
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¨Η ιστορική εξέλιξη των διακοπών μέσα από τους αγώνες της εργατικής τάξης¨ 
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Η εισήγηση αυτή γράφτηκε από σύντροφο, μέλος της ΕΕ Ιωαννίνων το καλοκαίρι του 2016. Διατίθεται με 

ελεύθερη οικονομική συνεισφορά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Είναι σίγουρο, πως το ζήτημα της ιστορικής εξέλιξης των διακοπών είναι τεράστιο. Δεν 

υπάρχει ούτε μεγάλη, ούτε συγκεντρωμένη βιβλιογραφία για αυτό. υνεπώς δεν θα 

μπορούσαμε επ΄ουδενί να θεωρήσουμε ότι η εισήγησή μας καλύπτει ούτε καν ένα μέρος του 

αγωνιστικού πλούτου των εργατών στην διάρκεια των χρόνων, αναφορικά με την διεκδίκησή 

για διακοπές. Η δική μας αφετηρία ήταν απλή. Με αφορμή την διοργάνωση του 1ου 

αναρχοσυνδικαλιστικού camping, θεωρήσαμε πως θα ήταν μια καλή ευκαιρία να αναζητήσουμε 

στοιχεία για αυτό το θέμα, χωρίς αναμφίβολα να έχουμε ούτε τον χρόνο να τα επεξεργαστούμε 

εκτενώς, ούτε να βγάλουμε ¨στιβαρά¨ συμπεράσματα. Σι καλύτερο άλλωστε, από το να κάνεις 

μια εκδήλωση για τις διακοπές, κάνοντας διακοπές. Εκεί όμως αρχίζουν τα δύσκολα… 

 Όλοι και όλες μας, έχουμε κάνει διακοπές με διαφόρους τρόπους και σε ποικίλες στιγμές 

της ζωής. Από τα καλοκαίρια στη θάλασσα με τους γονείς, τα χριστούγεννα στο χωριό, τις 

παιδικές κατασκηνώσεις και τις φοιτητικές γύρες από παραλία σε παραλία,  μέχρι τα 

αγχωμένα 24ωρα ανάμεσα σε δυο ρεπό ή τις συνηθισμένες πια άδειες άνευ αποδοχών που 

συμφέρουν καλύτερα να τις περνάς με μια σκηνή σε ένα νησί παρά στην πόλη. Οι διακοπές 

έρχονται σαν φυσικό επακόλουθο 

συγκεκριμένων χρονικών περιόδων, είναι 

με κάποιο τρόπο δεδομένες. Ακόμη και αν 

κάποιος/α δεν επιλέξει να κάνει διακοπές, 

για λόγους οικονομικούς ή άλλους, οι 

περίοδοι των διακοπών είναι παγιωμένες 

στο κοινωνικό φαντασιακό. Αν όμως 

σκαλίσουμε λίγο το περιεχόμενο, θα δούμε 

πως ο τόσο διαδομένος αυτός όρος δεν είναι 

και τόσο δόκιμος. την πραγματικότητα 

είναι αδύνατο να ορίσουμε επακριβώς τις 

διακοπές. Θα μπορούσαμε να πούμε πως 

είναι χρόνος εκτός εργασίας( ή εκτός σπουδαστικών υποχρεώσεων) και να ξεμπερδέψουμε. Η 

εργασιακή σχέση όμως δεν εξαφανίζεται όταν βρισκόμαστε εκτός εργασίας. Γιατί και ο χρόνος 

εκτός της υπόκειται σε αυτή την υφιστάμενη σχέση. Αν ήταν έτσι θα μπορούσαμε να πούμε πως 

κάποιος/α που βρίσκεται στην ανεργία ¨κάνει διακοπές¨. 

 Από την άλλη, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την έννοια του ¨ελεύθερου χρόνου¨, 

αλλά φοβόμαστε ότι θα μεγαλώσουν οι μύτες μας με το τεράστιο ψεύδος που κρύβεται σε αυτή 

τη φράση. αφέστατα, η διεκδίκηση για τον ελεύθερο χρόνο ανάμεσα στο καταναγκασμό της 

εργασίας, είναι ιστορικά ένα σημαντικό εργαλείο πάλης των εργατών και δεν την απαξιώνουμε 

καθόλου. Όμως χρησιμοποιούμε άλλους όρους όταν απαιτούμε από τα αφεντικά και άλλους 

όταν αναλύουμε περιεχόμενα. Η αλήθεια είναι πως ο ¨ελεύθερος χρόνος¨, δεν μπορεί να είναι 



 
 

ελεύθερος από την στιγμή που όλες οι δραστηριότητες του 24ώρου, υπάγονται ουσιαστικά στις 

καπιταλιστικές κοινωνικές σχέσεις, στην σχέση κεφάλαιο. 

 Επίσης δεν χρησιμοποιήσαμε τον όρο ¨χρόνος αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης¨, 

παρ΄ότι βρίσκεται πιο κοντά σε αυτό που εννοούμε διακοπές, μιας και αυτές είναι ένας χρόνος 

ξεκούρασης(ή και χρόνος αναψυχής) από την παραγωγική δραστηριότητα με σαφή στόχο την 

συνέχισή της. Ο  ¨χρόνος αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης¨ όμως, είναι πιο ευρύς, 

συμπεριλαμβάνει τις διακοπές αλλά δεν είναι μόνο αυτές. Μπορεί να είναι πχ. και ο χρόνος του 

βραδύνου ύπνου ή του αράγματος σε μια πλατεία1.   

Όπως γίνεται κατανοητό, η σχετικοποίηση των εννοιών, κάνει τα πράγματα πολύπλοκα, ειδικά 

με τους ορισμούς. Θα χρησιμοποιήσουμε λοιπόν τον όρο διακοπές, για να μη τα κάνουμε 

μαντάρα, αλλά θα πρέπει να έχουμε στο νου μας τις παραπάνω επισημάνσεις. 

Οι διακοπές στην αρχαιότητα 

 Πολλοί ερευνητές, μιλούν σήμερα για τις θερινές διακοπές των αρχαίων ελλήνων, που 

αποτυπώνει την πολιτιστική επάρκεια και το ανώτερο πνεύμα αυτής της ανώτερης φυλής με το 

ανώτερο αίμα που τρέχει ακόμη και σήμερα στις φλέβες όσων ζουν σε αυτό τον ευλογημένο 

παρ΄ότι αδικημένο τόπο. Η πραγματικότητα όμως απέχει πολύ από αυτό. τα αρχαία χρόνια 

δεν πήγαινε κανείς στη θάλασσα για μπάνιο, ούτε στο βουνό για να ¨αλλάξει τον αέρα του¨. 

Προφανώς οι άνθρωποι μπορούσαν να μετακινούνται στο νερό κολυμπώντας, αλλά αυτό δεν 

συνδέονταν με κανενός είδους απόλαυση. Οι κυριότεροι λόγοι που μετακινούνταν από το μέρος 

που ζούσαν, διακόπτοντας τις δραστηριότητές τους ήταν είτε θρησκευτικοί είτε υγείας.  

