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Τα τελευταία χρόνια, ο George Rudé και άλλοι μας έχουν επιστήσει την προσοχή στο να μη 

χρησιμοποιούμε άκριτα τον όρο «όχλος». Σ’ αυτό το άρθρο, θα ήθελα να διευρύνω αυτή την 

προειδοποίηση ούτως ώστε να συμπεριλάβει και τον όρο «ταραχές», ιδίως σε σχέση με τις 

ταραχές για τα τρόφιμα στην Αγγλία του 18ου αιώνα.  

 Αυτή η λέξη (η οποία στα αγγλικά είναι riot) ίσως υποκρύπτει μια αντίληψη περί λαϊκής 

ιστορίας που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε «σπασμωδική». Σύμφωνα με αυτή την αντίληψη, ο 

απλός λαός δεν μπορεί στ’ αλήθεια να ιδωθεί ως ιστορικό υποκείμενο πριν από τη Γαλλική 

Επανάσταση. Πριν απ’ αυτή την περίοδο, οι άνθρωποι εισβάλλουν περιστασιακά και 

σπασμωδικά στον ιστορικό καμβά, σε περιόδους αιφνίδιας κοινωνικής αναταραχής. Οι εισβολές 

τους είναι μάλλον ενστικτώδεις παρά συνειδητές ή ενεργητικές πράξεις: αποτελούν απλές 

αντιδράσεις σε οικονομικά ερεθίσματα. Αρκεί να αναφερθεί κανείς σε μια κακή σοδειά ή μια 

μείωση των εμπορικών συναλλαγών, και ικανοποιούνται αυτομάτως όλες οι προϋποθέσεις της 

ιστορικής ερμηνείας.  

Στη σπασμωδική ερμηνεία, θα αντιπαραθέσω τη δική μου αντίληψη. Σχεδόν σε κάθε δράση του 

πλήθους τον 18ο αιώνα είναι εφικτό να διακρίνουμε κάποια νομιμοποιητική ιδέα. Με τον όρο 

νομιμοποίηση εννοώ ότι οι άνδρες και οι γυναίκες του πλήθους εμφορούνταν από την πίστη ότι 

υπερασπίζονταν παραδοσιακά δικαιώματα ή έθιμα και, σε γενικές γραμμές, ότι στηρίζονταν 

στην ευρύτερη συναίνεση της κοινότητας. Ενίοτε, αυτή η λαϊκή συναίνεση ενισχυόταν από τις 

αρχές, οι οποίες κατά κάποιον τρόπο έδιναν την άδειά τους. Πιο συχνά, η συναίνεση ήταν τόσο 

ισχυρή που υπερίσχυε του φόβου ή του υποτακτικού σεβασμού. 

 Οι ταραχές για τα τρόφιμα του 18ου αιώνα στην Αγγλία ήταν μια ιδιαίτερα σύνθετη 

μορφή άμεσης λαϊκής κινητοποίησης, πειθαρχημένης και με ξεκάθαρες επιδιώξεις. Το κατά 

πόσο επιτεύχθηκαν αυτές οι επιδιώξεις –ήτοι, σε ποιο βαθμό οι ταραχές για τα τρόφιμα 

αποδείχτηκαν «επιτυχημένες» μορφές δράσης– είναι ένα ερώτημα εξαιρετικά πολύπλοκο για να 

απαντηθεί στο πλαίσιο ενός άρθρου· μπορούμε ωστόσο τουλάχιστον να το θέσουμε (αντί, όπως 

συνηθίζεται, να το αγνοήσουμε απαντώντας αρνητικά), και αυτό δεν μπορεί να γίνει αν πρώτα 

δεν προσδιορίσουμε τις επιδιώξεις του πλήθους. Είναι ασφαλώς αλήθεια ότι οι ταραχές 

πυροδοτήθηκαν από την αύξηση των τιμών, από τις καταχρήσεις των πωλητών ή από την πείνα. 



Αλλά τα παράπονα γι’ αυτά τα φαινόμενα διατυπώνονταν στο πλαίσιο μιας λαϊκής συναίνεσης 

για το ποιες πρακτικές ήταν θεμιτές και ποιες αθέμιτες σε ό,τι αφορούσε την πώληση στην 

αγορά, την άλεση των σιτηρών, την αρτοποιία κ.λπ. Αυτή με τη σειρά της θεμελιωνόταν πάνω 

σε μια συνεκτική παραδοσιακή αντίληψη περί του τρόπου με τον οποίο όφειλαν να λειτουργούν 

στην οικονομική ζωή τα διάφορα μέρη που αποτελούσαν την κοινότητα, και όλοι αυτοί οι 

κανόνες μαζί μπορεί να ειπωθεί ότι συγκροτούσαν την ηθική οικονομία των φτωχών. Η 

προσβολή αυτών των ηθικών αντιλήψεων αποτελούσε, σε ίσο βαθμό με την πραγματική 

αποστέρηση, τη συνήθη αιτία για την ανάληψη άμεσης δράσης. 

 Παρόλο που η εν λόγω ηθική οικονομία δεν μπορεί να ονομαστεί «πολιτική» υπό 

οποιαδήποτε ανεπτυγμένη έννοια, δεν μπορεί να θεωρηθεί ούτε απολίτικη, μιας και προϋπέθετε 

σαφείς ιδέες περί κοινής ευπραγίας – ιδέες που μάλιστα έβρισκαν κάποια στηρίγματα στην 

πατερναλιστική παράδοση των αρχών· ιδέες που ο λαός υπεράσπιζε με τόσο πάθος και 

επικαλούνταν τόσο έντονα που οι αρχές αποτελούσαν, ως έναν βαθμό, αιχμαλώτους του λαού. 

Έτσι, αυτή η ηθική οικονομία επηρέαζε γενικά τη διακυβέρνηση και τη σκέψη του 18ου αιώνα 

και δεν εισέβαλε μοναχά σε στιγμές αναταραχής. Ως εκ τούτου, η λέξη «ταραχές» είναι πολύ 

περιορισμένη για να τα καλύψει όλα αυτά. 

 


