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Ένας νέος άντρας μπαίνει, γύρω στα 1920, στο εργοστάσιο της Citroen, στην γαλλική πόλη Saint 
Ouen:

{...} Όλος ο χώρος, από το πάτωμα ίσαμε το ταβάνι του υποστέγου, κομματιαζόταν, οργωνόταν 
από την κίνηση των μηχανών. Γερανογέφυρες έτρεχαν πάνω από τους πάγκους. Στο έδαφος 
ηλεκτροκίνητα καρότσια συνωστίζονταν μέσα σε στενούς διαδρόμους. Δεν περρίσευε χώρος για 
την καπνιά...Στο βάθος του υποστέγου, κάτι πελώριες πρέσσες έκοβαν δοκάρια, καπό και φτερά 
αυτοκινήτων, αφήνοντας ήχους σαν εκρήξεις. Στο μεταξύ το γάζωμα των αυτόματων σφυριών
του λεβητοποιείου σκέπαζε τον εκκωφαντικό θόρυβο των μηχανών. {...}

Μέσα από το βιβλίο του Ο εργάτης και το χρονόμετρο ο Μπενζαμέν Κοριά επιχειρεί μια ιστορική 
περιήγηση σε κομβικές στιγμές της διαλεκτικής σχέσης μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας μέσα στον 
19ο και τον 20ο αιώνα. Στιγμές-περίοδοι που είχαν ως αφετηρία τους είτε κάποια τεχνικο-
επιστημονική αναδιάρθρωση (π.χ. το επιστημονικό μάνατζμεντ ή την εισαγωγή της φορντικής 
αλυσίδας παραγωγής), είτε κάποια σχεδιασμένη κρατική πολιτική, όπως το New Deal -μια νέα 
εκδοχή διευθέτησης των όρων διεξαγωγής της ταξικής πάλης- ή την από μεριά κράτους 
θεσμοθέτηση για τις μεταναστευτικές ροές εργατικής δύναμης και τον παγκόσμιο καταμερισμό της 
εργασίας. Σε κάθε περίπτωση στόχευαν στο ίδιο, από πάντα γνωστό, σημείο: τον έλεγχο της 
εργατικής τάξης και την αναζήτηση των πλέον ευνοϊκών όρων για την συσσώρευση του 
ιδιωτικού κεφαλαίου. Στιγμές-περίοδοι που τοποθετούνται στην σειρά όχι με κριτήρια 
χρονολογικά, αλλά περισσότερο τοπολογικά: ο Κοριά θα μας περιηγήσει από τον τεχνίτη-μάστορα, 
ανυπέρβατη εργατική φιγούρα της αμερικανικής βιομηχανίας του 19ου αιώνα, στον ανειδίκευτο 
Ευρωπαίο μετανάστη-εργάτη, που μεταξύ 1860 και 1910 θα αλλάξει μια για πάντα την κοινωνική
και τεχνική σύνθεση της αμερικανικής εργατικής τάξης. Και από τις κεϋνσιανές διευθετήσεις, την 
νέα εργατική πολιτική, το αναδυόμενο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και το, ως συνήθως
αποκαλείται, Κράτος- Σχέδιο, στον εσωτερικό μετανάστη του ιταλικού Νότου στον βιομηχανικό
Βορρά, στις ποικιλότροπες αρνήσεις των κινημάτων της δεκαετίας του '60 και την ανασύνθεση της 
γραμμής-συναρμολόγησης την στιγμή που συναντάει τον διανοητικό εργάτη υπηρεσιών και τα 
ρομποτικά ατελιέ παραγωγής, κατά τη Δύση του 20ου αιώνα. Ένα νήμα συνδέει όλους τους 
παραπάνω τόπους, τους χρόνους και τους ανθρώπους: οι μορφές που πήρε ο κόσμος τούτος μέσα 
από την κοινωνική οργάνωση της εργασίας, του εμπορεύματος των εμπορευμάτων, κατά την 
κλασσική ρήση του Marx.