  Επισκέπτονταν μεγάλα ιερά, όπως π.χ. αυτό της Ολυμπίας, για να συμμετάσχουν στα 

λατρευτικά δρώμενα και να παρακολουθήσουν τους Ολυμπιακούς αγώνες, παρευρίσκονταν σε 

γιορτές, όπως ήταν τα Παναθήναια και τα Μεγάλα 

Διονύσια στην Αθήνα - στα τελευταία μάλιστα 

είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν και τις 

θεατρικές παραστάσεις των τραγικών-, πήγαιναν 

σε ιερά-μαντεία, όπως αυτό του Απόλλωνος στους 

Δελφούς, για να μαστουρώσουν μαζί με την Πυθία 

και να ζητήσουν τη γνώμη της θεότητας 

προκειμένου να αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημά τους. Τπήρχαν ακόμη ορισμένοι, 

οπωσδήποτε λίγοι σε αριθμό, που ταξίδευαν για να γνωρίσουν τον κόσμο και τα αξιοθέατά του. 

Είναι σαφές πως όλα αυτά δεν θα γίνονταν χωρίς το δουλοκτητικό σύστημα. Εφόσον οι δούλοι 

έμεναν στα χωράφια και στο σπίτι, ήταν εύκολο να την κοπανήσεις για ένα μήνα (πχ τον μήνα 
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 Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις έννοιες του ¨ελεύθερου χρόνου ¨και του ¨χρόνου αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης 

¨διάβασε την μπροσούρα : ¨χόλη και Διακοπές¨ αποσπασματικές προσεγγίσεις, 2009. Η μπροσούρα αυτή αποτέλεσε βάση για την δημιουργία 
αυτής της εισήγησης. 



 
 

Ανθεστηρίων, μεταξύ Ιανουαρίου και Υεβρουαρίου), που ήταν σχεδόν ένας ολόκληρος μήνας 

αργίες οπότε και ¨διακοπές¨ ! 

 Για ιατρικούς λόγους επισκέπτονταν συνήθως τα Ασκληπιεία. Αφορμή βέβαια για την 

ίδρυση των Ασκληπιείων έδιναν οι διάφορες επιδημίες και η ανάγκη απομάκρυνσης των 

ασθενών από τους υγιείς παρά ή αναψυχή. Ήταν τόπος λατρείας, θεραπευτικά κέντρα αλλά 

και μαντεία. Ψς τον 5ο αιώνα π.χ. στον ελλαδικό χώρο αλλά και πέραν αυτού υπολογίζεται ότι 

είχαν ιδρυθεί περίπου 500 Ασκληπιεία, όπως της Σρίκκης(το αρχαιότερο όλων), της Επιδαύρου, 

της Αθήνας, της Περγάμου, της Κώ, της Σιτάνης, της Λισσού, της Λεβήνος και της Κυρήνης. Σα 

Ασκληπιεία ήταν κτισμένα σε ειδυλλιακές περιοχές με πυκνή βλάστηση και σε μεγάλη 

απόσταση από κατοικημένες περιοχές, πάντοτε δίπλα σε φυσικές πηγές καθαρού νερού(“ιερό 

φρέαρ του Ασκληπιού”}2 διότι αυτό έπαιζε βασικό ρόλο στη λειτουργία τους. 

 Αυτοί που πρώτοι καθιέρωσαν διακοπές για ξεκούραση ήταν οι αρχαίοι Ρωμαίοι. Οι 

πλουσιότεροι μάλιστα από αυτούς διέθεταν περισσότερες από μια εξοχικές κατοικίες, έτσι ώστε 

οι διακοπές τους να μη καταντούν μονότονες από τη διαμονή στα ίδια μέρη. Οι εξοχικές αυτές 

επαύλεις εμφανίζονται από το δεύτερο προχριστιανικό αιώνα, όταν γίνεται πιο ευκρινής και η 

διάκριση ανάμεσα στην ιδιωτική και τη δημόσια ζωή του Ρωμαίου αριστοκράτη. Η εξοχική 

κατοικία αντιπροσώπευε την έννοια του otium (= σχόλη, ζωή στο ύπαιθρο) σε αντιδιαστολή 

προς την έννοια του negotium (= καθήκον, πολιτική δραστηριότητα). Ψς τόποι διακοπών 

προτιμούνταν και τότε παραθαλάσσιες θέσεις, όπως και καταπράσινες πλαγιές ορεινών 

περιοχών. Πολλοί έκτιζαν τις επαύλεις τους δίπλα στη θάλασσα με τμήματά τους να εισχωρούν 

μέσα σ' αυτήν ώστε να μπορούν να ψαρεύουν ακόμη και από τις κρεββατοκάμαρές τους! 3 

ύνεπώς σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για απλή αλλαγή περιβάλλοντος, μιας και οι ρωμαίοι 

αυτοκράτορες και αριστοκράτες δεν σταματούσαν να κάνουν ¨διακοπες¨. 

Η αστική τάξη στο προσκήνιο 

 Από εκείνη την μακρινή εποχή, δεν κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι. Μέχρι τις αρχές του 

19ου αιώνα, οι διακοπές στα θέρετρα αποτελούσε αποκλειστικό προνόμιο των ευγενών. Η 

ανερχόμενη και ανταγωνιστική στην φεουδαρχία αστική τάξη, παρα την δυναμική της σε 

ορισμένα επίπεδα κοινωνικών αλλαγών, εμφανίστηκε περισσότερο δύσπιστη σε αυτό το θέμα. 

Και είχε τους λόγους της. Η προτεσταντική και πουριτανική ηθική της εργασίας ήταν 

αδιάλειπτη. Οι διακοπές ήταν ταυτισμένες με την αμαρτία, ως προϊόν την οκνηρίας και της 

τεμπελιάς. Από την μία προσπαθούσαν να συγκρατήσουν την διαμορφούμενη εργατική τάξη η 

οποία έδειχνε μια αχαλίνωτη αδιαφορία για την εργασία, κι από την άλλη καταδίκαζαν τις 

παρασιτικές συνήθειες των ευγενών που υποδήλωναν την ανωτερότητά τους. 
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 Παυσανίας, Ελλάδος Περιήγησης 1, 2.1.6  

3Adkins, Titus Livius, σελ,349-350, 1998 



 
 

 Πρέπει να κατανοήσουμε πως οι αστοί εκείνης της εποχής, περπατούσαν σε άγνωστα 

μονοπάτια. Ο κόσμος άλλαζε με γοργούς ρυθμούς κι εκείνοι παλινδρομούσαν ανάμεσα στον 

ανήθικο ¨πολιτισμό¨ των ευγενών και τον ακόμα πιο ανήθικο και αχαλίνωτο τρόπο ζωής της 

εργατικής τάξης. Ιδιαίτερα για την δεύτερη περίπτωση, δεν υπήρξε καν σκέψη για θεσμική 

αναγνώριση των διακοπών, που ίσως θα έβαζε ιδέες στο προλεταριάτο για ζωή χωρίς εργασία. 

