στόν λευκό Ιμπεριαλισμό. Ή γαλλική έργατική τάξη, 
διαμέσου τών κομμάτων της καί τών έργατικών συνδικάτων της, δέν 
ύποστήριζε έκείνους πού χτυπούσαν τήν άστική τους τάξη, όπως 
μαρτυρεί τό έπεισόδιο τού πολέμου τής 'Αλγερίας.'7 Μόνο, λοιπόν, 
οίκονομικά γεγονότα, άκόμα περισσότερο μαζικά καί δραματικά, θά 
μπορέσουν ν' άλλάξουν τή στάση τής λευκής άριστοκρατίας, δηλα-
δή ένός κομματιού της, ή νά πολιτικοποιήσουν τό μεγάλο άποκλη-
ρωμένο κομμάτι τοϋ προλεταριάτου. 

Ό Μάρξ είχε προβλέψει άπό τό 1848 πώς ό καπιταλισμός θά κατέ-
ληγε νά μήν μπορεί πιά νά βρει γη στούς άλλους γιά νά θρέψει 
φτηνά τόν λευκό πληθυσμό του. 'Εκείνο πού δέν είχε προβλέψει 
είναι πώς οί έγχρωμοι λαοί άναγκάστηκαν νά διώξουν μόνοι τους 
τούς έκμεταλλευτές τους, μέσα στήν ζωώδη άπάθεια τών λευκών 
έργατικών τάξεων, καί νά δημιουργήσουν γΓ αύτό τίς ίδιες τίς προϋ-
ποθέσεις πού θά τίς κάνουν έκ νέου έπαναστατικές, δηλαδή τήν 
άναγκαιότητα νά παλέψεις γιά νά φάς. 

Ό λ ε ς οί προσπάθειες τής άστικής τάξης, μέ σκοπό τήν όργάνωση 
τής γεωργικής άγοράς δέν έχουν πιά κανένα άλλο σκοπό, άπό τοϋ 
νά προγραμματίσουν τήν αύξηση τών τιμών τών τροφίμων.16 Ό 
Μάρξ είχε προβλέψει τό τελευταίο αύτό στάδιο: 

«Όσο αύξάνει ό πληθυσμός, ό ξένος σπόρος μή μπορώντας νά 
μπει στήν χώρα, άναγκάζεσαι νά δώσεις άξία στά λιγότερο γόνι-
μα χωράφια, τών όποιων ή καλλιέργεια άπαιτεϊ περισσότερα έξο-
δα, καί τών όποιων τό προϊόν είναι κατά συνέπεια άκριθότερο 
(βλ. τά παρθένα χωράφια τού Κρούτσερ καί τήν έπιστροφή στήν 
γή στήν Αγγλία), καί έτσι ή τιμή θά ρυθμίζεται σύμφωνα μέ τήν 
τιμή τών περισσότερο πολυέξοδων χωραφιών. Ή διαφορά πού 
υπάρχει άνάμεσα σ' αύτή τήν τιμή καί τά έξοδα παραγωγής τών 
καλύτερων χωραφιών θ' άποτελέσει τήν γαιοπρόοδο».1β 
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Μ' άλλα λόγια, ή παρασιτική πρόσοδος αυξάνει μαζί μέ τίς δυ-
σκολίες πού βρίσκει ή άνθρ /πότητα γιά νά διατραφεϊ. 

Ό τ α ν οί προλετάριοι θά άπαιτήσουν μιά έπανατοποθέτηση τών 
μισθών γιά νά άντισταθμίσουν τήν μείωση τής πτώσης τού έπιπέδου 
ζωής τους, ή άστική τάξη καί οί άναρίθμητοι λακέδες της, οικονομο-
λόγοι, δημοσιογράφοι, καί οί συνδικαλιστικοί βόνθοι, θά τούς άπαν-
τήσουν, όπως πάντα, πώς ή αύξηση τών μισθών θά άνεθάσει τίς 
τιμές καί θά έκμηδενίσει τό άποτέλεσμα τής αύξησης τών μισθών. 
Μπρός σ' δλο τόν συσσωρευμένο πλούτο, σ' όλες τίς άνήκουστες 
παραγωγικές δυνατότητες πού έχουν άναπτυχτεϊ σήμερα, τό έπι-
χείρημα αύτό είναι παράλογο. Έν τούτοις, κάθε δεκάρα αύξησης 
τών μισθών πρέπει νά άποσπάται άπό τήν υπεραξία καί άπαιτεϊ λυσ-
σασμένο άγώνα: κάθε κρατικός μηχανισμός, τής προπαγάνδας, τής 
διαφθοράς, τής άπειλής, κινητοποιείται γιά νά έμποδίσει νά χαθεί 
γι' αύτούς τό παραμικρό κομμάτι ύπεραξίας, γΓ αύτούς τούς άνα-
ρίθμητους, πού ζούν άπ' τήν ύπεραξία αύτή, καί έκπροσωπούν τήν 
καθεστηκυία τάξη. Πρέπει πρώτα άπ' δλα νά καταγγείλουμε καί νά 
διασπάσουμε τά έκατομμύρια τών συνενόχων μέσα στόν «λαό» καί 
άνάμεσα στούς «μισθωτούς» προτού νά έπιτεθοϋμε άποτελεσματι-
κά στό Ιδιο τό καπιταλιστικό σύστημα. Τό πρώτο αύτό βήμα είναι τό 
πιό δύσκολο, άλλά άποτελεϊ τήν άναγκαία προϋπόθεση τού δεύτε-
ρου. 
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Σημειώσεις 

1. Ό μαρξισμός άποτελεϊ τήν ύψιστη έξήγηση τών σημερινών φαινομέ-
νων, στά όποια άντιπαρατίθεται άδιάκοπα, καί αύτό τό δείχνουμε 
συνέχεια μέ τ(ς υποσημειώσεις. Κάποιος άλλος τρόπος, άπ' αύτόν, θά 
τοποθετούσε τόν Μάρξ κα( τόν "Ενγκελς στό Πάνθεον τών άκαδημαϊ-
κών συγγραφέων, άφαιρώντας τους κάθε ζωντάνια. 

2. Στίς σημειώσεις τοϋ Άντι-Ντύρινγκ, ό "Ενγκελς καθορίζει τόν έπιστη-
μονικό σοσιαλισμό σάν μιά θεωρία ξεκαθαρισμένη άπό δευτερεύον-
τες Ιστορικούς προσδιορισμούς: είναι «σίγουρα ένας διορθωμένος 
καθρέφτης, άλλά σύμφωνα μέ τούς νόμους πού μάς προσφέρονται 
άπό τήν Ιδια τήν πραγματική Ιστορία, τής όποίας κάθε στιγμή μπορεί 
νά θεωρηθεί διαμέσου τοϋ έντελώς ώριμου σημείου τής άνάπτυξής 
της, δηλαδή άπό τήν κλασική μορφή της·. 

Ή καθαρή αύτή μορφή — κλασική — τοϋ καπιταλισμού προκύπτει 
δλο καί πιό καθαρά, Απελευθερωμένη άπό τούς δευτερεύοντες καί 
άσαφεΐς προσδιορισμούς, στό μέτρο πού ό καπιταλισμός ώριμάζει. 
Μποροϋμε, λοιπόν, νά ύποστηρίξουμε, δίχως παραδοξολογία, πώς οί 
νόμοι πού πηγάζουν άπό τόν μαρξισμό γίνονται δλο καί πιό σύγχρο-
νοι, στό μέτρο πού ό καπιταλισμός πλησιάζει τήν όριστική του κρίση. 
Πράγματι, τότε άκριβώς οί ταξικές κοινωνικές σχέσεις είναι βαθύτε-
ρες καί καθαρότερες. 

3. Μάρξ - "Ενγκελς, Γιά τόν συνδικαλισμό: θεωρία - όργάνωση - πράξη, 
Εκδόσεις Άναγνωστίδη. 

4. Στήν 'Ιαπωνία, δπου τά συνδικάτα είναι Ιδιαίτερα συνδεμένα μέ τό 
Κράτος καί τήν έργοδοσία, ή έξέλιξη τών συνθηκών ζωής ήταν πολύ 
εύνοϊκή γιά τήν κοινωνική σταθερότητα, πού άντιπροσωπευόταν άπό 
τίς μεσαίες τάξεις: τά τελευταία δέκα χρόνια τό συνολικό τους είσό-
δημα αύξήθηκε περίπου έξη φορές γρηγορότερα άπό έκεϊνο τών βιο-
μηχανικών έ ρ γατών. 

Τά ύλικά συμφέροντα τοϋ προλεταριάτου, δέν άντιτίθενται μόνο 
σ' έκεΐνα τής άστικής τάξης, άλλά έπίσης — άν καί μέ περισσότερο 
σύνθετο τρόπο — σέ κείνα τών λεγομένων μεσαίων τάξεων. 
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Μέ τήν κινητοποίηση ύπέρ τών μικροπαραγωγών καί μικροεμπό-
ρων, ol προπαγανδιστές, ol λεγόμενοι τής άριστεράς, ταυτίζονται, 
άπό άντίθετους βέβαια δρόμους, μέ τή δράση τών έπίσημων έργατι-
κών κομμάτων. Πράγματι, τό κοινό τους σύνθημα είναι ό Λαός, καί 
γυρνάνε τήν πλάτη στήν τάξη. 

5. Βλ. κυρίως Μισθωτή έργαοία καί κεφάλαιο (1848), Μισθός, τιμή καί 
κέρδος (1865). πού συνοδεύονται άπό Ενα άξιοσημείωτο παράρτημα 
γιά τόν Μισθό. Βλέπε, πάλι, τήν Κριτική τού προγράμματος τής Γκότ-
τα καί τής Έρφούρτης (1875, 1891) πού καθορίζει τά οικονομικά καί 
κοινωνικά μέτρα πού πρέπει νά ληφθούν άπό τήν έργατική τάξη δταν 
θάναι στήν έξουσία, μέτρα πού συνδέονται, συμπληρώνοντάς τες, μέ 
τίς διεκδικήσεις τών σημερινών έργατών άπό τό κεφάλαιο. 

6. Βλ. Λέ Μόντ, 17 Αυγούστου 1971, σελ. 16: ΈντμόντΜαίρ (C.F.D.T.): οί 
άπεργίες μακράς διάρκειας δέν άρμόζουν στούς Αντικειμενικούς 
στόχους μας. 

7. Πράγματι, ό καπιταλιστής πληρώνει τόν έργάτη μετά τή χρησιμοποίη-
ση τής έργατικής του δύναμης, μ' άλλα λόγια, ό έργάτης κάνει πίστω-
ση στό άφεντικό, και ό Μάρξ σημειώνει πώς σέ έποχή κρίσης ή χρεω-
κοπίας, παρατηρούμε πώς ή διαρκής αύτή πίστωση τοϋ έργάτη πρός 
τόν καπιταλιστή δέν είναι ένα πνευματικό παιχνίδι. (Βλ. "Ενα άνέκδο-
το κεφάλαιο τοϋ Κεφαλαίου, έκδόσεις 10/18, σελ. 274 - 75). 

Ό καπιταλιστής κυκλοφορεί τήν άξία τοϋ σταθερού καί τοϋ μετα-
βλητού κεφαλαίου, σέ σχέση μέ τήν άγορά, μέχρι νά καταφέρει νά 
πουλήσει τό προϊόν του. 

8. Βλ. γράμμα τοϋ "Ενγκελς στόν Κόνραντ Σμίτ, 27 Οκτωβρίου 1890. 
9. Βλ. Κάρλ Μάρξ, Τό Κεφάλαιο, τόμος II (editions sociales, τόμος V, σελ. 

63). Η άνάλυση τοϋ Μάρξ είναι πλήρης καί δέν παραμελεί τό φαινό-
μενο τής κατακόρυφης άνόδου τών τιμών, πού σέ περίοδο ευημε-
ρίας. μπορεί άκόμα καί νά κατεβάσει τό έπίπεδο ζωής τής μάζας τών 
έργατών, ή τό κρατά σέ ένα πολύ χαμηλό έπίπεδο. σέ σχέση μέ έκεϊ-
νο τών άλλων κοινωνικών κατηγοριών. 

10. Βλ. Ένγκελς, Τό πρωσσικό στρατιωτικό ζήτημα καί τό γερμανικό έρ-
γατικό κόμμα, στό «Στρατιωτικά κείμενα·. 

11. Βλ. Μάρξ, θεμέλια κλπ., τόμος I, σελ. 23-27: «Παραγωγή καί διανο-
μή». 

12. Βλ. Μάρξ, Αθλιότητα τής φιλοσοφίας, κεφάλαιο II, § 4. Στό κεφάλαιο 
I, § 2 ύπογραμμίζει πώς ό Ιδιος αυτός νόμος καταλήγει σέ μιά αυξανό-
μενη υποβάθμιση τής ποιότητας τών παραγομένων τροφίμων, έτσι 
πού τό βαμβάκι, ή πατάτα, τό άλκοόλ, νά γίνονται στηρίγματα τής 
άστικής κοινωνίας. 

13. «Ό μαρξισμός καί τό άγροτικό ζήτημα» (συνέχεια), Στό πέρασμα τοϋ 
χρόνου, No 6, «Τό καλύτερο έργοστάσιο καί τό χειρότερο χωράφι» 
(σελ. 137-143). 

14. Ό Μάρξ θεωρούσε τήν έξέλιξη αύτή σάν έπαναστατική, όσο ό νέος 
άγγλικός καπιταλισμός άνέτρεπε τίς κοινωνικές σχέσεις όλόκληρου 
τοϋ κόσμου, καί κυρίως τών άπολιθωμένων άπό χιλιετηρίδα χωρών, 
γιά νά τις μπάσει στήν πορεία τής Ιστορίας, στρεφόμενος ένάντια 
στόν καπιταλισμό. 

15. Βλ. Μάρξ, Ένα άνέκδοτο κεφάλαιο τού Κεφάλαιου, σελ. 91. 
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16. Ό καπιταλισμός άναγκάζεται νά άντιστέκεται όλο καί περισσότερο 
στις έπιμέρους διεκδικήσεις τών προνομιούχων κατηγοριών, στό μέ-
τρο πού ή κρίση βαθαίνει, πού ό διεθνής άνταγωνισμός αυξάνεται καί 
ή άστική τάξη βρίσκεται «στά λεφτά της». Ή Ιδια, λοιπόν, ή οικονομι-
κή έξέλιξη τού κεφαλαίου χτυπά τίς έπιμέρους θέσεις τών κατηγο-
ριών καί τίς ώθεϊ σέ πράξεις πού, γιά νά είναι άποτελεσματικές, πρέ-
πει νά είναι δλο καί πιό ένωτικές. Μά όμως, ol πράξεις αυτές δέν 
πρέπει νά κατευθύνονται πρός τή μεριά τών προνομιούχων κατηγο-
ριών, άλλά πρός τή μεριά τής μάζας καί τοϋ έπαναστατικού σοσιαλι-
σμού. Ή διαφορά αύτή είναι κεφαλαιώδης γιά τήν έκβαση τοϋ άγώνα. 

17. "Αν δέν άναγνωρίζουμε δλο τό πλάτος τής άποτυχίας καί τής διάλυ-
σης τών σημερινών έργατικών όργανώσεων, στήν πάλη ένάντια στόν 
Ιμπεριαλισμό, δέν μπορούμε νά 'χουμε σωστή διάγνωση γιά τή θέση 
τής έργατικής τάξης καί τήν πραγματική σχέση δυνάμεων. Δέν πρό-
κειται γιά ένα ζήτημα έκτίμησης, άλλά σύλληψης — άρα άρχών — πού 
καθορίζει άμεσα τό δρόμο τής θεωρίας καί τής έπαναστατικής πρά-
ξης, πού πρέπει ν' άκολουθηθεϊ. Μόνο μιά ριζοσπαστική θεωρία είναι 
σέ θέση νά κρίνει τίς άποκλίσεις, τή διάλυση καί τούς δισταγμούς, 
πού παραμερίζουν τό προλεταριάτο καί φρενάρουν τή δράση του. 

18. Δέν μπορέσαμε νά συμπεριλάβουμε, γιά παράδειγμα, τό άρθρο τοϋ 
Μάρξ γιά τό «Σχέδιο ρύθμισης τής τιμής τού ψωμιού ατή Γαλλ/α» 
στήν Νηού Γυόρκ Χέραλντ Τρίμπιουν, 15 Δεκεμβρίου 1858. Ό Μάρξ 
καταγγέλλει σ' αύτό τό άρθρο τήν έπέμβαση τής γαλλικής κυβέρνη-
σης πού, μέ τήν πρόφαση νά μπλοκάρει τήν τιμή τοϋ ψωμιού σέ σχετι-
κά χαμηλό έπίπεδο γιά τόν καταναλωτή, αύξάνει τήν κερδοσκοπία 
κα(, σέ τελευταία άνάλυση, τό κόστος τής ζωής. 

19. Βλ. Μάρξ, Ομιλία γιά τήν έλεύθερη άνταλλαγή, (1848). 
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Μέρος Πρώτο 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΗΣ 



Μόλις έγινε στήν Γαλλία τό σχίσμα, πού τόσο καιρό περιμένα-
με. Βέβαια, δέν μπορούσαμε νά άποφύγουμε. όταν Ιδρυόταν 
τό Κόμμα, νά συμβαδίσουν ό Λαφάργκ καί ό Γκέντ πλόϊ στόν 
Μαλόν καί τόν Μπρούς. Ό Μάρξ, δμως, κι' έγώ, δέν είχαμε 
ποτέ τήν έντύττωση πώς κάτι τέτοιο θά διαρκούσε. Πράγματι, 
ή διαφορά βρίσκεται στίς άρχές: πρέπει νά γίνει ό άγώνας τοϋ 
προλεταριάτου ένάντια στήν άστική τάξη μέ τήν μορφή πά-
λης τών τάξεων, ή είναι άποδεκτό, δπως υποστηρίζουν οί 
όπορτουνιστές (ή σέ σοσιαλιστική γλώσσα: ποσσιμπιλιστές), 
νά άφεθεϊ νά πέφτει ό ταξικός χαρακτήρας τού κινήματος καΙ 
τού προγράμματος, κάθε φορά πού είναι δυνατόν νά κερδη-
θοϋν μερικοί όπαδοί ή λίγες φωνές: Ό Μαλόν καί ό Μπρούς 
στράφηκαν πρός τήν δεύτερη κατεύθυνση.1 θυσιάζοντας 
έτσι τόν ταξικό χαρακτήρα τοϋ κινήματος καί κάνοντας τό 
σχίσμα άναπόφευκτο. Αύτό είναι καλό. Ή έξέλιξη τού προλε-
ταριάτου πραγματοποιείται παντού στό κέντρο τών έσωτερι-
κών άγώνων, καί ή Γαλλία, δπου μόλις συγκροτήθηκε, γιά 
πρώτη φορά, ένα έργατικό κόμμα, δέν άποτελεΐ έξαίρεση σ' 
αυτόν τόν κανόνα·. 

[Γράμμα τοϋ "Ενγκελς στόν Μπεμπέλ, στις 28 Οκτωβρίου 
1882.] 

«"Αν χρειαστεί πολύς καιρός γιά νά καταφέρει ή Ιστορία νά 
άποκρυπτογραφήσει τό μυστικό τοϋ μισθού της έργασίας, 
τίποτα δέν είναι, άντιθέτως, ευκολότερο νά κατανοηθεί άπό 
τήν άναγκαιότητα καί τίς αίτίες ύπαρξης τών μορφών, μέ τις 
όποιες παρουσιάζεται». 

[ΜΑΡΞ. 'Τό κεφάλαιο", βιβλίο I, κεφ. XIX.) 



Ή Παραίτηση τής 'Αστικής Τάξης2 

Ε ί ν α ι άναμφισβήτητο πώς άπ' όλες τίς έθνικές άστικές τάξεις, ή 
άγγλική προσφέρει άποδείξεις, μέχρι τώρα, της μεγαλύτερης ταξικής 
έξυπνάδας, δηλαδή πολιτικής άντίληψης. Ή δική μας, γερμανική άσ-
τική τάξη, είναι ήλίθια καί δειλή: ούτε κάν κατάφερε νά καταλάβει καί 
νά διατηρήσει τό 1β4β, τήν πολιτική έξουσία, πού ή έργατική τάξη 
άναγκάστηκε, στήν Γερμανία, νά σκουπίσει τίς έπιβίωσεις τού φεου-
δαρχισμοϋ καί τοϋ πατριαρχικού άπολυταρχισμοϋ, πού ή άστική μας 
τάξη είχε, έδώ καί πολύ καιρό τό καθήκον νά έξαφανίσει άπό τόν 
κόσμο. Ή γαλλική άστική τάξη, ή πιό άπληστη καί ή ή περισσότερο 
άπολαμβάνουσα άπό δλες, τυφλώθηκε άπό τήν δίψα της γιά χρήμα, 
πού τής κόβει τά άμεσα δικά της μελλοντικά συμφέροντα: δέν βλέπει 
τίποτα άλλο πέρα άπό τό σήμερα. Ή λύσσα της νά άποκτήσει κι άλλα 
κέρδη τήν ώθεϊ στήν φθορά καί τά σκάνδαλα. Ένας φόρος εισοδήμα-
τος είναι γι' αϋτήν μιά μεγάλη σοσιαλιστική προδοσία, δέν μπορεί ν' 
άντιμετωπίσει μιά άπεργία μέ άλλο τρόπο, έκτός άπό τό πύρ τοϋ 
πυροβολικού, καθώς έπίσης βρίσκει τρόπο, μέ πλήρη Δημοκρατία, 
καί μέ καθολική ψηφοφορία, νά μήν άφήσει πρακτικά στούς έργάτες 
παρά ένα μόνο δπλο νίκης: τήν βίαιη έπανάσταση. 

Ή άγγλική άστική τάξη δέν είναι τόσο ήλίθια άπληστη δσο ή γαλ-
λική, ούτε τόσο ήλίθια δειλή δσο ή γερμανική. Στήν έποχή τών μεγα-
λύτερων θριάμβων της, δέν σταμάτησε νά κάνει παραχωρήσεις 
στούς έργάτες. Άκόμα καί ή πιό στενόμυαλη φράξιά της — ή άρι-
στοκρατία τής γής καί τού χρήματος — δέν φοβήθηκε νά έπεκτείνει 
τό δικαίωμα τής ψήφου στούς έργάτες τών πόλεων, σέ βαθμό πού 
νά είναι λάθος τών Ιδιων αύτών τών έργατών, άν δέν έστειλαν στό 
Κοινοβούλιο 40 ως 50 άπό τούς δικούς τους, μετά τό 1868. Έκτοτε 
όλόκληρη ή άστική τάξη — οί συντηρητικοί ένωμένοι μέ τούς φιλε-
λεύθερους — έπέκτεινε τό δικαίωμα τής ψήφου μέχρι τίς άγροτικές 
περιοχές, έξίσωσε περίπου, τό μέγεθος τών έκλογικών περιφερειών 
καί έβαλε στή διάθεση τής έργατικής τάξης τουλάχιστον τριάντα 
άλλες έκλογικές περιφέρειες. Ένώ ή γερμανική άστική τάξη δέν 
είχε ποτέ τήν Ικανότητα νά διευθύνει καί νά έκπροσωπεϊ τό έθνος 
σάν κυρίαρχη τάξη, ένώ ή γαλλική άστική τάξη άποδεικνύει καθημε-
ρινά καί έντελώς πρόσφατα στήν διάρκεια τών έκλογών,3 πώς έχα-
σε τελείως τήν Ικανότητα αύτή4 — πού κατείχε παλιότερα περισσό-
τερο άπό κάθε άλλη άστική τάξη — ή άγγλική άστική τάξη (πού 
περιλαμβάνει έκεϊνο πού όνομάζουμε άριστοκρατία, μιά καί αύτή 
κατάντησε νά ταυτιστεί μαζί της) έδειξε μέχρι πρόσφατα πώς είναι 
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άρκετά προικισμένη γιά νά έκπληρώνει, τουλάχιστον σέ κάποιο 
βαθμό, τίς προσπάθειές της σάν άστική τάξη. 

Μά φαίνεται πώς όλα αύτά πάνε σιγά σιγά ν' άλλάξουν τώρα. 
Στό Λονδίνο δ,τι κρατάει άπό τήν παλιά διαχείριση τοϋ άστικοϋ 

χώρου — ό Νόμος καί ή διοίκηση τής πόλης καθαυτής — είναι καθα-
ρά μεσαιωνικό. Τό λιμάνι τού Λονδίνου — τό πρώτο στόν κόσμο — 
είναι άκριθώς ένα τμήμα του. Οί Ιδιοκτήτες τών τόπων φόρτωσης, οί 
λεμθοϋχοι, οί ναυτικοί, συγκροτούν πραγματικά σωματεία μέ άπο-
κλειστικά προνόμια κα(, καμιά φορά άκόμα, μεσαιωνικά κοστούμια. 

Γύρω στά 1870, τά σωματειακά αύτά μονοπώλια στέφθηκαν άπό 
τό μονοπώλιο τών έταιρειών άποθηκών καί έτσι έμπιστεύτηκαν τήν 
εύθύνη όλου τοϋ μεγάλου λιμανιού τοϋ Λονδίνου στήν συστηματική 
κα( άλύπητη έκμετάλλευση ένός μικρού άριθμοϋ προνομιούχων σω-
ματείων. Καί δλα αύτά τά προνομιούχα έκτρώματα διακρίθηκαν κα( 
έγιναν άνέγγιχτα άπό μιά άπεριόριστη σειρά σκοτεινών καί άντιφα-
τικών κοινοβουλευτικών πράξεων, οί όποιες άκριθώς τά δημιούργη-
σαν καί τά άνέπτυξαν — καθώς καί ό νομικός λαβύρινθος έγινε τό 
πιό στέρεο όχύρωμά τους. 

Ένώ, μπρός στό έμπορευόμενο κοινό, τά σωματεία αύτά περηφα-
νεύονται γιά τά μεσαιωνικά προνόμιά τους, κάνοντας τό Λονδίνο τό 
πιό άκριβό λιμάνι τοϋ κόσμου, τά μέλη τών έταιρειών αύτών μετα-
μορφώθηκαν σέ καθαρούς άστούς, πού έκτός άπό τούς πελάτες 
τους, έκμεταλλεύονται μέ τόν πιό άνάξιο τρόπο τούς έργάτες τους, 
έτσι ώστε νά τσεπώνουν τά όφέλη τής κοινωνίας τοϋ Μεσαίωνα καί 
τών σωματείων, καθώς καί κείνα τής σύγχρονης καπιταλιστικής κοι-
νωνίας. 

Έν τούτοις, μιά καί αύτή ή έκμετάλλευση πραγματοποιείται μέσα 
στό πλαίσιο τής σύγχρονης καπιταλιστικής κοινωνίας, παραμένει 
ύποταγμένη στούς νόμους τής κοινωνίας αύτής, παρά τήν μεσαιω-
νική μεταμφίεσή της. Οί μεγάλοι τρώνε, λοιπόν, τούς μικρούς, ή τό 
λιγότερο, τούς άλυσοδένουν στό άρμα τού θριάμβου τους. Οί μεγά-
λες έταιρείες άποθηκών κυριάρχησαν πάνω στά σωματεία τών Ιδιο-
κτητών τών τόπων φόρτωσης, στούς λεμθούχους καί τούς ναυτι-
κούς, μ' άλλα λόγια, πάνω σ' όλο τό λιμάνι τού Λονδίνου. Διέκριναν, 
έτσι, τήν προοπτική άπεριόριστων κερδών. Ή προοπτική αύτή τούς 
τύφλωσε. Πέταξαν έκατομμύρια άπό τό παράθυρο γιά τίς πιό παρά-
φρονες έγκαταστάσεις, καί καθώς υπάρχουν πολλές παρόμοιες 
έταιρείες, ρίχτηκαν σ' έναν άνταγωνιστικό πόλεμο μεταξύ τους, 
πού τούς κόστισε πολλά έκατομμύρια έπιπλέον, ύποκίνησε τήν 
κατασκευή νέων παράλογων έγκαταστάσεων καί ώθησε τίς έται-
ρείες στό χείλος τής χρεωκοπίας, μέχρις ότου διαλύθηκαν, πρίν 
δυό χρόνια περίπου. 

Στό μεταξύ, τό έμπόριο τοϋ Λονδίνου είχε φτάσει στό ψηλότερο 
σημείο του. Ή Χάβρη, τό Άννόβερο, τό Αμβούργο καί, ύστερα άπό 
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τήν κατασκευή τοϋ μεγάλου ναυτικού καναλιού τό "Αμστερνταμ, 
τραβούσαν ένα μέρος άπό τήν αύξανόμενη κίνηση, πού παλιότερα 
είχε γιά έπίκεντρό της τό Λονδίνο. Τό Λίβερπουλ, τό Χώλλ καί ή 
Γλασκώβη πήραν, κι αϋτές, ένα μέρος άπό τούτη τήν κίνηση. Μέ 
δυό λόγια, οί πρόσφατα κατασκευασμένες άποθήκες έμειναν 
άδειες, τά μερίσματα γίνανε σπάνια, καί συχνά έξαφανίστηκαν. Οί 
μετοχές άρχισαν νά πέφτουν καί ol διευθυντές τών άποθηκών — 
πού είχαν γίνει αύθάδεις, διαφθαρμένοι άπό τόν παλιό καλό καιρό 
καί πρησμένοι άπό τό χρήμα — δέν ήξεραν πιά σέ ποιόν άγιο νά 
προσκυνήσουν. Δέν ήθελαν νά παραδεχτούν τίς άληθινές αΙτίες 
της άπόλυτης καί σχετικής πτώσης τής κίνησης στό λιμάνι τοϋ Λον-
δίνου. 01 αίτιες, όμως, άκόμα περισσότερο έπειδή έχουν μιά τοπική 
φύση, προέρχονται καθαρά καί άπλά άπό τόν περήφανο άναχρονι-
σμό τους καί άπό ένα μονοπώλιο, άπό τήν προνομιακή τους θέση, 
δηλαδή άπό τήν άπαρχαιωμένη νομοθεσία τής πόλης καί τοϋ λιμα-
νιού τοϋ Λονδίνου, πού θά έπρεπε φυσιολογικά νά βρίσκεται στό 
Βρετανικό Μουσείο, πλάι στίς αιγυπτιακές μούμιες κα( τά πέτρινα 
άσσυριακά τέρατα. 

Πουθενά άλλοϋ στόν κόσμο δέν θά γινόταν άνεκτός ένας παρό-
μοιος παραλογισμός. Στό Λίβερπουλ, όπου προσπάθησαν νά δη-
μιουργήσουν τίς ίδιες συνθήκες, καταπνίγηκαν πρίν βγοϋν άπ' τ' 
αύγό καί όλος ό κανονισμός τοϋ λιμανιού έκμοντερνίστηκε. Παρ' 
όλα αύτά, στό Λονδίνο, ol έμποροι ύποφέρουν άπό τούς άναχρονι-
στικούς κανονισμούς, άλλά ύπρφέρουν ύπομονετικά. Ή άστική τά-
ξη, πού ή πλειοψηφία της πρέπει νά πληρώσει τά έξοδα δλων αύτών 
τών παραλογισμών, λυγίζει στό μονοπώλιο — φυσικά, άντ;δρώντας, 
άλλά λυγίζει. Δέν έχει άλλη ένεργητικότητα πιά, γιά νά σαρώσει 
αύτά τά φαντάσματα, πού άπειλοϋν τίς συνθήκες ζωής όλόκληρου 
τοϋ Λονδίνου. 

Έκείνη τήν στιγμή άρχισαν τήν άπεργία τους οί έργάτες τών άπο-
θηκών. Δέν ξεσηκώνεται ή λεηλατημένη, άπό τις έταιρειες τών άπο-
θηκών, άστική τάξη, μά οί έργάτες πού οί έταιρεϊες αυτές έκμεταλ-
λεύονται, ol πιό φτωχοί άπό τούς φτωχούς, τό πιό χαμηλό στρώμα 
τοϋ προλεταριάτου, οί κάτοικοι τών άνατολικών συνοικιών. Τότε 
άκριθώς, ή άστική τάξη θυμήθηκε πώς έχει κι αύτή έχθρούς της 
τούς μεγιστάνες τών άποθηκών καί πώς ol άπεργοί άρχισαν τόν 
άγώνα τους δχι μόνο γιά προσωπικό τους συμφέρον, άλλά έμμεσα 
καί γιά τό συμφέρον τής άστικής τάξης. Έκεϊ βρίσκεται τό μυστικό 
τής συμπάθειας τοϋ κοινού γι' αυτήν τήν άπεργία καί άπό αύτό 
έξηγοϋνται οί άπίστευτα γενναιόδωρες χρηματικές συνεισφορές 
άπό τήν πλευρά τών κύκλων τής άστικής τάξης. "Ολα όμως σταμα-
τούν έδώ! 

Οί έργάτες προχώρησαν μέσα στήν φωτιά μέ τά χειροκροτήματα 
καί τίς έπευφημίες τής άστικής τάξης, άλλά πολέμησαν μονάχοι 
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rouq ώς τό τέλος κα( άπέδειξαν πώς ol ύπερήφανοι μεγιστάνες τών 
άποθηκών δέν ήσαν άκατανίκητοι. Άπό τήν άλλη, ή μάχη τους καί ή 
νίκη τους ταρακούνησαν τήν κοινή γνώμη σέ τέτοιο βαθμό πού τό 
μονοπώλιο τών άποθηκών καί ή φεουδαρχική λιμενική νομοθεσία 
δέν θά κρατήσουν τώρα γιά πολύ άκόμα, καί δίχως άλλο θά μποϋν 
πιά στό Βρετανικό Μουσείο. 

Τήν προσπάθεια αύτή ή άστική τάξη θά έπρεπε νά τήν είχε όλο-
κληρώσει έδώ καί πολύ καιρό. Δέν τόν μπόρεσε ή δέν τό θέλησε. 
Τώρα, οί έργάτες πήραν τήν ύπόθεση στά χέρια τους, καί έτσι θά 
ρυθμιστεί σύντομα. Μ' άλλα λόγια: στήν ύπόθεση αύτή, ή άστική 
τάξη πρόσφερε τήν δύναμη της, γιά κέρδος τών έργατών. 

Μά νά ένα άλλο γεγονός. Ά ς μεταφερθούμε άπό τό λιμάνι τοϋ 
Λονδίνου, στά μοντέρνα κλωστήρια βαμβακιού τοϋ Λάνκασάιρ. 
Εκεί είναι ή περίοδος πού ή συγκομιδή βαμβακιού τοϋ 1886 έχει 

σχεδόν έξαντληθεϊ καί έκείνη τοϋ 1889 δέν βγήκε άκόμα στήν άγο-
ρά. Μ' άλλα λόγια είναι ή περίοδος πού ή κερδοσκοπία πρώτων ύλών 
έχει τίς καλύτερες προϋποθέσεις γιά ν' άναπτυχτεΐ. "Ενας πλούσιος 
Ολλανδός, πού όνομάζεται Στήνστραντ, Ιδρυσε μαζί μέ πολλούς 

συνεργάτες του, έναν «κύκλο» γιά ν' άγοράσει δλο τό διαθέσιμο 
βαμβάκι καί γιά νά άνεθάσει κατόπιν τήν τιμή όπου τού άρέσει. 01 
νηματουργοί τού βαμβακιού έχουν μόνο έναν τρόπο γιά νά άντιδρά-
σουν: νά περιορίσουν τήν κατανά^ωσή τους, δηλαδή νά σταματή-
σουν τίς βιομηχανίες τους γιά πολλές μέρες τήν έθδομάδα ή τε-
λείως, μέχρις δτου νά φανεί στήν άγορά τό καινούργιο βαμβάκι. 
Αύτό, έξ' άλλου, κάνουν έδώ κι έξη έβδομάδες. Μά δέν γίνεται τίπο-
τα. όπως είχε συμβεί κι άλλοτε στό παρελθόν. Μερικοί νηματουργοί 
είναι χρεωμένοι σέ τέτοιο βαθμό πού μιά μερική ή συνολική διακο-
πή τούς φέρνει στό χείλος τής πτώχευσης. Άλλοι εύχονται, άντιθέ-
τως, νά σταματήσουν τήν παραγωγή οί περισσότεροι νηματουργοί, 
ώστε νά άνεβάσουν τήν τιμή τών νημάτων, κι έτσι θέλουν νά συνεχί-
σουν οί Ιδιοι νά δουλεύουν ώστε νά έπωφεληθοϋν άπό τίς ψηλότε-
ρες τιμές τών νημάτων. 

"Εχει γίνει προφανές έδώ καί δέκα χρόνια πώς ύπάρχει μόνο ένα 
μέσο γιά νά έπιβληθεϊ ή πλήρης διακοπή έργασιών δλων τών βιομη-
χανιών βαμβακιού — καί τούτο, δποιος καί νά είναι ό τελικά έπιδιω-
κόμενος σκοπός, — νά μειωθούν τά μεροκάματα κατά 5% περίπου. 
Τότε, γίνεται άπεργία, καί άμέσως μετά, λόκ - άουτ άπό τήν πλευρά 
τών έργοστασιαρχών. Κατόπιν, στόν άγώνα ένάντια στούς έργάτες 
στρέφεται, τό σύνολο τών έργοστασιαρχών, άκόμα κι έκεϊνοι πού 
σταματούν τΙς μηχανές τους δίχως νά ξέρουν άν θά είναι μιά μέρα 
σέ θέση νά τίς ξαναβάλουν μπρός. 

Μέ τήν σημερινή κατάσταση τών πραγμάτων, δέν συστήνεται, έν 
πάσει περιπτώσει, μείωση τών μεροκαμάτων. Μά πώς θά πετύχουν, 
δίχως αύτή τήν μείωση τό γενικό κλείσιμο τών έργοστασίων, χωρίς 
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νά παραδοθούν ol νηματουργοί, δεμένοι χειροπόδαρα στούς κερδο-
σκόπους γιά έξη μήνες τουλάχιστον; 

Χάρη σέ μιά ένέργεια μοναδική στά χρονικά τής σύγχρονης βιο-
μηχανίας. 

01 έργοστασιάρχες, μέ τήν μεσολάβηση τής Κεντρικής 'Επιτρο-
πής τους, άπευθύνθηκαν «έπίσημα» στήν Κεντρική τών έργατικών 
συνδικάτων τού έπαγγέλματος, παρακαλώντας την νά κηρύξει 
άπεργία ώστε ol όργανωμένοι έργάτες νά άναγκάσουν τούς δύσπι-
στους έργοστασιάρχες νά σταματήσουν τήν έργασία, γιά τό κοινό 
συμφέρον τών άφεντικών. 'Αναγνωρίζοντας τή δική τους άνικανό-
τητα νά φτάσουν σέ μιάν ένιαία δράση, oi κύριοι έργοστασιάρχες 
παρακαλούν τά έργατικά συνδικάτα, πού τόσο τούς άηδιάζουν στό 
παρελθόν, νά άσκήσουν έάν βέβαια θέλουν, π(εση πάνω στούς έρ-
γοστασιάρχες ώστε αύτοί, κάτω άπό τήν πικρή πίεση τών έργατών, 
νά όδηγηθοϋν τελικά, σέ μιάν ένιαία ταξική ένέργεια, γιά τό δικό 
τους ταξικό συμφέρον. Αναγκασμένοι άπό τούς έργάτες, μιά κα( 
δέν τά καταφέρνουν άπό μόνοι τους! 

01 έργάτες συμφώνησαν. Καί ή άπειλή μόνο τών έργατών ήταν 
άρκετή! Σέ 24 ώρες έσπασε ό «κύκλος» τών κερδοσκόπων τού βαμ-
βακιού. Αύτό άποδεικνύει τί μπορούν νά πετύχουν ol έργοστασιάρ-
χες καί τί ol έργάτες. 

"Ετσι λοιπόν, ή άστική τάξη είναι άνίκανη νά πετύχει τά δικά της 
ταξικά συμφέροντα, τόσο στήν πιό μοντέρνα άπό τΙς μεγάλες 
σύγχρονες βιομηχανίες, δσο καί στά φεουδαρχικό Λονδίνο. 'Επι-
πλέον τό όμολογει άνοιχτά: στρεφόμενη στούς όργανωμένους έρ-
γάτες γιά νά τούς παρακαλέσει ν' άποσπάσουν μέ τήν βία, άπό έρ-
γοστασιάρχες, μιά διεκδίκησή, πού άφορά ένα βασικό συμφέρον 
όλόκληρης τής τάξης τών έργοστασιαρχών, δχι μόνο παραιτείται, 
άλλά άναγνωρίζει πώς ή όργανωμένη έργατική τάξη προορίζεται νά 
άσκήσει τήν έξουσία καί νά τήν διαδεχτεί, μέ δλη τήν άναγκαία 
Ικανότητα. Διακηρύσσει, άκόμα, πώς έστω κι άν κάθε έργοστασιάρ-
χης μπορεί σάν άτομο, νά διευθύνει δικό του έργοστάσιο, μόνο οί 
όργανωμένοι έργάτες είναι άπό δώ καί πέρα Ικανοί νά έξασφαλί-
σουν τήν διεύθυνση τοϋ συνόλου τής βιομηχανίας βαμβακιού. Καί 
τοϋτο σημαίνει, καθαρά, πώς ol έργοστασιάρχες δέν έχουν πιά άλλο 
προορισμό, άπό τό νά γίνουν πληρωμένοι διαχειριστές στήν ύπηρε-
σία τών όργανωμένων έργατών. 
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Ή 'Απεργία 
τών Έκφορτωτών τοϋ Λονδίνου6 

Σ α ς μακαρίζω γιά τήν δουλειά πού κάνατε, στήν διάρκεια τής 
άπεργ(ας τών έκφορτωτών. Πρόκειται γιά τό κίνημα μέ τίς περισσό-
τερες ύποσχέσεις, άπ' όσα γνωρίσαμε έδώ καί χρόνια, καί είμαι πε-
ρήφανος καί εύτυχής πού τό έζησα μαζί μέ όλους έσάς. "Αν ζούσε ό 
Μάρξ γιά νά παρευρεθεί σ1 αύτό τό γεγονός. Άπό τήν στιγμή πού οί 
φτωχοί αύτοί σκλάβοι πού άποτελούν τό χαμηλότερο στρώμα τοϋ 
προλεταριάτου καί τήν άθλιότερη άπ' όλες τίς κατηγορίες, πού — 
όντας άναγκασμένοι νά άγωνίζονται κάθε πρωί μπρός στίς πόρτες 
τών άποθηκών γιά νά βροϋν δουλειά — βρίσκουν τρόπο γιά νά φτιά-
ξουν συνδικάτο καί νά κλωνίσουν μέ τό πνεύμα τους τήν άπόφαση 
τών πανίσχυρων έταιρειών άποθηκών, δέν πρέπει πιά νά άμφιβά-
λουμε γιά όποιαδήποτε άπ' τίς όμάδες πού βρίσκονται στό κέντρο 
τής έργατικής τάξης. 

Είναι ή άρχή μιάς πραγματικής ζωής στίς άνατολικές γειτονιές 
τοϋ Λονδίνου, κι άν τό κίνημα είναι νικηφόρο, όλόκληρη ή άνατολι-
κή πλευρά θ' άναμορφωθεί. Μέ δεδομένη τήν παραδοσιακή έλλειψη 
όργάνωσης καί έμπιστοσύνης στόν έαυτό τους, τών φτωχών αύτών 
διαβόλων πού φυτοζωοΰν μέσα σέ μιάν διαρκή άθλιότητα, θά μπο-
ρούσαμε νά πούμε: «Όσοι μπαίνετε έδώ μέσα, ξεχάστε κάθε έλπί-
δα».7 Ά ν οί έργάτες τών άποθηκών όργανωθοϋν, θά άκολουθήσουν 
όλες οί άλλες κατηγορίες. Είναι ένα θαυμάσιο κίνημα, κα( γιά μιά 
φορά άκόμα: μακαρίζω δλους έκείνους πού μπόρεσαν νά συμμετά-
σχουν σ" αύτό τό έργο. 

'Αναγκαίες καί Περιττές 
Κοινωνικές Τάξεις8 

Τ ί θ ε τ α ι συχνά τό έρώτημα, σέ ποιό βαθμό είναι οί διάφορες τά-
ξεις τής κοινωνίας χρήσιμες, μ' άλλα λόγια, άπαραίτητες. Καί ή 
άπάντηση άλλάζει φυσικά, μαζί μέ κάθε Ιστορική περίοδο.* 'Υπήρξε 
άναμφισβήτητα μιά έποχή πού ή άριστοκρατία τής γής ήταν ένα 
στοιχείο άναπόφευκτο καί άναγκαίο στήν κοινωνία. Μά, πάει άπό 
τότε πολύς, πάρα πολύς καιρός. Ύστερα, ήρθε ό καιρός πού ή καπι-
ταλιστική τάξη — ή άστική τάξη, ή μπουρζουαζία, όπως τή λένε οί 
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Γάλλοι — ξεπήδησε μέ μιά τό Ιδιο άναπόφευκτη άναγκαιότητα: άγω-
νίστηκε ένάντια στήν άριστοκρατία τής γής τής όποιας διέλυσε τήν 
πολιτική έξουσία, γιά νά κατακτήσει μέ τήν σειρά της τήν πολιτική 
καί οίκονομική ήγεμονία. Μά, πάντως, άπό τότε πού ύπάρχουν τά-
ξεις, δέν υπήρξε ποτέ έποχή πού νά τά βγάλε πέρα ή κοινωνία 
δίχως τήν έργαζόμενη τάξη. Τό όνομα καί ή κοινωνική θέση τής 
τάξης αύτής έχουν άλλάξει: ό δουλοπάροικος άντικατέστησε τόν 
σκλάβο, μέχρις ότου πάρει τήν σκυτάλη ό έλεύθερος έργάτης. (Μέ 
τήν έκφραση έλεύθερος έργάτης, έννοοϋμε τόν έργάτη πού έχει 
άπελευθερωθει άπό τήν δουλεία καί άπό κάθε Ιδιοκτησία, έκτός άπό 
τήν έργατική του δύναμη). 

Ένα, λοιπόν, πράγμα είναι ξεκάθαρο: όποιες καί νά ναι οί άλλα-
γές πού μπορεί νά συμβούν στά άνώτερα, μή - παραγωγικά, στρώμα-
τα τής κοινωνίας, καμιά κοινωνία δέν κατάφερε ποτέ νά ζήσει δίχως 
μιά τάξη παραγωγών. Μιά τέτοια τάξη είναι λοιπόν, άναγκαία σέ 
όλες τίς περιστάσεις — έστω κι άν πρόκειται νά 'ρθει ό καιρός πού 
δέν θά ύπάρχει σάν τάξη άλλά θά έκτείνεται σέ όλη τήν κοινωνία. 

Μά, σήμερα, ποιά άναγκαιότητα ύπάρχει γιά τήν ύπαρξη τών 
τριών αύτών τάξεων ; 

Είναι τουλάχιστον εύφημισμός νά πει κανείς πώς στήν 'Αγγλία ή 
άριστοκρατία τής γής είναι μιά άχρηστη τάξη στό οίκονομικό έπίπε-
δο, τήν στιγμή πού έχει γίνει καρκίνος καί ροκανίζει τήν Σκωτία καί 
τήν 'Ιρλανδία, τών όποίων τήν ύπαιθρο καί τά χωράφια άδειάζει άπό 
τόν κόσμο τους. 

Ό μόνος έπαινος πού μπορούν νά διεκδικήσουν οί γαιοκτήμονες 
τής 'Ιρλανδίας καί τής Σκωτίας είναι πώς προκαλούν πείνα, πού διώ-
χνει τούς στερημένους άπ' τά πάντα άγρότες στήν άλλη πλευρά τού 
Ατλαντικού ή άπ' τήν άλλη, γιά νά τούς άντικαταστήσει μέ πρόβατα 

καί κυνήγι. Λίγο άκόμα νά συνεχιστεί ό άνταγωνισμός τών τροφί-
μων, φυτικών καί ζωικών καί ή άριστοκρατία τών γαιοκτημόνων τής 
"Αγγλίας — τουλάχιστον τό τμήμα της έκεϊνο πού θά μπορέσει νά τό 
έπιτρέψει στόν έαυτό του, μιά καί στηρίζεται στήν μεγάλη Ιδιοκτη-
σία γής στίς πόλεις — θά άκολουθήσει τόν ίδιο δρόμο. Όσον άφορα 
τούς ύπόλοιπους, ό άμερικανικός άνταγωνισμός τών τροφίμων θά 
μάς άπαλλάξει άπ' αύτούς. Καί δέν θά λυπηθούμε καθόλου, γιατί ή 
πολιτική τους δράση — τόσο στήν Βουλή τών Κοινοτήτων, όσο καί 
στήν Βουλή τών Λόρδων — είναι μιά πραγματική πληγή γιά τό έθνος. 

Μά τ( έγινε ή καπιταλιστική τάξη, ή φωτισμένη καί φιλελεύθερη 
έκείνη τάξη πού ίδρυσε τήν βρετανική άποικιακή αύτοκρατορία καί 
δημιούργησε τήν βρετανική έλευθερία, ή τάξη έκείνη πού μεταρ-
ρύθμισε τό κοινοβούλιο στό 1831, κατάρτησε τούς νόμους γιά τά 
σιτηρά καί μείωσε τούς τελωνειακούς δασμούς, τούς μέν ύστερα 
άπό τούς δέ, ή τάξη πού έμφύσησε ζωή στίς γιγαντιαίες βιομηχανι-
κές έπιχειρήσεις, σ' ένα τεράστιο έμπορικό στόλο κα( στό, πάντοτε 
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πιό έπεκτεινόμενο, σιδηροδρομικό δίκτυο τής Αγγλίας, καί πού συν-
εχίζει νά τά διευθύνει δλα αύτά; Δέν είναι αύτή ή τάξη τουλάχιστον 
τό ίδιο άναγκαία μέ τήν έργατική τάξη, πού διευθύνει καί κατευθύ-
νει άπό πρόοδο σέ πρόοδο; 

Ή οικονομική λειτουργία τής καπιταλιστικής τάξης βρισκόταν, 
πραγματικά, στό γεγονός πώς δημιούργησε τό μοντέρνο σύστημα 
βιομηχανιών, έφοδιασμένο μέ τόν άτμό καί τά μέσα έπικοινωνιών, 
καί πώς σάρωσε στόν δρόμο της δλα τά οίκονομικά καί πολιτικά 
έμπόδια, πού φρέναραν ή έμπόδιζαν τήν άνάπτυξη τού συστήματος 
αύτού. Όσο ή καπιταλιστική τάξη έκπλήρωνε αύτή τήν λειτουργία 
ήταν άναμφισβήτητα μιά άπαραίτητη τάξη. μέ δεδομένες τίς συνθή-
κες πού προαναφέρθηκαν. Μά τό πρόβλημα είναι νά δούμε άν είναι 
σήμερα, άκόμα, άναγκαία. Συνεχίζει νά έκπληρώνει τόν είδικό ρόλο 
της, πού είναι νά διευθύνει καί νά έπεκτείνει τήν κοινωνική παραγω-
γή γιά κέρδος δλης τής κοινωνίας; "Ας έξετάσουμε τό θέμα άπό πιό 
κοντά. 

"Ας δούμε, κατ' άρχήν, τά μέσα έπικοινωνίας πού άποτελούν τήν 
ύποδομή τού καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Διαπιστώνουμε 
πώς ό τηλέγραφος βρίσκεται στά χέρια τής κυβέρνησης. Οί σιδηρό-
δρομοι καί ένα μεγάλο μέρος τών άτμοπλοίων άνοιχτής θαλάσσης 
δέν είναι Ιδιοκτησία άτομικών καπιταλιστών, πού διευθύνουν τήν 
δική τους έπιχείρηση, άλλά έταιρειών μέ μετοχές, τών όποιων ή 
διαχείριση έχει άφεθεϊ στά χέρια μισθωτών υπαλλήλων, πού είναι 
λειτουργοί κατέχοντες, άπό κάθε άστική πλευρά, τήν θέση έργαζο-
μένων, άνωτέρων καί καλύτερα πληρωμένων άπό τόν μέσο όρο. 

Όσον άφορά τούς διευθυντές καί τούς μετόχους, ξέρουν πολύ 
καλά κι οί δυό πώς τό τράστ λειτουργεί τόσο καλύτερα, όσο οί πρώ-
τοι δέν άνακατεύονται στήν διοίκηση τής έπιχείρησης καί οί δεύτε-
ροι στόν έλεγχο τών ύποθέσεων. Πράγματι, ένας πολύ δειλός καί 
συχνά ύπερβατικός έλεγχος είναι ή μόνη λειτουργία πού άπομένει 
στούς Ιδιοκτήτες τής έπιχείρησης. "Ετσι λοιπόν, διαπιστώνουμε πώς 
ol καπιταλιστές Ιδιοκτήτες τών γιγαντιαίων αύτών έπιχειρήσεων 
δέν έχουν πιά νά έξασφαλίσουν καμιά λειτουργία, έξω άπό τήν είσ-
πραξη τών μεριδίων τους δυό φορές τόν χρόνο. Ή κοινωνική λει-
τουργία τοϋ καπιταλιστή έχει περάσει στά χέρια άμειβομένων ύπαλ-
λήλων ένώ ό καπιταλιστής συνεχίζει νά τσεπώνει, μέ τήν μορφή 
μερισμάτων, τήν άμοιβή γιά λειτουργίες πού σταμάτησε νά κάνει 
άπό πολύ καιρό. 

Ό καπιταλιστής δμως, πού ή άνάπτυξη τών μεγάλων έπιχειρή-
σεων, γιά τ(ς όποιες μιλάμε, άνάγκασε νά «άποτραβηχτεϊ» άπό τήν 
διεύθυνσή τους, διατηρεί μιά άλλη λειτουργία. Συνίσταται στό νά 
κερδοσκοπεί στό χρηματιστήριο μέ τις μετοχές του. Μή ξέροντας τί 
άλλο νά κάνουν, οί «συνταξιοδοτημένοι» καπιταλιστές μας — ή 
άκριθέστερα: περιττοί — κερδοσκοπούν γεμάτοι χαρά στούς ναούς 
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τοϋ Μάμμωνος. Πηγαίνουν μέ σκοπό νά κάνουν λεφτά, αιτιολογών-
τας έτσι τά ποσά πού άρπάζουν. Πάρ' όλα αύτά, διακηρύσσουν πώς 
ή έργασία κα( ή άποταμίευση είναι ol πηγές κάθε Ιδιοκτησίας — 
πηγή ίσως, μά δχι βέβαια, τελικός προορισμός! ΤΙ υποκρισία νά κλεί-
νονται μερικές μικρές λέσχες τυχερών παιχνιδιών μέ διαταγή τής 
άστυνομίας, ένώ ή καπιταλιστική κοινωνία δέν μπορεί νά στερηθεί 
τήν γιγαντιαία λέσχη της, όπου κερδίζονται καί χάνονται έκατομμύ-
ρια κι έκατομμύρια, καί πού παριστάνει τό πιό σημαντικό ζωτικό της 
νεύρο. Εδώ, δμως, ή ύπαρξη τού συνταξιοδοτημένου καπιταλιστή, 
τού Ιδιοκτήτη μετοχών δηλαδή, δέν είναι μόνο περιττή άλλά άκόμα 
άνοιχτά ένοχλητική. 

Εκείνο πού είναι πραγματικότητα γιά τούς σιδηροδρόμους καί 
τήν ναυσιπλοΐα γίνεται κάθε μέρα περισσότερο γιά δλες τίς μεγά-
λες βιομηχανικές καί έμπορικές έπιχειρήσεις. Ή συζήτηση νέων 
ύποθέσεων, μέ τήν μετατροπή τών Ιδιωτικών έπιχειρήσεων σέ έται-
ρεϊες μέ μετοχές ήταν θέμα τής σειράς, στήν διάρκεια τών δέκα 
τελευταίων χρόνων, καί συνεχίζει νά είναι. Άπό τούς μεγάλους οί-
κους τής πόλης τού Μάντσεστερ, ως τίς μεγάλες σιδηρουργικές 
έπιχειρήσεις καί τά άνθρακωρυχεϊα τής Ούαλλίας καί τής βόρειας 
Αγγλίας, καί μέχρι τά έργοστάσια τού Λάνκασάιρ, τά πάντα ήταν ή 

είναι θέμα λανσαρίσματος μεγάλων ύποθέσεων. Μονάχα ένα έργο-
στάσιο βαμβακιού μένει σέ Ιδιωτικά χέρια, στό Όλντχαμ. 

Επιπλέον ό ιδιώτης έμπορος άντικαθίσταται διαρκώς άπό τά συν-
εργατικά μαγαζιά άπό τά όποϊα, ό μεγαλύτερος άριθμός δέν έχει 
άπό τίς κοοπερατίβες, παρά μόνο τό δνομα — μά στό θέμα αύτό θά 
έπανέλθουμε. Ό λ α αύτά μάς δείχνουν τί άκριβώς είναι ή άνάπτυξη 
τοϋ καπιταλιστικού συστήματος παραγωγής, πού κάνει τόν καπιτα-
λιστή τόσο περιττό δσο καί τόν βιοτέχνη - ύφαντή, μέ μόνη διαφορά 
πώς ό ύφαντής έχει καταδικαστεί νά πεθάνει άργά άργά άπό τήν 
πείνα καί ό καπιταλιστής, πού έγινε περιττός, είναι καταδικασμένος 
νά πεθάνει άργά άργά άπό τό πολύ φαΐ. Κι οί δυό τους έχουν κάτι 
κοινό: οΰτε ό ένας ούτε ό άλλος ξέρουν τί θ' άπογίνουν. 

Μά πάντως, νά ποιό είναι τό άποτέλεσμα: ή οίκονομική άνάπτυξη 
τής σύγχρονης κοινωνίας τείνει σέ μιά διαρκώς Ισχυρότερη συγ-
κέντρωση, σέ μιά κοινωνικοποίηση τής παραγωγής κάτω άπό τή 
μορφή γιγαντιαίων έπιχειρήσεων πού δέν μπορούν νά διοικηθούν 
άπό Ιδιώτες καπιταλιστές. 

Ό λ η ή πολυλογία γύρω άπό τόν «όφθαλμό τοϋ κυρίου» καί τά 
θαύματα πού κάνει, γίνεται καθαρή άνοησία, άπό τήν στιγμή πού μιά 
έπιχείρηση φτάνει σέ τέτοιο πλάτος. "Ας φανταστούμε τόν «όφθαλ-
μό κυρίου» στόν σιδηρόδρομο τοϋ Λονδίνου καί τοϋ «Βορρά - Δύ-
σης»! 

Μά έκεινο πού δέν μπορεί πιά νά κάνει ό κύριος, μπορούν νά τό 
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κάνουν ol έργαζόμενοι, οί μισθωτοί ύπάλληλόι της έταιρείας, καί 
μάλιστα, μέ έπιτυχία. 

"Ετσι λοιπόν στό μέλλον, ό καπιταλιστής δέν θά μπορεί πιά νά 
δικαιολογήσει τό κέρδος του σάν «μισθό διεύθυνσης καί έλέγχου» 
γιατί δέν διευθύνει καί δέν έλέγχει τίποτα. Νά τά θυμόμαστε όλα 
αύτά, όταν οί ύποστηρικτές τοϋ κεφαλαίου θά μάς γεμίζουν τ' αύτιά 
μ' αύτή τήν Αδεια φράση! 

Στό τεύχος τής προηγούμενης έβδομάδας10 προσπαθήσαμε νά 
δείξουμε πώς ή καπιταλιστική τάξη έχει γίνει άνίκανη νά διευθύνει 
τό τεράστιο παραγωγικό σύστημα τής χώρας μας: άπό τήν μιά πλευ-
ρά ή παραγωγή έχει πάρει μιά τέτοια έκταση, πού οί άγορές πνίγον-
ται, περιοδικά, στά έμπορεύματα, κι άπό τήν άλλη, έχει γίνει όλο καί 
περισσότερο άνεπιτήδεια στήν άντιμετώπιση τοϋ ξένου άνταγωνι-
σμού. Μέ δυό λόγια, έκτιμάμε πώς όχι μόνο είμαστε έντελώς σέ 
θέση νά διευθύνουμε τήν μεγάλη βιομηχανία τής χώρας, δίχως ν' 
Ανακατευτούν ol άστοί μά άκόμα πώς ή άνάμιξή τους προκαλεί διαρ-
κώς μεγαλύτερες καταστροφές. 

Τούς λέμε, λοιπόν: «Παραιτηθείτε! Δώστε στήν έργατική τάξη 
τήν εύκαιρία νά δείξει έκείνο, γιά τό όποιο είναι Ικανή!» 

Ή Επίδραση της 'Αποταμίευσης 
πάνω στό Μισθό11 

Σ τ ή ν άνταλλαγή, ό έργάτης πληρώνεται γιά τήν έργατική του δύ-
ναμη ένα Ισοδύναμο σέ χρήμα, μέ τήν μορφή γενικού πλούτου: πρό-
κεται — τουλάχιστον φαινομενικά — γιά τό Ισοδύναμο κατά τόν καπι-
ταλιστή, όπως συμβαίνει μέ όλους τούς όπαδούς τής έλεύθερης άν-
ταλλαγης. Στήν πραγματικότητα, αύτή ή Ισότητα έχει κιόλας διασπα-
στεί, γιατί ή άνταλλαγή αύτή, πού φαινομενικά είναι τόσο άπλή, είσά-
γει άμεσα στήν σχέση άνάμεσα στόν έργάτη καί τόν καπιταλιστή, πού 
βρίσκονται άπό πρίν σέ μιά έντελώς διαφορετική οίκονομική σχέση, 
έξωτερική άπό έκείνη τής άνταλλαγής, καί πού είναι έξ όρισμού 
άσχετη μέ τήν Ιδιαίτερη φύση τής άξίας χρήσης τών άνταλλασσομέ-
νων έμπορευμάτων. 

Έ ν τούτοις, ή φαινομενικότητα αύτή ύπάρχει σάν αύταπάτη άπό 
τήν μεριά τοϋ έργάτη καί, σ' έναν κάποιο βαθμό, άπό τήν άλλη με-
ριά: μεταβάλλει άξιοσημείωτα τήν στάση τών σύγχρονων έργατών 
σέ σχέση μέ κείνη τών έργαζομένων δλων τών άλλων τρόπων κοινω-
νικής παραγωγής. 

Στήν πραγματικότητα, τό σημαντικό είναι πώς ή άνταλλαγή έχει 
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γιά σκοπό τήν Ικανοποίηση τών άναγκών τού έργάτη. Ή άνταλλαγή 
δέν καθορίζεται άπό τήν άνταλλακτική άξΙα, σάν τέτοια, άλλά άπό 
τήν Ικανοποίηση τών άναγκών του. 'Αποκτά, βέβαια, χρήμα, μά τό 
χρήμα είναι άπλός άριθμός, δηλαδή ένα ένδιάμεσο πού γίνεται 
άφαντο πολύ σύντομα. 'Εκείνο πού άναζητά στήν άνταλλαγή αύτή, 
δέν είναι λοιπόν ή άνταλλακτική άξία, οΰτε ό πλούτος, άλλά τά μέσα 
έπιβίωσης καί τά άναγκαϊα έφόδια γιά τήν συντήρηση τού όργανι-
σμοϋ του καί τήν Ικανοποίηση τών φυσικών του καί τών κοινωνικών 
του άναγκών. Παίρνει ένα κάποιο Ισοδύναμο σέ τρόφιμα, ύπολογι-
σμένο σύμφωνα μέ τό κόστος παραγωγής τής έργασίας του. 'Εκείνο 
πού παραχωρεί, είναι ή προσφορά τής έργασίας του. 12 

Είναι άλήθεια πώς ό άριθμός γίνεται χρήμα, άκόμα καί μέ τήν 
άπλή κυκλοφορία. Τόν άριθμό αύτό πού άπόκτησε άπό τήν άνταλλα-
γή, μπορεί, ό έργάτης, νά τόν μεταμορφώσει σέ χρήμα έάν, άντί νά 
τόν χρησιμοποιήσει σάν έφήμερο μέσο άνταλλαγής, τόν συσσω-
ρεύει, δηλαδή τόν άποσύρει άπό τήν κυκλοφορία γιά νά τόν φυλάξει 
σάν άπόθεμα, κάτω άπό τήν γενική μορφή πλούτου. Μέ τήν έννοια 
αύτή, μπορούμε νά πούμε, λοιπόν, πώς στήν άνταλλαγή άνάμεσα 
στόν έργάτη καί τό κεφάλαιο, τό άντικείμενο τού έργάτη — και 
συνεπώς τό προϊόν πού άποκτά μέ τήν άνταλλαγή — δέν είναι μιά 
άξία χρήσης, ένα μέσο έπιβίωσης, άλλά πλούτος, καθαυτό άνταλλα-
κτική άξία. 

Ξέρουμε πώς ό μόνος τρόπος νά κρατηθεί καί νά διατηρηθεί ό 
πλούτος σάν άξία, είναι νά άποσυρθεϊ τό προϊόν άπό τήν άπλή κυ-
κλοφορία όπου άνταλλάσσονται τά Ισοδύναμα. Ό έργάτης δέν μπο-
ρεί, λοιπόν, νά κάνει τό προϊόν του άνταλλακτική άξία, παρά μόνο 
άν θυσιάσει τήν ούσιαστική Ικανοποίηση τών άναγκών γιά τήν μορ-
φή τοϋ πλούτου, άν έφαρμόσει τήν έγκράτεια, δηλαδή κάνει οίκο-
νομίες καί περιορίζει τήν κατανάλωσή του, άποσύροντας άπό τήν 
κυκλοφορία περισσότερα έφόδια άπ' δσα εΙσάγει: είναι ό μόνος 
τρόπος γιά νά πλουτίσεις μέ βάση τήν κυκλοφορία. 

Ή έγκράτεια μπορεί νά πάρει μιά περισσότερο ένεργητική μορ-
φή, πού δέν στηρίζεται πιά στήν άπλή κυκλοφορία, άν ό έργάτης 
θυσιάσει περισσότερο άπό τόν χρόνο τής άνάπαυσής του, καί κατά 
συνέπεια τής ζωής του, ένεργώντας τό περισσότερο δυνατόν σάν 
έργάτης, δηλαδή άνανεώνοντας δσο γίνεται συχνότερα τήν πράξη 
τής άνταλλαγής. ή δίνοντας μεγαλύτερη ώθηση στήν έργασία του, 
δουλεύοντας μέ περισσότερο ζήλο. Γι' αύτό άκριβώς στήν σημερινή 
κοινωνία ό καπιταλιστής ζητάει άπό τόν έργάτη — καί όχι άπό τόν 
καπιταλιστή — νά δουλέψει μέ περισσότερο ζήλο, καί άκόμα νά άπο-
ταμιεύσει, έφαρμόζοντας τήν έγκράτεια. Μέ δυό λόγια, ή σημερινή 
κοινωνία διαμορφώνει τήν παράδσξη άπαίτηση: νά είναι έγκρατής 
έκεϊνος πού δέν πλουταίνει καί τόσο, έκεϊνος πού τό άντικείμενο 
τής άνταλλαγής του είναι τά τρόφιμα. 
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Ή Ιδεολογία, σύμφωνα μέ τήν όποία ό καπιταλιστής έγινε καπιτα-
λιστής μέ τήν έγκράτεια άποδεικνύεται σήμερα φαντασίωση, θ ά 
μπορούσε αύτό νά έχει κάποια ισχύ στήν αύγή τών μοντέρνων και-
ρών, δταν τό κεφάλαιο άναπτύχτηκε μέσα άπό τίς φεουδαρχικές 
σχέσεις: δλοι ol οικονομολόγοι, άρκεϊ νά ναι λίγο σοβαροί, τό δέ-
χονται άσυζητητί σήμερα. 

Παρ' όλα αύτά, ό έργάτης πρέπει νά κάνει οικονομίες, καί γίνεται 
μεγάλος θόρυβος γύρω άπό τά ταμεία άποταμίευσης κ.λπ.'3 (ΟΙ οι-
κονομολόγοι άναγνωρίζουν, κι αύτοί, πώς δσο άφορά αύτά, πρα-
γματικός τους σκοπός δέν είναι νά πλουτίσουν, άλλά νά ρυθμίζουν 
καί νά κατανέμουν περισσότερο λογικά τά έξοδα γιά νά άποφευχ-
θεϊ, όταν ol έργάτες αύτοί θά γεράσουν, θ' άρρωστήσουν, ή θά ύπο-
φέρουν έξ αίτιας κάποιας κρίσης κ.λπ., ή φροντίδα τοϋ κράτους γΓ 
αυτούς, μέσω τών οίκων τών φτωχών, έκείνων πού κατέληξαν στήν 
ζητιανιά, δηλαδή μ' άλλα λόγια, ol φτωχοί αύτοί νά βρίσκουν τήν 
φροντίδα καί τά έξοδα τής έργατικής τάξης καί δχι τών καπιταλι-
στών, δηλαδή νά φυτοζωούν μέ τά δικά τους μέσα καί νά έξοικονο-
μοϋν γιά λογαριασμό τών καπιταλιστών, πού θά έπωφελοϋνται έτσι 
άπό τήν μείωση τής τιμής παραγωγής τών έργατών). 

"Ας σημειώσουμε μέ τήν εύκαιρΐα: αύτό πού μπορεί νά κάνει ή 
κάνει, άτομικά ό έργάτης γιά τό ξεπέρασμα τής κατάστασής του, 
διαφοροποιούμενος άπό τούς όμοιους του, άποτελεϊ τήν έξαίρεση 
καί δχι τόν κανόνα, άπό τό άπλό γεγονός καί μόνο πώς αύτό δέν 
είναι ένα χαρακτηριστικό τής κατάστασής του. 14 

Κανένας οικονομολόγος δέν μπορεί νά άρνηθεί πώς, άν ol έργά-
τες γενίκευαν τό σύνθημά τους, θά 'πρεπε νά χρησιμοποιήσουν 
μέσα πού θά 'ταν άντίθετα στόν προτεινόμενο σκοπό. Πράγματι, θά 
προκαλούσαν, πρώτα άπ' δλα, μιά — τεράστια — ζημιά στήν γενική 
κατανάλωση, δηλαδή στήν παραγωγή καί τό μέγεθος τών άνταλλα-
γών τους μέ τό κεφάλαιο, δηλαδή σ' αύτούς τούς Ιδιους, θ ά ύπο-
βαθμίζονταν στό έπίπεδο τών 'Ιρλανδών, δηλαδή θά γίνονταν μι-
σθωτοί γιά τούς όποΙους ό σκοπός καί τό περιεχόμενο τής άνταλλα-
γής τους μέ τό κεφάλαιο δέν θά ήταν παρά τό έλάχιστο τών άναγ-
κών καί τών μέσων έπιθίωσης. Καθορίζοντας σάν μόνο τους σκοπό 
τόν πλούτο καί δχι τήν άξ(α χρήσης, θά κατέληγαν νά τούς λείπει 
κα( ό πλούτος κα( ή άξΙα χρήσης. 

Κατά γενικό κανόνα, άν ό έργάτης πραγματοποιεί τό μέγιστο τοϋ 
ζήλου του καί τής έργασίας του παράλληλα μέ τόν περιορισμό τής 
κατανάλωσής του στό έλάχιστο, δηλαδή άν ύπόκειται στήν μεγαλύ-
τερη δυνατή έγκράτεια καί δέν ένδιαφέρεται παρά μόνο γιά νά μα-
ζέψει λεφτά, θά είσπράξει ένα έλάχιστο μισθό γιά τήν μέγιστη έργα-
σία του. 

θ ά έλάττωνε, μέ τίς δικές του προσπάθειες, τό μέσο έπίπεδο 
κόστους τής παραγωγής τής δικής του έργασίας, δηλαδή τής τιμής 
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πού εισπράττει γενικά άπ' αύτήν. Μάνο σέ έξαιρετικές περιπτώσεις 
θά καταφέρει ένας έργάτης, μέ τήν δύναμη τής θέλησής του, της 
έργασίας του, τής φιλαργυρίας του κ.λπ. νά μετατρέψει τήν άξία 
του σέ χρήμα: θά άποτελεϊ μιά έξαίρεση, άπέναντι στήν τάξη του καί 
τίς γενικές συνθήκες ζωής τής τάξης του. 

Στήν σύγχρονη βιομηχανία, καί κυρίως στούς πιό σημαντικούς 
καί περισσότερο άναπτυγμένους κλάδους τής παραγωγής, ό ζήλος 
δέν έξαρτάται καθόλου άπό τήν θέληση τών έργατών. "Αν δμως, 
όλοι οί έργάτες — ή ή πλειοψηφία τους, — έδειχναν τόν μέγιστο 
ζήλο τους, δέν θά μεγάλωναν τήν άξία τοϋ έμπορεύματός τους, 
άλλά τήν ποσότητά του, δηλαδή τήν άπόδοση πού άπαιτεϊται άπό 
αύτούς, σάν άξΙες χρήσης. 

"Αν έκαναν δλοι οΙκονομία, οί μισθοί δέν θ' άργοϋσαν ν' άνα-
χθοϋν στό έπίπεδο τής άπλής έπάρκειας μέ μιά γενική μείωση, γιατί 
ol καπιταλιστές θά άντιλαμθάνονταν πώς οί μισθοί είναι γενικά πο-
λύ ύψηλοί, πώς οί έργάτες παίρνουν περισσότερο άπό τό έμπόρευ-
μά τους καί διαθέτουν περισσότερη έργασία άπ' δση προσφέρουν. 

Ξέρουμε πώς οί έργάτες έχουν ύποχρεωθεί στήν άπλή άνταλλα-
γή μέ τόν καπιταλιστή. 

Μά, δμως έξ όρισμοϋ, δέ μπορούν νά είσαχθοϋν περισσότερα 
στήν κυκλοφορία άπ' δσα άποσύρονται, άκριθώς δπως δέν μπορούν 
ν' άποσυρθοϋν περισσότερα άπ' δσα μπήκαν. Ό ένας έργάτης ξε-
περνά, λοιπόν, μέ τό ζήλο του, τό έπίπεδο τής ζωής τοϋ έργάτη 
μόνο άν ένας άλλος είναι τεμπέλης, καί βρίσκεται, λοιπόν, χαμηλό-
τερα: δέν μπορεί νά έξοικονομήσει παρά μόνο άν καί έπειδή κά-
ποιος άλλος σπαταλά. Τό μέγιστο πού θά πετύχει, κατά μέσρ δρο, μέ 
τίς οικονομίες του, θά είναι νά άντέχει μέ μεγαλύτερη άνεση τίς 
ταλαντεύσεις τών τιμών — ύψηλή καί χαμηλή κυκλοφορία — δηλα-
δή νά φέρει σέ μεγαλύτερη Ισορροπία τίς άπολαύσεις του, χωρίς 
δμως νά είναι αύτό ό πλούτος. 

Γιά νά μιλήσουμε άνοιχτά, πρόκειται γιά μιά διεκδίκηση εύνοϊκή 
γιά τούς καπιταλιστές: ol έργάτες θά βάζουν άρκετά στό πλάι στίς 
περιόδους τής εύημερίας γιά νά έπιβιώσουν, καλύτερα ή χειρότερα, 
στήν διάρκεια τών κακών έποχών, γιά νά κρατήσουν δταν μειώνον-
ται ol ώρες έργασίας καί χαμηλώνουν οί μισθοί κ.λπ. (Στήν περίπτω-
ση τής άποταμίευσης θά χαμηλώσουν, μάλιστα, άκόμα περισσότε-
ρο). 

Τελικά, φτάνει νά τούς ζητάς νά μείνουν πάντα στό minimum τών 
άπολαύσεων τής ζωής καί νά βοηθούν τούς καπιταλιστές νά ξεπερ-
νούν τίς κρίσεις κ.λπ. Οί έργάτες, τότε, δέν θά συμπεριφέρονταν 
παρά σάν άπλές μηχανές έργασίας καί θά πλήρωναν άπό τήν τσέπη 
τους τά έξοδα έπιδιορθώσεων καί συντήρησης. Στό τέλος, θά έφτα-
ναν στό έπίπεδο τοϋ ζώου, καί θά τούς ήταν άδύνατο νά έλπίζουν 
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άπλά καί μόνο νά άποκτήσουν, μέ τΙς προσπάθειές τους, τόν πλούτο 
μέ τήν παγκόσμια μορφή του τοϋ συσσωρευμένου χρήματος. 

Αντίθετα, ή συμμετοχή τοϋ έργάτη σέ υψηλότερες άπολαύσεις, 
πνευματικής τάξης, ή ένεργοπο(ηση γιά τά δικά του συμφέροντα, ό 
τύπος κα( ol διαλέξεις, ή έκπαίδευση τών παιδιών του, ή άνάπτυξη 
τοϋ γούστου του κ.λπ., δηλαδή, ή άπλή δυνατή συμμετοχή στόν 
πολιτισμό — μέ τόν όποιο διακρίνεται άπό τόν σκλάβο — όλα αύτά 
δέν είναι οίκονομικά δυνατά παρά μόνο στήν έποχή πού ol έπιχειρή-
σεις προχωρούν καλά κα( μέ τήν προϋπόθεση πώς ό έργάτης αύξά-
νει τήν σφαίρα τών άπολαύσεών του. Μά, τότε άκριβώς τοϋ ζητούν 
νά έξοικονομήσει. 

Κατά τά άλλα, άν κάνει οίκονομίες μέ άσκητική μανία, δημιουρ-
γεί άσφάλιστρα γιά τό υποπρολεταριάτο κα( τούς άλήτες, πού αύξά-
νουν άνάλογα μέ τήν ζήτηση. "Αν τοποθετεί τΙς οικονομίες του 
στούς κουμπαράδες τών ταμείων άποταμίευσης, πού δημιουργήθη-
καν έπίσημα γι1 αύτόν, θά είσπράξει ένα minimum τόκων, ένώ οί 
καπιταλιστές θά βγάλουν τό μέγιστο κέρδος ή θά τό φάει τό κρά-
τος. 

Μέ δυό λόγια, μεγαλώνει τήν δύναμη τών έχθρών του, ένώ τήν 
Ιδια στιγμή μεγαλώνει τήν έξάρτησή του άπ' αύτούς. "Αν θέλει νά 
διακρίνει ή νά κάνει νά καρποφορήσουν ol οίκονομίες του καταθέ-
τοντάς τες στήν Τράπεζα, κινδυνεύει νά τΙς χάσει τόν καιρό τής 
κρίσης, ένώ άντίθετα, τήν έποχή τής εύημερίας θά στερηθεί τήν 
χαρά τής ζωής γιά ν' αύξήσει τήν κυριαρχία τοϋ κεφαλαίου: δ,τι καί 
νά κάνει, δέν έξοικονομεϊ γιά τόν έαυτό του, άλλά γιά τό κε-
φάλαιο.1® 

Ό λ α αύτά δέν είναι, κατά βάθος, παρά μιά ϋποκρισία τών «φι-
λάνθρωπων» άστών, πού τρέφουν τόν έργάτη μέ «ευσεβείς πό-
θους». Πράγματι, κάθε καπιταλιστής ζητά άπ' τούς έργάτες του ν' 
άποταμιεύουν, άλλά δέν άπευθύνεται παρά μόνο στούς δικούς του, 
γιατί αύτούς άντιμετωπίζει στήν σχέση κεφάλαιο - μισθωτή έργασ!α. 
Μέ τίποτα στόν κόσμο, δέν άπευθύνεται στό ύπόλοιπο τής έργατι-
κής τάξης, γιατί γι' αύτόν άποτελεϊται άπό καταναλωτές. Παρά τά 
«σεβαστά» λόγια του, λοιπόν, θά προσπαθήσει μέ όλα τά δυνατά 
μέσα νά άναπτύξει τήν κατανάλωση, πείθοντας τούς έργαζόμενους 
νά άποκτήσουν νέες άνάγκες κ.λπ. Μά, άκριβώς αύτή ή δυνατότητα 
τής σχέσης άνάμεσα στό κεφάλαιο καί τήν έργασία άποτελει ένα 
θεμελιώδες στοιχείο τού πολιτισμού, άποτελεϊ τήν Ιστορική αιτιο-
λόγηση τού καπιταλισμού, καί παράλληλα, τήν πηγή τής σημερινής 
του δύναμης. 

Ή άνάλυση τής σχέσης άνάμεσα στήν παραγωγή καί τήν κατανά-
λωση έχει τήν θέση της στό κεφάλαιο τού Κεφαλαίου καί τού κέρ-
δους κ.λπ., ή άκόμα, στήν συσσώρευση καί τόν άνταγωνισμό τών 
κεφαλαίων. 
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Μά ΰλες αύτές ol σκέψεις είναι καθαρή προπαγάνδα γιά τό εύρύ 
κοινό: τίς έξετάζουμε μονάχα γιά νά δείξουμε πώς οί ύποκριτικές 
φράσεις τής άστικής φιλανθρωπίας είναι άντιφατικές στίς Τδιες 
τους τίς λέξεις καί έπιθεθαιώνουν έκεϊνο πού θέλουν νά άρνηθοϋν, 
δηλαδή πώς ή άνταλλαγή τού έργάτη μέ τό κεφάλαιο άποτελεϊ τμή-
μα τής άπλής κυκλοφορίας, μ' άλλα λόγια πώς ό έργάτης δέν είσ-
πράττει πλούτο, άλλά μονάχα μέσα έπιθίωσης, πού χρησιμοποιούν-
ται γιά τήν άμεση κατανάλωσή του. Βλέπει, λοιπόν, κανείς πώς ή 
έκφρασή τους βρίσκεται σέ άντίθεση μέ τήν πραγματικότητα τής 
καπιταλιστικής σχέσης. 

Πρόσφατα, λανσαρίστηκε μέ πολλή αϋθάδεια τό σύνθημα γιά μιά 
κάποια συμμετοχή τών έργατών στό κέρδος: θά μιλήσουμε γΓ αύτό, 
όμως, μαζί μέ τόν μισθό. 

Τά ειδικά βραβεία (πρίμ) δέν πετυχαίνουν τόν σκοπό τους, παρά 
μόνο σάν έξαίρεση τοϋ κανόνα. Δέν χρησιμεύουν, τελικά, παρά γιά 
τήν έξαγορά τοϋ ένός ή τού άλλου άρχιτεχνίτη, κ.λπ., γιά τό συμφέ-
ρον τού άφεντικού ένάντια στό συμφέρον τής έργατικής τάξης, ή 
δίνονται σέ ύπαλλήλους κ.λπ., μέ δυό λόγια, σέ άτομα πού δέν είναι 
πιά άπλοί έργάτες καί δέν συμμετέχουν, λοιπόν, στήν γενική σχέση. 
Είναι, τελικά, μιά είδική μέθοδος γιά νά κλέβουν τούς έργάτες, κρα-
τώντας ένα μέρος άπό τό μισθό τους μέ τήν προσωρινή μορφή ένός 
κέρδους συνδεδεμένου μέ τήν πορεία τών έμπορικών ύποθέσεων. 

Ή άπλή λογική δείχνει, κιόλας, πώς ή άποταμίευση τού έργάτη 
είναι ένα άπλό προϊόν τής κυκλοφορίας, δηλαδή χρήμα βαλμένο 
στό πλάι γιά νά πραγματοποιηθεί γρήγορα ή άργά σέ χρήσιμα άντι-
κείμενα, σέ πλούτο ύλικοϋ περιεχομένου. 

Ά ν τό συγκεντρωμένο χρήμα ήταν κεφάλαιο, θάπρεπε ν' άγορά-
σει έργασία καί νά τήν χρησιμοποιήσει σάν άξία χρήσης, θά ήταν 
σάν νά ύποθέσουμε πώς ή έργασία δέν είναι κεφάλαιο, καί πώς ή 
έργασία έγινε τό άντίθετό της: ή μή έργασία. 

Πράγματι, γιά νά γίνει ή έργασία κεφάλαιο πρέπει ν' άντιμετωπί-
σει τό κεφάλαιο σάν τέτοιο. Μέ δυό λόγια, ό άνταγωνισμός, καταρ-
γημένος σέ ένα σημείο πρέπει νά άναπαραχθεί σέ ένα άλλο. 

Τό κεφάλαιο, δέν θ' άντιμετωπιζόταν πιά άπό τήν έργασία σάν 
έργασία καί μή-κεφάλαιο, άλλά σάν κεφάλαιο, άπό τήν στιγμή πού, 
μέ στήν άνταλλαγή, τό άντικείμενο καί τό προϊόν τού έργάτη δέν 
είναι παρά άξίες χρήσης, μέσα έπιβίωσης γιά τήν Ικανοποίηση μιάς 
άμεσης άνάγκης, δηλαδή μιά άπλή άνάληψη έκείνων πού μπήκαν 
στήν κυκλοφορία, δηλαδή πραγμάτων πού καταστρέφονται στήν 
πορεία τής κατανάλωσης. Ξέρουμε, δμως, πώς τό προϊόν τής κατα-
νάλωσης δέν μπορεϊ νά έχει άλλη φύση, έκτός άπ' αύτήν. 

Τό κεφάλαιο δέν μπορεϊ ν' άντιμετωπίσει τόν ίδιο τόν έαυτό του: 
πρέπει νά χει μπροστά του έργασία, γιατί, έξ όρισμοϋ, τό κεφάλαιο 
είναι μή - έργασία καί άνταγωνιστική σχέση, άλλιώς ή έννοια καί ή 
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σχέση τοϋ κεφαλαίου δέν θά υπήρχαν ή θά είχαν καταστραφεί... 
Δέν προσπαθούμε νά άρνηθοϋμε πώς ύπάρχουν περιπτώσεις, στίς 
όποιες Ιδιοκτήτες δουλεύουν ol Ιδιοι καί άνταλλάσσουν μεταξύ 
τους. Μά άκριβώς έπειδή ύπάρχουν, ή καπιταλιστική άνάπτυξη τούς 
καταστρέφει παντού, δπου καί νά τούς βρει μπροστά της. Τό κεφά-
λαιο πρέπει, όπωσδήποτε νά θέσει τήν έργασία σάν μή - κεφάλαιο 
καί καθαρή άξία χρήσης. 

Ό σκλάβος είχε μιά άνταλλακτική άξία ένώ ό έλεύθερος έργάτης 
δέν έχει άξία: μόνο ή διάθεση τής έργασίας του έχει άξία, άν βρεϊ νά 
τήν άνταλλάξει. "Οχι, λοιπόν, αύτός άλλά ό καπιταλιστής έκπροσω-
πεϊ τήν άνταλλακτική άξία σ' αύτή τήν άντιμετώπιση. Αύτή ή άπου-
σία άξιας καί αύτή ή κατάργηση τής άξιας πού ύπήρχε, είναι ή προϋ-
πόθεση τοϋ κεφαλαίου καί ή συνθήκη τής έλεύθερης έργασίας γενι-
κά. 

Ό Λινγκέ τό θεωρεί αύτό ύποχώρηση. Ξεχνά, όμως, πώς μόνο 
έτσι ό έργάτης τοποθετείται τυπικά σάν πρόσωπο πού ύπάρχει κα-
θαυτό έξω άπό τήν έργασία του, καί πού άλλοτριώνει τήν ζωή του 
σάν μέσο γιά τήν Ιδια του τήν ζωή. "Οσο ό έργάτης είναι ό Ιδιος 
άνταλλακτική άξία, δέν μπορεί νά ύπάρξει βιομηχανικό κεφάλαιο, 
δηλαδή έξελιγμένο κεφάλαιο. Μπροστά του, ό έργάτης πρέπει νά 
παρουσιάζεται σάν καθαρή άξία χρήσης, προσφερόμενη μέ τήν μορ-
φή έμπορεύματος άπό τόν Ιδιο τόν κάτοχό της, έναντι μιάς άνταλ-
λακτικής άξΙας (χρήμα) πού στά χέρια τού έργάτη είναι ένα γενικό 
μέσο άνταλλαγής καί έτσι έξαφανίζεται. 

Ό έργάτης μπαίνει, λοιπόν, μόνο στήν σχέση τής άπλής κυκλο-
φορίας: σέ άντάλλαγμα τής άξιας χρήσης του, παίρνει μόνο ένα 
ποσό χρήματος, δηλαδή μέσα έπιθίωσης μέ τήν ένδιάμεση μορφή 
τοϋ χρήματος. Ή μορφή αύτή τής μεσολάβησης είναι θεμελιώδης 
καί χαρακτηριστική σέ κάθε σχέση, όπως έχουμε δεί.'7 

Ή Ιδια ή δυνατότητα νά διατηρήσεις τά χρήματα — σάν άποτα-
μίευση — δείχνει τήν καταγωγή τής σχέσης άπό τήν άπλή κυκλοφο-
ρία: ό έργάτης μπορεί νά έξοικονομήσει ένα μικρότερο ή μεγαλύτε-
ρο ποσό, μά δέν μπορεί νά κάνει τίποτα περισσότερο. "Αν ξοδέψει 
τις οικονομίες του, τό κάνει γιά νά μεγαλώσει κάποια άλλη στιγμή 
τήν σφαίρα τών άπολαύσεών του. 

'Εκείνο πού έχει σημασία γιά τήν σχέση τοϋ κεφαλαίου, είναι πώς 
στήν διάρκεια τής άνταλλαγής ό έργάτης έχει τήν έντύπωση πώς 
είσπράττει χρήματα μέ τήν μορφή γενικού πλούτου: αύτό άκριθώς 
τόν ώθεϊ νά δουλέψει καί μάλιστα μέ έργατικότητα. Γι' αύτό άκρι-
βώς, δέν ύπάρχει μόνο τυπικά ένα περιθώριο γιά τήν θέλησή του νά 
πραγματοποιήσει...1 · 
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Ή Απάτη 
τοϋ Μισθού μέ τό Κομμάτι19 

Τ ό σύστημα της πληρωμής τής έργασίας σέ κομμάτια εΙσάγει τήν 
έντύπωση μιάς κάποιας συμμετοχής στήν παραγωγή. Στήν πραγμα-
τικότητα είναι μόνο ένας άλλος τρόπος γιά τήν μέτρηση τού χρό-
νου. (Αντί νά πεις: δουλεύω δώδεκα ώρες, λές: θά πάρω τόσο γιά 
κάθε κομμάτι. Μά αύτό άνάγεται στόν χρόνο πού χρειάζεται γιά νά 
παράγεις τόν άναγκαϊο άριθμό κομματιών). Μέ τούτη τήν πληρωμή, 
δέν θίγεται πάντως ή γενική σχέση τής μισθωτής έργασίας.20 

Είναι προφανές πώς ό έργάτης δουλεύει μέ περισσότερη συνέ-
χεια γιά τόν καπιταλιστή, παρά ό βιοτέχνης γιά τίς άνάγκες τών 
Ιδιαίτερων άγοραστών, μονάχα όμως έξ αίτιας τών άναγκών έκμε-
τάλλευσης τοϋ κεφαλαίου πού τόν χρησιμοποιεί. Σέ σχέση μέ τήν 
δουλειά τού σκλάβου, ή δουλειά τού έλεύθερου έργάτη είναι περισ-
σότερο παραγωγική, γιατί είναι περισσότερο έντονη. Ό σκλάβος 
δουλεύει κάτω άπό τήν αύτοκρατορία τοϋ φόβου, καί δέν άπειλείται 
ή ϋπαρξή του, γιατί αύτή είναι έξασφαλισμένη, άκόμα κι άν δέν τού 
άνήκει. Σέ άντίθεση, ό έλεύθερος έργάτης πιέζεται άπό τίς άνάγκες 
του. Ή συνείδηση (ή καλύτερα ή Ιδέα) πώς έξαρτάται άπό τόν Ιδιο, 
μονάχα, ή έλευθερία του, καθώς καί τό συναίσθημα (αίσθημα) τής 
ύπευθυνότητας πού συνδέει μ' αύτήν, τόν κάνουν ένα πολύ καλύτε-
ρο έργάτη, γιατί, σέ άντίθεση μέ κάθε πωλητή έμπορευμάτων, είναι 
ύπεύθυνος γιά τό έμπόρευμα — τήν δική του έργατική δύναμη — 
πού παράγει καί προσπαθεί νά τό παράγει μέ μιά κάποια ποιότητα, 
μέ κίνδυνο νά παραμεριστεί άπό τούς άλλους πωλητές τοϋ Ιδιου 
έμπορεύματος. 

Ή διατήρηση τής σχέσης τού σκλάβου καί τής σκλαβιάς έξασφα-
λιζόταν άπό τόν άμεσο έξαναγκασμό πού ύφίστατο ό σκλάβος. 
Άντίθετα, ό έλεύθερος έργάτης είναι άναγκασμένος νά έξασφαλί-
ζει μόνος του τήν διατήρηση τής σχέσης του, γιατί ή ϋπαρξή του, 
καθώς κι έκείνη τής οίκογένειάς του, έξαρτώνται άπό τήν διαρκή 
άνανέωση τής πώλησης τής έργατικής του δύναμης. 

Γιά τόν σκλάβο ό έλάχιστος μισθός είναι σταθερό μέγεθος, άνε-
ξάρτητα άπό τήν έργασία του. Γιά τόν έλεύθερο έργάτη ή άξία τής 
έργατικής του δύναμης καί ό άντίστοιχος μέσος μισθός δ έ ν καθορί-
ζονται έκ τών προτέρων, άνεξάρτητα άπό τήν έργασία του άλλά 
διατηρούνται στά καθορισμένα όρια τών καθαρά φυσιολογικών 
άναγκών του. Βέβαια, γιά τό σύνολο τής τάξης, ό μέσος όρος είναι 
λιγότερο ή περισσότερο σταθερός, δπως συμβαίνει καί μέ τήν άξία 
όποιουδήποτε έμπορεύματος. Άλλά δέν παρουσιάζεται μέ μιά τόσο 
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άμεση πραγματικότητα σέ κάθε ένα έργάτη χωριστά, τοϋ όποιου ό 
μισθός διακρίνεται πάνω ή κάτω άπό αύτό τό έλάχιστο. Όπως ξέρου-
με, ή τιμή τής έργασίας είναι πότε πάνω καί πότε κάτω άπό τήν άξια 
τής έργατικής δύναμης. 

Εξ' άλλου, ύπάρχει σέ περιορισμένα όρια ένα περιθώριο κίνησης 
γιά τό άτομο τού έργάτη, όπου όφείλονται οί διαφορές μισθού, τόσο 
στούς διάφορους κλάδους δραστηριοτήτων, όσο καί στό έσωτερικό 
κάθε ένός άπ' αύτούς, σύμφωνα μέ τόν ζήλο, τήν έπιδεξιότητα, τήν 
μεταθαλλομένη άπόδοση τής έργασίας του. Μέ αύτές τίς προϋπο-
θέσεις τό ϋψος τοϋ μισθού του παρουσιάζεται στόν έργάτη πότε 
σάν τό άποτέλεσμα τής έργασίας του καί πότε σάν καρπός τών άτο-
μικών του ικανοτήτων. 

Αύτό άκριθώς, άναπτύσσει μέ μεγαλύτερο βαθμό ό μισθός μέ τό 
κομμάτι άν καί δέν μεταβάλλει σέ τίποτα τήν γενική σχέση άνάμεσα 
στό κεφάλαιο καί τήν έργασία. άνάμεσα στήν ύπερεργασία καί τήν 
άναγκαία έργασία. Έν τούτοις, έκφράζει τήν σχέση αύτή διαφορετι-
κά γιά κάθε έργάτη χωριστά έπειδή μετρά τήν άπόδοση καθενός. 
Στόν σκλάβο, ή δύναμη ή μιά ιδιαίτερη έπιτηδειότητα μπορεί ν' αύ-
ξήσει τήν τιμή τής άγοράς του μά αύτό δέν τόν άφορά. Δέν είναι 
καθόλου ή περίπτωση τού έλεύθερου έργάτη, πού είναι Ιδιοκτήτης 
τής έργατικής του δύναμης. 

Εξ άλλου, ή πιό μεγάλη άξία τής έργατικής δύναμης πληρώνεται 
στόν ίδιο τόν έργάτη, γιά νά έκφράζεται, ένδεχομένως, σέ έναν 
υψηλότερο μισθό. Κυριαρχεί, λοιπόν, μιά μεγάλη ποικιλία μισθών 
άνάλογα μέ τό άν μιά ειδική έργασία άπαιτεί, ή όχι μιά ικανότητα 
έργασίας άνώτερη άπό τό μέσο κόστος τής παραγωγής. Αύτό άκρι-
βώς, άνοίγει άπό τήν μιά μεριά ένα περιθώριο στίς μεταβολές τών 
άτομικών διαφορών, καί, άπό τήν άλλη μεριά, όξύνει τήν άνάπτυξη 
τής προσωπικής έργατικής δύναμης. 

Σίγουρα, στό σύνολό της, ή έργασία άποτελεϊται, περίπου, άπό 
μή - ειδικευμένη έργασία, καθώς καί ή μεγάλη μάζα τών μισθών 
καθορίζεται άπό τήν άξία τής άπλής έργατικής δύναμης, άλλά τά 
άτομα μπορούν, χάρη στήν ιδιαίτερη ένεργητικότητά τους καί τό 
ταλέντο τους, νά ύψωθοϋν σέ ύψηλότερες σφαίρες δραστηριότη-
τας. Ακόμα, είναι θεωρητικά, δυνατόν νά γίνει ένας έργάτης καπι-
ταλιστής καί έκμεταλλευτής τής δουλειάς τών άλλων.2' 

Ό σκλάβος άνήκει σέ ένα έντελώς καθορισμένο άφεντικό, ένώ ό 
έργάτης πρέπει βέβαια νά πουλιέται στό κεφάλαιο, όχι όμως στόν 
τάδε ή τόν δείνα καπιταλιστή. Μπορεί λοιπόν, σέ ένα δεδομένο 
κλάδο, νά «διαλέξει» σέ ποιόν θέλει νά πουληθεί, ή καί νά άλλάξει 
άφεντικό. 

"Ολες αύτές οί νέες συνθήκες κάνουν τήν δραστηριότητα τού 
έλεύθερου έργάτη περισσότερο έντονη, συνεχή, περισσότερο κινη-
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τική καί Ικανή άπό έκείνη τοϋ σκλάβου, χωρίς νά άναφερθοϋμε στό 
ότι τοϋ έπιτρέπουν μιά Ιστορική δράση μέ μιά έντελώς διαφορετική 
πλατύτητα. 

Σάν άμεση έκφραση τής σχέσης τής άξίας, ό μισθός μέ τό κομμά-
τι είναι τόσο παράλογος όσο καί ό μισθός μέ τήν ώρα, ή πιό άμεση, 
δηλαδή, μορφή τοϋ μισθοϋ. Υπάρχει, γιά παράδειγμα, μέσα σέ ένα 
έμπόρευμα (άν έξαιρέσουμε τό σταθερό κεφάλαιο πού περιέχει) μιά 
ώρα άντικειμενοποιημένης έργασίας, έστω 6d. Μά ό έργάτης παίρ-
νει 3d, μ' άλλα λόγια γιά τόν έργάτη, ή άξία ένός έμπορεύματος δέν 
καθορίζεται άπό τήν άξία, πού μετριέται στόν χρόνο έργασίας, πού 
περιέχει τό έμπόρευμα. Στήν πραγματικότητα, ό μισθός μέ τό κομ-
μάτι δέν θά έκφράσει. άμεαα καμιά σχέση άξίας. 

Όπως βλέπουμε, ή άξία τοϋ έμπορεύματος αϋτοϋ δέν μετριέται 
μέ τόν χρόνο έργασίας πού περιέχει. Αντίστροφα, τό έμπόρευμα 
αύτό μετρά τόν χρόνο τής άναγκαίας έργασίας, πού έκανε ό έργά-
της. Κατά συνέπεια, ό μισθός πού παίρνει ό έργάτης είναι έργασία 
μέ τήν ώρα, γιά τό έμπόρευμα αύτό καλείται άποκλειστικά γιά νά 
μετρήσει τόν χρόνο, γιά τόν όποιο ό έργάτης είσπράττει τόν μισθό 
καί νά έξασφαλίσει πώς ό έργάτης χρησιμοποίησε άποκλειστικά καί 
μόνο τόν άναγκαίο χρόνο έργασίας, δηλαδή πώς ή έργασία πραγμα-
τοποιήθηκε μέ τήν έπιθυμητή ένταση καί, έπί πλέον, πώς κατέχει 
(σάν άξία χρήσης) τήν ζητούμενη ποιότητα. 

Ό μισθός μέ τό κομμάτι δέν είναι, λοιπόν, Τίποτα διαφορετικό 
άπό μιά συγκεκριμένη μορφή τοϋ μισθού μέ τήν ώρα. πού δέν άπο-
τελεϊ παρά μιά διαφορετική μορφή τής έργατικής δύναμης, είτε 
άντιστοιχεϊ ποσοτικά σ' αύτή τήν άξία, είτε δχι. 

Άν ό μισθός μέ τό κομμάτι τείνει νά άφήσει ένα μεγάλο περιθώ-
ριο μεταβολής, άνάλογα μέ τήν προσωπικότητα τοϋ έργάτη, καί κατά 
συνέπεια νά σηκώσει πάνω άπό τό μέσο έπίπεδο μισθού, τόν μισθό 
μερικών άπ' αύτούς, πιέζει έξ ίσου γιά τήν μείωση κάτω άπ' αύτό τό 
μέσο έπίπεδο τού μισθού τών άλλων έργατών, ύποβιβάζοντας, έν 
γένει τό έπίπεδο αύτό, κάτω άπό τό βάρος τού όξυμένου, ως τά 
άκρα, άνταγωνισμού μεταξύ τών έργατών. 

"Αν ή έντατικότητα τής έργασίας — ένώ οί άλλοι παράγοντες 
μένουν οί ίδιοι, — μετριέται σύμφωνα μέ τήν μάζα τοϋ παραγόμενου 
άπό τόν έργάτη προϊόντος σέ ένα δεδομένο χρόνο, πρέπει — γιά νά 
έχουμε μιά ιδέα τοϋ μισθού μέ τήν ώρα διαφόρων χωρών, γιά παρά-
δειγμα τοϋ μισθοϋ μιάς έργάσιμης ήμέρας δεδομένης διαρκείας — 
νά συγκρίνουμε τόν μισθό αύτό μέ έκεϊνο πού άποτελεϊ έκφρασμέ-
νος σέ μισθό μέ τό κομμάτι. Μόνο έτσι θά άποκτήσουμε τήν πραγ-
ματική σχέση άνάμεσα στήν άναγκαία έργασία καί τήν ϋπερεργασία, 
ή άνάμεσα στόν μισθό καί τήν ύπεραξία. 

Διαπιστώνουμε, τότε, πώς ό μισθός μέ τό κομμάτι είναι συχνά 
μεγαλύτερος στίς πιό φτωχές χώρες, ένώ ό φανερός μισθός είναι 
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μεγαλύτερος στ(ς πιό πλούσιες χώρες, μεγαλύτερο μέρος τής έρ-
γάσιμης ήμέρας γιά ν' άναπαραγάγει τόν μισθό του: τό ποσοστό τής 
ύπεραξίας είναι λοιπόν, μικρότερο, καί ό σχετικός μισθός πιό ύψη-
λός. Ό πραγματικός μισθός τού κεφαλαίου είναι, λοιπόν, μεγαλύτε-
ρος. 

"Αν μελετήσουμε όρισμένα κράτη, έξαιρώντας τήν παραγωγικό-
τητα πού όφείλεται στόν κάθε έργατη, ή έντατικότητα ποικίλλει 
άνάλογα μέ τήν διάρκεια τοϋ έργάσιμου χρόνου. Ή πιό έντατική 
έθνική έργάσιμη ήμέρα είναι Ιση μέ τήν λιγότερο έντονη έργάσιμη 
ήμέρα σύν Χ. Ά ν πάρουμε σάν κλίμακα τής διεθνούς έργάσιμης 
ήμέρας, έκείνη τών χωρών παραγωγών χρυσού καί άσημιοϋ, ή πιό 
έντατική άγγλική έργάσιμη ήμέρα, τών 12 ώρών, έκφράζεται μέ 
περισσότερο χρυσάφι, άπ' ό,τι έκείνη, ή λιγότερο έντονη, τής Ισπα-
νίας: δηλαδή, βρίσκεται πάνω άπό τήν μέση έργάσιμη ήμέρα, 
έκφρασμένη σέ χρυσό καί άσήμι.22 

Ή Θεωρία της Λίγκας γιά τό Μισθό 
ένάντια στό Νόμο τών Σιτηρών23 

^ \ημοσιεύσαμε , άλλοϋ, τό γράμμα τοϋ Μ.Π. Νόμπλ24 πού δέν συμ-
φωνεί μέ μερικές παρατηρήσεις, πού παρουσιάσαμε στό κύριο 
άρθρο τής ΛαΙημπορ Στάνταρντ, στίς 18 Ιουνίου. "Αν καί είναι προ-
φανές πώς δέν μπορούμε νά γεμίσουμε τίς στήλες τών άρθρων μας 
μέ πολεμικές πάνω σέ Ιστορικά γεγονότα ή οίκονομικές θεωρίες, 
θέλουμε, έν τούτοις, νά άπαντήσουμε σ' έναν άνθρωπο πού στ' άλή-
θεια σκέφτεται έντιμα ό,τι λέει, άν καί ύποστηρίζει μιά έπίσημη κομ-
ματική θέση. 

Είχαμε ύποστηρίξει πώς οί όπαδοί τής κατάργησης τών νόμων 
γιά τά σιτηρά είχαν γιά σκοπό τους τήν ύποκίνηση μιάς «πτώσης της 
τιμής τοϋ ψωμιού καί, κατά σενέπεια, τών μισθών». Ό κύριος Νόμπλ 
ύποστηρίζει, όμως, πώς πρόκειται γιά μιά «προτεξιονιστική αίρεση» 
πού ή Λίγκα πολέμησε άκούραστα, καί, γιά νά τό άποδείξει, παραθέ-
τει μερικά άποσπάσματα άπό ένα λόγο τού Ρίτσαρντ Κόμπντεν κα-
θώς καί άπό ένα ύπόμνημα τοϋ Συμβουλίου τής Λίγκας. 

