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Π ρ ο λ ο γ ι κ ο  Σ η μ ε ί ω μ α  

ΤΟΥ Υ Π Ε ΥΘ ΥΝ Ο Υ ΤΗΣ Σ Ε ΙΡ Α Σ

ΣΕ ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΠΟΥ ΕΠΙΖΗΤΕΙ να «αναμετρηθεί με τον 210 

αιώνα» δεν θα μπορούσε να απουσιάζει μία ανάλυση για 

ένα από τα πιο συνταρακτικά φαινόμενα στης εποχής μας, 

τη φτώχεια εν μέσω της αφθονίας, από έναν από τους πιο 

σημαντικούς σύγχρονους κοινωνιολόγους, τον Ζίγκμουντ 
Μπάουμαν.

Ο Μπόουμαν αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση διανοητή. 

Οπαδός του Marx, απέναντι στον οποίο, όμως, στέκεται 

κριτικά. Αφοσιωμένος μαθητής του Weber και φίλος της 

ερμηνευτικής στις κοινωνικές επιστήμες, αποτελεί μια 

πένα που δεν εφησυχάζει. Ο Μπάουμαν δεν είναι ένας 

κλασικός ακαδημαϊκός. Για αυτόν το σημαντικό είναι η 

κοινωνική ανάλυση η οποία στόχο έχει να μας κάνει «να 

αναστοχαστούμε τους όρους με τους οποίους σκεφτόμα
στε, φανταζόμαστε και προσπαθούμε να αναδιαμορφώ- 

σουμε τις ελπίδες, τις ζωές και τις κοινωνίες μας».*

Μολονότι το έργο του είναι τεράστιας έκτασης —μόνο 

τα βιβλία που έχει δημοσιεύσει πλησιάζουν τα είκοσι—, 

πολύ λίγες είναι οι αναφορές σε αυτόν στην κοινωνιολογι

κή βιβλιογραφία. Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι δεν 

ανήκει σε κάποια συγκεκριμένη σχολή, ίσως όμως οφείλε-



ται και στηνοξύτητατωνγραπτώντου. Γράφει αίφνης: «Οι 
ιδέες των κυρίαρχων τείνουν να γίνουν οι κυρίαρχες ιδέες. 

Αποδείχτηκαν επίσης ότι έγινανοι ιδέες που κυριαρχούσαν 

στους κοινωνιολόγους ή, ακριβέστερα, οι ιδέες που κυ

ριάρχησαν στην κοινωνιολογική σκέψη και πράξη».2

Ο Μπάουμαν φαίνεται να στέκεται στο μεταίχμιο της 

νεωτερικής κοινωνίας και ανασύροντας τη σημαία της ηθι

κής αναλύει το παρελθόν για να θέσει προτάσεις για το 

μέλλον. Φαίνεται ότι θέλει να αναβιώσει μια παλαιοχρι
στιανική ηθική σε μια μεταχριστιανική κοινωνία. Η φτώχεια 

δεν αποτελεί απλώς την αφορμή για να αναδιατρέξει ο 

Μπάουμαν μέσα από το πρίσμα της την ιστορία των τε
λευταίων δύο αιώνων. Η ανάλυση των αιτιώντης φτώχειας 

συνιστάτη βάση μέσα από την οποία ασκείται κριτική στις 

κυρίαρχες αρχές της κοινωνίας, του φαντασιακού της, για 

να χρησιμοποιήσουμε την έννοια του Κορνήλιου Καστο- 

ριάδη, από τον οποίο ο Μπάουμαν έχει επηρεαστεί ιδιαί

τερα. Η ύπαρξη της φτώχειας σε κοινωνίες αφθονίας απο

τελεί έναν κατεξοχήν ηθικό παραλογισμό, μια διαστρέ

βλωση της ηθικής φύσης του ανθρώπου. Καμία κοινωνία 

δεν μπορεί να είναι ηθικά συνεπής με τον εαυτό της, πόσο 

μάλλον να είναι ελεύθερη ή αυτόνομη, εάν δεν εξαλείψει 

τη φτώχεια.*

Ιστορικά, μπορούμε να διακρίνουμε τρεις φάσεις στην 
εξέλιξη των αντιλήψεων για τη φτώχεια και την αντιμετώ

πιση των φτωχών.

Στην προνεωτερική φάση οι φτωχοί αποτελούν μέρος 

του δημιουργημένου από τον Θεό κόσμου. Οι φτωχοί



είναι τα παιδιά του Θεού, ένας κρίκος στην ουράνια αλυ

σίδα των υπάρξεων. Οι πλούσιοι είχαν όχι μόνο το καθή

κον, αλλά και την υποχρέωση της αρωγής, αφού αυτή χα

ρακτήριζε τον ενάρετο βίο και άνοιγε το δρόμο για την 

εξασφάλιση μιας θέσης στον παράδεισο.

Στη δεύτερη φάση, τη νεωτερική-βιομηχανική, το βασι

κό μέσο για την πειθάρχηση των φτωχών είναι η ηθική της 

εργασίας. Οι φτωχοί ονοματίζονται «παιδιά της φύσης» 

και, όπως η φύση έπρεπε να γαλουχηθεί με κάθε μέσο, 

ώστε να υπηρετήσει τα συμφέροντα των ανθρώπων, έτσι 

και οι φτωχοί με την καθοδήγηση των «ώριμων πνευματι

κών ταγών τους» έπρεπε να εξασκηθούν στο να αποδε

χθούν με χαρά τη ρουτινιάρικη, επαναληπτική και καταθλι- 

πτική εργασία του εργοστασίου. Ο Μπάουμαν μας αφηγεί- 

ται πώς παραδόθηκε η ελευθερία του προνεωτερικού αν

θρώπου στη στυγνή, άτεγκτη και ανιαρή επαναληπτική ερ

γασία της νεωτερικής καπιταλιστικής κοινωνίας. Θεωρεί 

ότι η ηθική της εργασίας ήταν το όπλο των «φωτισμένων 

νοών» στη μάχη κατά της ελευθερίας, της αυτονομίας και 

της δημιουργικότητας του εργάτη-τεχνίτη.Όπως σημειώ

νει και ο Thomson, «όσο πιο πολλές δεξιότητες διέθετε 

ένας τεχνίτης τόσο πιο απείθαρχος ήταν... και τόσο πιο 

ακατάλληλος γινόταν για να καταστεί ένα στοιχείο του μη

χανικού συστήματος, στο οποίο τυχαίες αρρυθμίες θα 

είχαν ως συνέπεια τεράστιες ζημιές στο σύνολο».« Η παρα

δοσιακή γνώση του εργάτπ-τεχνίτη έπρεπε να απαλλοτριω- 

θεί για να επέλθει η «ιδιοποίηση της ζωντανής εργασίας 

από την αντικειμενοποιημένη εργασία», όπως έλεγε και ο



Marx, έτσι ώστε η «αντικειμενοποιημένη εργασία [δηλαδή 

σι μπχανές-τεχνολογία] να εμφανιστεί πραγματικά στην ερ

γασιακή διαδικασία ως η ηγεμονική δύναμη».5'Ετσι ο παρα

δοσιακός άνθρωπος έπρεπε να απολέσει την ελευθερία 

του, την αυτονομία του, τις δεξιότητές του, την περηφάνια 

του. Η παράδοση έπρεπε να παταχθεί, γιατί σήμαινε ότι οι 

άνθρωποι ήταν ικανοποιημένοι με αυτά που είχαν και απεί

χαν από το «περισσότερο», ότι προτιμούσαν να ψαρεύουν 

το πρωί και να φιλοσοφούν το βράδυ, αντί να εργάζονται 

πυρετωδώς για να αυξήσουντον κοινωνικό πλούτο. Η ιδεο

λογία της «ανάπτυξης για την ανάπτυξη» δεν συμβάδιζε με 

τις παραδοσιακές αξίες.

Η ηθική της εργασίας συνίσταται στο ότι στη ζωή δεν 

υπάρχουν δωρεάν γεύματα. Οι άνθρωποι προσφέρουν την 

εργασία τους σε αντάλλαγμα για τα αγαθά που χρειάζο

νται. Όμως, οι άνθρωποι δεν πρέπει ποτέ να είναι ευχαρι

στημένοι με αυτά που έχουν και θα πρέπει να αγωνίζονται 

για περισσότερα. Η εργασία συνιστό μια αξία από μόνη 

της. Όλοι οι άνθρωποι μπορούν να πουλήσουν την εργασία 

τους. Πάντως, αξία έχει η εργασία που αποφέρει μισθό. 

Γύρω από την εργασία αρθρώνεται η ταυτότητα του ατό

μου, διαμορφώνονται τα υποδείγματα ορθής συμπεριφο

ράς και αναπαράγεται συστημικά η κοινωνία.

Ωστόσο, η ηθική της εργασίας έθετε πολλά προβλήματα. 

Σύμφωνα με αυτή, φτωχός μπορούσε να είναι μόνο ο οκνη

ρός, δηλαδή αυτός που απέφευγε την εργασία και ο ανίκα

νος προς εργασία. Όμως, η πραγματικότητα ήταν διαφορε

τική. Σε περιόδους κρίσης, οι προσφερόμενες θέσεις εργα-



I ΠΡΟΛΟΓ Ι ΚΟ ΣΗΜΕΙ ΩΜΑ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΗΣ ΣΕ Ι ΡΑΣ

σίας δενεπαρκούσαν. Οι μισθοί των εργαζομένων στην αυγή 

της βιομηχανικής εποχής ήταν μισθοί πείνας. Οι τεράστιες 

κοινωνικές ανισότητες ήταν αδύνατο να δικαιολογηθούν από 

το γεγονός ότι κάποιος «εργαζόταν περισσότερο». Εδώ πα

ρουσιάζεται ένα πρόβλημα στο χειρισμό της ηθικής της ερ

γασίας από τον Μπάουμαν. Αφενός την αντιμετωπίζει ως ένα 

απλό «επιφαινόμενο», μια απλή αντανάκλαση της οικονομι

κής βάσης. ΓΥ αυτό και ισχυρίζεται ότι «τελικά» μόνο η ωμή 

βία ήταν αυτή που επέβαλλε την εργοστασιακή πειθαρχία 

στον παραδοσιοκρατικό τεχνίτη. Σε κάποια σημεία, ωστό

σο, της αναγνωρίζει αυτόνομη δράση, αφού δρα καταλυτικά 

τόσο στη συστημική αναπαραγωγή όσο και στη διαμόρφω

ση της ταυτότητας των ατόμων.

Αυτό που φαίνεται ότι παραγνωρίζει ο Μπάουμαν είναι η 

τεράστια εξισωτική επίδραση που είχε η ηθική της εργα

σίας. Η εργασία ως κοινή ιδιότητα των ανθρώπων, μας υπεν

θυμίζει ο Πιερ Ροζανβαλόν, διαδραμάτισε καθοριστικό 

ρόλο στην ανάδυση του κράτους πρόνοιας. Ο Beveridge, 

παραδείγματος χάρη, έγραφε ότι: «Κάθε άτομο χρήσιμο 

για την κοινωνία γίνεται ένα πολύτιμο κεφάλαιο»«. Η υπο- 

βάθμιση αυτού του ρόλου της ηθικής της εργασίας δυ

σκολεύει την ανάλυση του Μπάουμαν όσον αφορά τη γέν

νηση του κράτους πρόνοιας. Ωστόσο, ο ίδιος αναφέρει 
ότι αυτή η λειτουργία της ηθικής της εργασίας καθόρισε 

και τον «κοινωνικά ωφέλιμο» ρόλο των φτωχών στην ώριμη 

φάση της βιομηχανικής κοινωνίας: Οι φτωχοί γίνονται ο 

«εφεδρικός στρατός εργασίας», γίνονται αυτοί που το 

κράτος πρόνοιας αναλαμβάνει να διατηρεί καταρτισμέ*
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νους και υγιείς έτσι ώστε στον επόμενο κύκλο οικονομικής 

ανάκαμψης να είναι έτοιμοι προς εργασία.

Στην καταναλωτική κοινωνία7 οι άνθρωποι δεν προσ

διορίζονται πλέον από το τι παράγουν αλλά από το τι κα
ταναλώνουν. «Η ενόρμηση της κατοχής και της κατανάλω

σης κυριαρχεί στις ψυχές [των] ανθρώπων, καταλαμβάνο

ντας το χώρο που άλλοτε κατείχε π θρησκεία, η οικογέ

νεια, η κοινότητα».«

Ο καταναλωτής δεν διαμορφώνει μια σταθερή ταυτό

τητα. Αντιθέτως, πρέπει να είναι έτοιμος να αλλάζει ταυ

τότητες ανάλογα με το συρμό. Η «ευμετάβλητη, αέναα 

επινοητική και ανερμάτιστη αγορά καταναλωτικών αγα

θών» αναζητεί ανάλογους ανθρώπους: ανθρώπους που 

τρέχουν από τη μια εμπειρία στην άλλη, ματαιόδοξους, 

ναρκισσιστές, που διατηρούνται σε έναν συνεχή ερεθισμό 

αναζητώντας όλο και πιο έντονες εμπειρίες. Ο καταναλω

τής θα πρέπει να διεγείρεται εύκολα, να είναι ευεπηρέα

στος. Από αυτή την άποψη άνθρωποι με καλά δομημένες 

ταυτότητες, εγώ και σταθερές πεποιθήσεις είναι ανεπιθύ

μητοι.Όπως δεν ταιριάζουν και άνθρωποι οι οποίοι διαθέ

τουν σκέψη. Ο καταναλωτής πρέπει να διατηρείται σε μια 
κατάσταση συνεχούς ευωχίας, να βομβαρδίζεται συνέχεια 

με καινούργιες επιλογές και να θεωρεί ότι αυτός με την ευ
φυΐα του και μόνο «πέτυχε αυτή την καταπληκτική ευκαι

ρία». Τα πρέπει και οι ηθικές ευθύνες δενταιριάζουν στον 

καταναλωτή. Το μοναδικό εξαναγκαστικό πρέπει είναι 
αυτό της κατανάλωσης και του επιλέγειν. Η ελευθερία του 

σταματάει τη στιγμή που αμφισβητεί τους πειρασμούς



της καταναλωτικής κοινωνίας και αρνείται να επιλέξει. «Λι- 

γότεροι φόροι, μεγαλύτερη κατανάλωση» είναι το σύνθη

μα της καταναλωτικής κοινωνίας.

Την εικόνα αυτής της ευδαίμονος κοινωνίας έρχονται να 

διαταράξουν οι νεόπτωχοι. Οι φτωχοί, μην έχοντας τη δυ

νατότητα να καταναλώσουν, χάνουν πλέον τον οποιονδή- 

ποτε ρόλο τους στην κοινωνία. Καθίστανται μια ηθική πα

ρενόχληση, αφού με την παρουσία τους σπιλώνουν τον πα- 

ραδεισένιο κόσμο των shopping center και των ιλουστρα- 

σιόν περιοδικών. Είναι ενοχλητικοί γιατί τείνουν να υπενθυ

μίζουν με την ύπαρξή τους την ευθύνη των «πετυχημένων» 

απέναντι σ’ αυτούς που αποτυγχάνουν. Σύμφωνα με τον 

Μπάουμαν, η ηθική ευθύνη απέναντι στα ασθενέστερα 

μέλη της κοινωνίας αποτελεί «φυσικό ένστικτο» στον άν

θρωπο. Έτσι, όλη η νεοφιλελεύθερη προπαγάνδα που έχει 

εξαπολυθεί εναντίον των φτωχών και των ανέργων, προπα

γάνδα που έχει ενστερνιστεί και η σοσιαλδημοκρατία, δεν 

αποσκοπεί παρά να καταστήσει τους νεόπτωχους «από

βλητα της κοινωνίας». Σήμερα ο φτωχός δεν είναι ένας 

πλούσιος με λιγότερα λεφτά, αλλά ένας «άλλος άνθρωπος», 
είναι η προσωποποίηση όλων των «δημόσιων κακών», όπως 

τονίζει και ο Γιάννης Πανούσης.» Ο φτωχός εξοβελίζεται 

από το σύμπαντων ηθικών αξιών της κοινωνίας.

Ο ρόλος που κατείχαν οι φτωχοί ως εφεδρικός στρατός 

εργασίας παύει να υφίσταται, αφού η οικονομική μεγέθυν

ση δεν τους έχει πλέον ανάγκη. Αντιθέτως, όσο πιο πολ

λούς εργαζομένους απολύουν οι επιχειρήσεις τόσο πιο 
πολύ ανεβαίνει η αξία τους στο χρηματιστήριο. Η ηθική
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της εργασίας αναλαμβάνει σήμερα το ρόλο της καταδίκης 

των φτωχών και της παρουσίασής τους ως ανάξιων τρωκτι

κών του δημόσιου χρήματος, ως τεμπέληδων που ζουν 

από τα χρήματα των φορολογουμένων. Ο εξοβελισμός 

τους στη σφαίρα του εγκλήματος είναι ένα μόνο βήμα 

πριν από τη φυσική τους εξόντωση. Η προπαγάνδα κατά 

του κράτους πρόνοιας συμβαδίζει με την αύξηση των δα

πανών σε μέσα καταστολής και σε φυλακές.

Υπάρχει διέξοδος από αυτήν τη ζοφερή εικόνα της κοι

νωνίας μας; Ο Μπάουμαν προκρίνει την υιοθέτηση της ηθι

κής της ζωής ως μια διέξοδο από τον κόσμο των ιδιωτικο- 

ποιημένων ουτοπιών του σήμερα. Ποια είναι τα στοιχεία για 

μια καινούργια κοινωνία; Πρώτον, η υιοθέτηση του βασικού 

καθολικού εισοδήματος. Το δικαίωμα στο εισόδημα πρέπει 

να πάψει να συνδέεται με την υποχρέωση προς εργασία. 

Δεύτερον, οι άνθρωποι είναι εκφύσεως δημιουργικοί και ως 

εκ τούτου πρέπει να ξαναγεννηθεί το προνεωτερικό πνεύμα 

του δεξιοτέχνη. «Η χειραφέτηση της εργασίας από τους 

επικεντρωμένους στην αγορά υπολογισμούς απαιτεί [...] 

την αντικατάσταση της ηθικής της εργασίας από την ηθική 

της δεξιοτεχνίας». Τρίτον, η συλλογική εθελοντική απλότη

τα θα πρέπει να καταστεί η εναλλακτική λύση στη συλλογική 

εξαθλίωση. Και σε όσους τον αποκαλέσουν ουτοπιστή, ο 

Μπάουμαν απαντά παραθέτοντας και πάλι τονΚαστοριάδη: 

«Τι θέλετε λοιπόν; Ν’ αλλάξετε την ανθρωπότητα». «Όχι, 

κάτι πολύ πιο ταπεινό: Θέλω η ανθρωπότητα να αλλάξει, 

όπως το έχει ήδη κάνει δύο ή τρεις φορές».

Κωνσταντίνος Δ. Γεώρμας, Αθήνα, Μάιος 2004
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Ε ισ α γ ω γ ή

01 ΦΤΩΧΟΙ 0Α ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ: αυτό μας διδά

σκει η λαϊκή σοφία. Ωστόσο, αυτό για το οποίο η λαϊκή 

σοφία δεν είναι αρκετά σίγουρη και ξεκάθαρη είναι, πρώ

τον, το δύσκολο ερώτημα σχετικά με το πώς κατασκευάζο

νται οι φτωχοί και πώς κάποιοι καταλήγουν να θεωρούνται 

φτωχοί, και, δεύτερον, το βαθμό στον οποίο η μέθοδος κα

τασκευής και θεώρησης των φτωχών εξαρτάται από τον 

τρόπο που όλοι μας —οι συνηθισμένοι άνθρωποι, οι ούτε 

φτωχοί αλλά ούτε και πλούσιοι— διάγουμε τις ζωές μας κα

θημερινά και επαινούμε ή αποδοκιμάζουμε τον τρόπο με 

τον οποίο εμείς και οι άλλοι τις βιώνουμε.
Αυτή η παράλειψη είναι αξιοθρήνητη' όχι μόνο επειδή οι 

φτωχοί έχουν ανάγκη και αξίζουν το σύνολο της προσοχής 

που μπορούμε να τους προσφέρουμε, αλλά και επειδή στην 

εικόνα του φτωχού τείνουμε να επενδύουμε τους μύχιους 

φόβους και τις ανησυχίες μας. Έτσι, εξετάζοντας προσεκτι

κότερα τον τρόπο με τον οποίο το κάνουμε αυτό, θα ανα- 

καλύψουμε πολλά σημαντικά πράγματα γύρω από τη δική 

μας κατάσταση. Συνεπώς, αυτό το βιβλίο κάνει μια προ

σπάθεια να απαντήσει σε όλα αυτά τα ερωτήματα γύρω από 

το «πώς» και έτσι να μιλήσει για το συχνά παραγνωρισμένο,
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παρασιωπημένο ή σκόπιμα συγκαλυμμένο κομμάτι της 

ιστορίας της σύγχρονης φτώχειας. Παράλληλα με την προ
σπάθεια ανεύρεσης αυτών των απαντήσεων, πιθανότατα θα 

προσφέρει κάπως και στην αυτογνωσία μας.

Οι φτωχοί θα βρίσκονται πάντα μαζί μας, αλλά το τι ση

μαίνει να είσαι φτωχός εξαρτάται από το «εμείς» με το οποίο 

αυτοί βρίσκονται «μαζί». Το να είναι κάποιος φτωχός σε μια 

κοινωνία η οποία έχει ανάγκη να εμπλέκονται όλα τα ώριμα 

μέλη της στην παραγωγική διαδικασία δεν είναι το ίδιο με το 

να είναι φτωχός σε μια κοινωνία η οποία —χάρη στην τρομα

κτική ισχύ που έχουν συσσωρεύσει αιώνες εργασίας— μπορεί 

κάλλιστα να παράγει οτιδήποτε αναγκαίο χωρίς τη συμμετοχή 

ενός μεγάλου και αυξανόμενου αριθμού μελών της. 'Αλλο το 

να είναι κάποιος φτωχός σε μια κοινωνία παραγωγών και κα

θολικής απασχόλησης' και είναι κάτι τελείως διαφορετικό η 

φτώχεια σε μια κοινωνία καταναλωτών, στην οποία ο σχεδια- 

σμός του βίου διαμορφώνεται κυρίως με βάση την κατανα

λωτική επιλογή παρά με βάση την εργασία, τις επαγγελματι

κές δεξιότητες ή τις θέσεις απασχόλησης. Εάν η έκφραση 

«είσαι φτωχός» αποκτούσε κάποτε το νόημά της από την κα

τάσταση της ανεργίας, σήμερα αντλεί το νόημά της κυρίως 

από την κατάσταση της δεινής θέσης του ατελούς καταναλω

τή. Σίγουρα, αυτή η διαφορά έχει τεράστιες επιπτώσεις στον 

τρόπο με τον οποίο βιώνεται η φτώχεια και στις ευκαιρίες και 

τις προοπτικές λύτρωσης από τη μιζέρια της.

Αυτό το βιβλίο προσπαθεί να ανιχνεύσει τις αλλαγές που 

έλαβαν χώρα στη διάρκεια της σύγχρονης ιστορίας και να 

καταγράψει τις συνέπειές τους. Στην πορεία, προσπαθεί να
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εξετάσει την έκταση στην οποία τα γνώριμα και δοκιμασμέ

να μέσα για την καταπολέμηση της διευρυνόμενης φτώχειας 

και για το μετριασμό των δεινών της είναι κατάλληλα (ή ακα

τάλληλα, ανάλογα με την περίπτωση) για να αντιληφθούμε 

και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της φτώχειας στην 
παρούσα μορφή του.

Το πρώτο κεφάλαιο μας υπενθυμίζει τις απαρχές της 

ηθικής της εργασίας, για την οποία, από την αρχή των νεό

τερων χρόνων, υπήρχε η ελπίδα ότι θα προσέλκυε τους 

φτωχούς στην τακτική εργοστασιακή εργασία, θα εξάλειφε 

τη φτώχεια και θα διασφάλιζε την κοινωνική ειρήνη — όλα 

με τη μία. Στην πράξη, υπηρέτησε το στόχο της εκπαίδευ

σης και της πειθάρχησης των ανθρώπων, εμφυσώντας σε 

αυτούς την υπακοή που ήταν αναγκαία για τη λειτουργία 

του νέου βιομηχανικού καθεστώτος.

Το δεύτερο κεφάλαιο αφηγείται την ιστορία του στα

διακού και παρ’ όλα αυτά αμείλικτου περάσματος από τα 

πρώιμα στα ύστερα στάδια της σύγχρονης κοινωνίας: από 

την «κοινωνία των παραγωγών» στην «καταναλωτική κοινω

νία» και, συνακόλουθα, από μια κοινωνία που καθοδηγού

νταν από την ηθική της εργασίας σε μια κοινωνία που κυ

ριαρχείται από την αισθητική της κατανάλωσης. Στην κατα

ναλωτική κοινωνία η μαζική παραγωγή δεν απαιτεί πλέον μα

ζική εργασία και έτσι οι φτωχοί, που κάποτε συνιστούσαν 

τον «εφεδρικό στρατό εργασίας», αναπλάστηκαν ως «ατε

λείς καταναλωτές». Αυτό δεν τους επιτρέπει να αναλάβουν 

κάποια χρήσιμη κοινωνική λειτουργία —πραγματική ή ενδε

χόμενη— με μακροπρόθεσμες και σοβαρές συνέπειες για
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την κοινωνική τους θέση και τις δυνατότητες που τους προ- 

σφέρονται για τη βελτίωσή της.

Το τρίτο κεφάλαιο εξιστορεί την άνοδο και την πτώση 

του κράτους πρόνοιας. Καταδεικνύει τη στενή σύνδεση με

ταξύ των μετασχηματισμών που περιγράφηκαν στο προη

γούμενο κεφάλαιο, την αιφνίδια αναδυόμενη ομοφωνία 

υπέρ της αρχής της συλλογικής ευθύνης για την ατομική κα- 

κοτυχία και την εξίσου ξαφνική εμφάνιση της σημερινής 

ομοφωνίας ενάντια σε αυτή την αρχή.

Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στις συνέπειες όλων 

αυτών: τη νέα μέθοδο με την οποία παράγονται κοινωνικά 

και ορίζονται πολιτισμικά οι φτωχοί. Εξετάζεται εξονυχιστι

κά η έννοια της «τάξης των παριών», που έγινε τελευταία 

του συρμού. Το συμπέρασμα από αυτή την εξέταση είναι 

ότι η έννοια αυτή δρα κυρίως σαν ένα εργαλείο του «υπο- 

βοηθούμενου από την εξουσία» συγκερασμού πολύ διαφο

ρετικών μορφών και αιτίων αποστέρησης. Διαμορφώνεται 

στην κοινωνική αναπαράσταση μιας υποδεέστερης κατηγο

ρίας ανθρώπων που βασανίζονται από δεινά κοινά σε όλους 

τους και οι οποίοι, έτσι, αντιπροσωπεύουν ένα «κοινωνικό 
πρόβλημα».

Τέλος, εξετάζονται τα υποτιθέμενα χαρακτηριστικά των 
φτωχών και της φτώχειας, καθώς και η δυνατότητα απόδο

σης καινούργιου νοήματος στην ηθική της εργασίας, περισ

σότερο σχετικού με τις παρούσες συνθήκες των ανεπτυγμέ

νων κοινωνιών. Είναι δυνατό να καταπολεμηθεί και να κατα- 

νικηθεί η φτώχεια με τη βοήθεια ορθόδοξων μέσων, τα 

οποία ήταν ειδικά προσαρμοσμένα σε μια κοινωνία που δεν



u

υπάρχει πια; Ή  θα πρέπει να αναζητήσουμε νέες λύσεις, 
όπως η αποσύνδεση του δικαιώματος στο βιοπορισμό από 

την πώληση της εργατικής δύναμης και η διεύρυνση της κοι

νωνικά αποδεκτής έννοιας της εργασίας, πέρα απ’ αυτήν 

που κυριαρχεί στην αγορά εργασίας; Και πόσο επείγουσα 

είναι η διερεύνηση τέτοιων ερωτημάτων και η προσπάθεια 

ανεύρεσης πρακτικών απαντήσεων σε αυτά;

I Ε Ι ΣΑΓΩΓΗ





Π ρ ώ τ ο  Μ έ ρ ο ς





1 I To Ν ό η μ α  τ η ς  Ε ρ γ α ς ι α ς :  

Η Π α ρ α γ ω γ ή  τ η ς  Η θ ι κ ή ς  

ΤΗΣ Ε Ρ ΓΑ Σ ΙΑ Σ

ΣΕ ΤΙ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙΗ ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ; Συνίσταται, με δυο 

λόγια, σε μία εντολή με δύο ρητές προϋποθέσεις και δύο 

άρρητες υποθέσεις.

Η πρώτη ρητή προϋπόθεση συνίσταται στο ότι, για να 

λάβεις κάτι το οποίο έχεις ανάγκη ώστε να παραμείνεις ζω

ντανός και ευτυχισμένος, θα πρέπει να κάνεις κάτι που θεω

ρείται από τους άλλους πολύτιμο και άξιο προς πληρωμή· 

δεν υπάρχουν «δωρεάν γεύματα». Πάντα υπάρχει ανταπό

δοση, μία σου και μία μου. Πρέπει πρώτα να δώσεις, για να 

σου δώσουν αργότερα.

Η δεύτερη ρητή προϋπόθεση είναι ότι δεν είναι ορθό 

—είναι ηθικά επιβλαβές αλλά και ανόητο— να είσαι ευχα

ριστημένος με αυτά που ήδη έχεις και, άρα, να είσαι ευ

χαριστημένος με λιγότερα και όχι με περισσότερα. Είναι 

ευτελές και παράλογο να πάψεις να ζορίζεις τον εαυτό 

σου και να καταβάλλεις εξαντλητική προσπάθεια από τη 

στιγμή που αυτό που κατέχεις σε ικανοποιεί. Είναι αναξιο

πρεπές να αναπαύεσαι, εκτός εάν το κάνεις με σκοπό να 

συγκεντρώσεις δυνάμεις για να εργαστείς εντονότερα. 

Με άλλα λόγια, το να εργάζεσαι συνιστά αξία αφ’ εαυτού, 

μια ευγενική και εξευγενίζουσα δραστηριότητα.

Ακολουθεί έπειτα η εντολή: θα πρέπει να συνεχίσεις να
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εργάζεσαι, ακόμα και εάν δεν αντιλαμβάνεσαι τι πρόκειται 

να σου προσφέρει αυτό, αφού ήδη έχεις ό,τι χρειάζεσαι και 
δεν πιστεύεις ότι χρειάζεσαι κάτι άλλο. Η εργασία είναι 

καλή, η αεργία είναι κακή.

Η άρρητη υπόθεση, χωρίς την οποία ούτε οι προϋποθέ

σεις ούτε η εντολή θα φαίνονταν τόσο προφανείς, είναι ότι 

οι περισσότεροι άνθρωποι μπορούν να πουλήσουν την ερ

γασιακή τους ικανότητα. Επιπλέον, με τηνπώλησή της μπο

ρούν να κερδίσουν τα προςτο ζην και να λάβουν για αντάλ

λαγμα αυτό που τους αξίζει. Οτιδήποτε κατέχουν αποτελεί 

ανταμοιβή της εργασίας τους κατά το παρελθόν και της θέ

λησής τους να συνεχίσουννα εργάζονται. Η εργασία αποτε

λεί τη φυσική κατάσταση για όλους τους ανθρώπους. Το να 
μην εργάζεσαι συνιστά αφύσικη κατάσταση. Οι περισσότε

ροι άνθρωποι εκπληρώνουν το καθήκον τους, και θα ήταν 

άδικο να τους ζητηθεί να μοιραστούν το μερίδιό τους από 

τα ωφελήματα ή τα κέρδη τους με άλλους οι οποίοι, ενώ και 

αυτοί μπορούν να εκπληρώσουντα καθήκοντά τους, για τον 
ένα ή τον άλλο λόγο το αμελούν.

Η άλλη άρρητη υπόθεση είναι ότι μόνο τέτοιου είδους 

εργασία έχει αξία που αναγνωρίζεται από τους άλλους: η ερ

γασία που επιτάσσει μισθοδοσία, που μπορεί να πουληθεί 

και είναι πιθανό να αγοραστεί. Αυτό το είδος εργασίας 

φέρει την ηθική αξία που εγκωμιάζεται από την ηθική της 

εργασίας. Αυτή είναι, με λίγα και απλά λόγια, μια σύντομη 

περιγραφή της μορφής που έλαβε η ηθική της εργασίας 

ιστορικά στις κοινωνίες μας και καταχωρίστηκε υπό την ονο

μασία της «νεωτερικότητας».
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Οποτεδήποτε μιλούν οι άνθρωποι περί ηθικής, σίγουρα 

κάποιος κάπου είναι δυσαρεστημένος με τον τρόπο που κά

ποιοι άλλοι άνθρωποι συμπεριφέρονται και θα προτιμούσε 
να τους υποχρέωνε να συμπεριφέρονται διαφορετικά. Αυτό 

ισχύει ακόμα περισσότερο στην περίπτωση των συμβουλών 

που εκπορεύονται από την ηθική της εργασίας.

Από τη στιγμή που η ηθική της εργασίας εισέβαλε στην 

ευρωπαϊκή συνείδηση στις πρώτες φάσεις της εκβιομηχάνι

σης, και στις πολλές ιερές ενσαρκώσεις της διαμέσου της 

πολυσχιδούς διαδρομής της νεωτερικότητας και του «εκ- 

μοντερνισμού», υπηρέτησε στον ίδιο βαθμό πολιτικούς, φι

λοσόφους και ιεροκήρυκες. Για όλους αυτούς αποτέλεσε 

εγερτήριο σάλπισμα ή μια δικαιολογία, στην προσπάθειά 

τους να ξεριζώσουν, με κάθε διαθέσιμο μέσο, τη λαϊκή συ

νήθεια που θεωρούσαν το κύριο εμπόδιο για τον θαυμαστό 

καινούργιο κόσμο που σκόπευαν να οικοδομήσουν: τη φε- 

ρόμενη ως ευρέως διαδεδομένη τάση της αποφυγής —εφό- 

σον υπήρχε η ευχέρεια— της υποτιθέμενης ευλογίας της ερ

γοστασιακής απασχόλησης, καθώς και την αντίσταση στην 

πειθήνια υποταγή στο ρυθμό της ζωής που επιβάλλει ο επι

στάτης, το ρολόι και η μηχανή.
Αυτή η νοσηρή και επικίνδυνη συνήθεια —την οποία η 

ηθική της εργασίας, τη στιγμή που εισερχόταν στη δημόσια 

συζήτηση, θεωρούνταν ότι έπρεπε να την καταπολεμήσει, 

να την καταστρέψει και να την εξαλείψει— ήταν ριζωμένη 

στην παραδοσιακή ανθρώπινη έφεση που τείνει να θεωρεί 

δεδομένες τις ανάγκες των ανθρώπων και δεν επιθυμεί κάτι 

πέρα από την ικανοποίησή τους. Από τη στιγμή που οι συνή
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θεις ανάγκες τους είχαν καλυφθεί, οι «παραδοσιοκρατικοί» 

εργάτες δεν έβλεπαν κανένα λόγο να συνεχίσουν να εργάζο
νται ή να κερδίσουν περισσότερα χρήματα. Σε τελική ανάλυ

ση, για ποιο λόγο να το κάνουν; Υπήρχαν τόσα άλλα ενδιαφέ

ροντα και αξιοπρεπή πράγματα για να κάνει κάποιος, πράγ

ματα που δεν αγοράζονταν και που κάλλιστα θα μπορούσες 

να τα παραβλέψεις, να τα παραμελήσεις ή να τα χάσεις, εάν 

κυνηγούσες το χρήμα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Το επίπε

δο που προσδιόριζε την αξιοπρεπή ζωή είχε τεθεί χαμηλά, 

ήταν σταθερό και απαγορευόταν να το ξεπεράσεις και δεν 

υπήρχε καμιά επιτακτική ανάγκη να σκαρφαλώσεις ψηλότε

ρα από τη στιγμή που το έφτανες. Όπως και να ’χει, αυτός 
ήταν ο πίνακας που ζωγράφιζαν εκείνη την εποχή οι επιχει

ρηματίες, μαζί με τους οικονομολόγους που με ενθουσιώδη 

ζήλο έδιναν νόημα στα προβλήματα των προηγουμένων, 

καθώς και σι κήρυκες της ηθικής που επιθυμούσαν θερμά τη 

βελτίωση της κατάστασης.

Η ιστορική μνήμη κρατείται επτασφράγιστη και η ιστο

ρία γράφεται από τους νικητές. Δεν προξενεί έκπληξη λοι

πόν το ότι αυτός ο πολυσύνθετος πίνακας εισήχθη στον κλα

σικό κανόνα της αφήγησης της ιστορίας και έγινε η επίσημη 

εκδοχή του ανδρείου αγώνα που διεξήχθη νικηφόρα από 

τους πρωτοπόρους πιονιέρους του νεωτερικού ορθολογι
σμού εναντίον της ανορθολογικής, γεμάτης άγνοια, πλήρως 
παράλογης και απολύτως ασυγχώρητης λαϊκής αντίστασης 

στην πρόοδο. Σύμφωνα με αυτή την επίσημη καταγραφή, 

το διακύβευμα του πολέμου ήταν να κάνουν τους τυφλούς 
να δουν το φως, να εξαναγκάσουν τους ανόητους και τους
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καθυστερημένους να χρησιμοποιήσουν τη νοημοσύνη και 

να μάθουν τους ανθρώπους πώς να επιθυμούν καλύτερη 
ζωή, να επιθυμούν πράγματα καινούργια και βελτιωμένα και 

μέσω της επιθυμίας τους γΓ αυτά να αυτοβελτιωθούν, να γί

νουν καλύτεροι άνθρωποι.Ή, εάν υπήρχε η ανάγκη, να υπο

χρεώσουν τους αδιάλλακτους να συμπεριφέρονται σαν να 

είχαν τέτοιες επιθυμίες.

Αυτό που συνέβη ήταν ότι η πραγματική πορεία των γε

γονότων ήταν ακριβώς η αντίθετη από ό,τι οι πρώτοι επι

χειρηματίες υπονοούσαν στις διαμαρτυρίες τους εναντίον 

των ανεπρόκοπων και βραδυκίνητων εργοστασιακών χε

ριών και από αυτό που οικονομολόγοι και κοινωνιολόγοι 

αργότερα εξέλαβαν ως τεκμηριωμένη ιστορική αλήθεια. 

Στην πραγματικότητα, ο ερχομός του εργοστασιακού συ

στήματος ήταν αυτό που σηματοδότησε την καταστροφή 

της ερωτικής σχέσης μεταξύ του τεχνίτη και της εργασίας 

του, την οποία προέβαλε ως αρχή της η «ηθική της εργα

σίας». Η ηθική σταυροφορία που καταγράφηκε ως η μάχη 

για την εισαγωγή της ηθικής της εργασίας (ή ως η επαγγελ

ματική εκπαίδευση στην εφαρμογή της «αρχής της απόδο

σης») ήταν στην πραγματικότητα μια προσπάθεια αναβίω

σης βασικά προβιομηχανικών στάσεων ζωής κάτω από τις 

νέες συνθήκες οι οποίες τις καθιστούσαν πλέον χωρίς 

νόημα. Η ηθική σταυροφορία στόχευε στην αναδημιουρ

γία, μέσα στο εργοστάσιο και με την ελεγχόμενη από τον 

ιδιοκτήτη πειθαρχία, της ένθερμης προσήλωσης στην τε

χνική αρτιότητα και την υψηλού επιπέδου εκτέλεση του 

εντεταλμένου έργου. Αυτές κάποτε θεωρούνταν κάτι φυ



σικό για τον τεχνίτη, την εποχή που ο ίδιος διατηρούσε τον 

έλεγχο της εργασίας του.

ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Ο John Stuart Mill παραπονιόταν ότι «μάταια αναζητούμε 
εν μέσω των εργατικών τάξεων αυτή την ακριβοδίκαιη πε

ρηφάνια η οποία θα προκρίνει την παροχή καλής εργασίας 

για καλό μισθό- ως επί το πλείστον, η αποκλειστική προ

σπάθεια είναι να λάβει κανείς όσο το δυνατόν περισσότερα 

και να ανταποδώσει όσο το δυνατό λιγότερα με τη μορφή 

της υπηρεσίας»1. Στην πραγματικότητα ο Mill θρηνούσε 

για τον υπέρ το δέον ραγδαίο προσηλυτισμό των τεχνιτών 

που μετασχηματίστηκαν σε εργάτες στον απαθή και με 

αποτίμηση του κόστους-οφέλους ορθολογισμό της αγο

ράς. Θρηνούσε και για την υπέρμετρη σπουδή με την 

οποία καταβάλλονταν προσπάθειες για την αποβολή και 

των τελευταίων υπολειμμάτων των προνεωτερικών ενστί

κτων του τεχνίτη. Παραδόξως, οι εκκλήσεις στην ηθική της 

εργασίας φαίνονταν σε αυτό το πλαίσιο να συγκαλύπτουν 

την αλλοτινή παρόρμηση να εξαιρεθούν  οι εργαζόμενοι 

στο εργοστάσιο από τον κανόνα της ορθολογικότητας της 

αγοράς, η οποία φαίνεται ότι είχε δηλητηριώδη αποτελέ
σματα στην αφοσίωσή τους στο καθήκον. Με την επίφαση 

της ηθικής της εργασίας, προωθούνταν η ηθική της πειθαρ

χίας: μην νοιάζεσαι για περηφάνια και τιμή, για σημασίες 

και σκοπούς — να εργάζεσαι σθεναρά, καθημερινά, όλες τις 

ώρες, ακόμα και αν δεν θεωρείς ότι υπάρχει κάποιος λόγος
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για να πιέσεις τον εαυτό σου και αδυνατείς να προεικάσεις 

το νόημα αυτής της προσπάθειας.

Το πραγματικό πρόβλημα που αντιμετώπισαν οι πιονιέ- 

ροι του εκσυγχρονισμού ήταν η ανάγκη να εξαναγκάσουν 

ανθρώπους, οι οποίοι ήταν συνηθισμένοι να νοηματοδο- 

τούντην εργασία τους με το να θέτουν στόχους και να ελέγ

χουν την πορεία της, να αναλώνουν τις δεξιότητες και την 

ικανότητά τους για εργασία στην υλοποίηση καθηκόντων τα 
οποία τώρα καθορίζονταν και ελέγχονταν από άλλους και 

συνεπώς δεν είχαν νόημα για τους εκτελεστές τους. Ο τρό

πος επίλυσης αυτού του προβλήματος ήταν η τυφλή εξά

σκηση που στόχευε στο να συνηθίσει τους εργάτες στην 

άκριτη υπακοή, αποστερώντας τους από την περηφάνια 

που αντλεί κάποιος από την επιδέξια εκτέλεση μιας εργα

σίας και υποχρεώνοντάς τους στην εκτέλεση ενός καθήκο

ντος του οποίου το νόημα τους διέφευγε.Όπως σχολίασε ο 

Werner Sombart, το νέο εργοστασιακό σύστημα χρειαζό

ταν ανθρώπινα μέρη και όχι ολόκληρα ανθρώπινα όντα: ά

ψυχους μικρούς τροχούς μέσα σε έναν πολύπλοκο μηχανι

σμό. Η μάχη διεξαγόταν εναντίον των άλλων, άχρηστων 

πλέον, «ανθρώπινων μερών» — τα ανθρώπινα ενδιαφέροντα 

και οι ανθρώπινες φιλοδοξίες που ήταν άσχετα με την παρα

γωγική προσπάθεια και παρέμβαιναν άσκοπα στα μέρη που 

παρατάσσονταν στην παραγωγή. Βασικά, η ηθική της εργα

σίας είχε να κάνει με την παράδοση της ελευθερίας.

Για τους ανθρώπους που υφίσταντο αυτήν τη σταυρο
φορία το αληθινό νόημα αυτών που ήταν μασκαρεμένα από 

τα ηθικά κηρύγματα ως «ηθική της εργασίας» αποτυπώθηκε



με εύγλωττο τρόπο σε μία δήλωση του ι8ο6 από έναν ανώ

νυμο έμπορο καλτσών:

Οι άνδρες που συναντώ εκφράζουν την έντονη απέχθειά 

τους σε οποιεσδήποτε κανονικές ώρες ή κανονικές συ

νήθειες [...]. Οι ίδιοι οι άνδρες ήταν ιδιαίτερα δυσαρε- 
στημένοι, διότι δεν μπορούσαν να φύγουν και να έρθουν 

όποτε ήθελαν, να έχουν όσες μέρες διακοπών ήθελαν και 

να συνεχίσουν να ζουν όπως είχαν συνηθίσει- και μετά τη 
δουλειά, έπρεπε να υποστούν και τις κακόβουλες παρα

τηρήσεις των άλλων εργαζομένων, σε τέτοιο βαθμό που 

έφτασαν να απεχθάνονται τελείως όλο το σύστημα, και 

υποχρεώθηκα να το καταργήσω.2

Στην πραγματικότητα, η σταυροφορία της ηθικής της εργα

σίας ήταν αγώνας για τον έλεγχο και την υποταγή. Ήταν αγώ

νας εξουσίας σε όλα εκτός από το όνομα, ένας αγώνας για 

να εξαναγκαστούν οι εργαζόμενοι να αποδεχτούν, στο 

όνομα της ηθικής ευγένειας του εργασιακού βίου, ένα βίο 
που δεν ήταν ούτε ευγενής ούτε ανταποκρινόταν στους δι

κούς τους κανόνες ηθικής αξιοπρέπειας.

Αυτή η σταυροφορία στόχευε επίσης στην αποσύνδεση 

των έργων των ανθρώπων απ’ ό,τι θεωρούσαν έργο άξιο για 

να πραγματοποιηθεί και, συνεπώς, η πραγματοποίησή του 

θεωρούνταν κάτι λογικό. Ο στόχος ήταν η αποσύνδεση της 

εργασίας από κάθε χειροπιαστό και κατανοητό σκοπό που 

πιθανόν να είχε υπηρετήσει. Εάν εφαρμοζόταν πλήρως και 
ενσωματωνόταν στη λογική του βίου, η ηθική της εργασίας
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θα είχε αντικαταστήσει με έναν μηχανικό τρόπο δράσης όλες 

τις άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως ο στοχασμός, η 
αποτίμηση, η επιλογή στόχων και η στοχοθέτηση. Οι δρά

σεις, επιπλέον, υπαγορεύονταν από ρυθμούς που οι άνθρω

ποι δεν διαμόρφωναν μόνοι τους. Είναι φυσικό, λοιπόν, οι 

κριτικοί της επερχόμενης νεωτερικότητας, στο όνομα της 

διατήρησης αυτού που θεωρούσαν ως αληθινές ανθρώπινες 

αξίες, να μιλούν υπέρ του «δικαιώματος στην τεμπελιά».

Εάν εφαρμοζόταν, η ηθική της εργασίας θα είχε διαχωρί

σει και την παραγωγική προσπάθεια από τις ανθρώπινες ανά

γκες. Για πρώτη φορά στην ιστορία, θα είχε δοθεί προτεραιό

τητα σε «ό,τι είναι δυνατό να γίνει» παρά σε «ό,τι είναι ανα

γκαίο να γίνει». Η ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών θα 

ήταν άσχετη από τη λογική και, ακόμα πιο σημαντικό, από τα 

όρια της παραγωγικής προσπάθειας. Η πλήρης εφαρμογή 

της ηθικής της εργασίας θα καθιστούσε δυνατό το σύγχρονο 

παράδοξο της «ανάπτυξης για την ανάπτυξη».

[...] ένα αποτέλεσμα της εισαγωγής των μηχανών και της 

οργάνωσης μεγάλης κλίμακας ήταν η υποταγή των εργα

τών σε μια μηχανική και διοικητική ρουτίνα που οδηγού

σε στην απονέκρωσή τους. Μερικές από τις πρότερες 

παραγωγικές διαδικασίες πρόσφεραν στους εργαζομέ

νους πραγματικές ευκαιρίες για την έκφραση της προσω
πικότητάς τους στην εργασία τους, και κάποιες επέτρε

παν επιπλέον την ενσωμάτωση καλλιτεχνικών συλλήψεων, 

προσφέροντας έτσι ευχαρίστηση στους τεχνίτες [...].

Ο ανώνυμος συγγραφέας του An Authentic Account o f



the Riots o f  Birmingham (1799) εξηγεί τη συμμετοχή των 

εργατών στις αναταραχές του Μπέρμιγχαμ λέγοντας ότι 

η φύση της απασχόλησής τους ήταν τέτοια «που διδά
σκονται να δρουν, όχι να σκέφτονται».3

Όπως επισημαίνουν και οι J. L. και Barbara Hammonds στη 

δηκτική τους σύνοψη:

Οι ανώτερες τάξεις δεν επέτρεψαν άλλες αξίες στους 

εργαζομένους πλην αυτών που ο ιδιοκτήτης σκλάβων 

εκτιμά στους σκλάβους του. Ο εργαζόμενος έπρεπε να 

είναι φιλόπονος και προσεκτικός, να μην έχει δική του 

σκέψη, να οφείλει πίστη και να είναι αφοσιωμένος μόνο 

στον αφέντη του, να αποδέχεται ότι η κατάλληλη θέση 

γΓ αυτόν στην οικονομία του κράτους είναι όμοια με τη 
θέση του σκλάβου στην οικονομία των φυτειών ζαχαρο

κάλαμου. Πάρτε πολλές από τις αξίες που θαυμάζουμε 

σε έναν άνδρα και γίνονται ελαττώματα σε ένα σκλάβο.4 

Πράγματι, η χορεία των προτροπών για την άκριτη και ατάρα

χη υποταγή στον απρόσωπο, απάνθρωπο και μηχανικό ρυθμό 

της εργοστασιακής εργασίας χαρακτηριζόταν από ένα πε

ρίεργο μείγμα αφενός της ουσιαστικά προβιομηχανικής και 

αντινεωτερικής νοοτροπίας της οικονομίας των σκλάβων και 

αφετέρου του καινούργιου τολμηρού οράματος του θαυμά

σιου και θαυμαστά πλουσιοπάροχου κόσμου. Αυτός ο κό
σμος, από τη στιγμή που τα δεσμά των παραδοσιακών μορ

φών ζωής έσπαγαν, ήταν προορισμένος να αναδυθεί ως απο

τέλεσμα της ανθρώπινης επινοητικότητας και, πάνω απ’ όλα, 

της ανθρώπινης κυριαρχίας επί της φύσης.
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Όπως παρατήρησε ο W olf Lepenies, η γλώσσα με την 

οποία μιλούσαν από τα τέλη του 17ου αιώνα για τπ «φύση» 
-δηλαδή, όλα τα πράγματα που είχαν ήδη διαμορφωθεί 

μέσω της θεϊκής δημιουργίας, πράγματα «δεδομένα», 

ανεπεξέργαστα και ανέγγιχτα από τον ανθρώπινο λόγο και 

τις ανθρώπινες δεξιότητες— έβριθε από στρατιωτικές έν

νοιες και μεταφορές.5 Ο Francis Bacon δεν άφηνε τίποτε 

στη φαντασία: Η φύση όφειλε να κατακτηθεί και να στρω

θεί σε σκληρή δουλειά, για να υπηρετήσει τα συμφέροντα 

και την άνεση των ανθρώπων πολύ καλύτερα απ’ ό,τι μπο

ρούσε να κάνει από μόνη της. Ο Descartes σύγκρινε την 

πρόοδο του λόγου με μια σειρά από νικηφόρες μάχες που 

διεξάγονται εναντίον της φύσης, ενώ ο Diderot καλούσε 

τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους θεωρητικούς να 

ενωθούν στο όνομα της κατάκτησης και της υποταγής της 

φύσης. Ο Karl Marx όρισε την ιστορική πρόοδο ως την 

ασυγκράτητη πορεία προς την ανθρώπινη κυριαρχία επί 

της φύσης. Όποιες και εάν ήταν οι διαφωνίες του σε άλλα 

ζητήματα, στο θέμα αυτό υπήρχε συμφωνία με τον Claude 

Saint-Simon ή τον Auguste Comte.

Από τη στιγμή που είχε εκφραστεί ο ύστατος στόχος, η 

μοναδική σημασία που αποδόθηκε στα πρακτικά εγχειρή

ματα ήταν η συντόμευση της απόστασης που χώριζε ακόμη 

τους ανθρώπους εκείνης της εποχής από τον τελικό θρίαμ
βο επί της φύσης. Το κύρος άλλων αρχών μπορούσε να αμ

φισβητηθεί επιτυχώς και, σταδιακό, αν και ανυποχώρητα, 

να εκμηδενιστεί. Μεταξύ των αρχών που χρησιμοποιού

νταν για την αποτίμηση μιας κατάστασης και που σταδιακά
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αποπέμφθηκαν, ξεχωρίζουν ιδιαίτερα οι αρχές του οίκτου, 

της συμπόνιας και της φροντίδας. Ο οίκτος για τα θύματα 

εξασθένιζε την αποφασιστικότητα, υποχρέωνε τους συ- 

μπόσχοντες να επιβραδύνουν το ρυθμό της αλλαγής, και 

οτιδήποτε καθήλωνε ή επιβράδυνε την πρόοδο δεν ήταν 

δυνατό να είναι ηθικό. Από την άλλη μεριά, οτιδήποτε εξυ
πηρετούσε τον τελικό στόχο της κατάκτησης της φύσης 

ήταν καλό και «σε τελική ανάλυση» ηθικό, υπηρετώντας 

«μακροπρόθεσμα» τη βελτίωση της ανθρωπότητας. Η υπε

ράσπιση των παραδοσιακών δικαιωμάτων από τους τεχνί

τες, η αντίσταση την οποία προέβαλλαν οι φτωχοί της προ

βιομηχανικής εποχής στο ορθολογικό, αποτελεσματικό και 

αποδοτικό καθεστώς της εκμηχανισμένης εργασίας, θεω

ρούνταν άλλο ένα μεταξύ των πολλών εμποδίων που η φύση, 

στην πληκτική της αποβλάκωση, έθετε στην πορεία της 

προόδου, σαν να ήθελε να αποτρέψει την επικείμενη ήττα 

της. Η αντίσταση έπρεπε να τσακιστεί με τις λιγότερες δυ

νατές τύψεις, όπως είχαν τσακιστεί, εξουδετερωθεί, δια- 

συρθεί ή απλώς εξολοθρευτεί όλα τα άλλα δαιμόνια τεχνά

σματα της φύσης.

Οι πνευματικοί ηγέτες αυτού του περικλεούς κόσμου 

που επρόκειτο να οικοδομηθεί με βάση την ανθρώπινη ευ

στροφία και τις δεξιότητες —οι σχεδιαστές των μηχανών και 

οι πρωτοπόροι της χρήσης τους— δεν είχαν καμία αμφιβολία 

ότι οι πραγματικοί φορείς της προόδου ήταν οι δημιουργικοί 

νόες των εφευρετών. Ο James Watt ισχυριζόταν το 1785 ότι 
όλοι οι άλλοι, των οποίων η φυσική προσπάθεια ήταν ανα

γκαία για να δώσει σάρκα και οστά στις ιδέες των εφεύρε-
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τών, «θα πρέπει να θεωρούνται απλές δρώσες μηχανικές δυ

νάμεις... Δεν είναι καθόλου αναγκαίο να χρησιμοποιήσουνχη 
λογική τους».6 Ενώ ο Richard Arkwright παραπονιόταν ότι:

Ήταν δύσκολο να εκπαιδεύσεις τα ανθρώπινα όντα «να 

αποκηρύξουν τις επιπόλαιες εργασιακές συνήθειές τους 
και να ταυτιστούν με τη σταθερή κανονικότητα του πο

λύπλοκου αυτόματου». Για την αποτελεσματική χρήση 

του, το πολύπλοκο αυτόματο απαιτούσε συνεχή επιτή

ρηση· και λίγοι ήταν οι επαρχιώτες ή οι επαρχιώτισσες 

που απολάμβαναντην ιδέα να περνούν δέκα ή περισσό

τερες ώρες την ημέρα κλεισμένοι σε ένα εργοστάσιο πα

ρατηρώντας μια μηχανή.

Η άρνησή τους να συνεργαστούν στη συντονισμένη προσπά

θεια της ανθρωπότητας ήταν αυτή καθαυτή μια κατ’ επανά

ληψη επικαλούμενη απόδειξη της ηθικής έκλυσης των φτω

χών και της ηθικής αρετής της σκληρής και άκαμπτης, ανελέη

της εργοστασιακής πειθαρχίας. Το να γίνει δυνατό να εργα

στούν οι φτωχοί και οι «εθελουσίως οκνοί» δεν ήταν απλώς οι

κονομικό αλλά και ηθικό καθήκον. Οι πεφωτισμένοι νόες της 

εποχής, παρόλο που πιθανόν διαφοροποιούνταν ο ένας από 

τον άλλο σε όλα τα άλλα ζητήματα, σε αυτό το θέμα συμφω

νούσαν. To Blackwood’s Magazine έγραψε ότι «η επιρροή 

του αφεντικού επί του ανθρώπου είναι από μόνη της ένας 

κερδισμένος βαθμός προς την κατεύθυνση της ηθικής βελ

τίωσης»7, η Edinburgh Review παρατηρούσε καυστικά, περί 

της τρέχουσας πολιτιστικής σταυροφορίας, ότι:
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Οι νέες μορφές αγαθοεργίας δεν συνιστούν επινοήσεις 

του φιλεύσπλαχνου πνεύματος [...]. Εξυμνούνται ως η 
απαρχή μιας νέας ηθικής τάξης [...] στην οποία όσοι κα

τέχουν περιουσία θα επανακτήσουντη θέση των πατρι

κών κηδεμόνων των λιγότερο ευνοημένων από την τύχη 

[...] για να εξαλείψουν στην πραγματικότητα όχι τη φτώ

χεια -αυ τό δεν φαίνεται να θεωρείται επιθυμητό- αλλά 

τις πιο απεχθείς μορφές φαυλότητας, ένδειας και φυσι

κής αθλιότητας.»