 Επίσης μιλάμε για μια εποχή με ραγδαίες εξελίξεις στον τρόπο παραγωγής, γεγονός που 

ωθούσε την αστικοποίηση. Η διόγκωση του δευτερογενούς τομέα σε βάρος του πρωτογενούς, 

ήταν καθοριστικής σημασίας στην διαδικασία συγκρότησης και ανάπτυξης των αστικών 

κέντρων. Οι πόλεις ήταν αυτές που συγκέντρωναν τις φάμπρικες, σε αυτές μετακινούνταν ο 

μόλις πρόσφατα αγροτικός πληθυσμός της υπαίθρου. Σο υπό διαμόρφωση όμως προλεταριάτο, 

κουβαλούσε στις αποσκευές του όλες τις συνήθειές του: τις γιορτές, τα γλέντια και τα 

πανηγύρια, την σχόλη δηλαδή που σχετίζονταν είτε με θρησκευτικούς λόγους, είτε με τον 

κυκλικό χρόνο της αγροτικής καλλιέργειας. Οι εργάτες που μέχρι πρότινος ζούσαν στα χωριά, 

είχαν περιόδους που η εργασία τους ¨κόπαζε¨ λόγω των κλιματικών συνθηκών. Για αυτό τους 

ήταν αδύνατο να προσαρμοστούν σε σταθερή 

βάση στους ρυθμούς της βιομηχανικής 

παραγωγής. Και τα αφεντικά τα βρήκαν 

σκούρα απέναντι σε αυτό. Όχι γιατί υπήρξαν 

ανάλογες διεκδικήσεις από πλευράς των 

εργατών, αλλά γιατί η πηγαία και αυξανόμενη 

απειθαρχία, δημιουργούσε πρόβλημα στην 

παραγωγή 4 . Φαρακτηριστικό είναι πως στις 

αρχές του 19ου αιώνα μέχρι και η θεσμική 

αγγλικανική Εκκλησία, σταμάτησε να 

υποστηρίζει οικονομικά τις παραδοσιακές θρησκευτικές γιορτές που μέχρι τότε ήταν βασικός 

χρηματοδότης. 

 Όταν μετά την οικονομική κρίση του 1846 και την επανάσταση του 1848 που 

εξαπλώθηκε σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, η αστική τάξη δείχνει να κατανοεί την ανθεκτικότητά 

της στους κραδασμούς, ένα μέρος της αλλάζει τροπάριο αναφορικά με τις διακοπές. Γρήγορα η 

εξέχουσα μειοψηφία της, υιοθέτησε τις συνήθειες των ευγενών, ιδιοποιούμενη μέχρι και τα 

θέρετρα τους5. Βέβαια, πολλοί από το σινάφι τους ανησυχούσαν πως με αυτόν τον τρόπο 

διαβρώνεται το θεμέλιο της αστικής ιδεολογίας, που είναι η αυστηρή προσήλωση στην εργασία. 

                                                           
4
 Για παράδειγμα, στα Φυτήρια Κρόουλεη, ο έλεγχος της απραξίας και της αταξίας ενός ανυπόταχτου εργατικού δυναμικού προσπαθεί να 

επιτευχθεί μέσω της σύνταξης ενός αστικού και ποινικού κώδικα από τον βιομήχανο Κρόουλεη. Παρατηρείται το φαινόμενο εργάτες να 
προσπαθούν να αλλάξουν την ώρα στο ρολόι κρεμώντας βαρίδια σους λεπτοδείκτες του, προκειμένου να επιμηκύνουν το διάλειμμα και να 
επιταχύνουν την αποχώρησή τους από τη δουλειά. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την ανάθεση σε ειδικό επιστάτη, του έλεγχου του ρολογιού. 
Επιπλέον, συντάσσεται παρουσιολόγιο, όπου καταγράφονται οι ώρες εργασίας. ¨ Φρόνος, εργασιακή πειθαρχία και βιομηχανικός 
καπιταλισμός» μτφ. Βασίλης Σομανάς, Νησίδες, 2008 
5
 Σχόλη και διακοπζσ, αποςπαςματικζσ προςεγγίςεισ, ςελ. 6, 2009 

http://www.biblionet.gr/author/1963/%CE%92%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%BB%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%82
http://www.biblionet.gr/com/123/%CE%9D%CE%B7%CF%83%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%82


 
 

Σα αφεντικά φυσικά μιλούσαν για τον εαυτό τους, για την δική του πνευματική εργασία. Η 

εργατική τάξη δεν έθετε τέτοια ζητήματα και η όποια συζήτηση γύρω από τις διακοπές 

συνδέονταν με αποκατάσταση των ψυχικών και πνευματικών δυνάμεων που ξόδευαν κατά την 

επαγγελματική του καθημερινότητα οι αστοί6. 

 Σην εποχή όμως περίπου εκείνη, συμβαίνει και μια σημαντική μεταστροφή στον τομέα 

της Ιατρικής.. Μέχρι τότε, μόνο αυτοί που θεωρούνται ¨κομπογιαννίτες¨ γιατροί, έστελναν τον 

κόσμο στην θάλασσα ή σε ιαματικές πηγές, θεωρώντας πως αυτό βελτιώνει την υγεία. Κι ήρθε η 

στιγμή που η ¨επίσημη¨ Ιατρική αποδέχτηκε ότι αυτό ήταν σωστό. Έτσι έχουμε το 1835 την 

πρώτη συνταγογράφηση για μπάνιο στη θάλασσα με σκοπό τη θεραπεία. Γρήγορα η θάλασσα 

από άβυσσο δεισιδαιμονιών, συνδέθηκε με την απόλαυση και την ωφέλεια. Παράλληλα στις 

ΗΠΑ, αναπτύσσεται το σιδηροδρομικό δίκτυο, που κάνει την πρόσβαση σε παραθαλάσσιες 

περιοχές, πολύ πιο εύκολη υπόθεση. Μιλώντας για την τσέπη των αστών πάντα… 

Ο χρόνος εκτός εργασίας 

 Η απειθαρχία του προλεταριάτου που περιγράφηκε πιο πάνω, προκαλούσε 

πονοκέφαλο στα αφεντικά. Ο χρόνος εργασίας έπρεπε να υπαχθεί σε πιο σφιχτούς κανόνες και 

περιορισμούς. Οι Times του Λονδίνου το 1873 αναφέρουν τα παρακάτω ανησυχητικά: 

«Ανακαλύφθηκε ότι ο εργάτης αμείβονταν υπερβολικά, ψευτοδουλεύοντας τσαπατσούλικα, 

κάνοντας αδιακρίτως απεργίες…7». Σα αφεντικά καταλάβαιναν ότι η λούφα στην δουλειά έχει 

υλικό αντίκρισμα, μειώνει την άντληση υπεραξίας, αλλά και οι αχαλίνωτες συμπεριφορές του 

προλεταριάτου όσες ώρες του ξέμεναν πέρα από τον χρόνο εργασίας, οι οποίες καμία σχέση δεν 

είχαν με την ¨ηθική¨, ήταν εμπόδιο στην πειθάρχηση του νέου υποκειμένου. Έπρεπε να βρεθεί 