Ό συγγραφέας τοϋ παρόντος άρθρου βρισκόταν έκείνη τήν έπο-
χή στό Μάντσεστερ — σάν κατασκευαστής μέσα στούς κατασκευα-
στές. Γνώριζε, φυσικά, πολύ καλά τήν έπίσημη γραμμή τής Λίγκας. 
Ή συντομότερη καί γενικότερη παραδεκτή έκφρασή της — μιά και 
ύπήρχαν πολλές παραλλαγές — ήταν: ή κατάργηση τών τελωνεια-
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κών δασμών πάνω στά σιτηρά θά αυξήσει τόν δγκο τοϋ έξωτερικού 
μας έμπορίου: θά άνεθάσει άμεσα τίς έξαγωγές μας, σέ άντάλλαγμα 
τών όποιων ol ξένοι πελάτες μας θά άγοράσουν τά βιομηχανικά 
προϊόντα μας, καί έτσι ή ζήτηση τών προϊόντων της βιομηχανίας μας 
θά άνέθει σημαντικά. Μέ τόν τρόπο αύτό θά αύξηθεϊ καί ή ζήτηση 
έργασίας τών βιομηχανικών έργατών μας μέ συνέπεια τήν άνοδο 
τών μισθών. 

Χάρη στήν έπανάληψη, μέρα μέ τή μέρα καί χρόνο μέ τό χρόνο, 
τής θεωρίας αύτής, ol έπίσημοι έκπρόσωποι τής Λίγκας — έπιπό-
λαιοι οικονομολόγοι, άν ύπήρξαν ποτέ — κατάφεραν τελικά νά 
βγοϋν στό φώς τής μέρας μέ τήν έκπληκτική δήλωση: ol μισθοί 
άνεθαίνουν ή κατεβαίνουν σέ άντίστροφη σχέση, δχι μέ τά κέρδη, 
άλλά μέ τίς τιμές τών τροφίμων. Τό άκριθό ψωμί σημαίνει χαμηλό 
μισθό, καί τό φτηνό ψωμί μεγάλο μισθό. Αύτό, άκριθώς, έπέτρεψε 
στά φερέφωνα τής Λίγκας νά ύποστηρίξουν πώς ol οίκονομικές κρί-
σεις άνανεώνονται κάθε δέκα χρόνια, κρίσεις πού έγιναν τόσο πρίν 
δσο καί μετά τήν κατάργηση τών δασμών γιά τά σιτηρά, σάν άπλές 
συνέπειες τών νόμων γιά τά σιτηρά, πού θά χαθούν μαζί μέ τήν 
κατάργησή τους. 01 νόμοι αύτοί θά ήταν τό μόνο μεγάλο έμπόδιο 
άνάμεσα στούς Βρετανούς έργοστασιάρχες καί τούς φτωχούς ξέ-
νους πού. άπό έλλειψη άγγλικών ύφασμάτων, κυκλοφορούν γυμνοί 
καί ξυλιασμένοι άπ' τό κρύο κα( είναι πειναλέοι γιά άγγλικά προϊό-
ντα. 

"Ετσι ό κύριος Κόμπντεν μπόρεσε, τελικά, στό άπόσπασμα πού 
άνέφερε ό κύριος Νόμπλ, νά ύποστηρίξει πώς ή οίκονομική κατά-
πτωση καί ή μείωση τών μισθών άπό τίς κανονικές φάσεις οικονομι-
κής κατάπτωσης, πού έπαναλαμβάνονται κάθε δέκα χρόνια, μέ τήν 
μεγαλύτερη κανονικότητα, ως τίς μέρες μας, γιά μιά φάση πού, σί-
γουρα, κράτησε περισσότερο καί έπιδεινώθηκε άπό τίς κακιές σο-
δειές καί τίς παράλογες έπεμθάσεις τοϋ νομοθέτη, γιά κέρδος τών 
άπληστων γαιοκτημόνων. 

Ό , τ ι καί νά συμβαίνει, τούτη ήταν ή έπίσημη θεωρία τού 
Κόμπντεν πού, παρ' δλη του τήν Ικανότητα σάν ύποκινητή, ήταν 
κακός έπιχειρηματίας καί έπιπόλαιος. Δέν ύπάρχει καμιά άμφιθολία 
πώς πίστευε τότε. μέ άπόλυτη ειλικρίνεια, δσα έλεγε καθώς καί ό 
κύριος Νόμπλ, τά πιστεύει άκόμα. 

Ή πλειοψηφία τής Λίγκας άποτελούνταν, έν τούτοις, άπό πρακτι-
κούς έπιχειρηματίες, πού είχαν περισσότερο άπό τόν.Κόμπντεν τό 
πνεύμα τών ύποθέσεων, καί, γενικά, τά κατάφερναν καλύτερα άπ' 
αύτόν. "Εβλεπαν, όμως, τά πράγματα διαφορετικά. Φυσικά, στις δη-
μόσιες συγκεντρώσεις, μπροστά σέ ξένους καί κυρίως μπρός στά 
«στηριγματά» τους καί άλους «έπικουρικούς», παρουσίαζαν τήν 
έπίσημη θεωρία σάν τήν «αιτία··. Γενικά δταν ο) έπιχειρηματίες 
έχουν μιά ύπόθεση στό μάτι, δέν μιλάνε μέ τήν καρδιά τους μπρός 
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ατών πελάτη, κα( άν ό κύριος Νόμπλ έχει διαφορετική γνώμη, καλύ-
τερα νά μή πολυπλησιάζει τό χρηματιστήριο τού Μάνστεστερ. 

Ό τ α ν ζητούσε κανείς περισσότερες λεπτομέρειες, γιά τό τί έν-
νοοϋσαν λέγοντας πώς ή έλεύθερη άνταλλαγή τών δημητριακών 
όδηγεϊ σέ μιά άνοδο τών μισθών, άντιλαμθάνονταν πώς ή έλεύθερη 
άνταλλαγή τών δημητριακών όδηγεϊ σέ μιά άνοδο τών μισθών, άντι-
λαμθάνονταν πώς έννοοϋσαν μιά αύξηση άγοραστικής δυνατότητας 
τών μισθών, χωρίς αύτό νά σημαίνει καί ταυτόχρονη αύξηση τοϋ 
ποσού τοϋ χρήματος — μά στό βάθος δέν είναι κι αύτό μιά αύξηση; 
"Αν προχωρούσαμε άκόμα πιό βαθιά, θά μπορούσαμε νά δούμε πώς 
ol μισθοί καμιά φορά μειώνονται κιόλας, ένώ οί άνέσεις καί οί εύκο-
λίες, πού ό έργάτης άποκτοϋσε μέ τό χρηματικό αύτό ποσό, ήταν 
περισσότερες άπό πριν. Κι άν γινόμασταν περισσότερο πιεστικοί 
στίς έρευνές μας, όσον άφορά τόν δρόμο μέσω τού όποιου έπρεπε 
νά πραγματοποιηθεί ή τεράστια προεξοφλημένη έπέκταση τού έμ-
πορίου, μπορούσαμε νά είμαστε σίγουροι πώς θ' άκούγαμε σύντομα 
νά λένε: μιά μείωση τοϋ ύψους τοϋ μισθού, συνδεμένη μέ μιά μείω-
ση τής τιμής τοϋ ψωμιού θά ύπέρ - άντιστάθμιζε έκείνη τών μισθών. 

Κατά τά άλλα, ύπήρχαν πολλοί πού δέν έπιδίωκαν κάν νά κρύ-
ψουν τήν γνώμη τους: ή καλύτερη τιμή τοϋ ψωμιού ήταν, άπλά 
άναγκαία γιά νά μειωθεί τό χρηματικό ϋψος τών μισθών, ώστε νά 
χτυπηθεί ό ξένος άνταγωνισμός στό Ιδιο του τό χωράφι. Κι ό πραγ-
ματικός αύτός σκοπός τής πλειοψηφίας τών έργοστασιαρχών καί 
τών έπιχειρηματιών, πού άποτελοϋσαν τό μεγαλύτερο μέρος τής 
Λίγκας, γινόταν εύκολα άντιληπτός άπό κάποιον πού είχε τήν συνή-
θεια νά συναναστρέφεται μέ έπιχειρηματίες, ή τήν συνήθεια νά μή 
παίρνει κάθε μιά άπό τις δηλώσεις τους σάν παραγράφους τοϋ 
Εύαγγελίου. Αύτό είχαμε πεϊ καί τότε, αύτό λέμε καί τώρα. Δέν μάς 
ξέφυγε ούτε μιά λέξη άπό τήν έπίσημη θεωρία τής Λίγκας. 

Άπό πλευράς οικονομικής, ήταν μιά «αίρεση», καί μιά άπλή κάλυ-
ψη τών ένδιαφερόντων σκοπών, άπό πρακτικής πλευράς, έστω καί 
άν μερικοί διευθύνοντες τής Λίγκας έπαναλαμθάνοντάς τους συνέ-
χεια, είχαν φτάσει νά τούς πιστέψουν καί οί ίδιοι. 

Έντελώς διασκεδαστική είναι ή άναφορά τοϋ κ. Νόμπλ στήν φρά-
ση τοϋ Κόμπντεν σχετικά μέ τήν έργατική τάξη πού, μέ τήν προοπτι-
κή μιάς τιμής τοϋ σταριού, τών 25 σελινιών τό καντάρι, «έτριβε τά 
χέρια της άπό Ικανοποίηση». Ή έργατική τάξη έκείνης τής έποχής 
δέν άδιαφοροΰσε, καί καθόλου μάλιστα, γιά τό φτηνό ψωμί. Παρ' 
όλα αύτά, ή «Ικανοποίησή» της σχετικά μέ τίς ένέργειες τού 
Κόμπντεν καί Σία ήταν τόσο μεγάλη πού, γιά πολλά χρόνια, άντιτά-
χτηκε στήν διενέργεια τής παραμικρής δημόσιας συγκέντρωσης, έκ 
μέρους τής Λίγκας, σ' όλη τήν βόρεια χώρα. 

Ό συγγραφέας τού άρθρου αύτού είχε τήν «ικανοποίηση» νά 
παρευρεθεί τό 1843, στή δημοτική αίθουσα τού Σάλφορντ. στήν τε-
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λευταία προσπάθεια τής Λίγκας νά άργανώσει μιά τέτοια συγ-
κέντρωση: άπέτυχε, άκριβώς έπειδή είσήγαγε μιά τροπολογία υπέρ 
της Χάρτας τοϋ Λαού. "Υστερα άπό αύτό, άποφάσισαν πώς σέ όλες 
τίς συγκεντρώσεις τής Λίγκας θά μπορούσε νά μπει κανείς μόνο μέ 
«κάρτα εΙσόδου», πού δέν μπορούσε φυσικά ν' άποκτήσει ό πρώτος 
τυχόντος! "Εκτοτε, κι έξ αίτιας αύτοϋ, ύπήρξε περισσότερη «κωλυ-
σιεργεία» έκ μέρους τών χαρτιστών. Οί έργαζόμενες μάζες είχαν 
πετύχει τόν σκοπό τους: νά άποδείξουν, σέ άντίθεση μέ δτι έλεγε 
έκείνη, πώς ή Λίγκα δέν έκπροσωποϋσε καθόλου, μά καθόλου, τά 
συμφέροντα τών μαζών.25 

Καί, γιά νά τελειώνουμε, λίγα λόγια πάνω στήν θεωρία τής Λίγ-
κας γιά τόν μισθό. Ή μέση τιμή ένός έμπορεύματος Ισούται μέ τό 
κόστος παραγωγής του. Ή έπίδραση τής προσφοράς καί τής ζήτη-
σης συνίσταται στό νά περιστρέφεται ή τιμή γύρω άπ' αύτό τό έπίπε-
δο. Ό , τ ι Ισχύει γιά δλα τά έμπορεύματα, Ισχύει καί γιά τό έμπόρευ-
μα έγασία (ή άκριθέστερα έργατική δύναμη). Συνεπώς, τό ϋψος τού 
μισθού καθορίζεται άπό τήν τιμή τών έμπορευμάτων πού μπαίνουν 
στήν συνηθισμένη καί άναγκαία, γιά τόν έργάτη κατανάλωση. Μ' 
άλλα λόγια: οί μισθοί άνεθαίνουν καί κατεβαίνουν παράλληλα μέ τίς 
τιμές τών άναγκαίων μέσων έπιβίωσης. Αύτός είναι ένας νόμος τής 
πολιτικής οίκονομίας, πού άπέναντί του οί Περρονέ, θόμπσον, 
Κόμπντεν καί Μπράιτ θά μείνουν πάντοτε άδύναμοι. Παρ' δλα αύτά, 
δλοι οί ύπόλοιποι παράγοντες δέν μένουν πάντοτε οί ίδιοι, καθόλου 
μάλιστα, καί γι' αύτό άκριθώς ή έφαρμογή αύτού τού νόμου έχει, 
στήν πρακτική, μεταβληθεί άπό άλους νόμους. 

Ό νόμος τού μισθού είναι σκοτεινός καί, σέ όρισμένες περιπτώ-
σεις, σέ τέτοιο βαθμό πού πρέπει νά κουραστείς γιά νά τόν άνακα-
λύψεις. Αύτό άκριθώς άποτέλεσε πρόφαση γιά τούς, περισσότερο ή 
λιγότερο, τετριμμένους οικονομολόγους, ϋστερ' άπό τήν έποχή τής 
Λίγκας ένάντια στόν νόμο τών δημητριακών, γιά νά πούν πώς ή 
έργασία, κατ' άρχήν, καί έν συνεχεία δλα τά άλλα έμπορεύματα 
ήσαν άξίες πού δέν μπορούσαν νά καθοριστούν πραγματικά, γιατί ή 
τιμή τους μεταβάλλεται άνεξάρτητα άπό τά έξοδα παραγωγής, μέ 
δυό λόγια, πώς ρυθμίζεται, περισσότερο είτε λιγότερο, άπό τήν 
προσφορά καί τήν ζήτηση. Τελικά, γιά ν' αύξηθούν οί τιμές καί, κατά 
συνέπεια, οί μισθοί άρκεί ν' αύξηθεϊ ή προσφορά. Μ' αύτό τόν τρό-
πο, καταφέρνουν νά ξεγλιστρήσουν άπό τήν δυσάρεστη σχέση άνά-
μεσα τούς μισθούς καί τήν τιμή τών τροφίμων, καί μπορούμε νά 
διαλαλήσουμε τήν ήλίθια καί γελοία θέση, σύμφωνα μέ τήν όποια, 
τό άκριθό ψωμί είναι συνώνυμο τών χαμηλών μισθών, καί τό φτηνό 
ψωμί τών μεγάλων μισθών. 

Μά, Ισως, ό κύριος Νόμπλ ρωτήσει άν οί μισθοί, μέ δεδομένη τήν 
σημερινή κατάσταση τού φτηνού ψωμιού γενικά, δέν είναι τόσο ψη-
λοί άν δχι τόσο ψηλότεροι άπ' δσο ήταν μέ τό άκριθότερο, λόγω τών 
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τελωνειακών δασμών, ψωμί πριν τό 1847; Γιά νά άπαντήσουμε σ' 
αύτή τήν έρώτηση, χρειάζεται μιά βαθύτερη έρευνα. Πάντως, έκεΐ-
νσ πσύ είναι σίγουρο, άπό δώ καί στό έξής, είναι πώς έκεϊ πού ένας 
βιομηχανικός κλάδος άνθεϊ καί ol έργάτες διαθέτουν, παράλληλα, 
μιά δυνατή όργάνωση γιά τήν ύπεράσπιση τών συμφερόντων τους, ol 
μισθοί γενικά δέν μειώνονται, άλλά ίσως ίσως, άκόμα, άνεθαίνουν. 
Αύτό. όμως, δέν άποδεικνύει παρά μόνο πώς οί έργάτες κακοπληρώ-
νονταν προηγουμένως. "Οπου ένας κλάδος βιομηχανίας βρίσκεται σέ 
παρακμή καί όπου ol έργάτες δέν είναι όργανωμένοι σέ Ισχυρά συνδι-
κάτα, οί μισθοί κατεβαίνουν, χωρίς έξαίρεση, καί συχνά, σέ έπίπεδο 
πείνας. 'Αρκεί νά πάει κανείς στίς άνατολικές γειτονιές τού Λονδί-
νου, γιά νά τό δει μέ τά μάτια του! 

Ιεραρχία τών Μισθών26 

χρόνος έπιτρέπει νά χειριστούμε τήν κίνηση σάν ποσότητα. Ό 
χρόνος έργαοΐας έκφράζει, λοιπόν, τήν έργασία κάτω άπό ποσοτική 
όπτική γωνία. Μέ δεδομένη τήν ποιότητα έργασίας, δέν μπορεί νά 
διαφοροποιηθεί, παρά μέ τήν διάρκειά της. Ό χρόνος έργασίας βρί-
σκει, λοιπόν, τήν κλιμάκωσή του στόν τρόπο μέτρησης τού χρόνου: 
ώρα, ήμέρα, έβδομάδα κ.λπ.27 

Ό χρόνος έργασίας είναι ό ζωντανός χρόνος, άλλά άνεξάρτητα 
άπό τήν μορφή του, τό περιεχόμενό του καί τήν είδικότητά του. 
Πρόκειται γιά έργασία βιωμένη κάτω άπό τήν ποσοτική καί μετρήσι-
μη πλευρά της. 

Γιά νά κατανοηθεί τό μέτρο τής άνταλλακτικής άξίας μέ τόν χρό-
νο τής έργασίας. πρέπει νά συγκρατηθούν τά άκόλουθα θεμελιώδη 
σημεία: ή άναγωγή στήν άπλή έργασία, ό είδικός τρόπος μέ τόν 
όποιο ή έργασία πού δημιουργεί άνταλλακτική άξία. δηλαδή έμπο-
ρεύματα, είναι κοινωνική έργασία, καί τέλος, ή διαφορά άνάμεσα 
στήν έργασία πού έκφράζεται σέ άξιες χρήσεις, καί τήν έργασία πού 
έκφράζεται σέ άνταλλακτική άξία. 

Γιά νά μετρηθεί ή άνταλλακτική άξία τών έμπορευμάτων, σύμφω-
να μέ τόν χρόνο έργασίας πού περιέχουν, πρέπει ol διάφορες έργα-
σίες νά άναχθούν μέ τήν σειρά τους σέ μιά όμογενή, άπλή. άδιαφο-
ροποίητη έργασία, μέ δυό λόγια, σέ μιά έργασία πού έχει μιά καί 
μόνο ποιότηττα καί δέν διακρίνεται, παρά μόνο άπό τήν ποσότητά 
της. 

Ή άναγωγή αύτή φαίνεται σάν άφαίρεση, μά πρόκειται γιά μιά 
άφαίρεση πού γίνεται κάθε μέρα πράξη στό προτσές τής κοινωνικής 
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παραγωγής. Στήν συνέχεια, ή άνάλυση Ολων τών έμπορευμάτων σέ 
χρόνο έργασίας δέν είναι μεγαλύτερη άφαίρεση, ούτε λιγότερο 
όληθινή, άπό τήν άνάλυση τών όργανικών σωμάτων σέ άέρα. Πράγ-
ματι, ή έργασία, μετρημένη έτσι μέ τόν χρόνο, δέν έμψανίζεται σάν 
έργασ(α πολλών άτόμων, άλλά τά πολλά, αύτά, άτομα, έμφανίζονται 
σάν άπλά δργανα τής έργασίας. "Η άκόμα, θά μπορούσαμε νά 
έκφράσουμε τήν έργασία έτσι δπως έκδηλώνεται στήν άνταλλακτι-, 
κή άξία, δηλαδή σάν γενική άνθρώπινη έργασία. 

Ή άφαίρεση αύτή τής γενικής άνθρώπινης έργασίας υπάρχει μέ-
σα στήν μέση έργασία πού κάθε μέσο άτομο μιάς δεδομένης κοινω-
νίας μπορεί νά πραγματοποιήσει καί άποτελεϊ μιά παραγωγική δαπά-
νη, πού καθορίζεται άπό τούς μύς, τά νεύρα, τό άνθρώπινο μυαλό 
κ.λπ. Πρόκειται γιά άπλή έργασία πού μπορεί νά έκπληρώσει μέ τόν 
ένα ή τόν άλλο τρόπο. 

Ό χαρακτήρας τής μέσης αύτής έργασίας ποικίλλει άνάλογα μέ 
τίς χώρες καί τά έπίπεδα πολιτισμού, άλλά δμως άποτελεϊ ένα δεδο-
μένο σέ κάθε κοινωνία. Η άπλή έργασία άποτελεϊ τήν σημαντικότε-
ρη μάζα άπό τό σύνολο τής έργασίας τής κοινωνίας τής άστικής 
τάξης, πράγμα γιά τό όποιο μπορούμε νά πειστούμε άπό όποιαδήπο-
τε στατιστική. 

Τό νά παράγει ό Α σίδηρο γιά 6 ώρες καί ύφασμα γιά 6 ώρες, καί ό 
Β νά παράγει έπίσης σίδηρο γιά 6 ώρες καί ύφασμα γιά 6 ώρες. ή ό Α 
νά παράγει σίδηρο γιά 12 ώρες καί ά Β ύφασμα γιά 12 ώρες, είναι 
προφανές πώς πρόκειται γιά διαφορετική έργασία μέ ϊδιο χρόνο 
έργασίας. 

Τί είναι δμως ή σύνθετη έργασία πού ξεπερνά τό μέσο έπίπεδο, ή 
έργασία μεγαλύτερης έντασης, καί ειδικού βάρους; Ή έργασία αύ-
τή άναλύεται σέ μιά σύνθεση άπλής έργασίας, σέ πιό έντονη άπλή 
έργασία, άκριθώς δπως μιά ήμέρα σύνθετης έργασίας ισοδυναμεί, 
γιά παράδειγμα, σέ τρεις ήμέρες άπλής έργασίας. Δέν θ' άσχολη-
θούμε έδώ μέ τούς νόμους πού ρυθμίζουν αύτή τήν άναγωγή, μά 
είναι προφανές πώς πραγματοποιείται. Πράγματι, σάν άνταλλακτική 
άξία, τό προϊόν τής πιό σύνθετης έργασίας είναι, μέ καθορισμένες 
άναλογίες, Ισοδύναμο τοϋ προϊόντος τής μέσης άπλής έργασίας, 
δηλαδή βρίσκεται σέ σχέση Ισότητας μέ μιά ποσότητα τής άπλής 
αύτής έργασίας. 

Τό άπόσπασμα τοϋ κειμένου τοϋ Μάρξ, πού προκαλεί τήν «βίαιη 
όργή» τοϋ κυρίου Ντύρινγκ, είναι πολύ σύντομο.28 Ό Μάρξάναλύει, 
σ' αύτό, τί καθορίζει τήν άξία τών έμπορευμάτων, καί συμπεραίνει: ή 
έργασία πού περιέχουν. Συνεχίζει: 

«Πρόκειται γιά μιά δαπάνη άπλής έργατικής δύναμης, πού κάθε 
φυσιολογικός άνθρωπος, δίχως είδική μόρφωση, κατέχει κατά 
μέσο όρο μές στόν όργανισμό του σώματός τους [...]. 
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Ή σύνθετη έργασία είναι μιά έντονότερη έργασία, ή καλύτερα: 
πολλαπλασιαμένη άπλή έργασία, έτσι ώστε μιά δεδομένη ποσό-
τητα σύνθετης έργασίας νά άντιστοιχεϊ σέ μιά μεγαλύτερη ποσό-
τητα άπλής έργασίας. Ή πείρα δείχνει πώς ή άναγωγή αύτή 
πραγματοποιείται διαρκώς. "Αν ένα έμπόρευμα είναι προϊόν τής 
συνθετότερης έργασίας, ή άξία του τό άνάγει σέ μιά καθορισμέ-
νη άναλογία μέ τό προϊόν τής άπλής έργασίας, τού όποίου δέν 
έκπροσωπεϊ, λοιπόν, παρά μιά δεδομένη ποσότητα. Οί μεταβλη-
τές άναλογίες μέ τίς όποιες τά διάφορα ειδη έργασίας άνάγονται 
στήν άπλή έργασία, σάν μονάδα μέτρησης, συγκροτούνται μέσα 
στήν κοινωνία έν άγνοια τών παραγωγών καί τούς φαίνονται σάν 
παραδοσιακές συμβάσεις...»29 

"Ετσι, ή έργασία δέν είναι πάντα μιά συνηθισμένη δαπάνη άπλής 
άνθρώπινης έργατικής δύναμης. "Ενας πολύ μεγάλος άριθμός εί-
δών έργασίας ύπαγορεύει τήν άνάγκη Ικανοτήτων καί γνώσεων πού 
άποκτήθηκαν μέ λιγότερο ή περισσότερο κόπο, σέ λιγότερο ή 
περισσότερο χρόνο *αί μέ λιγότερα ή περισσότερα έξοδα. Δημιουρ-
γούν, τά είδη αύτά σύνθετης έργασίας. τήν Ιδια άνταλλακτική άξία 
μέσα στόν Ιδιο χρόνο, μέ τήν άπλή έργασία, τήν δαπάνη άπλής έρ-
γατικής δύναμης; Προφανώς όχι! 

Τό προϊόν μιάς ώρας σύνθετης έργασίας είναι ένα έμπόρευμα 
μεγαλύτερης άξιας, διπλάσιας ή τριπλάσιας σέ σύγκριση μέ τό 
προϊόν μιάς ώρας άπλής έργασίας. Ή άξία τών προϊόντων τής σύν-
θετης έργασίας έκφράζεται χάρη σ' αύτή τήν σύγκριση μέ καθορι-
σμένες ποσότητες άπλής έργασίας, άλλά ή άναγωγή αύτή τής σύν-
θετης έργασίας γίνεται μέ ένα κοινωνικά προτσές, πού έξελίσσεται 
έν άγνοια τών παραγωγών, μέ μιά λειτουργία πού μπορούμε νά δια-
πιστώσουμε στήν έκφραση τής θεωρίας τής άξίας, μά πού δέν μπο-
ρούμε, άκόμα, νά έξηγήσουμε... 

Είναι άλήθεια πώς. σύμφωνα μέ τήν θεωρία τοϋ Ντύρινγκ, ό χρό-
νος τής χρησιμοποιημένης έργασίας μπορεϊ νά μετρήσει τήν άξία 
τών οικονομικών προϊόντων μέσα στήν οίκονομική τους κοινότητα, 
άλλά θά πρέπει νά έκτιμηθεϊ a priori ό χρόνος έργασίας τοϋ καθε-
νός, σάν άπόλυτα Ισος, μιά καί κάθε χρόνος έργασίας, δίχως έξαίρε-
ση καί κατ' άρχήν, είναι άπόλυτα Ισοδύναμος, χωρίς μάλιστα νά 
έχουμε βγάλει προηγουμένως μέσον όρο. "Ας άντιπαραθέσουμε, 
τώρα, τόν ριζικά έξισωτικό αύτό σοσιαλισμό μέ τήν δυσνόητη έννοια 
τοϋ Μάρξ, σύμφωνα μέ τήν όποια ό χρόνος έργασίας τοϋ τάδε 
άνθρώπου περιέχει, καθαυτό, περισσότερη άξία άπό έκεϊνον κά-
ποιου άλλου, άκριθώς έπειδή μιά μεγαλύτερη ποσότητα έργασίας 
βρίσκεται συμπυκνωμένη μέσα του. Είναι μιά έννοια άπ' τήν όποία 
δέν μπορεϊ νά ξεφύγει, μιά καί είναι γνωστός ό παραδοσιακός τρό-
πος σκέψης τών «καλλιεργημένων» τάξεων, στίς όποιες φαίνεται 
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όπωσδήποτε τερατώδες νά άναγνωρίσουν πώς ό χρόνος έργασίας 
ένός χειρώνακτα καί έκείνου ένός άρχιτέκτονα, είναι άπόλυτα Ισο-
δύναμος, άπό οίκονομικής πλευράς! 

Δυστυχώς, ό Μάρξ συνεχίζει στό άπόσπασμα τοϋ «Κεφαλαίου«, 
πού άναφέρθηκε προηγουμένως, μέ τήν άκόλουθη μικρή σημείωση: 

«Ό άναγνώστης θά έχει παρατηρήσει πώς δέν τίθεται έδώ θέμα 
γιά τόν μισθό ή γιά τήν άξία πού ό έργάτης εισπράττει γιά μιά 
έργάσιμη ήμέρα, άλλά γιά τήν άξία τοϋ έμπορεύματος μέσα στήν 
όποία πραγματοποιείται ή έργάσιμη αύτή ήμέρα». (ibid). 

Ό Μάρξ, πού ύποπτεύθηκε τόν Ντύρινγκ, προφυλάσσεται άπό 
κάθε χρήση τών θέσεών του, άκόμα καί γιά τόν μισθό πού θά πληρω-
θεί σέ άντάλλαγμα γιά τήν σύνθετη έργασία στήν σημερινή κοινω-
νία. Άλλά ό κύριος Ντύρινγκ, χωρίς νά είναι εύχαριστημένος πού τό 
κάνει χωρίς τήν συμφω.ια τοϋ Μάρξ, παρουσιάζει τίς θέσεις αύτές 
σάν τίς άρχές, σύμφωνα μέ τις όποιες θά ήθελε ό Μάρξ νά ρυθμιστεί 
ή διανομή τών μέσων έπιβίωσης μέσα στήν όργανωμένη, σοσιαλιστι-
κά, κοινωνία. Πρόκειται γιά μιά έπαίσχυντη πλαστογραφία, πού δέν 
βρίσκει τό Ισο της, παρά μόνο στήν φιλολογία τής άπειλής.30 

Ά ς άσχοληθούμε, έν τούτοις, λίγο περισσότερο μέ τήν θεωρία 
τής Ισοδυναμίας. Κάθε χρόνος έργασίας είναι άπόλυτα Ισοδύναμος, 
τόσο έκεινος τού χειρώνακτα, όσο καί κείνος τού άρχιτέκτονα. 
Πράγμα πού σημαίνει πώς ό χρόνος έργασίας, δηλαδή ή Ιδια ή έργα-
σία, περιέχει μιά άξία. 

Ή έργασία, όμως, παράγει όλες τις άξιες. Εκείνη δίνει στά 
προϊόντα πού ύπάρχουν στή φύση μιάν άξία μέ τήν οικονομική έν-
νοια, μιά καί ή άξία καθαυτή δέν είναι τίποτα περισσότερο άπό τήν 
έκφραση τής κοινωνικά άναγκαίας άνθρώπινης έργασίας, άντικεί-
μενοποιημένης μέσα σέ ένα πράγμα. Ή έργασία δέν μπορεί λοιπόν 
νά έχει άξία. Τό νά μιλάς γιά μιά άξία έργασίας καί νά θές νά τήν 
καθορίσεις, δέν έχει περισσότερη έννοια άπ1 ότι νά μιλάς γιά τήν 
άξία τής άξιας, ή νά θές νά καθορίσεις τό βάρος, όχι ένός σώματος 
πού ζυγίζει κάμποσο, άλλά τής Ιδιας τής βαρύτητας. 

Ό Κύριος Ντύρινγκ ξεμπερδεύει μονομιάς μέ άνθρώπους σάν 
τόν "Οουεν, τόν Σαίν Σιμόν, τόν Φουριέ, χαρακτηρίζοντάς τους κοι-
νωνικούς άλχημιστές. Αναφερόμενος στήν άξία τοϋ χρόνου έργα-
σίας — ή τής έργασίας — άποδεικνύει πώς βρίσκεται, άκόμα, πολύ 
χαμηλότερα άπό τούς πραγματικούς αύτούς άλχημιστές. Εύκολα 
βλέπουμε τόν τουπέ τοϋ Ντύρινγκ, πού βάζει τόν Μάρξ νά λέει ότι ό 
χρόνος έργασίας τοϋ ένός περιέχει περισσότερη άξία άπό τοϋ άλ-
λου, σάν νά περιέχει ό χρόνος έργασίας — δηλαδή ή έργασία — μία 
άξία. Καί ό Ντύρινγκ βάζει τά λόγια αύτά στό στόμα τοϋ Μάρξ, πού 
πρώτος ύποστήριξε πώς ή έργασία δέν μπορεί νά έχει άξία, καί έξή-
γησε γιατί! 
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Είναι πολύ σημαντικό γιά τόν σοσιαλισμό πού θέλει νά χειραφε-
τήσει τήν άνθρώπινη έργατική δύναμη άπό τήν καταστασή της τοϋ 
έμπορεύματος νά καταλάβει καλά πώς ή έργασία δέν έχει άξία καί 
πώς δέν μπορεί νά άποκτήσει. γιατί τούτο σημαίνει τήν συντριβή 
όλων τών προσπαθειών πού ό κύριος Ντύρινγκ κληρονόμησε άπό 
τόν πρωτόγονο έργατικό σοσιαλισμό, ό όποιος ήθελε νά ρυθμίσει 
τήν μελλοντική κατανομή τών μέσων ύπαρξης μέ μιά μεγαλύτερη 
άμοιβή καί έπιπλέον, όλα αύτά έπιτρέπουν νά γίνει κατανοητό πώς 
ή κατανομή — στό μέτρο πού κυριαρχείται άπό καθαρά οίκονομικές 
έκτιμήσεις — θά ρυθμιστεί σύμφωνα μέ τό συμφέρον τής παραγω-
γής, ή όποία εύνοείται στό maximum άπό ένα τρόπο παραγωγής πού 
έπιτρέπει σέ δλα τά μέλη τής κοινωνίας νά άναπτυχθούν, νά διατη-
ρήσουν καί νά άσκήσουν τά δικαιώματά τους στό σύνολό τους. 

Γιά τόν τρόπο σκέψης τών καλλιεργημένων τάξεων, άπό τίς 
όποιες κατάγεται ό κύριος Ντύρινγκ — καί όχι ό Μάρξ — είναι τερα-
τώδες νά πιστεύεις πώς μιά μέρα δέν θά υπάρχει πιά χειρώνακτας ή 
άρχιτέκτονας έξ έπαγγέλματος, καί πώς έκεϊνος ό άνθρωπος πού, 
γιά μισή ώρα θά χει δώσει κατευθυντήριες άρχιτεκτονικές σκέψεις, 
θά σπρώχνει γιά άλλο τόσο χρόνο τό καροτσάκι, μέχρι νά ξανα-
χρειαστεί ή άρχιτεκτονική του δραστηριότητα. Τί δμορφος σοσιαλι-
σμός είναι, άλήθεια, έκείνος πού διαιωνίζει τούς έπαγγελματίες χει-
ρώνακτες! 

"Αν ή Ισοδυναμία τοϋ χρόνου έργασίας σημαίνει πώς κάθε έργά-
της παράγει ίσες άξιες σέ ίσους χρόνους, χωρίς νά παρθεί έκ τών 
προτέρων κάποιο μέτρο, τότε αύτό είναι, προφανώς, λάθος. Τό 
προϊόν τοϋ χρόνου έργασίας, άνάλογα μέ τήν ένταση τής έργασίας 
καί τήν έπιτηδειότητα θά είναι πάντοτε διαφορετικής άξίας γιά δύο 
έργάτες, έστω καί άν δουλεύουν στόν Ιδιο κλάδο. Δέν ύπάρχει οίκο-
νομική κοινότητα, τουλάχιστον στό δικό μας θεσπέσιο σώμα, πού νά 
μπορεί ποτέ νά θεραπεύσει αύτή τήν δυσκολία, πού δέν ύπάρχει έξ 
άλλου, παρά μόνο γιά άνθρώπους σάν τόν Ντύρινγκ. 

Τί άπομένει λοιπόν, μέ αύτές τίς συνθήκες, άπό δλη τήν Ισοδυ-
ναμία τής έργασίας τών δλων καί τού ένός; Τίποτε περισσότερο άπό 
ένα άλώνισμα, ώσπου τό μόνο πού μένει σέ σχέση μέ τήν οίκονομία 
είναι ή άδυναμΐα τοϋ κυρίου Ντύρινγκ νά διακρίνει άνάμεσα στόν 
καθορισμό τής άξΙας μέ τήν έργασίαν και στόν καθορισμό τής άξίας 
μέ τόν μισθό — τίποτα περισσότερο άπ1 αύτό τό ούκάζιο, θεμελιώδη 
νόμο τής νέας οίκονομικής κοινότητας: γιά Ισο χρόνο έργασίας, 
Ισος μισθός! 

01 παλιοί κομμουνιστές έργάτες τής Γαλλίας καί τού Βάιτλινγκ 
δίνανε, τουλάχιστον, καλύτερες αίτίες γιά νά δικαιολογήσουν τήν 
Ισότητα τών μισθών τους.3 ' 

Πώς λύνεται έκτοτε τό σημαντικότερο πρόβλημα τής μεγαλύτε-
ρης άμοιβής τής σύνθετης έργασίας; Στήν κοινωνία τών Ιδιωτών 
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παραγωγών, τά έξοδα τής άπόκτησης της Ικανότητας γιά ειδικευμέ-
νη έργασία τά άναλαμβάνουν Ιδιώτες ή ol οίκογένειές τους. Στούς 
Ιδιώτες, λοιπόν, γυρνά άρχικά ή μεγαλύτερη τιμή της ειδικευμένης 
έργατικής δύναμης: ό έπιτήδειος σκλάβος πουλιέται άκριθότερα, κι 
ό έπιτήδειος μισθωτός άμοΐβεται άκριβότερα.32 

Στήν κοινωνία πού θά είναι σοσιαλιστικά όργανωμένη, τά έξοδα 
θά τά άναλαμθάνει ή κοινωνία. Σ' αύτήν, λοιπόν θά άνήκουν ol καρ-
ποί, άπό τήν στιγμή πού θά παράγονται ol μεγαλύτερες άξιες τής 
σύνθετης έργασίας. Ό ίδιος ό έργάτης δέν έχει συμπληρωματικό 
δικαίωμα. Καί, μέ τήν ευκαιρία, ή ήθική τής Ιστορίας αύτής παραμέ-
νει πώς τό δικαίωμα τού έργάτη στό «συνολικό προϊόν τής έργα-
σίας», όποια κι άν είναι ή πέρασή του δέν είναι δίχως έμπόδια.... 

Παρατηρήσαμε προηγουμένως πώς σέ σχέση μέ τό προτσές 
άξιοποίησης, είναι έντελώς άδιάφορο άν ή Ιδιοποιούμενη άπό τόν 
καπιταλιστή έργασία είναι άπλή καί μέση έργασία ή σύνθετη έργα-
σία άνώτερου ειδικού βάρους.33 Ή έργασία πού θεωρείται σάν άνώ-
τερη καί σύνθετη έργασία, σέ σχέση μέ τήν μέση κοινωνική έργα-
σία, είναι ή έκφραση μιάς έργατικής δύναμης, τής όποιας τό κόστος 
γιά νά άποκτηθεϊ είναι ύψηλότερο καί πού έχει κατά συνέπεια, άξία 
άνώτερη άπό έκείνη τής άπλής έργατικής δύναμης. "Αν ή άξία τής 
δύναμης αύτής είναι ύψηλότερη, έκφράζεται προφανώς, γιά ένα 
ϊδιο χρονικό διάστημα, σέ άξίες ύψηλότερες άναλογικά. 

Όποιος καί νά είναι ό βαθμός διαφοράς άνάμεσα στήν έργασία 
τού κλώστη καί τού τεχνίτη κοσμημάτων, τό μέρος τής έργασίας, 
στό όποιο ό τεχνίτης παράγει ύπεραξία γιά τό άφεντικά του, δέν 
διαφέρει σέ τίποτε ποιοτικά άπό τό μέρος τής έργασίας, στό όποϊο 
δέν κάνει τίποτα περισσότερο, άπό τού νά άντικαθιστά τήν άξία τού 
δικού του μισθού. Καί μετά. δπως καί πριν, ή ύπεραξία δέν προέρχε-
ται παρά άπό τήν έπέκταση τής διάρκειας τού προτσές τής έργα-
σίας, πού είναι ίδια είτε πρόκειται γιά τό προτσές παραγωγής νημά-
των, είτε πρόκειται γιά τό προτσές παραγωγής κοσμημάτων. 

Ή διάκριση άνάμεσα σέ σύνθετη καί άπλή έργασία στηρίζεται έν 
μέρει σέ καθαρές φαντασιώσεις, ή τουλάχιστον σέ διαφορές πού 
δέν έχουν, έδώ καί πολύ καιρό, καμιά πραγματική ύπόσταση καί 
έπιθιώνουν μόνο χάρη σέ παραδοσιακές συμβάσεις. Έν μέρει, πάλι, 
στηρίζεται στήν δίχως άμυνα θέση όρισμένων στρωμάτων τής έργα-
τικής τάξης, στά όποια έπιτρέπει λιγότερο άπό άλλα, νά άποσποϋν 
τήν άξία τής έργατικής του δύναμης. 

Oi τυχαίες περιστάσεις παίζουν έδώ ένα τόσο μεγάλο ρόλο, πού 
ol Ιδιοι τύποι έργασιών έχουν έντελώς διαφορετική μοίρα. Όταν, 
γιά παράδειγμα, ό φυσικός όργανισμός τής έργατικής τάξης μειώ-
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νεται ή έξαντλεϊται σχετικά, όπως αύτό συμβαίνει σέ όλες τίς χώρες 
άναπτυγμένης καπιταλιστικής παραγωγής, διαπιστώνεται στίς έρ-
γασίες πού άπαιτούν μονάχα δύναμη, μέ τό νά χρειάζονται περισσό-
τερη μυϊκή δύναμη, έκτιμούνται διαφορετικά καί άνεβαίνουν στήν 
κλίμακα, ένώ οί πιό έπιτηδευμένες δουλειές πέφτουν στό έπίπεδο 
τής άπλής έργασίας. "Ετσι, στήν Αγγλία ή έργασία ένός οικοδόμου 
έχει μιά πολύ καλύτερη θέση άπό έκείνη ένός δημιουργού. Από τήν 
άλλη, ή έργασία ένός δασοκόμου θεωρείται άπλή έργασία, έστω κι 
άν χρειάζεται πολύ περισσότερες σωματικές προσπάθειες καί έπι-
πλέον, άπαιτεϊ νά είσαι πολύ ύγιής. 

Έν πάσει περιπτώσει, δέν πρέπει νά φαντάζεται κανείς πώς ή 
λεγόμενη άνώτερη έργασία καταλαμβάνει μιά σημαντική θέση στήν 
έργασία ένός έθνους. Σύμφωνα μέ υπολογισμούς τού Λαίνγκ, ύπήρ-
χαν τό 1843 στήν Αγγλία, συμπεριλαμβανομένης τής Ούαλλίας, 
11.350.000 κάτοικοι καί ή ύπαρξή τους στηρίζονταν στήν άπλή έργα-
σία. 'Αναφέροντας ένα έκατομμύριο φτωχούς, άπατεώνες, έγκλη-
ματίες, πόρνες κ.λπ., άπό τά δεκαοχτώ έκατομμύρια πού άποτελού-
σαν τόν πληθυσμό τήν έποχή πού έγραφε όλα αύτά, μένουν 
4.650.000 γιά τήν μέση τάξη, συμπεριλαμβανομένων τών μικροεισο-
δηματιών, τών ύπαλλήλων, τών συγγραφέων, τών καλλιτεχνών, τών 
δασκάλων κ.λπ. Γιά νά βγάλει τά 4,65 αύτά έκατομμύρια, ύπολογίζει 
μέσα στό έργαζόμενο τμήμα τής μέσης τάξης, έκτός άπό τούς τρα-
πεζίτες, τούς χρηματιστές κ.λπ., καί τούς πιό καλοπληρωμένους 
έργοστασιακούς έργάτες! Οί οικοδόμοι φιγουράρουν άνάμεσα 
στούς έργάτες πού ύψώνονται στήν δεύτερη δύναμη. Τού άπομέ-
νουν λοιπόν, 11300.000, πού προαναφέρθηκαν καί πού άποκτούν 
τήν έπιθίωσή τους μέ τήν άπλή έργασία. (βλ. Σ.Λαίνγκ, Νάσιοναλ 
Ντιστρές κ.λπ., Λονδίνο 1844, σελ. 51 καί συνέχεια). 

«Ή μεγάλη τάξη πού δέν έχει νά δώσει γιά τήν άποκατάσταση 
τής τροφής της παρά συνηθισμένη έργασία, συγκροτεί τήν μεγά-
λη μάζα του λαού» 

(βλ. Τζαίημς Μίλλ, στήν Βρετανική 'Εγκυκλοπαίδεια, 1831, 
σελ. 8). 

ΟΙ Συνέπειες της ΕΙσαγωγής 
τών Μηχανών πάνω στούς Μισθούς34 

Η άξία τής έργατικής δύναμης καθοριζόταν35 άπό τά έξοδα συν-
τήρησης τοϋ έργάτη καί τής οίκογένειάς του. Ρίχνοντας τήν οίκογέ-
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νεια στήν άγορά, μοιράζοντας, δηλαδή, σέ πολλές δυνάμεις τήν 
άξία τής μιάς, ή μηχανή τήν ύποτιμά. Είναι δυνατόν οί τέσσερις 
δυνάμεις, γιά παράδειγμα, πού πουλά σήμερα μιά οίκογένεια, νά τής 
άποδίδουν περισσότερα άπ' όσα παλιότερα ή δύναμη τού άρχηγού 
της μόνο. Μά, όμως, τέσσερις έργάσιμες ήμέρες άντικατέστησαν 
τήν μία, καί ή τιμή τους μειώθηκε, σέ άναλογία μέ τό πλεόνασμα 
ύπερεργασίας τών τεσσάρων, σέ σχέση μέ τήν ύπερεργασία τοϋ 
ένός. 

Πρέπει, τώρα, τέσσερα πρόσωπα, νά προσφέρουν, όχι μόνο έρ-
γασία, στό κεφάλαιο, άλλά, άκόμα κι έξτρα έργασία έτσι ώστε νά 
μπορεί νά ζήσει μιά μόνο οικογένεια. 

"Ετσι άκριθώς, ή μηχανή, αύξάνοντας τήν έκμεταλλευόμενη 
άνθρώπινη ϋλη, άνεβάζει, ταυτόχρονα, τόν βαθμό έκμετάλλευσης. 

Καθορισμός τοϋ Μισθού 
στόν 'Αναπτυγμένο Καπιταλισμό 

Κ αθένα άπό τά παραγόμενα έμπορεύματα δέν είναι μόνο ένα 
ύλικό κομμάτι τής συνολικής παραγωγής τοϋ κεφαλαίου άπό ένα 
μέρος τοϋ παραγομένου ποσού.38 Δέν πρόκειται πλέον γιά ένα 
Ιδιαίτερο καί άπλό έμπόρευμα, γιά ένα προϊόν πού ύπάρχει, αύτό 
μονάχο του, μπροστά μας. Τό προτσές δέν έχει πιά γιά άποτέλεσμα 
άπλά Ιδιαίτερα έμπορεύματα, άλλά μιά μάζα έμπορευμάτων μέσα 
στήν όποία άναπαράγονται ή άξία τού κυκλοφορημένου κεφαλαίου 
+ ή ύπεραξία (Ιδιοποιημένη ύπερεργασία) πού περιέχει τό καθένα 
τους καί ή άξία τοϋ κεφαλαίου μαζί μέ κείνη τής παραγμένης ύπερα-
ξίας. 

Ή έργασία πού χρειάστηκε γιά καθένα άπό τά έμπορεύματα χωρι-
στά δέν μπορεί νά καθοριστεί, παρά μόνο σάν υπολογισμός τού μέ-
σου όρου, μέ δυό λόγια, μέ μιάν Ιδεατή έκτίμηση. Υπολογίζουμε, 
κατ' άρχήν, τό τμήμα τού σταθερού κεφαλαίου πού δέν μπαίνει 
στήν άξία τοϋ συνολικού προϊόντος, παρά στόν βαθμό πού έχει φθα-
ρεί, κατόπιν τίς συλλογικά καταναλωμένες προϋποθέσεις τής παρα-
γωγής, τέλος, τήν άμεσα κοινωνική καί μέση έργασία ένός πλήθους 
έργατών, πού συνεργάζονται στήν παραγωγή. Μέ δυό λόγια, πρόκει-
ται γιά μιά έργασία, πού τήν άξία της. τήν ύπολογίζουμε μέ μέσους 
όρους, άφού δέν μπορούμε νά ύπολογίσουμε τήν έργασία πού ξο-
δεύτηκε γιά κάθε έμπόρευμα χωριστά. Τήν έκτιμοϋμε, λοιπόν, ίδεα-

65 



τά, σάν μέρος της συνολικής άξίας. Καί μέσα στόν καθορισμό τής 
τιμής τοϋ έμπορεύματος, δέν είναι παρά ένα ιδεατά μέρος τοϋ συν-
ολικού προϊόντος, μέ τό όποιο άναπαράγεται τό κεφάλαιο. 

Εξ άλλου, στήν θεωρία, όπως καί στήν πρακτική, ξεκινάμε άπό 
τήν άξία τής έργατικής δύναμης σάν δεδομένο μέγεθος. Γιά παρά-
δειγμα, άν ένας άνθρωπος μέ περιουσία θέλει νά μετατρέψει τό 
χρήμα του σέ κεφάλαιο — άς πούμε, σέ κεφάλαιο έκμετάλλευσης 
ένός έργοστασίου βαμβακερών — θά πληροφορηθεί πρώτα γιά τό 
μέσο έπίπεδο τών μισθών τής περιοχής, δπου έχει σκοπό νά έγκατα-
στήσει τό έργοστάσιο. Ξέρει πώς ό μισθός — καθώς καί ή τιμή τού 
βαμβακερού — άποκλίνει διαρκώς άπό τόν μέσο δρο, άλλά πώς αύ-
τές οί αύξομειώσεις καταλήγουν τελικά στήν έξίσωσή τους. Παίρνει 
λοιπόν, στό έργοστάσιο πού σκέφτεται νά φτιάξει, τόν μισθό, σάν 
ένα μέγεθος δεδομένης άξΙας.37 

"Οσο άνατττύσσεται ή μεγάλη βιομηχανία, ή δημιουργία πλούτου 
έξαρτάται δλο καί λιγώτερο άπό τόν χρόνο έργασίας καί τήν ποσό-
τητα τής χρησιμοποιημένης έργασίας, καί δλο καί περισσότερο άπό 
τήν Ισχύ τών μηχανικών παραγόντων, πού τίθενται έν κινήσει κατά 
τήν διάρκεια τής έργασίας.3' Ή τεράστια άποτελεσματικότητα τών 
παραγόντων αύτών είναι, μέ τήν σειρά της, χωρίς καμμιά σχέση μέ 
τόν χρόνο άμεσης έργασίας, πού κοστίζει ή παραγωγή τους. Έξαρ-
τάται πολύ περισσότερο άπό τό γενικό έπίπεδο τής έπιστήμης καί 
τής προόδου τής τεχνολογίας, ή τής έφαρμογής τής έπιστήμης αύ-
τής στήν παραγωγή. (Ή άνάπτυξη τών έπιστημών — μεταξύ τών 
όποίων έκείνη τής φύσης καθώς καί δλες οί άλλες — είναι, σίγουρα, 
συνάρτηση τής άνάπτυξης τής ύλικής παραγωγής). 

Ό πραγματικός πλούτος άναπτύσσεται τώρα, άπό τή μιά μεριά, 
χάρη στήν τεράστια δυσαναλογία άνάμεσα στόν χρησιμοποιημένο 
χρόνο έργασίας καί τό προϊόν του καί, άπό τήν άλλη μεριά, χάρη 
στήν ποιοτική δυσαναλογία άνάμεσα στήν έργασία, άναγμένη σέ 
καθαρή άφαίρεση, καί τήν Ισχύ τοϋ παραγωγικού προτσές πού έπι-
θλέπει: αύτό άκριβώς μάς άποκαλύπτει ή μεγάλη βιομηχανία. 

Ή έργασία δέν παρουσιάζεται πιά τόσο σάν συστατικό κομμάτι 
τοϋ παραγωγικού προτσές. Ό άνθρωπος συμπεριφέρεται πολύ 
περισσότερο σάν έπιτηρητής καί ρυθμιστής τού παραγωγικού προ-
τσές.... 

Μέ τήν άνατροπή αύτή, ούτε ό χρησιμοποιημένος χρόνος έργα-
σίας, οϋτε ή πραγματοποιημένη άπό τόν άνθρωπο άμεση έργασία, 
έμφανίζονται σάν ή κύρια βάση τής παραγωγής τοϋ πλούτου: κύρια 
βάση είναι ή οικειοποίηση τής γενικής παραγωγικής του δύναμης, ή 
φυσική του έξυπνάδα καί ή δυνατότητα νά κυριαρχεί πάνω της, άπό 
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τήν στιγμή πού συγκροτήθηκε σέ κοινωνικό σώμα. Μέ μιά λέξη, ή 
άνάπτυξη τοϋ κοινωνικού άτόμου έκπροσωπεϊ τήν θεμελιώδη βάση 
τής παραγωγής καί τού πλούτου. 

Ή κλοπή τοϋ χρόνου έργασίας τών άλλων, πάνω στήν όποία στη-
ρίζεται ό σημερινός πλούτος, έμφανίζεται σάν μιά άθλια βάση, σέ 
σχέση μέ τή νέα βάση, πού δημιουργήθηκε καί άναπτύχθηκε άπό 
τήν ίδια τήν μεγάλη βιομηχανία. 

Άπό τήν στιγμή πού ή έργασία, μέ τήν άμεση μορφή της, έπαψε 
νά είναι ή κύρια πηγή τοϋ πλούτου, ό χρόνος έργασίας παύει — καί 
πρέπει νά πάψει — νά είναι τό μέτρο του, καί ή άνταλλακτική άξία 
παύει, λοιπόν, έπίσης νά είναι τό μέτρο τής άξίας χρήσης. Ή ύπερ-
εργασία τών μεγάλων μαζών έπαψε νά είναι ή προϋπόθεση τής άνά-' 
πτύξης τοϋ γενικού πλούτου, άκριθώς δπως ή μή - έργασία όρισμέ-
νων έπαψε νά είναι ή προϋπόθεση τής έξέλιξης τών γενικών δυνά-
μεων τοϋ άνθρώπινου μυαλού. Ή παραγωγή πού στηριζόταν πάνω 
στήν άνταλλακτική άξία συντρίβεται άπ' αύτό τό γεγονός, καί τό 
προτσές τής άμεσης ύλικής παραγωγής βλέπει τόν έαυτό του ξεγυ-
μνωμένο άπό τήν φτωχιά, άθλια καί άνταγωνιστική μορφή του. 

Τό κεφάλαιο είναι άντίφαση σέ προτσές... Άπό τήν μιά μεριά 
κινητοποιεί όλες τίς δυνάμεις τής έπιστήμης καί τής φύσης, καθώς 
καί έκεινες τής κοινωνικής συνεργασίας καί κυκλοφορίας, γιά νά 
κάνει τήν δημιουργία τού πλούτου άνεξάρτητη (σχετικά) άπό τόν 
χρησιμοποιημένο, γι" αύτήν, χρόνο έργασίας. Άπό τήν άλλη μεριά, 
διατείνεται πώς μετρά τίς γιγαντιαίες κοινωνικές δυνάμεις πού δη-
μιουργούνται έτσι, μέ τήν διαβάθμιση τού χρόνου έργασίας, καί πώς 
τίς περικλείει σέ στενά δρια άναγκαία γιά τήν διατήρηση τής ήδη 
παραγμένης άξίας, σάν άξίας. 

Ή σύγχυση άνάμεσα στό κέρδος τής έπιχείρησης καί τόν μισθό 
τών έπιτηρητών καί τής διοίκησης γεννήθηκε άπό τήν Τδια τήν πηγή 
τής άντιφατικής μορφής πού παίρνει τό πλεόνασμα τοϋ κέρδους, σέ 
σχέση μέ τόν τόκο.3· Ή σύγχυση αύτή όξύνθηκε άκόμα περισσότε-
ρο μέ τήν άπολογητική προσπάθεια νά παρουσιαστεί τό κέρδος σάν 
μισθός τής έργασίας πού έκανε ό καπιταλιστής, καί δχι σάν ύπερα-
ξία, προερχομένη άπό τήν μή πληρωμένη έργασία. 

01 σοσιαλιστές άπάντησαν ζητώντας νά γίνει τό κέρδος έκείνο 
πού υποστηρίζεται πώς είναι, θεωρητικά, δηλαδή ένας άπλός διοι-
κητικός μισθός. Ή άπαίτηση αύτή κλόνισε τόσο περισσότερο τούς 
άπολογητές τοϋ καπιταλιστικού συστήματος, δσο, άπό τή μιά μεριά, 
ό μισθός τής διοίκησης — σάν έντελώς διαφορετικός μισθός — 
πλησιάζει διαρκώς τήν τρέχουσα τιμή τής άγοράς καί τά τρέχοντα 
έπίπεδα, έξ αίτιας τοϋ σχηματισμού μιάς πολυπληθούς τάξης βιομη-
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χανικών καί έμπορικών μάνατζερς,40 καί όσο άπό τήν άλλη μεριά, ό 
μισθός αύτός — όπως καί έκεϊνος κάθε ειδικευμένης έργασίας — 
μειώνεται διαρκώς έξ αίτιας τής γενικής προόδου, πού κατεβάζει τό 
κόστος σχηματισμού τής ειδικευμένης έργατικής δύναμης,4' 

Ή άνάπτυξη τών έργατικών κοοπερατίθων καθώς καί τών μετοχι-
κών έπιχειρήσεων έξαφάνισε τήν τελευταία πρόφαση γιά τήν ταύτι-
ση τού κέρδους τής έπιχείρησης μέ τόν μισθό της διοίκησης, καί 
έτσι τό κέρδος φανερώθηκε στήν πρακτική άκριβώς όπως ήταν, 
άναμφισβήτητα, στήν θεωρία: άπλή ύπεραξία, άξία γιά τήν όποία 
δέν πληρώνεται κανένα Ισοδύναμο, έργασία δωρεάν άντικειμενο-
ποιημένη. Μέ δυό λόγια, ό καπιταλισμός έκμεταλλεύεται πραγματι-
κά τήν έργασία, καί ό καρπός τής έκμετάλλευσής του — άν δου-
λεύει μέ δανεισμένο κεφάλαιο — διαιρείται σέ τόκο καί σέ κέρδος 
τής έπιχείρησης, δηλαδή στό κομμάτι έκεϊνο τοϋ κέρδους πού 
πλεονάζει τοϋ τόκου. 

Πάνω στήν βάση τής καπιταλιστικής παραγωγής, στίς μετοχικές 
έταιρεϊες, άναπτύσσεται ένα νέο είδος λωποδυσίας μέ τόν μισθό 
τής διοίκησης: πλάι καί πάνω άπό τόν πραγματικό διοικητή έμφανί-
ζεται ένα πλήθος συμβουλίων διαχείρησης καί διεύθυνσης, γιά τά 
όποια ή διοίκηση καί ή διαχείρηση γίνονταν άπλές προφάσεις, γιά 
νά μαδάνε τούς μετόχους καί νά πλουταίνουν ol ίδιοι. Βρίσκουμε 
λεπτομέρειες πάνω σ' αύτό τό θέμα στό 

«Ή Πόλη ή ή φυσιολογία τών έπιχειρήσεων τού Λονδίνου: μέ 
σκίτσα πάνω στήν Αλλαγή καί τά Καφενεία·> 

Λονδίνο 1845: 

" Τό άκόλουθο παράδειγμα δείχνει τί μπορούν νά κερδίσουν οί 
τραπεζίτες καί οί έπιχειρηματίες, συμμετέχοντας στήν διοίκηση 
όχτώ ή έννέα διαφορετικών έταιρειών: ό Ιδιωτικός Ισολογισμός 
τού κυρίου Τίμοθυ Αβραάμ Κούρτις, πού κατετέθη στό δικαστή-
ριο τών χρεωκοποιών, άποκαλύπτει ένα έτήσιο εΙσόδημα 800 ως 
900 λιρών, σάν άμοιβή γιά διοικητικές έργασίες. Ό κύριος Κούρ-
τις ήταν διευθυντής τής Τράπεζας τής 'Αγγλίας καί τής Εται-
ρείας τών Ανατολικών Ινδιών, καί κάθε μετοχική έταιρεία ήταν 
πανευτυχής νά τόν έχει γίά διευθυντή της-, 

(σελ 81-82). 

Ή άμοιβή τών διευθυντών αύτών είναι, γιά κάθε έθδομαδιαία 
συνεδρίαση, τουλάχιστον μιά γκινέα. 

Οί συζητήσεις πού γίνονται στό δικαστήριο τών πτωχεύσεων 
άποδεικνύουν πώς ό μισθός τής διεύθυνσης είναι γενικά, άντιστρό-
φως άνάλογος τής πραγματικής δραστηριότητάς των, κατ' όνομα, 
διευθυντών. 
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Όταν πρόκειται γιά «μή υλικές» παραγωγές, ή άναγκαΐα ποσότη-
τα έργασίας γιά ν' άποκτηθεϊ κάποιο άποτέλεσμα είναι τόσο είκαστι-
κή δσο καί τό Ιδιο τό άποτέλεσμα. Είκοσι παπάδες μαζί θά «παρά-
γουν» μιά αίρεση, έκεϊ πού θά άποτύχει ό ένας. "Εξη γιατροί μαζί 
Ισως θά βροϋν τήν θεραπεία πού δέν βρίσκει ό ένας. Μιά συνεργα-
σία δικαστών θά φανεί πιό δίκαιη άπ1 δτι ένας. μόνο, άνώτερος δικα-
στής. Ή μάζα τών άναγκαίων στρατιωτών πού θά διατηρήσουν τήν 
τάξη, τών υπαλλήλων «γιά νά διοικήσουν καλά» κ.λπ., όλα αύτά εί-
ναι προβληματικά. Ό άριθμός τους όρίζεται μέ συζητήσεις πού 
μοιάζουν μέ τίς συζητήσεις τής άγγλικής βουλής, έστω καί άν είναι 
πολύ καλά γνωστό, στήν 'Αγγλία, πόση έργασία νηματουργών χρειά-
ζεται γιά τήν παραγωγή 1000 λιβρών νήματος. 

Ή άξιοσημείωτη μάζα τών λεγομένων «άνώτερων», έργαζομένων 
— όπως οί ύπάλληλοι, οί στρατιωτικοί, οί βιρτουόζοι, οί γιατροί, οί 
παπάδες, οί δικαστές, οί δικηγόροι κ.λπ.— άποτελεΐται άπό άνθρώ-
πους πού, στήν πλειοψηφία τους, δέν είναι παραγωγικοί, άλλά ριζι-
κά καταστροφικοί.42 Ξέρει, παρ' όλα αύτά, νά οικειοποιείται ένα 
μεγάλο μέρος τοϋ ύλικοϋ πλούτου, είτε πουλώντας «άϋλα» έμπο-
ρεύματα, είτε έπιβάλλοντάς τα μέ τή βία. 01 άνθρωποι αύτοί δέν 
κολακεύτηκαν καθόλου βλέποντας τόν έαυτό τους, άπό οικονομι-
κής πλευράς, στήν Ιδια τάξη μέ τούς ύπηρέτες καί τούς παλκιά-
τσους, ούτε βλέποντας νά τούς θεωρούν σάν καταναλωτές πού 
ζοϋν μέ παρασατικό τρόπο σέ βάρος τών καθαυτό λεγομένων παρα-
γωγών. Ή άποκάλυψη αύτή ήταν τόσο πιό σημαντική, όσο έθιγε τίς 
λειτουργίες πού, αύτές άκριβώς, περιβάλλονταν παλιότερα άπό μιά 
ύπερφυσική έκτίμηση. Ή πολιτική οικονομία, στήν κλασική της 
περίοδο, — καθώς καί ή άστική τάξη στό άπόγειό της — άντιμετωπί-
ζει πολύ αύστηρά καί κριτικά τήν κρατική μηχανή κ.λπ. Αργότερα 
μαθαίνει, μέ τήν πείρα, πώς ή άναγκαιότητα όλων αύτών τών μή -
παραγωγικών τάξεων πηγάζει, κι αύτή, άπό τήν ύπαρξη τής καθε-
στηκυίας τάξεως.... 

Ή άστική κοινωνία άναπαράγει, στήν καθαρή μορφή της, όλα όσα 
είχε πολεμήσει μέ τήν φεουδαρχική ή τήν άπολυταρχική μορφή της. 
"Εκτοτε, άποτελεΐ προσπάθεια τών συκοφαντών αύτής τής κοινω-
νίας, κυρίως τών άνωτέρων στρωμάτων της, νά άποκαταστήσουν 
θεωρητικά τό καθαρά παρασιτικό κομμάτι τών «μή - παραγωγικών 
αύτών έργαζομένων», δηλαδή νά υποστηρίξουν τίς ύπερβολικές 
άπαιτήσεις τοϋ κομματιού αύτοϋ, πού δέν μπορούσαν πιά νά τό στε-
ρηθούν. 
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Άπλή 'Εργασία 
καί Επαγγελματική Εκπαίδευση 

Μ ιά άλλη μεταρρύθμιση τών άστών είναι ή έκπαίδευση, καί 
Ιδιαίτερα, ή έπαγγελματική έκπαίδευση. 

Δέν σημειώνουμε, μόνο, πώς είναι παράλογη καί άντίθετη μέ τό 
γεγονός πώς ή σύγχρονη βιομηχανία άντικαθιστά διαρκώς τήν σύν-
θετη έργασία μέ τήν άπλή έργασία, γιά τήν όποία δέν χρειάζεται 
καμιά έπαγγελματική έκπαίδευση, καί πώς βάζει δλο καί περισσότε-
ρα παιδιά, πίσω άπό τίς μηχανές, άπό τόν έβδομο κιόλας χρόνο της 
ήλικίας τους, κάνοντάς τα μιά πηγή κερδών, τόσο γιά τήν άστική 
τάξη, δσο καί γιά τούς προλετάριους γονείς τους. Τό σύστημα τών 
έργοστασίων όδηγεΐ στήν άποτυχία τής σχολικής νομοθεσίας, όπως 
άποδείχτηκε στήν Πρωσσία. 

Επιπλέον, ή πνευματική καλλιέργεια, άν ό έργάτης τήν κατείχε, 
δέν θά είχε άμεση έπίδραση πάνω στόν μισθό του. Ή μόρφωση, 
γενικά, έξαρτάται άπό τίς συνθήκες ζωής καί ή άστική τάξη άντιλαμ-
βάνεται σάν ήθική έκπαίδευση, τήν άποδοχή τών άστικών άρχών 
της, καί τέλος, ή άστική τάξη δέν έχει ούτε τά μέσα, ούτε τήν έπιθυ-
μία νά προσφέρει στόν λαό μιά πραγματική έκπαίδευση. 

θ ά περιοριστούμε, λοιπόν, στήν καθαρά οίκονομική άντιμετώπι-
ση τού θέματος. 

Ή πραγματική σημασία τής έκπαίδευσης γιά τούς φιλάνθρωπους 
οικονομολόγους, είναι ή έκπαίδευση κάθε έργάτη στόν μεγαλύτερο 
δυνατό άριθμό βιομηχανικών δραστηριοτήτων, έτσι ώστε, άν παρα-
μεριστεί άπό ένα κλάδο, μέ τήν χρήση μιάς νέας μηχανής ή μέ 
μιά μεταβολή στήν διαίρεση τής έργασίας, νά μπορεί νά βρεϊ, τό 
εύκολότερο δυνατό, άλλού δουλειά. 

"Ας δεχτούμε πώς είναι δυνατόν. Ή συνέπεια θά ήταν πώς, άν τό 
έργατικό χέρι πλεόναζε σέ ένα κλάδο τής βιομηχανίας, τό πλεόνα-
σμα αύτό θά έρρεε άμέσως πρός άλλους κλάδους τής βιομηχανίας, 
καθώς έπίσης, ή μείωση τού μισθού σέ ένα κλάδο, θά είχε γιά συνέ-
πεια, άκόμα πιό σίγουρα άπό πρίν, τήν μείωση τοϋ μισθού σέ δλους 
τούς κλάδους. 

'Εκτός άπ' αύτό, ή σύγχρονη βιομηχανία — κάνοντας παντού τήν 
έργασία πιό άπλή, δηλαδή πιό εύκολη νά μαθευτεί—πετυχαίνει, μιά 
αύξηση μισθών σέ ένα κλάδο τής βιομηχανίας νά προκαλεί, άμέσως, 
συρροή έργαζομένων σ' αύτό τόν κλάδο, έτσι ώστε ή πτώση τών 
μισθών νά γίνει, μέ περισσότερο ή λιγότερο άμεσο τρόπο, γενικά. 

Δέν μπορούμε, φυσικά, νά άσχοληθοϋμε έδώ μέ δλες τίς έπιπο-
λαιότητες τών Ιδιων τών άστών. 
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Ή Γενική Εκπαίδευση 
στή Σύγχρονη Κοινωνία44 

/ 

πολίτης Μάρξ λέει πώς αύτό τό ζήτημα είναι συνδεδεμένο, μέ 
μιά είδική δυσκολία. Από τήν μιά πλευρά, χρειάζεται μιά άλλαγή 
τών κοινωνικών συνθηκών γιά τήν δημιουργία ένός νέου έκπαιδευ-
τικοϋ συστήματος. Άπό τήν άλλη πλευρά, χρειάζεται ένα νέο έκπαι-

δευτικό σύστημα γιά νά μπορέσουν ν' άλλάξουν οί κοινωνικές συν-
θήκες. Κατά συνέπεια, πρέπει νά ξεκινήσουμε άπό την σημερινή 
κατάσταση. 

Τά Συνέδρια τής Διεθνούς Ένωσης Έργατών έχουν θέσει τό 
έρώτημα, άν ή έκπαίδευση θά πρεπε νά ήταν κρατική ή Ιδιωτική. 
Λέγοντας κρατική έκπαίδευση, έννοούμε έκείνη πού πραγματο-
ποιείται κάτω άπό τόν έλεγχο τού κράτους. Έν τούτοις, ή έπέμβαση 
τοϋ κράτους δέν είναι άπόλυτα άπαραίτητη. Στήν Μασαχουσέτη, 
κάθε δήμος είναι ϋποχρεωμένος νά έξασφαλίσει τήν στοιχειώδη 
έκπαίδευση σέ δλα τά παιδιά! Στίς πόλεις άνω τών 5.000 κατοίκων 
πρέπει νά ύπάρχουν μέσες σχολές, γιά τήν πολυτεχνική μόρφωση. 
Στίς μεγαλύτερες πόλεις, άνώτερες σχολές. Τό κράτος συνεισφέ-
ρει στήν χρηματοδότησή τους, άλλά μέ μέτρο. Στήν Μασαχουσέτη, 
τό 1/8 τών τοπικών φόρων δίνεται γιά τήν έκπαίδευση. Στήν Νέα 
'Υόρκη τό 1/5. ΟΙ σχολικές έπιτροπές πού διαχειρίζονται τά έκπαι-
δευτικά Ιδρύματα είναι τοπικές όργανώσεις. Διορίζουν τούς δασκά-
λους καί διαλέγουν τά σχολικά βιβλία. Ή άδυναμία τού άμερικανι-
κοϋ συστήματος βρίσκεται στόν χαρακτηριστικά πολύ τοπικό χαρα-
κτήρα της, δηλαδή στήν πολύ στενή σύνδεσή του μέ τήν πολιτιστική 
άνάπτυξη κάθε περιοχής. Άπ' δπου προκύπτει ή άνάγκη διεκδίκη-
σης ένός κεντρικού έλέγχου. Ή φορολογία γιά τήν λειτουργία τών 
σχολείων είναι ύποχρεωτική, άλλά δέν είναι ύποχρεωμένα καί τά 
παιδιά νά πάνε στό σχολείο. Μιά καί ή Ιδιοκτησία έχει έπιθληθεϊ, ή 
άνθρωποι πού πληρώνουν αύτούς τούς φόρους εύχονται νά χρησι-
μοποιηθεί τό χρήμα έπωφελώς. 

Ή έκπαίδευση μπορεί νά είναι κρατική, δίχως νά βρίσκεται κάτω 
άπό τόν έλεγχο τής κυβέρνησης. Ή κυβέρνηση θά μπορούσε νά 
διορίσει έπιθεωρητές, πού τό καθήκον τους θά ήταν νά έπιβλέπουν 
άν γίνεται σεβαστός ό νόμος, δίχως νά 'χουν τό δικαίωμα νά άναμιχ-
θοϋν άμεσα στήν έκπαίδευση. Κάτι άνάλογο μέ τούς έπιθεωρητές 
τών έργοστασίων, πού έπιβλέπουν τήν έφαρμογή τών νόμων στό 
έργοστάσιο. 
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Τό Συνέδριο πρέπει νά άποφασίσει. δίχως τόν παραμικρό δισταγ-
μό, πώς ή έκπαίδευση πρέπει νά είναι ύποχρεωτική. Όσον άφορά 
στό γεγονός πώς τά παιδιά δέν θά έπρεπε νά ύποχρεώνονται νά 
δουλέψουν, έκεϊνο πού είναι σίγουρο, είναι πώς κάτι τέτοιο δέν θά 
είχε γιά συνέπεια τήν μείωση τών μισθών, κι όλος ό κόσμος θά βο-
λευόταν. 

Οί προυντονικοί ύποστηρίζουν πώς ή δωρεάν έκπαίδευση είναι 
μιά άνοησία, μιά καί τό κράτος πρέπει νά πληρώσει. Είναι φανερό 
πώς ό ένας είτε ό άλλος πρέπει νά πληρώσουν, μά αύτό δέν σημαί-
νει πώς πρέπει νά τό κάνουν έκεϊνοι πού έχουν τήν μικρότερη δυνα-
τότητα γι' αύτό. Ή άνώτερη έκπαίδευση δέν πρέπει νά είναι δω-
ρεάν. 

Όσον άφορά τό πρωσσικό έκπαιδευτικό σύστημα, γιά τό όποιο 
μιλάνε τόσο, ό όμιλητής παρατηρεί, τελειώνοντας πώς τό σύστημα 
αύτό έχει μόνο ένα σκοπό: νά φτιάξει καλούς στρατιώτες. 

II 

πολίτης Μάρξ λέει πώς όλοι συμφωνούν σέ μερικά καθορισμέ-
να σημεία. 

Ή συζήτηση άρχισε όταν προτάθηκε ή έπικύρωση τού Συ-
νεδρίου της Γενεύης, πού ζητά τήν ένοποίηση τής πνευματικής έκ-
παίδευσης μέ τήν φυσική έργασία, τών γυμνασιακών άσκήσεων μέ 
τήν πολυτεχνική μόρφωση. Κανείς δέν είχε άντίρρηση σ' αύτή τήν 
πρόταση. 

Ή πολυτεχνική μόρφωση, πού ύποστηρίχτηκε άπό προλετάριους 
συγγραφείς, πρέπει νά άντισταθμίσει τά άδιέξοδα πού προκύπτουν 
άπό τήν διαίρεση τής έργασίας, πού έμποδίζει τούς μαθητευόμε-
νους νά άποκτήσουν μιά βαθιά γνώση τού έπαγγέλματός τους. Στό 
σημείο αύτό, άφετηρία ήταν πάντα έκεϊνο πού έννοεϊ ή άστική τάξη 
σάν πολυτεχνική μόρφωση, καί αύτό προκάλεσε λανθασμένες έκτι-
μήσεις. Καθ' όσον άφορά τήν πρόταση τής κ. Λώου,4· σχετικά μέ τόν 
προϋπολογισμό τής έκκλησίας, θά ήταν καλό, άπό πολιτικής πλευ-
ράς, νά δεχτεί τό Συνέδριο τήν θέση αύτή, πού στρέφεται ένάντια 
στήν 'Εκκλησία. 

Ή πρόταση τού κ. Μάϊλνερ δέν προσφέρεται γιά μιά συζήτηση 
πάνω στό σχολικό ζήτημα.47 Μές στόν καθημερινό άγώνα γιά τήν 
ζωή- θά πρέπει ν' άποκτήσουν ol νέοι, τήν έκπαίδευση πού τούς 
χρειάζεται, άπό τήν μεριά τών ώριμων. Ό όμιλητής δέν δέχεται τόν 
Βάρεν σάν λόγο του Εύαγγελίου. Στό μεταξύ, πρόκειται γιά ένα 
ζήτημα πού δύσκολα θά κερδίσει τήν όμοφωνία. Πρέπει νά προστε-
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θεϊ πώς μιά τέτοια έκπαίδευση δέν μπορεί νά μεταδοθεί άπό τό 
σχολείο. Αφορά πολύ περισσότερο τούς ώριμους. 

Στά σχολεία στοιχειώδους έκπαίδευσης καί άκόμα περισσότερο 
στίς άνώτερες σχολές, δέν πρέπει νά έπιτραπούν μαθήματα πού νά 
έπιδέχονται μιά κομματική ή ταξική άντίληψη. Στά σχολεία πρέπει 
νά διδάσκονται μόνο μαθήματα σάν τήν γραμματική, τίς φυσικές 
έπιστήμες. Οί κανόνες τής γραμματικής δέν άλλάζουν, είτε πρόκει-
ται γιά ένα συντηρητικό κληρικό είτε γιά έλεύθερο στοχαστή, σάν 
δάσκαλο. Μαθήματα πού δέχονται μιά ποικιλία συμπερασμάτων, 
δέν πρέπει νά διδάσκονται στά σχολεία. Οί ώριμοι μπορούν ν' άσχο-
ληθοϋν μ' αύτά, μέ τήν καθοδήγηση μιάς έκπαιδεύτριας, δπως ή κ. 
Αώου, πού κάνει διαλέξεις πάνω στήν θρησκεία.48 

'Οδηγίες γιά τούς Εκπροσώπους 
τού Προσωρινού Κεντρικού Συμβουλίου 

σέ Σχέση μέ Διάφορα Ζητήματα49 

1. Οργάνωση τής Διεθνούς Ένωσης 

Σ τ ό σύνολό του, τό Προσωρινό Κεντρικό Συμβούλιο προτείνει όρ· 
γανωτικό σχέδιο πού προβλέπεται άπό τό προσωρινό καταστατικό. 
Μιά πείρα δύο χρόνων άπέδειξε πώς είναι σωστό καί πώς μπορεί νά 
έφαρμοστεί στίς δάφορες χώρες, δίχως νά διασπάσει τήν ένότητα 
δράσης.... 

2. Διεθνής συνδυασμός προσπαθειών, μέσω τής Ένωσης, γιά τήν 
πάλη τής έργασίας ένάντια στό κεφάλαιο. 

α) Από μιά γενική ότττική γωνία, τό ζήτημα αύτό καλύπτει όλη 
τήν δραστηριότητα τής Διεθνούς "Ενωσης, πού σκοπός της είναι νά 
ένοποιήσει καί νά γενικεύσει τίς άκόμα διάσπαρτες προσπάθειες, 
πού κάνει ή έργατική τάξη στίς διάφορες χώρες, γιά τήν χειραφέτη-
σή της. 

β) Μιά άπό τίς κύριες ένέργειες τής "Ενωσης, πού πραγματο-
ποιήθηκε μέ μεγάλη έπιτυχία σέ διάφορες περιπτώσεις, είναι νά 
άντιμετωπίσει τίς μηχανορραφίες τών καπιταλιστών, πού είναι πάν-
τα έτοιμοι, σέ περίπτωση άπεργίας ή λόκ-άουτ, νά χρησιμοποιήσουν 
έργάτες άπό μιά ξένη χώρα, σάν όργανα, ένάντια στούς έργάτες 
τής χώρας τους. "Ενας άπό τούς μεγάλους σκοπούς τής "Ενωσης 
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είναι νά ύποκινά στούς έργαζόμενους διαφόρων χωρών όχι μόνο τό 
συναίσθημα, άλλά καί τίς πράξεις συντροφικότητας καί συναδερφι-
κότητας, μέσα στίς τάξεις τού στρατού τής χειραφέτησης. 

γ) Προτείνουμε στό Συνέδριο ν' άποδεχτεϊ, σάν «μεγάλη διεθνή 
έπιδίωξης» μιά στατιστική τών συνθηκών τής έργατικής τάξης όλων 
τών χωρών, πού θά γίνει άπό τούς Ιδιους τούς έργάτες. Γιά νά ένερ-
γήσουμε μέ άποτελεσματικό τρόπο, πρέπει νά ξέρουμε τό θέμα πά-
νω στό όποιο θέλουμε νά δράσουμε. 01 έργάτες, παίρνοντας τήν 
πρωτοβουλία μιάς τόσο μεγάλης έπιδίωξης. θά δείξουν πώς είναι 
Ικανοί νά κρατήσουν τήν μοίρα τους στά χέρια τους. Γι' αύτό άκρι-
βώς, προτείνουμε: 

Παντού, όπου ύπάρχουν κλάδοι τής Ένωσής μας, ή έργασία θά 
πρέπει ν' άρχίσει άμέσως, καί τά συμπεράσματα θά πρέπει νά συγ-
κεντρωθούν πάνω στά άκόλουθα ειδικά σημεία:*0 

Τό Συνέδριο καλεί όλους τούς έργάτες τής Εύρώπης καί τής 
'Αμερικής νά συνεργαστούν γιά τή συγκέντρωση όλων τών στοι-
χείων τής στατιστικής αύτής πάνω στήν έργατική τάξη καί νά στεί-
λουν τίς άναφορές καί τά ντοκουμέντα στό Κεντρικό Συμβούλιο, 
πού θά τά συγκεντρώσει σέ μιά άναφορά, πού θά άκολουθεϊται άπό 
ένα παράρτημα, μέ τά στοιχεία. 

Ή άναφορά αύτή, καί τό παράρτημα θά είναι έτοιμα γιά τό έπόμε-
νο έτήσιο Συνέδριο. Αφού γίνουν άποδεκτά, θά δημοσιευθούν, μέ 
έξοδα τής Ένωσης. 

3. Περιορισμός τής έργάοιμης ήμέρας. 

Δηλώνουμε πώς ό νομικός περιορισμός τής έργάσιμης ήμέρας 
άποτελεϊ τήν άναγκαία προϋπόθεση, δίχως τήν όποια όλες ol άλλες 
προσπάθειες βελτίωσης καί χειραφέτησης θά άποτύχουν. 

Είναι άπαραίτητος γιά τήν άποκατάσταση τής ένεργητικότητας 
καί τής φυσικής ύγείας τών έργαζομένων τάξεων, πού άποτελούν 
τήν μεγάλη μάζα κάθε έθνους. Δέν είναι λιγότερο άπαραίτητη γιά 
νά τούς προσφέρει τήν δυνατότητα νά άναπτυχθοϋν πνευματικά, ν' 
άνοιχτοϋν στόν έξωτερικό κόσμο, καί νά άναπτύξουν πολιτική καί 
κοινωνική δραστηριότητα. 

Προτείνουμε σάν νομικό όριο τήν όκτάωρη έργασία. Μιά καί τό 
όριο αύτό ζητιέται, γενικά, άπό τούς έργάτες τών Ηνωμένων Πολι-
τειών τής 'Αμερικής, ή ψήφος τοϋ Συνεδρίου θά τό κάνει κοινό 
σύμβολο όλων τών διεκδικήσεων τών έργατικών τάξεων στόν κό-
σμο. 

Γιά ένημέρωση τών μελών τής "Ενωσης, στήν ήπειρωτική Εύρώ-
πη, πού ή πείρα τους πάνω στήν έργοστασιακή νομοθεσία είναι πιό 
πρόσφατη, άπό έκείνη τών άλλων έργατών, προσθέτουμε πώς κάθε 
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νόμος γιά τόν περιορισμό τής έργάσιμης ήμέρας θά άποτύχει κα( θά 
διασπαστεί άπό τούς καπιταλίστες, άν δέν φροντίσουμε νά καθορι-
στεί άκριβώς ή περίοδος τής ήμέρας πού θά περικλείει τίς όχτώ 
ώρες έργασίας. Ή διάρκεια τής περιόδου θά πρέπει νά καθορίζεται 
άπό τίς όχτώ ώρες. σάν έκεϊνες τών παύσεων γιά τά γεύματα. Γιά 
παράδειγμα, άν ol διάφορες διακοπές γιά τά γεύματα διαρκούν μιά 
ώρα, ή περίοδος αύτή θά πρέπει νά φτάνει τίς έννιά ώρες. δηλαδή 
άπό τίς 7 τό πρωί ώς τίς 4 τό άπόγευμα, ή άπό τίς 8 τό πρωί ώς τίς 5 
τό άπόγευμα κ.λπ.5' 

Ή νυχτερινή έργασία θά πρέπει νά έπιτρέπεται μόνο σέ ειδικές 
περιπτώσεις σέ συγκεκριμένα έπαγγέλματα ή βιομηχανίες, καθορι-
σμένα άπό τόν νόμο. Πρέπει νά προσπαθήσουμε γιά τήν κατάργηση 
κάθε νυχτερινής έργασίας. 

Ή παράγραφος αύτή δέν άφορά μόνο τούς ένήλικους τών δύο 
φύλων. Οί γυναίκες θά πρέπει νά έξαιροϋνται όπωσδήποτε άπό 
Οποιαδήποτε νυχτερινή έργασία, καί άπό κάθε έργασία πού θά έχει 
κακή έπίδραση πάνω στόν τόσο εύαίσθητο γυναικείο όργανισμό καί 
δπου τό κορμί τους θά έκτίθεται σέ δηλητήρια ή σέ άλλους φθορο-
ποιούς παράγοντες. Σάν ένήλικους έννοούμε όλους όσους έχουν 
συμπληρώσει τά δεκαοχτώ χρόνια. 

4. 'Εργασία τών έφήθων καί τών παιδιών καί τών δύο φύλων. 

'Αντιμετωπίζουμε τήν προσπάθεια τής σύγχρονης βιομηχανίας 
νά βάλει τά παιδιά καί τούς έφήθους, καί τών δύο φύλων, νά δουλέ-
ψουν γιά τό σπουδαίο έργο τής κοινωνικής παραγωγής, σάν μιά 
δίκαιη καί σωστή πρόοδο, έστω κι άν ό τρόπος μέ τόν όποιο πραγμα-
τοποιείται ή προσπάθεια αύτή, κάτω άπό τήν κυριαρχία τού κεφα-
λαίου, είναι άπλούστατα, καταστροφικός. 

Μέσα σέ μιά όρθολογική κοινωνία, όποιοδήποτε παιδί πάνω άπό 
έννέα χρόνων, πρέπει νά έργάζεται παραγωγικά, τό ίδιο μέ έναν 
ένήλικο πού, κατέχοντας δλα τά μέσα του. δέν μπορεί νά έξαιρεθεί 
άπό τόν γενικό νόμο τής φύσης, σύμφωνα μέ τόν όποιο έκεϊνος πού 
θέλει νά φάει, πρέπει έπίσης νά δουλέψει, όχι μόνο μέ τό μυαλό 
του, άλλά καί μέ τά χέρια του. Μά γιά τήν ώρα, πρέπει νά άσχολη-
θοϋμε μέ τά παιδιά καί τούς νέους τών έργατικών τάξεων. Κρίνουμε 
χρήσιμο νά τούς διαιρέσουμε σέ τρεις κατηγορίες πού θά τίς άντι-
μετωπίσουμε διαφορετικά. 

Ή πρώτη περιλαμβάνει παιδιά 9 ώς 12 χρόνων. Ή δεύτερη 13 ώς 
15 χρόνων καί ή τρίτη 16 ώς 17 χρόνων. Προτείνουμε ή χρησιμο-
ποίηση τής πρώτης κατηγορίας σέ όποιαδήποτε έργασία, νά περιο-
ριστεί σέ δύο ώρες έργασίας, τής δεύτερης κατηγορίας σέ τέσσερις 
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ώρες καί της τρίτης σέ έξη ώρες. Γιά τήν τρίτη κατηγορία θά πρέπει 
νά ύπάρχει μιά ώριαία διακοπή γιά φαγητά καί διάλειμμα. 

θ ά ήταν έπιθυμητό τά σχολεία στοιχειώδους έκπαίδευσης νά 
άρχίζουν τήν έκπαίδευση τών παιδιών πρίν άπό τά έννιά τους χρό-
νια. Άλλά πρός στιγμή, άσχολούμαστε μέ τά έντελώς άπαραίτητα 
«άντίδοτα» γιά τήν άντιμετώπιση ένός κοινωνικού συστήματος πού 
ύποθαθμίζει τόν έργάτη, σέ βαθμό πού νά τόν μετατρέπει σέ ένα 
άπλό έργαλεϊο συσσώρευσης κεφαλαίου, καί κάνει μοιραία τούς γο-
νείς έμπόρους σκλάβων, τών Ιδιων τους τών παιδιών. Τό δικαίωμα 
τών παιδιών καί τών ένήλικων πρέπει νά ύποστηριχτεϊ, μιά καί δέν 
μπορούν νά τό υποστηρίξουν μόνοι τους. Γι' αύτό άκριβώς ή κοινω-
νία έχει καθήκον νά ένεργεϊ στό δνομά τους. 

Ά ν ή άστική τάξη καί ή άριστοκρατία άδιαφορούν γιά τά καθήκον-
τά τους άπέναντι στούς διαδόχους τους, είναι δική τους ύπόθεση. 
Τό παιδί πού άπολαμθάνει τά προνόμια αύτών τών τάξεων είναι 
καταδικασμένο νά ύποστεϊ τίς προκαταλήψεις τους. 

Ή περίπτωση τής έργατικής τάξης είναι έντελώς διαφορετική. Ό 
έργαζόμενος σάν άτομο δέν ένεργεϊ έλεύθερα. Σέ πολλές περιπτώ-
σεις δέν έχει τίς άναγκαΐες γνώσεις γιά νά καταλάβει τό πραγματικό 
συμφέρον τοϋ παιδιού του ή τίς φυσιολογικές συνθήκες τής άνά-
τττυξης τού άνθρώπου. Παρ' δλα αύτά, τό πιό φωτισμένο μέρος τής 
έργατικής τάξης καταλαβαίνει πολύ καλά πώς τό μέλλον τής τάξης 
του, καί κατά συνέπεια τοϋ άνθρώπινου είδους, έξαρτάται άπό τήν 
μόρφωση τής έργατικής γενιάς πού μεγαλώνει. Καταλαβαίνει πρίν 
άπ' δλα, πώς τά παιδιά καί οί έφηβοι πρέπει νά προφυλάγονται άπό 
τίς καταστροφικές συνέπειες τοϋ σημερινού συστήματος. Κι αύτό 
δέν μπορεί νά γίνει παρά μέ τήν μετατροπή τής κοινωνικής λογικής 
σέ κοινωνική δύναμη καί μέ τίς σημερινές περιστάσεις δέν μπορού-
με νά τό πετύχουμε, παρά μόνο μέ τούς γενικούς νόμους, πού έπι-
βάλλονται άπό τήν κρατική έξουσία. 'Επιβάλλοντας τέτοιους νό-
μους, οί έργατικές τάξεις δέν θά δυναμώσουν τήν κυβερνητική 
έξουσία. Αντίθετα, θά μετέτρεπαν τήν έξουσία, πού στρέφεται έν-
αντίον τους, σέ δικό τους ύπηρέτη. Τό προλεταριάτο θά πετύχει, 
λοιπόν, μέ ένα γενικό μέτρο, έκεϊνο πού άδικα προσπαθούσε νά 
πετύχει μέ πολλές άτομικές προσπάθειες. 

Ξεκινώντας άπό έδώ, ύποστηρίζουμε πώς ή κοινωνία δέν μπορεί 
νά έπιτρέψει ούτε στά παιδιά, ούτε στά άφεντικά νά χρησιμοποιούν 
στήν έργασία παιδιά κι έφήβους, έκτός κι ΰν συνταυτίσουν τήν 
παραγωγική έργασία μέ τήν μόρφωση. 

Λέγοντας μόρφωση έννοοϋμε τ0(α πράγματα: 
1. Πνευματική μόρφωση 
2. Σωματική μόρφωση, άκριβώς όπως παράγεται άπό τίς γυμνα-

στικές καί στρατιωτικές άσκήσεις. 
3. Τεχνολογική μόρφωση, πού θά περιλαμβάνει τίς γενικές καί 
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Επιστημονικές άρχές όλόκληρου τοϋ παραγωγικού προτσές, κα( θά 
εΙσάγει, παράλληλα τά παιδιά κα( τούς έφηβους στόν χειρισμό τών 
στοιχειωδών έργαλείων όλων τών κλάδων τής βιομηχανίας. 

Στήν διαίρεση τών παιδιών καί τών έφήθων σέ τρεις κατηγορίες, 
άπό 8 ώς 18 έτών, πρέπει νά άντιστοιχήσουμε ένα μάθημα σταδιακό 
καί προοδευτικό γιά τήν πνευματική τους, τήν σωματική καί τήν 
τεχνολογική τους μόρφωση. Τά έξοδα τών πολυτεχνικών αύτών 
σχολών θά πρέπει έν μέρει νά καλύπτονται άπό τήν πώληση τών 
δικών τους προϊόντων. 

Ό συνδυασμός αύτός τής παραγωγικής έργασ(ας, πού πληρώνε-
ται μέ τήν πνευματική μόρφωση, τίς σωματικές άσκήσεις καί τήν 
πολυτεχνική έκπαίδευση, θά άνυψώσει τήν έργατική τάξη πολύ πιό 
πάνω άπό τό έπίπεδο τής άστικής κα( της άριστοκρατικής τάξης. 

'Εννοείται πώς ή χρησιμοποίηση κάθε νέου ή έφήθου, 9 ώς 18 
χρόνων, σέ όποιαδήποτε νυχτερινή έργασία ή σέ κάθε νυχτερινή 
έργασία, πού έχει έπιθλαβείς συνέπειες στήν ύγεία, θά πρέπει νά 
άπαγορεύεται αϋστηρά άπό τόν νόμο. 

Ή Κατάργηση τής Μισθωτής 'Εργασίας53 

1. Ένα Δίκαιο Μεροκάματο 
γιά μιά Δίκαιη Έργάσιμη Μέρα 

^ \ ύ τ ό ήταν τό σύνθημα τού κινήματος τής άγγλικής έργατικής 
τάξης, στήν διάρκεια τών τελευταίων πενήντα χρόνων. Μεγάλες 
ήταν ol ύπηρεσίες του τά πρώτα χρόνια στήν έποχή πού τά συνδικά-
τα άναπτύχθηκαν, μετά τήν κατάργηση, τό 1824, τού περιβόητου 
νόμου, ένάντια στό δικαίωμα τοϋ 'συνασπίζεσθαι,54 καί άργότερα 
άκόμα μεγαλύτερες, τήν έποχή τοϋ ένδοξου κινήματος τών χαρτι-
στών, όταν ol Άγγλοι έργάτες ήσαν έπικεφαλής τής εϋρωπαϊκής 
έργατικής τάξης. 

Μά. όμως, ή Ιστορία προοδεύει καί πολλά πράγματα πού ήσαν 
έπιθυμητά καί χρήσιμα πριν πενήντα χρόνια, γιά νά μήν πούμε 
τριάντα, έχουν πιά παλιώσει καί άποσύρονται άπό τήν χρήση. "Ετσι 
συμβαίνει καί μέ τό παλιό καί δοξασμένο αύτό σύνθημα. Ένα δίκαιο 
μεροκάματο γιά μιά δίκαιη έργάσιμη ήμέρα; Μά τί είναι δίκαιο μερο-
κάματο καί τί δίκαιη έργάσιμη ήμέρα; Πώς καθορίζονται άπό τούς 
νόμους, κάτω άπό τούς όποιους ζει καί άναπτύσσεται ή σύγχρονη 
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κοινωνία; Γιά νά άπαντήσουμε σ' αύτή τήν έρώτηση δέν χρειάζεται 
νά έπικαλεοθοϋμε τήν ήθική, τά δίκαιο ή τήν Ισότητα, οϋτε κάποιο 
άλλο συναίσθημα τής άνθρωπότητας ή τής δικαιοσύνης, δηλαδή 
τής φιλανθρωπίας. Πράγματι, έκεϊνο πού είναι Ισο άπό ήθικής πλευ-
ράς ή άπό πλευράς δικαίου, άπέχει άπό τοϋ νά είναι Ισο άπό κοινωνι-
κής πλευράς. Έκεϊνο πού. άπό κοινωνικής πλευράς, είναι δίκαιο ή 
δέν είναι, καθορίζεται άπό μιά μόνο έπιστήμη: έκείνη πού χειρίζεται 
τίς ύλικές συνθήκες τής παραγωγής καί τής διανομής, δηλαδή τήν 
πολιτική οίκονομία. 

Τί σημαίνει δμως. γιά τήν πολιτική οίκονομία, δίκαιο μεροκάματο 
γιά δίκαιη έργάσιμη ήμέρα; Πολύ άπλά, τό ύφος τοϋ μισθού καθώς 
καί τήν διάρκεια καί τήν ένταση τής έργασιας μιάς ήμέρας, όπως 
καθορίζονται άπό τόν άνταγωνισμό άνάμεσα στούς έργοδότες καί 
τούς έργάτες, στήν έλεύθερη άγορά. Καί σέ ποιό έπίπεδο καθορί-
ζονται; 

Μέ φυσιολογικές συνθήκες, δίκαιο μεροκάματο είναι τό ποσό 
πού χρειάζεται στόν έργάτη γιά νά προμηθευτεί τά άναγκαΐα μέσα 
έπιβϊωσης, ώστε νά διατηρηθεί σέ κατάσταση πού νά μπορεϊ νά δου-
λεύει καί ν' άναπαραγάγει τό είδος του, σύμφωνα μέ τίς συνθήκες 
ζωής τοϋ τόπου του καί τοϋ είδους του. Ανάλογα μέ τίς μεταβολές 
τής οικονομίας, ό πραγματικός μισθός είναι είτε μικρότερος είτε 
μεγαλύτερος άπό αύτό τό ποσό. Έτσι, μέ δίκαιες συνθήκες, τό ποσό 
αύτό είναι ό μέσος όρος όλων τών ταλαντώσεων. 

Μιά δίκαιη έργάσιμη ήμέρα άντιστοιχεϊ σέ μιά διάρκεια καί μιά 
ένταση τής έργάσιμης ήμέρας, πού νά άπορροφούν όλόκληρη τήν 
έργατική δύναμη μιάς ήμέρας τοϋ έργάτη, δίχως νά «δαγκώνουν» κι 
άπό τήν δυνατότητά του νά παράγει, τήν έπόμενη ή τΙς έπόμενες 
ήμέρες, τό ίδιο ποσό έργασίας. 

Κατά συνέπεια, νά πώς μπορεϊ νά περιγραφεί ή μεταβίβαση: ό 
έργάτης παραχωρεί στόν καπιταλιστή όλη του τήν έργατική δύνα-
μη, δηλαδή δ,τι μπορεί νά δώσει, χωρίς νά γίνει άδύνατη ή διαρκής 
άνανέωση τής μεταβίβασης. Σέ άντάλλαγμα, άποκτά τόσα άκριβώς 
μέσα έπιβίωσης, — καί όχι περισσότερα — όσα τού είναι άναγκαΐα 
γιά νά μπορεί νά ξαναρχίζει κάθε μέρα τήν ίδια έργασία. Ό έργάτης 
δίνει τό μέγιστο καί ό καπιταλιστής τό έλάχιοτο άπ' δσα έπιτρέπει ή 
φύση τής μεταβίβασης. Πρόκειται γιά ένα μοναδικό είδος δικαιοσύ-
νης! 

Αλλά, άς δούμε τά πράγματα άπό πιό κοντά. Μιά καί, σύμφωνα μέ 
τούς οικονομολόγους, ό μισθός καί ή έργάσιμη ήμέρα καθορίζονται 
άπό τόν άνταγωνισμό, ή δικαιοσύνη φαίνεται ν' άπαιτεΐ νά άπολαμ-
θάνουν καί ol δύο μεριές, τήν άρχή, τών ίσων συνθηκών. Μά δέν 
συμβαίνει καθόλου κάτι παρόμοιο. "Αν ό καπιταλίστας δέν καταφέ-
ρει νά συμφωνήσει μέ τόν έργάτη, μπορεί νά περιμένει, γιατί μπορεί 
νά ζήσει άπό τό κεφάλαιό του. Ό έργάτης δέν έχει αύτή τήν δυνα-
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τότητα. Γιά νά ζήσει, έχει μόνο τόν μισθό του, καί έπιπλέον, πρέπει 
νά δεχτεί τήν έργασία δταν, δπου καί δπως τού παρουσιάζεται. 
Ήδη, ή άρχή δέν είναι δίκαιη γιά τόν έργάτη. Ή πείνα άποτελεϊ γι' 
αύτόν ένα τεράστιο χάντικαπ. Κι δμως, πρόκειται γιά τήν κορυφή 
τής δικαιοσύνης, στά μάτια τής καπιταλιστικής πολιτικής οίκονο-
μίας! 

Μά δέν είναι αύτό τό πιό σημαντικό. Ή είσαγωγή τών μηχανικών 
μέσων καί τής χρήσης τών μηχανών στούς νέους κλάδους τής βιο-
μηχανίας καθώς καί ή χρήση τελειότερων μηχανών στούς κλάδους, 
πού ήδη είχαν ϋποστεϊ τήν άλλαγή, πετά δλο καί περισσότερους 
έργάτες στό πεζοδρόμιο, καί αύτό συμβαίνει μέ ένα διαρκώς ταχύ-
τερο ρυθμό, άπό έκεϊνο μέ τόν όποϊο μπορεί ν' άπορροφήσει ξανά ή 
βιομηχανία τά άπελευθερωμένα έργατικά χέρια. Αύτό τό πλεόνα-
σμα έργατικών χεριών άποτελεϊ έναν πραγματικό έφεδρικό στρατό 
γιά τό κεφάλαιο. Όταν δέν πάνε καλά οί δουλειές, οί άνεργοι μπο-
ρεί νά ψωφήσουν τής πείνας, νά ζητιανέψουν, νά κλέψουν ή νά 
πάνε στίς φυλακές τών οίκων έργασίας. Όταν πάνε καλά ol δου-
λειές, άποτελούν ένα άπόθεμα, άπ' δπου οί καπιταλιστές άντλούν, 
ώστε νά αύξήσουν τήν παραγωγή. Καί γιά δσον καιρό, κι ό τελευ-
ταίος άντρας καί ή τελευταία γυναίκα καί τό τελευταίο παιδί δέν 
έχει βρει έργασία, — πράγμα πού δέν συμβαίνει, παρά μόνο στίς 
στιγμές τής «ξεμαλλιασμένης» υπερπαραγωγής — οί μισθοί συμπιέ-
ζονται άπό τόν άνταγωνισμό τοϋ έφεδρικοϋ αύτού στρατού, τοϋ 
όποιου καί μόνο ή ύπαρξη έξασφαλίζει στό κεφάλαιο, μιά ύπεροχή 
δύναμης στήν πάλη του ένάντια στήν έργασία. Στήν άντιπαράθεση 
μέ τό κεφάλαιο, ή πείνα δέν είναι μόνο ένα χάντικαπ γιά τήν έργα-
σία, άλλά μιά πραγματική κανονιά στά πόδια της. Καί αϋτό άκριβώς 
όνομάζει ή καπιταλιστική πολιτική οίκονομία, δικαιοσύνη! 

"Ας δούμε τώρα, μέ τί πληρώνει τό κεφάλαιο αύτούς τούς τόσο 
δίκαιους μισθούς. Φυσικά, μέ κεφάλαιο. Έν τούτοις, τό κεφάλαιο 
δέν δημιουργεί καμιάν άξία, γιατί έκτός άπό τήν γή, ή έργασία είναι 
ή μόνη πηγή πλούτου. Πράγματι, τό κεφάλαιο συσσωρεύει μόνο τό 
προϊόν τής έργασίας. Κατά συνέπεια, ol μισθοί τής έργασίας πληρώ-
νονται μέ έργασία, ό έργάτης άμοίβεται μέ τό προϊόν τής ίδιας του 
τής έργασίας. 

Σύμφωνα μ' αύτό πού όνομάζεται, συνήθως, δίκαιο, ό μισθός τού 
έργάτη θά έπρεπε νά άντιστοιχεϊ στό σύνολο τού προϊόντος τής 
έργασίας του, άλλά σύμφωνα μέ τήν πολιτική οίκονομία, αύτό δέν 
είναι δίκαιο. Στήν πραγματικότητα ό καπιταλιστής Ιδιοποιείται τό 
προϊόν τής έργασίας τού έργάτη, ένώ ό έργάτης δέν παίρνει παρά 
δσα τού χρειάζονται γιά νά συνεχίσει νά έπιθιώνει. Καί τό άποτέλε-
σμα αύτού τοϋ τόσο «δίκαιου» άνταγωνισμοϋ είναι πώς τό προϊόν 
έκείνων πού έργάζονται συσσωρεύεται άμετάβλητα μέσα στά χέρια 
έκείνων πού δέν δουλεύουν, καί γίνεται τό Ισχυρότερο όπλο γιά τήν 
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ένίσχυση τής σκλαβιάς έκεΐνων πού είναι ol μόνοι καί πραγματικοί 
παραγωγοί. 

Τί συνέβη έκτοτε μέ τό δίκαιο μεροκάματο γιά τήν δίκαιη έργάσι-
μη ήμέρα; θ ά μπορούσαμε νά πούμε πολλά πράγματα άκόμα γιά τήν 
δίκαιη έργάσιμη ήμέρα, πού είναι τόσο «δίκαιη» όσο καί τό μεροκά-
ματο. Μά θά τό άφήσουμε γιά μιάν άλλη φορά. Άπό δω καί μπρός τό 
συμπέρασμα είναι έντελώς ξεκάθαρο γιά μάς: τό παλιό σύνθημα 
έζησε στό χρόνια του, μά δέν έχει τώρα πιά καμιά δύναμη. 

Ή δικαιοσύνη τής πολιτικής οικονομίας, όπως τήν καθορίζουν οί 
πραγματικοί νόμοι πού κυριαρχούν στήν σημερινή κοινωνία, γέρνει 
άπό τήν μιά πλευρά: τήν πλευρά τοϋ κεφαλαίου. Πρέπει νά θάψου-
με, λοιπόν, μιά φορά γιά πάντα τό παλιό τούτο σύνθημα, καί νά τό 
άντικαταστήσουμε μ' ένα άλλο: 

Ή Ιδια ή έργατική τάξη πρέπει νά πάρει στήνδ κατοχή της τά μέσα 
παραγωγής, δηλαδή τις πρώτες ΰλες, τά έργοστάσια καί τίς μηχανές. 

2. Τό Σύστημα της Μισθωτής Έργασίας 

Στό προηγούμενο άρθρο, έξετάσαμε ένα σύνθημα άξιο τής έπο-
χής του: δίκαιο μεροκάματο γιά μιά δίκαιη έργάσιμη ήμέρα, καί φτά-
σαμε στό συμπέρασμα πώς, μέ τίς σημερινές κοινωνικές συνθήκες, 
τό πιό δίκαιο μεροκάματο ισοδυναμεί, άναγκαστικά, μέ τήν πιό άδι-
κη κατανομή τοϋ προϊόντος τοϋ έργάτη, μιά καί τό μεγαλύτερο μέ-
ρος πηγαίνει στήν τσέπη τοϋ καπιταλιστή καί ό έργάτης παίρνει 
μόλις τόσο, όσο θά τοϋ έπιτρέψει νά διατηρηθεί σέ τέτοια κατάστα-
ση πού νά μπορεί νά δουλέψει καί νά διαιωνίσει τό είδος του. 