Ο P. Gaskeil, συγγραφέας και κοινωνικός ακτιβιστής, ο οποίος 

έμεινε στην ιστορία επειδή ήταν ιδιαίτερα φιλάνθρωπος, με 

ζεστή καρδιά και συμπονετικός φίλος των φτωχών, δεν είχε 

παρ’ όλα αυτά καμιά αμφιβολία ότι τα αντικείμενα της συ

μπόνιας του «διαφέρουν ελάχιστα στην έμφυτη ποιότητά 

τους από το ακαλλιέργητο παιδί της φύσης»9 και ότι είχαν 

την ανάγκη άλλων, πιο ώριμων ανθρώπων, που θα παρακο- 

λουθούντις κινήσεις τους και θα αναλαμβάνουντην ευθύνη 

τωνπράξεώντους. Μεταξύ αυτών που διαμόρφωναντην πε

φωτισμένη κοινή γνώμη υπήρχε ομοφωνία σχετικά με την 

ανικανότητα των ανθρώπων της εποχής τους ή των μελλοντι

κών ανθρώπων του μόχθου να διαχειριστούν μόνοι τους τις 

ζωές τους. Δεν ήταν παρά ανόητα, άτακτα παιδιά, ανίκανα 

να αυτοκυβερνηθούν, να διακρίνουν το σωστό από το λάθος, 

αυτό που ήταν καλό γι’ αυτούς από αυτό που τους έβλαπτε· 

για να μην μιλήσουμε για την αδυναμία τους να διακρίνουν 

αυτό που μακροπρόθεσμα πιθανόν να αποδεικνυόταν «το 

καλύτερο για το συμφέρον τους». Δεν ήταν παρά ακατέργα



στο ανθρώπινο υλικό που είχε ανάγκη από επεξεργασία για 
να του δοθεί η κατάλληλη μορφή. Τουλάχιστον για ένα σε

βαστό χρονικό διάστημα ήταν καταδικασμένοι να παραμεί

νουν αποδέκτες της κοινωνικής αλλαγής — να αποτελούντα 

αντικείμενα, και όχι τα υποκείμενα, της εν εξελίξει ορθολογι
κής αναδιαμόρφωσης της ανθρώπινης κοινωνίας. Η ηθική 

της εργασίας ήταν ένα από τα κεντρικά στοιχεία σε αυτό το 

ηθικό/επιμορφωτικό πρόγραμμα, και τα καθήκοντα που 

αυτή έθετε για τους ανθρώπους της σκέψης και της δράσης 

συνιστούσαν τον πυρήνα αυτού που αργότερα αναγορεύτη

κε από τους υμνητές των νεωτερικών αφετηριών ως «η δια

δικασία του πολιτισμού».

Όπως και κάθε άλλο σύνολο ηθικών αρχών για την ευπρε

πή, αξιοπρεπή και αξιέπαινη συμπεριφορά, η ηθική της ερ

γασίας ήταν ταυτόχρονα ένα εποικοδομητικό όραμα και ένα 

σχέδιο για εργασίες κατεδάφισης. Αρνήθηκε τη νομιμότητα 

των συνηθειών, των προτιμήσεων ή των επιθυμιών που έτρε

φαν οι ανθρώπινοι στόχοι αυτής της ηθικής σταυροφορίας. 

Παρουσίασε ένα υπόδειγμα ορθής συμπεριφοράς, αλλά, 

πάνω απ’ όλα, για όσους ανθρώπους είχαν επιλεγεί για ηθική 

κατάρτιση —καθότι ανεκπαίδευτοι και αυτόβουλοι- καλ

λιέργησε τη δυσπιστία για τις πράξεις τους. Δεν ήταν δυνατό 

να υπάρξει εμπιστοσύνη στις κλίσεις τους. Εάν ήταν ελεύθε
ροι να δράσουν όπως επιθυμούσαν και αφήνονταν στις πα- 

ρορμήσεις τους ή σε ό,τι ήταν της αρεσκείας τους, θα προ

τιμούσαν να λιμοκτονήσουν παρά να καταβάλουν κόποια 

προσπάθεια, να κυλιούνται στη λάσπη παρά να φροντίζουν 

για την αυτοβελτίωσή τους, να θέτουν τις στιγμιαίες, εφήμε
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ρες παρεκτροπές πάνω από μια πιο απόμακρη αλλά σταθερή 

ευτυχία, και εν ολίγοις από το να εργάζονται προτιμούσαν να 
μην κάνουντίποτα.Όλες αυτές οι νοσηρές, ανεξέλεγκτες πα- 

ρορμήσεις συνιστούσαν μέρος της «παράδοσης» απέναντι 

στην οποία η αναδυόμενη βιομηχανία έπρεπε να προβάλει 

αντίσταση, να την καταπολεμήσει, και, τέλος, να την εξαλεί

ψει. Όπως επισήμανε και ο Max Weber (στην εύστοχη σύνο

ψη του Michael Rose), κοιτάζοντας αναδρομικά ό,τι είχε ήδη 

επιτευχθεί, η ηθική της εργασίας «ισοδυναμούσε με μια επί

θεση» εναντίον της «παραδοσιοκρατίας των απλών εργαζο

μένων» που «δούλευαν έχοντας μια σταθερή εικόνα των υλι

κών αναγκών τους, η οποία τους οδηγούσε στο να προτιμούν 

την ανάπαυση και να παραβλέπουν ευκαιρίες για την αύξηση 

του εισοδήματος τους εργαζόμενοι σκληρότερα ή για μεγα

λύτερο χρονικό διάστημα». Η παραδοσιοκρατία «είχε δυ

σφημιστεί».“»

Πράγματι, για τους πρωτοπόρους του θαυμαστού και

νούργιου κόσμου της νεωτερικότητας η «παράδοση» ήταν 

μια βρόμικη λέξη. Αντιπροσώπευε τις ηθικά επονείδιστες 

και καταδικαστέες προδιαθέσεις εναντίοντων οποίων εγέρθη- 

κε η ηθική της εργασίας: τις προδιαθέσεις που ήταν δημιούρ

γημα της συνήθειας να βολεύεσαι σήμερα με αυτό που είχες 

από χθες, να απέχεις από το «περισσότερο» και να απαρνεί- 

σαι το καλύτερο, εφόσον η απόκτησή του απαιτούσε κάποια 

επιπρόσθετη προσπάθεια (στην πραγματικότητα, απαιτού

σε την υποταγή σε ένα ωμό, άσπλαχνο, απωθητικό και ακα

τανόητο ξένο καθεστώς). Οι επίσημα καταγραμμένοι εχθροί 

στον αγώνα που κηρύχθηκε από την ηθική της εργασίας ενα-
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ντίοντης «παραδοσιοκρατίας» τωνπροβιομηχανικών φτωχών 

ήταν προφανώς η μετριοπάθεια των ανθρώπινων αναγκών και 
η μετριότητα των ανθρώπινων απαιτήσεων. Οι πραγματικές 

μάχες —οι πιο άγριες και ανελέητες μάχες— διεξήχθησαν 

εναντίον της απροθυμίας των μελλοντικών εργοστασιακών 

χεριών να βασανίζονται απότηνταλαιπωρία και τους εξευτε- 

λισμούς ενός εργασιακού καθεστώτος που ούτε επιθυμού

σαν ούτε και κατανοούσαν, και που είναι απολύτως σίγουρο 
ότι δεν θα το επέλεγαν με τη δική τους βούληση.

Ε ργα σία  ή  Α φ α ν ις μ ο ς

Η ηθική της εργασίας είχε στόχο να χτυπήσει με ένα σμπάρο 

δυο τρυγόνια: να επιλύσει τα προβλήματα προσφοράς εργα

σίας της ραγδαία αναπτυσσόμενης βιομηχανίας και να ξεφορ

τωθεί έναν από τους πιο ενοχλητικούς μπελάδες που είχε να 

αντιμετωπίσει υπό τις νέες συνθήκες η μεταπαραδοσιακή κοι

νωνία — την αναγκαιότητα να μεριμνά για τις ανάγκες αυτών 

που, για τον ένα ή τον άλλο λόγο, αδυνατούσαν να προσαρμο

στούν στην αλλαγή των συνθηκών, που την έβγαζαν με το ζόρι, 

τα έφερναν βόλτα με δυσκολία. Δεν ήταν δυνατό να σπρώ

ξουν τους πάντες μέσα στο μαγκανοπήγαδο της εργοστασια

κής εργασίας- υπήρχαν οι ανάπηροι, οι αδύναμοι, οι ασθενείς 

και οι γέροι, οι οποίοι ούτε με την πιο ακραία φαντασία δεν 

ήταν δυνατό να πιστέψει κανείς ότι θα τα έβγαζαν πέρα με τις 

σκληρές απαιτήσεις της εργοστασιακής απασχόλησης. Ο 

Brian Inglis απεικόνισε τη διάθεση της εποχής ως εξής:

Η υπόθεση ότι οι ενδεείς ήταν αναλώσιμοι κέρδιζε έδα
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φος, είτε αυτοί καθίσταντο υπόλογοι για την κατάστασή 

τους είτε όχι. Εάν υπήρχε κάποιος απλός τρόπος για να 

τους ξεφορτωθούν, χωρίς να υπάρχει κάποιος κίνδυνος 

για την κοινωνία, είναι σίγουρο ότι ο Ricardo και ο Mal- 
thus θα τον είχαν συστήσει, και οι κυβερνήσεις θα τον 

είχαν σίγουρα εξετάσει προσεκτικά και ευνοϊκά, με την 
προϋπόθεση ότι κάτι τέτοιο δεν θα συνεπαγόταν κάποια 

αύξηση στη φορολογία.11

Δεν υπήρχε ωστόσο κάποια «απλή μέθοδος για να τους ξε

φορτωθούν» και εν τη απουσία της ήταν ανάγκη να βρεθεί 

μια άλλη λύση, λιγότερο τέλεια. Η αρχή της εργασίας —κάθε 

εργασίας, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες— ως ο μοναδικός 

αξιοπρεπής, ηθικά αποδεκτός τρόπος για να κερδίσει κά- 

ποιοςτο δικαίωμά του στη ζωή πλησίασε αρκετά στην ανεύ

ρεση αυτής της λύσης. Ο Thomas Carlyle ήταν αυτός που 

διατύπωσε, καλύτερα από κάθε άλλον, με ωμό και ειλικρινή 

τρόπο αυτήν τη «δεύτερη καλύτερη» στρατηγική στο δοκί

μιό του για το χαρτισμό το 1837:

Εάν οι άποροι γίνουν μίζεροι, τότε θα ελαττωθούν. Είναι 

ένα μυστικό γνωστό σε όλους τους αρουραιοκυνηγούς: 

Σφράγισε τις ρωγμές των σιταποθηκών, κάνε τους να 

υποφέρουν από το συνεχές νιαούρισμα, τους συναγερ

μούς, τον ήχο από την ενεργοποίηση των παγίδων, και οι 

«υπόλογοι εργάτες» εξαφανίζονται και παύουν να υφί- 

στανται ως τρόφιμοι του ιδρύματος. Μια ακόμα πιο σύ

ντομη μέθοδος είναι αυτή του αρσενικού- πιθανώς και 

περισσότερο ήπια, εάν ήταν δυνατό να γίνει επιτρεπτή.
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Η Gertrude Himmelfarb, στη μνημειώδη μελέτη της για την 

ιδέα της φτώχειας, εξετάζει αυτή την άποψη με τον ακό

λουθο τρόπο:

Οι άποροι, όπως οι αρουραίοι, μπορούν πράγματι να 

εξαλειφθούν με αυτήν τη μέθοδο, ή τουλάχιστον να εξο

βελιστούν εκτός θέας. Αυτό που χρειαζόταν ήταν η απο

φασιστικότητα να τους μεταχειριστούν σαν αρουραίους, 

με την παραδοχή ότι οι «φτωχοί και οι άτυχοι βρίσκονται 

εδώ μόνο σαν ενόχληση που πρέπει να περιοριστεί και να 

εκμηδενιστεί».12

Στην προσπάθεια «να ελαττωθούν οι άποροι», η συνεισφο
ρά της ηθικής της εργασίας ήταν πράγματι ανεκτίμητη. Σε 

τελική ανάλυση, αυτή η ηθική υποστήριζε την ηθική ανωτε

ρότητα κάθε είδους βίου, ακόμα και του πιο μίζερου, στο 
βαθμό που υποστηριζόταν από το μισθό της εργασίας. 

Οπλισμένοι με έναν τέτοιο ηθικό κανόνα οι καλοθελητές 
μεταρρυθμιστές μπορούσαν να διακηρύξουν την αρχή της 

«μη συμπλήρωσης των κατάλληλων προϋποθέσεων» όλης 

της «μη κερδισμένης» πρόνοιας, την οποία η κοινωνία πι

θανόν πρόσφερε στους φτωχούς της, και να θεωρήσουν 

αυτή την αρχή ένα βαθύτατα ηθικό βήμα προς μια πιο αν
θρώπινη κοινωνία.

Η «μη συμπλήρωση των κατάλληλων προϋποθέσεων» 

σήμαινε ότι οι συνθήκες για την παροχή των βοηθημάτων 

πρόνοιας στους ανθρώπους που βασίζονται στην αρωγή 
αντί στο μισθό είναι αναγκαίο να κάνουν τη ζωή αυτών των 

ανθρώπων ακόμα λιγότερο ελκυστική από τη ζωή των φτω-
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χότερων και των πιο εξαθλιωμένων από τους μισθωτούς ερ

γάτες. Υπήρχε η ελπίδα ότι όσο περισσότερο υποβαθμιζό

ταν η ζωή των άεργων φτωχών και όσο περισσότερο αυτοί 

βυθίζονταν στην ένδεια, τόσο πιο ελκυστικό ή, τουλάχι

στον, λιγότερο ανυπόφορο θα εμφανιζόταν σε αυτούς το 
φορτίο των εργαζόμενων φτωχών που είχαν πουλήσει την 

εργασία τους με αντάλλαγμα τους πιο ελεεινούς μισθούς· 
και έτσι θα υποβοηθούσαν την υπόθεση της ηθικής της ερ

γασίας και θα συντόμευαν τον ερχομό του θριάμβου της.

Αυτές και άλλες παρόμοιες σκέψεις θα πρέπει να κατείχαν 

υψηλή θέση στις σκέψεις των μεταρρυθμιστών που προώ

θησαν το Νόμο για τους Φτωχούς στις δεκαετίες του 1820 

και του 1830. Έπειτα από παρατεταμένες και κατά καιρούς 

οξύτατες διαμάχες, αυτοί οι μεταρρυθμιστές έφτασαν στην 

κυριολεκτικά ομόφωνη απόφαση να περιορίσουν στο εσω

τερικό των πτωχοκομείων όλη την υπάρχουσα αρωγή προς 

την άπορη μερίδα του πληθυσμού (τη μερίδα που ο Jeremy 

Bentham προτιμούσε να αποκαλεί «τα απορρίμματα» ή «οι 
παρακατιανοί» του πληθυσμού). Αυτή η απόφαση είχε σειρά 

πλεονεκτημάτων αναφορικά με την προώθηση της υπόθε

σης της ηθικής της εργασίας.

Πρώτα απ’ όλα, διαχώριζε τους «αληθινούς άπορους» 

από αυτούς που ήταν ύποπτοι ότι απλώς μασκαρεύονταν 

έτσι με σκοπό να αποφύγουν τις δοκιμασίες της κανονικής 

εργασίας. Κανένας πέραν του «αληθινού άπορου» δεν θα 

επέλεγε τον περιορισμό στο πτωχοκομείο εάν οι συνθήκες 

μέσα σε αυτό καθίσταντο αρκετό τρομακτικές. Ο περιορι

σμός της αρωγής σε ό,τι ήταν δυνατό να αποκομίσει κά
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ποιος μέσα στο μουντό και άθλιο εσωτερικό του πτωχοκο- 

μείου έκανε τον «έλεγχο του εισοδήματος» περιττό ή μάλ

λον αυτοδιαχειριζόμενο από τους ίδιους τους φτωχούς: 

Οποιοσδήποτε συμφωνούσε να κλειδωθεί μέσα σε ένα 

πτωχοκομείο σίγουρα δεν είχε κανέναν άλλο τρόπο να δια

τηρηθεί ζωντανός.

Δεύτερον, η κατάργηση της εξωτερικής αρωγής υποχρέω

νε τους φτωχούς να το καλοσκεφτούν πριν καταλήξουν στην 
απόφαση ότι οι απαιτήσεις της ηθικής της εργασίας «δεν ήταν 

γι’ αυτούς», ότι δεν θα μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα με 

αυτά που απαιτούσε η κανονική εργασία, ή ότι οι άτεγκτες και, 

από πολλές απόψεις, απεχθείς απαιτήσεις της εργοστασιακής 

εργασίας ήταν μια επιλογή χειρότερη από την άλλη διαθέσιμη 

λύση· σε σύγκριση μετηντελευταία, ακόμα και οι πιο ευτελείς 

μισθοί, ακόμα και η πιο εξουθενωτική, πληκτική και κοπιώδης 

εργασία μέσα στο εργοστάσιο φαινόταν υποφερτή, ακόμα και 

ευπρόσδεκτη.

Οι αρχές από τις οποίες διεπόταν ο νέος Νόμος για τους 

Φτωχούς έθεσαν επίσης ξεκάθαρες και «αντικειμενικές» δια- 

χωριστικές γραμμές μεταξύ αυτών που μπορούσαν να «με

ταρρυθμιστούν» και να προσηλυτιστούν, έτσι ώστε να συμ

μορφωθούν με τους κανόνες της ηθικής της εργασίας, και 

αυτών που ήταν αδύνατο να λυτρωθούν, από τους οποίους, 

δεν ήταν δυνατό να αποσπαστεί κάποια υπηρεσία προς όφε

λος της κοινωνίας, όσο επινοητικά, πιεστικά, αδίστακτα 

μέτρα και ανλαμβάνονταν.

Τέλος, ο Νόμος για τους Φτωχούς περιφρουρούσε τους 

εργαζόμενους φτωχούς (ή δυνητικά εργαζόμενους φτω-
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χούς) από το να μιανθούν από τους αδιόρθωτους τεμπέλη

δες, θέτοντας διαχωριοτικό φραγμό και αποκλείοντας τις 

ενοχλήσεις από τους τελευταίους με τη βοήθεια ογκωδέ

στατων και αδιαπέραστων τοίχων. Σύντομα προς επίρρωσίν 

τους θα έρχονταν οι αόρατοι αλλά όχι λιγότερο απτοί τοίχοι 

της πολιτισμικής αποξένωσης. Όσο πιο τρομακτικά ήταν τα 

νέα που διέρρεαν από τους τοίχους του πτωχοκομείου, 
τόσο πιο πολύ η σκλαβιά των εργοστασιακών χεριών θα φαι

νόταν σαν ελευθερία και η αθλιότητά τους θα έμοιαζε με άγ

γιγμα της τύχης και με ευλογία.

Απ’ ό,τι έχει ειπωθεί έως τώρα, εύκολα μαντεύει κανείς 
ότι το σχέδιο του ξεδιαλέγματος, μια για πάντα, των «αληθι

νών άπορων» από εκείνους τους κατεργάρηδες που απλώς 

προσποιούνταν τους δήθεν ασθενείς και ενδεείς, συνεπώς 

και ο διαχωρισμός των αδιόρθωτων από τα ελπιδοφόρα 

υποκείμενα της εργοστασιακής εξάσκησης με στόχο να 

απομακρυνθεί ο κίνδυνος της ηθικά νοσηρής μίανσης, δεν 

επρόκειτο ποτέ να επιτευχθεί πλήρως. Οι φτωχοί των δύο 

νομικά διαχωρισμένων κατηγοριών, των «επάξιων» και των 

«ανάξιων», στην πραγματικότητα επηρέασαν ιδιαίτερα οι 

μεντους δε, αν και όχι αναγκαστικά με τον τρόπο που οι με

ταρρυθμιστές διακήρυξαν ως κύρια αιτία για την οικοδόμη
ση των πτωχοκομείων.

Είναι αλήθεια ότι η καθιέρωση νέων, ιδιαίτερα αποτρό

παιων και απεχθών συνθηκών γΓ αυτούς που είχαν να αντι

μετωπίσουν τα δεινά των άπορων (ή, όπως προτιμούσαν να 

λένε οι μεταρρυθμιστές, που τα «είχαν επιλέξει») έκανε τους 

άπορους περισσότερο δεκτικούς στα αμφιβόλου ποιότητας



θέλγητρα της μισθωτής εργασίας. Με αυτό τον τρόπο απο

τρεπόταν ο πολυθρύλητος κίνδυνος της μίανσής τους από 

την τεμπελιά, ωστόσο, δεν απέφυγαν τη μίανσή τους από τη 

φτώχεια. Αυτό το γεγονός συνεισέφερε ιδιαίτερα στη διαιώ

νιση της συμφοράς που η θριαμβεύουσα ηθική της εργα

σίας θεωρούνταν, κάποτε, ότι θα εξάλειφε. Η υπερβολική 

ασχήμια της παραμονής στο πτωχοκομείο, η οποία χρησί

μευε ως σημείο αναφοράς για να εκτιμηθεί η ποιότητα της 
ζωής στο εργοστάσιο, διεύρυνε απελπιστικά τη δυνατότη

τα των εργοδοτών να ασκούν πιέσεις στην αντοχή των εργα

ζομένων τους χωρίς το φόβο της εξέγερσης ή της απόσυρ

σης από την εργασία. Στο τέλος, ελάχιστα ήταν όσα διαχώ

ριζαν τη δεινή μοίρα αυτών που επέλεξαννα ακολουθήσουν 

τις επιταγές της ηθικής της εργασίας και αυτών που τις είχαν 

αρνηθεί ή που αποτύγχαναν, παρ’ όλες τις προσπάθειες που 

κατέβαλλαν για να τις ενστερνιστούν και να ζήσουν σύμφω

να με αυτές.

Σε καμία περίπτωση, κανένας από τους ηθικούς μεταρ

ρυθμιστές της πρώιμης νεωτερικότητας, ούτε ακόμα και ο 

πιο διορατικός, επιφυλακτικός ή κυνικός μεταξύ αυτών, δεν 

έτρεφε την ψευδαίσθηση ότι η θεωρητικά εκλεπτισμένη 

διάκριση μεταξύ των δύο κατηγοριών φτωχών —οι πραγμα

τικοί και οι κατεργάρηδες— θα μπορούσε να εκφραστεί με 

δύο διακριτές στρατηγικές. Ούτε πίστευαν, επιπλέον, ότι 

μια τέτοια πιθανή διπλή στρατηγική θα είχε πρακτικό νόημα 

είτε με όρους οικονομίας πόρων είτε με τη μορφή ενός 

απτού ηθικού οφέλους.

Είναι αξιοσημείωτο ότι ο ίδιος ο Jeremy Bentham δεν έκανε
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διάκριση ως προς το καθεστώς των «οίκων της βιομηχα
νίας»: οίκοι καταναγκαστικής εργασίας, πτωχοκομεία, εργο

στάσια (και, παρομοίως, φυλακές, άσυλα για τους τρελούς, 

νοσοκομεία και σχολεία).13 Ο Bentham τόνιζε ότι, οποιοσ

δήποτε κι αν ήταν ο προφανής σκοπός τους, όλα αντιμετώ

πιζαν το ίδιο πρακτικό πρόβλημα και μοιράζονταν τις ίδιες 

ανησυχίες:Όλα αυτά τα ιδρύματα έπρεπε να επιβάλουν ένα 

ενιαίο πρότυπο κανονικής και προβλέψιμης συμπεριφοράς 

πάνω σε έναν ετερόκλητο και ουσιαστικά απείθαρχο πληθυ

σμό τροφίμων. Όλα τους, εν συντομία, έπρεπε να εξουδε

τερώσουν ή να απαλείψουντην ποικιλία των ανθρώπινων συ

νηθειών και κλίσεων, έτσι ώστε να είναι δυνατή η επιβολή 

ενός κανόνα συμπεριφοράς για όλους. Οι φύλακες των πτω- 

χοκομείων και οι επιστάτες των εργοστασίων έπρεπε να φέ

ρουν εις πέρας τα ίδια καθήκοντα. Για την επίτευξη του επι

θυμητού σκοπού —μια πειθαρχημένη, επαναληπτική ρουτί

να— και τα δύο είδη των τροφίμων, τόσο οι «εργαζόμενοι» 

όσο και οι «άεργοι» φτωχοί, έπρεπε να υποβληθούν σε πα

ρόμοιο καθεστώς. Φυσική συνέπεια αυτού ήταν το γεγονός 

ότι οι διαφορές στην ηθική ποιότητα των δύο κατηγοριών, 

που έγιναν αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής και θεωρήθη

καν κρίσιμης σημασίας από τους κήρυκες της ηθικής και 

από τους μεταρρυθμιστές, ελάχιστα απασχόλησαντη σκέψη 
του Bentham. Τελικά, το κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής 

του ήταν ακριβώς να αποσυνδέσει πλήρως αυτές τις διαφο
ρές από τον εκπεφρασμένο στόχο της πειθάρχησης στην 

επαναληπτική ρουτίνα και να τις ελαχιστοποιήσει σε τέτοιο 

βαθμό, ώστε να μην παρεμβαίνουν στο αποτέλεσμα.



Υιοθετώντας τέτοια στάση, ο Bentham μιλούσε σε αρμο

νία με την οικονομική σοφία της εποχής. Όπως έπειτα από 

μικρό χρονικό διάστημα θα έγραφε ο John Stuarr Mill, η πο

λιτική οικονομία δεν ενδιαφέρεται για τα ανθρώπινα πάθη 

και τα κίνητρα, «εκτός από εκείνα που θεωρούνται σταθερά 

ανταγωνιστικές αρχές στην επιθυμία για πλούτο, δηλαδή την 

αποστροφή προς την εργασία, και στην επιθυμία για την πα

ρούσα απόλαυση δαπανηρώντρυφηλώνσυνηθειών».ι«Όπως 

όλοι οι μελετητές που αναζητούν τους «αντικειμενικούς», 

απρόσωπους, ανεξάρτητους από τη βούληση νόμους της οι- 

κονομικής ζωής, ο Bentham απογύμνωσε το καθήκον της 

προώθησης της νέας κοινωνικής τάξης από τα ευαγγελικά 

στολίδια που ήταν τόσο συνηθισμένα στο διάλογο για την 

ηθική της εργασίας.Έφτασε έτσι στον σκληρό πυρήνα αυτής 

της ηθικής. Αυτός δεν ήταν άλλος από την περιχαράκωση της 

ρουτινιάρικης κανονικής συμπεριφοράς που είχε βάση της 

την ανεπιφύλακτη αποδοχή της πειθαρχίας, επιβοηθούμε- 

νης και φρουρούμενης από την αποτελεσματική επίβλεψη 

από την κορυφή προς τα κάτω. Ο Bentham δεν είχε χρόνο 

για ανησυχίες περί πνευματικού διαφωτισμού ή μεταρρύθμι

σης νοοτροπιών δεν ανέμενε να αγαπούν την εργασία τους 

οι τρόφιμοι των πανοπτικών ιδρυμάτων (πήρε στην κυριολε

ξία για δεδομένη την αθεράπευτη αποστροφή τους προς την 

εργασία) και δεν μπήκε στον κόπο να εγκωμιάσει τις ηθικά 

εξευγενιστικές επιδράσεις της εργασίας. Το κατά πόσον οι 

τρόφιμοι θα συμπεριφέρονταν σύμφωνα με τους κανόνες 

της ηθικής της εργασίας δεν είχε τόσο να κάνει με τον ηθικό 

προσηλυτισμό τους, αλλά με το γεγονός ότι θα έρχονταν
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αντιμέτωποι με μια κατάσταση όπου δεν υπήρχε δυνατότη

τα επιλογής, μια κατάσταση όπου δεν υπήρχε κάποια εναλ

λακτική διέξοδος παρά η δράση σαν να είχαν ενστερνιστεί 
και αφομοιώσει στη συνείδησή τους τις εντολές της ηθικής 

της εργασίας. Ο Bentham δεν επένδυσε τις ελπίδες του στην 
καλλιέργεια των αρετών εκείνων που έρχονταν αντιμέτωποι 

με την επιλογή, αλλά στηρίχτηκε στην απλότητα της επιλο

γής που αντιμετώπιζαν, ή στην ολοκληρωτική απουσία κάθε 

επιλογής. Στο πανοπτικόν, είτε αυτό ήταν πτωχοκομείο, είτε 

οίκος καταναγκαστικής εργασίας είτε εργοστάσιο, «εάν κά

ποιος δεν ήθελε να εργαστεί, δεν είχε τίποτε να κάνει από το 

πρωί έως το βράδυ, εκτός από το να τρώει βρόμικο ψωμί και 

να πίνει το νερό του, χωρίς καμιά ψυχή γύρω του για να πει 

μια λέξη [...]. Αυτή η ενθάρρυνση είναι αναγκαία, έτσι ώστε 

να εντείνει τις προσπάθειές του στο έπακρο· αλλά κάτι πε

ρισσότερο από αυτό δεν είναι αναγκαίο».

Η προώθηση της ηθικής της εργασίας ενέπνευσε αρκετά 

κηρύγματα από τους εκκλησιαστικούς άμβωνες, συνεισέ
φερε στη σύνθεση πολλών ηθικολογικών αφηγήσεων και 

στη ραγδαία ανάπτυξη των κατηχητικών της Κυριακής, τα 

οποία έβαλαν τα δυνατά τους για να γεμίσουν τα μυαλά των 

νέων με τους σωστούς κανόνες και τις κατάλληλες αξίες. 

Ωστόσο, σε τελική ανάλυση, όλα αυτό κατέληγαν —όπως 

αποκάλυψε ο Bentham με τη χαρακτηριστική ευθύτητα και 

νηφαλιότητα της σκέψης του— στον ριζικό περιορισμό των 
επιλογών που είχαν τα εργοστασιακά χέρια της εποχής του 

καθώς και τα μελλοντικά. Η αρχή της μη παροχής αρωγής 
έξω από το πτωχοκομείο ήταν εκδήλωση της πίεσης να πα-
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γιωθεί η κατάσταση της «απουσίας επιλογής». Η άλλη εκδή

λωση της ίδιας στρατηγικής ήταν αφενός η δημιουργία συν- 

θηκώντέτοιων, ώστε η υλική υπόσταση να περιορίζεται στα 
όρια της επιβίωσης, και αφετέρου η διατήρηση των μισθών 

σε επίπεδα αρκετά χαμηλά, ώστε να μην επιτρέπουν παρά 

τη φυσική επιβίωση έως το χάραμα μιας επόμενης μέρας 

σκληρής εργασίας, καθιστώντας έτσι την άλλη μέρα σκλη

ρής εργασίας μια «απουσία επιλογής», μια αναγκαιότητα.

Και τα δύο πρόσφορα μέσα εμπεριείχαν ωστόσο ένα 

στοιχείο κινδύνου, εφόσον στο τέλος έκαναν έκκληση, θέ

λοντας και μη, στις ορθολογικές ικανότητες των υποκειμέ

νων τους, σε υποτιμητική εκδοχή: και τα δύο μέσα, για να 

είναι αποτελεσματικά, χρειάζονταν σκεπτόμενα, υπολογι

στικά πρόσωπα από τη μεριά του δέκτη. Αλλά η σκέψη 

μπορεί να είναι δίκοπο μαχαίρι' ή, μάλλον, μια επικίνδυνη 

ρωγμή στον κατά τ’ άλλα συμπαγή τοίχο. Μέσω αυτής της 

ρωγμής ενοχλητικοί, απρόβλεπτοι και αστάθμητοι παράγο

ντες, όπως το ανθρώπινο πάθος για αξιοπρεπή ζωή ή το κί

νητρο για αυτοπεποίθηση, θα μπορούσαν να εμφιλοχωρή- 

σουν, γυρνώντας πίσω από την εξαναγκαστική εξορία. 

Έπρεπε να υπάρξει ένα ακόμα επίπεδο διασφάλισης, και τί

ποτε δεν υποσχόταν περισσότερη σιγουριά από τον φυσι

κό εξαναγκασμό. Η σωματική τιμωρία, ο περιορισμός του 

μισθού ή της παροχής τροφής κάτω από τα επίπεδα συντή

ρησης και, πάνω απ’ όλα, η συνεχής και πανταχού παρούσα 
επιτήρηση και η άμεση τιμωρία για την παραβίαση κάθε κα

νόνα, όσο κοινότοπος κι αν ήταν αυτός, ήταν μέτρα στα 

οποία μπορούσε να βασιστεί κανείς για να έρθουν τα δεινά
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των φτωχών ακόμα εγγύτερα στην κατάσταση της απου
σίας επιλογής.

Αυτό έκανε το κήρυγμα περί ηθικής της εργασίας να φαί

νεται ύποπτα υποκριτικό. Πράγματι, το να βασίζεσαι στην 

ηθική ακεραιότητα των ανθρώπινων υποκειμένων της εργο

στασιακής πειθαρχίας έπρεπε να συνεπάγεται την επέκταση 

του πεδίου της ελευθερίας — το μοναδικό έδαφος πάνω 

στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν οι ηθικές προσωπικό

τητες και να καρποφορήσουν οι ηθικές ευθύνες. Όμως, η 
ηθική της εργασίας, τουλάχιστον στην πρώιμη ιστορία της, 

επέλεξε τον απόλυτο περιορισμό, ή την απόλυτη εξάλειψη, 

της δυνατότητας επιλογής.

Η υποκρισία δεν ήταν αναγκαστικά σκόπιμη και ούτε 

πάντα συνειδητή. Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι για να υποθέσου

με ότι όσοι προωθούσαν την ηθική της εργασίας ήταν αδιά

φοροι για τις ηθικές συνέπειες των πράξεών τους, για να μην 

πούμε ότι οι ίδιοι ήταν ανήθικοι. Η ωμότητα των προτεινό- 
μενων και εφαρμοζόμενων μέτρων θεωρούνταν ειλικρινά 

αναπόσπαστο μέρος μιας ηθικής σταυροφορίας, που ήταν 

αυτή καθαυτή ένας ισχυρότατος φορέας ηθικοποίησης 

καθώς και μια υψηλής αξίας ηθική πράξη. Η σκληρή εργα

σία εγκωμιαζόταν ως εξυψωτική εμπειρία — μια βελτίωση 

του πνεύματος που μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με τη 
χωρίς φραγμούς αφοσίωση στην υπηρεσία του κοινού 

καλού. Εάν η παρακίνηση προς τη σκληρή εργασία και η 

προσπάθεια να καταστεί η σκληρή εργασία συνήθεια των 

ανθρώπων επέβαλαν τα δεινά του πόνου, τότε αυτό ήταν 

λογικό τίμημα για τα μελλοντικά κέρδη, για να μην μιλήσου
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με για τα ηθικά οφέλη τα οποία μπορούσε να διασφαλίσει 

μια ζωή σκληρής εργασίας. Όπως επισήμανε ο Keith Me 

Clelland, εάν «η χειρωνακτική εργασία θεωρούνταν από πολ

λούς αναγκαίος, επαχθής καταναγκασμός», θεωρούνταν επί

σης «μια δραστηριότητα στην οποία έπρεπε να αποδίδο

νται τιμές»,15 εξαιτίας του αισθήματος περηφάνιας και του 

πλούτου που θα μπορούσε να φέρει στο έθνος, καθώς και 

λόγω της ηθικής βελτίωσης που ήταν δυνατό να προσφέρει 

στους ίδιους τους εργάτες.

Η Π α ρ α γω γή  τ ω ν  Π α ρ α γ ω γ ω ν

Οι κοινωνίες τείνουν να διατηρούν μια εξιδανικευμένη εικό

να για τις ίδιες, η οποία τους επιτρέπει να συνεχίζουν την 

πορεία τους: να αντιλαμβάνονται και να εντοπίζουν τις αμυ

χές, τα εξανθήματα και άλλες ατέλειες που καταστρέφουν 

την εμφάνισή τους, καθώς και να επινοούν ασφαλή θερα

πεία για να τα επουλώσουν ή να τα εξομαλύνουν. Για όσους 

η αξιοπρέπεια τους ή η ίδια η ανθρωπιά τους αμφισβητού

νταν, δεν είχε διασφαλιστεί με κάποιον άλλο τρόπο και 

έπρεπε να αποδειχτεί, το να πηγαίνουν στην εργασία τους — 

να βρίσκουν απασχόληση, να έχουν αφεντικό, να κάνουν 

πράγματα που το αφεντικό σίγουρα θεωρεί χρήσιμα, αφού 

είναι έτοιμο να πληρώσει για αυτά— ήταν λοιπόν ένας τρό

πος για να γίνουν αξιοπρεπείς συνάνθρωποι. Το να δίνεται 

εργασία σε όλους και να μετασχηματίζονται όλοι σε εργάτες 

θεωρούνταν κατά γενικό κανόνα η συνταγή για όλα τα κακά 

και τα προβλήματα που πιθανόν υπέμενε η κοινωνία λόγω
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της (μεταβατικής, όπως υπήρχε η ελπίδα) ατέλειας ή της 

ανωριμότητας της.

Ούτε στα αριστερά ούτε στα δεξιά του πολιτικού φά

σματος αμφισβητήθηκε αυτός ο ιστορικός ρόλος της εργα

σίας. Η ανάδυση της συνειδητοποίησης του τι σημαίνει να 

ζεις σε μια «βιομηχανική κοινωνία» συνδυαζόταν με την πε

ποίθηση και την πίστη ότι ο αριθμός των ανθρώπων που με- 

τατρέπονταν σε βιομηχανικούς εργάτες ήταν αναπόφευκτο 

να μεγαλώνει ασταμάτητα. Επίσης, ότι η τελική μορφή που 

θα λάμβανε υποχρεωτικά η βιομηχανική κοινωνία θα ήταν 

ένα είδος γιγαντιαίου εργοστασίου, στο οποίο κάθε ικανός 

σωματικά αρσενικός θα απασχολούνταν παραγωγικά. Η κα

θολική απασχόληση ήταν ο κανόνας που δεν είχε εκπληρω

θεί ακόμη, αλλά αντιπροσώπευε τη μορφή των πραγμάτων 

που έρχονταν. Υπό το φως αυτού του κανόνα, το να είσαι 

εκτός εργασίας παρουσιαζόταν ως α(ν)-εργία, κάτι σ-φύσι- 

κο, μια παραβίαση του κανόνα. «Ας στρωθούμε στη δου

λειά» και «βάλτε τους ανθρώπους να δουλέψουν» ήταν οι 

δίδυμ ες π ροτροπές/εξορκισμοί που θεωρούνταν ότι θα 

έδιναν τέλος τόσο στα προσωπικά προβλήματα όσο και στα 

κοινά κοινωνικά δεινά. Αυτά ήταν τα νεωτερικά συνθήματα 

και αντηχούσαν και από τις δύο πλευρές του μεγάλου σχί

σματος που επρόκειτο να διαχωρίσει την καπιταλιστική από 

την κομουνιστική εκδοχή της νεωτερικότητας. Η πολεμική 

ιαχή της μαρξιστικά εμπνεόμενης αντιπολίτευσης προς τον 

καπιταλισμό ήταν «ο μη εργαζόμενος μηδέ εσθιέτω». Τ ο  

όραμα της αταξικής κοινωνίας που ερχόταν ήταν αυτό μιας 

κοινωνίας οικοδομημένης σε όλες της τις πλευρές με πρό
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τυπο το εργοστάσιο. Σε αυτή την κλασική εποχή της σύγ

χρονης βιομηχανικής κοινωνίας, η εργασία ήταν ταυτόχρονα 

η βάση της ατομικής ζωής, της κοινωνικής τάξης και της ικα

νότητας προς επιβίωση της κοινωνίας ως ολότητας («συ- 

στημική αναπαραγωγή»).

Ας ξεκινήσουμε με την ατομική ζωή. Η εργασία που 

εκτελούσε κάποιος του παρείχε τα προς το ζην· ωστόσο, το 

ε/δοςτης εργασίας που εκτελούνταν καθόριζε τη θέση που 

αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε λογικά να ελπίζει ότι κατέ

χει ή να ισχυριστεί ότι κατέχει στο άμεσο περιβάλλον της 

γειτονιάς του και σε αυτήν τη φαντασιακή ολότητα που 

αποκαλούνταν «κοινωνία». Η εργασία ήταν ο κύριος παρά

γοντας για την κοινωνική τοποθέτηση των ανθρώπων καθώς 

και για την αυτοεκτίμησή τους. Έτσι, όλοι οι άνθρωποι, ε

κτός από εκείνους που είτε λόγω κάποιας κληρονομημένης 

περιουσίας είτε λόγω αποκτηθέντος πλούτου μπορούσαν 

να συνδυάζουν μια αργόσχολη ζωή με την αυτάρκεια, στο 

ερώτημα «ποιος είσαι» απαντούσαν δείχνοντας την εταιρεία 

στην οποία απασχολούνταν και αναφέροντας την ιδιότητα 

με την οποία απασχολούνταν σε αυτήν. Σε μια κοινωνία που 

είναι γνωστή για το ταλέντο και την αγάπη της στις κατηγο

ριοποιήσεις και τις ταξινομήσεις, το είδος της εργασίας συ- 

νιστούσε την αποφασιστική, θεμελιακή κατηγοριοποίηση 

από την οποία απέρρεαν όλα τα άλλα που σχετίζονταν με 

την κοινή ζωή των ανθρώπων. Καθόριζε ποιοι ήταν οι ισότι

μοι ενός ανθρώπου, με ποιους θα μπορούσε να συγκριθεί 

και να καθορίσει κοινή πορεία, προσδιόριζε τους ανώτε- 

ρούς του, στους οποίους όφειλε σεβασμό, και τους κατώ-
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τερούς του, από τους οποίους είχε το δικαίωμα να προσδο

κά ή να απαιτεί το σεβασμό. Τ ο  είδος της εργασίας καθόρι

ζε το επίπεδο ζωής με το οποίο έπρεπε καθένας να συμβα

δίζει και να υπακούει στις επιταγές που απέρρεαναπ’ αυτό, 

καθόριζε το είδος της κοινωνικής ζωής που επέβαλλαν οι 

ισότιμοί του και στο οποίο έπρεπε να ευθυγραμμίζεται, 

καθώς και ό,τι έπρεπε να αποφεύγει επιμελώς. Η εργασιακή 

σταδιοδρομία σημάδευε τη διαδρομή του βίου και ανα

δρομικά παρείχε την κύρια καταγραφή των επιτευγμάτων ή 

των αποτυχιών στη ζωή των ανθρώπων. Αυτή η σταδιοδρο

μία ήταν η κύρια πηγή αυτοπεποίθησης και αβεβαιότητας, 

ικανοποίησης και αποδοκιμασίας, περηφάνιας και ντροπής.

Με άλλα λόγια, για τη μεγάλη και αυξανόμενη πλειονό

τητα των ανδρών στη μεταπαραδοσιακή, σύγχρονη κοινω

νία —μια κοινωνία η οποία εκτιμούσε και επιβράβευε τα 

μέλη της θεωρώντας δεδομένη την ικανότητά τους να επι

λέγουν και τη δυνατότητά τους να ανταποκρίνονται στην 

υποχρέωση της αυτοπεποίθησης— η εργασία βρισκόταν 

στο κέντρο της διά βίου οικοδόμησης και υπεράσπισης της 

ταυτότητας ενός άνδρα. Τα σχέδια για τη ζωή μπορούσαν 

να βασίζονται σε ποικίλες φιλοδοξίες, αλλά όλα τους είχαν 

αφετηρία το είδος της εργασίας που επιλεγόταν ή που είχε 

ανατεθεί σε κάποιον. Τ ο  είδος της εργασίας επηρέαζε το 

σύνολο του βίου. Καθόριζε όχι απλώς τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις που σχετίζονταν άμεσα με την εργασιακή δια

δικασία, αλλά και το προσδοκώμενο επίπεδο ζωής, τη δομή 

της οικογένειας, την κοινωνική ζωή και τον ελεύθερο χρόνο, 

τους κανόνες κοσμιότητας και την καθημερινή ρουτίνα.



Αυτή η συγκεκριμένη «ανεξάρτητη μεταβλητή» επέτρεπε 

στους ανθρώπους να διαμορφώσουν και να προβλέψουν, 

με ελάχιστα περιθώρια σφάλματος, όλες τις άλλες πλευρές 

της ύπαρξής τους. Από τη στιγμή που λαμβανόταν η από

φαση για το είδος της εργασίας και προσδιοριζόταν το σχέ

διο της επαγγελματικής εξέλιξης των ανθρώπων, όλα τα 

υπόλοιπα κομμάτια του παζλ άρχιζαν να συνταιριάζουν και 

μπορούσαν πλέον να είναι αρκετά σίγουροι για το τι έπρεπε 

να γίνει σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους. Ανακεφαλαιώ- 

νοντας: Η εργασία ήταν το κύριο σημείο προσανατολισμού, 

αναφορικά με το οποίο όλες οι άλλες επιδιώξεις της ζωής 

μπορούσαν να σχεδιαστούν και να τεθούν σε τάξη.

Όσον αφορά το ρόλο της ηθικής της εργασίας στη ρύθ

μιση της κοινωνικής τάξης, στο βαθμό που τα περισσότερα 

άρρενα μέλη της σύγχρονης κοινωνίας, στη βιομηχανική 

φάση της, δαπανούσαν το μεγαλύτερο μέρος του ενεργού 

βίου τους και τα περισσότερα χρόνια της ωριμότητάς τους 

στην εργασία, ο τόπος εργασίας ήταν ο κύριος χώρος κοινω

νικής ενσωμάτωσης. (Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του 

Roger Sue, το 1850 το 7 0 %  κατά μέσον όρο του ενεργού βίου 

αναλωνόταν στην εργασία.)16 Ήταν το περιβάλλον εντός του 

οποίου αναμενόταν ότι θα λάβει χώρα η υποβολή στην εκ

παίδευση και η αφομοίωση των απαραίτητων συνηθειών της 

υπακοής στους κανόνες και της πειθαρχημένης συμπεριφο

ράς. Επίσης, ήταν ο χώρος στον οποίο θα διαμορφωνόταν ο 

«κοινωνικός χαρακτήρας» — τουλάχιστον σε όλες τις πλευ

ρές που σχετίζονταν με τη διαιώνιση μιας εύνομης κοινωνίας. 

Παράλληλα με τον μαζικό κληρωτό στρατό, μια άλλη μεγάλη



μοντέρνα επινόηση, το εργοστάσιο ήταν ο κύριος «πανοπτι

κός θεσμός» της σύγχρονης κοινωνίας.

Τα εργοστάσια παρήγαν πολλά και ποικίλα εμπορεύμα

τα, αλλά όλα τους, επιπρόσθετα, παρήγαν τα ευπειθή και 

κομφορμιστικά υποκείμενα του σύγχρονου κράτους. Αυτή 

η δεύτερη, αλλά με κανέναντρόπο επικουρική, παραγωγική 

γραμμή, μολονότι λιγότερο εμφανής και λιγότερο συζητη- 

μένη, διασφάλισε μια λειτουργία για τη βιομηχανική εργα

σία που ήταν περισσότερο κεντρική για την επιβίωση της 

κοινωνίας από ό,τι θα μπορούσε να συναγάγει κανείς από 

τον φαινομενικό ρόλο της εργασίας — αυτόν της παραγωγής 

του υλικού πλούτου. Τ ο  πόσο κρίσιμη ήταν αυτή η αφανής 

λειτουργία συμπεραίνεται εύκολα από τον πανικό που πε

ριοδικά έκανε εκρηκτικό την εμφάνισή του σε όλη τη διάρ

κεια της σύγχρονης εποχής, οποτεδήποτε κυκλοφορούσαν 

τα νέα ότι σημαντικό κομμάτι του ώριμου πληθυσμού ήταν 

φυσιολογικά ακατάλληλο για κανονική εργοστασιακή απα

σχόληση και/ή στρατιωτική υπηρεσία.Όποιοι και αν ήταν οι 

ρητοί λόγοι που παρουσιάζονταν για να δικαιολογήσουν 

αυτή την ταραχή, η αναπηρία και η σωματική αδυναμία 

καθώς και η φρενοβλάβεια θεωρούνταν απειλές και δημιουρ

γούσαν φόβο, διότι τα θύματά τους ξέφευγαν από τη δυνα

τότητα ελέγχου της πανοπτικής πειθαρχίας πάνω στην 

οποία βασιζόταν η διατήρηση της κοινωνικής τάξης. Οι άν

θρωποι χωρίς την απασχόληση ήταν επίσης άνθρωποι χωρίς 

αφεντικά, άνθρωποι εκτός ελέγχου — μη επιτηρούμενοι, 

χωρίς επίβλεψη, μη υποκείμενοι σε οποιαδήποτε κανονική, 

θωρακισμένη με κυρώσεις, ρουτίνα. Είναι φυσικό, λοιπόν,
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το πρότυπο υγείας που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του 

19ου αιώνα από τις «κοινωνικά συνειδητοποιημένες» ιατρι

κές επιστήμες να είναι αυτό ενός αρσενικού ικανού για το 

είδος της φυσικής προσπάθειας που απαιτούνταν για την 

εργασία στο εργοστάσιο και τη στρατιωτική υπηρεσία.

Εάν η υποταγή της πλειονότητας του ανδρικού πληθυσμού 

στην πειθαρχία της εργασίας στο εργοστάσιο ήταν η κυρίαρχη 

μέθοδος παραγωγής και διατήρησης της κοινωνικής τάξης, το 

απαραίτητο συμπλήρωμα ήταν η ισχυρή και σταθερή πα

τριαρχική οικογένεια, με το απασχολούμενο αρσενικό («τον 

κουβαλητή της οικογένειας») ως τον απόλυτο και αδιαμφι

σβήτητο αρχηγό. Όχι τυχαία, οι κήρυκες της ηθικής της εργα

σίας ήταν επίσης κατά κανόνα οι συνήγοροι των οικογενειακών 

αρετών και τωνακλόνητωνδικαιωμάτων και υποχρεώσεωντων 

κεφαλών της οικογένειας. Μέσα στην οικογένεια, οι σύζυ

γοι/πατέρες παροτρύνονταν να εισελέσουντον ίδιο ρόλο επι

τήρησης/πειθάρχησης προς τον γυναικείο πληθυσμό και τα 

παιδιά, όπως έκαναν οι επιστάτες μέσα στο εργοστάσιο και οι 

λοχίες στο πεδίο ασκήσεων. Η σύγχρονη πειθαρχική εξουσία, 

όπως επέμενε ο Φουκώ, ήταν διασκορπισμένη και καταμερι

σμένη, ακολουθούσε το πρότυπο των τριχοειδών αγγείων τα 

οποία άγουν το αίμα που αντλείται από την καρδιά στους πιο 

απόμακρους ιστούς και τα κύτταρα ενός ζωντανού οργανι

σμού. Η εξουσία του συζύγου/πατέρα μέσα στην οικογένεια 

ήταν ο αγωγός των πειθαρχικών πιέσεων του δικτύου που πα- 

ρήγε και εξυπηρετούσε την ευταξία προς εκείνες τις μερίδες 

του πληθυσμού τις οποίες οι πανοπτικοί θεσμοί δεν θα μπο

ρούσαν να φτάσουν με άλλη μέθοδο.
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Τέλος, στην εργασία ανατέθηκε ο αποφασιστικός ρόλος 

σε αυτό που οι πολιτικοί συνήθως παρουσίαζαν ως το ζήτη

μα της επιβίωσης και της ευημερίας της κοινωνίας, καθώς 

και σε αυτό που πήρε την άγουσα στον κοινωνιολογικό λόγο 

υπό το όνομα της «συστημικής αναπαραγωγής». Η ουσία 

της σύγχρονης βιομηχανικής κοινωνίας ήταν η μεταποίηση 

των φυσικών πόρων με τη βοήθεια των (και πάλι φυσικών) 

αποθεμάτων της εκμεταλλεύσιμης ενέργειας, και ο «πλού

τος» ήταν το αποτέλεσμα αυτής της μεταποίησης. Η μετα

ποίηση ήταν οργανωμένη υπό την αιγίδα των κατόχων/διευ

θυντών του κεφαλαίου, αλλά για να φέρει αποτελέσματα έ

πρεπε να χρησιμοποιήσει τη μισθωτή εργασία. Η συνέχιση 

αυτής της διαδικασίας εξαρτιόταν λοιπόν από το γεγονός 

ότι οι κάτοχοι του κεφαλαίου θα ενέπλεκαν με επιτυχία τον 

υπόλοιπο πληθυσμό στο ρόλο των παραγωγών.

Ο  όγκος του προϊόντος, που χρησιμοποιούνταν ως ο ου

σιαστικός πόρος για τπν επέκταση του πλούτου, εξαρτιόταν 

από την άμεση ανάμειξη της «ζωντανής εργασίας» στην πα

ραγωγική προσπάθεια και την υποταγή της στη λογική αυτής 

της προσπάθειας. Οι παραγωγικοί ρόλοι ήταν οι ουσιαστι

κές μονάδες του συστήματος. Οι εξαναγκαστικές εξουσίες 

της κυβέρνησης χρησιμοποιήθηκαν κατά κύριο λόγο για να 

καταστήσουν κάτι τέτοιο δυνατό. Μ ε άλλα λόγια, για την 

υλοποίηση της δυνητικής ικανότητας του πλούτου ως κε

φαλαίου (δηλαδή, τέτοιου πλούτου που μπορεί να χρησι

μοποιηθεί για να παραγάγει περισσότερο πλούτο) και της 

δυνητικής ικανότητας των ατόμων-μελών της κοινωνίας ως 

μια «προσθέτουσα αξία» εργασία. Η μεγέθυνση του παρα
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γωγικού κεφαλαίου και της απασχόλησης ήταν τα κύρια πο

λιτικά ζητήματα. Η επιτυχία ή η αποτυχία των πολιτικών 

αξιολογούνταν σύμφωνα με το βαθμό εκπλήρωσης αυτού 

του καθήκοντος: από την ικανότητα του κεφαλαίου να προ- 

χωρά σε προσλήψεις και από το βαθμό της συμμετοχής του 

πληθυσμού στην παραγωγική διαδικασία.

Για να ανακεφαλαιώσουμε: Η εργασία βρισκόταν στο 

σημείο εστίασης και τωντριών, αναλυτικά διακριτών, επιπέ

δων του σύγχρονου κοινωνικού σχηματισμού — το ατομικό, 

το κοινωνικό και το συστημικό. Επιπρόσθετα, η εργασία 

χρησίμευε ως ο άξονας που έφερνε αυτά τα τρία επίπεδα 

μαζί και ο κύριος παράγοντας μέσω του οποίου ρυθμίζο

νταν, επιτυγχάνονταν και συντηρούνταν η επικοινωνία και ο 

συντονισμός μεταξύ τωντριών επιπέδων.

Συνεπώς, η ηθική της εργασίας ήταν κρίσιμη και αποφα

σιστική στη διαμόρφωση του σύγχρονου κοινωνικού σχημα

τισμού. Η αμοιβαία εμπλοκή του κεφαλαίου και της εργα

σίας που ήταν απαραίτητη για την καθημερινή λειτουργία 

και τη διαιώνιση της σύγχρονης βιομηχανικής κοινωνίας πα

ρουσιαζόταν από την ηθική της εργασίας ως ηθικό καθήκον, 

αποστολή και λειτούργημα όλων των μελών της κοινωνίας 

(για να είμαστε ακριβείς, όλων των αρρένων μελών της). Η 

ηθική της εργασίας καλούσε τους άνδρες να ενστερνιστούν 

εκούσια, ευχαρίστως και με ενθουσιασμό αυτό που στην 

πραγματικότητα ήταν αναπόφευκτη αναγκαιότητα — μια 

δεινή κατάσταση την οποία οι επιτηδευματίες της νέας οι

κονομίας, με τη βοήθεια και την υπόθαλψη των νομοθετών 

του νέου κράτους, έβαλαν τα δυνατά τους για να την κατα
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στήσουν αναπόφευκτη. Ω στόσο, η εκούσια υιοθέτηση 

αυτής της αναγκαιότητας σήμαινε ότι εγκατέλειπε κανείς 

κάθε αντίσταση στην εφαρμογή κανόνων που βιώνονταν ως 

μια ξένη και οδυνηρή επιβολή. Στον εργασιακό χώρο η αυ

τονομία των εργατών δεν ήταν ανεκτή. Η ηθική της εργα

σίας καλούσε τους ανθρώπους να επιλέξουν μια ζωή αφο- 

σιωμένη στην εργασία. Αλλά μια τέτοια ζωή σήμαινε αδυνα

μία επιλογής και απαγόρευση της επιλογής.

Α π ο τ ο  « Κ α λ ύ τ ε ρ ο » σ τ ο  « Π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ό »

Οι κανόνες της ηθικής της εργασίας διακηρύσσονταν με 

ζήλο ανάλογο με την αντίσταση των μελλοντικών εργατών 

στην απώλεια της ελευθερίας τους. Τα  κηρύγματα στόχο 

είχαν να υπερκεραστεί αυτή η αντίσταση. Η ηθική της ερ

γασίας ήταν ένα εργαλείο, ενώ ο στόχος που αυτό το εργα

λείο θα προσέγγιζε ήταν η συμμόρφωση με το καθεστώς 

του εργοστασίου και η απώλεια της ανεξαρτησίας που 

αυτό συνεπαγόταν.