τρόπος ο έλεγχος να επεκταθεί και στις ώρες που εργάτες δεν βρίσκονταν μπροστά από τις 

μηχανές τους. Ο επίσκοπος του Winchester  λέει χαρακτηριστικά σε μια συνεύρεση εργατών: 

¨Αναλογιζόμαστε καιρό τώρα για την παροχή ωρών σχόλης στους εργάτες, κι εγώ έχω σκεφτεί 

το ζήτημα αυτό. Γιατί όμως; Διότι έχουν την δυνατότητα στις ώρες σχόλης να ενισχύσουν τις 

φυσικές τους δυνάμεις-δεν ξεχνώ ότι έχουμε και σώμα πέρα από ψυχή- έπειτα την οικογενειακή 

τους παρουσία, έπειτα την διανοητική και πάνω απ΄ όλα την πνευματική τους υπόσταση. Αν οι 

επιπλέον ώρες πρόκειται να ξοδευτούν από τους εργάτες της Αγγλίας στην ακολασία, τις 

ταραχές και το μεθύσι- αν πρόκειται να ξοδευτούν για να μάθει κάποιος να διδάσκει τους 

άλλους να μην είναι ικανοποιημένοι, να μην καταλαβαίνουν ότι η δουλειά είναι τιμή και ότι το 

να κάνει κανείς την δουλειά που είναι ταγμένος να κάνει, δοξάζει τον άνθρωπο- τότε πολύ 

καλύτερα να μην έχουμε καθόλου ώρες σχόλης8” . Με άλλα λόγια οι παπάδες, κηρύσσοντας 

από άμβωνος τον λόγο των νέων ¨θεών¨, των αφεντικών, λένε στους εργάτες πώς θα πρέπει να 

ξοδεύουν τον χρόνο τους εκτός δουλειάς, τους καλούν στην ουσία να μιμηθούν τους αστούς στις 
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συνήθειές τους. Δημιουργήθηκε λοιπόν η έννοια της παραγωγικής σχόλης, που μαζί με την 

εργασία, επιτελούσαν τον ίδιο σκοπό, υπηρετούσαν το θεό και την κοινωνία.  

 Για τους πιο μεγάλους, το αραλίκι όμως στις πλατείες, οι διάφοροι ξεσηκωμοί και 

πολύ περισσότερο ( κυρίως στην Αγγλία)  τα μεθύσια στις pub και τα καπηλειά, δεν μπορούσαν 

να σταματήσουν με κηρύγματα. Έτσι το 1862 ιδρύθηκαν τα πρώτα αφεντικάνικα κλαμπ 

εργατών, με κεντρική διεύθυνση την Working Men’s Club and Institute Union , που ήταν χώροι 

συνεύρεσης που πωλούνταν μόνο μπύρα γίνονταν 

διαλέξεις και μαθήματα. Σο κράτος βοήθησε αυτά τα 

club να ανταγωνιστούν τις κλασσικές pubs, 

επιβάλλοντας περιορισμούς στην πώληση μπύρας 

από αυτές, το 1869. Σα κλαμπ των εργατών 

πλημμύρησαν. Σα αφεντικά όμως λογάριαζαν χωρίς 

τον ξενοδόχο. Έως το 1880, οι χώροι αυτοί- ή 

καλύτερα η κουλτούρα εντός τους-δεν διέφεραν 

καθόλου από τις pubs που αγαπούσαν τόσο οι 

προλετάριοι οι οποίοι συνέχιζαν να μεθούν, να γλεντούν και να επικοινωνούν, κάνοντας στην 

άκρη τους μεσάζοντες της ταξικής συμφιλίωσης.  

Σο 1844, ιδρύθηκαν στις ΗΠΑ, τα λεγόμενα YMCA(Youth Men’s Christian Associaton), 

όπου νέοι (και μετά νέες) έφηβοι της εργατικής τάξης, συγκεντρώνονταν και μάθαιναν πέρα από 

το πώς να είναι καλοί χριστιανοί και πώς να είναι καλοί εργάτες. 

 Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε την σημασία που είχε στο ζήτημα της αναγκαιότητας 

των διακοπών, η  αντίθεση εργασίας-λούφας και χρόνου εργασίας-χρόνου εκτός εργασίας, σε 

μια εποχή που το ωράριο κυμαίνονταν μεταξύ 14-18 ωρών ημερησίως, σε συνδυασμό με την 

βιομηχανική εντατικοποίηση. Οι καπιταλιστές και το κράτος καταλάβαιναν πως οι εργάτες 

εξαντλούνταν και πως η φθορά της εργατικής τους δύναμης ήταν τεράστια. Και εξ΄αιτίας αυτού 

σιγά- σιγά αρχίζουν να υποχωρούν στις διεκδικήσεις για πιο ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, με 

αιχμή συχνά την μείωση του ωραρίου. Αν έδιναν λίγο περισσότερο ¨ελεύθερο¨ χρόνο στους 

εργάτες, ίσως οι τελευταίοι δεν λούφαραν τόσο στη δουλειά και σταματούσαν τα αυθόρμητα 

σαμποτάζ και τις κοπάνες. Αυτός ήταν και ο λόγος που ασχολήθηκαν με το πεδίο της 

¨αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης¨. Όχι η καλή τους η καρδιά. 

 

 

 

 



 
 

Σα πρώτα μπάνια και καταλύματα 

 Σο 1880 καταγράφονται 19 εκδρομές στις παραλίες του long island της νέας Τόρκης, κατά 

τις θερινές κυριακές, που τις διοργανώνει η Ένωση της Νέας Τόρκης για την Βελτίωση της 

κατάστασης των φτωχών. Όμως δεν υπήρχε καμια σκέψη για παροχή διακοπών στον ανδρικό 

εργατικό πληθυσμό. Αντίθετα κυοφορήθηκε η ιδέα να μεταλαμπαδευτεί η ηθική της εργασίας 

στους γόνους τους. Σο 1885, μια άλλη Ένωση της Νέας Τόρκης, αυτή για την Βοήθεια των 

παιδιών, ανοίγει θερινό κατάλυμα εκεί κοντά (στο Bath)και υποδέχεται 4000¨από τον φτωχό 

μικρό και χαραμισμένο πληθυσμό των πνιγμένων εργατικών κατοικιών9¨.Οι ¨διακοπές¨ σε 

αυτά τα καταλύματα ήταν περισσότερο εκμάθηση ¨ανδρικών¨ εργασιών για τα αγόρια, και 

νοικοκυριού για τα κορίτσια, παρά παιχνίδια στο νερό. 

 ειρά είχαν οι νέες εργάτριες κι όχι τυχαία. Από την μία τα αφεντικά, γνώριζαν πως 

αυτές θα γεννήσουν την επόμενη γενιά εργατικού δυναμικού, και το διακύβευμα ήταν με ποιες 

αρχές θα την διαπαιδαγωγούσαν. Από την άλλη οι γυναίκες, μόλις είχαν μπει, έστω 

σπασμωδικά, στην παραγωγική διαδικασία, και η χειραγώγησή τους ήταν κεφαλαιώδους 

σημασίας.  τις αρχές του 1900, τα πολυκαταστήματα Bloomingdale’s  και Siegel and Cooper 

στην Νέα Τόρκη, ήταν τα πρώτα που έφτιαξαν θερινά καταλύματα για τις εργαζόμενές τους. 