Αύτό είναι ένας νόμος τής πολιτικής οίκονομίας, δηλαδή ένας 
νόμος τής οίκονομικής όργάνωσης τής σημερινής κοινωνίας, πού 
είναι ισχυρότερος άπ' δλο τό προφορικό ή γραπτό δίκαιο τής 
Αγγλίας, μαζί, συμπεριλαμβανομένου τοϋ Αρείου Πάγου. 

Γιά δσο ή κοινωνία θά είναι διαιρεμένη σ' άντιτιθέμενες τάξεις 
— τούς καπιταλίστες άπό τήν μιά μεριά, πού μονοπωλούν τό σύνολο 
τών μέσων παραγωγής, τήν γή, τίς πρώτες ΰλες καί τίς μηχανές, καί 
τούς έργάτες άπό τήν άλλη, πού έργάζονται καί στερούνται κάθε 
ιδιοκτησίας πάνω στά μέσα παραγωγής, μή διαθέτοντας, παρά μόνο 
τήν έργατική τους δύναμη — καί ύπάρχει τούτη ή κοινωνική όργά-
νωση, ό νόμος τοϋ μισθού θά μένει πανίσχυρος καί θά σφίγγει κάθε 
μέρα περισσότερο τίς άλυσσίδες πού κάνουν τόν έργαζόμενο σκλά-
βο τού προϊόντος τών Ιδιων του τών χεριών, προϊόν πού μονοπωλεί 
ό καπιταλιστής. 

Τά άγγλικά συνδικάτα πάλεψαν πάνω άπό έξήντα χρόνια έ-
νάντια στόν καπιταλιστικό αύτό νόμο. Ποιό ήταν, όμως, τό άποτέλε-
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σμα; Κατάφεραν νά άπελευθερώσουν τήν άγγλική έργατική τάξη 
άπό τήν σκλαβιά, στήν όποια τήν έχει ρίξει τό κεφάλαιο, πού είναι, 
παρ' όλα αύτά, προϊόν τής έργασίας τών έργατών; Επέτρεψαν, 
έστω καί σ' ένα μικρό κομμάτι τής έργατικής τάξης, νά ύψωθεϊ πάνω 
άπό τήν θέση τού μισθωτού σκλάβου, καί νά γίνει κάτοχος μέσων 
παραγωγής, πρώτων ύλών, έργαλείων καί μηχανών άναγκαίων στήν 
βιομηχανική παραγωγή, καί κατά συνέπεια, τοϋ προϊόντος τής δικής 
τους έργασίας; Είναι σ' όλους γνωστό πώς, όχι μόνο δέν πέτυχαν 
ποτέ τόν σκοπό αύτό, άλλά πώς ούτε τόν έπεδίωξαν ποτέ. 

Δέν θέλουμε νά ύποστηρίξουμε μ1 αύτά πώς τά συνδικάτα δέν 
έχουν καμιά χρήση, έπειδή δέν τό κατόρθωσαν. Αντίθετα, τά συνδι-
κάτα — τόσο στήν 'Αγγλία, όσο καί σέ κάθε βιομηχανική χώρα, — 
είναι άπαραίτητα στήν έργατική τάξη, γιά νά παλέψει ένάντια στό 
κεφάλαιο. Ό μέσος μισθός είναι Ισος μέ τό άθροισμα τών άναγ-
καίων, στούς έργάτες, μέσων έπιβίωσης, γιά μιά δεδομένη χώρα, 
ώστε νά συντηρούν τό είδος τους, σύμφωνα μέ τά παραδοσιακά 
έπίπεδα ζωής τής χώρας αύτής. Τό έπίπεδο, αύτό, ζωής ποικίλλει 
άνάλογα μέ τίς κατηγορίες έργατών. Ή μεγάλη άξία τών συνδικά-
των, στήν πάλη τους γιά τήν διατήρηση του ϋψους αύτοϋ τού μισ-
θού καί τής μείωσης τών ώρών έργασίας, είναι πώς προσπαθούν νά 
διατηρήσουν, δηλαδή ν' άνεβάσουν αύτό τό έπίπεδο ζωής. 

Στίς άνατολικές γειτονιές τού Λονδίνου ύπάρχουν πολλοί έργά-
τες, πού ή έργασία τους δέν άπαιτεϊ λιγότερη πείρα καί είναι τό Τδιο 
κουραστική μέ έκείνη τών οίκοδόμων καί τών συναδέρφων τους, καί 
έν τούτοις οί πρώτοι κερδίζουν μόλις τά μισά, άπ' όσα κερδίζουν οί 
δεύτεροι. Ή αίτια τής διαφοράς αύτής είναι πολύ άπλή: ή Ισχυρή 
όργάνωση έπιτρέπει σ' αύτούς τούς τελευταίους νά έπιβάλλουν 
στούς καπιταλιστές μιά νόρμα μισθών σημαντικά ύψηλότερη άπό 
τούς πρώτους πού, σάν άνοργάνωτοι καί άδύναμοι πού είναι, υφί-
στανται δχι μόνο τήν άναπόφευκτη έκμετάλλευση τών άφεντικών 
τους, άλλά καί τήν αύθαίρετη έκμετάλλευσή τους, πάνω άπ' τήν 
άγορά. Τό έπίπεδο ζωής τους ύποβαθμίζεται διαρκώς, καί μαθαί-
νουν νά ζοϋν μ' ένα διαρκώς μικρότερο μισθό, άφοϋ οί μισθοί τους 
πέφτουν σ' ένα έπίπεδο, στό όποϊο άρχίζουν νά συνηθίζουν οί Ιδιοι. 

Ό νόμος τοϋ μισθού δέν είναι τέτοιας φύσης ώστε νά διαγράφει 
μιά αύστηρή καί άκλόνητη πορεία. Σέ όρισμένα όρια, δέν είναι καθό-
λου άλύγιστος. Γιά κάθε έπάγγελμα υπάρχει σέ κάθε στιγμή — 
έκτός άπό τίς περιόδους τής μεγάλης πτώσης — ένα κάποιο περι-
θώριο, στό όποϊο μπορούν νά μεταβάλλονται ol μισθοί, άνάλογα μέ 
τό άποτέλεσμα τής πάλης έργατών καί καπιταλιστών. Σέ κάθε περί-
πτωση, ό μισθός καθορίζεται μέ συμφωνία: μά σέ μιά συμφωνία, 
έκεϊνος πού άνθίσταται περισσότερο καί καλύτερα έχει περισσότε-
ρες πιθανότητες νά άπαντήσει περισσότερο, άπό έκεϊνο πού θά τού 
άναλογούσε άλλιώς. "Αν κάθε έργάτης άντιμετωπίζει μόνος του 
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στήν άγορά τόν καπιταλιστή, νικιέται εύκολα κι άναγκάζεται νά ύπο-
ταχθεϊ σιωπηλά. 

'Αντίθετα, άν όλοι οί έργάτες ένός έπαγγέλματος φτιάξουν μιά 
Ισχυρή όργάνωση, πού μαζεύει άπό αύτούς τούς Ιδιους τά άναγκαϊα 
ποσά, ώστε νά κρατήσει ψιλά τό κεφάλι στ' άφεντικό σέ περίπτωση 
άποτυχίας καί νά είναι Ικανή νά άντιμετωπίσει τήν δύναμη μέ δύνα-
μη, τότε — μόνο τότε — ol έργάτες έχουν μιά πιθανότητα ν' άποκτή-
σουν, τό λίγο πού εισπράττουν, σύμφωνα μέ τούς όρους τής σημε-
ρινής κοινωνίας, δηλαδή «ένα δίκαιο μεροκάματο γιά μιά δίκαιη έρ-
γάσιμη ήμέρα». 

Έν πάσει περιπτώσει, ή πάλη τών συνδικάτων δέν έμποδίζει τόν 
νόμο τοϋ μισθού. Αντίθετα, τόν έφαρμόζει. Δίχως τό συνδικαλιστι-
κό όπλο τής άντίστασης ό έργάτης δέν θά έπαιρνε ούτε κι έκεινο 
πού τοϋ άντιστοιχει, σύμφωνα μέ τόν καθορισμό τής μισθωτής έρ-
γασίας. Ό καπιταλιστής άναγκάζεται νά πληρώσει στόν έργάτη τήν 
πλήρη άγοραστική άξία τής έργατικής του δύναμης, μόνο έπειδή 
φοβάται άμεσα τά συνδικάτα. Ή άπόδειξη; Συγκρίνατε τούς μισ-
θούς πού πληρώνονται στά μέλη τών μεγάλων συνδικάτων μέ έκεί-
νους πού πληρώνονται σέ άμέτρητα μικρά έπαγγέλματα, έκείνης 
τής λιμνοθάλασσας, πού είναι οί άνατολικές γειτονιές τού Λονδί-
νου. 

"Ετσι λοιπόν, τά συνδικάτα δέν χτυπούν τό Ιδιο τό σύστημα τής 
μισθωτής έργασίας. Ή οίκονομική ύποβάθμιση τής έργατικής τάξης 
δέν όφείλεται, δμως, στό χαμηλό ή τό ύψηλό έπίπεδο τών μισθών, 
άλλά στό γεγονός πώς άντί νά εισπράττει όλόκληρο τό προϊόν τής 
έργασίας της, πρέπει νά άρκεστεϊ σέ ένα κομμάτι τοϋ προϊόντος 
της, έκεϊνο πού όνομάζεται μισθός. Πραγματικά, καθώς ό καπιταλι-
στής είναι Ιδιοκτήτης τών έργαλείων τών μέσων έργασίας, τσεπώνει 
δλο τό προϊόν, κι άπ' αύτό πληρώνει τόν έργάτη... 

Κατά συνέπεια δέν ύπάρχει πραγματική χειραφέτηση γιά τήν έρ-
γατική τάξη, δσο δέν έχει στήν κατοχή της δλα τά μέσα έργασίας — 
γή, πρώτες ΰλες, μηχανές κ.λπ. — καί, συνεπώς, τήν κατοχή τού 
προϊόντος τής έργασίας της. 
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Σημειώσεις 

1. Τό σχίσμα αύτό στό έργατικό κόμμα βρίσκεται σέ άμεση σχέση μέ τό 
συνδικαλιστικό ζήτημα: «Είναι προφανές πώς άκριβώς γιά τήν άγάπη 
τών συνδικάτων ό Μαλόν καί Σία θυσίασαν τό πρόγραμμα καί δλο τό 
παρελθόν τοϋ κινήματος, άπό τό Συνέδριο τής Μασσαλίας καί μετά. 
Ή φαινομενική δύναμη τοϋ Μαλόν καί Σία παριστάνει, λοιπόν, στήν 
πραγματικότητα, τήν άληθινή τους άδυναμία. "Αν κατεβάσεις τό πρό-
γραμμά σου στό έπίπεδο τοϋ πιό συνηθισμένου συνδικαλισμού, είναι 
εύκολο, φυσικά, νά έχεις ένα "μεγάλο κοινό"·. (Γράμμα τοϋ "Εν-
γκελς στόν Μάρξ, στις 23 Νοεμβρίου 1ΘΘ2). 

2. Βλ. "Ενγκελς, στόν Σοσιαλδημοκράτη, 5 Οκτωβρίου 1889. 
Ή διάταξη τών κειμένων έγινε σύμφωνα μέ τή μέθοδο πού έκθειά-

ζει ό Μάρξ στήν ΕΙσαγωγή των θεμελίων τής κριτικής τής πολιτικής 
οΙκονομίας, δηλαδή, πώς πρέπει νά άρχίσουμε άπό τήν πιό έξελιγμέ-
νη μορφή γιά νά έξηγήσουμε κατώτερες μορφές («ή άνατομία τοϋ 
άνθρωπου δίνει τό κλειδί γιά τήν άνατομία τοϋ πιθήκου·). Πραγματι-
κά. οί άνώτατες διεκδικήσεις — γιά παράδειγμα, Εκπτωση τής άστι-
κής τάξης — φωτίζουν καί συνδέουν δλες τις άλλες διεκδικήσεις καί 
είναι, μέ τήν έννοια αύτή, σύγχρονες. (Οί σημειώσεις είναι τοϋ Ροζέ 
Ντανζεβίλλ, έκτός άν ύπάρχει άλλη ένδειξη). 

3. Ό "Ενγκελς άναφέρεται στόν πρώτο γύρο τών έκλογών τής 22 Σε-
πτεμβρίου 1889: οί ρεμπουπλικάνοι πήραν συνολικά 215 έδρες, καίοί 
διάφορες μοναρχικές όμάδες (λεζιτιμιστές, βοναπαρτιστές, μπου-
λανζικοί) πήραν 140. 

4. Ό "Ενγκελς άναφέρεται στήν κυβέρνηση Φρεύσινέ (7 'Ιανουαρίου 
μέχρι 3 Δεκεμβρίου 1886) πού άποτελοϋνταν κυρίως άπό ριζοσπά-
στες άστούς καί μετριοπαθείς ρεπουμπλικάνους, σέ άντίθεση μέ τίς 
προηγούμενες κυβερνήσεις πού είχαν τούς ριζοσπάστες στήν άντι-
πολίτευση. Στό τέλος τοϋ Ιανουαρίου 1886 2.000 μεταλλωρύχοι έκα-
ναν άπεργία στό Ντεκαζεβίλ, καί ή κυβέρνηση τούς έστειλε τό στρα-
τό. Ή άπεργία κράτησε μέχρι τά £ιέσα τοϋ Ιουνίου. Ύστερα άπό αύτή 
τήν άπεργία συγκροτήθηκε στή Βουλή τών Κοινοτήτων μιά μικρή έρ-
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γατική φράξια, πού ύποστήριξε τούς μεταλλωρύχους. 
5. Δές τό άρθρο τού "Ενγκελς 

01 έκφορτωτές τοϋ Λονδίνου έκαναν άπεργία άπό τίς 12 Αύγου-
στου ως τίς 14 Σεπτεμβρίου τοϋ 1889, καί αύτή ήταν μιά άπό τίς 
μεγαλύτερες άπεργίες τοϋ άγγλικοϋ έργατικοϋ κινήματος άπό τό τέ-
λος τοϋ 19ου αιώνα. Συμμετείχαν 30.000 έκφορτωτές καί άλλοι τόσοι 
έργάτες άλλων έπαγγελμάτων, πού ή πλειοψηφία τους δέν ήταν όρ-
γανωμένη. Άπό τήν άλλη. ή άπεργία αύτή ένίσχυσε τόν έργατικό διε-
θνισμό. περίπου 50.000 λίρες στερλίνες μαζεύτηκαν στό ταμείο άντί-
στασης, άπό τίς όποιες οί 30.000 περίπου προέρχονταν άπό τήν Αύ-
στραλία. Ή άπεργία αύτή βοήθησε, τελικά, στή δημιουργία τοϋ συν-
δικάτου τών έργατών. Ό άριθμός τών συνδικαλισμένων διπλασιάστη-
κε ταχύτατα, περνώντας άπό 860.000 τό 1889. σέ 2.000.000 τό 1890. 

6. Τό μικρό αύτό άρθρο, άπόσπασμα άπό ένα γράμμα τοϋ *Ενγκελς στήν 
Έλεανόρα Μάρξ, δημοσιεύτηκε στό No 35 τοϋ Labour Elector, στις 31 
Αυγούστου 1889, καί κατόπιν, στά γερμανικά, στήν Λαϊκή έφημερίδα 
τής Νέας 'Υόρκης, στίς 25 Σεπτεμβρίου 1889, καί τή Λαϊκή 'Εφημερί-
δα τοϋ Βερολίνου, στίς 26 Οκτωβρίου 1889. 

7. Βλ. Δάντης, Ή θεία Κωμωδία, πρώτο μέρος «Ή κόλαση·. Τρίτο τρα-
γούδι. 

8. Βλ. Ένγκελς, στήν The Labour Standard, 6 Αύγουστου 1881. 
9. Τό άρθρο αύτό είναι τό τελευταίο τής σειράς πού έγραψε ό "Ενγκελς 

γιά τήν The Labour Standard. Καταλήγει στό Ιδιο συμπέρασμα μέ τόν 
Μάρξ, στό Κεφάλαιο, σέ σχέση μέ τις περιττές παραγωγικές καί μή -
παραγωγικές τάξεις, (Βλ. 'Ενα άνέκδοτο κεφάλαιο τού «Κεφάλαιου», 
έκδ. 10/18, 1971, σελ. 224-40, καί στήν Είοαγωγή, κεφ. «Λειτουργίες 
τοϋ καπιταλισμού·). 

10. Ό Ένγκελς άναφέρεται στό άρθρο «Βαμβάκι καί σίδηρος» πού δημο-
σιεύτηκε στίς 30 Ιουλίου 1881 στό Ιδιο περιοδικό. 

11. Βλ. Μάρξ, θεμέλια κλπ., τόμος 1, σελ. 233 - 38. 
12. «Ό Ιδιος ό έργότης άγοράζει ύπηρεοίες μέ τό χρήμα του, πράγμα 

πού άποτελεϊ έναν τρόπο γιά νά τό ξοδέψει, άλλά δχι γιά νά τό μετα-
τρέψει σέ κεφάλαιο. Κανείς δέν άγοράζει «προσφορά ύπηρεσιών·, 
νομικών ή Ιατρικών, σάν μέσο γιά νά μετατρέψει τό χρήμα του σέ 
κεφάλαιο (καί νά άποκτήσει άπό αύτό ύπεραξία). Πολλές ύπηρεσίες 
άποτελοϋν μέρος τοϋ κόστους κατανάλωσης έμπορευμάτων: γιά 
παράδειγμα, ή ύπηρεσία τής μαγείρισας·. (ΜΑΡΞ. Ένα άνέκδοτο κε-
φάλαιο τού "Κεφάλαιου», σελ. 238). 

13. Μετά τό 1848, ή γερμανική άστική τάξη πού είχε ριχτεί στά χέρια τοϋ 
φεουδαρχισμοϋ άπό φόβο νά πάρει τήν έξουσία άπέναντι στό προλε-
ταριάτο, άναγκάστηκε νά βρει μέσα γιά νά καλοπιάσει τούς έργάτες: 
«Ό άγιος αύτός φόβος τών έργατών ήταν συνηθισμένος στούς 
άστούς μέχρι τήν μέρα πού ό Σοϋλτζε - ΝτελΙτζς άρχισε τήν έκστρα-
τεία τών κουμπαράδων. "Ηθελε νά άποδείξει στούς έργάτες πώς δέν 
μπορούσαν νά άποκτήσουν μεγαλύτερη εύτυχία, άπό τό νά τούς έκ-
μεταλλεύονται σ' δλη τους τή ζωή. αύτούς καί τά παιδιά τους. Τούς 
ζητούσε νά συμμετάσχουν κι αύτοί στήν έκμετάλλευσή τους, «στή-
νοντας» μέ κάθε μορφής βιομηχανικές ένώσεις, ένα μισθό «ύποστή-
ριξης», γιά νά δώσουν έτσι στούς καπιταλιστές τή δυνατότητα νά 
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κατεβάσουν κι άλλο τούς μισθούς», (βλ. "Ενγκελς, Τό πρωσσικό στρα-
τιωτικό ζήτημα καί τό Γερμανικό έργατικό κόμμα, στό βιβλίο ΜΑΡΞ -
ΕΝΓΚΕΛΣ Στρατιωτικά κείμενα). 

14. ΟΙ έντυπώσεις κοινωνικής άνόδου είναι σύμφυτες μέ τό προλεταριά-
το. Ή άστική τάξη τ(ς συντηρεί μέ μιά συγκρατημένη τεχνική, στηριγ-
μένη στό γεγονός πώς, άν ένας έργάτης ξέρει πώς δέν έχει νά έλπίζει 
τίποτα άπό τόν έαυτό του, θά έλπίζει τουλάχιστον γιά τά παιδιά του. 
Ό Μάρξ διαπιστώνει πώς, σχή μεγάλη βιομηχανία «ό έξελιγμένος 
έργάτης δέν είναι σέ θέση, περισσότερο ή λιγότερο, νά άλλάξει δρα-
στηριότητα. Παρ' δλα αύτά θεωρεί πώς τό ένδεχόμενο αύτό ύπάρχει 
γιά τήν άνερχόμενη γενιά έργατών, πού διατίθεται γιά μιά άνακατα-
νομή σέ νέους ή άναπτυσσόμενους κλάδους». ("Ενα άνέκδοτο κεφά-
λαιο τού 'Κεφάλαιου», σελ. 216). 

15. Στό χειρόγραφό του γιά τόν «Μισθό· (βλ. Μισθωτή έργασία καί κεφά-
λαιο, παραρτήματα) ό Μάρξ έξηγεϊ: «τό σύστημα τής άποταμίευσης 
είναι ένας τριπλός μηχανισμός δεσποτισμού. 

•Τό ταμείο άποταμίευσης είναι ή χρυσή άλυσίδα, μέ τήν όποία ή 
κυβέρνηση κρατά ένα μεγάλο μέρος τών έργατών. Αύτοί, λοιπόν, 
Αποκτούν συμφέρον γιά τή διατήρηση τής ύπάρχουσας κατάστασης. 
Δέν προκύπτει, λοιπόν, μόνο ένα σχίσμα άνάμεσα στό τμήμα τής έρ-
γατικής τάξης πού συμμετέχει στά ταμεία άποταμίευσήί; καί τό τμήμα 
πού δέν συμμετέχει καθόλου. 01 έργάτες βάζουν μέ τόν τρόπο αύτό 
στά χέρια τών έχθρων τους τά δπλα γιά τή συντήρηση τής ύπάρχου-
σας όργάνωσης τής κοινωνίας, ή όποία τούς καταπιέζει». 

16. "Ολες ol σύγχρονες θεωρίες τής έργατικής συνεργασίας μέ τή συμ-
μετοχή κα( τήν άπόκτηση ένδιαφέροντος, είναι παλιές Ιδέες, γεννη-
μένες στά μυαλά τών βιοτεχνών, πού Απογυμνωμένοι άπ1 τό κεφά-
λαιο, όνειρεύονται νά ξαναγυρίσουν στήν καλή έποχή τους. Ό 
Προυντόν, κλασικός θεωρητικός τοϋ μικροαστισμοϋ, είχε άναπτύξει 
μιά παρόμοια θεωρία, πού έκανε τόν Ένγκελς νά πεϊ: «Ό Προυντόν 
ντροπιάζει τόν σοσιαλισμό, γιατί σύμφωνα μέ τίς άπόψεις του, ol έρ-
γάτες πρέπει νά έξαγοράσουν τό κεφάλαιο· (βλ. Λένιν, "Εργα, τόμος 
19. σελ. 597). 

17. Τό άπλό γεγονός πώς άνταλλάσσοντας τήν έργατική του δύναμη ό 
έργάτης δέν παίρνει άμεσα άξΙες χρήσης (έφόδια γιά τήν έπιβίωσή 
του), έχει γιά συνέπεια τήν ύπαρξη μιάς διπλής άγοράς: έκείνη τών 
προϊόντων κα( έκείνη τής άγοράς έργασίας — πού είναι ή σημαντικό-
τερη καί ή προϋπόθεση τής άγοράς προϊόντος, κάτω άπό τΙς καπιτα-
λιστικές συνθήκες. Στήν άγορά αύτή, ό προλετάριος πουλά τήν έργα-
τική του δύναμη στόν καπιταλιστή σέ άντάλλογμα γιά ένα μισθό πού 
είσπράττει Οταν έχει κάνει τή δουλειά, στό τέλος τής έθδομάδας, 
δυό φορές τό μήνα ή κάθε μήνα. Ή άρχή τής μή - Ισοδυναμίας κυ-
ριαρχεί στήν άγορά, μιά καί ό καπιταλιστής τσεπώνει τήν υπεραξία, 
πού δημιουργείται άπό τήν ύπερεργασία τοϋ έργάτη. θά σημειώσου-
με έπίσης πώς, στήν άγορά, ό έργάτης παρουσιάζεται πάντα σάν πω-
λητής (τής έργατικής του δύναμης) κα( ό καπιταλιστής σάν άγορα-
στής καί σάν πληρωτής, ένώ, κατ' άρχήν, στίς έμπορικές Ανταλλαγές, 
στόν μερκαντιλισμό, καθένας παρουσιαζόταν έναλλακτικά σάν άγο-
ραστής καί σάν πωλητής. Τή μιά, δηλαδή, διέθετε χρήματα, καί τήν 
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άλλη έμπορεύματα. Άν συμβαίνει διαφορετικά στή σχέση άνάμεσα 
στόν καπιταλιστή καί τόν έργάτη, αύτό συμβαίνει έπειδή ή καπιταλι-
στική παραγωγή προκαθορίζει τή σχέση τού πωλητή καί τοϋ άγορα-
στή. Πράγματι, ό άγοραστής ικανότητας γιά έργασία είναι ή προσω-
ποποίηση τής άντικειμενοποιημένης έργασίας ή κεφαλαίου, τοϋ 
όποιου ένα μέρος παραχωρείται στόν έργάτη μέ τή μορφή τών μέσων 
έπιβίωσης, ώστε ή ζωντανή του έργατική δύναμη νά ένσωματωθεϊ 
στό υπόλοιπο μέρος, καί έτσι ώστε μέσω αύτής τής ένσωμάτωσης τό 
κεφάλαιο νά διατηρηθεί άκέραιο καί νά αύξηθεϊ σέ σχέση μέ τήν 
άρχική του μάζα. 

Τελικά, δέν είναι ό έργάτης έκεϊνος πού «παίρνει» μέσα έπιβίω-
σης καί παραγωγής, μά τά μέσα έπιθίωσης όγοράζουν τόν έργάτη, 
ώστε νά ένσωματώσουν τήν έργατική του δύναμη στά μέσα παραγω-
γής, μιά καί τό χρήμα (τού μισθού του) δέν είναι παρά ένα έφήμερο 
μέσο άνταλλαγής, καθώς έπίσης, δταν άρχίζει τό προτσές παραγω-
γής, ή έργατική δύναμη έχει ήδη πουληθεί, καί τά μέσα έπιβίωσης 
έχουν ήδη περάσει — τουλάχιστον δσον άφορά τή δικαιοδοσία τους 
— στή μεριά τής κατανάλωσης: ό έργάτης βρίσκεται έτσι ξεγυμνωμέ-
νος άπ' δλα καί τό κεφάλαιο βρίσκεται κύριος δλων τών προϋποθέ-
σεων τής παραγωγής. 

Τό παντοδύναμο κεφάλαιο, άφοϋ άπέδειξε πώς ή έργασία γεννά 
μονάχα φτώχια γιά τόν έργάτη, θά τόν κάνει νά πιστέψει τώρα πώς 
συμμετέχοντας στό κεφάλαιο, μέ τίς οικονομίες του, θά μπορέσει νά 
ζήσει άπό τά συμφέροντά του κα( τή δουλειά τών άλλων, σάν άληθι-
νός καπιταλιστής. 

18. Ό Μαρξισμός δέν χρησιμοποιεί όποιοδήποτε έπιχείρημα, άρκεΐ νά 
είναι άντίθετο στήν κοινοβουλευτική σκέψη καί τή νοημοσύνη τών 
έργοδοτών. Ό Μάρξ κι ό Ένγκελς προσπάθησαν πάντα νά άπαντούν, 
μέ τή μεγαλύτερη σοβαρότητα σέ δλα τά έπιχειρήματα — άκόμα καί 
τά πιό ειδικά — τών άστών, προσπαθώντας μάλιστα ν' άνακαλύψουν 
σ' αύτά τί θά μπορούσε νά τούς δώσει μιά δψη άλήθειας. "Ηξεραν 
πολύ καλά τόν παράγοντα τής συνείδησης στήν πάλη τών τάξεων: 
«Άν ό έργάτης καταλάβει πώς τά προϊόντα τής έργασίας είναι τά δικά 
του προϊόντα, καταδικάσει τή διάλυση τών συνθηκών έργασίας του 
καί έκτιμήσει πώς τοϋ έπιβάλλεται μιά άφόρητη κατάσταση, θά έχει 
φτάσει σέ μιά πολύ ύψηλή συνείδηση, πού προκύπτει έξ άλλου άπό 
τόν τρόπο παραγωγής πού στηρίζεται στό κεφάλαιο·. (ΜΑΡΞ, θεμέ-
λια κλπ., τόμος 1, σελ. 426-27). 

Πραγματικά, είναι αισχρό πού οί ύποτιθέμενες έργατικές έφημε-
ρίδες έγκαταλείπουν, γιά παράδειγμα, τίς στήλες τής διαφήμισης, 
άφήνοντας νά δημοσιεύονται τά χειρότερα άστικά ψέματα, πάνω στά 
προνόμια τοϋ τοκισμοϋ χρημάτων σέ τράπεζες (πού συχνά δένουν 
γιά χρόνια τούς έργάτες), άντικοινωνικά άρθρα (γιά τό άλκοόλ κ.λπ.), 
πού κάνουν τούς έργάτες νά πιστέψουν πώς τό καπιταλιστικό σύστη-
μα μπορεϊ νά τούς κάνει ευτυχισμένους, ένώ δέν άποσκοπεϊ παρά νά 
τούς «τυλίξει» καί νά τούς έκμεταλλευτεϊ, δχι μόνο στήν παραγωγή, 
άλλά μέχρι καί τήν κατανάλωση. Στήν περίπτωση αύτή, βέβαια, ή 
Ιδεολογία τής άστικής τάξης καί ή δηλητηρίαση τοϋ προλεταριάτου 
πηγάζει άπό τήν έργατική άριστοκρατία, πού έχει λίγα λεφτά γιά πα-
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ρόμοια έξοδα. 
19. Βλ. Μάρξ, Ένα άνέκδοτο κεφάλαιο τοϋ «Κεφαλαίου», σελ. 211-214, 

καί 2Θ5-2Θ7. 
20. Δέν θά συμπεριλάβουμε έδώ τίς αναπτύξεις τοϋ Μάρξ μέσα στό Κε-

φάλαιο, γιά τόν μισθό γενικά, τόν μισθό μέ τήν ώρα καί τόν μισθό μέ 
τό κομμάτι. 

21. Γιά τήν έργατική τάξη σάν τάξη, είναι προφανώς παράλογο νά λές 
πώς οί έργάτες μπορούν νά ύψωθοϋν, κι αύτοί, στό έπίπεδο τών καπι-
ταλιστών. Όπως παρατηρεί ό Μάρξ, ή περίπτωση αύτή είναι πραγμα-
τοποιήσιμη μόνο γιά μεμονωμένους έργάτες, σάν άτομα. Τίποτα δέν 
έμποδίζει τό ένδεχόμενο αϋτό νά βγάζει ρίζες καί κλαδιά, μιά καί δέν 
είναι παράλογο, σέ δλα τά κεφάλια. 

Οί μυστικοποιήσεις πού στηρίζονται σέ μιά πραγματική δυνατότη-
τα — στήν άτομική πάντοτε κλίμακα — μέσα στό καπιταλιστικό σύ-
στημα, μπορούν νά άγγίζουν, τελικά, τήν έργατική τάξη, δταν γενι-
κεύονται άπό τόν άστικό, μά καί τόν «έργατικό» άκόμα, τύπο. Στήν 
έποχή, βέβαια, τών τράστ καί τών μονοπωλίων, πού όδηγούν στήν 
καταστροφή τήν πλειοψηφία τών άτομικών καπιταλιστών, ή κοινωνι-
κή παρακίνηση είναι μιά άντί - άλήθεια. Παρ' δλα αύτά, ή άστική τάξη 
τή θεωρεί βασικό δπλο της. 

22. Βλ. στό Κεφάλαιο, 1, κεφ. XXII «Ή διαφορά τοϋ ύψους τών έθνικών 
μισθών». 

23. Βλ. "Ενγκελς, στήν ΛαΙημπορ Στάνταρντ, 9 Ιουλίου 18Θ1. 
24. Τό άρθρο αύτό είναι τμήμα άπό μιά σειρά β άρθρων πού γράφτηκαν 

άπό τόν "Ενγκελς στήν ΛαΙημπορ Στάνταρντ, τό δργανο τών άγγλικών 
συνδικάτων. Μεταξύ αύτών συναντούμε άρθρα γιά τά συνδικάτα, τό 
σωστό μεροκάματο, τις άναγκαϊες καί περιττές τάξεις, καί τά δύο 
παραδειγματικά δημοτικά συμβούλια, πού συμπεριλάβαμε στή συλ-
λογή αύτή. 

25. Τό άρθρο αύτό συμπληρώνει καί χρωματίζει τή σειρά τών άρθρων τοϋ 
Μάρξ καί τού "Ενγκελς, πάνω στήν έλεύθερη άνταλλαγή, πού γράφ-
τηκαν τό 1848, καί στηρίζονταν στήν Ιδέα πώς ή οίκονομική άνωτερό-
τητα τής άστικής τάξης (σέ σχέση μέ τις φεουδαρχικές τάξεις) είναι 
τό Ιδιο άναγκαία μέ τήν πολιτική της κυριαρχία, γιά τήν προετοιμασία 
τής νίκης τοϋ προλεταριάτου, καί πώς ό έλεύθερος άνταγωνισμός 
έπιταχύνει τήν ένωση τών έργαζομένων (άναγκάζοντάς τους νά συν-
ασπιστούν), δηλαδή τήν πολιτική καί οικονομική τους χειραφέτηση. 
Τό Έργατικό Κόμμα δέν χρησιμοποιεί, λοιπόν, καθόλου τά ειδικά έπι-
χειρήματα τής άστικής τάξης, σύμφωνα μέ τά όποια ό έλεύθερος 
άνταγωνισμός τών τροφίμων αύξάνει τό έπίπεδο τής ζωής τών έργα-
τών γενικά! Ό "Ενγκελς γίνεται συγκεκριμένος, πράγματι, ύποστηρί-
ζοντας τήν έλεύθερη άνταλλαγή, κι ό Μάρξ δέν ύποστήριξε καθόλου 
τίς φαντασιώσεις γιά τόν μισθό, πού διέδιδαν οί όπαδοί τής έλεύθε-
ρης άνταλλαγής. 

26. Μάρξ Κριτική τής Πολιτικής ΟΙκονομΙας, Βερολίνο 1947, σελ. 22-24. 
Τό πρόβλημα τής Ιεραρχίας τοϋ μισθού είναι σήμερα καυτό. Ή 

σημερινή διαίρεση τής έργατικής τάξης στηρίζεται σέ Ισχυρές ύλικές 
βάσεις — έπαγγελματική ειδίκευση, Ιεραρχία κατηγοριών, μισθών 
κ.λπ. — πού ύποκινοϋν καί ένθαρρύνουν τόν άνταγωνισμό άνάμεσα 
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στούς έργάτες, πού είναι καθαυτός προϊόν τής διαίρεσης τής έργα-
σίας. Δικαιώνοντας κα( ένισχύοντας, μέ τήν πολιτική τών κατηγοριών 
καί τή λατρεία τής Ιεραρχίας τών μισθών, τίς ύλικές βάσεις τής έργα-
τικής διαίρεσης, τά συνδικάτα — μέ έπικεφαλής τήν C.G.T. (Γενική 
Συνομοσπονδία Έργατών τής Γαλλίας) — άντιτίθενται, στήν πραγμα-
τικότητα, στούς άληθινά ένωτικούς γενικευμένους άγώνες. Ένα 
άποτέλεσμα, μέσα στ' άλλα, τής Ιεραρχίας τών μισθών, είναι πώς δί-
νει ύλική βάση στίς φαντασιώσεις τής κοινωνικής άνόδου μέσω τής 
έπαγγελματικής έκπαίδευσης καί τά μαθήματα μετεκπαίδευσης. 

27. Εκείνοι πού ύποστηρίζουν τήν περίφημη Ιεραρχία τών μισθών έχουν 
τά μούτρα νά στηρίζονται στόν Μάρξ καί τόν Ένγκελς, άκριβώς έπει-
δή είχαν διακρίνει, όπως όλοι οί οικονομολόγοι, τήν άπλή άπό τή 
σύνθετη έργασία. Ό Μάρξ, δμως. φρόντισε νά ξεκαθαρίσει στό πρώ-
το βιβλίο τοϋ Κεφαλαίου πώς, στήν πρακτική, οί έννοιες αύτές δέν 
καθορίζονται άπό «τόν μισθό καί τήν άξία πού εισπράττει ό έργάτης 
γιά μιά μέρα έργασ1ας, άλλά άπό τήν άξία τοϋ έμπορεύματος μέσα 
στό όποιο άντικειμενοποιεϊται ή έργάσιμη ήμέρα». Πράγματι, τό 
ϋψος τοϋ μισθοϋ καθορίζεται σέ σχέση μέ τήν ύπεραξία — γιά παρά-
δειγμα. 4 ώρες έργασίας πληρώνονται έναντι 6 ώρών πού δέν πληρώ-
θηκαν (ύπεραξία) σέ μιά έργάσιμη ήμέρα 10 ώρών. Πώς νά αιτιολογή-
σουμε τόν χαμηλότερο μισθό τής άπλής έργασίας, άπό τήν στιγμή 
πού, στόν σύγχρονο καπιταλισμό, τό μεγαλύτερο μέρος τών ώρών 
έργασίας δέν πληρώνεται; θά ήταν σάν νά ζητάμε τό δίκαιο... σέ 
βάρος τών έργατών καί πρός όφελος τής καπιταλιστικής έκμετάλ-
λευσης, μιά καί ή δικαιοσύνη θά διαιρούσε στήν περίπτωση αύτή τήν 
έργατική τάξη καί θά θεμελίωνε τό κέρδος τοϋ καπιταλισμού. 

Στά κείμενα πού θά άκολουθήσουν, ό Ένγκελς ξεκαθαρίζει, πρός 
χρήση τών συνδικάτων, πώς δέν πρέπει "πιά νά διεκδικούν ένα δίκαιο 
μεροκάματο γιά μιά δίκαιη έργάσιμη ήμέρα, πράγμα πού θά αιτιολο-
γούσε ποιοτικές διαφορές άνάμεσα στούς μισθούς. 

Φυσικά, δσο ύπάρχει ό καπιταλισμός, οί μισθοί θά είναι Ιεραρχη-
μένοι στήν πρακτική. Παρ' δλα αύτά. ούτε ό μαρξισμός, ούτε, άκόμα, 
ή πολιτική οικονομία τής άστικής τάξης θεμελίωσαν ποτέ μιά θεωρία 
τής Ιεραρχίας τών μισθών πάνω στήν άπλή καί τή σύνθετη έργασία. 
Κατά τά άλλα, ή μορφή τοϋ μισθοϋ είναι μιά παράλογη, μυστικοποιός 
μορφή, γιατί κρύβει τή βασική πραγματικότητα τής άντίθεσης άνάμε-
σα στήν άναγκαία έργασία καί τήν ύπερεργασ(α. 

Οί ρεφορμιστές θ1 άπαντήσουν πώς, περιμένοντας, θά έπιδιώξουν 
ύψηλούς μισθούς. Πρόκειται γιά καθαρή δημαγωγία: ό μαρξιστικός 
συνδικαλισμός ύποστηρίζει τίς ύλικές προϋποθέσεις ζωής. όχι ένός 
προνομιούχου στρώματος άριστοκρατών έργατών. άλλά δλων τών 
προλεταρίων. 

28. Βλ. Ένγκελς, « Απλή καί σύνθετη έργασία», στό Αντι-Ντύριγκ, κεφ. 
VI. 

29. Τό άπόσπασμα αύτό είναι άπό τό Κεφάλαιο, βιβλίο πρώτο, τόμος πρώ-
τος. Editions Sociales 1950. 

30. Ώς τό 1926, έποχή πού σοσιαλισμός ύπήρχε μόνο σέ μιά χώρα. δέν 
άμφίσβητιόταν άν ή ρωσική οικονομία ήταν σοσιαλιστική, έπειδή 
χρησιμοποιούσε χρήμα, μισθούς, πλατιά συσσώρευση, άγορά καί 
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άκόμα μεγάλους τομείς προκαπιταλιστικής παραγωγής. Δέν υπήρχε 
τίποτα μή φυσιολογικό σ' αυτήν, γιατί ή δικτατορία τοϋ προλεταριά-
του συνεπάγεται οικονομικές καί ταξικές άντιφάσεις, κυρίως σέ μιά 
καθυστερημένη χώρα, πρώτο σκαλί πρός τήν παγκόσμια έπανάσταση 
κι δχι πρώτη χώρα σοσιαλιστικής οίκονομίας. 

θέλοντας — καί όφείλοντας — νά δείξει πώς οί «σοσιαλιστικές» 
έπιτεύξεις στή Ρωσία — αύξηση τού άριθμοϋ τοϋ μισθωτών, δρα τοϋ 
κεφαλαίου, έξάπλωση τής Ιεραρχίας τών μισθών, τής αυτονομίας 
τών έπιχειρήσεων, άρα τών τάξεων, βαθύτερη διαίρεση έργασίας, 
δηλαδή άντίθεση άνάμεσα στή χειρωνακτική καί τήν πνευματική έρ-
γασία, τήν βιομηχανία καί τή γεωργία κ.λπ. — είναι ένα μοντέλο γιά 
τούς έργάτες όλόκληρου τοϋ κόσμου, τό λεγόμενο κομμουνιστικό 
κίνημα άνογκάστηκε. πολύ φυσικά, νά παραποιήσει τίς οικονομικές 
διεκδικήσεις τοϋ παγκόσμιου προλεταριάτου, άντικαθιστώντας τά 
μαρξιστικά συνθήματα, μέ τά συντηρητικά άστικά συνθήματα. 

31. Στό άρθρο του πάνω στήν Πρόοδο τής κοινωνικής μεταρρύθμισης 
στήν Εύρωπαϊκή "Ηπειρο, δπου ό "Ενγκελς παρουσιάζει στούς 
"Αγγλους έργάτες τή σοσιαλιστική έξέλιξη στήν ήπειρο, ξεκαθαρίζει 
πώς: «"Ενας Γερμανός ρεπουμπλικάνος, ό Μπέρνε, ύποστήριξε μέ 
λογική πώς τό ταλέντο, άντί νά. άμοίβεται. θά 'πρεπε νά θεωρείται 
σάν ένα προνόμιο τής φύσης καί, άπό τό γεγονός αύτό, νά μειώνεται 
άπό τήν άμοιβή τοϋ προνομιούχου, μόνο κα( μόνο γιά νά έπιτευχθεϊ ή 
Ισότητα». (4 Νοεμβρίου 1843). 

32. Στίς χώρες πού βρίσκονται στό στάδιο τοϋ κρατικού καπιταλισμού, 
δέν άναλαμθάνουν πιά τά έξοδα αύτά Ιδιώτες, έξ αίτιας τής πλατιάς 
διάδοσης τού συστήματος τών ύποτροφίών. Έν πάση περιπτώσει, 
δέν είναι δουλειά τοϋ καπιταλισλμοϋ νά διαχειριστεί τή βιομηχανία 
κα( τίς λειτουργίες τοϋ καπιταλισμού, είτε παραγωγικές είναι είτε 
Αντιπαραγωγικές, οϋτε νά δικαιολογήσει τά εισοδήματα τών άλλων 
τάξεων, στίς όποιες άντιτίθενται τά έργατικά συμφέροντα. Έκ τών 
πραγμάτων, ό "Ενγκελς μιλά έδώ μόνο γιά τή διαμόρφωση τής ειδι-
κευμένης έργασίας. Τό Ιδιο. στίς συνεδριάσεις γιά τήν έκπαίδευση, ό 
Μάρξ καί ή Πρώτη Διεθνής δέν άσχολήθηκαν παρά μόνο μέ τήν παρα-
γωγική τάξη κα( ύποστήριξαν ένα καθαρά ταξικό έκπαιδευτικό σύ-
στημα. Ή άνώτερη έκπαίδευση δέν άποτελεϊ άντικείμενο φροντίδας 
τών έργατικών όργανώσεων: δέν έχει λόγο νά είναι δωρεάν, λέει ό 
Μάρξ. Άκόμα κι άν ή κολλεκτίβα άνελάμθανε τήν εύθύνη της, ol μισ-
θοί πού θά εΙσέπραττε τό προνομιούχο αύτό στρώμα θά συνέχιζαν νά 
είναι μεγαλύτεροι άπό τούς μισθούς τών έργατών, δπως τό δείχνει ή 
πείρα τόσο στή Σουηδία δσο καί στή Ρωσία. 

33. Βλ. Μάρξ, Τό Κεφάλαιο, I, τόμος 1, σελ. 197. 
34. Βλ. Μάρξ, Τό Κεφάλαιο, IV μέρος, κεφάλαιο XV. III. 
35. Σύμφωνα μέ τόν Μάρξ. ό μισθός έξελίσσεται στό ύψηλότερο σημείο. 

Πράγματι, στό Μισθωτή έργασία καί κεφάλαιο, δριζε τήν τιμή τής 
έργατικής δύναμης σάν τά άναγκαϊα έξοδα γιά νά έπιβιώσει ό έργα-
ζόμενος σάν έργαζόμενος, δηλαδή νά μπορεί νά άναπαραγάγει τόν 
έαυτό του καί νά σχηματίζει κεφάλαιο. Στά έξοδα αύτά περιλαμβά-
νονται καί έκείνα τής οίκογένειάς του. Ή είσαγωγή, όμως, τής χρή-
σης τών μηχανών ύποβαθμίζει τά συστατικά αύτά στοιχεία τής έργα· 

89 



τικής δύναμης, έξατομικεύοντας τόν έργάτη καί τήν άμοιθή του. 
36. Βλ. Μάρξ, Ένα άνέκδοτο κεφάλαιο τού 'Κεφάλαιου», σελ. Θ1. 
37. "Αν τά συνδικάτα κάνουν νά ύπερισχύει, ώς τήν καρδιά τής έργατικής 

τάξης, ή άρχή τής Ιεραρχίας τών μισθών, έξαιτίας τής όποιας ή πλειο-
ψηφία τών έργατών βρίσκεται στήν κακοπληρωμένη κατηγορία, ό κα-
πιταλιστής θά θεωρήσει πώς «τό δεδομένο μέγεθος των μισθών αύ-
τών» είναι τό καλύτερο δυνατό. 

38. Βλ. Μάρξ. Θεμέλια κ.λπ., τόμος II. σελ. 221-222. 
39. Βλ. Μάρξ, Τό Κεφάλαιο, III. κεφ. 23. 
40. «Τά άφεντικά έργάζονται κι αύτά. Καί μέ τήν έννοια αύτή, τό συμφέ-

ρον τους είναι τό Ιδιο μέ τό συμφέρον τών μισθωτών τους. Άλλά. άπό 
τήν άλλη. είναι είτε καπιταλιστές είτε άνθρωποι τους. Άπ' αύτή τή 
μεριά τό συμφέρον τους είναι τελείως άντίθετο άπό έκεϊνο τών έργα-
τών τους. Ή μεγάλη μορφωτική πρόοδος τών βιομηχανικών έργατών 
τής χώρας αύτής μειώνει κάθε μέρα τήν άξία τής έργασίας καί τήν 
είδικότητα δλων, σχεδόν, τών άφεντικών καί τών έπιχε^ρηματιών. 
πολλαπλασιάζοντας τόν άριθμό τών άνθρώπων πού έχουν τεχνικές 
γνώσεις». (Χόντγκοκιν, Ή άμυνα τής έργαοίας άπέναντι τοϋ κεφα-
λαίου κ.λπ., Λονδίνο 1825, σελ. 27, 30) (Σημείωση τού Μάρξ). 

41. «Ή πλήρης κατάργηση τών συμβατικών έμποδίων καί οί μεγάλες ευ-
κολίες πού προσφέρονται στήν έκπαίδευση, έχουν γιά άποτέλεσμα 
τή μείωση τών μισθών τών ειδικευμένων έργατών, άντί νά αύξάνονται 
οί μισθοί τών άνειδίκευτων». (Βλ. Τζών Στιούαρτ Μίλ, 'Αρχές τής πο-
λιτικής οίκονομίας, Λονδίνο 1849, I, σελ. 403). (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 

42. Βλ. Μάρξ, Θεωρίες πάνω στήν υπεραξία, τόμος 1, σελ. 231 καί 137-
138. 

43. Μάρξ, χειρόγραφο, παράρτημα στό Μισθωτή έργασία καί κεφάλαιο 
(1849) μέ τίτλο, ό Μισθός. Τό κείμενο αύτό βρίσκεται σέ άμεση σχέση 
μέ τήν Ιεραρχία τών μισθών, πού δικαιολογείται μέ τή σύνθετη έργα-
σία, δηλαδή μέ τήν είδική έπαγγελματική έκπαίδευση. 

44. ΕΙσήγηση τοϋ Μάρξ στή συνεδρίαση τής 10ης καί τής 17ης Αύγού-
στου 1869, στό Γενικό Συμβούλιο. Ό Μάρξ άντιμετωπίζει τό ζήτημα 
κάτω άπό τό πρίσμα τών συμφερόντων τοϋ προλεταριάτου. 

45. Γιά τόν Μάρξ, ή έκπαίδευση βάζει σοβαρά προβλήματα. Τό προλετα-
ριάτο, σάν φέρουσα τάξη τοϋ σοσιαλισμού, πρέπει νά καθορίσει μόνο 
του τόν χαρακτήρα τής έκπαίδευσης, δπως κάνει σήμερα ή άστική 
τάξη. Ή «λιγότερο καλλιεργημένη» τάξη τής κοινωνίας καθορίζει, 
λοιπόν, τίς προϋποθέσεις. Δέν τίθεται, λοιπόν, θέμα νά άφεθεϊ κάθε 
τομέας δραστηριότητας στή διοίκηση τών παραγωγών πού δου-
λεύουν σ' αύτόν. Ό «διαχειριστικός» αύτός σοσιαλισμός, θά ήταν μιά 
χλωμή άντιγραφή τού καπιταλισμού, τοϋ όποιου θά διατηρούσε γιά 
πάντα τή διαίρεση τής έργασίας καί τά μονόπλευρα έπαγγέλματα. 

Τέλος, στή σημερινή καπιταλιστική κοινωνία, ό μαρξισμός άσχο-
λεϊται μόνο μέ τήν τύχη τών έργατών, καί έγκαταλείπει τή διοίκηση 
τού κεφαλαίου στό κεφάλαιο, άναλαμβάνοντας νά συγκεντρώσει τις 
δυνάμεις του, γιά νά τό άνατρέψει. 

46. Ή Χάρριετ Λώου είχε προτείνει στή συνεδρίαση τής 17ης Αύγούστου 
νά χρησιμοποιηθούν ή περιουσία καί τά εισοδήματα τής Εκκλησίας 
γιά τήν έκπαίδευση. 
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47. Ό Μάϊλνερ είχε προτείνει νά διδάσκουν στά δημόσια σχολεία τήν 
πολιτική οίκονομία, γιά νά έξοικειώνεται ό καθένας μέ τίς έννοιες 
τής «άξίας», τοϋ «μισθού» κ.λπ. Στήν πραγματικότητα, ή έκπαίδευση 
αύτή θά ένίσχυε τήν ιδεολογία της άστικής τάξης σέ δλες τίς τάξεις. 

48. Στήν Bee - Hive, τό κομμάτι αύτό δημοσιεύτηκε ώς έξής: «Όσον άφο-
ρα τήν πολιτική οικονομία, τή θρησκεία καί άλλα θέματα, δέν μπο-
ρούμε νά τά εισάγουμε στό δημοτικό ή στό γυμνάσιο. Τό θέμα τών 
μαθημάτων αύτών ένδιαφέρει τούς ένήλικους, καί πρέπει νά διδά-
σκεται άπό δασκάλους τού είδους τής κυρίας Αώου». 

49. Ό Μάρξ συνέταξε τίς παρατηρήσεις αύτές, πού άποτέλεσαν, άφού 
έγιναν άποδεκτές, τίς άποφάσεις τού πρώτου συνεδρίου τής Διε-
θνούς Ένωσης τών Έργατών, πού έγινε στή Γενεύη άπό τις 3 ώς τις 9 
Σεπτεμβρίου 1866. 

50. Τά στοιχεία τής στατιστικής αύτής βρίσκονται στόν Ιδιο τόμο 
51. Όλη αύτή ή παράγραφος, πού περιλαμβάνονταν στήν εΙσήγηση τού 

Μάρξ, άφαιρέθηκε άπό τίς άποφάσεις τού συνεδρίου. 
52. Τά συγκεκριμένα αύτά δεδομένα άντιστοιχούν, φυσικά, στήν άνά-

πτυξη τών παραγωγικών δυνάμεων, τοϋ περασμένο αΙώνα. 
53. Ό Ένγκελς συνέταξε μιά σειρά έντεκα άρθρων, πού άντιμετώπιζαν 

τήν άνάγκη νά ένωθοϋν τά συνδικάτα στό πολιτικό κόμμα τοϋ προλε-
ταριάτου, γιά νά έπιδιώξουν τούς τελικούς σοσιαλιστικούς του σκο-
πούς, καί κυρίως τήν κατάργηση τής μισθωτής έργασίας. Έστειλε τά 
άρθρα στόν Τζ. Σίπτον, άρχισυντάκτη τής Labour Standard, έβδομα-
διαίου όργάνου τών άγγλικών συνδικάτων. (Τά άρθρα πού άκολου-
θούν δημοσιεύθηκαν άπό τίς 7 ώς τις 21 Μαΐου 1881). 

Ό Ένγκελς έγραψε τά άρθρα ύστερα άπό πρόταση τοϋ Σίπτον, 
άπό τίς 7 Μαΐου ώς τις 6 Αύγουστου 1881, άλλά άναγκάστηκε νά δια-
κόψει τή συνεργασία του, γιατί άντελήφθη πώς ό Σίπτον διόρθωνε τά 
άρθρα πού τού φαίνονταν πολύ έπιθετικά. 

54. Ό νόμος ένάντια στό δικαίωμα τού συνασπίζεσθαι άπαγόρευε τή δη-
μιουργία καί τή δραστηριότητα έργατικών όργανώσεων. Καταργήθη-
κε μέ κοινοβουλευτική πράξη τό 1824, άλλά στήν πραγματικότητα 
ξαναεφαρμόστηκε τό 1825, μέ τούς νέους νόμους πάνω στις Ενώ-
σεις. Οί νόμοι αύτοί θεωρούσαν σάν «βία» τή στρατολόγηση άνθρώ-
πων γιά τά συνδικάτα καί τήν προπαγάνδα γιά συμμετοχή σέ άπεργία, 
καί τήν έξομοίαζαν μέ έγκλημα. 
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Μέρος Δεύτερο 

Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΜΗΣ ΜΕΡΑΣ 



Δέν μπόρεσε ποτέ νό θεσπιστεί στήν Αγγλία σημαντικός 
νεωτερισμός, άποφασιστικό μέτρο, δίχως αύτή τήν έξμτερική 
πίεση τής έργατικής τάξης, είτε τήν χρειάστηκε ή Αντιπολί-
τευση ένάντια στήν κυβέρνηση, εΤτε ή κυβέρνηση ένάντια 
στήν άντιπολίτευση». 

ΜΑΡΞ,«Μιά έργατική συγκέντρωση στό Λονδίνο», 22 Ια-
νουαρίου 1862. 

-θά μπορούσε νά γραφτεί μιά όλόκληρη Ιστορία πάνω στό 
θέμα τών έπινοήσεων πού έγιναν, ύστερα άπό τό 1830, γιά νά 
προφυλάξουν τό κεφάλαιο άπό τούς έργατικούς ξεσηκωμούς 
(...) καί τών έφευρέσεων μηχανών, πού μιά άπεργία ύποκίνη-
σε». 

ΜΑΡΞ, ·Οί μηχανές καί ή μεγάλη βιομηχανία», «Τό κεφά-
λαιο-, 1, I. 



ΕΙσαγωγή 

Ή μείωση τής έργάσιμης ήμέρας 

Ο λ ο ι ol ταξικοί άγώνες τοϋ προλεταριάτου 
έχουν γιά σκοπό τους τήν διεκδίκηση της 
έλάττωσης τών ώρών τής έργάσιμης ήμέρας, 
καί μάλιστα μέ άμείλικτη δύναμη σάν άπόλυτη 
άναγκαιότητα. Άπό τήν άλλη, στήν έπέκταση 
τής ίδιας έργάσιμης ήμέρας συγκεντρώνει τό 
κεφάλαιο τίς προσπάθειές του μέ τόν πιό συ-
στηματικό τρόπο, μιά καί αύτό είναι τό πιό 
θερμό σημείο τής καπιταλιστικής έκμετάλ-
λευσης καί τής άρπαγής τής ύπεραξίας. 

Τό κεφάλαιο θίγεται λιγότερο άπό μιά αϋ-
ξηση τών μισθών, πού μειώνει τήν ήδη παρα-
χθεισα ύπέραξία, άλλά, μιά καί έχουν παρθεί 
όλες οι προφυλάξεις, δέν θίγει τόν όγκο τής 
παραγωγής ούτε τό ποσοστό αύξησης τού κε-
φαλαίου, ένώ μιά μείωση τοϋ χρόνου έργα-
σίας μειώνει τόν χρόνο, στόν όποιο τό κεφά-
λαιο παράγει κα( άρπάζει τήν ύπέραξία. 

Στό σημείο αύτό τά φερέφωνα τοϋ κεφα-
λαίου — ξεχνώντας πώς ή έργάσιμη ήμέρα 
άποτελεϊται άπό τήν διάρκειά της καί τήν έν-
τασή της' — ξεσπούν σέ ϋμνους, ύποστηρί-
ζοντας πώς ή κατάσταση τών έργατών βελτιώ-
θηκε πάρα πολύ σ' έναν αΙώνα, άφού σήμερα 
δέν δουλεύουν πιά 14 ή 16 ώρες, άλλά 8 ώρες. 
θ ά 'ταν εύκολο ν' άπαντήσει κανείς πώς ή 
«πρόοδος» αύτή δέν όφείλεται στήν φροντίδα 
τής Αύτοϋ Μεγαλειότητος τοϋ καπιταλιστή. 
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01 έργάτες Αναγκάστηκαν νά πολεμήσουν όλόκληρες δεκαετίες γιά 
ν' άποσπάσουν μιάν άπλή μείωση τής μιάς ώρας, ή καί λιγότερο. 
Άπό τήν άλλη, θά 'πρεπε νά άπαντηθεϊ πώς άν τό κεφάλαιο δέν 
έπεκτείνει άλλο τήν έργάσιμη ήμέρα, είναι έπειδή προσκρούει στήν 
δυνατή άντίσταση τού συνόλου τών έργαζομένων. 

Περισσότερο άπό ποτέ, σήμερα, ή κατάσταση έπιθεβαιώνει πώς 
τό προλεταριάτο δέν όφείλει τίποτα στήν καλοσύνη τού κεφαλαίου, 
όσο πλούσιο κι έξυπνο κι άν είναι. Πράγματι, έπειτα άπό γιγαν-
τιαίους άγώνες, ή άστική τάξη άναγκάστηκε νά δεχτεί τήν έργάσιμη 
ήμέρα τών θ ώρών, πράγμα πού φαινόταν — καί ήταν — πολύ σημαν-
τική κατάκτηση, πού χρονολογείται ήδη πάνω άπό πενήντα χρόνια 
στήν διάρκεια τών όποιων οί πολυκαυχημένες πρόοδοι τής παραγω-
γικής τεχνικής δέν μείωσαν ένα λεπτό τόν σημερινό χρόνο έργα-
σίας, άλλά άντίθετα, τόν αύξησαν, a fortiori, στήν Γαλλία πού, άνάμε-
σα στίς εύρωπαϊκές χώρες μέ συγκρίσιμη άνάπτυξη, είναι έκείνη 
στήν όποια ή έργάσιμη ήμέρα είναι ή μεγαλύτερη καί ξεπερνά κατά 
πολύ τό περίφημο «έλάχιστο όριο». 

"Οχι μόνο ό έργάτης άναγκάζεται σέ «φυσιολογική» περίοδο νά 
κάνει υπερωρίες γιά νά ζήσει, άλλά ό καιρός πού θά πρεπε ν' άφιε-
ρωθεϊ στήν άνάπαυση (πού δέν σημαίνει μονάχα ύπνο, άλλά νά ζεις 
καί ν' άσχολείσαι μέ τά προσωπικά σου ένδιαφέροντα όσο καί μέ τά 
ένδιαφέροντα τής τάξης σου) ροκανίζεται άπό τίς μεταφορές καί 
άπό τίς αύθαίρετες άπαντήσεις τής «έπαγγελματικής έκπαίδευ-
σης», τής «ειδίκευσης» καί άλλων «έκπαιδευτικών» διαδικασιών. 

Άκόμα καί σ' έκεϊνο πού άφορά τήν διάρκεια τής έργασίας στήν 
παραγωγή, ό μαρξισμός άπέδειξε πώς ή διάρκεια δέν έχει σχέση, 
άπό μόνη της, μέ τή διάρκεια τής έργάσιμης ήμέρας. Πράγματι, ή 
έντατικοποίηση τής έργασίας έπιμηκύνει τήν έργάσιμη ήμέρα. Όλοι 
ξέρουν πώς ένας έργάτης σήμερα παράγει σέ όκτώ ώρες πολύ 
περισσότερα άπ' όσα παρήγαγε 100 χρόνια πρωτύτερα σέ 10 ώρες. 
Πράγματι, ό καπιταλισμός άντιδρά σέ κάθε αύξηση τών μισθών ή σέ 
κάθε μείωση τής διάρκειας τής έργασίας μέ μιά έντατικοποίηση τού 
ρυθμού, κι άν μηχανοποιεί τό παραγωγικό προτσές, αύτό τό κάνει 
έπειδή ή μηχανή είναι ένα ύλικό μέσο πού έπιτρέπει «νά άρπάξει 
περισσότερη ποσότητα έργασίας στόν Ίδιο χρόνο». 

Ά ν στό «νόμιμο έλάχιστο» καί στίς ύπερωρίες (στό έργοστάσιο, 
στίς μεταφορές κ.λπ.), δηλαδή στήν πραγματική διάρκεια τής έργα-
σίας, προσθέσουμε τόν συμπυκνωμένο, άπό τίς τεχνηκές καί κοινω-
νικές προόδους, χρόνο έργασίας τών έργατών, φτάνουμε σέ μιάν 
ίλλιγγιώδη αύξηση τής έκμετάλλευσης τής σημερινής έργατικής 
δύναμης. Δίχως κίνδυνο νά κάνουμε λάθος, μπορούμε νά πούμε 
πώς ή πραγματική αύτή ήμέρα προσπαθειών αύξήθηκε, τουλάχι-
στον, κατά τό μισό, στά τελευταία πενήντα χρόνια, πράγμα πού μάς 

96 



φέρνει ξανά στήν κούραση τής παλιάς, περίφημης έργάσιμης ήμέ-
ρας τών 12 κα( τών 13 ώρών, κα( παραπάνω. 

Στό κεφαλαιώδες αύτό σημείο ol συνδικαλιστικές κατευθυντή-
ριες γραμμές άντιπαραθέτουν τήν μικρότερη σοβαρή καί γενική 
άντίσταση στόν καπιταλισμό. Δέν έπιταχύνθηκε τυχαία ό ρυθμός 
έκμετάλλευσης στήν διάρκεια τών τελευταίων είκοσι χρόνων, μέ 
τήν έργασία μέ τό κομμάτι καί τήν αύξηση τοϋ ρυθμού έργασίας, 
τήν σκλήρυνση τής νόρμας, τήν ένωση τών μηχανών, μέ δλες αύτές 
τίς πειρατικές πράξεις πού έπιθάλλονται μέ μιά βιαιότητα δλο καί 
μεγαλύτερη κάθε χρόνο, καί πού άναπτύσσουν τίς μορφές ύπερεκ-
μετάλλευσης τής έργατικής δύναμης, πού δέν άπορροφοϋν μόνο 
τίς μυϊκές ένέργειες, άλλά καί τίς ζωϊκές, τίς νευρικές. Πράγματι, οί 
συνδικαλιστικές γραμμές έδωσαν σέ δλα αύτά μιά έπιπλέον ώθηση, 
ύποστηρίζοντας τά πρίμ παραγωγικότητας, συνδέοντας τόν μισθό 
μέ τήν άπόδοση, παλεύοντας γιά μιά όλόκληρη σειρά πρίμ, μέ τήν 
άποδοχή τού ένδιαφέροντος τού έργάτη γιά τήν έπιχείρηση, καί, 
άκόμα γενικότερα, μαθαίνοντας στούς έργάτες νά ταυτίζουν τά δι-
κά τους ταξικά συμφέροντα, μέ έκείνα τής παραγωγής τής έπιχείρη-
σης καί τού κράτους, τού πολιτισμού καί τής πατρίδας.2 

Δέν μπορούμε νά άναπτύξουμε έδώ τόν μηχανισμό μέ τόν όποϊο 
ή άπεριόριστη αύτή δυνατότητα παραγωγής ύπεραξίας, πού βρίσκε-
ται μέσα στό άνθρώπινο κορμί τοϋ έργάτη, έπιτρέπει σέ μιά διαρκώς 
αύξάνόμενη ποσότητα μή - παραγωγικών, άντιπαραγωγικών καί άλ-
λων^παρασιτικών στοιχείων, νά άναπτύσσονται παράλληλα μέ τίς 
άχρηστες, δηλαδή άντικοινωνικές, βιομηχανίες, πού είναι πάντοτε 
πιό σύγχρονες, πού τούς προσφέρουν τά πρός τό ζεϊν, καί βάζουν 
τούς έργάτες νά δουλεύουν σέ ξέφρενους ρυθμούς. 

Σύμφωνα μέ τόν Μάρξ, στόν καπιταλισμό διασταυρώνονται διαρ-
κώς δύο τάσεις: άπό τήν μιά μεριά έκείνη τής χρήσης δλο καί λιγό-
τερων χεριών γιά τήν παραγωγή δλο καί περισσότερων έμπορευμά-
των, πού καταλήγει στήν μείωση τοϋ άριθμοϋ τών έργατών σέ κάθε 
δεδομένο έργοστάσιο καί βιομηχανία, μιά καί ό καπιταλισμός χειρί-
ζεται τόν έργάτη σάν άνεπιθύμητο, πού προσπαθεί νά έξαλείψει. 
Άπό τήν άλλη μεριά, έκείνη τής χρήσης δσων γίνεται περισσοτέρων 
έργατικών χεριών, μιά καί οί έργάτες είναι ή πηγή τού πλούτου, καί 
σέ κάποιο βαθμό, τής παραγωγικής δύναμης, καί συνεπώς ή μάζα 
ύπεραξίας καί ύπερπροϊόντος αύξάνει μαζί μέ έκείνη τής χρησιμο-
ποιημένης έργασίας. Ή πρώτη τάση πετά τόν έργάτη στό πεζοδρό-
μιο καί δημιουργεί ένα διπλό ύπερπληθυσμό, τούς άπεργούς καί τά 
παράσιτα πού ζοϋν άπό τήν νέα ύπερεργασία, ένώ ή δεύτερη άπορ-
ροφά τούς έργάτες αύτούς καί δέν παύει νά έπεκτείνει τήν μισθωτή 
έργασία καί τήν έκμετάλλευση. Ό Μάρξ, δμως, έπιμένει στό σημείο 
τούτο, πού οί οικονομολόγοι άφήνουν κατά μέρος: 
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« Ή διαρκής αύξηση τών μεσαίων τάξεων πού, τοποθετημένες 
άνάμεσα στούς έργάτες καί τούς καπιταλιστές, ζούν σχεδόν 
άποκλειστικά άπό τόν μισθό τους, βαραίνει τήν έργατική τάξη καί 
αυξάνει τήν Ισχύ καί τήν άσφάλεια τών άνώτερων τάξεων3: 

Σ' αύτές τίς τάξεις, πού είναι συνδεδεμένες μέ τό κεφάλαιο χά-
ρη στά συμφέροντά τους, προσκρούουν, λοιπόν, οί έργατικές διεκ-
δικήσεις. 

01 τάξεις αύτές συνεισφέρουν άμεσα στήν έκμετάλλευση τών 
έργατών, καί ό πολλαπλασιασμός τους, παράλληλα μέ τήν άνάπτυξη 
τοϋ καπιταλισμού, έξηγεϊ έν μέρει τήν Ικανότητα άντίστασης τού 
άστικοϋ συστήματος. 01 τάξεις αύτές, πού άπορροφοϋν τήν ύπερα-
ξία, βρίσκοντας μιά χρήση στήν ύπηρεσία τοϋ κεφαλαίου, μέ τό 
όποιο συνδέουν τά άμεσα συμφέροντά τους, άντιτίθενται, κι αύτές 
στό προλεταριάτο, όταν ζητάει μιά αύξηση μισθών, πού θίγει τήν 
ύπεραξία. Τό καπιταλιστικό σύστημα έξοικονομεϊ πάνω στήν πλάτη 
τών παραγωγικών έργατών δσα δίνει στίς περιττές αύτές τάξεις, 
πού είναι δμως άπαραίτητες στόν καπιταλισμό, τόν όποιο, σέ διάφο-
ρους βαθμούς, έκπροσωποϋν ύλικά καί ύποστηρίζουν Ιδεολογικά. 

« Όσο περισσότερο κερδίζει ή έργασία σέ παραγωγική δύναμη, 
τόσο περισσότερο μπορεί νά μειωθεί ή έργάσιμη ήμέρα. "Ομως, 
όσο περισσότερο μειωθεί ή έργάσιμη ήμέρα, τόσο περισσότερο 
μπορεί νά αυξηθεί ή έντασή της. Στό κοινωνικό έπίπεδο, ή αυξα-
νόμενη παραγωγικότητα τής έργασίας, όδηγεί σέ μιάν έξοικονό-
μηση έργασίας, έξαλείφοντας κάθε άχρηστη σπατάλης, τόσο σέ 
μέσα παραγωγής, όσο καί σέ δυνάμεις ζωής. Ένώ, λοιπόν, ό κα-
πιταλιστικός τρόπος παραγωγής έπιβάλλει τήν οίκονομία αύτή 
σέ κάθε έπιχείρηση χωριστά, κάνοντας τήν τρελή σπατάλη τής 
έργατικής δύναμης ένα μέσο οίκονομίας γιά τόν έκμεταλλευτή 
σάν άτομο, δημιουργεί άπό τήν άλλη, έξ αίτιας τού άναρχικού 
άνταγωνιστικού συστήματός του, τήν πιό ξέφρενη διαπήδηση 
παραγωγικής έργασίας καί κοινωνικών μέσων παραγωγής, καί 
έπιπλέον, δημιουργεί μιά πολλαπλότητα παρασιτικών λειτουρ-
γιών, πού τίς κάνει μέ τόν καιρό όλο καί περισσότερο άπαραίτη-
τες» * 

Τό κεφάλαιο μπορεί, χάρη στήν κινητικότητά του καί τήν συναρ-
παστική Ικανότητά του προσαρμογής, νά άνακατέψει παραγωγικά 
καί μή - παραγωγικά στοιχεία, πολλαπλασιάζοντας τίς νόθες καί 
άμφίθολες κατηγορίες. "Ετσι, ό παραγωγός καπνού είναι παραγωγι-
κός, (άφοϋ δημιουργεί ύπεραξία), άλλά ή κατανάλωση καπνού είναι 
μή - παραγωγική (βλ. Μάρξ, Θεμέλια κ.λπ., τόμος 1, σελ. 253, ση-
μείωση). 
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Ό καπιταλισμός άναπτύσσει, γενικά, δλο καί πιό πολύ τόν νόμο 
σύμφωνα μέ τόν όποιο όσο περισσότερο ένας έργαζόμενος είναι 
ύποχρεωμένος νά κάνει μιά παραγωγική έργασία καί νά δουλεύει 
σκληρά, τόσο λιγότερο γίνεται βιώσιμη ή ζωή του καί κερδίζει λιγό-
τερα άπό έκείνους πού άσχολούνται σέ λιγότερο παραγωγικούς το-
μείς. Υπάρχουν, άκόμα, καί συνδικάτα πού συγκεντρώνουν μή -
παραγωγικούς, μέχρι καί άχρηστους, έργάτες. Ή πίεση πού άσκεϊτό 
κεφάλαιο — άπό τήν φύση του, μιά καί «άπαλλοτριώνει» τήν τερά-
στια μάζα τών μικρών, μεσαίων καί μεγάλων άκόμα καπιταλιστών — 
πάνω στούς «μισθωτούς» αύτούς, είναι μικρότερη άπό έκείνη πού 
έπιθάλλει στούς παραγωγικούς έργάτες. Ό «συνδικαλισμός» τους 
δοκιμάζεται: είναι έκεϊνος, μέ τίς έπιτροπές Ισότητας, όπου μισθω-
τοί καί υπάλληλοι θέτουν ζητήματα πρόσληψης, άπόλυσης, δη-
μιουργίας πόστων, όργάνωσης τής ύπηρεσίας, δηλαδή τόν αιθέρα 
τοϋ μή - κλασικού συνδικάτου καί τής συνεργασίας μέ τήν έργοδο-
σία, πού προτείνεται σήμερα σάν μοντέλο στά έργατικά συνδικάτα. 
Πρόκεται γιά ένα άληθινό θερμοκήπιο γιά τίς ρεφορμιστικές συνδι-
καλιστικές μεθόδους. 

Ή ένότητα τοϋ συνδικαλιστικού κινήματος προϋποθέτει τήν έξά-
λειψη όλων τών συνδικάτων κατηγορίας, πού δέν ύπάρχουν παρά 
γιά νά κερδίζουν προνόμια, σέ σχέση μέ τήν μεγάλη μάζα. Γιά τόν 
Μάρξ καί τόν "Ενγκελς ή ένότητα αύτή έπιτυγχάνεται μέ τήν μέγι-
στη ένεργοποίηση τών λιγότερο προνομιούχων στρωμάτων, δηλαδή 
έκείνων άκριθώς πού είναι περισσότερο παραγωγικά, δηλαδή φο-
ρείς τής μελλοντικής κοινωνίας. Τά έπαναστατικά στοιχεία πρέπει 
νά έντείνουν τις προσπάθειές τους γιά νά τά όργανώσουν καί νά τά 
πολιτικοποιήσουν, άναπτύσσοντας τήν δική τους πρωτοβουλία καί 
δραστηριότητα. Τά συνθήματα πού θά ένοποιήσουν τό προλεταριά-
το θά πρέπει, λοιπόν, ν1 άρχίσουν νά προωθούν μαζικά τά μεγάλα 
αύτά στρώματα. Μά άκριβώς τό άντίθετο κάνουν στήν πράξη οί ση-
μερινές όππορτουνιστικές ήγεσίες. Μόνο έπαναστατικά συνθήματα 
μπορούν νά ένοποιήσουν τό προλεταριάτο, καί τό σημαντικότερο 
είναι ή μείωση τής έργάσιμης ήμέρας μέ τήν συντριβή τών ιεραρ-
χιών καί ένα μισθό πού θά παραμερίζει δλους τούς πειρασμούς γιά 
ύπερωρΐες. 

Στίς μέρες μας, ή έργάσιμη ήμέρα δέν πρέπει, άπλώς, νά μειωθεί 
κατά μισή ώρα. Πράγματι, ή μείωση τοϋ χρόνου έργασίας πρέπει νά 
είναι συνάρτηση τοϋ χρόνου πού έξοικονομεϊ ή τεχνική πρόοδος — 
τό κοινωνικό στοιχείο τής έργασίας. Εκτιμάμε* πώς αύτό καί μόνο 
μειώνει τήν έργάσιμη ήμέρα στό μισό, κι αύτό γιά ν' άποκατασταθεϊ 
καί μόνο τό statu quo ante καί νά έξαλειφθεϊ ή ύπερεκμετάλλευση 
πού άναπτύχθηκε έδώ καί πενήντα χρόνια. 'Αλήθεια, τό κεφάλαιο 
είναι άνίκανο νά ικανοποιήσει τήν διεκδίκηση αύτή πού θά έκμηδέ-
νιζε όλόκληρους άχρηστους κλάδους δραστηριοτήτων καί θά έδινε 
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ένα Αποφασιστικό χτύπημα στήν παραγωγική ύπερτροφία, στήν 
τρελή άνάπτυξη τών ρυθμών παραγωγής, στήν παραγωγή γιά τήν 
παραγωγή, δηλαδή στό κεφάλαιο. Ό άντικειμενικός αύτός σκοπός 
είναι άμεσα συνδεδεμένος μέ τήν κατάργηση τής μισθωτής έργα· 
σίας, δηλαδή όλόκληρου τού καπιταλιστικού συστήματος. "Εχει τήν 
Ιδια έννοια μέ τήν διεκδίκηση τής Διεθνούς τοϋ Λένιν μετά τό 1919: 
τήν ήμέρα τών έξη ώρών. 

Μιά μαζική μείωση τής έργάσιμης ήμέρας συνεπάγεται, κατ' άρ-
χήν, τήν διατήρηση των μισθών στό έπίπεδό τους, πράγμα πού άντι-
στοιχεϊ σέ μιά γενική αύξηση τοϋ σημερινού ώρομισθίου. Ή αύξηση 
αύτή είναι άναγκαΐα γιά νά έπιτευχθεϊ ή πλήρης έξάλειψη τών υπερ-
ωριών, τών πριμ παραγωγής, τής δουλειάς μέ τό κομμάτι κα( τών 
άμέτρητων προτροπών γιά μιά μεγαλύτερη άπόδοση. Δεδομένου 
πώς πρόκειται γιά ένα ταξικό μέτρο, τά λιγότερο εύνοούμενα στρώ-
ματα θά 'πρεπε νά έπωφεληθοϋν; σχετικά, περισσότερο άπό τά άλ-
λα. Πράγματι, τά στρώματα πού δουλεύουν πιό σκληρά κα( πληρώ-
νονται χειρότερα, δουλεύουν συνήθως περισσότερες ώρες. Επι-
πλέον, τά προνόμια τών μή - παραγωγικών μισθωτών καί τών άριστο-
κρατών έργατών δέν είναι μόνο μισθολογικής, άλλά κα( χρονικής 
τάξης. Ά ν διατηρούσαμε τό Ιδιο έπίπεδο μισθού γιά μιά διάρκεια 
έργασίας άναγμένη στό Ιδιο ώράριο γιά όλους, ό ώριαιος μισθός τών 
μή · προνομιούχων στρωμάτων θά αϋξανόταν, ήδη, άναλογικά 
περισσότερο άπό έκεϊνο τών άλλων, μά κάτι τέτοιο δέν θά ήταν 
άρκετό. 

Τό σύνθημα τής γενικής καί μαζικής μείωσης τών ώρών έργασίας 
είναι έξ Ισου Αδιαχώριστο άπό τήν πάλη ένάντια στίς συνδικαλιστι-
κές ήγεσίες, πού ύποτάσσουν τά συμφέροντα τών έργαζομένων σέ 
έκεϊνα τής έθνικής παραγωγής, τής δημοκρατίας καί τής νομιμότη-
τας. Συνεπάγεται, λοιπόν, τήν κατάντηση τής συνδικαλιστικής ήγε-
σίας άπό τό μαρξιστικό έπαναστατικό κόμμα, πού συνδέει δλες του 
τίς διεκδικήσεις, καί τίς άμεσες άκόμα, μέ τόν άντικειμενικό σκοπό 
τής βίαιης καταστροφής τοϋ κράτους καί τού καπιταλιστικού τρό-
που παραγωγής. Ά ν τό καπιταλιστικό σύστημα είναι άνίκανο νά Ικα-
νοποιήσει διεκδικήσεις, πρέπει, άπλούστατα, νά άντικατασταθεϊ μέ 
τόν σοσιαλισμό, δηλαδή νά τεθεϊ άπλά καί ένεργητικά τό πρόβλημα 
τής έπανάστασης. 

Ή πάλη γιά τήν μείωση τής έργάσιμης ήμέρας είναι κεφαλαιώ-
δους σημασίας, γιατί συνενώνει όλες τίς Αλλες διεκδικήσεις:· πάλη 
ένάντια στήν ύπερεκμετάλλευση καί τις ειδικές συνθήκες στις 
όποιες βρίσκονται όρισμένες κατηγορίες έργατών, άπό τό γεγονός 
τής διαίρεσης τής έργασίας, πού τούς κρατάει στό περιθώριο τού 
γενικού κινήματος. 'Οργάνωση τής παραγωγής σύμφωνα μέ τά κρι-
τήρια τών έργαζομένων, μέ τήν διακοπή τών παραγωγικών έγκατα-
στάσεων στις νόμιμες ώρες, δηλαδή, ένα πρώτο φρένο στήν κυριαρ-
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χία τών μηχανών πάνω στήν άνθρώπινη έργασία. Κατάργηση τών 
προνομίων τής έργατικής άριστοκρατίας, πού διαρκώς κυνηγά τούς 
ψηλούς μισθούς, πού περιορίζονται σέ ένα μάνο στρώμα έργατών 
καί πού συνδέεται μέ χίλια νήματα, πρίμ ύπακοής, άπόδοσης, συμ-
μετοχής κ.λπ. μέ τήν Ιδιωτική έπιχείρηση. Αποφασιστικά βήμα πρός 
τήν όμοιομορφοποίηση τών συνθηκών έργασίας, άμοιθής, καί, άπ' 
τήν άλλη πλευρά, άσφάλισης άσθένειας, σύνταξης. Μέ δυό λόγια, 
ένα γερό χτύπημα σέ δλων τών είδών τίς Ιδιαιτερότητες, στίς Ιεραρ-
χίες κάθε μορφής καί στήν δίψα γιά χρήμα καί άντικείμενα, μ1 άλλα 
λόγια, στήν Ιδιωτική Ιδιοκτησία, πού είναι τόσο περισσότερο άμφι-
σθητήσιμη, δσο διασκορπίζεται σέ έκατομμύρια κεφάλαια, καί συγ-
κεντρώνεται σέ μερικές γιγαντιαίες έπιχειρήσεις. 

Καπιταλιστικός καί Κομμουνιστικός 
Χρόνος Έργασίας 

^ D o o περισσότερο γερνά μιά κοινωνική μορφή, τόσο περισσότε-
ρο κοκκαλώνουν οί κοινωνικές καί πολιτικές της σχέσεις, ένώ οί 
παραγωγικές δυνάμεις συνεχίζουν νά άναπτύσσονται, συντρίβον-
τας τίς ξεπερασμένες κοινωνικές δομές.7 Έτσι, δσο περισσότερο 
γίνεται ή έργασία γόνιμη, έφευρετική, εύπλαστη, τόσο λιγότερο, οί 
συνθήκες μέσα στίς όποιες πραγματοποιείται δέχονται τό προχώ-
ρημά της. Στήν διάρκεια τής τελευταίας φάσης τής καπιταλιστικής 
άνάπτυξης, ή έπίσημη κοινωνία, στήν βάση της συντηρητική, γίνε-
ται όλοκληρωτική καί Ιεραρχημένη, δπως καί ή φεουδαρχική κοινω-
νία στήν έποχή της. 

«Είναι άναμφισβήτητη έπιτυχία τοϋ Φουριέ, νά προβλέψει τήν 
πυραμιδοειδή αύτή μορφή τής σύγχρονης βιομηχανίας, πού 
όνόμασε βιομηχανική φεουδαρχία».· 

Ό γερασμένος καπιταλισμός έπιθάλλει τήν Ιεράρχηση αύτή 
στούς έργαζόμενους, πού είναι δλο καί περισσότερο διαιρεμένοι 
καί ένταγμένοι σέ ένα πλατύ δίκτυο λειτουργιών, πόστων έργασίας 
καί άμοιθής. Ό μισθός κάθε έργάτη διαιρείται σέ κάθε είδους δια-
φοροποιημένες άμοιβές, πού άποτελούν, έν τούτοις, κομμάτια τού 
σημερινού μισθού: οικογενειακά έπιδόματα, έπίδομα κατοικίας, 
μεταφορών, άσθένειας, προϋπηρεσίας, δίχως νά ύπολογιστοϋν Ιε-
ραρχίες καί κλιμακώσεις τών μισθών, πού έκτιμούν μέ τρόπο αύθαί-
ρετο καί ύπόγειο, τήν ποσότητα τής δουλειάς καί τήν άπόδοση κάθε 
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έργάτη. Μιά μόνο έπιχείρηση μπορεί νά έχει έτσι μιά κλιμάκωση 
μισθών μέ πάνω άπό 400 διαφορετικά έπίπεδα, κλιμάκωση πού μετα-
βάλλεται άπό έπιχείρηση σέ έπιχείρηση, άπ' τόν ένα κλάδο τής βιο-
μηχανίας στόν άλλο, κι άπ' τόν ένα τόπο στόν άλλο. "Ολα ζυγιάζον-
ται: ήλικϊα, προϋπηρεσία στήν έκπαίδευση, στό έργοστάσιο, φύλο, 
οικογενειακή ζωή, άπόσταση άπό τό έργοστάσιο κ.λπ. Ή καπιταλι-
στική οίκονομία, έντελώς όλοκληρωτική, χρησιμοποιεί δλες τις φυ-
σικές Ιδιαιτερότητες κάθε άτόμου, γιά νά τό πλασσάρει, νά τό βάλει 
σ' ένα κατάλογο κα( νά τοϋ καθορίσει μιά τιμή, πού δέν έχει καμιά 
σχέση μέ τήν ένεργητικότητά του, πού δημιουργεί άξία, καί πρέπει 
νά κάνει μιά καθορισμένη προσπάθεια μέσα στό προτσές παραγω-γής· 

Όμως, ή Ιστορική έπιτυχία τοϋ καπιταλισμού ήταν άκριθώς ποιός 
άνήγε τά πάντα σέ μιά μόνο άπλή καί διεθνή άξία: τήν ώρα έργασίας, 
δχι τήν άτομική άλλά τήν μέση καί κοινωνική, πού μετρά τήν άξία 
κάθε έμπορεύματος καί ρυθμίζει τήν παραγωγή κάθε κλάδου, ύπο-
δεικνύοντας δχι μόνο τί πρέπει νά παραχθεί, άλλά άκόμα, πόσο καί 
μέ ποιές συνθήκες πρέπει νά παραχθεί, ώστε τό έμπόρευμα νά άπο-
δίδει κέρδος. 

« Ή έργασία είναι, φαίνεται, μιά πολύ άπλή κατηγορία, καί ή Ιδέα 
τής έργασίας γενικά — τής έργασίας, αύτό μονάχα — είναι τόσο 
παλιά δσο καί ό κόσμος». 

Συνεχίζει δμως, ό Μάρξ 

«ή κατάσταση αύτή τών πραγμάτων δέν φτάνει στήν μεγαλύτερη 
άνάτττυξή της παρά μόνο στήν πιό μοντέρνα μορφή τών άστικών 
κοινωνιών: στίς Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί μονάχα, ή άφηρημέ-
νη κατηγορία τής «έργασίας γενικά», έγασίας δίχως καμιάν άλλη 
φράση, σάν άφετηρια τής σύγχρονης οίκονομίας, γίνεται άληθι-
νή μέσα στήν πρακτική».9 

"Εκτοτε, ή εύρωπαϊκή οίκονομία έφτασε καί ξεπέρασε τό έπίπεδο 
αύτό τών 'Ηνωμένων Πολιτειών, άλλά άντί ή άπλοποίηση αύτή τής 
έργασίας χωρίς φράση νά βοηθήσει στή σύσφιξη τών γραμμών τής 
έργατικής τάξης, τής μόνης τάξης τής έργασίας, τό κεφάλαιο έπέ-
κτεινε τήν μισθωτή έργασία σέ δλες τΙς μορφές δραστηριότητας, μή 
- παραγωγικές, άντιπαραγωγικές, άντικοινωνικές, δηλαδή φαντα-
σιώσεις ένεργητικότητας τών έκμεταλλευτών, μιά καί όλοι είναι πιά 
μισθωτοί, άπό τόν πρόεδρο τής δημοκρατίας ώς τόν τελευταίο χω-
ροφύλακα. 'Επιπλέον, ή έργασία διασπάστηκε σέ χίλια κομμάτια πού 
διαμελίζουν τό άτομο, καί τόν κάνουν παραγωγικό έργάτη, άκριθώς 
δπως καί ή σύγχρονη έργατική τάξη. 
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Ή διεκδίκηση τής μείωσης τοϋ χρόνου έργασίας, δίνοντας ένα 
χτύπημα σέ κάθε τεχνική σπατάλη έργασίας, θεμελιώνεται, λοιπόν, 
πάνω σέ μιάν άποψη τής πραγματικότητας, άναπτυγμένη άπό τό Ιδιο 
τό κεφάλαιο, πού τήν άρνήθηκε όμως γιά λόγους συντήρησης. Το-
ποθετώντας τήν διεκδίκηση αύτή στό κέντρο τών έπιδιώξεών της, ή 
έργατική τάξη καταπιάνεται μ' ένα στέρεο μοχλό πού τής έπιτρέπει 
τελικά, νά άνατρέψει τήν καπιταλιστική κοινωνική τάξη καί νά έγκα-
θιδρύσει μιά κομμουνιστική μορφή όργάνωσης τής παραγωγής καί 
της κοινωνίας. Ή διεκδίκηση αύτή έχει έναν διαρκή χαρακτήρα, 
γιατί συνδέεται άμεσα μέ τόν άνώτατο σκοπό τού σοσιαλισμού, σέ 
άντίθεση μέ τίς άλλες άμεσες διεκδικήσεις, πού έχουν ένα μεταβα-
τικό περιεχόμενο, όχι μόνο γιατί τελικά άμφισθητοϋνται άπό τήν 
Ιδια τήν καπιταλιστική κοινωνία, άλλά γιατί δέν τίθενται πιά μέσα 
στήν κομμουνιστική κοινωνία, πού άγνοεΐ τόν μισθό, τό χρήμα, τό 
κράτος καί τήν δημοκρατία. 

«Πράγματι», λέει ό Μάρξ, «καμιά μορφή τής κοινωνίας δέν μπο-
ρεί νά έμποδίοει, μέ τόν ένα ή μέ τόν άλλο τρόπο, τήν ρύθμιση 
τής παραγωγής άπό τόν χρόνο έργασίας».™ 

« Άκόμα καί μετά τήν κατάργηση τού καπιταλιστικού τρόπου παρα-
γωγής, ό καθορισμός τής άξιας θά βρίσκεται πάντα στό πρώτο έπί-
πεδο, μιά καί δέν θά χρειάζεται πλέον νά ρυθμίζεται ό χρόνος 
έργασίας καί ή κατανομή τής κοινωνικής έργασίας άν άμεσα στίς 
διάφορες παραγωγικές όμάδες, καί περισσότερο άπό ποτέ, θά 
χρειάζεται νά κρατιούνται λογαριασμοί πάνω ο' αύτά τά πράγματα, 
καί μάλιστα, περισσότερο άπό ποτέ άλλοτε»." 

«Ή λογιστική, σάν πνευματικός έλεγχος καί σύνοψη τού προτσές 
τής παραγωγής, γίνεται τόσο περισσότερο άναγκαία, όσο τό προ-
τσές ξεπερνιέται στήν κοινωνική κλίμακα καί χάνει τόν καθαρά άτο-
μικό χαρακτήρα του. Είναι, λοιπόν, περισσότερο άναγκαία στήν κα-
πιταλιστική παραγωγή, άπ' ότι στήν άποσπασματική παραγωγή τών 
βιοτεχνών καί τών άγροτών, πιό άναγκαία στήν κοινοτική παραγωγή 
άπ' ότι στήν καπιταλιστική παραγωγή. Τά έξοδα τής λογιστικής έξα-
λείφονται μέ τήν συγκέντρωση καί στό μέτρο πού μετατρέπεται σέ 
κοινωνική λογιστική».*2 

«"Ας ύποθέσουμε», λέει ό Μάρξ, «γιά νά κάνουμε ένα παραλληλι-
σμό μέ τήν έμπορευματική παραγωγή, καί μόνο γι' αύτό, πώς τό 
μερίδιο πού δίνεται σέ κάθε έργάτη είναι άνάλογο μέ τόν χρόνο 
έργασίας του. Τότε ό χρόνος έργασίας θά έπαιζε ένα διπλό ρόλο. 
'Από τήν μιά μεριά, ή κατανομή του στήν κοινωνία ρυθμίζει τήν 
άκριθή σχέση τών διαφόρων λειτουργιών μέ τίς διάφορες άνάγκες. 
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Άπό τήν άλλη, μετρά τό άτομικό μερίδιο κάθε παραγωγού μέσα 
στήν κοινή έργασία, καί παράλληλα, τό κομμάτι πού τού άναλογεϊ 
άπό τό μέρος τοϋ κοινού προϊόντος πού πάει στήν κατανάλωση».13 

Στήν σοσιαλιστική κοινωνία, δμως, ή παραγωγή θ' άλλάξει ποιοτικά, 
κα( άς δούμε τώρα τίς μεταβολές πού αύτό συνεπάγεται γιά τήν ώρα 
τής έργασίας. "Οσο ή ρύθμιση τής διάρκειας τής έργασίας δέν γίνεται 
κάτω άπό τόν άμεσο καί συνειδητό έλεγχο τής κοινωνίας, τά άντικείμε-
να πού θά παράγονται θά χαρακτηρίζονται άπό τό έλάχιστο κόστος 
παραγωγής, πράγμα πού σημαίνει πώς τά τρόφιμα έρχονται μετά τά 
βιομηχανικά προϊόντα, πώς τά προϊόντα έχουν τήν τάση νά ύποθαθ-
μίζονται διαρκώς περισσότερο, «καί τά πιό άθλια προϊόντα έχουν τό 
προνόμιο νά χρησιμοποιούνται άπό τόν μεγαλύτερο άριθμό άνθρώ-
πων».** 

Στήν σοσιαλιστική κοινωνία, ή σχέση άνάμεσα στήν γή καί τήν βιο-
μηχανία θά άντιστραφει καί, άπό σήμερα κιόλας τό προλεταριάτο, όταν 
άποκτά μιά γενική αύξηση μισθών, τείνει, δπως είδαμε, στόν έπανα-
προσανατολισμό τής παραγωγής πρός τόν άγροτικό τομέα. Ή οικονο-
μική άρχή θά είναι πώς τά παραγόμενα άντικεΐμενα θά καθορίζονται σέ 
συνάρτηση μέ τόν βαθμό κοινωνικής τους χρησιμότητας, καί δχι πιά 
άπό τό έλάχιστο κόστος παραγωγής. 

Ή σχέση πού θά έπιθιώσει, λέει ό "Ενγκελς, είναι έκεΐνη πού ύπάρ-
χει άνάμεσα στίς άνάγκες κατανάλωσης κα( τίς δυνατότητες παραγω-
γής: 

«Σ' ένα κράτος άξιο τής άνθρωπότητας, δέν θά ύπάρχει άλλος άν-
ταγωνισμός άπό αύτόν. Ή κοινότητα θά πρέπει νά υπολογίζει, τί 
μπορεϊ νά παράγει, έχοντας δεδομένα τά μέσα πού διαθέτει καί θά 
καθορίσει, σύμφωνα μέ τήν σχέση τών παραγωγικών της δυνάμεων 
μέ τήν μάζα τών καταναλωτών της, σέ ποιό βαθμό μπορεϊ νά Ικανο-
ποιεί άνάγκες πολυτελείας ή άν πρέπει νά τίς περιορίσει».16 

«Στήν κομμουνιστική κοινωνία, θά είναι εύκολο νά γίνεται γνω-
στή τόσο ή παραγωγή όσο καί ή κατανάλωση. Όπως γνωρίζουμε 
έκεϊνο πού έχει κατά μέσο όρο άνάγκη ένα άτομο, είναι εύκολο 
νά υπολογίσουμε τί θά έχει άνάγκη ένας δεδομένος άριθμός 
άτόμων, καί καθώς ή παραγωγή δέν θά βρίσκεται πιά στά χέρια 
μερικών Ιδιωτών, άλλά σ' έκεϊνα τής κοινότητας καί τής διοίκη-
σης (τό κράτος θά έχει καταργηθεί) θά είναι εύκολο νά ρυθμιστεί 
ή παραγωγή σύμφωνα μέ τις άνάγκες». 

Ή κοινωνία έκανε άκόμα ένα βήμα. Ή πραγματική οίκονομία στη-
ρίζεται πάνω στό χρόνο έργασίας, πράγμα πού κάνει ό καπιταλι-
σμός, μειώνοντας, τήν άναγκαΐα, γιά τήν παραγωγή, έργασία στό 
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έλάχιστο καί μειώνοντας τό κόστος της παραγωγής. Μά, γιά νά τό 
πετύχει, άνάγει τήν τάξη τών έργαζομένων σέ μιά μηχανή πού παρά-
γει τήν μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα διαθέσιμου χρόνου. 

«Άν ό χρόνος έργαοΐας είναι τό μέτρο τού πλούτου, αύτό γίνεται 
έπειδή ό πλούτος στηρίζεται πάνω ατή φτώχεια, καί ό έλεύθερος 
χρόνος προκύπτει άπό τήν άντιφατική βάση τής ύπερεργασίας». 
Πράγματι «ό πραγματικός πλούτος σημαίνει τήν άνάπτυξη τής 
παραγωγικής δύναμης όλων τών άτόμων. Άπό τήν στιγμή 
τούτη, δέν είναι πιά ό ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, άλλά ό 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ, πού μετρά τόν πλούτο». 
Στήν σοσιαλιστική οίκονομία, λοιπόν, «τό νά έξοικονομήσεις χρόνο 
έργασίας, σημαίνει νά αύξήσεις τόν έλεύθερο χρόνο, δηλαδή τόν 
χρόνο πού χρησιμεύει στήν πλήρη άνάπτυξη τοϋ άτόμου, πράγ-
μα πού έπιδρά πάνω στήν παραγωγική δύναμη καί 
τήν μεγαλώνει».17. 

Στόν πρώτο τόμο άναφερθήκαμε στόν Λένιν, πού άνέθετε, πολύ 
φυσικά, στίς οικονομικές όργανώσεις τοϋ προλεταριά του, στά συνδι-
κάτα δηλαδή, τήν προσπάθεια, όταν ή έξουσία θά 'χει κατακτηθεί άπό 
τό προλεταριάτο, νά μεταμορφώσουν τόν άποξενωμένο, άπό τόν καπι-
ταλισμό, άνθρωπο, σέ κομμουνιστή: 

«Μέ τήν βοήθεια τών βιομηχανικών αύτών συνδικάτων, θά έξαλεί-
ψουμε άργότερα τή διαίρεση τής έργασίας άνάμεσα στούς άνθρώ-
πους. θά περάσουμε στήν έκπαίδευση καί τήν μόρφωση άνθρώπων 
γενικά άνεπτυγμένων καί προετοιμασμένων, πού θά μπορούν νά 
κάνουν τά πάντα. Έκεϊ πηγαίνει, πρέπει νά πάει καί θά πάει ό κομ-
μουνισμός, άλλά μόνο ύστερα άπό πολλά χρόνια», 

(σελ. 109 τού 1ου τόμου). 

Στά άρθρα του γιά τίς έπιδιώξεις τών συνδικάτων (σελ. 36, 87, 90 
αύτοϋ τοϋ τόμου), ό Ένγκελς θέτει σάν σκοπό τών συνδικάτων, νά 
πάρουν στά χέρια τους τά μέσα παραγωγής: 

«καμιά άμφιθολία πώς Ιχουν μιά πρωταρχική θέση στό προτσές 
έλέγχου τών όργανωμένων έργατών. Ό Μάρξ, κάνει προφανές, σέ 
σχέση μέ τήν πάλη τών συνδικάτων γιά τήν μείωση τής έργάσιμης 
ήμέρας, πώς τό προλεταριάτο, στήν Ίδια τήν καρδιά τής καπιταλιστι-
κής κοινωνίας καί μέχρι τίς διεκδικήσεις πού φαίνονται περισσότε-
ρο άμεσες, άναπτύσσει τΙς προσπάθειές του γιά τήν πραγματοποίη-
ση τών ύψηλοτέρων τελικών σκοπών τού κομμουνισμού, έχοντας 
συνδεδεμένες όλες τίς ταξικές διεκδικήσεις μεταξύ τους καί μέ τό 
άνώτατο αύτό τελικό πρόγραμμα». 
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«Δεδομένης τής έντατικότητας καί τής παραγωγικότητας τής έργα-
οίας, ό χρόνος πού ή κοινωνία πρέπει νά άφιερώαει στήν ύλική 
παραγωγή είναι διαρκώς μικρότερος, καί ό διαθέσιμος, γιά τήν 
έλεύθερη άνάπτυξη τών άτόμων, χρόνος, είναι τόσο περισσότερος, 
όσο ή έργασία κατανέμεται έξ ίσου στά μέλη τής κοινωνίας καί όσο 
ένα κοινωνικό στρώμα έχει λιγότερο τήν δυνατότητα νά φορτώνει 
σ' ένα άλλο τήν έπιθαλλομένη, αύτή, άπό τήν φύση άναγκαιότητα. 
Μέ τήν έννοια αύτή, ή συντόμευση τής έργάσιμης ήμέ-
ρας βρίσκει τό τελευταίο της όριο στήν γενίκευ-
οη τής χειρωνακτικής έργασιας».™ 

Γενίκευση τής Χειρωνακτικής 'Εργασίας19 

Σ τ ό καπιταλιστικό σύστημα, ή άναπτυσσόμενη γονιμότητα τής 
παραγωγικής έργασίας δημιουργεί, άντιθέτως, τόν σχηματισμό ένός 
δλο και μεγαλύτερου στρώματος -παρασίτων,πού τά κάνει περισσό-
τερο ή λιγότερο άπαραίτητα».20 Δέν μπορεί, λοιπόν, μέσα στό καπιτα-
λιστικό σύστημα ή μείωση τής έργάσιμης ήμέρας νά καταλήξει στή 
γενίκευση τής χειρωνακτικής έργασίας καί, κατά συνέπεια, τής πνευ-
ματικής έργασίας, μ' άλλα λόγια στήν όλική άνθιση τού άτόμου, πού 
συνδυάζει καί τούς δύο αύτούς τύπους δραστηριότητας. Γιά νά πετύ-
χουν τό άποτέλεσμα αύτό, οί έργάτες πρέπει νά άνυψωθοϋν σέ μιά 
μορφή πολιτικής πάλης, άντρέποντας τό σύστημα τής καπιταλιστικής 
κυριαρχίας. Όταν ή πολιτική έξουσία θά είναι στά έργατικά χέρια, οί 
διεκδικήσεις πού τό κεφάλαιο δέν μπορούσε νά Ικανοποιήσει, μπο-
ρούν νά συνεχίσουν, λοιπόν, νά πραγματοποιούνται, φτάνοντας σ' 
ένα σημείο μή-έπιστροφής. Ή κύρια προσπάθεια θά είναι ή κατάργη-
ση τών ταξικών διαφορών, είτε είσοδήματος, είτε κατηγορίας, είτε 
πνευματικής ή χειρωνακτικής έκπαίδευσης, γιά νά έπιτευχθεϊ άκρι-
θως 

«μιά ένωση όπου ή έλεύθερη άνάπτυξη τού καθενός είναι ή προϋ-
πόθεση τής έλεύθερης άνάπτυξης όλων». 

(Μανιφέστο τοϋ 1846). 

Στήν Κριτική τού προγράμματος τής Γκόττα ά Μάρξ καθορίζει τό 
προτσές πού έξασφαλίζει τό πέρασμα στόν κομμουνιστικό τρόπο ζωής 
κα( έργασίας, μετά τήν κατάκτηση τής πολιτικής έξουσίας άπό τό προ-
λεταριάτο. Κατά πρώτο λόγο έχουμε τήν κατάργηση τών είσοδημάτων 
πού προέρχονται άπό τήν γή (γαιοπρόσοδοι) καί άπό τά κεφάλαιο (κέρ-
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δος): ol άντίστοιχες τάξεις ή όμάδες έξαφανίζονται άπό τό γεγονός 
πώς καθένας πρέπει νά δουλέψει γιά νά ζήσει καί πώς ή κοινωνία 
διαθέτει όλα τά μέσα παραγωγής καί τό προϊόν τής συλλογικής έργα-
σίας. Κάθε έργαζόμενος παίρνει 

«άπό τήν κοινωνία μιά βεβαίωση πώς προσφέρει τόση ποσότητα 
έργασίας (ύστερα άπό άφαίρεση τής έργασίας πού έγινε γιά τήν 
συλλογική περιουσία) καί, μέ αύτή ν, παίρνει άπό τίς κοινωνικές 
άποθήκες άκριβώς τόσα άντικείμενο κατανάλωσης όσα άντιστοι-
χοϋν στήν έργασία του: τήν Ιδια ποσότητα έργασίας πού έδωσε 
στήν κοινωνία μέ μιά μορφή, τήν παίρνει πίσω μέ τήν άλλη μορφή». 

Έν τούτοις 

«παρά τήν πρόοδο αύτή, τό ϊσο αύτό δικαίωμα μένει φυλακισμένο 
άπό ένα άστικό περιορισμό. Τό δικαίωμα τών παραγωγών είναι άνά-
λογο μέ τήν έργασία πού προσφέρουν», 

τοϋ κοινωνικού στοιχείου τής έργασίας έπιστρέφοντας στό σύνολο 
τής κοινότητας. 

Σ' αύτό τό στάδιο, τό χρήμα καί ή μισθωτή έργασία έχουν, ήδη 
έξαφανιστεϊ, όπως τό λέει ό Μάρξ στό δεύτερο βιβλίο τοϋ Κεφαλαίου: 

« Τό κεφάλαιο - χρήμα έξαφανίζεται στήν κοινωνικοποιημένη πα-
ραγωγή. Ή κοινωνία κατανέμει τήν έργατική δύναμη καί τά μέσα 
παραγωγής άνάμεσα στούς διάφορους κλάδους τής βιομηχανίας. 
01 παραγωγοί θά μπορούν, άν θέλουν, νά παίρνουν « άποδεί-
ξε ις » σέ άντάλλαγμα τών όποίων θά παίρνουν άπό τις κοινωνικές 
άποθήκες κατανάλωσης μιά ποσότητα άντίστοιχη στόν χρόνο έργα-
σίας τους. Οί άποδείξεις αύτές δέν είναι χρήμα. Δέν κυκλοφο-
ρούν».21 

Ή πληρωμή τής έργασίας ύπέστη ήδη, λοιπόν, αύστηρούς περιορι-
σμούς, πού τείνουν νά καταργήσουν τήν Ιδια τήν τάξη τών μισθωτών 
προλεταρίων: 

«Αύτό τό Ίσο δικαίωμα είναι ένα δικαίωμα άνισο γιά άνιση έργασία. 
Δέν άναγνωρίζει καμιά ταξική διάκριση, μιά καί κάθε άνθρωπος 
είναι ένας έργαζόμενος, όπως όλοι οί άλλοι. 'Ανα-
γνωρίζει όμως σάν ένα φυσικό προνόμιο τό άνισο τών έργαζομέ-
νων, καί, κατά συνέπειαν τήν άνισότητα τής παραγωγικής τους Ικα-
νότητας». 