Ο  εργαλειακός ορθολογισμός επιτρέπει την επιλογή 

οποιουδήποτε μέσου κριτικά αξιολογημένου και -ε ά ν  υπάρ

χει ανάγκη— την απόρριψή του και την αντικατάστασή του 

σύμφωνα με την αποτελεσματικότητά του να επιφέρει τα 

επιθυμητά αποτελέσματα. Η ηθική της εργασίας και γενι

κότερα η έκκληση προς τα αισθήματα και τη συνείδηση 

των εργοστασιακών εργατών της εποχής εκείνης και των 

μελλοντικών δεν ήταν παρά ένα από τα πολλά εναλλακτικά 

μέσα που θα μπορούσαν να κινήσουν τους τροχούς του
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βιομηχανικού συστήματος. Δ εν ήταν αναγκαστικά το πιο 

αποτελεσματικό, και σίγουρα δεν ήταν το μοναδικό που 

μπορούσε να επινοηθεί. Ούτε ήταν και το πιο αξιόπιστο. Η 

ηθική της εργασίας, την οποία ήθελαν να εμφυτεύσουν οι 

κήρυκές της, θα παρέμενε πιθανότητα —όπως άλλωστε 

κάθε είδους ηθική— ευμετάβλητη και απρόβλεπτη, ένας 

ανάξιος οδηγός για την προσδοκώμενη ανθρώπινη συμπε

ριφορά και μια πίεση όχι τόσο σταθερή ώστε να ανταπο- 

κριθεί στις απαιτήσεις της εργοστασιακής ρουτίνας, της 

αυστηρής, άκαμπτης και μονότονης εργασιακής προσπά

θειας. Η εργοστασιακή ρουτίνα δεν μπορούσε να βασίζε

ται σε ηθικές αντιλήψεις, σε εκκλήσεις για ηθική υπευθυνό

τητα (και έτσι, σε τελική ανάλυση, στην επιλογή), για να 

διασφαλίζει τον αμετάβλητο ρυθμό της φυσικής προσπά

θειας και την τυφλή υπακοή στο εργασιακό καθεστώς.

'Εχουμε ήδη σημειώσει ότι, όταν απευθυνόταν στους 

φτωχούς και τους τεμπέληδες, το κήρυγμα για την ηθική 

της εργασίας συνοδευόταν παράλληλα με την καταφυγή σε 

πιο αξιόπιστα μέσα πίεσης. Τέτοια ήταν ο υποχρεωτικός 

εγκλεισμός, οι νομικές δεσμεύσεις, η άρνηση κάθε βοήθειας 

εκτός από αυτήν που ήταν διαθέσιμη μέσα στα πτωχοκο- 

μεία, φτάνοντας μέχρι και στην απειλή της σωματικής τιμω

ρίας. Τ ο  κήρυγμα περί ηθικής της εργασίας απαιτούσε 

ηθική επιλογή. Η πρακτική της εργασίας περιόριζε ή εξά

λειφε τελείως τις δυνατότητες επιλογής, στην αγωνιώδη 

προσπάθειά της να διασφαλίσει ότι τα υποκείμενά της θα 

συμπεριφερθούν σαν προσηλυτισμένοι, είτε αυτός ο προ

σηλυτισμός ήταν ειλικρινής είτε όχι, είτε το κήρυγμα της
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ηθικής της εργασίας ήταν πιστευτό είτε όχι. Η γενική τάση 

στους σύγχρονους οργανισμούς, την οποία μοιράζονταν 

και τα σύγχρονα εργοστάσια, ήταν να καταστήσουν τα 

ηθικά συναισθήματα των ανθρώπινων φορέων άσχετα με 

τις πράξεις τους («αδιάφ ορα»), έτσι ώστε αυτές να είναι 

κανονικές και προβλέψιμες. Τέτοιος βαθμός κανονικότη

τας και προβλεψιμότητας ήταν αδύνατο να επιτευχθεί εάν 

βασιζόταν κάποιος γι’ αυτό στις ηθικές παρορμήσεις, που 

ήταν περιβόητες για την ανορθολογικότητά τους.

Η ηθική της εργασίας φαίνεται ότι αποτελεί μια κατά 

κύριο λόγο ευρωπαϊκή επινόηση. Οι περισσότεροι αμερι- 

κανοί κοινωνικοί ιστορικοί συμφωνούν ότι το επιχειρηματι

κό πνεύμα και η επιθυμία για ανοδική κινητικότητα, και όχι 

η ηθική της εργασίας, ήταν αυτά που λίπαιναντους τρο

χούς της αμερικανικής βιομηχανίας. Η εργασία, η αφοσιω- 

μένη εργασία, και η ακόμα περισσότερο αφοσιωμένη εργα

σία θεωρούνταν σχεδόν από την αρχή τόσο από τους μετα

νάστες όσο και από τους γεννημένους στην Αμερική εργά

τες κυρίως μέσο παρά αξία, τρόπος ζωής ή λειτούργημα: 

ήταν το μέσο για να γίνει κάποιος πλουσιότερος, και έτσι 

περισσότερο ανεξάρτητος. Τ ο  μέσο για να ξεφορτωθεί την 

αποκρουστική αναγκαιότητα να εργάζεται για άλλους. 

Ακόμα και η ημισκλαβιάτων εργοστασίων όπου χειρίζονταν 

τους εργάτες σαν είλωτες ήταν αποδεκτή και την υπέμεναν 

ατάραχα στο όνομα της μέλλουσας ελευθερίας, χωρίς καμιά 

προσποίηση για τις εξευγενιστικές της αρετές. Δεν είχαν 

ανάγκη να αγαπούν την εργασία ή να τη θεωρούν σημάδι 

ηθικής αρετής. Ή ταν δυνατό να τη μισούν ανοικτά, χωρίς
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αυτό να επισύρει τον κίνδυνο της κατάρρευσης της πειθαρ

χίας, στο μέτρο που το να υπομένει κάποιος ακόμα και τις 

πιο τρομακτικές συνθήκες θεωρούνταν το τίμημα που 

έπρεπε να πληρώσει προσωρινά για την ευτυχία της ελευ

θερίας που πλησίαζε.

Σύμφωνα με τη γνώμη του M ichael Rose,17 η τάση να 

αγνοείται και να παραμερίζεται η ηθική της εργασίας εντει- 

νόταν στην Αμερική και απέκτησε νέα ώθηση στην αυγή 

του 2θού αιώνα. Οι σημαντικές επινοήσεις για τη διοίκηση 

της εργασίας, οι οποίες έγιναν δημοφιλείς εκείνη την εποχή, 

λειτούργησαν «με τέτοιον τρόπο ώστε να καταστρέψουν 

την ηθική δέσμευση στην εργασιακή προσπάθεια. Διαμορ

φώθηκαν ωστόσο με τον συγκεκριμένο τρόπο επειδή πιθα

νόν ήταν γενικά αναξιόπιστη η ηθική αφοσίωση στην εργα

σιακή προσπάθεια» — ή έτσι θεωρούνταν στην κτητική 

ατμόσφαιρα της χώρας του πλούτου και του πλουτισμού. 

Γενικά αυτή η τάση κορυφώθηκε στο κίνημα της επιστη

μονικής διοίκησης που εγκαινιάστηκε από τον Frederick 

W inslow Taylor:

Η επίκληση της Ηθικής της Εργασίας δεν διαδραμάτιζε 

κυριολεκτικά κανένα ρόλο στο σύνολο των προτάσεων 

του για τις τεχνικές διοίκησης. Η απόλυτη αφοσίωση 

στην εργασία ενθαρρυνότανπρωτίστως μέσω προσεκτι

κά χειραγωγήσιμων χρηματικών κινήτρων. Ο  πρότυπος 

εργαζόμενος του T a y lo r δεν ήταν κάποιος αυτόχθων 

Αμερικανός αλλά ένας ολλανδός μετανάστης ονόματι 

Schm idt. Ο  Taylo r συναρπαζόταν από τον Schm idt όχι
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φυσικά επειδή ο τελευταίος εργαζόταν αποτελεσματικά 

και με επινοητικότητα, λόγω κάποιας αίσθησης ηθικής 

υποχρέωσης, αλλά λόγω της ενθουσιώδους αντίδρασής 

του στη θωριά ενός δολαρίου και της προθυμίας του να 

κάνει ό,τι του έλεγε ο Taylor για να το αποκτήσει.

Καθώς η ανισότητα στις ανθρώπινες συνθήκες γινόταν όλο 

και περισσότερο αισθητή και η πίεση της παραλυτικής ερ

γοστασιακής πειθαρχίας περισσότερο ανελέητη, φαινόταν 

λογική επιλογή να μην λαμβάνεται υπόψη η πίστη των ερ

γαζομένων στις εγγενείς εξευγενιστικές αρετές της εργα

σίας. Επιπλέον, έγιναν ακόμα περισσότερο προφανή τα 

πλεονεκτήματα από την υποβάθμιση της υπόσχεσης του 

Αμερικανικού Ονείρου — ότι όλα τα βάσανα μέσα στο ερ

γοστάσιο στο τέλος θα αποδεικνύονταν προσωρινή ενό

χληση και ότι η παράδοση άνευ όρων στις ιδιοτροπίες των 

αφεντικών δεν ήταν παρά ένα μέσο για να γίνει κάποιος 

αφεντικό. Σ ε τελική ανάλυση, η πιθανότητα να σφίγγεις τα 

δόντια για να καταστείς αυτάρκης γινόταν όλο και περισ

σότερο ασαφής και απόμακρη, και οι δίοδοι που οδηγού

σαν από τη χειρωνακτική εργασία στην ελευθερία «του να 

εργάζεται κανείς για λογαριασμό του» στένευαν και έκλει

ναν. Η αποσύνδεση της προσπάθειας κατά την εργασία 

από την ηθική αφοσίωση στην εργασία και από τις ευγενι

κές απόψεις περί των αρετών της εργασιακής ζωής έπρεπε 

να διασφαλιστεί με άλλα μέσα.

Στην Αμερική, αλλά και αλλού, τα άλλα μέσα ανευρέθη- 

σαν στα «υλικά κίνητρα προς εργασία»: στην ανταμοιβή που
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συνδεόταν με την υπάκουη αποδοχή της εργοστασιακής 

πειθαρχίας και, συνεπώς, με την αποκήρυξη της ανεξαρτη

σίας των εργατών. Ό ,τι είχε επιτευχθεί με κηρύγματα, επι- 

κουρούμενο ή όχι από την απειλή της ράβδου, τώρα κατα

βαλλόταν προσπάθεια να επιτευχθεί μέσω της σαγηνευτι

κής δύναμης του καρότου. Αντί να ισχυρίζονται ότι η ηθική 

της εργασίας είναι η οδός προς έναν ηθικά ανώτερο τρόπο 

ζωής, τώρα διαφημιζόταν ως ένα μέσο για να κερδίζεις πε

ρισσότερα χρήματα. Μην σε ενδιαφέρει το «καλύτερο», 

αυτό που μετράει είναι το «περισσότερο».

Αυτό που στο ξεκίνημα της βιομηχανικής κοινωνίας 

ήταν μια σύγκρουση εξουσιών, μια διαπάλη για την αυτο

νομία και την ελευθερία, σταδιακά αλλά και σταθερά διο

χετεύτηκε σε έναν αγώνα για μεγαλύτερο μερίδιο στο πλεό

νασμα. Έτσι, σιωπηρά, γινόταν αποδεκτή η υφιστάμενη 

δομή εξουσίας, και το αίτημα για την αναμόρφωσή της 

διαγράφηκε από την ατζέντα. Σε όλο και μεγαλύτερο βαθ

μό, η ικανότητα να κερδίζει κάποιος μεγαλύτερο μερίδιο 

του πλεονάσματος κατέληξε να θεωρείται ο αποκλειστι

κός τρόπος για να αποκατασταθεί η ανθρώπινη αξιοπρέ

πεια που χάθηκε όταν οι τεχνίτες μετατράπηκαν σε εργο

στασιακά χέρια. Στην πορεία, οι εκκλήσεις προς τις εξευ- 

γενιστικές αρετές της εργασιακής προσπάθειας ξεχάστη- 

καν εντελώς. Τώ ρα, το κύρος και την κοινωνική θέση των 

παραγωγών καθόριζαν οι διαβαθμίσεις στους μισθούς — 

και όχι οι πραγματικές ή υποτιθέμενες αρετές ή αχρειότη

τες της υπερβολικής αφοσίωσης ή της χλιαρής στάσης 

προς την εργασία.
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Τ ο  γεγονός ότι η σύγκρουση εξουσίας για την ποιότητα 

της κοινωνικής ύπαρξης διοχετεύτηκε στον αγώνα για το 

χρηματικό εισόδημα και ότι τα οικονομικό κέρδη έγιναν η 

μοναδική έκφραση των φιλοδοξιών για αυτονομία και αυτο

πεποίθηση, επέδρασε καθοριστικό στην πορεία διαμόρφω

σης της νεωτερικής βιομηχανικής κοινωνίας. Έγινε η αιτία 

για να έρθει στην επιφάνεια εκείνο το είδος συμπεριφοράς 

που η αρχική ηθική της εργασίας —υποστηριζόμενη από τα 

μέσα του οικονομικού και περιστασιακά και του φυσικού 

εξαναγκασμού- προσπάθησε μάταια να επιτύχει. Ενστάλα

ξε στα μυαλά και τις πράξεις των σύγχρονων παραγωγών όχι 

τόσο το,«πνεύμα του καπιταλισμού» όσο την τάση να απο- 

τιμούν την ανθρώπινη αξία και την αξιοπρέπεια με όρους 

χρηματικής επιβράβευσης. Επίσης, μετέστρεψε και προσα

νατόλισε τα ανθρώπινα κίνητρα και τον ανθρώπινο πόθο για 

ελευθερία, σταθερά και αμετάκλητα, προς τη σφαίρα της 

κατανάλωσης. Αυ τές οι συνέπειες καθόρισαν σε μεγάλο 

βαθμό την ύστερη ιστορία της νεωτερικής κοινωνίας, καθώς 

αυτή διάβηκε το μονοπάτι από την κοινωνία των παραγωγών 

προς την καταναλωτική κοινωνία.

Ω στόσο, αυτό το μονοπάτι δεν το διάβηκαν στον ίδιο 

βαθμό ή με τις ίδιες συνέπειες όλες οι κοινωνικές μερίδες 

της νεωτερικής κοινωνίας. Μολονότι χρησιμοποιήθηκε ένα 

μείγμα εξαναγκασμού και κινήτρων κατοχής για να διασφα

λιστεί η υποταγή στην ηθική της εργασίας σε όλους τους χώ

ρους του νεωτερικού κόσμου, τα συστατικά αναμειγνύο

νταν σε διαφορετικές ποσότητες. Αξίζει να σημειώσουμε 

ότι η έκκληση προς τον καταναλωτή που κρυβόταν μέσα



I TO ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

στον παραγωγό παρέμενε ασυνεπής, με μισή καρδιά και μη 

πειστική στην κομουνιστική εκδοχή της νεωτερικής κοινω

νίας. ΓΓ αυτόντο λόγο, μεταξύ άλλων, το χάσμα μεταξύ των 

δύο εκδοχών της νεωτερικότητας διευρυνόταν όλο και πε

ρισσότερο με το χρόνο, και ο ερχομός του καταναλωτι

σμού, ο οποίος μετέστρεψε βαθύτατα τον τρόπο ζωής στη 

Δύση, άφησε το κομουνιστικό καθεστώς αποσβολωμένο 

και το βρήκε τελείως απροετοίμαστο, ανίκανο να ακολου

θήσει. Τ ο  προδιάθεσε ακόμα περισσότερο να αλλάξει πο

ρεία, να αποδεχτεί την κατωτερότητά του και να πετάξει 

την πετσέτα στο κανναβάτσο.
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Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ.

Όλοι μας γνωρίζουμε λίγο πολύ τι σημαίνει να είσαι «κα

ταναλωτής». Καταναλωτής είναι το πρόσωπο που καταναλώ

νει, και «καταναλώνω» σημαίνει ότι χρησιμοποιώ τα πράγμα

τα: τα τρώω, τα φοράω, παίζω μαζί τους ή, ειδάλλως, τα 

υποχρεώνω να ικανοποιούν τις ανάγκες ή τις επιθυμίες μου. 

Εφόσον στον κόσμο όπου ζούμε στις περισσότερες περι

πτώσεις το χρήμα είναι αυτό που «διαμεσολαβεί» μεταξύ 

της επιθυμίας και της ικανοποίησης, το να είναι κάποιος κα

ταναλωτής σημαίνει επίσης —συνήθως— οικειοποίηση των 

περισσότερων από τα πράγματα που προορίζονται προς κα

τανάλωση: αγοράζοντάςτα, πληρώνοντας γι’ αυτά, καθιστώ

ντας τα έτσι αποκλειστική ιδιοκτησία μας, απαγορεύοντας 

τη χρήση τους από κάθε άλλον χωρίς την άδειά μας.

Καταναλώνω σημαίνει επίσης καταστρέφω. Στην πο

ρεία της κατανάλωσης τα αντικείμενα που καταναλώνονται 

παύουν να υπάρχουν, κυριολεκτικά ή πνευματικά. Είτε έχουν 

«αναλωθεί» φυσικά μέχρι το σημείο της πλήρους εξαφάνι

σής τους, όπως στην περίπτωση που τα τρώμε ή τα φθεί

ρουμε από τη χρήση, είτε απογυμνώνονται από τα θέλγητρά 

τους. Δεν εξάπτουν και συνεπώς δεν ελκύουν, ούτε διεγεί
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ρουν πλέον την επιθυμία και χάνουν την ικανότητά τους να 

ικανοποιούν τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας —για παρά

δειγμα, ένα πολυχρησιμοποιημένο παιχνίδι ή ένας πολυπαιγ- 

μένος δίσκος— και έτσι καθίστανται ακατάλληλα προς κατα

νάλωση.

Ό λα αυτά συνιστούν το νόημα της λέξης «καταναλω

τής», αλλά τι εννοούμε όταν μιλάμε για καταναλωτική κοι

νωνία; Υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο στο να είναι κάποιος κατα

ναλωτής σε μια καταναλωτική κοινωνία; Επιπλέον, λίγο πο

λύ, δεν είναι κάθε γνωστή, μέχρι σήμερα, κοινωνία μια κοι

νωνία καταναλωτών;Όλα τα χαρακτηριστικά που παρατίθε

νται στην προηγούμενη παράγραφο, εκτός ίσως από την 

ανάγκη να πληρώσει κάποιος χρήματα για πράγματα με 

σκοπό την κατανάλωσή τους, είναι σίγουρα παρόντα σε κάθε 

είδους κοινωνία. Φυσικά, το τι είδους αντικείμενα θεωρούμε 

ενδεχομένως είδη κατανάλωσης και πώς τα καταναλώνουμε 

πιθανόν να διαφέρει από καιρού εις καιρόν και από τον ένα 

τόπο στον άλλο, αλλά κανένα ανθρώπινο ον, οπουδήποτε ή 

σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο, δεν μπορεί να παραμείνει 

ζωντανό χωρίς να καταναλώνει.

Έτσι λοιπόν, όταν λέμε ότι η δική μας κοινωνία είναι «κα

ταναλωτική», είναι αναγκαίο να έχουμε κατά νου κάτι περισ

σότερο από το τετριμμένο, το καθημερινό και όχι ιδιαίτερα 

διαφωτιστικό γεγονός ότι όλα τα μέλη της κοινωνίας κατα

ναλώνουν. Η κοινωνία μας είναι «καταναλωτική» με έναν 

βαθύ και θεμελιακό τρόπο παρόμοιο με αυτόν για τον οποίο 

η κοινωνία των προκατόχων μας (η νεωτερική κοινωνία στη 

βιομηχανική της φάση, όπως περιγράφηκε στο προηγούμε
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νο κεφάλαιο) δικαιούται το όνομα της «κοινωνίας των πα

ραγωγών», παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι συνήθιζαν να 

παράγουν από τις απαρχές του ανθρώπινου είδους και θα 

συνεχίσουν να παράγουν έως τον αφανισμό του είδους. Ο 

λόγος που αυτός ο παλιότερος τύπος κοινωνίας αποκλήθη- 

κε «κοινωνία των παραγωγών» ήταν ότι τα μέλη της συνέ- 

πρατταν σε αυτήν πρωτίστως ως παραγωγοί. Ο  τρόπος με 

τον οποίο εκείνη η κοινωνία έπλαθε τα μέλη της καθοριζό

ταν από την ανάγκη να εκπληρωθεί ο ρόλος του παραγωγού. 

Ο  κανόνας που αυτή η κοινωνία επέβαλλε στα μέλη της ήταν 

η ικανότητα και η θέληση να διαδραματίσουν αυτόντο ρόλο. 

Στην παρούσα φάση της ύστερης νεωτερικότητας, δεύτε

ρης νεωτερικότητας ή μετανεωτερικότητας, τα μέλη της κοι

νωνίας συμπράττουν σε αυτήν —και πάλι πρωτίστως— με την 

ικανότητά τους ως καταναλωτές. Ο  τρόπος που η παρούσα 

κοινωνία πλάθει τα μέλη της καθορίζεται κατά κύριο λόγο 

από την ανάγκη να διαδραματίσουν αυτά το ρόλο του κατα

ναλωτή, και ο κανόνας που η κοινωνία μας επιβάλλει στα 

μέλη της είναι αυτός της ικανότητας και της βούλησής τους 

να διαδραματίσουν αυτόντο ρόλο.

Η διαφορά μεταξύ του τότε και του τώρα δεν είναι τόσο 

ριζοσπαστική όσο το να εγκαταλείψεις ένα ρόλο και να τον 

αντικαταστήσεις με κάποιον άλλο. Καμιά από τις δύο κοινω

νίες δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς τουλάχιστον κάποια 

από τα μέλη της να είναι υπεύθυνα για την παραγωγή αντι

κειμένων προς κατανάλωση, και όλα τα μέλη και των δύο 

κοινωνιών, φυσικά, καταναλώνουν. Η διαφορά έγκειται 

στην έμφαση, αλλά αυτή η μεταστροφή στην έμφαση έχει



συνέπεια μια τρομακτική διαφορά σε κάθε πτυχή, κυριολε

κτικά, της κοινωνίας, της κουλτούρας και της ατομικής 

ζωής. Οι διαφορές είναι τόσο βαθιές και πανταχού παρού

σες, που μας δικαιώνουν πλήρως όταν μιλάμε για την κοινω

νία μας ως κοινωνία ενός διακριτού είδους — μια καταναλω

τική κοινωνία.

Τ ο  πέρασμα από την κοινωνία των παραγωγών στην κα

ταναλωτική συνεπάγεται πολλές βαθύτατες αλλαγές. Ω σ τό

σο, σίγουρα, η πιο αποφασιστική μεταξύ αυτών είναι ο 

τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι ανατρέφονται και καταρ

τίζονται για να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσειςτης κοινωνι

κής τους ταυτότητας (με άλλα λόγια, ο τρόπος με τον οποίο 

άνδρες και γυναίκες «ενσωματώνονται» μέσα στην κοινωνι

κή τάξη και τους αποδίδεται μια θέση σε αυτήν). Οι πανο- 

πτικοί θεσμοί, που κάποτε ήταν κρίσιμοι από αυτή την άπο

ψη, προοδευτικά έχουν καταστεί άχρηστοι. Με τη μαζική 

βιομηχανική απασχόληση να συρρικνώνεται ταχύτατα και 

την καθολική στρατιωτική θητεία να αντικαθίσται από έναν 

μικρό, εθελοντικό και επαγγελματικό στρατό, ο κύριος 

όγκος του πληθυσμού είναι απίθανο να έλθει κάποια στιγμή 

κάτω από την άμεση επίδρασή τους. Η τεχνολογική πρόο

δος έχει φτάσει στο σημείο όπου η παραγωγικότητα αυξά

νεται παράλληλα με τη μείωση της απασχόλησης. Η λιτή 

παραγωγή σημαίνει ότι ο αριθμός των εργαζομένων στα 

εργοστάσια περιορίζεται. Ο  περιορισμός του μεγέθους 

είναι η νέα αρχή του εκσυγχρονισμού. Όπως υπολογίζει ο 

αρχισυντάκτης της εφ ημερίδας Financial Times M artin 

W olf, μεταξύ του 1970 και to u 1994. το ποσοστό των ατό-
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μων που εργάζονταν στη βιομηχανία έπεσε από το 3 0 %  στο 

2 0 %  στην Ευρωπαϊκή'Ενωση και από 28 %  στο ι6 %  στις ΗΠΑ. 

Ενώ παράλληλα η βιομηχανική παραγωγή αυξανόταν κατά 

μέσο όρο 2,5% κατά έτος.18

Τ ο  είδος της πειθαρχικής εξάσκησης στο οποίο οι πανο- 

πτικοί θεσμοί αρίστευαν μόλις και μετά βίας είναι κατάλληλο 

για την εκπαίδευση των καταναλωτών. Εκείνοι οι θεσμοί ήταν 

καλοί για να εκπαιδεύουν τους ανθρώπους στη ρουτίνα, στη 

μονότονη συμπεριφορά, και επιτύγχαναν αυτό το αποτέλε

σμα μέσω του περιορισμού ή της πλήρους εξάλειψης της 

επιλογής. Αλλά ακριβώς η έλλειψη ρουτίνας και η κατάσταση 

της συνεχούς επιλογής είναι αρετές (στην ουσία, «τα προα- 

παιτούμενα του ρόλου») ενός καταναλωτή. Και έτσι, η πει

θαρχική εξάσκηση όχι μόνο είναι ιδιαίτερα περιορισμένη 

στον μεταβιομηχανικό και μετά τη μαζική επιστράτευση 

κόσμο, αλλά είναι και ασυμβίβαστη με τις ανάγκες της κατα

ναλωτικής κοινωνίας. Τ α  στοιχεία του χαρακτήρα και της 

στάσης ζωής, στην καλλιέργεια των οποίων αριστεύει η πα

νοπτική πειθαρχική εξάσκηση, είναι αντιπαραγωγικά στην 

κατασκευή των ιδεωδών καταναλωτών.

Τ ο  ιδεώδες θα ήταν οι αποκτημένες συνήθειες να πέ

φτουν στους ώμους των καταναλωτών με τον ίδιο τρόπο 

που τα εμπνευσμένα από τη θρησκεία και την ηθική επαγ

γελματικά και κτητικά πάθη συνήθιζαν να πέφτουν στους 

ώμους των προτεσταντών αγίων: «Οπω ς ένας ελαφρύς 

μανδύας, έτοιμος να πεταχτεί στο πλάι ανά πάσα στιγμή»1’

— σύμφωνα με μια διατύπωση του Max W eber, την οποία 

είχε πρωτοχρησιμοποιήσει ο Baxter. Και πράγματι, οι συ
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νήθειες πετάγονται παράμερα συνεχώς, σε καθημερινή 

βάση, και με την πρώτη ευκαιρία, χωρίς ποτέ να τους δίνε

ται η δυνατότητα να παγιωθούν και να μετατραπούν σε σι

δερένια κάγκελα ενός κλουβιού. Σε μια ιδεώδη κατάστα

ση, ένας καταναλωτής δεν πρέπει να ενστερνίζεται τίποτε 

σε σταθερή βάση, τίποτε δεν θα πρέπει να τον δεσμεύει 

για πάντα, καμία ανάγκη του δεν πρέπει ποτέ να θεωρείται 

πλήρως ικανοποιημένη, καμία επιθυμία να μην θεωρείται 

ύστατη. Θα πρέπει σε κάθε όρκο πίστης και σε κάθε δέ

σμευση να υπάρχει πάντοτε επισυναπτόμενος ο όρος 

«μέχρι νεοτέρας οδηγίας». Τ ο  ευμετάβλητο, η ενσωματω

μένη προσωρινότητα όλων των δεσμεύσεων είναι που με

τράει. Μ ετράει περισσότερο και από την ίδια τη δέσμευ

ση, η οποία δεν πρέπει να διαρκεί περισσότερο από τον 

αναγκαίο χρόνο για την κατανάλωση του αντικειμένου της 

επιθυμίας (ή το χρόνο που χρειάζεται για να μαραθεί η επι

θυμία γι’ αυτό το αντικείμενο).

Τ ο  γεγονός ότι κάθε κατανάλωση χρειάζεται χρόνο συνι- 

στά τη συμφορά της καταναλωτικής κοινωνίας και ανησυχεί 

ιδιαίτερα τους εμπόρους καταναλωτικών αγαθών. Στην ιδεώ

δη κατάσταση, η ικανοποίηση του καταναλωτή θα έπρεπε 

να είναι στιγμιαία, και αυτό υπό διττή έννοια. Τα  καταναλω

τικά αγαθά πρέπει να επιφέρουν την ικανοποίηση αμέσως, 

να μην απαιτούν οποιαδήποτε καθυστέρηση, καμία παρα- 

τεταμένη εκμάθηση δεξιοτήτων και καμία μακροσκελή προ

καταρκτική εργασία. Η ικανοποίηση ωστόσο θα πρέπει να 

τερματίζεται τη στιγμή ακριβώς κατά την οποία τελειώνει ο 

χρόνος που χρειάζεται για την κατανάλωσή τους και αυτός ο



χρόνος θα πρέπει να περιορίζεται στο απόλυτο ελάχιστο. 

Αυτός ο περιορισμός επιτυγχάνεται καλύτερα εάν οι κατα

ναλωτές δεν μπορούν να διατηρήσουν την προσοχή τους, 

ούτε να εστιάσουν την επιθυμία τ ους επί μακράν σε οποιο- 

δήποτε αντικείμενο. Επιπλέον, εάν είναι ανυπόμονοι, πα

ρορμητικοί και συνεχώς ανήσυχοι και, πάνω απ’ όλα, εάν 

διεγείρονται εύκολα και είναι ευεπηρέαστοι, ώστε να χά

νουν με την ίδια ευκολία το ενδιαφέρον τους.

'Οταν αφαιρούμε από το επιθυμώ την αναμονή και από 

την επιθυμία το αναμένω, η καταναλωτική ικανότητα είναι 

δυνατό να επεκταθεί πολύ πέρα από τα όρια που τίθενται 

από οποιεσδήποτε φυσικές ή αποκτημένες ανάγκες ή από 

τα όρια που καθορίζονται από τη φυσική διάρκεια των αντι

κειμένων της επιθυμίας. Η παραδοσιακή σχέση μεταξύ των 

αναγκών και της ικανοποίησής τους θα έχει τότε αντιστρα- 

φεί: Η υπόσχεση και η ελπίδα της ικανοποίησης θα προηγη- 

θούντης ανάγκης και θα είναι πάντοτε μεγαλύτερες από την 

υφιστάμενη ανάγκη και, ωστόσο, όχι τόσο μεγάλες ώστε να 

αποκλείουν την επιθυμία για τα αγαθά που γεννούν αυτή την 

υπόσχεση. Στην πραγματικότητα, η ελκυστικότητα της υπό

σχεσης αυξάνει όσο λιγότερο οικεία είναι η συγκεκριμένη 

ανάγκη.'Εχει πολλή πλάκα να βιώνεις μια εμπειρία που ποτέ 

δεν φανταζόσουν ότι μπορείνα υπήρχε και ότι ήταν διαθέσι

μη. Η έξαψη για το καινούργιο και την ανήκουστη αίσθηση 

είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του καταναλωτή. 

Ό πως επισημαίνουν οι M arc C . Taylor και Esa Saarinen, «η 

επιθυμία δεν επιθυμεί την ικανοποίηση. Τουναντίον, η επι

θυμία επιθυμεί την επιθυμία».2«Όπως και να έχει, την επιθυ
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μία του ιδεώδους καταναλωτή. Η προοπτική του σταδια

κού μαρασμού της επιθυμίας, της ανάλωσής της και η ανυ

παρξία κάποιου πράγματος μέσα στο οπτικό μας πεδίο που 

θα την αναστήσει, ή η προοπτική ενός κόσμου όπου δεν έχει 

απομείνει τίποτε επιθυμητό, θα πρέπει να συνιστούντον ει

λικρινέστερο τρόμο του ιδεώδους καταναλωτή.

Για να αυξηθεί η ικανότητα προς κατανάλωση, στους κα

ταναλωτές δεν πρέπει ποτέ να δοθεί η δυνατότητα να ανα

παυθούν. Θα πρέπει να εκτίθενται σταθερά σε νέους πειρα

σμούς με σκοπό να διατηρούνται σε κατάσταση συνεχούς 

αναβρασμού, η διέγερσή τους να μην μαραίνεται ποτέ και, 

επιπλέον, να ζουν σε συνθήκες όπου καλλιεργείται σταθερά 

η υποψία και η απαρέσκεια. Τα  δολώματα που τους υπαγο

ρεύουν τη μεταστροφή της προσοχής τους πρέπει να επιβε

βαιώνουν τις υποψίες τους ενώ προσφέρουν μια διέξοδο 

από την απαρέσκεια: «Πιστεύεις ότι τα έχεις δει όλα; Ακόμη 

δεν έχεις δει τίποτε!».

Λέγεται συχνά ότι η καταναλωτική αγορά αποπλανεί τους 

πελάτες της. Αλλά, για να το κάνει αυτό, χρειάζεται πελάτες 

έτοιμους και πρόθυμους να αποπλανηθούν (όπως ακριβώς 

το αφεντικό του εργοστασίου, για να προστάζει τους εργα

ζομένους του, είχε ανάγκη ένα σύνολο ανθρώπων που είχαν 

απόλυτα ενστερνιστεί τις συνήθειες της πειθαρχίας και της 

υλοποίησης των διαταγών του). Σε μια ορθά λειτουργούσα 

καταναλωτική κοινωνία οι καταναλωτές αναζητούν ενεργητι

κά την αποπλάνησή τους. Ζουν από το ένα δέλεαρ στο άλλο, 

από πειρασμό σε πειρασμό, από το να καταπίνουντο ένα δό

λωμα στο ψάρεμα ενός άλλου· κάθε νέο δέλεαρ, πειρασμός
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ή δόλωμα είναι κάπως διαφορετικό και ίσως δυνατότερο 

από αυτά που προηγήθηκαν. Όπως και οι πρόγονοί τους οι 

παραγωγοί, οι καταναλωτές συνεχίζουν να επαναλαμβάνουν 

μονότονα τα ίδια πράγματα.

Για τους ολοκληρωμένους, ώριμους καταναλωτές, το να 

δρουν με αυτό τον τρόπο είναι ένας καταναγκασμός, ένα 

πρέπει. Ωστόσο, αυτό το πρέπει, αυτή η εσωτερικευμένη 

πίεση, το γεγονός ότι είναι αδύνατο να ζήσει κανείς αλλιώς, 

αποκαλύπτεται σε αυτούς με τη μορφή της ελεύθερης έκ

φρασης της βούλησης. Η αγορά τους έχει ήδη επιλέξει και 

τους έχει διαμορφώσει καταναλωτές, στερώντας τους έτσι 

την ελευθερία να αγνοούν τους πειρασμούς της, αλλά σε κα- 

θεμία από τις αλλεπάλληλες επισκέψεις τους στην αγορά οι 

καταναλωτές έχουν κάθε λόγο να αισθάνονται ότι αυτοί 

προστάζουν. Αυτοί είναι οι δικαστές, οι κριτές και οι επιλο- 

γείς. Μπορούν, σε τελική ανάλυση, να αρνηθούν την πίστη 

τους σε καθεμία από τις αναρίθμητες επιλογές που επιδει

κνύονται εμπρός τους — εκτός, βέβαια, από την επιλογή του 

να μην επιλέξουν. Η πορεία προς τη διαμόρφωση της ταυ

τότητάς μας, προς τη διαμόρφωση μιας θέσης μέσα στην 

κοινωνία, η δημιουργία μιας ζωής η οποία βιώνεται με έναν 

τρόπο που αναγνωρίζεται ότι έχει νόημα, όλα απαιτούν κα

θημερινές επισκέψεις στην αγορά.

Στη βιομηχανική φάση της νεωτερικότητας ένα γεγονός 

ήταναδιαμφισβήτητο:Όλοι οι άνθρωποι, πριν από οτιδήπο

τε άλλο, έπρεπε πρώτα να είναι παραγωγοί. Στη «νεωτερικό- 

τητα στάδιο 2», στη νεωτερικότητα των καταναλωτών, το 

ωμό, αδιαμφισβήτητο γεγονός είναι ότι ο καθένας θεωρείται



απαραίτητο να είναι πρωτίστως καταναλωτής, πριν μπορέσει 

να σκεφτεί ότι έχει τη δυνατότητα να γίνει κάτι ιδιαίτερο.

Η Κ α τ α σ κ ε υ ή  ε ν ο ς  Κ α τ α ν α λ ω τ ή

Τελευταία ακούμετους πολιτικούς όλων των πολιτικών απο

χρώσεων να μιλούν, ενχορώ , νοσταλγικά και σαγηνευτικά, 

για την «ανάκαμψη που οδηγείται από τους καταναλωτές». 

Η μείωση της παραγωγής, τα άδεια βιβλία παραγγελιών και 

η απουσία πελατών στους κεντρικούς εμπορικούς δρόμους

— για όλα η ευθύνη τείνει να επιρρίπτεται στην έλλειψη εν

διαφέροντος από την πλευρά των καταναλωτών, στη μειω

μένη «καταναλωτική εμπιστοσύνη» (το οποίο σημαίνει ότι η 

επιθυμία του καταναλωτή να αγοράσει με πίστωση είναι αρ

κετά μεγάλη και συνεπώς αντισταθμίζει το φόβο της χρεο

κοπίας). Οι ελπίδες για την απομάκρυνση όλων αυτών των 

προβλημάτων, για να αρχίσουν τα πράγματα να κινούνται 

και πάλι, είναι άμεσα συναρτημένες με το γεγονός ότι οι κα

ταναλωτές κάνουν και πάλι το καθήκον τους — επιθυμούν 

και πάλι να αγοράσουν, να αγοράσουν πολλά, και να αγορά

σουν πολύ περισσότερο. «Η οικονομική μεγέθυνση» —ο κύ

ριος σύγχρονος τρόπος μέτρησης της ομαλότητας και της 

ευταξίας, ο κύριος δείκτης μιας κοινωνίας που λειτουργεί 

όπως θα έπρεπε— στην καταναλωτική κοινωνία θεωρείται 

ότι εξαρτάται όχι τόσο από την «παραγωγική δύναμη του 

έθνους» (υγιής και πολυάριθμη εργατική δύναμη, γεμάτα 

δημόσια ταμεία και τολμηρές επιχειρηματικές πρωτοβου

λίες των κατόχων κεφαλαίου και των διευθυντών) όσο από
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το ζήλο και την ευρωστία των καταναλωτών της. Ο  ρόλος 

που κάποτε διαδραμάτιζε η εργασία αναφορικά με τη δια

σύνδεση των ατομικών κινήτρων, την κοινωνική ενσωμάτω- 

ση και τη συστημική αναπαραγωγή έχει τώρα ανατεθεί στην 

καταναλωτική δραστηριότητα.

Έχοντας αποδιαρθρώσει τους «προνεωτερικούς», παρα

δοσιακούς, προκαθορισμένους μηχανισμούς της κοινωνι

κής διαστρωμάτωσης - ο ι  οποίοι άφηναν απλώς στους άν- 

δρ ες και τ ις γυναίκες της εποχής εκείνης το σχετικά ξεκάθα

ρο καθήκον «να αναπτύσσουν δεσμούς μόνο με το είδ ος  

τους», να ανταποκρίνονται στο επίπεδο που άρμοζε στην 

«κοινωνική κατηγορία» μέσα στην οποία ήταν γεννημένοι— 

η νεωτερικότητα ανέθεσε στο άτομο το καθήκον της «αυ- 

τοδιαμόρφωσης», της κατασκευής της κοινωνικής ταυτότη

τας του καθενός, εάν όχι από το μηδέν, τουλάχιστον σε ένα 

επίπεδο πλησίον των θεμελίων της. Η υπευθυνότητα του  

ατόμου —η οποία κάποτε περιοριζόταν στην υπακοή των 

νόμων που καθόριζαν με ξεκάθαρους όρους τι σήμαινε να 

είσαι ευγενής, έμπορος, μισθοφόρος στρατιώτης, τεχνίτης 

συντεχνίας, επίμορτος αγρότης ή εργάτης γης— τώρα διευ- 

ρύνθηκε για να συμπεριλάβει την επιλογή του ίδιου του κοι

νωνικού του καθορισμού, καθώς και την προώθηση της κοι

νωνικής του αναγνώρισης και έγκρισης.

Αρχικά, η εργασία προσφέρθηκε ως το κύριο εργαλείο 

για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτού του νέου, σύγ

χρονου καθήκοντος. Κύριοι και καθοριστικοί παράγοντες 

της υπό αναζήτηση και επιμελώς οικοδομημένης κοινωνικής 

ταυτότητας θεωρήθηκαν οι εργασιακές δεξιότητες, ο  τόπος
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απασχόλησης και το είδος της σταδιοδρομίας που συνδεό

ταν με τη συγκεκριμένη απασχόληση. Η ταυτότητα, από τη 

στιγμή που επιλεγόταν, έπρεπε να οικοδομηθεί μια και καλή, 

για μια ολόκληρη ζωή, και καταρχήν τουλάχιστον με βάση 

την απασχόληση, το λειτούργημα, τη διά βίου εργασία. Η οι

κοδόμηση της ταυτότητας έπρεπε να είναι σταθερή και επί

μονη, να προχωρά μέσω μιας αλληλοδιαδοχής καθαρά προσ

διορισμένων σταδίων (δεν αποτελεί έκπληξη ότι η μεταφο

ρά της «οικοδόμησης» επιλέχτηκε για να αποδώσει τη φύση 

της «ταυτοτικής εργασίας» που έπρεπε να γίνει), και το ίδιο 

ίσχυε για την εργασιακή σταδιοδρομία. Η σταθερότητα της 

διαδρομής της εργασιακής εξέλιξης και τα προαπαιτούμενα 

της διά βίου οικοδόμησης της ταυτότητας εναρμονίζονται 

απόλυτα το ένα με το άλλο.

Ω στόσο, μια σταθερή, μακροχρόνια και συνεχής, λογικά 

συνεκτική και άκαμπτα δομημένη εργασιακή σταδιοδρομία 

δεν είναι πλέον μια ευρέως διαθέσιμη επιλογή. Μόνο σε σχε

τικά σπάνιες περιπτώσεις μπορείνα προσδιοριστεί μέσω της 

εξάσκησης ενός επαγγέλματος μια πάγια ταυτότητα, πόσο 

μάλλον μια εξασφαλισμένη ταυτότητα. Σταθερές, καλά 

εξασφαλισμένες και διασφαλισμένες θέσεις απασχόλησης 

αποτελούν σήμερα σπάνιο φαινόμενο. Οι παλιές εργασίες, 

οι «διά βίου εργασίες», που μερικές φορές ήταν ακόμα και 

κληρονομικές, είναι περιορισμένες σε λίγες παλιές βιομηχα

νίες και παλιά επαγγέλματα, ενώ ο αριθμός τους ελαττώνε

ται ραγδαία. Οι καινούργιες κενές θέσεις εργασίας τείνουν 

να είναι ορισμένου χρόνου, «μέχρι νεοτέρας εντολής», και 

μερικής απασχόλησης. Συνήθως συνδυάζονται με άλλες ερ



γασίες και στερούνται οποιεσδήποτε εγγυήσεις συνέχειας, 

για να μην μιλήσουμε για μονιμότητα. Η λέξη-κλειδί είναι 

«ευελιξία». Αυτή η έννοια, που γίνεται όλο και πιο πολύ του 

συρμού, αναφέρεται σε ένα παιχνίδι πρόσληψης και απόλυ

σης με ελάχιστους κανόνες να το καθορίζουν αλλά και με 

την εξουσία της μονομερούς αλλαγής των κανόνων και ενώ 

το παιχνίδι βρίσκεται ακόμη υπό εξέλιξη.

Πάνω σε αυτή την κινούμενη άμμο, κανείς άνθρωπος 

που σκέφτεται λογικά δεν θα μπορούσε να διατηρεί βάσι

μες ελπίδες ότι θα ήταν δυνατό να οικοδομηθεί κάτι που να 

χαρακτηρίζεται από διάρκεια. Πολύ απλά και ξεκάθαρα, η 

προοπτική να οικοδομηθεί μια διά βίου ταυτότητα επί τη 

βάσει της εργασίας είναι, για την πλειονότητα των ανθρώ

πων, πέραν του κόσμου τούτου (εκτός, τουλάχιστον για την 

ώρα, από τους επιτηδευματίες ελάχιστων επαγγελμάτων με 

υψηλές δεξιότητες και με ιδιαίτερα προνόμια).

Ωστόσο, αυτή η νέα κοσμοϊστορική αφετηρία δεν έχει 

βιωθεί σαν τρομερός κλονισμός ή σαν υπαρξιακή απειλή. 

Αυτό οφείλεται στο ότι η φύση της συνηθισμένης ενασχο- 

λήσης με τηνταυτότητα έχει επίσης αλλάξει. Αυτή η αλλαγή 

έχει καταστήσει τις παλιομοδίτικες εργασιακές σταδιοδρο

μίες πλήρως ακατάλληλες και σίγουρα αναντίστοιχες με τα 

καθήκοντα και τις φασαρίες που συνεπάγεται το νέο είδος  

μέριμνας για την οικοδόμηση της ταυτότητας. Σ ε  έναν 

κόσμο όπου, σύμφωνα με τον μεστό αφορισμό του George 

Steiner, όλα τα πολιτιστικά προϊόντα είναι υπολογισμένα για 

«μεγίστη επίδραση και άμεση παλαίωση», μια διά βίου οι

κοδόμηση μιας a priori σχεδιασμένης ταυτότητας πράγματι
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θα προοιωνιζόταν φασαρίες. Όπως σημείωσε ο Ricardo 

Petrelia, η σύγχρονη παγκόσμια τάση οδηγεί «τις οικονομίες 

προς την παραγωγή του εφήμερου, του ευμετάβλητου — 

μέσω της μαζικής υποβόθμισης του χρόνου ζωής των προϊ

όντων και των υπηρεσιών— και του επισφαλούς (προσωρι

νή, ευέλικτη και μερική απασχόληση)».21

Οποιαδήποτε ταυτότητα και αν αναπολεί ή επιθυμεί κά

ποιος θα πρέπει να κατέχει, ακριβώς όπως η σημερινή α

γορά εργασίας, το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ευελιξίας. 

Θα πρέπει να είναι επιδεκτική στην απροειδοποίητη αλλαγή 

ή στην αλλαγή έπειτα από ανακοίνωση σύντομης προθε

σμίας. Επίσης, να καθοδηγείται από την αρχή της διατήρη

σης όλων των ανοικτών εκδοχών, ή τουλάχιστον του μεγα

λύτερου δυνατού αριθμού εκδοχών. Τ ο  μέλλον είναι αναπό

δραστα γεμάτο εκπλήξεις, και έτσι να προχωράς με άλλον 

τρόπο θα ισοδυναμούσε με αυτοστέρηση: θα ισοδυναμού- 

σε με τον αποκλεισμό των ακόμη άγνωστων και μόνο αόρι

στα ή διαισθητικά γνωστών ωφελημάτων που οι μελλοντικοί 

μαίανδροι της μοίρας, καθώς και οι άνευ προηγουμένου και 

αναπάντεχες προσφορές του βίου, μπορούν να φέρουν.

Οι πολιτισμικές μόδες εισέρχονται με εκρηκτικό τρόπο 

στη δημόσια αγορά της ματαιοδοξίας, αλλά καθίστανται 

απαρχαιωμένες και μεταστρέφονται σε γελοίες και παλιο

μοδίτικες πολύ γρηγορότερα από το χρόνο που χρειάζονται 

για να αποσπάσουν το ενδιαφέρον του κοινού. Είναι λοιπόν 

καλύτερο να διατηρείς τη σημερινή σου ταυτότητα προσω

ρινά, να την ενστερνίζεσαι με ελαφρότητα, να διασφαλίζεις 

ότι θα ξεφύγει από την αγκαλιά σου από τη στιγμή που θα



I ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...

ανοίξεις τα χέρια σου για να ενστερνιστείς κάποια καινούρ

για, λαμπρότερη ή απλώς αδοκίμαστη αντικαταστάτριά της. 

Ίσως είναι πιο ακριβές να μιλάμε για ταυτότητα του εαυτού 

στον πληθυντικό: η διαδρομή του βίου των περισσότερων 

ατόμων είναι πιθανό να είναι στρωμένη με παραπεταμένες 

και αφανισμένες ταυτότητες. Τ ο  πιθανότερο είναι ότι κάθε 

διαδοχική ταυτότητα θα παραμένει ανολοκλήρωτη και υπό 

συνθήκην, και έτσι το πρόβλημα συνίσταται στο πώς θα 

αποτραπεί ο κίνδυνος της απολίθωσής της. Ίσως ακόμα και 

ο ίδιος ο όρος «ταυτότητα» να έχει χάσει τη χρησιμότητά 

του, εφόσον αποκρύπτει περισσότερα από ό,τι αποκαλύ

πτει όταν εξετάζουμε τις εμπειρίες του βίου μας: όλο και 

συχνότερα οι ανησυχίες αναφορικά με την κοινωνική τοπο

θέτηση τροφοδοτούνται από το φόβο της εμμονής σε μια 

ταυτότητα που είναι τόσο ανελαστική και άκαμπτη, ώστε 

είναι δύσκολο να την αποποιηθούμε εάν παρουσιαστεί ανά

γκη. Η επιθυμία για ταυτότητα και ο τρόμος για την ικανο

ποίηση αυτής της επιθυμίας, η έλξη και η αποστροφή που η 

σκέψη περί ταυτότητας δημιουργεί, αναμειγνύονται για να 

παραγάγουνένα κράμα διαρκούς αμφιβολίας και σύγχυσης.

Τ έτοιες ανησυχίες εξυπηρετούνται πολύ καλύτερα από 

την ευμετάβλητη, αέναα επινοητική και ανερμάτιστη αγορά 

καταναλωτικών αγαθών. Είτε χρησιμοποιούνται για διαρκή 

είτε για στιγμιαία κατανάλωση, τα καταναλωτικά αγαθά δεν 

προορίζονται, εξ ορισμού, να διαρκέσουν για πάντα — καμία 

ομοιότητα εδώ με τη «διά βίου εργασιακή σταδιοδρομία» ή 

με τη «διά βίου εργασία». Τα καταναλωτικά αγαθά προορί

ζονται να χρησιμοποιηθούν και να εξαφανιστούν. Η ιδέα της
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προσωρινότητας και της μεταβατικότητας είναι εγγενής 

στην ίδια την κατηγοριοποίησή τους ως αντικειμένων κατα

νάλωσης: τα καταναλωτικά αγαθά έχουν γραμμένο επάνω 

τους memento mori, ακόμα και με αόρατο μελάνι.

Και έτσι υπάρχει ένα είδος αρμονίας και συνδυασμού με

ταξύ των προαναφερθέντων χαρακτηριστικών των κατανα

λωτικών αγαθών και της αμφισημίας που ενδημεί στις σύγ

χρονες ανησυχίες για την ταυτότητα. Τ ις  ταυτότητες, όπως 

ακριβώς και τα καταναλωτικά αγαθά, θα πρέπει να τις ιδιο

ποιούμαστε και να τις κατέχουμε, αλλά μόνο με στόχο να τις 

αναλώσουμε, και έτσι να εξαφανιστούν και πάλι.Όπως συμ

βαίνει και στην περίπτωση των εμπορευματοποιημένων κα

ταναλωτικών αγαθών, η κατανάλωση μιας ταυτότητας δεν 

θα πρέπει —είναι απόλυτα αναγκαίο αυτό— να εξαφανίζει 

την επιθυμία για άλλες, καινούργιες και βελτιωμένες ταυτό

τητες, ούτε να αποκλείει την ικανότητα αφομοίωσής τους. 

Εφόσον αυτό είναι το προαπαιτούμενο, δεν έχει ιδιαίτερο 

νόημα να ψάχνει κάποιος περαιτέρω για άλλα εργαλεία πέ

ραν της αγοράς. «Ταυτότητες-σύμφυρμα», χαλαρά διευθε

τημένες αρμαθιές εξαγοράσιμων, εφήμερων, εύκολα προ- 

σθαφαιρούμενων και, τέλος, αντικαταστάσιμων συμβόλων 

που διατίθενται στα καταστήματα, ακριβώς αυτό φαίνεται 

ότι χρειάζεται κάποιος για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις 

του σύγχρονου βίου.

Εάν εκεί αναλώνεται η ενέργεια που απελευθερώνεται 

από τα προβλήματα γύρω από την ταυτότητα, τότε δεν 

υπάρχει ανάγκη για κάποιον ειδικευμένο κοινωνικό μηχανι

σμό «κανονιστικής ρύθμισης» ή «διατήρησης της μορφής».



Ο ύτε και φαίνεται να είναι επιθυμητός. Οι παραδοσιακές 

μέθοδοι πανοπτικής πειθαρχικής εξάσκησης είναι φανερό 

ότι αντιστρατεύονται τα καθήκοντα του καταναλωτή και 

αποδεικνύονται καταστροφικές σε μια κοινωνία που οργα

νώνεται γύρω από την επιθυμία και την επιλογή. Αλλά θα 

μπορούσε κάποια εναλλακτική μέθοδος κανονιστικής ρύθμι

σης να το κατορθώσει καλύτερα; Δεν είναι η ίδια η ιδέα της 

κανονιστικής ρύθμισης, τουλάχιστον σε συνολικό κοινωνικό 

επίπεδο, ζήτημα του παρελθόντος; Εάν κάποτε, σε μια κοι

νωνία εργαζόμενων ατόμων, θεωρούνταν κρίσιμο «να βάλεις 

τους ανθρώπους να εργαστούν», σε μια κοινωνία καταναλω

τών αυτό δεν έχει χάσει πλέον τη χρησιμότητά του; Ο  μονα

δικός σκοπός κάθε κανόνα είναι η χρήση του ανθρώπινου χα

ρακτηριστικού της ελεύθερης επιλογής για να περιοριστεί ή 

να εξαλειφθεί τελείως η ελευθερία επιλογής· για να παρα

γκωνιστούν ή να αποκλειστούν όλες οι πιθανότητες εκτός 

από μία — τη μία που προωθείται από τον κανόνα. Ωστόσο, 

η δολοφονία της επιλογής έχει παρενέργειες. Από τη σκοπιά 

της κανονιστικής ρύθμισης, της ρύθμισης που στοχεύει στην 

εμφύσηση της τάξης, ο αποκλεισμός της πιο βδελυρής γΓ 

αυτήν επιλογής, της ευμετάβλητης, παιχνιδιάρικης και εύκο

λα ανακλητής επιλογής, θα ισοδυναμούσε με τη θανάτωση 

του καταναλωτή μέσα στο ανθρώπινο ον. Αυτή θα ήταν η πιο 

φρικιαστική καταστροφή που θα μπορούσε να συμβεί στην 

κοινωνία που επικεντρώνεται στην αγορά.

Η κανονιστική ρύθμιση είναι συνεπώς «δυσλειτουργική» 

και γι’ αυτό ανεπιθύμητη για τη διαιώνιση, την ομαλή λει

τουργία και την ευημερία της καταναλωτικής αγοράς, και
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εμφανίζεται επίσης αποκρουστική στους πελάτες της. Σε 

αυτό το σημείο συναντιούνται τα συμφέροντα των κατανα

λωτών και των διαχειριστών της αγοράς: με έναν περίεργο 

και απροσδόκητο τρόπο το μήνυμα που κόμιζε το παλιό 

ρητό «Ό,τι είναι καλό για την General Motors είναι καλό για 

τις Ηνωμένες Πολιτείες» επαληθεύεται (με την επιφύλαξη 

ότι οι «Ηνωμένες Πολιτείες» δεν είναι κάτι άλλο παρά το 

άθροισμα των πολιτών τους). Τ ο  «καταναλωτικό πνεύμα» 

επαναστατεί εναντίον της ρύθμισης, όπως επίσης, σε μεγά

λο βαθμό, και οι εταιρείες εμπορευμάτων που ανθίζουν με 

βάση αυτό το πνεύμα. Μια κοινωνία καταναλωτών χολώνε

ται για όλους τους νομικούς περιορισμούς που επιβάλλο

νται στην ελευθερία της επιλογής, για την άρνηση νομιμο

ποίησης κάθε ενδεχόμενου αντικειμένου κατανάλωσης, 

και εκφράζει τη μνησικακία της με την ευρεία υποστήριξη 

που θεληματικά προσφέρει στα πιο «απορρυθμιστικά» 

μέτρα.

Παρόμοια μνησικακία καταδεικνύεται στη μέχρι τώρα 

ανήκουστη επιδοκιμασία που παρέχεται στις ΗΠΑ και αλλού 

για τον περιορισμό των κοινωνικών υπηρεσιών —των υπό 

δημόσια διεύθυνση και εγγύηση παροχών σε περίπτωση 

ανάγκης— στο βαθμό που ο περιορισμός τους συνοδεύεται 

από την ελάττωση των φόρων. Τ ο  σύνθημα «περισσότερο 

χρήμα στις τσέπες των φορολογουμένων», που κανείς πλέον 

δεν το αμφισβητεί σοβαρά και είναι τόσο δημοφιλές στην 

αριστερή και τη δεξιά πλευρά του πολιτικού φάσματος, 

απευθύνεται στο καθήκον των καταναλωτών να ασκούν τη 

λειτουργία της επιλογής- ένα καθήκον που το έχουν ήδη



εσωτερικεύσει αναδιαμορφωμένο μέσα στη ζωή ω ς λει

τούργημα. Η υπόσχεση για περισσότερα χρήματα στην  

τσέπη μετά τους φ όρους είναι ελκυστική στο εκλογικό 

σώμα όχι τόσο επειδή προοιωνίζεται μεγαλύτερη κατανά

λωση όσο για την προοπτική των περισσότερων ευκαιριών 

επιλογής αυτού που πρόκειται να καταναλωθεί, των περισ

σότερων ηδονών κατά τη διάρκεια των επιλογών και των 

αγορών. Αυτό το σύνθημα πιστεύεται όχι οφείλει την εκ

πληκτική, σαγηνευτική του δύναμη κυρίως στην υπόσχεση 

της συχνότερα ασκούμενης επιλογής.

Στην πραγματικότητα, αυτό που μετράει είναι τα μέσα 

και όχι οι στόχοι. Η εκπλήρωση του λειτουργήματος του κα

ταναλωτή σημαίνει μεγαλύτερο αριθμό επιλογών, ανεξάρ

τητα εάν αυτό συνεπάγεται και περισσότερη κατανάλωση. 

Τ ο να ενστερνιστείς τον τρόπο ζωής του καταναλωτή ση

μαίνει πρωτίστως ότι είσαι ερωτευμένος με την επιλογή. 