Προέβαλαν δε την αξία της αποταμίευσης για την χρηματοδότηση αυτών των διακοπών με 

ειδικό καθημερινό ταμιευτήριο(στην ουσία κράτηση μισθού). Αξίζει να σημειωθεί πως μιας και 

αυτές οι επιχειρήσεις απευθύνονταν σε γυναικείο κοινό, οι εργαζόμενες ¨έκαναν διακοπές¨ 

μαθαίνοντας ουσιαστικά πώς να χρησιμοποιούν και προωθούν τα προς πώληση προϊόντα. Ψς το 

1910, κι άλλες εταιρίες αλλά και εκκλησίες, ενώσεις διακοπών, λέσχες και οργανωμένοι 

συνοικισμοί ακολούθησαν αυτό το μοντέλο. Σα θερινά καταλύματα γυναικών απαρτίζονταν 

κυρίως από εργάτριες εργοστασίων, πωλήτριες, μοδίστρες, δασκάλες και στενογράφους, που η 

ηλικία τους κυμαίνονταν από 14 εως 26 ετων. 
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Η εφαρμογή του φορντισμού10 

Η κινούμενη γραμμή συναρμολόγησης που για πρώτη φορά εφαρμόστηκε στην 

παραγωγή του αυτοκινήτου Model-T στο εργοστάσιο της Ford στο Highland Park Michigan, το 

1914, αύξησε την παραγωγικότητα  της εργασίας κατά δέκα φορές και έγινε δυνατή η 

εκπληκτική μείωση της τιμής. Άλλα δεν ευθύνεται μόνο για αυτό. Η αλυσίδα παραγωγής 

προκάλεσε αναδιάρθρωση τόσο στον χρόνο και την οργάνωση της εργασίας όσο και στα 

σωματεία και τις διεκδικήσεις. Οι μάστορες που μέχρι 

πρότινος είχαν σε μεγάλο βαθμό τον έλεγχο της 

εργασίας τους – άρα και της σχόλης τους- , τον έχασαν 

ενώ την ίδια στιγμή τα εργοστάσια πλημμύριζαν από 

ανειδίκευτους εργάτες οι οποίοι χωρίς να απαιτούνται 

ιδιαίτερες γνώσεις, κινούνταν από δουλειά σε δουλειά, 

ανάλογα τους μισθούς ή την ζήτηση εργατικού 

δυναμικού ανά εποχή. Σα αφεντικά ψάχνουν χέρια, οι 

εργάτες ψάχνουν όπως όπως δουλειά και η 

Βιομηχανία αυτοκινήτων μετατρέπεται σε βιομηχανία μάχης( hire and fire) 11  Οι εργάτες 

συνεπώς, νοιάζονταν περισσότερο για την συνέχεια και σταθερότητα του μεροκάματου, παρά 

για αιτήματα διακοπών.  

 Σην λύση έδωσε πάλι o Ford με το λεγόμενο FDD ήτοι Five Dollars Day. Σο 1914, 

αυξάνει το ημερομίσθιο στο εργοστάσιό του από 2,3$ σε 5$, δηλαδή το υπερδιπλασιάζει και 

μειώνει το ωράριο από 10 ώρες ημερησίως σε 8 (μην ξεχνάμε πως οι αγώνες για το 8ωρο 

μετρούσαν ήδη 3 δεκαετίες), προκειμένου αρχικά να εκλείψει το φαινόμενο της εναλλαγής 

εργατών στις θέσεις εργασίας(turn over), η οποία πράγματι μηδενίζεται τα επόμενα χρόνια. Σο 

FDD βέβαια ήρθε και με μια σειρά κανόνων που έπρεπε να αποδεχτεί ο εργάτης, που είχαν 

εφαρμογή όχι μόνο εντός αλλά και εκτός της εργασίας. Τπήρχαν προϋποθέσεις καλής 

διαγωγής, καθαριότητας και κοσμιότητας, μη χαρτοπαιξία και το κυριότερο, απαγορεύονταν οι 

εργάτες να συχνάζουν στα ¨ανδρικά¨ μπαρ. Αναμφίβολα όμως, με το FDD άνοιξε η κουβέντα 

παντού για τον χρόνο εκτός εργασίας κι επομένως του χρόνου των διακοπών.  

                                                           
10 Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις κατασκευαστικές τεχνικές που αναπτύχθηκαν από τον Henry Ford (30 Ιουλίου 1863 – 17 
Απριλίου 1947) στις ΗΠΑ στις αρχές του 1900. Σο σύστημα του Ford στην παραγωγή του αυτοκινήτου, καθώς και οι άλλες κατασκευές στις 
οποίες προχώρησε αργότερα, στηρίχτηκε σε τέσσερις βασικές αρχές: 
(1) την κάθετη ολοκλήρωση/ καθετοποίηση της παραγωγής, σύμφωνα με την οποία όλα τα στοιχεία της παραγωγικής διαδικασίας 
πραγματοποιούνται σε ένα χώρο και η συναρμολόγηση γίνεται σε μία  κινούμενη  γραμμή  παραγωγής, 
(2) την επιστημονική διαχείριση και τις αρχές του τεϊλορισμού, με βάση τα οποία αυξάνεται η παραγωγικότητα των εργαζομένων, 
(3)την  τυποποίηση και την  οικονομία, που είναι το αποτέλεσμα  που προκύπτει από την  παραγωγή περιορισμένου αριθμού μοντέλων ή μόνο 
ενός μοντέλου του παραγόμενου προϊόντος, 
(4) την μαζική κατανάλωση: οι εργαζόμενοι πληρώνονται καλά, πράγμα που τους μετατρέπει σε καταναλωτές ώστε να δημιουργήσουν μια 
αυτο-αναπαραγόμενη ζήτηση για αγαθά. 
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 Σα αφεντικά καταλαβαίνουν πως η άντληση τόσο μεγάλης υπεραξίας με τα νέα 

δεδομένα, έπρεπε κάπως να πληρωθεί καλύτερα, είτε με αύξηση μισθών, είτε με μείωση 

ωραρίου. Γνώριζαν επίσης πως αν τον προηγούμενο αιώνα η φθορά της εργατικής δύναμης και 

η αλλοτρίωση ήταν μεγάλη, με την εφαρμογή του φορντικού μοντέλου, ήταν τεράστια. Ο 

εργάτης είχε μετατραπεί απόλυτα σε γρανάζι της μηχανής. Και τα ανθρώπινα γρανάζια 

εσκεμμένα ή όχι, κάνουν λάθη. 