Στήν άστική κοινωνία, ό μισθός έπρεπε νά φροντίζει γιά τήν άναπα-
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ραγωγή της έργατικής δύναμης — δηλαδή τής οικογένειας τοϋ έργα-
ζόμενου — καθώς καί γιά τά έξοδα έκπαίδευσης, άσθένειας, σύνταξης. 
'Αντίθετα, άπό τό πρώτο κιόλας στάδιο τοϋ σοσιαλισμού, ή άμοιθή τής 
έργασίας δέν χρησιμεύει πιά στήν Ικανοποίηση τών αϋστηρά προσωπι-
κών Αναγκών κάθε έργαζόμενου, δεδομένου πώς ή κοινωνία άναλαμ-
βάνει τήν κοινοτική Ικανοποίηση άναγκών, όπως τά σχολεία, ή κοινωνι-
κή ύγιεινή κ.λπ. καθώς καί τήν άνικανότητα έργασίας κ.λπ., μ' άλλα 
λόγια, τά ταμεία σύνταξης, άσθένειας, γήρατος, μητρότητας κ.λπ., πού 
ήδη διεκδικούνται άπό τούς έργάτες, μέσα στόν καπιταλισμό, θά συ-
στηματοποιηθούν σέ ένα σύνολο πού καταργεί τΙς διαφορές κατηγο-
ριών καί τίς μερκαντιλίστικες συνθήκες άπόδοσης, άφοϋ άποσπατοϋν 
άπό τά νύχια τοϋ χρήματος, τοϋ Κράτους καί τοϋ κεφαλαίου, άν τά 
έργατικά συνδικάτα δέν ήταν Ικανά νά τά διαχειριστούν άπό μόνα 
τους, έντελώς άνεξάρτητα, όπως τό προτείνουν ό Μάρξ καί ό Έν-
γκελς. Καί ό Μάρξ προσθέτει πώς, μέσα σ' αύτές τίς σφαίρες πού 
ένδιαφέρουν ένα σημαντικό κομμάτι τοϋ πληθυσμού (παιδιά, έφηβους, 
άρρωστους, γέρους, μητέρες) 

«ή ίδια ή έργασία δέν μετρό πιά έκεϊνο πού εισπράττεις καί ή σφαί-
ρα αύτή θά αύξηθεϊ στό μέτρο πού άναπτύσσεται ή νέα κοινω-
νία». 

'Αντίθετα, ό Μάρξ συγκεκριμενοποιεί πώς 

«τό τμήμα πού προορίζεται γιά τά γενικά έξοδα διοίκησης, πού δέν 
άφορούν τήν παραγωγή, θ ά μειωθεί στό μέτρο πού θά άντιστοι-
χεϊ ή νέα κοινωνία»: 

κατευθυνόμαστε πρός τήν κατάργηση τού Κράτους. 
Ή κοινωνία, παίρνοντας στά χέρια της τά μέσα παραγωγής καί τό 

προϊόν τής συλλογικής έργασίας όλων, θά κρατήσει άπό δσΑ παίρνει ό 
καθένας, γιά τίς άμεσες άνάγκες της. 1. "Ενα μέρος άφίερωμένο στήν 
άντικατάσταση τών φθαρμένων μέσων παραγωγής. 2. "Ενα πρόσθετο 
μέρος, γιά τήν έπέκταση τής παραγωγής. 3. "Ενα μέρος γιά έξασφάλι-
ση καί ρεζέρβα, γιά τά άτυχήματα, τίς άνωμαλίες πού προέρχονται άπό 
φυσικά φαινόμενα κ.λπ. 

Βρισκόμαστε πιά πολύ κοντά στήν κοινωνία, πού έχει σάν άρχή της: 

«άπό καθένα σύμφωνα μέ τίς ικανότητές του, σέ καθένα σύμφωνα 
μέ τίς άνάγκες του». 
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Σημειώσεις 

1. Ό Μάρξ στά Κεφάλαιο άποδεικνύει πώς στήν άρχή τοϋ καπιταλισμού, 
δταν κυριαρχούσαν ol μανουφακτοϋρες, πού χρησιμοποιούσαν λίγες 
μηχανές καί πολλά χέρια, τό κεφάλαιο ένδιαφερόταν κυρίως γιά τή 
διάρκεια τής έργάσιμης ήμέρας. καί γι' αύτό ύπήρχαν έργάσιμες ήμέ-
ρες 12, καί άκόμα 15 καί 16 ώρών. «Μά αύτό άλλάζει μέ τή νόμιμη 
συντόμευση τής ήμέρας. Ή τεράστια ώθηση πού δίνει στήν άνάπτυξη 
τοϋ μηχανικού συστήματος καί στήν οικονομία έξόδων, άναγκάζει 
τόν έργάτη νά ξοδέψει, μέσω μιάς άνώτερης τάσης, περισσότερη έν-
εργητικότητα στόν ίδιο χρόνο, νά περιορίσει τούς πόρους τής ήμέ-
ρας καί νά συμπυκνώσει τήν έργασία. σέ τέτοιο βαθμό πού δέν θά 
μπορούσε νά συμθεϊ δίχως αύτή τή συντόμευση. "Εκτοτε, άρχίζει νά 
έκτιμάται ή ποσότητα τής έργασίας μέ δύο τρόπους: σύμφωνα μέ τή 
διάρκειά της καί σύμφωνα μέ τό βαθμό έντασής της, δηλαδή μέ τήν 
περιεχόμενη, μέσα σ' ένα χρονικό διάστημα, μάζα», (τόμος 2, σελ. 92 
Editions, Sociales). 

2. Κάνουμε καί σήμερα τήν ίδια σύγχυση άνάμεσα σέ έθνικό εισόδημα 
καί σέ μισθούς, άντί άνάμεσα σέ τιμές καί μισθούς, ξεχνώντας πώς 
καί στίς δύο περιπτώσεις ό καθοριστικός παράγοντας είναι: τό τμήμα 
τοϋ κέρδους, ή καλύτερα, τοϋ κεφαλαίου, πού πάνω του άντανακλά-
ται τό άποτέλεσμα μιάς αύξησης τών μισθών. 

Τό έθνικό εισόδημα δέν έχει παρά μιά έντελώς έμμεση καί μακρι-
νή σχέση μέ τούς έργατικούς μισθούς. Σέ μαρξιστικούς όρους, είναι 
τό κοινωνικό προϊόν, δηλαδή τό Ισοδύναμο σέ χρήμα τοϋ συνόλου 
τών προϊόντων πού μπήκαν στήν άγορά άπό τό σύνολο τών έπιχειρή-
σεων τής χώρας. Τό κοινωνικό προϊόν είναι έκεϊνο πού μπαίνει μέ τή 
μορφή χρήματος στήν τσέπη τοϋ καπιταλιστή, ένώ οί μισθοί είναι 
άντίθετα, έκεϊνο πού βγαίνει άπό τήν Ιδια τσέπη. Τό σημαντικό είναι 
ή διαφορά πού μένει στά χέρια τοϋ καπιταλιστή. 

3. Βλ. Μάρξ, « Ιστορία τών οικονομικών θεωριών», Τό Κεφάλαιο, 1, IV, 
τόμος V. σελ. 161 - 162. 

4. Βλ. Μάρξ, Τό Κεφάλαιο, 1, I. (Ed. Soc. τόμος 2). 
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5. Δέν θά άποδείξουμε έδώ, μέ στατιστικές παραγωγής, πώς ή έργάσιμη 
ήμέρα αύξήθηκε πράγματι κατά ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Δέν εί-
ναι, άλήθεια, δυνατό νά χρησιμοποιηθούν άριθμοί τών άστών πάνω σ' 
αύτό τό θέμα, δεδομένου πώς δέν λαμβάνουν ύπ' δψη τους τήν αύξα-
νόμενη άχρηστη έργασία πού ύποχρεώνεται νά κάνει ό παραγωγικός 
έργάτης, καί πού ό καπιταλισμός μπορεί νά έπιτρέψει μετά τήν αύξη-
ση τής παραγωγικότητας τής έργασίας. Τοποθετούμαστε, βέβαια, στό 
ποιοτικό καί δχι στό ποσοτικό έπίπεδο. 

6. Γιά τόν Μάρξ, ή γενική μείωση τοϋ χρόνου έργασίας έχει τό ίδιο 
άποτέλεσμα, πάνω στό κεφάλαιο, μέ μιά γενική μείωση τών μισθών: 
μιά μείωση τού κέρδους σέ δλους τούς κλάδους τής παραγωγής. Ή 
μόνη διαφορά είναι πώς ή μείωση τοϋ χρόνου έργασίας πετυχαίνει τό 
άποτέλεσμα αύτό μέ άλλα μέσα. χάρη στήν άνάπτυξη τής χρήσης τών 
μηχανών, στήν οίκονομία ύλών καί μέσων έργασίας, σέ μιά περισσό-
τερο προωθημένη όργάνωση τής συνεργασίας καί τών τεχνικών με-
θόδων. Τελικό άποτέλεσμα δλων αύτών, ή γρηγορότερη ή δχι πτώση 
τοϋ ποσοστοϋ κέρδους, δπως τό ξέρουμε καλά. 

7. Άπό μιά άντίφαση άνάμεσα στήν Ιδιοποίηση τών μέσων καί τοϋ 
προϊόντος τής έργασ(ας καί τήν κοινωνικοποίηση τών παραγωγικών 
δυνάμεων γεννιούνται δλες ol κρίσεις τής κοινωνίας τής άστικής τά-
ξης καί τελικά έπαναστατική κρίση. Στά έργοστάσια, λοιπόν, παρά-
γοντας μιά αύξανόμενη μάζα ύπεραξίας, τό προλεταριάτο άρχίζει τήν 
έπαναστατική του έργασία, πού είναι ή θορυβώδης κλοπή τοϋ καπι-
ταλισμού κάτω άπό τήν πίεση τών παραγωγικών δυνάμεων πάνω στίς 
ξεπερασμένες καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις. Άκριθώς έπειδή 
τό προλεταριάτο είναι ή κατ' έξοχήν παραγωγική τάξη, είναι καί ή 
έπαναστατική τάξη πού είναι ικανή νά στήσει μιά άνώτερη κοινωνία. 

β. Βλ. Μάρξ, New York Daily Tribune, 11 Ιουλίου 1856. 
9. Βλ. Μάρξ, θεμέλια κ.λπ., τόμος I, σελ. 34. 

10. Βλ. γράμμα τοϋ Μάρξ στόν "Ενγκελς, στίς 8 Ιανουαρίου 1868. Ό άνα-
γνώστης θά παρατηρήσει πώς ό Μάρξ χρησιμοποιεί, στά τσιτάτα πού 
άκολουθοϋν, τίς καπιταλιστικές κατηγορίες πού μεταθέτει σέ σοσια-
λιστικό πολίτευμα. Είναι προφανές πώς τότε άλλάζουν περιεχόμενο, 
δηλαδή μεταμορφώνονται σέ βαθμό νά συντρίβονται τελείως. 

11. Βλ. Μάρξ. Τό Κεφάλαιο, βιβλίο III. τόμος XIV, σελ. 165-166) έκδόσεις 
Costes. ' 

13. Βλ. Μάρξ, Τό Κεφάλαιο, (βιβλίο II, τόμος V, σελ. 230) έκδόσεις Costes. 

14. Βλ. Μάρξ, Τό Κεφάλαιο, (βιβλίο I τόμος I. σελ. 102) έκδόσεις Costes. 
15. Βλ. Μάρξ, Αθλιότητα τής φιλοσοφίας. 
16. Βλ. Ένγκελς, ΕΙσαγωγή σέ μιά κριτική τής έθνικής οΙκονομίας, 1844. 
17. Βλ. "Ενγκελς, Δυό όμιλίες στό Έλμπερφελντ, 1845 ("Εργα, τόμος 2, 

σελ. 539). 
18. Βλ. Μάρξ, θεμέλια κ.λπ., τόμος 2. 
19. Βλ. Μάρξ, Τό Κεφάλαιο, I (τόμος II, Editions Sociales, σελ. 201). 
20. Στό Ιδιο. 
21. Βλ. Μάρξ, Τό Κεφάλαιο, II (τόμος V, Editions Sociales, σελ. 14). 
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Ή Πάλη γιά τήν Κανονική Έργάσιμη Μέρα. 
'Αναγκαστικός Νομοθετικός Περιορισμός 

τοϋ Χρόνου 'Εργασίας. 
Ή 'Αγγλική 'Εργοστασιακή Νομοθεσία 

άπότό 1833 ώςτό 18641 

^ \ φ ο ύ τό κεφάλαιο χρειάστηκε αΙώνες όλόκληρους γιά νά παρατεί-
νει τήν έργάσιμη μέρα ώς τά κανονικά άνώτατα δριά της καί έπειτα 
πέρα άπό τά όρια της φυσικής ήμέρας τών δώδεκα ώρών, άκολούθη-
σε, άπό τήν γέννηση τής μεγάλης βιομηχανίας στό τελευταίο τρίτο 
τοϋ 18ου αΙώνα καί δω, μιά θυελώδης, βίαιη καί άπεριόριστη άνατρο-
πή όλων τών όρίων. Συντρίφτηκε κάθε ήθικός καί φυσικός φραγμός, 
κάθε όριο ήλικίας καί φύλου, ήμέρας καί νύχτας. Ακόμα καί οί έν-
νοιες νύχτα καί μέρα, πού ήταν χωριάτικα άπλές στά παλιά καταστα-
τικά, μπερδεύτηκαν τόσο, πού ένας "Αγγλος δικαστής χρειάστηκε 
άληθινά ταλμουδική όξύνοια γιά νά καθορίσει «ύπεύθυνα μέ άπόφα-
ση» τί είναι ή μέρα καί ή νύχτα. Τό κεφάλαιο όργίαζε. 

Μόλις συνήλθε κάπως ή έξαπατημένη άπό τόν θόρυβο γιά τήν 
παραγωγή έργατική τάξη, άρχισε ή άντίστασή της, πρώτα στήν γενέ-
τειρα χώρα τής μεγάλης βιομηχανίας, στήν 'Αγγλία. 01 παραχωρή-
σεις όμως πού άποσποϋσε έμειναν τρεις όλόκληρες δεκαετίες κα-
θαρά όνομαστικές. Άπό τό 1802 ώς τό 1833 ή Βουλή ψήφισε τρεις 
νόμους γιά τήν ρύθμιση τής έργασίας, άλλά ήταν άρκετά πονηρή 
καί δέν ψήφισε ούτε μιά πεντάρα γιά τήν ύποχρεωτική έφαρμογή 
τους, γιά τό άπαραίτητο ύπαλληλικό προσωπικό κ.λπ.2 ΟΙ νόμοι αύ-
τοί έμειναν έτσι νεκρό γράμμα. «Γεγονός είναι ότι πρίν άπό τόν 
νόμο τοϋ 1833 τά παιδιά κι οί νέοι τσακίζονταν στή δουλειά όλη τή 
νύχτα ή όλη τή ήμέρα, ή καί τή νύχτα καί τή μέρα, άνάλογα μέ τήν 
θέλησή τους».3 
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Μόλις άπό τόν νόμο τοϋ 1Θ33 γιά τά έργοστάσιο — πού άγκαλιά-
ζει τά έργοστάσιο βαμβακουργίας, έριουργίας, λινουργίας καί μετα-
ξουργίας — χρονολογείται ή κανονική έργάσιμη μέρα γιά τήν 
σύγχρονη βιομηχανία. Τίποτα δέν χαρακτηρίζει τό πνεύμα τοϋ κε-
φαλαίου καλύτερα άπό τήν Ιστορία τής άγγλικής έργοστασιακής 
νομοθεσίας τής περιόδου 1833 - 1864 ... 

Οί νομοθέτες είχαν τόσο λίγο τήν πρόθεση νά θίξουν τήν έλευ-
θερία τοϋ κεφαλαίου στήν άπομύζηση τής έργατικής δύναμης τών 
ένηλίκων ή, όπως τό λέγανε, «τήν έλευθερία τής έργασίας», πού 
μηχανεύτηκαν ένα είδικό σύστημα γιά ν' άποτρέψουν μιά τέτοια 
φριχτή συνέπεια τού νόμου γιά τά έργοστάσιο: «Τό πιό μεγάλο κακό 
τού έργοστασιακού συστήματος, έτσι όπως είναι ρυθμισμένο σήμε-
ρα — λέει ή πρώτη έκθεση τού κεντρικού συμβούλου τής έπιτροπής 
τής 25 τού Ιουνίου 1833 — συνίσταται στό ότι δημιουργεί τήν άνάγ-
κη3 νά έπεκταθεϊ ή έργασία τών παιδιών ώς τά άκρότατα δρια τής 
έργάσιμης μέρας τών ένηλίκων. Τό μοναδικό μέσο θεραπείας τοϋ 
κακού αύτοΰ, χωρίς περιορισμό τής έργασίας τών ένηλίκων, άπό 
τόν όποιο θά πήγαζε ένα κακό άκόμα μεγαλύτερο άπό τό κακό πού 
πρόκειται ν' άποτραπεϊ, φαίνεται νά είναι τό σχέδιο ν' άπασχολούν-
ται διπλές βάρδιες παιδιών». 

Τό «σχέδιο» αύτό είχε έφαρμοστεϊ τότε μέ τό όνομα Relaissy-
stem. (Relay λένε στά άγγλικά καί στά γαλλικά τήν άλλαγή τών ταχυ-
δρομικών άλόγων στίς διάφορες στάσεις). "Ετσι πού, γιά παράδειγ-
μα, άπό τίς 5.30' τό πρωί ώς τίς 1.30' μετά τό μεσημέρι ζεύουνε στήν 
δουλειά μιά βάρδια παιδιών 9 ώς 13 χρόνων, καί άπό τίς 13.30' τό 
μεσημέρι ώς τίς 20.30' τό βράδυ, μιά δεύτερη βάρδια παιδιών, καί 
οϋτω καθ' έξης.4 

Γιά ν' άνταμείψουν τούς κυρίους έργοστασιάρχες, πού τά τελευ-
ταία 22 χρόνια άγνοοϋσαν μέ τόν πιό αύθάδικο τρόπο δλους τούς 
νόμους πού είχαν έκδοθεϊ γιά τήν παιδική έργασία, τούς χρύσωναν 
τώρα τό χάπι... 

Εν τούτοις τό κεφάλαιο, τελείως άναίσθητο σ' όλες τίς παραχω-
ρήσεις πού τοϋ έκαναν, άρχισε τώρα μιά πολύχρονη καί θορυβώδη 
ζύμωση. Ή ζύμωση περιστρεφόταν γύρω άπό τήν ήλικία τών κατηγο-
ριών πού μέ τό όνομα παιδιά είχαν περιοριστεί σέ 8ωρη έργασία καί 
είχαν άποβληθεϊ σέ μιά κάποια υποχρεωτική έκπαίδευση. Σύμφωνα 
μέ τήν κεφαλαιοκρατική άνθρωπολογία ή παιδική ήλικία σταματού-
σε στόν 10ο ή τό πολύ στόν 11ο χρόνο. 

Όσο περισσότερο πλησίαζε ή προθεσμία τής όλοκληρωτικής 
έφαρμογής τού νόμου γιά τά έργοστάσια, τό όλέθριο έτος 1836, 
τόσο πιό άγρια λυσσομανούσε ό συρφετός τών έργοστασιαρχών. 
Καί πραγματικά κατάφερε τόσο νά έκφοβίσει τήν κυβέρνηση, πού 
τό 1835 πρότεινε νά μειωθεί τό δριο τής παιδικής ήλικίας άπό τά 
δεκατρία στά δώδεκα χρόνια. Στό μεταξύ μεγάλωνε άπειλητικά ή 
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πίεση τών έργατών. Τό Κοινοβούλιο έχασε τό θάρρος του. 'Αρνήθη-
κε νά ρίξει περισσότερο άπό 8 ώρες τήν ήμέρα κάτω άπό τόν τροχό 
Τζάγκερνατ τοϋ κεφαλαίου παιδιά 13 χρόνων, καί ό νόμος τοϋ 1833 
άπόκτησε πλήρη Ισχύ. "Εμεινε άμετάθλητος ώς τόν Ιούνη τού 
1844... 

Σέ μιά συνάντηση μέ τόν υπουργό τών Εσωτερικών (1844) ol 
έπόπτες έργασίας άπόδειξαν δτι μέ τό νεοεφαρμοσμένο σύστημα 
τής βάρδιας (Relaissysten) ήταν άδύνατο νά έλέγξουν τίς συνθήκες 
έργασίας τών παιδιών καί τών έφήβων. Στό μεταξύ δμως, είχαν άλ-
λάξει πολύ οί συνθήκες. Οί έργοστασιακοί έργάτες, Ιδιαίτερα άπό 
τό 1838 καί δώ, είχαν μετατρέψει σέ έκλογικό τους οίκονομικό σύν-
θημα τόν νόμο γιά τήν δεκάωρη έργασία, όπως είχαν μετατρέψει σέ 
πολιτικό τους σύνθημα τήν Χάρτα. 

Ακόμα κι ένα μέρος τών ίδιων τών έργοστασιαρχών, πού είχαν 
ρυθμίσει τήν δουλειά στά έργοστάσιά τους σύμφωνα μέ τόν νόμο 
τοϋ 1833, κατέκλυσαν τήν Βουλή μέ ύπομνήματα σχετικά μέ τόν 
άθέμιτο «συναγωνισμό» άπό μέρους τών «ύποκριτών» άδερφών 
τους, πού μπορούσαν νά καταπατούν τόν νόμο, είτε έπειδή ήσαν 
πιό θρασεις, είτε έπειδή τούς εϋνοοϋσαν οί πιό βολικές τοπικές 
συνθήκες. Επιπλέον, όσο κι άν έπιθυμοϋσε ό κάθε έργοστασιάρχης 
ν' άφήσει έλεύθερα τά ήνία τής παλιάς άρπακτικότητας, οί πολιτικοί 
ήγέτες τής τάξης τών έργοστασιαρχών πρόσταζαν ν' άλλάξει ή στά-
ση και ή γλώσσα άπέναντι στούς έργάτες. Είχαν άρχίσει τήν έκστρα-
τεία τους γιά τήν κατάργηση τών νόμων γιά τά σιτηρά καί γιά νά 
νικήσουν χρειάζονταν τήν βοήθεια τών έργατών! Γι' αύτό ύπόσχον-
ταν όχι μόνο νά διπλασιάσουν τό καρβέλι τοϋ ψωμιού, άλλά καί νά 
δεχτούν τόν νόμο γιά τήν δεκάωρη έργασία στό χιλιόχρονο βασί-
λειο τοϋ έλεύθερου έμπορίου... "Ετσι, γιά πρώτη φορά ή νομοθεσία 
ύποχρεώθηκε νά έλέγξει άμεσα καί έπίσημα καί τήν έργασία ένηλί-
κων. Ή έκθεση τοϋ 1844-1845 γιά τά έργοστάσιά, λέει είρωνικά: 
«Δέν μάς έγινε γνωστή ούτε μιά περίπτωση, πού ένήλικες γυναίκες 
νά χουν παραπονεθεί γιά τήν άνάμιξη αύτή στά διακιώματά τους».® 

Ή έργασία γιά παιδιά κάτω άπό 13 χρόνων περιορίστηκε σέ 6.30' 
ώρες καί, κάτω άπό όρισμένους όρους, σέ 7 ώρες τήν ήμέρα.6 

Γιά νά έξαλείψει τΙς παραβάσεις άπό μέρους τοϋ «ψεύτικου» 
συστήματος βάρδιας (Relaissysten), ό νόμος θέσπισε, άνάμεσα στ' 
άλλα, καί τούς παρακάτω λεπτομερειακούς όρους: «Ή έργάσιμη 
μέρα γιά τά παιδιά καί τούς νέους λογαριάζεται άπό τήν ώρα, πού 
ένα όποιοδήποτε παιδί ή ένας όποιοσδήποτε νέος πιάνει δουλειά τό 
πρωί στό έργοστάσιο». "Ετσι, άν τό παιδί Α άρχίσει, γιά παράδειγμα, 
νά έργάζεται στίς 8.00' τό πρωί καί τό παιδί Β στίς 10.00', ή έργάσιμη 
μέρα θά πρέπει καί γιά τό Β νά τελειώσει τήν Ιδια ώρα μέ τοϋ Α: «Ή 
έναρξη τής έργάσιμης μέρας πρέπει νά καθορίζεται σύμφωνα μέ 
ένα δημόσιο ρολόι, γιά παράδειγμα, μέ τό πιό κοντινό ρολόι τών 
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σιδηροδρόμων, κα( μ' αύτό πρέπει νά ρυθμίζεται τό κουδούνι τοϋ 
έργόστασίου. Ό έργοστασιάρχης είναι ύποχρεωμένος νά τοιχοκολ-
λήσει στό έργοστάσιο μιά άνακοΐνωση τυπωμένη μέ μεγάλα γράμ-
ματα, όπου θά γνωστοποιούνται ή έναρξη, τό τέλος καί τά διαλείμ-
ματα τής έργάσιμης μέρας. Τά παιδιά πού πιάνουν δουλειά πρίν άπό 
τίς 12.00' τό μεσημέρι δέν έπιτρέπεται νά χρησιμοποιούνται ύστερα 
άπό τις 13.00'. Επομένως, ή άπογευματινή βάρδια πρέπει νά άποτε-
λεϊται άπό άλλα παιδιά καί όχι άπό τά παιδιά τής πρωινής βάρδιας.7 

Ή μιάμισυ ώρα γιά τά γεύματα πρέπει νά παραχωρείται τήν Ιδια ώρα 
γιά όλους τούς έργάτες πού προστατεύει ό νόμος, κι ή μία ώρα άπ' 
αύτές πρέπει νά είναι τουλάχιστον πρίν άπό τίς 15.00*. Τά παιδιά καί 
ol νέοι δέν έπιτρέπεται νά χρησιμοποιούνται στήν δουλειά περισσό-
τερο άπό 5 ώρες συνέχεια πρίν άπό τίς 13.00' χωρίς νά τούς παρα-
χωρείται τουλάχιστον ένα ήμίωρο διάλειμμα γιά τό φαγητό. Τά παι-
διά, ol νέοι καί ol γυναίκες δέν έπιτρέπεται νά παραμένουν τήν ώρα 
τοϋ φαγητού σέ χώρους τοϋ έργοστασιου όπου συντελείται όποια-
δήποτε έργασία, κ.λπ.» 

Είδαμε ότι αύτές ol πολύ λεπτομερειακές διατάξεις πού ρυθμί-
ζουν μέ τόση στρατιωτική όμοιομορφία, σύμφωνα μέ τό χτύπημα τοϋ 
κουδουνιού, τήν διάρκεια, τά όρια καί διαλείματα τής έργασίας, δέν 
ήταν καθόλου προϊόντα κοινοβουλευτικής φαντασίας. Γεννήθηκαν, 
σιγά σιγά, άπό τίς δοσμένες σχέσεις, σάν φυσικοί νόμοι τού σύγχρο-
νου τρόπου παραγωγής. 

Ή διατύπωσή τους, ή έπίσημη άναγνώρισή τ ους καί ή διακήρυξή 
τους άπό τό κράτος ήταν καρπός μακρόχρονων ταξικών άγώνων. 

Μιά άπό τίς άμεσες συνέπειές τους, ήταν ότι ή πράξη έπέβαλλε 
τούς Ιδιους φραγμούς καί στήν έργάσιμη μέρα τών ένήλικων 
άνδρών - έργοστασιακών έργατών, έπειδή στά περισσότερα προ-
τσές παραγωγής τής μεγάλης βιομηχανίας, είναι άπαραΐτητη ή συν-
εργασία τους μέ τά παιδιά, τούς νέους καί τίς γυναίκες. Γι' αύτό, σέ 
γενικές γραμμές, στήν περίοδο 1844-1847 έφαρμοζόταν γενικά καί 
όμοιόμορφα ή δωδεκάωρη έργασία σέ όλους τούς βιομηχανικούς 
κλάδους, πού ύπάγονταν στήν έργοστασιακή νομοθεσία. 

ΟΙ έρΥοστασιάρχες, όμως, δέν έπέτρεψαν τήν «πρόοδο» αύτή 
χωρίς μιά «όπισθοδρόμηση», πού νά τούς άποζημιώνει. Μέ τήν δική 
τους παρακίνηση, ή Βουλή τών Κοινοτήτων μείωσε άπό έννέα σέ 
όκτώ χρόνια τό κατώτατο όριο ήλικίας τών παιδιών πού χρησιμο-
ποιούν, γιά νά έξασφαλιστεϊ έτσι στό κεφάλαιο ή όφειλόμενη σ' 
αύτό έλέω θεού καί νόμου «πρόσθετη προμήθεια παιδιών γιά τά 
έργοστάσια».8 

Τά χρόνια 1846 καί 1847 άφήνουν έποχή στήν οίκονομική Ιστορία 
τής Αγγλίας: άκυρώνονται ol νόμοι γιά τά σιτηρά, καταργούνται ol 
εισαγωγικοί δασμοί γιά τό μπαμπάκι καί άλλες πρώτες ύλες, καί ή 
έλεύθερη άνταλλαγή άνακηρύσσεται όδηγητικό άστέρι τής έμπορι-
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κής νομοθεσίας! Μέ δυώ λόγια, άνάτειλε τό χιλιόχρονο βασίλειο. 
Άπό τήν άλλη μεριά, στά Ιδια αύτά χρόνια έφτασαν στό άποκορύφω-
μά τους τό χαρτιστικό κίνημα καί ή ζύμωση γιά τήν δεκάωρη έργάσι-
μη ήμέρα. Βρήκανε συμμάχους στούς διψασμένους γιά έκδίκηση 
τόρυ. Καί παρά τήν φανατική άντίσταση τής έπίορκης στρατιάς τών 
όπαδών τής έλεύθερης άνταλλαγής, πού είχαν έπικεφαλής τους 
τόν Μπράϊτ καί τόν Κόμπντεν, τό Κοινοβούλιο ψήφισε τόν νόμο γιά 
τήν δεκάωρη έργασία, πού ήταν τό άντικείμενο τόσων άγώνων... 

Τό κεφάλαιο έπιχείρησε, λοιπόν, μιά προεισαγωγική έκστρατεία 
γιά νά έμποδίσει τήν όλοκληρωτική έφαρμογή τού νόμου τής 1ης 
Μαΐου 1848. Καί μάλιστα, έπρεπε οί Ιδιοι οί έργάτες, πού τούς σω-
φρόνησε τάχα ή πείρα, νά βοηθήσουν στήν καταστροφή τοϋ Ίδιους 
του τοϋ έργου.9 Ή στιγμή διαλέχτηκε έπιτήδεια. Πρέπει νά θυμόμα-
στε δτι, έξ αιτίας τής φοβερής κρίσης τού 1846-1847 οί έργοστασια-
κοί έργάτες υπέφεραν πολλά, έπειδή πολλά έργοστάσια έργάσθη-
καν μόνο γιά ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, ένώ άλλα είχαν 
κλείσει τελείως. Γι' αύτό, σημαντικός άριθμός έργατών βρισκόταν 
σέ πολύ δύσκολη θέση καί πολλοί είχαν χρεωθεί. "Ετσι μπορούσαν 
μέ άρκετή βεβαιότητα νά ύποθέσουν δτι οί έργάτες θά προτιμού-
σαν μιά μεγαλύτερη έργάσιμη μέρα γιά νά ισοφαρίσουν τίς άπώ-
λειες τού παρελθόντος, Ισως γιά νά ξοφλήσουν χρέη, ή γιά νά πά-
ρουν άπό τό ένεχυροδανειστήριο τά έπιπλά τους, ή γιά ν' άναπλη-
ρώσουν τά άντικείμενα πού έχουν πουλήσει, ή γιά ν' άγοράσουν 
καινούργια ρούχα γιά τόν έαυτό τους καί τις οίκογένειές τους 
κ.λπ.10 01 κύριοι έργοστασιάρχες προσπάθησαν νά έντείνουν τήν 
φυσική έπίδραση αϋτών τών παραγόντων μέ μιά γενική έλάττωση 
τών μισθών κατά 10%. Αύτό έγινε, σάν νά λέμε, γιά νά έγκαινιάσουν 
τήν νέα έποχή τής έλεύθερης άνταλλαγής. "Επειτα άκολούθησε κι 
άλλη έλάττωση τών μισθών κατά 8,33%, όταν ή έργάσιμη ήμέρα 
περιορίστηκε σέ έντεκα ώρες, καί άλλη μιά, διπλάσια, όταν περιορί-
στηκε όριστικά σέ δέκα ώρες. "Ετσι λοιπόν παντού δπου τό έπέτρε-
ψαν κάπως ol περιστάσεις έγινε μιά έλάττωση τών μισθών τουλάχι-
στον κατά 25%. Καί κάτω άπό τούς όρους αύτούς, πού είχαν προε-
τοιμαστεί τόσο εύνοϊκά, άρχισαν τήν ζύμωση μέσα στούς έργάτες 
γιά ν' άνακαλέσουν τόν νόμο τού 1847. Καί στήν ζύμωση αύτή δέν 
περιφρονήθηκε κανένα μέσο άπάτης, δελεασμοϋ καί άπειλής. Μά, 
τοϋ κάκου... 

Ή προεισαγωγική έκστρατεία τοϋ κεφαλαίου άπότυχε καί ό νό-
μος γιά τό δεκάωρο μπήκε σέ ισχύ τήν 1η Μαΐου 1848. Στό μεταξύ, 
δμως, ή χρεωκοπία τοϋ κόμματος τών χαρτιστών, πού ol άρχηγοί 
του φυλακίστηκαν καί ol όργανώσεις του διασκορπίστηκαν, είχε 
κιόλας κλονίσει τήν αύτοπεποίθηση τής άγγλικής έργατικής τάξης. 
Λίγο άργότερα, ή έξέγερση τοϋ Ιούνη στό Παρίσι, καί ή αιματηρή 
κατάληξή της, συνένωσε στήν Αγγλία, δπως καί στήν ήπειρωτική 
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Ευρώπη, δλες τΙς όμάδες τών κυρίαρχων τάξεων, γαιοκτήμονες καί 
κεφαλαιοκράτες, λύκους τού χρηματιστηρίου καί μπακάληδες, όπα-
δούς τών προστατευτικών δασμών καί άπαδούς τής έλεύθερης άν-
ταλλαγής, κυβέρνηση καί άντιπολίτευση, παπάδες κι έλευθεροστο-
χαστές, νεαρές πόρνες καί γριές καλόγριες, κάτω άπ' τό γενικό 
σύνθημα τής σωτηρίας της Ιδιοκτησίας, τής οίκογένειας καί τής 
κοινωνίας! 

Ή έργατική τάξη είχε παντού προγραφεί, άναθεματιστεΐ, ύπαχθεί 
στόν «νόμο γιά τούς ύπόπτους» (Ιοί des suspects). "Ετσι, οί κύριοι 
έργοστασιάρχες δέν είχαν άνάγκη νά στεναχωριούνται. Στασίασαν 
άνοιχτά, δχι μόνο ένάντια στόν νόμο γιά τήν δεκάωρη έργασία. μά 
καί ένάντια σέ δλη τήν νομοθεσία, πού άπό τό 1833 προσπαθούσε 
νά χαλιναγωγήσει κάπως τήν «έλεύθερη» άπομύζηση τής έργατικής 
δύναμης. Ήταν μιά «άνταρσία γιά τήν ύπεράσπιση τής σκλαβιάς» σέ 
μικρογραφία, πού τήν διεξήγαγε πάνω άπό δύο χρόνια συνέχεια, μέ 
κυνική άνοικτιρμοσύνη καί μέ τρομακτική ένεργητικότητα, πού καί 
τά δυό τους στοίχηζαν τόσο πιό φτηνά, δσο ό στασιαστής κεφαλαιο-
κράτης δέν διακινδύνευε τίποτε άλλο, έκτός άπό τό τομάρι τών 
έργατών του. 

01 έργοστασιάρχες άρχισαν, πού καί πού, νά άπολύουν ένα μέ-
ρος, κάποτε τούς μισούς νέους και τίς μισές έργάτριες πού άπασχο-
λούσαν, καί έπανέφεραν, γιά τούς ένηλίκους άνδρες έργάτες τήν 
νυκτερινή έργασία, πού είχε σχεδόν έξαφανιστεϊ. «Ό νόμος γιά τό 
δεκάωρο, φώναζαν, δέν μάς άφήνει καμιάν άλλη έκλογή».11 

Τό δεύτερο βήμα τής έπίθεσής τους άφοροϋσε τά νόμιμα δια-
λείμματα γιά τά γεύματα... 

Αύτός ό τρόπος πού γαντζώθηκαν άπό τό γράμμα τού νόμου τού 
1844, στό σημείο πού ρύθμιζε τήν έργασία τών παιδιών, έπρόκειτο, 
ώστόσο, νά προετοιμάσει άπλώς τήν άνοιχτή άνταρσία, έναντίον 
τού Ιδιου νόμου, στό ζήτημα πού ρυθμίζει τήν έργασία «τών νέων 
καί τών γυναικών»... Γι' αύτό καί δήλωσαν στούς έπόπτες μέ τόν πιό 
ψυχρό τρόπο, πώς δέν θά πάρουν ύπ1 δψη τους τό γράμμα τοϋ νό-
μου καί δτι θά εΙσάγουν πάλι μέ δική τους εύθύνη τό παλιό καθε-
στώς. Ότι αύτό γίνεται πρός τό συμφέρον τών Ιδιων τών έργατών, 
πού άκουσαν κακές συμβουλές, «γιά νά μπορούν νά τούς δίνουν 
μεγαλύτερα μεροκάματα».12 'Επρόκειτο γιά τό μόνο καί μοναδικό 
δυνατό σχέδιο διατήρησης τής βιομηχανικής ύπεροχής τής Μεγά-
λης Βρετανίας, μέσα στίς συνθήκες τού νόμου γιά τό δεκάωρο... 

Ή δίχρονη άνταρσία τοϋ κεφαλαίου έπιστεγάστηκε έπιτέλους μέ 
τήν έτυμηγορία ένός άπό τά τέσσερα άνώτατα δικαστήρια τής 
'Αγγλίας, τοϋ Court of Exchequer, πού γιά μιά άπό τίς περιπτώσεις, 
πού έφτασαν ώς αύτό στίς 8 Φεβρουαρίου 1850, άποφάνθηκε πώς 
ναι μέν οί έργοστασιάρχες ένέργησαν άντίθετα μέ τό πνεύμα τοϋ 
νόμου τοϋ 1844, δμως αύτός ό Ιδιος ό νόμος περιέχει όρισμένες 
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λέξεις πού τόν έκαναν παράλογο. «Μετά τήν άπόφαση αύτή ό νόμος 
γιά τήν δεκάωρη έργασία είχε, ούσιαστικά, καταργηθεί».13 "Ενα πλή-
θος έργοστασιάρχες, πού ώς τά τώρα άπόφευγαν άκόμα τό σύστημα 
μέ τίς βάρδιες γιά τούς άνηλίκους κα( τΙς έργάτριες, άρχισαν νά τό 
έφαρμόζουν μέ τά δλα τους.14 

Ύστερα, δμως, άπ' αύτή τήν φαινομενικά όριστική νίκη τοϋ κεφα-
λαίου, Ακολούθησε άμέσως μιά άπότομη άλλαγή. 01 έργάτες είχαν 
προβάλλει ώς τότε μιά παθητική, άν καί άλύγιστη καί καθημερινά 
άνανεούμενη άντίσταση. Τώρα, διαμαρτύρονταν σέ θορυβώδη άπει-
λητικά συλλαλητήρια στό Λάνκασαϊρ καί στό Γυόρκσαϊρ... Μερικοί 
έργοστασιάρχες μουρμούριζαν, δμως, έπειδή, λέει «χάρη στίς άντι-
φατικές άποφάσεις τών ειρηνοδικών έπικρατεϊ μιά τελείως Ανώμα-
λη καί Αναρχική κατάσταση. "Αλλος νόμος Ισχύει στό Γυόρκσαϊρ, κι 
άλλος στό Λάνκασαϊρ, άλλος σέ μιά ένορία τοϋ Λάνκασαϊρ καί άλλος 
στήν διπλανή γειτονιά του. Στίς μεγαλουπόλεις ό έργοστασιάρχης 
μπορεϊ νά παρακάμψει τόν νόμο, ένώ στούς μικρούς συνοικισμούς 
τής ύπαίθρου ό έργοστασιάρχης δέν βρίσκει τό άπαραίτητο προσω-
πικό γιά τό σύστημα μέ τ(ς βάρδιες, καί άκόμα λιγότερο, γιά τήν 
μεταφορά τών έργατών άπό τό ένα έργοο ,άοιο στό άλλο, κ.λπ.». Καί 
ή Ισότητα στήν έκμετάλλευση τής έργατικής δύναμης είναι γιά τό 
κεφάλαιο τό πρώτο δικαίωμα τοϋ άνθρώπου! " 

Κάτω άπό αύτές τΙς συνθήκες ή ύπόθεση κατέληξε σέ ένα συμβι-
βασμό άνάμεσα στούς έργοστασιάρχες καί στούς έργάτες, πού έπι-
σφραγίστηκε κοινοβουλευτικά μέ τόν νέο συμπληρωματικό νόμο 
τής 5 Αύγούστου 1850, γιά τά έργοστάσιά. Γιά τούς «νέους καί τΙς 
γυναίκες» ή έργάσιμη μέρα αύξήθηκε άπό 10 σέ 10,5 ώρες, γιά τίς 5 
πρώτες μέρες τής έβδομάδας, ένώ γιά τό Σαββάτο, περιορίστηκε σέ 
7,5 ώρες. Ή έργασία πρέπει νά έκτελεϊται μέσα στά πλαίσια τοϋ 
χρονικού διαστήματος άπό τίς 6.00' τό πρωί ώς τίς 6.00' τό βράδυ, 
μέ 1 ν5 ώρα διακοπές γιά τά γεύματα, πού πρέπει νά παραχωρούνται 
ταυτόχρονα κα( συμφωνά μέ τις διατάξεις τοϋ 1844 κ.λπ. "Ετσι δόθη-
κε μιά γιά πάντα τέλος στό σύστημα μέ τίς βάρδιες (Relaissysten).1' 
Όσον άφορά τήν έργασία τών παιδιών, έμεινε σέ Ισχύ ό νόμος τοϋ 
1844... 

Ωστόσο, ή άρχή είχε νικήσει μέ τήν νίκη της στούς μεγάλους 
βιομηχανικούς κλάδους, πού άποτελούν τό πιό γνήσιο δημιούργημα 
τού σύγχρονου τρόπου παραγωγής. Ή θαυμαστή άνάτττυξή τους 
άπό τό 1853 ώς τό 1860, μαζί μέ τήν σωματική καί ήθική Αναγέννηση 
τών έργοστασιακών έργατών, άνοιξε τά μάτια καί τών πιό κοντόφ-
θαλμων. ΟΙ ίδιοι ol έργοστασιάρχες, άπό τούς όποΐους άποσπάστη-
κε βήμα βήμα, καί ύστερα άπό έμφύλιο πόλεμο μισού αΙώνα, τό 
νόμιμο όριο κα( ό νόμιμος κανόνας τής έργάσιμης ήμέρας, καμάρω-
ναν τονίζοντας τήν άντίθεση πού ύπάρχει άνάμεσα στούς τομείς 
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πού έλέγχονται άπό τόν νόμο καί στούς «έλεύθερους» άκόμα το-
μείς έκμετάλλευσης.17 

Καί ol φαρισαϊοι της «πολιτικής οίκονομίας» διακήρυχναν τώρα 
ότι ή χαρακτηριστική νεώτερη κατάκτηση τής «έπιστήμης» τους εί-
ναι ότι είδαν τήν άνάγκη μιάς ρυθμισμένης μέ νόμο έργάσιμης μέ-
ρας. Είναι ευκολονόητο πώς, όταν οί μεγιστάνες τής βιομηχανίας 
συμμορφώθηκαν πιά μέ τό άναπόφευκτο καί συμφιλιώθηκαν μαζί 
του, έξασθένιζε βαθμηδόν ή δύναμή του. Αύτό έκανε, γιά παράδειγ-
μα άντίστασης τοϋ κεφαλαίου, ένώ ταυτόχρονα μεγάλωνε ή δύναμη 
έπίθεσης τής έργατικής τάξης, όσο αύξανε ό άριθμός τών συμμά-
χων της, στά κοινωνικά στρώματα πού δέν έχουν άμεσο συμφέρον 
άπό τόν άγώνα. "Ετσι έξηγεϊται ή σχετικά γρήγορη πρόοδος άπό τό 
1850 καί δώ.1· 

Περιορισμός της Έργάσιμης Μέρας 
καί Προνόμια 

γιά τήν Τάξη τών Καπιταλιστών19 

τήν στιγμή πού ή, βαθμιαία άναπτυσσόμενη άγανάκτηση τής 
έργατικής τάξης, έξανάγκασε τό κράτος νά περιορίσει μέ τήν βία 
τόν χρόνο έργασίας καί νά ύπαγορεύει μιά κανονική έργάσιμη μέρα 
— πρώτα άπ' όλα στό καθαυτό έργοστάσιο — δηλαδή, άπό τήν στιγ-
μή πού είχε κοπεί μιά γιά πάντα ή αύξηση τής παραγωγής ύπεραξίας 
μέ τήν παράταση τής έργάσιμης μέρας, τό κεφάλαιο ρίχτηκε, μέ όλη 
του τήν δύναμη καί μέ πλήρη συνείδηση, στήν παραγωγή σχετικής 
υπεραξίας20 μέσω τής έπιταχυνόμενης άνάπτυξης τού συστήματος 
τών μηχανών (machinisme). 

Ταυτόχρονα, συντελείται μιά άλλαγή στόν χαρακτήρα τής σχετι-
κής ύπεραξίας. Γενικά, ή μέθοδος παραγωγής τής σχετικής ύπερα-
ξίας συνίσταται στό άνέθασμα τής παραγωγικής δύναμης τής έργα-
σίας, πού κάνει τόν έργάτη Ικανό, ξοδεύοντας τήν Ιδια έργασία, νά 
παράγει περισσότερα στόν Ιδιο χρόνο. Ό Ιδιος χρόνος έργασίας 
έξακολουθεϊ, όπως καί προηγούμενα, νά προσθέτει τήν Ιδια άξία 
στό συνολικό προϊόν, μ' όλο πού αύτή ή Ιδια άνταλλακτική άξία 
παρασταίνεται τώρα μέ περισσότερες άξίες χρήσης, καί έπομένως 
πέφτει ή άξία τής μονάδας τοϋ έμπορεύματος. 

Ωστόσο, τό ζήτημα παρουσιάζεται διαφορετικά άπό τήν στιγμή 
πού ή βίαιη συντόμευση τής έργάσιμης ήμέρας, μέ τήν τεράστια 
ώθηση πού δίνει στήν άνάπτυξη τής παραγωγικής δύναμης καί μέ 
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τήν οίκονομία πού κάνει στούς ΰρους παραγωγής, έξαναγκάζει ταυ-
τόχρονα τόν έργάτη νά ξοδεύει περισσότερη έργασία στό ίδιο χρο-
νικό διάστημα, ν' αύξάνει τήν ένταση τής έργατικής δύναμης, νά 
γεμίζει περισσότερο πυκνά τούς πόρους τοϋ χρόνου έργασίας, δη-
λαδή νά συμπυκνώνει τήν έργασία σέ βαθμό πού μπορεί νά έπιτευχ-
θει μόνο μέσα στά πλαίσια τής συντομευμένης έργάσιμης ήμέρας. 
Ή έντατικότερη ώρα τής δεκάωρης έργάσιμης ήμέρας περιέχει τώ-
ρα ιση ή περισσότερη έργασία, δηλαδή ξοδευμένη έργατική δύνα-
μη, άπ' ότι περιέχει ή πιό πορώδης ώρα τής δωδεκάωρης έργάσιμης 
ήμέρας. Γι' αύτό, τό προϊόν της έχει τήν Ιδια ή περισσότερή άξία 
άπό τό προϊόν τής πιό πορώδους μιάς ώρας καί ένός πέμπτου τής 
ώρας. Ανεξάρτητα άπό τήν αύξηση τής σχετικής ύπεραξίας, ol 
τρεϊς καί ένα τρίτο, γιά παράδειγμα, ώρες άναγκαίας έργασίας δί-
νουν τώρα στόν κεφαλαιοκράτη τήν ίδια μάζα άξίας, πού έδιναν 
προηγούμενα 4 ώρες ύπερεργασίας μέ θ ώρεςς άναγκαίας έργα-
σίας. 

Μπαίνει, τώρα, τό έρώτημα, πώς έντατικοποιεϊται ή έργασία; 
Τό πρώτο άποτέλεσμα τής συντομευμένης έργάσιμης ήμέρας 

στηρίζεται στόν αύτονόητο νόμο, ότι ή Ικανότητα δράσης τής έργα-
τικής δύναμης είναι άντιστρόφως άνάλογη πρός τόν χρόνο τής δρά-
σης της. Γι' αύτό, μέσα σέ όρισμένα όρια, αύτό πού χάνεται σέ 
διάρκεια άπό τήν δράση τής έργατικής δύναμης, κερδίζεται στόν 
βαθμό τής έντατικότητάς της. 

Στίς μανουφακτούρες, γιά παράδειγμα στήν άγγειοπλαστική, 
δπου ol μηχανές δέν παίζουν κανένα ή παίζουν άσήμαντο ρόλο. ή 
έφαρμογή τοϋ νόμου γιά τά έργοστάσιο άπόδειξε χτυπητά πώς ή 
άπλή συντόμευση τής έργάσιμης ήμέρας άνεβάζει μέ θαυμαστό 
τρόπο τήν κανονικότητα, τήν όμοιομορφία, τήν τάξη, τήν συνέχεια 
καί τήν ένέργεια τής έργασίας.™ 

Τό άποτέλεσμα, δμως, αύτό φαινόταν, άμφισβητήσιμο γιά τήν 
καθαυτό βιομηχανία, γιατί ή ύποταγή τού έργάτη στήν συνεχή καί 
όμοιόμορφη κίνηση τής μηχανής, είχε όδηγήσει άπό κάμποσο και-
ρό, κιόλας, στήν πιό αϋστηρή πειθαρχία. 

Μόλις, λοιπόν, έτέθη θέμα τό 1844 νά μειωθεί ή έργάσιμη μέρα 
κάτω άπό δώδεκα ώρες, οί βιομήχανοι δήλωσαν, σχεδόν όμόφωνα 
«πώς ol άρχιτεχνίτες τους ξαγρυπνούσαν στά διάφορα έργαστήρια, 
γιά νά μήν σπαταλούν τά μπράτσα χρόνο», «πώς ό ήδη άποκτημένος 
βαθμός έργατικότητας καί έπιμέλειας, μέ πολλή δυσκολία θά μπο-
ρούσε νά άνυψωθεϊ», καί πώς άν δλες οί άλλες συνθήκες, δπως ή 
λειτουργία τών μηχανών, κ.λπ. έμειναν σταθερές, «ήταν παράλογο 
νά περιμένεις, στίς σωστά διευθυνόμενες βιομηχανίες, τό παραμι-
κρό άποτέλεσμα άπό μιά αύξηση τής έργατικότητας, κ.λπ. τών έργα-
τών».22 (...) Ή πείρα περίπου ένός χρόνου άπέδειξε πώς «ή Ιδια 
ποσότητα προϊόντος παραγόταν μέ τά Ιδια έξοδα καί πώς σέ έντεκα 
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ώρες ol έργάτες έπαιρναν μικρότερο μισθό, άπ' ότι προηγουμένως 
σέ δώδεκα ώρες».23 Δέν άναφέρομαι στά πειράματα πού έγιναν σέ 
έργαστήρια κλώσης καί ξάνσης, δεδομένου πώς ή ταχύτητα τών 
μηχανών είχε αύξηθεϊ σ' αύτά κατά 2%... 

Άπό τήν στιγμή πού έπιβάλλεται ύποχρεωτικά, μέ νόμο, ή συντό-
μευση τής έργάσιμης ήμέρας, πού δημιουργεί πρώτα πρώτα τόν 
υποκειμενικό δρο τής συμπύκνωσης τής έργασίας, δηλαδή τήν Ικα-
νότητα τού έργάτη νά ρευστοποιεί περισσότερη δύναμη μέσα σ' 
6να δοσμένο χρονικό διάστημα, ή μηχανή γίνεται στά χέρια τού 
κεφαλαίου ένα άντικειμενικό καί συστηματικά χρησιμοποιούμενο 
μέσο, γιά ν' άπομυζά περισσότερη έργασία στό Ιδιο χρονικό διάστη-
μα. Αύτό γίνεται μέ δυό τρόπους: μέ τήν αύξηση τής ταχύτητας τών 
μηχανών καί μέ τήν αύξηση τοϋ άριθμοϋ τών μηχανών πού έπιθλέ-
πει ένας έργάτης, δηλαδή μέ τήν διεύρυνση τοϋ πεδίου τής δου-
λειάς του. Ή τελειοποίηση τής κατασκευής μηχανών έν μέρει είναι 
άπαραίτητη, γιά ν' άσκεϊται μεγαλύτερη πίεση στόν έργάτη, κι έν 
μέρει συνοδεύει άπό μόνη της τήν έντατικοποίηση τής έργασίας, 
έπειδή ό περιορισμός τής έργάσιμης ήμέρας ύποχρεώνει τόν καπι-
ταλιστή νά διαχειρίζεται μέ τήν μεγαλύτερη οικονομία τά έξοδα τής 
παραγωγής.24 

Ή έργασία τών άτόμων πού άσχολούνται σέ έργοστασιακές δου-
λειές έχει σήμερα τριπλασιαστεί, άπό τόν καιρό πού πρωτοεισάχθη-
κε αύτοϋ τοϋ είδους ή δουλειά. Χωρίς άμφιθολία, ol μηχανές έκτε-
λοϋν ένα έργο πού άντικαθιστά τά νεύρα καί τούς μϋς έκατομμυ-
ρίων άνθρώπων, ταυτόχρονα δμως έχουν αύξήσει καταπληκτικά τήν 
έργασία τών άνθρώπων, πού ύποτάσσονται στήν φοβερή κίνησή 
τους... Ή έργασία πού έκτελοϋσε τό 1825 ένας έργάτης, γιά νά 
παρακολουθεί έπΐ 12 ώρες, δύο μηχανές μιούλ, πού έκλωθαν νήμα 
άρ. 40, τόν ύποχρέωνε νά κάνει μιά διαδρομή 8 μιλίων. Τό 1832 ή 
παρακολούθηση έπί 12 ώρες δύο μηχανών μιούλ, πού έκλωθαν νήμα 
τοϋ Ιδιου άριθμοϋ, άπαιτοϋσε διαδρομή μιάς άπόστασης 20 μιλίων, 
καί συχνά περισσότερο. Τό 1825, μέσα σέ 12 ώρες ό κλώστης έπρε-
πε νά κάνει 820 κινήσεις μέ τό χέρι του, σέ κάθε μηχανή μιούλ, 
δηλαδή συνολικά 1620 κινήσεις στίς 12 ώρες. Τό 1832 ό κλώστης 
έπρεπε νά κάνει στήν διάρκεια τών 12 ώρών τής έργάσιμης ήμέρας 
του 2200 κινήσεις σέ κάθε μηχανή μιούλ, δηλαδή συνολικά 4400 
κινήσεις, καί τό 1844, σέ κάθε μιούλ, έπρεπε νά κάνει 2400 κινήσεις, 
δηλαδή συνολικά 4800. Σέ μερικές, μάλιστα, περιπτώσεις, ή άπαι-
τούμενη μάζα έργασίας είναι άκόμα πιό μεγάλη... 

Μπροστά σ' αύτή τήν άξιοσημείωτη έντατικότητα, δπου είχε 
φτάσει κιόλας ή έργασία τό 1844, κάτω άπό τήν κυριαρχία τοϋ νό-
μου γιά τό δωδεκάωρο, φαινόταν τότε δικαιολογημένη ή δήλωση 
τών "Αγγλων έργοστασιαρχών, πώς είναι άδύνατη κάθε παραπέρα 
πρόοδος πρός αύτή τήν κατεύθυνση καί πώς, έπομένως, κάθε παρα-
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πέρα έλάττωση τοϋ χρόνου έργασίας Ισοδυναμεί μέ έλάττωση τοϋ 
χρόνου τής παραγωγής... «Συχνά τυχαίνει ό έργοστασιάρχης, στήν 
βιασύνη του, νά έπιταχύνει πολύ τήν κίνηση. Στίς περιπτώσεις αύ-
τές, τά σπασίματα τών μηχανών καί ή κακή ποιότητα τού προϊόντος 
Αντισταθμίζουν μέ τό παραπάνω τήν ταχύτητα, καί ό έργοστασιάρ-
χης άναγκάζεται νά μετριάσει τήν ταχύτητα τών μηχανών. Έπειδή 
ένας δραστήριος καί συνετός έργοστασιάρχης βρίσκει τό άνώτατο 
δριο πού μπορεϊ νά έπιτευχθεϊ, έφτασα στό συμπέρασμα πώς είναι 
άδύνατο νά παράγονται σέ 11 ώρες τόσα, όσα παράγονται σέ 12».2S 

Δέκα χρόνια άργότερα, ό Ιδιος ό Χόρνερ, άναφέρει τούς δισταγ-
μούς του, τοϋ 1845, γιά ν' άποδείξει πόσο λίγο κατανοούσε τότε τήν 
έλαστικότητα τών μηχανών καί τής έργατικής δύναμης τού άνθρώ-
που, πού καί τά δύο έντείνονται Ισόμερα, στό έπακρο, μέ τήν άναγ-
κασπκή συντόμευση τής έργάσιμης ήμέρας. 

«Δέν χωράει άμφιθολία ότι άτμομηχανές τοϋ Ιδιου βάρους, συ-
χνά οί Ιδιες μηχανές, στίς όποιες έγιναν μονάχα οί σύγχρονες βελ-
τιώσεις, έκτελούν κατά μέσο όρο 50% περισσότερο έργο άπό προη-
γούμενα, καί ότι σέ πολλές περιπτώσεις οί Ιδιες άκριθώς μηχανές, 
πού τόν καιρό τής περιορισμένης ταχύτητας τών 220 ποδιών, τό 
λεπτό παρήγαν δύναμη 50 Ιπηων, σήμερα, μέ έλαττωμένη κατανά-
λωση κάρβουνου, παράγουν πάνω άπό 100 Ιππων δύναμη...»26 

«ΟΙ μεγάλες τελειοποιήσεις πού έγιναν στίς μηχανές δλων τών 
εΙδών έχουν άνεβάσει πολύ τήν παραγωγική τους δύναμη. Χωρίς 
καμιάν άμφιθολία, τό κέντρισμα γι' αύτές τΙς τελειοποιήσεις τό έδω-
σε ή συντόμευση τής έργάσιμης ήμέρας... ΟΙ τελειοποιήσεις αύτές, 
μαζί μέ τήν έντατικότερη προσπάθεια τού έργάτη, είχαν σάν άποτέ-
λεσμα νά παράγεται στήν συντομευμένη (κατά δύο ώρες ή κατά τό 
ένα έκτο) έργάσιμη ήμέρα, τουλάχιστον ή Ιδια ποσότητα προϊόντος, 
πού παραγόταν προηγουμένως στήν διάρκεια τής μεγαλύτερης έρ-
γάσιμης ήμέρας».27 

Στό 1863 ή άναφορά συνόψιζε: 
«Δέν χωράει ή παραμικρότερη άμφιθολία πώς, άπό τήν στιγμή 

πού κόπηκε μιά γιά πάντα, μέ τόν νόμο, ή δυνατότητα, γιά τό κεφά-
λαιο, νά παρατείνει τήν έργάσιμη ήμέρα, ή τάση του ν' άποζημιωθεϊ 
μέ ένα συστηματικό άνέθασμα τού βαθμού έντασης τής έργασίας 
καί ν' άντιστρέψει σέ μέσο μεγαλύτερης άπομάθησης τής έργατι-
κής δύναμης κάθε τελειοποίηση τών μηχανών πρέπει σύντομα νά 
όδηγήσει πάλι σέ ένα σημεϊο στροφών, όπου θά γίνει άναπόφευκτη 
μιά καινούργια έλάττωση τών ώρών έργασίας».28 

Άπό τήν άλλη μεριά, ή θυελώδης πορεία τής άγγλικής βιομηχα-
νίας άπό τό 1848 ώς τίς μέρες μας, δηλαδή στήν πορεία τής δεκάω-
ρης έργάσιμης ήμέρας, ξεπέρασε τήν περίοδο άπό τό 1833 ώς τό 
1847, δηλαδή τήν περίοδο τής δωδεκάωρης έργάσιμης ήμέρας, άκό-
μα πιό πολύ. άπ' ότι ξεπέρασε ή περίοδος τής δωδεκάωρης έργάσι-
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μης ήμέρας τόν μισό αΙώνα, πού άκολούθησε ύστερα άπό τήν είσα-
γωγή τοϋ έργοστασιακοϋ συστήματος στήν βιομηχανία, δηλαδή τήν 
περίοδο πού κυριαρχούσε ή Απεριόριστη έργάσιμη ήμέρα.29 

Ό μόνιμος σκοπός τής τελειοποιημένης χρήσης τών μηχανών 
είναι ή μείωση τής χειρονακτικής έργασίας, ή ή όλοκλήρωση μιάς 
άλυσσίδας, μές στήν διαδικασία τής παραγωγής άφού άντικαταστα-
θοϋν τά άνθρώπινα έργαλεϊα μέ σιδερένια έργαλεϊα... «Παντού, 
όπου μιά μέθοδος άπαιτεϊ περισσότερη δεξιοτεχνία καί σίγουρο χέ-
ρι, ή μέθοδος άποσύρεται τό ταχύτερο άπό τό χέρι τοϋ πολύ Ικανού 
έργάτη, και συχνά ύπόκειται σέ πολλών είδών παραμορφώσεις, μέ-
χρι νά καταλήξει σέ μιά είδική μηχανή, τής όποιας ή αύτόματη λει-
τουργία είναι τόσο καλά ρυθμισμένη, ώστε νά μπορεί κι ένα παιδί νά 
τήν έπιθλέπει».30 

« 01 τελειοποιημένες μηχανές, όχι μόνο δέν άπαιτούν τήν χρήση 
ένός τόσο μεγάλου άριθμοϋ ειδικευμένων έργατών, γιά νά φτάσουν 
σέ ένα δεδομένο άποτέλεσμα, άλλά άντικαθιστοϋν, άκόμα, μιά τάξη 
άτόμων μέ μιά άλλη, τήν περισσότερο μέ τήν λιγότερο έπιτήδεια, 
τούς ειδικευμένους έργάτες μέ παιδιά, τούς άνδρες μέ γυναίκες. 
Όλες αύτές ol άλλαγές προσφέρουν τήν εύκαιρία γιά διαρκείς 
μεταβολές τού έπιπέδου τών μεροκαμάτων».3' (...) 

'Ωστόσο, ή μηχανή δέν δρά μόνο σάν ύπέρτερος άνταγωνιστής, 
έτοιμος πάντα νά κάνει «περιττό» τόν μισθωτό έργάτη. Τό κεφάλαιο 
τήν έξαγγέλλει φωναχτά καί σκόπιμα σάν δύναμη έθτρική γιά τόν 
έργάτη, καί τήν χειρίζεται σάν τέτοια. Ή μηχανή γίνεται τό πιό Ισχυ-
ρό πολεμικό μέσο γιά τήν κατάπνιξη τών περιοδικών έργατικών έξε-
γέρσεων, άπεργιών, κ.λπ. πού στρέφονται ένάντια στήν αύτοκρατο-
ρ'ια τού κεφαλαίου.32 

Όπως λέει ό Γκάσκελ, ή άτμομηχανή ήταν άμέσως, άπό τήν άρχή, 
άνταγωνίστρια τής «δύναμης τού άνθρώπου» καί έπέτρεψε στόν 
καπιταλιστή νά συντρίψει τίς αύξανόμενες άξιώσεις τών έργατών, 
πού άπειλούσαν νά όδηγήσουν σέ κρίση τό έργοστασιακό σύστημα, 
πού γεννιόταν.33 Θά μπορούσε νά γράψει κανείς μιά όλόκληρη ιστο-
ρία τών έφευρέσεων άπό τό 1830 καί δώ, πού έγιναν άπλώς σάν 
πολεμικά μέσα τού κεφαλαίου ένάντια στίς άνταρσίες τών έργατών. 

Στήν κατάθεση πού έκανε στήν Επιτροπή τών Τρέϊντ Γιούνιονς, 
ό Νάσμιθ, ό έφευρέτης τής άτμόσφυρας, είπε τά παρακάτω γιά τίς 
τελειοποιήσεις τών μηχανών, πού τις εισήγαγε έξαιτίας τής μεγά-
λης, μακροχρόνιας άπεργίας τών μηχανουργών, τό 1851: «Τό χαρα-
κτηριστικό γνώρισμα τών σύγχρονών μας μηχανικών τελειοποιή-
σεων είναι ή εισαγωγή αύτομάτων έργαλειομηχανών. Αύτό πού έχει 
νά κάνει σήμερα ένας έργάτης, πού έργάζεται στήν μηχανή καί πού 
μπορεί νά τό κάνει καί κάθε άνήλικος, δέν είναι νά έργάζεται ό 
ίδιος, άλλά νά έπιθλέπει τήν όμορφη έργασία τής μηχανής. Σήμερα 
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έχει έκτοπισθεϊ όλόκληρη ή τάξη τών έργατών πού έξαρτιώνται 
άποκλειστικά άπό τήν δεξιοτεχνία τους. Προηγουμένως άπασχο-
λοϋσαν τέσσερις άνήλικους γιά κάθε μηχανουργό. Χάρη σ' αύτούς 
τούς καινούργιους μηχανικούς συνδυασμούς μείωσα τόν άριθμό 
τών ένηλίκων άνδρών άπό 1500 σέ 750. Τό άποτέλεσμα ήταν σημαν-
τική αύξηση τού κέρδους μου».3* 

Ό Γιούρ λέει γιά μιά μηχανή χρωμοτυπογραφίας στά έργοστάσιο 
πού σταμπάρουν μπαμπακερά ύφάσματα: «Επιτέλους, προσπάθη-
σαν ol καπιταλιστές ν' άπελευθερωθούν άπό τήν άνυπόφορη αύτή 
σκλαβιά (δηλαδή άπό τούς ένοχλητικούς όρους συμβολαίου τών 
έργατών) καταφεύγοντας στίς βοηθητικές πηγές τής έπιστήμης, 
καί σέ λίγο άποκαταστάθηκαν στά νόμιμα δικαιώματά τους, στά δι-
καιώματα τοϋ κεφαλιού πάνω στά μέρη τοϋ σώματος. Σέ δλες τίς 
μεγάλες έπιχειρήσεις, σήμερα, ύπάρχουν μηχανές μέ 4 ή 5 χρώμα-
τα, πού κάνουν τό στάμπωμα τοϋ χασέ μιά συμφέρουσα καί άλάνθα-
τη ύπόθεση». 

Ό ίδιος λέει γιά μιά μηχανή, πού κολαρίζει τό στημόνι καί πού 
άποτέλεσε άμεση άφορμή γιά τό ξέσπασμα μιάς άπεργίας: 

« Ή όρδή τών δυσαρεστημένων, πού νόμιζε ότι ή παλιά όχυρωμα-
τική γραμμή τού καταμερισμού τής έργασίας τήν έκανε άνίκητη,3* 
είδε τήν νέα μηχανική ταχτική νά προσβάλει τά πλευρά της καί νά 
έκμηδενίζει τά μέσα άμυνής της. Υποχρεώθηκε νά παραδοθεί στό 
έλεος τοϋ νικητή». 

Σχετικά μέ τήν έφεύρεση τής αυτόματης κλωστικής μηχανής 
μιούλ, λέει: «'Αποστολή της ήταν ν' άποκαταστήσει τήν τάξη άνάμε-
σα στίς βιομηχανικές τάξεις... Ή έφεύρεση αύτή έπιθεθαιώνει τήν 
θεωρία, πού διατυπώσαμε ήδη, ότι τό κεφάλαιο, ύποχρεώνοντας 
τήν έπιστήμη νά μπει στήν ύπηρεσία του, έξαναγκάζει πάντα τό 
άτίθασο χέρι τής έργασίας νά πειθαρχήσει...»3β 

Σέ μιά έκκληση πού έκαναν τόν 'Ιούλιο τού 1Θ66 στά συνδικάτα 
τής 'Αγγλίας έργάτες, πού ol βιομήχανοι παπουτσιών είχαν πετάξει 
στόν δρόμο, εΙπώθηκε: «Έδώ καί είκοσι περίπου χρόνια, ή ύποδημα-
τοποΐα ήρθε τ" άπάνω - κάτω , μέ τήν άντικατάσταση τού ραψίματος 
άπό τό γύρωμα. Παλιότερα μπορούσες νά πληρωθείς μεγάλα μερο-
κάματα. Μά σύντομα, αύτή ή νέα βιομηχανία πήρε μεγάλη έκταση. 
Ένας έντονος άνταγωνισμός άναπτύχθηκε άνάμεσα στίς διάφορες 
έπιχειρήσεις: ποιός θά παρήγαγε τό πιό καλόγουστο πράμα. Μά 
άναπτύχτηκε σιγά - σιγά καί ένας άνταγωνισμός κακής μορφής: δη-
λαδή, ποιός θά πουλούσε σέ χαμηλότερη τιμή. Είδαμε πολύ σύντο-
μα τ ΐς θλιβερές συνέπειες .στούς περιορισμούς τών μεροκαμάτων, 
ένώ ή πτώση τής τιμής τής έργασίας ήταν τόσο γρήγορη, πού πολ-
λές έπιχειρήσεις πληρώνουν σήμερα τό μισό τοϋ άρχικοϋ μεροκά-
ματου. Καί παρ' δλα αύτά, ένώ τά μεροκάματα πέφτουν δλο καί 
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χαμηλότερα, τά κέρδη φαίνεται πώς διαρκώς αύξάνονται, ύστερα 
άπό κάθε μεταβολή τής ταρίφας τής έργασίας». 

01 έργοστασιάρχες παίρνουν τό κομμάτι τοϋ κέρδους τους άκό-
μα καί στίς δυσμενείς έποχές τής βιομηχανίας, κερδίζοντας ύπέρ-
μετρα, μέσα άπό μιά έξεζητημένη μείωση τών μεροκαμάτων, δηλα-
δή άπό μιά προφανή καί άμεση κλεψιά, πού γίνεται πάνω στά άναγ-
καϊα, γιά τήν έπιθίωση τοϋ έργαζομένου, μέσα... 

Ή μείωση τών μεροκαμάτων είναι πολύ μεγαλύτερη, άπ' ότι 
χρειάζεται γιά τό κέντρισμα τής ζήτησης. -Είναι γεγονός, πώς γιά 
πολλά είδη κορδέλλας, ή μείωση τών μεροκαμάτων δέν είχε γιά 
συνέπειά της τήν παραμικρή μείωση τής τιμής τού έμπορεύματος». 
('Αναφορά τού άπεσταλμένου Φ. Ντ. Λόντζ, στό Childrens Employ-
ment Commission, 5η άναφορά, 1866, σελ. 114, άρθ. 1)... 

Μέσα σ' αύτές τίς δυστυχείς περιστάσεις, τό έφευρετικό πνεύμα 
τών έργοστασιαρχών άφθονοϋσε, έκ προοιμίου, σέ Ιδέες γιά κρατή-
σεις από τούς Ισχυρούς αύτούς μισθούς. Συχνά έπρόκειτο γιά πρόσ-
τιμο, πού όφειλε νά πληρώσει ό έργάτης γιά τά έλαττώματα τού 
έμπορεύματος, τά όποια όφείλονταν στήν κακή ποσότητα τού βαμ-
βακιού, στήν έλαττωματικότητά τών μηχανών κ.λπ. Όταν ό έργα-
στασιάρχης ήταν Ιδιοκτήτης τών κατοικιών τών έργατών, άρχιζε άπό 
τήν πληρωμή τού ένοικίου στόν έαυτό του. άπό τόν όνομαστικό 
μισθό. 

Μά κάτι άκόμα πιό φοβερό, είναι ό τρόπος μέ τόν όποϊο γινόν-
τουσαν ol άλλαγές στίς μεθόδους παραγωγής, σέ βάρος τού έργά-
τη. Ήταν πραγματικά πειράματα in corpore vili, όπως έκεϊνα πού γί-
νονταν στούς βατράχους ή σέ άλλα πειραματόζωα, άπό διαφόρους 
γιατρούς. 

Στά έργαστήρια βιβλιοδεσίας συναντάς τίς Ιδιες ύπερβολές καί 
τά Ιδια θύματα, κυρίως μεταξύ τών κοριτσιών καί τών παιδιών:37 

«'Απέδειξα στήν τέταρτη άναφορά μου πώς είναι πρακτικά άδύ-
νατο στούς έργαζομένους νά άξιοποιήσουν αύτό πού όνομάζουμε 
δικαίωμα στήν ύγεία, δηλαδή νά πετύχουν, όποια κι άν είναι ή δου-
λειά πού τούς συγκεντρώνει, νά έξαιρέσει ό έργολάβος τους άπό 
τήν έργασία τους, δσο αύτό έξαρτάται άπό τόν Ιδιο, δλες τίς άνθυ-
γιεινές συνθήκες, πού μπορούν νά έξαιρεθοϋν. "Εχω άποδείξει πώς 
ol έργαζόμενοι, πρακτικά άνίκανοι νά άποκτήσουν άπό μόνοι τους 
αύτή τήν ύγειονομική δικαιοσύνη, δέν έχουν καμιά άπολεσματική 
βοήθεια γιά νά φτάσουν ώς τούς διοικούντες τής ύγειονομικής 
άστυνομίας... Ή ζωή μυριάδων έργατών καί έργατριών βασίζεται καί 
συντομεύεται, σήμερα άδικα, άπό τις άδιάκοπες φυσικές όδύνες 
πού γεννά ό τρόπος έκμετάλλευσής τους, καί μόνο». 
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Τό Πέρασμα άπό τήν Μανουφακτούρα 
καί τή Δουλειά στό Σπίτι 

στήν Μεγάλη Βιομηχανία39 

I ό φτάσιμο της έργατικής δύναμης, άπλώς καί μόνο μέ τήν κατά-
χρηση τής έργατικής δύναμης τών γυναικών καί τών άνηλίκων παι-
διών, άπλώς καί μόνο μέ τήν καταλήστευση όλων τών κανονικών 
όρων δουλειάς καί ζωής καί μέ τήν κτηνωδία τής ύπερεργασίας καί 
τής νυχτερινής έργασίας σκοντάφτει τελικά σέ μερικά άνυπέρβλη-
τα φυσικά όρια, καί μαζί του σκοντάφτει καί τό φτήναιμα τών έμπο-
ρευμάτων καί τής καπιταλιστικής έκμετάλλευσης γενικά, πού στηρί-
ζεται πάνω σ' αύτές τίς βάσεις. Μόλις τά πράγματα φτάσουν, έπιτέ-
λους, σ' αύτό τό σημείο, καί χρειάζεται πολύς χρόνος γιά νά φτά-
σουν, σημαίνει ή ώρα γιά τήν είσαγωγή τών μηχανών καί τήν γρήγο-
ρη μετατροπή τής κατατεμαχισμένης δουλειάς στό σπίτι (ή καί τής 
μανουφακτούρας) σέ έργοστασιακή παραγωγή... 

Αύτή ή βιομηχανική έπανάσταση, πού άνατττύσσεται στοιχειακά, 
έπιταχύνεται τεχνικά μέ τήν έπέκταση τών νόμων γιά τά έργοστά-
σιά σέ όλους τούς βιομηχανικούς κλάδους, όπου έργάζονται γυναί-
κες νέοι καί παιδιά. Ή Αναγκαστική ρύθμιση τής έργάσιμης ήμέρας, 
όσον άφορά τήν διάρκειά της, τά διαλείμματα, τήν άρχή καί τό τέ-
λος της, τό σύστημα τής βάρδιας τών παιδιών, τού άποκλεισμοϋ 
όλων τών παιδιών, κάτω άπό μιά όρισμένη ήλικία κ.λπ. κάνουν, άπό 
τήν μιά, άπαραίτητη τήν αύξηση τών μηχανών40 καί τήν άντικατά-
σταση τών μηχανών μέ τόν άτμό, σάν κινητήρια δύναμη.41 Άπό τήν 
άλλη, γιά νά κερδηθεϊ σέ χώρο αύτό πού χάνεται σέ χρόνο, (μέ τήν 
μείωση τοϋ χρόνου έργασίας) αύξάνουν τά μέσα παραγωγής πού 
χρησιμοποιούνται άπό κοινού, τά καμίνια, τά κτίρια κ.λπ. δηλαδή, μέ 
δυό λόγια, γίνεται μεγαλύτερη συγκέντρωση τών μέσων παραγωγής 
καί μεγαλύτερη, άντίστοιχη, συγκέντρωση έργατών. Ή κύρια άντίρ-
ρηση, πού έπαναλαμθάνει μέ πάθος κάθε μανουφακτούρα πού άπει-
λείται άπό τήν έφαρμογή τοϋ νόμου γιά τά έργοστάσιά, είναι στήν 
πραγματικότητα ότι χρειάζονται μεγαλύτερα κεφάλαια γιά νά συνε-
χιστεί ή έπιχείρηση στίς προηγούμενες διαστάσεις της. Όσο δμως 
γιά τίς ένδιάμεσες μορφές άνάμεσα στήν μανουφακτούρα καί στήν 
δουλειά στό σπίτι, καί γι' αύτή τήν Ιδια τήν δουλειά στό σπίτι, φεύγει 
τό έδαφος κάτω άπό τά πόδια τους, όταν μπούν ol περιορισμοί στήν 
έργάσιμη μέρα καί στήν παιδική έργασία. Κι αύτό, γιατί ή μοναδική 
βάση τής ίκανότητάς τους γιά άνταγωνισμό είναι ή Απεριόριστη έκ-
μετάλλευση φτηνών δυνάμεων. 
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Είχε σημάνει ή ώρα τών μηχανών, καί ή έπαναστατική μηχανή 
πού χτυπά ταυτόχρονα άμέτρητους κλάδους αύτής τής παραγωγι-
κής σφαίρας, υποδηματοποιία, ραφτική, πιλοποιΐα κ.λπ. είναι ή ρα-
πτομηχανή. 

Τό άμεσο άποτέλεσμά της πάνω στούς έργάτες είναι, περίπου, 
έκεϊνο τής χρήσης τών μηχανών πού, στήν περίοδο τής μεγάλης 
βιομηχανίας, πλήττει νέους κλάδους. Τό μεροκάματο τών έργατών 
πού δουλεύουν στήν μηχανή ύψώνεται, άναλογικά μέ έκεϊνο τών 
έργατών πού δουλεύουν στό σπίτι, έκ τών όποίων οί περισσότεροι 
άνήκουν «στούς φτωχότερους μεταξύ τών φτωχών». Τό μεροκάμα-
το τών βιοτεχνών πού βρίσκονται κάτω άπό τίς καλύτερες συνθή-
κες, μά τούς όποίους άνταγωνίζεται ή μηχανή, χαμηλώνει διαρκώς. 
Οί έργαζόμενοι στίς μηχανές είναι κορίτσια καί νέες γυναίκες, κατ' 
άποκλειστικότητα. Μέ τήν βοήθεια της μηχανικής δύναμης, έκμη-
δενίζουν τό μονοπώλιο τών έργατών τού άνδρικοϋ φύλου, καί διώ-
χνουν άπό τίς εύκολότερες μιά μάζα γριών γυναικών καί νέων παι-
διών. Όσον άφορά τούς πιό άδύναμους χειρώνακτες, ό άνταγωνι-
σμός τούς συντρίβει... 

Ουσιαστικός όρος γιά τήν έργοστασιακή παραγωγή, Ιδίως άπό 
τότε πού ύπάγεται στήν ρύθμιση τής έργάσιμης ήμέρας, είναι ή 
έξασφάλιση κανονικού άποτελέσματος, δηλαδή ή παραγωγή καθο-
ρισμένης ποσότητας έμπορεύματος, ή ένός έπιδιωκομένου ώφέλι-
μου άποτελέσματος, σ' ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. Τά καθορι-
σμένα μέ νόμο διαλείμματα της ρυθμισμένης έργάσιμης ήμέρας 
προϋποθέτουν άκόμα ξαφνικά καί περιοδικά σταματήματα τής έρ-
γασίας χωρίς βλάβη τού προϊόντος, πού βρίσκεται στό προτσές τής 
παραγωγής του. Ή έξασφάλιση αύτή τού άποτελέσματος, καί ή δυ-
νατότητα διακοπής τής έργασίας μπορούν, φυσικά, νά πετυχαίνον-
ται πιό εύκολα σέ καθαρά μηχανικές δουλειές, παρά έκεϊ όπου παί-
ζουν κάποιο ρόλο φυσικά καί χημικά προτσές, όπως, γιά παράδειγ-
μα, στήν άγγειοπλαστική, στά λευκαντήρια, στά χρωματουργεϊα, 
στά άρτοποιεϊα, και στίς περισσότερες μανουφακτοϋρες παραγω-
γής μεταλλικών εΙδών. Έκεϊ όπου βασιλεύει ή ρουτίνα τής Απεριό-
ριστης έργάσιμης ήμέρας, τής νυχτερινής έργασ(ας καί τής άσύδο-
της διασπάθισης τών άνθρώπων, κάθε αύθόρμητο έμπόδιο θεωρεί-
ται, σέ λίγο, αΙώνιο «φυσικό όριο» τής παραγωγής. Κανένα δηλητή-
ριο δέν έξοντώνει τά ζωύφια τόσο σίγουρα, όσο σίγουρα ό νόμος γιά 
τά έργοστάσια έκμηδενίζει αύτά τά «φυσικά όρια». Κανένας δέν 
ξελαρυγγιζόταν τόσο νά φωνάζει γιά «άδύνατο», δσο οί κύριοι τής 
άγγειοπλαστικής. Τό 1864 τούς έπιθλήθηκε ό νόμος γιά τά έργοστά-
σια, καί 16 μήνες άργότερα είχε έξαφανιστεϊ καθετί τό «άδύνατο». 

ΟΙ «τελειοποιημένες μέθοδοι», πού προκάλεσε ό νόμος γιά τά 
έργοστάσια, «ή παρασκευή τού πηλού γιά τά άγγεϊα μέ τήν μέθοδο 
τής πίεσης, άντί μέ τήν μέθοδο τής έξάτμισης, καί ή καινούργια 
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κατασκευή τών καμινιών γιά τό στέγνωμα τοϋ άψητου έμπορεύμα-
τος, είναι γεγονότα πού έχουν μεγάλη σημασία γιά τήν τέχνη τής 
άγγειοπλαστικής καί σημειώνουν τέτοια πρόοδο, πού έχουν μεγάλη 
σημασία γιά τήν τέχνη τής άγγειοπλαστικής καί σημειώνουν τέτοια 
πρόοδο, πού παρόμοιά της δέν έχει νά παρουσιάσει ή τελευταία 
έκατονταετία. Ή θερμοκρασία τών καμινιών έχει μειωθεί σημαντι-
κά, μέ σημαντική ταυτόχρονη μείωση τής κατανάλωσης κάρβουνου 
καί γρηγορότερη έπίδραση πάνω στό έμπόρευμα».42 

Παρ' δλες τις προφητείες, δέν άνέθηκε ή τιμή κόστους τού άγ-
γείου, ένώ αϋξήθηκε ή μάζα τών προϊόντων, έτσι πού ol έξαγωγές 
τής χρονιάς, πού άρχισαν τόν Δεκέμβρη τοϋ 1864, άφηναν ένεργη-
τικό 138.628 λίρες στερλίνες πάνω άπό τόν μέσο δρο τής τριετίας 
πού προηγήθηκε. 

Στήν παραγωγή χημικών σπίρτων θεωρούνταν φυσικός νόμος οί 
νέοι, άκόμα καί τήν ώρα πού κατάπιναν τό μεσημεριανό φαγητό 
τους, νά βουτάνε τά ξυλάκια μέσα σ' ένα ζεστό μίγμα φωσφόρου, 
πού οί δηλητηριώδεις άναθυμιάσεις του τούς χτυπούσαν στό 
πρόσωπο. Ό νόμος γιά τά έργοστάσια (1864), πού έκανε άπαραίτητη 
τήν οίκονομία χρόνου, έπέθαλε τήν εισαγωγή μιάς «μηχανής βου-
τήγματος» πού δέν άφήνει τίς άναθυμιάσεις τού φωσφόρου νά φτά-
νουν ώς τόν έργάτη.43 

Τό ίδιο άκούγεται καί γιά τούς κλάδους τής νταντελοποιΐας, πού 
δέν ύπάγονται άκόμα στόν νόμο γιά τά έργοστάσια. 'Ισχυρίζονται, 
τώρα, «πώς δέν θά μπορούσαν νά καθοριστούν τακτές ώρες γιά τά 
γεύματα, έπειδή τά διάφορα ύλικά τών νταντελών γιά νά στεγνώ-
σουν χρειάζονται διαφορετικά χρονικά διαστήματα, πού ποικίλλουν 
άπό 3 λεπτά, ώς μιά ώρα καί παραπάνω». Μά τά μέλη τής έπιτροπής 
γιά τήν έρευνα πάνω στήν έργασία τών παιδιών καί τών γυναικών 
στήν βιομηχανία άπαντούν σ' αύτό τόν ισχυρισμό: «ΟΙ συνθήκες 
είναι οί ίδιες δπως καί τό τύπωμα τής ταπετσαρίας. Μερικοί άπό 
τούς κυριώτερους έργοστασιάρχες αύτού τοϋ κλάδου άπόδειχναν 
μέ πάθος πώς ή φύση τών χρησιμοποιουμένων ύλικών καί ή ποικιλο-
μορφία τών προτσές, άπό τά όποία περνάνε, δέν έπιτρέπανε, χωρίς 
μεγάλη ζημιά, τό ξαφνικό σταμάτημα τής δουλειάς γιά φαγητό.Σύμ-
φωνα μέ τό 6ο άρθρο τοϋ 6ου μέρους τοϋ Factor Acts Extension Act 
(συμπληρωματικού νόμου γιά τήν έπέκταση τοϋ νόμου γιά τά έργο-
στάσια) τοϋ 1864, τούς δόθηκε δεκαοκτάμηνη προθεσμία, άπό τήν 
ήμέρα έκδοσης τού νόμου, πού καθόριζε δτι ύστερα άπό τήν λήξη 
τής προθεσμίας ήταν ύποχρεωμένοι νά συμμορφωθούν καί νά 
έφαρμόσουν τά διαλείμματα άνάπαυσης, πού καθόριζε ό νόμος γιά 
τά έργοστάσια».44 

Τί συνέβη, λοιπόν; Προτού καλά καλά έπικυρωθεϊ ό νόμος άπό 
τήν Βουλή, οί κύριοι έργοστασιάρχες άνακάλυψαν δτι: «Τά κακά 
άποτελέσματα, πού περιμέναμε άπό τήν έφαρμογή τοϋ νόμου γιά τά 
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έργοστάσιο δέν έκδηλώθηκαν. Δέν βρίσκουμε δτι παρέλυσε, κατά 
κάποιο βαθμό, ή παραγωγή. Στήν πραγματικότητα στό ίδιο χρονικό 
διάστημα παράγουμε περισσότερα».45 

Βλέπουμε πώς ή Αγγλική Βουλή, πού σίγουρα κανείς δέν μπορεί 
νά κατηγορήσει γιά ριψοκίνδυνη σκέψη, ούτε γιά καταπληκτική εύ-
φυΐα, κατάλαβε άπό τήν πείρα πώς ένας άπλός άναγκαστικάς νόμος 
μπορεϊ νά διατάξει νά έξαφανιστοϋν δλα τά φυσικά έμπόδια, πού 
βάζει τάχα ή παραγωγή στόν περιορισμό καί τήν ρύθμιση τής έργά-
σιμης ήμέρας. Γι' αύτό, δταν έφαρμόζεται ό νόμος γιά τά έργοστά-
σιο σέ ένα κλάδο τής βιομηχανίας, καθορίζεται μιά προθεσμία 6 ώς 
18 μηνών, μέσα στά πλαίσια τής όποιας είναι ζήτημα πιά τού έργο-
στασιάρχη νά παραμερίσει τά τεχνικά έμπόδια. Τά λόγια τοϋ Μιραμ-
πώ: « Αδύνατο; Μή μού ξαναπείτε αύτή τήν άνόητη λέξη!» ισχύουν, 
ιδίως γιά τήν σύγχρονη τεχνολογία. 

Οργανώνοντας έτσι τήν άνάπτυξη τών άναγκαίων ύλικών στοι-
χείων γιά τήν μεταβολή τής κατάστασης τής μανουφακτούρας σέ 
μιά κατάσταση βιομηχανίας, ό νόμος, τού όποιου ή έφαρμογή συνε-
πάγεται σημαντικά προνόμια, έπιτυγχάνει, ταυτόχρονα, τήν συντρι-
βή τών μικροβιομηχανιών καί τήν συγκέντρωση τών κεφαλαίων,4® 

"Ασχετα άπό τά καθαρά τεχνικά έμπόδια, πού μπορούν νά παρα-
μεριστούν μέ τήν τεχνική, ή ρύθμιση τής έργάσιμης ήμέρας σκον-
τάφτει σέ άταχτες συνήθειες τών ίδιων τών έργατών, Ιδίως έκεΐ 
δπου έπικρατεΐ ή πληρωμή μέ τό κομμάτι καί όπου ή άσκοπη κατα-
νάλωση ένός μέρους της ήμέρας ή τής έβδομάδας μπορεϊ ν' άνα-
πληρωθεϊ μέ κατοπινή πρόσθετη έργασία ή μέ νυχτερινή έργασία, 
μιά μέθοδος πού άποκτηνώνει τόν ένήλικο έργάτη καί καταστρέφει 
τούς άνήλικους συντρόφους του καί τίς γυναίκες.47 

Μ' δλο πού ή άταξία αύτή στό ξόδεμα τής έργατικής δύναμης 
είναι μιά αύθόρμητη καί βίαιη άντίδραση ένάντια στήν πλήξη τοϋ 
μονότονου βασάνου της δουλειάς, πηγάζει δμως, σέ άσύγκριτα με-
γαλύτερο βαθμό άπό τήν άναρχία τής ίδιας τής παραγωγής, πού μέ 
τήν σειρά της προϋποθέτει πάλι τήν άχαλίνωτη έκμετάλλευση τής 
έργατικής δύναμης άπό τό κεφάλαιο. Δίπλα στις γενικές περιοδικές 
έναλλαγές τοϋ βιομηχανικού κύκλου καί τις Ιδιαίτερες διακυμάν-
σεις στήν άγορά κάθε ξεχωριστού κλάδου παραγωγής μπαίνουν, 
Ιδίως ή λεγόμενη σαιζόν, άδιάφορο άν όφείλεται στήν περιοδικότη-
τα τών ευνοϊκών γιά τήν ναυσιπλοΐα έποχών τοϋ έτους ή στήν μόδα, 
καί οί ξαφνικές μεγάλες παραγγελίες πού πρέπει νά έκτελοϋνται 
στήν πιό σύντομη προθεσμία. Ή συνήθεια τών ξαφνικών παραγγε-
λιών διαδίδεται, στόν βαθμό πού έπεκτείνονται οί σιδηρόδρομοι καί 
ό τηλέγραφος... 

Στά έργοστάσιο καί στίς μανουφακτοϋρες, πού δέν ύπάγονται 
άκόμα στόν νόμο γιά τά έργοστάσιο, έπικρατεΐ περιοδικά ή πιό φρι-
χτή υπερβολική έργασία στήν διάρκεια τής λεγόμενης σαιζόν, πού 
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γίνεται κατά άλματα, λόγω τών ξαφνικών παραγγελιών. Στό έξωτερι-
κό τμήμα τοϋ έργοστασίου, τής μανουφακτούρας καί τοϋ μεγάλου 
έμπορικοϋ καταστήματος, στήν σφαίρα τής δουλειάς στό σπίτι, πού 
έτσι ή άλλιώς δέν είναι καθόλου κανονική, πού στό ζήτημα τών 
πρώτων ϋλών καί τών παραγγελιών της έξαρτάται όλότελα άπό τίς 
ιδιοτροπίες τοϋ καπιταλιστή πού έδώ δέν τόν δεσμεύει τό γεγονός 
ότι πρέπει νά παίρνει ύπόψη τήν άξιοποίηση τών κτηρίων, τών μηχα-
νών κ.λπ. καί δέν διακινδυνεύει τίποτα άλλο, έκτός άπό τό τομάρι 
τών ίδιων τών έργατών, στήν σφαίρα αύτή έκτρέφεται έτσι συστη-
ματικά ένας διαρκώς διαθέσιμος, βιομηχανικός έφεδρικός στρατός, 
πού ένα μέρος τοϋ έτους άποδεκατίζεται μέ τήν πιό άπάνθρωπη 
άναγκαστική έργασία, ένώ τό ύπόλοιπο μέρος τοϋ έτους, μέ τήν 
έλλειψη δουλειάς, κατρακυλάει ώς τό έπίπεδο τής άθλιότητας... 

Όπως γιά τά τεχνικά έμπόδια, έτσι καί γΓ αύτές τΙς λεγόμενες 
«συνήθειες τοϋ έμπορίου», ol ένδιαφερόμενοι κεφαλαιοκράτες 
ισχυρίζονταν καί Ισχυρίζονται δτι είναι τά «φυσικά δρια» τής παρα-
γωγής. Αύτό ήταν καί τό άγαπημένο τροπάριο τών λόρδων τού 
μπαμπακιοϋ, όταν τούς πρωτοαπείλησε ό νόμος γιά τά έργοστάσιά. 
Παρά τό γεγονός δτι ή βιομηχανία τους στηρίζεται, περισσότερο 
άπό κάθε άλλη, στήν παγκόσμια άγορά, καί έπομένως καί στήν ναυ-
σιπλοΐα, ή πείρα τούς διέψευσε. Άπό τότε ol Άγγλοι έπιθεωρητές 
έργασίας άντιμετωπίζουν σάν «κουραφέξαλα» όλες αύτές τίς αιώ-
νιες δυσκολίες τής ρουτίνας. Πραγματικά, ol εύσυνείδητες έρευνες 
τής προαναφερθείσας έπιτροπής άποδεικνύουν ότι σέ μερικές βιο-
μηχανίες ή ρύθμιση τής έργάσιμης ήμέρας άπλώς έχει κατανείμει 
πιό Ισόμετρα, σ' όλο τό έτος, τήν μάζα τής χρησιμοποιούμενης κι 
όλας έργασίας,46 ότι ή ρύθμιση αύτή ήταν τό πρώτο άποτελεσματι-
κό χαλινάρι στά άνθρωποκτόνα-παράλογα, καί αύτά καθαυτά άταΐ-
ριαστα, γιά τό σύστημα τής μεγάλης βιομηχανίας, καπρίτσια τής 
μόδας,49 ότι ή άνάπτυξη τής ύπερωκειάνειας ναυσιπλοΐας, καί γενι-
κά τών μέσων έπικοινωνίας, κατάργησε τήν καθαυτό τεχνική βάση 
τής έποχικής έργασίας,60 δτι δλοι οί άλλοι, δήθεν άνεξέλεγκτοι 
όροι, παραμερίζονται άπό νέα οίκοδομήματα, άπό πρόσθετες μηχα-
νές, άπό τήν αύξηση τοϋ άριθμοϋ τών ταυτόχρονα άπασχολουμέ-
νων έργατών,51 καί άπό τόν άντίχτυπο στό σύστημα τού μεγάλου 
έμπορίου, πού άπορρέει άπ' δλα αύτά.62 

'Ωστόσο, τό κεφάλαιο, όπως τό δήλωσε έπανηλειμμένα, μέ τό 
στόμα τών έκπροσώπων του, συμφωνεί μέ μιά τέτοια άνατροπή «μό-
νο κάτω άπό τήν πίεση μιάς γενικής πράξης τής Βουλής»,63 πού νά 
ρυθμίζει μέ άναγκαστικό νόμο τήν έργάσιμη ήμέρα. 
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Τό 'Αποτέλεσμα τής Χρήσης 
τών Μηχανών54 

^ ^ Μάρξ άνοίγει τήν συζήτηση μέ θέμα: «οί συνέπειες τής χρή-
σης τών μηχανών άπό τούς καπιταλιστές». Λέει πώς έκεϊνο πού 
έντυπωσιάζει περισσότερο είναι πώς τό άποτέλεσμά τής είσαγωγής 
τών μηχανών ήρθε σέ άντίθεση μέ όλα έκεϊνα πού ή πολιτική οίκο-
νομία θεωρούσε άναπόφευκτα. Άντ( νά μειωθεί ή έργάσιμη ήμέρα, 
έγινε άκόμα μεγαλύτερη, φτάνοντας ώς τ[ς δώδεκα κα( τίς δεκαο-
χτώ ώρες. "Αλλοτε, ή κανονική έργάσιμη ήμέρα ήταν δέκα ώρες. 
Στήν διάρκεια τών τελευταίων έκατό χρόνων, ή διάρκεια τής έργα-
σίας παρατάθηκε μέ νόμιμο τρόπο, τόσο στήν Αγγλία, όσο καί στήν 
ήπειρωτική Εύρώπη. "Ολόκληρη ή νομοθεσία, γιά τά έργοστάσια, 
τοϋ περασμένου αίώνα, προσπαθούσε νά πείσει τούς έργάτες, μέ 
τούς νόμους, νά δουλεύουν περισσότερο. 

Μονάχα τό 1833 ό χρόνος τής έργασίας τών παιδιών μειώθηκε 
στΙς δώδεκα ώρες: έξ αΙτίας τής ύπέρογκης διάρκειας τής έργα-
σίας, δέν τούς έμενε πιά καιρός, γιά νά διαμορφωθούν πνευματικά. 
Ή φυσική τους κατάσταση ύποβαθμιζόταν, παράλληλα, καί μεταδο-
τικές άρρώστιες λυμαίνονταν, περιοδικά, μεταξύ τους. Αύτό, άκρι-
βώς, ύποκίνησε όρισμένους έκπροσώπους, τών άνωτέρων τάξεων, 
νά άσχοληθοϋν μαζί τους. 

"Ενας άπό τούς πρώτους πού τράβηξε τήν προσοχή τού κοινού 
πάνω σέ αύτό τό κραυγαλέο κακό, ήταν ό σέρ Ρόμπερτ Πήλ. Ό 
Ρόμπερτ "Οουεν ήταν ό πρώτος βιομήχανος πού μείωσε τόν χρόνο 
έργασίας σέ δέκα ώρες τήν ήμέρα, στό έργοστάσιό του. Ό νόμος 
τών δέκα ώρών ήταν ό πρώτος πού περιόρισε τήν διάρκεια τής έρ-
γασίας σέ δέκα καί μισό ώρες τήν ήμέρα, γιά τίς γυναίκες καί τά 
παιδιά, άλλά έφαρμόστηκε μόνο σέ λίγα έργοστάσια. 

Ήταν κιόλας μιά πρόοδος, στό μέτρο πού ol έργάτες διέθεταν 
περισσότερο έλεύθερο χρόνο. "Οσον άφορά τήν παραγωγή, ή μείω-
ση αύτή τοϋ χρόνου άντισταθμίστηκε σύντομα, έκ νέου: χάρη σέ 
τελειοποιημένες μηχανές καί σέ μιά μεγαλύτερη ένταση τής έργα-
σίας τών έργατών, γίνεται σήμερα περισσότερη δουλειά σέ μιά σύν-
τομη ήμέρα, άπ' ότι άλλοτε σέ μιά μεγαλύτερη έργάσιμη ήμέρα, 
τόσο μάλιστα, πού ol έργάτες σύντομα θά όδηγηθούν ξανά στήν 
άναγκαία έλάττωση τής έργάσιμης ήμέρας, στίς όχτώ ώρες. 

Μιά άλλη συνέπεια τής άνάπτυξης τής χρήσης τών μηχανών 
ήταν ότι υποχρέωσαν τίς γυναίκες καί τά παιδιά νά δουλέψουν στά 
έργοστάσια. "Ετσι, ή γυναίκα έγινε ένας ένεργητικός παράγοντας 
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της κοινωνικής μας παραγωγής. Παλιότερα, ή δουλειά τών γυναικών 
καί τών παιδιών συμπεριλαμβάνονταν στόν κύκλο τής οικογένειας. 
Δέν λέω πώς είναι κακό πού ol γυναίκες καί τά παιδιά συμμετέχουν 
στήν κοινωνική μας παραγωγή. Πιστεύω πώς δλα τά παιδιά, άπό τά 
έννέα χρόνια καί μετά, θά πρεπε νά χρησιμοποιούνται, γιά ένα μέ-
ρος τοϋ χρόνου τους, σέ μιά παραγωγική έργασία. Παρ' δλα αύτά, ό 
τρόπος μέ τόν όποιο τά υποχρεώνουν νά έργαστούν μέ τίς σημερι-
νές συνθήκες είναι, πολύ άπλά, καταστρεπτικός. 

Μιά άλλη συνέπεια τής άνάπτυξης τής χρήσης τών μηχανών, 
είναι πώς οί σχέσεις τοϋ κεφαλαίου μέ τήν ύπαιθρο άνατράπηκαν 
κυριολεκτικά. "Αλλοτε ύπήρχαν πλούσια άφεντικά καί φτωχοί έργά-
τες, πού δούλευαν μέ τά δικά τους έργαλεία. Ήσαν, σ' ένα κάποιο 
βαθμό, έλεύθεροι άνθρωποι, πού είχαν τήν δυνατότητα νά άντιτά-
ξουν μιά άποτελεσματική άντίσταση στούς ύπαλλήλους τους. Γιά 
τόν σύγχρονο έργάτη τών έργοστασίων, γιά τίς γυναίκες καί τά παι-
διά, μιά τέτοια έλευθερία δέν ύπάρχει: είναι σκλάβοι τοϋ κεφα-
λαίου. 

Αδιάκοπα άντηχεϊ ή κραυγή τοϋ καπιταλιστή, πού άπαιτεΐ τήν 
έφεύρεση μιάς μηχανής πού νά τόν κάνει άνεξάρτητο άπό τούς 
έργάτες: ή μηχανή πού κλώθει καί ή άτμομηχανή πού ύφαίνει τού 
έδωσαν μιά κάποια αύτονομία, μεταφέροντας στά δικά του χέρια 
τήν κινητήρια δύναμη τής παραγωγής. "Ετσι. ή δύναμη τού καπιταλι-
στή βρέθηκε διαρκώς αύξανόμενη. Τό άφεντικό τού έργοστασίου 
ύπαγορεύει τώρα τόν νόμο του καί καθορίζει μόνο του τίς κυρώσεις 
μές στήν έπιχείρησή του, έπιβάλλοντας αύθαίρετα τιμωρίες, μέ 
σκοπό, τίς πιό πολλές φορές, τόν πλουτισμό του. Ό φεουδάρχης 
άρχοντας ήταν συνδεδεμένος, στίς σχέσεις του μέ τούς δούλους, 
μέ καθορισμένες παραδόσεις καί κανόνες, ένώ ό άρχοντας τών έρ-
γοστασίων δέν υπόκειται σέ κανενός είδους έλεγχο. 

"Ενα άπό τά πιό σημαντικά άπο τελέσματα τής χρήσης τών μηχα-
νών είναι ή συλλογική καί όργανωμένη έργασία πού. γρήγορα ή 
άργά, θά φέρει τούς καρπούς της. 'Ανταγωνιζόμενες τήν άνθρώπινη 
έργασία, ol μηχανές έχουν ένα καταστρεπτικό άποτέλεσμα πάνω 
στούς έργάτες. Στήν 'Αγγλία, δπως καί στήν 'Ινδία, ή εισαγωγή 
άτμομηχανών ύφανσης είχε γιά συνέπεια τόν θάνατο άναρρίθμητων 
υφαντών, πού δούλευαν μέ τά χέρια τους. 

Μας έπαναλαμβάνουν άδιάκοπα πώς οί δυστυχίες πού γεννιούν-
ται άπό. τήν χρήση τών μηχανών είναι έντελώς προσωρινές. Μά, ή 
άνάπτυξη τής χρήσης τών μηχανών είναι σταθερή, καί άν πρός στιγ-
μήν προσφέρει δουλειά σέ μεγάλο άριθμό χεριών, στερεί σταθερά, 
άπ' τήν άλλη, τόσους έργαζόμενους άπό τήν δουλειά τους. 'Υπάρχει 
ένα σταθερό πλεόνασμα έργαζομένων, πού διώχτηκαν άπό τήν δου-
λειά τους, καί δχι, δπως ύποστηρίζουν ol όπαδοί τοϋ Μάλθους, ένας 
υπερπληθυσμός, σέ σχέση μέ τήν παραγωγή τής χώρας. Πράγματι, 
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ol μηχανές, πού είναι περισσότερο παραγωγικές, δημιουργούν μιά 
μάζα άνθρώπων, πού ή έργασία τους είναι περιττή. 

Ή χρήση τών μηχανών στήν ύπαιθρο γεννά έναν διαρκώς αύξα-
νόμενο ύπερπληθυσμό, πού δέν βρίσκει ούτε κάν προσωρινή έργα-
σία. Αύτός ό ύπερπληθυσμός συρρέει στΙς πόλεις καί άσκεϊ μιά στα-
θερή πίεση πάνω στήν άγορά έργασίας, πίεση πού συμπιέζει τά με-
ροκάματα. Ή κατάσταση στίς άνατολικές γειτονιές τοΰ Λονδίνου, 
ύστερα άπό τήν κρίση τού 1866, είναι ένα παράδειγμα. 

01 πρακτικές συνέπειες τής χρήσης τών μηχανών γίνονται 
περισσότερο προφανείς στούς κλάδους έκείνους, στούς όποίους 
δέν έχουν χρησιμοποιηθεί μηχανές. 