Μόνο σε ένα δεύτερο και όχι ιδιαίτερα απαραίτητο επίπε

δο, αυτό σημαίνει ότι καταναλώνεις περισσότερο.

Η Ε ρ γ α σ ία  ο π ω ς  Κ ρ ιν ε τ α ι  α π ο  τ η ν  Α ις θ η τ ικ η

Οι παραγωγοί μπορούν να εκπληρώσουν το λειτούργημά 

τους μόνο συλλογικά. Η παραγωγή είναι μια συλλογική 

προσπάθεια, που προϋποθέτει καταμερισμό καθηκόντων, 

συνεργασία των δρώντων ατόμων και συντονισμό των δρα

στηριοτήτων τους. Κάποιες επιμέρους δράσεις μπορούν 

να εκτελεστούν σε ορισμένες περιπτώ σεις ατομικά και 

κατά μόνας, αλλά ακόμα και τότε η συνάρθρωσή τους με

I ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...----------------------- ---------------------- ^
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άλλες δράσεις, οι οποίες συγκλίνουν προς τη δημιουργία 

του τελικού προϊόντος, παραμένει το κρίσιμο μέρος του 

εντεταλμένου έργου και βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο στο 

μυαλό του δρώντος ατόμου. Οι παραγωγοί είναι μαζί ακόμα 

και όταν δρουν χωριστά. Η εργασία του καθενός μόνο κέρδη 

μπορεί να έχει από τη διατομική επικοινωνία, την αρμονία 

και το συγχρωτισμό.

Ο ι καταναλωτές είναι ακριβώς το αντίθετο. Η κατανά

λωση συνιστά τελείως ατομική, μονήρη και τελικά μοναχι

κή δραστηριότητα. Μια δραστηριότητα που εκπληρώνε

ται με το να κατευνάζει και να διεγείρει, να καταπραΰνει 

και να μαστιγώνει την επιθυμία, η οποία είναι πάντοτε ιδιω

τική και δύσκολα κοινοποιήσιμη αίσθηση. Δεν υπάρχει κάτι 

που μπορεί να αποκληθεί «συλλογική κατανάλωση». Είναι 

αλήθεια ότι οι καταναλωτές μπορούν να βρεθούν μαζί 

κατά τη διάρκεια της κατανάλωσης, αλλά ακόμα και τότε, 

ως συνολική διαδικασία, η πραγματική κατανάλωση παρα

μένει τελείως μοναχική, ατομικά βιώσιμη εμπειρία. Τ ο  να 

βρίσκεσαι μαζί με άλλους τονίζει απλώς την ιδιωτική φύση 

της πράξης της κατανάλωσης και ενισχύει την ευχαρίστη

ση που προσφέρει.

Τ ο  επιλέγειν προσφέρει μεγαλύτερη ικανοποίηση όταν 

γίνεται με τη συντροφιά άλλων που επιλέγουν, κατά προτί

μηση μέσα σε ένα ναό που είναι αφιερωμένος στη λατρεία 

της επιλογής και είναι ασφυκτικά γεμάτος από τους πιστούς 

της. Έτσι, μια από τις μεγαλύτερες ευχαριστήσεις συνίστα- 

ται στο να πηγαίνεις για δείπνο σε ένα εστιατόριο όπου οι 

κρατήσεις ξεπερνούν τη χωρητικότητά του, να σουλατσά
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ρεις σε ένα εμπορικό κέντρο ή πάρκο αναψυχής γεμάτο 

κόσμο ή να συμμετέχεις σε ομαδικό σεξ. Αλλά αυτό που τι- 

μάται από κοινού σε όλες αυτές και σε άλλες παρόμοιες πε

ριπτώσεις είναι η ατομικότητα της επιλογής και της κατανά

λωσης. Η ατομικότητα κάθε επιλογής αναδιατυπώνεται και 

επαναβεβαιώνεται μέσω της κατασκευής ακριβών αντιγρά

φων από τις πιθηκίζουσες δράσεις του πλήθους των επιλο- 

γέων. Εάν αυτό δεν συνέβαινε, τότε ο καταναλωτής δεν θα 

κέρδιζε τίποτε από την κατανάλωση με παρέα. Η πράξη της 

κατανάλωσης είναι ο φυσικός εχθρός κάθε συντονισμού και 

κάθε συγχρωτισμού. Δεν είναι επίσης επιρρεπής στην επίδρα

σή τους, καθιστώντας όλες τις προσπάθειες για δημιουργία 

δεσμών ανίκανες να υπερκεράσουν την ενδημική μοναχικό

τητα της καταναλωτικής πράξης. Οι καταναλωτές είναι μόνοι 

ακόμα και όταν δρουν μαζί.

Η ελευθερία του επιλέγειν επηρεάζει επίσης τον τρόπο 

διαστρωμάτωσης της καταναλωτικής κοινωνίας και συνε

πώς και το πλαίσιο εντός του οποίου τα μέλη της, οι κατα

ναλωτές, εγγράφουν τις φιλοδοξίες της ζωής τους — ένα 

πλαίσιο που ορίζει την κατεύθυνση των προσπαθειών προς 

την αυτοβελτίωση και εμπεριέχει την εικόνα της «καλής 

ζωής». Ό σ ο αυξάνεται ο βαθμός ελευθερίας επιλογής και, 

πάνω απ’ όλα, ο αριθμός των ευκαιριών που έχει κανείς για 

να ασκεί ελεύθερα την επιλογή του, τόσο υψηλότερα είναι 

τοποθετημένος στην κοινωνική ιεραρχία, τόσο περισσότε

ρο μπορεί να υπολογίζει σε ακόμα μεγαλύτερο δημόσιο σε

βασμό και σε αύξηση της αυτοεκτίμησής του και τόσο πλη

σιάζει εγγύτερα προς το ιδεώδες. Φυσικά, ο πλούτος και το
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εισόδημα μετράνε επίσης. Χωρίς αυτά, η δυνατότητα επι

λογής είναι περιορισμένη ή αποκλείεται εντελώς. Ω στόσο, 

ο ρόλος του πλούτου και του εισοδήματος ως κεφαλαίου — 

δηλαδή χρήμα που σκοπός του είναι πρωτίστως να επιφέρει 

περισσότερο χρήμα— υποχωρεί σε ένα δεύτερο και κατώτε

ρο επίπεδο, για να μην πούμε ότι εξαφανίζεται τελείως από 

το προσκήνιο και παύει να λειτουργεί ως κίνητρο. Η προε- 

ξάρχουσα σημασία του πλούτου και του εισοδήματος είναι 

η δυνατότητα που προσφέρει για επέκταση του εύρους της 

καταναλωτικής επιλογής.

Ο  αποθησαυρισμός, η αποταμίευση ή οι επενδύσεις 

έχουν νόημα μόνο επειδή φέρουν την υπόσχεση για τη μελ

λοντική διεύρυνση της καταναλωτικής επιλογής. Τέτοιες 

εναλλακτικές δυνατότητες δράσης, ωστόσο, δεν προορίζο

νται για την πλειονότητα των απλών καταναλωτών, και αν τις 

ενστερνίζονταν οι περισσότεροι καταναλωτές, θα έφερναν 

την καταστροφή. Η αύξηση της αποταμίευσης και ο περιο

ρισμός των αγορών με πιστωτικές κάρτες είναι άσχημα νέα: 

η αύξηση της καταναλωτικής πίστης είναι ευπρόσδεκτη ως 

σίγουρο σημάδι ότι «τα πράγματα κινούνται στη σωστή κα

τεύθυνση». Η καταναλωτική κοινωνία δεν θα πάρει ελαφρά 

τη καρδία το κάλεσμα για αναβολή της ικανοποίησης. Η κα

ταναλωτική κοινωνία είναι μια κοινωνία πιστωτικών καρτών, 

όχι βιβλιαρίων ταμιευτηρίου. Είναι η κοινωνία του «τώρα». 

Μια κοινωνία του επιθυμείν, όχι μια κοινωνία του αναμένειν.

Να επισημάνουμε και πάλι ότι δεν υπάρχει ανάγκη για 

«κανονιστική ρύθμιση», με τη συνεπακόλουθη ανάγκη για 

πειθαρχική εξάσκηση και την πανταχού παρούσα αστυνό



μευση, για να διασφαλιστεί ότι οι ανθρώπινες ανάγκες χαλι

ναγωγούνται προς όφελος της κερδοφορίας των χειριστών 

της αγοράς. Επιπλέον, δεν υπάρχει ανάγκη για αναδιαμόρ- 

φωση των «αναγκών της οικονομίας», της οικονομίας χων 

καταναλωχικών αγαθών, έχσι ώστε αυτές να ανταποκρι- 

θούν στις επιθυμίες των καχαναλωχών. Η αποπλάνηση, η 

επίδειξη θαυμάχων που ακόμη δενχα  έχουμε δοκιμάσει, η 

υπόσχεση για αισθήσεις που, παρόχι αδοκίμαστες, θα υπερ

τερούν και θα επισκιάζουν οτιδήποχε έχουμε δοκιμάσει 

καχά χο παρελθόν, θα χα καταφέρουν αρκετά καλά. Μ ε την 

προϋπόθεση φυσικά όχι χο μήνυμα θα φχάσει σε ευήκοα 

ώχα και όχι, όχαν εξετάζουμε χα σημεία, όλα χα μάχια είναι 

προσηλωμένα σε αντικείμενα που προοιωνίζονται συναρ

παστικές εμπειρίες. Η κατανάλωση, η όλο και πιο ποικίλη και 

πλούσια καχανάλωση, πρέπει να εμφανίζεχαι σχους καχα- 

ναλωχές ως ένα δικαίωμα στην απόλαυση και όχι ως καθή

κον που τους επιβάλλεται. Ο ι καταναλωτές θα πρέπει να 

καθοδηγούνται από αισθητικά ενδιαφέροντα, όχι από ηθι

κούς κανόνες.

Η αισθητική, και όχι η ηθική, είναι αυτή που χρησιμοποιεί

ται για να ενοποιηθεί η καταναλωτική κοινωνία, για να διατη

ρηθεί η πορεία της και, από καιρού εις καιρόν, να διασώζεται 

από τις κρίσεις χης. Εάν η ηθική αποδίδει υπέρχαχη αξία σε 

ένα επιμελώς εκπληρωμένο καθήκον, η αισθηχική θέτει ως 

προτεραιότηχα χην ανυπέρβλητη εμπειρία. Η εκπλήρωση 

του καθήκοντος έχει την εσωτερική, χρονικά εκτεταμένη λο

γική της και, έτσι, δομεί το χρόνο, του προσδίδει κατεύθυν

ση, δίνει νόημα σε αντιλήψεις όπως η σταδιακή συσσώρευ-
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ση ή η χρονική μετάθεση για αργότερα της πραγματοποίη

σης αυτού που επιθυμούμε. Αντιθέτως, δεν υπάρχει κά

ποιος βάσιμος λόγος για την αναβολή της αναζήτησης της 

εμπειρίας, στο βαθμό που το επακόλουθο της αναβολής 

δεν μπορεί παρά να είναι το «χάσιμο της ευκαιρίας». Η ευ

καιρία για εμπειρίες, εντούτοις, ούτε χρειάζεται ούτε δικαιο

λογεί κάποια προπαρασκευαστική εργασία, στο βαθμό που 

έρχεται αιφνιδιαστικά και εξαφανίζεται εάν δεν την αρπά

ξουμε αμέσως (και αφότου την έχουμε αρπάξει, χάνεται, 

βέβαια, αμέσως). Η ευκαιρία για εμπειρίες είναι κάτι που 

πρέπει να το αρπάξουμε όντας εν πτήση. Δεν υπάρχει κά- 

ποια ιδιαίτερη στιγμή, κάποια ειδικά αρμόζουσα στιγμή, για 

να αδράξουμε την ευκαιρία. Από αυτή την άποψη, η μία 

στιγμή δεν διαφέρει από την άλλη, κάθε στιγμή είναι το ίδιο 

κατάλληλη —«ώριμη»— για αυτόντο σκοπό.

Πέραν τούτου, η επιλογή της κατάλληλης στιγμής είναι η 

μία επιλογή που δεν είναι διαθέσιμη σε αυτούς οι οποίοι 

έχουν επιλέξει το επιλέγειν για τρόπο ζωής. Δεν επαφίεται 

στον καταναλωτή να αποφασίσει πότε πρόκειται να παρου

σιαστεί η ευκαιρία για μια καταπληκτική εμπειρία, και έτσι οι 

καταναλωτές θα πρέπει πάντοτε να είναι σε εγρήγορση για 

να ανοίξουν την πόρτα και να την καλοδεχτούν. Πρέπει να 

επαγρυπνούν συνεχώς, να είναι σε μόνιμη βάση ικανοί να 

εκτιμήσουν την ευκαιρία, όταν παρουσιάζεται, και να κάνουν 

οτιδήποτε είναι αναγκαίο για να κερδίσουν ό,τι μπορούν.

Εάν η κοινωνία των παραγωγών βαθιά μέσα της είναι 

πλατωνική, στο βαθμό που αναζητεί αδιάσειστους κανόνες 

και την ύστατη μορφή των πραγμάτων, η καταναλωτική κοι



νωνία είναι αριστοτελική — πραγματιστική, ευέλικτη, τηρώ

ντας την αρχή ότι η ανησυχία για το εάν τα όρια έχουν ξεπε- 

ραστεί αρχίζει τη στιγμή ακριβώς που βρίσκεται κάποιος 

στο όριο (ούτε πιο πριν αλλά ούτε και αργότερα). Η  μόνη 

πρωτοβουλία που απομένει στον λογικό καταναλωτή είναι 

να βρίσκεται στο κατάλληλο σημείο όπου είναι γνωστό ότι 

υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, και να βρίσκεται εκεί την ώρα 

που είναι γνωστό ότι είναι ιδιαίτερα πολυάριθμες αυτές οι 

ευκαιρίες. Μια τέτοια πρωτοβουλία μπορεί να διευκολύνει 

μόνο τη σοφία ενός είδους «φρόνησης», μιας συλλογής από 

ερασιτεχνικούς εμπειρικούς κανόνες, όχι πλήρως αποδεδειγ

μένες συνταγές και αλγοριθμικές προσταγές. Έτσι, απαιτεί- 

ται μεγάλη εμπιστοσύνη και, πάνω απ’ όλα, υπάρχει η επιτα

κτική ανάγκη για ασφαλή καταφύγια, όπου αυτή η εμπιστο

σύνη μπορεί να αγκυροβολήσει με ασφάλεια. Δεν είναι λοι

πόν απορίας όξιοντο ότι η καταναλωτική κοινωνία είναι και 

ένας παράδεισος για τους συμβούλους και τους διαφημι

στές, καθώς και γόνιμο έδαφος για τους προφήτες, όλων 

των ειδών τους μάντεις, τους μικροπωλητές μαγικών φίλ

τρων και τους αλχημιστές φιλοσοφικών λίθων.

Για να ανακεφαλαιώσουμε: Η αισθητική της κατανάλω

σης σήμερα κυριαρχεί εκεί όπου κάποτε κυριαρχούσε π 

ηθική της εργασίας. Για τον επιτυχή απόφοιτο των σχολών κα

ταναλωτικής κατάρτισης, ο κόσμος είναι ένα αχανές πλέγμα 

πιθανοτήτων, μεγάλων και μεγαλύτερων αισθήσεων, έντονων 

και εντονότερων εμπειριών [υπό την έννοια του γερμανικού 

Erlebnis (βίωμα), όπως διακρίνεται από το Erfahrung (εμπει

ρία). Και οι δύο όροι μεταφράζονται στα αγγλικά ως «εμπει
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ρία». Γενικά, Erlebnis είναι αυτό που βιώνω διαμέσου, ενώ 

Erfahrung είναι αυτό που μου συμβαίνει]. Ο  κόσμος και όλα 

τα θραύσματα του κρίνονται από την ικανότητά τους να μας 

προκαλούν αισθήσεις και Erlebnisse — από την ικανότητά 

τους να διεγείρουν την επιθυμία, την πιο απολαυστική φάση 

από τις ενασχολήσεις του βίου του καταναλωτή, πιο ικανο

ποιητική από την ίδια την ικανοποίηση. Με βάση τις ποικί

λες ποσότητες αυτής της ικανότητας τα αντικείμενα, τα γε

γονότα και οι άνθρωποι τοποθετούνται πάνω στο χάρτη. Ο  

παγκόσμιος χάρτης στην πιο συχνή του χρήση είναι αισθητι

κός, παρά γνωστικός ή ηθικός.22

Τ ο  κοινωνικό κύρος της εργασίας ή, για να είμαστε πιο 

ακριβείς, της εκτέλεσης μιας εργασίας δεν είναι δυνατόν 

παρά να επηρεαστεί βαθύτατα από την παρούσα κυριαρχία 

των αισθητικών κριτηρίων. Όπως είδαμε και προηγουμένως, 

η εργασία έχει χάσει την προνομιακή θέση της: αυτή ενός 

άξονα γύρω από τον οποίο περιστρέφονται όλες οι άλλες 

προσπάθειες για αυτοθέσμιση και διαμόρφωση της ταυτό

τητας. Επίσης, η εργασία έχει πάψει να αποτελεί το επίκε

ντρο μιας ιδιαίτερα έντονης ηθικής ενασχόλησης, υπό την έν

νοια ότι είναι μια επιλεγμένη οδός για την ηθική βελτίωση, τη 

λύτρωση και τη μετάνοια. Όπως και οι άλλες δραστηριότη

τες του βίου, η εργασία σήμερα υφίσταται πρωτίστως τον 

αυστηρό και εξονυχιστικό έλεγχο της αισθητικής. Η αξία της 

κρίνεται από την ικανότητά της να δημιουργεί απολαυστικές 

εμπειρίες. Μια εργασία από την οποία απουσιάζει αυτή η 

ιδιότητα —μια εργασία που δεν προσφέρει «εσωτερική ικα

νοποίηση»— είναι άνευ αξίας. 'Αλλα κριτήρια (όπως η υποτι
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θέμενη ηθικά εξευγενιστική της επίδραση) δεν μπορούν να 

αντέξουν τον ανταγωνισμό και δεν είναι αρκετά ισχυρά ώστε 

να διασώσουν την εργασία από την καταδίκη της ως άχρη

στης ή ακόμα και εξευτελιστικής για τον αισθητικά καθοδη

γούμενο συλλέκτη αισθήσεων.

Τ ο  Λ ε ιτ ο ύ ρ γη μ α  ω ς  Π ρ ο ν ο μ ιο

Δεν υπάρχει τίποτα το ιδιαίτερα νέο αναφορικά με τη μεγά

λη διαφορά που έχουν οι διάφορες εργασίες ως προς την 

ικανότητά τους να προσφέρουν ικανοποίηση. Κάποιες εργα

σίες ήταν περιζήτητες διότι πρόσφεραν έντονη ικανοποίηση 

και «καταξίωση», ενώ πολλές άλλες αποτελούσαν βάσανο 

και αγγαρεία. Κάποιες εργασίες ήταν γεμάτες «νόημα» και 

πιο κατάλληλες από άλλα είδη εργασίας για να θεωρηθούν 

λειτούργημα, πηγή περηφάνιας και αυτοεκτίμησης. Εντού

τοις, η ουσία ήταν ότι από τη σκοπιά της ηθικής θα ήταν 

αναξιοπρεπές να υποστηριχτεί ότι κάποια εργασία ήταν 

απαξιωτική και υποτιμητική. Κάθε εργασία πρόσθετε στην 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια και κάθε εργασία υπηρετούσε ισό

τιμα την επιδίωξη της ηθικής ευπρέπειας και της πνευματι

κής λύτρωσης. Από την άποψη της ηθικής της εργασίας 

κάθε εργασία —η εργασία αυτή καθαυτή— «εξανθρώπιζε», 

οποιεσδήποτε και εάν ήταν οι άμεσες «απολαύσεις» (ή η 

απουσία τους) που επιφύλασσε για όσους την εκτελούσαν. 

Από την πλευρά της ηθικής, το αίσθημα του εκπληρωμένου 

καθήκοντος ήταν η πιο άμεση, αποφασιστική και, τελικά, 

επαρκής ικανοποίηση που μπορούσε να φέρει η εργασία, και
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από αυτή την άποψη όλα τα είδη εργασίας ήταν ισότιμα. 

Ακόμα και η συναρπαστική, μεθυστική αίσθηση της αυτοεκ

πλήρωσης που βίωναν ως εμπειρία οι λίγοι τυχεροί για τους 

οποίους το επιτήδευμα ή το επάγγελμά τους αντιμετωπιζό

ταν ως αληθινό κάλεσμα, ως ένα είδος εγκόσμιας αποστολής, 

έτεινε να αποδίδεται στην ίδια την επίγνωση του «ορθά εκ

πληρωμένου καθήκοντος»· επίγνωση που καταρχήν προσφε- 

ρόταν σε όλους όσοι εκτελούσαν κάποια εργασία, ακόμα και 

την πιο ποταπή και την ελάχιστα ελκυστική. Η ηθική της ερ

γασίας μετέφερε ένα μήνυμα ισότητας: υποβάθμιζε τις κατά 

τ’ άλλα εξόφθαλμες διαφορές μεταξύ των εργασιών, αναφο

ρικά με τη δυνατότητα ικανοποίησης που πρόσφεραν, το 

κύρος τους καθώς και τις διαφορετικές προοπτικές που πρό

σφεραν για απόκτηση περιωπής και υλικών ωφελημάτων.

Ό λα αυτά δεν ισχύουν για την εξονυχιστική εξέταση και 

αποτίμηση της εργασίας από την αισθητική. Αυτή προσδί

δει έμφαση στη διάκριση, μεγεθύνει τις διαφορές και εξυ

ψώνει συγκεκριμένα επαγγέλματα στο επίπεδο συναρπαστι

κών, εκλεπτυσμένων αντικειμένων της αισθητικής, αληθινό 

καλλιτεχνικής, εμπειρίας. Από την άλλη, δεν αναγνωρίζει 

καμία αξία στα άλλα είδη αμειβόμενων βιοποριστικών 

ασχολιών που εξασφαλίζουν τα αναγκαία προς το ζην. Τα 

«εξυψωμένα» επαγγέλματα απαιτούντα ίδια ποιοτικά χαρα

κτηριστικά που είναι αναγκαία για να εκτιμηθεί η τέχνη: καλό 

γούστο, εκλεπτυσμό, οξυδέρκεια, ανιδιοτελή αφοσίωση 

και αρκετή μαθητεία. Αλλες εργασίες θεωρούνται εντελώς 

άθλιες και ανάξιες και, όση φαντασία κι αν διαθέτει κάποιος, 

δεν θα μπορούσε να τις θεωρήσει αντικείμενα εθελούσιας



και ελεύθερης επιλογής. Η εκτέλεση τέτοιου είδους εργα

σιών γίνεται μόνο εξ ανάγκης και μόνο εάν έχει αποκοπεί η 

πρόσβαση προς άλλα μέσα επιβίωσης.

Οι εργασίες της πρώτης κατηγορίας είναι «ενδιαφέρου

σες» ενώ της δεύτερης «βαρετές». Αυτές οι δύο σύντομες 

κρίσεις συνοψίζουν τα πολύπλοκα αισθητικά κριτήρια τα 

οποία τους προσδίδουν την ουσιαστική τους αξία. Η ωμό

τητα με την οποία αυτές οι κρίσεις διακηρύσσουν ότι «δεν 

υπάρχει ανάγκη δικαιολόγησης» και «δεν επιτρέπονται οι 

προσφυγές» είναι έμμεση απόδειξη για την κυριαρχική επιρ

ροή της αισθητικής που τώρα διαχέεται σε όλους τους χώ

ρους τους οποίους κάλυπτε η εργασία, χώρους που συνι- 

στούσαν άλλοτε την επικράτεια της ηθικής. Ό πως οτιδήπο

τε άλλο μπορεί λογικά να ελπίζει ότι θα γίνει στόχος επιθυ

μίας και αντικείμενο της ελεύθερης επιλογής ενός κατανα

λωτή, έτσι και οι εργασίες πρέπει να είναι «ενδιαφέρουσες»

— να ποικίλλουν, να διεγείρουν, να είναι περιπετειώδεις, να 

εμπεριέχουν συγκεκριμένο βαθμό κινδύνου (όχι όμως και 

υπερβολικό) και να δίνουν αφορμή για καινούργιες αισθή

σεις. Εργασίες που είναι μονότονες, επαναληπτικές, ρουτι

νιάρικες, χωρίς περιπέτεια, που δεν δίνουν περιθώρια πρω

τοβουλίας, δεν προκαλούντο πνεύμα ούτε προσφέρουν ευ

καιρίες για να δοκιμάζουμε τον εαυτό μας και να καλλιερ

γούν την αυτοπεποίθηση είναι «βαρετές». Δεν είναι δυνατό 

να φανταστούμε ότι ένας ολοκληρωμένος καταναλωτής θα 

τις αναλάμβανε με τη θέλησή του, εκτός εάν βρίσκεται σε 

δύσκολη θέση και δεν έχει καμία επιλογή. Μ ε άλλα λόγια, 

εκτός εάν η ταυτότητα που είχε ως καταναλωτής, ως ελεύ-
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θέρος επιλογέας, έχει ήδη κατατεθεί, αναιρεθεί ή εάν την 

έχει αποστερηθεί με κάποιον άλλο τρόπο. Τέτοιες εργασίες 

δεν διαθέτουν αισθητική αξία και γΓ αυτόντο λόγο οι ευκαι

ρίες να καταστούν λειτουργήματα σε μια κοινωνία συλλε

κτών εμπειριών είναι ελάχιστες.

Ω στόσο, το ζήτημα είναι ότι σε έναν κόσμο όπου τα αι

σθητικά κριτήρια κυριαρχούν τέτοιες εργασίες δεν έχουν 

διατηρήσει ούτε την πρότερη υποτιθέμενη ηθική αξία τους. 

Θ α επιλεχθούν εθελούσια μόνο από ανθρώπους ανεπεξέρ

γαστους από την κοινωνία των καταναλωτών και από αυτούς 

που δεν προσηλυτίζονται στον καταναλωτισμό. Συνεπώς, 

από ανθρώπους που είναι ικανοποιημένοι με την πώληση 

της εργασίας τους με αντάλλαγμα την απλή επιβίωση. (Θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι σε αυτή την κατηγορία εμπί

πτουν μετανάστες πρώτης γενιάς και «επισκέπτες εργαζό

μενοι» από φτωχές χώρες, ή οι κάτοικοι φτωχών χωρών που 

σύρονται μέσα σε εργοστάσια τα οποία δημιουργούνται 

από κεφάλαιο που μεταναστεύει και ταξιδεύει αναζητώ

ντας τη φθηνή εργασία.)Άλλοι πρέπει να εξαναγκαστούν για 

να αποδεχτούν εργασίες που δεν προσφέρουν αισθητική 

απόλαυση. Ο  ωμός εξαναγκασμός, που κάποτε ήταν κρυμ

μένος κάτω από το επίστρωμα της ηθικής της εργασίας, 

τώρα εμφανίζεται ολόγυμνος και ασυγκάλυπτος. Η αποπλά

νηση και η διέγερση των επιθυμιών, που σε άλλες περιπτώ

σεις συνιστούν τους αλάνθαστους μηχανισμούς ενσωμάτω- 

σης και παροχής κινήτρων σε μια καταναλωτική κοινωνία, 

είναι σε αυτή την περίπτωση αποκρουστικά ανακόλουθες 

και ξεδοντιασμένες. Με σκοπό να πληρωθούν οι θέσεις ερ
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γασίας που αποτυγχάνουν στις εξετάσεις της αισθητικής με 

ανθρώπους που έχουν ήδη προσηλυτιστεί στον καταναλωτι

σμό, είναι αναγκαίο να αναδημιουργηθεί τεχνητά μια κατά

σταση αδυναμίας επιλογής, εξαναγκασμού και αγώνα για τη 

βασική επιβίωση. Αυτήν τη φορά, ωστόσο, χωρίς τη λυτρω

τική χάρη του ηθικού εξευγενισμού.

Όπως η ελευθερία επιλογής και η κινητικότητα, η αισθητι

κή αξία της εργασίας έχει μετατραπεί σε έναν ισχυρότατο πα

ράγοντα διαστρωμάτωσης στην κοινωνία των καταναλωτών. 

Τ ο  κόλπο δεν είναι πλέον η μείωση του χρόνου εργασίας στο 

ελάχιστο, έτσι ώστε να υπάρχει περισσότερος ελεύθερος 

χρόνος, αλλά είναι, αντιθέτως, η ολοκληρωτική εξάλειψη της 

γραμμής που διαχωρίζει το λειτούργημα από την ερασιτεχνι

κή ενασχόληση, την εργασία από το χόμπι, την εργασία από 

την αναψυχή. Να εξυψώσεις την ίδια την εργασία στο επίπε

δο της υπέρτατης και πιο ικανοποιητικής διασκέδασης. Μια 

διασκεδαστική εργασία είναι ιδιαίτερα ποθητό προνόμιο. Και 

όσοι κατέχουν αυτό το προνόμιο ορμούν ακάθεκτοι προς τις 

προσφερόμενες ευκαιρίες για έντονες αισθήσεις και συναρ

παστικές εμπειρίες που τέτοιες εργασίες προσφέρουν. Οι 

«εργασιομανείς», χωρίς σταθερά ωράρια, απασχολημένοι με 

τις προκλήσεις της εργασίας τους εικοσιτέσσερις ώρες το ει

κοσιτετράωρο και εφτά ημέρες την εβδομάδα, μπορούν να 

βρεθούν σήμερα όχι μεταξύ των σκλάβων αλλά μεταξύ της 

ελίτ των τυχερών και των επιτυχημένων.

Η εργασία που είναι πλούσια σε ικανοποιητικές εμπει

ρίες, η εργασία ως αυτοεκπλήρωση, η εργασία που είναι το 

νόημα της ζωής, ο άξονας ή ο πυρήνας όλων όσα έχουν



αξία, που είναι πηγή υπερηφάνειας, αυτοεκτίμησης, τιμής, 

σεβασμού ή διασημότητας, εν συντομία, η εργασία ως λει

τούργημα, έχει καταστεί προνόμιο των λίγων. Συνιστά το 

διακριτό γνώρισμα της ελίτ, έναν τρόπο ζωής που οι υπό

λοιποι μπορούν να παρακολουθούν με δέος, να τον θαυμά

ζουν, να τον παρακολουθούν από απόσταση αλλά να έχουν 

την εμπειρία του μόνο μέσα από υποκατάστατα, μέσω φτη- 

νομυθιστορημάτων και μέσω της εικονικής πραγματικότη- 

ταςτωντηλεοπτικοποιημένωνντοκουμέντων-δραμάτων. Σε 

αυτούς τους «υπόλοιπους» δεν παρέχεται καμία ευκαιρία 

να βιώσουν τη ζωή τους μέσω της εργασίας με τον τρόπο 

που βιώνεται ένα λειτούργημα.

Η «ευέλικτη αγορά εργασίας» δεν προσφέρει ούτε επι

τρέπει τη δέσμευση και την αφοσίωση στην εκτέλεση κάθε 

υφιστάμενης ασχολίας. Η προσκόλληση σε μια πρόσφορη 

εργασία, ο έρωτας με όσα η εργασία απαιτεί να πράξει 

αυτός που την εκτελεί, ο προσδιορισμός της θέσης του 

ατόμου στον κόσμο από την εργασία που εκτελεί ή από τις 

δεξιότητες που αναπτύσσει σημαίνουν ότι γινόμαστε όμη

ροι της μοίρας. Τέτοιες στάσεις δεν είναι ούτε ιδιαίτερα πι

θανές, αλλά ούτε και συνιστώνται, ανληφθεί υπόψη η βρα

χυπρόθεσμη φύση κάθε απασχόλησης και του «μέχρι νεοτέ- 

ρας» άρθρου που εμπεριέχει κάθε συμβόλαιο. Για τους πε

ρισ σότερους ανθρώπους, εκτός από τους λίγους εκλε

κτούς, στη σημερινή ευέλικτη αγορά εργασίας, η αντιμετώ

πιση της εργασίας ως λειτουργήματος εγκυμονεί τρομακτι

κούς κινδύνους και αποτελεί σίγουρη συνταγή για την ψυχο

λογική και συναισθηματική τους καταστροφή.
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Υπό αυτές τις συνθήκες, η προτροπή για εργατικότητα 

και αφοσίωση ηχεί αναληθής και επιφανειακή, και οι λογι

κοί άνθρωποι καλό θα κάνουν να τη θεωρήσουν ως τέτοια

— να δουν μέσα από τις παγίδες των υποτιθέμενων λει

τουργημάτων τα παιχνίδια που παίζουν τα αφεντικά τους. 

Στην πραγματικότητα, τα αφεντικά δεν αναμένουν από 

τους εργαζομένους τους να πιστεύουν πως ό,τι λένε το εν

νοούν- εύχονται απλώς οι δύο πλευρές να προσποιούνται 

ότι το παιχνίδι είναι αληθινό και να συμπεριφέρονται ανά

λογα. Από την πλευρά των αφεντικών, η παρακίνηση των 

εργαζομένων να αντιμετωπίζουν με σοβαρότητα το πρό

σχημα ότι η εργασία τους συνιστά λειτούργημα προοιωνί

ζεται φ ασαρίες οι οποίες θα ξεσπάσουν οποτεδήποτε 

λάβει χώρα η επόμενη άσκηση «περιορισμού του προσω

πικού» ή κάποιος άλλος γύρος «εξορθολογισμού». Η βρα

χυπρόθεσμη επιτυχία κάποιων κηρυγμάτων ηθικής θα απο

δειχτεί σε κάθε περίπτωση αντιπαραγωγική μακροπρόθε

σμα, εφόσον θα αποσπάσει την προσοχή των ατόμων από 

αυτό που θα έπρεπε να είναι το πραγματικό τους λειτούρ

γημα — οι καταναλωτικές τους αναζητήσεις.

Ό λη αυτή η περίπλοκη αλληλοδιαπλοκή προτροπών και 

απαγορεύσεων, των ονείρων και του κόστους τους, του πει

ρασμού για να εγκαταλείψει κανείς την αντίσταση και της 

προειδοποίησης για να προσέχει τέτοιες παγίδες, προσφέ- 

ρεται στο πεινασμένο για λειτουργήματα κοινό με τη μορφή 

του θεάματος. Βλέπουμε μεγάλους αθλητές ή άλλους αστέ

ρες να αγγίζουν το υψηλότερο επίπεδο των επαγγελματικών 

τους δεξιοτήτων, αλλά σκαρφαλώνουν σε τέτοια ύψη επι-
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ζευγμάτων και φήμης με κόστος το άδειασμα της ζωής τους 

από οτιδήποτε στέκεται εμπόδιο σε αυτά. Αρνούνται για 

τον εαυτό τους όλες τις ηδονές που εκτιμούν ιδιαίτερα οι 

κοινοί άνθρωποι. Τα  επιτεύγματα τους φέρουν όλα τα συ

μπτώματα του πραγματικού. Δεν υπάρχει λιγότερο επίμαχη 

και περισσότερο πειστική αρένα για να δοκιμαστεί «η πραγ

ματική ποιότητα» από τον αθλητικό στίβο ή το γήπεδο του 

τένις. Και ποιος θα αμφισβητούσε την εξαιρετική ικανότητα 

του τραγουδιστή, όπως αυτή αντανακλάται στο θορυβώδες 

παραλήρημα μέσα στα κατάμεστα θέατρα; Σε αυτό το δη

μόσιο θέαμα, δεν φαίνεται να υπάρχει χώρος για προσποίη

ση, για κολπάκια εμπιστοσύνης, θέατρο ή παρασκηνιακές 

δολοπλοκίες. Ό λα αυτά είναι αληθινά, για να τα βλέπουν 

όλοι και να τα κρίνουν. Τ ο  δράμα του λειτουργήματος παί

ζεται από την αρχή έως το τέλος του σε κοινή θέα, ενώπιον 

του πιστού πλήθους. (Η  έτσι τουλάχιστον φαίνεται. Στην 

πραγματικότητα, η αξιοπιστία της ερμηνείας χρειάζεται 

πολλή προεργασία στο σενάριο και τη σκηνοθεσία.)

Ό πω ς όλοι οι άγιοι, έτσι και αυτοί της λατρείας του 

στερεώ ματος των διασημοτήτω ν υπάρχουν για να είναι 

αντικείμενα θαυμασμού και παραδείγματα προς μίμηση, 

αλλά όχι για να τους μιμούνται απόλυτα. Ενσωματώνουν, 

την ίδια στιγμή, το ιδεώδες της ζωής αλλά και το απρόσι

τό της. Οι αστέρες των σταδίων και της σκηνής είναι όλοι 

τους υπερβολικά πλούσιοι. Προφανώς η αφοσίωσή τους 

και η αυταπάρνησή τους αποδίδουν τους καρπούς που η 

εργασία που βιώνεται ως λειτούργημα έχει τη φήμη ότι 

κυοφορεί. Η αναγγελία των τεράστιων ποσών των βραβείων



των νικητών του τένις, του γκολφ, του μπιλιάρδου ή των 

πρωταθλητών σκακιού ή η αναγγελία των χρημάτων που 

δαπανώνται για τις μεταγραφές των ποδοσφαιριστών συ- 

νιστούν ζωτικό κομμάτι της λατρείας, όπως ακριβώς συνέ- 

βαινε με την αναγγελία των θαυμάτων ή των μαρτυρίων 

που υπέφεραν για τη λατρεία τους οι άγιοι της πίστης και 

της ευλάβειας.

Αυτό που παραδίδουν σε αντάλλαγμα οι άγιοι του στε

ρεώματος των διασημοτήτων προκαλεί εντούτοις τέτοια 

ανατριχίλα στη ραχοκοκαλιά όσο δέος εμπνέουν τα κέρδη 

τους.Ένα αντίτιμο που πρέπει να πληρώσουν είναι η παρο- 

δικότητα της δόξας τους. Οι αστέρες εισβάλλουν στο στε

ρέωμα από το πουθενά, στο πουθενά ανήκουν και σε αυτό 

θα εξαφανιστούν. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι οι 

αθλητές και οι αθλήτριες εύλογα είναι οι καλύτεροι ηθοποιοί 

των θεατρικών έργωντης ηθικής του λειτουργήματος: η ίδια 

η φύση των επιτευγμάτων τους τα αναγκάζει να είναι βραχύ

βια, ένα επεισόδιο τόσο σύντομο και καταδικασμένο να 

εξαφανιστεί όσο και η νεότητα. Όπως καταδεικνύεται από 

τους αθλητές και τις αθλήτριες, η βιωμένη ως λειτούργημα 

εργασία είναι αυτοκαταστροφική, μια ζωή προς ένα σύντο

μο τέλος. Τ ο  λειτούργημα μπορεί να είναι πολλά πράγματα, 

αλλά σίγουρα δεν είναι ούτε πρόταση για σχεδίασμα του 

βίου ούτε στρατηγική για το σύνολό του — όχι σε αυτή την 

εκδοχή του, εν πόση περιπτώσει.Ό πως δείχνει και η ζωή 

των αστέρων, το λειτούργημα, όπως κάθε άλλη εμπειρία 

στη ζωή των μεταμοντέρνων συλλεκτών αισθήσεων, είναι 

ένα επεισόδιο.
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Οι «πουριτανοί άγιοι» του Weber, που βίωναντην εργα

σιακή τους ζωή ως μια βαθιά ηθική προσπάθεια, ως εκπλή

ρωση των θεϊκών εντολών, δεν μπορούσαν παρά να θεω

ρούν ουσιαστικά την εργασία των άλλων —κάθε εργασία— 

ζήτημα ηθικής. Η σημερινή ελίτ, το ίδιο φυσικό, τείνει να 

θεωρεί κάθε είδους εργασία κυρίως ζήτημα αισθητικής ικα

νοποίησης. Ό σ ον αφορά την πραγματικότητα της ζωής 

στον πυθμένα της κοινωνικής ιεραρχίας, αυτή η αντίληψη, 

ακριβώς όπως και η προηγούμενή της, αποτελεί μεγάλη πα

ρωδία.23 Εντούτοις, επιτρέπει να καλλιεργείται η πίστη ότι η 

εθελοντική «ευελιξία» της εργασίας που επιλέγεται ελεύθερα 

και με ενθουσιασμό από αυτούς στην κορυφή —οι οποίοι, 

από τη στιγμή που την επιλέγουν, την περιβάλλουν με στορ

γή και την προστατεύουν πεισματικά- συνιστά υποχρεωτι

κά την απόλυτη ευλογία για όλους τους άλλους. Συμπερι- 

λαμβάνονται αυτοί για τους οποίους «ευελιξία» σημαίνει όχι 

τόσο ελευθερία της επιλογής, αυτονομία και δικαίωμα στην 

αυτοπεποίθηση, όσο έλλειψη ασφάλειας, εξαναγκαστικό 

ξερίζωμα και αβέβαιο μέλλον.

Ο  Φ τ ω χ ό ς  σ τ η ν  Κ α τ α ν α λ ω τ ικ ή  Κ ο ιν ω ν ί α

Την εποχή της κοινωνίας των παραγωγών, μια εποχή στη 

διάρκεια της οποίας ήταν κυρίαρχη, η ηθική της εργασίας 

έφτασε πολύ πέρα από τις αίθουσες του εργοστασίου και 

τους τοίχους των πτωχοκομείων. Οι κανόνες της διέπνεαν 

το όραμα μιας δίκαιης και ορθής κοινωνίας που έμενε να 

υλοποιηθεί. Μέχρι να επιτευχθείτο όραμα, αυτοί οι κανόνες



αποτελούσαντον ορίζοντα προς τον οποίο προσανατολίζο

νταν όλες οι δράσεις και μέσω του οποίου αποτιμούνταν 

κριτικά η υφιστάμενη τάξη πραγμάτων. Τ ο  όραμα της τελι

κής κατάστασης που επρόκειτο να επιτευχθεί ήταν αυτό της 

πλήρους απασχόλησης, μιας κοινωνίας που αποτελούνταν 

αποκλειστικά από εργαζόμενους ανθρώπους.

Η «πλήρης απασχόληση» κατείχε την κάπως διφορούμε

νη θέση να συνιστά ταυτόχρονα δικαίωμα και καθήκον. Ανά

λογα με το ποια πλευρά του «συμβολαίου μίσθωσης εργα

σίας» που επικαλούνταν την αρχή της πλήρους απασχόλη

σης, στο προσκήνιο ερχόταν κάποιο από αυτά τα δύο γνω- 

ρίσματά της.Ό πω ς όμως συμβαίνει με όλους τους κανόνες, 

και οι δύο πλευρές έπρεπε να είναι παρούσες για να δια

σφαλιστεί η γενική ισχύς της αρχής. Η ιδέα της πλήρους 

απασχόλησης ως απαραίτητο γνώρισμα της «κανονικής κοι

νωνίας» υπονοούσε τόσο ένα καθήκον καθολικά και πρόθυ

μα αποδεκτό όσο και μια συμμεριζόμενη απ’ όλους θέληση 

εξυψωμένη στο επίπεδο του καθολικού δικαιώματος.

Ο  καθορισμός του κανόνα ορίζει επίσης το αντικανονι

κό. Στην ηθική της εργασίας το αντικανονικό ενσαρκώνεται 

στο φαινόμενο της ανεργίας — «αντικανονικό» ήταν το να 

μην εργάζεσαι. Όπως θα περίμενε κανείς, η επίμονη παρου

σία των φτωχών έτεινε να εξηγείται είτε με την έλλειψη θέ

σεων εργασίας είτε, εναλλακτικά, με την έλλειψη επιθυμίας 

για εργασία. Ο ι επισημάνσεις ανθρώπων όπως οι Charles 

Booth και Seebohm Rowntree —ότι κάποιος μπορεί να πα

ραμένει φτωχός μολονότι διαθέτει πλήρη απασχόληση, και 

έτσι το φαινόμενο της φτώχειας δεν μπορεί να ερμηνευτεί

I ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ..._________________________^



με την ανεπαρκή διάδοση της ηθικής της εργασίας— τάρα

ξαν τα πεφωτισμένα μυαλά της Βρετανίας. Η ίδια η έννοια 

των «εργαζόμενων φτωχών» διέθετε όλα τα στοιχεία ενός 

κραυγαλέου οξύμωρου σχήματος, αναμφίβολα όσον καιρό 

η καθολική αποδοχή της ηθικής της εργασίας εμφανιζόταν 

να κυριαρχεί στον δημόσιο διάλογο για την αντιμετώπιση 

των κοινωνικών προβλημάτων και συνέχιζε να θεωρείται η 

θεραπεία για πάσα κοινωνική νόσο.

Καθώς η εργασία απομακρύνθηκε σταδιακά από την κυ

ρίαρχη θέση που κατείχε ως το σημείο συνάντησης μεταξύ 

των ατομικών κινήτρων, της κοινωνικής ενσωμάτωσης και 

της συστημικής αναπαραγωγής, η ηθική της εργασίας —όπως 

έχουμε ήδη παρατηρήσει— αποκαθηλώθηκε σταδιακά από 

τη λειτουργία της ως υπέρτατης ρυθμιστικής αρχής. Τώρα 

πια είχε αποχωρήσει ή είχε παραγκωνιστεί από πολλές πτυ

χές της ατομικής και της κοινωνικής ζωής που προηγουμέ

νως είχε ρητά ή άρρητα οργανώσει σε πειθαρχημένο σύνο

λο. Η άεργη μερίδα του πληθυσμού παρέμενε πιθανόν το 

έσχατο καταφύγιο, ή μάλλον η τελευταία της ευκαιρία για 

επιβίωση. Η τελευταία υπηρεσία της ηθικής της εργασίας 

στη νέα κοινωνία των καταναλωτών ήταν να επιρρίψει την 

ευθύνη για τη μιζέρια των φτωχών στην απροθυμία τους να 

εργαστούν και, συνεπώς, να τους κατηγορήσει για ηθική 

εξαχρείωση και να παρουσιάσει τη φτώχεια σαν ποινή για 

την αμαρτία τους.

Για το μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας η κα

τάσταση της φτώχειας είχε σημάνει τον άμεσο κίνδυνο για τη 

φυσική επιβίωση — την απειλή για το θάνατο από την πείνα,



την ασθένεια χωρίς ιατρική επιτήρηση ή την έλλειψη στέγης. 

Σε πολλά σημεία του πλανήτη η φτώχεια ακόμα και σήμερα 

συνεπάγεται όλους αυτούς τους κινδύνους. Ακόμα και όταν 

η κατάσταση των φτωχών ξεπερνά το επίπεδο της απλής επι

βίωσης, η φτώχεια πάντοτε συνεπάγεται τον υποσιτισμό, την 

ανεπαρκή προστασία από τις ιδιοτροπίες του κλίματος, την 

έλλειψη κατοικίας — όλα αυτά ορίζονται σε σχέση με όσα μια 

δεδομένη κοινωνία θεωρεί ότι συνιστούν τα κατάλληλα επί

πεδα διατροφής, ενδυμασίας και ενδιαίτησης.

Τ ο  φαινόμενο της φτώχειας, ωστόσο, δεν είναι δυνατό 

να εξισωθεί, σε τελική ανάλυση, με την υλική αποστέρηση 

και τη σωματική καταπόνηση. Επίσης, η φτώχεια είναι μια 

κοινωνική και ψυχική κατάσταση: καθώς η ευπρέπεια της 

ανθρώπινης ύπαρξης κρίνεται με τον κανόνα του αξιοπρε

πούς βίου, όπως αυτός ορίζεται πρακτικά από κάθε συγκε

κριμένη κοινωνία, η αδυναμία να ζει κάποιος σύμφωνα με 

αυτό τον κανόνα είναι από μόνη της παράγοντας δυστυχίας, 

αγωνίας και αυτοεξευτελισμού. «Είσαι φτωχός» σημαίνει 

ότι είσαι αποκλεισμένος από οτιδήποτε εκλαμβάνεται ως 

«κανονική ζωή». Σημαίνει ότι δεν είσαι «αρκετά καλός». 

Αυτό έχει αποτέλεσμα την κατάρρευση της αυτοεκτίμησης, 

τη δημιουργία αισθημάτων ντροπής και ενοχής. Φτώχεια 

σημαίνει επίσης να είσαι αποκομμένος από τις ευκαιρίες 

αυτού που σε μια συγκεκριμένη κοινωνία εκλαμβάνεται ως 

«ευτυχισμένη ζωή», να μην μπορείς να πάρεις «αυτά που η 

ζωή έχει να προσφέρει». Αυτό δημιουργεί μνησικακία και 

αγανάκτηση, οι οποίες ξεχειλίζουν με τη μορφή βίαιων 

ενεργειών, αυτοαποδοκιμασίας, ή και με τα δύο.

I ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ...
I



Σ ε μια καταναλωτική κοινωνία, η «κανονική ζωή» είναι η 

ζωή των καταναλωτών, οι οποίοι είναι απορροφημένοι με το 

να κάνουν τις επιλογές τους μεταξύ του εντυπωσιακού εξο

πλισμού των ευκαιριών για ηδονικές αισθήσεις και ζωηρές 

εμπειρίες που επιδεικνύονται δημόσια. «Ευτυχισμένη ζωή» 

θεωρείται το άρπαγμα όσο περισσότερων ευκαιριών είναι 

δυνατό, να μην αφήνεις να σου διαφεύγουν παρά μόνο ελά

χιστες ή καμία. Η ουσία είναι να αρπάξεις τις ευκαιρίες για 

τις οποίες μιλάνε όλοι, συνεπώς τις πιο ποθητές, την ίδια 

στιγμή με τους άλλους, και κατά προτίμηση πριν από τους 

άλλους. Όπως σε όλα τα άλλα είδη κοινωνιών, οι φτωχοί της 

καταναλωτικής κοινωνίας είναι άνθρωποι χωρίς πρόσβαση 

στην κανονική ζωή, για να μην μιλήσουμε για την ευτυχισμέ

νη ζωή. Εντούτοις, στην καταναλωτική κοινωνία η απουσία 

πρόσβασης σε μια ευτυχισμένη ή απλώς κανονική ζωή ση

μαίνει ότι είσαι manqui καταναλωτής, ή ατελής καταναλω

τής. Έτσι, οι φτωχοί της καταναλωτικής κοινωνίας προσδιο

ρίζονται κοινωνικά, αλλά και αυτοορίζονται, κατά κύριο 

λόγο, ως μειονεκτικοί, ελαττωματικοί, μισεροί —με άλλα 

λόγια ανεπαρκείς— καταναλωτές.

Σε μια κοινωνία καταναλωτών, στην κοινωνική υποβάθ- 

μιση και την «εσωτερική εξορία» οδηγεί πάνω απ’ όλα η ανε

πάρκεια του προσώπου ως καταναλωτή. Είναι αυτή η ανε

πάρκεια, αυτή η αδυναμία να συμπεριφέρεσαι σύμφωνα με 

τα καθήκοντα του καταναλωτή, που μετατρέπεται σε πικρία 

και στην αίσθηση ότι έχεις χάσει το τρένο, ότι είσαι απόκλη

ρος, ταπεινωμένος, ότι είσαι αποκομμένος και αποκλεισμέ

νος από το κοινωνικό φαγοπότι στο οποίο οι άλλοι έχουν



κερδίσει το δικαίωμα να συμμετέχουν. Τ ο  ξεπέρασμα αυτής 

της ανεπάρκειας του προσώπου ως καταναλωτή πιθανόν 

είναι η μόνη θεραπεία, η μοναδική διέξοδος από μια ταπει

νωτική δοκιμασία.

Ό πω ς ανακάλυψαν οι Peter Kelvin και Joanna Ε. Jarett 

στην πρωτοποριακή μελέτη τους για τις κοινωνικοψυχολο- 

γικές επιπτώσεις της ανεργίας σε μια καταναλωτική κοινω

νία, μία πτυχή της κατάστασης είναι ιδιαίτερα οδυνηρή για 

τους ανθρώπους που δεν έχουν εργασία:24 «Μ ια φαινομε

νικά άπειρη ποσότητα ελεύθερου χρόνου» συνοδευόμε- 

νου από την «αδυναμία να τον χρησιμοποιήσεις». «Μ εγά

λο μέρος της μέρα με τη μέρα ύπαρξης είναι αδόμητο», 

αλλά οι άνεργοι δεν έχουν τα μέσα για να δομήσουν την 

ύπαρξή τους με έναν τρόπο που να της προσδίδει νόημα, 

ικανοποίηση και αξία:

Η αίσθηση της απομόνωσης μέσα στο σπίτι είναι ένα από 

τα πιο συχνά παράπονα των ανέργων [...]. Ο  άνεργος άν- 

δρας δεν θεωρεί απλώς τον εαυτό του βαριεστημένο και 

απογοητευμένο [αλλά] το να θεωρεί τον εαυτό του κάτι 

τέτοιο (όπως επίσης και να είναι πραγματικά έτσι) τον κα

θιστά οξύθυμο. Αυτό γίνεται ένα σύνηθες γνώρισμα της 

μέρα με τη μέρα ύπαρξης του άνεργου άνδρα.25

Σ ε μία έρευνά του ο Stephen Hutchens, στις ερωτήσεις του 

προς νέους και νέες που ήταν άνεργοι, έλαβε τις ακόλουθες 

απαντήσεις για τα αισθήματα τους σχετικά με τη ζωή που 

έκαναν: «Βαριόμουν, έπεφτα εύκολα σε κατάθλιψη — τον 

περισσότερο καιρό απλώς καθόμουν σπίτι και κοιτούσα την
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εφημερίδα». «Δεν έχω χρήματα, ή δεν έχω αρκετά χρήματα. 

Πραγματικά βαριέμαι». «Μένω πολλές ώρες ξαπλωμένος, 

εκτός εάν πάω να δω φίλους και πάμε στην παμπ όταν έχου

με κάποια χρήματα — όχι όμως αρκετά για να κοκορευόμα

στε». Ο  Hutchens ανακεφαλαιώνει τα ευρήματά του με το 

παρακάτω συμπέρασμα: «Σίγουρα η πιο δημοφιλής λέξη 

που χρησιμοποίησαν για να περιγράφουν την εμπειρία της 

ανεργίας είναι “βαρετό” [...]. Η ανία και τα προβλήματα με 

το χρόνο- να μην έχεις “κάτι να κάνεις” [...]».2ί

Ο  κόσμος των καταναλωτών δεν έχει χώρο για την ανία 

και η καταναλωτική κουλτούρα καταβάλλει προσπάθεια για 

να την εξαλείψει. Μια ευτυχισμένη ζωή, όπως αυτή ορίζεται 

από την καταναλωτική κοινωνία, είναι μια ζωή διασφαλισμέ

νη ενάντια στην ανία, μια ζωή όπου συνεχώς «κάτι συμβαί

νει», κάτι καινούργιο, συναρπαστικό, κάτι συναρπαστικό 

επειδή είναι καινούργιο. Η αγορά καταναλωτικών αγαθών, ο 

πιστός σύντροφος και το απαραίτητο συμπλήρωμα της κα

ταναλωτικής κουλτούρας, σε διασφαλίζει απέναντι στην ορ

γίλη διάθεση, την πλήξη, τον υπερκορεσμό, τη μελαγχολία, 

την αδιαφορία, το μπούχτισμα, την απογοήτευση — όλες τις 

χρόνιες κακοδαιμονίες που κάποτε στοίχειωναν τη ζωή της 

αφθονίας και της άνεσης. Η αγορά καταναλωτικών αγαθών 

διασφαλίζει ότι ποτέ κανένας δεν θα απογοητευτεί ή θα αι

σθανθεί απαρηγόρητος επειδή «θα τα έχει δοκιμάσει όλα» 

και θα έχει έτσι εξαντλήσει τη δεξαμενή των ηδονών που η 

ζωή έχει να του προσφέρει.

Όπως τόνισε ο Φρόυντ πριν από την έναρξη της κατανα

λωτικής εποχής, αυτό που ονομάζουμε κατάσταση της ευ



τυχίας δεν υπάρχει. Είμαστε ευτυχισμένοι μόνο για μια σύ

ντομη στιγμή, όταν ικανοποιούμε μια ενοχλητική ανάγκη, 

αμέσως μετά ωστόσο η ανία εδραιώνεται και πάλι. Τ ο  αντι

κείμενο της επιθυμίας χάνει τη γοητεία του από τη στιγμή 

που η αιτία για την οποία το επιθυμούμε έχει εξαφανιστεί. 

Εντούτοις, η αγορά καταναλωτικών αγαθών αποδείχτηκε 

πολύ πιο επινοητική από την ευρηματικότητα του Φρόυντ. 

Κατάφερε ως διά μαγείας να δημιουργήσει την κατάσταση 

της ευτυχίας την οποία ο Φρόυντ θεωρούσε ανέφικτη. Αυτό 

το κατόρθωσε γιατί είδε ότι οι επιθυμίες διεγείρονταν πολύ 

πιο γρήγορα από το χρόνο που χρειάζονται για να κατευνα

στούν, και τα αντικείμενα της επιθυμίας αντικαθίστανται πιο 

γρήγορα από το χρόνο που χρειαζόταν κάποιος για να αι

σθανθεί ανία και ενόχληση από την κατοχή τους. Να μην αι

σθάνεσαι ποτέ ανία είναι ο κανόνας της ζωής του κατανα

λωτή. Αυτός είναι ένας ρεαλιστικός κανόνας, ένας εφικτός 

στόχος. Έτσι, αυτοί που δεν κατορθώνουν να πετύχουντο 

στόχο θα πρέπει να οικτίρουν μόνο τον εαυτό τους, ενώ γί

νονται εύκολος στόχος της περιφρόνησης και της αποδοκι

μασίας των άλλων.