Στο 1ο κεφάλαιο με τίτλο «Η μανιφακτούρα και η τέχνη του εργάτη» ο Κοριά θα σταθεί στην 
κλασσική λειτουργία που επιτέλεσε η μανιφακτούρα στην δημιουργία της εργατικής φιγούρας του 
τεχνίτη-εργάτη και στον ίδιο αυτόν, που ανανεώνει την ταξική του αυτοπεποίθηση διατηρώντας την 
ιδιότητα του κληρονόμου των συντεχνιακών μυστικών. Στα 1863, εν μέσω των πιο θερμών ετών 
της βιομηχανικής επανάστασης και του αμερικανικού εμφυλίου, η Βουλή των κοινοτήτων των ΗΠΑ 
θεσμοθετεί για την απαγόρευση της μετανάστευσης του πληθυσμού των Βόρειων Πολιτειών προς 
τον Νότο. Η ratio legis (νομο-παραγωγική αιτία)  της απαγόρευσης είναι απλούστατη: ο τεχνίτης-
εργάτης είναι εκ των ουκ άνευ συστατικό για την ύπαρξη και διατήρηση της αμερικανικής 
βιομηχανίας. Ο εργάτης-τεχνίτης συμπυκνώνει το οργανωμένο εκείνο τμήμα της αμερικανικής 
εργατικής τάξης που, μέσω διάφορων συντεχνιακών συσσωματώσεων (Knights of Labour, American 
Federation of Labour κ.ά.) διατηρεί μια ευελιξία κινήσεων στον ταξικό χάρτη. Ιστορικό προϊόν της 
ευελιξίας αυτής αποτελούν οι ταξικές σχέσεις μεταξύ εργοδοσίας και σωματείων που είχαν στο 
επίκεντρο της διαπραγμάτευσής τους το label: αυτό είναι το ΣΗΜΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝ που παραχωρείτο 
όταν ο εργοδότης σεβόταν την ταρίφα και συνηγορούσε να γίνονται οι προσλήψεις μόνο μέσω των 
unions. Ο Κοριά θα επιμείνει στην δυσκαμψία που παρουσίαζε για το κεφάλαιο η εργατική 
αντίσταση και θα παραθέσει μια τεκμηριωμένη ανάλυση τριών διαφορετικών μορφών που έλαβε η 



πάλη του κεφαλαίου κατά της τέχνης του εργάτη-μάστορα: την εκτενή μηχανοποίηση της 
βιομηχανίας, την παιδική εργασία και το νομικό της πλαίσιο καθώς και τον Φατουρατζή, μια πρώιμη 
εκδοχή του ιστορικού φαινομένου της υπεργολαβίας.

Αν ήθελε κανείς να αντιγράψει ένα υπόδειγμα ιστορικής τεκμηρίωσης και διορατικής ανάλυσης, 
θα έπρεπε κατευθείαν να στραφεί στο 2ο κεφάλαιο που φέρει τον τίτλο «Η νόρμα και το 
χρονόμετρο». Εδώ ο Κοριά θα καταπιαστεί με την μνημειώδη μεταβολή που επέφεραν τα δύο 
διαδοχικά κύματα μετανάστευσης (20 εκ. συνολικά μεταξύ 1860 και 1910) στην σύνθεση της 
αμερικανικής εργατικής τάξης. Ο συγγραφέας αναγνωρίζει στην αθρόα αυτή είσοδο ανειδίκευτων 
Ευρωπαίων εργατών τους αναγκαίους ιστορικούς όρους για την γέννηση του τεϋλορισμού. Η 
κοινωνική κατηγορία του εργάτη-τεχνίτη διαρρηγνύεται και μια νέα θα καταλάβει σταδιακά την 
θέση του: ο εργάτης-μάζα, όπως θα τον ονομάσει πέντε δεκαετίες αργότερα ο Antonio Negri. Το 
''χασομέρι'' μπαίνει στο επίκεντρο της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης, η ολοένα και αυξημένη 
παραγωγικότητα μπαίνει στον ορίζοντα της «εντατικοποίησης» και η βιομηχανική εργασία θα 
αλλάξει μια για πάντα. Η ανθρωπότητα θα έκλινε πια προς την μαζική κοινωνία.