Συμπερασματικά, μπορούμε νά πούμε πώς ή χρήση τών μηχανών 
όδηγεϊ, άπό μιά μεριά, στήν συλλογική καί όργανωμένη έργασία, καί 
άπό τήν άλλη μεριά, στήν διάλυση όλων τών κοινωνικών καί οικογε-
νειακών σχέσεων, πού ύπήρξαν ώς τώρα. 

θεωρημένη άποκλειστικά σάν μέσο γιά νά γίνεται καλύτερη ή τιμή 
τοϋ προϊόντος, ή χρήση τών μηχανών βρίσκει ένα όριο:85 ή έργασία 
πού ξοδεύεται γιά τήν παραγωγή τους, πρέπει νά είναι μικρότερη 
άπό τήν έργασία πού κερδίζεται μέ τήν χρήση τους. Πάντως, γιά τόν 
καπιταλιστή, τό δριο αύτό είναι άκόμα στενότερο. Μιάς καί δέν πλη-
ρώνει τήν έργασία, άλλά τήν έργατική δύναμη πού χρησιμοποιεί, 
κατευθύνεται, στούς ύπολογισμούς του, άπό τήν διαφορά άξΙας 
άνάμεσα στίς μηχανές καί τήν έργατική δύναμη πού μπορούν νά 
άντικαταστήσουν. 

Ή διαίρεση, δμως, τής έργάσιμης ήμέρας σέ άναγκαία έργασία 
καί ύπερεργασία διαφέρει, δχι μόνο άνάμεσα σέ χώρες, άλλά άκόμα 
καί στήν ίδια χώρα σέ διάφορες περιόδους, καί στήν ίδια περίοδο, 
σέ διάφορους κλάδους βιομηχανίας. Έξ άλλου, ό πραγματικός μισ-
θός τής έργασίας πότε άνεβαίνει πάνω, καί πότε κατεβαίνει κάτω 
άπό τήν άξία τής δύναμής της. Από δλες αύτές τίς περιπτώσεις 
προκύπτει πώς ή διαφορά άνάμεσα στήν τιμή μιάς μηχανής καί έκεί-
νη τής έργατικής δύναμης μπορεϊ νά ποικίλλει πολύ, έστω κι άν ή 
διαφορά άνάμεσα στήν άναγκαία έργασία γιά τήν παραγωγή τής 
μηχανής καί τό σύνολο τής έργασίας, πού ή μηχανή άντικαθιστά, 
παραμένει σταθερή.Μ Μία μόνο ή πρώτη διαφορά καθορίζει τό εΐσό-
δημα γιά τόν καπιταλιστή, καί κατά συνέπεια, ό άνταγωνισμός τόν 
ύποχρεώνει νά λάβει τά μέτρα του. "Ετσι, βλέπουμε σήμερα μηχα-
νές πού έχουν έφευρεθεϊ στήν 'Αγγλία, νά βρίσκουν τήν χρήση 
τους στήν Βόρειο 'Αμερική.57 Γιά τόν Ιδιο λόγο, ή Γερμανία, στόν 
16ο καί 17ο αΙώνα, έφεύρισκε μηχανές, πού χρησιμοποιόνταν μόνο 
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στήν 'Ολλανδία. Καί πολλές γαλλικές έφευρέσεις τοϋ 18ου αΙώνα 
είχαν χρησιμοποιηθεί στήν 'Αγγλία μονάχα. 

Σέ κάθε χώρα μέ παλιό πολιτισμό, ή χρήση τών μηχανών σέ κά-
ποιους κλάδους της βιομηχανίας παράγει σέ άλλους μιά τέτοια 
υπεραφθονία έργατών, πού τό μεροκάματο πέφτει κάτω άπό τήν 
άξία τής έργατικής δύναμης, έμποδίζοντας τήν χρήση της καί κά-
νοντάς την περιττή, καί συχνά, άκόμα κι άδύνατη, άπό τήν όπτική 
πλευρά τού κεφαλαίου, τοϋ όποίου τό κέρδος προέρχεται, πράγμα-
τι. άπό τήν μείωση, όχι τής έργασίας πού χρησιμοποιεί, άλλά τής 
έργασίας πού πληρώνει. 

Κατά τήν διάρκεια τών τελευταίων χρόνων, ή έργασία τών παι-
διών μειώθηκε σέ άξιοπρόσεχτο βαθμό, καί πού καί ποϋ, σχεδόν 
έξαλειφθηκε άπό όρισμένους κλάδους τής άγγλικής μανουφακτού-
ρας μαλλιού. Γιατί;" 

Ό νόμος γιά τά έργοστάσιά ϋποχρέωνε νά χρησιμοποιηθεί μιά 
διπλή βάρδια παιδιών: ή μιά δούλευε έξη ώρες, ή άλλη τέσσερις 
ώρες, ή πέντε ώρες, μονάχα, καθεμιά τους. Μά, οί γονείς δέν θέλη-
σαν νά πουλήσουν τό μισό ώράριο φτηνότερα άπό τό όλόκληρο 
ωράριο. Έκτοτε, τά μισά ώράρια άντικαθιστά μιά μηχανή...69 

01 "Αγγλοι δέν χρησιμοποιούν τήν μηχανή γιά νά σπάζει καί νά 
κοπανίζει τίς πέτρες, πού άνακάλυψαν ol Γιάνκηδες, γιατί ό «δύστυ-
χος» (vretch, έτσι όνομάζει ή άγγλική πολιτική οίκονομία τόν άγρο-
τοεργάτη) πού κάνει αύτή τήν δομλειά, παίρνει ένα τόσο μικρό κομ-
μάτι, άπό έκεϊνο πού τοϋ όφείλεται, πού ή χρήση τής μηχανής θά 
ήταν άσύμφορη γιά τόν καπιταλιστή. 

Στήν Αγγλία, χρησιμοποιούνται, άκόμα, γυναίκες, κατά μήκος 
τών καναλιών, άντί γιά άλογα ρυμούλκησης,60 γιατί τά έξοδα γιά τά 
άλογα καί τίς μηχανές είναι ποσότητες πού προκύπτουν μαθηματι-
κά, ένώ τά έξοδα γιά τίς γυναίκες αύτές τοϋ συρφετού, ξεφεύγουν 
άπό κάθε ύπολογισμό.61 

Στήν 'Αγγλία, στήν χώρα τών μηχανών, ή άνθρώπινη δύναμη σπα-
ταλιέται γιά ήλιθιότητες, μέ τόν μεγαλύτερο κυνισμό. 
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Τό 'Αποτέλεσμα τής Μείωσης 
τού Χρόνου 'Εργασίας62 

πολίτης Μάρξ λέει πώς δέν μπορεί νά συμφωνήσει μέ τήν άπο-
ψη τοϋ Μάιλνερ, πού ύποστηρίζει δτι ή μείωση τοϋ χρόνου έργασίας 
όδηγεί στήν έλάττωση τής παραγωγής. Πραγματικά, είναι λάθος, 
γιατί έκεϊ όπου έχει έφαρμοστεϊ ό περιορισμός τής έργάσιμης ήμέ-
ρας, τά έργαλεϊα τής παραγωγής άναπτύχτηκαν πολύ περισσότερο, 
άπ' ότι σέ άλλα έπαγγέλματα. 

Ό περιορισμός τής έργάσιμης ήμέρας θά όδηγήσει στήν χρήση 
περισσότερων μηχανών, καί ή παραγωγή μικρής κλίμακας θά γίνεται 
δλο καί πιό άδύνατη, πράγμα πού είναι, τέλος πάντων, άναγκαϊο, γιά 
τό πέρασμα σέ μιά κοινωνική παραγωγή. Τό εύνοϊκό της άποτέλε-
σμά πάνω στήν ύγιεινή καί τήν ύγεία είναι προφανές. 

Έν πάση περιπτώσει, μιά μείωση τού χρόνου έργασίας είναι άπα-
ραίτητη, γιά νά έχει ή έργατική τάξη περισσότερο χρόνο γιά τήν 
πνευματική της άνάπτυξη. Ό νόμιμος περιορισμός τής έργάσιμης 
ήμέρας άποτελεΐ τό πρώτο βήμα πρός μιά πνευματική καί σωματική 
άνάπτυξη καί πρός τήν όριστική χειραφέτηση τής έργατικής τάξης. 
Στίς μέρες μας, κανείς δέν άρνιέται πιά τήν άναγκαιότητα μιας 
έπέμθασης τού Κράτους, γιά τό συμφέρον τών γυναικών καί τών 
παιδιών. Έν τούτοις, ή μείωση τής έργάσιμης ήμέρας τούς όδήγη-
σε, στίς περισσότερες περιπτώσεις, σέ μείωση καί τής έργάσιμης 
ήμέρας τών άνδρών." 

Ή 'Αγγλία βρίσκεται πρώτη στόν δρόμο γιά τόν περιορισμό τοϋ 
χρόνου έργασίας. Οί άλλες χώρες θά άναγκαστούν νά Ακολουθή-
σουν, περισσότερο ή λιγότερο, τό παράδειγμά της. Ή κινητοποίηση 
άρχισε, ήδη, στά σοβαρά, στήν Γερμανία, καί άναμένεται άπό τό 
Συμβούλιο τοϋ Λονδίνου νά άναλάθει τήν καθοδήγηση αύτοϋ τοϋ 
κινήματος. Στό έπίπεδο τών άρχών, τό ζήτημα έχει λυθεί στά προη-
γούμενα συνέδρια: τώρα ήρθε ό καιρός νά δράσουμε. 

Ό 'Αγγλικός Νόμος 
γιά τήν Δεκάωρη 'Εργάσιμη Μέρα64 

1 "Αγγλοι έργάτες μόλις ύπέστησαν μιά σημαντική ήττα, καί μά-
λιστα, άπό τήν μεριά πού τήν περίμεναν τό λιγότερο. Τό οίκονομικό 
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δικαστήριο, τό ένα άπό τά τέσσερα μεγάλα δικαστήρια τής Αγγλίας, 
πήρε έδώ καί μερικές βδομάδες, μιάν άπόφαση, μέ τήν όποία καταρ-
γεί πρακτικά τίς πιό βασικές προδιαγραφές τοϋ νόμου γιά τήν δε-
κάωρη έργάσιμη μέρα, πού δημοσιεύτηκε τό 1847. 

Ή Ιστορία τοϋ νόμου γιά τό δεκάωρο προσφέρει ένα παράδειγμα 
χτυπητό τού Ιδιαίτερου τρόπου άνάπτυξης τών ταξικών άντιθέσεων 
στήν Αγγλία, καί γι' αύτό άκριθώς, άξίζει ν' άσχοληθοϋμε λίγο μαζί 
της. 

Είναι γνωστό πώς, μέ τήν άνοδο τής μεγάλης βιομηχανίας, βρε-
θήκαμε μάρτυρες μιάς έντελώς νέας, άπεριόριστης καί έπαίσχυνης, 
έκμετάλλευσης, τής έργατικής τάξης άπό τά άφεντικά τής βιομηχα-
νίας. 01 καινούργιες μηχανές έκαναν περιττή τήν έργασία ώριμων 
άνδρών. Γιά νά τίς έπιβλέπουν, άπαιτοϋν μονάχα γυναίκες καί παι-
διά, πού είναι περισσότερο συνηθισμένα σ' αύτή τήν προσπάθεια 
καί φτηνότερα άπό τούς άνδρες. Ή βιομηχανική έκμετάλλευση κα-
τέκτησε σύντομα, όλόκληρη τήν έργατική οίκογένεια, καί τήν έκλει-
σε μές στό έργοστάσιο. 01 γυναίκες καί τά παιδιά άναγκάστηκαν νά 
δουλέψουν μέρα νύχτα, δίχως σταματημό, μέχρι νά σωριαστούν 
άπό τήν πληρέστερη φυσική έξουθένωση. Τά παιδιά τών οίκων έρ-
γασίας, μέ δεδομένη τήν αύξανόμενη ζήτηση παιδιών, έγιναν, κυ-
ριολεκτικά, άντικείμενα έμπορίου. Από τήν ήλικία τών τεσσάρων 
χρόνων, τών τριών δηλαδή, όμάδες παιδιών πουλιόνταν σέ πλειστη-
ριασμό, μέ τήν πρόφαση συμφωνιών μαθήτευσης, σ' έκείνους τούς 
έργοστασιάρχες πού πρόσφεραν τά περισσότερα. 

Ή άνάμνηση τής βίαιης καί έπαίσχυντης έκμετάλλευσης τών παι-
διών καί τών γυναικών έκείνης τής έποχής, έκμετάλλευσης πού δέν 
σταματούσε δσο άπόμενε άκόμα κι ένας μϋς, ένα νεύρο, μιά σταγό-
να αίμα γιά ν' άπομυζηθεϊ, είναι άκόμα ζωντανή στίς παλιές έργατι-
κές γωνιές τής Αγγλίας, καί πολλοί έργάτες κι έργάτριες έχουν 
άκόμη χαραγμένη μέσα τους αύτή τήν άνάμνηση, μέ τήν μορφή μιάς 
άποστροφής τής σπονδυλικής στήλης ή ένός σακατεμένου ή άκρω-
τηριασμένου μέλους, κουβαλώντας μαζί τους τήν έρειπωμένη τους, 
ύγεία, γιά πάντα. Ή μοίρα τών σκλάβων στίς χειρότερες άμερικάνι-
κες φυτείες, ήταν χρυσή, σέ σύγκριση μέ τήν μοίρα τών "Αγγλων 
έργατών αύτής τής έποχής. 

Πολύ σύντομα, τό Κράτος άναγκάστηκε νά λάβει μέτρα, γιά νά 
έλέγξει λίγο τήν, πιό όλοκληρωτική καί πιό άλύπητη, λύσσα έκμε-
τάλλευσης τών έργοστασιαρχών, πού διώχνανε μέ μιά κλωτσιά δλες 
τις προϋποθέσεις τής πολιτισμένης κοινωνίας. Παρ' δλα αύτά, δλοι 
αύτοί οί πρώτοι νομικοί περιορισμοί ήταν κάτι περισσότερο άπό 
άνεπαρκεϊς, καί διαστρεβλώθηκαν γρήγορα. Μόνο μισό αΙώνα ύστε-
ρα άπό τήν άνοδο τής μεγάλης βιομηχανίας, δταν τό κύμα τής βιο-
μηχανικής άνάπτυξης καταλάγιασε, γύρω στά 1835, έγινε δυνατό νά 
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έγκαθιδρυθεί μιά άποτελεσματική νομοθεσία, τουλάχιστον, γιά ν' 
άντιταχτει λίγο στίς πιό κραυγαλέες ύπερβολές. 

Άπό τήν άρχή τού αιώνα, είχε σχηματιστεί, μέ τήν φροντίδα φι-
λανθρώπων, ένα κόμμα πού διεκδικούσε τόν περιορισμό τοϋ χρό-
νου έργασίας, στά έργοστάσιο. σέ δέκα ώρες τήν ήμέρα. Τό κόμμα 
αύτό συνέχισε τήν δραστηριότητά του γιά τήν πρακτική έφαρμογή 
τοϋ νόμου τών δέκα ώρών, στήν διάρκεια τών χρόνων τοϋ 1820, 
κάτω άπό τήν διεύθυνση τοϋ Σάντλερ, καί ύστερα άπό τόν θάνατό 
του, τού λόρδου Άσλεϋ καί τού Ρ. Έστλερ. Σιγά - σιγά, μάζεψε κάτω 
άπ' τίς σημαίες του, έπί πλέον τών έργατών, τήν άριστοκρατία καί 
δλες τίς φράξιες τής άστικής τάξης, πού ήσαν έχθρικές στούς έργο-
στασιάρχες. Αύτός ό συνεταιρισμός τών έργαζομένων, μέ τά πιό 
έτερογενή καί τά πιό άντιδραστικά στοιχεία τής άγγλικής κοινω-
νίας, κατέληξε, άναγκαστικά, στό νά παραμένει ή δραστηριοποίηση 
τών έπαναστατών έργατών στό περιθώριο τού κινήματος γιά τό δε-
κάωρο. Βέβαια, ol χαρτιστές ήσαν, μέχρι καί τόν τελευταίο, εύνοϊ-
κοί στόν νόμο τών δέκα ώρών: "Εθεσάν τόν τύπο τους στήν διάθεση 
τής 'Επιτροπής γιά τό δεκάωρο. Μά κανένας χαρτιστής δέν δραστη-
ριοποιήθηκε άπό κοινού μέ τούς άριστοκράτες ή τούς άστούς όπα-
δούς τοϋ δεκάωρου, οϋτε συμμετείχε στήν Επιτροπή γιά τό δεκάω-
ρο (Short Time Committee), τού Μάντσεστερ. Ή 'Επιτροπή αύτή άπο-
τελοϋνταν άποκλειστικά άπό έργοστασιακούς έργάτες καί άρχιτε-
χνίτες. Μά ol έργάτες αύτοί ήσαν όντα όλοκληρωτικά χωρισμένα 
άπό τήν τάξη τους, άποκτηνωμένα άπό τήν έργασία, είρηνικά, ευσε-
βή καί άξιοσέβαστα, πού είχαν ένα ιερό φόβο γιά τόν χαρτισμό καί 
τόν σοσιαλισμό, πού έβλεπαν τόν θρόνο τής Εκκλησίας μέ μεγάλο 
σεβασμό καί, πού ήσαν πολύ άδύναμα γιά νά μισήσουν τήν βιομηχα-
νική άστική τάξη, χωρίς νά είναι κάν ικανά γιά τίποτα περισσότερο 
άπό τό νά δοξολογούν ταπεινά τήν άριστοκρατία, μιά καί αύτή του-
λάχιστον φαινόταν νά ένδιαφέρεται γιά τήν άθλιάτητά τους. Ό έρ-
γατικός συντηρητισμός αύτών τών όπαδών τού δεκάωρου άποτε-
λοϋσε τήν ήχώ αύτής τής πρώτης άντίθεσης στήν βιομηχανική 
πρόοδο, έκ μέρους τών έργαζομένων πού προσπαθούσαν νά άποκα-
ταστήσουν τήν παλιά πατριαρχική τάξη καί τών όποίων οί πιό ένερ-
γητικές έκδηλώσεις ζωής δέν ξεπερνούσαν τό σπάσιμο τών μηχα-
νών. 

Οί άστοί καί άριστοκράτες άρχηγοί ήσαν τό Ιδιο άντιδραστικοί μέ 
τούς έργάτες αύτούς. Ήταν δλοι τους, δίχως έξαίρεση, συναισθη-
ματικοί, μέ ξεμαλιασμένη, συχνά, Ιδεολογία, γιατί ήταν γεμάτη άνα-
μνήσεις άπό τήν μικρή έπαρχιακή έκμετάλλευση τού πατριαρχικού 
τύπου, μέ τό συνακόλουθό της τής πίστης τών άρετών καί τών στε-
νών οικογενειακών σχέσεων. Τά μικρά μυαλά τους είχαν παραζαλι-
στεΐ άπό τόν στρόβιλο τής βιομηχανικής έπανάστασης. Τό μικροα-
στικό τους πνεύμα είχε κυριαρχηθεί άπό πανικό μπρός στήν σχεδόν 
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φανταστική άνάπτυξη τών νέων παραγωγικών δυνάμεων, πού ξεκα-
θάριζαν σέ μερικά χρόνια τΙς πιό άξιότιμες, τις περισσότερο δυσκο-
λοπλησίαστες κα( τ(ς πιό ούσιαστικές τάξεις τής παλιάς κοινωνίας, 
καί τίς ύποκατέστησαν μέ νέες, άγνωστες μέχρι τότε τάξεις, πού τά 
συμφέροντά τους, οί συμπάθειές τους καί δλη ή άντίληψη τής ζωής 
καί τοϋ πνεύματος ήταν σέ άντίθεση μέ τούς θεσμούς τής άγγλικής 
παραδοσιακής κοινωνίας. Αύτοί οί Ιδεολόγοι, μέ τήν καλή καρδιά, 
δέν παράλειψαν νά βγοϋν στήν ύπαιθρο μέ ήθικά έπιχειρήματα, μέ 
έπιχειρήματα άνθρωπιάς καί συμπάθειας, ένάντια στήν άλύπητη 
σκληρότητα καί έλλειψη συνείδησης, μέ τήν όποία τό νέο κοινωνικό 
σχήμα πέρναγε σέ διαδοχικές έπαναστάσεις, σέ σχέση μέ έκεϊνα 
πού Ιστορούσαν τά ήρεμα καί τρυφερά ήθη τοϋ πατριαρχισμοϋ, πού 
έδυε σάν κοινωνικό Ιδανικό. 

Τήν έποχή πού τό ζήτημα τής δεκάωρης έργασίας συγκέντρωνε 
δλη τήν προσοχή τοϋ κοινού, τά στοιχεία αύτά συγκέντρωσαν γύρω 
τους όλες τίς φράξιες τής κοινωνίας, πού τά συμφέροντά τους εί-
χαν θιγεί άπό τήν βιομηχανική έπανάσταση καί πού ένιωθαν πώς 
άπειλείται ή ϋπαρξή τους. Τήν έποχή αύτή, οί τραπεζίτες, οί μικρο-
χρηματιστές, ol έφοπλιστές καί ol έμποροι, ή άριστοκρατία τής γής, 
ol μεγάλοι γαιοκτήμονες τών Δυτικών Ινδιών, οί μικροαστοί, ένώθη-
καν όλο καί πιό πολύ, κάτω άπό τήν ήγεσία τών δημεγερτών γιά τό 
δεκάωρο. 

Ό νόμος γιά τήν δεκάωρη έργάσιμη ήμέρα πρόσφερε σ' αύτές τίς 
άντιδραστικές τάξεις καί όμάδες ένα θαυμάσιο πεδίο γιά νά συμμα-
χήσουν μέ τό προλεταριάτο ένάντια στή βιομηχανική άστική τάξη. 
Από τήν μιά μεριά, ό νόμος αύτός περιόριζε άξιοσημείωτα τήν γρή-

γορη συγκέντρωση τού πλούτου καί τής πολιτικής καί κοινωνικής 
έπιρροής τών έργοστασιαρχών. Από τήν άλλη μεριά έδινε ένα κα-
θαρά ύλικό προνόμιο, δηλαδή φυσικό, στούς έργάτες, προφυλάγον-
τάς τους άπό τήν γρήγορη καταστροφή τής ύγείας τους. Πραγματι-
κά, δέν τούς έδινε τίποτα, πού νά μπορεί νά άπειλήσει τούς άντι-
δραστικούς συμμάχους τους. Δέν τούς έδινε τήν πολιτική έξουσία, 
ούτε άλλαζε τήν κοινωνική τους κατάσταση, τών μισθωτών έργα-
τών. 'Αντίθετα, ή δραστηριοποίηση γιά τό δεκάωρο διατήρησε τούς 
έργάτες κάτω άπό τήν έπιρροή καί άκόμα, έν μέρει, κάτω άπό τή 
διεύθυνση τών συμμάχων τους, άπό τούς όποίους προσπαθούσαν 
νά άποσπαστούν όλο καί περισσότερο, ϋστερα άπό τόν νόμο τής 
Μεταρρύθμισης (1832) καί τήν άνοδο τής κινητοποίησης τών Χαρτι-
στών (1838). 

Μά ήταν έντελώς φυσικό στήν άρχή τής βιομηχανικής έπανάστα-
σης, νά είναι ol έργάτες συνδεμένοι, στήν άμεση πάλη τους ένάντια 
στήν μόνη βιομηχανική άστική τάξη, μέ τήν άριστοκρατία καί τΙς 
άλλες φράξιες τής άστικής τάξης, πού, δέν τούς έκμεταλλεύονταν 
άμεσα καί πού πάλευαν, κι αύτές, ένάντια στήν βιομηχανική άστική 
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τάξη. Έν τούτοις, ή συμμαχία αύτή μετρίαζε τό έργατικό κίνημα, 
φορτώνοντάς το μέ ισχυρά άντιδραστικά στοιχεία, πού έξαφανίζον-
ταν προοδευτικά. Ενίσχυε μέσα στό έργατικό κίνημα τήν θέση τών 
άντιδραστικών έργαζομένων, έκείνων πού ή δραστηριότητά τους 
έξαρτάται άκόμα άπό τήν μανουφακτούρα καί άπειλεϊται, λοιπόν, 
άπό τήν πρόοδο τής βιομηχανίας, όπως γιά παράδειγμα έκείνη τών 
ύφαντών μέ τό χέρι. 

Ήταν, λοιπόν, μιά τύχη γιά τούς έργάτες, σ' αύτήν τήν συγκεχυ-
μένη περίοδο τού 1847, όπου όλα τά παλιά κοινοβουλευτικά κόμμα-
τα ήσαν ύπό διάλυση καί όπου τά νέα κόμματα δέν είχαν άκόμα 
συγκροτηθεί, πού ό νόμος γιά τήν δεκάωρη έργάσιμη μέρα έγινε, 
έπιτέλους, άποδεκτός. Πέρασε μέσα άπό μιά σειρά ψηφοφοριών 
συγκεχυμένων καί φανερά κυριαρχημένων άπ' τήν τύχη, όπου — μέ 
έξαίρεση τούς έργοστασιάρχες τούς πιό άνοιχτά όπαδούς τής 
έλεύθερης άνταλλαγής, καί τούς γαιοκτήμονες τούς πιό λυσσασμέ-
νους νά ύποστηρίξουν τό σύστημα τού παρεμβατισμού — κανένα 
κόμμα δέν ψήφισε ένιαϊα, μέ συνειδητό τρόπο. Πέρασε, σάν νά 
έπρόκειτο γιά ένα άπλό έπεισόδιο, γιά μιά φιλονικία τών άριστοκρα-
τών καί τών έργοστασιαρχών, όπου οί πρώτοι ήθελαν νά πάρουν τήν 
ρεβάνς τής μεγάλης νίκης πού κατέκτησαν ol δεύτεροι, μέ τόν νόμο 
γιά τά δημητριακά. 

Ό νόμος γιά τό δεκάωρο δέν Ικανοποιούσε μόνο μιά άπόλυτη 
θεμελιώδη φυσική άνάγκη τών έργατών, προφυλάσσοντάς τους λί-
γο άπό τήν φρενίτιδα έκμετάλλευσης τών βιομηχάνων. Απελευθέ-
ρωσε, άκόμα, τούς έργάτες, άπό έκείνους πού όνειρεύονταν μέ νο-
σταλγία κοοπερατίβες καί άλληλεγγύη μέ όλες τίς άντιδραστικές 
τάξεις τής "Αγγλίας. Οί πατριαρχικές σαχλαμάρες ένός Έστλερ, οί 
συγκινητικές μαρτυρίες συμπάθειας ένός λόρδου "Ασλεϋ, δέν έβρι-
σκαν πιά άκροατήριο, άπό τήν στιγμή πού ό νόμος τών δέκα ώρών 
δέν άποτελοϋσε πιά τό κύριο θέμα τών παραστάσεών τους. Τότε, 
μονάχα, τό έργατικό κίνημα κατόρθωσε νά συγκεντρωθεί όλοκλη-
ρωτικά στήν έγκαθίδρυση τής πολιτικής βασιλείας τού προλεταριά-
του, σάν κύριου μέσου έπαναστατικοποίησης όλης τής ύπάρχουσας 
κοινωνίας. Καί έκτοτε, ή άριστοκρατία καί ol άντιδραστικές φράξιες 
της άστικής τάξης, πού, τήν παραμονή άκόμα, ήσαν σύμμαχοι τών 
έργατών, τάχτηκαν στό πλευρό τής βιομηχανικής άστικής τάξης, 
γιά νά συμμαχήσουν μαζί της καί ν' άντιταχθούν μέ ένα Ισο πείσμα 
στούς έργαζόμενους. 

Ή βιομηχανική έπανάσταση, πού είχε έπιτρέψει στήν Αγγλία νά 
κατακτήσει τήν παγκόσμια άγορά καί νά τήν ύποβάλλει στήν μακρό-
χρονη κυριαρχία της, είχε γίνει ό άποφασιστικός κλάδος τής άγγλι-
κής οικονομίας. Ή 'Αγγλία ζει καί πεθαίνει άπό τήν βιομηχανία της: 
άνορθώνεται καί ξαναπέφτει μέ τόν ρυθμό τών μεταπτώσεών της. 
"Από τήν στιγμή πού ή βιομηχανία κατέκτησε μιά άποφασιστική θέ-
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ση, ol άστοί έργοστασιάρχες, ol βιομήχανοι έγιναν ή άποφασιστική 
τάξη τής άγγλικής κοινωνίας, ένώ παράλληλα έπεθλήθη σ' αύτούς ή 
άναγκαιότητα νά άναλάθουν τήν πολιτική έξουσία καί νά παραμερί-
σουν όλους τούς πολιτικούς καί κοινωνικούς θεσμούς, πού έφρα-
ξαν τόν δρόμο τής άνάπτυξης τής μεγάλης βιομηχανίας. Ή βιομη-
χανική άστική τάξη άνέλαβε τό έργο της. Ή Ιστορία τής 'Αγγλίας, 
άπό τό 1830 ώς τίς μέρες μας, είναι ή Ιστορία τών διαδοχικών νικών, 
πού πέτυχε, έπί τού συνασπισμού τών άντιδραστικών άντιπάλων 
της. 

Ενώ στήν Γαλλία ή χρηματιστική άριστοκρατία έφτασε στήν 
έξουσία χάρη στήν έπανάσταση τού Ιουλίου, ό νόμος τής Μεταρ-
ρύθμισης, πού ψηφίστηκε λίγο άργότερα, τό 1832, σημειώνει τήν 
άνατροπή τής χρηματιστικής άριστοκρατίας στήν Αγγλία. ΟΙ τράπε-
ζες, ol κάτοχοι γραμματίων όμολογιακών δανείων, ol χρηματιστικές, 
μέ δυό λόγια, έκεϊνοι πού έμπορεύονταν χρήμα καί άπέναντι στούς 
όποιους ή άριστοκρατία ήταν χρεωμένη ώς τό λαιμό, είχαν ώς τότε 
κυριαρχήσει, σχεδόν άποκλειστικά, στήν Αγγλία, κάτω άπό τόν πο-
λύχρωμο μανδύα τοϋ έκλογικοϋ μονοπωλίου. Μά, δσο περισσότερο 
κέρδιζαν σέ έπέκταση ή βιομηχανία καί ή παγκόσμια άγορά, τόσο 
περισσότερο τρωτή γινόταν ή πολιτική τους κυριαρχία, παρ' δλες 
τίς ύποχωρήσεις τους, στά μικροζητήματα. Ή συμμαχία δλων τών 
τμημάτων της άστικής τάξης μέ τό άγγλικό προλεταριάτο καί τήν 
ιρλανδική άγροτιά, όδήγησε στήν άνατροπή τους. Ό λαός άπείλησε 
νά καταφύγει στήν έπανάσταση, ή άστική τάξη έπανέφερε μαζικά 
στίς τράπεζες τά χαρτονομίσματα καί τό χρήμα πού διέθετε καί 
έφερε τούς θεσμούς αύτούς στό χείλος τής καταστροφής. Ή χρη-
ματιστική άριστοκρατία ύπέκυψε τήν τελευταία στιγμή, γλυτώνον-
τας τήν Αγγλία άπό μιά έπανάσταση Φεβρουαρίου. 

Ό νομός τής Μεταρρύθμισης έκανε δλες τίς Ιδιοκτήτριες τάξεις 
τής χώρας, συμπεριλαμβανομένων καί τών μικροεμπόρων, νά συμ-
μετέχουν στήν πολιτική έξουσία. "Ολες οί φράξιες τής άστικής τά-
ξης διέθεταν, έκτοτε, μιά νόμιμη θέση, άπό τήν όποία μπορούσαν 
νά άξιοποιήσουν τήν δύναμή τους καί τίς διεκδικήσεις τους. Οί μά-
χες, πού ol διάφορες φράξιες τής άστικής τάξης έδωσαν μεταξύ 
τους, τόν καιρό τής Δημοκρατίας (Republique), ύστερα άπό τή νίκη 
τού Ιουνίου τοϋ 1848 στή Γαλλία, τίς μάχες αύτές τίς έδιναν στό 
Κοινοβούλιο τής Αγγλίας, ύστερα άπό τόν νόμο τής Μεταρρύθμι-
σης. Καταλαβαίνουμε δμως, πώς μέ δεδομένη τή διαφοροποίηση 
τών άντιστοίχων συνθηκών, τά άποτελέσματα ήταν έπίσης, τελείως 
διαφορετικά, στίς δύο χώρες. 

Από τή στιγμή πού ό νόμος τής Μεταρρύθμισης τής έξασφάλισε 
τόν έλεγχο τής κοινοβουλευτικής άρένας, ή βιομηχανική άστική 
τάξη δέν θά έγκατέλειπε πιά τό πεδίο αύτό, γιά νά δρέπει τήν μιά 
νίκη ύστερα άπό τήν άλλη. θυσίασαν γι' αύτήν τήν στρατιά τών 
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χρηματιστικών, μέ τήν ψήφιση ένός νόμου, πού περιόριζε τήν άργο-
μισθία, τών φτωχών μέ τό νόμο γιά τούς φτωχούς τού 1833, τών 
χρηματιστών καί τών Ιδιοκτητών μέ τούς νόμους πού μείωναν τούς 
φόρους, έγκαθιδρύοντας μιά φορολογία έπί τοϋ εισοδήματος καί 
περιορίζοντας τίς φορολογικές άτέλειες. Κάθε νίκη τών βιομηχά-
νων, μεγάλωνε τόν άριθμό τών ύποτελών τους. Τό χοντρικό καί τό 
λιανικό έμπόριο έξαρτήθηκε άπό αύτούς. Τό Λονδίνο καί τό Λίβερ-
πουλ γονάτισαν μπρός στήν έλεύθερη άνταλλαγή, αύτόν τόν Μεσ-
σία τών βιομηχάνων. Μά, παράλληλα μέ τίς νίκες τους, μεγάλωναν 
καί ol άνάγκες τους καί ol άπαιτήσεις τους. 

Ή σύγχρονη μεγάλη βιομηχανία δέν μπορεί νά ύπάρξει, παρά μέ 
τήν προϋπόθεση νά άναπτύσσεται άδιάκοπα καί νά κατακτά διαρ-
κώς νέες άγορές. Ή άπεριόριστη εύκινησία τής πιό μαζικής παρα-
γωγής, ή άδιάκοπη άνάπτυξη καί πρόοδος τής χρήσης τών μηχανών 
καί ή άνιοϋσα συγκέντρωση κεφαλαίων καί έργατών, τήν άνάγκα-
ζαν. Κάθε άνακοπή είναι, έκτοτε, γι' αύτήν, συνώνυμη μέ τήν κατα-
στροφή. Ή άνάπτυξη, λοιπόν, τής βιομηχανίας κανονίζεται άπό τήν 
έπέκταση τών άγορών. Καί, καθώς ή βιομηχανία, στό σημερινό έπί-
πεδο άνάπτυξης, άναπτύσσει καταπληκτικά πιό γρήγορα τΙς παρα-
γωγικές της δυνάμεις, άπ' ό,τι μπορεί ν' αύξήσει τίς άγορές της, 
προκύπτουν αύτές ol περιοδικές κρίσεις στίς όποιες, έξαιτίας τοϋ 
πλεονάσματος μέσων παραγωγής καί προϊόντων, ή κυκλοφορία 
στόν κοινωνικό κορμό μπλοκάρεται ξαφνικά, καί ή βιομηχανία καί τό 
έμπόριο σταματούν σχεδόν όλοκληρωτικά, μέχρις ότου τό πλεόνα-
σμα τών προϊόντων κυκλοφορήσει μέ νέα κανάλια. 

Ή 'Αγγλία είναι ή έστία αύτών τών κρίσεων, πού τό παραλυτικό 
άποτέλεσμά τους φτάνει ώς τίς πιό άπομακρυσμένες καί πιό κρυμέ-
νες γωνιές τής παγκόσμιας άγοράς, σπρώχνοντας παντού στήν κα-
ταστροφή ένα σημαντικό κομμάτι άπό τήν βιομηχανική καί τήν έμ-
πορική άστική τάξη. Σέ όλες αύτές τίς κρίσεις, πού, τελικά, κάνουν 
άντιληπτή μέ προφανή τρόπο τήν έξάρτηση όλων τών τμημάτων τής 
άγγλικής κοινωνίας άπό τούς έργοστασιάρχες, δέν ύπάρχει παρά 
ένας τρόπος σωτηρίας: έπέκταση τών άγορών, είτε μέ τήν κατάκτη-
ση νέων, είτε μέ τήν περισσότερο συστηματική έκμετάλλευση τών 
παλιών. "Αν παραμερίσουμε σπάνιες έξαιρέσεις, όπως έκείνη τής 
Κίνας τό 1842, πού τό κεφάλαιο άνοίγει μιά τρύπα μέ τήν δύναμη 
τών δπλων, δέν ύπάρχει παρά ένας τρόπος γιά τή δημιουργία νέων 
άγορών ή τήν μεγαλύτερη έκμετάλλευση τών παλιών, άπό τήν όδό 
τής βιομηχανίας: μείωση τών τιμών, δηλαδή μείωση τοϋ κόστους 
παραγωγής. 

Τό κόστος τής παραγωγής μειώνεται χάρη σέ νέες καί περισσό-
τερο τελειοποιημένες μεθόδους παραγωγής, χάρη στόν περιορισμό 
τοϋ κέρδους ή τών μεροκαμάτων. Ή άποδοχή, όμως, νέων, περισσό-
τερο τελειοποιημένων, τρόπων παραγωγής, δέν μπορεί νά σώσει 
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τούς καπιταλιστές άπό τήν κρίση, γιατί αύξάνει κι άλλο τήν παραγω-
γή, μ' άλλα λόγια κάνει, κι αύτή, άναγκαϊες τίς καινούργιες άγορές. 
Δέν τίθεται κάν θέμα μείωσης τοϋ κέρδους στή διάρκεια τής κρί-
σης, μιά καί καθένας είναι εύχαριστημένος, άν καταφέρνει νά που-
λάει, έστω καί μέ ζημιά. Τό Ιδιο συμβαίνει καί μέ τά μεροκάματα πού. 
τελικά, δπως καί τό κέρδος, ρυθμίζονται άπό νόμους έντελώς άνε-
ξάρτητους άπό τή θέληση καί τή γνώμη τού έργοστασιάρχη. Καί, έν 
τούτοις, τό μεροκάματο άποτελεϊ ένα σημαντικό κομμάτι τού κό-
στους παραγωγής: ή διαρκής έλάττωσή του είναι ό μόνος τρόπος 
έπέκτασης τής άγοράς — καί ή σωτηρία σέ περίοδο κρίσης. Τό με-
ροκάματο, δμως, θά πέσει, άν τά μέσα έπιβίωσης τοϋ έργαζόμενου 
παράγονται σέ χαμηλότερη τιμή. 

Συνέβη, τά μέσα έπιβίωσης τών έργαζομένων νά άκρίθηναν στήν 
"Αγγλία, έ ξ αΙτίας τού προστατευτισμού, πού είχε έπιβληθεϊ στά δη-
μητριακά, τά άποικιακά προϊόντα κ.λπ. καθώς καί έξαιτίας τών έμμε-
σων φόρων. Έδώ όφείλεται καί ή τόσο μεγάλη, βίαιη καί γενική 
δραστηριοποίηση τών βιομηχάνων, ύπέρ τής έλεύθερης άνταλλα-
γής, καί κυρίως ύπέρ τής κατάργησης τής φορολογίας τών δημη-
τριακών. Σ1 αύτό όφείλεται καί τό άκόλουθο χαρακτηριστικό γεγο-
νός: άπό τό 1842 καί μετά, κάθε νέα έμπορική καί βιομηχανική κρί-
ση, τούς φέρνει μιά νέα νίκη. 

Καταργώντας τούς δασμούς είσαγωγής τών δημητριακών, θυ-
σίασαν τούς Άγγλους γαιοκτήμονες. Καταργώντας τή διαφορο-
ποίηση δασμών είσαγωγής γιά τή ζάχαρη, κ.λπ., θυσίασαν τούς γαιο-
κτήμονες τών άποικιών. Καταργώντας τούς νόμους γιά τή ναυσι-
πλοΐα, θυσίασαν τούς έφοπλιστές. Ή δραστηριοποίησή τους άπέ-
θλεπε, παράλληλα, στόν περιορισμό τών έξόδων τού Κράτους καίτή 
μείωση τών φόρων, καθώς καί στήν προώθηση τοϋ δικαιώματος τής 
ψήφου σέ μιά έργατική κατηγορία, πού τούς πρόσφερε τίς μεγαλύ-
τερες δυνατές έγγυήσεις. Πράγματι, οί βιομήχανοι άφείλουν νά δη-
μιουργήσουν νέους συμμάχους στό Κοινοβούλιο, κι αύτό πρέπει νά 
τό πετύχουν μέ τόσο γρηγορότερο ρυθμό, δσο περισσότερο κατα-
φέρνουν νά κατακτήσουν άμεσα τήν πολιτική έξουσία, μέ τή βοή-
θεια τής όποιας, καί μόνο, μπορούν νά ξεμπερδέψουν μιά καί καλή 
μέ τά τόσο πολυέξοδα παραρτήματα τής άγγλικής κρατικής μηχα-
νής, μέ τήν άριστοκρατία, τήν 'Εκκλησία, τούς άργόμισθους καί τή 
μισο φεουδαλική δικαστική έξουσία. Είναι άναμφισθήτητο πώς ή 
νέα έμπορική κρίση, πού βρίσκεται πιά πολύ κοντά, θά συμπέσει μέ 
νέες καί θαυμάσιες συγκρούσεις στήν ήπειρωτική Εύρώπη, καί θά 
ύποκινήσει, τουλάχιστον, αύτή τήν πρόοδο στήν άγγλική έξέλιξη. 

Στό κέντρο τών άδιάκοπων αύτών νικών τής βιομηχανικής άστι-
κής τάξης, οί άντιδραστικές κοινωνικές κατηγορίες κατάφεραν νά 
δέσουν στά πόδια της τήν τροχοπέδη τοϋ νόμου τών δέκα ώρών. Ό 
νόμος αύτός ψηφίστηκε σέ μιά στιγμή πού δέν χαρακτηριζόταν οϋ-
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τε άπό κρίση ούτε άπό εύημερία, σέ μιά άπό έκεϊνες τις στιγμές πού 
ή βιομηχανία καταγίνεται μέ τά άποτελέσματα της ύπερπαραγωγής, 
σέ τέτοιο βαθμό, ώστε νά μήν μπορεί νά δραστηριοποιήσει παρά 
ένα μέρος άπό τά μέσα της. Μέ δυό λόγια, σέ μιά περίοδο πού οί 
Ιδιοι ol βιομήχανοι είναι άδύνατον νά άπασχολήσουν πλήρως τούς 
έργάτες τους. Μονάχα σέ μιά στιγμή πού ό νόμος γιά τό δεκάωρο 
περιόριζε τόν άνταγωνισμό άνάμεσα στούς Ιδιους τούς έργοστα-
σιάρχες, ήταν, άλήθεια, άνυπόφορος. Μά ή στιγμή αύτή παραχώρη-
σε σύντομα τή θέση της σέ μιά άνανεωμένη εύημερία. Οί άγορές, 
άδειες πιά άπό τά πλεονάσματά τους, ζητούσαν ένα καινούργιο 
άνεφοδιασμό. Ή κερδοσκοπία ξαναζωντάνευε καί διπλασίαζε τή ζή-
τηση: οί έργοστασιάρχες δέν μπορούσαν πιά νά παράγουν άρκετά. 

Τώρα, ό νόμος γιά τή δεκάωρη έργασία γινόταν έμπόδιο άνυπό-
φορο γιά τή βιομηχανία, πού άπαιτούσε περισσότερο άπό ποτέ τήν 
πιό πλήρη άνεξαρτησία καί τήν πιό έλεύθερη διαθεσιμότητα όλων 
της τών μέσων. Τί θά γινόντουσαν οί έργοστασιάρχες, στή διάρκεια 
τής έπόμενης κρίσης, άν δέν τούς έπέτρεπαν νά έκμεταλλευτοϋν 
όλες τους τίς δυνάμεις στή σύντομη περίοδο τής εύημερίας; Ό 
νόμος τών δέκα ώρών έπρεπε νά καταργηθεί, καί άν δέν ήσαν άρκε-
τά δυνατοί γιά νά τόν καταργήσουν .στό Κοινοβούλιο, προσπαθού-
σαν νά τόν παραφράσουν. 

Ό νόμος περιόριζε σέ δέκα ώρες τή διάρκεια τής έργασίας τών 
νέων, πού ή ήλικία τους ήταν κάτω άπό δεκαοχτώ χρονών, καθώς 
καί όλων τών έργατών γυναικείου φύλου. Καθώς αύτά τά παιδιά καί 
αύτές οί γυναίκες άποτελούσαν τήν καθοριστική τάξη τών έργαζο-
μένων, ή άναγκαΐα συνέπεια ήταν πώς τά έργοστάσιά δέν μπορού-
σαν νά δουλέψουν, γενικά, παρά μόνο δέκα ώρες τήν ήμέρα. Παρ' 
δλα αύτά, οί έργοστασιάρχες. στούς όποιους ή εύημερία έκανε αίσ-
θητή τήν άνάγκη νά αύξήσουν τίς ώρες έργασίας, βρήκαν μιά διέξο-
δο. Όπως είχαν κάνει μέχρι τώρα. γιά τά παιδιά πού ήσαν κάτω τών 
δεκατεσσάρων χρόνων, καί πού ό χρόνος έργασίας τους ήταν άκό-
μη περισσότερο περιορισμένος, έπιστράτευσαν καινούργια παιδιά 
καί γυναίκες, σάν βοηθητικό έργατικό χέρι, μέ σκοπό νά έξασφαλί-
σουν τήν άλλαγή βάρδιας. 

Μπόρεσαν έτσι νά κάνουν τά έργοστάσιά τους νά δουλεύουν 
καθώς καί τούς ώριμους έργάτες, γιά δεκατρείς, δεκατέσσερις, δε-
καπέντε ώρες, χωρίς κανένα άτομο, πού νά άναφέρεται στό νόμο, 
νά δουλεύει πάνω άπό δέκα ώρες τήν ήμέρα. Αύτό άντέβαινε έν 
μέρει στό γράμμα τοϋ νόμου, μά άκόμα περισσότερο στό πνεύμα καί 
τήν πρόθεση τοϋ νομοθέτη. Οί έπιθεωρητές τών έργοστασίων κατέ-
θεσαν διαμαρτυρίες, μά οί δικαστικές έπιτροπές δέν ήσαν σύμφω-
νες μεταξύ τους, καί άποφάσιζαν διαφορετικά, άνάλογα μέ τήν 
περίπτωση. "Οσο περισσότερο άνατττυσσόταν ή εύημερία τόσο 
περισσότερο ol έργοστασιάρχες ύψωναν τή φωνή ένάντια στό νόμο 
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τών δέκα ώρών καί τίς έπεμβάσεις τών έπιθεωρητών στά έργοστά-
σια. 

Ό υπουργός τών Εσωτερικών — ό σέρ Τζ. Γκρέϋ — διέταξε τούς 
έπιθεωρητές νά άνέχονται τό σύστημα της βάρδιας. Μά ένας μεγά-
λος άριθμός άπό αύτούς, στηριγμένος στό νόμο, δέν άφέθηκε νά 
έπηρεαστεϊ τόσο. Τελικά, μιά χαρακτηριστική περίπτωση έφτασε ώς 
τό άνώτατο δικαστήριο, δπου καί έκδικάστηκε ύπέρ τών έργοστα-
σιαρχών. Αύτή ή δικαστική άπόφαση κατάργησε ούσιαστικά τό νόμο 
τών δέκα ώρών, καί οί έργοστασιάρχες έγιναν άπόλυτοι κύριοι τών 
έργοστασίων τους: μπορούν νά δίνουν δουλειά δύο. τρεις ή έξη 
ώρες, σέ περίοδο κρίσης, καί δεκατρείς μέ δεκαέξη ώρες, σέ περίο-
δο ευημερίας, χωρίς οί έπιθεωρητές βιομηχανιών νά έχουν τό δι-
καίωμα νά έπέμθουν. Μιά καί ό νόμος γιά τό δεκάωρο προωθήθηκε 
κυρίως άπό τίς άντιδραστικές τάξεις καί έφαρμόστηκε άποκλειστι-
κά άπό αύτές, βλέπουμε πώς άποκαλύφτηκε έντελώς άντιδραστικό 
μέτρο, στόν τρόπο έφαρμογής του. 

Καθώς όλόκληρη ή κοινωνική έξέλιξη τής Αγγλίας είναι συνδε-
μένη μέ τήν άνάπτυξη καί τήν πρόοδο τής βιομηχανίας της, δλοι οί 
θεσμοί πού έμποδίζουν τήν πρόοδο αύτή, τήν περιορίζουν ή προτί-
θενται νά τή ρυθμίσουν καί νά τήν έλέγξουν μέ έξωτερικά μέτρα, 
δέν μπορούν νά κρατήσουν γιά πολύ καί όφείλουν νά λυγίσουν 
μπροστά της. Ή έπαναστατική δύναμη πού έθαλε τέλος, σάν νά 
ήταν παιχνίδι, στήν άριστοκρατία καί τή χρηματιστική άστική τάξη, 
δέν θά άφεθεϊ νά παρασυρθεί στό δμορφα στρωμένο κρεβάτι τοϋ 
νόμου αύτού τών δέκα ώρών. Όλες ol προσπάθειες τοϋ λόρδου 
"Ασλεϋ καί τών συνενδιαφερομένων του, γιά τήν άποκατάσταση τού 
άποτυχημένου νόμου, μέ μιά αϋθεντική διακήρυξη, θά μείνουν δί-
χως κανένα άποτέλεσμα ή, στήν καλύτερη περίπτωση, θά έχουν 
έφήμερα άποτελέσματα. 

Ό νόμος γιά τό δεκάωρο δέν είναι λιγότερο άπόλυτα άπαραιτη-
τος γιά τούς έργάτες. Γι' αύτούς, είναι μιά φυσική άναγκαιότητα. 
Δίχως τό νόμο αύτό τών δέκα ώρών, δλη ή γενιά τών "Αγγλων έργα-
τών θά καταστραφεί φυσικά. Μά ύπάρχει μιά γιγαντιαία διαφορά 
άνάμεσα στό νόμο τών δέκα ώρών πού διεκδικούν σήμερα οί έργά-
τες, καί έκείνου πού προωθήθηκε άπό τούς Σάντλερ, "Εστλερ καί 
"Ασλεϋ καί έφαρμόστηκε άπό τόν άντιδραστικό συνασπισμό τό 1847. 

Μέ τή σύντομη αύτή ζωή τοϋ νόμου, μέ τήν εύκολη κατάργησή 
του — μιά άπλή δικαστική άπόφαση, οΰτε κάν μιά Κοινοβουλευτική 
πράξη, άρκεσε γιά νά τόν άκυρώσει — μέ τήν κατοπινή στάση τών 
άντιδραστικών συμμάχων τους τοϋ παρελθόντος, ol έργάτες έμα-
θαν πόσης άξίας είναι μιά συμμαχία μέ τήν άντίδραση. "Εμαθαν μέ 
τήν πείρα, ποιανού βοήθεια είναι τά μερικά μέτρα πού πραγματο-
ποιούν ένάντια στούς βιομήχανους άστούς. "Εμαθαν πώς οί βιομή-
χανοι άστ<?ί είναι, γιά τήν ώρα τουλάχιστον, ή μόνη τάξη πού είναι 
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άκόμα Ικανή, στή σημερινή κατάσταση, νά τεθεί έπικεφαλής τοϋ 
κινήματος. Πώς θά ήταν άσκοπο νά δουλέψεις ένάντια σέ μιά τέτοια 
προοδευτική άποστολή. 

Παρά τήν άμεση, κα( καθόλου καταπραϋμένη, έχθρα τους ένάν-
τια στούς βιομήχανους, ol έργάτες θά έρρεπαν, λοιπόν, σήμερα 
περισσότερο πρός τήν ύποστήριξη τής δραστηριοποίησής τους γιά 
τήν πλήρη έφαρμογή τής έλεύθερης άνταλλαγής, τής χρηματιστι-
κής μεταρρύθμισης καί τής έπέκτασης τών έκλογικών δικαιωμάτων, 
παρά θά άφηνόντουσαν νά παρασυρθούν γιά μιά άκόμα φορά άπό τά 
τραγούδια τής σειρήνας τών φιλανθρώπων, κάτω άπό τή σημαία τής 
όμάδας τών άντιδραστικών. Νιώθουν πώς ό καιρός τους θά έρθει 
μόνο δταν ol βιομήχανοι φθαρούν. Γι' αύτό άκριβώς έχουν τό σωστό 
ένστικτο, πώς πρέπει νά έπιταχύνουν τό προτσές άνάπτυξης, πού 
θά δώσει τήν έξουσία σ' αύτούς τούς άστούς, καί πού θά προετοιμά-
σει παράλληλα τήν πτώση τους. Μά δέν ξεχνούν, έν τούτοις, πώς 
μαζί μέ τούς βιομήχανους φέρνουν στήν έξουσία καί τόν πιό Ιδιαίτε-
ρο καί άμεσο έχθρό τους, καί πώς δέν μπορούν νά φτάσουν στήν 
πραγματική άπελευθέρωση, παρά μόνο κατακτώντας τήν πολιτική 
έξουσία. Αύτό άκριβώς τούς ύπενθύμισε, γιά μιά φορά άκόμα, ή 
κατάργηση τού νόμου τών δέκα ώρών μέ τόν πιό κραυγαλέο τρόπο. 
Ή έπαναφορά τοϋ νόμου αύτοϋ δέν θά πάρει τήν πραγματική σημα-
σία της, παρά μόνο ύστερα άπό καθολική ψηφοφορία, γιατί ή καθο-
λική ψηφοφορία, στήν 'Αγγλία πού κατοικείται στά δύο τρίτα της 
άπό προλετάριους τής βιομηχανίας, σημαίνει τήν άποκλειστική πο-
λιτική κυριαρχία τής έργατικής τάξης, μέ δλες τΙς έπαναστατικές 
άλλαγές τών κοινωνικών συνθηκών, πού είναι άδιαχώριστες άπό αύ-
τήν. 

Ό νόμος γιά τή δεκάωρη έργασία πού διεκδικούν σήμερα οί έρ-
γάτες είναι τελείως διαφορετικός άπό έκείνον πού άναίρεσε τό 
άνώτατο δικαστήριο. Δέν πρόκειται πλέον γιά μιά μεμονωμένη 
προσπάθεια, πού παραλύει τή βιομηχανική άνάπτυξη, άλλά γιά τόν 
κρίκο μιας μεγάλης άλυσίδας μέτρων, πού θά έπαναστατικοποιή-
σουν όλη τή σημερινή μορφή τής κοινωνίας καί θά καταστρέψουν 
προοδευτικά τούς σημερινούς ταξικούς άνταγωνισμούς. Δέν πρό-
κειται πιά γιά ένα άντιδραστικό, άλλά γιά ένα έπαναστατικά μέτρο. 

Ή κατάργηση τοϋ γεγονότος τοϋ νόμου τών δέκα ώρών, άρχικά 
άπό τούς Ιδιους τούς έργοστασιάρχες, καί ύστερα άπό τό άνώτατο 
δικαστήριο, θά συνεισφέρει κυρίως στή συντόμευση τής περιόδου 
τής ευημερίας καί στήν έπιδείνωση τής κρίσης. Μά, έκεϊνο πού έπι-
ταχύνει τίς κρίσεις, είναι έκεϊνο πού έπιταχύνει τή βιομηχανική 
άνάπτυξη τής 'Αγγλίας, έπίσης, καθώς καί τήν άμεση συνέπειά της: 
τήν άνατροπή τής βιομηχανικής άστικής τάξης άπό τό βιομηχανικό 
προλεταριάτο. 

Τά μέσα πού διαθέτουν οί έργοστασιάρχες γιά ν' αύξάνουν τίς 
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άγορές τους καί νά μεγαλώνουν τή χρονική άπόσταση μεταξύ δύο 
κρίσεων, είναι πολύ περιορισμένα. Ή μείωση τών κρατικών δαπα-
νών, πού ύποστηρίζεται άπό τόν Κόμπντεν, ή είναι ένα βερμπαλιστι-
κό μέτρο, δπως τό συνηθίζουν οί ούΤγα, ή άκόμα, έστω κι άν δέν 
μπορεί νά προσφέρει άλλο άπό μιά στιγμιαία βοήθεια, έκπροσωπεϊ 
μιά πλήρη έπανάσταση. 

Στήν ύπόθεση, πού θά έθρισκε τήν πλατύτερη καί έπαναστατικό-
τερη έφαρμογή. — μέσα στά όρια, βέβαια, πού οί άλλοι βιομήχανοι 
μπορούν νά είναι άκόμα έπαναστάτες — πώς θά πλησιάσουμε τήν 
έπόμενη κρίση; Είναι προφανές πώς οί άλλοι βιομήχανοι, τών 
όποιων τά μέσα παραγωγής διαθέτουν μιά δύναμη έπέκτασης άπε-
ριόριστα άνώτερη άπό τή δυνατότητα έξαγωγής καί πώλησης τών 
έμπορευμάτων τους, θά προχωρήσουν μέ γρήγορα βήματα πρός τό 
σημείο δπου οί πηγές τους θά έχουν έξαντληθεϊ, όπου ή περίοδος 
τής εύημερίας, πού μέχρι τώρα διαδέχεται κάθε κρίση, θά έξαφανι-
στεΐ έντελώς, κάτω άπό τήν πίεση τών παραγωγικών δυνάμεων, πού 
θά έχουν αύξηθεϊ άπεριόριστα, έξω άπό κάθε μέτρο, δπου οί κρίσεις 
δέν θά χωρίζονται πιά ή μιά άπό τήν άλλη, παρά μέ σύντομες περιό-
δους σκυθρωπής βιομηχανικής δραστηριότητας, καί δπου ή βιομη-
χανία, τό έμπόριο καί δλη ή σύγχρονη κοινωνία θά γίνουν έρείπια 
έπειδή, άπό τή μιά πλευρά, διαθέτουν πλεόνασμα προϊόντων καί 
μέσων παραγωγής πού δέν είναι σέ θέση νά χρησιμοποιηθούν, καί, 
άπό τήν άλλη πλευρά, έχουν έξαντλήσει πλήρως τΙς ζωτικές τους 
δυνάμεις. Έν τούτοις, αύτή ή άφύσικη κατάσταση φέρνει μαζί της 
τό φάρμακό της, γιατί ή βιομηχανική έξέλιξη γέννησε παράλληλα 
μιά τάξη, πού μπορεϊ νά άναλάβει μονάχη της τή διεύθυνση τής 
κοινωνίας: τό προλεταριάτο. Ή προλεταριακή έπανάσταση είναι, 
λοιπόν, άναπόφευκτη, καί ή νίκη της σίγουρη. 

Έκ τών πραγμάτων, αύτή είναι ή φυσιολογική καί κανονική πο-
ρεία τών γεγονότων, καθώς προκύπτει άπό τήν άμείλικτη άναγκαιό-
τητα δλων τών σημερινών κοινωνικών συνθηκών στήν 'Αγγλία. Σύν-
τομα θά δούμε σέ ποιό βαθμό ή φυσιολογική αύτή πορεία μπορεϊ νά 
συντομευθεϊ άπό τίς συγκρούσεις στήν ήπειρωτική Ευρώπη καί τά 
έπαναστατικά ξεσηκώματα στήν Ιδια τήν "Αγγλία. Τί γίνεται, λοιπόν, 
μέ τό νόμο τών δέκα ώρών; 

'Από τή στιγμή πού τά σύνορα τής παγκόσμιας άγοράς γίνονται 
πολύ στενά γιά τήν πλήρη άνάπτυξη δλων τών μέσων τής σύγχρο-
νης βιομηχανίας, κάνοντας άναγκαία μιά κοινωνική έπανάσταση γιά 
νά ξαναδοθεϊ ή έλευθερία στις κοινωνικές παραγωγικές δυνάμεις, 
άπό αύτή τή στιγμή ό περιορισμός τού χρόνου έργασίας δέν μπορεϊ 
νά έχει παρά άντιδραστικό χαρακτήρα, γιατί δέν άποτελεϊ πιά έμπό-
διο στή βιομηχανία. 'Αντίθετα, τή βοηθά νά σταθεί άπό μόνη της. 

Ή πρώτη συνέπεια τής προλεταριακής έπανάστασης στήν 
'Αγγλία θά είναι ή συγκεντροποίηση τής μεγάλης βιομηχανίας στά 

145 



χέρια τοϋ Κράτους, δηλαδή τοϋ προλεταριάτου, πού θά βρίσκεται 
στήν έξουσία. Αύτή ή συγκεντροποίηση της βιομηχανίας θά γκρεμί-
σει δλες τΙς μορφές άνταγωνισμού πού, στίς μέρες μας, άντιπαρα-
θέτουν ρύθμιση τοϋ χρόνου έργασίας καί πρόοδο της βιομηχανίας. 
Γι' αύτό, ή μόνη λύση στό πρόβλημα της έλάττωσης τού χρόνου 
έργασίας, όπως καί ή λύση όλων τών άλλων προβλημάτων πού άντι-
παραθέτουν σήμερα κεφάλαιο καί μισθωτή έργασία, βρίσκεται στήν 
προλεταριακή έπανάσταση. 

ΟΙκονομική Συγκυρία καί Έπίπεδο 
τών Δεικδικητικών'Αγώνων65 

Ε ν ώ ό λαμπερός ούρανός τής έμπορικής καί βιομηχανικής εύη-
μερίας σκοτείνιασε άπό άπειλητικά σύννεφα, ol άπεργιες συνεχί-
ζουν νά άποτελούν ένα σημαντικό φαινόμενο στή βιομηχανική μας 
κατάσταση καί θά παραμείνουν σ' αύτή τή θέση γιά κάμποσο καιρό 
άκόμα. Έν τούτοις, ό χαρακτήρας τους τείνει ν' άλλάξει παράλληλα 
μέ τήν κοινωνική έξέλιξη τής γενικής κατάστασης στήν Αγγλία. 

01 κλώστες τού Μπιούρυ ζήτησαν μιά αύξηση τοϋ μισθού τους 
κατά 2 sous, γιά κάθε πακέτο χιλίων στουπιών. Μιά καί ol έργοστα-
σιάρχες άρνιόντουσαν νά έξετάσουν τή διεκδίκησή τους, σταμάτη-
σαν τήν έργασία, καί οί ύφαντές θά τούς μιμηθούν, μόλις θά 
έξαντληθεϊ τό κλωσμένο άπόθεμα. Στό Πρέστον, ένώ οί ύφαντές 
ζητούν μιά αύξηση κατά 10% τών μισθών τους καί οί έργάτες τής 
περιοχής τούς ύποστηρίζουν, έξη έργοστασιάρχες έκλεισαν ήδη τά 
έργαστήριά τους. Τό Ιδιο θά κάνουν, δίχως άλλο, καί οί ύπόλοιποι. 
"Ετσι, δύο χιλιάδες έργάτες στερούνται τήν έργασία τους. 

Στό Μπλάκμπουρν, οί μηχανικοί τών χυτηρίων τοϋ κυρίου Ντίκιν-
σον συνεχίζουν τήν άπεργία τους. Στό Γουΐγκαν, οί έργάτες πού 
ξετυλίγουν τά κουβάρια άρχισαν άπεργία γιά νά πετύχουν μιά αύξη-
ση τοϋ μισθού τους κατά μιά δεκάρα τά είκοσι κομμάτια, καί οί 
κλώστες, πού άπασχολούνται σέ κλωστομηχανές ύδραυλικής κλώ-
σης ένός άλλου κλωστηρίου, άρνοϋνται νά ξαναρχίσουν δουλειά, 
όσο τά μεροκάματά τους δέν αύξάνονται. Στήν ίδια περιοχή, οί 
άνθρακωρύχοι συνεχίζουν μιά άπεργία πού ένδιαφέρει περίπου 
5.000 έργαζόμενους. Ό κόμης τοϋ Κράουφορντ καί άλλοι μεγαλοϊ-
διοκτήτες όρυχείων άπό τά περίχωρα, άπέλυσαν τό προσωπικό τους 
τήν Τετάρτη τό βράδυ. Αμέσως μετά, οί έργάτες όργάνωσαν μιά 
συγκέντρωση στό Scales Orchord πού χαρακτηρίστηκε άπό μεγάλη 
συρροή άνθρακωρύχων. 
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Στό Μάντσεστερ, 6.000 ύφαντουργοί σταμάτησαν τή δουλειά. 
Εξάλλου, πολλές μικρές άπεργίες άκολούθησαν: τών βαρέων ύφα-

σμάτων καί κλωστών, τών πιλοποιών κ.λπ. "Εγιναν πολλές συγ-
κεντρώσεις έργατών κλωστηρίων βαμβακιού, γιά ν' άπαιτήσουν μιά 
αύξηση τών μεροκαμάτων. 01 έργάτες τής βιομηχανίας παπουτσιών 
τού Τρέντχαμ, τοϋ Μπρίντζγουώτερ κ.λπ., άπεργοϋν. 01 άμαξάδες 
της Γλασκώθης άπεργοϋν, καθώς καί οί έργάτες τών λατομείων πέ-
τρας τού Κίλμαρνοκ. Απειλείται άπεργία στήν άστυνομία τοϋ 
Όλντχαμ κ.λπ. 01 καλφάδες τοϋ Μπίρμινχαμ ζητούν αύξηση 10%, οί 
ξυλουργοί τοϋ Βολθερχάμπτον, αύξηση 6 d. τήν ήμέρα. Τό Ιδιο καί 
οί ξυλουργοί τοϋ Λονδίνου, καί οϋτω καθ' έξης. 

Ενώ ol έργάτες τών κύριων βιομηχανικών πόλεων, τοϋ Λάνκα-
σάιρ, τοϋ Τσέσαϊρ, τοϋ Ντέρμπυσάιρ κ.λπ., κάνουν δημόσιες συγ-
κεντρώσεις γιά νά ζητήσουν μέτρα ύποστήριξης άπό τούς άδερ-
φούς τους τών έργατικών όργανώσεων, ol έργοστασιάρχες. γιά έλό-
γου τους, είναι άποφασισμένοι νά κλείσουν τά έργοστάσιά τους γιά 
άκαθόριστο χρόνο, ώστε νά άναγκάσουν τούς έργάτες νά ύποταχ-
θοϋν, όταν θά πεινάσουν. 

Ή Σάννταιν Τάϊμς τοϋ Λονδίνου γράφει: «Διαπιστώνουμε, πώς 
όσον άφορά τήν διεκδίκηση αύξησης τών μισθών, δέν ξεπερνά, 
στήν ούσία, τά έξη d. τήν ήμέρα, καί όταν ρίξουμε μιά ματιά στίς 
σημερινές τιμές τών τροφίμων, μπορούμε μέ δυσκολία νά πούμε 
πώς ol διεκδικήσεις αύτές είναι ύπερθολικές. Ξέρουμε πώς ένας 
άπό τούς σκοπούς τών έργατών, πού κάνουν τώρα άπεργία, είναι νά 
άποκτήσουν ένα είδος κομμουνιστικής συμμετοχής γιά πραγματικό 
ή ύποτιθέμενο κέρδος τού έργοστασιάρχη. Εν τούτοις, ή σύγκριση 
άνάμεσα στίς διαρκώς αϋξανόμενες διεκδικήσεις αύξησης μισθών 
καί τήν άκρίβεια τών τιμών τών τροφίμων, άντιφάσκει σέ αύτή τήν 
κατηγορία». 

Ό τ α ν ol έργάτες ζητοϋν κάτι περισσότερο άπό τά «στοιχειώδη 
τρόφιμα», όταν ζητοϋν νά «συμμετέχουν» στό κέρδος πού δημιουρ-
γείται άπό τήν δική τους δουλειά, κατηγορούνται άμέσως γιά κομ-
μουνιστικές τάσεις. Μά τί έχει νά κάνει ή τιμή τών τροφίμων μέ τόν 
«άνώτατο κι αΙώνιο νόμο τής προσφοράς καί τής ζήτησης;» Όταν. 
στά 1839, 1840, 1841 καί 1842, ή τιμή τών τροφίμων αύξανόταν διαρ-
κώς, ol μισθοί κατέβαιναν μέχρι ένα έπίπεδο πείνας. 'Εκείνη, άκρι-
βώς, τήν στιγμή, ol Ιδιοι οί βιομήχανο! μας έλεγαν πώς «οί μισθοί 
δέν έξαρτώνται καθόλου άπό τήν τιμή τών τροφίμων, άλλά άπό τόν 
αΙώνιο νόμο τής προσφοράς καί τής ζήτησης». Ή Κυριακάτικη Τάϊμς 
γράφει πώς «οί διεκδικήσεις τών έργατών θά μπορούσαν νά έχουν 
Ικανοποιηθεί, άν είχαν γίνει "μέ ένα περισσότερο σεβαστό τόνο"». 

Μά τί σχέση έχει ό «σεβασμός» μέ τόν «αΙώνιο νόμο τής προσφο-
ράς καί τής ζήτησης;» 'Ακούστηκε ποτέ πώς ή τιμή τού καφέ αυξή-
θηκε έπειδή είχε προσφερθεί ή ζητηθεί «μέ σεβαστό τόνο;» Τό έμ-
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πόριο της άνθρώπινης σάρκας καί τού άνθρώπινου αίματος γίνεται 
περίπου μέ τίς Ιδιες μεθόδους πού γίνεται καί τό έμπόριο τών άλ-
λων άντικειμένων, ή θά έπρεπε, τουλάχιστον, νά έχει τίς Ιδιες δυνα-
τότητες μέ αύτό τό τελευταίο. 

Ή κίνηση γιά τούς μισθούς διαρκεί ήδη έξη μήνες. Θέλουν νά τήν 
έξετάσουν σύμφωνα μέ τήν μέθοδο πού άναγνωρίστηκε άπό τούς 
Ιδιους τούς έργοστασιάρχες, δηλαδή τού «αιώνιου νόμου τής προσ-
φοράς καί τής ζήτησης», ή θέλουν νά μάς κάνουν νά πιστέψουμε 
πώς ol αίώνιοι νόμοι τής πολιτικής οικονομίας πρέπει νά έρμηνευ-
τούν μέ τόν Ιδιο τρόπο, πού έρμηνεύονται καί οί ειρηνικές συνθή-
κες πού ύπογράφει ή Ρωσσία μέ τήν Τουρκία; 

Ακόμα κι άν ol έργάτες δέν είχαν δεϊ τήν θέση τους νά ισχυρο-
ποιείται, έδώ κι έξη μήνες, άπό τό γεγονός τής αύξησης τής ζήτη-
σης έργατικοϋ χεριού καί τοϋ ισχυρού καί διαρκούς κύματος μετα-
νάστευσης πρός τά χρυσοφόρα έδάφη τής Αμερικής, θά έφταναν 
στό συμπέρασμα πώς τά κέρδη τών βιομηχανιών αύξήθηκαν πάρα 
πολύ, στηριγμένοι στίς έπιδοκιμασίες γιά τήν γενική εύημερία, πού 
υψώνονται στόν άστικό τύπο. διά μέσου τών διθυραμβικών άρθρων 
γιά τήν έλεύθερη άνταλλαγή. Είναι αύτονόητο πώς οί έργάτες ζήτη-
σαν τό κομμάτι πού τούς άναλογεϊ άπό τήν τόσο λαμπρά διαφημι-
σμένη εύημερία, άλλά οί έργοστασιάρχες άντιτάχτηκαν μέ δύναμη. 

Κατά συνέπεια, οί έργάτες συνασπίστηκαν, άπείλησαν νά κατέ-
βουν σέ άπεργία καί παρουσίασαν τις διεκδικήσεις τους μέ περισσό-
τερο ή λιγότερο ειρηνικό τρόπο. Μόλις ξεσπάσει μιά άπεργία, τό 
σύνολο τών βιομηχάνων καθώς καί τό φερέφωνό τους, τής Καγκε-
λαρίας, τής Βουλής καί τών όργάνων τοϋ τύπου άρπάζονται άπό 
άτέλειωτες διατριβές πάνω στήν «άναίδεια καί τήν βλακεία, πού 
παρόμοιες προσπάθειες υπαγορεύουν στούς έργάτες». 

Οί άπεργίες, όμως, δέν άποδεικνύουν τίποτα περισσότερο άπό 
τούτο: οί έργάτες προτιμούν νά προστρέξουν στήν δικιά τους μέθο-
δο, γιά νά ρυθμίσουν τήν σχέση τής προσφοράς καί τής ζήτησης, 
παρά νά δώσουν πίστη στίς «χωρίς συμφέροντα» ύποσχέσεις τών 
άφεντικών τους. 

Σέ όρισμένες περιπτώσεις, οί έργάτες έχουν ένα μόνο μέσο γιά 
νά έλέγξουν άν ή έργασία τους πληρώνεται, ή όχι, στήν πραγματική 
της έμπορική τιμή: νά κατεβούν σέ άπεργία ή νά άπειλήσουν ότι θά 
τό κάνουν. Τό 1852, ή διαφορά άνάμεσα στό κόστος τής πρώτης 
ϋλης καί τήν τιμή τοϋ τελειωμένου άντικειμένου — γιά παράδειγμα, 
ή διαφορά άνάμεσα στό κόστος τοϋ άκαθάριστου βαμβακιού καί τοϋ 
έτοιμου νήματος, άνάμεσα στήν τιμή τοϋ νήματος καί έκείνη τοϋ 
βαμβακερού ύφάσματος — ήταν, κατά μέσον όρο, πολύ μεγαλύτερη 
άπό έκείνη τοϋ 1853. Κατά συνέπεια, τά κέρδη τών Ιδιοκτητών κλω-
στηρίων καί τών έργοστασιαρχών ήσαν, άναμφισβήτητα, πολύ μεγα-
λύτερα. 
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Ούτε τό νήμα, οϋτε τά έτοιμα άντικείμενα αύξήθηκαν τόσο, μέ-
χρις έκείνη τήν ήμέρα, όσο τό βαμβάκι. Γιατί, λοιπόν, ol έργοστα-
σιάρχες δέν αύξησαν άμέσως τούς μισθούς, τό 1852; Ή σχέση άνά-
μεσα στήν προσφορά καί τήν ζήτηση, όπως αύτοί λένε, δέν θά δι-
καιολογούσε μιά παρόμοια αύξηση; Πάει ένας χρόνος, ύπήρχαν 
περισσότεροι άνεργοι άπό σήμερα. Έν τούτοις, ή άναλογία δέν βρί-
σκεται καθόλου σέ σχέση μέ τίς ξαφνικές καί διαδοχικές αύξήσεις 
τών μισθών, πού άποσπάστηκαν άπό τούς βιομήχανους, χάρη στόν 
νόμο τής προσφοράς καί τής ζήτησης, όπως άπέδειξαν ol άπεργίες. 
Βέβαια, λειτουργούν περισσότερα έργοστάσιά, άπ' ότι ένα χρόνο 
προηγουμένως, άλλά κι ένας μεγαλύτερος άριθμός δυνατών έργα-
τών έχει μεταναστεύσει έκτοτε. Έν τούτοις, τήν Ιδια έποχή, ποτέ 
δέν ύπήρξαν στήν διάρκεια τών δώδεκα αύτών μηνών, τόσοι πολλοί 
έργάτες σέ άναζήτηση έργασίας, πού νά προέρχονται είτε άπό τόν 
άγροτικό τομέα, είτε άπό άλλους κλάδους δραστηριότητας, πού νά 
συρρέουν στά «μελίσσια τής βιομηχανίας». 

Πρόκειται γιά ένα γεγονός, πού όπως συνήθως, οί έργάτες άντε-
λήφθηκαν πολύ άργά, δηλαδή πώς ή άξία τής έργ<ίΤικής τους δύνα-
μης είχε αύξηθεϊ κατά 30% έδώ καί πολλούς μήνες Τότε — καί μόνο 
τότε — τό καλοκαίρι αύτής τής χρονιάς, άρχισαν νά κάνουν άπερ-
γίες. Κατ' άρχήν, γιά μιά αύξηση μισθών κατά 10%, κι ύστερα γιά 10 
άλλα, ώστε ν' άποκτήσουν φυσικά, στό τέλος, δσαν μπορούσαν. Οί 
διαδοχικές νίκες συνεισέφεραν στήν έπέκταση τοϋ κινήματος τών 
διεκδικήσεων στό σύνολο τής χώρας, καί αύτές άποτέλεσαν τήν 
καλύτερη δικαίωση τών άπεργιών: ή γρήγορη διαδοχή τους, στόν 
Ιδιο κλάδο βιομηχανίας, άπό τούς Ιδιους έργάτες, άπέδειξε πλήρως, 
πώς στ' όνομα τής προσφοράς καί τής ζήτησης, οί έργάτες θά είχαν 
άπό καιρού ήδη δικαίωμα αύξήσεων στούς μισθούς, πού δέν πήραν, 
μόνο καί μόνο έπειδή τούς έκρυψαν τήν κατάσταση τής άγοράς 
έργασίας. Όταν, τελικά, έλαβαν γνώση τής κατάστασης αύτής, οί 
έργοστασιάρχες, πού είχαν σ' όλο αύτό τό διάστημα διδάξει τόν 
«αίώνιο νόμο τής προσφοράς καί τής ζήτησης», ξαναγύρισαν στήν 
θεωρία τοϋ «περιορισμένου δεσποτισμού» καί έκδήλωσαν τήν πρό-
θεση νά χρησιμοποιήσουν τήν Ιδιοκτησία τους όπως τούς φαινόταν 
καλύτερο. Δήλωσαν, μέ τήν μορφή τελεσιγράφου πώς οί έργάτες δέ 
ήσαν σέ θέση νά καταλάβουν ποιό είναι τό συμφέρον τους. 

Ή άνατροπή τών γενικών οίκονομικών προοπτικών πρέπει κι αύ-
τή νά όδηγήσει σέ μιά άλλαγή στήν σχέση άνάμεσα στούς έργάτες 
καί τ' άφεντικά τους. Ή άλλαγή. πού συνέβη αίφνίδια, συμπίπτει μέ 
τίς πολυάριθμες άπεργίες πού έχουν άρχίσει καί μ' έκεϊνες, κι είναι 
άκόμα περισσότερες, πού οί έργάτες προτίθενται νά κάνουν. Είναι 
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άπόλυτα σίγουρο πώς τό κύμα τών άπεργιών θά συνεχιστεί, παρά 
τήν οίκονομική ύποπίεση, καί πώς θά συνεχίσουν νά έχουν γιά έπι-
δίωξη τήν αύξηση τών μεροκαμάτων. Πραγματικά, στό έπιχείρημα 
τών έργοστασιαρχών. σύμφωνα μέ τό όποϊο δέν θά μπορούσαν νά 
πληρώσουν μεγαλύτερα μεροκάματα, οί έργάτες θ' άπαντήσουν 
πώς άκρίβηναν τά τρόφιμα. Καί τά δύο έπιχειρήματα έχουν τήν ίδια 
βαρύτητα. 

Έν πάσει περιπτώσει, άν ή ύποτονικότητα συνεχίζεται — όπως 
ύποθέτω — οί έργάτες θά αισθανθούν γρήγορα τό βάρος της καί 
δέν θά ύπάρχει πιά καμιά προοπτική στόν άγώνα γιά τήν αύξηση, 
άλλά γιά ένάντια στήν μείωση τών μεροκαμάτων. Πάντως, τό κίνημά 
τους θά καταλήξει, άπό κει καί πέρα, στό πολιτικό έπίπεδο, όπου οί 
νέες συνδικαλιστικές όργανώσεις, πού θά δημιουργηθούν στήν 
διάρκεια τών άπεργιών θά τούς φανούν χρήσιμες, άνευ προηγουμέ-
νου. 

ί .'Έχω ήδη πει πολλές φορές πώς οί άπεργίες66 όταν οί έργάτες τίς 
άρχίζουν καθυστερημένα, κυρίως όταν οί εύνοϊκές προϋποθέσεις 
πού δημιουργούνται άπό μιά έξαιρετική εύημερία. βρίσκονται ήδη 
στήν δύση τους — δέν μπορούν νά άποδειχτούν άποτελεσματικές, 
άπό οίκονομική πλευρά ή όσον άφορα τόν άμεσο άντικειμενικό 
τους στόχο. Άλλά πετυχαίνουν, παρ' δλα αύτά, τόν σκοπό τους: 
έπαναστατικοποιοϋν τό βιομηχανικό προλεταριάτο καί — ύποκινη-
μένες άπό τήν άκρίθεια τών εΙδών διατροφής καί τήν καλή άγορά 
τής έργασίας — θά έχουν πολιτικές συνέπειες, τήν στιγμή πού αύτό 
θά είναι έπιθυμητό. Στ' άλήθεια, ό άστικός τύπος έχει ήδη κυριευτεί 
άπό πανικό, μέ τήν ιδέα μόνο μιάς Βουλής έργατών, πού στήν πραγ-
ματικότητα δέν είναι τίποτα περισσότερο άπό μιά έκκληση στούς 
έργάτες νά συσπειρωθούν έκ νέου κάτω άπό τήν σημασία τοϋ χαρτι-
σμοϋ.®7 

Ό Κλήρος καί ή Πάλη 
γιά τό Νόμο τών Δέκα Ώρών68 

^ ^ ς άρκεστοϋμε, σήμερα, στήν ύπενθίμηση πώς, άπό τό 1802 καί 
μετά, ή άγγλική έργατική τάξη δίνει έναν άδιάκοπο άγώνα γιά μιά 
νομική ρύθμιση τοϋ χρόνου έργασίας, μέχρις δτου έγινε τελικά δε-
κτός ό περίφημος νόμος γιά τό δεκάωρο, τοϋ Τζών Φήλντεν, πού 
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άπαγόρευε στίς γυναίκες καί τούς έφηβους νά δουλεύουν περισσό-
τερες άπό δέκα ώρες τήν ήμέρα σέ μιά βιομηχανία. Τά φιλελεύθερα 
άφεντικά άνακάλυψαν πολύ γρήγορα πώς ό νόμος αύτός άνοιγε 
μεγάλες πόρτες στήν έργασία μέ βάρδιες. Τό 1849, μιά δίκη έφτασε 
ώς τό οίκονομικό δικαστήριο, καί ό δικαστής άποφάσισε: ή έργασία 
μέ διακοπές είναι νομικά άποδεκτή, δταν τά παιδιά δουλεύουν σέ 
δυό βάρδιες πλάι σέ ένήλικες, πού δέν θά δουλεύουν, έν τούτοις, 
παρά μόνο όσο γυρνούν οι μηχανές. Χρειάστηκε, λοιπόν, νά γυρί-
σουμε άλλη μιά φορά στό Κοινοβούλιο: αύτό, καταδίκασε τό σύστη-
μα τών διακοπών τό 1850, άλλά σέ άντάλλαγμα, μετέτρεψε τόν νόμο 
τών δέκα ώρών, σέ δέκα ώρες καί μισό. Αύτή άκριθώς τήν στιγμή, ή 
έργατική τάξη άπαιτει τήν έπαναφορά τοϋ νόμου τών δέκα ώρών 
στό σύνολό του, άλλά γιά νά δώσει άποτελεσματικότητα στήν διεκ-
δίκησή της αύτή, ζητά καί έναν περιορισμό τού χρόνου λειτουργίας 
τών μηχανών. 

Αύτή είναι, μέ δυό λόγια, ή δημόσια Ιστορία τού νόμου τών δέκα 
ώρών. Νά ποιά είναι καί ή ούσία του: ή άριστοκρατία τής γής ύπέστη 
μιά ήττα, ύστερα άπό τήν ψήφιση τοϋ νόμου τής Μεταρρύθμισης 
τού 1831, πρός ώφελος τής άστικής τάξης, καί τά «Ιερότερα συμφέ-
ροντά της» άπειλήθηκαν άπό τήν διεκδίκηση τών έργοστασιαρχών, 
σχετικά μέ τήν έγκαθίδρυση τής έλεύθερης άνταλλαγής καί τήν 
κατάργηση τοϋ νόμου γιά τά δημητριακά. Άποφάσισε, λοιπόν, νά 
άντισταθεϊ στήν άστική τάξη, τασσόμενη ύπέρ τών έργατικών διεκ-
δικήσεων καί τού δίκιου τους, καί κυρίως ύποστηρίζοντάς τους στό 
ζήτημα τού περιορισμού τού χρόνου έργασίας. 

Μπορέσαμε, έτσι, νά δούμε τούς λεγόμενους φιλάνθρωπους 
λόρδους έπικεφαλής κάθε συγκέντρωσης ύπέρ τής δεκάωρης έρ-
γάσιμης ήμέρας. Επιπλέον, ό λόρδος Άσλεϋ άπόκτησε κάποια «φή-
μη» άπό τίς όμιλίες του πάνω σ' αύτό τό θέμα. Πράγματι, ή άριστο-
κρατία τής γης, πού είχε δεχτεί θανάσιμο χτύπημα μέ τήν κατάργη-
ση τοϋ νόμου γιά τά δημητριακά, πού ψηφίστηκε τό 1846, έκδικήθη-
κε έπιβάλλοντας στό Κοινοβούλιο τόν νόμο τών δέκα ώρών, στά 
1847. Παρ' δλα αύτά, ή βιομηχανική άστική τάξη ξαναπόχτησε όσα ό 
κοινοβουλευτικός νομοθέτης τής είχε άφαιρέσει, άπευθυνόμενη 
στήν έξουσιοδότηση τού δικαστή τού οικονομικού δικαστηρίου. 

Ή όργή τών γαιοκτημόνων καλμάρισε προοδευτικά, καί στά 1850 
υπέγραψαν μιά συμφωνία συμβιβασμού μέ τά άφεντικά τών έργο-
στασίων, καταδικάζοντας βέβαια τό σύστημα μέ τίς βάρδιες, άλλά 
έπιθάλλοντας ταυτόχρονα, σάν τιμωρία στήν έργατική τάξη πού εί-
χε άποσπάσει τόν νόμο τών δέκα ώρών, ένα μισάωρο ύπερεργασίας 
τήν ήμέρα. Αύτή άκριβώς τήν στιγμή, πού βλέπουν νά πλησιάζει ή 
άποφασιστική πάλη μέ τούς όπαδούς τής φιλελεύθερης σχολής τοϋ 
Μάντσεστερ, προσπαθούν έκ νέου νά πάρουν τό κεφάλι τοϋ κινήμα-
τος, πρός ώφελος τοϋ περιορισμού τοϋ χρόνου έργασίας. Μά καθώς 
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δέν τολμούν νά τό δείξουν άνοιχτά, προσπαθούν νά ύποσκάψουν 
τίς θέσεις τών μεγιστάνων τοϋ βαμβακιού, ξεσηκώνοντας έναντίον 
τους τήν λαϊκή δύναμη, μέ τήν μεσολάβηση τού κλήρου τής 'Εκκλη-
σίας τού Κράτους. 

Νά μερικά παραδείγματα, πού δείχνουν μέ πόση βία διεξάγουν οί 
άγιοι αύτοί άνθρωποι τήν σταυροφορία τους ένάντια στ1 άφεντικά 
τής βιομηχανίας. Στό Κράμπτον έγινε μιά συγκέντρωση γιά τό δε-
κάωρο, κάτω άπό τήν προεδρία τοϋ πάστορα Μπράμμες (τής Εκκλη-
σίας τοϋ Κράτους). Ό πάστορας Τζ. Ρ. Στέφενς, έπίτιμος άργόμισ-
θος τοϋ Στάλυμπρίντζ, δήλωσε στήν συγκέντρωση αύτή: 

«Σέ όρισμένες έποχές τά κράτη κυβερνήθηκαν άπό θεοκρατίες 
(...) 01 καιροί έκεινοι πέρασαν (...) Τό πνεύμα τοϋ νόμου είναι έν 
τούτοις πάντα ένα καί τό αύτό. (...) Πρίν άπ' όλα, ό έργαζόμενος θά 
έπρεπε νά έχει ένα κομμάτι άπό τούς καρπούς τής γής, πού παρά-
γονται άπ' αύτόν. Ή νομοθεσία τοϋ έργοστασίου παραβιάστηκε δί-
χως ντροπή, σέ βαθμό πού ό έπικεφαλής έπιθεωρητής τής έργοστα-
σιακής αύτής περιοχής έκρινε ότι έπρεπε νά γράψει στόν ύπουργό 
τών 'Εσωτερικών γιά νά τόν πληροφορήσει πώς ούτε μπορούσε ού-
τε ήθελε νά διακινδυνέψει νά στείλει κάποιον άπό τούς έπιθεωρη-
τές του σέ συγκεκριμένες περιοχές, τουλάχιστον χωρίς τήν έξα-
σφάλιση τής άστυνομικής προστασίας. (...) Καί προστασία άπό 
ποιόν; 'Από τά άφεντικά τών έργοστασίων; Από τούς πιό πλούσιους 
καί μέ τήν περισσότερη έπιρροή, άπ' τούς άρχοντες τής περιοχής, 
άπό τούς κυρίους έκείνους, πού έχουν άναλάβει άπό τήν Μεγαλειό-
τητά σας νά έκπροσωπούν τό Στέμα στήν έδρα τών τοπικών δικα-
στηρίων (...) Μά πρέπει τά άφεντικά τών έργοστασίων νά μένουν 
άτιμώρητα, όταν παραβιάζουν τόν νόμο; (...). 
Στήν περιοχή μας, ένα άπό τά περισσότερο καθιερωμένα έθιμα, άπό 
παλιά, είναι νά μένει τό μεγαλύτερο μέρος τών έργατών, καί Ιδίως 
τών έργατριών, στό κρεβάτι, τήν Κυριακή τό πρωΐ, ώς τΙς 9,10 ή 
άκόμα καί 11 ή ώρα, γιατί ή έργασία όλης τής έβδομάδας τούς έχει 
κυριολεκτικά έξαντλήσει. Δέν είναι ή Κυριακή ή μόνη μέρα, πού 
μπορούν νά ξεκουράσουν τά κουρασμένα μέλη τοϋ σώματός τους; 
(...) Μαζί μ' αύτό, συνηθίζεται, όσο περισσότερος είναι ό χρόνος τής 
έργασίας, τόσο μικρότερος νά είναι ό μισθός της. (...) Καλύτερα 
είναι νά είσαι σκλάβος στήν Νότια Καρολίνα, παρά έργάτης σ' 
'Αγγλικό έργοστάσιο!» 

Κατά τήν διάρκεια τής μεγάλης συγκέντρωσης, γιά τό δεκάωρο, 
στό Μπέρνλεϋ, ό πάστορας Ε.Α. Βέριτυ, έπίτιμος άργόμισθος τοϋ 
Χάμπερχαμ "Ηβς, είπε, μεταξύ άλλων, στό άκροατήριό του: 

«Πού στηρίζονται ό κύριος Μπράιτ καί ό κύριος Κόμπντεν, καθώς 
καί οί άλλοι κύριοι τής σχολής τοϋ Μάντσεστερ, όταν έκμεταλ-
λεύονται τόν λαό τοϋ Λάνκασάιρ; (...) Τί σκέφτονται στ' άλήθεια 
αύτοί οί πλούσιοι; (...) Τίποτε περισσότερο, άπ' τό μέ ποιά μέσα θά 
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κλέψουν μιά ή δυό ώρες περισσότερο άπό τούς έργάτες. Σ' αύτό 
άκριθώς τείνουν δλα τά σχέδια της ύποτιθέμενης φιλελεύθερης 
σχολής τοϋ Μάντσεστερ. Αύτό έξηγεϊ πώς είναι τέτοιοι κακοί υπο-
κριτές καί τέτοιοι βρωμοκατεργάρηδες. Σάν πάστορας τής άγγλικής 
έκκλησίας τοϋ κράτους, διαμαρτύρομαι ένάντια σ' αϋτές τίς μεθό-
δους». 

"Εχουμε ήδη άναφερθεϊ στίς αΙτίες πού ώθοϋν αίφνίδια τούς κυ-
ρίους αύτούς τής άγγλικής έκκλησίας τοϋ κράτους νά μεταβληθούν 
σέ τόσο φανατικούς ύπερασπιστές τών δικαίων τής έργατικής τά-
ξης. Δέν θέλουν μόνο νά προετοιμάσουν ένα άπόθεμα φιλολαϊκότη-
τας γιά τίς σκοτεινές μέρες τής δημοκρατίας πού διαγράφονται 
στόν όρίζοντα. Δέν έχουν μονάχα συνείδηση πώς ή 'Εκκλησία τοϋ 
Κράτους είναι ένας κύρια άριστοκρατικός θεσμός, πού διατηρείται 
ή καταποντίζεται μαζί μέ τήν όλιγαρχία τών γαιοκτημόνων. Υπάρχει 
κάτι άκόμα: οί μαντσεστεριανοί είναι άντίπαλοι τής 'Εκκλησίας τοϋ 
Κράτους, τής όποίας δέν άποτελοϋν μέρος, δντας σχισματικοί, άλ-
λά παρ' δλα αύτά, είναι έρωτευμένοι μέ τά 13 έκατομμύρια λίρες 
στερλίνες πού, είτε καλή είναι ή χρονιά είτε κακή, τούς δίνει δώρο ή 
μόνη 'Εκκλησία τού Κράτους τής 'Αγγλίας καί τής Ούαλλίας. 'Επί-
σης, είναι άποφασισμένοι νά πραγματοποιήσουν τόν διαχωρισμό 
άνάμεσα στά βέβηλα αύτά έκατομμύρια καί τό πνευματικό κράτος, 
ώστε τό τελευταίο αύτό νά φανεί περισσότερο άντάξιο τοϋ έπουρά-
νιου βασιλείου. Γι' αύτούς άκριβώς τούς λόγους, ή πιστή αύτή φυλή 
άγωνίζεται ύπέρ βωμών καί έστιών. 

Άλλά ή μεσολάβηση αύτή θά έπρεπε νά μάθει στούς μαντσεστε-
ριανούς πώς δέν θά πετύχουν ν' άποσπάσουν τήν πολιτική έξουσία 
άπό τά χέρια τής άριστοκρατίας, άν δέν άποφασίσουν — ύπεραμυ-
νόμενοι τοϋ σώματός τους — νά δώσουν καί στό λαό τό κομμάτι του 
στήν έξουσία. 

Ή πάλη γιά τό Νόμο τών Δέκα Ώρών69 

Π ρίν μερικούς μήνες είχα τήν εύκαιρία νά κάνω, γιά σάς, μερικές 
παρατηρήσεις, πάνω στήν έπιτυχία τής κινητοποίησης, γιά τήν δε-
κάωρη έργάσιμη ήμέρα, στίς βιομηχανικές περιοχές. Τό κίνημα δέν 
έκανε τίποτα περισσότερο άπό τοϋ νά άναπτύσσεται καί βρήκε τελι-
κά άντίχτυπο στόν νομοθέτη. Στίς 5 τρέχοντος μηνός, ό κύριος 
Κόμπετ, μέλος τοϋ Κοινοβουλίου καί έκπρόσωπος τοϋ "Ολντχαμ, 
κατέθεσε σχέδιο νόμου, ζητώντας τόν περιορισμό τής έργασίας στά 
έργοστάσια σέ δέκα ώρες τίς πέντε πρώτες μέρες τής βδομάδας, 
καί σέ έπτάμισυ ώρες τό Σαββάτο. Αύτό τό σχέδιο νόμου έγκρίθηκε. 
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Κατά τήν διάρκεια τών προκαταρκτικών συζητήσεων, ό λόρδος 
Πάλμερστον, όταν είχε άνάψει ό διάλογος, άφησε νά τοϋ ξεφύγει 
μιά άπειλή γεμάτη σημασία καί άκρίβεια: άν άντιτίθεντο σέ κάθε 
μέτρο προστασίας τών γυναικών καί τών παιδιών στά έργοστάσιά, 
θά πρότεινε τόν περιορισμό τού χρόνου λειτουργίας τών μηχανών. 
Μόλις άκριθώς βγήκαν τά λόγια αύτά άπ' τό στόμα του, ξέσπασε 
όλόκληρη θύελλα άγανάκτησης ένάντια στό άδέξιο αύτό δημόσιο 
πρόσωπο. 01 πιό άγανακτισμένοι δέν ήσαν μόνο οί άμεσοι έκπρόσω-
ποι τών Ιδιοκτητών έργοστασίων, άλλά κυρίως φιλελεύθεροι φίλοι 
δικοί τους καί τοϋ Πάλμερστον μεταξύ τών όποίων ό σέρ Τζώρτζ 
Γρκέυ κι ό κ. Λαμπουσέρ. 

Μετά άπό ένα άποτελεσματικό διάλογο τού Τζ. Ράσσελ καί τού 
Πάλμερστον, χρειάστηκε ύστερα άπό μισή ώρα Ιδιωτικών διαπραγ-
ματεύσεων, νά δοθεί άλλη μιά μάχη, γιά νά καλμάρει ή θύελλα. 
Χρειάστηκε νά δοθεί ή διαβεβαίωση πώς «τοϋ φαινόταν δτι ό άξιότι-
μος φίλος του είχε παρανοηθεί έντελώς, καί πώς ό φίλος του, όταν 
έκφράστηκε ύπέρ τοϋ περιορισμού τού χρόνου λειτουργίας τών μη-
χανών στήν πραγματικότητα ήθελε νά πει δτι ήταν άντίθετος». 

Τέτοιοι παράλογοι συμβιβασμοί είναι τό καθημερινό ψωμί τοϋ 
συνασπισμού. Έν πάση περιπτώσει έχουν τό δικαίωμα νά λένε κάτι 
καί νά σκέφτονται κάτι άλλο. Όσον άφορά τόν Ιδιο τό λόρδο Πάλ-
μερστον, δέν θά πρεπε νά ξεχνάει πώς πρίν μερικά χρόνια, ό γέρος 
αϋτός δανδής τοϋ φιλελευθερισμού έδιωξε άπό τά «κατεχόμενά» 
τους μερικές έκατοντάδες Ιρλανδικές οικογένειες χρησιμοποιών-
τας άκριθώς τίς Ιδιες μεθόδους πού χρησιμοποίησε καί τή κόμισσα 
τοϋ Σάδερλαντ μέ τούς συμπατριώτες της πού είχαν «ριζώσει» στά 
σπίτια τους άπό άμνημονεύτων χρόνων...70 

01 Τάϊμς προσπαθούν νά άντισταθμίσουν τήν έχθρότητά τους 
άπέναντι στόν Ρώσο τσάρο, μέ τό νά γίνονται όλο καί περισσότερο 
έπαίσχυντοι άπέναντι στούς "Αγγλους έργάτες. Μόλις δημοσίευσαν 
ένα κύριο άρθρο πάνω στό σχέδιο νόμου τοϋ κ. Κομπέτ, πού θέλει 
νά είναι έκπληκτικό, άλλά πού είναι μονάχα παράλογο. Δέν μπορεϊ 
νά άμφισβητήσει πώς ό περιορισμός τοϋ χρόνου λειτουργίας τών 
μηχανών θά ήταν τό μόνο μέσο γιά νά άναγκαστοϋν οί λόρδοι τών 
βιομηχανιών νά ύποταχτούν στούς ισχύοντες νόμους γιά τήν έργά-
σιμη ήμέρα στά έργοστάσιά. 

Παράλληλα, είναι άδύνατο νά καταλάβουν πώς ένας λογικός καί 
φιλόδοξος άνθρωπος μπορεϊ νά προτείνει κάτι τέτοιο σάν άποτελε-
σματικό μέσο. 

Ό σημερινός νόμος γιά τήν έργάσιμη ήμέρα τών δεκάμισυ ώρών 
— όπως καί όλοι οί ύπόλοιποι νόμοι τής βιομηχανίας — δέν είναι 
παρά μιά είκονική παραχώρηση τών κυριαρχούντων τάξεων στούς 
έργάτες, καί οί έργάτες, πού δέν Ικανοποιούνται άπό μιά παρόμοια 
παραχώρηση, έχουν τήν αύθάδεια νά ζητούν νά έφαρμοστεϊ. 01 
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Τάϊμς δέν άκουσαν ποτέ νά μιλούν γιά πιό γελοία καί πιό κακοστη-
μένη ύπόθεση. "Αν τό Κοινοβούλιο έμποδίζει έναν έργοστασιάρχη 
νά βάλει τούς έργάτες του νά δουλέψουν 12, 16 ή περισσότερες 
άκόμα ώρες. τότε, γράψουν οί Τάϊμς «ή Αγγλία δέν είναι πιά ό τό-
πος δπου ένας έλεύθερος άνθρωπος νά μπορεί νά ζήσει». Αντι-
δρούν άκριβώς δπως ό τζέντλεμαν τής Νότιας Καρολίνας πού όδη-
γήθηκε στό άγγλικά δικαστήριο καί δικάστηκε γιατί έβαλε νά μαστι-
γώσουν δημόσια ένα Μαύρο, πού έφερε μαζί του άπ1 τήν άλλη μεριά 
τοϋ 'Ατλαντικού. "Εχοντας έντελώς κουνημένο τό μικρό μυαλό του, 
φώναξε: «Έν πάση περιπτώσει, δέν μπορεϊται νά όνομάζετε έλεύ-
θερη μιά χώρα, δπου άπαγορεύεται ο' έναν άνθρωπο νά ξυλοκοπή-
σει τόν νέγρο πού τού άνήκει». 

Όταν ένας άνθρωπος γίνεται έργάτης έργοστασίου, κάνει μιά 
συμφωνία μέ έναν έργοστασιάρχη γιά νά πουλήσει τόν έαυτό του, 
δεκαέξη ή δεκαοχτώ ώρες τήν ήμέρα, άντί νά κάθεται καί νά ξεκου-
ράζεται δπως οί καλύτερα βολεμένοι θνητοί: αύτό πρέπει νά τό 
όνομάσουμε — δπως μού λένε οί Τάϊμς — «τό παιχνίδι τής φύσης 
πού προσαρμόζει διαρκώς τήν προσφορά στήν ζήτηση καί κάνει τόν 
λαό νά βρίσκει τΙς πιό ευχάριστες καί τ/ς έπαρκέστερες, γι' αύτόν, 
άπασχολήσεις». 

Βέβαια, ό νομοθέτης δέν πρέπει νά άναμιχθεϊ σ' αύτήν τήν 
«έλκτική έργασία». Τό νά μειωθεί ό χρόνος λειτουργίας τών μηχα-
νών σέ ένα συγκεκριμένο τμήμα τής ήμέρας, άς πούμε άπό τίς 6.00' 
τό πρωί ώς τίς 18.00' τό άπόγευμα, θά Ισοδυναμούσε — σύμφωνα μέ 
τούς Τάϊμς — μέ τήν άπλή καί όλοκληρωτική κατάργηση τών μηχα-
νών. "Αν διακόπτεται ό φωτισμός μέ τό γκάζι στούς δρόμους, μόλις 
άνατέλλει ό ήλιος, τότε πρέπει νά διατηρείται τό σκοτάδι δλη τήν 
νύχτα. 

ΟΙ Τάϊμς θέλουν νά άπαγορέψουν στόν νόμο νά άνακατεύεται σέ 
Ιδιωτικές ύποθέσεις καί γι' αύτάν, Ισως, τόν λόγο ύποστηρίζουν καί 
τήν φορολογία τού χαρτιού, τών άγγελιών καί τών έφημερίδων, πού 
βαραίνει στίς Ιδιωτικές ύποθέσεις τών άνταγωνιστών τους, ένώ 
παράλληλα ζητούν άπό τόν νόμο νά προστατέψει τά δικά τους συμ-
φέροντα άπαλλάσσοντάς τους άπό τόν ένα ή τόν άλλο φόρο. 
'Εκφράζουν μιά βαθιά άποστροφή γιά τήν άνάμιξη τοϋ Κοινοβου-
λίου στίς άγιες ύποθέσεις τών λόρδων τής βιομηχανίας δπου παί-
ζονται ή ζωή καί τά ήθη άλάκληρων γενεών, ένώ οί Ιδιοι άνακα-
τεύονται μέ άποφασιστικότητα σέ ύποθέσεις μισθωτών άμαξάδων ή 
Ιδιοκτητών άμαξών, δπου δέν παίζεται τίποτα περισσότερο άπό άνε-
ση μερικών μικροχρηματισμών καί Ισως μερικών τζέντελμαν τοϋ 
Printing Hause Square (τής έδρας τών Τάμς). 

Μέχρι τώρα, οί οικονομολόγοι τής άστικής τάξης μάς έλεγαν 
πώς ή κύρια χρησιμότητα τών μηχανών ήταν νά μειώνουν τόν χρόνο 
έργασίας καί νά έλαττώνουν τήν έργασία καί τήν φυσική προσπά-
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θεια. Μά νά πού ol Τάϊμς όμολογοϋν πώς, μέ τις σημερινές ταξικές 
συνθήκες, ol μηχανές άντί νά μειώνουν τόν χρόνο έργασίας, τόν 
αυξάνουν. Πώς «γδύνουν» τήν προσωπική έργασία άπό τήν ποιότη-
τά της καί κατόπιν ύποχρεώνουν τούς έργαζόμενους νά υποκατα-
στήσουν αύτή τήν ποιοτική έλλειψη μέ μιά αύξηση τής ποσότητας. 
"Ετσι, έπιμηκύνεται ή έργάσιμη ήμέρα όλόκληρες ώρες. Ή έργασία 
τής ήμέρας συμπληρώνεται μέ τήν έργασία τής νύχτας, καί τό προ-
τσές αύτό διακόπτεται μονάχα άπό τίς βιομηχανικές κρίσεις: τότε 
άρνοΰνται νά δώσουν όποιαδήποτε έργασία στό έργάτη. τοϋ κλεί-
νουν κατάμουτρα τις καγκελλόπορτες τών έργοστασίων, έτσι πού 
νά μπορεί νά πάει διακοπές ή νά πάει νά κρεμαστεί—άνάλογα μέ τά 
κέφια του. 