Για να ανακουφιστεί η ανία χρειάζονται χρήματα — πολλά 

χρήματα εάν η ευχή είναι να αποσοβηθεί μια και καλή το 

φάσμα της ανίας, να προσεγγιστεί η «κατάσταση της ευτυ

χίας». Η γέννηση μιας επιθυμίας είναι δωρεάν, αλλά για να 

επιθυμείς με ρεαλιστικούς όρους, και έτσι να βιώνεις την 

επιθυμία ως κατάσταση ηδονική, απαιτούνται πόροι. Για

τρικά εναντίον της ανίας δεν είναι διαθέσιμα μέσω των συ

νταγών του εθνικού συστήματος υγείας. Τ ο  χρήμα είναι το
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εισιτήριο για μέρη όπου προωθούνται οι θεραπείες για την 

ανία (όπως τα εμπορικά κέντρα, τα πάρκα αναψυχής ή τα 

κέντρα υγείας και γυμναστικής). Είναι οι χώροι στους οποί

ους η παρουσία και μόνο είναι πιο αποτελεσματικό προλη

πτικό φάρμακο που θα αποτρέψει την εκδήλωση της ασθέ

νειας. Ο  κύριος προορισμός αυτών των χώρων είναι να δια

τηρήσουν τις επιθυμίες σε κατάσταση συνεχούς βρασμού, 

άσβεστες και αδύνατον να κατασβεστούν, όμως βαθύτατα 

απολαυστικές χάρη στην προσδοκώμενη ικανοποίηση.

Έτσι λοιπόν η ανία είναι η ψυχολογική απόρροια άλλων 

παραγόντων σχετικών με τη διαστρωμάτωση που χαρακτηρί- 

ζουντηνκαταναλωτική κοινωνία: η ελευθερία επιλογής και η 

πληθώρα επιλογών, η ελευθερία κίνησης, η ικανότητα να 

ακυρώσεις το χώρο και να δομήσεις το χρόνο. Εφόσον συνι- 

στά την ψυχολογική διάσταση της κοινωνικής διαστρωμάτω

σης, το πιθανότερο είναι ότι αυτοί που βρίσκονται στα κα

τώτερα κλιμάκια της κοινωνικής ιεραρχίας θα αισθανθούν 

την ανία με έναν τρόπο που θα είναι πιο οδυνηρός και θα την 

αποδοκιμάσουν με μεγαλύτερη οργή. Η απελπισμένη επιθυ

μία να διαφύγεις από την ανία ή να τη μετριάσεις είναι επίσης 

πιθανόν ότι θα είναι το κύριο κίνητρο της δράσης τους.

Εντούτοις, οι πιθανότητες να μην επιτύχει η δράση τους 

τους αντικειμενικούς της στόχους είναι υψηλές. Οι συνήθεις 

θεραπείες εναντίον της ανίας δεν είναι προσβάσιμες από 

τους φτωχούς, ενώ όλα τα ασυνήθιστα, αντικανονικά ή και- 

νοτόμα αντίμετρα είναι καταδικασμένα να καταγραφούν ως 

παράνομα και να επιφέρουν επί των χρηστών τους τις ποινι

κές διώξεις των υπερασπιστών του νόμου και της τάξης. Πα-
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ραδόξως —ωστόσο, αν το καλοσκεφτούμε, όχι και τ ό σ ο - 

το να προκαλείς τη μοίρα σου μέσω της αμφισβήτησης των 

δυνάμεων του νόμου και της τάξης λειτουργεί για τους φτω

χούς όπως για τους πλουσίους οι καλοπροαίρετες περιπέ

τειες εναντίον της ανίας, στις οποίες η ποσότητα της επιθυ

μίας και των επιτρεπόμενων κινδύνων είναι προσεκτικά εξι

σορροπημένα.

Εάν το συστατικό γνώρισμα της δοκιμασίας του φτωχού 

είναι ότι ζει ως ατελής καταναλωτής, πολύ λίγα πράγματα 

μπορούν να κάνουν συλλογικά όσοι ζουν σε μια στερημένη 

γειτονιά για να επινοήσουν εναλλακτικούς τρόπους δόμησης 

του χρόνου τους, ιδιαίτερα με τρόπο που να αναγνωρίζεται 

ότι έχει νόημα και ότι είναι ικανοποιητικός. Η κατηγορία της 

οκνηρίας, που πάντοτε υπερίπταται επικίνδυνα κοντά στα 

υποστατικά των ανέργων, θα μπορούσε να καταπολεμηθεί 

(και είναι αξιοσημείωτο ότι έτσι έγινε κατά τη διάρκεια της 

ΜεγάληςΎφεσης στη δεκαετία του 1930) με υπερβολικές, 

κραυγαλέες και τελικά τελετουργικές δράσεις απασχόλησης, 

κυρίως γύρω από το σπίτι — να σφουγγαρίζεις πατώματα, να 

πλένεις τοίχους, παράθυρα και κουρτίνες, τις φούστες και τα 

παντελόνια των παιδιών, να περιποιείσαι τον κήπο. Δεν 

υπάρχει ωστόσο τίποτα που μπορείς να κάνεις για να αντι- 

σταθείς στο στίγμα και την ντροπή του να είσαι ατελής κατα

ναλωτής, ακόμα και μέσα στο γκέτο των παρόμοια μισερών 

καταναλωτών. Η ανταπόκρισή σου στο επίπεδο που θέτουν 

οι γύρω σου δεν επαρκεί, εφόσον οι κανόνες της ευπρέπειας 

τίθενται και συνεχώς επαυξάνονται από τις καθημερινές εφη

μερίδες και τις γυαλιστερές τηλεοπτικές διαφημίσεις, που



επί εικοσιτετραώρου βάσεως διακηρύσσουν την ευδαιμονία 

του καταναλωτή, και όλα αυτά συμβαίνουν μακριά από το 

πεδίο επιτήρησης της γειτονιάς. Κανένα από τα υποκατά

στατα που θα μπορούσε να επινοήσει μέσω της εφευρετικό- 

τητάς της η γειτονιά δεν είναι δυνατό να αντισταθεί στον 

ανταγωνισμό, να εγγυηθεί την αυτοϊκανοποίηση και να με

τριάσει τον πόνο της εκτυφλωτικής κατωτερότητας. Η εκτί

μηση της επάρκειας κάποιου ως καταναλωτή είναι ελεγχόμε

νη εξ αποστάσεως και το δικαστήριο της κοινής γνώμης της 

γειτονιάς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ετυμηγορία.

Όπως υπενθυμίζει ο Jeremy Seabrook στους αναγνώστες 

του,27 το μυστικό της σημερινής κοινωνίας έγκειται στην 

«ανάπτυξη μιας τεχνητά δημιουργημένης και υποκειμενικής 

αίσθησης ανεπάρκειας», αφού «τίποτε δεν μπορεί να απειλεί 

περισσότερο» τις θεμελιακές της αρχές «από το γεγονός ότι 

οι άνθρωποι θα ανακήρυσσαντους εαυτούς τους ικανοποιη

μένους με αυτά που έχουν».Έτσι, αυτό που οι άνθρωποι κα

τέχουν υποβαθμίζεται, υποτιμάται, η αξία του μειώνεται, γί

νεται σπιθαμιαίο από τις φορτικές και υπερβολικά επιδεικτι

κές εκθέσεις πολυτελούς κατανάλωσης από τους προνομιού

χους: «Οι πλούσιοι γίνονται αντικείμενα καθολικής λατρείας».

Ας θυμηθούμε ότι οι πλούσιοι που επιδεικνύονταν ως 

ήρωες για τον καθένα, ως αντικείμενα καθολικού θαυμα

σμού, ήταν συνήθως «αυτοδημιούργητοι άνδρες», των 

οποίων οι ζωές ενσάρκωναν τα ευεργετικά αποτελέσματα 

της ηθικής της εργασίας, εάν την ακολουθούσε κάποιος αυ

στηρά και πεισματικά. Αυτό δεν ισχύει πλέον. Σήμερα το 

αντικείμενο του θαυμασμού είναι ο ίδιος ο πλούτος — ο
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πλούτος εγγυάται έναν περισσότερο ευφάνταστο και πλου

σιοπάροχο τρόπο ζωής. Αυτό που έχει σημασία είναι τι δυ

νατότητα έχει κανείς να κάνει κάτι, όχι τι πρέπει να κάνει ή τι 

έχει κάνει. Αυτό που αποτελεί αντικείμενο καθολικής λα

τρείας των πλούσιων ατόμων είναι η θαυμαστή ικανότητά 

τους να ξεδιαλέγουν και να επιλέγουν το περιεχόμενο της 

ζωής τους —μέρη για να ζουν, συντρόφους με τους οποίους 

θα ζ ο υ ν - και να το αλλάζουν κατά βούληση και χωρίς προ

σπάθεια. Δεν φαίνεται να φτάνουν ποτέ σε σημεία απ’ όπου 

δεν υπάρχει γυρισμός, δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο 

ορατό τέλος στις αναγεννήσεις τους, το μέλλον τους είναι 

για πάντα πλουσιότερο σε περιεχόμενο και πιο προκλητικό 

από το παρελθόν τους. Τέλος, αλλά εξίσου σημαντικό, το 

μόνο πράγμα που φαίνεται να έχει σημασία για αυτούς είναι 

οι απέραντες προοπτικές τις οποίες ανοίγει διάπλατα ο 

πλούτος τους. Πράγματι, αυτοί οι άνθρωποι φαίνεται ότι 

καθοδηγούνται από την αισθητική της κατανάλωσης. Η 

βαθιά γνώση αυτής της αισθητικής και όχι η υπακοή στην 

ηθική της εργασίας, η ειδημοσύνη τους και όχι η οικονομική 

τους επιτυχία είναι αυτά που βρίσκονται στην καρδιά της 

μεγαλοσύνης τους και στο δικαίωμά τους να χαίρουν καθο

λικού θαυμασμού.

«Οι φτωχοί δεν διαβιούν σε μια διαφορετική κουλτούρα 

από τους πλούσιους» επισημαίνει ο Seabrook. «Πρέπει να 

ζήσουν στον κόσμο που έχει επινοηθεί προς όφελος αυτών 

που έχουν χρήματα. Και η φτώχεια τους επιδεινώνεται από 

την οικονομική μεγέθυνση, όπως παρομοίως διευρύνεται 

από την ύφεση και τη μηδενική ανάπτυξη».
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Ας επισημάνουμε όχι η φτώχεια «επιδεινώνεται από την 

οικονομική μεγέθυνση» με διπλή έννοια: Πρώτον, ό,τι και 

εάν εννοείται με τον όρο «οικονομική μεγέθυνση» στην πα

ρούσα φάση, αυτή συμβαδίζει με την αντικατάσταση των 

θέσεων εργασίας από την «ευέλικτη εργασία» και της ασφα

λούς εργασίας από τις συνεχόμενες συμβάσεις ορισμένου 

χρόνου, τις συμβάσεις έργου και τις συμβάσεις προσωρινής 

απασχόλησης. Επιπλέον συμβαδίζει με την περικοπή των θέ

σεων εργασίας στις επιχειρήσεις, την αναδιάρθρωση και τον 

«εξορθολογισμό» — που όλα, σε τελική ανάλυση, συνεπάγο

νται τον περιορισμό των συνολικών θέσεων απασχόλησης. 

Αυτή η σχέση γίνεται έκδηλη με θεαματικό τρόπο από το γε

γονός ότι η μετα-θατσερική Βρετανία, πρωτοπόρος στην υιο

θέτηση όλων αυτών των «παραγόντων μεγέθυνσης», ο πιο 

φανατικός υποστηρικτής τους αλλά και η χώρα που πολλοί 

επαινούν ως την πιο εκπληκτική «οικονομική επιτυχία» στον 

δυτικό κόσμο, έχει διαπιστωθεί ότι αποτελεί τον τόπο της 

πιο άθλιας φτώχειας μεταξύ των πλούσιων χωρών του πλανή

τη. Σύμφωνα με την τελευταία Έκθεση για την Ανθρώπινη 

Ανάπτυξη που παρουσιάστηκε από το Αναπτυξιακό Π ρό

γραμμα των Ηνωμένων Εθνών, οι βρετανοί φτωχοί είναι οι 

φτωχότεροι από όλους τους άλλους στις δυτικές ή τις εκδυ- 

τικισμένες χώρες. Τ ο  25% περίπου των ηλικιωμένων στη Βρε

τανία ζει στη φτώχεια, ποσοστό πέντε φορές μεγαλύτερο 

από την «προβληματική οικονομικά» Ιταλία και τρεις φορές 

μεγαλύτερο από την «υστερούσα» Ιρλανδία. Ένα 2 0 %  των 

παιδιών των Βρετανών ζει στη φτώχεια — διπλάσιο ποσοστό 

από αυτό τηςΤαϊβάν ή της Ιταλίας και εξαπλάσιο από το πο



σοστό της Φινλανδίας. Συνολικά «το μερίδιο των φτωχών που 

εμπίπτουν στην κατηγορία της “εισοδηματικής φτώχειας” 

εκτινάχτηκε κατά 6 ο % κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης 

της χώρας από την κυρία Θάτσερ».28

Δεύτερον, ενώ οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι, οι πολύ 

πλούσιοι -α υ τ ά  τα υποδείγματα των καταναλωτικών αρε

τών— συνεχίζουν να γίνονται πλουσιότεροι. Ενώ η αγορα

στική δύναμη του φτωχότερου 2 0 %  του πληθυσμού στη 

Βρετανία, τη χώρα του πιο πρόσφατου «οικονομικού θαύ

ματος», είναι μικρότερη από του αντίστοιχου κοινωνικού 

στρώματος σε οποιαδήποτε άλλη μεγάλη δυτική χώρα, το 

πλουσιότερο 2 0 %  συγκαταλέγεται μεταξύ των πλουσιότε

ρων της Ευρώπης, απολαμβάνοντας αγοραστική δύναμη 

ισοδύναμη με αυτή της θρυλικής ιαπωνικής ελίτ. Ό σ ο φτω

χότεροι γίνονται οι φτωχοί τόσο ψηλότερα ανεβαίνει το επί

πεδο και τόσο πιο εκκεντρικοί γίνονται οι τρόποι ζωής που 

εκτίθενται μπροστά στα μάτια τους για να τους λατρεύουν, 

να τους λαχταρούν και να επιθυμούν να τους μιμηθούν. Και 

έτσι, η «υποκειμενική αίσθηση ανεπάρκειας», με όλο τον 

πόνο, το στίγμα και την ταπείνωση που τη συνοδεύουν, χει

ροτερεύει από δύο πιεστικούς παράγοντες: την υποβάθμι- 

ση του επιπέδου διαβίω σης και την αύξηση της έντασης 

του αισθήματος της σχετικής (συγκριτικά) αποστέρησης. 

Και οι δύο παράγοντες μάλλον ενισχύονται παρά μετριάζο

νται από την οικονομική μεγέθυνση στην παρούσα, απορ- 

ρυθμισμένη, laissez-faire μορφή της.

Ο  ουρανός που αποτελεί το όριο των ονείρων του κατανα

λωτή ανεβαίνει ακόμα ψηλότερα, ενώ οι υπό δημόσια διαχεί-
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ρισπ εξαίρετες πτητικές μηχανές, που είχαν σχεδιαστεί κάποτε 

για να ανυψώνουν στον παράδεισο αυτούς που βρίσκονταν 

στα χαμηλά, πρώτα ξέμειναν από βενζίνη και μετά είτε τις πέ- 

ταξαν στις μάντρες παλιοσίδερων των «ξεπερασμένων» πολι

τικών είτε τις ανακύκλωσαν σε αστυνομικά αυτοκίνητα.
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3 1 Η  Α ν ο δ ο ς  κ α ι  η  Π τ ώ σ η  

τ ο υ  Κ ρ ά τ ο υ ς  Π ρ ο ν ο ι α ς

Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ «ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ» κομίζει την ιδέα ότι 

είναι καθήκον και δέσμευση του κράτους να εγγυηθεί την 

«πρόνοια» (δηλαδή κάτι περισσότερο από την απλή επιβίω

ση: επιβίωση με αξιοπρέπεια, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή 

σε μια δεδομένη κοινωνία σε έναν δεδομένο χρόνο) όλων 

των υποκειμένων του. Αυτή η έννοια επέβαλε στους κρατι

κά διευθυνόμενους και κρατικά χρηματοδοτούμενους θε

σμούς τις ευθύνες που απέρρεαν από την ευρύτερη ιδέα 

της δημόσιας πρόνοιας> — της συλλογικής εγγύησης για την 

αξιοπρεπή ατομική επιβίωση. Η δημόσια πρόνοια μπορεί 

να θεωρηθεί μια μορφή συλλογικής ασφάλισης σχεδιασμέ

νης συνεταιρικά, που καλύπτει κάθε ατομικό μέλος της συλ- 

λογικότητας. Μια ασφαλιστική πολιτική, η οποία υπόσχεται 

αποζημιώσεις ανάλογες με την κλίμακα της ατομικής ανά

γκης και όχι ανάλογες με το μέγεθος των ατομικά πληρωτέων 

εισφορών. Η αρχή της δημόσιας πρόνοιας στην καθαρή 

της μορφή σημαίνει ισότητα στην ανάγκη, η οποία υπερκε- 

ράζει την ανισότητα στην ικανότητα να πληρώσεις. Η ιδέα 

του κράτους πρόνοιας επιφορτίζει τα κρατικά όργανα με 

την ευθύνη της υλοποίησης αυτής της αρχής της δημόσιας 

πρόνοιας.
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Η ιδέα της δημόσιας πρόνοιας γενικά και του κράτους 

πρόνοιας ιδιαίτερα έχει μια διφορούμενη σχέση με την 

ηθική της εργασίας. Πράγματι, η ιδέα της πρόνοιας σχετίζε

ται με τις κεντρικές ιδέες της ηθικής της εργασίας με δύο 

αντίθετους τρόπους που είναι δύσκολο να συμφιλιωθούν. 

Αυτό καθιστά την ιδέα της πρόνοιας ζήτημα μακροχρόνιας 

διαμάχης, χωρίς κάποια επίλυση να είναι αποδεκτή μέχρι 

σήμερα απ’ όλες τις πλευρές.

Από τη μια μεριά, οι υποστηρικτές της συλλογικής εγγύη

σης της ατομικής πρόνοιας αναγνώριζαν την κανονικότητα 

μιας ζωής που υποστηρίζεται από την εργασία. Τόνιζαν, 

ωστόσο, ότι ο κανόνας πόρρω απέχει από το να εφαρμοστεί 

καθολικά λόγω της έλλειψης μόνιμης απασχόλησης για όλους. 

Συνεπώς, για τη ρεαλιστική εφαρμογή των επιταγών της ηθι

κής της εργασίας χρειάζεται να προσφέρεται υποστήριξη σε 

αυτούς που αποτύγχαναν. Χρειάζεται επίσης, κατά τη διάρ

κεια των δύσκολων περιόδων, η φροντίδα των προσωρινά 

ανέργων και η διατήρησή τους σε ετοιμότητα, ώστε «να συ- 

μπεριφερθούν ομαλά». Με άλλα λόγια, να είναι έτοιμοι να 

ενταχθούν στην απασχόληση από τη στιγμή που η οικονομία 

θα ανακάμψει και θα είναι και πάλι διαθέσιμες θέσεις απα

σχόλησης. Σύμφωνα με αυτό το επιχείρημα, το κρότος πρό

νοιας είναι αναγκαίο για να υπεραμυνθεί των εξουσιών της 

ηθικής της εργασίας ως κανόνα και μέτρου της κοινωνικής 

υγείας, ενώ δρα επικουρικά ώστε να ελαχιστοποιήσει τις 

αντίξοες επιδράσεις των δυσκολιών που ενυπάρχουν στη συ

νεχή και καθολική υλοποίηση αυτών των κανόνων.

Από την άλλη μεριά, διακηρύσσοντας ότι ο αξιοπρεπής



και έντιμος βίος θα πρέπει να διασφαλιστεί «ως δικαίωμα» 

για όλες τις περιόδους και για όλα τα μέλη της πολιτικής κοι

νωνίας, ανεξάρτητα από τη συνεισφορά τους στον κοινό 

πλούτο, η ιδέα της δημόσιας πρόνοιας επέτρεπε (ρητά ή 

άρρητα) το διαχωρισμό της ζωής από την «κοινωνικά χρήσι

μη» παραγωγική συνεισφορά, που θεωρούνταν ότι ήταν δυ

νατή μόνο μέσα από την απασχόληση. Συνεπακόλουθα, 

υπονόμευε την πιο ιερή και λιγότερο αμφισβητήσιμη αρχή . 

της ηθικής της εργασίας. Καθιστούσε το δικαίωμα στην α

ξιοπρεπή ζωή ζήτημα της ιδιότητας του πολίτη και όχι ζή

τημα της οικονομικής απόδοσης.

Η αντίφαση μεταξύ αυτών των δύο συνεπειών ήταν αυ

θεντική, και έτσι δεν είναι απορίας άξιον το ότι από τη στιγ

μή της σύλληψής του στο γύρισμα του αιώνα το κράτος πρό

νοιας στέκεται στο κέντρο αυτής της αντιπαράθεσης. Χρησι

μοποιώντας έγκυρα επιχειρήματα, το κράτος πρόνοιας πα

ρουσιαζόταν από κάποιους ως το αναγκαίο συμπλήρωμα 

της ηθικής της εργασίας, ενώ άλλοι το θεωρούσαν μια πολι

τικά παρακινημένη συνωμοσία εναντίον της.

Εντούτοις, αυτό δεν ήταν το μοναδικό μήλοντηςΈριδος. 

Είναι το κράτος πρόνοιας «φορέας καταπίεσης ή ένα σύστη

μα για τη διεύρυνση των ανθρώπινων αναγκών και για το με- 

τριασμό των ακραίων κανόνων της οικονομίας της ελεύθερης 

αγοράς; Είναι ένα βοήθημα στην καπιταλιστική συσσώρευση 

και στα κέρδη ή αποτελεί έναν κοινωνικό μισθό που πρέπει 

να τύχει υπεράσπισης και διεύρυνσης, όπως και τα χρήματα 

στο φάκελο μισθοδοσίας; Καπιταλιστική απάτη ή νίκη της 

εργατικής τάξης;» ρωτούσε ο Ian Gough, προσπαθώντας να
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κατανοήσει τη σύγχυση η οποία φαινόταν να είναι το μοναδι

κό αποτέλεσμα αυτής της παρατεταμένης διαμάχης.2 Η πιο 

λογική απάντηση είναι ότι το κράτος πρόνοιας ήταν όλα αυτά 

τα πράγματα και, επιπροσθέτως, πολλά παραπάνω.

Το  κράτος πρόνοιας αναδύθηκε στο σημείο συνάντησης 

μεταξύ: Πρώτον, των πιέσεων μιας παραπαίουσας καπιταλι

στικής οικονομίας, η οποία ήταν ανίκανη να αναδημιουργή

σει, από μόνη της και χωρίς πολιτική βοήθεια, τις συνθήκες 

για την ίδια την επιβίωσή της. Δεύτερον, των πιέσεων της 

οργανωμένης εργασίας, η οποία ήταν ανίκανη και πάλι να 

αυτασφαλιστεί, από μόνη της και χωρίς πολιτική βοήθεια, 

απέναντι στις ιδιοτροπίες των «οικονομικών κύκλων». Τ ρ ί

τον, της έντονης επιθυμίας να προστατευτεί και να επιβε

βαιωθεί η αρχή της κοινωνικής ανισότητας μέσω του με- 

τριασμού των περισσότερο εξοργιστικών και λιγότερο ανε

κτών εκδηλώσεώντης. Τέταρτον, της επιθυμίας να προωθη

θεί η αποδοχή της ανισότητας με το να περιθωριοποιηθούν 

εκείνοι που αποτύγχαναν να συμμετάσχουν στην αναπαρα

γωγή της. Τέλος, πέμπτον, της πιεστικής ανάγκης να επι- 

βοηθηθούντα μέλη της πολιτικής κοινωνίας ώστε να κατα

φέρουν να αντιμετωπίσουν τη διαβρωτική επίδραση μιας 

πολιτικά ανεξέλεγκτης οικονομίας.

Χάρη σε όλες αυτές τις ισχυρές και συγκλίνουσες, μολο

νότι ετερογενείς, δυνάμεις, ο ερχομός του κράτους πρόνοιας 

σε ένα συγκεκριμένο προχωρημένο στάδιο της σύγχρονης 

κοινωνίας (βιομηχανικής, καπιταλιστικής, δημοκρατικής 

κοινωνίας της οικονομίας της αγοράς) ήταν πράγματι «επι- 

καθορισμένος». Οι πιέσεις οι οποίες έφεραν το κράτος πρό-



j Η Α ΝΟΔ ΟΣ  ΚΑΙ  Η ΠΤ ΩΣ Η ΤΟΥ ΚΡ Α Τ ΟΥ Σ  ΠΡ ΟΝ Ο Ι Α Σ------------------------  ------------------------(
νοιας στη ζωή και συνέχισαν να το συντηρούν όλα αυτά τα 

χρόνια με ανανεωμένο σφρίγος ήταν τόσο ακατανίκητες, 

που η κοινή σοφία έφτασε να θεωρεί τις κρατικά διαχειριζό- 

μενες προνοιακές παροχές φυσικό συστατικό της μοντέρ

νας ζωής- όπως ακριβώς η παρουσία ενός είδους εκλεγμέ

νων αρχών, ή ενός είδους νομίσματος.

Έως πολύ πρόσφατα, η φωτισμένη διανόηση αντανακλού

σε πιστά αυτό το είδος λαϊκής σοφίας. Ακόμα και οι πιο οξυ

δερκείς και διορατικοί παρατηρητές θεωρούσαν δύσκολο να 

φανταστούντη σύγχρονη κοινωνία χωρίς το κράτος πρόνοιας. 

Τον Φεβρουάριο του 1980, σε μία εργασία που παρουσιάστη

κε στην Περούτζια και δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 1981, 

ένας από τους πιο διεισδυτικούς αναλυτές των σύγχρονωντά- 

σεων, ο Claus Offe, διατεινόταν ότι το κράτος πρόνοιας είχε 

υπό μία έννοια «καταστεί μη ανατρέψιμη δομή. Η κατάργησή 

του δεν θα απαιτούσε τίποτε λιγότερο από την κατάργηση 

της πολιτικής δημοκρατίας και των συνδικάτων, καθώς επί

σης και θεμελιακές αλλαγές στο κομματικό σύστημα». Ο  Offe 

συμφωνούσε απόλυτα με την κυρίαρχη άποψη όταν απέρρι- 

ψε «το όραμα της υπερκέρασης του κράτους πρόνοιας» λέ

γοντας ότι «δεν είναι τίποτε περισσότερο από την πολιτικά 

ανίκανη ονειροφαντασία κάποιων ιδεολόγων της παλιάς με

σαίας τάξης». Πράγματι, οι πιθανότητες επιβίωσης μετά το 

κράτος πρόνοιας φαίνονταν μηδαμινές:

Με την απουσία μεγάλης κλίμακας κρατικά επιδοτούμε

νης στέγασης, δημόσιας εκπαίδευσης και υπηρεσιών

υγείας, καθώς και διευρυμένων σχημάτων υποχρεωτικής
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κοινωνικής ασφάλισης, η λειτουργία μιας βιομηχανικής 

κοινωνίας θα ήταν απλώς αδιανόητη [...]. Τ ο  μυστικό που 

φέρνει σε δύσκολη θέση το κράτος πρόνοιας είναι ότι, 

ενώ η επίδρασή του στην καπιταλιστική συσσώρευση  

μπορεί πραγματικά να είναι καταστροφική [...] η κατάρ

γησή του θα ήταν σαφώς αποδιοργανωτική [...]. Η αντί

φαση είναι ότι, ενώ ο καπιταλισμός δεν μπορεί να συνυ

πάρξει με το κράτος πρόνοιας, δεν μπορεί από την άλλη 

να υπάρξει χωρίς αυτό*

Ό λα αυτά ηχούσαν σίγουρα αληθινά τον καιρό που τα 

έγραφε ο Offe. Εκείνη την εποχή, η ιδέα της κατάργησης ή 

ακόμα και της συρρίκνωσης του κράτους πρόνοιας, το να 

αφεθεί η συλλογική ασφάλιση στην ιδιωτική πρωτοβουλία 

και, γενικότερα, η «αποκρατικοποίηση» ή η «απορρύθμι

ση» των κοινωνικών παροχών δεν φαίνονταν να είναι παρά 

μια φρεναπάτη που έτρεφαν διάφορα ιδεολογικά απολιθώ

ματα. Ωστόσο, έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες, το αδια

νόητο κατέστη λογικό και ένα κράτος που δεν είναι κράτος 

πρόνοιας και μια καπιταλιστική οικονομία χωρίς το δίχτυ 

ασφαλείας των κρατικά διαχειριζόμενων εγγυήσεων έχουν 

καταστεί μια ευδιάκριτη δυνατότητα. Σ ε λίγο, μάλιστα, θα 

συνιστούντην πραγματικότητα στις περισσότερες πλού

σιες και «οικονομικά επιτυχημένες» κοινωνίες. Ο ι πιέσεις 

για να υλοποιηθεί μια τέτοια κατάσταση εμφανίζονται σή

μερα ακατανίκητες.

Ό μως ποιον ακριβώς ρόλο διαδραμάτισε, ή παρουσια

ζόταν ότι διαδραμάτισε, η ηθική της εργασίας σε αυτή την,



όπως και να την κρίνει κανείς, δραματική αναστροφή της 

μοίρας του κράτους πρόνοιας; Και τι επίδραση μπορεί να 

έχει αυτή η αναστάτωση στις μελλοντικές προοπτικές του;

Μ ετα ξύ  τ η ς  Ε ν τ α ξ η ς  κ α ι τ ο υ  Α π ο κ λ ε ισ μ ο ύ

Σήμερα, τα πολλά χρόνια «νεοφιλελεύθερης» πνευματικής 

διαπαιδαγώγησης υπό την πολιτική αιγίδα της Μάργκαρετ 

Θάτσερ, του Norman Tebbit ή του Keith Joseph και το «νεο

φιλελεύθερο» πραξικόπημα του M ilton Friedman και του 

Friedrich Hayek έχουν αφήσει ευδιάκριτα ίχνη.Έτσι, πολλοί 

άνθρωποι θα δυσκολευτούν μάλλον να κατανοήσουν ότι ο 

σερ W illiam  Beveridge —που, εάν δεν ήταν ο πατέρας, σί

γουρα ήταν η μαμή του βρετανικού κράτους πρόνοιας— 

ήταν φιλελεύθερος και όχι σοσιαλιστής ή ένας εκ των αρι

στερών ορμώμενος κριτικός των σοσιαλδημοκρατικών πολι

τικών. Ωστόσο, ο Beveridge οραματίστηκε το σχέδιό του για 

ένα συνεκτικό κράτος πρόνοιας ως θεμιτή και αναπόφευκτη 

πραγμάτωση της φιλελεύθερης ιδέας της καλής κοινωνίας: 

«Πιστεύω ότι τα ζητήματα που επιθυμώ σφοδρά να υλοποιη

θούν είναι ουσιαστικά φιλελεύθερα — μια μετακίνηση προς 

τα εμπρός, προς τον καινούργιο κόσμο των μεγάλων ζωντα

νών παραδόσεων του φιλελευθερισμού». Επειδή η «ισότιμη 

απόλαυση όλων των ουσιαστικών ελευθεριών» συνιστούσε 

τον «απώτατο στόχο του φιλελευθερισμού [...] μπορούμε 

και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την οργανωμένη δύναμη 

της κοινότητας, για να αυξήσουμε τα δικαιώματα των ατό

μων». Και η απόλαυση τέτοιων ενισχυμένων ελευθεριών και
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δικαιωμάτων δεν θα είναι ίση για κάθε άτομο, εάν η κοινό

τητα αποτύχει να διασφαλίσει, για όλους, «την ελευθερία 

από την Ανάγκη και το φόβο της Ανάγκης· την ελευθερία 

από την Οκνηρία και από το φόβο της Οκνηρίας στην οποία 

σε εξαναγκάζει η ανεργία...».4

Για έναν φιλελεύθερο όπως ο W illiam  Beveridge, δεν ήταν 

αρκετό να διακηρύξει την ελευθερία για όλους. Ήταν επίσης 

αναγκαίο να διασφαλίσει ότι όλοι είχαντα μέσα και την έφεση 

να χρησιμοποιήσουν αυτή την ελευθερία την οποία είχαν σύμ

φωνα με το νόμο. Αυτές ήταν οι προϋποθέσεις ελευθερίας 

που είχε κατά νου ο Beveridge όταν συνέγραψε την έκθεση 

Report on Social Insurance and Allied Services και την υπέβα

λε σε μία κυβέρνηση που την απασχολούσε η ειρηνική περίο

δος μετά τον πόλεμο τον οποίο ήταν σίγουρη ότι θα κερδίσει. 

Σε αυτή την έκθεση, σύμφωνα με τα λόγια του Beveridge:

Διατυπώνονται οι θέσεις για ένα σχέδιο Κοινωνικής Ασφά

λισης που διασφαλίζει ότι κάθε πολίτης της χώρας, με την 

προϋπόθεση ότι εργάζεται και συνεισφέρει στο βαθμό 

που μπορεί, θα διαθέτει εισόδημα που θα τον διατηρεί 

πάνω από το επίπεδο της ανάγκης, όταν για έναν οποιον- 

δήποτε άλλο λόγο -α σ θ ένεια , ατύχημα, ανεργία ή γηρα

τειά— δεν μπορεί να εργαστεί και να κερδίσει κάποιο ει

σόδημα επαρκές για έντιμη διαβίωση του ιδίου αλλά και 

όσων εξαρτώνται από αυτόν ένα επαρκές εισόδημα» 

ακόμα κι αν δεν έχει στην κατοχή του κάτι άλλο και που, 

στο βαθμό που έχει κάτι στην κατοχή του, δεν θα περιο

ρίζεται μέσω εισοδηματικών ελέγχων.
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Είναι προφανές ότι η έκθεση εμφανίστηκε στο απόγειο δύο 

αιώνων αναμφισβήτητης κυριαρχίας της ηθικής της εργασίας. 

Η ηθική της εργασίας είχε κάνει τη δουλειά της. Στα μέσα πε

ρίπου του εικοστού αιώνα, το μήνυμά της ότι κάθε λογικό και 

σωματικά ικανό πρόσωπο (άνδρας) θα εργαζόταν, εάν μπο

ρούσε, ήταν πλέον κοινός τόπος. Τ ο  μοναδικό πρόβλημα που 

παρέμενε προς επίλυση ήταν το τι γίνεται εάν και όταν, για 

οποιονδήποτε λόγο, δεν υπήρχαν διαθέσιμες θέσεις εργα

σίας ή, παρόλο που υπήρχαν, δεν μπορούσαν να καλυφθούν. 

Ο  φόβος ότι θα βρεθούν ενώπιον μιας τέτοιας κατάστασης 

έκοβε τα φτερά όλων, παρέλυε την πρωτοβουλία τους και 

τους αποστερούσε από το αναγκαίο κουράγιο για την αντιμε

τώπιση των κινδύνων. Μια κοινή ασφάλιση για την αντιμετώ

πιση αυτής της κατάστασης θα διέλυε όλους αυτούς τους 

παραλυτικούς φόβους. Έτσι θα έδινε στα άτομα την ελευθε

ρία να αναλάβουντον κίνδυνο που πρέπει να συνεπάγεται 

κάθε προσπάθεια για την εμπέδωση της αυτοπεποίθησής 

τους. Η ελευθερία για την επίτευξη της αυτοπεποίθησης 

απαιτούσε την ελευθερία από την ανάγκη και την οκνηρία, και 

την απελευθέρωση από το φόβο και των δύο.

Αυτή η ιδέα, που πρωταρχικά έγινε αντιληπτή ως ένα απο

τρεπτικό/ ενισχυτικό μέτρο, δεν θα είχε νόημα φυσικά εάν 

αυτές οι ελευθερίες δεν κάλυπταν όλα τα μέλη της κοινότη

τας, και όχι απλώς (και αφού η ζημιά είχε γίνει) αυτούς που 

είχαν ήδη αποτύχει — αυτά τα ατυχή ή απερίσκεπτα μέλη που 

«δεν έχουν στην κατοχή τους κάτι άλλο». Η επικέντρωση της 

βοήθειας σε αυτούς που τη χρειάζονταν περισσότερο, όπως 

προτείνουν οι περισσότεροι πολιτικοί σήμερα, πόρρω απέχει
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από τους φιλόδοξους στόχους του Beveridge. Η προσφορά 

βοήθειας, αφότου ο φόβος έχει κάνει την καταστροφική 

δουλειά του και η ανάγκη και η οκνηρία έχουν μετατραπεί 

από εκφοβιστική πιθανότητα σε πραγματικότητα, δεν θα 

πρόσφερε τίποτε απολύτως στην εκπλήρωση του φιλελεύθε

ρου ονείρου για τολμηρά, γεμάτα αυτοπεποίθηση, σίγουρα 

και αυτάρκη ανθρώπινα όντα.

Ακόμα και με όρους ανάλυσης κόστους-οφέλους, η «επι

κεντρωμένη» βοήθεια έπειτα από έλεγχο εισοδήματος θα 

αποτελούσε κακή επιχειρηματική συνδιαλλαγή. Εάν η στρα

τηγική του Beveridge λειτουργούσε, το κράτος πρόνοιας στα

διακά θα μπορούσε να περάσει από μόνο του στην αχρησία. 

Επιτρέποντας ωστόσο στο φόβο να κατατρύχει τους ανθρώ

πους, όπως έκανε και στο παρελθόν, θα πολλαπλασίαζε α

πλώς το πλήθος των θυμάτων του φόβου.Έτσι θα προωθού

σε σταθερά προς τα πάνω τις δαπάνες που ήταν αναγκαίες για 

να ξεφύγουν από την υφιστάμενη κατάστασή τους όσοι ήδη 

είχαν ανάγκη για τέτοια βοήθεια. Έτσι, ο στόχος ήταν να ξε

μπερδεύουμε με τον ίδιο το φόβο, και αυτό ήταν δυνατό να 

επιτευχθεί μόνο εάν οι παροχές που προσφέρονταν «δεν πε- 

ρικόπτονταν από οποιονδήποτε έλεγχο εισοδήματος» από 

τον τυχερό ή προνοητικό «που έχει κάτι υπό την κατοχή του».

Λόγω ακριβώς αυτής της υπόσχεσης, της απαλλαγής 

από τον έλεγχο εισοδήματος, το όραμα του Beveridge συνά

ντησε την καθολική σχεδόν επιδοκιμασία. Κανένας σχεδόν 

δεν σκυθρώπιασε για το δημοσιονομικό κόστος που συνε

παγόταν γι* αυτούς, ενώ κανένας απολύτως δεν παραπονέ- 

θηκε ότι «δεν μπορούμε να το αντέξουμε» (ακριβώς όπως
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τα μέλη μιας συνηθισμένης οικογένειας αποδέχονται ότι κα

θένας έχει ίσα δικαιώματα στην τροφή, χωρίς να φτιάχνουν 

πρώτα κατάλογο της διαθέσιμης τροφής και να αναζητούν 

εάν υπάρχει αρκετή για να κατασιγάσει την όρεξη κάθε μέ

λους). Ό πω ς επισημαίνουν οι A lan Deacon και Jonathan 

Bradshaw στην εξαιρετική ιστορική παρουσίαση του ελέγ

χου του εισοδήματος5, η «τρομακτική δημοτικότητα» της 

Έκθεσης Beveridge βασιζόταν πράγματι στην υπόσχεσή της 

να εξαλείψει τον έλεγχο εισοδήματος.

Όταν τελικά ψηφίστηκε ο Νόμος περί Εθνικής Ασφάλι

σης, το περιοδικό The Economist (2 Φ εβρουάριου 1946) τον 

ερμήνευσε ως την «ουσιαστική κατάργηση κάθε ελέγχου ει

σοδήματος». Στην πραγματικότητα, τίποτε τέτοιο δεν συ

νέβη. Στα τέλη του 1948 υπήρχαν στη Βρετανία τρεις παρο

χές που βασίζονταν στον έλεγχο του εισοδήματος, από τις 

οποίες επωφελούνταν περίπου δύο εκατομμύρια άνθρω

ποι. Ωστόσο, στα χρόνια που ακολούθησαν, αυτός ο αριθ

μός ξεπεράστηκε κατά πολύ από τη συνεχή αύξηση του 

αριθμού των κοινωνικών υπηρεσιών που βασίζονταν στον 

έλεγχο του εισοδήματος. Τον Δεκέμβριο του 1982 κάποια 

μορφή ελέγχου εισοδήματος επηρέαζε δώδεκα εκατομμύ

ρια άτομα — ρυθμός ανόδου που είναι αδύνατο να συγκρι- 

θεί με κάτι άλλο παρόμοιο στον δημόσιο βίο.

Οι καθολικές και οι επικεντρωμένες (με έλεγχο εισοδή

ματος) κοινωνικές παροχές δημιουργούν δύο απολύτως 

διαφορετικά μοντέλα κράτους πρόνοιας. Τα  μοντέλα αυτά 

διαφέρουν λόγω της διαφορετικής τους επίδρασης στην 

κοινωνία και την κουλτούρα, λόγω του τρόπου με τον οποίο
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γίνονται αντιληπτά από διαφορετικές μερίδες του πληθυ

σμού και λόγω των προοπτικών της πολιτικής τους μοίρας.

Κανένας πιθανόν δεν πολέμησε με τόσο πάθος εναντίον 

της σταδιακής αλλά διαρκούς αντικατάστασης των καθολι

κών φιλοδοξιών από τις επιλεκτικές πρακτικές όσο ο R i

chard Titm uss και ο Peter Town send. O T itm u ss, στην απέλ- 

πιδα προσπάθειά του να ανακόψει τηνεπερχόμενη πλημμυ

ρίδα, υπενθύμισε στους αναγνώστες του το 19686 ότι «οι 

υπηρεσίες που προορίζονταν για τους φτωχούς υπήρξαν 

πάντα φτωχές υπηρεσίες». 'Οταν περιορίζονταν στη φτωχή 

μερίδα του πληθυσμού, της οποίας η έλλειψη πολιτικής 

επιρροής και δημόσιας έκφρασης ήταν πασίγνωστη, οι επι

κεντρωμένες κοινωνικές παροχές έτειναν γενικά να ελκύουν 

τους χειρότερους, και όχι τους καλύτερους, επαγγελματίες 

και τα χειρότερα διευθύνοντα στελέχη. Και οι δύο συγγρα

φείς επιχειρηματολόγησαν επανειλημμένα, ωστόσο, ότι, 

είτε ήταν πραγματικό αυτό το ήδη σοβαρό μειονέκτημα 

είτε όχι, ο περιορισμός των κοινωνικών παροχών στους έπει

τα από τον έλεγχο του εισοδήματος φτωχούς είχε περαιτέ

ρω βαθύτερες και δηλητηριώδεις συνέπειες για την κοινό

τητα στο σύνολό της. Μόνο όταν οι κοινωνικές υπηρεσίες 

στοχεύουν στο σύνολο της κοινότητας, και έτσι θεωρούνται 

ότι ωφελούν όλους, μπορούν «να ενισχύσουντην κοινωνική 

ενσωμάτωση και την αίσθηση της κοινότητας, όπως έπρα- 

ξαν κατά τη διάρκεια του πολέμου».7

Πράγματι, η εξάλειψη του ελέγχου εισοδήματος ενθαρ

ρύνει την κοινότητα των δικαιούχων (που, σε τέτοιες περι

πτώσεις, συμπίπτει με το σύνολο του πληθυσμού) να θεωρεί



τις δαπάνες του κράτους πρόνοιας χρήματα που πόνε σε 

καλή μεριά. Τα χρήματα που δαπανώνται χρησιμοποιήθη- 

καν, σε τελική ανάλυση, για να καλυφθεί το κόστος της καλύ

τερης, της πιο γενναιόδωρης και της πιο αξιόπιστης ασφάλι

σης «που μπορεί κανείς να αγοράσει» απέναντι σε κάθε εί

δους κακοτυχία. Έτσι, η ίδια η κοινότητα γίνεται αντιληπτή 

ως μια ασφαλής οικία και ως ο χώρος όπου επιτυγχάνεται σε 

καθημερινή βάση η ορθή (και η μέγιστη) ισορροπία δικαιωμά

των και υποχρεώσεων. Ο  περιορισμός της παροχής υπηρε

σιών στον έλεγχο εισοδήματος συνεπάγεται τηνάμεση διαίρε

ση της κοινότητας σε αυτούς που δίνουν χωρίς να παίρνουν 

τίποτε σε αντάλλαγμα και σε αυτούς που παίρνουν χωρίς να 

δίνουν. Μία εύγλωττη παρουσίαση αυτής της αντίληψης εί

χαμε από τον David Blunkett, έναν υπουργό της τότε νεοε- 

κλεγείσας κυβέρνησης των «Νέων Εργατικών»: Σε ένα γράμ

μα του προς την εφημερίδα Guardian, στις 29 Ιουλίου 1997. 

υποβάθμισε την ιδέα του κράτους πρόνοιας, χαρακτηρίζο- 

ντάςτο «αναποτελεσματικό και μη βιώσιμο», κάτι «που περ

νάει χρήματα από τη μια μερίδα της κοινότητας στην άλλη». 

Ο  ορθολογισμός του συμφέροντος τίθεται έτσι αντιμέτωπος 

με την ηθική της αλληλεγγύης και η ίδια η ηθική γίνεται ένα 

ζήτημα του τι «έχει κανείς τη δυνατότητα να αντέξει» ή, κα

λύτερα, τι βούλεται κάποιος να μοιραστεί πολιτικά.

Η γενικότερη συνέπεια της πρακτικής του ελέγχου του 

εισοδήματος είναι η διαίρεση αντί της ενσωμάτωσης. Ο  

αποκλεισμός αντί της ένταξης. Η νέα, μικρότερη κοινότητα 

των φορολογουμένων αυτοδιαμορφώνεται χρησιμοποιώ

ντας το πολιτικό της βάρος για να συστήσει την κατηγορία
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των προβληματικών πολιτών. Στη συνέχεια, πυκνώνει τις τά

ξεις της σε μια αποφασιστική προσπάθεια περιθωριοποίη

σης της κατηγορίας των προβληματικών πολιτών και της τι

μωρίας της, γιατί απέτυχε να σταθεί στο ύψος της και να 

ζήσει σύμφωνα με τους κανόνες που διαφημίζονται ότι είναι 

το σήμα κατατεθέν του συστήνοντος και αυτοσυστηνόμε- 

νου πυρήνα. Η αγανακτισμένη και αυτάρεσκη ετυμηγορία, 

όπως αυτή του R. Boyson«, ότι τα χρήματα αφαιρούνται 

«από τους ενεργητικούς, τους επιτυχημένους και τους οικο

νόμους, για να δοθούν στους οκνηρούς, τους αποτυχημέ

νους και τους άβουλους», βρίσκει λοιπόν όλο και περισσό

τερα ευήκοα ώτα. Οι αποδέκτες των παροχών —οι οποίες 

τώρα φέρουν μυστηριώδη ομοιότητα με βίαια αποσπασμέ

νες εκταμιεύσεις— πρέπει αναγκαστικά να είναι άβουλοι, 

έτσι ώστε η πλειονότητα να μπορεί να αναγάγει τη δική της 

καλή τύχη στη φειδωλή διαχείρισή της. Πρέπει επίσης να 

είναι αναγκαστικά αποτυχημένοι, έτσι ώστε η πλειονότητα 

να μπορεί να θεωρήσει τον τρόπο ζωής της ιστορία επιτυ- 

χίας.Όπως παρατήρησε o joe l F. Handler, μέσω του στιγμα- 

τισμού των περιθωριακών οι αυθεντικές ή υποτιθέμενες 

αξίες της κυρίαρχης μερίδας της κοινωνίας επαναβεβαιώνο

νται: «Οι παρατηρητές δομούν τους εαυτούς τους με το να 

δομούν τους άλλους».9

Ο  κατάλογος των προβληματικών καταστάσεων δεν τε

λειώνει εδώ. Η κυριότερη μακροπρόθεσμη συνέπεια από τη 

δημιουργία ενός κράτους πρόνοιας υποβαθμισμένου γιατί 

εξυπηρετεί τις ανάγκες μιας μικρής και, σύμφωνα με την 

κοινή γνώμη, κατώτερης μερίδας του πληθυσμού είναι σί
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γουρα η πτώχευση της πολιτικής και ο μαρασμός του πολι

τικού ενδιαφέροντος μεταξύ του συνόλου των πολιτών. Για 

τους περισσότερους πολίτες, το ενδιαφέρον για τη ζωή της 

πολιτικής κοινότητας συνοψίζεται στο να κρατούν μακριά 

από τις τσέπες τους τα χέρια του υπουργού Οικονομικών. 

Δεν υπάρχει στην ουσία κανένα άλλο διακύβευμα. Υπάρχουν 

ελάχιστα πράγματα που θα ανέμεναν ως προσφορά από το 

κράτος και έτσι θεωρούν ότι είναι όλο και λιγότεροι οι λόγοι 

της δραστήριας εμπλοκής τους στην πολιτική ζωή της κοι

νότητας. «Ο  περιορισμός του μεγέθους» του κράτους πρό

νοιας συμβαδίζει με το μαρασμό και τη συρρίκνωση του 

αριθμού των πολιτικά ενεργών πολιτών.

Τ ο  Κ ρ ά τ ο ς  Π ρ ο ν ο ια ς  σ τ η ν  Α ν ε ρ γ ία

Τέτοιες φαίνεται ότι είναι οι «απρόβλεπτες συνέπειες» (ή, 

όπως θα ισχυρίζονταν οι Zsuzsa Ferge και S. M. M iller,10 «οι 

κατά κάποιον τρόπο σκόπιμες», «προμελετημένες αλλά 

ασχεδίαστες» συνέπειες) της αμετάκλητης πορείας προς 

τον έλεγχο του εισοδήματος. Ωστόσο, είναι άξιον απορίας 

κατά πόσον η διαγραφή της δημιουργίας του «αισθήματος 

της κοινότητας» από τον κατάλογο των καθηκόντων του 

κράτους πρόνοιας ήταν πράγματι —όπως έχει διαδοχικό 

προταθεί από T O v T it m u s s  και τον Tow nsend αφενός και 

από τους συνηγόρους της «επικεντρωμένης πρόνοιας» αφε

τέρου— απλώς ένα ζήτημα μοιραίας κοντόφθαλμης πολιτι

κής ή μιας αθέλητης, αλλά αναπόφευκτης, συνέπειας της 

επιδείνωσης των δημόσιων οικονομικών.
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Όπως δείξαμε και προηγουμένως, η εκρηκτική είσοδος 

του κράτους πρόνοιας στο εκβιομηχανισμένο μέρος του κό

σμου, η αρχική εκπληκτική πολιτική επιτυχία του και η πλή

ρης απουσία σοβαρής αντίστασης στην ανάπτυξή του, όλα 

οφείλονταν στον «επικαθορισμό» του: στη σύγκλιση πολ

λών συμφερόντων και πιέσεων που διαφορετικά προέρχο

νταν από ανταγωνιστικές πλευρές. Επανειλημμένα, η διατή

ρηση της ακεραιότητας των παροχών του κράτους πρόνοιας 

αποδιδόταν συνήθως σε ένα άγραφο «κοινωνικό σ υμβό

λαιο» μεταξύ των κοινωνικών τάξεων, οι οποίες χωρίς την 

ύπαρξή του θα αλληλοσπαράσσονταν. Η εκπληκτική εμμο

νή του κράτους πρόνοιας έβρισκε συνήθως την εξήγησή της 

στις λειτουργίες του που αφορούντην εγκαθίδρυση και δια

τήρηση της ειρήνης: Προστάτευε καλύτερα από την ηθική 

της εργασίας την αποδοχή από τους εργάτες των κανόνων 

που έθεταν τα καπιταλιστικό αφεντικά τους· και το έκανε 

αυτό με λιγότερο κόστος απ’ ό,τι η ηθική της εργασίας θα 

μπορούσε ποτέ να πετύχει, και η οποία υποστηριζόταν 

μόνο από εξαναγκαστικά μέτρα.

Σή μερα , επίσης, η εσωτερική εκρηκτική κατάρρευση 

του κράτους πρόνοιας, η γρήγορη εξάτμιση της προσφοράς 

υποστήριξης από μερίδες του πληθυσμού που κάποτε προ

σπαθούσαν με πάθος να το θέσουν σε λειτουργία, η αταρα

ξία με την οποία αντιμετωπίζονται η περικοπή και η από

συρση των παροχών του και, ακόμα, η εγκατάλειψη των φαι

νομενικά αδιάσειστων αρχών του, όλα υποδηλώνουν έναν 

παρόμοιο «επικαθορισμό». Τ ο  να εξηγήσουμε την ανα

στροφή της τύχης του κράτους πρόνοιας ως αποτέλεσμα
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της ιδεολογικής αλλαγής φρουράς και της διείσδυσης στο 

δημόσιο αίσθημα της νεοφιλελεύθερης, μονεταριστικής ή 

νεοσυντηρπτικής προπαγάνδας, αυτό θα ισοδυναμούσε με 

το να βάλουμε το κάρο πριν από το άλογο. Τ ο  ερώτημα που 

απαιτείται να απαντηθεί πρώτα απ' όλα είναι γιατί η νεοφι

λελεύθερη προπαγάνδα βρήκε τόσο ευρύ και εύγνωμον 

ακροατήριο και φάνηκε να κερδίζει τη μάχη σχεδόν χωρίς 

καμία αντίσταση. Ο  C la u s  Oflfe είχε δίκιο όταν έγραφε το 

1987, σε ένα άρθρο υπό τον εύστοχο τίτλο «Η  δημοκρατία 

εναντίον του κράτους πρόνοιας;», πως το γεγονός ότι το 

κράτος πρόνοιας χάνει γρήγορα την πολιτική υποστήριξη 

«δεν μπορεί να εξηγηθεί πλήρως ούτε από τα οικονομικά 

επιχειρήματα και τα επιχειρήματα για τη δημοσιονομική του 

κρίση ούτε από τα πολιτικά επιχειρήματα που έδιναν έμφα

ση στην άνοδο των νεοσυντηρητικών ελίτ και ιδεολογιών. 

Ούτε μπορεί το κλίμα να αντιστραφεί με ηθικές εκκλήσεις 

περί της δικαιοσύνης και της νομιμότητας των υφιστάμενων 

διευθετήσεων του κράτους πρόνοιας».»

Πράγματι, σε τελική ανάλυση, όλα αυτά τα συνήθη επι

χειρήματα συνιστούν περισσότερο πολιτική εκλογίκευση 

και ιδεολογική δικαιολόγηση των μέτρων που υιοθετού

νται παρά εξηγήσεις τους. Η άνοδος των νεοσυντηρητικών 

ελίτ δεν συνιστά εξήγηση, αλλά αποτελεί η ίδια ένα φαινό

μενο που χρήζει εξήγησης. Ένα άλλο μυστήριο που χρειά

ζεται να εξηγηθεί είναι γιατί «οι ηθικές εκκλήσεις περί δι

καιοσύνης και νομιμότητας», οι οπ οίες κάποτε ενέπνευ

σαν και προώθησαν τη σταθερή ανάπτυξη του κράτους 

πρόνοια ς, σήμερα έχουν επ ιστρατευτεί, σχεδόν χωρίς
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καμία εξαίρεση, στην υπηρεσία του ριζικού περιορισμού 

του και της διάλυσής του.

Παρά τον επικαθορισμό του, η αρχική πολιτική δημοτι

κότητα του κράτους πρόνοιας θα ήταν αδιανόητη μέσα σε 

μια καπιταλιστικά κυριαρχούμενη κοινωνία, εάν δεν υπήρχε 

σύμπνοια μεταξύ της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης και 

των αναγκών της καπιταλιστικής οικονομίας. Μ εταξύ των 

πολλών άλλων λειτουργιών του, το κράτος πρόνοιας δια

δραμάτιζε έναν ιδιαίτερα κρίσιμο ρόλο στη διαιώνιση της 

«επανεμπορευματοποίησης» της εργασίας: με το να παρέ

χει καλής ποιότητας εκπαίδευση, επαρκείς υπηρεσίες πα

ροχής υγείας, αξιοπρεπή στέγαση και υγιεινή ανατροφή για 

τα παιδιά των φτωχών οικογενειών διασφάλιζε τη σταθερό

τητα στην προσφορά απασχολήσιμου εργατικού δυναμι

κού προς την καπιταλιστική βιομηχανία. Αυτό δεν θα μπο

ρούσε να το διασφαλίσει από μόνη της καμία ατομική εται

ρεία ή ομάδα εταιρειών. Στο βαθμό που η διαιώνιση του 

καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής εξαρτάται από τη συνε

χή μίσθωση εργατικού δυναμικού, το μελλοντικό εργατικό 

δυναμικό θα πρέπει να μετατραπεί σε εμπόρευμα το οποίο 

οι μελλοντικοί εργοδότες θα θέλουν να αγοράσουν. Οι ερ

γοδότες δεν μπορούν και δεν θέλουν να αγοράσουν κατώ

τερο ποιοτικά προϊόν. Τ ο  κράτος πρόνοιας δια τηρούσε 

έναν «εφεδρικό στρατό εργασίας» σε κατάσταση σταθε

ρής ετοιμότητας για ενεργό υπηρεσία, και τον διατηρούσε 

στην κατάλληλη φόρμα και κατάσταση παρόλο που δεν 

υπήρχε ανάγκη για τις υπηρεσίες του.