 Φαρακτηριστική είναι η νίλα που έπαθε η NCR(National Cash Register Company- Εθνική 

Εταιρία Σαμειακών μηχανών), το  1903. Μπορεί το εργοστάσιό της να μην λειτουργούσε με 

φορντικό τρόπο εκείνη την εποχή, αλλά τα αφεντικά ξέρουν να υπολογίζουν μεταγενέστερα 

τέτοιου είδους περιστατικά τα οποία εκείνη την εποχή ήταν πολύ συνηθισμένα. Μια μεγάλη 

παρτίδα ταμειακών που είχε στείλει στην Μ.Βρετανία, επιστράφηκαν όλες πίσω, λόγω 

κακοτεχνίας που προφανώς προήλθε από μαζικό και συνειδητό σαμποτάζ. Η ζημιά ξεπέρασε τα 

50.000$ και ο διευθυντής Peterson, κατάλαβε ότι έπρεπε να υποχωρήσει στα αιτήματα των 

εργατών για πιο αξιοπρεπείς συνθήκες.. Σο 1904, κλείνει το εργοστάσιο για 15 μέρες και δίνει 

2000 εισιτήρια στους εργάτες, για να επισκεφτούν την Παγκόσμια Έκθεση στο st. Louis να 

πάνε να χαζέψουνε ταμειακές και άλλα μπλιμπλίκια της εποχής. Ο Peterson έπρεπε να πάθει 

για να μάθει. Σο 1914, την εποχή που εφαρμόζεται το FDD, είναι ο πρώτος που δίνει διακοπές 

με αποδοχές(ελάχιστες). Ο Ford θα προχωρήσει σε κάτι τέτοιο το 1926.  

 Ο φορντισμός όμως άλλαξε το καπιταλισμό συνολικά. Η μαζική παραγωγή απαιτούσε 

και μαζική κατανάλωση. Σα προϊόντα που παράγονταν, έπρεπε να καταναλωθούν πια κυρίως 

από τους ίσιους τους παραγωγούς και όχι μόνο από τους 

πλούσιους. Κι αν οι εργάτες έλιωναν όλη μέρα στις φάμπρικες, 

δεν θα ήταν δυνατή η απορρόφηση των αγαθών. Η μείωση του 

ωραρίου όπως κατ΄επέκταση και η σύνδεση των διακοπών με την 

κατανάλωση ήταν η μόνη διέξοδος. Ο ίδιος ο  Ford το 

παραδέχεται σε συνέντευξή του του 1926 12:… ¨Η χώρα είναι 

έτοιμη για την πενθήμερη εβδομάδα. Αυτή πρόκειται να έρθει σε 

όλη την βιομηχανία… Η μικρή εβδομάδα πρόκειται να έρθει, 

γιατί χωρίς αυτήν η χώρα δεν θα μπορεί να απορροφήσει την 

παραγωγή της και να είναι ακμάζουσα¨. Και λίγο πιο κάτω 

εξηγεί ακόμη πιο αφοπλιστικά: ¨Όσο πιο καλοπληρωμένη σχόλη 

αποκτούν οι εργάτες, τόσο μεγαλύτερες γίνονται οι επιθυμίες τους. Αυτές οι επιθυμίες σύντομα 

γίνονται ανάγκες. Η καλοοργανωμένη επιχείρηση πληρώνει υψηλούς μισθούς και πουλά σε 

χαμηλές τιμές. Οι εργάτες της έχουν σχόλη για να απολαμβάνουν τη ζωή και λεφτά για να 

χρηματοδοτούν αυτή την απόλαυση… Η βιομηχανία αυτής της χώρας δεν θα μπορούσε να 
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υπάρχει για πολύ αν τα εργοστάσια γενικά επέστρεφαν στην 10ωρη εργασία, γιατί οι άνθρωποι 

δεν θα είχαν χρόνο να καταναλώσουν τα παραγόμενα αγαθά. Λόγου χάρη, ένας εργάτης θα 

έκανε ελάχιστη χρήση ενός αυτοκινήτου αν έπρεπε να δουλεύει από την αυγή ως τη δύση του 

ηλίου ¨.  Πράγματι, από την περίοδο 1900-1930, το εβδομαδιαίο ωράριο μειώθηκε από τις 60.1 

ώρες σε 47. Παράλληλα, ο αριθμός των βιομηχανικών εργατών που απολάμβαναν διακοπές 

μετ΄αποδοχών13 αυξάνονταν. τα λεγόμενα ¨λευκά κολάρα¨, στους μισθωτούς υπαλλήλους 

εργαζόμενους των μεσοστρωμάτων, δίνονταν διακοπές σχεδόν στα 4/5 του αριθμού τους. 

 Με αυτόν τον έξυπνο τρόπο, οι καπιταλιστές μπόρεσαν και ικανοποιήσουν αιτήματα της 

εργατικής τάξης(η οποία τους είχε στριμώξει με τεράστιο κύμα απεργιών τα προηγούμενα 

χρόνια) πιστεύοντας πως με αυτό τον τρόπο το προλεταριάτο θα ηρεμήσει και να αυξήσουν την 

παραγωγή αγαθών, καθιστώντας τον καταναλωτισμό μια καθολική σχέση, ένα κυρίαρχο 

πρότυπο συμπεριφοράς. Είναι εκείνη η περίοδος που ο ρόλος των ΜΜΕ αναβαθμίζεται και που 

γεννιέται η διαφημιστική βιομηχανία. Πρόκειται για μια συνολικότερη πολιτισμική αλλαγή. Οι 

ιδεολογικές βάσεις του μαζικού τουρισμού, βρίσκονται εδώ. 

Ξεκουραστείτε πριν… σκοτωθείτε! 

 Η δεύτερη δεκαετία του 20ου αιώνα όμως, δεν χαρακτηρίστηκε μόνο από την εφαρμογή 

της αλυσίδας παραγωγής. Ήταν και μια δεκαετία πολέμου. Η χρονική σύμπτωση με την 

υποχώρηση κράτους και αφεντικών στο ζήτημα των διακοπών δεν είναι καθόλου τυχαία. Οι 

προλετάριοι άλλωστε ήταν πάντα αναλώσιμο υλικό όχι 

μόνο για τις μηχανές αλλά και για τα κανόνια των 

καπιταλιστών. Όσο τα κράτη ετοιμάζονταν για τον 

επερχόμενο Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο για τον έλεγχο των 

αποικιών, τόσο η μαζική  παραγωγή εξαπλώνονταν και 

τίθονταν στην υπηρεσία της στρατιωτικής βιομηχανίας.  

 Σο επίπεδο όμως εξαθλίωσης του εργατικού 

δυναμικού, ταρακούνησε την κρατική μηχανή. την 

Μ.Βρετανία, κατά την επιστράτευση του δεύτερου πολέμου εναντίον των δημοκρατιών Μπόερς 

στην Αφρική (1899-1902), διαπιστώθηκε πως περισσότεροι από 40% όσων κλήθηκαν να 

πολεμήσουν, ήταν ανίκανοι για στράτευση. Έτσι θεσπίστηκαν σταδιακά νόμοι που βελτίωναν 

τους όρους διαβίωσης, έδιναν ένα μικρό επίδομα ανεργίας και σύνταξη στα 70. Αυτή η ρύθμιση 

είναι γνωστή ως Liberal Welfare reforms. Σο 1910, ο πρόεδρος των ΗΠΑ William Howard Taft, 

δήλωσε πως ¨οι δυο εβδομάδες διακοπών είναι πολύ λίγες14¨, ενώ στην Γερμανία, ο Otto von 
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Bismark λίγο νωρίτερα, είχε παραχωρήσει ανάλογες ρυθμίσεις, κάτω από την πίεση των 

εργατικών αγώνων. Κάτι ήξεραν. 