Ή Πάλη γιά τήν Κανονική Έργάσιμη Μέρα. 
Ό 'Αντίκτυπος τής 'Αγγλικής Νομοθεσίας 

στίς άλλες Χώρες81 

άναγνώστης θυμάται δτι ή παραγωγή ύπεραξίας ή ή άπόσπααη 
υπεραξίας άποτελεϊ τό είδικό περιεχόμενο καί τόν είδικό σκοπό τής 
καπιταλιστικής παραγωγής, πού πηγάζει άπό τήν ύποταγή τής έργα-
σίας στό κεφάλαιο, θυμάται δτι άπό τήν άποψη πού άναπτύξαμε ώς 
τώρα, μόνο ό αύτοτελής καί έπομένως νομικά χειραφετημένος έρ-
γάτης, συμβάλλεται σάν πωλητής έμπορεύματος μέ τόν καπιταλι-
στή. "Αν, λοιπόν, στήν Ιστορική μας σκιαγράφηση παίζουν κύριο ρό-
λο άπό τήν μιά ή σύγχρονη βιομηχανία καί άπό τήν άλλη ή έργασία 
φυσικά καί νομικά άνηλίκων προσώπων, ή πρώτη μάς χρησίμεψε 
μόνο σάν Ιδιαίτερη σφαίρα, καί ή δεύτερη μόνο σάν Ιδιαίτερο χτυ-
πητό παράδειγμα άπορρόφησης έργασίας. Χωρίς, ώστόσο, νά θέ-
λουμε νά προστρέξουμε, άπό τήν άπλή άλληλογραφία τών Ιστορι-
κών γεγονότων προκύπτει: 

Πρώτον, ή τάση τοϋ κεφαλαίου πρός μιά άπεριόριστη καί άνελέη-
τη παράταση τής έργάσιμης μέρας Ικανοποιείται πρίν άπ" δλα στίς 
βιομηχανίες πού πρώτες έπαναστατικοποιήθηκαν μέ τό νερό, τόν 
άτμό καί τίς μηχανές, στά πρώτα αύτά δημιουργήματα τοϋ σύγχρο-
νου τρόπου παραγωγής, στά κλωστήρια καί στά ύφαντήρια βαμβα-
κιού, μαλλιού, λινού καί μεταξιού. Ό άλλαγμένος όλικός τρόπος 
παραγωγής καί ol άντίστοιχα μ1 αύτόν άλλαγμένες κοινωνικές σχέ-
σεις τών παραγωγών72, δημιουργούν πρώτα τήν άπεριόριστη έκτρο-
πή, καί προκαλούν έπειτα σάν άντίδραση τόν κοινωνικό έλεγχο, πού 
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περιορίζει, ρυθμίζει κα( όμοιομορφοποιεϊ, μέ νόμο, τήν έργάσιμη 
ήμέρα μέ τά διαλείμματά της. Γι' αύτό, ό έλεγχος τούτος έμφανίζε-
ται στήν διάρκεια τοϋ πρώτου μισού τοϋ 19ου αΙώνα μόνο σάν έκτα-
κτη νομοθεσία.73 

Κα( όταν ό έλεγχος αύτός είχε πιά κατακτήσει τήν πρωταρχική 
περιοχή τοϋ νέου τρόπου παραγωγής, άποκαλύφτηκε δτι στό μετα-
ξύ είχαν μπει στό καθαυτό έργοστασιακό καθεστώς, δχι μόνο πολλοί 
άλλοι κλάδοι τής παραγωγής, άλλά ότι στόν Ιδιο βαθμό μέ τό έργο-
στάσιο είχαν άπό καιρό ύπαχθεϊ στήν καπιταλιστική έκμετάλλευση 
καί μανουφακτοϋρες μέ λίγο - πολύ ξεπερασμένο τρόπο παραγω-
γής, όπως, γιά παράδειγμα, τά έργαστήρια άγγειοπλαστικής, τά ύα-
λουργεϊα κ.λπ. καί άπαρχαιωμένα χειροτεχνικά έπαγγέλματα, σάν 
τήν άρτοποιΤα, καί τέλος, άκόμα καί τά σκόρπια λεγόμενα οίκοτεχνι-
κά έπαγγέλματα, πού βρίσκονταν διασκορπισμένα στήν ύπαιθρο καί 
στίς πόλεις, όπως ή καρφοθελονοποιΐα.74 "Ετσι, ή νομοθεσία ήταν 
ύποχρεωμένη νά άποθάλλει βαθμιαία τόν έκτακτο χαρακτήρα της, 
ή, όπου ένεργεΐ σύμφωνα μέ τήν ρωμαϊκή καζουιστική, δπως στήν 
Αγγλία, νά χαρακτηρίζει, κατά βούληση, έργοστάσιο όποιοδήποτε 
σπίτι δπου έργάζονται.7® 

Δεύτερον, ή Ιστορία τής ρύθμισης τής έργάσιμης ήμέρας σέ με-
ρικούς κλάδους παραγωγής καί ό άγώνας γιά τήν ρύθμιση αύτή, πού 
συνεχίζεται άκόμα σέ άλλους, άποδεικνύουν χειροπιαστά δτι ό με-
μονωμένος έργάτης, ό έργάτης σάν «έλεύθερος» πωλητής τής έρ-
γατικής του δύναμης, σέ μιά όρισμένη βαθμίδα τής ώρίμανσης τής 
καπιταλιστικής παραγωγής, ύποκύπτει χωρίς άντίσταση. 

Γι' αύτό, ή δημιουργία μιάς κανονικής έργάσιμης ήμέρας είναι τό 
προϊόν ένός μακρόχρονου, περισσότερο ή λιγότερο συγκαλυμμέ-
νου έμφυλίου πολέμου άνάμεσα στήν τάξη τών καπιταλιστών καί 
στήν έργατική τάξη. Καί έπειδή ό άγώνας άρχίζει στήν περιοχή τής 
σύγχρονης βιομηχανίας, διαδραματίζεται πρώτα στήν πατρίδα τής 
βιομηχανίας: στήν 'Αγγλία.7® 

01 "Αγγλοι έργοστασιακοί έργάτες ήταν οί πρωταγωνιστές δχι 
μόνο τής άγγλικής, άλλά γενικά τής σύγχρονης έργατικής τάξης, 
δπως καί ol θεωρητικοί της ήταν ol πρώτοι πού πέταξαν τό γάντι 
στήν θεωρία τοϋ κεφάλαιου.77 Γι' αύτό, ό Γιούρ, ό φιλόσοφος τοϋ 
έργοστασίου, καταγγέλλει σάν άσβηστη ντροπή τής άγγλικής έργα-
τικής τάξης, τό γεγονός δτι έγραψε στήν σημαία της «τήν σκλαβιά 
τής νομοθεσίας γιά τά έργοστάσιά», & άντίθεση μέ τό κεφάλαιο πού 
μαχόταν μέ άνδρισμό γιά τήν «όλοκληρωτική έλευθερία τής 
έργασίας».76 

Ή Γαλλία άκολουθεϊ μέ μικρά βήματα τήν 'Αγγλία. Χρειάστηκε ή 
Φεθρουαριανή έπανάσταση (1848) γιά νά γεννήσει τόν νόμο γιά τό 
δωδεκάωρο7*, πού είναι πολύ πιό λειψός άπό τό άγγλικό πρωτότυπό 
του. Παρ' δλα αύτά, καί ή γαλλική έπαναστατική μέθοδος έχει τά 
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δικά της, διαφορετικά, πλεονεκτήματα. Υπαγορεύει μονομιάς, ο' 
όλα, χωρίς διάκριση, τά έργοστάσια καί τά έργαστήρια, τά Ιδια δρια 
στήν έργάσιμη ήμέρα, ένώ ή άγγλική νομοθεσία ύποχωρεϊ άπρόθυ-
μη πάτε στό ένα σημείο καί πότε στό άλλο, άνάλογα μέ τήν πίεση 
τών πραγμάτων, καί βρίσκει πάντα τόν τρόπο νά ξεφουρνίσει ένα 
καινούργιο νομικό τερατούργημα.80 Κατά τά άλλα, ό γαλλικός νό-
μος διακηρύχνει σάν άρχή αύτό πού στήν Αγγλία τό άποσπούν μέ 
άγώνα, μόνο έξ όνόματος τών παιδιών, τών άνηλίκων καί τών γυναι-
κών καί όπου, μόλις τελευταία, τό διεκδικούν σάν γενικό δικαίω-
μα.81 

Στίς Ήνωμενες Πολιτείες τής Βόρειας Αμερικής παράλυε κάθε 
αύτοτελές έργατικό κίνημα, όσο καιρό ή δουλεία παραμόρφωνε ένα 
μέρος τής δημοκρατίας. Ή έργασία τών άνθρώπων μέ λευκή έπιδερ-
μίδα δέν μπορεί νά χειραφετηθεί έκεϊ όπου στιγματίζεται ή έργασία 
τών άνθρώπων μέ μαύρη έπιδερμίδα. Από τόν θάνατο τής δουλείας 
ξεπήδησε, όμως, άμέσως, μιά καινούργια, ξανανιωμένη ζωή. Ό πρώ-
τος καρπός τού έμφυλίου πολέμου ήταν ή ζύμωση γιά τό όχτάωρο, 
πού μέ ταχύτητα άτμομηχανής προχωρά άπό τόν Ατλαντικό ώς τόν 
ΕΙρηνικό Ωκεανό, άπό τήν Νέα Αγγλία ώς τήν Καλιφόρνια. Τό πα-
νεργατικό συνέδριο τής Βαλτιμόρης (Αύγουστος 1Θ66) διακηρύσ-
σει: «Ή πρώτη καί μεγάλη άπαίτηση τής σημερινής έποχής γιά ν' 
άπελευθερωθεί ή έργασία αύτής τής χώρας άπό τήν καπιταλιστική 
σκλαβιά, είναι ή έκδοση ένός νόμου, πού θά καθορίζει ότι τό όκτάω-
ρο θ' άποτελεί τήν κανονική έργάσιμη ήμέρα σ' όλες τΙς Πολιτείες 
τής Αμερικανικής Ένωσης. Είμαστε άποφασισμένοι νά καταθάλ-
λουμε όλες μας τΙς δυνάμεις, ώσπου νά πετύχουμε τό ένδοξο αύτό 
άποτέλεσμά».82 

Ταυτόχρονα (άρχές Σεπτέμβρη 1866) τό «Διεθνές Έργατικό 
Συνέδριο» τής Γενεύης, ύστερα άπό πρόταση τού Γενικού Συμβου-
λίου τού Λονδίνου, ψήφισε τήν παρακάτω άπόφαση: «Δηλώνουμε 
πώς ό περιορισμός τής έργάσιμης ήμέρας άποτελεί προκαταρκτικό 
όρο, χωρίς τόν όποιο θά ναυαγήσουν όλες ol άλλες προσπάθειες 
γιά χειραφέτηση τών έργατών. Προτείνουμε τίς όκτώ ώρες έργα-
σίας σάν νόμιμο όριο τής έργάσιμης ήμέρας». 

Έτσι, τό έργατικό κίνημα, πού γεννήθηκε αύθόρμητα καί στίς 
δύο πλευρές τού Ατλαντικού άπό τίς ίδιες σχέσεις παραγωγής, έπι-
σφραγίζει τά λόγια τού "Αγγλου έπιθεωρητή βιομηχανίας Ρ.Τζ. Σών-
τερς: «Ποτέ, οί παραπέρα ένέργειες γιά τήν μεταρρύθμιση τής κοι-
νωνίας δέν θά έχουν κάποιες πιθανότητες έπιτυχίας, άν δέν περιο-
ριστεί προηγούμενα ή έργάσιμη ήμέρα καί δέν έπιθληθοϋν αύστηρά 
τά όρια πού θά τής καθοριστούν».83 

Πρέπει νά όμολογήσουμε πώς άπό τό προτσές παραγωγής, ό 
έργάτης μας βγαίνει διαφορετικός, άπ1 ό,τι όταν μπήκε σ1 αύτό. 
Στήν άγορά, σάν Ιδιοκτήτης τού έμπορεύματος «έργατική δύναμη» 
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άντίκρυσε τούς Ιδιοκτήτες ένός άλλου έμπορεύματος, άντικρύστη-
καν Ιδιοκτήτης έμπορεύματος μέ Ιδοκτήτη έμπορεύματος. Τό συμ-
βόλαιο, μέ τό όποιο πούλησε στόν καπιταλιστή τήν έργατική του 
δύναμη άπέδειξε, σάν νά λέμε ένα κι ένα κάνουν δύο, ότι διαθέτει 
τόν έαυτό του σάν έλεύθερος άνθρωπος. Όταν κλείσει ή συναλλα-
γή άνακαλύπτει ότι «δέν ήταν έλεύθερος άνθρωπος», ότι ό χρόνος 
γιά τόν όποιο είναι έλεύθερος νά πουλάει τήν έργατική του δύναμη 
είναι 6 χρόνος γιά τόν όποιο είναι άναγκασμένος νά τήν πουλάει·4, 
ότι στήν πραγματικότητα, ό άπομυζητής του δέν τόν παρατάει «όσο 
ύπάρχει γιά έκμετάλλευση άκόμα έστω κι ένας μϋς, ένα νεύρο, μιά 
σταγόνα αίματος».85 

Γιά νά προστατευτούν άπό τό «φίδι τών βασάνων τους»88, οί 
έργάτες είναι υποχρεωμένοι νά συνενωθούν καί σάν τάξη νά πετύ-
χουν μέ τόν άγώνα τους ένα νόμο τού κράτους, ένα άνυπέρβλητο 
κοινωνικό πρόσκομμα πού νά τούς έμποδίζει τούς Ίδιους νά πουλά-
νε μέ «έθελοντικό συμβόλαιο», μέ τό κεφάλαιο, τόν έαυτό τους καί 
τό γένος τους στόν θάνατο καί στή σκλαβιά,87 

Στήν θέση τού πομπώδους καταλόγου τών «άναπαλλοτρίωτων 
δικαιωμάτων τού άνθρώπου», μπαίνει ή μετριόφρονη «Μεγάλη Χάρ-
τα» (Magna Charta) μιάς έργάσιμης ήμέρας πού τήν περιορίζει ό 
νόμος, καί πού «έπιτέλους ξεκαθαρίζει πότε τελειώνει ό χρόνος 
πού πουλάει ό έργάτης καί πότε άρχίζει ό χρόνος πού άνήκει σ' 
αύτόν τόν Ιδιο».®· Τί μεγάλη άλλαγή! 

Εργοστασιακή Νομοθεσία 
Ιδιοποιημένη άπό τούς Καπιταλιστές89 

Η άναγκαιότητα νά γενικευτεί ό νόμος γιά τά έργοστάσια, άπό 
είδικούς νόμους γιά τά κλωστήρια καί τά ύφαντήρια — τά πρώτα 
αύτά δημιουργήματα τής μηχανικής παραγωγής — σέ νόμο γιά όλη 
τήν κοινωνική παραγωγή ξεπηδάει, όπως είπαμε, άπό τήν Ιστορική 
πορεία άνάπτυξης τής μεγάλης βιομηχανίας, πού στό φόντο της ή 
πατροπαράδοτη μορφή τής μανουφακτούρας, τής χειροτεχνίας καί 
της οικοτεχνίας άνατρέπεται όλοκληρωτικά.90 

Τά Ιδια τά όρια πού συνάντησε ή έκμετάλλευση τών γυναικών καί 
τών παιδιών στίς ρυθμισμένες άπό τόν νόμο βιομηχανίες, ώθησαν 
στήν ύπερβολή του στίς ύποτιθέμενες έλεύθερες βιομηχανίες. 

Τελικά, οί «ρυθμισμένες» άπαιτούν έντονα τήν νομική Ισότητα 
στόν άνταγωνισμό, δηλαδή τό δικαίωμα νά έκμεταλλεύονται τήν 
έργασία. 
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"Ας άκούσουμε, πάνω σ' αϋτό τό ζήτημα, δυό φωνές πού βγαίνουν 
μέσα άπό τήν καρδιά. 01 κύριοι Κούκσλυ, έργοστασιάρχες καρφιών, 
άλυσίδων κ.λπ. στό Μπρίστολ, εΙσήγαγαν έθελοντικά στήν έπιχείρη-
σή τους τόν περιορισμό τής έργάσιμης ήμέρας: «'Επειδή στά γειτο-
νικά έργοστάσια συνεχίζεται τό παλιό άρύθμιστο σύστημα, είναι 
έκτιθεμένοι στήν άδικία νά βλέπουν νά δελεάζονται ol άνήλικοι πού 
έργάζονται σ' αύτούς καί νά πηγαίνουν νά έργάζονται άλλού ύστε-
ρα άπό τΙς 6 τό βράδυ. Αύτό, — λένε φυσικά — είναι άδικία σέ βάρος 
μας καί ζημιά, γιατί έξαντλεϊ ένα μέρος τής δύναμης τών άνηλίκων, 
πού ή έπικαρπία της μάς άνήκει όλόκληρη».91 

Ό κύριος Τζ. ΣΙμπσον, έργοστασιάρχης χαρτοσακκούλων καί 
κουτιών, δήλωσε στά μέλη της Child Empl. Commission, «πώς είναι 
έτοιμος νά ύπογράψει όποιαδήποτε αίτηση γιά τήν έφαρμογή τών 
νόμων γιά τά έργοστάσια. "Οπως, όμως, έχουν τά πράγματα σήμερα 
αίσθάνεται πάντα άνήσυχο τόν έαυτό του τήν νύχτα, ύστερα άπό τό 
κλείσιμο τοϋ έργοστασίου του, δταν σκέφτεται ποιοί άλλοι θά έργά-
ζοταν περισσότερο καί θά τοϋ άρπαζαν τίς παραγγελίες μπρός άπ' 
τήν μύτη του».92 

«θά ήταν άδικία γιά τούς μεγάλους έπιχειρηματίες νά ύπαχθοϋν 
τά έργοστάσιά τους στήν ρίθμηση τής έργάσιμης ήμέρας, τήν στιγ-
μή πού στόν ίδιο τόν κλάδο τους ή μικρή έπιχείρηση δέν ύπόκειται 
σέ κανένα νομοθετικό περιορισμό τών ώρών έργασίας. Στήν άδικία 
τών άνισων όρων άνταγωνισμοϋ, πού άπορρέει άπό τό γεγονός δτι 
στά μικρά έργαστήρια δέν περιορίζονται οί ώρες έργασίας, θά προσ-
τίθονταν καί τό άλλο μειονέχτημα γιά τούς μεγάλους έργοστασιάρ-
χες, δτι ή προσφορά τής έργασίας τών άνηλίκων καί τών γυναικών θ' 
άπόκλινε πρός τά έργαστήρια πού τάχει φεισθεϊ ό νόμος. Τέλος, τό 
γεγονός αύτό θά "δίνε άφορμή ν' αύξηθούν τά μικρά έργαστήρια, 
πού σχεδόν χωρίς έξαίρεση είναι τά λιγότερο εύνοικά γιά τήν ύγεία, 
τήν άνεση, τήν διαπαιδαγώγηση καί τήν γενική καλυτέρευση της 
κατάστασης τού λαού».®3 

Στήν τελική της έκθεση τού 1866, ή έπιτροπή προτείνει νά ύπαχ-
θοϋν στόν νόμο γιά τά έργοστάσια πάνω άπό 1.400.000 παιδιά, νέοι 
καί γυναίκες, πού κάπου τούς μισούς άπ' αύτούς τούς έκμεταλ-
λεύονται στήν μικτή παραγωγή καί τήν οίκοτεχνία: «"Αν ή Βουλή 
ψήφιζε τήν πρότασή μας σ' δλη της τήν έκταση, δέν χωράει άμφιθο-
λία δτι μιά τέτοια νομοθεσία θά άσκοϋσε τήν πιό εύεργετική έπίδρα-
ση, δχι μόνο στούς νέους κα( τούς άδύνατους, μέ τούς όποίους 
προπαντός άσχολεϊται, μά καί στήν άκόμα μεγαλύτερη μάζα τών 
ένηλίκων έργατών, πού υπάγονται άμεσα (γυναίκες) κα( έμμεσα 
(άνδρες) στήν σφαίρα τής δράσης του. θ ά τούς έπέθαλλε τακτικές 
καί περιορισμένες ώρες έργασίας, θά διαφύλαγε καί θά συσσώρευε 
τό άπόθεμα τής σωματικής δύναμης, πού τόσο πολύ έξαρτιέται άπ' 
αύτήν ή δική τους εύημερία καί ή εύημερία τής χώρας, θ ά προστά-
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τευε τήν άναπτυσσόμενη γενιά άπό τήν ύπερκόπωση στά μικρά της 
χρόνια, πού ύποσκάπτει τήν σωματική της διάπλαση καί όδηγεϊ σέ 
πρόωρο μαρασμό. Τέλος, θά πρόσφερε στά παιδιά, τουλάχιστον μέ-
χρι τό δέκατο τρίτο έτος τής ήλικίας τους, τήν ευκαιρία τής στοι-
χειώδους έκπαίδευσης καί έτσι θά έβαζε τέρμα στήν άπίστευτη 
άμάθεια, πού περιγράφεται τόσο πιστά, στίς έκθέσεις τής έπιτρο-
πής κα( πού δέν μπορεί νά τήν άντικρούσει κανείς παρά μόνο μέ 
πολύ μεγάλο πόνο καί μέ βαθύ αίσθημα έθνικής ταπείνωσης».*4 

Στό μεταξύ είχε άλλάξει ή κοινωνική κατάσταση. Ή Βουλή δέν 
τόλμησε ν' άποκρούσει τά αΙτήματα τής έπιτροπής τού 1863, δπως 
είχε κάνει προηγούμενα μέ τά αΙτήματα τού 1842. Γι' αύτό, τό 1864 
κιόλας, δταν ή έπιτροπή είχε δημοσιεύσει μόνο ένα μέρος τών έκ-
θέσεών της, στούς νόμους πού υπάγονταν ή ύφαντουργία ύπάχθη-
καν καί ol παρακάτω κλάδοι: βιομηχανία χωμάτινων εΙδών (μαζί της 
καί ή άγγειοπλαστική), ταπητουργία, παραγωγή σπίρτων, φυσιγγίων 
καί καψουλιών, καθώς καί τό ψαλλίδισμα βελούδινων ύφασμάτων. 

Στόν λόγο τοϋ Στέματος, στίς 5 Φεβρουαρίου 1867, ό τότε ύπου-
ργός τών τόρυδων άνήγγειλε καινούρια νομοσχέδια, στηριγμένα 
στίς τελικές προτάσεις τής έπιτροπής, πού στό μεταξύ είχε τελειώ-
σει τό έργο της, στά 1866. 

Στίς 15 Αύγούστου 1867 έπικυρώθηκε άπό τόν βασιλιά ό Factory 
Acts Extension Act, καί στίς 21 Αύγούστου, ό Workshop Regulation Act, 
ό νόμος πού ρυθμίζει τήν δουλειά στά έργαστήρια. Ό πρώτος νόμος 
ρυθμίζει τούς μεγάλους, κι ό δεύτερος τούς μικρούς κλάδους. 

Ό πρώτος νόμος ρυθμίζει τίς υψικαμίνους, τά σιδηρουργεϊα καί 
χαλκουργεϊα, τά χυτήρια, τά έργοστάσιο μηχανουργίας, τά έργα-
στήρια μετάλλου, τά έργοστάσιο γουταπέρκας, χαρτιού, γυαλιού 
καί καπνού, έπειτα τά τυπογραφεία καί τά βιβλιοδετεία καί γενικά 
δλα τά βιομηχανικά έργαστήρια αύτοϋ τοϋ είδους, δπου άπασχο-
λοϋνται ταυτόχρονα 50 καί πάνω άτομα, τουλάχιστον 100 μέρες τόν 
χρόνο... 

Ό νόμος γιά τήν ρίθμηση τών έργαστηρίων, οίκτρός α' δλες του 
τίς λεπτομέρειες, έμεινε νεκρό γράμμα στά χέρια τών δημοτικών 
καί τοπικών άρχών, πού είχαν έπιφορτισθεϊ τήν έφαρμογή του. 
Ό τ α ν τό 1871 ή Βουλή τούς άφαίρεσε αύτή τήν έξουσιοδότηση γιά 
νά τήν μεταβιβάσει στούς έπιθεωρητές τών έργοστασίων, πού ό 
τομέας τους έπίβλεψης αύξανε έτσι μονομιάς κατά 100.000 καί πά-
νω έργαστήρια καί κατά 300 τουβλοποιεια, φρόντισαν ν' αύξηθεϊ τό 
προσωπικό τους μονάχα κατά όκτώ βοηθούς, τήν στιγμή πού ήδη 
ήταν πάρα πολύ όλιγάριθμο." 

Αύτό, λοιπόν, πού προκαλεί έντύπωση σέ τούτη τήν άγγλική νο-
μοθεσία τού 1867 είναι, άπό τή μιά, ή άνάγκη πού έπέβαλλε στή 
Βουλή τών κυρίαρχων τάξεων νά πάρει κατ' άρχήν τόσο έξαιρετικά 
καί σέ μεγάλη κλίμακα μέτρα ένάντια στίς ύπερβολές τής κεφαλαιο-
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κρατικής έκμετάλλευσης, κα( άπό τήν άλλη, ό μεσοβέζικος χαρα-
κτήρας, ή άποστροφή καί ή κακή πίστη, μέ τις όποιες πήρε αύτά τά 
μέτρα. (...) 

Ό νόμος τοϋ 1872, όσο λειψός καί άν είναι, είναι ό πρώτος πού 
ρυθμίζει τΙς ώρες έργασίας τών παιδιών πού έργάζονται σέ όρυχεϊα 
καί πού καθιστά, ώς ένα βαθμό, ύπεύθυνους γιά τά λεγόμενα άτυχή-
ματα τούς έκμεταλλευτές καί τούς Ιδιοκτήτες τών όρυχείων. 

Ή βασιλική έπιτροπή τοϋ 1867 γιά τήν έξέταση τής άπασχόλησης 
παιδιών, νέων κα( γυναικών στήν γεωργία, δημοσίεψε μερικές πολύ 
σπουδαίες έκθέσεις. "Εγιναν διάφορες προσπάθειες νά έφαρμο-
στούν στήν γεωργία ol άρχές τής έργοστασιακής νομοθεσίας μέ 
τροποποιημένη μορφή, μά ώς τώρα άπότυχαν όλες. Τό σημείο δμως 
δπου θέλω έδώ νά έπισύρω τήν προσοχή είναι ή ύπαρξη μιάς άκατά-
σχετης τάσης γιά γενική έφαρμογή αύτών τών άρχών.9· 

Ή Νομοθεσία τών Εργοστασίων 
σέ Κέρδος τού Προλεταριάτου 

άπό τήν μιά μεριά, ή γενίκευση τής έργοστασιακής νομοθε-
σίας έγινε άναπόφευκτη σάν μέσο σωματικής καί πνευματικής 
προστασίας τής έργατικής τάξης, άπό τήν άλλη, γενικεύει καί έπιτα-
χύνει, δπως τό δείξαμε κι δλας, τήν μετατροπή σκόρπιων προτσές 
έργασίας μικρής κλίμακας, σέ συνδυασμένα προτσές έργασίας με-
γάλης κοινωνικής κλίμακας, δηλαδή γενικεύει κι έπιταχύνει τήν 
συγκέντρωση τοϋ κεφαλαίου καί τήν μονοκρατορία τοϋ έργοστα-
σιακοϋ συστήματος. Καταστρέφει όλες τίς άρχαΐκές καί μεταβατι-
κές μορφές, πού πίσω τους κρύβεται άκόμα έν μέρει ή κυριαρχία 
τού κεφαλαίου, καί τίς άντικαθιστά μέ τήν άμεση καί άπροκάλυπτη 
κυριαρχία του. 

Παράλληλα, γενικεύει έτσι καί τόν άμεσο όγώνα ένάντια σ' αύτή 
τήν κυριαρχία. Ένώ στήν κάθε βιομηχανική έπιχείρηση ξεχωριστά 
έπιβάλλει τήν όμοιομορφία, τήν κανονικότητα, τήν τάξη καί τήν οί-
κονομία, αύξάνει, χάρη στό τεράστιο κέντρισμα πού δίνουν στήν 
τεχνική ό περιορισμός καί ή ρύθμιση τής έργάσιμης ήμέρας, τήν 
άναρχία καί τίς καταστροφές τής κεφαλαιοκρατικής παραγωγής γε-
νικά, καθώς καί τήν έντατικότητα τής έργασίας καί τόν συναγωνισμό 
τών μηχανών μέ τόν έργάτη. 

Συνθλίβοντας τήν μικρή βιομηχανία καί τήν οίκοτεχνία, κατα-
στρέφει τά τελευταία καταφύγια μιάς μάζας έργαζομένων, πράγμα 
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πού τούς κάνει υπεράριθμους, καί μαζί τους καταστρέφει τήν άσφα-
λιστική δικλείδα δλου τοϋ κοινωνικού μηχανισμού. 

Μέ τό ώρίμασμα τών δλικών συνθηκών καί τών κοινωνικών συν-
δυασμών τοϋ προτσές τής παραγωγής, όδηγεϊ στό ώρίμασμα τών 
άντίφάσεων καί τών άνταγωνισμών τής καπιταλιστικής του μορφής, 
καί έπομένως όδηγεϊ ταυτόχρονα στό ώρίμασμα τών μορφικών στοι-
χείων μιάς καινούργιας κοινωνίας καί τών παραγόντων άνατροπής 
τής παλιάς κοινωνίας.·7 

Εργοστασιακή Νομοθεσία: 
"Οροι πού δέν έχουν Σχέση 

μέ τήν Διάρκεια τής 'Εργασίας98 

Η έργοστασιακή νομοθεσία, ή πρώτη αύτή συνειδητή καί μεθοδι-
κή άντίδραση τής κοινωνίας ένάντια στόν ίδιο της τόν όργανισμό, 
όπως τόν έκανε ή αύθόρμητη πορεία τής καπιταλιστικής παραγω-
γής, είναι όπως είδαμε, ένας τόσο φυσικός καρπός τής μεγάλης 
βιομηχανίας, όσο κι ό σιδηρόδρομος, οί αύτόματες μηχανές καί ό 
ήλεκτρικός τηλέγραφος. Προτού μιλήσουμε γιά τήν γενίκευσή της 
στήν 'Αγγλία, πρέπει ν' άναφέρουμε, σύντομα, μερικές άκόμα δια-
τάξεις τοϋ άγγλικοϋ νόμου γιά τά έργοστάσια, πού δέν άφοροϋν τόν 
άριθμό τών ώρών τής έργάσιμης ήμέρας. 

01 διατάξεις σχετικά μέ τήν ύγε(α, έκτός άπό τήν διατύπωσή 
τους πού εύκολύνει τόν κεφαλαιοκράτη νά τίς παρακάμπτει, είναι 
έξαιρετικά Ισχνές καί στήν πράξη περιορίζονται σέ όδηγίες γιά τό 
άσπρισμα τών τοίχων καί σέ μερικά άλλα μέτρα καθαριότητας, τόν 
άερισμό καί τήν προστασία άπό έπικίνδυνες μηχανές. Στό Τρίτο Βι-
βλίο θά έπανέλθουμε στήν φανταστική πάλη τών έργοστασιαρχών 
ένάντια στήν διάταξη τοϋ νόμου, πού τούς έπιθάλλει ένα μηδαμινό 
έξοδο γιά τήν προστασία τών έργατών τους. Νέα άναμφισβήτητη 
άπόδειξη τοϋ δόγματος τοϋ έλεύθερου έμπορίου, σύμφωνα μέ τό 
όποϊο σέ μιά κοινωνία άνταγωνιστικών συμφερόντων, ό καθένας, 
έπιδιώκοντας τό δικό του Ιδιοτελές συμφέρον, προάγει τό κοινό 
συμφέρον... 

Ό γιατρός Ούάιτ, χειρούργος τών έργοστασίων Ντάουνπατρικ, 
γράφει σέ μιά έπίσημη έκθεσή του. μέ ήμερομηνία 15 Δεκεμβρίου 
1865: «Τά άτυχήματα στό έργοστάσιο μετατροπής τού λινού είναι 
άπό τά πιό φρικτά. Σέ πολλές περιπτώσεις κόβεται άπό τό κορμί τοϋ 
έργάτη τό ένα τέταρτο. 01 συνηθισμένες συνέπειες τών τραυμάτων 
είναι ό θάνατος ή ένα μέλλον άθλιας άναπηρίας καί βασάνων. Ή 
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αύξηση τοϋ άριθμοϋ τών έργοστασίων σ' αύτή τήν χώρα θά μεγαλώ-
σει φυσικά τόν άριθμό αύτών τών άνατριχιαστικών άποτελεσμάτων. 
"Εχω τήν πεποίθηση πώς μέ μιά κατάλληλη έπίβλεψη άπό τήν πλευ-
ρά τού Κράτους, ol άνθρώπινες αύτές θυσίες θά είχαν σέ μεγάλο 
βαθμό άποφευχθεϊ».Μ 

ΤΙ άλλο θά μπορούσε νά χαρακτηρίσει καλύτερα τόν καπιταλιστι-
κό τρόπο παραγωγής, παρά αύτή ή άνάγκη νά τοϋ έπιβληθοϋν άπό 
τό κράτος, μέ άναγκαστικό νόμο, τά πιό στοιχειώδη μέτρα καθαριό-
τητας καί υγείας; 

« Ό νόμος τοϋ 1864 γιά τά έργοστάσια έκανε ν' άσβεστώσουν καί 
νά καθαρίσουν 200 έργοστάσια άγγειοπλαστικής, ύστερα άπό εικο-
σάχρονη άποχή άπό κάθε τέτοια πράξη! (Νά ή θαυμαστή έγκράτεια 
τοϋ κεφαλαίου). Στά έργαστήρια αύτά συσσωρεύονταν 27800 έργά-
τες, έξουθενωμένοι άπό έργασία μέρας κα( νύχτας, κα( καταδικα-
σμένοι νά άναπνέουν μιά άποτροπιαστική άτμόσφαιρα, πού έκανε 
μιά, κατά τά άλλα, άβλαβή άπασχόληση, νά έγκυμονεϊ κινδύνους. Ό 
νόμος αύτός είχε, έ'πιπλέον, γιά άποτέλεσμα τόν πολλαπλασιασμό 
τών μέσων έξερισμού».,0° 

Ταυτόχρονα, αύτός ό τομέας έφαρμογής τοϋ νόμου γιά τά έργο-
στάσια δείχνει καθαρά πώς, πέρα άπό ένα όρισμένο σημείο, ό καπι-
ταλιστικός τρόπος παραγωγής, άπό τήν Ιδια του τήν φύση, άποκλείει 
κάθε λογική βελτίωση. 

Γιά παράδειγμα, ol γιατροί δηλώνουν όμόφωνα πώς γιά ένα 
πρόσωπο, πού έργάζεται συνεχώς, μόλις κα( μετά βίας μπορεί νά 
θεωρηθεί Ικανοποιητικό έλάχιστο όριο τά 500 κυβικά πόδια άέρα. 
"Ε!, λοιπόν, άν ό νόμος γιά τά έργοστάσια μέ δλα τά καταναγκαστικά 
του μέτρα, έπιταχύνει έμμεσα τήν μετατροπή τών μικρών έργαστη-
ρίων σέ έργοστάσια, καί έπομένως έπεμθαίνει έμμεσα στό δικαίωμα 
Ιδιοκτησίας τών μικροτέρων καπιταλιστών καί έξασφαλίζει στούς με-
γάλους τό μονοπώλιο, ή έπιθολή μέ νόμο, τού άναγκαίου άέρα γιά 
κάθε έργάτη στόν τόπο δουλειάς θ' άπαλλοτρίωνε άμέσως χιλιάδες 
μικρούς καπιταλιστές! θά ήταν σάν νά προσβάλλει τήν ρίζα τού κα-
πιταλιστικού τρόπου παραγωγής, δηλαδή ή άξιοποίηση τοϋ κεφα-
λαίου, μεγάλου είτε μικροϋ, μέσω τής έλεύθερης άγοράς καί τής 
έλεύθερης κατανάλωσης έργατικής δύναμης. 'Επιπλέον, τά 500 αύ-
τά κυβικά πόδια άέρα, κόβουν τήν άνάσα τής έργοστασιακής νομο-
θεσίας. ΟΙ ύγειονομικές ύπηρεσίες, ol έξεταστικές έπιτροπές γιά 
τήν βιομηχανία καί ol έπιθεωρητές έργοστασίων έπαναλαμβάνουν 
καθημερινά τήν άνάγκη τών 500 κυβικών ποδιών καί τήν άδυναμία 
τους νά τήν έπιβάλλουν στό κεφάλαιο... 

Όσο πενιχρές κα( άν φαίνονται στό σύνολό τους ol διατάξεις τού 
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νόμου γιά τά έργοστάσιο, σχετικά μέ τήν έκπαίδευση, διακήρυξαν, 
ώστόσο, τήν στοιχειώδη έκπαίδευση σάν υποχρεωτικό δρο τής έρ-
γασίας τών παιδιών.101 Ή έπιτυχία τους ήταν ή πρώτη άπόδειξη τής 
δυνατότητας νά συνδυαστούν ή έκπαίδευση καί ή γυμναστική μέ 
τήν δουλειά τοϋ χεριού, έπομένως, καί ή δουλειά τοϋ χεριού μέ τήν 
έκπαίδευση καί τήν γυμναστική. 

Άφοϋ συμβουλεύτηκαν τούς δασκάλους τών σχολείων, οί έπι-
θεωρητές τών έργοστασίων άνακάλυψαν, σέ λίγο, πώς τά παιδιά 
πού έργάζονται σέ έργοστάσιο, άν παρακολουθούν τά μισά άπό τά 
μαθήματα πού γίνονται στούς τακτικούς μαθητές, πού φοιτούν δλη 
τήν ήμέρα, μαθαίνουν τά Ιδια, καί συχνά περισσότερα άπό αύτούς. 

«Ή αίτία είναι άπλή. Όσοι μένουν μόνο τήν μισή μέρα στό σχο-
λείο, είναι πάντα φρέσκοι καί σχεδόν πάντα Ικανοί καί πρόθυμοι νά 
μάθουν. Τό σύστημα μισή μέρα έργασία καί μισή μέρα σχολείο μετα-
τρέπει τήν καθεμιά άπό τίς άσχολίες αύτές σέ ξεκούραση καί σέ 
άνάπαυση άπό τήν άλλη, καί έπομένως, ταιριάζει περισσότερο στό 
παιδί, άπό τήν άδιάκοπη συνέχεια τής μιάς άπό αύτές. "Ενα παιδί, 
πού κάθεται στό σχολείο άπό τό πρωί καί μάλιστα, δταν κάνει ζέστη, 
είναι άδύνατο νά συναγωνιστεί μέ ένα άλλο παιδί, πού έρχεται φρέ-
σκο καί ζωντανό άπό τήν δουλειά του».102 

Βρίσκουμε περισσότερες πληροφορίες πάνω σ' αύτό τό θέμα, 
στόν λόγο τοϋ Σενιόρ στό κοινωνιολογικό συνέδριο τοϋ 'Εδιμβούρ-
γου, τό 1863. Στόν λόγο του αύτό άποδεικνύει, μεταξύ άλλων, πώς ή 
μονόπλευρη, μή παραγωγική καί παρατεταμένη σχολική ήμέρα τών 
παιδιών τών άνωτέρων καί μεσαίων τάξεων αύξάνει άνώφελα τήν 
δουλειά τών δασκάλων, «ένώ κάνει τά παιδιά νά χάνουν τόν καιρό 
τους, τήν ύγεία τους καί τήν ένεργητικότητά τους, δχι μόνο άκαρ-
πα, άλλά καί βλαβερά». 

Άρκε ι νά συμβουλευτεί κανείς τά βιβλία τοϋ Ρόμπερτ Όουεν γιά 
νά πειστεί πώς τό έργοστασιακό σύστημα είναι τό πρώτο πού έσπει-
ρε τήν έκπαίδευση τοϋ μέλλοντος, έκπαίδευση πού θά ένώσει γιά 
δλα τά παιδιά, άπάνω άπό μιά κάποια ήλικία, τήν παραγωγική έργα-
σία μέ τήν μόρφωση καί τήν γυμναστική, κι αύτό, δχι μόνο σάν μέθο-
δο γιά τήν αύξηση τής κοινωνικής παραγωγής, άλλά σάν τήν μόνη 
καί μοναδική μέθοδο γιά τήν παραγωγή όλοκληρωμένων άνθρώ-
πων... 

Ή τεχνολογία άνακάλυψε τόν μικρό άριθμό τών βασικών μορ-
φών, μέσα στίς όποίες, παρά τήν ποικιλία τών χρησιμοποιουμένων 
έργαλε(ων, κάθε παραγωγική κίνηση πρέπει νά όλοκληρώνεται, τό 
Ιδιο άκριθώς δπως καί μέ τήν πιό πολύπλοκη χρήση τών μηχανών, 
πού δέν καλύπτει, παρά μόνο τό παιχνίδι τών άπλών μηχανικών δυ-
νάμεων.103 

Ή μοντέρνα βιομηχανία δέν θεωρεί καί δέν άντιμετωπίζει ποτέ 
σάν όριστικό τόν παρόντα τρόπο παραγωγής. Ή βάση της είναι, 
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λοιπόν, έπαναστατική, ένώ έκεΐνη όλων τών προηγουμένων τρόπων 
παραγωγής ήταν ούσιαστικά συντηρητική.104 Μέ τήν βοήθεια τών 
μηχανών, τών χημικών τεχνικών καί άλλων μεθόδων, άνατρέπει μέ 
τήν τεχνική βάση τής παραγωγής τίς λειτουργίες τών έργαζομένων 
καί τούς κοινωνικούς συνδυασμούς τής έργασίας, τής όποιας δέν 
παύει νά έπαναστατικοποιεΐ άδιάκοπα τόν καταμερισμό, ρίχνοντας 
άσταμάτητα μάζες κεφαλαίων καί έργατών άπό τόν ένα κλάδο παρα-
γωγής στόν άλλο. 

Γι' αύτό, άν ή φύση τής μεγάλης βιομηχανίας άπαιτεϊ τήν άλλαγή 
στήν έργασία, τήν ροή τής λειτουργίας, τήν όλόπλευρη κινητικότη-
τα τού έργάτη, άπό τήν άλλη πλευρά, στήν καπιταλιστική της μορφή 
άναπαράγει τόν παλιό καταμερισμό έργασίας, μέ τίς άποστεωμένες 
ιδιομορφίες του. Είδαμε πώς αύτή ή άπόλυτη άντίφαση καταργεί 
κάθε ήρεμία, σταθερότητα καί βεβαιότητα τής ζωής τού έργάτη, ότι 
άπειλεΐ διαρκώς νά τοϋ άφαιρέσει άπό τό χέρι μαζί μέ τό έργαλεΐο 
καί τό μέσο συντήρησης105 καί, κάνοντας περιττή τή μερική λει-
τουργία του, νά τόν κάνει κι αύτόν περιττό. Πώς αύτή ή άντίφαση 
ξεσπάει στήν άδιάκοπη θυσία τής έργατικής τάξης, στήν πιό άπεριό-
ριστη διασπάθιση τών έργατικών δυνάμεων καί στίς καταστροφές 
πού προκαλεί ή κοινωνική άναρχία. Αύτή είναι ή άρνητική πλευρά. 
"Αν δμως ή άλλαγή στήν έργασία έπιβάλλεται τώρα μόνο σάν άκατα-
μάχητος φυσικός νόμος καί μέ τήν τυφλή, καταστρεπτική δύναμη 
φυσικού νόμου πού σκοντάφτει παντού σέ έμπόδια106, άπό τήν άλλη 
μεριά, ή μεγάλη βιομηχανία, μέ τίς Ιδιες τίς καταστροφές της κάνει 
ζήτημα ζωής ή θανάτου τήν άνάγκη ν' άναγνωριστεϊ ή άλλαγή στήν 
έργασία, καί έπομένως, ή όσο τό δυνατόν μεγαλύτερη πολυμέρεια 
έργατών, σάν γενικός κοινωνικός νόμος τής παραγωγής, καί τήν 
άνάγκη νά προσαρμοστούν οί συνθήκες στήν φυσιολογική πραγμα-
τοποίηση αύτού τού νόμου. Είναι ένα ζήτημα ζωής ή θανάτου. 

Ναί, ή μεγάλη βιομηχανία ύποχρεώνει τήν κοινωνία, μέ ποινή 
θανάτου, νά άντικαταστήσει τό διασπασμένο άτομο, φορέα πόνου 
μιάς παραγωγικής λειτουργίας τής λεπτομέρειας, μέ τό όλοκληρω-
μένο άτομο, γιά τό όποϊο οί διάφορες κοινωνικές λειτουργίες δέν 
είναι παρά διαδοχικοί τρόποι δραστηριότητας. 

"Ενα στοιχείο αύτού τοϋ προτσές άνατροπής, πού άναπτύσσεται 
αύθόρμητα πάνω στήν βάση τής μεγάλης βιομηχανίας, είναι οί πο-
λυτεχνικές καί γεωπονικές σχολές, ένώ ένα άλλο είναι οί έπαγγελ-
ματικές σχολές, δπου τά παιδιά τών προλεταρίων έκπαιδεύονται 
στήν σκιά, τής έπαγγελματικής έκπαΐδευσης. 

"Αν ή έργοστασιακή νομοθεσία, σάν πρώτη παραχώρηση, πού 
άποσπάστηκε άπό τό κεφάλαιο μέ μεγάλο άγώνα, βρέθηκε άναγκα-
σμένη νά συνδυάζει τήν στοιχειώδη μόρφωση, όσο άθλια καί νά ναι, 
μέ τήν βιομηχανική έργασία, ή άναπόφευκτη κατάκτηση τής πολιτι-
κής έξουσίας άπό τήν έργατική τάξη, θά εισάγει τήν τεχνολογική 
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έκπαίδευση — πρακτική καί θεωρητική — στά σχολεία τοϋ λαού.107 

Δίχως άμφιθολία. τέτοια προθυμία μετατροπής, πού ό τελικός 
σκοπός του είναι ή κατάργηση τοϋ παλιού καταμερισμού έργασίας, 
βρίσκονται σέ τρανταχτή άντίθεση μέ τόν βιομηχανικό καπιταλισμό, 
καί τήν οικονομική θέση, στήν όποία τοποθετεί τόν έργάτη. Μά, ό 
μόνος πραγματικός δρόμος, μέ τόν όποιο ένας τρόπος παραγωγής, 
καί ή κοινωνική όργάνωση πού τοϋ άντιστοιχεΐ, προχωρούν πρός 
τήν διαλυσή τους καί τήν μεταμόρφωσή τους, είναι ή Ιστορική άνά-
πτυξη τών έπικειμένων άνταγωνισμών τους. (...) 

Ή έργοστασιακή νομοθεσία μέ τίς ρυθμίσεις τής έργασίας στά 
έργοστάσια, στίς μανουφακτοϋρες κ.λπ., στήν άρχή φαίνεται άπλώς 
σάν άνάμιξη στά έκμεταλλευτικά δικαιώματα τοϋ κεφαλαίου. 'Αντί-
θετα, κάθε ρύθμιση τής λεγόμενης οικοτεχνίας παρουσιάζεται άμέ-
σως (patria rotestas) σάν άμεση έπέμθαση στήν πατρική έξουσία, 
δηλαδή, σύμφωνα μέ τήν σύγχρονη έρμηνεία, στήν έξουσία τών 
γονέων — ένα βήμα, πού πολύ καιρό τό άθρό άγγλικό κοινοβούλιο 
προσποιούνταν πώς τρόμαζε νά τό κάνει. Μά ή δύναμη τών γεγονό-
των άνάγκασε ν' άναγνωριστεί τελικά πώς, ή μεγάλη βιομηχανία, 
διαλύοντας τήν οικονομική βάση τής παλιάς οικογένειας καί τήν 
άντίστοιχή της οικογενειακή έργασία. διαλύει, παράλληλα, καί τίς 
ίδιες τίς παλιές οικογενειακές σχέσεις. Χρειάστηκε νά διακηρυχτεί 
τό δικαίωμα των παιδιών. 

«Δυστυχώς, γράφεται πάνω σ' αύτό τό θέμα στήν τελική άναφο-
ρά τής Child Empl Commission, πού έκδόθηκε τό 1866, δυστυχώς, 
άπό τό σύνολο τών μαρτυρικών καταθέσεων προκύπτει πώς τά παι-
διά καί τών δύο φύλων χρειάζεται νά τά προστατεύουμε, περισσότε-
ρο άπ' όλα, άπό τούς γονείς τους». 

Τό σύστημα τής άπεριόριστης έκμετάλλευσης τής έργασίας τών 
παιδιών γενικά καί τής δουλειάς στό σπίτι Ιδιαίτερα «διατηρείται 
χάρη στό γεγονός ότι ol γονείς άσκοϋν πάνω στούς νεαρούς καί 
τρυφερούς βλαστούς τους μιάν αύθαίρετη καί όλέθρια έξουσία, 
πού δέν χαλιναγωγείται καί δέν έλέγχεται... 01 γονείς δέν έπιτρέπε-
ται νά έχουν τήν άπόλυτη έξουσία καί νά μετατρέπουν τά παιδιά 
τους σέ σωστές μηχανές γιά νά βγάλουν άπό αύτά τόσο καί τόσο 
μισθό... Τά παιδιά κι ol έφηβοι δικαιούνται τήν νομοθετική προστα-
σία ένάντια στήν κατάχρηση τής έξουσίας άπό μέρους τών γονέων 
τους, πού τσακίζει πρόωρα τήν σωματική τους δύναμη καί τά κατε-
βάζει χαμηλότερα στήν κλίμακα τών ήθικών καί διανοητικών ό-
ντων».10® 

Μά, έν τούτοις, τήν άμεση ή έμμεση έκμετάλλευση άνώριμων 
έργατικών δυνάμεων άπό τό κεφάλαιο δέν τήν δημιούργησε ή κατά-
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χρηση τής έξουσίας άπό μέρους τών γονέων, άλλά, άντίστροφα, ό 
καπιταλιστικός τρόπος έκμετάλλευσης, πού μετέτρεψε σέ κατά-
χρηση τήν έξουσία τών γονέων, έπειδή έξάλειψε τήν άντίστοιχή της 
οίκονομική βάση. 

Όσο φρικτή κι άπαίσια κι άν έμφανίζεται, λοιπόν, αύτή ή διάλυση 
τών παλιών δεσμών τής οικογένειας μέσα στό καπιταλιστικό σύστη-
μα10* ή μεγάλη βιομηχανία, μέ τόν άποφασιστικό ρόλο πού άναθέτει 
στίς γυναίκες, στούς νέους καί στά παιδιά καί τών δύο φύλων, στα 
κοινωνικά όργανωμένα προτσές παραγωγής πέρα άπ' τήν σφαίρα τοϋ 
σπιτιού, δημιουργεί τήν καινούργια οίκονομική βάση γιά μιά άνώτερη 
σχέση τής οικογένειας καί τής σχέσης τών δύο φύλων. Γι' αύτό, φυσι-
κά, είναι έξ Ισιου κουτό νά θεωρούμε άπόλυτη τήν χριστιανική γερμα-
νική μορφή τής οικογένειας, δσο θά 'ταν άν θεωρούσαμε τέτοια τήν 
άρχαία έλληνική ή τήν άρχαία ρωμαϊκή ή τήν άνατολική, πού κατά τά 
άλλα, ή μιά μέ τήν άλλη άποτελοϋν μιά Ιστορική σειρά έξέλιξης. 'Επί-
σης, είναι προφανές πώς ή συγκρότηση τής άρμοδιότητας τών έργα-
ζομένων άπό άτομα τών δύο φύλων καί κάθε ήλικία, ή πηγή αύτή τής 
διαφθοράς καί τής σκλαβιάς, κάτω άπό τήν κυριαρχία τοϋ καπιταλι-
σμού, κλείνει μέσα της τούς σπόρους μιάς νέας κοινωνικής έξέλιξης. 

Στήν Ιστορία, δπως καί στήν φύση, ή σαπίλα είναι τό έργαστήρι 
τής ζωής. 

'Εργατική Στατιστική110 

Κ α μ ι ά κυβέρνηση (μοναρχική ή άστικοδημοκρατική) δέν τόλμησε 
ν' άρχίσει μιά έρευνα γιά τήν κατάσταση τής έργατικής τάξης στήν 
Γαλλία. 'Αλλά, άντίθετα, ύπάρχουν πολλές έρευνες πάνω στίς άγρο-
τικές, οίκονομικές, βιομηχανικές, έμπορικές, καί πολιτικές κρίσεις. 

Τά αίσχη τής καπιταλιστικής έκμετάλλευσης, φανερωμένα άπό 
τήν έπίσημη έρευνα τής άγγλικής κυβέρνησης. ΟΙ νομικές συνέ-
πειες πού προέκυψαν άπό αύτές τίς άποκαλύψεις (περιορισμός τής 
νόμιμης έργάσιμης ήμέρας σέ δέκα ώρες, νόμος γιά τήν έργασία 
τών γυναικών καί τών παιδιών, κ.λπ.), έκαναν τήν γαλλική άστική 
τάξη νά φοβάται άκόμα περισσότερο τούς κινδύνους πού θά μπο-
ρούσαν νά προκύψουν άπό μιά συστηματική καί άμερόληπτη έρευ-
να. 
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Περιμένοντας νά μπορέσουμε νά όδηγήσουμε τήν δημοκρατική 
κυβέρνηση στήν μ(μηση τής μοναρχικής κυβέρνησης τής "Αγγλίας, 
δηλαδή στήν πραγματοποίηση μιάς πλατιάς έρευνας πάνω στά γε-
γονότα καί τις ζημιές τής καπιταλιστικής έκμετάλλευσης, θά προσ-
παθήσουμε νά άρχίσουμε έμεϊς μιά παρόμοια έρευνα, μέ τά άνεπαρ-
κή μέσα πού διαθέτουμε. 'Ελπίζουμε πώς θά ύποστηριχτοϋμε στό 
έργο μας άπό όλους τούς έργάτες τών πόλεων καί τής ύπαίθρου, 
πού κατανοούν πώς μόνο αύτοί μπορούν νά περιγράψουν τά κακά 
πού υφίστανται, καί πώς μόνο αύτοί, κι δχι ol προνοητικοί σωτήρες, 
μπορούν νά έφαρμόσουν ένεργητικά τις θεραπείες, στίς κοινωνικές 
άθλιότητες, άπό τίς όποιες ύποφέρουν. Στηριζόμαστε άκόμα στούς 
σοσιαλιστές όλων τών σχολών πού, έπιζητώντας μιά κοινωνική 
μεταρρύθμιση, πρέπει νά έπιδιώκουν μιά άκριθή καί θετική γνώση 
τών συνθηκών μέσα στις όποιες δουλεύει καί πληθύνεται ή έργατι-
κή τάξη, ή τάξη στήν όποια άνήκει τό μέλλον. 

Τά τετράδια αύτά τής έργασίας είναι τό πρώτο έργο πού έπιθάλ-
λεται στήν σοσιαλιστική δημοκρατία, γιά τήν προετοιμασία τής κοι-
νωνικής άνανέωσης. 

Τά έκατό έρωτήματα πού άκολουθοϋν είναι τά πιό σημαντικά. Οί 
άπαντήσεις πρέπει νά συνοδεύονται άπό τόν αύξοντα άριθμό τής 
έρώτησης. Δέν είναι άναγκαίο νά άπαντηθούν όλες οί έρωτήσεις, 
άλλά συστήνουμε νά είναι ol άπαντήσεις όσο γίνεται περισσότερες 
καί άναλυτικότερες. 

Τό όνομα τοϋ έργάτη ή τής έργάτριας, πού θά άπαντήσει, δέν θά 
δημοσιευθεί, έκτός άν δώσει ό Ιδιος τήν έγκρισή του. Μά πρέπει νά 
σημειώνεται, καθώς καί ή διεύθυνση, γιά νά υπάρχει ή δυνατότητα 
νά έπικοινωνήσουμε μαζί του. 

01 άπαντήσεις πρέπει νά σταλούν στόν διευθυντή τής Σοσιαλι-
στικής 'Επιθεώρησης, τόν κ. Λεκλύζ, όδός Ρουαγιάλ 28, στό Σαίν -
Κλούντ, στό Παρίσι. 

Οί άπαντήσεις θά κλασαριστοϋν καί θά προσφέρουν τά στοιχεία 
ειδικών μονογραφιών, πού θά δημοσιευθούν στήν Σοσιαλιστική 
'Επιθεώρηση, καί, άργότερα, σέ ένα ένιαΐο τόμο. Σημειώστε τά όνό-
ματα τών καπιταλιστών πού σας χρησιμοποιούν ή πού διευθύνουν 
τήν 'Εταιρεία. 

1. Ποιό είναι τό έπάγγελμά σας;111 

2. Τό έργαστήρι, στό όποϊο δουλεύετε, άνήκει σέ έναν καπιτα-
λιστή ή σέ μιά έταιρεία μετόχων 

3. Γράψτε τόν άριθμό τών άτόμων πού δουλεύουν. 
4. Γράψτε τήν ήλικία τους καί τό φύλο τους. 
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5. Ποιά είναι ή μικρότερη ήλικία γιά νά δεχτούν τά παιδιά (άγό-
ρια ή κορίτσια) στήν δουλειά; 

6. Ποιός είναι ό άριθμός τών έπιβλεπόντων κα( άλλων ύπαλλή-
λων, πού δέν είναι κανονικοί μισθωτοί; 

7. Υπάρχουν μαθητευόμενοι; Πόσοι; 
β. 'Εκτός άπό τούς έργάτες πού δουλεύουν συνήθως καί κανο-

νικά, ύπάρχουν άλλοι πού έρχονται νά δουλέψουν, άπ' έξω, καί σέ 
μερικές έποχές; 

9. Ή βιομηχανία τοϋ άφεντικοϋ σας δουλεύει άποκλειστικά ή 
κυρίως γιά τήν πελατεία τής περιοχής σας, γιά τήν γενική έσωτερι-
κή άγορά ή γιά έξαγωγή στό έξωτερικό; 

10. Τό έργαστήρι βρίσκεται στήν ύπαιθρο ή στήν πόλη; Γράψτε 
πού; 

11. "Αν τό έργαστήρι σας βρίσκεται στήν ύπαιθρο, ή βιομηχανική 
έργασία σας έπαρκει γιά νά ζήσετε, ή τήν συνδυάζετε μέ άγροτική 
έργασία. 

12. Ή δουλειά σας γίνεται μέ τό χέρι ή μέ τήν βοήθεια τών μηχα-
νών; 

13. Δώστε λεπτομέρειες γιά τόν καταμερισμό τής έργασίας 
στήν βιομηχανία σας. 

14. Χρησιμοποιείται ό άτμός σάν κινητήρια δύναμη; 
15. 'Απαριθμείστε τόν άριθμό τών τοποθεσιών στίς όποιες πραγ-

ματοποιούνται ol διάφορες δραστηριότητες τής βιομηχανίας. Περι-
γράψτε τήν είδικότητα στήν όποία χρησιμοποιείστε. Μιλεϊστε δχι 
μόνο γιά τό τεχνικό μέρος, άλλά άκόμα, γιά τήν σωματική καί νευρι-
κή κίνηση πού αύτή έπιβάλλει καθώς καί γιά τίς γενικές έπιδράσεις 
της πάνω στήν ύγεία τών έργατών. 

16. Περιγράψτε τίς συνθήκες τοϋ έργαστηρίου σας: διαστάσεις 
δωματίων, θέση τοϋ κάθε έργάτη, έξαερισμός, θερμοκρασία, άσθέ-
στωμα τών τοίχων, χώροι άνάπαυσης, γενική καθαριότητα, θόρυβος 
μηχανών, μεταλλικές σκόνες, ϋγρασία κ.λπ. 

17. 'Υπάρχει δημοτική ή κυβερνητική έπίβλεψη τής ύγειονομι-
κής κατάστασης τών έργαστηρίων; 

18. Ύπάρχουν στήν βιομηχανία σας είδικές δηλητηριώδεις άνα-
θυμιάσεις, πού νά προκαλούν είδικές άρρώστιες σέ έργάτες; 

19. Τό έργαστήρι σας είναι πηγμένο στις μηχανές; 
20. Προφυλάσσονται μέ τέτοιο τρόπο, ώστε νά άποφεύγονται τά 

άτυχήματα, ή κινητήρια δύναμη, ol μηχανές μετάδοσης καί τά μηχα-
νήματα; 

21. Απαριθμείστε τά άτυχήματα πού συνέβησαν στήν διάρκεια 
τής προσωπικής σας πείρας. 

22. Ά ν δουλεύετε σέ όρυχεϊο, άπαριθμεϊστε τά προφυλακτικά 
μέτρα πού έχουν παρθεί άπό τόν έργοδότη σας γιά νά έξασφαλιστεϊ 
ό έξαερισμός καί νά έμποδιστοϋν ol έκρήξεις καί άλλα έπικίνδυνα 
άτυχήματα. 
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23. "Αν δουλεύετε σέ βιομηχανία χημικών προϊόντων, σέ έργο-
στάσιο, σέ μανουφακτούρα μεταλλικών άντικειμένων ή όποιαδήπο-
τε άλλη βιομηχανία πού νά παρουσιάζει είδικούς κινδύνους, άπα-
ριθμεϊστε τά προφυλακτικά μέτρα πού πάρθηκαν άπό τόν έργοδότη 
σας. 

24. Ποιά είναι τά φωτεινά μέσα στό έργαστήρι σας (γκάζι, πετρέ-
λαιο κ.λπ.); 

25. Σέ περίπτωση πυρκαγιάς, έπαρκοϋν τά μέσα φυγής; 
26. Σέ περίπτωση άτυχήματος, ό έργοδότης σας είναι νομικά 

ύποχρεωμένος νά άποζημιώσει τόν έργάτη ή τήν οίκογένεια του; 
27. "Αν όχι, άποζημίωσε ποτέ έκείνους πού τούς συνέβη κακό 

τήν ώρα πού δούλευαν γιά νά πλουταίνει; 
28. 'Υπάρχει Ιατρική ύπηρεσία στό έργαστήρι σας; 
29. "Αν δουλεύετε στό σπίτι σας. περιγράψτε τήν κατάσταση τού 

δωματίου έργασίας. Χρησιμοποιείτε μόνο έργαλεϊα ή μικρές μηχα-
νές; Σάς βοηθούν τά παιδιά σας ή άλλα πρόσωπα (ένήλικες ή παιδιά 
άρσενικοϋ ή θηλυκού φύλου); Δουλεύετε γιά ξεχωριστούς πελάτες 
ή γιά έναν έργολάθο; "Ερχεστε σέ άμεση έπαφή μαζί του ή μεσολα-
βεί τρίτο πρόσωπο; 

II 

30. 'Απαριθμείστε τίς καθημερινές ώρες έργασίας καί τίς ήμέρες 
έργασίας στήν διάρκεια τής έβδομάδας. 

31. 'Απαριθμείστε τίς άργίες δλου τού χρόνου. 
32. Ποιές είναι ol διακοπές τής έργάσιμης ήμέρας; 
33. Γευματίζετε σέ προκαθορισμένα διαλείμματα ή άκανόνιστα; 

Γευματίζετε έξω άπό τό έργαστήρι; 
34. Δουλεύουν στήν διάρκεια τοϋ γεύματος; 
35. "Αν χρησιμοποιείται ό άτμός, πότε τόν δίνουν καί πότε τόν 

σταματούν; 
36. Δουλεύουν τήν νύχτα; 
37. Απαριθμείστε τίς ώρες έργασίας τών παιδιών καί τών νέων 

κάτω άπό 16 χρονών. 
38. Ύπάρχουν βάρδιες παιδιών καί έφήθων πού άλλάζουν, Αντι-

καθιστώντας ή μιά τήν άλλη, στήν διάρκεια τής έργάσιμης ήμέρας; 
39. ΟΙ νόμοι γιά τήν έργασία τών παιδιών έχουν μπεϊ σέ έφαρμο-

γή άπό τήν κυβέρνηση ή τήν δημοτική άρχή; 01 έργοδότες τούς 
έφαρμόζουν; 

40. Υπάρχουν σχολεία γιά τά παιδιά καί τούς έφηβους πού χρη-
σιμοποιούνται στό έπάγγελμά σας; "Αν ύπάρχουν, ποιές είναι οί 
ώρες τών μαθημάτων; Ποιός διευθύνει; Τί διδάσκουν στά παιδιά; 

41. Πότε ή έργασία είναι νυχτερινή καί πότε ήμερήσια; Ποιό σύ-
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στημα βάρδιας έφαρμόζεται; Ή άλλαγή γίνεται έτσι ώστε μιά όμάδα 
έργατών νά άντικαθιστά κάθε φορά μιάν άλλη; 

42. Ποιά είναι ή μέση έπέκταση τών ώρών έργασίας στίς περιό-
δους μεγάλης βιομηχανικής δραστηριότητας; 

43. 01 μηχανές καθαρίζονται άπό έργάτες πληρωμένους είδικά 
γι' αύτή τήν δουλειά ή καθαρίζονται, χωρίς λεφτά, άπό τούς έργά-
τες πού δουλεύουν στίς μηχανές στήν διάρκεια τής έργάσιμης ήμέ-
ρας τους; 

44. Ποιοί είναι οί κανονισμοί καί οί ποινές γιά τίς καθυστερή-
σεις; Πότε άρχίζει ή έργάσιμη ήμέρα, καί πάτε ξαναρχίζει, ύστερα 
άπό τό γεύμα; 

45. Πόση ώρα κάνετε νά πάτε στό έργαστήρι καί νά γυρίσετε 
σπίτι σας; 

I l l 

46. Τί συμφωνητικά κάνετε μέ τόν έργοδότη σας; "Εχετε προσ-
ληφθεί μέ τή μέρα, μέ τήν έθδομάδα, μέ τόν μήνα κ.λπ.; 

47. Ποιές είναι οί άναγκαϊες προϋποθέσεις γιά νά πάρετε άδεια; 
48. Στήν περίπτωση πού διαλύεται τό συμφωνητικό, ποιά ποινή 

προβλέπεται άν είναι ύπεύθυνος ό έργοδότης; 
49. Ποιά είναι ή προβλεπομένη ποινή, άν ύπεύθυνος είναι ό έρ-

γάτης; 
50. "Αν ύπάρχουν μαθητευόμενοι, ποιοί είναι οί όροι τοϋ συμφω-

νητικού τους; 
51. Ή έργασία σας είναι κανονική ή άκανόνιστη; 
52. Στό έπάγγελμά σας δουλεύουν μόνο μερικές έποχές, ή ή 

έργασία, σέ κανονικό χρόνο, μοιράζεται περισσότερο ή λιγότερο 
Ισα σέ δλη τήν χρονιά; "Αν δουλεύετε μόνο μερικές έποχές, πώς 
ζείτε στά μεσοδιαστήματα; 

53. Πληρώνεστε μέ τήν ώρα ή μέ τό κομμάτι; 
54. Άν πληρώνεστε μέ τήν ώρα σάν δίνουν μεροκάματο ή ώρο-

μίσθιο; 
55. Ύπάρχουν έξτρα μισθοί γιά έξτρα έργασία; Ποιοι; 
56. Ά ν σάς πληρώνουν μέ τό κομμάτι, πώς καθορίζεται ό μισθός; 

Ά ν δουλεύετε σέ βιομηχανίες δπου ή δουλειά μετριέται άπό τήν 
ποσότητα ή τό βάρος, δπως συμβαίνει, γιά παράδειγμα, στά όρυ-
χεια, ό έργοδότης σας ή οί έκπρόσωποί του καταφεύγουν σέ άπά-
τες, γιά νά σάς άποσπάσουν ένα τμήμα άπό τά κέρδη σας; 

57. Ά ν πληρώνεστε μέ τό κομμάτι, κάνουν τήν ποιότητα τοϋ 
άντικειμένου πρόφαση γιά δόλιες μειώσεις τών μισθών σας; 

58. Ανεξάρτητα άπό τό άν είναι μέ τό κομμάτι ή μέ τήν ώρα, πότε 
πληρώνεστε; Μ' άλλα λόγια, πόσο μεγάλη είναι, χρονικά, ή πίστωση 
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πού κάνετε στό άφεντικό σας. πρ(ν νά εισπράξετε τήν τιμή τής έρ-
γασίας πού κάνετε; 

59. Παρατηρήσατε πώς ή καθυστέρηση στήν πληρωμή τών μισ-
θών σας, σάς άναγκάζει νά προστρέξετε στό ένεχυροδανειστήριο, 
όπου πληρώνετε έναν ύψηλό τόκο καί όπου σάς στερούν είδη, πού 
έχετε άνάγκη, πώς σάς άναγκάζει νά χρεωθείτε στούς καταστημα-
τάρχες. τών όποΐων γίνεστε λεία, γιατί τούς είστε χρεωμένοι; Γνω-
ρίζετε περιπτώσεις πού έργάτες έχασαν τούς μισθούς τους έξ αί-
τιας τής πτώχευσης ή τής χρεωκοπίας τών άφεντικών τους; 

60. 01 μισθοί πληρώνονται άμεσα άπό τό άφεντικό ή άπό τούς 
μεσολαβητές του (παζαρευτές κ.λπ.); 

61. "Αν ol μισθοί πληρώνονται άπό παζαρευτές ή άλλους μεσολα-
βητές, ποιοί είναι οί όροι τοϋ συμφωνητικού σας; 

62. Ποιό είναι τό ϋψος τοϋ μισθού σας σέ χρήμα, τήν μέρα κα( 
τήν έβδομάδα; 

63. Ποιοί είναι οί μισθοτοί τών γυναικών καί τών παιδιών, πού 
συνεργάζονται μαζί σας στό Ιδιο έργαστήρι; 

64. Ποιό ήταν τό ϋψηλότερο μεροκάματο στό έργαστήρι σας, 
στήν διάρκεια τοϋ τελευταίου μήνα; 

65. Ποιός ήταν ό μεγαλύτερος μισθός μέ τό κομμάτι τόν τελευ-
ταίο μήνα; 

66. Ποιός ήταν ό μισθός σας τόν Ιδιο καιρό, καί, άν έχετε οικογέ-
νεια, ποιοί είναι ol μισθοί τής γυναίκας σας καί τών παιδιών σας; 

67. 01 μισθοί πληρώνονται έξ όλοκλήρου σέ χρήμα ή καί άλλιώς; 
68. "Αν τήν κατοικία σας, σάς τήν νοικιάζει ό έργοδότης σας, 

ποιές είναι ol συνθήκες της κα( ol καταστάσεις της; Μειώνει τό νοίκι 
άπό τόν μισθό σας; 

69. Πόσο κοστίζουν ιά άναγκαΐα πράγματα, όπως: 
α) Νοίκι τής κατοικίας σας. Ποιές είναι ol συνθήκες τοϋ ένοικια-

σμοϋ; Πόσα δωμάτια συνθέτουν τό σπίτι; Πόσα άτομα κατοικούν σ' 
αύτό; 'Επισκευές, άσφάλειες. Αγορά κα( συντήρηση τοϋ έξοπλι-
σμοΰ, θέρμανση, φωτισμός, νερό κ.λπ. 

0) Τροφή: ψωμί, κρέας, χορταρικά, πατάτες κ.λπ., γαλακτομικά, 
αύγά, ψάρια, βούτυρο, λάδι, ζάχαρη χοιρινό λίπος, άλάτι, καφές, 
μπαχαρικά, μπύρα, κρασί, καπνός κ.λπ. 

γ) Ρουχισμός γιά τούς γονείς καί τά παιδιά, πλύσιμο, φροντίδες 
καθαριότητας, μπανιέρα, σαπούνι κλπ. 

δ) Διάφορα έξοδα: Δάνεια κα( καταθέσεις στό ένεχυροδανει-
στήριο. "Εξοδα σχολείου κα( μαθήτευσης. 'Αγορά έφημερίδων, βι-
βλίων κ.λπ. Γραμματόσημα. Συνεισφορά σέ συλλόγους άλληλοθοή-
θειας, γιά άπεργίες, συνασπισμούς, γιά συλλόγους άντίστασης κ.λπ. 

ε) Έξοδα έΐδικά, άν ύπάρχουν, γιά τήν άσκηση τού έπαγγέλμα-
τός σας; 

ζ) Φόροι. 
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70. Προσπαθεΐστε νά σχηματίσετε τόν προϋπολογισμό τών 
εβδομαδιαίων καί έτησίων έσόδων σας καθώς καί έκείνων της οίκο-
γένειάς σας, καί τών έθδομαδιαίων καί έτησίων έξόδων σας. 

71. Παρατηρήσατε, στήν διάρκεια τής προσωπικής σας πείρας, 
μεγαλύτερη άνοδο στά άναγκαία γιά τήν ζωή πράγματα, δπως ή 
κατοικία, ή τροφή κ.λπ. άπ' δτι στόν μισθό; 

72. 'Απαριθμείστε τίς μεταβολές τών μισθών πού έχετε παρατη-
ρήσει. 

73. 'Αναφέρατε τίς μειώσεις τών μισθών σέ καιρούς βιομηχανι-
κής στασιμότητας καί κρίσης. 

74. 'Αναφέρατε τίς αύξήσεις τών μισθών στίς ύποτιθέμενες περι-
όδους εύημερίας. 

75. 'Αναφέρατε τίς διακοπές τής έργασίας έξ αίτίας άλλογών 
στήν μόδα καί είδικών ή γενικών κρίσεων. Περιγράψτε τίς δικές σας, 
άθέλητες, άνεργίες. 

76. Συγκρίνατε τήν τιμή τών άντικειμένων πού παράγετε ή τών 
ύπηρεσιών πού προσφέρετε μέ τήν τιμή τής έργασίας σας. 

77. 'Αναφέρατε τίς περιπτώσεις, πού έσείς γνωρίζετε, έκτόπισης 
έργατών έξ αΙτίας τής είσαγωγής μηχανών ή άλλων τελειοποιή-
σεων. 

78. Μέ τήν άνάπτυξη τών μηχανών καί τήν παραγωγικότητα τής 
έργασίας, αύξήθηκαν ή μειώθηκαν ή ένταση καί ή διάρκεια τής έρ-
γασίας; 

79. Γνωρίζετε κάποια άνοδο τών μισθών σάν συνέπεια τής παρα-
γωγικής προόδου; 

80. Γνωρίζετε κανονικούς έργάτες πού -μπόρεσαν νά σταματή-
σουν τήν δουλειά στά 50 χρόνια τους, καί νά ζήσουν άπό τά χρήματα 
πού κέρδισαν σάν μισθωτοί έργάτες; 

81. Ποιός είναι, στό έπάγγελμά σας, ό άριθμός τών χρόνων πού 
μπορεί ένας έργάτης μέσης ύγείας νά συνεχίσει νά δουλεύει; 

IV 

82. 'Υπάρχουν σύλλογοι άντίστασης (συνδικάτα) στό έπάγγελμά 
σας, καί πώς κατευθύνονται; Στείλτε μας τό καταστατικό τους καί 
τούς κανονισμούς τους. 

83. Πόσες άπεργίες έγιναν στό έπάγγελμά σας στήν διάρκεια 
τής δικής σας πείρας; 

84. Πόσο καιρό διήρκεσαν οί άπεργίες αύτές; 
85. Ήταν γενικές ή μερικές; 
86. Είχαν γιά σκοπό τους τήν αύξηση τών μισθών, ή έγιναν γιά 
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άντίσταση σέ μείωση τών μισθών, ή άναφέρονταν στήν διάρκεια της 
έργάσιμης ήμέρας ή προκλήθηκαν άπό άλλα κίνητρα; 

87. Ποιά ήταν τά άποτελέσματά τους; 
88. Μιλεΐστε γιά τήν δράση τών πραγματογνωμόνων. 
89. Τό έπάγγελμά σας ύποστήριξε άπεργίες έργατών πού άνή-

κουν σέ άλλα σωματεία έπαγγελμάτων; 
90. Μιλεΐστε γιά κανονισμούς καί ποινές, όρισμένες άπό τόν έρ-

γοδότη σας, γιά τήν διακυβέρνηση τών μισθωτών του. 
91. 'Υπήρξε συνασπισμός έργοδοτών γιά τήν έπιβολή μειώσεων 

στούς μισθούς ή αύξήσεις τοϋ χρόνου έργασίας, γιά τήν διακοπή ή 
τό έμπόδισμα άπεργιών καί, γενικά, γιά τήν έπιβολή τών θελήσεών 
τους; 

92. Γνωρίζετε περιπτώσεις, πού ή κυβέρνηση χρησιμοποίησε 
δημόσιες δυνάμεις, στήν ύπηρεσία τών άφεντικών, ένάντια στούς 
υπαλλήλους τους; 

93. Γνωρίζετε περιπτώσεις πού ή κυβέρνηση έπενέβη γιά νά 
προφυλάξει τούς έργάτες άπό τά χαράτσια τών άφεντικών καί τούς 
παράνομους συνασπισμούς τους; 

94. 'Εφαρμόζει ή κυβέρνηση, άπέναντι στούς έργοδότες, τούς 
νόμους πού ύπάρχουν γιά τήν έργασία; Κάνουν οί έπιθεωρητές της 
τό καθήκον τους; 

95. 'Υπάρχουν στό έργαστήρι σας ή στό έπάγγελμά σας σύλλογοι 
άλληλοβοήθειας γιά τήν περίπτωση άτυχήματος, άρρώστιας, θανά-
του, πρόσκαιρης άνικανότητας γιά έργασία^ γήρατος κ.λπ.; Στείλτε 
μας τό καταστατικό τους καί τόν κανονισμό τους. 

96. Ή συμμετοχή σέ αύτούς τούς συλλόγους είναι προαιρετική ή 
ύποχρεωτική; Τά χρήματα βρίσκονται άποκλειστικά κάτω άπό τόν 
έλεγχο τών έργατών; 

97. "Αν ol συνεισφορές είναι ύποχρεωτικές καί κάτω άπό τόν 
έλεγχο τών άφεντικών, τά άφεντικά κάνουν τίς κρατήσεις αύτές 
άπό τούς μισθούς; Πληρώνουν τόκους γι' αύτές τίς κρατήσεις; 'Επι-
στρέφονται στόν έργάτη, δταν άπολυθει ή σταματήσει τήν δολειά; 
Γνωρίζετε περιπτώσεις όπου έργάτες συγκρότησαν συνταξιοδοτικά 
ταμεία, κάτω άπό τόν έλεγχο τών άφεντικών, μά τών όποίων τό κε-
φάλαιο είχε προκύψει άπό κρατήσεις στούς μισθούς τών έργατών; 

98. Ύπάρχουν συνεργατικοί συνεταιρισμοί στό έπάγγελμά σας; 
Χρησιμοποιούν ξένους έργάτες, μέ τόν Ιδιο τρόπο πού τό κάνουν οί 
καπιταλιστές; Στείλτε μας τό καταστατικό τους καί τόν κανονισμό 
τους. 

99. Ύπάρχουν στό έπάγγελμά σας έργαστήρια όπου ή άμοιβή 
τών έργατών πληρώνεται έν μέρει σάν συμμετοχή στά κέρδη; 
Συγκρίνατε τά ποσά πού εισπράττονται άπό άλλους έργάτες, όπου 
δέν ύπάρχει ή λεγόμενη συμμετοχή στά κέρδη. 'Απαριθμείστε τίς 
ύποχρεώσεις τών έργατών πού ζοϋν κάτω άπ' αύτή τήν συνθήκη. 
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Μπορούν νά κάνουν άπεργίες κ.λπ. ή τούς έπιτρέπεται μόνο νά 
είναι ταπεινοί ύπηρέτες τών άφεντικών τους; 

100. Ποιές είναι οί γενικές, φυσικές, πνευματικές, ήθικές συνθή-
κες τών έργατών καί τών έργατριών πού δουλεύουν στό έπάγγελμά 
σας; 

101. Γενικές παρατηρήσεις. 
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Σημειώσεις 

1. Μάρξ, Τό Κεφάλαιο, 1, τρίτο μέρος, κεφάλαιο 10, 6. 
Αναγκαστήκαμε νά άναφερθοϋμε έκτενώς στό Κεφάλαιο, γιατί 6 

Μάρξ άναπτύσσει σ' αύτό θεμελιώδη σημεία γιά τόν συνδικαλισμό. 
Μιά κα( ή έκδοση αύτή θέλει νά είναι εύκολοπλησίαστη, μεταφέραμε 
μόνο δ,τι ήταν αυστηρά άπαραΐτητο γιά τήν έκθεση τών μηχανισμών 
τής έκμετάλλευσης καί τής καταπίεσης στή βιομηχανία, τών άμεσων 
έργατικών διεκδικήσεων καί τής δμεσης πολιτικής τους προέκτασης, 
πού προκύπτει άναγκαστικά. 

Ό Μάρξ έδωσε τό λόγο στούς ίδιους τούς "Αγγλους έργάτες καί 
στήν Ιστορία τής μεγαλειώδους καί παραδειγματικής, γιά τό προλε-
ταριάτο δλου τοϋ κόσμου, ταξικής τους πάλης, στή φάση τής βιομη-
χανοποίησης. Δέν είχε τίποτα νά προσθέσει. Τά γεγονότα μιλούσαν 
άπό μόνα τους. 

Οί σελίδες πού διαλέξαμε άπό τό Κεφάλαιο (βιβλίο πρώτο) άπο-
συνθέτουν όλους τούς μηχανισμούς τής προόδου τής οΙκονομίας, σέ 
σχέση μέ τίς έργατικές διεκδικήσεις πού φανερώνονται μαζί μέ τή 
βιομηχανική κατάσταση καί, σέ άντίδραση σ' αυτήν, μεταμορφώνουν 
τις μεθόδους καί τις τεχνικές παραγωγές μέ μιά δράση πάνω στόν 
καπιταλισμό, άφ' ένός, καί πάνω στό καπιταλιστικό κράτος, άφ' έτέ-
ρου. Έκεϊνο πού είναι δυσκολότερο νά κατανοηθεί καί δίνει τόπο 
στις χειρότερες συγχύσεις, είναι πώς κάθε πρόοδος πού έπιβάλλεται 
άπό τόν έργατικό άγώνα, γυρίζει άμέσως πάλι ένάντια στούς έργαζό-
μενους άπό μιά καπιταλιστική άντίδραση, πού έπιδεινώνει έκ νέου 
τις συνθήκες δουλειάς καί ώθεϊ τούς έργάτες σέ άκόμα ριζοσπαστι-
κότερες διεκδικήσεις. Μόνο στις κλασικές σελίδες τοϋ Κεφαλαίου 
βρίσκουμε μιά έκθεση τών έργατικών διεκδικήσεων τόσο συνδεμένη 
μέ τΙς οικονομικές συνθήκες, πού άδιάκοπα άνατρέπονται άπό τόν 
καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. 'Απ' δπου προκύπτει καί ή άναντι-
κατάστατη άξία τους στόν φωτισμό τοϋ συνδικαλιστικού άγώνα. 

2. Ένα γεγονός, πού χαρακτηρίζει, χωρίς νά γίνεται καλύτερα, τήν κυ-
βέρνηση τοϋ Λουδοβίκου - Φίλιππου, τοϋ άστοϋ βασιλιά, είναι πώς ό 
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μόνος έργοτικός νόμος πού ψηφίστηκε στή διάρκεια τής βασιλείας 
του, ό νόμος τής 22 Μαρτίου 1841, δέν Ισχυσε ποτέ. Κι αύτός ό νόμος 
άναφέρεται μόνο σέ παιδιά. Καθορίζει θ ώρες γιά παιδιά 8 ώς 12 χρό-
νων, 12 ώρες γιά παιδιά 12 ώς 16 χρόνων κ.λπ., μέ πολλές έξαιρέσεις, 
πού έπιτρέπουν τή νυκτερινή έργασία άκόμα καί γιά παιδιά 8 χρόνων. 
Στή χώρα δπου ή άστυνομία έπιτηρεϊ άκόμα και τά ποντίκια, άφέθηκε 
ή έπίθλεψη καί ή έπιβολή τού νόμου, στήν καλή θέληση τών «φίλων 
τοϋ έμπορίου». Μόνον άπό τό 1853 καί δώθε ύπάρχει σέ ένα μοναδι-
κό νομό, στό νομό τοϋ Βορρά, ένας έμμισθος κυβερνητικός έπόπτης. 
"Οχι λιγότερο χαρακτηριστικό γιά τήν έξέλιξη τής γαλλικής κοινωνίας 
γενικά είναι τό γεγονός δτι ώς τήν έπανάσταση τοϋ 1848 ό νόμος τοϋ 
Λουδοβίκου - Φίλιππου στάθηκε ό μόνος νόμος αύτού τοϋ είδους, μ' 
δλο πού ή γαλλική φάμπρικα νόμων περιβάλλει τά πάντα μέ τό δίχτυ 
της. (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 

3. «Reports of Insp. of Fact, for 30th April 1860», σελ. 50 (σημείωση τοϋ 
Μάρξ). 

4. Γιά μιά άκόμα φορά, ό Μάρξ σημειώνει πώς τό κεφάλαιο είναι άνίκανο 
νά ύποκύψει καθαρά καί άπλά στήν πίεση τών έργατών: άν κατάφερε 
νά εΙσάγει γυναίκες καί παιδιά στό παραγωγικό προτσές, αύξάνει στό 
μέγιστο τίς ώρες έργασίας δλων τών μισθωτών τους σκλάβων. Προσ-
κρούοντας τό μέγιστο αύτό σέ μιά άντίσταση ή στό Αξεπέραστο έμ-
πόδιο τής φυσιολογίας, τό κεφάλαιο προεκτείνει τή διάρκεια τής έρ-
γασίας πέρα άπό τή μέρα, ώς καί μέχρι τή νύχτα, έφευρίσκοντας τό 
σύστημα τής βάρδιας. Τό κεφάλαιο φανερώνει έτσι πώς ή ύπερθολή 
είναι ό κύριος νόμος του. Πραγματικά, δέν μπορεί νά διατηρηθεί καί 
νά συντηρηθεί μονάχα, άλλά πρέπει διαρκώς νά έπεκτείνεται καί νά 
αύξάνει, έπί ποινή θανάτου. Γιά τόν Μάρξ, τό κεφάλαιο δέν μπορεί νά 
άναπαραχθεϊ μονάχα, δηλαδή στήν Ιδια κλίμακα ή στήν ίδια ποσότητα 
μέ τά προϊόντα. Πράγματι, κεφάλαιο σημαίνει παραγωγή ύπεραξίας. 
πιό μεγάλης άξίας. Στό κοινωνικό έπίπεδο σημαίνει πώς ό καπιταλι-
σμός δέν μπορεί νά άνεχτεί ούτε φασαρίες, ούτε άντίσταση. Ή πάλη 
τών τάξεων δέν μπορεί, λοιπόν, νά σταματήσει σέ ένα συμβιβασμό. 
"Ύστερα άπό κάθε κατάκτηση τής έργατικής τάξης, τό κεφάλαιο ξα-
ναρχίζει τήν έπίθεση, είτε γιά νά τήν άμφισβητήσει, είτε γιά νά Αντι-
σταθμίσει τή ζημιά πού παθαίνει μέ ένα νέο προνόμιο. 

"Αν τό κεφάλαιο προσκρούει σ' έναν περιορισμό τής έκμετάλλευ-
σης στούς ώριμους έργάτες, πού είναι όργανωμένοι σέ παραδοσιακά 
έργατικά συνδικάτα, τούς άντιπαραθέτει μηχανές πού χρησιμο-
ποιούν μαζικά τίς γυναίκες καί τά παιδιά. "Αν ή νομοθεσία γιά τά έρ-
γοστάσια περιορίζει τή διάρκεια τής έργασίας τών παιδιών τό κεφά-
λαιο έπεκτείνει στό μέγιστο τήν έργάσιμη μέρα τών έφήβων καί τών 
γυναικών. Ό Μάρξ δέν θά πάψει, λοιπόν, νά έπαναλαμβάνει πώς οί 
έργαζόμενοι δέν πρέπει νά άντιδροϋν μέ μιά περιορισμένη δράση, 
κατά κατηγορία, άλλά συνολικά. Αν θέλουν νά άποφύγουν ol κατα-
κτήσεις τών μέν νά άντισταθμίζονται άμέσως άπό τήν έπιδείνωση τής 
κατάστασης σέ άλλες κατηγορίες έργαζομένων. 

5. «Reports etc. for 30th Sept. 1844» σελ. 15 (σημ. Μάρξ). 
6. Ό νόμος έπιτρέπει νά χρησιμοποιούνται παιδιΑ γιά 10 ώρες, δταν δέν 

έργάζονται κάθε μέρα, άλλά μέρα παρά μέρα. Γενικά, ό δρος αύτός 
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δέν έφαρμόστηκε. (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 
7. Τό πνεύμα σοφιστείας, άμφισθήτησης καί άπάτης τών καπιταλιστών 

δέν υποχωρεί ποτέ, μά δέν μπορούν νά έμποδιστοϋν νά πάρουν πίσω 
μέ τό ένα χέρι, αύτό πού άναγκάστηκαν νά δώσουν μέ τό άλλο. Αύτό, 
άκριθώς, έπιθάλλει τήν έπέκταση κα( τήν ένίσχυση, δίχως διακοπή, 
καΙ στίς μικρότερες άκόμα λεπτομέρειες, τής νομοθεσίας γιά τήν 
έργασία στούς τόπους παραγωγής. "Οπως ύποδεικνύει ό Μάρξ, αύτοί 
οί δλο καί λεπτομερέστεροι νόμοι δέν πρέπει νά διατυπώνονται σάν 
έξαιρέσεις, άλλά σάν γενικά μέτρα, πού θά ισχύουν γιά δλους τούς 
έργάτες, μιά καί τό κεφάλαιο έχει πάντοτε συμφέρον γιά τις ειδικές 
περιπτώσεις. 

β. «'Επειδή ή έλάττωση τού χρόνου έργασίας τους θά 'χε σάν συνέπεια 
τήν πρόσληψη ένός μεγάλου άριθμού (παιδιών), σκέφτηκαν δτι ή 
πρόσθετη είσροή παιδιών άπό 8 ώς 9 χρόνων θά κάλυπτε τήν αύξημέ-
νη ζήτηση». («Reports etc. for 30th Sept. 1844, σελ. 13) (σημείωση τοϋ 
Μάρξ). 

9. Μέσα στόν καπιταλιστικό μηχανισμό, τά πάντα συμβάλλουν γιά νά 
κρυφτεί άπό τά μάτια τών έργατών τί άπέσπασε ή πάλη τους, σάν 
παραχώρηση άπό τούς καπιταλιστές. "Αν, γιά παράδειγμα, σέ μιά 
στιγμιαία περίοδο ύπο-παραγωγής, τό κεφάλαιο συγκατατίθεται γιά 
μιά έλάττωση τοϋ χρόνου έργασίας, πρέπει νά άπαιτηθεϊ μιά νόμιμη 
έλάττωση, δηλαδή γενική καί διαρκείας, τοϋ χρόνου έργασίας, καί νά 
μήν άρκεστεϊ κανείς στήν τύχη τής συγκυρίας. 

Τό κεφάλαιο προσπαθεί νά περάσει στά μάτια τών έργατών κάθε 
μεταρρύθμιση σάν αύθόρμητη καί φυσιολογική κίνηση τοϋ καπιταλι-
στικού μηχανισμού, δηλαδή σάν δώρο τής Αύτού Μεγαλειότητος τοϋ 
Κεφαλαίου στό δνομα τής έπιχείρησης, ή τοϋ Κοινοβουλίου ή τής 
Κυβέρνησης, πού παραχωρεί άνοιχτόχερα τίς εύεργεσίες της στόν 
έργαζόμενο λαό. θά έπιμένει στό γεγονός πώς πρόκειται γιά μιά κί-
νηση καλής θέλησης καί σωστά έκφρασμένης φρονιμάδας (σοφίας), ή 
τό άποτέλεσμα μιά συζήτηση μεταξύ λογικών άνθρώπων, μά θά άρνη-
θεί δτι πρόκειται γιά τόν έξαναγκασμό της άπό τή δύναμη τών έργα-
τών. Πρέπει, πραγματικά, ή συνταγή τών κοινωνικών μεταρρυθμί-
σεων νά παραμείνει κρυφή... άκόμα καί γι' αύτούς πού τήν άνακάλυ-
ψαν καί τή χρησιμοποιούν. Ή συνείδηση καί ή έπιτηδειότητα τού χει-
ρισμού τών οικονομικών καί κοινωνικών συνθηκών είναι, πράγματι, 
ένεργοί παράγοντες τής ύλικής μεταμόρφωσης τής παραγωγής καί 
τής κοινωνίας. 

10. Reports..., 31 Οκτωβρίου 1848. σελ. 16 (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 
11. Reports..., Οκτώβριος 1848, σελ. 133. 134 (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 
12. Στό ίδιο. 
13. Βλέπε "Ενγκελς, Ό άγγλικός νόμος γιά τήν έργάσιμη μέρα τών δέκα 

ώρών (μεταφρασμένος έδώ στή σελ . i i f ) . Τό Ιδιο. έπίσης, «ύψηλό-
δικαστήριο είχε άνακαλύψει τόν καιρό τοϋ άμερικανικοϋ έμφυλίου 
πολέμου μιά διφορούμενη φράση, πού άντέστρεφε στό διαμετρικά 
άντίθετό του τό νόμο πού άπαγορεύει τήν έξοδο πειρατικών πλοίων» 
(Σημείωση τοϋ Μάρξ). 

Ό Μάρξ άσχολείται μ' αύτό τό θέμα στό άρθρο του « Ή κυβέρνηση 
τής Ουάσινγκτον καί ol δυτικές δυνάμεις», Die Presse, 25 Δεκεμβρίου 
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1861. (βλ. Μάρξ - "Ενγκελς, Ό έμφύλιος πόλεμος στίς Ηνωμένες Πο-
λιτείες·. Παρίσι 1970, έκδ. 10/18. σελ. 174-178. 

14. Reports..., 30 Απριλίου 1850 (Σημείωση του Μάρξ). 
16. «Ό σημερινός νόμος (τοϋ 1850) ήταν Ενας συμβιβασμός, σύμφωνα 

τόν όποιο ol έργάτες παραιτούνταν άπό τά εύεργετήματα τοϋ νόμου 
γιά τή δεκάωρη έργασία, παίρνοντας σέ άντάλλαγμα τό ταυτόχρονο 
άρχίνημα καί σταμάτημα τής δουλειάς γιά τούς έργάτες, πού ό χρό-
νος έργασίας τους είναι περιορισμένος» («Reports... etc. 30 'Απριλίου 
1852», σελ. 14). (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 

17. Ό Ε. Πόττερ μέ ένα γράμμα του στούς «Τάιμς» τής 24 Μαρτίου 1863. 
ΟΙ «Τάιμς» τού υπενθυμίζουν τήν έξέγερση τών έργοστασιαρχών έν-
άντια στό νόμο γιά τό δεκάωρο. 

18. Ή έλάττωση τής έργάσιμης μέρας έχει γιά Αποτέλεσμα τή συντριβή, 
γιά τούς έργάτες, τών συνόρων πού χωρίζουν κάθε κατηγορία Επαγ-
γέλματος άπό τ(ς άλλες, δηλαδή έχει γιά άποτέλεσμά τήν οίκονομική 
καί κοινωνική ένωση τοϋ προλεταριάτου, τοποθετώντας τούς έργά-
τες σέ μιά Ιδια θέση άπέναντι στήν όμοιομορφοποίηση καί στή γενί-
κευση τών συνθηκών έργασίας. 

19. Μάρξ, Τό κεφάλαιο, I. 4ο μέρος, κεφ. 15ο, 2. 
20. Τό κεφάλαιο χρησιμοποιεί δύο μεθόδους γιά τήν αύξηση τών ώρών 

έργασίας: 1. στήν άτομική κλίμακα, έπεκτείνει τήν έργάσιμη μέρα 
τών έργατών, γιά παράδειγμα, άπό 12 σέ 14 ή 15 ώρες τήν ήμέρα. 
2. στήν κοινωνική κλίμακα, έκμεταλλευόμενο νέα χέρια, είτε άπό τό 
έρείπιο τών Ανεξάρτητων έργατών τής βιοτεχνίας καί τής γεωργίας, 
είτε μέ τήν έργασία τών γυναικών καί τών παιδιών. Πρόκειται γιά τήν 
αύξανόμενη προλεταριοποίηση τών μαζών, πού πραγματοποιείται 
στήν κλίμακα όλόκληρης τής κοινωνίας. Αύτές οί δύο μέθοδοι άντι-
στοιχοϋν σέ έκεϊνο πού ό Μάρξ Ανομάζει παραγωγή τής άπόλυτης 
ύπεραξίας, πού χαρακτηρίζει τήν πρώτη φάση τοϋ καπιταλισμού σέ 
μιά χώρα: «'Ονομάζω άπόλυτη υπεραξία, τήν υπεραξία πού παράγεται 
άπό τήν άπλή έπέκταση τής έργάσιμης ήμέρας, κα( σχετική υπεραξία 
τήν ύπέραξία πού προέρχεται, άντιθέτως, άπό τή μείωση τοϋ άπαραί-
τητου χρόνου έργασίας καί τήν άντίστοιχη μεταβολή τοϋ σχετικού 
μεγέθους τών δύο τμημάτων, άπό τά όποια συντίθεται ή ήμέρα» (Στό 
Ιδιο, κεφ. 12). 

21. Reports..., Οκτώβριος 1Θ65. (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 
22. Reports..., 1844, σελ. 20, 21. (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 
23. Στό Ιδιο. σελ. 19. Επειδή ή πληρωμή μέ τό κομμάτι έμενε ή Ιδια, τό 

μέγεθος τοϋ έβδομαδιαίου μισθού έξαρτιόταν άπό τήν ποσότητα τοϋ 
προϊόντος. 

24. Τό ζήτημα τής ύγιεινής, τής καθαριότητας τών τόπων έργασίας καί 
τών μεθόδων έργασίας, τής ύγείας τών έργατών γενικά, βρίσκεται 
έτσι συνδεμένο μέ τό ζήτημα τής συντόμευσης τής έργάσιμης μέ-
ρας, γιατί προκαλεί, σάν άντίδραση, στούς καπιταλιστές, μιά αύξηση 
τοϋ ρυθμού τής έργασίας. 

25. Reports..., 1845, σελ. 10. (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 
26. Reports..., Οκτώβριος 1856. σελ. 11. (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 
27. Reports..., Οκτώβριος 1861, σελ. 25. 26 (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 
28. Στούς έργοστασιακούς έργάτες τοϋ Λάνκασαϊρ άρχισε ήδη (1867) ή 
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ζύμωση γιά τό όχτάωρο. (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 
29. Στό Λάνκασαΐρ, ό άριθμός τών έργοστασίων αυξήθηκε, άπό τό 1839 

ώς τό 1850, κατά 4% μονάχα. Άπό τό 1850 ώς τό 1856, κατά 19%. Άπό 
τό 1856 ώς τό 1862, κατά 33%. Ένώ, κατά τΙς δύο περιόδους τών 11 
χρόνων, ό άριθμός τών χρησιμοποιημένων έργατών αύξήθηκε σέ 
άπόλυτο άριθμό, άλλά μειώθηκε σέ σχετικό άριθμό, δηλαδή σέ 
σύγκριση μέ τήν παραγωγή κα( τόν άριθμό τών μηχανών... (Σημείωση 
τοϋ Μάρξ). 

30. Βλ. Α. Γιούρ, Ή φιλοσοφία τής Μανουφακτούρας..., Λονδίνο 1835, 
τόμος 1, σελ. 19. «Τό μεγάλο προσόν τών μηχανών γιά τό ψήσιμο τών 
τούβλων, είναι πώς κάνουν τά άφεντικά έντελώς άνεξάρτητα άπό 
τούς ειδικευμένους έργάτες». («Children's Employement Commission. 
5th Report», Λονδίνο 1866, σελ. 130, άρ. 46). Ό κ. Α. Στώρροκ, γενικός 
έπιστάτης τού τμήματος μηχανών τοϋ «Great Northern Railway·, λέει 
σχετικά μέ τήν κατασκευή μηχανών (άτμομηχανών σιδηροδρόμων 
κ.λπ.). 

«Καθημερινά χρειάζονται λιγότερο δαπανηροί Άγγλοι έργάτες. Ή 
παραγωγή αύξάνει μέ τή χρησιμοποίηση βελτιωμένων έργαλείων, καί 
τά έργαλεία αύτά τά χειρίζονται μέ τή σειρά τους έργάτες κατώτερης 
κατηγορίας... Προηγούμενα ή ειδικευμένη έργασία παρήγε κατ' 
άνάγκην δλα τά κομμάτια τής άτμομηχανής. Τά Ιδια κομμάτια παρά-
γονται τώρα μέ έργασία λιγότερης ειδικότητας, μέ καλά δμως έργα-
λεία... Μέ τή λέξη έργαλεϊα έννοώ τίς μηχανές, πού χρησιμοποιούν-
ται στήν κατασκευή μηχανών·. (Royal Commission on Railways..., 
1867). (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 

31. Βλ. Α. Γιούρ, στό Ιδιο, σελ. 20. (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 
32. «Στά ύαλουργεϊα πού παράγουν φυσητό γυαλί γιά κρυστάλλινα είδη 

καί μπουκάλια, ή σχέση άνάμεσα στ' άφεντικά καί στά χέρια, είναι μιά 
χρόνια άπεργία». Έτσι έξηγεϊται ή άνοδος τής βιομηχανίας πρεσσα-
ρισμένου γυαλιού, δπου οί κύριες πράξεις τής παραγωγής έκτελοϋν-
ται μέ μηχανές. Μιά φίρμα στό Νιούκαστλ, πού προηγουμένως παρή-
γαγε 350.000 λίβρες φυσητά κρυστάλλινα είδη τόν χρόνο, παράγει 
τώρα 3.000.500 λίβρες πρεσσαρισμένα γυάλινα άντικείμενα. 
(•Children's Employment Commission, 4η άναφορά, 1865», σελ. 262-
263). (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 

33. Γκάσκελ: «The Manufacturing Population of England», Λονδίνο 1833, 
σελ. 3-4. (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 

34. Μερικές πολύ σημαντικές έφαρμογές μηχανών γιά τήν κατασκευή 
μηχανών τίς έφεϋρε ό κ. Φαίρμπερυ, έξαιτίας άπεργιών στό δικό του 
έργοστάσιο κατασκευής μηχανών. (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 

35. «Ό έκμηχανισμός είναι, έξάλλου, ένα όπλο γιά τή διάλυση τών έπαγ-
γελματικών συνδικάτων· — δπως σημειώνει ό Ένγκελς, σχετικά μέ 
τά άγγλικά συντηρητικά συνδικάτα — πού στηρίζονται κυρίως «στίς 
παλιές άπόψεις τοϋ καταμερισμού έργασ(ας». 

36. Βλ. Α. Γιούρ, στό Ιδιο, σελ. 141, 142, 382,140. (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 
37. Ό κομμισάριος κάνει τήν άκόλουθη, πολύ σωστή, παρατήρηση, πώς, 

άν άλλού ή μηχανή άντικαθιστά τόν άνθρωπο, έδώ ό έφηβος άντικα-
θιστά τή μηχανή. (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 

38. Βλ. Δημόσια Υγεία, 6η Αναφορά, 1864, σελ. 29, 31. 
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39. Βλ. Τό Κεφάλαιο, 1. I, μέρος IV, κεφ. XV, VIII - 5. 
40. Έτσι, γιά παράδειγμα, σέ σχέση μέ τήν άγγειοπλαστική, ή φίρμα Κό-

κραιν τής Britain Pottery, μάς πληροφορεί: -Γιά νά διατηρήσουμε τό 
ϋψος τής παραγωγής μας, χρησιμοποιούμε τώρα σέ εύρεία κλίμακα 
μηχανές, στίς όποιες έργάζονται άνειδίκευτοι έργάτες. καί κάθε και-
νούργια μέρα μάς πείθει άτι μπορούμε νά παράγουμε περισσότερα, 
άπ' δσα μέ τήν παλιά μέθοδο». (Reports..., Οκτώβριος 1865, σελ. 13). 
«Τό άποτέλεσμα τού νόμου γιά τά έργοστάσια είναι δτι σπρώχνει 
στήν παραπέρα είσαγωγή μηχανών» (Στό Ιδιο, σελ. 13,14). (Σημείωση 
τοϋ Μάρξ). 

41. "Ετσι, ύστερα άπό τήν έφαρμογή τού νόμου γιά τά έργοστάσια στήν 
άγγειοπλαστική, έχουμε μεγάλη αύξηση τών μηχανοκίνητων κεραμι-
κών τροχών, άντί τών χειροκίνητων κεραμικών τροχών. (Σημείωση 
τοϋ Μάρξ). 

42. «Reports..., Οκτώβριος 1865», σελ. 96, 127. (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 
43. Μέ τήν είσαγωγή αύτής τής μηχανής, καθώς καί Αλλων, στό έργοστά-

σιο σπίρτων, σ' ένα Από τό τμήματά του, 230 νέοι άντικαταστάθηκαν 
μέ 32 άγόρια καί κορίτσια ήλικίας 14 ώς 17 χρόνων. Ή οίκονομία αύτή 
σέ έργατικές δυνάμεις συνεχίστηκε παραπέρα τό 1865, μέ τή χρησι-
μοποίηση τής δύναμης τού άτμού. (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 

44. Child. Empl. Comm., II άναφορά, 1864, σελ. IX, άρ. 50. (Σημείωση τοϋ 
Μάρξ). 

45. «Reports..., Οκτώβριος 1865», σελ. 22. (Σημείωση τού Μάρξ). 
46. «Σέ πολλές παλιές μανουφακτοϋρες δέν μπορούν νά έφαρμοστοϋν 

οί άπαραίτητες τελειοποιήσεις ... χωρίς νά γίνουν τοποθετήσεις με-
γαλύτερες άπό τά μέσα πού διαθέτουν ol σημερινοί κάτοχοΙ τους... 
Γι' αύτό, ή έφαρμογή τών νόμων γιά τά έργοστάσια συνοδεύεται, κατ' 
άνάγκην, άπό μιά παροδική άποδιοργάνωση. Ή έκταση αύτής τής 
άποδιοργάνωσης είναι άπ' εύθείας άνάλογη μέ τό μέγεθος τών κα-
κών πού πρέπει νά θεραπευτούν. (Στό Ιδιο, σελ. 96, 97). (Σημείωση 
τοϋ Μάρξ). 

47. Γιά παράδειγμα, στίς ύψικαμίνους «ή έργασία παρατείνεται πολύ, 
πρός τό τέλος τής έβδομάδας. λόγω τής συνήθειας τών έργατών νά 
μήν δουλεύουν τή Δευτέρα, καί κάποτε, έν μέρει ή όλοκληρωτικά, 
καί τήν Τρίτη» («Children's Employment Commission, 3η ΑναφορΑ-
σελ. VI). (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 

•01 μικροί μάστορες έχουν γενικά πολύ Ακανόνιστες ώρες έργα-
σ(ας. Χάνουν 2 ή 3 ήμέρες, καί έπειτα έργάζονται όλόκληρη τή νύχτα 
γιά ν' Αναπληρώσουν τήν άπώλεια... Απασχολούν καί τά δικά τους 
παιδιά, άκόμα, δταν έχουν βέβαια·. (ΣτόΙδιο, σελ. VII). (Σημείωση τοϋ 
Μάρξ). 