Εντούτοις, η προοπτική να χρειαστούν οι εργοδότες ξα



νά τις υπηρεσίες του εφεδρικού στρατού εργασίας, που 

προς το παρόν βρίσκεται υπό τη φροντίδα του κράτους, 

απομακρύνεται συνεχώς. Η σημερινή πλεονάζουσα εργασία 

είναι πιθανό να μην ξαναγίνει ποτέ εμπόρευμα — όχι τόσο 

λόγω της ελαττωματικής της ποιότητας όσο λόγω της απου

σίας ζήτησης. Η ζήτηση που είναι πιθανό να παρουσιαστεί 

στην εγχώρια αγορά εργασίας —ζήτηση για εποχιακούς, πε- 

ριστασιακούς και «ευέλικτους» εργαζομένους (που σημαί

νει: εργαζόμενοι με «όχι πολύ καλό βιογραφικό» και όχι «υ- 

περκαταρτισμένοι»)— ίσως αγνοήσει την καλά εκπαιδευμέ

νη, εύρωστη και με αυτοπεποίθηση εργατική δύναμη που 

είχε αναλάβει να καλλιεργεί το κράτος πρόνοιας τον παλιό 

καλό καιρό. Ακόμα και αυτές οι σχετικά μικρές ποσότητες 

παλιού τύπου εργασίας, που μερίδες της σύγχρονης βιομη

χανίας έχουν ακόμη ανάγκη, είναι πιθανόν ότι θα αναζητη- 

θούν και θα ανευρεθούν πολύ μακριά από το χώρο της επι

κράτειας ενός κράτους, εάν ληφθεί υπόψη η νέα απεριόρι

στη ελευθερία κίνησης του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου, 

καθώς και η στοργική αντιμετώπιση της ευελιξίας της απορ- 

ρυθμισμένης καπιταλιστικής επιχείρησης. Ένα πρόσφατο 

σχόλιο από τον M artin W oollaco tt μάς βοηθά να αντιλη- 

φθούμε καλά αυτή την τάση:

Ο  ελβετοσουηδικός όμιλος εταιρειών Asea Brown Bo- 

veri ανακοίνωσε ότι θα περικόψει το εργατικό δυναμικό 

του στη Δυτική Ευρώπη κατά 57 000 άτομα, ενώ θα δη

μιουργήσει άλλες θέσεις εργασίας στην Ασία. Ακολού

θησε η Electrolux με μία ανακοίνωση ότι θα περιορίσει
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την παγκόσμια εργατική της δύναμη κατά ιι%, με τις πε

ρισσότερες περικοπές στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμε

ρική. Η Pilkington G lass ανακοίνωσε επίσης σημαντικές 

περικοπές. Σε μόλις δέκα μέρες, τρεις ευρωπαϊκές εται

ρείες έχουν περικόψει θέσεις εργασίας σε μια κλίμακα 

τόσο μεγάλη, που θα μπορούσε να συγκριθεί με τους 

αριθμούς που αναφέρθηκαν στις νέες προτάσεις της 

γαλλικής και της βρετανικής κυβέρνησης αναφορικά με 

τη δημιουργία θέσεων εργασίας [...]. Είναι γνωστή η πε

ρίπτωση της Γερμανίας, όπου έχουν χαθεί ένα εκατομ

μύριο θέσεις εργασίας σε πέντε χρόνια, ενώ οι εταιρείες 

της είναι απασχολημένες να κατασκευάζουν εργοστάσια 

στην Ανατολική Ευρώπη, την Ασία και τη Λατινική Αμερι

κή. Στο βαθμό που η δυτικοευρωπαϊκή βιομηχανία επα- 

νεγκαθίσταται μαζικά έξω από τη Δυτική Ευρώπη, όλη η 

συζήτηση για την καλύτερη κυβερνητική προσέγγιση 

στο ζήτημα της ανεργίας πρέπει να θεωρείται ότι είναι 

μάλλον άσχετη.ΐ2

Ο ι εργοδότες ήταν χαρούμενοι με τη μετάθεση του κό

στους της «επανεμπορευματοποίησης της εργασίας» στον 

προϋπολογισμό, στο βαθμό που η τύχη της κερδοφόρας 

παραγωγής ήταν άμεσα εξαρτημένη από την αύξηση της 

εργατικής δύναμης. Ω στόσο, σταδιακά, αυτό έχει πάψει 

να ισχύει. Τα  περισσότερα από τα κέρδη μιας εταιρείας 

προέρχονται από τ ις δαπάνες σε πάγιο κεφάλαιο (που 

φθάνει περίπου το 8 ο %  του συνολικού κόστους) και δεν 

συμπεριλαμβάνουν την υποχρέωση περισσότερης εργα-
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σ ία ς.Ό λο και περισσότερο η μίσθωση εργασίας μετατρέ- 

πεται από στοιχείο του ενεργητικού σε στοιχείο του παθη

τικού. Οι διευθυντές, ιδιαίτερα αυτοί των κορυφαίων εται

ρειών, αποζημιώνονται πλουσιοπάροχα για τον επιτυχή 

π εριορισμό του προσωπικού τους — παράδειγμα ο 

T h o m a s Labrecque, γενικός διευθυντής της Chase 

M anhattan Bank, για τον οποίο ψηφίστηκε μισθός εννέα 

εκατομμυρίων δολαρίων σε αναγνώριση του ρόλου που 

διαδραμάτισε στην εξάλειψη ιο.οοο θέσεων εργασίας. Τ ις  

προτεραιότητες των μετόχων συμμερίζονται και ενισχύουν 

τα χρηματιστήρια. Ο  Louis Schweitzer, το αφεντικό της 

Renault, δίκαια απόρησε και πικράθηκε από την οργισμέ

νη αντίδραση της κοινής γνώμης στο κλείσιμο των εργο

στασίων της εταιρεία ς στο Βέλγιο. Σ ε  τελική ανάλυση, 

αυτή η κίνηση είχε την ανεπιφύλακτη υποστήριξη του 

χρηματιστηρίου — η υπέρτατη έκφραση της επιχειρηματι

κής σοφίας, η αντίδραση του οποίου ήταν να προσθέσει 

12% στην αξία των μετοχών της Renault.*3

Ό σο δυσκίνητες κι αν ήταν αναφορικά με τους φόρους, 

οι δημόσια προσφερόμενες κοινωνικές υπηρεσίες θεωρού

νταν καλή επένδυση από την πλευρά των επιχειρήσεων υπό 

δύο προϋποθέσεις: πρώτον, στην περίπτωση που η εται

ρεία επιθυμούσε να επεκταθεί, αυτό συνεπαγόταν την ανά

γκη πρόσληψης επιπλέον εργατικού δυναμικού και, δεύτε

ρον, στην περίπτωση που οι εταιρείες επιθυμούσαν να αυ

ξήσουν την εργατική τους δύναμη ήταν αναγκασμένες να 

αντλήσουν εργαζόμενους από τη δεξαμενή των χρηστών 

του κράτους πρόνοιας. Ω στόσο, σε τελική ανάλυση, με δε-
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δομένη την υφιστάμενη τάση να αξιολογούνται τα αποτε

λέσματα των επιχειρήσεων κυρίως με την αξία των μετοχών 

και των μερισμάτων τους παρά με τον όγκο του προϊόντος, 

με τον ταχύ περιορισμό του ρόλου της εργασίας στην πα

ραγωγή και την παγκοσμίων διαστάσεων ελευθερία των 

επιχειρήσεων, οι επενδύσεις σε κοινωνικές υπηρεσίες δεν 

φαίνονται καθόλου κερδοφόρες. Τα  ίδια αλλά και καλύτε

ρα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν με πολύ μικρό

τερο κόστος. Οι «σημαίες ευκαιρίας», φτηνά αποκτημένες 

σε μακρινά μέρη, υπό την αιγίδα κυβερνήσεων που έχουν 

πολύ λιγότερες ευθύνες απέναντι στα αιτήματα της κοινω

νίας, φαίνεται ότι αποτελούν πολύ καλύτερη ιδέα. Αυτό 

που υπόσχονται είναι ευκαιρίες χωρίς υποχρεώσεις και, 

όταν τους παρουσιάζονται τέτοιες «οικονομικά λογικές» 

ευκαιρίες, λίγοι συνετοί επιχειρηματίες, που πιέζονται έντο

να από τις σοβαρές απαιτήσεις του ανταγωνισμού, θα πα

ρέμεναν προσηλωμένοι στις υποχρεώσεις τους.

Αυτή η νεοαποκτηθείσα ελευθερία κινήσεων συνοδεύε

ται από την ελευθερία από το οικονομικό βάρος της ανα- 

πλήρωσης του εργατικού δυναμικού: φαινομενικά ανεξά

ντλητα αποθέματα ακατέργαστης, εύπλαστης και αμόλυ- 

ντης εργατικής δύναμης λάμπουν σαν φάρος και σαγηνεύουν 

από μακριά. Σε έναν πλανήτη που καλύπτεται εν μέρει από 

κοινωνίες εκλεπτυσμένων καταναλωτών, υπάρχουν ακόμη 

αχανείς παρθένες περιοχές, όπου η υποταγή της εργασίας 

μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να είσαι αναγκασμένος να διεγεί

ρεις τις καταναλωτικές επιθυμίες. Σε αυτές τις περιοχές οι 

ωμές επιταγές του αγώνα για την επιβίωση θα κάνουν τη



δουλειά την οποία αλλού έχουν αναλάβει οι προτροπές για 

τη συνεχή επινόηση καινούργιων επιθυμιών, που χαλούν τον 

κόσμο για την ικανοποίησή τους και καλούν για τη διατήρη

ση των μισθών σε τόσο υψηλά επίπεδα, έτσι ώστε αυτές οι 

επιθυμίες να μετατραπούνσε καθολικές ανάγκες.

Αυτή φαίνεται να είναι η λογική της καπιταλιστικής ανα

παραγωγής: έχοντας προχωρήσει με διάφορους ελιγμούς 

στη χρήση των επιθυμιών των καταναλωτών ως την κύρια 

δύναμη κινητοποίησης και ενσωμάτωσης και ως τη βασιλική 

οδό για την επίλυση κρίσεων και τη διατήρηση της τάξης, η 

καπιταλιστική προσέγγιση τείνει μακροπρόθεσμα να πετά- 

ξει την εργασία έξω από την αγορά λόγω του υψηλού της 

κόστους. Κάθε καινούργιο χωράφι που οργώνει ο καπιταλι

σμός με τον δικό του τρόπο παραγωγής, αργά ή γρήγορα, 

υποφέρει από την εξάντληση του εδάφους και πέφτει θύμα 

του νόμου της φθίνουσας απόδοσης. Με σκοπό τη διατή

ρηση της κερδοφόρας παραγωγής πρέπει να αναζητηθούν 

νέα, παρθένα, ακαλλιέργητα εδάφη. Αυτή η δύσκολη και 

αδιέξοδη κατάσταση εξηγεί κατά πολύ τις πιέσεις για την 

άρση όλων των εμποδίων για το ελεύθερο εμπόριο και, 

πάνω απ’ όλα, για την ελεύθερη κίνηση του κεφαλαίου. 

Πόσο μάλλον καθώς αυτή η κίνηση συμβαδίζει με μια άλλη, 

την κατασκευή στεγανών τοίχων που απαγορεύουν την 

ελεύθερη κίνηση της εργασίας. Αυτό που συμβαίνει σήμερα 

σε παγκόσμια κλίμακα είναι ότι οι Μωάμεθ του κεφαλαίου 

βρίσκουν το ταξίδι προς τα βουνά της εργασίας πολύ πιο 

άνετο και λιγότερο δαπανηρό από το να καλούν τα όρη να 

τους συνδράμουν στη χώρα τους.
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Έτσι λοιπόν ο εφεδρικός στρατός εργασίας και το κό

στος της ετοιμότητας του για ενεργό υπηρεσία αξιολογείται 

σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ όλες οι κοινωνικές πα

ροχές είναι περιορισμένες στα κρατικά σύνορα και -ό π ω ς  

και η ίδια η εξουσία του κράτους—τοπικές. Η μακρά χείρα 

του κράτους είναι τελικό πολύ κοντή για να φτάνει εκεί όπου 

πραγματικά υπάρχει λόγος. Τ ο  κεφάλαιο θεωρεί σε μεγάλο 

βαθμό άσχετη την κρατική αρωγή παλιάς μορφής για την 

επίτευξη της διεύρυνσης και της ασφόλειάςτου. Οι τοπικοί 

επιχειρηματίες γνωρίζουν απλώς πολύ καλά ότι, για να πα

ραμείνουν επιχειρηματίες, καλύτερα να πάψουν να είναι το

πικοί. Τ ο υ ς πρωθυπουργούς και τους υπουργούς Εξωτερι

κών της χώρας τους τους χρειάζονται κυρίως για εμπορι

κούς πράκτορες, για τις απαραίτητες συστάσεις και για να 

τους καταστήσουν προσφιλείς στις χώρες που έχουν επιλέ- 

ξει για τη δραστηριότητό τους και, εάν υπάρχει ανάγκη, για 

να τους επιδοτούντο ταξίδια.

Και έτσι το ύψιστο συμφέρον, που ορθότατα συνιστού- 

σε τον κεντρικό άξονα γύρω από τον οποίο συναρθρώνο

νταν πλήθος συμφερόντων που τοποθετήθηκαν στο λίκνο 

του κράτους πρόνοιας, έχει αποσυρθεί από το σχέδιο του 

οποίου τη συνοχή κάποτε διατηρούσε. Χωρίς αυτό το συμ

φέρον το σύνολο του οικοδομήματος αποδιαρθρώνεται, 

χάνοντας πάνω απ’ όλα την οικονομική βάση του. Μη βλέ

ποντας κάποιο όφελος στις δαπάνες για την «επανεμπορευ- 

ματοποίηση» της εργασίας, καθώς είναι απίθανο να την ξα- 

ναχρειαστούν, τη στιγμή που τους ζητείται να συμμετέχουν 

στο κόστος των κοινωνικών υπηρεσιών οι επιχειρηματίες



που αξίζουν τα λεφτά τους χρησιμοποιούν τις νέες τους 

ελευθερίες σε παγκόσμιο επίπεδο για να μεταφέρουν τις 

επιχειρήσεις και χα χρήματά τους στο εξωτερικό, σε λιγότε- 

ρο απαιτητικές περιοχές.'Ετσι, η κυβέρνηση που επιμένει να 

διατηρεί το επίπεδο των κοινωνικών παροχών άθικτο κατα- 

τρύχεται από το φόβο μιας διπλά δυσάρεστης κατάστα

σης: οι άστεγοι και οι απόκληροι εισέρχονται κοπαδιαστά 

στη χώρα, και το κεφάλαιο (και, συνεπώς, οι πιθανοί εισο

δηματικοί πόροι) φεύγει κοπαδιαστά προς τα έξω.

Σ ε  ένα πιθανό σενάριο, ωστόσο, οι εργοδότες θα μπο

ρούσαν να πειστούν να παραμείνουν στη χώρα μόνο εάν 

τους επιτραπεί να πιέσουν προς τα κάτω το κόστος της εγ

χώριας εργασίας. Αλλά σε αυτό το ζήτημα, το εγγυημένο 

από το κράτος ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης, αυτός ο σκλη

ρός πυρήνας της ιδέας του κράτους πρόνοιας, είναι ένα με

γάλο εμπόδιο παρά κάτι επιβοηθητικό. Πέραν τούτου, και 

ίσως και περισσότερο σημαντικό, η παροχή μισθών πείνας 

στην εγχώρια εργατική δύναμη, σε μαζική κλίμακα, μακρο

πρόθεσμα θα αποδειχτεί αντιπαραγωγική. Ο ι ντόπιοι εργα

ζόμενοι είναι και ντόπιοι καταναλωτές, και οι παραγωγοί των 

καταναλωτικών αγαθών επενδύουν τις ελπίδες τους για οι

κονομική επιτυχία και αναζητούν τη διασφάλισή τους ενα

ντίον των πτωτικών κερδών και των πτωχεύσεων στην οικο

νομική φερεγγυότητα των καταναλωτών και στην προθυμία 

τους να πληρώσουν γι’ αυτά τα αγαθά.

Παρά το γεγονός ότι απειλείται από την κατάρρευση 

των οικονομικών του θεμελίων, δεν θα μπορούσε το κρά

τος πρόνοιας να διατηρήσει την πορεία του μέσω της δια
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κομματικής και δια ταξική ς πολιτικής υπ οστήριξης που 

απολάμβανε κάποτε; Σ ε τελική ανάλυση, η ιστορία μάς 

έχει δείξει έως σήμερα ότι όσο πιο ολοκληρωμένη και πε

ριεκτική γίνεται η δημοκρατία τόσο πιο αποφασιστικά 

πιέζει προς την κατεύθυνση της υποστήριξης των αδυνά

των και της συλλογικής ασφάλισης εναντίον της αδυνα

μίας. Τ ο  δικαίωμα ψήφου, από τη στιγμή που κατέστη κα

θολικό, χρησιμοποιήθηκε επανειλημμένα για να φέρει 

στην εξουσία πολιτικούς που υποσχέθηκαν να κάνουν 

ακριβώς αυτό: να αποσοβήσουν συλλογικά τις συμφορές 

και τις οδύνες που βασανίζουν τα άτομα. Η αρχή του κρά

τους πρόνοιας φαινόταν ασφαλής στα χέρια της δημοκρα

τίας. Πράγματι, η ασταμάτητη μεγέθυνση των συστημά

των δημόσιας προστασίας των αδυνάτων ενέπνευσε πολι

τικούς επιστήμονες, από τ ο ν Τ . Η. M arshall και μετά, για 

να συμπεριλόβουν τα κοινωνικά δικαιώματα μέσα στην 

ίδια την έννοια της δημοκρατικής ιδιότητας του πολίτη. 

Να θεωρήσουν αυτά τα δικαιώματα ως το αναπόφευκτο 

προϊόν της δημοκρατικής λογικής.

Δημοφιλείς θεωρίες εξηγούσαν αυτήν τη λογική με το 

να υποστηρίζουν, κάπως ρομαντικό, ότι τέτοιες δημοκρα

τικές πρακτικές καλλιεργούν αίσθημα κοινής ευθύνης για 

το ευ ζην της κοινότητας ως συνόλου. Κάποιοι αναλυτές 

πρόσθετον ότι εφόσον κανένα από τα μέλη της πολιτικής 

κοινότητας —συμπεριλαμβανομένων των προνομιούχων— 

δεν μπορεί να διασφαλίσει την κοινωνική του θέση ως πολί

τη χωρίς ένα αξιόπιστο δίχτυ ασφαλείας, η ασφάλιση απέ

ναντι σε μια πτώση από το επίπεδο διαβίωσης που απαιτεί-



ται για έναν έντιμο βίο, κάποια μορφή συλλογικής προστα

σίας, ήταν απαραίτητη και σε αυτούς που προς το παρόν 

είχαν την ικανότητα να σταθούν μόνοι τους στα πόδια τους. 

Μ ε άλλα λόγια, για σχεδόν έναν αιώνα, η έκδηλη λογική της 

δημοκρατικής πολιτικής οδήγησε τους παρατηρητές να 

υποθέσουν ότι, μολονότι κάποιοι άνθρωποι είχαν ανάγκη 

για περισσότερες κοινωνικές υπηρεσίες από κάποιους άλ

λους και αυτές ήταν πιο επείγουσες απ’ ό,τι για άλλους, η 

ύπαρξη τέτοιων υπηρεσιών και η καθολική τους προσφορά 

είναι προς το «καλώς εννοούμενο» συμφέρον όλων.

Η Ε υ δ α ίμ ω ν  Π λ ε ιο ψ η φ ια ;

Εδώ και δύο δεκαετίες, τα γεγονότα της πολιτικής ζωής 

φαίνονται να δια ψ εύδουντις παραπάνω θεωρητικές προ

σεγγίσεις. Στη μια χώρα μετά την άλλη, η πλειοψηφια των 

ψηφοφόρων παρέχει την υποστήριξή της στα κόμματα 

που ρητώς απαιτούν τον περιορισμό των κοινωνικών πα

ροχών ή υπόσχονται ελαφρύνσεις στη φ ορολόγηση των 

ατομικών εισοδημάτων, το οποίο αναπόφευκτα θα έχει 

την ίδια συνέπεια. Η «αύξηση των φόρων» έχει καταστεί 

ανάθεμα στα χείλη των πολιτικών και αντιμετωπίζεται με 

απέχθεια από τους ψηφοφόρους.

Η εκπληκτική ομοφωνία πάνω σε αυτό το ζήτημα μετα

ξύ των κομμάτων σε όλο το εύρος του πολιτικού φάσματος 

αποτέλεσε το κύριο επιχείρημα κάποιων αναλυτών για να 

υποστηρίξουν τον ερχομό ενός νέου είδους «αλληλεγγύης», 

μιας καινούργιας πολιτικής συμφωνίας «πέρα από τη δεξιά
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και την αριστερά». Ο  ισχυρισμός αυτός ωστόσο συγκαλύ

πτει το γεγονός ότι, όχι πριν από πολύ καιρό, η υποστήριξη 

προς το κράτος πρόνοιας ήταν επίσης κυριολεκτικά κάτι 

πέρα από τα κόμματα, «πέραν της δεξιάς και της αριστε- 

ράς», και η βάση για την έκφραση μιας αυθεντικής διαταξι- 

κής αλληλεγγύης. Παραδοσιακά, η στάση απέναντι στις πο

λιτικές του κράτους πρόνοιας επέτασσε την ευρεία δημο

κρατική ομοφωνία. Σήμερα συνεχίζει να επιτάσσει την ομο

φωνία, όπως γινόταν πριν από μισό αιώνα, απλώς, η στάση 

η οποία επιτάσσει την ομοφωνία σήμερα είναι η ακριβώς 

αντίθετη από αυτήν που απολάμβανε σχεδόν καθολική 

υποστήριξη τότε. Χρήζει εξήγησης, λοιπόν, αυτή η αλλαγή 

άξονα γύρω από τον οποίο οικοδομείται η δημοκρατική 

ομοφωνία.

Κανένας δεν εξήγησε καλύτερα αυτήν τη σαρωτική αλ

λαγή στο δημόσιο αίσθημα και τις πολιτικές της συνέπειες 

—που, μόλις δύο δεκαετίες πριν, δεν είχε προβλεφθεί ακό

μα και από τους πιο οξυδερκείς στοχαστές— όσο ο John 

Kenneth G albraith  στην ανάλυσή του για την «ευδαίμονα 

πλειοψηφία». Πώς γίνεται, ρωτά ο Galbraith, και η πλειοψη- 

φία των ψηφοφόρων σε μια δημοκρατική πολιτική κοινότητα 

προσφέρει ελεύθερα την υποστήριξή της στην αύξηση των 

κοινωνικών ανισοτήτων; Αυτό δεν συνέβη ποτέ πριν, όχι του

λάχιστον από τότε που το δικαίωμα ψήφου έγινε πραγματικά 

δημοκρατικό, ούτε αφότου επεκτάθηκε από τις τάξεις των 

ιδιοκτητών σε όλους τους ενήλικες και κατέστη καθολικό.

Θα πρέπει σίγουρα να υπάρχει κάποιος καλός λόγος που 

να εξηγεί αυτό το φαινόμενο. Σε τελική ανάλυση, οι φτωχοί
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και οι οκνηροί, άνθρωποι που δεν μπορούν να εξασφαλί

σουν έναν υποφερτό βίο και να είναι υπεύθυνοι για τον εαυτό 

τους, υπήρξαν πάντοτε μειονότητα, ακόμα και πολιτικά 

ασήμαντη μειονότητα. Πέραν τούτου, ήταν αυτοί με τις λι- 

γότερες πιθανότητες συμμετοχής στην εκλογική διαδικα

σία. Η παραμέληση των συμφερόντων και των επιθυμιών 

τους ήταν πάντοτε κάτι συγκριτικά εύκολο και με κανέναν 

τρόπο δεν έθετε σε κίνδυνο τις πιθανότητες εκλογής ενός 

πολιτικού. Συνεπώς, η πλειοψηφία που ευνοούσε μια κά- 

ποια αναδιανομή του πλούτου, τον περιορισμό των ανισο

τήτων και, πάνω απ’ όλα, τη συλλογική διασφάλιση του ατο

μικού ευ ζην πρέπει αναγκαστικά να προερχόταν από άλλες 

μερίδες του πληθυσμού. Είναι απολύτως σίγουρο ότι συ- 

μπεριλάμβανε τον «μέσο ψηφοφόρο», που ήταν τοποθετη

μένος άνετα σε ασφαλή απόσταση από τις ακρότητες της 

φτώχειας. Αυτοί που ψήφιζαν υπέρ ενός δημόσια παρεχό

μενου διχτυού ασφαλείας σίγουρα θα πρέπει να ήταν άν

θρωποι που δεν σκόπευαν κατ’ ανάγκη να χρησιμοποιήσουν 

άμεσα αυτό το δίχτυ. Ακόμα, πρέπει να ήταν άνθρωποι που 

ήλπιζαν σοβαρά ότι ποτέ δεν θα είχαν την ανάγκη να το χρη

σιμοποιήσουν. Όπως φαίνεται, πρέπει να έδρασαν αλτρουι- 

στικά.Ή ταν έτοιμοι να προχωρήσουν σε μια προσωπική 

θυσία που ήταν μάλλον απίθανο να επ ιβραβευτεί στο ά

μεσο μέλλον, και στην καλύτερη των περιπτώσεων δεν θα 

επιβραβευτεί ποτέ. Τ ι τους έκανε να συμπεριφέρονται κατ’ 

αυτό τοντρόπο;

Πιθανότατα, το πραγματικό αίτιο αυτής της συμπεριφο

ράς ήταν η απουσία αυτοπεποίθησης. Μπορεί μέχρι τώρα
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να τα είχαν καταφέρει μόνοι τους, αλλά πώς μπορούσαν να 

γνωρίζουν ότι η τύχη τους —εφόσον αυτό ήταν ζήτημα τύ

χης— θα κρατούσε για πάντα; Ο  κόσμος γύρω τους ήταν 

δ ια βόητος για την τάση του να καθιστά κάθε ευημερία 

άνιση, άστατη και ασταθή. Ο  κόσμος τούτος είδε τις πιο 

θεαματικές περιουσίες να εξαφανίζονται χωρίς να αφήνουν 

πίσω τους ίχνος, τραβώντας μέσα στην άβυσσο μυριάδες 

υποδεέστερες και πιο ευάλωτες υπάρξεις. Πόσο πολυπράγ- 

μων θα πρέπει να είναι κάποιος για να νιώθει πραγματικά σί

γουρος για την ασφάλειά του; Σε αυτή την περίπτωση δεν 

ισχύει μάλλον ότι η ασφάλεια απαιτεί θεμέλια πολύ πιο ισχυ

ρά και αξιόπιστα απ’ όσο καταφέρνει να διασφαλίσει ακόμα 

και η πιο φιλόπονη ατομική προσπάθεια; Υπό αυτές τις συν

θήκες, φαινόταν πολύ λογικό να τίθεται ένα τέτοιο ερώτη

μα, και μάλιστα ένα ρητορικό ερώτημα, στο βαθμό που επι

ζητούσε μία και μοναδική απάντηση.

Ω στόσο, σήμερα οι συνθήκες έχουν οπωσδήποτε αλλά

ξει, αφού σπανίως τίθεται αυτό το ερώτημα, και τις ελάχι

στες φ ορές που τίθεται η απάντηση που υποδεικνύεται 

είναι τελείως διαφορετική. Οι περισσότεροι «μέσοι ψηφο

φόροι» φαίνονται αρκετά σίγουροι ότι θα βρεθούν σε πολύ 

καλύτερη θέση εάν χειριστούν μόνοι τους τις υποθέσεις 

τους. Η ασφάλιση εναντίον της κακοτυχίας και άλλων έκτα

κτων περιστάσεων είναι ακόμη αναγκαία, αφού δεν τις ελέγ

χουν σε μεγαλύτερο βαθμό απ’ ό,τι οι πατέρες τους. Ω σ τό

σο, θεωρούν ότι το είδος ασφάλισης που μπορούν να αντέ- 

ξουν να αγοράσουν ως ιδιώτες θα τους προσφέρει περισ

σότερες και καλύτερες παροχές απ’ ό,τι οι υποβαθμισμέ
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νες, κάτω του μέσου όρου, υπηρεσίες που το κράτος πιθα

νότατα παρέχει. Ενολίγοις, η διάθεση που επικρατεί σήμε

ρα δενσυνιστά τόσο ζήτημα αυτοπεποίθησης, αλλά απλώς 

έναν νηφάλιο στοχασμό πάνω στο γεγονός ότι όλες οι εναλ

λακτικές λύσεις απέναντι στην αυτάρκεια παρουσιάζονται 

τώρα πολύ λιγότερο ελκυστικές απ’ ό,τι οι κίνδυνοι που η 

αυτάρκεια αναπόφευκτα συνεπάγεται.

Αυτή η νέα πεποίθηση (ή παραίτηση μπροστά στο ανα

πόφευκτο) μεταβάλλει τις ισορροπίες μεταξύ των θυσιών 

που γίνονται για να διατηρηθούν διαθέσιμες οι κοινωνικές 

παροχές και για να διατηρηθεί η αξία αυτών των παροχών. 

Ή , τουλάχιστον, τροποποιεί τον τρόπο με τον οποίο αποτι- 

μάται αυτή η ισορροπία σε ήρεμες και ευτυχισμένες στιγ

μές, όταν η καταφυγή στην κρατική πρόνοια φαντάζει έκτα

κτη ανάγκη που είναι ολότελα απίθανο να λάβει χώρα. Τα 

λεφτό που παραμένουν στις τσέπες μας λόγω της μείωσης 

της φορολογίας παρουσιάζονται ως πολύ καλύτερη προο

πτική από την, σε μεγάλο βαθμό, αφηρημένη πιθανότητα 

της δημόσιας φροντίδας, της οποίας το επίπεδο και η ελκυ- 

στικότητα, εν πόση περιπτώσει, πέφτουν καθημερινά. Για 

να το θέσουμε απλά και κατανοητά, τα λεφτά για δημόσιες 

παροχές δεν πιάνουν τόπο.

Ο  τρόπος με τον οποίο ο μέσος ψηφοφόρος βλέπει την 

ισορροπία μεταξύ δημοσιονομικού κόστους και κοινωνικών 

παροχών έχει αλλάξει και για δύο περαιτέρω λόγους. Και οι 

δύο λόγοι, πλαγίως, ενισχύουν σίγουρα την αίσθηση αυτοπε

ποίθησης και την επιθυμία για αυτάρκεια με το να καθιστούν 

απλώς την εναλλακτική λύση ακόμα λιγότερο ελκυστική.
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Ο  πρώτος λόγος είναι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις 

της αρχής του ελέγχου του εισοδήματος. Μία από αυτές τις 

επιπτώσεις είναι η σταθερή και αμείλικτη επιδείνωση της 

ποιότητας των κοινωνικών υπηρεσιών. Από τη στιγμή που 

περιορίζονται σε αυτούς που τις έχουν ανάγκη, αυτές οι 

υπηρεσίες δεν μπορούν να βασίζονται στην πολιτική ισχύ 

αυτώντων άλλων που, τουλάχιστον έως τώρα, δεν τις χρειά

ζονται. Έτσι, γίνονται φυσικός στόχος για τον περιορισμό 

των δαπανών που επιδιώκουν οι πολιτικοί με σκοπό να ελατ

τώσουν τους φόρους και να αποκτήσουν την εύνοια εκείνων 

που είναι πιο τυχεροί. Αυτή η εξέλιξη, με τη σειρά της, ρίχνει 

ακόμα πιο χαμηλά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

και έτσι οι προβλέψεις των καλοθελητών φαίνεται ότι εκ

πληρώνονται. Από την άλλη μεριά, οι άνθρωποι που βρίσκο

νται σε ανάγκη είναι ευρέως γνωστό ότι μόνοι τους αδυνα

τούν να διαμορφώσουν ισχυρή πολιτική δύναμη.

Πριν από λίγο καιρό, η σοσιαλιστική κυβέρνηση που είχε 

μόλις εκλεγεί στη Γαλλία θέτοντας ως προτεραιότητα, για 

τη συμμετοχή στην ευρωζώνη, την επίτευξη των δημοσιο

νομικών κριτηρίων αποφάσισε να υιοθετήσει τον έλεγχο ει

σοδήματος, κάτι που απέφευγε παλαιότερα.Έτσι, αποφά

σισε να εισαγάγει ένα εισοδηματικό όριο για τα μέχρι τότε 

οικογενειακά επιδόματα. Με την ευκαιρία αυτού του γεγο

νότος και συγκεφαλαιώνοντας την εμπειρία όλων των άλλων 

χωρών που υιοθέτησαν νωρίτερα αυτό το μέτρο, ο Serge 

H alim i παρατηρεί:

Ξεκινάμε με την άρνηση προς τις μεσαίες τάξεις της ισό

τιμης πρόσβασης σε συγκεκριμένες συλλογικές παροχές.
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Τότε αυτές οι παροχές εμφανίζονται όλο και περισσότε

ρο συνδεδεμένες με τους μη προνομιούχους — οι οποίοι 

είναι οι μόνοι που ωφελούνται από αυτές. Τα ποσά που 

αφιερώνονται σε τέτοιες παροχές ελαττώνονται σταθε

ρά, ακολουθώντας τον κανόνα ότι, όπως το θέτει μια αμε

ρικανική διατύπωση, «τα προγράμματα για τους φτωχούς 

είναι φτωχά προγράμματα». Αργά ή γρήγορα, γίνονται 

αποκαλύψεις για «απάτη, εξαπάτηση και κατάχρηση»: 

μια ανύπαντρη μητέρα, συνήθως κάποια μαύρη η οποία 

χρησιμοποιεί τα κουπόνια διατροφής για να αγοράσει 

βότκα (μια σταθερή επωδός του λόγου του Ρέιγκαν), ο 

ανεύθυνος φτωχός που γεννά παιδιά ενθαρρυμένος από 

τις κοινωνικές παροχές κ.λπ. Τ ο  τελευταίο στάδιο: η δη

μοτικότητα της κοινωνικής προστασίας έχει εξατμιστεί, 

οι μεσαίες τάξεις δεν ενδιαφέρονται πλέον για τη συνέχι

σή της και συγκατανεύουν στην κατάργησή της.·4

Ο  περιορισμός των παροχώντου κράτους πρόνοιας στην πο

λιτικά περιθωριοποιημένη μερίδα του εκλογικού σώματος 

συνιστό την τέλεια συνταγή για να υποβαθμιστεί η ποιότητα 

των παροχών σε ένα επίπεδο το οποίο, στα μάτια όσων βρί

σκονται σε κάποια απόσταση από τη φτώχεια, θα καταστή

σει ακόμα και τις πιο διφορούμενες παροχές που προσφέ- 

ρονται από τους ιδιωτικούς ασφαλιστές να φαντάζουν, συ

γκριτικά, πολυτέλεια. (Εντούτοις, θα ήταν ενδιαφέρον να με

τρηθεί η έκταση στην οποία η επιδείνωση της δημόσιας 

ασφάλισης υποβάθμισε και την ποιότητα των παροχών της 

ιδιωτικής ασφάλισης, και έτσι χαμήλωσε το γενικό επίπεδο 

των προσδοκιών.) Η φτωχή (και, σταδιακά, όλο και φτωχό
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τερη) ποιότητα των κοινωνικών παροχών είναι το καλύτερο 

επιχείρημα εναντίον των δαπανών που απαιτούνται: καθώς 

χάνουν την αξία τους, για τους περισσότερους του εκλογι

κού σώματος κάθε ποσό που δαπανάται για τους σκοπούς 

τους φαντάζει σπατάλη.

Μια άλλη συνέπεια της παρατεταμένης χρήσης του ε 

λέγχου εισοδήματος είναι το στίγμα που προσκολλάται 

στους αποδέκτες αυτών των παροχών. Τ ο  ισχυρό μήνυμα 

που φτάνει σε αυτούς, ακόμα και εάν δεν εκφράζεται ρητά 

με τόσο πολλά λόγια, είναι ότι η χρεία βοήθειας θεωρείται 

σημάδι πως απέτυχαννα ανταποκριθούν στους κανόνες που 

οι περισσότεροι από τους άλλους ανθρώπους κατορθώνουν 

να τηρούν σε μεγάλο βαθμό. Η κατάθεση λοιπόν της αίτη

σης για παροχές είναι η αποδοχή της αποτυχίας. Μια ατιμω

τική απόφαση, μια απόφαση που οδηγεί στον αυτοαποκλει- 

σμό και την αυτοπεριθωριοποίηση, με βάση το γεγονός ότι 

οι περισσότεροι άνθρωποι δεν παρουσιάζονται να αναζη

τούν ποτέ βοήθεια από το δημόσιο πορτοφόλι. Γι’ αυτούς, 

οτιδήποτε τους παρέχεται με τη μορφή της ελάφρυνσης 

φόρου, των επαγγελματικών προνομίων και επιδομάτων, 

των ανοικτών ή κρυφών επιχειρηματικών επιδοτήσεων, είναι 

σύμφωνα με το δημόσιο λεξιλόγιο προς τιμήν τους, και όχι 

προς χρέωσή τους. Η κατάθεση της αίτησης για παροχές 

είναι η πιο αποκρουστική προοπτική, η οποία καθιστά όλες 

τις άλλες εναλλακτικές λύσεις, οποιαδήποτε και εάν είναι η 

ποιότητά τους, να φαίνονται πιο λογικές και επιθυμητές.

Ο  δεύτερος λόγος για τις αλλαγές στις αντιλήψεις του 

μέσου ψηφοφόρου είναι ο ερχομός της καταναλωτικής κοι



j  Η Α Ν Ο Δ Ο Σ  ΚΑΙ  Η Π Τ Ώ Σ Η  Τ Ο Υ  Κ Ρ Α Τ Ο Υ Ι  Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ

νωνίας και η παγίωση της καταναλωτικής κουλτούρας. Η 

ύψιστη αξία του καταναλωτισμού είναι η επιλογή: το να επι

λέγεις, κάτι που τυπικά είναι απλή διαδικασία, συνιστά μια 

αξία αφ’ εαυτού, πιθανόν τη μοναδική αξία της καταναλωτι

κής κοινωνίας που δεν απαιτεί, ούτε επιτρέπει, δικαιολόγη- 

ση. Η επιλογή αποτελεί τη μετα-αξία της καταναλωτικής 

κοινωνίας, την αξία με την οποία αποτιμώνται και διευθε

τούνται ιεραρχικά όλες οι υπόλοιπες αξίες. Αυτό είναι φυσι

κό, αφού η «επιλεκτικότητα» του καταναλωτή δεν είναι 

παρά μια αντανάκλαση της ανταγωνιστικότητας, του ζωτι

κού χυμού της αγοράς. Για να επιβιώσει και, ακόμα περισ

σότερο, για να προκόψει η αγορά καταναλωτικών αγαθών, 

θα πρέπει πρώτα να διαμορφώσει τον καταναλωτή σύμφω

να με την εικόνα της: η επιλογή είναι αυτό που προσφέρει ο 

ανταγωνισμός και η διάκριση είναι αυτό που καθιστά την 

προσφορά ελκυστική.

Ο  μύθος του καταναλωτή που κάνει δια κρίσεις και ο 

μύθος της αγοράς ως χορηγού της ελεύθερης επιλογής και 

θεματοφύλακα των ελεύθερα και αποφασιστικά διεκδικού- 

μενων προτιμήσεων τρέφουν και καλλιεργούν ο ένας τον 

άλλο. Χωρίς τον πρώτο, ο δεύτερος θα ήταν ακατανόητος. 

Ο  ορθός τύπος καταναλωτή είναι το πρόσωπο που περι

βάλλει με στοργή το δικαίωμα επιλογής περισσότερο από 

το αντικείμενο της επιλογής και τιμά τις επισκέψεις στην 

αγορά ως δημόσια έκφραση της ειδημοσύνης. Η ευρεία ποι

κιλία των επιδεικνυόμενων αγαθών και η δυνατότητα επιλο

γής του ενός αντικειμένου μετά το άλλο εξυψώνει ακόμα και 

τον άγαρμπο ντιλετάντη στη βαθμίδα του ειδήμονα, ενώ το
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να είναι κάποιος δεξιοτέχνης, ένας καλλιεργημένος επιλο- 

γέας, συνιστά οε μια καταναλωτική κοινωνία —μια κοινωνία 

διαστρωματωμένη σύμφωνα με την ικανότητα του επιλέ- 

γειν— την πιο ποθητή επιβράβευση. Η πεποίθηση ότι κά

ποιος είναι καλλιεργημένος επιτηδευματίας της επιλογής 

προσφέρει πλούσιες απολαύσεις.15

Η κατάσταση μη επιλογής - τ ο  να παίρνεις αυτό που σου 

δίνεται απλώς διότι τίποτε άλλο δεν σου προσφέρεται, και 

να μην έχεις κανένα λόγο στην επιλογή— είναι, συνεπακό- 

λουθα, η αντι-αξία της καταναλωτικής κοινωνίας. Τ ο  να απο

στερείσαι το δικαίωμα επιλογής είναι καθαυτό υποτιμητικό 

και ταπεινωτικό, οποιεσδήποτε και αν είναι οι επιπτώσεις 

στο ευ ζην του αποστερημένου. Επιπλέον συνιστά μια βα

θιά απογοητευτική, θλιβερή και ενοχλητική κατάσταση. Τα  

αγαθό αποκτούν την αίγλη και την ελκυστικότητά τους στην 

πορεία του να επιλεχθούν. Αν αφαιρεθεί η επιλογή, η σαγή

νη τους εξαφανίζεται χωρίς να αφήσει κάποιο ίχνος. Ένα 

«ελεύθερα επιλεγμένο» αντικείμενο έχει την ισχύ να αποδί

δει αυτήν τη διάκριση στον επιλογέα του, ισχύ την οποία 

προφανώς δεν κατέχουν αντικείμενα «δίκαια καταμερισμέ

να». Ο  ολοκληρωμένος καταναλωτής λοιπόν θα θέσει την 

επιλογή, με όλους τους κινδύνους και τις ανοίκειες και 

συχνά εκφοβιστικές παγίδες που εμπεριέχει, πάνω από την 

σχετική ασφάλεια που προφέρει η παροχή με το δελτίο και 

ο καταμερισμός.»« Ο  ιδεώδης τύπος καταναλωτή θα ανεχτεί 

σε μεγάλο βαθμό σχετικά κατώτερης ποιότητας αντικείμενα 

κατανάλωσης, απλώς και μόνο διότι είναι «ελεύθερα επιλεγ- 

μένα» και όχι διανεμημένα.
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ΓΓ αυτόν το λόγο ο θεσμός του κράτους πρόνοιας συνι- 

στά ολοφάνερα παραφωνία μέσα στο κλίμα της καταναλω

τικής κοινωνίας, όποια και αν είναι η ποιότητα των παροχών 

του. Η διαφημιστική προώθηση των προϊόντων δεν είναι 

δυνατό να λειτουργήσει χωρίς την προώθηση (μέσω της 

υποκριτικής αφοσίωσης τουλάχιστον) της λατρείας της δια

φοράς και της επιλογής. Η ιδέα του κράτους πρόνοιας δεν 

θα είχε νόημα εάν δεν απηύθυνε έκκληση στην ιδέα της ο
μοιότητας της ανθρώπινης κατάστασης, των ανθρώπινων 

αναγκών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ο  καταναλωτι

σμός και το κράτος πρόνοιας βρίσκονται σε αντιπαράθεση. 

Οι πιθανότητες είναι εναντίον του κοινωνικού κράτους. Οι 

πιέσεις που προέρχονται από την καταναλωτική νοοτροπία 

είναι συγκλονιστικές. Ακόμα και αν οι παρεχόμενες από το 

κράτος υπηρεσίες ήταν πολύ καλύτερες ποιοτικά απ’ ό,τι 

είναι σήμερα, θα έφεραν ακόμη το βάρος ενός θεμελιακού 

σφάλματος, του γεγονότος ότι εξαιρούνται από την υποτι

θέμενα ελεύθερη επιλογή του καταναλωτή — ένα σφάλμα 

που τις δυσφημεί και τις θέτει πέρα από κάθε εξιλασμό στα 

μάτια των προσηλυτισμένων και των αφοσιωμένων «αναγεν- 

νημένων» καταναλωτών.

Η Ε π ιτ υ χ ί α  π ο υ  Ε π ε φ ε ρ ε  τ ο  Χ α μ ο

Έπειτα από όλα αυτά, το ερώτημα παραμένει: Πώς έγινε και 

τόσοι κάτοικοι της σύγχρονης κοινωνίας μετατράπηκαν σε 

εκλεπτυσμένους καταναλωτές; Πώς συνέβη και σημαντικό 

ποσοστό προτιμά σήμερα να κάνει τις δικές του καταναλω
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τικές επιλογές, αντί να προτιμά τη λιγότερο επικίνδυνη στή

ριξη στην εγγυημένη παροχή όλωντων απολύτως αναγκαίων; 

Πώς συνέβη και σημαντικό ποσοστό είναι σήμερα ικανο

ποιημένο, διότι έχει αφεθεί να υπολογίζει στους δικούς 

του πόρους και δεν βασίζεται παρά στη δική του ευστρο

φία και επινόηση; Ίσως το παρακάτω παράδειγμα να μας 

βοηθήσει να καταλάβουμε τους λόγους.

Κατά τη διάρκεια περίπου όλης της προηγούμενης δε

καετίας, ένα κύμα διαμαρτυρίας εναντίον των αποκαλούμε- 

νων «θετικών διακρίσεων» (των θετικών διακρίσεων στην 

απασχόληση, την ευνοϊκή προώθηση και την αποδοχή στα 

κολέγια των μαύρων και των ισπανόφωνων υποψηφίων που 

προέρχονται, όπως είναι κοινά αποδεκτό, από αποστερημέ

να κοινωνικά στρώματα και έτσι έχουν λίγες πιθανότητες 

στον ελεύθερο ανταγωνισμό απέναντι στους κοινωνικά κα

λύτερα τοποθετημένους και «καλλιεργημένους» λευκούς) 

σάρωσε την Αμερική — επιβοηθούμενο και υποκινούμενο 

από τους διορισμένους κατά την εποχή των Ρέιγκαν και 

Μπους συντηρητικούς στο Ανώτατο και στο Ομοσπονδιακό 

Δικαστήριο. Η διαμαρτυρία ήταν αναμενόμενη: Πολλοί λευ

κοί γονείς ήταν σαστισμένοι και οργισμένοι με τους τυπικά 

κατώτερους μαθητές που καταλάμβαναν τις θέσεις στα πα

νεπιστήμια και τις οποίες τα δικό τους παιδιά έχαναν, παρό

λο που είχαν επιτύχει καλύτερη βαθμολογία στις εξετάσεις. 

Έκπληξη, ωστόσο, προκάλεσε ο σημαντικός και αυξανόμε

νος αριθμός Αφροαμερικανών που συμμετείχαν στις δια 

μαρτυρίες. Πράγματι, ο πρώτος Δημοκρατικός που κέρδισε 

θέση στο νομοθετικό σώμα μιας πολιτείας στηριζόμενος σε
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ένα «πρόγραμμα κατάργησης», απαιτώντας τέλος στις θετι

κές διακρίσεις, ήταν ο W ard Connerly, ένας πλούσιος μαύ

ρος επιχειρηματίας από την Καλιφόρνια. 'Εχοντας δεχτεί 

πολλές επικρίσεις, έχοντας δια συρθεί από πολλούς μαύ

ρους και ισπανόφωνους ακτιβιστές, ο Connerly απολάμβα

νε σημαντική ανοικτή ή καλυμμένη υποστήριξη μεταξύ των 

διευρυνόμενων μερίδων των όλο και περισσότερο πλουσίων 

της αφροαμερικανικής μεσαίας τάξης. Τ ο  επιχείρημα που 

αγγίζει κάποιες λεπτές χορδές αυτής της τάξης είναι αυτό 

της αξιοπρέπειας της αυτοπεποίθησης. Η παρουσία των 

«θετικών διακρίσεων» μειώνει και απαξιώνει την επιτυχία 

αυτών των πολυάριθμων μαύρων που «τα κατόφεραν» και 

«έχουν φτάσει κόπου». Σίγουρα, θα τους προξενούσε μεγα

λύτερη ευχαρίστηση να γνωρίζουν ότι κανένας δεν είχε λόγο 

να σκεφτεί ότι το επίτευγμά τους ήταν αδικαιολόγητο — ένα 

δώρο μάλλον παρά το αποτέλεσμα συνειδητής προσπά

θειας, προσωπικού ταλέντου, επιμελούς εργασίας και ορθής 

επιλογής τρόπου ζωής.

Στην πραγματικότητα, οι υποστηρικτές του Connerly 

λένε: «Δεν χρειαζόμαστε πατερίτσες... Μπορούμε κόλλιστα 

να στηριχτούμε στα πόδια μας». Από πού προήλθε, ωστόσο, 

αυτή η ξαφνική αίσθηση αυτοπεποίθησης; Η απάντηση ξέ- 

φυγε από τα χείλη του Connerly: «Καθένας μπορεί να τα κα

ταφέρει, διότι το γήπεδο είναι πολύ πιο επίπεδο σήμερα».17 

Ωστόσο το γήπεδο είναι πιο επίπεδο σήμερα ακριβώς λόγω 

των θετικών διακρίσεων, και αυτό συνιστά αδιαμφισβήτητη 

επιτυχία και κκορικό επίτευγμα αυτής της δράσης. Μία στις 

τρεις μαύρες οικογένειες διαθέτει σήμερα ετήσιο εισόδημα
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ίσο ή πάνω από το αμερικανικό μέσο εισόδημα (σε σημερι

νές τιμές 35-000 δολάρια). Πριν από είκοσι πέντε χρόνια οι 

οικογένειες αυτές δεν ήταν ούτε μία στις τέσσερις. Π ερισ 

σότερες από μία στις πέντε οικογένειες μαύρων μπορούν σή

μερα να περηφανεύονται για εισόδημα γύρω στα 50.000 δο

λάρια — στην Αμερική είναι ο δείκτης του πλούτου. Υπάρ

χουν χιλιάδες μαύροι δικηγόροι, γιατροί, διευθυντές επιχει

ρήσεων— άνθρωποι που ακούγονται και που μπορούν να κά- 

νουντους εαυτούς τους να ακουστούν. Θα είχαν συμβεί όλα 

αυτά χωρίς την ύπαρξη των θετικών διακρίσεων; Σύμφωνα 

με μία έρευνα που ολοκληρώθηκε πρόσφατα από τη Νομική 

Σχολή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, από τους 3-435 

μαύρους που έγιναν φοιτητές Νομικής και έτσι έχουν την ευ

καιρία να ασκούν ένα από τα πιο προσοδοφόρα επαγγέλμα

τα, μόνο οι 687 θ °  είχαν επιτύχει την είσοδό τους στο πανεπι

στήμιο απλώς και μόνο λόγω των καλών επιδόσεώντους στις 

εξετάσεις.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε λιγότερο από είκοσι 

πέντε χρόνια οι θετικές διακρίσεις έχουν επιτύχει έναν αντι

κειμενικό στόχο παρόμοιο με αυτόν που παρακίνησε τους 

πατέρες της ίδρυσης του κράτους πρόνοιας: «Έκαναν τόσο 

καλή δουλειά που τώρα πια δεν υπάρχει άλλη δουλειά να κά

νουν». Αλλά εάν πράγματι αυτό έχει συμβεί, σίγουρα οι συ

νέπειες από την υλοποίηση των θετικών διακρίσεων δεν ήταν 

αυτές ακριβώς που είχαν φανταστεί οι οραματιστές τους. 

Χάρη σε αυτές έχει γεννηθεί μια νέα, γεμάτη αυτοπεποίθη

ση, μαύρη μεσαία τάξη. Τα  μέλη της δεν θέλουν να τους 

υπενθυμίζουν ότι βρίσκονται στη συγκεκριμένη θέση όχι
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επειδή εξάσκησαν την ευστροφία και τη φιλοπονία τους, 

όπως κάνουν —ή υποτίθεται ότι κάνουν— οι υπόλοιποι Αμε

ρικανοί, αλλά επειδή τους προσφέρθηκαν περισσότερες ευ

καιρίες. Αποτελεί απαραίτητο στοιχείο της προσπάθειάς 

τους για την επίτευξη της αξιοπρέπειας να διακηρύσσουν ξε

κάθαρα ότι, εάν αυτοί «τα κατάφεραν», τότε μπορεί να τα 

καταφέρει και οποιοσδήποτε άλλος. Εάν κάποιοι δεν μπο

ρούν να τα καταφέρουν, τότε αυτό οφείλεται σίγουρα στο 

ότι δεν προσπάθησαν αρκετά σκληρά. Σε τελική ανάλυση, 

αυτό υπονοεί ότι όσοι τα κατάφεραν, αυτό συνέβη διότι κα

τέβαλαν προσπάθειες με τον τρόπο που έπρεπε.

Για να είναι αυτή η διακήρυξη αξιόπιστη, πρέπει όσοι 

συνοδοιπόροι στη μοίρα είναι φτωχότεροι και διαθέτουν 

λιγότερους πόρους να αντιμετωπίζονται με καχυποψία και 

περιφρόνηση. Αυτό που πρέπει να επιζητείται πάνω απ’ 

όλα είναι η αποδιάρθρωση των «προνομίων», αυτή η εκνευ- 

ριστική υπενθύμιση της «υπονομευμένης», λόγω της βοή

θειας που έχει προσφερθεί, προόδου. Α υ τοί που έχουν 

φτάσει στην κορυφή δεν χρειάζονται πλέον την παρεχόμε

νη από το κράτος σκάλα και ανυπομονούν να τη στείλουν 

στον κάλαθο των αχρήστων. Αυτοί που τη σκαρφάλωσαν 

πρώτοι είναι οι πρώτοι που την κηρύσσουν άχρηστη και πα

ραπονιούνται για τη φαύλη και υποβιβαστική σκιά που ρί

χνει στους χρήστες της.

Αυτό, ωστόσο, δεν είναι το νόημα που όσοι επινόησαν το 

κράτος πρόνοιας ή τις θετικές διακρίσεις αποδίδουν στην έκ

φραση «έκανε τόσο καλή δουλειά που τώρα πια δεν υπάρχει 

άλλη δουλειά να κάνει». Αυτό που είχαν στο μυαλό τους ήταν
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να απαλλαχθούν από αυτή την αντιξοότητα που κατ’ αρχάς 

καθιστούσε αναγκαία τη συλλογική φροντίδα ή τις θετικές 

διακρίσεις. Τ ο  κρότος πρόνοιας και οι θετικές διακρίσεις θα 

πρόσφεραν αντιστάθμιση για την ανισότητα των ευκαιριών 

και έτσι θα καθιστούσαν ίσες τις ευκαιρίες. Αυτό που συνέβη 

στην πραγματικότητα ήταν κάτι διαφορετικό: Οι άνθρωποι 

τους οποίους η κοινότητα βοήθησε για να αναδυθούν πάνω 

από την αρχικά κατώτερη θέση τους όχι απλώς δεν είχαν 

πλέον ανάγκη για βοήθεια, αλλά μετατράπηκαν στους πιο 

οξείς επικριτές της. Υπό μια έννοια, οι θετικές διακρίσεις ανέ

θρεψαν τους ίδιους τους νεκροθάφτες τους. Σε τελική ανά

λυση, οι πλούσιοι μαύροι επαγγελματίες, που αναδύθηκαν 

στις τάξεις της ανώτερης μεσαίας τάξης κατευθείαν από το 

γκέτο, έχουν περισσότερους λόγους από τους λευκούς συ

ντρόφους τους να αισθάνονται δίκαιοι όταν κατακρίνουν το 

«κρότος-τροφό» και, όταντο κάνουν, έχουν περισσότερες πι

θανότητες να ηχούν ειλικρινείς και πιστευτοί: έχουν φτάσει 

κάπου, τα έχουν καταφέρει, έχουν αποδείξει ότι μπορεί να 

γίνει, γι’ αυτό άσε και τους άλλους να κάνουν το ίδιο. Μπο

ρούν ωστόσο οι άλλοι να κάνουν το ίδιο τώρα, που η «υποτι

μητική» αναπροσαρμογή της βαθμολογίας στις εξετάσεις με 

βάση το χρώμα του δέρματος δεν είναι πλέον διαθέσιμη; Το  

1997»OTn Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου του Τέξας, η ανα

λογία των μαύρων στο πρώτο έτος ήταν 5,9%· Την επόμενη 

χρονιά, με τις θετικές διακρίσεις να έχουν κηρυχτεί παράνο

μες, η αναλογία έγινε ο,7 % . Ποιος θα μεταφέρει την αγανά

κτηση του W ard Connerly στην επόμενη γενιά;

Τα  ζητήματα των θετικών διακρίσεων και του κράτους
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πρόνοιας δεν είναι φυσικά ταυτόσημα (η ιδέα του κράτους 

πρόνοιας στην αρχική μορφή του εκστρατεύει εναντίον 

κάθε διάκρισης, ενώ οι διακρίσεις που προωθούσε στα τε

λευταία του στάδια ήταν οτιδήποτε άλλο εκτός από «θετι

κές»). Ωστόσο, ο ψυχοκοινωνικός μηχανισμός του «έκανα 

τόσο καλή δουλειά που τώρα πια δεν έχω άλλη δουλειά να 

κάνω» λειτουργεί και στις δύο περιπτώσεις με παρόμοιο 

τρόπο. Σ ε μεγάλο βαθμό, η «ευδαίμων πλειοψηφία» του 

Galbraith αποτελεί παράγωγο του κράτους πρόνοιας και το 

καταστάλαγμα της επιτυχίας του.

Τ ο  κράτος πρόνοιας απείχε πολύ από την εκπλήρωση των 

ονείρων των πατέρων του για την παντοτινή εξάλειψη της 

φτώχειας, της ταπείνωσης και της απόγνωσης. Ωστόσο, πα- 

ρήγαγε πράγματι μια αρκετά μεγάλη γενιά καλοεκπαιδευμέ- 

νων, υγιών, αυτάρεσκων, αυτάρκων και γεμάτων με αυτοπε

ποίθηση ανθρώπων- αυτοί, προσέχοντας ζηλότυπα την πρό

σφατα αποκτημένη ανεξαρτησία τους, υπέσκαψαν το έδα

φος κάτω από τη λαϊκή υποστήριξη προς την ιδέα ότι είναι 

καθήκον αυτών που είναι επιτυχημένοι να βοηθήσουν αυτούς 

που συνεχίζουν να αποτυγχάνουν. Αυτή η γενιά, οι «αυτοδη- 

μιούργητοι» άνδρες και γυναίκες, που η μοίρα τους θα ήταν 

τελείως διαφορετική εάν δεν υπήρχε η υλική βοήθεια ή η κα- 

θησυχαστική επίδραση μιας κοινότητας έτοιμης να στέρξει 

προς βοήθειά τους, η γενιά που υποστηρίχθηκε από το κρά

τος πρόνοιας, είναι η γενιά που τείνει ευήκοον ους προς τα 

επιχειρήματα που αναφέρονται στην αποδυναμωτική επί

δραση της συλλογικής ασφάλισης και του κοινωνικού μι

σθού. Είναι, ωστόσο, ιδιαίτερα αμφίβολο εάν η αλήθεια
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αυτών των επιχειρημάτων θα επιβιώσει και μετά τη γενιά που 

έχει τη μεγαλύτερη προδιάθεση να τα αποδεχτεί ως αληθινά.