«Η αλυσίδα» είναι ο τίτλος του 3ου κεφαλαίου, μέσα από το οποίο ο Κοριά θα τεκμηριώσει ότι το 
κύμα αναδιάρθρωσης της βιομηχανίας είναι πλέον παγκόσμιο και με ορόσημο το Highland Park της 
αυτοκινητοβιομηχανίας Ford η ανά την υφήλιο τάξη των καπιταλιστών θα ορίσει μονομερώς και εις 
βάρος του παγκόσμιου προλεταριάτου τους «Νέους Κανόνες Παραγωγικότητας». Η απότομη 
επιμήκυνση της πραγματικής διάρκειας της εργάσιμης ημέρας, η κατάργηση της επιδεξιότητας 
στην χειρωνακτική εργασία και η καθολική ηγεμονία του Scientific Management θα διαμορφώσουν 
τις νέες τεχνικές απόσπασης υπερεργασίας, εντείνοντας ακόμα περισσότερο τον βαθμό της 
κεφαλαιακής συσσώρευσης. Τα Δελτία των εργοστασίων Renault, που ανασύρει ο Κοριά, 
καταδεικνύουν τα εύρος της μεταρρυθμιστικής δυναμικής του φορντισμού που δεν καθυστερεί 
καθόλου να επικοινωνηθεί και στην εδώ πλευρά του Ατλαντικού.

Ο έλεγχος του εργάτη με τον μισθό θεωρείται ακόμα, στις αρχές του αιώνα, σαν το λιγότερο 
ασφαλές μέσο για τον έλεγχο της εργασίας του. Ποτέ δεν έπαψε, ωστόσο, να αποτελεί το σημείο 
πρόσκρουσης της πάλης των παραγωγικών δυνάμεων του κεφαλαίου και της εργασίας. Αυτόν θα 
θέσει και ο Κοριά στο επίκεντρο της ανάλυσής του στο τέταρτο και ομότιτλο κεφάλαιο. Η νόρμα, 
το welfare, το five dollars day και η γενική διαχείριση του μισθού θα ανατρέψουν συλλήβδην τους 
όρους με τους οποίους το βιομηχανικό προλεταριάτο εξασφάλιζε την αναπαραγωγή του. Η μαζική 
παραγωγή απαιτεί την μαζική κατανάλωση, οι παλιές οικιακές ισορροπίες και τα πολυσθενή 
οικογενειακά εισοδήματα θα καταβαραθρωθούν και στα συντρίμμια τους θα συμπαρασύρουν τον 
παλιό γνωστό κόσμο. Στην θέση τους θα υψωθούν οι νέες συνθήκες ανασύστασης, αποκατάστασης 
και αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης, που διαπνέονται πλέον καθολικά από το εμπόρευμα: το 
μητροπολιτικό προλεταριάτο πατάει πλέον και με τα δυο του πόδια στο ταμπλό της ιστορίας.

Ο σωστός οικονομολόγος, λένε, είναι κοινωνιολόγος και η ρήση αυτή επαληθεύεται στο 5o 
κεφάλαιο του βιβλίου, μέσα από το οποίο ο Κοριά αναλύει τεχνικά την καπιταλιστική μαζική 
παραγωγή με παραδοσιακά μαρξιστικές αναλυτικές κατηγορίες. Η ορθολογικοποίηση της μεγάλης 
βιομηχανίας, υποστηρίζει ο συγγραφέας, μεταβάλλει πλέον το υπόβαθρο της συσσώρευσης του 
κεφαλαίου, προσφέροντάς του μια καινούργια τεχνική βάση. Οι νέοι κανόνες εργασίας 
εξασφαλίζουν ταυτόχρονα, για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία, παράλληλες αυξήσεις τόσο 
του ποσοστού της παραγωγικότητας όσο και του βαθμού έντασης της αποσπώμενης υπερεργασίας. 
Το νέο σχήμα συσσώρευσης μένει να ολοκληρωθεί με την καθιέρωση (τεχνική και νομική) του 
έμμεσου μισθού. Τα μέσα διαβίωσης και οι αξίες χρήσης που η εργατική τάξη δεν μπορεί πλέον να 
εξασφαλίσει μέσα στο οικιακό πλαίσιο, οφείλουν να αναπληρωθούν με χρηματικά-εμπορευματικά 
μέσα. Στενά συνδεδεμένο με την μεγάλη βιομηχανία, με ορισμένες κατηγορίες επαγγελμάτων και 
με την τοπική αγορά εργασίας, ο έμμεσος μισθός πέρα από την -υπό στενή έννοια- αναπαραγωγή 
της εργατικής τάξης προσβλέπει στην καταγραφή, στον έλεγχο και στην επιτήρησή της. Η ταξική
αυτονομία έχει βρεθεί για τα καλά στο προκρούστειο κρεβάτι των νέων όρων συσσώρευσης και μια 
ανάγνωση του S. Bologna, Ναζισμός και εργατική τάξη μόνο ωφέλιμη θα μπορούσε να σταθεί.