48. Child. Empl. Comm., 1η άναφορά, σελ. XVIII, άρ. 118. (Σημείωση τοϋ 
Μάρξ). 

49. Τό 1699, κιόλας, ό Τζών Μπέλλερς παρατηρεί: «Ή Αβεβαιότητα σχε-
τικά μέ τή μόδα αύξάνει τόν άριθμό τών φτωχών πού δυστυχούν. Ή 
Αβεβαιότητα αύτή κρύβει μέσα της δύο μεγάλα κακά: 1. ol καλφάδες 
δυστυχούν τό χειμώνα άπό έλλειψη δουλειάς, γιατί οί έμποροι μετα-
ξωτών καί ol μάστορες ύφαντουργοί δέν τολμούν νά ξοδεύουν τά 
κεφάλαιά τους. γιά νά δίνουν δουλειά στούς καλφάδες προτού έρθει 
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ή Ανοιξη, όπότε ξέρουν ποιά θά είναι ή μόδα. 2. Τήν Ανοιξη δέν υπάρ-
χουν άρκετοί καλφάδες, έτσι πού ol μάστορες υφαντουργοί άναγκά-
ζονται νά τραβήξουν στή δουλειά πολλούς μαθητευόμενους, γιά νά 
μπορούν νά έφοδιάζουν τό έμπόριο τοϋ βασιλείου μέσα σ' ένα τρίμη-
νο ή έξάμηνο...». (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 

50. Child. Empl. Comm. 5η άναφορά, σελ. 171, άρ. 34. (Σημείωση τοϋ 
Μάρξ). 

51. Διαβάζεις, γιά παράδειγμα, στις μαρτυρικές καταθέσεις μερικών έξα-
γωγέων τοϋ Μπράντφορντ, πού φέρονται σάν άξιοπρόσεχτες: «Κάτω 
άπ' αύτές τις συνθήκες είναι φανερό πώς στά έμπορικά καταστήματα 
δέν χρειάζεται ν' άπασχολούνται ol νέοι περισσότερο άπό τίς θ τό 
πρωί ώς τις 7 ή 7.30 τό βράδυ. Είναι μόνο ζήτημα πρόσθετων έξόδων 
καί πρόσθετων χεριών. Δέν θά ύπήρχε άνάγκη νά έργάζονται οί νέοι 
τόσο άργά τή νύχτα, άν μερικοί έπιχειρηματίες δέ διψούσαν τόσο γιά 
κέρδος. Μιά συμπληρωματική μηχανή κοστίζει μόνο 16 ή 18 λίρες 
στερλίνες... "Ολες ol δυσκολίες προκύπτουν άπό τήν άν επάρκεια έγ· 
καταστάσεων καΙ χώρου» Στό Ιδιο. σελ. 171, άρ. 35, 36 καί 38). (Ση-
μείωση τοϋ Μάρξ). 

52. (Στό Ιδιο). Ένας έργοστασιάρχης άπό τό Λονδίνο, πού βλέπει, έξάλ-
λου, τήν άναγκαστική ρύθμιση τής έργάσιμης ήμέρας σάν μέσο προσ-
τασίας τών έργατών άπό τούς έργοστασιάρχες καί τών Ιδιων τών έρ-
γοστασιαρχών άπό τό μεγάλο έμπόριο, λέει: «Ή πίεση στόν κλάδο 
μας προκαλείται, άπό τούς έξαγωγεϊς, πού έπιδιώκουν νά στείλουν 
τό έμπόρευμα, γιά παράδειγμα, μέ ιστιοφόρα, γιά νά βρίσκονται έπι-
τόπου μιά όρισμένη έποχή καί νά τσεπώνουν ταυτόχρονα τή διαφο-
ρά, πού ύπάρχει, άνάμεσα στά ναϋλα τοϋ ιστιοφόρου καί τοϋ άτμό-
πλοιου, ή πού άπό δύο άτμόπλοια διαλέγουν έκεϊνο πού άναχωρεϊ 
πρώτο, γιά νά έμφανιστοϋν στήν άγορά τοϋ έξωτερικοϋ πριν άπό 
τούς άνταγωνιστές τους· (Στό Ιδιο, σελ. 8, άρ. 32). (Σημείωση τού 
Μάρξ). 

53. Ένας έργοστασιάρχης λέει: «Αύτό μπορούσε νά άποφευχθεί μέ μιά 
έπέκταση τών έπιχειρήσεων, κάτω άπό τήν πίεση μιάς γενικής πρά-
ξης τής Βουλής·. (Στό Ιδιο). (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 

54. 'Απόσπασμα άπό τό πρωτόκολλο τής συνεδρίασης τοϋ Γενικού Συμ-
βουλίου, στις 28 'Ιουλίου 1868.' 

55. Βλ. Μάρξ, Τό Κεφάλαιο, IV μέρος, XV, II. Ό Μάρξάποδεικνύεισ' αύτό 
τό κεφάλαιο πώς οί μηχανές έχουν γιά άποτέλεσμα νά μειώνουν τήν 
τιμή άγοράς τής έργασίας, σέ σημείο πού ή έργασία τών άνειδίκευ-
των έργατών, τών γυναικών καί τών παιδιών νά συναγωνίζεται τις 
μηχανές. Βλ. καί άμέσως μετά, στή σελίδα 

Πράγματι, ή άρχή τής χρήσης τών μηχανών ταυτίζεται μέ μιά ύπο-
βάθμιση τής άνθρώπινης έργασίας γενικά καί τής έργασίας τών γυ-
ναικών καί τών παιδιών, σέ μεγάλη κλίμακα. Ό μηχανισμός μέ τόν 
όποιο οί έργατικοί άγώνες δίνουν μιά ώθηση στήν άνάπτυξη τών μη-
χανών είναι άπλός: έμποδίζοντας μιά πτώση τής άξιας τοϋ μέσου 
μεροκάματου καί άντιτάσσοντας ένα έμπόδιο στήν έλεύθερη έκμε-
τάλλευση τοϋ έργατικοϋ χεριού (μέ τόν περιορισμό τής έργάσιμης 
ήμέρας, γιά παράδειγμα), ή εισαγωγή νέων μηχανών ξαναγίνεται 
προνομιακή, έστω καί μέσα στίς συνθήκες τοϋ καπιταλισμού. 
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56. Στήν κομμουνιστική κοινωνία, ή χρήση τών μηχανών θά καταλάβει, 
κατά συνέπεια, μιά τελείως διαφορετική θέση άπό αύτή πού έχει 
στήν καπιταλιστική κοινωνία. (Σημείωση τοϋ Μάρξ γιά τή 2η γερμανι-
κή έκδοση). 

57. Ό Μάρξ παρατήρησε πολλές φορές μέσα στό Κεφάλαιο πώς ol Ηνω-
μένες Πολιτείες έπωφελήθηκαν άπό είδικά ευνοϊκές συνθήκες στήν 
άνάπτυξη τής μοντέρνας βιομηχανίας, άπό τό γεγονός πώς ό καπιτα-
λισμός δέν διέθετε σ' αύτές ένα έργατικό χέρι πού θά μπορούσε νά 
σπαταλήσει: άπ' δπου προκύπτει ή πιό μεγάλη όρθολογικοποίηση τής 
παραγωγής, πού τά συνδικάτα προσπαθούν νά πραγματοποιήσουν 
άλλοϋ, Ελαττώνοντας τόν άνταγωνισμό μεταξύ τών έργατών. 

"Ετσι, ό Μάρξ σημειώνει (IV μέρος. κεφ. XV, VIII): «Στίς Ηνωμένες 
Πολιτείες, συνηθίζεται ή Αναπαραγωγή τοϋ έπαγγέλματος μέ βάση 
τή χρήση τών μηχανών. Μιά κα( ή κατοπινή μετατροπή του σέ έργο-
στάσιο είναι άναπόφευκτη, ή συμπύκνωση θά πραγματοποιηθεί μέ 
τεράστια ταχύτητα, συγκριτικά μέ τήν Εύρώπη κα( τήν Αγγλία». 

Ό άναγνώστης θά βρει λεπτομέρειες πάνω στό προτσές, πού 
καταλήγει στήν άνατροπή τής βιομηχανικής ύπεροχής τοϋ άγγλικοϋ 
καπιταλισμού (πού προοιωνίζει τό θάνατο τοϋ κεφαλαίου, δείχνον-
τας τά Ιστορικά του δρια) άπό τόν άμερικανικό καπιταλισμό, στό 
παράρτημα τής Αμερικανικής έκδοσης τής «Κατάστασης τής έργατι-
κής τάξης στήν 'Αγγλία·. Άκόμα, γιά τό Ιδιο θέμα βλ. 'Μιά άγγλική 
άπεργία», σελ. 363-376. 

Ό "Ενγκελς σημειώνει πώς ol Αμερικανικές συνθήκες ήσαν πολύ 
εύνοΐκές στό σχηματισμό μιάς έργατικής Αριστοκρατίας (σέ σχέση 
μέ τή μάζα τών νέων μεταναστών κα( τών μαύρων). ΓΓ αύτό. προτεί-
νει σέ δλους νά ξεπεράσουν τΙς στενές συνθήκες τού καπιταλισμού 
καί νά καταργήσουν τήν «Ισόβια καταδίκη σέ μισθωτή έργασία». 

5β. «Συμβαίνει συχνά νά μήν μπορεί νά χρησιμοποιηθεί ή μηχανή, έκτός 
κι άν ή έργασία (θέλει νά πεϊ τό μεροκάματο) αύξηθει». (Ricardo, στό 
Ιδιο, σελ. 479). (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 

59. Αντίθετα, σ' δ,τι βεβαιώνουν ol Απολογητές τοϋ κεφαλαίου, δέν 
μείωσαν ή έξάλειψαν τό έργατικό χέρι Από τό έργοστάσια ol μηχανές. 
Αντίθετα, δλα Αποδεικνύουν πώς είχαν γιΑ Αποτέλεσμα νΑ τά γεμί-
σουν μέ παιδιΑ καί γυναίκες. ΟΙ έργατικοΙ Αγώνες μείωσαν τή δου-
λειΑ τών παιδιών καί τών γυναικών. Οί έργατικοί Αγώνες δέν έχουν 
Αμεσο σκοπό (ΑλλΑ έμμεσο) νΑ έκμοντερνίσουν τήν καπιταλιστική 
παραγωγή: ένδιαφέρονται, κατΑ κύριο λόγο, νΑ ύποστηρίζουν τίς 
συνθήκες ζωής τής έργατικής τΑξης. 

60. Βλ. Report of the social Science Congress of Edinburgh, Οκτώβριος 
1863. (ΆναφορΑ τοϋ Συνεδρίου Κοινωνικών Επιστημών τοϋ Εδιμ-
βούργου). (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 

61. Στή Γαλλία, ύπάρχει άμεση σχέση άνάμεσα στήν έκμετάλλευση τών 
μεταναστών έργατών άπό τίς χώρες τής Μεσογειακής Εύρώπης, καί 
έκείνων τών έργατών πού έρχονται άπό τΙς Αποικίες. Ή προσπάθεια 
τών συνδικάτων θά ήταν νά ύποστηρίξουν τά συμφέροντα αύτοϋ τοϋ 
στρώματος έργατών, πού τό ύπερεκμεταλλεύονται, μόνο καί μόνο 
άπό τήν όπτική γωνία τοϋ πολύ γνωστού συμφέροντος δλης τής έρ-
γατικής τάξης. Μά τό συμφέρον αύτό δέν πρωτεύει, γιά τό πνεύμα 
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τών συνδικάτων κατηγορίας. Ό ρατσισμός ένός μεγάλου μέρους τής 
γαλλικής έργατικής άριστοκρατίας είναι συνδεμένος μέ τήν καπιτα-
λιστική περιφρόνηση γιά τούς πιό βρώμικους βιομηχανικούς κλά-
δους, πού είναι καλοί γιά τούς ξένους καί άγνοούν τή χρήση τών 
μηχανών, ένώ παράλληλα τά μεροκάματα τής πείνας συναγωνίζονται 
τή μηχανή. 

62. Βλ. Μάρξ, άπόσπασμα άπό τό πρωτόκολλο τοϋ Γενικού Συμβουλίου, 
11 Αύγούστου 1868. 

63. Στό Κεφάλαιο (IV μέρος, κεφ. XV, III) ό Μάρξ σημειώνει, έπ' αύτού: 
«Καθώς τό κεφάλαιο είναι άπό τή φύση του σταθμιστής, άπαιτεϊ, στό 
όνομα τού έμφυτου Δίκαιού του, νά είναι, σέ όλες τίς σφαίρες τής 
παραγωγής. Ισες οί συνθήκες έκμετάλλευσης τής έργασίας, γιά 
δλους. Ό νόμιμος περιορισμός, λοιπόν, τής έργασίας τών παιδιών σέ 
ένα κλάδο τής βιομηχανίας συνεπάγεται τόν περιορισμό της καί σέ 
έναν άλλο». Ό Μάρξ ύποθέτει πώς ή έργατική δραστηριοποίηση άπο-
τελεϊ άναπόσπαστο κομμάτι αύτού τοϋ μηχανισμού. 

64. Βλ. "Ενγκελς Nouvelle Gazette Rhenane. Οίκονομικό καί πολιτικό περι-
οδικό, 1850. Τό άρθρο αύτό, γραμμένο γιά τό γερμανικό κοινό, πηγά-
ζει άπό ένα άλλο, μέ τό Ιδιο θέμα, γραμμένο γιά τούς "Αγγλους έργά-
τες. Τά άρθρα πού γράφτηκαν γιά τόν έργατικό ή τό δημοκρατικό 
τύπο, συμπληρώνουν, συχνά, μέ άμεσο τρόπο, τίς άναπτύξεις τοϋ 
Κεφαλαίου. Βοηθούν στήν καλύτερη κατανόηση όρισμένων σημείων, 
κυρίως τών πιό σημαντικών, πού είναι συνδεμένα μέ τή σύγχρονη 
πραγματικότητα. Ό "Ενγκελς έξηγεϊ, σ' αύτό τό άρθρο πώς ή άστική 
τάξη όπισθοδρόμησε, μόλις τό κατάφερε, χρησιμοποιώντας τή λε-
πτολογία τοϋ νόμου, γιά νά όδηγήσει σέ άποτυχία τό νόμο γιά τή 
δεκάωρη έργασία, δείχνοντας πώς ή άποψη τοϋ δικαίου έξαρτάται 
πάντα άπό τή σχέση τών δυνάμεων. 

65. Μάρξ, New York Daily Tribune 17 Οκτωβρίου 1853. Ή συλλογή κειμέ-
νων τοϋ Μάρξ καί τοϋ "Ενγκελς πάνω στόν Συνδικαλισμό, πού έκδό-
θηκε στις έκδόσεις Tribune τοϋ Ανατολικού Βερολίνου, άπό μιά έπι-
τροπή τού Ινστιτούτου Μάρξ - "Ενγκελς - Λένιν - Στάλιν, δέν περιέλα-
βε τά κείμενα τοϋ Μάρξ καί τοϋ "Ενγκελς αύτής τής περιόδου. 

Τά άρθρα αύτά, πάνω στήν έργατική κινητοποίηση (πού δέν μπο-
ρούμε νά τά δημοσιεύσουμε δλα γιατί είναι πολλά καί μεγάλα) δεί-
χνουν πώς ό Μάρξ κι ό Ένγκελς δέν έπαψαν νά συμμετέχουν, μέ τά 
μέσα πού διέθεταν, στούς διεκδικητικούς άγώνες τών έργατών καί 
δέν περίμεναν τό σχηματισμό τής Πρώτης Διεθνούς, γιά νά άσχολη-
θοϋν μέ τίς άπεργίες καί τά συνδικάτα. 

"Οσον άφορά τά άρθρα αύτά, ό άναγνώστης πρέπει νά λάβει ύπ' 
όψη του πώς ό Μάρξ άπευθυνόταν στό πλατύ κοινό μιάς άστικής 
έφημερίδας, γιά νά τού γνωρίσει, στό μέτρο τού δυνατού, τή θέση 
τών έργατών. Δέν μπορούσε, λοιπόν, νά έκφράζεται τόσο έλεύθερα, 
δσο στόν έργατικό τύπο: Συνέβαινε, πολύ συχνά, ή διεύθυνση νά 
διαγράφει κομμάτια όλόκληρα, νά μεταβάλλει μερικές ιδέες, νά 
προσθέτει φράσεις, άνάλογα μέ τό πιστεύω της. Ό Μάρξ άναγκάστη-
κε μερικές φορές νά διακόψει μιά συνεργασία, πού είχε χάσει πιά 
κάθε έννοια. 

66. Κάρλ Μάρξ «Ή Βιομηχανική κρίση». New York Dally Tribune. 16 Δε-
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κεμθρίου 1853. 
67. Ό ΜόρξΑναφέρει στό άρθρο του. μέ τίτλο -Τό έργατικό ζήτημα» στή 

New York Daily Tribune, στίς 28 Νοεμβρίου 1853, ένα Απόσπασμα άπό 
λόγο τοϋ χαρτιστή άρχηγοϋ "Ερνεστ Τζόουνς, πού άφήνει, πράγματι, 
νά διαφανεί μιά Αναγέννηση τοϋ χαρτισμού: «Μονάχα Ενα μαζικό κί-
νημα τών έργατών όλων τών έπαγγελμάτων, μόνο ένα έθνικό κίνημα 
όλης τής έργατικής τΑξης. μπορεί νΑ όδηγήσει σέ ένα θριαμβευτικό 
άποτέλεσμα. [...] Διασκορπισμένοι, Απομονωμένοι, δέν ΘΑ καταφέρε-
τε παρΑ νΑ χΑσετε τή μάχη πού Αρχίσατε. Δώστε την σέ έθνικό έπίπε-
δο καί ή νίκη θά είναι σίγουρη». 

Σέ ένα άρθρο του, μέ τόν ίδιο τίτλο, στίς 30 Νοεμβρίου 1853, ό 
Μάρξ γράφει: «Ό "Ερνεστ Τζόουνς συνεχίζει τήν προπαγανδιστική 
περιοδεία του στίς διΑφορες βιομηχανικές περιοχές, μέ σκοπό νό 
πετύχει τή συγκρότηση μιας «Βουλής Έργατών». Προτείνει νά 
•συγκροτηθεί μιά έπιτροπή άπό όλους τούς έργάτες, μέ κέντρο δρΑ-
σης στό Λάνκασαϊρ. στό Μάντσεστερ, πού νά μήν καταργηθεί πριν 
κατακτηθεί μιά πραγματική νίκη», θά έπρόκειτο γιά μιά τόσο αύταρ-
χική καί γενική έκφραση γνώμης πού ή ήχώ της θά διαδιδόταν σ' δλο 
τόν κόσμο, καί ό St. Stephen θά μοιραζόταν τά φύλλα τών έφημερίδων 
μαζί της [...]. Στή μεγάλη σημερινή κρίση, ό κόσμος θ' άκουγε πολύ 
περισσότερο τά λόγια τού πιό ταπεινού, Από αύτούς τούς έκπροσώ-
πους παρό έκεϊνα τών Αξιότιμων γερουσιαστών τής Άνω Βουλής». 

68. Κάρλ Μάρξ New γοΓΚ Daily Tribune, 15 Μαρτίου 1853. 
Έδώ, ό Μάρξ άναπτύσσει τίς συνθήκες, κάτω Από τίς όποιες τό 

Αγγλικό Κοινοβούλιο όδηγήθηκε στήν ψήφιση τοϋ νόμου τών δέκα 
ώρών στό σύνολό του. Δείχνει μέ ποιό τρόπο οί έργατικό! Αγώνες 
είναι ή Αντικειμενική αίτια αύτού τοϋ νόμου, καί πώς οί κυρίαρχες 
τάξεις έφαρμόζουν μέ τόν τρόπο τους, διαμέσου τών άντιθέσεών 
τους, τή θέληση τών έργατών, μεταμορφώνοντας, κατά δύναμη, τό 
νόμο. Γνωρίζοντάς το αύτό ό Μάρξ, εύχόταν νά ρυθμίσει ένας νόμος 
τή διάρκεια τής έργαοίας. μιά καί μπορεί νΑ είναι ή συνέπεια τής 
έργατικής θέλησης, σΑν δημόσιο μέτρο πού δέν συνεπΑγεται μιΑ τα-
ξική συνεργασία. 

69. Βλ. Μάρξ, New γο^ Tribune, 22 Ιουλίου 1853. Ό Μάρξ άναφέρεται 
κυρίως στό προηγούμενο άρθρο. 

70. Στό Κεφάλαιο (1,1 Ed. Sociales τ 3, σελ. 170-71) ό Μάρξ άναφέρει τό 
Ιδιαίτερα μισητό παράδειγμα τών μεθόδων μέ τις όποιες ή Δούκισσα 
τοϋ Σάδερλαντ Απαλλοτρίωσε 15.000 άτομα άπό τή σκωτσέζικη ύπαι-
θρο. 

71. Βλ. Μάρξ. Τό Κεφάλαιο, I. κεφ. Χ, VII. 
72. «Ή στάση καθεμιάς άπό αύτές τίς τάξεις (τών καπιταλιστών καί τών 

έργατών) ήταν τό άποτέλεσμα τής κατάστασης στήν όποία περιέρ-
χονταν κάθε φορά» («Reports κλπ. 31 Οκτωβρίου 1854», σελ. 113). 
(Σημείωση τοϋ Μάρξ). 

73. «Τά είδη έργασίας πού ύπόκεινταν στόν περιορισμό συνδέονταν μέ 
τήν κατασκευή ύφαντουργικών προϊόντων μέ τή βοήθεια τής κινητή-
ριας δύναμης τού άτμοϋ ή τοϋ νερού. Γιά νά ύπαχθεϊ στήν προστασία 
τής έργοστασιακής έποπτείας ένας κλάδος έπρεπε νά έκπληρώνει 
δύο δρους, τή χρήση τής κινητήριας δύναμης τού Ατμού ή τοϋ νερού, 
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καί τήν έπεξεργασία όρισμένων εΙδών Ινών, πού άναφέρονται τό κά-
θε ένα ξεχωριστά». («Reports κλπ. 31 Οκτωβρίου 1864», σελ. 8). (Ση-
μείωση τοϋ Μάρξ). 

74. Σχετικά μέ τήν κατάσταση σ' αύτή τή λεγόμενη βιομηχανία τοϋ σπι-
τιού, ύπάρχει έξαιρετικά πλούσιο ύλικό στις τελευταίες έκθέσεις τής 
«Children's Employment Commission». (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 

75. «Οί νόμοι τής τελευταίας συνόδου (1864)... άγκαλιάζουν βιομηχανι-
κούς κλάδους διαφόρων ειδών, στούς όποιους έπικρατούν πολύ δια-
φορετικές συνήθειες, καί ή χρησιμοποίηση μηχανικής δύναμης γιά 
τήν κίνηση τών μηχανών δέν άνήκει πιά, δπως πρώτα, στούς δρους, 
πού σύμφωνα μέ τό νόμο είναι άπαραίτητοι γιά νά θεωρείται μιά έπι-
χείρηση έργοστάσιο». (Reports κλπ., 31 Οκτωβρίου 1864», σελ. 8). 
(Σημείωση τού Μάρξ). 

76. Καί τό Βέλγιο, ό παράδεισος τοϋ φιλελευθερισμού τής ήπειρωτικής 
Εύρώπης. δέν παρουσιάζει ούτε ίχνος αύτού τοϋ κινήματος. Άκόμα 
καί στά άνθρακωρυχεία καί τά μεταλλεία τους καταναλώνονται έργά-
τες καί τών δύο φύλων, καί κάθε ήλικίας, μέ πλήρη «έλευθερία», 
χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό, καί σέ κάθε ώρα καί χρόνο. Σέ 
κάθε 1.000 έργαζόμενους στά άνθρακωρυχεία καί τά μεταλλεία άνα-
λογοϋν 733 άνδρες, 88 γυναίκες, 135 νέοι καί 44 κορίτσια κάτω άπό 
16 χρονών. Στίς ύψικαμίνους κ.λπ., σέ κάθε 1.000 έργαζόμενους άνα-
λογοϋν 668 άνδρες, 149 γυναίκες, 98 νέοι καί 85 κορίτσια κάτω άπό 
16 χρόνων. Σ' αύτά πρέπει νά προστεθεί καί ό χαμηλός μισθός γιά μιά 
τεράστια έκμετάλλευση τών ώριμων καί άνώριμων έργατικών δυνά-
μεων, μισθός πού φτάνει κατά μέσο δρο τήν ήμέρα τά 2 σελίνια καί 8 
πέννες γιά τούς άντρες, 1 σελίνι καί 8 πέννες γιά τΙς γυναίκες καί 1 
σελίνι καί 2,5 πέννες γιά τούς νέους. Σέ άντιστάθμισμα. δμως, τό 
Βέλγιο διπλασίασε, σχεδόν, τό 1863. σέ σύγκριση μέ τό 1850, τήν 
ποσότητα καί τήν άξία τής έξαγωγής κάρβουνου, σίδερου κ.λπ. (Ση-
μείωση τοϋ Μάρξ). 

77. "Οταν ό Ρόμπερτ "Οουεν, στίς άρχές τής δεύτερης δεκαετίας τού 
αιώνα μας δέν ύπεράσπισε μόνο θεωρητικά τήν άνάγκη τοϋ περιορι-
σμού ττής έργάσιμης ήμέρας, άλλά έφάρμοσε στήν πράξη τή δεκάωρη 
έργάσιμη ήμέρα στό έργοστάσιά του, στό Νιού Λάναρκ, τό πείραμα 
αύτό τό περιγελάσανε σάν κομμουνιστική ούτοπία, άκριβώς δπως καί 
τή «σύνδεση τής παραγωγικής έργασίας μέ τήν άνατροφή τών παι-
διών» πού έφάρμοσε, καί άκριβώς δπως περιγελάσανε καί τούς συνε-
ταιρισμούς τών έργατών πού δημιούργησε. Σήμερα, ή πρώτη ούτοπία 
είναι νόμος γιά τά έργοστάσιά, ή δεύτερη φιγουράρει σάν έπίσημη 
φράση σ' δλους τούς «νόμους γιά τά έργοστάσιά» καί ή τρίτη χρησι-
μεύει μάλιστα, κι δλας, γιά νά συγκαλύπτουν άντιδραστικές κατεΟγα-
ριές. (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 

78. Γιούρ, «Φιλοσοφία τής Μανουφαχτούρας·, Παρίσι 1836, τόμος II, σελ. 
39, 40, 67, 77 κ.ά. (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 

79. Ή «Έκθεση» τοϋ «Διεθνούς στατιστικού συνεδρίου τοϋ Παρισιού, 
1855» (σελ. 322) λέει άνάμεσα στά άλλα: «Ό γαλλικός νόμος, πού 
περιορίζει σέ 12 ώρες τή διάρκεια τής ήμερήσιας έργασίας στά έργο-
στάσιά καί στά έργαστήρια, δέν περιορίζει τήν έργασία αύτή μέσα 
στά πλαίσια όρισμένων παγίων ώρών (χρονικών διαστημάτων). Μόνο 
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γιά τήν έργασία τών παιδιών καθορίζει τό διάστημα άν.άμεσα στίς 5 τό 
πρωί καί θ τό βράδυ. Γι' αύτό μιά μερίδα έργοστασιαρχών έκμεταλ-
λεύεται τό δικαίωμα πού τής δίνει ή όλέθρια αύτή σιωπή, γιά νά βάζει 
τούς έργάτες νά δουλεύουν δλες τ [ς μέρες, χωρίς διακοπή, μέ έξαί-
ρεση Ισως τίς Κυριακές. Γιά τό σκοπό αύτό χρησιμοποιούν δμως δύο 
διαφορετικές βάρδιες, άπό τίς όποιες καμιά δέ μένει στόν τόπο τής 
δουλειάς πάνω άπό δώδεκα ώρες, δμως ή δουλειά τής έπιχείρησης 
συνεχίζεται μέρα καί νύχτα. "Ετσι ικανοποιείται ό νόμος, ικανοποιεί-
ται δμως καί ό Ανθρωπισμός;· 'Εκτός άπό τήν «καταστροφική έπΙδρα-
ση τής νυχτερινής έργασίας στόν όργανισμό τοϋ άνθρώπου», τονίζε-
ται καί «ή μοιραία έπίδραση πού άσκεϊ ή νυχτερινή άπό κοινού διαμο-
νή καί τών δύο φύλων στούς Ιδιους, άμυδρά φωτιζόμενους χώρους 
δουλειάς». 

80. «Στήν περιφέρειά μου, γιά παράδειγμα στίς Ιδιες έργοστασιακές έγ-
καταστάσεις, ό Ιδιος έργοστασιάρχης, σύμφωνα μέ τό νόμο γιά τά 
λευκαντήρια καί βαφεία, είναι λευκαντής καί βαφέας, σύμφωνα μέ τό 
νόμο γιά τά έργοστάσια πού "σταμπάρουν" βαμβακερά, είναι πιε-
στής, καί σάν τέτοιος ύπόκειται στή νομοθεσία γιά τά έργοστάσια». 
('Αναφορά τοϋ Μ. Μπαϊκερ στό Reports..., Οκτώβριος 1861, σελ. 20). 
'Αφού άπαριθμεϊ τις διάφορες διατάξεις αύτών τών νόμων καί τό 
μπέρδεμα πού δημιουργείται έτσι, ό κ. Μπαϊκερ προσθέτει: «Βλέπου-
με πόσο δύσκολη πρέπει νά είναι ή έξασφάλιση τής έφαρμογής αύ-
τών τών τριών νόμων πού ψήφισε ή βουλή, δταν ό ΐδιοκτήτης θελήσει 
νά παρακάμψει τό νόμο». Σέ άντιστάθμισμα δμως. έξασφαλίζουν δί-
κες οί νομικοί. (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 

81. "Ετσι, τολμούν έπιτέλους, οί έπόπτες έργασίας νά ποϋν: «ΟΙ άντιρρή-
σεις αύτές (τοϋ κεφαλαίου ένάντια στόν περιορισμό τού χρόνου έρ-
γασίας μέ νόμο) πρέπει νά ύποκύψουν μπρός στή μεγάλη άρχή τών 
δικαιωμάτων τής έργασίας [...]. 'Υπάρχει μιά στιγμή πού παύει νά 
ισχύει τό δικαίωμα τοϋ έπιχειρηματία πάνω στήν έργασία τοϋ έργάτη 
του καί πού ό έργάτης, κι δταν δέν έχει άκόμα έξαντληθεί, μπορεί νά 
διαθέτει ό Ιδιος τό χρόνο του». (Reports,... Οκτώβριος 1862, σελ. 54). 
(Σημείωση τοϋ Μάρξ). 

82. «'Εμείς, οί έργάτες τοϋ Ντάνκερκ, δηλώνουμε δτι ή διάρκεια τού 
χρόνου έργασίας, πού άπαιτεϊται στό σημερινό καθεστώς, είναι πολύ 
μεγάλη, καί δέν άφήνει στόν έργάτη χρόνο γιά ν' Αναπαυθεί καί ν' 
άναπτυχθεί, Απεναντίας, τόν ρίχνει σέ μιά κατάσταση δουλείας, πού 
δέν είναι καθόλου καλύτερη άπό τή σκλαβιά. Γι' αύτό άποφασίσαμε 
δτι Ακτώ ώρες είναι άρκετές γιά μιά έργάσιμη ήμέρα, καί πρέπει ν' 
Αναγνωριστεί μέ νόμο δτι είναι Αρκετές, Αποφασίσαμε νΑ ζητήσουμε 
τή βοήθεια τοϋ τύπου αύτοϋ τοϋ πανίσχυρου μοχλοϋ [...] καί ΘΑ θεω-
ρούμε έχθρούς τής μεταρρύθμισης τής έργασίας καί τών δικαιωμΑ-
των τών έργατών δσους Αρνούνται νΑ μΑς προσφέρουν αύτή τή βοή-
θεια». ^Αποφάσεις τών έργατών τοϋ Ντάνκερκ. Πολιτεία τής Νέας 
'Υόρκης, 1866). (Σημείωση τοϋ ΜΑρξ). 

83. Reports..., Οκτώβριος 1Θ48, σελ. 112. (Σημείωση τοϋ ΜΑρξ). 
84. «Οί μέθοδοι αύτές [ol ραδιουργίες τοϋ κεφαλαίου γιΑ παράδειγμα 

Από τό 1848 ώς τό 1850] πρόσφεραν, έπιπλέον, τήν Αναντίρρητη Από-
δειξη γιΑ τό πόσο λαθεμένος είναι ό Ισχυρισμός πού προβΑλλεται 
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τόσο συχνά, πώς τάχα ol έργάτες δέν χρειάζονται προστασία, άλλά 
πρέπει νά θεωρούνται έλεύθεροι διαχειριστές τής μοναδικής περι-
ουσίας πού κατέχουν, τής έργασίας τών χεριών τους καί τοϋ Ιδρώτα 
τοϋ προσώπου τους». Reports..., 'Απρίλιος 1850, σελ. 45. 

«Ή έλεύθερη έργασία, άν μποροϋμε γενικά νά τήν όνομάσουμε 
έλεύθερη, άκόμα καί σέ μιά έλεύθερη χώρα. χρειάζεται γιά τήν προσ-
τασία της τόν βραχίονα τοϋ νόμου». (Reports..., "Οκτώβρης 1864, σελ. 
34). 

«'Επιτρέπω θά πει έξαναγκάζω νά έργάζονται 14 ώρες τήν ήμέρα, 
μέ ή χωρίς διαλείμματα γιά φαγητό κλπ.» (Reports..., "Απρίλης 1863, 
σελ. 40). (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 

85. "Ενγκελς, 'Αγγλικός νόμος τής έργάοιμης ήμέρας τών δέκα ώρών. 
(Βλ. στόν τόμο αύτό, σελ. ). 

86. «Die Schlange ihrer Qualen» Λόγια τοϋ Heine. 
87. Στούς βιομηχανικούς κλάδους πού ύπάγονται στό νόμο γιά τό δε-

κάωρο, ό νόμος αύτός έσωσε «τούς έργάτες άπό τόν όλοκληρωτικό 
έκφυλισμό καί προστάτεψε τή σωματική τους ύγεία». (Reports..., 
'Οκτώβρης 1859, σελ. 47). 

«Τό κεφάλαιο [στά έργοστάσια] δέν μπορεί ποτέ νά κρατάει σέ 
κίνηση τις μηχανές πέρα άπό ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, 
χωρίς νά βλάπτει τήν ύγεία καί τήν ήθική τών έργατών πού άπασχο-
λεϊ: καί αύτοί δέν είναι σέ θέση νά προστατεύουν τόν έαυτό τους» 
(Στό Ιδιο, σελ. 8). (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 

88. «"Ενα άκόμα μεγαλύτερο δφελος συνίσταται στό δτι έπιτέλους γίνε-
ται καθαρή διάκριση άνάμεσα στόν χρόνο πού άνήκει στόν Ιδιο τόν 
έργάτη καί στόν χρόνο πού άνήκει στόν έργοδότη του. Ό έργάτης 
ξέρει τώρα πότε τελειώνει ό χρόνος πού πουλάει καί πότε άρχίζει ό 
δικός του χρόνος καί, μιά πού τό ξέρει αύτό όριστικά καί μέ άκρίθεια 
άπό τά πρίν, μπορεί άπό τά πρίν κιόλας νά διαθέτει γιά τούς δικούς 
του σκοπούς τά δικά του λεπτά τής ώρας» (Στό Ιδιο, σελ. 52). 

•Τό γεγονός δτι (οί νόμοι γιά τά έργοστάσια) έκαναν τούς έργά-
τες κύριους τοϋ δικοϋ τους χρόνου, τούς έδωσε μιά τέτοια ήθική 
δύναμη πού είναι ένδεχόμενο νά τούς όδηγήσει στήν κατάληψη τής 
πολιτικής έξουσίας» (Στό Ιδιο, σελ. 47). 

Μέ συγκρατημένη ειρωνεία καί μέ πολύ προσεκτικές έκφράσεις οί 
έπιθεωρητές τών έργοστασίων τονίζουν δτι ό τωρινός νόμος γιά τό 
δεκάωρο άπελευθέρωσε, ώς ένα βαθμό καί τόν καπιταλιστή άπό τήν 
έμφυτη βαναυσότητά του σάν άπλή ένσάρκωση τοϋ κεφαλαίου καί 
τού έδωσε καιρό νά «μορφωθεί» κάπως. Πρώτα «ό έπιχειρηματίας 
είχε καιρό μόνο γιά τό χρήμα καί ό έργάτης μόνο γιά τήν έργασία» 
(Στό Ιδιο. σελ. 48). (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 

89. Βλ. Μάρξ, Τό κεφάλαιο, I, κεφ. XV, IX. Ή Αλλη πλευρά ιής, δίχως όρια. 
δυνατότητας τοϋ καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής νά έπαναστατι-
κοποιεϊ άδιάκοπα τά έργαλεϊα του, τίς μεθόδους, τίς τεχνικές, τά 
προϊόντα καί τίς κοινωνικές σχέσεις, είναι ή δυνατότητα νά άπορρο-
φά Ολα τά μέτρα πού τοϋ έπιβάλλει ή έπαναστατική δράση τού προ-
λεταριάτου δσο αύτό δέν καταφέρνει νά Ανατρέψει τήν άστική τάξη 
άπό τήν έξουσία. 

Σ' αύτό τό κομμάτι ό Μάρξ καταπιάνεται μέ τό ζήτημα τής νομοθε-
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σίας τών έργοστασίων, κάτω άπό μιά διπλή όπτική γωνία: κατ' άρχήν, 
ή βιομηχανική άστική τάξη έκμεταλλεύεται, δπως τά είδαμε, τήν έρ-
γοστασιακή νομοθεσία, σέ βάρος τής βιοτεχνικής παραγωγής, τής 
οίκοτεχνίας, τής μανουφακτούρας. μέ σκοπό νά τίς υποσκελίσει, καί 
ύστερα, σέ ένα κάποιο Ιστορικό έπίπεδο, ή βιομηχανική άστική τάξη 
δέχεται εύκολότερα τήν έργοστασιακή νομοθεσία καί έπεκτείνει τό 
πεδίο έφαρμογής της. 

Σ' αύτή τή νέα φάση, ή άστική τάξη, στέρεα έγκαταστημένη στήν 
πολιτική έξουσία, κάνει οικονομικές παραχωρήσεις στήν έργατική 
τάξη. άναγνωρίζει καί νομιμοποιεί τά συνδικάτα, καί προσπαθεί νά 
διαλύσει μέσα άπό τό προλεταριάτο τις τελικές πολιτικές διεκδική-
σεις καί τίς οίκονομικές, μερικές καί άμεσες, διεκδικήσεις. 

90. «Ή δουλειά στά έργοστάσια θά μπορούσε νά είναι τόσο καθαρή καί 
θαυμάσια... δσο άκριβώς ή δουλειά στό σπίτι, καί Ισως άκόμα περισ-
σότερο». (Reports..., Οκτώβριος 1Θ65, σελ. 127). (Σημείωση τού 
Μάρξ). 

91. Child. Empl. Comm. V Report, No 35, σελ. IX. (Σημείωση τού Μάρξ). 
92. Στό Ιδιο, No 28. (Σημείωση τού Μάρξ). 
93. Στό Ιδιο, No 165 - 167 σελ. XXV, Πάνω στά προνόμια τής μεγάλης 

βιομηχανίας, σέ σύγκριση μέ τή μικρή βλ. Child. Empl. Comm. Ill Re-
port, No 144, σελ. 25, No 121, σελ. 26, No 125, σελ. 27, No 140, κ.λπ. 
(Σημείωση τού Μάρξ). 

94. Child. Empl. Comm. V Αναφορά 1866, No 169, σελ. XXV. (Σημείωση τού 
Μάρξ). 

95. Τό προσωπικό τής Επιθεώρησης έργοστασίων άποτελούνταν άπό 2 
έπιθεωρητές, 2 βοηθούς έπιθεωρητές καί 41 ύποεπιθεωρητές. Τό 
1871 διορίστηκαν καί άλλοι 8 ύποεπιθεωρητές. Τά συνολικά έξοδα 
γιά τήν έφαρμογή τών νόμων στήν 'Αγγλία, τή Σκωτία καί τήν "Ιρλαν-
δία ήταν τό 1871-1872 μόνο 23.347 λίρες στερλίνες, μαζί μέ τά δικα-
στικά έξοδα γιά τίς δίκες τών έπιχειρηματιών πού παρέβαιναν τό νό-
μο. 

96. Στήν 4 γερμανική έκδοση τοϋ Κεφάλαιου ό "Ενγκελς διαγράψει τήν 
πορεία αύτού τού νόμου. Βλ. Editions Sociales τόμος 2, σελ. 179, Ση-
μείωση. 

97. Ό Ρόμπερτ "Οουεν, ό πατέρας τών συνεταιριστικών έργοστασίων καί 
καταστημάτων, πού ώστόσο, δπως παρατηρήσαμε πιό πάνω, δέν συμ-
μεριζόταν καθόλου τίς αυταπάτες τών μιμητών του γιά τή σημασία 
αυτών τών μεμονωμένων στοιχείων μετασχηματισμού, στά πειράματά 
του πραγματικά δέν ξεκινούσε μόνο άπό τό έργοστασιακό σύστημα, 
μά τό διακήρυχνε καί θεωρητικά σάν τήν άψετηρία τής κοινωνικής 
έπανάστασης. 

Ό κύριος Βίσσερινγκ. καθηγητής τής πολιτικής οικονομίας στό 
Πανεπιστήμιο τού Λέυντεν. φαίνεται σάν νά διαισθάνεται κάτι τέ-
τοιο. Πράγματι, στό έργο του «Handbook van Praktische Staatshuishou-
dekunde» (1860-1862), "Αμστερνταμ, δπου Αντιγράφει μέ τήν πιό 
κατάλληλη μορφή τίς κοινοτοπίες τής χυδαίας οίκονομολογίας, τάσ-
σεται. μέ ζήλο ύπέρ τής χειροτεχνικής παραγωγής καί ένάντια στή 
μεγάλη βιομηχανία. (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 

98. Βλ. Μάρξ. Τό Κεφάλαιο, I. κεφ. XV. IX. 
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99. St6 6idio, σελ. XV, No 72 καί συνέχεια. (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 
100. Reports..., Οκτώβρης 1865, σελ. 127. (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 
101. Σύμφωνα μέ τόν άγγλικό νόμο γιά τά έργοστάσιά, οί γονείς δέν έπι-

τρέπεται νά στέλνουν παιδιά κάτω άπό 14 χρόνων στά «έλεγχόμενα» 
έργοστάσιά, άν δέν φροντίζουν ώστε τά παιδιά νά παίρνουν ταυτό-
χρονα καί τή στοιχειώδη έκπαίδευση. Ό έργοστασιάρχης είναι υπεύ-
θυνος γιά τήν τήρηση τοϋ νόμου. · Ή έργοστασιακή έκπαίδευση είναι 
ύποχρεωτική καί άποτελεϊ δρο τής έργασίας» (Reports..., 'Οκτώβρης 
1865, σελ. 111). Σημείωση τοϋ Μάρξ). 

102. Reports..., στό Ιδιο, σελ. 118. "Ενας άφελής έργοστασιάρχης μετα-
ξουργείου δηλώνει στά μέλη τής Child. Empl. Comm.: «Είμαι όλοκλη-
ρωτικά πεπεισμένος δτι τό άληθινό μυστικό τής παραγωγής Ικανών 
έργατών έχει βρεθεί στό συνδυασμό τής έργασίας μέ τήν έκπαίδευ-
ση, άρχίζοντας άπό τά παιδικά χρόνια. Φυσικά, ή έργασία δέν πρέπε.ι 
νά είναι ούτε πολύ κοπιαστική, ούτε άηδιαστική καί άνθυγιεινή. θά 
εύχόμουνα νά είχαν τά παιδιά μου έργασία καί παιχνίδι σάν ποικιλία 
άπό τό σχολείο». (Βλ. Child. Empl. Comm. V Άναφορά, No 36, σελ. 82). 
(Σημείωση τοϋ Μάρξ). 

103. Στά μάτια τοϋ Μάρξ, ή τεχνική δημιούργησε τήν όλική δυνατότητα 
τής κατάργησης, άκόμα καί στό έπίπεδο τοϋ άτόμου, τής διαφοράς 
άνάμεσα στή χειρωνακτική καί τήν πνευματική έργασία, μ' άλλα λό-
για, τής δυνατότητας διαμόρφωσης ένός άνθρώπου άναπτυγμένου 
άπό δλες τίς πλευρές. 

104. «Ή άστική τάξη δέν μπορεί νά υπάρξει δίχως τή διαρκή έπαναστατι-
κοποίηση τών όργάνων έργασίας καί έπομένως τών σχέσεων παραγω-
γής καί τού συνόλου τών κοινωνικών σχέσεων. Ή διατήρηση τοϋ 
παραδοσιακού τους τρόπου παραγωγής ήταν, άντίθετα, ή πρώτη 
προϋπόθεση ύπαρξης δλων τών παλαιότερων κοινωνικών τάξεων. 
Έκεϊνο πού διακρίνει, λοιπόν, τήν έποχή τής άστικής τάξης άπό δλες 
τίς προηγούμενες, είναι ή άδιάκοπη μεταμόρφωση τής παραγωγής, ό 
συνεχής κλονισμός τών κοινωνικών καταστάσεων, ή διαρκής κινητο-
ποίηση καί άθεβαιότητα». Βλ. Μάρξ - "Ενγκελς, Μανιφέστο τού Κομ-
μουνιστικού Κόμματος, 1848, σελ. 5. 

Τά συνδικάτα βρίσκουν ένα έπαναστατικό πεδίο στήν Ιδια τήν κα-
πιταλιστική έξέλιξη, τουλάχιστον δσο ό καπιταλισμός είναι ένας τρό-
πος παραγωγής πού προοδεύει. Μετά τήν κατάκτηση τής πολιτικής 
έξουσίας άπό τό προλεταριάτο, τά συνδικάτα θά ξαναβρούν αύτό τό 
πεδίο στή μεταβατική οίκονομία πρός τόν σοσιαλισμό. Αύτό άποτελεϊ 
τήν πρωτοτυπία τοϋ συνδικαλισμού. Γι' αύτό τό λόγο, ό Λένιν έπέμε-
νε, μετά τό 1917, στίς προσπάθειες «μόρφωσης» τών συνδικάτων στό 
σοσιαλισμό: μαζική, έπαγγελματική διαμόρφωση, πολυτεχνική έκπαί-
δευση μέσα στήν παραγωγή, πολύπλευρη άνάπτυξη. 

105. «Μού παίρνεις τή ζωή, δταν μοϋ παίρνεις τά μέσα πού μ' αύτά ζώ». 
βλ. Σαίξπηρ. (Σημείωση τού Μάρξ). 

106. Ένας Γάλλος έργάτης γράφει, ύστερα άπό τήν έπιστροφή του άπό 
τόν Άγιο Φραγκίσκο: ·Δέν θά πίστευα ποτέ μου πώς ήμουν Ικανός ν' 
άσκήσω δλα τά έπαγγέλματα μέ τά όποϊα άσχολήθηκα στήν Καλιφόρ-
νια. Πίστευα άκράδαντα πώς έκτός άπό τήν τυπογραφία δέν είμουν 
Ικανός γιά τίποτα... Κι δταν βρέθηκα στόν κόσμο αύτό τών τυχοδιω-
κτών, πού άλλάζουν τό έπάγγελμά τους πιό εύκολα άπ' δ,τι άλλάζουν 
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πουκάμισο — μά τήν πίστη μου — έκανα κι έγώ τά Τβια μέ τούς άλ-
λους. Επειδή μέ τή δουλειά στά μεταλλεία δέν έβγαζα άρκετά, τήν 
παράτησα κα( έφυγα γιά τήν πόλη, δπου μέ τή σειρά έγινα τυπογρά-
φος, στεγαστής. χύτης μολυβιού κ.λπ. Ή πείρα αύτή, τό γεγονός ότι 
είμαι Ικανός γιά όλες τΙς δουλειές, μέ κάνει νά αισθάνομαι τόν έαυτό 
μου λιγότερο σάν μαλάκιο καί περισσότερο σάν Ανθρωπο·, (βλ. Α. 
Κόρμπον, «Γιά τήν έπαγγελματική έκπαίδευση», 2η έκδ. 1860, σελ. 
50). (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 

107. Πρός τό τέλος τοϋ 17ου αΙώνα, ό Τζών Μπέλλερς, πού άποτελεϊ Αλη-
θινό φαινόμενο στήν Ιστορία τής πολιτικής οίκονομίας, κατάλαβε μέ 
άπόλυτη σαφήνεια ότι είναι ΑνηγκαΙα ή κατάργηση τής σημερινής 
έκπαΐδευσης κα( τού σημερινού καταμερισμού τής έργασίας, πού 
γεννούν ύπερτροφία κα( ΑτροφΙαρτά δύο Ακρα τής κοινωνίας, έστω 
κα( σέ άντίθετη κατεύθυνση. Άνάμεσα στ' Αλλα ώραϊα λέει: «Μιά 
τεμπέλικη μάθηση δέν άξΙζει περισσότερο άπό τήν έπιστήμη τής τεμ-
πελιάς... Ή σωματική έργασία είναι πρωταρχικός θεσμός τού θεοϋ... 
Ή έργασία είναι τόσο άναγκαία γιά τήν ύγεία τοϋ σώματος, δσο τό 
φαγητό γιά τή ζωή του. Γιατί τούς πόνους πού γλιτώνει κανείς άπό 
τεμπελιά, θά τούς άποχτήσει μέ άρρώστιες... Ή έργασία χύνει λάδι 
στό λυχνάρι τής ζωής, ή σκέψη τό άνάβει... Μιά παιδική κουτή άσχο-
λία άφήνει κουτό τό μυαλό τών παιδιών», (βλ. Τζών Μπέλλερς, Propo-
sals..., 16996, σελ. 12. 14, 18). (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 

108. Child. Empl. Comm. V άναφορά, σελ. XXV, No 162 καί II άναφορά σελ. 
XXXVIII, No 285, 289, καί σελ. XXXV, No 191. (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 

109. Βλ. "Ενγκελς στό Ιδιο, σελ. 162, 178 - 183. (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 
110. Βλ. Μάρξ, Ή σοσιαλιστική έπιθεώρηση, No 4, 20 Απριλίου 1880. Τό 

έρωτηματολόγιο αύτό τυπώθηκε τό 1880 σέ 25.000 άντίτυπα καί μοι-
ράστηκε στίς έργατικές ένώσεις, σέ σοσιαλιστικούς κύκλους καί όμά-
δες, καθώς καί στήν πλειοψηφία τών γαλλικών έφημερίδων. Ό Μάρξ 
πρότεινε αύτή τήν έρευνα όχι μόνο γιά νά τραβήξει τήν προσοχή 
δλων τών τάξεων καί τών δημοσίων έξουσιών κ.λπ. στήν κατάσταση 
τής έργατικής τάξης, μέ σκοπούς προπαγάνδας καί μεταρρυθμίσεων, 
άλλά άκόμα νά βάλει σέ πράξη τήν άρχή. σύμφωνα μέ τήν όποια ·γιά 
νά δράσεις μέ άποτελεσματικό τρόπο, πρέπει νά γνωρίζεις τό θέμα 
πάνω στό όποϊο δρας», καί αύτό, γιά χρήση τών συνδικαλιστικών όρ-
γανώσεων καί τοϋ έργατικού κόμματος. 

Τό ένδιαφέρον — κι όχι τό μικρότερο — αυτής τής μελέτης είναι, 
πράγματι, πώς κάνει τόν έργάτη πού συμπληρώνει αύτό τό έρωτημα-
τολόγιο νά συνειδητοποιήσει τήν κατάστασή του, σάν έργάτη, τρα-
βώντας, κυρίως, τήν προσοχή του σέ όλόκληρο τό πλαίσιο τού Αμε-
σου συστήματος έκμετάλλευσης. 

111. Ή σειρά τών τίτλων καί τών έρωτήσεων είναι τού Μάρξ, άπό τό Κεφά-
λαιο, 1, I, Γιά τήν άγορά καί τήν πώληση τής έργατικής δύναμης καί 
τής έργάσιμης ήμέρας, κεφ. IV καί Χ κυρίως. Ό Μάρξ προτείνει, πολύ 
άπλά, στούς έργότες τών διαφόρων χωρών νά έπιβλέπουν οί Ιδιοι τήν 
έργασία στά έργοστάσια. Η προοπτική αύτή είναι ένα πρώτο βήμα 
πρός τόν έργατικό έλεγχο τής παραγωγής, έστω κι Αν δέν μπορεϊ νά 
πραγματοποιηθεί, παρά μόνο ύστερα άπό τήν πολιτική κατάκτηση 
τής έξουσίας άπό τό προλεταριάτο. 
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Μέρος Τρίτο 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 





ΕΙσαγωγή 

Νομιμότητα καί οίκονομική έξέλιξη 

τού καπιταλισμού 

Τ ό πρόβλημα τής νομιμότητας τών συνδι-
κάτων κα( τοϋ δικαιώματος τής άπεργίας, εί-
ναι συνδεμένο έξ όρισμοϋ μέ έκεινο τοϋ άστι-
κοϋ κράτους. Άποτελεϊ τό πρώτο θέμα τοϋ 
πολύ σοβαρού σημερινού προβλήματος, τής 
ένσωμάτωσης τών συνδικάτων στούς κρατι-
κούς παπιταλιστικούς θεσμούς. Αντίστροφα, 
θέτει τό θεμελιώδες, γιά τόν μαρξισμό, πρό-
βλημα τής αύτονομίας τών οικονομικών καί 
πολιτικών όργανώσεων τοϋ προλεταριάτου, 
μιά κα( ή χειραφέτηση τής έργατικής τάξης 
είναι δική της ύπόθεση. 

Στήν διάρκεια τής πρώτης περιόδου τής 
κυριαρχίας της, δλα ήταν άπλά καί καθαρά: ή 
άστική τάξη άπαγόρευε συστηματικά τά συν-
δικάτα, δπως δείχνουν ό Μάρξ κι ό Ένγκελς 
στά κείμενα πού άκολουθοϋν, μιλώντας γιά 
τήν Αγγλία, τήν Γερμανία καί τήν Γαλλία. 
Στήν άρχή τοϋ καπιταλισμού, ή έργατική τάξη, 
μή διαθέτοντας τό παραμικρό άπόθεμα, δέν 
ύποψιαζόταν κάν ένα καπιταλιστικό κράτος 
δπου ή κατάστασή της θά είχε αισθητά βελ-
τιωθεί. Δέν μπορούσε, λοιπόν, σέ καιρούς 
δξυνσης, νά τήν συγκρατήσει καμιά φαντα-
σίωση ένός καλύτερου άμεσου μέλλοντος, καί 
ό οικονομικός άγώνας ξέσπαγε, πολύ φυσικά, 
στά πολιτικό πεδίο, στούς δρόμους καί τά 
όδοφράγματα, ένάντια στά όχυρά τοϋ άστικού 
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κράτους. Ή άστική τάξη, μή διαθέτοντας άκόμα μιά άξιόλογη συσ-
σώρευση παραγωγικών Εγκαταστάσεων καί μηχανών, πού αύξάνουν 
τήν ένταση τής έργασίας, καί συνεπώς τήν παραγωγικότητα, δέν 
είχε παρά ένα μόνο σίγουρο καί άποδεδειγμένο τρόπο γιά ν* άπο-
σπά τήν ύπέραξία: νά μεγαλώνει όσο τό δυνατόν περισσότερο τήν 
έργάσιμη ήμέρα. Μέ αύτές τίς συνθήκες, στίς μέρες τής περιοδικής 
κρίσης ύπερπαραγωγής, ή άστική τάξη έπρεπε νά μειώσει τις ώρες 
έργασίας, μέχρις δτου νά όρθοποδήσει ή άγορά. Μ' άλλα λόγια: 
πέταγε στό πεζοδρόμιο τούς έργάτες, πού δέν είχαν πιά άλλη λύση 
άπό τήν δύναμη καί τόν μετωπικό άγώνα ένάντια στήν έξουσία τής 
άστικής τάξης. 

Αύτή ή σχετική έλλειψη άποθεμάτων στήν άστική τάξη, έξηγεϊ τό 
πώς ρίχτηκε, άπό τήν γεννησή της, στήν κατάκτηση μιάς άποικιακής 
αύτοκρατορίας, τής όποιας τά πλούτη θά χρησίμευαν σάν δικλείδες 
άσφαλείας (άμορτισέρ), γιά νά τής δώσουν ένα περιθώριο έλιγμών 
στήν πάλη τών τάξεων στό έσωτερικό τής χώρας. 

Μόνο, άργότερα, στήν είδυλιακή φάση τοϋ καπιταλισμού, θά 
γεννηθούν, καί στήν άρχή σ' ένα μικρό στρώμα έργατών, οί ρεφορ-
μιστικές φαντασιώσεις: ή παραγωγική ικανότητα τής καπιταλιστικής 
παραγωγής είναι τώρα άρκετά μεγάλη, γιά νά βελτιώσει έλάχιστα 
τήν μοίρα τής έργατικής τάξης; γιά νά «τής πετάξει μερικά ψίχουλα 
άπό τήν πίττα τών άστών». Μπορεί, τώρα πιά, νά άρθρωθεϊ μιά σχετι-
κά ήρεμη πολιτική καί κοινωνική άνάπτυξη στις βιομηχανικές χώ-
ρες, μιά καί τό κεφάλαιο λυμαίνεται τις άποικίες. 

Στήν έποχή τοϋ Μάρξ, ή είδυλιακή αύτή φάση ήταν περισσότερο 
φανερή στήν 'Αγγλία, παρά στήν ήπειρωτική Εύρώπη, όπου ό καπι-
ταλισμός ήταν λιγότερο άναπτυγμένος καί είχε έξαπλωθεϊ πολύ άρ-
γότερα. Ό καπιταλισμός δέν άλλαξε ώστόσο άνίκανος άπλώς νά 
βελτιώσει σέ μόνιμη βάση τό μέσο έπίπεδο όλης τής έργατικής τά-
ξης. Οί κρίσεις καί οί πόλεμοι, πιό καταστροφικοί καί πιό μεγάλοι 
άπό ποτέ, θά ξαναρίχνουν περιοδικά τις μάζες σέ μιά τρομακτική 
άθλιότητά. Μά όπωσδήποτε σέ κάθε περίπτωση, ή άστική τάξη θά 
μπορεί νά διατηρεί ένα μέρος τής έργατικής τάξης, μιά προνομιού-
χα άριστοκρατία σέ σχέση μέ τήν μάζα τών έργαζομένων. Είναι φα-
νερό, έν τούτοις, πώς ή άριστοκρατία αύτή άπολαμθάνει μιά κυρίαρ-
χη θέση, γιατί αύτή είναι καλύτερα όργανωμένη καί διαμορφωμένη 
πολιτικά, περισσότερο έλεύθερη στις κινήσεις της, μέ δυό λόγια ή 
πιό Ισχυρή μέσα στήν τάξη. Άπό δώ άκριβώς ξεκινά ή σπουδαιότητα 
τοϋ άγώνα πού έκαναν ό Μάρξ κι ό "Ενγκελς ένάντια σ' αύτούς τούς 
προδότες καί άποστάτες. Πράγματι, στήν ώρα τής όξυμένης κρίσης, 
ή έργατική άριστοκρατία κατάφερε νά πάρει τήν πολιτική ήγεσία 
όλόκληρης τής έργατικής τάξης, καί ν" άποφασίσει γιά τήν τύχη τοϋ 
έργατικοϋ κινήματος έπί δεκαετίες. 

Άκόμα κι δταν ύποστηρίζει πώς είναι άπολιτικός, ό ρεφορμισμός 
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είναι πάντα ταυτόχρονα οικονομικός, πολιτικός καί κοινωνικός. Στό 
άπλό οίκονομικό έπίπεδο, δέν πραγματοποίησε, στ' άλήθεια, ποτέ, 
μιά γενική καί διαρκή βελτίωση τής έργατικής τάξης στό σύνολό 
της. Άπό τήν άρχή άρχή ύποστήριξε τά Ιεραρχημένα συμφέροντα, 
τήν Ιδιαίτερη έπαγγελματική κατηγορία. Ό ρεφορμισμός προσ-
κρούει, πράγματι, σέ ένα διπλό έμπόδιο, πού προκάλεσε τήν Ιστορι-
κή του άποτυχία: άπό τήν μιά μεριά στήν γενική προσπάθεια τής 
καπιταλιστικής οίκονομίας πού είναι νά χαμηλώνει, κι δχι ν' άνυψώ-
νει, τό μέσο έπίπεδο τών μισθών καί άπό τήν άλλη μεριά, στά κινή-
ματα τών μαζών, πού ξεπερνούν τίς περιορισμένες διεκδικήσεις 
τοϋ ρεφορμισμοϋ καί άκολουθοϋν τόν έπαναστατικό δρόμο. 

Ό Μάρξ κι ό Ένγκελς, πού έπεδίωκαν πραγματικά μιά προοδευτι-
κή καί γενική βελτίωση τών συνθηκών ζωής τών έργαζομένων, θά 
έπρεπε, πολύ λογικά, νά προτείνουν στό έργατικό κίνημα τήν χρήση 
έπαναστατικών μέσων καί τήν πάλη γιά τήν κατάργηση τής μισθω-
τής έργασίας, μιά καί ό καπιταλισμός είναι άνίκανος νά έξασφαλίσει 
τήν διαρκή αύτή βελτίωση. Δέν έκτίθεται δμως, μ' αύτό, δλο τό 
άστικό σύστημα, τήν στιγμή τής πιό μεγάλης ύπερπαραγωγής, δπου 
άκριβώς ό καπιταλισμός πέφτει σέ κρίση καί προκαλεί ένα κατα-
στροφικό πόλεμο; Ό ρεφορμισμός τοϋ Μάρξ καί τοϋ "Ενγκελς περ-
νά, λοιπόν, άναπόφευκτα άπό τήν άντικαπιταλιστική έπανάσταση, 
μά τότε δέν είναι πιά ρεφορμισμός, άλλά έπαναστατικός κομμουνι-
σμός. 

Τό Δικαίωμα τής 'Απεργίας καί τό Κράτος 

Τ ό άστικό δίκαιο καθορίζει κατ' άρχήν πώς τό δικαίωμα τής άπερ-
γίας άσκειται στό πλα(σιο τών νόμων γενικά, άπλά καί μόνο έπειδή 
έξασφαλίζεται άπό τό Σύνταγμα. Ή περίφημη προαναγγελία δέν κά-
νει τίποτε περισσότερο άπό τοϋ νά ύπενθυμίζει αύτό τό γεγονός, 
κάνοντας ένα άκόμα βήμα: τήν άμεση έπέμθαση στήν δράση τών 
έργατών καί στίς διεκδικήσεις τους. 

'Εκ πρώτης δψεως, τό δικαίωμα φαίνεται άπλά σέ νόμους καί προ-
διαγραφές πού καθορίζουν τό νά κάνεις ή νά μήν κάνεις, σέ ένεργη-
τικά καί παθητικά δικαιώματα, πού Ισχύουν γιά όλους. Μά τό σύνολο 
αύτών τών δικαιωμάτων άποτελεϊ άκριβώς τήν νομοθεσία ένός Κρά-
τους πού είναι άστικό καί πού δέν άρκεϊ νά κολλήσει μιά δημοκρατι-
κή έτικέτα γιά νά χάσει τόν ταξικό του χαρακτήρα κα( νά πάψει νά 
χαρακτηρίζει, σέ τελική άνάλυση, τήν άστική τάξη. Πράγματι, ol νό-
μοι έχουν γιά μοναδικό σκοπό, νά υποστηρίξουν τό άστικό κράτος 
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καί τά άντιεργατικά συμφέροντα πού καλύπτει, μά άκόμα, καί νά 
δικαιώσουν τά νόμιμα μέτρα. 

Αύτό σημαίνει πώς τό δικαίωμα τής άπεργίας ύποστηρίζει τήν 
Ιδιωτική Ιδιοκτησία, τήν τάξη καί τά συμφέροντα τών άστών; Είναι 
άπόλυτα προφανές στίς μέρες μας, άν μέσα σ' αύτή τήν φράση 
βλέπουμε τό δικαίωμα, καί όχι τήν άπεργία. "Οσο καλός κι άν μπορεϊ 
νά φανεϊ ό νόμος, ύποστηρίζει σέ τελευταία άνάλυση, τό άστικό 
κράτος, κι όσο περισσότερο ένας νόμος είναι λαϊκός, τόσο περισσό-
τερο χρησιμεύει γιά τήν ύποστήριξη καί τήν προφύλαξη τής Ιδιωτι-
κής Ιδιοκτησίας, στό μέτρο πού ένδιαφέρει πιό πλατιά στρώματα καί 
πού προσπαθεί νά τά ένσωματώσει στήν άστική τάξη πραγμάτων.1 

Στήν πρακτική, έκεϊνο πού είναι σοβαρό σ' αύτήν τήν διατύπωση, 
είναι πώς γίνεται άποδεκτό ότι ή άπεργία ύπόκειται σέ νόμους πού 
πηγάζουν άπό τό άστικό κράτος κι όχι άπό τήν τάξη τοϋ προλεταριά-
του. Καί γιατί τό Σύνταγμα δέν προβλέπει, έπίσης, μέ ποιούς κανό-
νες θά πρέπει νά γίνει ή έπανάσταση; Στά κείμενα πού άκολουθοϋν, 
ό "Ενγκελς έκφράζει τήν άρχή: 

"ό "Αγγλος δέν είναι έλεύθερος χάρη στόν νόμο, άλλά παρά τόν 
νόμο», «ό άγώνας τών φτωχών ένάντια στούς πλούσιους δέν 
μπορεί λοιπόν νά φτάσει ώς τό τέλος του, μέσα στόν χώρο τής 
δημοκρατίας ή τής πολιτικής γενικά».2 

Στό τέλος τής ζωής του, δταν πιέστηκε άπό τήν γερμανική σο-
σιαλδημοκρατική ήγεσία νά ύποστηρίξει τήν νομιμότητα (πού τό 
άστικό κράτος ήθελε νά διασπάσει γιά νά διαλύσει τούς σοσιαλι-
στές), ό "Ενγκελς άντέστη μέ όλες του τίς δυνάμεις: 

"Δέν μπορώ, έν τούτοις, νά δεχτώ πώς έχετε τήν θέληση νά 
ύποστηρίζετε, μ'όλη σας τήν ψυχή, τήν άπόλυτη νομιμότητα, τήν 
νομιμότητα κάτω άπό όποιεσδήποτε συνθήκες, τήν νομιμότητα 
άκόμα κι άπέναντι σ' έκείνους πού έπιτίθενται, μέ δυό λόγια, τήν 
πολιτική τού νά γυρίζετε τό άριστερό μάγουλο σ' έκεϊνον πού 
σάς χτύπησε στό δεξί». 

Καί γιά νά θυμήσουμε τήν παραδοσιακή άντίληψη τοϋ μαρξι-
σμού, γιά τόν όποιον ol νόμοι δέν υποχρεώνουν σέ τίποτα τούς 
έργάτες, άλλά άποτελούν γι' αύτούς τήν κατάσταση μιάς δύναμης 
πού είναι ή δέν είναι σέ θέση νά άντιμετωπίσουν, νά χρησιμοποιή-
σουν γιά έναΝ έλιγμό ή γιά μιά άνάπαυλα: 

«Νομιμότητα γιά τόσο όσο μάς βολεύει, όχι δμως νομιμότητα μέ 
όποιοδήποτε τίμημα, άκόμα καί στά λόγια!»3 
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Ό Μάρξ ύποστήριζε βέβαια τήν θέση, σύμφωνα μέ τήν όποία 
έπρεπε νά γίνει άγώνας γιά ν' άποσπαστεϊ άπό τό κράτος ένας νό-
μος, πού νά περιορίζει τίς ώρες έργασίας, νόμος πού θά Επιβαλλό-
ταν τόσο στά άφεντικά, όσο καί στούς έργάτες (έκείνους, γιά παρά-
δειγμα, πού θά ήθελαν νά κάνουν ύπερωρίες). 

Όπως λέει, τό προνόμιο ένός τέτοιου νόμου είναι πώς: 
1. 'Εφαρμόζεται σέ όλους, δίχως διάκριση καί δέν άπαιτεϊ κανέ-

να έλεγχο ούτε άπό μεριάς τών άφεντικών, ούτε άπό μεριάς, κυ-
ρίως, τών έργατών. Μ' άλλα λόγια: καμιά συμφωνία ή σύμβαση δέν 
συνδέει τούς μέν μέ τούς δέ, περιορίζοντας τήν δράση καί τόν λόγο 
τών μέν έναντίον τών δέ, όπως συμβαίνει μέ τίς σημερινές συμβά-
σεις, πού ύπογράφονται άπό τό συνδικάτο καί τ' άφεντικά. 'Αντίθε-
τα, οί έργάτες ποτέ δέν δέχτηκαν a fortiori, νά σεβαστούν, ήθικά ή 
τυπικά, τόν νόμο τού Κράτους. 

2. Είναι ή άντανάκλαση μιάς σχέσης δυνάμεων: άκόμα κι ένα 
συντηρητικό Κοινοβούλιο μπορεί ν' άναγκαστεϊ νά ψηφίσει έναν 
παρόμοιο νόμο, πού δέν δεσμεύει τό έργατικό κόμμα άπένατι στό 
κράτος, άντίθετα μέ ό,τι συμβαίνει στόν έργατικό κοινοβουλευτι-
σμό, μέ τούς συμβιβασμούς του καί τίς πανουργίες του. Τό κράτος, 
σάν συμπυκνωμένη βία, θά έφαρμόσει ή όχι τόν νόμο (σύμφωνα μέ 
τά ταξικά συμφέροντα), μά δμως τά πράγματα μένουν καθαρά: καί 
στίς δυό περιπτώσεις, είναι συνέπεια μιάς σχέσης δυνάμεων. Σέ 
όλες τίς περιπτώσεις, τό προλεταριάτο δέν άλλοτριώνει τήν έλευ-
θερία της δράσης του. 

Τό όριο τής χρησιμότητας, γιά τό προλεταριάτο, τής διεκδίκη-
σης ένός νόμου πού ρυθμίζει τήν έργασία, καθορίζεται άπό τήν 
άρχή πώς πρέπει νά διαφυλάσσεται, μέ όποιοδήποτε τίμημα, ή αύ-
τονομία της δράσης τοϋ προλεταριάτου. Τό προλεταριάτο δέν πρέ-
πει καθόλου νά άφήσει νά τοϋ δέσουν τά χέρια, ή άκόμα νά άφήσει 
νά ύποτεθεί πώς δεσμεύεται άπό τήν έξουσία. Ένα παράδειγμα δεί-
χνει μέ τί τίμημα πληρώνουν, ό Μάρξ κι ό Ένκελς τήν αύτονομία 
αύτή τοϋ προλεταριάτου: «Ή ρίζα όλου τοϋ κακού βρίσκεται άκρι-
βώς στό δτι οί καπιταλίστες καθορίζουν, μέ τόν ένα ή τόν άλλο 
τρόπο, τήν είσφορά (στά ταμεία άλληλοβοήθειας). "Οσο αύτό θά 
διαρκεί, δέν θά μπορέσουμε νά πάρουμε άπό τά χέρια τους τήν 
ήγεσία τοϋ Ταμείου καί τοϋ Συλλόγου 'Αλληλοβοήθειας, μιά καί γιά 
νά είναι πραγματικά έργατικές όργανώσεις, πρέπει νά στηρίζονται 
άποκλειστικά στίς είσφορές τών έργατών. Μόνο έτσι θά μπορέσουν 
νά μεταμορφωθούν τά συνδικάτα πού προφυλάσσουν τούς έργάτες 
άπό τήν αύθαιρεσία τών άφεντικών·. 

Άντίθετα, οί έργάτες πρέπει νά άπαιτήσουν νά ρυθμίσει ό νόμος 
τήν ύπευθυνότητα τών άφεντικών γιά τά άτυχήματα έργασίας. Αύτή 
ή νόμιμη ύπευθυνότητα, άπό τήν όποία τό άστικό κράτος προσπαθεί 

199 



συστηματικά νά άπαλλάσσει τά άφεντικά, δέν δεσμεύει σέ τίποτα 
τόν λόγο καί τήν δράση τοϋ προλεταριάτου. Είναι ένα μέτρο δημό-
σιας υγιεινής, άπέναντι στήν άμέλεια, πού κοστίζει πανάκριβα, άπό 
κάθε πλευρά. 

Τό κράτος καί ή οίκονομία δέν θά άνεχθοϋν ποτέ μιά άπεργία γιά 
άπλούς νομικούς λόγους: ή σχέση τους θά έξαρτηθεϊ πάντα, και 
άπό έκεϊνο πού τούς βολεύει, καί άπό τίς δυνάμεις πού διαθέτουν, 
δίχως ν' άναφερθοϋν σέ κείνες πού έχουν ν' άντιμετωπίσουν. Σί-
γουρα, μιά άπεργία έχει κανόνες, δχι δμως έκείνους τής άστυνο-
μίας. Ή άπεργία πρέπει νά Ικανοποιεί τά προλεταριακά συμφέρον-
τα, καί τό νά όργανώσεις μιά άπεργία σημαίνει νά διαθέτεις τίς έρ· 
γατικές δυνάμεις στίς καλύτερες συνθήκες γιά νά έπιτύχεις, δχι 
μόνο ένα Αμεσο άποτέλεσμα, άλλά άκόμα καί κυρίως, γιά νά ένο-
ποιήσεις τήν έργατική τάξη άπέναντι στήν άστική τάξη, δίνοντας 
ένα χτύπημα στά οίκονομικά καί κοινωνικά συμφέροντα, καί συνε-
πώς πολιτικά, τοϋ καπιταλισμού. 

Τό προλεταριάτο δέν θά μπορούσε νά δεχτεί ένα νόμιμο περιο-
ρισμό τής δράσης του. Μά σ' αύτό άποσκοποϋν οί κανόνες πού 
συνεπάγεται τό δικαίωμα τής άπεργίας. Έκεϊνο πού όνομάζεται 
ύποκριτικά «κανόνας» είναι στήν πραγματικότητα ένας καθαρός καί 
άπλός περιορισμός τοϋ κινήματος τής άπεργίας, καί κάτω άπό τήν 
χειρότερη μορφή του, τοϋ αυτοπεριορισμού άπό τά Ιδια τά συνδικά-
τα, πού τόν άποδέχονται. Μέ τήν προαναγγελία τής άπεργίας, τά 
συνδικάτα αύτά δέν περιμένουν κάν νά έπέμβει τό κράτος, κι έπι-
βάλλουν άπό μόνα τους κανόνες, άντί νά σαμποτάρουν τά σχέδια 
τοϋ άντιπάλου τους, καί νά τόν αιφνιδιάσουν, κανόνες πού έπιβάλ-
λουν τήν προειδοποίηση άπό όχτώ μέρες πρίν γιά τό ένδεχόμενο 
μιάς άπεργίας. Τό άφεντικό βρίσκει λοιπόν τόν καιρό νά προετοιμά-
ζει τά μέσα τής άμυνάς του, νά όργανώσει τήν συκοφαντία, καθώς 
καί τήν διαφορά άνάμεσα στούς έργάτες, νά λάβει τά μέτρα του γιά 
τά άποθέματά του καί τούς πελάτες, νά πάρει δλα τά άναγκαία μέ-
τρα γιά νά περιορίσει τίς παραγωγικές έγκαταστάσεις στό μάξιμουμ 
(πού τά Ιδια αύτά συνδικάτα περηφανεύονται πώς προφυλάσσουν, 
ένώ οί καπιταλιστές κλείνουν κάθε μέρα έργοστάσια πού βρίσκον-
ται σέ λειτουργία) καί, τέλος, νά προειδοποιήσουν τίς δυνάμεις 
καταστολής τού Κράτους καί τήν άστυνομία. 

Μέ αύτές τίς συνθήκες, ή άπεργία δέν είναι πιά ένα δπλο πάλης, 
άλλά μιά άπλή διαμαρτυρία, μιά είρηνική έκδήλωση, μιά όργανωμέ-
νη παρέλαση, έστω κι άν χτυπιέται βίαια άπό τίς άστικές δυνάμεις 
τής τάξης, ή καλύτερα, άπό τό άστικό δικαίωμα άπεργίας. 

Τέλος, τό νά άναγνωρίσεις καί νά σεβαστείς τό «δικαίωμα» αύτό 
Ισοδυναμεί μέ τό νά έπιδιώξεις τήν διαρκή ήττα τής έργατικής τά-
ξης, τήν αΙώνια ύποταγή της στό καπιταλιστικό κράτος, τήν ύποδού-
λωσή της στά όππορτουνιστικά κόμματα καί τήν συνθηκολόγα ήγε-
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σία τών συνδικαλιστικών βόντζων. Είναι σάν νά έγκαταλείπεις τήν 
πολιτική στήν άστική τάξη. καί νά Ικανοποιείσαι μέ τήν γνωστή έπι-
τυχία, στίς καθαρά οικονομικές έπιδιώξεις. μέ δυό λόγια, δπως τό 
είπε ό "Ενγκελς, είναι σάν νά άναγνωρίσεις τήν αίωνιότητα τοϋ κε-
φαλαίου καί τής μισθωτής έργασίας. 
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Ή Κατάργηση στήν'Αγγλία1 

Ε κ πρώτης όψεως, 6 αΙώνας της έπανάστασης πέρασε στήν 
Αγγλία, χωρίς νά συμβούν μεγάλες άλλαγές. Ένώ στήν ήπειρωτική 

Εύρώπη συντρίφτηκε ένας όλόκληρος παλιός κόσμος καί ή άτμό-
σφαιρα καθάρισε άπό ένα μακρύ πόλεμο εικοσιπέντε χρόνων, δλα 
παρέμειναν ήσυχα στήν Αγγλία. Τό Κράτος καί ή Εκκλησία δέν 
άπειλήθηκαν μέ κανένα τρόπο. 

'Από τά μέσα τού 18ου αΙώνα στήν 'Αγγλία συνέβη μιά έπανάστα-
ση πολύ πιό σημαντική, άπ' δ,τι σέ όποιαδήποτε άλλη χώρα. Ή έπα-
νάσταση αύτή, τόσο πιό γόνιμη δσο πιό σιωπηλή ήταν, πέτυχε, κατά 
πάσα πιθανότητα, τόν σκοπό της, στήν πρακτική, πρίν τίς έπαναστά-
σεις, πολιτικού χαρακτήρα στήν Γαλλία καί φιλοσοφικού στήν Γερ-
μανία. 

Ή άγγλική έπανάσταση έχει κοινωνική φύση καί είναι, κατά συνέ-
πεια, βαθύτερη καί πλατύτερη άπό όποιαδήποτε άλλη. Δέν ύπάρχει 
περιοχή — δσο άπομονωμένη καί νά είναι — τοϋ κόσμου τοϋ πνεύ-
ματος καί τής ζωής τών άνθρώπων, πού νά μήν βοήθησε στήν πραγ-
ματοποίησή της καί νά μήν άναταράχτηκε έκ τών ύστέρων. Ή πραγ-
ματική έπανάσταση μεταβάλλει τήν κοινωνία: ή πολιτική ή ή φιλοσο-
φική έπανάσταση τείνουν, άπλώς, πρός τά έκεΐ. Στήν 'Αγγλία, ή έπα-
νάσταση αύτή τής κοινωνίας γίνεται έδώ κι έξήντα χρόνια, καί προ-
χωρεί τώρα μέ μεγάλα βήματα πρός τήν κρίση της. 

Ό 17ος αΙώνας πραγματοποίησε τήν σύνδεση καί τήν συσπείρω-
ση τής άνθρωπότητας, πού ήταν κατακομματιασμένη καί άπομονω-
μένη άπό τόν χριστιανισμό. Πρόκειται γιά τόν σταθμό πού προηγεί-
ται άπό τήν χειραφέτηση καί τήν συνείδηση τού έγώ τής άνθρωπό-
τητας. Γι' αύτό βρίσκεται άκόμα μέσα σέ μιά μονόπλευρη άντίφαση. 
Ό 18ος αΙώνας πραγματοποίησε τήν σύνδεση τών Αποτελεσμάτων 
όλης της προηγούμενης Ιστορίας, πού μέχρι τώρα είχε προχωρήσει 
μέ μεμονωμένα άλματα. 'Επιπλέον, άνέπτυξε τήν έσωτερική άναγ-
καιότητα καί σύνδεση. "Εβαλε σέ τάξη καί σέ λογική σχέση τό σύμ-
φυρμα τών άτέλειωτων κατακτήσεων τοϋ πνεύματος: ή γνώση γίνε-
ται έπίστήμη, καί οί έπιστήμες πλησιάζουν στό σημείο τής τελειότη-
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τας μέ τό νά συνδέονται μέ τήν φιλοσοφία, άπό τήν μιά μεριά, καί 
τήν πρακτική άπό τήν άλλη. 

Δέν ύπήρχε έπιστήμη πρίν τόν 18ο αίώνα. Μόνο πού στόν 18ο 
αιώνα, καί λίγο πρίν σέ μερικούς κλάδους, ή γνώση της φύσης πήρε 
μιά έπιστημονική μορφή. Ό Νεύτων δημιούργησε τήν έπιστήμη τής 
άστρονομίας χάρη στόν νόμο τής βαρύτητας, τήν έπιστήμη τής 
όπτικής χάρη στό θεώρημα τοϋ διώνυμου καί τήν θεωρία τοϋ άπει-
ρου, καί τήν έπιστήμη τής μηχανικής χάρη στήν γνώσι̂  τής φύσης 
τών δυνάμεων. Ή φυσική, πήρε κι αύτή έναν έπιστημονικό χαρακτή-
ρα στόν 18ο αίώνα. Ή χημεία δημιουργήθηκε άπό τόν Μπλάκ, τόν 
Λαθουαζιέ καί τόν Πρίσλεϋ. Ή γεωγραφία άνυψώθηκε σέ έπιστήμη 
χάρη στόν καθορισμό τοϋ σχήματος τής γής καί τά χρήσιμα, πιά 
στήν έπιστήμη, ταξίδια. Ό Μπουφάν κι ό Λινέ θεμελίωσαν τίς φυσι-
κές έπιστήμες, καί ή γεωλογία άρχισε προοδευτικά νά άπελευθερώ-
νεται άπό τόν στρόβιλο τών φανταστικών ύποθέσεων, στίς όποιες 
φυτοζωοϋσε. Ή έγκυκλοπαιδική σκέψη χαρακτηρίζει τόν 18ο αίώνα. 
Στηρίζεται πάνω στήν συνείδηση, σύμφωνα μέ τήν όποία οί έπιστή-
μες συνδέονται μεταξύ τους. Μά έν τούτοις μή όντας Ικανή νά έξα-
σφαλίσει τίς μεταβάσεις δέν μπορούσε παρά νά παραθέτει τήν μιά 
στήν άλλη. 

Ή πάλη ένάντια στόν άφηρημένο ύποκειμενισμό τοϋ χριστιανι-
σμού ώθησε τήν φιλοσοφία τοϋ 18ου αίώνα στήν άντίστροψη μονο-
πλευρικότητα. 'Αντιπαράθεσε τόν άντικειμενισμό στόν ύποκειμενι-
σμό, τήν φύση στό πνεύμα, τόν ύλισμό στό πνευματικό, τήν άφηρη-
μένη γενικότητα καί τήν ούσία στήν άφηρημένη μοναδικότητα. Ό 
18ος αΙώνας παρήγαγε μιάν άναγέννηση τοϋ άρχαίου πνεύματος, 
άπέναντι στόν χριστιανισμό. Ό ύλισμός καί ή δημοκρατία, ή φιλοσο-
φία καί ή πολιτική τοϋ άρχαίου κόσμου άναστήθηκαν, καί οί Γ άλλοι 
πού έκπροσωπούσαν τό άρχαΐο πριντσίπιο στήν καρδιά τοϋ χριστια-
νισμού, πήραν γιά λίγο τήν Ιστορική πρωτοβουλία. 

Ό 18ος αΙώνας δέν έλυσε, λοιπόν, τήν μεγάλη άντίθεση πού άπα-
σχολει τήν Ιστορία άπό τίς άρχές της, καί πού ή έξέλιξή της συγκρα-
τεί τόν Ιστό τής Ιστορίας: τήν άντίθεση άνάμεσα στήν ούσία καί τό 
ύποκείμενο, τήν φύση καί τό πνεύμα, τήν άναγκαιότητα καί τήν 
έλευθερία. Έν τούτοις, άνέπτυξε πλήρως τίς δυό πλευρές τής άντί-
θεσης, καί τίς άντιπαρέθεσε σέ δλη τους τήν βία, τόσο όσο έκανε 
άναγκαία τήν κατάργησή τους.... 

Είναι κοινά άποδεκτό πώς ή Γερμανία, ή Γαλλία καί ή 'Αγγλία 
είναι οί τρεις χώρες πού κατευθύνουν τήν σύγχρονη Ιστορία. 01 
Γερμανοί έκπροσωποϋν τόν χριστιανικό σοσιαλισμό, καί οί Γάλλοι 
τόν άρχαΐο ύλισμό, μ' άλλα λόγια: οί πρώτοι τήν θρησκεία καί τήν 
Εκκλησία, καί ol δεύτεροι τήν πολιτική καί τό κράτος. Είναι προφα-
νές, ή θά γίνει τέτοιο τήν έπιθυμητή στιγμή. Ή σημασία τών "Αγγλων 
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στήν σύγχρονη Ιστορία είναι λιγότερο έκδηλη, άλλά είναι άποφαστι-
κή γιά τό θέμα πού μάς άπασχολεϊ. 

Τό άγγλικό έθνος συγκροτήθηκε άπό τό γερμανικό καί τό ρομα-
νικό στοιχείο, άκριβώς τήν στιγμή πού τά δύο αύτά έθνη είχαν χωρι-
στεί τό ένα άπό τό άλλο, καί μόλις άρχιζε ή άνάπτυξή τους πρός δυό 
πόλους άνταγωνισπκούς. Στήν Αγγλία τό γερμανικό καί τό ρομανι-
κό στοιχείο άναπτύχθηκαν πλάι πλάι καί κατέληξαν στήν διαμόρφω-
ση ένός κράτους, πού έφερε μέσα του καί τίς δυό μονοπλευρικότη-
τες.2 Ό γερμανικός Ιδεαλισμός διατήρησε ένα τέτοιο περιθώριο κι-
νήσεων, πού μπόρεσε νά άλλάξει στό άντίθετό του: τήν άφηρημένη 
έξωτερικότητα. Ή δυνατότητα, καθορισμένη κι άπ' τόν νόμο, νά 
πουλήσεις γυναίκα καί παιδιά, καί γενικά τό διαπραγματευτικό κι 
έμπορικό πνεύμα τών "Αγγλων πρέπει νά καταχωρηθούν σαφώς στό 
γερμανικό στοιχείο. "Οσον άφορά στόν ρομανικό ύλισμό, μεταβλή-
θηκε σέ άφηρημένο Ιδεαλισμό, σέ έσωτερικότητα καί θρησκευτικό-
τητα. 'Απ* δπου προκύπτει καί τό φαινόμενο τής έπιβίωσης τοϋ ρο-
μανικοϋ καθολικισμού στήν καρδιά τοϋ γερμανικού προτεσταντι-
σμού, τής Εκκλησίας τού Κράτους, τής παπωσύνης τών πριγκίπων 
καί τοϋ έντελώς καθολικού τρόπου νά άκολουθεϊται ή θρησκεία τών 
τυπικών λειτουργιών. 

Εκείνο πού χαρακτηρίζει τό άγγλικό έθνος, είναι ή άντίθεση πού 
δέν λύθηκε, τής συνένωσης τών πιό βίαιων άντιφάσεων. 01 "Αγγλοι 
άποτελοΰν τόν πιό θρήσκο λαό τοϋ κόσμου, καί παράλληλα, τόν 
λιγότερο θρήσκο. Περισσότερο άπ' ό,τιδήποτε άλλο, ό "Αγγλος 
νοιάζεται γιά τήν έδώ ζωή, ζώντας σάν νά ήταν ή μέλλουσα ζωή ή 
μόνη τους άπασχόληση. Ή πίστη του στόν παράδεισο δέν τόν έμπο-
δίζει καθόλου νά πιστέψει άκράδαντα πώς «ή κόλαση, δέν είναι νά 
κερδίζεις χρήμα». Αύτό έξηγεϊ τήν διαρκή έσωτερική κινητοποίηση 
τών "Αγγλων, πού είναι άπλά τό συναίσθημα πώς δέν μπορούν νά 
λύσουν τήν άντίθεση, πράγμα πού τούς ώθεϊ νά έξωτερικευθοϋν 
στήν πράξη. 

Τό συναίσθημα αύτής τής άντίθεσης είναι πηγή ένέργειας, μιάς 
ένέργειας πού δέν μπορεί νά ξεχυθεί, παρά πρός τά έξω. Πράγματι, 
τό συναίσθημα τής άντίφασης ήταν ή πηγή τής άποικιοποίησης, τής 
ναυτιλίας, τής βιομηχανίας καί, γενικά, τής τεράστιας πρακτικής 
δραστηριότητας τών "Αγγλων. Ή άδυναμία νά λυθεί ή άντίφαση δια-
περνά όλη τήν άγγλική φιλοσοφία, καί ώθεϊ τούς "Αγγλους στόν 
έμπειρισμό καί παράλληλα στόν σκεπτικισμό... 

Καθώς οί "Αγγλοι παρουσίαζαν συγχρόνως καί τά δύο στοιχεία 
πού άνέπτυσσαν τήν Ιστορία στήν ήπειρωτική Εύρώπη, ήσαν Ικανοί, 
άν καί δέν είχαν έμπορικές σχέσεις μέ τήν ήπειρο, νά προχωρούν 
πλάι της, καί καμιά φορά μπροστά της. Ή άγγλική έπανάσταση τού 
16ου αΙώνα είναι τό άκριβές πρωτότυπο τής γαλλικής έπανάστασης 
τοϋ 1789. Είναι νά διακρίνουμε στό «διαρκές Κοινοβούλιο» τίς τρεις 
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βαθμίδες πού έμφανίζονται στήν Γαλλία σάν Συνταγματική Συνέ-
λευση, Νομοθετική καί "Εθνοσυνέλευση. Τό πέρασμα άπό τήν συν-
ταγματική μοναρχία στήν δημοκρατία, καί κατόπιν στόν στρατιωτικό 
δεσποτισμό, στήν παλινόρθωση καί στήν έπανάσταση τού μέσου, 
συναντιέται ξεκάθαρα κάθε φορά στήν άγγλική έπανάσταση. Ό 
Κρόμγου είναι ό Ναπολέων κι ό Ροβεσπιέρος σέ ένα μόνο πρόσωπο. 
Τό πολιτικό άποτέλεσμα είναι σχετικά φτωχό καί στίς δύο περιπτώ-
σεις, καί όλοι οί παραλληλισμοί, πού θά μπορούσαμε νά βρούμε 
φτάνοντας ώς τίς λεπτομέρειες, δείχνουν πώς ή θρησκευτική ή ή 
άθεη έπανάσταση, καθ' δσον παραμένει πολιτική, καταλήγει τελικά 
σέ μιά καί τήν ϊδια κατάσταση... 

Εν τούτοις, ol Γάλλοι άντιπαρέθεσαν στόν σπιριτουαλισμό, τόν 
ύλισμό, πού παρουσίασαν σάν ένα άπόλυτο πού, κατά συνέπεια, 
έπαιρνε μέσα στό κράτος τήν αΙώνια μορφή τών γενικών συμφερόν-
των. Μά οί "Αγγλοι δέν έχουν γενικά συμφέροντα: δέν μπορούν νά 
μιλήσουν γι' αύτά δίχως νά θίξουν τό τρωτό τους σημείο. Πρόκειται 
γιά τήν άπελπισία τους: δέν έχουν παρά μόνο Ιδιαίτερα συμφέρον-
τα. Αύτή ή άπόλυτη ύποκειμενικότητα καί ό κατατεμαχισμός τής 
γένικότητας σέ άμέτρητες μοναδικότητες, κατάγονται σίγουρα άπό 
τούς Γερμανούς, άλλά, δπως τά χουμε πεϊ, έχουν χωριστεί άπό τήν 
ρίζα τους, καί είναι λοιπόν πραγματικές μόνο στό έμπειρικό έπίπε-
δο. 

Ό κοινωνικός έμπειρισμός τών Άγγλων διακρίνεται άπό τόν πο-
λιτικό έμπειρισμό τών Γάλλων. Ή δραστηριότητα τών Γάλλων ήταν 
πάντα έθνική, οί Γάλλοι είχαν περήφανη συνείδηση τής ένότητάς 
τους καί τής συνολικότητάς τους. Ή δραστηριότητα τής Αγγλίας 
ήταν τό έργο άτόμων άνεξάρτητων μεταξύ τους καί πού άπλώς 
συνυπήρχαν, ήταν ή κίνηση αύτόνομων άτόμων πού δροϋν έκ 
παραλλήλου, καί άκόμα, μόνο έξ αΙτίας άτομικών συμφερόντων: σή-
μερα άκριθώς ή έλλειψη αύτής τής ένότητας έρχεται στό φώς τής 
ήμέρας μέσα στήν γενικευμένη άθλιάτητα καί τόν πλήρη κατακερ-
ματισμό. 

Μ' άλλα λόγια, ή Αγγλία είναι ή μόνη χώρα πού έχει κοινωνική 
Ιστορία. Στήν Αγγλία, μόνο, τά άτομα σάν τέτοια, μή διεκδικώντας 
συνειδητά καμιά γενική άρχή, πίεσαν τήν έθνική άνάπτυξη καί τήν 
ώθησαν σχεδόν μέχρι τά δριά της. 'Εδώ μόνο ή μάζα λειτούργησε 
σάν μάζα, στό δνομα τών δικών της Ιδιωτικών συμφερόντων. 'Εδώ 
μόνο οί άρχές έγιναν συμφέροντα, πρίν άκόμα μπορέσουν νά 'χουν 
Αποτελέσματα πάνω στήν Ιστορία. Οί Γάλλοι καί οί Γερμανοί φτά-
νουν, κι αύτοί, προοδευτικά στήν κοινωνική Ιστορία, άλλά δέν βρί-
σκονται άκόμα έκεϊ... 

Τό συμφέρον έχει ούσιαστικά υποκειμενική, έγωιστική, Ιδιωτική 
φύση καί, σάν τέτοιο, είναι ή ύψηλότερη κορυφή τής γερμανο-
χριστιανικής άρχής τής ύποκειμενικότητας καί τής διασποράς τών 
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κομματιών. Άπό τήν στιγμή πού τό συμφέρον είναι άμεσα ύποκειμε-
νικό καί άπλά έγωιστικό, τό συμφέρον γίνεται ό συνδετικός κρίκος 
τής άνθρωπότητας, καί κάθε άναγκαιότητα άκολουθεϊται άπό ένα 
γενικό κομμάτιασμα, μιά καί οί άνθρωποι στρέφονται καί συγ-
κεντρώνονται στούς έαυτούς τους. Πρόκειται γιά τήν άπομόνωση, 
τήν μεταμόρφωση τής άνθρωπότητας σέ μιά μάζα άτόμων πού άλλη-
λοαπωθοϋνται. Μά δμως, τό κομμάτιασμα αύτό είναι τό ύστατο άπο-
τέλεσμα τής χριστιανικής άρχής τής ύποκειμενικότητας, ή όλοκλή-
ρωση τής χριστιανικής άρχής τοϋ κόσμου. 

Άπό τήν άλλη, δσο υπάρχει ή θεμελιώδης έξωτερίκευση (άποξέ-
νωση) — ή Ιδιωτική Ιδιοκτησία — τό συμφέρον πρέπει νά 'χει κατ' 
άνάγκην έναν Ιδιωτικό χαρακτήρα, καί ή βασιλεία του έμφανίζεται 
σάν βασιλεία τής Ιδιοκτησίας. Ή κατάργηση τής φεουδαρχικής δου-
λείας έκανε «τήν πληρωμή τοις μετρητοίς τήν μόνη σχέση άνάμεσα 
στούς άνθρώπους». Τότε άκριθώς ή Ιδιοκτησία — φυσικό καί Ιδιωτι-
κό στοιχείο πνεύματος άπέναντι στόν άνθρωπο καί τό πνεύμα του 
— άνεθαίνει στόν θρόνο, καί τέλος, γιά νά όλοκληρωθεί ή άποξένω-
ση αύτή, τό χρήμα — καθαρά άφηρημένη έξωτερική έκφραση — 
γίνεται ό κύριος τοϋ κόσμου. Ό άνθρωπος έπαψε νά είναι σκλάβος 
τού άνθρώπου: έγινε σκλάβος τού πράγματος. Ή άνατροπή δλων 
τών άνθρωπίνων σχέσεων είναι καθολική. Ή υποταγή στόν σύγχρο-
νο κόσμο τών έπιχειρήσεων, ή άναπτυγμένη, όλοκληρωμένη καί διε-
θνής δωροδωκία, είναι πιό άπάνθρωπες, πιό παντοδύναμες, άπό τήν 
δουλεία τής φεουδαρχίας. Ή γενική πορνεία είναι περισσότερο 
άνήθικη καί περισσάτερο κτηνώδης άπό τά «χουφτώματα» τών άρ-
χόντων. 

Τά 'Αποτελέσματα 
τών Διεκδικητικών 'Αγώνων 

πάνω στήν 'Ανάπτυξη τοϋ Κράτους 
καί τών Καπιταλιστικών 'Ιδεολογιών3 

Γ ι ά νά στήσει τήν κυριαρχία της, ή Ιδιοκτησία άναγκάστηκε νά 
στραφεί πρώτα ένάντια στό κράτος, ή τουλάχιστον νά τό ένσωματώ-
σει, γιατί δέν μπορεί νά τό στερηθεί. Ό Άνταμ Σμίθ άρχισε αύτή τήν 
ύπονομευτική έργασία τήν Ιδια στιγμή πού έκτυλίσσονταν ή βιομη-
χανική έπανάσταση, δημοσιεύοντας τήν Άνάλυση γιά τήν φύση καί 
τΙς αΐτίες τού έθνικού πλούτου (1776) καί δημιουργώντας ταυτόχρο-
να τήν χρηματιστική έπιστήμη. Μέχρι τότε, ή έπιστήμη αύτή ήταν 
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Αποκλειστικά έθνική, άφοϋ ή κρατική οίκονομία ήταν ένα παρακλά-
δι τοϋ κράτους, στό όποϊο ήταν, πολύ φυσικά ύποταγμένη. Ό "Αν-
ταμ ΣμΙΘ Εκανε τό κοσμοπολιτισμό ύπόδουλο τών έθνικών συμφε-
ρόντων καί έκανε τήν έθνική οίκονομία τό θεμέλιο καί τόν σκοπό 
τοϋ κράτους, άνάγοντας τήν πολιτική, τά κόμματα, τήν θρησκεία καί 
δλα τά ύπόλοιπα σέ οίκονομικές κατηγορίες: έκανε τήν Ιδιοκτησία 
φύση τοϋ κράτους, καί τόν πλουτισμό σκοπό του. 

Άπό τήν άλλη πλευρά, ό Γουίλλιαμ Γκόντουϊν (Πολιτική δικαιοσύ-
νη, 1783) άνέπτυξε τό δημοκρατικό σύστημα στήν πολιτική καί δη-
μιούργησε, παράλληλα μέ τό Τζ. Μπένθαμ, τήν άρχή τής ώφελιμότη-
τας, έτσι ώστε τό κοινωνικό καλό βρήκε τόν ϋπέρτατο νόμο του ώς 
τίς τελευταίες του συνέπειες καί τήν δικαίωσή του. 'Επιτέθηκε κι 
αύτός στό Κράτος μέ τήν φράση: «τό κράτος είναι μιά πληγή». Ό 
Γκόντουϊν άντιλαμθάνεται τήν άρχή τής χρησιμότητας μέ πολύ γε-
νικό τρόπο σάν καθήκον τοϋ πολίτη. Πού παραμελεί τό άτομικό συμ-
φέρον καί δέν ζεϊ παρά γιά τό καλό, γενικά. 

Σέ άντίθεση, ό Μπένθαμ, άναπτύσσει περισσότερο τήν κοινωνι-
κή φύση τής άρχής αύτής, κάνοτας — σύμφωνα μέ τήν άποφασισμέ-
νη άπό τό κράτος πορεία — τό Ιδιωτικό συμφέρον βάση τής παγκο-
σμιότητας, ταυτίζοντας τΙς δύο αύτές άρχές στήν φράση, πού 
έκφράστηκε άπό τόν μαθητή του, τόν Μίλλ: ή άγάπη γιά τούς άλ-
λους δέν είναι τίποτα άλλο παρά ένας φωτισμένος έγωισμός, πού 
ύποκαθιστά έτσι στό «κοινωνικό καλό» τήν μεγαλύτερη εύτυχία τών 
περισσοτέρων. 

Ό Μπένθαμ κάνει έδώ τό ίδιο λάθος, πού κάνει ό Χέγκελ στήν 
θεωρία: δέν καταπιάνεται μέ τό ξεπέρασμα τών άντιφάσεων καί το-
ποθετεί κάθε έννοια τ' άπάνω - κάτω, κάνοντας τό ύποκείμενο κατη-
γορούμενο καί ύποτάσσοντας τό σύνολο στό έπί μέρους. Κάτ' άρ-
χήν, δηλώνει πώς τό γενικό συμφέρον είναι άδιαχώριστο άπό τό 
Ιδιωτικό συμφέρον, καί ύστερα στηρίζεται στόν ένα άπό τούς πό-
λους, έκεϊνον τοϋ Ιδιωτικού συμφέροντος, πού είναι βαθύτερα χα-
ραγμένος. Στήν πραγματικότητα, έκφράζει άπλά πώς τό άτομο είναι 
ή Ανθρωπότητα, άλλά, είναι έμπειρικός, καί δέν άπονέμει τά δικαιώ-
ματα τοϋ είδους στόν έλεύθερο άνθρωπο, τόν συνειδητό καί τόν 
δημιουργό, άλλά στόν τυφλό άνθρωπο, πού βρίσκεται σέ χέρσα 
κατάσταση, περικυκλωμένος άπό τίς άντιφάσεις. Κάνει τόν έλεύθε-
ρο άνταγωνισμό τήν ούσία τής ήθικότητας καί κανόνα τών σχέσεων 
τής άνθρωπότητας σύμφωνα μέ τούς νόμους τής Ιδιοκτησίας, τοϋ 
προγράμματος, πού έγιναν φυσικοί νόμοι: είναι ή κατάληξη τοϋ πα-
λιού χριστιανικού καί πρωτόγονου κόσμου, ή κορυφή τής άποξένω-
σης, καί καθόλου ή άρχή τοϋ πρός δημιουργίαν, άπό τόν άπόλυτα 
έλεύθερο καί συνειδητό άνθρωπο, κόσμο. Δέν ξεπερνά τό κράτος, 
άλλά τοϋ άφαιρεΐ όλο τό περιεχόμενό του, άντικαθιστά τίς πολιτι-
κές άρχές άπό κοινωνικές άρχές, δίνοντας στό κοινωνικό περιεχό-
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μενο μιά μορφή πολιτικής όργάνωσης, καθώς ή άντίφαση φτάνει 
στό ζενίθ της... 

Τό πιό σημαντικό άποτέλεσμά τοϋ 18ου αΙώνα ήταν πώς ή 
Αγγλία δημιούργησε τό προλεταριάτο χάρη στήν βιομηχανική έπα-
νάσταση. Ή νέα βιομηχανία άπαιτοϋσε μιά μάζα πάντοτε διαθέσι-
μων έργατών γιά τούς άμέτρητους νέους κλάδους τής παραγωγής. 
"Ομως, ol έργάτες αύτοί διαφέρουν όλοκληρωτικά άπό έκείνους τοϋ 
παρελθόντος. 

'Υπήρχαν λίγοι προλετάριοι στήν Αγγλία πρίν τό 1780, καί δέν 
μπορούσε νά είναι άλλιώς μέ αύτές τίς δεδομένες κοινωνικές συν-
θήκες σ' αύτό τό έθνος. Ή βιομηχανία συγκέντρωσε τήν έργασία 
στά έργοστάσια καί τίς πόλεις. Ή συνένωση ένός βιοτεχνικού έπαγ-
γέλματος μέ μιά έκπαιδευτική δραστηριότητα έγινε άδύνατη, καί ή 
νέα έργαζόμενη τάξη άναγκάστηκε νά έξαρτηθεϊ μόνο άπό τήν έρ-
γασία της. Έκεϊνο πού ώς τότε ήταν μιά έξαίρεση έγινε ό κανόνας, 
πού έπεκτάθηκε προοδευτικά έξω άπό τίς πόλεις. Ή γεωργία μικρής 
κλίμακας παραμερίστηκε άπό τήν μεγάλη καλλιέργεια, πού κατευ-
θυνόταν άπό τούς άγρονόμους καί πραγματοποιόταν άπό μιά νέα 
τάξη ήμερομισθίων έργατών. Οί πόλεις τριπλασιάστηκαν σέ όγκο 
καί τετραπλασιάστηκαν σέ πληθυσμό, καί ή άνάπτυξή τους όφειλό-
ταν στήν συρροή άπλών έργατών. Άπό τήν άλλη, ή αύξηση τών 
όρυχείων άπαίτησε ένα διαρκώς μεγαλύτερο άριθμό νέων έργαζο-
μένων, πού κι αύτοί ζούσαν άποκλειστικά άπό τόν μισθό τους. 

Άπό τήν άλλη μεριά, ή άστική τάξη έγινε ή προνομιούχα άποφα-
σίζουσα τάξη. Μέ τήν βιομηχανική πρόοδο, οί έργοστασιάρχες πολ-
λαπλασίασαν τό κεφάλαιό τους μέ γρήγορο ρυθμό, σάν νά ήταν 
θαύμα. Οί έμποροι είχαν, κι αύτοί, τό κομμάτι τους καί τό κεφάλαιο 
πού δημιουργήθηκε άπό αύτή τήν έπανάσταση άποτέλεσε τό μέσο 
μέ τό όποιο ή άγγλική άριστοκρατία πολέμησε τήν Γαλλική Έπανά-
σταση. 