Όπως το έθεσε πρόσφατα ο Martin W oollacott, υπάρ

χουν βάσιμοι λόγοι να υποθέτουμε ότι αυτό το οποίο οι 

συγγραφείς που υποστηρίζουν τη σημερινή μεταστροφή 

αρέσκονται να παρουσιάζουν ως λύση για τις πραγματικές ή 

υποτιθέμενες αντιθέσεις του κράτους πρόνοιας συνοψίζε

ται στο εξής:

Απλώς επωφελούνται από αυτό που ιστορικά συνιστά 

μόνο μια στιγμή — αυτήν τη στιγμή που το κοινωνικό κε

φάλαιο που δημιουργήθηκε από το κράτος πρόνοιας 

δεν έχει ακόμη εξανεμιστεί ολοκληρωτικά και το νέο κοι

νωνικό κόστος που προκαλείται από την παρακμή του 

κράτους πρόνοιας δεν είναι ακόμη τρομακτικό. Τ ο  κοι

νωνικό κόστος τόσο του κρότους πρόνοιας όσο και της 

ανυπαρξίας κράτους πρόνοιας είναι τεράστιο, αλλά το 

κοινωνικό κόστος ενός κράτους σε μετάβαση μεταξύ 

των δύο φάσεων μπορεί είτε από άγνοια είτε από ανειλι- 

κρίνεια να παρουσιάζεται ως μικρό. Μικρό πιθανόν να 

είναι, αλλά μόνο για μικρή περίοδο.18
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ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ TOY 19ΟΥ ΑΙΩΝΑ οι κήρυκες της ηθικής της εργα

σίας γνώριζαν πολύ καλά τις συνέπειες του κηρύγματος τους. 

Εκείνη την εποχή η εργασία ήταν η μοναδική πηγή πλούτου. 

Παράγω περισσότερο και συμπεριλαμβάνω περισσότερη ερ

γασία στη διαδικασία της παραγωγής, λίγο πολύ, ήταν ένα και 

το αυτό. Υπήρχαν από τη μια οι διευρυνόμενες τάξεις των επι

χειρηματιών που ανυπομονούσαννα παραγάγουνπερισσότε- 

ρο και από την άλλη ο αυξανόμενος αριθμός από άπορους 

που ήταν απρόθυμοι να εργαστούν και να παραγάγουν υπό 

τους όρους των επιχειρηματιών. Η ιδέα ότι η εργασία ήταν ο 

δρόμος που οδηγούσε ταυτόχρονα προς ένα υγιές έθνος και 

στην απομάκρυνση της ατομικής φτώχειας φάνταζε αληθινή.

Στα τέλη του 2θού αιώνα, η ηθική της εργασίας επανεμ

φανίζεται στο προσκήνιο του δημόσιου διαλόγου. Η σκιά 

της πέφτει βαριά τόσο στη διάγνωση τωντρεχουσών ασθε

νειών όσο και στις συνταγές για τη θεραπεία τους. Κυριαρ

χεί στα προγράμματα πρόνοιας με υποχρέωση εργασίας, 

που εγκαινιάστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες — αλλά από τη 

στιγμή της σύλληψής τους τα ορέγονται όλο και περισσότε

ροι πολιτικοί σε άλλες κοινωνίες της αφθονίας, όπως π.χ. 

στη Βρετανία (χωρίς ωστόσο να λαμβάνονται υπόψη τα αμ
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φίβολα αποτελέσματα τους).Όπως επισημαίνουν οι Handler 

και Hasenfeld για το WIN (το ακρωνύμιο για το αμερικανικό 

πρόγραμμα προνοιακών παροχών με υποχρέωση εργασίας):

Ή δη από τη στιγμή της σύλληψής του και σε όλη τη διάρ

κεια της πολύπλοκης ιστορίας του, οι ρητορικές που δι

καιολογούντο WIN ελάχιστη σχέση έχουν με τις πραγματι

κές του επιπτώσεις. Ό λα τα διαθέσιμα στοιχεία καταδει

κνύουν ότι το πρόγραμμα έχει πενιχρά αποτελέσματα [...]. 

Πολιτικές και προγράμματα εργασίας έχουν διατηρηθεί 

σε ποικίλες μορφές, παρά τα συντριπτικά ιστορικά στοι

χεία που αποδεικνύουνότι γενικά έχουν αποτύχει να μειώ

σουν σημαντικά τους εγγεγραμμένους στις λίστες ανερ

γίας ή να βελτιώσουν την οικονομική αυτοδυναμία των 

φτωχών. Οι λόγοι για την επιβίωσή τους δεν μπορούν 

λοιπόν να ανευρεθούν στη διακηρυγμένη με φανφάρες 

επίδρασή τους πάνω στους φτωχούς και την πρόνοια, 

αλλά μάλλον στην προφανή χρησιμότητά τους για τους 

μη φτωχούς.19

Η απροθυμία, πραγματική ή υποτιθέμενη, των φτωχών που 

σήμερα βρίσκονται σε καθεστώς πρόνοιας να συμμετά- 

σχουν στην παραγωγική προσπάθεια δεν εμποδίζει με κανέ- 

ναν τρόπο την αύξηση της παραγωγικότητας. Σήμερα, οι 

επιχειρήσεις δεν έχουν ανάγκη τους εργάτες για να αυξή

σουν τα κέρδη τους· και εάν πράγματι χρειάζονται περισσό

τερους εργάτες, μπορούν εύκολα να τους βρουν κάπου 

αλλού και με καλύτερους όρους από αυτούς που επιτυγχά

νονται στο τοπικό επίπεδο, ακόμα και εάν αυτό οδηγεί στην
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περαιτέρω εξαθλίωση των ντόπιων φτωχών. Σε τελική ανά

λυση, σύμφωνα με την τελευταία'Εκθεση για την Ανθρώπινη 

Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών, ι,3 δισεκατομμύρια άτομα 

παγκοσμίως ζουν σήμερα με ένα δολάριο την ημέρα ή και 

λιγότερο. Ακόμα και σύμφωνα με αυτά τα επίπεδα, τα ιοο 

εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν κάτω από το επίπεδο της 

φτώχειας στην ευημερούσα Δύση, την πατρίδα της ηθικής 

της εργασίας, έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους.

Ό μως, σήμερα, στον κόσμο των μεγάλων επιχειρήσεων, 

πρόοδος σημαίνει πρώτα απ’ όλα μείωση του αριθμού των 

εργαζομένων, ενώ τεχνολογική πρόοδος σημαίνει αντικατά

σταση της ανθρώπινης εργασίας με ηλεκτρονικό λογισμικό. 

Τ ο  πόσο υποκριτική ηχεί σήμερα η καταδίκη των ατόμων σε 

πρόνοια για την απροθυμία τους να δουλέψουν —και η συ- 

νεπακόλουθη υπόθεση ότι θα κερδίσουν εύκολα τα προς το 

ζην, εάν αποτινάξουν τη χαύνωσή τους και τις συνήθειες 

εξάρτησης— καταδεικνύεται από τον τρόπο μετον οποίο το 

χρηματιστήριο, αυτός ο αθέλητα ειλικρινής εκπρόσωπος 

των εταιρικών συμφερόντων, αντιδρά στις διακυμάνσεις της 

απασχόλησης. Δεν είναι απλώς ένα ερώτημα της απουσίας 

κάθε σημαδιού άγχους, για να μην μιλήσουμε για αντιδρά

σεις πανικού, όταν η άνοδος της συνολικής ανεργίας σε μια 

συγκεκριμένη χώρα επιταχύνεται. Τ ο  χρηματιστήριο αντι

δρά, και αντιδρά ενθουσιωδώς, στα νέα ότι η απασχόληση 

δενείναι πιθανό να αυξηθεί. Η πληροφορία ότι από τον Ιού

νιο έως τον Ιούλιο του 1996 ο αριθμός των νέων θέσεων ερ

γασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκε —και, έτσι, το πο

σοστό των ατόμων που ήταν επίσημα εκτός εργασίας αυξή
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θηκε— καταγράφηκε στον Τύπο με τον τίτλο «Τα στοιχεία 

για την απασχόληση χαροποιούν τη W all Street» (ο Dow  

Jones κέρδισε γο μονάδες σε μία μέρα).*® Η αξία των μετο

χών της τεράστιας κοινοπραξίας A T & T  αυξήθηκε δραματι

κά την ημέρα που οι διευθύνοντες ανακοίνωσαν την περικο

πή 40.000 θέσεων εργασίας21 — μια εμπειρία που επανα

λαμβάνεται κυριολεκτικά καθημερινά σε όλα τα χρηματι

στήρια του κόσμου.

Ό σ ο νεφελώδης, απλοϊκή και διπρόσωπη και εάν γίνεται 

η ιδέα της «επιστροφής στην εργασία», αποτελεί επιβεβαίω

ση της βαθιάς αλλαγής που έχει λάβει χώρα στην ίδια την 

αντίληψη περί «ευημερίας» — και περί των «θετικών» ή των 

«αρνητικών» τάσεων στην οικονομική ζωή. Σ ε μία έγκυρη 

και βαθυστόχαστη ανάλυση της παρούσας κατάστασης των 

μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (υπό τον τίτλο «Οι ευ

ρωπαϊκές επιχειρήσεις κερδίζουν από τον πόνο» και τον εν

δεικτικό υπότιτλο «Η περικοπή του κόστους έχει οδηγήσει 

σε κέρδη, όχι όμως σε θέσεις εργασίας». Βλ. International 

Herald Tribune, 17 Νοεμβρίου 1997)» ο Tom  Buerkle επιχαί- 

ρει για τις «θετικές εξελίξεις» στην ευρωπαϊκή οικονομία:

Η ιδιαίτερα βελτιωμένη εικόνα κατέδειξε ότι οι ευρω

παϊκές εταιρείες έχουν αρχίσει να δρέπουν τους καρ

πούς των προσπαθειών της επώδυνης αναδιάρθρωσης 

των πρόσφατων ετών. Ακολουθώντας τις μεθόδους που 

υιοθετήθηκαν από τις αμερικανικές επιχειρήσεις τη δε

καετία του 1980, πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες έχουν 

αρχίσει να αποτινάσσουν εργασία, κλείνοντας ή ξεπου



λώντας ό,τι θεωρούν μη ουσιαστικό μέρος της επιχείρη

σης, και εξορθολογίζουν τη διοίκηση σε μια προσπά

θεια να αυξηθεί η κερδοφορία.

Πράγματι, τα κέρδη μεγεθύνθηκαν γρήγορα —κι αυτό στά

θηκε η αιτία για την ευθυμία των κατόχων μετοχικών τίτλων 

και για τις ενθουσιώδεις επιδοκιμασίες των εμβριθών ανα

λυτών— παρά τις υποτιθέμενα λιγότερο σημαντικές «παρε

νέργειες» της οικονομικής επιτυχίας. «Αυτή η καινούργια 

ρωμαλέα εταιρική υγεία δεν είναι πιθανό να μειώσει σύντο

μα την ανεργία» παραδέχεται ο Buerkle. Πράγματι, τα τε

λευταία χρόνια η εργατική δύναμη στη βιομηχανία συρρι- 

κνώθηκε κατά 17,9% στη Βρετανία, 17,6% στη Γερμανία και 

13,4%  στη Γαλλία. Στις ΗΠΑ, όπου οι «θετικές εξελίξεις» ξε

κίνησαν πριν από περίπου μία δεκαετία, ο αριθμός των ερ

γατών της βιομηχανίας μειώθηκε «μόνο» 6 ,ι% . Αυτό όμως 

λόγω του γεγονότος ότι οι προηγούμενες περικοπές ήταν 

ιδιαίτερα σκληρές...

Δεν είναι απορίας άξιο, λοιπόν, ότι σε μία δημοσκόπηση 

για τις ανησυχίες, τα προβλήματα και τους φόβους των σύγ

χρονων Ευρωπαίων, η απουσία εργασίας —που είτε ήδη την 

υφίστανται είτε αισθάνονται την απειλή τ η ς— κατέχει α

διαμφισβήτητα την πρώτη θέση. Σύμφωνα με μία τέτοια 

δημοσκόπηση (της MORI), 85% των Φινλανδών, 7 8 %  των 

Γάλλων και των Σουηδών, 73%  των Γερμανών και 7 2 %  των 

Ισπανών θεωρούν την ανεργία το πιο σημαντικό πρόβλημα 

στη χώρα τους. Ας θυμηθούμε και πάλι εδώ ότι τα κριτήρια 

για την ένταξη στην ευρωπαϊκή νομισματική ένωση τέθηκαν
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έχοντας κατά νου τη διασφάλιση μιας «υγιούς οικονομίας» 

και ότι η μείωση του επιπέδου της ανεργίας δεν συμπερι- 

λαμβάνεται σε αυτά. Στην πραγματικότητα, οι απέλπιδες 

προσπάθειες για την επίτευξη αυτού που σήμερα εκλαμβά

νεται ως «υγιής οικονομία» θεωρούνται ευρέω ς το κύριο 

εμπόδιο για να εφαρμοστούν αποτελεσματικά μέτρα για 

την αύξηση των επιπέδων απασχόλησης μέσω της δημιουρ

γίας καινούργιων θέσεων εργασίας.

Η αποθέωση της εργασίας ως ταυτόχρονα το ύψιστο 

ανθρώπινο καθήκον, η συνθήκη ηθικής αξιοπρέπειας, η εγ

γύηση του νόμου και της τάξης και η θεραπεία για τη μά

στιγα της φτώχειας ταίριαζε απόλυτα με τη βιομηχανία 

έντασης εργασίας, η οποία αναζητούσε επίμονα περισσό

τερα εργατικά χέρια με στόχο την αύξηση της παραγωγής 

της. Τ ο  σημερινό κεφάλαιο, με τον εξορθολογισμό και τον 

π εριορισμό της εργασίας, καθώς και η βιομηχανία της 

έντασης γνώσης, θεωρούν την εργασία περιοριστικό πα

ράγοντα για την αύξηση της παραγωγικότητας. Περιφρο- 

νώντας ανοικτά τις κάποτε κανονιστικές θεωρίες της αξίας 

των Sm ith, R icardo και Marx, η πλεονάζουσα εργασία 

αντιμετωπίζεται σαν ανάθεμα, και κάθε έρευνα για τον πε

ραιτέρω εξορθολογισμό (δηλαδή, περισσότερα κέρδη για 

το επενδυμένο κεφάλαιο) επικεντρώνεται πρωτίστως στις 

περαιτέρω δυνατότητες περικοπής του αριθμού των απα- 

σχολουμένων. Στην πραγματικότητα, «η οικονομική μεγέ

θυνση» και η αύξηση του επιπέδου απασχόλησης έρχονται 

σε σύγκρουση. Η τεχνολογική πρόοδος αποτιμάται με 

βάση την αντικατάσταση και την εξάλειψη της εργασίας.



Υπό αυτές τις συνθήκες, οι εντολές και οι γαλιφιές της ηθι

κής της εργασίας ηχούν όλο και πιο κενές. Δ εν αντανα

κλούν πλέον τις «ανάγκες της βιομηχανίας» και είναι δύ 

σκολο να παρουσιαστούν σαν το κλειδί για τον «πλούτο 

των εθνών». Η επιμονή τους, ή μάλλον η πρόσφατη νεκρα

νάστασή τους στην πολιτική συζήτηση, μπορεί να εξηγη

θεί μόνο από τις καινούργιες λειτουργίες που η ηθική της 

εργασίας πιστεύεται ότι μπορεί να επιτελέσει στη μετα

βιομηχανική καταναλωτική κοινωνία των καιρών μας.

Όπως ισχυρίζονται οι Ferge και M iller,22 η πρόσφατη ανα

γέννηση της προπαγάνδας της ηθικής της εργασίας εξυπηρε

τεί «το διαχωρισμό των άξιων από τους ανάξιους φτωχούς, 

επιρρίπτοντας την ευθύνη στους τελευταίους και δικαιολο

γώντας έτσι την αδιαφορία της κοινωνίας γι’ αυτούς» — συ

νεπώς, και «την αποδοχή της φτώχειας ως αναπόφευκτης κα

τάρας που οφείλεται σε προσωπικά ελαττώματα αλλά και 

την αποδοχή της απορρέουσας αναισθησίας απέναντι στους 

φτωχούς και τους στερημένους». Μ ε άλλα λόγια, ενώ δεν 

προμηθεύει πλέοντα μέσα για τον περιορισμό της φτώχειας, 

η ηθική της εργασίας μπορεί να βοηθήσει ακόμη στη συμφι

λίωση της κοινωνίας με την αιώνια παρουσία των φτωχών και 

να επιτρέψει στην κοινωνία να ζήσει με τους φτωχούς, λίγο 

πολύ ήσυχα και με τη συνείδησή της ήρεμη.

Η  ΑΝ ΑΚΑΛ ΥΨ Η  Τ Η Σ  « Τ Α Ξ Η Σ  Τ Ω Ν  Π Α Ρ ΙΩ Ν »

Ο  όρος «εργατική τάξη» ανήκει στο φαντασιακό μιας κοινω

νίας στην οποία τα καθήκοντα και οι λειτουργίες των προνο
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μιούχων και των μη προνομιούχων είναι διαχωρισμένα — 

διαφορετικά αλλά συμπληρωματικά. Η «εργατική τάξη» 

φέρνει στο νου την εικόνα μιας τάξης ανθρώπων που έχουν 

να διαδραματίσουν κάποιο ρόλο στη ζωή της κοινωνίας και 

οι οποίοι έχουν χρήσιμη συνεισφορά σε αυτή την κοινωνία 

ως σύνολο και αναμένουννα ανταμειφθούν αναλόγως.

Ο  όρος «κατώτερη τάξη» ανήκει στο φαντασιακό της 

κοινωνικής κινητικότητας — σε μια κοινωνία στην οποία οι 

άνθρωποι κινούνται συνεχώς και κάθε θέση είναι στιγμιαία 

και καταρχήν επιδεκτική στην αλλαγή. Ο  όρος «κατώτερη 

τάξη» φέρνει στο νου την εικόνα μιας τάξης ανθρώπων που 

βρίσκονται ή έχουν περιοριστεί στις κατώτερες θέσεις μιας 

κλίμακας, την οποία όμως μπορούν να σκαρφαλώσουν και 

έτσι να ξεφύγουν από την παρούσα κατωτερότητά τους.

Ο  όρος «τάξη των παριών» ανήκει στο φαντασιακό μιας κοι

νωνίας που δεν είναι περιεκτική και συνεκτική, η οποία είναι 

κάτι λιγότερο από το άθροισμα των μερών της. Η «τάξη των 

παριών» φέρνει στο νου την εικόνα μιας τάξης ανθρώπων που 

είναι πέρα από τάξεις και έξω από ιεραρχίες, χωρίς ούτε τις ευ

καιρίες ούτε την ανάγκη για επανεισαγωγή στο σύνολο. Άνθρω

ποι χωρίς ρόλο, που δεν συνεισφέρουν κάτι χρήσιμο στις ζωές 

των υπολοίπων και είναι καταρχήν πέρα από κάθε σωτηρία.

Αυτός είναι ο κατάλογος των ανθρώπων που συνωστίζο

νται μαζί στη γενική εικόνα της τάξης των παριών, όπως πε- 

ριγράφεται από τον Herbert J. G an s«:

Αυτός ο ορισμός που βασίζεται στη συμπεριφορά συ

μπεριλαμβάνει στην ίδια λέξη τους φτωχούς ανθρώπους
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που εγκαταλείπουν το σχολείο, αυτούς που δεν εργάζο

νται και από τις νεαρές γυναίκες όσες έχουν παιδιά χωρίς 

το πλεονέκτημα του γάμου και λαμβάνουν προνοιακές 

παροχές. Η συμπεριφορική τάξη των παριών συμπερι

λαμβάνει επίσης τους άστεγους, τους ζητιάνους, τους 

επαίτες, τους φτωχούς που είναι εξαρτημένοι από το αλ

κοόλ και τα ναρκωτικά*« και τους εγκληματίες του δρό

μου. Λόγω του ότι ο όρος είναι ελαστικός, οι φτωχοί άν

θρωποι που ζουν σε δημόσια οικιστικά συγκροτήματα, 

οι παράνομοι μετανάστες και τα μέλη των νεανικών συμ

μοριών συχνά καταγράφονται και αυτοί σε αυτή την 

τάξη. Πράγματι, η ίδια η ελαστικότητα αυτού του συ- 

μπεριφορικού ορισμού τού επιτρέπει να μπορεί να χρη

σιμοποιηθεί για το στιγματισμό των φτωχών, όποια κι αν 

είναι η πραγματική τους συμπεριφορά.

Όντως, αυτή η συλλογή είναι πλήρως ανομοιογενής και με 

ιδιαίτερη ποικιλία. Τ ι μπορεί να είναι αυτό που δίνει νόημα 

στο να συναθροίσουμε όλους αυτούς μαζί; Τ ι κοινό έχουν οι 

ανύπαντρες μητέρες με τους αλκοολικούς, ή οι παράνομοι 

μετανάστες με αυτούς που εγκαταλείπουντο σχολείο;

Ένα γνώρισμα που πράγματι χαρακτηρίζει όλους αυτούς 

είναι ότι οι άλλοι δεν βλέπουν κάποιον καλό λόγο για την 

ύπαρξή τους και πιστεύουν ότι οι ίδιοι θα ήταν σε πολύ κα

λύτερη κατάσταση χωρίς αυτούς γύρω τους. Οι άνθρωποι 

τοποθετούνται στην τάξη των παριών διότι θεωρούνται τε

λείως άχρηστοι — συνιστούν κάτι που χωρίς αυτό εμείς οι 

υπόλοιποι θα μπορούσαμε κάλλιστα να ζήσουμε. Αποτε-



λούν πραγματικά ένα μαύρο στίγμα σε ένα τοπίο που δια

φορετικά θα ήταν χαριτωμένο. Είναι άσχημα αλλά και άπλη

στα ζιζάνια, τα οποία όχι μόνο δεν προσθέτουν τίποτε στην 

αρμονική ομορφιά του κήπου μας αλλά και απομυζούν αρ

κετή από την τροφή των φυτών. Εάν εξαφανίζονταν, όλοι 

θα ήταν κερδισμένοι.

Και εφόσον είναι όλοι τους άχρηστοι, οι αντιλήψεις γΓ 

αυτούς κυριαρχούνται από τους κινδύνους που κομίζουν. 

Οι κίνδυνοι ποικίλλουν όσο και οι φορείς τους. Ξεκινούν από 

την ωμή βία, το φόνο και τη ληστεία που καραδοκούν στο 

σκοτεινό δρομάκι, έως την ενόχληση και την αμηχανία που 

προκαλείται από τη συνειδησιακά συνταρακτική εικόνα της 

ανθρώπινης μιζέριας, και φτάνουν έως τα «παράσιτα που 

απομυζούν τους κοινούς πόρους».25 Και όπου υπάρχει υπό

νοια για κίνδυνο, ακολουθεί κατά πόδας ο φόβος. Ο  όρος 

«τάξη των παριών» αναφέρεται σε ανθρώπους που είναι 

ορατοί και αξιοπρόσεκτοι κυρίως γιατί προκαλούν φ όβο- 

γιατί είναι επίφοβοι.

Ό πω ς παρατήρησε ο W . Β. G allie , οι όροι «αχρηστία» 

και «κίνδυνος» ανήκουν στην ευρεία οικογένεια των «ουσιω- 

δώς αμφισβητούμενων εννοιών». Ό ταν αυτοί οι όροι χρησι

μοποιούνται ως κριτήρια προσδιορισμού, χαρακτηρίζονται 

από «ελαστικότητα». Αυτή καθιστά την κατηγορία που προ

κύπτει ιδιαίτερα κατάλληλη για την εξυπηρέτηση όλων των 

απειλητικών δαιμόνων οι οποίοι κατατρέχουν μια κοινωνία 

που βασανίζεται αφενός από αμφιβολίες περί της σταθερό

τητας κάθε χρησιμότητας και αφετέρου από δια δεδομέ

νους, αστήρικτους και άρα περιρρέοντες φόβους. Ο  πνευ
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ματικός χάρτης που διαμορφώνεται με τη βοήθεια αυτών 

των όρων παρέχει ευρύ πεδίο για αλλεπάλληλους «ηθικούς 

πανικούς». Οι διαιρέσεις που απορρέουν από αυτούς τους 

όρους μπορούν με λίγη προσπάθεια να διευρυνθούν, έτσι 

ώστε να απορροφήσουν και να εξημερώσουν τις καινούρ

γιες απειλές. Ταυτόχρονα επιτρέπουν στον διαχυμένο τρόμο 

να εστιάζεται σε ένα στόχο ο οποίος είναι καθησυχαστικός 

απλώς και μόνο επειδή είναι συγκεκριμένος.

Ομολογουμένως, αυτή είναι μια εξαιρετικά σημαντική 

χρησιμότητα την οποία η «αχρηστία» της τάξης των παριών 

προσφέρει σε μια κοινωνία όπου καμία απασχόληση και κα

νένα επάγγελμα δεν μπορεί να είναι πλέον σίγουρο για τη 

μακροπρόθεσμη χρησιμότητά του. Είναι επίσης μια σημα

ντική εξυπηρέτηση την οποία προσφέρει η επικινδυνότητα 

της τάξης των παριών σε μια κοινωνία που συνταράσσεται 

από αγωνίες, οι οποίες είναι τόσο πολυάριθμες, ώστε αδυ

νατεί να πει με σιγουριά τι είναι αυτό που πρέπει να φοβάται 

και τι πρέπει να γίνει για να κατευνάσει το φόβο της.

Δεν είναι ίσως τυχαίο ότι η έννοια της τάξης των παριών 

παρουσιάστηκε στο προσκήνιο όταν ο Ψυχρός Πόλεμος άρ

χισε να πνέει τα λοίσθια, χάνοντας πολύ γρήγορα τη δύναμη 

που είχε να προκαλεί τρόμο. Η συζήτηση για αυτή την τάξη 

είχε ξεκινήσει ήδη από καιρό και βρέθηκε στο επίκεντρο της 

προσοχής του κοινού από τη στιγμή που η «Αυτοκρατορία 

του Κακού» διαλύθηκε εσωτερικά και κατέρρευσε. Ο 

κίνδυνος δεν απειλεί πλέον από τα έξω, ούτε είναι εγκατε

στημένος στο «εσωτερικευμένο εκτός» — τις εσωτερικές 

προσβάσεις και τα εσωτερικά προγεφυρώματα των ξένων
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δυνάμεων, την πέμπτη φάλαγγα που εμφυτεύτηκε από τον 

εχθρό από τα έξω. Η πολιτική απειλή μιας επανάστασης που 

υποκινείται και έχει λάβει την εκπαίδευσή της από τα έξω 

δεν είναι πλέον πραγματική και είναι δύσκολο να γίνει πι

στευτή. Ω στόσο, δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα ένα επαρ- 

κώς εκφοβιστικό υποκατάστατο της σοβιετικής/κομουνι

στικής συνωμοσίας. Από την άλλη, οι ευκαιριακές, μεμονω

μένες και συχνά άσκοπες δράσεις πολιτικής τρομοκρατίας 

ξεσηκώνουν ενίοτε φ όβους για την οικογενειακή και την 

προσωπική ασφάλεια. Ω στόσο, είναι πολύ σποραδικές και 

τόσο ασύνδετες, ώστε αδυνατούν να συμπυκνωθούν σε σο

βαρή ανησυχία για τη συνοχή της κοινωνικής τάξης. Μην 

έχοντας πού αλλού να ριζώσει, ο κίνδυνος πρέπει να εγκα

τασταθεί στο εσωτερικό της κοινωνίας και να βλαστήσει σε 

ντόπιο έδαφος. Μπαίνουμε στον πειρασμό να πούμε ότι, 

εάν δεν υπήρχε η τάξη των παριών, θα έπρεπε να εφευρεθεί. 

Στην πραγματικότητα έτσι έχει γίνει.
Φυσικά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ζητιάνοι, 

χρήστες ναρκωτικών και ανύπαντρες μητέρες — το είδος 

των «άθλιων» ή «απωθητικών» ανθρώπων που συχνά τους 

δείχνουν με το δάχτυλο, όποτε αμφισβητείται η ύπαρξη της 

τάξης των παριών. Σημαίνει, ωστόσο, ότι η παρουσία τους 

στην κοινωνία δεν επαρκεί ούτε στο ελάχιστο για να αποδεί

ξει την ύπαρξη της τάξης των παριών. Τ ο  συνονθύλευμά 

τους στην ίδια κατηγορία συνιστά απόφαση που δημιουργεί 

κατηγορία και δεναποτελεί ετυμηγορία που προκύπτει από 

τα γεγονότα. Η συγκρότησή τους σε οντότητα, η απαγγελία 

της κατηγορίας εναντίον τους ότι όλοι, συλλογικά, είναι
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άχρηστοι και ότι εγκυμονούν τρομακτικούς κινδύνους για 

την υπόλοιπη κοινωνία, αποτελεί μια άσκηση στην επιλογή 
αξιών και μια εκτίμηση, δεν συνιστά περιγραφή. Πάνω απ’ 

όλα, ενώ η ιδέα της τάξης των παριών βασίζεται στην προϋ

πόθεση ότι η κοινωνία (η ολότητα που διατηρεί εντός της 

όλα όσα την καθιστούν βιώσιμη) είναι δυνατό να είναι μι

κρότερη από το άθροισμα των μερών της, η τάξη των πα

ριών, όπως αυτή υποδηλώνεται από την ιδέα, είναι μεγαλύ

τερη από το άθροισμα των μερών της: η πράξη του συνυπο- 

λογισμού προσθέτει ένα νέο χαρακτηριστικό που κανένα 

μέρος από μόνο του δεν μπορεί να διαθέτει. Στην πραγμα

τικότητα, οι έννοιες «ανύπαντρη μητέρα» και «γυναίκα της 

τάξης των παριών» είναι δύο διαφορετικά δημιουργήματα. 

Χρειάζεται υπερβολική προσπάθεια (και ελάχιστη σκέψη) 

για να μεταλλάξεις το πρώτο στο δεύτερο.

Η Η θ ικ ή  τ η ς  Ε ρ γ α ς ια ς  Π έρν α  σ τ η ν  Τ α ξ η  τ ω ν  Π α ρ ιω ν

Ο  όρος «τάξη των παριών» χρησιμοποιήθηκε πρώτη φορά 

από τον G unnar Myrdal το 1963, για να σηματοδοτήσει τους 

κινδύνους της αποβιομηχάνισης. Ο  Myrdal είχε το φόβο ότι 

η αποβιομηχάνιση θα καθιστούσε μεγαλύτερα μέρη του 

πληθυσμού μονίμως άνεργα, και μη απασχολούμενα. Όχι 

λόγω των ελαττωμάτων ή της προβληματικής ηθικής των αν

θρώπων που βρέθηκαν εκτός εργασίας, αλλά απλώς και 

μόνο λόγω της έλλειψης θέσεων απασχόλησης για όλους αυ

τούς που τις έχουν ανάγκη και τις επιθυμούν. Αυτό δεν ήταν 

αποτέλεσμα της αποτυχίας της ηθικής της εργασίας να



εμπνεύσει τους ανθρώπους, αλλά αποτυχία της κοινωνίας 

να διασφαλίσει μια ζωή σύμφωνη με τα δόγματα της ηθικής 

της εργασίας. Σύμφωνα με τον Myrdal, τα μέλη της τάξης 

των παριών ήταν θύματα του αποκλεισμού. Η νέα κοινωνική 

τους θέση δεν ήταν αποτέλεσμα επιλογής, και ο αποκλει

σμός ήταν προϊόν της οικονομικής λογικής, πάνω στην οποία 

αυτοί που είχαν επιλεγεί για αποκλεισμό δεν είχαν κανέναν 

έλεγχο και καμία επιρροή.

Η έννοια της τάξης των παριών προσέλκυσε με εκρη

κτικό τρόπο την προσοχή του κοινού πολύ αργότερα, στις 

29 Αυγούστου 1977» μέσω του βασικού αφιερώματος του 

περιοδικού Time. Τότε είχε πολύ διαφορετικό νόημα: ση

ματοδοτούσε «τη μεγάλη ομάδα ανθρώπων που είναι πε

ρισσότερο απείθαρχοι, κοινωνικά περισσότερο ανοίκειοι 

και περισσότερο εχθρικοί από ό,τι θα μπορούσε να φα

νταστεί κάποιος. Αυτοί είναι οι απρόσιτοι: η αμερικανική 

τάξη των παριών». Μετά τον ορισμό ακολουθούσε ένας 

μακρύς κατάλογος. Συμπεριλόμβανε ανήλικους παραβά

τες, παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο, χρήστες ναρ

κωτικών ουσιών, μητέρες που εξαρτώνται από την πρό

νοια, λωποδύτες, εμπρηστές, βίαιους εγκληματίες, ανύ

παντρες μητέρες, προαγωγούς, πωλητές ναρκωτικών, 

επαίτες. Ό λα τα ονόματα που περιγράφουν τους απροκά

λυπτους φ όβους των αξιοπρεπών ανθρώπων και όλα τα 

κρυφά βάρη στη συνείδησή τους.

«Απείθαρχοι», «ανοίκειοι», «εχθρικοί». Και, ως αποτέλε

σμα όλων αυτών, απρόσιτοι. Δεν έχει νόημα να προσφέρεις 

χείρα βοήθειας — θα μείνει να αιωρείται στο κενό. Αυτοί οι
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άνθρωποι δεν δέχονταν θεραπεία. Και ήταν πέρα από κάθε 

θεραπεία διότι είχαν επιλέξει μια αρρωστημένη ζωή.

«Απρόσιτοι» σήμαινε επίσης πέρα από την εμβέλεια της 

ηθικής της εργασίας. Νουθετήσεις, καλοπιάσματα, εκκλή

σεις προς τη συνείδησή τους, τίποτε δεν επρόκειτο να δια- 

περάσει τον τοίχο της εθελούσιας αποξένωσής του ς από 

όλα όσα ήταν αγαπητά στους κανονικούς ανθρώπους. Αυτό 

δεν ήταν απλώς ένα ζήτημα άρνησης προς την εργασία ή 

προτίμησης προς τον οκνηρό και παρασιτικό βίο, αλλά η έκ

φραση μιας ανοικτής εχθρότητας απέναντι σε ό,τι πρέ

σβευε η ηθική της εργασίας.

'Οταν το 1981-1982 ο Ken Auletta ξεκίνησε μια σειρά από 

διερευνητι κές αποστολές στον κόσμο της τάξης των παριών, 

οι οποίες παρουσιάστηκαν στο περιοδικό NewYorkerKa\ αρ

γότερα συμπεριλήφθηκαν σε ένα ευρύτατης αναγνωσιμότη

τας και με ιδιαίτερη επιρροή βιβλίο, παρακινήθηκε, σύμφω

να με ό,τι παραδέχτηκε ο ίδιος, από την ανησυχία που αι- 

σθάνθηκαν οι περισσότεροι από τους συμπολίτες του:

Αναρωτιόμουν: Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι πίσω από 

το διογκωμένο έγκλημα, την πρόνοια, τις στατιστικές για 

τα ναρκωτικά και την τόσο εμφανή άνοδο της αντικοινω

νικής συμπεριφοράς, που ταλανίζουν τις περισσότερες 

αμερικανικές πόλεις; Γρήγορα έμαθα ότι όσοι μελετούν 

τη φτώχεια συμφωνούν ότι πράγματι υπάρχει μια σαφώς 

ευδιάκριτη μαύρη και λευκή τάξη παριών. Ό τι αυτή η 

τάξη αισθάνεται γενικά αποκλεισμένη από την κοινωνία, 

απορρίπτει τ ις κοινά αποδεκτές αξίες, υποφέρει από



προβληματική συμπεριφορά καθώς και από εισοδηματι
κή ανεπάρκεια. Δεν τείνουν απλώς να είναι φτωχοί. Για 

τους περισσότερους Αμερικανούς η συμπεριφορά τους 

φαίνεται παρεκκλίνουσα.26

Σημειώστε το λεξιλόγιο, τη σύνταξη, τη ρητορική αυτού 

του λόγου μέσω του οποίου η εικόνα της τάξης των παριών 

διαμορφώνεται και διατηρείται. Τ ο  κείμενο του Auletta 

είναι ίσως ο καλύτερος τόπος για να μελετηθεί αυτή η τάξη, 

διότι, αντίθετα με πολλούς και λιγότερο προσεκτικούς δια

δόχους του, αυτός δεν καταπιάνεται απλώς με το να επιτί

θεται σφόδρα κατά της τάξης των παριών. Απεναντίας, 

αποστασιοποιείται λίγο, για να διατηρήσει και να καταστή

σει έκδηλη την αντικειμενικότητά του, και συμπονεί αλλά 

ταυτόχρονα καταδικάζει τους αρνητικούς ήρωες της ιστο

ρίας του.27

Παρατηρήστε ότι το «διογκωμένο έγκλημα», η «διογκω

μένη πρόνοια», καθώς επίσης οι στατιστικές για την πρόνοια 

και τα ναρκωτικά, αναφέρονται όλα μαζί και τίθενται στο ίδιο 

επίπεδο. Έτσι, δεν είναι αναγκαίο κανένα επιχείρημα, ούτε 

βέβαια καμία απόδειξη, για να εξηγηθεί γιατί βρέθηκαν να 

γειτονεύουν και γιατί όλα ταξινομήθηκαν ως περιστατικά της 

ίδιας «αντικοινωνικής» συμπεριφοράς. Έτσι, ο συγγραφέας 

δεν υποχρεώνεται να κάνει το επικίνδυνο βήμα και να διατυ

πώσει ρητά ότι η προώθηση των ναρκωτικών και το να είσαι 

δικαιούχος κοινωνικής πρόνοιας είναι παρόμοια αντικοινωνι

κές καταστάσεις, συνιστούν δεινά ίδιου μεγέθους (το οποίο 

σίγουρα θα είχε προκαλέσει κάποιες ενστάσεις εάνδιατυπω-
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νόταν ρητά). Η πρόταση που υποδεικνύει κάτι τέτοιο διατυ

πώνεται υπόρρητα και το αποτέλεσμα αυτό επιτυγχάνεται 

μέσα από ένα αμιγώς συντακτικό στρατήγημα.

Παρατηρήστε επίσης ότι η τάξη των παριών απορρίπτει 

τις κοινές αξίες, αλλά απλώς αισθάνεται αποκλεισμένη. Η τά

ξη των παριών λοιπόν είναι δραστήρια, δρούσα, ο δημιουρ

γός της δράσης, η πλευρά που αναλαμβάνει την πρωτοβου

λία, σε μια αμφίδρομη σχέση που έχει τους «περισσότερους 

Αμερικανούς» ως τον έτερο πρωταγωνιστή. Η συμπεριφο

ρά αυτής της τάξης και μόνο υπόκειται σε ενδελεχή κριτικό 

έλεγχο και δηλώνεται επισήμως παρεκκλίνουσα. Από την 

άλλη πλευρά, η «πλειονότητα των Αμερικανών», δικαιωμα

τικά, συμμετέχει στην έκδοση της απόφασης, αλλά αυτό 

που κρίνεται είναι οι πράξεις της τάξης των παριών. Εάν δεν 

υπήρχε η αντικοινωνική της δράση, αυτή η τάξη δεν θα δι

καζόταν. Διότι τότε δεν θα υπήρχε η ανάγκη για τη σύγκλη

ση του δικαστηρίου, δεν θα υπήρχε κάποια υπόθεση για 

διαβούλευση, κάποιο έγκλημα να τιμωρηθεί, κάποια αμέ

λεια να επανορθωθεί.

Η ρητορική επακολουθείται από πρακτικές, με τις οποίες 

επιβεβαιώνεται έκτων υστέρων και από τις οποίες αντλεί τα 

επιχειρήματα που της έλειπαν όταν κατ’ αρχάς διατύπωνε τις 

προτάσεις της. Ό σο πιο πολυπληθείς και ευρέως διαδεδο

μένες είναι αυτές οι πρακτικές, τόσο περισσότερο αυταπό

δεικτες ηχούν οι προτάσεις που τις υποκίνησαν και τόσο πε

ριορίζονται οι πιθανότητες για να εντοπιστεί κάποια στιγμή η 

ρητορική απάτη ή να προβληθούν αντιρρήσεις εναντίον της.

Τ ο  μεγαλύτερο μέρος του εμπειρικού υλικού του Aulecta
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αντλήθηκε από το W ildcat Skills Training Centre, έναν οργα

νισμό ο οποίος δημιουργήθηκε με τον ευαγή σκοπό να απο- 

καταστήσει τα επιβεβαιωμένα μέλη της τάξης των παριών. 

Ποιος είχε τα προσόντα για την εισαγωγή του σε αυτό το κέ

ντρο; Τέσσερα ισότιμα κριτήρια πρόσφ εραντο δικαίωμα 

της κατάρτισης σε αυτό. Ο  υποψήφιος θα έπρεπε να είναι 

πρόσφατα καταδικασμένος σε φυλάκιση ή πρώην εξαρτη

μένος χρήστης ναρκωτικών ουσιών που υφίσταται θερα

πεία, γυναίκα δικαιούχος προνοιακών παροχών και χωρίς 

παιδιά μικρότερα από 6 ετών, ή νέος μεταξύ 17 και 20 ετών 

που έχει εγκαταλείψει το σχολείο.Όποιος και αν ήταν αυτός 

που έθεσε τους κανόνες εισόδου, θα έπρεπε να είχε απο

φασίσει εκ των προτέρων ότι αυτοί οι τέσσερις «τύποι», 

τόσο διακριτοί μεταξύ τους σε ένα ανεκπαίδευτο μάτι, υπέ

φεραν από το ίδιο είδος προβλήματος, ή καλύτερα, παρου- 

σίαζαντο ίδιο είδος προβλήματος και έτσι είχαν ανάγκη από 

το ίδιο είδος μεταχείρισης. Ωστόσο, ό,τι ήταν αρχικά από

φαση αυτών που έθεσαν τους κανόνες κατέστη στη συνέχεια 

η πραγματικότητα για τους μαθητές του W ildcat Centre: για 

μεγάλο χρονικό διάστημα τοποθετήθηκαν ο ένας παρέα με 

τον άλλο, υποβλήθηκαν στο ίδιο καθεστώς και καθημερινά 

τους κανοναρχούσαν για την κοινή μοίρα τους. Έτσι, η πα

ρουσία μέσα στο κέντρο παρείχε την απαραίτητη χρονική 

διάρκεια όχι μόνο για να γίνει πραγματικότητα ο κοινωνικός 

ορισμός των εγκλείστων αλλά και για να συμπεριφέρονται κι 

αυτοί σαν να ήταν πραγματικό κάτι τέτοιο. Για μια ακόμα 

φορά η λέξη είχε αποκτήσει σάρκα και οστά.2*

Ο  Auletta προσπαθεί επανειλημμένα να υπενθυμίσει



στους αναγνώστες του ότι η «ιδιότητα του ανήκειν στην 

τάξη των παριών» δεν είναι ζήτημα φτώχειας ή, τουλάχι

στον, δεν μπορεί να ερμηνευτεί μόνο από αυτήν. Επισημαί

νει ότι 25 με 29 εκατομμύρια Αμερικανοί ζουν επίσημα κάτω 

από το όριο της φτώχειας, αλλά μόνο «9 εκατομμύρια εκτι- 

μάται ότι δεν ενσωματώνονται»29 και «λειτουργούν εκτός 

των γενικά αποδεκτών ορίων της κοινωνίας», καθώς απομο

νώνονται «εξαιτίας της “αποκλίνουσας” ή αντικοινωνικής 

συμπεριφοράς τους».30 Η υπόρρητη παραδοχή εδώ είναι 

ότι η εξάλειψη της φτώχειας, εάν μπορούσαμε να συλλά- 

βουμε κάτι τέτοιο, δεν θα έθετε τέλος στο φαινόμενο της 

τάξης των παριών. Εάν κάποιος μπορεί να είναι φτωχός και 

παρ’ όλα αυτό «να λειτουργεί μέσα σε αποδεκτά όρια», 

τότε παράγοντες άλλοι εκτός της φτώχειας θα πρέπει να 

είναι υπεύθυνοι για την κάθοδο προς την τάξη των παριών. 

Οι παράγοντες αυτοί θεωρούνταν ότι είναι ψυχολογικά 

δεινά και δεινά σχετιζόμενα με τη συμπεριφορά, που η συ

χνότητά τους πιθανόν αυξανόταν κάτω από τις συνθήκες 

της φτώχειας, δεν καθοριζόταν ωστόσο από αυτήν.

Σύμφωνα με αυτή την υπόθεση, η κάθοδος προς την 

τάξη των παριών αποτελεί ζήτημα επιλογής — εσκεμμένα ή 

από^ταράλειψη. Παραμένει επιλογή ακόμα κι αν η κάθοδος 

κάποιου προς αυτή την τάξη γίνεται επειδή αυτός απλώς 

αποτυγχάνει ή παραμελεί να πράξει τα δέοντα για να τραβή

ξει τον εαυτό του έξω από τη φτώχεια. Τ ο  να μην πράττεις 

τα δέοντα σε μια χώρα ανθρώπων που διαθέτουν ελευθερία 

επιλογών ερμηνεύεται εύκολα, και χωρίς δεύτερη σκέψη, 

ως διάθεση να διαλέξεις κάτι άλλο — σε αυτή την περίπτω
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ση την «αντικοινωνική συμπεριφορά». Η κάθοδος στην τάξη 

των παριών είναι αποτέλεσμα της άσκησης της ελευθερίας. 

Σ ε μια κοινωνία ελεύθερων καταναλωτών, ο περιορισμός 

της ελευθερίας είναι ανεπίτρεπτος. Ω στόσο, όπως θα έλε

γαν πολλοί, παρόμοια ανεπίτρεπτο είναι να μην περιορίζεις 

την ελευθερία των ανθρώπων που χρησιμοποιούν την ελευ

θερία τους για να περικόψουν την ελευθερία των άλλων με 

το να τους πλευρίζουν, να γίνονται φορτικοί, απειλητικοί, να 

αμαυρώνουν τη διασκέδασή τους, να επιβαρύνουν τις συ

νειδήσεις τους και, γενικά, να καθιστούν απαίσια τη ζωή των 

άλλων ανθρώπων.

Ο  διαχωρισμός του «προβλήματος της τάξης των παριών» 

από το «ζήτημα της φτώχειας» είναι σαν να χτυπάς με ένα 

σμπάρο πολλά τρυγόνια μαζί. Η προφανέστερη συνέπειά του 

είναι —σε μια κοινωνία διάσημη για την αγάπη της για νομικές 

διεργασίες— η άρνηση προς τους ανθρώπους που έχουν κα

θοριστεί ότι ανήκουν σε αυτή την τάξη του δικαιώματος να 

«ζητήσουν αποζημιώσεις» παρουσιάζοντας τους εαυτούς 

τους ως θύματα της κοινωνικής δυσλειτουργίας. Σε οποιοδή- 

ποτε δικαστήριο κι αν φέρουν την υπόθεσή τους, το βάρος 

της απόδειξης πέφτει δίκαια και απόλυτα πάνω στους ώμους 

τους. Τα  μέλη της τάξης των παριών πρέπει να κάνουν το 

πρώτο βήμα και να αποδείξουν την καλή τους θέληση και το 

ότι είναι αποφασισμένοι να είναι καλοί.Ό,τι είναι να γίνει, πρέ

πει να γίνει πρωτίστως από αυτούς (μολονότι δεν υπάρχει, 

φυσικά, έλλειψη επαγγελματιών και αυτοδιορισμένων συμ- 

βούλωνπου τους συστήνουν τι πρέπει να κάνουν επακριβώς). 

Εάν δεν συμ βει τίποτα και το φάντασμα της τάξης των παριών



αρνηθεί να εξαφανιστεί, η εξήγηση είναι απλή· είναι επίσης 

σαφές ποιος φέρει την ευθύνη. Τ ο  μόνο για το οποίο η υπό

λοιπη κοινωνία θα πρέπει να μέμφεται τον εαυτό της είναι η 

ανεπαρκής αποφασιστικότητα της να περιορίσει τις αχρείες 

επιλογές των μελών αυτής της τάξης. Περισσότερη αστυνό

μευση, περισσότερες φυλακές, ακόμα πιο αυστηρές και εκ

φοβιστικές τιμωρίες φαντάζουν τότε ως τα πιο προφανή 

μέσα για να επανορθώσουν το λάθος.

Πιθανόν ακόμα πιο ουσιαστική είναι μία άλλη συνέπεια: 

η ανωμαλία του φαινομένου της τάξης των παριών «ομαλο

ποιεί» το ζήτημα της φτώχειας. Η τάξη των παριών τοποθε

τείται έξω από τα αποδεκτά όρια της κοινωνίας, αλλά, όπως 

θα θυμόμαστε, αυτή η τάξη συνιστά μόνο μέρος των «επί

σημα φτωχών». Λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι η τάξη των 

παριών είναι τόσο μεγάλο και επείγον ζήτημα, η πλειονότη

τα των ανθρώπων που ζουν στη φτώχεια δεν συνιστά ένα με

γάλο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Με 

φόντο το αναλλοίωτο, άσχημο και αποκρουστικό τοπίο της 

τάξης των παριών, οι «απλώς φτωχοί» θεωρούνται οι περι- 

στασιακά ατυχείς αλλά ουσιαστικά αξιοπρεπείς άνθρωποι 

που —αντίθετα από τα μέλη της τάξης των παριών— θα κά

νουν όλες τις ορθές επιλογές και τελικά θα βρουν το δρόμο 

τους για να εισέλθουν και πάλι στα αποδεκτά όρια της κοι

νωνίας. Ακριβώς όπως η κάθοδος προς την τάξη των παριών 

και η παραμονή σε αυτήν αποτελεί ζήτημα επιλογής, έτσι 

και η επαναφορά στην κανονική κατάσταση από αυτήν της 

φτώχειας είναι επίσης ζήτημα επιλογής — αυτήν τη φορά 

της ορθής επιλογής. Η σιωπηρή υπόδειξη, που εκφράζεται
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από την ιδέα ότι η κάθοδος ενός φτωχού στην τάξη των πα

ριών είναι αποτέλεσμα επιλογής, είναι ότι μία άλλη επιλογή 

μπορεί να επιφέρει το αντίθετο αποτέλεσμα και να εξυψώ

σει τους φτωχούς από την κοινωνική τους υποβάθμιση.

Ένας κεντρικός και σε μεγάλο βαθμό αδιαμφισβήτητος 

—εφόσον είναι άγραφος— κανόνας της καταναλωτικής κοι

νωνίας είναι ότι, για να είσαι ελεύθερος να επιλέξεις, πρέπει 

να διαθέτεις τις αντίστοιχες δεξιότητες: τις δεξιότητες και 

την αποφασιστικότητα να χρησιμοποιήσεις την εξουσία της 

επιλογής. Ελευθερία επιλογής δεν σημαίνει ότι όλες οι επι

λογές είναι ορθές — υπάρχουν καλές και κακές, καλύτερες 

και χειρότερες επιλογές. Τ ο  είδος της επιλογής που γίνεται 

είναι ένδειξη δεξιότητας ή απουσίας της. Η τάξη των πα

ριών συνιστά το συγκεντρωτικό αποτέλεσμα των εσφαλμέ

νων ατομικών επιλογών απόδειξη της αδεξιότητας των 

μελών της στις επιλογές.

Στην εργασία του για τις ρίζες της σημερινής φτώχειας’ ·, 

η οποία είχε ευρεία απήχηση, ο Lawrence C . Mead ξεχώρισε 

την αδεξιότητα ως την κύρια αιτία για την επιμονή της φτώ

χειας εν μέσω της αφθονίας και για τη φρικτή αποτυχία όλων 

των αλλεπάλληλων κρατικών πολιτικών που στόχευαν στην 

εξάλειψή της. Είναι απολύτως σαφές ότι οι φτωχοί δεν δια

θέτουν τις αναγκαίες δεξιότητες για να εκτιμήσουν τα πλεο

νεκτήματα της εργασιακής ζωής. Προχωρούν σε λανθασμέ

νες επιλογές, θέτοντας τη «μη εργασία» πάνω από την εργα

σία. Λόγω αυτής της αδεξιότητας, λέει ο Mead, η επίκληση 

της ηθικής της εργασίας συναντά την πλήρη αδιαφορία και 

αποτυγχάνει να επηρεάσει τις επιλογές των φτωχών:



Τ ο  ζήτημα περιστρέφεται γύρω από το ερώτημα κατά 

πόσον οι έχοντες ανάγκη μπορούν να έχουν την ευθύνη 

του εαυτού τους και, πάνω απ’ όλα, κατά πόσο διαθέ

τουν τις δεξιότητες να διευθύνουν τις ζωές τους [...].32 

Ό σα εξωτερικά αίτια κι αν παραθέσουμε, στον πυρήνα 

της μη εργασίας παραμένει ένα μυστήριο — η παθητικό- 
τητα των πολύ φτωχών στο να αδράξουν τις ευκαιρίες 

που προφανώς υπάρχουν γΓ αυτούς. Για να εξηγήσουμε 

τη μη εργασία, δεν νομίζω ότι μπορούμε να αποφύγουμε 

την προσφυγή στην ψυχολογία ή την κουλτούρα. Κατά 

κύριο λόγο, οι πολύ φτωχοί ενήλικες παρουσιάζονται να 

αποφεύγουν την εργασία όχι λόγω της οικονομικής τους 

κατάστασης, αλλά λόγω των πιστεύω τους [...].33 Με την 

απουσία απαγορευτικών εμποδίων στην απασχόληση, 

το ζήτημα της προσωπικότητας του φτωχού αναδύεται 

ως το κλειδί για την κατανόηση και την υπέρβαση της 

φτώχειας. Η ψυχολογία είναι το τελευταίο μέτωπο στην 

έρευνα για τα αίτια των χαμηλής εργασιακής προσπά

θειας [...]. Γιατί οι φτωχοί δεν αδράχνουν [τις ευκαιρίες] 

με την επιμέλεια που η κουλτούρα εικάζει ότι θα έπρεπε 

να δείχνουν; Ποιοι ακριβώς είναι αυτοί,3* Ο  πυρήνας της 

κουλτούρας της φτώχειας φαίνεται ότι είναι η αδυναμία 

να ελέγξει κάποιος τη ζωή του — αυτό που οι ψυχολόγοι 

αποκαλούν αναποτελεσματικότητα.35

Οι ευκαιρίες υπάρχουν. Δεν είμαστε όλοι εμείς η ζωντανή 

απόδειξη γι’ αυτό; Ω στόσο, αυτές πρέπει να αναγνωρι

στούν ως ευκαιρίες, να τις ενστερνιστούμε, και αυτό χρειό-
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ζεται δεξιότητες. Λίγη ευστροφία, λίγη βούληση και κάποια 

προσπάθεια. Οι φτωχοί προφανώς παρουσιάζουν έλλειψη 

και στα τρία. Αυτή η αναπηρία των φτωχών είναι, σε γενικές 

γραμμές, καλά, ανακουφιστικά νέα. Είμαστε υπεύθυνοι για 

να παράσχουμε στους φτωχούς ευκαιρίες. Οι φτωχοί είναι 

ανεύθυνοι και αρνούνται να τις αναλάβουν. Ακριβώς όπως 

οι γιατροί οι οποίοι πετούντην πετσέτα στο κανναβάτσο, 

όταν οι ασθενείς αρνούνται σταθερά να συνεργαστούν για 

την καθορισμένη θεραπεία, όλοι μας, παρομοίως, παρατά

με την προσπάθεια για παροχή εργασιακών ευκαιριών απέ

ναντι στη στενοκέφαλη απροθυμία των φτωχών να εργα

στούν. Υπάρχουν όρια σε αυτό που μπορούμε να κάνουμε. 

Τα  διδάγματα της ηθικής της εργασίας είναι διαθέσιμα σε 

οποιονδήποτε έχει τη θέληση να τα ακούσει, και οι ευκαι

ρίες για εργασία περιμένουν για να τις αρπάξει κάποιος — τα 

υπόλοιπα επαφίονται στους ίδιους τους φτωχούς. Δεν έχουν 

το δικαίωμα να απαιτούν τίποτε άλλο από εμάς.

Εάν η φτώχεια συνεχίζει να διευρύνεται και να αυξάνε

ται εν μέσω του επίσης αυξανόμενου πλούτου, η ηθική της 

εργασίας πρέπει να είναι αναποτελεσματική. Εάν όμως πι

στεύουμε ότι παραμένει αναποτελεσματική μόνο επειδή οι 

εντολές της δεν προσλαμβάνονται με ορθό τρόπο και δεν 

τις υπακούουν, τότε αυτή η αποτυχία να ακούσεις και να 

υπακούσεις μπορεί να ερμηνευτεί μόνο είτε με το ηθικό έλ

λειμμα είτε με εγκληματική πρόθεση εκ μέρους αυτών που 

ξεστρατίζουν.

Ας το επαναλάβω: Στην αρχή, η ηθική της εργασίας ήταν 

ένα ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέσο για να γεμίσουν τα ερ



γοστάσια που ήταν πεινασμένα για περισσότερη εργασία. 

Με την εργασία να μετατρέπεται ταχύτατα σε εμπόδιο για 

την επίτευξη υψηλότερης παραγωγικότητας, η ηθική της 

εργασίας έχει ακόμη κάποιο ρόλο να διαδραματίσει — αλλά 

αυτήν τη φορά ως αποτελεσματικό μέσο για να νίψουν τας 

χείρας τους όλοι όσοι βρίσκονται μέσα στα αποδεκτά όρια 

της κοινωνίας και να καθησυχάσουν τις συνειδήσεις τους 

από την ενοχή της εγκατάλειψης ενός μεγάλου αριθμού συ

νανθρώπων τους σε μόνιμη αχρηστία. Η αγνότητα τωνχει- 

ρών και των συνειδήσεων επιτυγχάνεται μέσω των μέτρων 

της ηθικής καταδίκης των φτωχών και της ηθικής άφεσης 

των υπολοίπων.