 Ακριβώς η ίδια συνθήκη επικρατούσε και στον μεσοπόλεμο. Με την διαφορά ότι σε 

αντίθεση με τις ΗΠΑ15, στην δυτική Ευρώπη τα συνδικάτα πλέον διεκδικούν τις διακοπές 

μετ΄αποδοχών. Η άνοδος του ¨κοινωνικού κράτους¨, το οποίο σαφώς προέρχεται από τη όξυνση 

του ταξικού ανταγωνισμού, φέρνει διάφορες αλλαγές στα εργασιακά δικαιώματα. Μέσα σε αυτό 

το πλαίσιο εμφανίζεται ο ¨λαϊκός τουρισμός¨, που στην ουσία αποτελεί μέρος της συνολικής 

κρατικής  πρόβλεψης και διαχείρισης του χρόνου εκτός εργασίας. 

 την Γαλλία, στις 26 Μαϊου 1936, 23 Μέρες μετα από την ανάληψη της εξουσίας από 

τον συνασπισμό των σοσιαλδημοκρατικών κομμάτων(Λαϊκό Μέτωπο), ξεσπά γενική απεργία 

που συνοδεύεται από καταλήψεις εργοστασίων. Σα αιτήματα της εργατικής συνομοσπονδίας 

CGT γίνονται τελικά δεκτά και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων αυξήσεις 7-15%, νομοθετική 

κατοχύρωση του δικαιώματος στην απεργία, 40ωρο και 15ήμερες διακοπές μετ΄αποδοχών. 

την Ελλάδα, το 1935, στην κορύφωση των ταξικών συγκρούσεων εκείνης της περιόδου 

καθιερώθηκαν με τον Αναγκαστικό Νόμο 539 οι άδειες των εργαζομένων με αποδοχές, ο οποίος 

εφαρμόστηκε περιορισμένα, λίγο πριν την λήξη του ελληνικού εμφυλίου. 

 Σαυτόχρονα το κοινωνικό προσωπείο των φασιστικών καθεστώτων ενισχύεται από 

φορείς που δημιουργούνται και οργανώνουν διακοπές. την φασιστική Ιταλία, δημιουργήθηκε 

το Opera Nazionale Dopolavoro  (Εθνικό γραφείο 

¨μετά τη δουλειά¨). την ναζιστική Γερμανία 

ιδρύθηκε η KdF( Kraft durch Freude – Δύναμη 

μέσα από τη Φαρά), που παρείχε σε χαμηλόμισθους, 

δωρεάν ή με μικρό αντίτιμο δυνατότητες διακοπών, 

οργανωμένες εκδρομές, πρόσβαση σε θέρετρα, 

ακόμη και κρουαζιέρες16. την Ελλάδα, η μεταξική 

ΕΟΝ(Εθνική Οργάνωσις Νεολαίας) διοργάνωνε 

αντιστοίχως εκδρομές και κατασκηνώσεις- με 

μεγάλη επιτυχία- και απευθύνονταν σε νέους/ες έως 36 ετών με σκοπό:¨… την επωφελήν 

διάθεσιν του ελευθέρου από της εργασίας χρόνου των νέων, προς προαγωγήν της σωματικής 

και ψυχικής καταστάσεως αυτών, ανάπτυξιν του εθνικού φρονήματος και της πίστεως προς την 
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¨ τις ΗΠΑ οι διακοπές μετ΄ αποδοχών μπορούμε να πούμε ότι σε γενικές γραμμές ¨παραχωρούνται¨ στους εργαζόμενους ως προνόμιο, σαν 
μέρος του συνολικού πακέτου. Δεν είχε προβλεφθεί καμιά συγκεκριμένη νομοθεσία που να ρυθμίζει κατώτατα όρια παροχής διακοπών, κι αυτό 
δεν μπορεί παρά να οφείλεται σε ένα βαθμό και στο ότι οι διεκδικήσεις των αμερικάνων εργατών δε συμπεριλάμβαναν σχετικά αιτήματα. Σα 
αφεντικά όμως ενέτασσαν τις διακοπές μετ΄ αποδοχών στο συνολικό πακέτο εργασιακών όρων που καλούνταν ο υποψήφιος εργαζόμενος να 
αποδεχτεί. Αποτελούσαν αυτές μια παραχώρηση ¨έναντι¨. Μέχρι και τις μέρες μας λοιπόν ακολουθείται στις ΗΠΑ η ίδια πρακτική 
απαράλλακτη αν και σε πολύ μεγαλύτερη έκταση¨. χόλη και Διακοπές, αποσπασματικές προσεγγίσεις, 2009. 
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 Η KdF έκανε κρουαζιέρες και σε ελληνικά νησιά. 



 
 

θρησκείαν, δημιουργία πνεύματος συνεργασίας και κοινωνικής αλληλεγγύης 17 …¨ Βεβαία 

πολύ σύντομα, το ευχάριστο κλίμα τελείωσε με τυμπανοκρουσίες. Ενός ακόμη πολέμου. 

 Μετά τον Β'ΠΠ, οι διακοπές γίνονται θεσμός στην Ευρώπη. την Γαλλία, το 1956 

νομοθετούνται τρεις εβδομάδες και το 1969 τέσσερις με κάθε νομοθέτημα να έπεται κερδισμένων 

εργατικών διεκδικήσεων. Απ ο το 1960 ως το 1982, ο χρόνος διακοπών στην μεταλλουργία είχε 

διπλασιαστεί στην Γερμανία από τρεις εβδομάδες σε έξι18.  την Ελλάδα, τα νησιά γνωρίζουν 

δόξες χάρη στο διεθνές jet set που τα επισκέπτεται, ιδιαίτερα στις δεκαετίες του ’60 και του ’70, 

οπότε και οι παγκοσμίου φήμης Έλληνες κροίσοι φιλοξενούν διάσημους αστέρες. Και μην 

θεωρήσει κανείς πως ο ελληνικός κρατικός μηχανισμός  δεν είχε προβλέψει για κάτι τέτοιο. Η 

κατά τα άλλα ¨Χωροκώσταινα¨ διέβλεπε από παλιά ποια θα ήταν η βαριά βιομηχανία της. Η 

ελληνική Βουλή είχε νομοθετήσει τον νόμο 4377 του 1929, στον οποίο δόθηκε σημασία στη 

βελτίωση των ξενοδοχειακών παροχών, ενώ την ίδια περίοδο, ελληνικές τράπεζες πρόσφεραν 

σε πελάτες τους βραχυπρόθεσμες οικονομικές διευκολύνσεις υπό τη μορφή δανείων και 

επιδοτήσεων για τη δημιουργία ξενοδοχειακών καταλυμάτων.  