Τό άποτέλεσμά όλων αύτών είναι πώς ή Αγγλία έχει χωριστεί 
τώρα σέ τρεϊς τάξεις, τήν άριστοκρατία τής γής, τήν άριστοκρατία 
τοϋ χρήματος καί τήν έργατική δημοκρατία. Αύτά είναι τά μόνα 
άγγλικά κόμματα — οί μόνες κινητήριες δυνάμεις — πού είναι δρα-
στήρια, καί πού θά προσπαθήσουμε νά δείξουμε πώς ένεργοϋν, στό 
έπόμενο άρθρο. 

Τό Άγγλικό Σύνταγμα 

Η κατάσταση τής Αγγλίας φάνηκε ώς έδώ έπιθυμητή σέ όλους 
τούς άλλους λαούς τής Εύρώπης, καί είναι πραγματικά γιά έκείνους 
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πού βλέπουν τά πράγματα μόνο έπιφανειακά, μέ τά μάτια πολιτικών. 
Ή Βρετανική Αϋτοκρατορία κυριαρχεί στόν κόσμο μέ τά μέσα τής 
έποχής μας, άλλά ή κυριαρχία αύτή δέν διαφέρει καθόλου άπό έκεί-
νη τών αύτοκρατοριών πού ύπήρχαν στό παρελθόν, μιά καί ή Αύτο-
κρατορία τού "Αλέξανδρου καί τού Καίσαρα άποτελούσε έπίσης τήν 
κυριαρχία τών πολιτισμένων λαών πάνω στούς βάρβαρους καί τίς 
άποικίες. 

Καμιά χώρα στόν κόσμο δέν μπορεϊ νά συναγωνιστεί μέ τήν 
"Αγγλία δσον άφορά στήν δύναμη καί στόν πλούτο, άλλά αύτά δέν 
βρίσκονται στά χέρια ένός μοναδικού δεσπότη άνήκουν στήν μορ-
φωμένη μερίδα τοϋ έθνους. "Εδώ καί περισσότερο άπό έναν αΙώνα, 
ή 'Αγγλία έπαψε νά φοβάται τόν άπολυταρχισμό καί πάλεψε ένάντια 
στήν έξουσία τής κορώνας. Ή "Αγγλία είναι άναμφισβήτητα ή πιό 
έλεύθερη χώρα — ή καλύτερα έκείνη πού ύπόκειται τό λιγότερο 
στήν αύθαιρεσία — άπό δλες τίς χώρες τοϋ κόσμου, συμπεριλαμβα-
νομένης τής Βόρειας "Αμερικής, ιδίως άφοϋ ό μορφωμένος "Αγγλος 
κατέχει σέ μεγάλο βαθμό τήν άναπτυγμένη έννοια τής ιδιωτικής 
άνεξαρτησίας, γιά τήν όποία κανείς Γάλλος — &ς μήν μιλήσουμε γιά 
τούς Γερμανούς — δέν μπορεί νά καυχηθεί. 

Ή πολιτική δραστηριότητα, ή έλευθερία τού τύπου, ή κυριαρχία 
τών θαλασσών καί ή γιγαντιαία άγγλική βιομηχανία έχουν άκόμα 
άναπτύξει σέ δλα σχεδόν τά άτομα τήν συναφή μέ τόν έθνικό χαρα-
κτήρα τους ένέργεια, συνενώνοντας τό δυναμισμό καί τό πνεύμα 
άποφασιστικότητας μέ ήρεμη σιγουριά, έτσι ώστε στό πεδίο αύτό οί 
λαοί τής εύρωπαϊκής ήπείρου νά βρίσκονται πολύ πίσω άπό τούς 
"Αγγλους. Ή Ιστορία τού άγγλικοϋ στρατού καί τού άγγλικοϋ στό-
λου άποτελείται άπό μιά σειρά έκθαμθωτικών νικών, ένώ άπό τόν 
18ο αιώνα καί μετά μόλις διέκρινε ή 'Αγγλία έναν έχθρό στις άκτές 
της. Μόνο ή λογοτεχνία τής 'Αρχαίας 'Ελλάδας καί τής Γερμανίας 
μπορούν νά συγκριθούν μέ κείνη τής 'Αγγλίας. Ή άγγλική φιλοσο-
φία μπορεί νά καυχηθεί τουλάχιστον γιά δύο μεγάλα όνόματα — τόν 
Μπαίηκον καί τόν Λόκ — καί οί έμπειρικές έπιστήμες γιά μιά σειρά 
άπό μεγάλα όνόματα. Κανείς δέν μπορεί νά άρνηθεϊ πώς οί Άγγλοι 
είναι ό λαός πού έκανε περισσότερα άπό όποιονδήποτε άλλο λαό. 

Άφοϋ άντιμετωπίσαμε ώς τώρα τήν Αγγλία κάτω άπά πολιτική 
ότττική γωνία, άς άρχίσουμε άπό τήν πολιτική άνάλυσή της. Άς έξε-
τάσουμε τό Αγγλικό Σύνταγμα πού, σύμφωνα μέ τήν έκφραση τών 
συντηρητικών, είναι «τό πιό τέλειο προϊόν τής άγγλικής λογικής», 
καί θ' άρχίσουμε μέ έντελώς έμπειρικό τρόπο, γιά ν' άρέσουμε 
στούς πολιτικούς. 

Τό κεντρώο κόμμα βρίσκει πώς, άν τό Αγγλικό Σύνταγμα είναι 
τόσο καλό, αύτό όφείλεται στό δτι άκολούθησε μιά «Ιστορική» έξέ-
λιξη. Γιά νά μιλήσουμε καθαρά: διατηρήθηκε ή βάση πού δημιουρ-
γήθηκε άπό τήν έπανάσταση τοϋ 1688, καί στήν συνέχεια χτίστηκε 
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πάνω στά θεμέλια αύτά, δπως λένε. θ ά δούμε δμως τ( χαρακτήρα 
άπέκτησε τά 'Αγγλικό Σύνταγμα μέ αύτό τόν τρόπο. 

Μιά άπλή σύγκριση άνάμεσα στήν Αγγλία τού 1688 καί έκείνη 
τοϋ 1844 άρκεϊ ν' άποδείξει πώς είναι παράλογο νά υποστηριχτεί 
πώς τό Σύνταγμα παρέμεινε τό Ιδιο καί γιά τ(ς δυό. Άκόμα κι άν 
κάνουμε μιά άφαίρεση τής γενικής προόδου τοϋ πολιτισμού, ή άπλή 
πολιτική φύση τοϋ έθνους είναι έντελώς διαφορετική άπό παλιότε-
ρα. Ό Test - Act, ό Habeas Corpus Act καί ό Bill of Rights4 ήσαν νόμοι 
τοϋ φιλελεύθερου κόμματος προορισμένοι νά συγκαλύψουν τίς 
άνεπάρκειες τών συντηρητικών καί νά ξεπεράσουν τίς άντιλήψεις 
τους, μέ δυό λόγια άντιτίθεντο στήν άπόλυτη μοναρχία καί στόν 
άνοιχτό ή καλυμμένο καθολικισμό. Πραγματικά, μέσα σέ πενήντα 
χρόνια, ol παλιοί συντηρητικοί έξαφανίστηκαν, καί ol νέοι συντηρη-
τικοί καταπιάστηκαν ξανά μέ τίς άρχές τών φιλελευθέρων. Άπό τήν 
άρχή τής βασιλείας τού Γεωργίου τού Α (1714), οί βασιλικοί καί 
καθολικοί συντηρητικοί έγιναν ένα συντηρητικό κόμμα τοϋ ύψηλοϋ 
κλήρου. Μετά τήν Γαλλική 'Επανάσταση, πού βοήθησε νά συνειδη-
τοποιήσουν τήν έξέλιξη, ol θετικές φόρμουλες τού συντηρητισμού 
έγιναν δλο καί περισσότερο άφηρημένες καί άσαφεϊς, καί ό συντη-
ρητισμός άσχολήθηκε καθαρά καί άπλά μέ τήν ύποστήριξη τής κα-
θεστηκυίας τάξεως μέ όποιονδήποτε μέσο. Μά αύτά έχουν ήδη ξε-
περαστεί: μέ τόν Ρόμπερτ Πήλ, ol συντηρητικοί άναγκάστηκαν νά 
άκολουθήσουν τό κίνημα, άναγνωρίζοντας πώς τό Αγγλικό Σύνταγ-
μα δέν μπορούσε νά τηρηθεί: δέν συμβιβάζονται παρά γιά νά διατη-
ρήσουν τήν παλιά τάξη πραγμάτων όσο γίνεται περισσότερο... 

Αύτό έξηγει, γιά παράδειγμα, πώς δσο ή σημασία τοϋ μοναρχικού 
στοιχείου διαλύεται μές στήν πραγματικότητα, παίρνει γιά τούς 
Άγγλους μεγαλύτερη σημασία: δπως λένε δλοι, πουθενά άλλοϋ άπό 
τήν Αγγλία δέν θαυμάζεται τόσο ή ζεστασιά ένός βασιλιά πού δέν 
βασιλεύει. 01 άγγλικές έφημερίδες είναι άπεριόριστα πιό ύπηρετι-
κές άπ' δ,τι ol σλάθικες ή ol γερμανικές. Ή άποκαρδιωτική αύτή 
λατρεία τής βασιλείας καθαυτή, ά θαυμασμός ένός άντικειμένου 
στερημένου άπό τό περιεχόμενό του, δέν είναι ό άπλός καρπός τής 
φαντασίας πού περιβάλλει τήν έννοια τής «βασιλείας», άλλά ή άπό-
ληξη τής μοναρχίας, άκριβώς δπως ή λατρεία τής άπλής λέξης 
«θεός» είναι ή άπόληξη τής θρησκείας. Στήν πραγματικότητα ή λέ-
ξη βασιλιάς είναι ή ούσία τής θρησκείας, έστω κι άν αύτές ol δυό 
λέξεις δέν σημαίνουν τίποτα στήν πραγματικότητα... 

Βλέπουμε, άκόμα, πώς ό θρόνος καί ή Βουλή τών Λόρδων έχα-
σαν τήν σημασία τους καί πώς ή ύπερδύναμη τής Βουλής τών κοινο-
τήτων πηγάζει άπό παράλογες καί ξεπερασμένες συνθήκες. Ποιός 
βασιλεύει, λοιπόν, πραγματικά στήν Αγγλία; Ή Ιδιοκτησία. Ή Ιδιο-
κτησία έπιτρέπει στήν άριστοκρατία νά κατευθύνει καί νά κυριαρχεί 
στίς έκλογές στίς μικρές πόλεις καί τά χωριά. Ή Ιδιοκτησία έπιτρέ-
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πει στούς έμπόρους καί τούς έργοστασιάρχες νά Ανακηρύσσουν 
βουλευτές στ(ς μεγάλες πόλεις κα( άκόμα καί στίς μικρές. Ή Ιδιο-
κτησία τούς έπιτρέπει έξ άλλου νά μεγαλώσουν τήν έπιρροή τους 
χάρη στήν διαφθορά. Μά δμως, ή πρακτική βρίσκεται σέ μεγάλη 
άντίθεση μέ τήν θεωρία, είναι τόσο ξένες ή μιά μέ τήν άλλη, ώστε 
δέν έχουν πιά τίποτα κοινό. Εδώ μιά τριάδα πού κάνει τόν νόμο, 
έκεϊ μιά τυραννία τής άστικής τάξης. Εδώ είναι σύστημα δύο κοινο-
βουλίων, έκεϊ μιά πανίσχυρη βουλή τών κοινοτήτων. 'Εδώ τό βασιλι-
κό προνόμιο, έκεϊ ένα ύπουργεϊο έκλεγμένο άπό τήν βουλή τών 
κοινοτήτων. 'Εδώ μιά άνεξάρτητη βουλή τών Λόρδων, μέ έκλεγόμε-
νους νομοθέτες, κι έκεϊ μιά βουλή άναπήρων γιά ξεπερασμένους 
βουλευτές. Κανένα άπό τά τρία μέρη πού άποτελοϋσαν τήν νομοθε-
τική έξουσία του σέ ένα άλλο: ό θρόνος στούς ύπουργούς (δηλαδή 
στήν πλειοψηφία τών κοινοτήτων). Οί Λόρδοι στό κόμμα τών τόρυς 
(δηλαδή σέ ένα λαϊκό στοιχείο) καθώς καί στούς πατρίκιους πού 
άνακηρύσσει τό ύπουργεϊο (δηλαδή τελικά σέ ένα λαϊκό στοιχείο 
πάλι). Τέλος, ή βουλή τών κοινοτήτων στίς άστικές τάξεις (πού είναι 
δυνατόν μόνο έπειδή ό λαός δέν έχει φτάσει άκόμα στήν πολιτική 
του ώριμότητα). 

Πολύ λίγο έγινε θέμα σέ όλα αύτά γιά τά δικαιώματα τοϋ πολίτη. 
Γιά τό καθαυτό λεγόμενο Σύνταγμα, τό άτομο δέν χαίρει κανενός 
δικαιώματος στήν Αγγλία. Τά δικαιώματα ύπάρχουν είτε άπό συνή-
θεια, εϊτε χάρη σέ καταστάσεις πού δέν έχουν καμιά σχέση μέ τό 
Σύνταγμα, θ ά δούμε παραπέρα πώς συνέβη τό περίεργο αύτό δια-
ζύγιο, άλλά γιά τήν ώρα άς περάσουμε στήν κριτική τών δικαιωμά-
των αύτών. 

Τό πρώτο άπό τά δικαιώματα αύτά, θέλει νά μπορεϊ ό καθένας νά 
έκφράζει τήν γνώμη του χωρίς έμπόδιο καί χωρίς τήν άδεια τής 
κυβέρνησης: έλευθερία τοϋ τύπου. Είναι άλήθεια, στό σύνολο, πώς 
ή 'Αγγλία έχει μιά έλευθερία τοϋ τύπου πολύ μεγαλύτερη άπό παν-
τού άλλοϋ, καί έν τούτοις ή έλευθερία αύτή είναι, καί πάλι, πολύ 
περιορισμένη. 01 νόμοι πού άπαγορεύουν τούς λίβελλους, τήν προ-
δοσία καί τήν βλασφημία βαραίνουν πολύ στήν πλάτη τοϋ τύπου. 
Μά όμως, άν ό τύπος δέν σέρνεται στά δικαστήρια, αύτό δέν όφεΐ-
λεται στόν νόμο, άλλά στόν φόβο τής κυβέρνησης νά γίνει άντιλαϊ-
κή άν τά βάλει μέ τόν τύπο. 01 άγγλικές έφημερίδες όλων τών κομ-
μάτων παραβιάζουν κάθε μέρα τόν νόμο, γιατί έπιτίθενται εϊτε στήν 
κυβέρνηση, είτε σέ μεμονωμένα άτομα, μά τίς άφήνουν νά τό κά-
νουν μέχρι νά είναι σέ θέση νά άρχίσουν μιά πολιτική δίκη, καί τότε 
άρπάζουν τήν εύκαιρία πού τούς παρουσιάζεται στόν τύπο. Αύτό 
συνέβη μέ τούς χαρτιστές τό 1842, καί πιό πρόσφατα μέ τούς Ιρλαν-
δούς όπαδούς τοϋ σχίσματος. Ή έλευθερία τοϋ άγγλικού τύπου ζεϊ 
έδώ κι έναν αΙώνα, τόσο άπό τήν θεία χάρη όσο καί ή έλευθερία τοϋ 
τύπου στήν Πρωσσία τό 1842. 
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Τό δεύτερο «φυσικό δικαίωμα» τών "Αγγλων είναι τό δικαίωμα 
λαϊκής συγκέντρωσης, δικαίωμα πού κανείς λαός στήν Εύρώπη δέν 
έχει χαρεϊ τό πολύ. "Αν καί πηγάζει άπό τό σκοτάδι τών παλιών και-
ρών, κωδικοποιήθηκε σάν νόμος πολύ άργότερα, δίνοντας «στόν 
λαό τό δικαίωμα νά συγκεντρώνεται γιά νά συζητά τά παράπονά του 
καί νά άπευθύνει τά αΐτήματά του στόν νομοθέτη». Όπως βλέπουμε 
ύπάρχει τώρα ένας περιορισμός: άν ή συγκέντρωση δέν καταλήγει 
σέ κάποιο αίτημα, είναι κατά κάποιο τρόπο παράνομη, ή τουλάχι-
στον σκοτεινή. Στήν δίκη τού Ο'Κόνελ, ό θρόνος έπέμεινε Ιδιαίτερα 
στό γεγονός πώς ol ύποτιθέμενες παράνομες συγκεντρώσεις δέν 
είχαν γιά σκοπό τους τήν συζήτηση αΐτημάτων. 

Ό κύριος, όμως, περιορισμός είναι άστυνομικής μορφής. 'Οποια-
δήποτε κεντρική ή τοπική κυβέρνηση μοορεϊ ν' άπαγορεύσει έκ τών 
προτέρων, δηλαδή νά διακόψει καί νά διαλύσει, όποιαδήποτε συγ-
κέντρωση, καί αύτό συνέβη όχι μόνο στό Κλόνταρφ, άλλά πολύ συ-
χνά στήν 'Αγγλία, κυρίως σέ συγκεντρώσεις χαρτιστών καί σοσιαλι-
στών. Αύτό, έν τούτοις, δέν θεωρείται σάν έπίθεση στό φυσικό δι-
καίωμα τών "Αγγλων, έπειδή ol χαρτιστές καί οί σοσιαλιστές είναι 
φτωχοπόνηροι, δηλαδή στερημένοι άπό κάθε δικαίωμα. Κανείς, 
όμως, δέν στεναχωριέται γι' αύτό, έκτός άπό τίς σοσιαλιστικές έφη-
μερίδες, δπως ή Νόθερν Στάρ καί ή Νιοσύ Μόραλ Γουόρντ, ένώ τό 
άγνοεϊ σχεδόν δλος ό κόσμος στήν ήπειρωτική Εύρώπη. 

Υπάρχει, κατόπιν, τό δικαίωμα τού συνεταιρίζεσθαι. Σήμερα έπι-
τρέπονται δλες ol ένώσεις πού έπιδιώκουν νόμιμους σκοπούς μέ 
νόμιμα μέσα. 'Επιπλέον, πρέπει κάθε φορά νά φτιάχνουν μεγάλους 
συνεταιρισμούς, χωρίς ένώσεις - παραρτήματα. Ή συγκρότηση συν-
εταιρισμών πού διαιρούνται σέ τοπικούς κλάδους μέ χωριστή όργά-
νωση, έπιτρέπεται μόνο άν έπιδιώκονται φιλανθρωπικοί σκοποί ή άν 
έχουν γενικά χρηματικό χαρακτήρα, πράγμα πού πρέπει νά έπιθε-
θαιώνεται άπό έναν ύπάλληλο διορισμένο είδικά γι' αύτό τόν σκοπό. 

Μιά τέτοια άδεια δόθηκε στούς σοσιαλιστές γιά τήν ένωσή τους 
πού, άν τούς πιστέψουμε, έπιδιώκει παρόμοιους σκοπούς. Δέν δό-
θηκε, όμως, στούς χαρτιστές, έστω κι άν άντέγραψαν κατά λέξη τό 
καταστατικό τους άπό έκεϊνο τών σοσιαλιστών. 'Αναγκάστηκαν, λοι-
πόν, νά άκολουθήσουν πιστά τόν νόμο, καί βρίσκονται σήμερα σέ 
μιά κατάσταση πού, τό παραμικρό γραφικό λάθος ένός μόνο μέλους 
τής ένωσης τών χαρτιστών, μπορεί νά ρίξει όλη τήν ένωση στήν 
παγίδα τοϋ νόμου. 

Όμως, άν κάνουμε μιά άφαίρεση όλων αύτών, τό δικαίωμα τοϋ 
συνεταιρίζεσθαι, σέ δλη του τήν έκταση, είναι προνόμιο τών πλού-
σιων: μιά ένωση έχει, γιά ν' άρχίσει, μεγάλη άνάγκη χρήματος, καί 
είναι εύκολότερο στήν πλούσια λίγκα τών νόμων γιά τά σιτηρά νά 
συγκεντρώσει έκατοντάδες χιλιάδων άτόμων άπ' ότι στόν φτωχό 
συνεταιρισμό τών χαρτιστών ή στό συνδικάτο τών άλλων μεταλλω-
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ρύχων, πού διαθέτουν χρήματα μόνο καί μόνο γιά τά έξοδα τής 
ένωσης. Μά, μιά ένωση πού δέν διαθέτει χρήμα, θά έχει μικρή σημα-
σία καί δέν θά μπορεί νά όργανώσει κινητοποίηση... 

Τό δικαίωμα τοϋ Habeas Corpus πού έπιτρέπει σέ κάθε κατηγο-
ρούμενο (έκτός άπό τήν περίπτωση τής έσχάτης προδοσίας) νά 
έλευθερωθεΐ, μέ έγγύηση, ώς τήν έναρξη τής δίκης, είναι κι αύτά, 
προνόμιο τών πλουσίων. Ό φτωχός δέν μπορεί νά βρει τήν έγγύηση 
καί μένει στήν φυλακή. 

Τό τελευταίο άπ1 αύτά τά δικαιώματα τοϋ άτόμου είναι νά δικάζε-
ται άπό τούς όμοίους του, καί πρόκειται γιά άλλο ένα προνόμιο τών 
πλουσίων. Ό φτωχός δέν δικάζεται άπό τούς όμοίους του: σέ δλες 
τίς περιπτώσεις δικάζεται άπό τόν φυσικό του έχθρό, μά καί οί πλού-
σιοι βρίσκονται, στήν 'Αγγλία, σέ άνοιχτό πόλεμο μέ τούς φτωχούς. 

01 ένορκοι πρέπει νά έχουν ένα κάποιο χαρακτηρισμό. Πράγμα 
πού συνεπάγεται, ή λίστα τών ένόρκων τοϋ Δουβλίνου, πόλη μέ 
250.000 κατοίκους, νά μήν περιέχει παρά 800 χαρακτηρισμένα άτο-
μα. Στίς πρόσφατες δίκες χαρτιστών στό Λάνκαστερ, στό Γουόρβικ 
καί τό Στάφφορντ, οί έργάτες δικάστηκαν άπό γαιοκτήμονες καί 
Αγρονόμους συντηρητικών τάσεων, καί άπό έργοστασιάρχες ή έμ-
πόρους φιλελεύθερων τάσεων, δηλαδή σέ δλες τίς περιπτώσεις άπό 
έχθρούς τών χαρτιστών καί τών έργατών. Μά δέν είναι μόνον αύτά. 
'Εκείνο πού όνομάζεται «άμερόληπτο δικαστήριο» είναι κάτι πού 
δέν ύπάρχει ποτέ, σέ καμιά περίπτωση. Στήν διάρκεια τής δίκης τοϋ 
Ο'Κόνελ, στό Δουβλίνο, πρίν ένα μήνα, οί δικαστές — προτεστάντες 
καί συντηρητικοί — ήταν έχθροί του. Οί «όμοιο!» του θά ήταν καθο-
λικοί καί όπαδοί τοϋ σχίσματος, άλλά άκόμα κι αύτοί δέν θά συγκρο-
τούσαν ένα άμερόληπτο δικαστήριο, γιατί ήταν φίλοι του. 01 νόμοι 
πού τιμωρούν τά πολιτικά έγκλήματα έχουν συνταχθεί μέ τούς 
Ιδιους δρους, σχεδόν, μέ τούς πρωσσικούς. Κυρίως ol νόμοι ένάντια 
στήν «ύποκίνηση δυσαρέσκειας» καί στίς «στασιαστικές προθέ-
σεις» έχουν συνταχθεί μέ τόσο άσαφή τρόπο, πού οί δικαστές καί οί 
ένορκοι έχουν κάθε δυνατή έλευθερία κινήσεως. Πράγματι, οί ποι-
νές είναι βαρύτερες άπό παντού άλλοϋ: ή έξορία είναι ή κυριότερη 
άπ' αύτές. 

"Αν ol αύστηρές αύτές ποινές καί τά άκαθάριστα αύτά πολιτικά 
έγκλήματα δέν είναι τόσο τρομερά στήν πρακτική δσο φαίνεται νά 
είναι ό νόμος, αύτό είναι άπό μιά μεριά λάθος τοϋ Ιδιου τοϋ νόμου, 
πού είναι τόσο μπερδεμένος καί τόσο σκοτεινός πού ένας Ικανός 
δικηγόρος μπορεί πάντα νά δημιουργήσει προβλήματα ύπέρ τού 
κατηγορουμένου. Ή άγγλική νομοθεσία είναι, ή κοινός νόμος (com-
mon law), δχι γραπτός δπως παλιά καί πού βάλθηκαν νά συγκεντρώ-
σουν καί νά όργανώσουν κάτω άπό τήν έπίβλεψη τών νομικών, ή 
καταστατικός νόμος (statute law), πού άποτελείται άπό μιά άπεριόρι-
στη σειρά πράξεων τοϋ Κοινοβουλίου, συσσωρευμένων έδώ καί 
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πεντακόσια χρόνια. 01 πράξεις αύτές συχνά άντιτίθενται ή μιά στήν 
άλλη καί ύποκαθιστούν στήν «νομιμότητα» μιά κατάσταση χωρίς 
κανένα νόμο. Έδώ βρίσκεται ό δικηγόρος. Όποιος διαθέτει τό κέφι 
νά μελετήσει σέ βάθος τό νομικό αύτό χάος, τήν τεράστια αύτή 
μάζα άντίφάσεων, είναι πανίσχυρος, μέσα σ' ένα άγγλικό δικαστή-
ριο. 01 άθεβαιότητες τοϋ νόμου κάνουν τίς άρχές νά πιστέψουν σέ 
δικαστικές άποφάσεις τοϋ παρελθόντος, πού μιλούσαν γιά άνάλο-
γες περιπτώσεις, πράγμα πού μπερδεύει άκόμα περισσότερο τά 
πράγματα, γιατί καί ή νομολογία είναι, κι αύτή, άντιφατική. Πάντα, 
τό άποτέλεσμα τών δικών θά έξαρτάται άπό τήν εύφράδεια καί τήν 
πνευματικότητα τών δικηγόρων. 

Άπό τήν άλλη πλευρά ή έλλειψη σημασίας τοϋ ποινικού κώδικα 
στήν 'Αγγλία όφείλεται στήν άσκηση τής χάριτος κ.λπ.: ή κυβέρνη: 
ση, άντίθετα μέ τήν κοινή γνώμη, παύει νά είναι δεμένη άπό τόν 
νόμο. Ή βίαιη άντίθεση σέ δλα τά σχέδια νομικών μεταρρυθμίσεων 
άποδεικνύει πώς ό νομοθέτης δέν έχει καμιά διάθεση νά άλλάξει 
τήν κατάσταση τών πραγμάτων. Δέν πρέπει νά ξεχνάμε πώς βασι-
λεύει ή Ιδιοκτησία, καθώς καί ότι ή έπιείκεια δέν έφαρμόζεται παρά 
μόνο στούς «άξιοσέθαστους» έγκληματίες. Οί βάρβαροι νόμοι χτυ-
πούν μέ όλη τους τήν βία τόν φτωχό, τόν παρία, τόν προλετάριο, καί 
κανείς δέν σπάει τότε τήν σιωπή. 

Μέ κάθε τρόπο, ό νόμος διατυπώνει φανερά τό πώς ευνοεί τόν 
πλούσιο. Ενώ δλα τά σοβαρά έγκλήματα τιμωρούνται μέ βαρειές 
ποινές, δλα τά μικροεγκλήματα τιμωρούνται μέ πρόστιμα. Τό ϋψος 
τοϋ πρόστιμου είναι, φυσικά, τό Ιδιο γιά τόν πλούσιο καί γιά τόν 
φτωχό, κι έτσι ένώ ό πλούσιος δέν θίγεται καθόλου, ό φτωχός, στίς 
έννέα άπό τίς δέκα περιπτώσεις, δέν μπορεί νά πληρώσει, καί στέλ-
νεται στήν φυλακή γιά άλλο λόγο, έπειδή «δέν πλήρωσε» δηλαδή... 

Ό λ ε ς ol δυνάμεις πού πάνω τους στηριζόντουσαν τό Σύνταγμα, ό 
θρόνος, ή Βουλή τών Λόρδων καί τών Κοινοτήτων, διαλύθηκαν κά-
τω άπό τά μάτια μας. Είδαμε πώς οί 'Εκκλησίες τοϋ Κράτους καί τά 
λεγόμενα φυσικά δικαιώματα τών "Αγγλων είναι κούφια λόγια. Πώς 
τό δικαστήριο τών ένόρκων είναι στήν πραγματικότητα μιά άπάτη 
καί πώς ό Ιδιος ό νόμος δέν ύπάρχει. Μέ δυό λόγια, ένα Κράτος πού 
θεμελιώθηκε σέ μιά καλά καθορισμένη νομική βάση, άρνήθηκε καί 
κορόιδεψε τό Ιδιο τήν βάση του. Ό "Αγγλος δέν είναι έλεύθερος 
χάρη στούς νόμους, άλλά σέ βάρος τού νόμου, άν μπορούμε νά 
μιλήσουμε γιά έλευθερία... 

Ό άγώνας ύπάρχει ήδη. Τό Σύνταγμα κλονίζεται μέχρι τά θεμέλιά 
του. Ό λ α όσα μόλις είπαμε δείχνουν πώς θά έξελιχθεί τό άμεσσο 
μέλλον. Τά καινούργια στοιχεία στό Σύνταγμα είναι δημοκρατικής 
φύσεως. Όπως θά τό δούμε, ή κοινή γνώμη θά άναπτυχθεϊ κι αύτή 
στήν δημοκρατική κατεύθυνση: ή δημοκρατία θά κυριαρχήσει στό 
άμεσο μέλλον τής Αγγλίας. 
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Άλλά ποιά Δημοκρατία! "Οχι έκείνη τής Γαλλικής Επανάστασης, 
πού άντετίθετο στήν μοναρχία κα( στήν φεουδαρχία, άλλά ή δημο-
κρατία πού άντίθετο στήν άστική τάξη καί τίς Ιδιοκτήτριες τάξεις. 
Αύτό προκύπτει άπό τήν ώς τώρα έξέλιξη. Ή τάξη τών άστών καί τών 
Ιδιοκτητών Εχει τήν έξουσία. Οί φτωχοί στερούνται άπό δικαιώματα, 
είναι καταπιεσμένοι κα( τούς έκμεταλλεύονται. Τό Σύνταγμα, τό 
'χουν άρνηθεϊ, κι ό νόμος έχει καταστρατηγηθεί: Στήν 'Αγγλία, ή 
πάλη τής δημοκρατίας ένάντια στήν άριστοκρατία (τής γής) είναι ή 
πάλη τών φτωχών ένάντια στούς πλούσιους. Ή δημοκρατία, πρός 
τήν όποία πορεύεται ή Αγγλία, είναι ή κοινωνική δημοκρατία. 

Πράγματι, ή άπλή δημοκρατία είναι άνίκανη νά γιατρέψει τά κοι-
νωνικά κακά. Ή δημοκρατική Ισότητα είναι μιά χίμαιρα: ή πάλη τών 
φτωχών ένάντια στούς πλούσιους δέν μπορεί, λοιπόν, νά φτάσει στό 
τέρμα της στό πεδίο τής δημοκρατίας ή τής πολιτικής γενικά. Δέν 
πρόκειται, λοιπόν, παρά γιά ένα σημείο μεταβατικό είναι τό τελευ-
ταίο καθαρά πολιτικό μέσο πού μπορούμε νά χρησιμοποιήσουμε, 
γιατί, άμέσως μετά, πρέπει νά άναπτυχθεϊ ένα νέο στοιχείο, μιά 
άρχή πού ξεπερνά κάθε πολιτικό στοιχείο: ό σοσιαλισμός. 

Μιά Πράξη 'Αστικής Διοίκησης5 

Σ τ ή ν Αγγλία, ή άστική τάξη βασιλεύει μέ τόν πλέον άναμφισβή-
τητο τρόπο, ή δημόσια φροντίδα καλύπτεται μέ τίς πλέον ύψηλές 
καί ντελικάτες μορφές. 01 άγγλικοί οίκοι έργασίας — δημόσια Ιδρύ-
ματα όπου ύπεράριθμοι έργάτες φυτοζωοϋν μέ έξοδα τής άστικής 
κοινωνίας — συνδυάζουν, μέ τόν πιό ραφιναρισμένο τρόπο, τήν 
φροντίδα καί τήν έκδίκηση, πού ή άστική τάξη άσκεϊ πάνω στούς 
δυστυχισμένους πού είναι άναγκασμένοι νά κάνουν έκκληση στήν 
καλή της καρδιά. Στούς φτωχούς αύτούς διαβόλους, όχι μόνο σερ-
βίρουν τά πιό άθλια καί μικρά κομμάτια, πού μόλις άρκοϋν γιά νά 
τούς κρατήσουν στήν ζωή, άλλά κάνουν τήν δραστηριότητά τους 
ένα όμοίωμα έργασίας, τόσο είναι άντιπαραγωγική, άποκαρδιωτική 
καί κτηνώδης γιά τό σώμα καί τό πνεύμα. 

Καί γιά νά καταλάβουν καλά, οί δυστυχισμένοι αύτοί, όλη τήν 
έκταση τού κρίματός τους, κρίματος πού διέπραξαν άπό τήν στιγμή 
πού, άντί νά πλουτίζουν κάθε μέρα τούς έκμεταλλευτές τους, έγι-
ναν γι' αύτούς μιά ύλη πού τούς κοστίζει χρήμα — κάπως σάν τά 
βαρέλια, πού όταν είναι άδεια στήν άποθήκη, άρχίζουν νά κοστίζουν 
σέ βάρος τού άποθηκάριου — τούς στερούν κι έκεϊνο πού άφήνουν 
στόν πιό άθλιο έγκληματία: τήν δυνατότητα νά βλέπει γυναίκα καί 
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παιδί, νά συζητάει μαζί τους καί ν' άνταλλάσσει Ιδέες. Μέ δυό λόγια, 
τούς άφαιρούν τά πάντα. 

Μά, ή βίαιη αύτή φροντίδα τής άστικής τάξης δέν έχει καθόλου 
τήν πηγή της σέ τούτο ή έκεϊνο τό συναίσθημα, άλλά στό συμφέρον 
πού μπορούμε νά καθορίσουμε μέ άκρίβεια... 

Ή πρωσσική άστική τάξη διακρίνεται «προνομιακά» άπό τήν 
άγγλική στό ότι άντιπαραθέτει στήν βρετανική πολιτική άλαζονεία, 
πού πηγάζει άπό τούς ειδωλολατρικούς τρόπους τών Ρωμαίων, τήν 
πιό ύπάκουη ύποταγή, δείγμα τής ταπεινότητας καί τής συντριβής 
τού χριστιανισμού, μπρός στόν θρόνο, τόν ναό, τόν στρατό, τήν 
γραφειοκρατία καί τήν φεουδαρχία. Στό ότι ύποκαθιστά στήν έμπο-
ρική ένέργεια, πού ύποτάσσει όλόκληρες ήπείρους, μιά πρακτική 
κινέζου μαγαζάτορα, μ' άλλα λόγια, ένός άστού τής Αγίας Γερμανι-
κής αύτοκρατορίας. Στό ότι γυρνά τήν πλάτη στό άντήσυχο, άλλά 
κινούμενο καί κυκλώπειο στήν έφευρητικότητα, πνεύμα, καί προσ-
παθεί νά παραμείνει ένάρετα πιστό στήν παραδοσιακή ρουτίνα, πού 
κρατάει, έν μέρει, άπό τήν έποχή τών σωματείων. 

Σ' ένα μονάχα σημείο, ή πρωσσική άριστοκρατία πλησιάζει τό 
βρετανικό μοντέλο της: στήν έπαισχυντη έκμετάλλευση τής έργατι-
κής τάξης. Μά, σάν συγκρατημένο σώμα, στό σύνολό της, μένει σ' 
αύτό τό πεδίο πίσω άπό τούς Βρετανούς, καί αύτό έξηγεϊται μόνο 
άπό τό γεγονός πώς ή έλλεψη έξυπνάδας καί ένεργητικότητας τήν 
έμπόδισε πάντοτε νά συγκροτηθεί σέ τάξη σέ έθνική κλίμακα καί ν' 
άποκτήσει σημασία. Πραγματικά, δέν υπάρχει σέ έθνικό έπίπεδο, 
άλλά μόνο σέ έπαρχιακό, άστικό, τοπικό καί Ιδιωτικό, καί μέ αύτές 
τίς προϋποθέσεις άντιμετωπίζει τήν έργατική τάξη μέ πολύ λιγότε-
ρες δυνατότητες άπ' ότι ή βρετανική άστική τάξη. Γιατί ol λαοί νο-
σταλγούσαν τόν Ναπολέοντα, τόν όποιο είχαν βοηθήσει νά άντιμε-
τωπίσει ένα μοναχικό βράχο τοϋ 'Ατλαντικού; Γιατί ό δεσποτισμός 
μιάς μεγαλοφυίας είναι περισσότερο άνεκτός άπό έκείνον ένός ήλΐ-
θιου! "Ετσι, ό "Αγγλος έργάτης μπο'ρεϊ νά καυχιέται μέ μιά κάποια 
έθνική ύπερηφάνεια, σέ σχέση μέ τόν Γερμανό έργάτη, γιατί τό 
άφεντικό του πού τόν «ξυλοκοπά» ξυλοκοπά κι όλόκληρο τόν κό-
σμο, ένώ τό άφεντικό τού Γερμανού έργάτη — ό Γερμανός άστός — 
είναι ό υπηρέτης όλόκληρου του κόσμου. Καί τίποτα δέν είναι 
περισσότερο ταπεινωτικό, άπό τά νά 'σαι ό υπηρέτης τοϋ υπηρέτη. 

Ή έργατική κάρτα πού πρέπει νά ύπογράφουν οί προλετάριοι πού 
δουλεύουν στά δημοτικά έργα τής καλής πόλης τής Κολωνίας, είναι 
ένα Ιστορικό ντοκουμέντο, πού μαρτυρά τόν κυνισμό τής άστικής 
τάξης άπέναντι στήν έργατική. Γι' αύτό τήν δημοσιεύουμε όλόκλη-
Ρή· 
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Έργατική Κάρτα 

§ 1. Κάθε έργαζάμενος πρέπει νά ϋπακούει σέ δλα τά σημεία, 
στΙς κατευθύνσεις καί τίς διαταγές τοϋ προσωπικού έπιτήρησης τοϋ 
Δήμου, πού έχει άναλάθει καθήκοντα σάν προσωπικό άστυνομίας. 
"Ανυποταγή καί στάση θά έχουν γιά συνέπεια τήν άμεση άπόλυση. 

§ 2. Κανένας έργάτης δέν μπορεί νά περάσει άπό τόν ένα τομέα 
στόν άλλο, ούτε νά έγκαταλείψει τά έργοτάξιο δίχως είδική άδεια 
τοϋ έπιτηρητή τών έργων. 

§ 3. 01 έργάτες πού ύπεξαιροϋν άπό έναν άλλο τομέα άμάξια, ή 
άλλα έργαλεία, γιά νά τά χρησιμοποιήσουν στήν έργασία τους, θά 
Απολύονται. 

§ 4. Τό μεθύσι, ή διατάραξη τής τάξης, ή πρόκληση τσακωμών, οί 
λογομαχίες θά έχουν γιά άμεση συνέπεια τήν άπάλυση. "Εξ άλλου, 
θά κινηθούν δικαστικές διώξεις, σέ άνάλογες περιπτώσεις, στά άρ-
μόδια δικαστήρια. 

§ 5. "Οποιος έρθει μέ δέκα λεπτά καθυστέρηση· στό έργοτάξιο 
δέν θά δουλεύει γιά μισή έργάσιμη ήμέρα. "Αν τά Ιδιο έπαναληφθεί 
τρεις φορές, θά μπορεί νά διωχθεί όλοκληρωτικά άπό τήν έργασία. 

§ 6. Όταν οί έργάτες διακάψουν τήν έργασία, είτε μετά άπό αΐτη-
σή τους, είτε γιά άλλο λόγο, δέν θά πληρωθούν πρίν τήν ήμέρα τών 
πληρωμών, και θά λάβουν τό ποσό πού άναλογεί στήν δουλειά πού 
έκαναν. 

§ 7. Ή διακοπή έργασίας θά σημειωθεί πάνω στήν κάρτα έργα-
σίας τοϋ έργάτη. Ά ν όφείλεται σέ άπόλυση, θά τοϋ άπαγορεύεται 
νά ξαναπροσληφθεί στό Ιδιο έργοτάξιο, καί σέ δλα τά έργοτάξια τοϋ 
Δήμου. 

§ θ. Ή άπόλυση καί τά αΐτιά της θά κοινοποιούνται πάντοτε στήν 
Αστυνομία. 

§ 9. Ά ν οί έργάτες έχουν παράπονα γιά τό προσωπικό έπιτήρη-
σης τοϋ έργοταξίου, μιά τριμελής έκλεγμένη έπιτροπή έργατών θά 
τά έκθέσει στόν Αρχιτέκτονα τής πόλης. Αύτός θά κάνει έπιτόπια 
έρευνα καί θά βγάζει κατόπιν τήν άπόφασή του. 

§ 10. Ή έργάσιμη ήμέρα όρίζεται ώς άκολούθως: άπό τίς 6 30' τό 
πρωί ώς τΙς 12 τό μεσημέρι, καί άπά τίς 1 μέχρι νά νυχτώσει. 

§ 11. Μόνο μ' αύτές τίς προϋποθέσεις μπορεί νά βρει δουλειά 
ένας έργάτης. 

§ 12. Ή πληρωμή γίνεται τό Σάββατο τά άπάγευμα στό έργοτά-
ξιο. 

Ό όρκωτός 'Επιτηρητής τοϋ έργοταξίου, στίς διαταγές τοϋ 
όποίου πρέπει νά ύπακούετε. 
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§ Κολωνία 

§ 'Υπογραφή ή σημάδι τού έργάτη, πού θά άσχοληθεϊ στόν τομέα 
καί όφείλει νά 

'Υπογραφή τού 'Επιτηρητή τού έργοταξίου 

Τά ούκάζια τού Τσάρου πασών τών Ρωσσιών, πρός τούς ύπη-
κόους του, δέν είναι συνταγμένα μέ περισσότερο άσιατικό τρόπο! 

Πρέπει, λοιπόν, «νά ύπακούουν στούς όρκωτούς έπητηρητές 
τοϋ Δήμου, σάν νά ήταν άστυνομικοί. Ανυπακοή καί στάση θά συνε-
πάγονται άμεση «άπόλυση». 

Πρίν άπ' δλα, λοιπόν, παθητική ύπακοή! Πάντως, ol έργάτες 
έχουν τό δικαίωμα, σύμφωνα μέ τήν § 9. νά έκφράζουν τά «παράπο-
νά τους στόν άρχιτέκτονα τής πόλης». Ό σατράπης αύτός θά λάβει 
μέτρα — φυσικά, ένάντια στούς έργάτες, καί βεβαίως γιά συμφέρον, 
κυρίως, τής Ιεραρχίας. Κι όταν θά λάβει μέτρα, καί οί έργάτες θά 
ύποστοϋν τήν δημοτική άπαγόρευση, άλλο κακό γι' αύτούς: θά τε-
θούν κάτω άπό τήν έπιτήρηση τής άστυνομίας. Καί ή τελευταία έν-
τύπωση άστικής έλευθερίας έξαφανίζεται, γιατί σύμφωνα μέ τήν § 8 
«ή άπόλυση καί τά αϊτιά της θά γνωστοποιούνται στήν άστυνομία». 

Μά δμως, Κύριοι, όταν προσλαμβάνετε έναν έργάτη καί καταγ-
γέλλετε τό συμφωνητικό μέ τό όποιο άνταλλάσσει τήν έργασία του 
μέ τόν μισθό σας, τί σχέση έχει ή άστυνομία μέ ένα συμφωνητικό 
άστικού δικαίου; Ό έργάτης τοϋ Δήμου είναι ένας φυλακισμένος; 
Καταγγέλλεται έπειδή τοϋ λείπει ό σεβασμός πού θά σας όφειλε, 
έσάς πού έχετε στά χέρια σας τήν άξιότιμη καί παραδοσιακή άρχή; 
Δέν θά γελάγατε μ' έναν πολίτη, άν σάς κατήγγειλε στήν άστυνομία 
έπειδή σπάσατε κάποιο συμφωνητικό, ήπιατε ένα ποτήρι παραπάνω 
Γήν πρωτοχρονιά ή δέν πληρώσατε ένα λογαριασμό τή μέρα πού 
έπρεπε; Μά νά, δέν βρισκόσαστε, άπέναντι στόν έργάτη, σέ μιά 
σχέση άστικοϋ δικαίου τής μπουρζουαζίας, γιατί είσαστε θρονια-
σμένοι άπάνω του, μέ όλη τήν όξυθυμία τών άρχόντων έλέφ θείου 
δικαίου! Γιά νά σάς ύπηρετεϊ, ή άστυνομία πρέπει νά διατηρεί διαρ-
κώς ένημερωμένο έναν φάκελο γιά κάθε έργάτη. 

Σύμφωνα μέ τήν § 5, δποιος φτάσει μέ δέκα λεπτά καθυστέρηση 
στό έργοτάξιο, δέν θά δουλεύει γιά τήν μισή έργάσιμη ήμέρα. Ποιά 
είναι, λοιπόν, ή σχέση άνάμεσα στό έγκλημα καί τήν τιμωρία; Εσείς 
έχετε όλόκληρους αίώνες καθυστέρηση, κι ό έργάτης δέν έχει τό 
δικαίωμα ν' άργήσει δέκα λεπτά μετά τις 6.30' τό πρωί, δίχως νά 
χάσει μισή μέρα δουλειά; 

Τέλος, γιά νά είναι ή πατριαρχική αύθαιρεσία σας δίχως κανένα 
δριο καί ό έργάτης νά βρίσκεται άπλά καί καθαρά δοσμένος στό 
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κέφι σας, άφήσαμε μέ διακριτικότητα στόν λακέ σας, μέ τήν λιβρέΰ, 
τήν φροντίδα νά καθορίζει τό μέγεθος τών κυρώσεων. Σύμφωνα μέ 
τήν § 4 «στίς άνάλογες περιπτώσεις», δηλαδή στίς περιπτώσεις πού 
σας φαίνονται άνάλογες, ή άπόλυση καί ή καταγγελία στήν άστυνο-
μία άκολουθοϋνται άπό δικαστική δίωξη «στά άρμόδια δικαστήρια». 
Σύμφωνα μέ τή § 5, ό έργάτης «μπορεί» ν' άπολυθεϊ όριστικά, άν 
πάει στή δουλειά τρείς φορές μέ καθυστέρηση δέκα λεπτών μετά 
τίς 6.30' τό πρωί. "Αν ή άπόλυση είναι συνέπεια κύρωσης, «θά άπα-
γορεύεται ή έπαναπρόσληψη τού έργάτη στό ίδιο έργοτάξιο, καί σέ 
όλα τά έργοτάξια τού Δήμου» κ.λπ. 

Τί έλευθερία κινήσεων άφήνει στά καπρίτσια ένός άστού ό Ποινι-
κός Κώδικας τών Catons τού Δήμου μας, τών μεγάλων αύτών 
άνδρών πού φαντάζουν μέσα στήν σκόνη μπρός στήν διοίκηση τοϋ 
Βερολίνου! Μπορούμε νά βγάλουμε άπό αύτό τόν νόμο — μοντέλο, 
τήν χάρτα πού ή άστική μας τάξη θά παραχωρούσε στό λαό, άν βρι-
σκόταν στήν έξουσία. 

Ή Νομιμότητα της Άστικής Τάξης 
καί τό Δικαίωμα τοϋ Συνεταιρίζεσθαι6 

^Κπό τήν άρχή τής έπαναστατικής θύελλας, ή γαλλική άστική τάξη 
προσπάθησε νά στερήσει τήν έργατική τάξη άπό τό δικαίωμα τοϋ 
συνεταιρίζεσθαι, πού αύτή μόλις είχε κατακτήσει. Μέ ένα όργανικό 
νόμο, τής 14ης 'Ιουνίου 1791, κάθε συνεργασία μεταξύ έργατών γιά 
τήν ύποστήριξη τών κοινών τους συμφερόντων, στιγματίστηκε σάν 
«άπόπειρα ένάντια στήν έλευθερία καί τήν διακήρυξη τών δικαιωμά-
των τοϋ άνθρώπου», πού θά τιμωριόταν μέ πρόστιμο 500 λιβρών, καί 
μέ παράλληλη στέρηση ένός έτους τών δικαιωμάτων τοϋ ένεργοϋ 
πολίτη. Ή άπόφαση αύτή, πού μέ τήν βοήθεια τοϋ Ποινικού κώδικα 
καί τής άστυνομίας, χαράζει άνάμεσα στό κεφάλαιο καί τήν έργασία 
όρια εύχάριστα γιά τούς καπιταλιστές, έπιβίωσε τών έπαναστάσεων 
καί τών άλλαγών δυναστείας. Ούτε καί ή κυβέρνηση τοϋ τρόμου τήν 
άγγιξε. Πολύ πρόσφατα, μόνο, (νόμος τής 25ης ΜαΤου 1864) διαγρά-
φηκε άπό τόν Ποινικό Κώδικα. Τίποτε δέν χαρακτηρίζει καλύτερα τό 
πραξικόπημα αύτό τής άστικής τάξης, άπό τήν άκόλουθη πρόφαση. 
Ό είσηγητής τοϋ νόμου — Λε Σαπελιέ — πού ό ΚαμΙλ Ντεμουλέν 
χαρακτηρίζει σάν «άθλιο σοφιστή»7, όμολογεϊ πώς «ό μισθός τής 
έργάσιμης ήμέρας θά έπρεπε νά είναι μεγαλύτερος άπ' ό,τι είναι 
τώρα [....], γιατί σ' ένα έλεύθερο έθνος, ol μισθοί πρέπει νά είναι 
άρκετά ύψηλοί, ώστε έκεινοι πού τούς παίρνουν νά βρίσκονται έξω 
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άπ' αύτήν τήν άπόλυτη έξάρτηση πού παράγει τήν στέρηση τών πιό 
άμεσων άναγκών, καί πού είναι σχεδόν έκείνη τής σκλαβιάς-. 

Έν τούτοις, σύμφωνα μέ τόν Ιδιον πάντα, είναι «ώρα νά προλά-
βουμε τήν άνάπτυξη αύτής τής άνακατωσούρας», δηλαδή «τών συν-
ασπισμών πού κάνουν ol έργάτες γιά νά πετύχουν τήν αύξηση τής 
τιμής τής έργάσιμης ήμέρας», καί γιά νά μετριάσουν τήν άπόλυτη 
έξάρτηση πού είναι σχεδόν σάν τήν σκλαβιά. Πρέπει όπωσδήποτε 
νά τούς καταπιέσουμε, καί γιατί; Γιατί οί έργάτες έπιτίθενται μέ τόν 
τρόπο αύτό «στήν έλευθερία τών έργοδοτών, τών άφεντικώντους», 
καί ποδοπατώντας τόν δεσποτισμό τους — δέν θά τό φανταζόμαστε 
ποτέ — «προσπαθούν νά ξαναδημιουργήσουν τά σωματεία πού 
γκρέμισε ή έπανάσταση»8 ... 

Στήν Αγγλία, οί φοβεροί νόμοι ένάντια στούς συνασπισμούς 
έπεσαν τό 1825 μπρός στήν άπειλητική στάση τού προλεταριάτου. 
Μά δέν ήταν τό τελειωτικό χτύπημα. Μερικά ύπολείμματα τών νό-
μων αύτών, έξαφανίστηκαν τό 1859. Τέλος, μέ τόν νόμο τής 29ης 
Ιουνίου 1871, ύποτίθεται πώς σβύστηκαν καί τά τελευταία σημάδια 

τής ταξικής αύτής νομοθεσίας, μέ τήν νομική άναγνώριση τών Trade 
Unions (συνδικάτων), μά όμως, μέ ένα συμπληρωματικό νόμο τής 
Ιδιας ήμερομηνίας (άπόφαση γιά τήν βελτίωση τής έγκληματικής 
νομοθεσίας, γιά τήν βία, τίς άπειλές καί τήν κακοποίηση), έπανήλ-
θαν οί νόμοι ένάντια στούς συνασπισμούς, κάτω άπό μιά νέα μορφή. 
Τά μέσα μέ τά όποϊα, σέ περίπτωση άπεργίας ή Lock-out (έτσι όνομά-
ζεται ή άπεργία τών άφεντικών, πού συνεργάζονται γιά νά κλείσουν 
ταυτόχρονα τά έργοστάσιά τους) οί έργάτες μπορούσαν νά άγωνι-
στοϋν, τούς άφαιρέθηκαν άπό αύτό τόν κοινοβουλευτικό έλιγμό γιά 
τό κοινό δίκαιο, συντρίφτηκαν κάτω άπό τά χτυπήματα μιάς ειδικής 
ποινικής νομοθεσίας, ένσαρκωμένη άπό τά άφεντικά, στό όνομα 
τών δικαστών έν εΙρήνη. 

Δύο χρόνια προηγουμένως, ή Ιδια αύτή Βουλή τών Κοινοτήτων, 
καί ό Ιδιος ό κύριος Γλάδστων, πού μέ τήν συμπληρωματική έκδοση 
τοϋ 1871, άνακάλυψαν νέα έγκλήματα είδικά γιά τούς έργαζομέ-
νους, είχαν κάνει νά περάσει σέ δεύτερη άνάγνωση ένας bill γιά νά 
μπει τέλος, στό έγκληματικό έπίπεδο, σέ όλους τούς είδικούς νό-
μους ένάντια στήν έργατική τάξη. Γιά δύο χρόνια, οί προσπάθειές 
μας συγκεντρώθηκαν στήν δεύτερη άνάγνωση. Τραβήξαμε τήν ύπό-
θεση σέ μάκρος, μέχρι τό «μεγάλο φιλελεύθερο κόμμα» νά βρεϊ σέ 
μιά συμμαχία μέ τούς συντηρητικούς τό κουράγιο νά κάνει πλήρη 
στροφή ένάντια στό προλεταριάτο, πού τό είχε άνεθάσει στήν έξου-
σία. Καί, χωρίς νά είναι Ικανοποιημένο άπ' αύτή τήν προδοτική του 
στάση, τό μεγάλο φιλελεύθερο κόμμα, πάντα κάτω άπό τήν προστα-
σία τοϋ λιπαρού άρχηγοϋ του, έπέτρεψε στούς άλλους δικαστές νά 
ξεθάψουν τούς νόμους γιά τήν συνωμοσία καί νά τούς έφαρμόσουν 
στήν περίπτωση τών συνασπισμών. 
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Είναι φανερό πώς, κάτω άπό τήν πίεση τών μαζών, χωρίς νά τό 
θέλει, τό άγγλικό Κοινοβούλιο άρνήθηκε τούς νόμους ένάντια 
στούς συνασπισμούς καί τά συνδικάτα, άφοϋ είχε προηγουμένως, 
μέ μεγάλο κυνισμό, άποτελέσει γιά πέντε χρόνια, τήν έδρα ένός 
διαρκούς συνδικάτου τών καπιταλιστών ένάντια στούς έργαζομέ-
νους. 

Ταμεία 'Ασφάλισης καί Σύνταξης9 

^ ^ Μ ά ρ ξ διαβάζει ένα γράμμά σταλμένο άπό τό Σάξ, άπό μερικούς 
άνθρακωρύχους πού έπιθυμοϋν νά προσχωρήσουν στήν Διεθνή "Ε-
νωση Έργατών, τής όποίας τήν ύπαρξη έμαθαν διαβάζοντας διάφο-
ρα γραφτά, καί κυρίως ένα βιβλίο τού Β. Άινχοφ.'0 Ό Μάρξ συ-
νέχισε βεβαιώνοντας πώς είναι σύμφωνοι μέ τίς άρχές τής Διε-
θνούς "Ενωσης Έργατών, καί πιστεύουν πώς ή έπαρχία τους άποτε-
λεϊ ένα εύνοϊκό πεδίο γιά τήν έξάπλωση αύτών τών άρχών. 

Ό πολίτης Β. Γιούνγκνικες πρόεδρος τοϋ τομέα τοϋ Λουγκάου 
τής "Ενωσης τών άνθρακωρύχων, έθεσε τό έρώτημα στήν έπιτροπή 
τών τομέων τοϋ Λουγκάου, τοϋ Βούερσνιτζ καί τοϋ Έλνιτζ, καί άπο-
φάσισαν όμόφωνα τήν προσχώρηση στήν Δ.Ε.Ε. καί άνέθεσαν στούς 
πολίτες Β. Γιούνγκνικες καί Γκ.Α. Μπάχμαν νά έπιχειρήσουν δλα τά 
άναγκαία, ώστε νά έρθουν σέ έπαφή μέ τό Γενικό Συμβούλιο τής 
Δ.Ε.Ε. 

Άπό τό 1865 καί μετά, οί άνθρακωρύχοι τών πόλεων αύτών καί 
τών περιοχών πού τίς περιβάλλουν, ένιωσαν τήν άνάγκη νά έχουν 
ένα κοινό ταμείο, άλλά προσέκρουσαν σέ πολλές δυσκολίες, πού 
κυριότερη ήταν πώς δλα τά άνθρακωρυχεϊα, είτε τά έκμεταλλεύον-
ταν έταιρεϊες, είτε Ιδιώτες, είχαν δημιουργήσει τό δικό τους ταμείο, 
στό όποϊο κάθε έργάτης ήταν ύποχρεωμένος νά συνεισφέρει, ένώ 
τά άφεντικά κρατούσαν τόν έλεγχο αύτών τών ταμείων, χωρίς νά 
είναι ύποχρεωμένα νά συνεισφέρουν μέ κάποιο τρόπο. Παρ' δλα 
αύτά, τά άφεντικά έχουν τήν εύκολία νά άπολύουν τούς άνθρακω-
ρύχους τους, δίχως αύτοί νά 'χουν κάποιο δικαίωμα πάνω στήν περι-
ουσία, γιά τήν όποία είχαν συνεισφέρει πολλές φορές, στήν διάρ-
κεια τής μισής ζωής τους. Άπό τήν άλλη, γιά νά μπορέσουν νά πιά-
σουν δουλειά σ' ένα καινούργιο άρυχεϊο, πρέπει νά πληρώσουν ένα 
δικαίωμα εΙσόδου, πού ποικίλλει σύμφωνα μέ τήν ήλικία, άπό 5 σελί-
νια σέ 6 λίρες, καί τό ποσό αύτό πρέπει νά πληρωθεί στήν διάρκεια 
τών έξ πρώτων μηνών τής έργασίας τους. 

Σέ περίπτωση άρρώστιας, τό ποσό πού εισπράττουν άπό τά τα-
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μεϊα αύτά είναι άνεπαρκές γιά νά καταφέρουν νά ζήσουν. Τό ϊδιό 
συμβαίνει καί όταν είναι άνίκανοι γιά έργασία, έξ αΙτίας τής ύπερερ-
γασίας, ένός άτυχήματος ή τής ήλικίας. Αρκεί νά μήν άρέσει στό 
άφεντικό ή φάτσα ένός άνθρακωρύχου, γιά νά τόν σθύσουν άπό τά 
βιβλία. 01 συνέπειες αύτής τής κατάστασης θίγουν περισσότερο 
τούς ήλικιωμένους άνθρακωρύχους παρά τούς νέους, γιατί όταν ol 
πρώτοι έγκαταλείπουν ένα όρυχείο ή άπολύονται, όχι μόνο χάνουν 
όλη τήν συνεισφορά τους στό ταμείο, άλλά έχουν, άπό πάνω, λίγες 
πιθανότητες νά βροϋν μιά κάποια έργασία. "Ετσι, μερικά άπά τά τα-
μεία αύτά συσσώρευσαν πάνω άπό 6.000 λίρες. 

Τό μόνο μέσο γιά νά γιατρευτούν αύτές ol άδικίες είναι νά συνε-
νωθούν όλα αύτά τά ταμεία σέ ένα μόνο, έλεγχόμενο άπό τούς 
ϊδιους τούς έργάτες. 

"Ενα αίτημα συντάχτηκε καί ύπογράφτηκε άπό 7.000 άνθρακωρύ-
χους καί δυό έπιτροπές άνέλαβαν νά τό πραγματοποιήσουν. Παρά 
τόν άγώνα πού διήρκεσε τρία χρόνια, δέν έπετεύχθη κανένα άποτέ-
λεσμα. καί τό σχέδιο πού προτάθηκε άπό τόν πρόεδρο, δηλαδή ή 
άποστολή τού αιτήματος στήν κυβέρνηση, έπεισε τούς άνθρακωρύ-
χους πώς δέν θά γινόταν τίποτα, γιατί δέν θά μπορούσαν νά περιμέ-
νουν τίποτα άπ1 αύτή τήν ένέργεια καί πώς ή σωτηρία τους θά έρχό-
ταν άπό τήν ένωση μέ τίς έργατικές τάξεις όλόκληρου τοϋ κόσμου. 
"Αν προσχωρήσει τό Λουγκάου μέ τούς 2.000 άντρες μονάχα, είναι 
σίγουρο πώς σύντομα θά προσχωρήσει καί τό Ζβίκαου μέ 7.000 
άντρες, κα( τό Πότσαπελ θά άκολουθήσει μέ πολύ περισσότερους 
άκόμα άνθρώπους. Συμπερασματικά, ό ύπογράφων τό γράμμα άνα-
φέρει πώς τό Λούγκαου άνήκει στήν 19η έκλογική περιφέρεια, πού 
έκπροσωπεϊται στό Κοινοβούλιο τής Βόρειας Γερμανίας άπό τόν 
Λήμπνεχτ, ένα φίλο τοϋ Κάρλ Μάρξ. 

Τό γράμμα τών άνθρακορύχων τοϋ Λούγκαου τούς τιμά πράγμα-
τι όλους.11 Αύτός ό γάιδαρος ό Λήμπνεχτ έξέθεσε σέ περισσότερα 
άπό είκοσι άρθρα τίς συνθήκες ζωής καί έργασίας τών έργατών 
αύτών, στήν φυλλάδα του, καί έδώ μονάχα βλέπουμε πού βρίσκεται 
τό αίσχος. Κατά τά άλλα, ό Μούρ βεβαιώνει πώς άνάλογες συνθήκες 
ύπάρχουν στά άγγλικά άνθρακωρυχεία, μόνο πού δέν έχουν τόσες 
γραφειοκρατικές συνέπειες. 
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Άναφορά τοϋ Γενικού Συμβουλίου 
της Διεθνούς Ένωσης Έργατών γιά 

τούς Συλλόγους Αμοιβαίας Ασφάλισης 

Τ ά πρώτα νέα γιά τήν πληρωμή τών μισθών — γιά παράδειγμα 
στήν έταιρεία τού Νέιντερ - Βούερσνιτζ— μάς δείχνουν ποιά είναι ή 
γενική κατάσταση τών άνθρακωρύχων τών Μεταλλικών βουνών. Ό 
μισθός είναι 2 ώς 3 τάλληρα 12 άργυρά σκούδα καί 6 πφέννιγκ γιά 
ένα ένήλικα άνθρακωρύχο, καί 1 τάλληρο 10 άργυρά σκούδα γιά ένα 
νέο. Ό μέσος έθδομαδιαΐος μισθός ένός άνθρακωρύχου φτάνει 
περίπου τά 2 καί 2/3 τάλληρα. "Αν τ' άφεντικά τό ζητήσουν, οί έργά-
τες είναι ύποχρεωμένοι νά δουλέψουν μέ τό κομμάτι. Ό κανονι-
σμός τών μισθών είναι τέτοιος πού ό μισθός μέ τό κομμάτι νά μήν 
μπορεί νά ξεπεράσει τό συνηθισμένο ήμερομίσθιο. 01 έργάτες 
έχουν άργία κάθε πρώτη τοϋ μήνα. "Αν άρνηθοϋν νά δουλέψουν μέ 
τό κομμάτι, μέ τίς προϋποθέσεις πού τούς προτείνουν, υποχρεούν-
ται νά τό κάνουν τουλάχιστον γιά 4 ώς 8 έθδομάδες. Είναι πολύ 
άπλά, γελοίο, νά μιλάς κάτω άπ' αύτές τίς συνθήκες γιά ρύθμιση τοϋ 
μισθού μέ τό κομμάτι, ύστερα άπό άμοιθαία συμφωνία, μετά άπό 
συμφωνητικό πού ύπέγραψαν έλεύθερα ό έργάτης κι ά καπιταλι-
στής. 

Οί μισθοί πληρώνονται σέ δυό δόσεις: τήν πρώτη, στίς 22 τοϋ 
μηνός, ό έργάτης παίρνει μιά προκαταβολή, καί τήν δεύτερη, στίς 8 
τοϋ έπόμενου μηνός, τά ύπόλοιπα. Ό καπιταλιστής κρατάει, λοιπόν, 
κατά μέσο δρο τρεις έβδομάδες, τόν μισθό πού όφειλόταν στούς 
έργάτες του. Πρόκειται γιά ένα ύποχρεωτικό δάνειο, πού είναι τόσο 
πιό ώφέλιμο γιά τό άφεντικό, δσο περισσότερο τοϋ χρησιμεύει γιά 
νά πλουτίζει, χωρίς νά πληρώνει τόκους. 

01 έργάτες δουλεύουν, κατά μέσο δρο, δώδεκα ώρες, καί οί 
έθδομαδιαϊοι μισθοί πού άναφέρονται παρακάτω άντιστοιχοϋν σέ 
έξη μέρες έργασίας δώδεκα ώρών. Ή έργάσιμη ήμέρα τών δώδεκα 
ώρών περιλαμβάνει δύο ώρες (δύο μισάωρα καί μιά όλόκληρη) γιά 
τά γεύματα ή γιά έκεϊνο πού όνομάζεται χρόνος διακοπής. Όταν ή 
δουλειά πιέζει, οί διακοπές γίνονται κάθε όκτώ ώρες (δηλαδή ύπάρ-
χουν τρία διαλείμματα, άνά άντρα, κάθε σαρανταοκτώ ώρες) μέ μι-
σή ώρα γιά τό φαγητό — καί έπιπλέον κάθε έξη ώρες, δπου πλέον 
δέν έπιτρέπεται «καμιά διακοπή». 

Όσα άναφέραμε ώς τώρα μάς δίνουν μιά σκοτεινή εΙκόνα τής 
κατάστασης αύτών τών άνθρακωρύχων. Αλλά, γιά νά γίνει κατανοη-
τή ή καθαρά δουλική κατάστασή τους, πρέπει νά ρίξουμε μιά ματιά 
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στά καταστατικά τών συλλόγων άσφάλισης των άνθρακωρύχων. "Ας 
πάρουμε γιά παράδειγμα τά καταστατικά τών άνθρακωρύχων: 1. τού 
μεγάλου καί Ισχυρού πρίγκιπα Σένμπουργκ, 2. τής έταιρείας τοϋ 
Νέιντερ - Βούερσνιτζ, 3. τής έταιρείας τοϋ Νέιντερ - Βούερσνιτζ καί 
Κίρχμπεργκ κα( 4. τών έταιρειών πού είναι συγκεντρωμένες στό 
Λούγκαου. 

Τά έσοδα τών συλλόγων άσφάλισης προέρχονται: άπό τήν μιά 
πλευρά άπό τ(ς είσφορές πού άπαιτοϋνται στήν έγγραφή καί τΙς 
είσφορές τών άνθρακωρύχων, τά πρόστιμα, μισθούς πού δέν ζητή-
θηκαν κ.λπ. καί άπό τήν άλλη πλευρά, άπό συνεισφορές τών καπιτα-
λιστών. ΟΙ άνθρακωρύχοι δίνουν 3 ώς 4% τών μισθών τους, κα( τά 
άφεντικά στά: 1. 7 σκοϋδα καί 5 πφέννιχ τό μήνα γιά κάθε έργάτη 
πού συνεισφέρει, 2. 1 πφέννιχ γιά κάθε φόρτωμα κάρβουνο πού 
πουλιέται, στά 3. σάν πρώτη συνεισφορά, γιά νά δημιουργηθεί τό 
ταμείο πρόνοιας, 500 τάλληρα κα( κατόπιν τΙς Ιδιες είσφορές μέ 
τούς άνθρακωρύχους, κα( στά 4. όπως καί στήν περίπτωση 2, άλλά 
μέ μιά είσφορά άρχική τοϋ ϋψους τών 100 ταλλήρων, γιά κάθε μιά 
άπό τΙς συνεταιριζόμενες όμάδες. 

Μήπως δέν βρισκόμαστε στήν πιό φιλική άρμονία, άνάμεσα στό 
Κεφάλαιο κα( τήν 'Εργασία; Ποιός θά τολμούσε μπρός σέ όλα αύτά, 
νά μιλά άκόμα γιά άνταγωνισμό τών συμφερόντων τους; Άλλά, 
δπως τό είπε ό μεγάλος Γερμανός στοχαστής Χάνσεμαν, στόν λόγο 
του στήν 'Ενωμένη Δίαιτα τού Βερολίνου, στίς 8 'Ιουνίου 1847, τά 
καλά συναισθήματα σταματούν έκεϊ όπου άρχίζουν τά χρηματικά 
ζητήματα. Πρέπει, λοιπόν, ν' Αναρωτηθούμε: τ( κοστίζει στόν έργά-
τη ή γενναιοδωρία τών «άξιότιμων Ιδιοκτητών τών μεταλλωρυ-
χείων»; Ά ς τό έξετάσουμε, δμως, άπό πιό κοντά. 

Στήν μία περίπτωση (3) ol καπιταλιστές συνεισφέρουν τόσο, όσο 
κα( ol έργάτες. Σέ όλες τΙς άλλες περιπτώσεις, πολύ λιγότερο. Σέ 
άντάλλαγμα, ζητούν τά άκόλουθα δικαιώματα, καθ' όσον άφορα τήν 
Ιδιοκτησία τοϋ ταμείου άσφάλισης τών άνθρακωρύχων: 

1. «Τά μέλη τοϋ ταμείου άσφάλισης δέν μπορούν νά Ισχυρι-
στούν τήν Ιδιοκτησία τοϋ ταμείου άσφάλισης. 'Επίσης, τά μέλη δέν 
μπορούν νά έλπίζουν σέ περισσότερα, άπό τήν άσφάλιση τοϋ τα-
μείου, στό όποιο έχουν ένα καταστατικό δικαίωμα, άπ' δταν προσ-
χώρησαν, κα( κυρίως, δέν μπορούν νά διεκδικήσουν μέρος ή τό σύν-
ολο τών χρημάτων, άκόμα κα( στήν περίπτωση πού παύει ή λειτουρ-
γία τοϋ ταμείου. Ά ν τά άνθρακωρυχεϊα τής πριγκιπικής έπιχείρησης 
τοϋ Σένμπουργκ έπρεπε νά σταματήσουν στό "Ελσνιτζ — ύστερα 
άπό ρύθμιση τών ύπαρχουσών διεκδικήσεων — όλα τά ύπόλοιπα θά 
έμεναν στήν διάθεση τοϋ πρίγκιπα, Ιδιοκτήτη τών άνθρακωρυ-
χείων». 

2. «Άν άπό άτύχημα, διαλυόταν ό Ομιλος τών Ανθρακωρυχείων 
τού Νέντερ - Βούερσνιτζ, θά 'πρεπε νά έξαντληθεϊ καί τό ποσό πού 
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θά βρισκόταν στό ταμείο άλληλοθοήθειας τών άνθρακωρύχων. Ή 
διοίκηση θά έχει στήν διάθεαή της τά ποσά πού θά άπομείνουν». 

Μέ δυό λόγια, τά μέλη τών ταμείων άσφάλισης άνθρακωρύχων. 
δέν έχουν τήν Ιδιοκτησία τών χρημάτων τοϋ ταμείου. 

3. δπως καί στό 2 
4. «Τό ταμείο άσφάλισης πρέπει νά θεωρηθεί σάν μιά άδιαχώρι-

στη Ιδιοκτησία τών μελών τού συλλόγου πού ζοϋν σήμερα κα( πού 
θά ζοϋν μελλοντικά. 'Εκτός άπό τήν άπρόσμενη περίπτωση πού θά 
συνέβαινε ή διάλυση όλων τών όμάδων πού συμμετέχουν στήν έξό-
ρυξη τοϋ κάρβουνου, έτσι ώστε ή όμοσπονδία Αλληλοβοήθειας νά 
κατευθυνόταν πρός τήν διάλυσή της» — μέ δυό λόγια, στήν άπρό-
σμενη αύτή περίπτωση, θά περίμενε κανείς νά μοιραστούν οί 
άνθρακωρύχοι μεταξύ τους τά ύπόλοιπα τοϋ ταμείου; Μά βέβαια 
όχι. — Στήν περίπτωση αύτή, «οί διευθυντές τών όμίλων βασιλικής 
περιφερειακής διοίκησης άποφασίζουν, τελικά, νά εΙσάγουν προτά-
σεις. ΟΙ τελευταίες αύτές άρχές θά άποφασίσουν γιά τήν ένδεχόμε-
νη χρησιμοποίηση τών χρημάτων». 

Μ' άλλα λόγια, ol άνθρακωρύχοι πληρώνουν τό μεγαλύτερο μέ-
ρος τών είσφορών στά ταμεία άσφάλισης, άλλά ol καπιταλιστές 
έχουν τήν Ιδιοκτησία αυτών τών ταμείων. ΟΙ καπιταλιστές φαίνεται 
νά κάνουν δώρο στούς άνθρακωρύχους. Στήν πραγματικότητα, ol 
άνθρακωρύχοι ύποχρεώνονται νά κάνουν δώρο στούς καπιταλι-
στές. Αύτοί ol τελευταίοι έχουν, μαζί μέ τό δικαίωμα τής Ιδιοκτη-
σίας, καί τόν έλεγχο τών ταμείων. 

Ό πρόεδρος τοϋ γραφείου τοϋ ταμείου είναι ό διευθυντής τών 
άνθρακωρυχείων. "Εχει τήν ύψηλή διοίκηση τοϋ ταμείου, άποφασί-
ζει σ' δλες τίς άμφίσβητούμενες περιπτώσεις, καθορίζει τό ϋψος 
τών προστίμων κ.λπ. 'Αμέσως μετά άπ' αύτόν έχουμε τόν ύπάλληλο 
τού άρχείου τοϋ ταμείου, πού είναι παράλληλα καί ταμίας. "Η διορί-
ζεται άπό τόν καπιταλιστή, ή τοϋ χρειάζεται ή συγκατάθεση τοϋ 
καπιταλιστή, άν έχει έκλεγε! άπό τούς έργάτες. Κατόπιν, άκολου-
θοϋν τά κανονικά μέλη τοϋ γραφείου. Γενικά, έκλέγονται άπό τούς 
έργάτες, άλλά σέ μιά περίπτωση (3) ό καπιταλιστής διορίζει τρία 
μέλη τοϋ γραφείου. "Οσον άφορά τήν σημασία αύτού τοϋ γραφείου, 
άρκει νά ξέρει κανείς πώς «πρέπει νά συνέρχεται τουλάχιστον μιά 
φορά τόν χρόνο». Στήν πραγματικότητα, ό πρόεδρος διατάζει, καί 
τά μέλη τού γραφείου είναι βοηθητικά πρόσωπα. 

Ό Κύριος Πρόεδρος, ό διοικητής τοϋ ταμείου, είναι έξ άλλου ένα 
Ισχυρό πρόσωπο. Μπορεϊ νά συντομεύσει τήν περίοδο δοκιμασίας 
τών νέων μελών, νά άποδώσει ειδικές βοήθειες, ή νά διώξει (3) τούς 
άνθρακωρύχους πού κατά τήν έκτίμησή του δέν έχουν καλό όνομα, 
άλλά πάντα μπορεϊ νά άπευθυνθεϊ στόν καπιταλισϊή-άφεντικό, πού 
άποφασίζει τελειωτικά. "Ετσι, ό πρίγκηπας Σένμπουργκ καί οί διοι-
κητές τών μετοχικών έταιρειών, μπορούν νά άλλάξουν τά καταστα-
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τικά τών συλλόγων άλληλοθοήθειας, νά αϋξήσουν τίς είσφορές τών 
έργατών, νά περικόψουν τήν βοήθεια, σέ περίπτωση άρρώστιας, καί 
νά γεμίσουν τά δικαιώματα τών έργατών μέ νέα έμπόδια καί τυπικό-
τητες. Μέ δυό λόγια, μπορούν νά κρίνουν δ,τι θέλουν μέ τά χρήματα 
τών έργατών, μέ μόνο περιορισμό τήν συμφωνία τών κυβερνητικών 
άρχών πού, μέχρι τώρα, δέν έχουν έκδηλώσει τήν παραμικρή διάθε-
ση νά πληροφορηθούν, τουλάχιστον, τήν κατάσταση τών άναγκών 
τών έργατών. Στά άνθρακωρυχεΐα 3, ol διευθυντές έχουν έπιπλέον 
τό δικαίωμα νά διώξουν κάθε έργάτη άπό τόν σύλλογο, γιά παρά-
δειγμα, άν τόν τραβήξουν στά δικαστήρια, κι αύτό, έστω κι άν άθωω-
θεϊ. 

Γιά ποιά προνόμια ύποτάσσουν τυφλά οί άνθρακωρύχοι τά συμ-
φέροντά τους στήν διοίκηση τών άλλων; "Ας άκούσουμε! 

1. Σέ περίπτωση άρρώστιας. νοσηλεύονται άπό ένα γιατρό καί 
παίρνουν μιά έβδομαδιαία βοήθεια πού άνέρχεται, στά άνθρακωρυ-
χεΐα 1, στό τρίτο τοϋ μισθού τους, στά άνθρακωρυχεΐα 3 στό μισό, 
καί στά άνθρακωρυχεΐα 2 καί 4, στά 2/3 καί στά 3/4 τοϋ μισθού τους, 
άντίστοιχα, άν άσθενήσουν έξ αίτίας άτυχήματος πού συνέβη στήν 
διάρκεια τής έργασίας. 

2. 01 άνάπηροι παίρνουν μιά σύνταξη, πού ποικίλλει άνάλογα μέ 
τήν διάρκεια τής ύπηρεσίας τους, μ' άλλα λόγια, άπό τίς είσφορές 
τους στό ταμείο, καί κυμαίνεται άπό τό 1/20 ώς τό 1/2 τοϋ τελευ-
ταίου τους μισθού. 

3. Σέ περίπτωση θανάτου ένός μέλος, ή χήρα παίρνει μιά βοή-
θεια άπό 1/5 ώς 1/3 τής σύνταξης πού θά δικαιούνταν ό σύζηγός 
της, καθώς κι ένα άθλιο έβδομαδιαΐο βοήθημα γιά κάθε παιδί. Καί 

4. Σέ περίπτωση θανάτου στήν οικογένεια, ένα ποσό γιά τά έξο-
δα ένταφιασμοϋ. 

Ό σεβαστός πρίγκηπας καί οί πιό φωτισμένοι άπ' αύτόν καπιταλι-
στές, έπεξεργάστηκαν τό καταστατικό αύτό, πού έπικύρωσε πατρι-
κά ή κυβέρνηση, μέ τό όποιο έλυσαν στά μάτια τοϋ κόσμου ένα 
πρόβλημα, τουλάχιστον δύσκολο: άν ένας άνθρακωρύχος μισοψο-
φάει άπ' τήν πείνα μέ όλόκληρο τόν έβδομαδιαΐο μισθό του, τών 2 
καί 2/3 ταλλήρων, πώς θά καταφέρει νά ζήσει μέ μιά σύνταξη δσο τό 
1/20 τοϋ μισθού αύτού, δηλαδή 4 άργυρά sous τήν έθδομάδα; 

ΟΙ θερμές φροντίδες τοϋ καταστατικού γιά τό συμφέρον τών 
καπιταλιστών φαίνονται καθαρά στά μέτρα πού προβλέπονται γιά 
τήν περίπτωση άτυχήματος. 'Εκτός άπό τΙς έπιχειρήσεις 2 καί 4, δέν 
δίνεται καμιά είδική βοήθεια, άν ή άσθένεια ή ό θάνατος προέρχον-
ται άπό ένα άτύχημα, τήν ώρα τής δουλειάς. Δέν υπάρχει ούτε μιά 
περίπτωση πού νά αύξάνει ή σύνταξη άν ή άναπηρία όφείλεται σέ 
άτύχημα στό όρυχεϊο. Ή αΙτία είναι πολύ άπλή. Κάτι τέτοιο θά έπι-
βάρυνε πολύ τά έξοδα τοϋ ταμείου καί θά ξεσκέπαζε γρήγορα άκό-
μα καί στά μάτια τών πιό ήλίθιων, τήν καπιταλιστική φύση αύτών τών 
δώρων. 
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Τά καταστατικά πού θεσπίστηκαν άπό τούς Σάξωνες καπιταλι-
στές διαφέρουν άπό τό Σύνταγμα πού θεσπίστηκε άπό τόν Λουδοβί-
κο Βοναπάρτη, στό δτι αύτό τό τελευταίο περιμένει άκόμα τήν τε-
λευταία σκέψη του, ένώ τά άλλα τήν είχαν άπό τήν άρχή, κυρίως μέ 
τό άκόλοθο άρθρο, πού βρίσκεται σέ δλα: 

«Κάθε έργάτης πού — είτε έπειδή τό θέλει, εΓτε έπειδή άναγκά-
ζεται νά τό κάνει — έγκαταλείπει τήν δουλειά τής όμάδας, έγκατα-
λείπει ταυτόχρονα καί τόν σύλλογο άλληλοβοήθειας, καί χάνει δλα 
τά δικαιώματα καί τΙς άξιώσεις άπό τό ταμείο, δσο κι άπό τά χρήματα 
πού έχει πληρώσει σ' αύτό». 

Κατά συνέπεια, ένας άνθρακωρύχος, πού γιά τριάντα χράνια 
δούλεψε σ' ένα άνθρακωρυχεΐο καί συνεισέφερε στό ταμείο άλλη-
λοβοήθειας, χάνει δλα τά δικαιώματα τής σύνταξης, πού πληρώθη-
καν τόσο άκριβά, άπό τήν στιγμή πού κάνει κέφι στόν καπιταλιστή νά 
τόν διώξει. Τό άρθρο αύτό κάνει τόν μισθωτό ένα δούλο, συνδέον-
τάς τον μέ τήν γή, δπως τούς δουλοπάροικους, καί έκθέτοντάς τον 
στήν χειρότερη μεταχείρηση. Ά ν δέν τού άρέσουν οί κλωτσιές, άν 
άμύνεται ένάντια στήν μείωση τού μεροκαμάτου του σέ έπίπεδο 
πείνας, άν άρνεϊται νά πληρώσει αύθαίρετα πρόστιμα, δηλαδή άν 
έπιμένει γιά ένα διοικητικό έλεγχο τών μέτρων καί σταθμών — παίρ-
νει όπωσδήποτε τήν μονότονη αύτή άπάντηση: Άδειασέ μας τόν 
τόπο, άλλά οί είσφορές σου στό ταμείο δέν θά ρθοϋν μαζί σου! 

Είναι παράδοξο νά περιμένεις μιά άντρίκια άνεξαρτησία καί ένα 
σεβασμό τού έαυτού σου άπό άνθρώπους πού βρίσκονται σέ μιά 
τόσο άδιέξοδη θέση. Καί έν τούτοις, οί άνθρακωρύχοι αύτοί — καί 
είναι πρός τιμήν τους — βρίσκονται στήν πρωτοπορία τής γερμανι-
κής έργατικής τάξης. Γι' αύτό άκριθώς. τ' άφεντικά τους άρχίζουν 
νά σημαίνουν συναγερμό, παρά τήν έκπληκτική .στήριξη πού τούς 
προσφέρει ή σημερινή όργάνωση τών ταμείων άλληλοθοήθειας τών 
άνθρακωρύχων. Τό πιό πρόσφατο καί τό πιό βρώμικο άπ' τά κατα-
στατικά τους (τό 3, χρονολογούμενο άπό τό 1862) περιέχει τήν 
χονδροειδή προληπτική άπαγόρευση τών άπεργιών καί τών συνα-
σπισμών: 

«Κάθε μέλος τοϋ ταμείου τών άνθρακωρύχων όφείλει νά είναι 
πάντοτε Ικανοποιημένο άπό τόν μισθό πού προβλέπεται άπό τούς 
διακανονισμούς μισθών καί όφείλει νά μήν έπιδίδεται σέ κοινές 
δραστηριότητες πού προσπαθούν νά άποσπάσουν μέ τήν βία μιά 
αύξηση τών είσοδημάτων αύτών, καί κατά μείζονα λόγο, νά μήν ύπο-
κινούν τούς συντρόφους τους σέ παρόμοιες δραστηριότητες, καί 
άκόμα περισσότερο όφείλει...» 

Καί γιατί οί Λυκοϋργοι μας τής μετοχικής έταιρείας τών άνθρα-
κωρυχείων τοϋ Νέντερ - Βούερσνιτζ καί τοϋ Κίρχμπεργκ — οί κύριοι 
Μπ. Κρύγκερ, Φ.Β. Σθάμκρουχ καί Φ.Β. Ρίχτερ — δέν τόλμησαν νά 
διατάξουν πώς κάθε άγοραστής κάρβουνου «όφείλει νά είναι πάντα 
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Ικανοποιημένος άπό τΙς τιμές τοϋ κάρβουνου, πού καθορίζονται, μέ 
τίς φροντίδες τους, δσο ψηλότερα γίνεται; Μά αύτό θά προσέκρουε 
«στήν περιορισμένη λογική τών ύπηκόων» τοϋ κυρίου φόν Ρόχοβ; 

Μετά τήν κινητοποίηση τών άνθρακωρύχων (στό Ζβίσκαου, τό 
1869), δημοσιεύτηκε ένα προσχέδιο προσωρινών καταστατικών γιά 
τήν ένοποίηση τών συλλόγων άλληλοβοήθειας τών άνθρακωρυ-
χείων όλης τής Σαξωνίας. Πρόκειται γιά τό έργο μιάς έργατικής 
έπιτροπής, κάτω άπό τήν προεδρία τοϋ κυρίου Ζλ. Ντίντερ. Τά θεμε-
λιώδη σημεία του είναι: 

1. Ό λ α τά ταμεία άλληλοβοήθειας πρέπει νά ένωθοϋν σέ ένα 
κοινό ταμείο. 

2. 01 συμμετέχοντες διατηρούν τά δικαιώματά τους γιά δσο 
ζοϋν στήν Γερμανία καί πληρώνουν τΙς είσφορές τους. 

3. Ή άνώτατη άρχή είναι ή γενική συνέλευση δλων τών ένήλικων 
μελών. Αύτή καθορίζει μιά έκτελεστική έπιτροπή κ.λπ. 

4. Οί είσφορές τών άφεντικών στό ταμείο πρέπει νά άποτελούν 
τό μισό τών είσφορών πού πληρώνονται άπό τούς έργάτες τους. 

Τό προσχέδιο αύτό δέν έκφράζει καθόλου τίς άντιλήψεις τών πιό 
έξυπνων Σαξώνων. 'Εκφράζει μάλλον μιά μερίδα πού έπιθυμεί 
μεταρρυθμίσεις μέ τήν άδεια τοϋ κεφαλαίου. Φέρνει τήν σφραγίδα 
τής έλλειψης πρακτικού πνεύματος. Πράγματι, είναι άφελές νά 
ύποθέτεις πώς ol καπιταλιστές, πού μέχρι τώρα ήσαν άπόλυτοι κύ-
ριοι τών ταμείων, θά προχωρούσαν τήν έξουσία τους σέ μιά δημο-
κρατική συνέλευση έργατών, συνεχίζοντας νά πληρώνουν μιά είσ-
φορά. Ή ρίζα όλου τοϋ κακού βρίσκεται στό ότι οί καπιταλιστές 
συνεισφέρουν μέ τόν ένα ή μέ τόν άλλο τρόπο. Όσο θά διαρκεί 
αύτό, δέν θά μπορέσουμε νά τούς πάρουμε τήν διεύθυνση τού συλ-
λόγου καί τοϋ ταμείου άλληλοβοήθειας. 

Γιά νά είναι πραγματικοί έργατικοί σύλλογοι, τά ταμεία άλληλο-
βοήθειας πρέπει νά στηρίζονται μόνο στίς είσφορές τών έργατών. 
Μόνο έτσι θά μπορέσουν νά μεταμορφωθούν σέ συνδικάτα πού 
προφυλάσσουν τούς μεμονωμένους έργάτες, άπό τήν αύθαιρεσία 
τών μεμονωμένων άφεντικών. 

Τά δίχως νόημα καί άμφιλεγόμενα προνόμια πού προσφέρουν ol 
είσφορές τών καπιταλιστών μπορούν, ώστε, νά άντισταθμίσουν τήν 
κατάσταση ύποταγής στήν όποία βάζουν τούς έργάτες; 

'Ας μήν τό χάσουν ποτέ άπό μπροστά τους οί Σάξωνες άνθρακω-
ρύχοι: όποιο καί νά 'ναι τό ποσό τών είσφορών τών καπιταλιστών στό 
ταμείο άλληλοβοήθειας, άντιστοιχεϊ σέ μιά οίκονομία πού κάνουν 
άπό τούς μισθούς. 

Σύλλογοι άλληλοβοήθειας αύτού τοϋ είδους έχουν τό μοναδικό 
άποτέλεσμα νά άναστέλλουν τόν νόμο τής προσφοράς καί τής ζήτη-
σης γιά άποκλειστική ωφέλεια τών καπιταλιστών. Μ' άλλα λόγια: μέ 
τήν καπιταλιστική ύποστήριξη πού προσφέρουν στό κεφάλαιο άπέ-
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ναντι στούς έργάτες, κατεβάζουν τούς μισθούς, άκόμα καί κάτω άπό 
τόν τρέχοντα μέσο όρο τους.13 

Έν πάση περιπτώσει, πρέπει ol έργάτες νά χαρίζουν στούς καπι-
ταλιστές χρήματα πού άπομένουν μετά τήν πληρωμή τών δικαιού-
χων; Παρά τήν άνώτατη καί βασιλική έπικύρωση, μερικά άρθρα τών 
καταστατικών είναι άντίθετα σέ όλες τίς άρχές άστικοϋ δικαίου πού 
Ισχύουν γιά όλους όσους συνδέονται μέ σχέση συμφωνητικού. "Ο,τι 
καί νά συμβαίνει, πρέπει μέ κάθε άντάλλαγμα καί σέ δλες τίς περι-
πτώσεις, "νά γίνει ένας διαχωρισμός άνάμεσα στό χρήμα τών έργα-
τών καί τό χρήμα τών καπιταλιστών, καί αύτή είναι μιά άναμφισθήτη-
τη προϋπόθεση γιά κάθε μεταρρύθμιση τών έργατικών συλλόγων 
άλληλοθοήθειας. 

Τέλος, οί είσφορές τών Ιδιοκτητών τών σαξονικών άνθρακωρυ-
χείων στούς συλλόγους άμοιθαίας άσφάλισης περιέχουν τήν άθέλη-
τη όμολογία πώς τό κεφάλαιο είναι σέ κάποιο βαθμό ύπεύθυνο γιά 
τά άτυχήματα πού χτυπούν στό κορμί καί τήν ζωή τόν μισθωτό έργά-
τη, στήν διάρκεια τής έργασίας του, στόν τόπο τής έργασίας του. 
Μά, άντί νά Επιτρέψουν — δπως αύτό συμβαίνει σήμερα — νά γίνει 
αύτή ή ύπευθυνότητα πρόφαση γιά ένα μεγαλύτερο δεσποτισμό 
τού καπιταλιστή, ol έργάτες όφείλουν νά κινητοποιηθούν ύπέρμιάς 
νομικής ρύθμισης αύτής τής υπευθυνότητας. 

Ή Άπεργία τών Έργατών 
τής Υαλουργίας τής ΑιώνΛΛ 

H κυβέρνηση τής Γαλλικής Δημοκρατίας φαίνεται άποφασισμένη 
νά δείξει, μέ όλα τά δυνατά μέσα πού μπορεί νά φανταστεί κανείς, 
πώς είναι ή κυβέρνηση τών καπιταλιστών, άκριβώς δπως καί όλοι οί 
προκάτοχοι της. Χωρίς νά είναι Ικανοποιημένη πού πήρε τό μέρος 
τής έργοδοσίας στά όρυχεία τού Ντεκαζεβίλ, έπεμβαίνει τώρα άκό-
μα πιό βίαια στήν Λυών, όπου μόλις ξέσπασε άπεργία σέ ένα έργο-
σχάσιο ύαλουργίας. 

Μερικοί άπεργοσπάστες συνεχίζουν νά δουλεύουν, καί γιά λό-
γους άσφάλειας, κοιμούνται μέσα στό έργοστάσιο. Όταν ένας άπό 
τούς ήγέτες τους — ένας Γερμανός άναρχικός πού όνομάζεται Λίτ-
τερ — πήγε νά τούς συναντήσει, κυνηγήθηκε άπό τούς άπεργούς, 
πού τόν γιουχάισαν. Μόλις τό αύτοκίνητο πού τόν όδηγοϋσε μπήκε 
μέσα, κι έκλεισαν πίσω οί πόρτες, πυροβόλησαν άπό τά παράθυρα 
τοϋ έργοστασίου στόν κόσμο πού ήταν άπέξω. Πυροβολισμοί άπό 
περίστροφο καί δπλο ρίχτηκαν σέ όλες τίς κατευθύνσεις, καί τραυ-
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ματίστηκαν κάπου τριάντα άτομα. Φυσικά, τό πλήθος σκόρπισε, άλ-
λά άνακατεύτηκαν ol άστυνομικο( καί ή δικαιοσύνη. "Οχι φυσικά γιά 
νά συλλάβουν τούς καπιταλιστές καί τούς ύποκριτές τους, πού εί-
χαν άνοίξει πύρ — ά! δχι! Συνέλαβαν έναν άριθμό άπεργών, γιατί 
είχαν έμποδίσει τήν έλευθερία έργασίας! Ή ύπόθεση αύτή, μόλις 
έγινε γνωστή, ξεσήκωσε Ιδιαίτερη συγκίνηση στό Παρίσι. Τό Ντεκα-
ζεθίλ είχε συνέπεια νά άνέβουν άπό 30.000 σέ 100.000 οί ψήφοι πού 
πήραν ol σοσιαλιστές στό Παρίσι,15 καί τό άποτέλεσμα αύτού τοϋ 
λουτρού αίματος στό Μυλατιέρ, κοντά στήν Λυών, θά ληφθεί πολύ 
περισσότερο άκόμα. 

Γενική Άπεργία καί'Οδοφράγματα16 

^ ) " Ε ν τ (Μπερνστάιν) μοϋ διάβασε χτές τό βράδυ τά σχόλια πάνω 
στό άρθρο του σχετικά μέ τήν γενική άπεργία σάν όπλο πολιτικής 
πάλης. Τόν είχα συμβουλέψει έπίμονα νά μήν δημοσιέψει τό έν λό-
γω άρθρο. Κατά τήν γνώμη μου, τό άρθρο του γιά τήν Ιστορία τής 
ψηφοφορίας τών τριών τάξεων τοϋ έχει ήδη δώσει άρκετή φήμη 
ένός άνθρωπου, πού σκέφτεται δογματικά καί μελετά τά προβλήμα-
τα τής άμεσης praxis έξω άπό τό κίνημα καί έχοντας χάσει τήν έπα-
φή μέ τίς μάζες.17 Μά έν πάση περιπτώσει, καθ' όσον μέ άφορά, 
είμαι τής γνώμης πώς ένα τέτοιο άρθρο θά είχε τούτη τήν στιγμή 
ένοχλητικές συνέπειες, θ ά μπορούσε νά συνταχτεί μέ τόσο προσε-
χτικό τρόπο καί νά έκτιμηθεϊ μέ τόσο άμερόληπτο τρόπο, δσο θά 
ήθελε κανείς. Ή Φόλκς Τρψπούνε τής Βιέννης θά διάλεγε τά άπο-
σπάσματα πού τήν βολεύουν, θά τά τύπωνε μέ χοντρά στοιχεία, καί 
θά τά χρησιμοποιούσε ένάντια στούς άνθρώπους πού ήδη μέ πολύ 
κόπο συγκρατούν τούς Βιεννέζους, πού θέλουν νά κάνουν ένα άπε-
ρίσκεπτο τόλμημα. 

Κι έσύ λές πώς τά όδοφράγματα έχουν ξεπεραστεί (μά έν τού-
τοις μπορεί νά ξαναγίνουν χρήσιμα, άπό τήν στιγμή πού ό στρατός 
είναι σοσιαλιστικός κατά τό ένα τρίτο ή τά δυό πέμπτα, καί έχει 
σημασία νά τοϋ δώσουμε τήν εύκαιρία νά ταλαντευτεί). "Ομως ή 
σοσιαλιστική άπεργία πρέπει, ή νά θριαμβεύσει άμέσως — μόνο καί 
μόνο μέ τήν άπειλή (γιά παράδειγμα στό Βέλγιο18 δπου ό στρατός 
ήταν ΠΟΛΥ άπαθής) ή άλλιώς θά καταλήξει σέ μιά πλήρη γελοιο-
ποίηση, ή θά μάς όδηγήσει κατευθείαν στά όδοφράγματα. 

Νά προτείνουμε δμως αύτό στήν Βιέννη; 'Εκεί πού θά σάς σφά-
ζανε, άνακατεύοντας τούς Τσέχους, τούς Κροάτες, τούς Ρουθή-
νους κ.λπ. Τό άν ή ύπόθεση τής Βιέννης τραβήξει τήν μιά ή τήν άλλη 
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κατεύθυνση, μέ ή χωρίς γενική πολιτική άπεργία, τό πρόβλημα θά 
βρίσκεται πάντοτε στήν έπικαιρότητα τής Νέας 'Εφημερίδας. Παρ' 
δλα αύτά, δέν θά κάνουμε τίποτα περισσότερο άπό τό νά φέρνουμε 
έπιχειρήματα στούς θερμόαιμους, συζητώντας σήμερα, στό γενικό 
θεωρητικό έπίπεδο, γιά τά ύπέρ καί τά κατά τοϋ στρατού αύτού τής 
πάλης... 
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μένου Ατόμου. Στήν πραγματικότητα, είναι τό σύνολο τών κοινωνι-
κών συνθηκών, (θέσεις πάνω στόν Φόϋγερμπαχ). 

3. Βλ. "Ενγκελς, στό 'ΕμπρόςI, 11, 18, 25 Σεπτεμβρίου καί 16,19 'Οκτω-
βρίου 1844. 

4. Οί Test - Act τοϋ 1673 ύποχρέωναν τούς κρατικούς ύπαλλήλους νά 
Απαρνηθούν τήν ύπακοή στόν ΠΑπα καί ν' Αναγνωρίσουν τούς κανό-
νες τής Αγγλικανικής έκκλησίας. Ή νομοθεσία αύτή έγινε 
Αργότερα μέσο πΑλης ένΑντια σέ διάφορα θρησκευτικΑ ρεύματα καί 
αιρέσεις, πού ξέφευγαν Από τήν έπιρροή τής Αγγλικανικής έκκλη-
σίας. 

Ό Habeas Corpus Act, τού 1679, Αναγνώριζε σέ κΑθε κατηγορούμε-
νο — έκτός Από τήν περίπτωση τής προδοσίας — τό δικαίωμα νΑ 
παραμείνει έλεύθερος μέχρι τή δίκη του, πληρώνοντας μιΑ έγγύηση. 

Ό Bill of Rights ψηφίστηκε τό 1689 Από τό Αγγλικό Κοινοβούλιο. 
Περιόριζε τά δικαιώματα τού βασιλιά, πρός χΑριν τοϋ Κοινοβουλίου, 
καί έπικύρωνέ τόν συμβιβασμό,·πού έγινε μέ τό πραξικόπημα τοϋ 
1688, ΑνΑμεσα στήν Αριστοκρατία τής γής καί τήν ύψηλή χρηματιστι-
κή καί έμπορική Αριστοκρατία. 

5. Βλ. Μάρξ, Ή Νέα Επιθεώρηση τού Ρήνου, 4 Ιανουαρίου 1849. Στή 
Γερμανία, δπως καί Αλλού, ή Αστική τΑξη στέρησε τό προλεταριΑτο 
Από δλα τό πολιτικά του δικαιώματα, άμέσως μόλις νίκησε τή φεου-
δαρχία, Αφού -τό πρώτο χτύπημα τό έδωσε τό προλεταριΑτο, πού 
στήν πραγματικότητα πΑλεψε καί Απόσπασε τό Αποτέλεσμα» (βλ. "Εν-
γκελς, Ό ρόλος τής βίας στήν Ιστορία). 

6. Βλ. ΜΑρξ. Τό Κεφάλαιο, 1. I. μέρος 8, κεφ. XXVIII. 
7. Γαλλικές έπαναοτάσεις... No LXXVII 9 ΜαΤου 1791. (Σημείωση τού 

Μάρξ). 
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8. Μπυσέ καί Ροϋ, Κοινοβουλευτική Ιστορία τής γαλλικής έπανάστααης, 
τόμος 10, σελ. 193-195, έκδοση 1834. (Σημείωση τοϋ Μάρξ). 

9. 'Απόσπασμα άπό τό πρωτόκολλο τής συνεδρίασης τοϋ Γενικού Συμ-
βουλίου τής Δ.Ε.Ε., τής 24ης Νοεμβρίου 1868. 

10. Ό Μάρξ είχε δώσει συμβουλές καί πληροφορίες στόν "Αινχοφ γιά τό 
έργο του Ή Διεθνής "Ενωση Έργατών. Ή ϊδρυσή της, ή όργάνωσή 
της, ή πολιτικο-κοινωνική δραστηριότητα καί έξάπλωσή της. 

11. Βλ. γράμμα τοϋ "Ενγκελς στόν Μάρξ, στίς β Δεκεμβρίου 1868. Ό "Εν-
γκελς συνέταξε τήν άναφορά τοϋ Γενικού Συμβουλίου γΓ αύτό τό 
ζήτημα, δταν τού τό ζήτησε ό Μάρξ. 

12. Στό Δημοκρατικό Βδομαδιάτικο Φύλλο καί στό Μέλλον, ή άναφορά 
συνοδευόταν άπό τήν άκόλουθη σημείωση: «Τό Γενικό Συμβούλιο 
τής Διεθνούς Ένωσης τών 'Εργατών άποφάσισε ή άνωτέρω άναφορά 
τού Κάρλ Μάρξ, γραμματέα τοϋ Γενικοϋ συμβουλίου γιά τή Γερμανία, 
νά δημοσιευθεί τόσο στό πρωτότυπο άγγλικό κείμενο, δσο καί σέ 
γερμανική μετάφραση». 

Στό γράμμα του στόν Ένγκελς στις 29 Μαρτίου 1869, ό Μάρξ δια-
πιστώνει πώς οί ήγέτες τοϋ έργατικοϋ κόμματος άδιαφοροϋσαν φα-
νερά γιά τούς άγώνες τών άνθρακωρύχων τής Σαξωνίας: «Μετά τό 
Συνέδριο τής Νυρεμβέργης, ό Λήμπκεχτ καί οί άλλοι δέν έκαναν τό 
παραμικρό γιά τή Διεθνή, καί αύτό σέ τέτοιο βαθμό πού οί φτωχοί 
διάβολοι τοϋ Λουγκάου θεώρησαν πώς έπρεπε ν' άπευθυνθοϋν άμε-
σα σέ μάς, πού είμαστε στό Λονδίνο». 

13. Σήμερα ή άποπίεση τών μισθών έπαληθεύεται, γιά παράδειγμα, στό 
γεγονός πώς ό μισθός τών έργένηδων Απορροφάται στά έξοδα κατοι-
κίας, θέρμανσης, κουζίνας κ.λπ. ένός άτόμου πού ζει μόνο του, ή στό 
γεγονός πώς ένας άνθρωπος είναι, συνήθως, άνίκανος νά έξασφαλί-
σει τήν έπιβίωση όλόκληρης οικογένειας, δηλαδή ένός ζευγαριού, 
στις μεγάλες πόλεις. Ή άποπίεση αύτή τών μισθών έπιδεινώνεται 
άπό τό γεγονός πώς τό Κράτος σάν έργοδότης καί οί καπιταλιστές 
καθορίζουν τό ποσοστό, τόν τρόπο πληρωμής κ.λπ. τής άσφάλισης 
άσθένειας, γήρατος, άτυχημάτων κ.λπ. 

14. Βλ. Ένγκελς, Ή κοινωνική ύγεία, τόμος II, No 18, 15 Μαίου 1886. 
15. Ό "Ενγκελς άναφέρεται στή συμπληρωματική έκλογή τής 2ας Μαΐου 

1886, δπου ό σοσιαλιστής ύποψήφιος Έρνεστ Ρόχ πήρε 100.795 ψή-
φους. 

16. Γ ράμμα τού Ένγκελς στόν Κάρλ Κάουτσκυ, Λονδίνο 3 - 11 - 1893. Ό 
Κάουτσκυ είχε ζητήσει άπό τόν Μπέρσταϊν νά γράψει ένα άρθρο γιά 
τή γενική άπεργία, γιά τήν Νέα 'Εφημερίδα, δργανο τής γερμανικής 
σοσιαλδημοκρατίας. Στό γράμμα του πρός τόν "Ενγκελς, ό Κάουτσκυ 
είχε έξηγήσει πώς είχε διαμορφώσει αύτό τό σχέδιο, γιατί τοϋ είχαν 
στείλει άπό τήν Αύστρία ένα άρθρο ένάντια στή γενική άπεργία. Ή 
Μπέρσταϊν δημοσίεψε τό άρθρο, πού ζήτησε ό Κάουτσκυ, στή Νέα 
Εφημερίδα τού Φεβρουαρίου 1893. 

17. Ό Ένγκελς άναφέρεται στό άρθρο τής Μπέρσταϊν γιά τίς έκλογές 
στήν Πρωσσική Πρωινή καί τή Σοσιαλδημοκρατία, πού δημοσιεύτηκε 
στή Νέα Εφημερίδα, No 52. 1892-1893. 

18. Στά 1890-1893 ένα μαζικό κίνημα είχε άπαιτήσει τήν έγκαθίδρυση τής 
καθολικής ψηφοφορίας στό Βέλγιο. Τό Γενικό Συμβούλιο τοϋ Βελγι-
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κοϋ 'Εργατικού Κόμματος είχε κινήσει μιά γενική πολιτική άπεργία. 
δταν ή Βουλή Αρνήθηκε νά ψηφίσει τήν καθολική ψηφοφορία. Λίγο 
Αργότερα, Α νόμος πέρασε, στή Γερουσία, κάτω άπό τήν πίεση τών 
μαζών. (29 Απριλίου). 
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