Για να κατανοήσουμε τι συνέβη στην κρίση της δεκαετίας του '30 πρέπει να επανέλθουμε στην 
μαζική παραγωγή και στους νέους όρους συσσώρευσης όπως αυτοί διαμορφώθηκαν μέσα σε μια 
συνολική διαδικασία κοινωνικών μεταβολών. «Νέοι Καιροί» είναι ο τίτλος του 6ου κεφαλαίου και το 



θέμα του είναι το τι μηχανεύτηκε το κεφάλαιο για να αντιμετωπίσει την κρίση. Στο κέντρο τη 
μέριμνας του κεφαλαίου βρισκόταν μια ιδέα απλή αλλά καινούργια: η μαζική παραγωγή 
προϋποθέτει ότι μια επαρκής αγοραστική δύναμη έχει διανεμηθεί με την μορφή μισθών και 
εισοδημάτων. Αυτή είναι, άλλωστε, η αναγκαία συνθήκη που διέπει την αναπαραγωγή της 
μισθωτής εργασίας μέσα στο καπιταλιστικό περιβάλλον. Στον λόγο του κατά την εκλογική 
εκστρατεία του 1932 ο μετέπειτα πρόεδρος των ΗΠΑ, Φ. Ρούσβελτ, συμπυκνώνει το διάχυτο 
κοινωνικά αίσθημα της αγωνίας και διακηρύσσει το νέο αίτημα που θα συνταράξει την αμερικανική 
κοινωνία:

Το βιομηχανικό μας συγκρότημα έχει ήδη ανεγερθεί. Έχουμε φτάσει εδώ και καιρό το 
τελευταίο μας σύνορο και δεν υπάρχουν ουσιαστικά πια άλλες παρθένες εκτάσεις. Δεν υπάρχει 
πια δικλείδα ασφαλείας με την μορφή ενός Φαρ Ουέστ προς το οποίο μπορούν, όλοι αυτοί που 
έχασαν την δουλειά τους εξαιτίας των μηχανών που προέρχονται από την Αναολή και είναι 
οικονομικότερες, να στραφούν για ένα νέο ξεκίνημα.

Η απάντηση του καπιταλισμού στην κρίση θα ενσαρκωθεί στο πρόσωπο ενός παλιού 
οικονομολόγου, απολογητή της αστικής τάξης, του J.M. Keynes. Η νέα εργατική πολιτική που θα 
υιοθετήσει το αμερικανικό κράτος θα ονομαστεί New Deal και στον πυρήνα της θα φέρει το από τις 
παρελθούσες αρνήσεις δίδαγμα ότι οτιδήποτε παρακωλύει τις διαδικασίες παραγωγής, 
παρακωλύει, κατά τρόπο αναπόφευκτο, και τις διαδικασίες κατανάλωσης. Το κεϋνσιανό κράτος 
οικοδομείται επάνω σε δύο πυλώνες: κοινωνική πρόνοια και εκτεταμένη αστυνόμευση, πυλώνες 
που αποτελούν το νέο έδαφος νομιμοποίησης, πάνω στο οποίο διευθετούνται εκ νέου οι όροι 
διεξαγωγής της ταξικής πάλης. Το κεϋνσιανό Κράτος-Σχέδιο, όπως θα το ονομάσει ο Negri, με την 
διπλή λειτουργία που επιτελεί, δηλαδή αφενός την γενική διαχείριση της εργατικής δύναμης και 
αφετέρου την διαμεσολάβηση (υλική, νομική και ιδεολογική) των σχέσεων εκμετάλλευσης και 
κυριαρχίας, εμφανίζεται πρώτα απ' όλα σαν το είδος του κράτους που απαιτεί  η μαζική παραγωγή, 
σαν το κράτος της μαζικής παραγωγής.