Ενώ όμως στην αρχή οι εργάτες οι εργάτριες ήταν διστακτικοί να διακοπάρουν κι έμεναν 

σπίτι θεωρώντας πως αυτά τα πράγματα είναι για τους πλούσιους, εμφανίζεται την δεκαετία 

του 60΄ο λεγόμενος ¨κοινωνικός τουρισμός¨. την πραγματικότητα αυτή η διαδικασία συνδέει 

την κατανάλωση με τις διακοπές, έστω και με κουπόνια, μιας και πλέον συνεπάγεται 

αναγκαστικά η ικανοποίηση των βασικών αναγκών (σίτιση, στέγαση, καθαριότητα), 

αποκλειστικά μέσω της εμπορευματοποίησης. τρώθηκε με αυτό τον τρόπο ο δρόμος, για την 

επικράτηση του εμπορικού τουρισμού που κυριαρχεί σήμερα, ως ατομική διαχείριση του 

συγκεντρωμένου χρόνου εκτός εργασίας, με βάση πάντα τους τρέχοντες κανόνες τις αγοράς. 

Αντί επιλόγου 

Διαβάζοντας κανείς τις συνθήκες που επικρατούσαν τον 19ο  αιώνα, αναπόφευκτα 

βρίσκει τρομερές ομοιότητες με την σημερινή εποχή. Κινητικότητα μεταξύ εργασιών, 

επισφάλεια, χαμηλή μισθοί. Με ένα απλοϊκό τρόπο μπορούμε να πούμε πως η διαφορά 

βρίσκεται στο ότι τότε υπήρχε μεγάλη ζήτηση εργατικού δυναμικού, ενώ τώρα κυριαρχεί η 

προσφορά του. Και αυτό επηρεάζει φυσικά και το ζήτημα των διακοπών. Σο ζήτημα πλέον δεν 

είναι ¨αν μας επιτρέπεται να κάνουμε διακοπές¨ αλλά ¨αν αντέχουμε οικονομικά να κάνουμε 

διακοπές¨. Σα αφεντικά σήμερα δεν ψάχνουν εργατικά χέρια, εφόσον έχουν όσα θέλουν. Δεν 

τους νοιάζουν αν οι εργαζόμενοι αποκαταστήσουν τις σωματικές και ψυχικές δυνατότητές τους, 

                                                           
17
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 Αξίζει να αναφερθεί εδώ μια σημαντική στιγμή αγώνα. Σον Αύγουστο του 1973 η διοίκηση της Koln-Niehl της Ford απέλυσε 300 τούρκους 
εργάτες επειδή είχαν αργήσει να επιστρέψουν από την άδειά τους, διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων. Οι τούρκοι εργάτες (12000 άτομα) της 
επιχείρησης απάντησαν με άγρια απεργία χωρίς συνδικαλιστική στήριξη, διεκδικώντας εκτός των άλλων, ανάκληση των απολύσεων των 
συναδέλφων τους, μισθολογική αύξηση και αύξηση των διακοπών στις έξι εβδομάδες. Σο τελευταίο ήταν απαραίτητο ώστε να μπορούν να 
πηγαίνουν διακοπές στην Σουρκία –ταξίδι που διαρκούσε 10 ημέρες-και να επιστρέφουν. Η απεργία δέχτηκε άγρια καταστολή από μπάτσους, 
μπράβους και απεργοσπάστες. Ψστόσο, μετα από κάποια χρόνια, οι διακοπές έξι εβδομάδων κατοχυρώθηκε νομοθετικά.    



 
 

εφόσον η παραγωγή έχει προσαρμοστεί στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και στις ασταθείς 

εργασιακές σχέσεις. Βρίσκονται όμως και μπροστά στις αντιφάσεις τους και το πώς θα τις 

διαχειριστούν αφορά και το εργατικό κίνημα γιατί πάντα αυτές τις αντιφάσεις προσπαθούν να 

τις λύσουν εις βάρος του. υμπερασματικά θα επισημάνουμε τρία σημεία: 

Πρώτο, οι κατακτήσεις των εργατών/τριών δεν είναι απαραίτητο πως πρέπει να είναι 

ρητές στο φάσμα των διεκδικήσεών τους. Από την ιστορική αναδρομή που κάναμε πιο πάνω, 

φαίνεται ότι για πάνω από 150 χρόνια, δεν υπήρξε αίτημα για διακοπές. Τπήρχαν όμως άλλα 

αιτήματα που προέκυπταν μέσα από άγριους αγώνες, που αφορούσαν  τα ωράρια και τις 

συνθήκες δουλειάς και διαβίωσης, γεγονότα που ανάγκαζαν τα αφεντικά σε γενικευμένες 

¨παραχωρήσεις¨. 

Δεύτερο, τα αφεντικά και το κράτος δεν είναι μια παρέα γραβατογιακάδων που όλη την 

μέρα μετράει φραγκοδίφραγκα από τα κέρδη. Η διαχείριση της σχέσης κεφάλαιο και ειδικά η 

διαχείριση της εργατικής τάξης είναι το κύριο αντικείμενο της ¨δουλειάς¨ τους. Διαβλέπουν 

δηλαδή τις εκρήξεις που μπορεί να προκαλέσει η κοινωνική δυσαρέσκεια, μελετούν και 

σχεδιάζουν πως να την αποτρέψουν. Και το κάνουν ιστορικά είτε με την καταστολή είτε με την 

αφομοίωση(που φαίνεται αποτελεσματικότερος τρόπος) των διεκδικήσεων. ¨Θες 8ωρο; Παρ΄το! 

Και πάρε κι ένα μήνα διακοπές μήπως και ησυχάσεις¨. Εδώ όμως χρειάζεται και άλλη μια 

προϋπόθεση. Σο οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα. 

Σρίτο, τίποτα στον αγγελικά πλασμένο καπιταλιστικό κόσμο δεν είναι δεδομένο. Ούτε οι 

διακοπές, ούτε οι μισθοί, ούτε το οκτάωρο. Σα πάντα είναι ζήτημα ταξικών συσχετισμών. 

Οτιδήποτε μπορεί να θεωρείται παγιωμένο σήμερα, αν τα αφεντικά το επιλέξουν, αύριο μπορεί 

να μην είναι. Η σημερινή συγκυρία, που όλες οι εργασιακές σχέσεις αναδιαρθρώνονται το έχει 

αποδείξει. Η επαγρύπνηση των εργαζόμενων είναι κομβικής σημασίας αλλά ίσως δεν αρκεί. 

τις αρχές του 20ου αιώνα, οι αγώνες για αυξήσεις μισθών και μείωση του ωραρίου επέφεραν 

συνολικότερες κατακτήσεις. Μήπως πρέπει να το ξανασκεφτούμε; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Η εισήγηση αυτή παρουσιάστηκε στα πλαίσια του 1ου αναρχοσυνδικαλιστικού camping στις 

3 επτεμβρίου 2016 

 

 