Φ τ ω χ ό ς  Σ η μ α ίν ε ι Ε γ κ λ η μ α τ ία ς

Τ ο  φυλλάδιο του Mead εναντίον των φτωχών που «έχουν 

επιλέξει» να μην δουλεύουν για τα προς το ζην τελειώνει με 

μία εμφατική επίκληση: «Η κοινωνική πολιτική πρέπει να 

αντισταθεί στην παθητική φτώχεια με δικαιοσύνη και απο

φασιστικότητα —με τον ίδιο τρόπο που η Δύση περιόρισε 

τον κομουνισμό- έως ότου παρέμβει η σύνεση και το αντί

παλο σύστημα καταρρεύσει υπό το βάρος του».Μ Η μετα

φορά είναι άψογη. Μια από τις σημαντικότερες εξυπηρετή

σεις που προσφέρει η τάξη των παριών στη σημερινή κοινω

νία της αφθονίας είναι η απορρόφηση των φόβων και των 

ανησυχιών που πλέον δεν διοχετεύονται σε κάποιον ισχυρό 

εξωτερικό εχθρό. Η τάξη των παριών είναι ο εχθρός εντός 

των τειχών, που είναι προορισμένος να αντικαταστήσει τον
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εξωτερικό εχθρό σαν ένα φάρμακο κρίσιμο για τη συλλογική 

σύνεση. Μια βαλβίδα ασφαλείας για συλλογικές εντάσεις 

γεννημένες από την ατομική ανασφάλεια.

Η τάξη των παριών είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για να δια

δραματίσει αυτόντο ρόλο. Ο  Mead αναφέρει πολλές φορές 

ότι οι «κανονικοί», αξιοπρεπείς Αμερικανοί εξωθούνται να 

διαμορφώσουν κοινό μέτωπο εναντίον αυτών που απομυ

ζούν τις κοινωνικές παροχές, εναντίον των εγκληματιών και 

των ατόμων που παράτησαν το σχολείο, λόγω όσων θεω

ρούν ολέθρια ασυνέπεια των ατόμων εναντίον των οποίων 

συνασπίζονται: Η τάξη των παριών προσβάλλει όλες τις 

α ξίες που περιβάλλουν με στοργή οι περισσότεροι, ενώ 

αγκιστρώνεται σε αυτές και επιθυμεί τις ίδιες απολαύσεις 

της καταναλωτικής ζωής τις οποίες οι άλλοι άνθρωποι μπο

ρούν να καυχιούνται ότι τις έχουν κερδίσει. Μ ε άλλα λόγια, 

ο λόγος για τον οποίο οι Αμερικανοί αποδοκιμάζουν την 

τάξη των παριών είναι ότι τα όνειρα και το μοντέλο ζωής 

που επιθυμούντο μέλη της είναι τόσο αλλόκοτα παρόμοιο 

με το δικό τους. Ωστόσο, αυτή η ομοιότητα δύσκολα μπο

ρ εί να θεωρηθεί ζήτημα ασυνέπειας. Ό πω ς επισήμανε ο 

PeterTownsend, η λογική της ίδιας της καταναλωτικής κοι

νωνίας είναι αυτή που διαμορφώνει τους φτωχούς της ως 

ανολοκλήρωτους καταναλωτές: «Ο τρόπος ζωής των κατα

ναλωτών γίνεται όλο και περισσότερο δυσπρόσιτος σε 

όσους διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα. Οι τελευταίοι ορί

ζονται ιστορικά με βάση τη σταθερή αγοραστική αξία των 

απαραίτητων για τη βασική διαβίωση ή για την κάλυψη των 

βασικών αναγκών».”  Εντούτοις, ακριβώς το δυσπρόσιτο



του τρόπου ζωής των καταναλωτών είναι αυτό το οποίο η 

καταναλωτική κοινωνία εκπαιδεύει τα μέλη της να βιώνουν 

ως την πιο οδυνηρή αποστέρηση.

Κάθε μορφή κοινωνικής τάξης παράγει κάποιες αναπα

ραστάσεις για τους κινδύνους που απειλούν την ταυτότητά 

της. Αλλά κάθε κοινωνία δημιουργεί αυτές τις αναπαραστά

σεις σύμφωνα με τα μέτρα της — τα μέτρα της κοινωνικής 

τάξης που αγωνίζεται να επιτύχει. Γενικά, αυτές οι αναπα

ραστάσεις τείνουν να είναι πιστά κατοπτρικά είδωλα της 

κοινωνίας η οποία τις παράγει. Από την άλλη, οι εικόνες που 

αντιπροσωπεύουν απειλές τείνουν να είναι αυτοπροσωπο

γραφίες της κοινωνίας με αρνητικές αξίες. Ή , για να το θέ

σουμε με ψυχαναλυτικούς όρους, οι απειλές είναι προβολές 

των εσωτερικών αμφιβολιών της ίδιας της κοινωνίας για 

τους τρόπους και τα μέσα που χρησιμοποιεί, για τον τρόπο 

με τον οποίο βιώνει και διαιωνίζει το βίο της. Μια κοινωνία 

που δεν είναι βέβαιη για την επιβίωσή της και για τον τρόπο 

ύπαρξής της αναπτύσσει τη νοοτροπία του πολιορκημένου 

κάστρου: Οι εχθροί που πολιορκούν τα τείχη της είναι 

δημιουργήματά της, οι δικοί της «εσωτερικοί δαίμονες», οι 

καταπιεσμένοι περιρρέοντες φόβοι οι οποίοι διαποτίζουν 

την καθημερινή της ζωή, την «κανονικότητά» της. Αυτοί, 

ωστόσο, με σκοπό να γίνει η καθημερινή πραγματικότητα 

υποφερτή, θα πρέπει να καταπνιγούν, να κατασταλούν και 

να πεταχτούν έξω από τη βιωμένη καθημερινότητα και να 

διαμορφωθούν σε ένα ξένο σώμα, σε έναν χειροπιαστό 

εχθρό τον οποίο η κοινωνία μπορεί να πολεμήσει ξανά και 

ξανά και να ελπίσει ότι θα τον κατανικήσει.
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Σ ε συμφωνία με αυτό τον καθολικό κανόνα, ο φόβος 

που στοίχειωνε το κλασικό νεωτερικό κράτος, απασχολημέ

νο με την οικοδόμηση της τάξης και κατεχόμενο από την έμ

μονη ιδέα της, ήταναυτόςτης επανάστασης. Οι εχθροί ήταν 

οι επαναστάτες ή, καλύτερα, οι θερμοκέφαλοι, ελαφρό

μυαλοι, υπερβολικά εξτρεμιστές μεταρρυθμιστές, οι ανα

τρεπτικές δυνάμεις που προσπαθούσαν να αντικαταστή

σουν την υφιστάμενη και κρατικά διευθυνόμενη τάξη με μια 

άλλη κρατικά διευθυνόμενη τάξη, με μια εναλλακτική τάξη 

που αντιστρέφει όλες τις αρχές με τις οποίες βιώνεται, ή 

σκοπεύει να βιωθεί, η παρούσα τάξη.

Σήμερα, η αυτοεικόνα της κοινωνικής τάξης έχει αλλάξει 

και έτσι η αναπαράσταση της απειλής —η εικόνα της τάξης 

με ένα αρνητικό πρόσημο— έχει αποκτήσει καινούργια μορ

φή. Ό λα όσα έχουν καταγραφει τα τελευταία χρόνια ως αυ- 

ξάνουσα εγκληματικότητα (πρέπει να παρατηρήσουμε ότι 

πρόκειται για μια διαδικασία η οποία έτυχε να εξελίσσεται 

παράλληλα με τη μείωση του αριθμού των μελών των κομου

νιστικών ή των άλλων ριζοσπαστικών κομμάτων της «εναλλα

κτικής τάξης») δεν είναι αποτέλεσμα δυσλειτουργίας ή αμέ

λειας, αλλά ένα λογικά (για να μην πούμε νομικά) θεμιτό 

προϊόν της ίδιας της καταναλωτικής κοινωνίας. Επιπλέον, 

είναι και το αναπόφευκτο προϊόν της. Ό σ ο υψηλότερη είναι 

η καταναλωτική ζήτηση (δηλαδή, όσο πιο αποτελεσματική 

είναι η σαγήνη της αγοράς) τόσο περισσότερο ασφαλής και 

ευημερούσα είναι η καταναλωτική κοινωνία. Ακόμα, τόσο 

περισσότερο διευρύνεται το χάσμα μεταξύ αυτών που επι

θυμούν και μπορούν να ικανοποιήσουν τις επιθυμίες τους



(αυτοί που έχουν σαγηνευτεί και αποφασίζουν να δράσουν 

με τον τρόπο που η κατάσταση της σαγήνης τούς ωθεί να 

δράσουν) και αυτών που έχουν σαγηνευτεί αλλά δεν έχουν τη 

δυνατότητα να δράσουν με τον τρόπο που αναμένεται από 

τους σαγηνεμένους να δράσουν. Η σαγήνη της αγοράς είναι 

ο κρίσιμος παράγοντας που ταυτόχρονα εξισώνει και διαχω

ρίζει. Για να είναι αποτελεσματική, η υποκίνηση για κατανά

λωση, και για ακόμα περισσότερη κατανάλωση, θα πρέπει να 

μεταδοθεί προς όλες τις κατευθύνσεις και να απευθυνθεί 

αδιακρίτως σε οποιονδήποτε μπορεί να ακούσει. Ωστόσο, 

οι άνθρωποι που ακούν είναι περισσότεροι από αυτούς που 

έχουν τη δυνατότητα να ανταποκριθούν με τον τρόπο που 

επιδίωκε το σαγηνευτικό μήνυμα. Αυτοί που αδυνατούν να 

αντιδράσουνστις επιθυμίες που γεννιούνται έχουν να αντιμε

τωπίσουν καθημερινά το εκθαμβωτικό θέαμα όσων μπο

ρούν.'Εχει ειπωθεί σε αυτούς ότι η ανεξέλεγκτη κατανάλωση 

είναι σημάδι επιτυχίας, η λεωφόρος που οδηγεί κατευθείαν 

στον δημόσιο έπαινο και τη φήμη. Μαθαίνουν επίσης ότι η 

κατανάλωση και η κατοχή συγκεκριμένων αντικειμένων, καθώς 

και το να ακολουθούν έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής, είναι 

η απαραίτητη συνθήκη ευτυχίας· ίσως ακόμα και της ανθρώ

πινης αξιοπρέπειας.

Εάν η κατανάλωση είναι το μέτρο της επιτυχημένης ζωής, 

της ευτυχίας, ακόμα και της ανθρώπινης εντιμότητας, τότε 

έχει ανοιχτεί το κουτί της Πανδώρας που λέγεται ανθρώπι

νες επιθυμίες. Κανένας αριθμός αποκτημένων αντικειμένων 

και καμία ποσότητα συναρπαστικών αισθήσεων δεν πρόκει

ται ποτέ να φέρει την ικανοποίηση, όπως υποσχόταν κόπο-
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χε όχι θα έκανε η προσπάθεια «διαχήρησης χων κανόνων». 

Δεν υπάρχουν πλέον κανόνες για να διαχηρηθούν. Η γραμμή 

χερμαχισμού κινείται προς χα εμπρός μαζί μεχο δρομέα, οι 

σχόχοι διατηρούνται αέναα ένα ή δύο βήματα πιο μπροστά 

καθώς προσπαθούμε να τους επιτύχουμε. Οι ανώτατες επι

δόσεις ξεπερνιούνται συνέχεια και δεν φαίνεται να υπάρχει 

τέλος στο τι μπορεί να επιθυμεί ένα ανθρώπινο ον. Ζαλισμέ

νοι και μπερδεμένοι, οι άνθρωποι μαθαίνουν ότι στις πρό

σφατα ιδιωτικοποιημένες εταιρείες, δηλαδή στις «απελευ

θερωμένες» εταιρείες —τις οποίες θυμούνται ως λιτούς δη

μόσιους θεσμούς που πάντα λιμοκτονούσαν και ζητούσαν 

ρευστό— οι σημερινοί διευθυντές αποσπούν μισθούς εκα

τομμυρίων, ενώ αυτοί που εκδιώχθηκαν από τις διευθυντι

κές τους θέσεις έχουν αποζημιωθεί, κι αυτοί με εκατομμύ

ρια λίρες, για την καταστροφική και σκιτζίδικη εργασία 

τους. Από παντού, μέσα από κάθε κανάλι επικοινωνίας, το 

μήνυμα μεταδίδεται δυνατά και καθαρά: Δεν υπάρχουν κα

νόνες εκτός από αυτόν του να αρπάζεις περισσότερα, και 

δεν υπάρχουν όροι στο παιχνίδι εκτός από την επιταγή: «Να 

παίζεις τα χαρτιά σου σωστά».

Εντούτοις, στην τράπουλα δεν τραβάς τα ίδια χαρτιά. 

Εάν ο μοναδικός στόχος του παιχνιδιού είναι να κερδίσεις, 

αυτοί που έχουν κακό χαρτί μπαίνουν στον πειρασμό να επι

στρατεύσουν οποιοδήποτε άλλο μέσο για να κερδίσουν. Από 

τη σκοπιά των ιδιοκτητών των καζίνων, κάποια μέσα —αυτά 

που οι ίδιοι κατανέμουν ή διακινούν— είναι νομίμως αναγνω

ρισμένα. Ω στόσο, όλα τα άλλα μέσα, αυτά που δεν υπόκει- 

νται στον έλεγχό τους, είναι απαγορευμένα. Εντούτοις, από
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τη μεριά των μελλοντικών επίδοξων παικτών η γραμμή που 

διαχωρίζει το θεμιτό από το αθέμιτο δεν φαίνεται η ίδια. 

Ακόμα περισσότερο, δεν φαίνεται ίδια από την πλευρά των 

επίδοξων παικτών που έχουν καταστεί ανήμποροι και οι 

οποίοι δεν έχουν πρόσβαση στα νομίμως αναγνωρισμένα 

μέσα. Τ ο  πιθανότερο είναι να καταφύγουν στα μέσα που 

πράγματι κατέχουν, είτε αυτά αναγνωρίζονται ως νόμιμα 

είτε έχουν κηρυχτεί παράνομα, ή να αποφασίσουν να βγουν 

έξω από το παιχνίδι τελείως. Ωστόσο, αυτή την τελευταία 

κίνηση, λόγω της σαγηνευτικής δύναμης της αγοράς, είναι 

αδύνατο ακόμα και να τη σκεφτεί κανείς.

Συνεπώς, σε μια καταναλωτική κοινωνία που καθοδηγεί

ται από την αγορά, ο αφοπλισμός, η αποδυνάμωση και η κα- 

τάπνιξη των ανολοκλήρωτων παικτών είναι απαραίτητο συ

μπλήρωμα στην προσπάθεια ενσωμάτωσης μέσω της σαγή

νης. Οι ανίκανοι και ράθυμοι παίκτες πρέπει να παραμείνουν 

έξω από το παιχνίδι. Είναι τα απόβλητα του παιχνιδιού, από

βλητα που το παιχνίδι ξερνάει ασταμάτητα χωρίς να μπλο- 

κάρει. Γι’ αυτό προστρέχει σε όσους βρίσκονται απέξω, για 

να βρει την πρώτη ύλη για τα απόβλητό του. Τ ο  παιχνίδι 

ωφελείται από την ασταμάτητη παραγωγή αποβλήτων και 

για έναν άλλο λόγο: σε αυτούς που παραμένουν στο παιχνί

δι πρέπει να φανερώνεται η τρομακτική όψη της (μοναδι

κής, όπως τους λένε εμφατικό) εναλλακτικής λύσης, με 

σκοπό να τους καταστήσει ικανούς και πρόθυμους να υπο

μένουν τις κακουχίες και τις εντάσεις που εγκυμονούνται για 

τη ζωή τους κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Ω ς  συνέπεια της ίδιας της φύσης του παιχνιδιού, η μιζέ-
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ρια αυτών που μένουν απέξω —που κάποτε αντιμετωπίζονταν 

σαν μια συμφορά που τα αίτια της ήταν συλλογικά και ήταν 

αναγκαίο λοιπόν να αντιμετωπιστεί με συλλογικά μέσα— μπο

ρεί να υφίσταται μόνο επαναπροσδιορισμένη ως ατομικό 

έγκλημα. «Οι επικίνδυνες τάξεις» επανακαθορίζονται έτσι 

ως εγκληματικές τάξεις. Για το λόγο αυτό, οι φυλακές σήμε

ρα υποκαθιστούν τους φθίνοντες θεσμούς της κοινωνικής 

πρόνοιας· και το πιθανότερο είναι ότι θα συνεχίσουν να το 

κάνουν σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό, καθώς οι κοινωνικές 

παροχές συνεχίζουν να περιορίζονται.

Η αύξηση των συμβάντων συμπεριφοράς που κατηγο

ριοποιείται ως εγκληματική δεν συνιστά εμπόδιο στην πο

ρεία προς την ώριμη και ολοκληρωμένη καταναλωτική κοι

νωνία. Αντιθέτως, είναι προαπαιτούμενο αλλά και συνοδευ

τικό στοιχείο της. Κατά κοινή ομολογία, αυτό ισχύει για μια 

σειρά από λόγους. Ό μω ς, ο κύριος λόγος είναι μάλλον το γε

γονός ότι αυτοί που παραμένουν έξω από το παιχνίδι —οι 

ατελείς καταναλωτές, που οι πόροι τους δεν επαρκούν για 

να ανταποκριθούν στις επιθυμίες τους και έχουν έτσι ελάχι

στες έως μηδαμινές πιθανότητες να κερδίσουν ενώ παίζουν 

το παιχνίδι σύμφωνα με τους επίσημους κανόνες— είναι οι 

ζωντανές ενσαρκώσεις των «εσωτερικών δαιμόνων» που 

προσιδιάζουν στη ζωή του καταναλωτή. Η γκετοποίηση των 

ατελών καταναλωτών και η προσπάθεια μετατροπής τους 

σε εγκληματίες, η σφοδρότητα των δεινών που ενσκήπτουν 

πάνω τους, η ωμότητα της τιμωρού μοίρας τους είναι —μι

λώντας μεταφορικά—τρόποι εξορκισμού και καύσης ομοιω

μάτων αυτών των εσώτερων δαιμόνων. Τ ο  ποινικοποιημένο



περιθώριο χρησιμεύει ως ένα, κατά κάποιον τρόπο, εργα

λείο υγιεινής: οι υπόνομοι μέσα στους οποίους ξεφορτωνό

μαστε την αναπόφευκτη αλλά δηλητηριώδη κακοσμία της 

καταναλωτικής σαγήνης, έτσι ώστε όσοι κατορθώνουν να 

παραμείνουν στο παιχνίδι του καταναλωτισμού να μην χρειά

ζεται να ανησυχούν για την κατάσταση της υγείας τους. 

Ω στόσο, εάν αυτό είναι το πρωτεύον κίνητρο για τη σημερι

νή διόγκωση της «βιομηχανίας των φυλακών», όπως την 

αποκάλεσε ο μεγάλος νορβηγός εγκληματολόγος N ils 

Christie,“  τότε υπάρχουν ελάχιστες ελπίδες να μπορέσει να 

επιβραδυνθεί αυτή η διαδικασία, πόσο μάλλον να σταματή

σει ή να αναστραφεί, σε μια πλήρως απορρυθμισμένη και 

ιδιωτικοποιημένη κοινωνία εμψυχωμένη αλλά και διοικού- 

μενη από την αγορά καταναλωτικών αγαθών.

Πουθενά δεν είναι αυτή η διασύνδεση πιο προφανής 

όσο στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου στα χρόνια του Ρέιγκαν 

και του Μπους η ανεξέλεγκτη κυριαρχία της καταναλωτικής 

κοινωνίας έφτασε πολύ πιο μακριά από κάθε άλλη χώρα. Τα 

χρόνια της απορρύθμισης και της αποδιάρθρωσης των κοι

νωνικών παροχών ήταν επίσης τα χρόνια της αύξησης της 

εγκληματικότητας, της αύξησης της αστυνομικής δύναμης 

και του πληθυσμού των φυλακών. Επιπλέον, ήταν τα χρόνια 

τα οποία διαφύλασσαν ένα όλο και πιο τρομακτικό και θεα

ματικά απάνθρωπο πεπρωμένο για αυτούς που κηρύσσο

νταν εγκληματίες, με σκοπό να αντιπαραβληθούν με τους 

ταχέως αυξανόμενους φόβους και το άγχος, τη νευρικότητα 

και την αβεβαιότητα, το θυμό και την οργή της σιωπηλής, ή 

όχι και τόσο σιωπηλής, πλειονότητας των κατ’ επίφαση επι
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τυχημένων καταναλωτών.Όσο πιο ισχυροί γίνονται οι εσωτε

ρικοί δαίμονες τόσο πιο ακόρεστη έγινε η επιθυμία των πολ

λών να δουν το έγκλημα να τιμωρείται και να αποκαθίσταται 

η δικαιοσύνη. Ο  φιλελεύθερος Μπιλ Κλίντον κέρδισε τις 

εκλογές για την προεδρία υποσχόμενος να πολλαπλασιάσει 

τους αστυνομικούς και να οικοδομήσει καινούργιες και πιο 

ασφαλείς φυλακές. Κάποιοι αναλυτές —και μεταξύ τους ο 

Peter Linebaugh του Πανεπιστημίου του Τολίντο στο 0 - 

χόιο, συγγραφέας του βιβλίου The London Hanged— πι

στεύουν ότι ο Κλίντον χρωστάει την εκλογή του στην ευρέως 

δημοσιοποιημένη εκτέλεση ενός διανοητικά καθυστερημέ

νου ανθρώπου, του Ricky Ray Rector, για τον οποίο έδωσε 

την άδεια να πάει στην ηλεκτρική καρέκλα όταν ήταν κυβερ

νήτης στο Αρκάνσας. Δ ύο χρόνια αργότερα, οι αντίπαλοι 

του Κλίντον στις μερίδες της ριζοσπαστικής δεξιάς του Ρε- 

πουμπλικανικού Κόμματος θριάμβευσαν στις εκλογές για το 

Κογκρέσο έχοντας πείσει το εκλογικό σώμα ότι ο Κλίντον 

δεν είχε κάνει αρκετά πράγματα για να καταπολεμήσει την 

εγκληματικότητα και ότι αυτοί θα έκαναν περισσότερα. Η 

δεύτερη εκλογή του Κλίντον κερδήθηκε σε μία εκστρατεία 

στην οποία και οι δύο υποψήφιοι προσπάθησαν να υπερκε

ράσουν ο ένας τον άλλο στις υποσχέσεις για ισχυρή αστυνο

μική δύναμη και για την ανηλεή καταδίωξη όλων εκείνων 

που «προσβάλλουν τις αξίες της κοινωνίας ενώ είναι προ- 

σκολλημένοι σε αυτές» — αυτοί που προσπαθούν να ζήσουν 

ως καταναλωτές χωρίς να κατέχουντα κατάλληλα πιστοποιη

τικά και χωρίς να συνεισφέρουν στη διαιώνιση της κατανα

λωτικής κοινωνίας.



T o  1972, μόλις η εποχή του κράτους πρόνοιας έφτανε στο 

απόγειό της και λίγο πριν αρχίσει η κάθοδός του, το Ανώτα

το Δικαστήριο των ΗΠΑ, αντικατοπτρίζοντας το δημόσιο αί

σθημα της εποχής, αποφάνθηκε ότι η θανατική ποινή ήταν 

αυθαίρετη και απρόβλεπτη και ως τέτοια ήταν ακατάλληλη 

για να υπηρετήσει το στόχο της δικαιοσύνης. Λίγα χρόνια και 

αρκετές αποφάσεις αργότερα, το 1988, το Δικαστήριο επέ

τρεψε την εκτέλεση δεκαεξάχρονων, το 1989 την εκτέλεση 

ενός διανοητικά καθυστερημένου και, τέλος, το 1992, στη 

διαβόητη περίπτωση Herrera εναντίον Co llins, αποφάσισε 

ότι ο κατηγορούμενος μπορεί να είναι αθώος, αλλά μπορού

σε να εκτελεστεί εάν η δίκη είχε διενεργηθεί ορθά και σύμ

φωνα με το Σύνταγμα. Ο  πρόσφατος νόμος περί εγκλήματος 

που πέρασε από τη Γερουσία και από τη Βουλή των Αντι

προσώπων διευρύνει τον αριθμό των αδικημάτων που τιμω

ρούνται με θάνατο σε 57» ή ακόμα, σύμφωνα με μια ορισμέ

νη ερμηνεία, σε γο. Με τη συνοδεία ευρείας δημοσιότητας 

και με αρκετές φανφάρες, χτίστηκε στο αναμορφωτήριο των 

ΗΠΑ στην Terre Haute, στην Ιντιάνα, ένας ομοσπονδιακός 

θάλαμος εκτελέσεωντελευταίας τεχνολογίας, σχεδιασμένος 

έτσι ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει 120 θανατοποινίτες. Στις 

αρχές του Ι994> συνολικά 2.802 άνθρωποι ανέμεναν την εκτέ

λεσή τους στις αμερικανικές φυλακές. Από αυτούς οι ι.ΐ02 

ήτανΑφροαμερικανοί, ενώ 33 καταδικάστηκαν σε θάνατο αν 

και ήταν έφηβοι. Η συντριπτική πλειονότητα των θανατοποι

νιτών προέρχεται, όπως ήταν αναμενόμενο, από αυτή την τε

ράστια και επεκτεινόμενη αποθήκη στην οποία μαζεύουν και 

αποθηκεύουν όλους τους αποτυχημένους και τους απόβλη
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τους της καταναλωτικής κοινωνίας. Όπως υποστηρίζει ο U- 

nebaugh, το θέαμα της εκτέλεσης «χρησιμοποιείται κυνικά 

από τους πολιτικούς για να τρομοκρατήσουν μια αυξανόμενη 

τάξη παριών». Απαιτώντας την τρομοκράτηση της τάξης των 

παριών, η σιωπηλή αμερικανική πλειοψηφία επιχειρεί να τρο

μοκρατήσει και να αποδιώξει τους εσωτερικούς της τρόμους.

Σύμφωνα με τον Herbert Gans, «τα αισθήματα που τρέ

φουν οι πιο τυχερές τάξεις για τους φτωχούς [είναι ένα] 

μείγμα φόβου, θυμού και αποδοκιμασίας, αλλά ο φόβος 

είναι μάλλον το πιο σημαντικό στοιχείο σε αυτό το μείγ

μα».”  Πράγματι, το συναισθηματικά φορτισμένο μείγμα αι

σθημάτων μπορεί να είναι αποτελεσματικό πολιτικά, αλλά 

και ως κίνητρο, μόνο στο βαθμό που ο φόβος είναι έντονος 

και εμπνέει πραγματικό τρόμο. Η ευρύτατα διαφημιζόμενη 

περιφρόνηση της ηθικής της εργασίας από τους φτωχούς 

και η απροθυμία τους να συμμεριστούν τη σκληρή εργασία 

της αξιοπρεπούς πλειονότητας είναι αρκετά για να προκα- 

λέσουντον γενικό θυμό και την αποδοκιμασία.Όταν, εντού

τοις, η εικόνα των οκνηρών φτωχών επικαλύπτεται από τα 

ανησυχητικά νέα για την αυξανόμενη εγκληματικότητα και 

τη βία εναντίον της ζωής και της περιουσίας της έντιμης 

πλειονότητας, η αποδοκιμασία συνοδεύεται από το φόβο: 

η μη υποταγή στην ηθική της εργασίας, πέραν του ότι είναι 

μια ηθικά απεχθής και αποκρουστική πράξη, γίνεται επίσης 

μια τρομακτική πράξη.

Η φτώχεια μετατρέπεται τότε από ζήτημα της κοινωνι

κής πολιτικής σε ένα πρόβλημα της ποινικολογίας και του 

ποινικού κώδικα. Οι φτωχοί δεν είναι πλέον οι απορριφθέ-



ντες της καταναλωτικής κοινωνίας, οι νικημένοι σε έναν ολο

κληρωτικό και ανταγωνιστικό πόλεμο. Είναι οι αδιαμφισβή

τητοι εχθροί της κοινωνίας. Δ εν υπάρχει παρά μια λεπτή 

γραμμή που εύκολα μπορεί να την περάσει κανείς, που δια

χωρίζει τους δικαιούχους της πρόνοιας από τους πωλητές 

ναρκωτικών, τους κλέφτες και τους δολοφόνους. Οι άνθρω

ποι που ζουν από την πρόνοια είναι η φυσική δεξαμενή απ’ 

όπου αντλούντο μέλη τους οι εγκληματικές συμμορίες, και 

το να διατηρείς τους ανθρώπους στην πρόνοια σημαίνει ότι 

επεκτείνεις τη δεξαμενή απ’ όπου επιστρατεύονται οι 

εγκληματίες.

Η Α πο π ο μ π ή  α π ο  τ ο  Σ υ μ πα ν  τ ω ν  Η θ ικ ώ ν  Υ π ο χ ρ ε ω ς ε ω ν

Η διασύνδεση της φτώχειας με την ποινικοποίηση έχει μία 

ακόμα συνέπεια: βοηθά να εκδιωχθούν οι φτωχοί από το 

σύμπαντων ηθικών υποχρεώσεων.

Η ουσία της ηθικής είναι η παρόρμηση να αισθάνεσαι 

υπεύθυνος για την ακεραιότητα και το ευ ζην των άλλων αν

θρώπων που είναι αδύναμοι, ατυχείς ή υποφέρουν. Η ποι- 

νικοποίηση της φτώχειας τείνει να εξαλείψει και να κατα- 

στείλει με επιχειρήματα αυτή την παρόρμηση. Ω ς  πραγμα

τικοί ή πιθανοί εγκληματίες, οι φτωχοί παύουν να είναι ηθικό 

πρόβλημα — εξαιρούνται από τις ηθικές ευθύνες μας. Δεν 

τίθεται πλέον το ηθικό ερώτημα της υπεράσπισης των φτω

χών απέναντι στην ασπλαχνία της μοίρας τους. Αντιθέτως, 

τίθεται το ηθικό ερώτημα της υπεράσπισης του δικαιώμα

τος και της ορθής ζωής των έντιμων ανθρώπων απέναντι

I Η ΗΘΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙ ΑΣ ΚΑΙ  ΟΙ ΝΕΟΠΤΩΧΟΙ
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στις επιθέσεις που σχεδιάζονται συνωμοτικά σε μικρούς 

δρόμους, γκέτο και απρόσιτες περιοχές λόγω της βίας.

Ό πως ήδη έχουμε επισημάνει, εφόσον στην υφιστάμε

νη κοινωνία οι μη εργαζόμενοι φτωχοί δεν αποτελούν πλέον 

τον εφεδρικό στρατό εργασίας, δεν υπάρχει κάποια οικο
νομική λογική για τη διατήρησή τους σε καλή κατάσταση, 

για την περίπτωση που θα τους ανακαλέσουν στην ενεργό 

υπηρεσία ως παραγωγούς. Αυτό δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι 

δεν υπάρχει ηθική λογική στη διασφάλιση των απαραίτητων 

συνθηκών για αυτούς μιας αξιοπρεπούς και ανθρώπινης 

ύπαρξης. Τ ο  ευ ζην τους μπορεί να μην σχετίζεται με τους 

αγώνες για παραγωγικότητα και κερδοφορία, αλλά σχετίζε

ται σε ύψιστο βαθμό με τα ηθικά αισθήματα και τις ανησυ

χίες που οφείλουν να έχουν τα ανθρώπινα όντα καθώς και 

με το αίσθημα αυτοεκτίμησης της ανθρώπινης κοινότητας. 

Ο  G a n s ξεκινά το βιβλίο του με μια παράθεση από τον 

T hom as Paine:

Ό ταν σε κάθε χώρα του κόσμου ειπωθεί ότι οι φτωχοί 

μου είναι ευτυχισμένοι· ούτε η άγνοια ούτε η ένδεια 

ανευρίσκονται ανάμεσά τους· οι φυλακές είναι άδειες 

από φυλακισμένους, οι δρόμοι μου από επαίτες· οι ηλι

κιωμένοι δεν βρίσκονται σε ανάγκη, οι φόροι δεν είναι 

καταπιεστικοί [...]. Ό ταν αυτά τα πράγματα μπορούν να 

ειπωθούν, τότε αυτή η χώρα μπορεί να καυχιέται για το 

σύνταγμα και την κυβέρνησή της.

Στα πρώιμα στάδια της σύγχρονης ιστορίας, η ηθική της ερ

γασίας είχε το χαρακτηριστικό πλεονέκτημα να συνδέει τα



οικονομικά συμφέροντα με ηθικές ανησυχίες όπως αυτές 

που εκφράζονται από τον T h om as Paine. Τ ο  να φέρνεις 

τους φτωχούς στο εργοστάσιο για εργασία μπορεί να εξυ

πηρετούσε τα συμφέροντα των παραγωγών και των εμπό

ρων των αγαθών (και αυτά τα συμφέροντα πιθανόν να πρό- 

σφεραν περισσότερη ζωντάνια στην προπαγάνδα της ηθι

κής της εργασίας), αλλά επίσης απηύθυνε έκκληση στην 

ηθική ευαισθησία του κοινού, που ανησυχούσε, ταρασσό

ταν και αισθανόταν ντροπή από την εικόνα της ανθρώπινης 

μιζέριας όσων ήταν άνεργοι.Έχοντας ως δεδομένο την προ

φανώς ακόρεστη δίψα της αναδυόμενης μαζικής βιομηχα

νίας για μια συνεχώς διευρυνόμενη προσφορά εργασίας, οι 

ηθικές ανησυχίες μπορούσαν να αναζητούν νόμιμη και ρεα

λιστική διέξοδο στη διάδοση του κηρύγματος της ηθικής 

της εργασίας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπήρχε μια σύ

μπτωση, που οφειλόταν σε ιστορικούς λόγους, μεταξύ των 

συμφερόντων του κεφαλαίου και των ηθικών συναισθημά

των της κοινωνίας εν γένει.

Αυτό ωστόσο δεν ισχύει πλέον, καθώς το φαινομενικά 

αναλλοίωτο μήνυμα της ηθικής της εργασίας έχει εισέλθει 

σε νέου είδους σχέση με τη δημόσια ηθική. Δεν αποτελεί 

πλέον διέξοδο για ηθικά συναισθήματα. Αντιθέτως, έχει κα

ταστεί ισχυρότατο εργαλείο της εκδοχής της «αδιαφορίας» 

του τέλους του εικοστού αιώνα. (Η αδιαφορία είναι η δια

δικασία μέσω της οποίας αφαιρείται η ηθική δημόσια κα

ταισχύνη από ηθικά απεχθείς πράξεις.)

«Αδιαφοροποίηση» σημαίνει μετατροπή μιας πράξης σε 

ηθικά ουδέτερη, ή μάλλον η υποβολή της σε αξιολόγηση
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από κριτήρια που δεν είναι ηθικά. Τ ο  κάλεσμα για συμμόρφω

ση με τις εντολές της ηθικής της εργασίας χρησιμεύει σήμερα 

ως μια εξέταση για να παρασχεθείτο δικαίωμα στην ηθική συ

μπάθεια. Οι περισσότεροι από αυτούς στους οποίους απευ

θύνεται η έκκληση αναμένεται (είναι δεδομένο) ότι θα απο- 

τύχουν στις εξετάσεις. Από τη στιγμή που θα αποτύχουν, 

θεωρείται ότι έχουν τεθεί μόνοι τους, από δική τους επιλο

γή, έξω από την επικράτεια των ηθικών υποχρεώσεων. Η 

κοινωνία μπορεί πλέον να αποποιηθεί κάθε περαιτέρω ευ

θύνη για τη δυσάρεστη κατάστασή τους, χωρίς να αισθάνε

ται ενοχές για την εγκατάλειψη του ηθικού της καθήκοντος. 

Ένα σημαντικότατο επίτευγμα, εάν λάβουμε υπόψη πόσο 

διαδεδόμένες είναι η ηθική παρόρμηση και η αυθόρμητη, 

κοινή ευαισθησία στην ανθρώπινη μιζέρια, τον πόνο, τα βά

σανα και την ταπείνωση.

Η κατάπνιξη της ηθικής παρόρμησης δεν μπορεί ποτέ να 

είναι ολοκληρωτική, και έτσι η εξορία από το σύμπαν των 

ηθικών υποχρεώσεων δεν μπορεί να είναι απόλυτη.Όσο επι

τυχής και εάν είναι η φίμωση των συνειδήσεων από τον συ

νεχή βομβαρδισμό με νέα για την ηθική εξαχρείωση και τις 

εγκληματικές τάσεις των μη εργαζόμενων φτωχών, πρέπει 

συνεχώς να προσφέρεται διέξοδος στα δυσκολοδιάλυτα 

κατάλοιπα της ηθικής παρόρμησης. Μια τέτοια διέξοδος 

προσφέρεται από τις περιοδικές «πανηγύρεις φιλευσπλα

χνίας» — μαζικές αλλά κανονικά βραχύβιες εκρήξεις αναζη- 

τούντων διέξοδο ηθικών αισθημάτων, που πυροδοτούνται 

από τις φρικιαστικές εικόνες ιδιαίτερα ειδεχθών δεινών και 

ιδιαίτερα επώδυνης μιζέριας. Ό μως, όπως όλα τα πανηγύ
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ρια, προορίζονται να ενισχύσουν πλαγίως, και όχι να υπονο

μεύσουν, τους κανόνες της καθημερινότητας. Τ ο  θέαμα της 

μαζικής φιλευσπλαχνίας καθιστά την καθημερινή αταραξία 

και την καθημερινή ηθική αδιαφορία πιο αποδεκτές. Τελικά, 

ενισχύονται τα πιστεύω τα οποία δικαιολογούν την ηθική 

εξορία των φτωχών.

Όπως έχει εξηγήσει πρόσφατα ο Ryszard Kapuscinski, 

ένας από πιο εξαίσιους χρονογράφους του σύγχρονου βίου, 

αυτό το αποτέλεσμα επιτυγχάνεται μέσω τριών αλληλοδια- 

συνδεόμενων μεθόδων που χρησιμοποιούνται σταθερά από 

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία προεδρεύουν κατά 

τη διάρκεια αυτών των «πανηγυριών φιλευσπλαχνίας».40

Πρώτον, τα νέα για διαδοχικούς λιμούς ή για ακόμα ένα 

κύμα αστέγων που εξαναγκάζονται να απομακρυνθούν 

από τα σπίτια τους ανακοινώνονται και κανονικά συμπλη

ρώνονται με την υπενθύμιση ότι οι ίδιοι μακρινοί τόποι, 

όπου οι άνθρωποι «όπως μας παρουσιάζονται στηντηλεό- 

ραση» πεθαίνουν από την πείνα και την αρρώστια, είναι το 

λίκνο των «ασιατικών τίγρεων». Δεν έχει σημασία το γεγο

νός ότι όλες οι «τίγρεις» μαζί απαρτίζουν λιγότερο από το 

ένα τοις εκατό του πληθυσμού της Ασίας. Τα  νέα υποτίθε

ται ότι καταδεικνύουν αυτό που είναι αναγκαίο να αποδει

χτεί: ότι η λυπηρή κατάσταση των πεινασμένων και των 

αστέγων είναι κατεξοχήν δική τους επιλογή. Εναλλακτικές 

λύσεις είναι διαθέσιμες, αλλά δεν υιοθετούνται ως αποτέ

λεσμα της έλλειψης εργατικότητας ή αποφασιστικότητας. 

Τ ο  υπόρρητο μήνυμα είναι ότι οι ίδιοι οι φτωχοί φέρουν 

την ευθύνη για τη μοίρα τους. Μπορούν, αντ’ αυτού, να
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επιλέξουν μια ζωή εργασίας και εξοικονόμησης, όπως έκα

ναν και οι «τίγρεις».

Δεύτερον, τέτοια νέα είναι έτσι γραμμένα και επιμελη

μένα, ώστε να περιορίσουν το πρόβλημα της φτώχειας και 

της στέρησης μόνο στο ζήτημα της πείνας. Αυτό το στρα

τήγημα έχει δύο συνέπειες: Η πραγματική έκταση της φτώ

χειας υποβαθμίζεται (8οο εκατομμύρια άνθρωποι είναι μό

νιμα υποσιτιζόμενοι, αλλά περίπου 4 δισεκατομμύρια, τα 

2/3 του παγκόσμιου πληθυσμού, ζουν στη φτώχεια) και το 

καθήκον που αντιμετωπίζουμε περιορίζεται στην εύρεση 

τροφίμων για τους πεινασμένους. Όπως όμως επισημαίνει ο 

Kapuscinski, μια τέτοια παρουσίαση του προβλήματος της 

φτώχειας (όπως για παράδειγμα στο πρόσφατο τεύχος του 

περιοδικού The Economise, όπου αναλύεται η παγκόσμια 

φτώχεια υπό τον τίτλο «Π ώ ς να θρέψουμε τον κόσμο») 

«υποβαθμίζει τρομερά, κυριολεκτικά αρνείται, την πλήρη 

ανθρώπινη υπόσταση στους ανθρώπους τους οποίους θέ

λουμε, υποτίθεται, να βοηθήσουμε». Η ισότητα «φτώχεια -  

πείνα» συγκαλύπτει πολλές άλλες πολύπλοκες πλευρές της 

φτώχειας: «φ οβερές συνθήκες διαβίω σης και στέγασης, 

αρρώστιες, αγραμματοσύνη, επιθετικότητα, διάλυση των 

οικογενειών, εξασθένηση των κοινωνικών δεσμών, έλλειψη 

μέλλοντος και μη παραγωγικότητα». Αυτά είναι τα δεινά 

που δεν μπορούν να θεραπευτούν με μπισκότα υψηλής πε

ριεκτικότητας σε πρωτεΐνες και γάλα σε σκόνη. Ο  Ka

puscinski θυμάται ότανπεριδιάβαινε σε αφρικανικές κώμο- 

πόλεις και χωριά και συναντούσε παιδιά «που δεν ζητιάνευαν 

για ψωμί, νερό, σοκολάτες ή παιχνίδια, αλλά για στιλό,
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αφού πήγαιναν στο σχολείο και δεν είχαν με τι να γράφουν 

τα μαθήματά τους».

Ας προσθέσουμε εδώ ότι όλοι οι συνειρμοί μεταξύ των 

τρομακτικών εικόνων πείνας, όπως παρουσιάζονται από τα 

μέσα μαζικής ενημέρωσης, και των δεινών των φτωχών που 

κατηγορούνται ότι παραβιάζουν τις αρχές της ηθικής της 

εργασίας αποφεύγονται προσεκτικά. Αυτό που δείχνουν 

είναι τους άνθρωπους με την πείνα τους, αλλά όσο κι αν οι 

θεατές εντείνουν την προσοχή τους, δεν μπορούν να δουν 

ούτε ένα εργαλείο δουλειάς, ένα χωράφι καλλιεργήσιμης 

γης ή ένα κεφάλι ζώου στην εικόνα. Είναι σαν να μην υπάρχει 

καμία διασύνδεση μεταξύ της κενότητας των υποσχέσεων 

της ηθικής της εργασίας, σε έναν κόσμο που δεν χρειάζεται 

πλέον παραπάνω εργασία, και των κακουχιών αυτών των αν

θρώπων, οι οποίες προσφέρονται σαν μια διέξοδος στις συ

νωστισμένες ηθικές παρορμήσεις των θεατών. Η ηθική της 

εργασίας αναδύεται μέσα από αυτή την άσκηση αλώβητη, 

έτοιμη να χρησιμοποιηθεί και πάλι σαν μαστίγιο για να κυνη

γηθούν οι φτωχοί που είναι κοντά στο σπίτι μας και να διω- 

χθούν μακριά από το καταφύγιο που αναζητούν (μάταια) 

στο κράτος πρόνοιας.

Τ ρ ίτ ο ν , το θέαμα των καταστροφ ώ ν, όπως π α ρ ο υ 

σ ιάζεται από τα μέσα μαζικής ενημέρω σης, υποστηρίζει 

και ενισχύει καθημερινά την ηθική απόσυρση του μέσου 

πολίτη και με έναν άλλο τρόπο. Π έρα από την εκτόνωση 

των συσσω ρευμένω ν αποθεμάτων ηθικών σ υναισθημά

των, η μακροπρόθεσμη συνέπεια του θεάματος αυτού 

είναι ότι:



Τ ο  αναπτυγμένο μέρος του κόσμου περιβάλλει τον εαυτό 

του με μια υγειονομική ζώνη μη δέσμευσης, εγείρει ένα 

παγκόσμιο τείχος του Βερολίνου.Ό λες οι πληροφορίες 

που έρχονται από «εκεί έξω» είναι εικόνες πολέμου, δο

λοφονιών, ναρκωτικών, λεηλασιών, μεταδιδόμενων α

σθενειών, προσφύγων και πείνας. Δηλαδή κάτι που μας 

απειλεί.

Σπανίως, με μισή καρδιά και χωρίς σύνδεση με σκηνές εμφύ

λιων πολέμων και σφαγών, ακούμε για τα δολοφονικά όπλα 

που χρησιμοποιούνται και ακόμα πιο σπάνια μας υπενθυμίζε

ται αυτό που γνωρίζουμε, αλλά προτιμούμε να μην συζητεί- 

ται: ότι όλα αυτά τα όπλα που χρησιμοποιούνται για να κατα

στήσουν μακρινές πατρίδες σε πεδία θανάτου έχουν παρα

σχεθεί από τα εργοστάσιά μας, ζηλευτά για τα βιβλία παραγ

γελιών τους και περήφανα για την ανταγωνιστικότητά τους 

— αυτήν τη ζωτική ουσία για τη δική μας αγαπημένη ευημε

ρία. Μέσα στη δημόσια συνείδηση κατασταλάζει σαν ίζημα 

μια συνθετική εικόνα αυτόβουλης ωμότητας· μια εικόνα «κα

κόφημων δρόμων», απροσπέλαστωνλόγωτης βίας περιοχών, 

μια μεγαλοποιημένη παρουσίαση μιας χώρας όπου κυριαρ

χούν οι συμμορίες, ένα ξένος υπάνθρωπος κόσμος, πέρα από 

την ηθική και πέρα από τη σωτηρία. Οι προσπάθειες να σωθεί 

αυτός ο κόσμος από τις χειρότερες συνέπειες της ίδιας του 

της ωμότητας μπορούν να έχουν μόνο στιγμιαία αποτελέσμα

τα και μακροπρόθεσμα είναι καταδικασμένες στην αποτυχία· 

όποια βοήθεια και αν προσφερθεί, σίγουρα θα μετατραπεί 

από τους ενδιαφερόμενους σε όπλο αυτοκαταστροφής.
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Και τότε έρχεται η αναγνώριση του καλοδοκιμασμένου 

και έμπιστου εργαλείου της αδιαφορίας: ο νηφάλιος, ορθο

λογικός υπολογισμός του κόστους και του οφέλους. Λεφτά 

που δαπανούνται σε τέτοιου είδους ανθρώπους είναι λεφτά 

χαμένα. Και το να δαπανάς άσκοπα τα χρήματα είναι κάτι 

που, όπως όλοι εύκολα θα συμφωνήσουν, δεν μπορούμε να 

αντέξουμε. Ούτε τα θύματα του λιμού ως υποκείμενα ηθι

κής, ούτε η δική μας στάση απέναντι τους είναι ζήτημα ηθι

κής. Η ηθική είναι μόνο για πανηγύρια — αυτές οι θεαματι

κές, στιγμιαίες και βεβαίως βραχύβιες, εκρηκτικές συγκε

ντρώσεις οίκτου και συμπόνιας.'Οταν όμως έρχεται η ώρα 

της δικής μας (εμάς των πλούσιων) συλλογικής ευθύνης για 

τη συνεχή μιζέρια των φτωχών του κόσμου, τότε αναλαμβά

νουν οι οικονομικοί υπολογισμοί, και οι ηθικοί κανόνες αντι

καθίστανται από τους κανόνες του ελεύθερου εμπορίου, της 

ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας.Όπου μιλάει 

η οικονομία, η ηθική καλύτερα να παραμένει σιωπηλή.

Εκτός, φυσικά, εάν πρόκειται για την ηθική της εργα

σίας, τη μοναδική εκδοχή ηθικής που ανέχονται οι οικονομι

κοί κανόνες. Η ηθική της εργασίας δεν είναι αντίπαλος της 

οικονομίας που προσανατολίζεται προς την κερδοφορία 

και την ανταγωνιστικότητα, αλλά είναι ένα αναγκαίο και κα

λοδεχούμενο συμπλήρωμά της. Για το πλούσιο μέρος του 

κόσμου και τις πλούσιες μερίδες των κοινωνιών της ευημε

ρίας, η ηθική της εργασίας έχει μία και μοναδική διάσταση. 

Διακηρύσσει τα καθήκοντα εκείνων που αγωνίζονται για την 

επιβίωσή τους. Δεν λέει τίποτε για τα καθήκοντα εκείνων 

που έχουν ζεπεράσει αυτό το επίπεδο και έχουν προχωρή
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σει σε υψηλότερες και ευγενέστερες ενασχολήσεις. Ιδιαίτε

ρα, αρνείται την εξάρτηση των πρώτων από τους δεύτε

ρους, και έτσι απελευθερώνει τους τελευταίους από την ευ

θύνη των πρώτων.

Σήμερα, η ηθική της εργασίας συμβάλλει αποφασιστικά 

στη δυσφήμηση της ιδέας της «εξάρτησης». Ό λο και περισ

σότερο, η εξάρτηση γίνεται κακόφημη λέξη. Τ ο  κράτος πρό

νοιας κατηγορείται ότι καλλιεργεί την εξάρτηση, ότι την ανυ

ψώνει στο επίπεδο μιας κουλτούρας που αυτοδιαιωνίζεται, 

και αυτό συνιστά κεφαλαιώδες επιχείρημα για την αποδιάρ- 

θρωσή του. Η ηθική υπευθυνότητα είναι το πρώτο θύμα 

αυτού του ιερού πολέμου εναντίον της εξάρτησης, καθώς η 

εξάρτηση του «Αλλου» δεν είναι παρά μια εικόνα-καθρέφτης 

της δικής μας ευθύνης, το σημείο εκκίνησης κάθε ηθικής σχέ

σης και η βασική προϋπόθεση κάθε ηθικής πράξης. Υποβαθ

μίζοντας την εξάρτηση των φτωχών σε αμαρτία, στην παρού

σα εκδοχή της, η ηθική της εργασίας συνεισφέρει περισσότε

ρο στην ανακούφιση των ηθικών τύψεων των πλουσίων.
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ΥΠΑΡΧΟ ΥΝ Π Ο Λ Λ Ο Ι Τ Ρ Ο Π Ο Ι για να είσαι άνθρωπος, αλλά 

κάθε κοινωνία επιλέγει τον τρόπο που προτιμά ή ανέχεται. 

Εάν αποκαλέσουμε μια συγκεκριμένη συνέλευση ανθρώ

πων «κοινωνία», υπονοώντας ότι αυτοί οι άνθρωποι «έχουν 

αμοιβαίες δεσμεύσεις» και δημιουργούν μια «ολότητα», 

αυτό συμβαίνει ακριβώς λόγω αυτής της επιλογής. (Αν και 

σπανίως συνιστά μια «συνειδητή» επιλογή με την έννοια 

ότι, αφού εξεταστεί μια σειρά πιθανοτήτων, έπειτα επιλέ

γουμε την πιο ελκυστική· από τη στιγμή που αυτό γίνεται 

μάλλον κατά λάθος παρά λόγω σχεδιασμού, η επιλογή δεν 

μπορεί να εγκαταλειφθεί εύκολα.)· Αυτή η επιλογή, ή ό,τι 

παραμένει σαν ίζημα από αυτήν, καθιστά μια συνέλευση 

ανθρώπων διαφορετική από μιαν άλλη· η διαφορά στην 

οποία αναφερόμαστε όταν μιλάμε για διαφορετικές κοι

νωνίες. Κατά πόσο μια δεδομένη συνέλευση είναι ή δεν 

είναι «κοινωνία», ποια είναι τα σύνορά της, ποιος ανήκει 

και ποιος δεν ανήκει στην κοινωνία που συνιστά αυτή η συ

νέλευση, όλα αυτά εξαρτώνται από το δυναμισμό με τον 

οποίο κάνουμε και προωθούμε αυτή την επιλογή, από τη 

δύναμη της επήρειάς της πάνω στα άτομα και την ευπεί-



θεια που χρειάζεται για να την υπακούουν. Η επιλογή συ

νοψίζεται σε δύο επιταγές (ή, μάλλον, μία επιταγή με δύο 

συνέπειες): τάξη και κανόνας.

Ο  μεγάλος μυθιστοριογράφος και φιλόσοφος των και

ρών μας Μίλαν Κούντερα περιέγραψε στο Βαλς του Αποχαι

ρετισμού2 τη «λαχτάρα για τάξη» που υφίσταται σε όλες τις 

γνωστές κοινωνίες ως:

Μια επιθυμία να μετατραπεί ο ανθρώπινος κόσμος σε 

ανόργανο, όπου όλα θα λειτουργούν τέλεια και σύμφω

να με το πρόγραμμα, υποταγμένα σε ένα υπερπροσωπι

κό σύστημα. Η λαχτάρα για τάξη είναι ταυτόχρονα μια 

λαχτάρα για θάνατο, διότι η ζωή είναι μια αδιάκοπη δια

τάραξη της τάξης. Ή , για να το θέσουμε αντίστροφα: η 

επιθυμία για τάξη είναι ένα ενάρετο πρόσχημα, μια δ ι

καιολογία για τη βίαιη μισανθρωπία.

Στην πραγματικότητα, η επιθυμία για τάξη δεν πηγάζει ανα

γκαστικά από τη μισανθρωπία. Ωστόσο, δεν μπορεί παρά να 

την ενθαρρύνει, στο βαθμό που προσφέρει μια δικαιολογία 

για οποιεσδήποτε πράξεις υπαγορεύονταν από ένα τέτοιο 

αίσθημα. Σ ε τελική ανάλυση κάθε τάξη είναι μια απέλπιδα 

προσπάθεια να επιβληθεί στον κόσμο των ανθρώπων η ο

μοιομορφία, η κανονικότητα και η προβλεπτικότητα, και οι 

άνθρωποι έχουν την τάση να είναι ποικίλοι, ασταθείς και 

απρόβλεπτοι. Στο βαθμό που οι άνθρωποι είναι, όπως το 

θέτει ο Κορνήλιος Καστοριάδης, «ένας τύπος όντος που δη

μιουργεί το έτερον, που είναι πηγή ετερότητας, και που γι* 

αυτόν ακριβώς το λόγο ετεροιώνεται ο ίδιος»,3 δεν υπάρχει
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παρά μια ελάχιστη πιθανότητα να πάψει σε κάποιο μέρος 

(εκτός από τα κοιμητήρια) ο ανθρώπινος κόσμος να είναι 

διαφοροποιημένος, ασταθής και απρόβλεπτος. Τ ο  να είσαι 

άνθρωπος σημαίνει συνεχής επιλογή και αναστρεψιμότητα 

κάθε επιλογής, σημαίνει προσπάθεια να καταστήσεις την 

επιλογή που έκανες ανέκκλητη, και αυτό συνεπάγεται αξιο

σημείωτη προσπάθεια. Η λαχτάρα για τάξη γίνεται αντιλη

πτή ακριβώς λόγω αυτού του χαρακτηριστικού της ανθρώ

πινης ύπαρξης: του επιλέγειν. Κάθε μοντέλο τάξης είναι κα

θαυτό μια επιλογή, αλλά είναι μια επιλογή που θέλει να 

υπερκεράσει όλες τις άλλες επιλογές και να θέσει τέλος σε 

κάθε περαιτέρω επιλέγειν. Αυτό το τέλος ωστόσο δεν υπάρ

χει ως επιλογή, και από αυτό απορρέει η μισανθρωπία, είτε 

σκόπιμη και καλοδεχούμενη είτε όχι. Τ ο  πραγματικό αντι

κείμενο της καχυποψίας, της αποστροφής και του μίσους, 

δηλαδή των συναισθημάτων και των στάσεων που συνδυά

ζονται σε ό,τι αποκαλείται μισανθρωπία, είναι η ξεροκέφα

λη, αμετανόητη και αθεράπευτη εκκεντρικότητα των αν

θρώπινων όντων, αυτή η ανεξάντλητη πηγή αταξίας.

Η άλλη επιταγή είναι αυτή του κανόνα. Ο  κανόνας είναι η 

προβολή πάνω στην ανθρώπινη συμπεριφορά του μοντέλου 

της τάξης. Ο  κανόνας διατυπώνει το τι σημαίνει να συμπερι- 

φέρεσαι με τακτικό τρόπο σε μια ιδιαίτερα εύτακτη κοινω

νία. Θα λέγαμε ότι μεταφράζει την έννοια της τάξης στη 

γλώσσα των ανθρώπινων επιλογών. Εάν κάθε τάξη αποτελεί 

μια επιλογή, το ίδιο ισχύει και για τον κανόνα. Αλλά η επιλο

γή ενός συγκεκριμένου είδους τάξης περιορίζει το σύνολο 

των ανεκτών τύπων συμπεριφοράς από τους οποίους έχεις
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τη δυνατότητα να επιλέξεις. Ενισχύει προνομιακά συγκεκρι

μένα είδη συμπεριφοράς ως φυσιολογικά, ενώ όλα τα άλλα 

είδη τα κατηγοριοποιεί ως αφύσικα. «Αφύσικο» σημαίνει 

ότι εκτρέπεται από το ευνοούμενο είδος. Μπορεί να επε- 

κταθεί σε «παρέκκλιση», μία ακραία μορφή του αφύσικου. 

Η παρέκκλιση θα πυροδοτήσει θεραπευτικές ή ποινικές πα

ρεμβάσεις, εάν η συγκεκριμένη συμπεριφορά όχι μόνο έρ

χεται σε διαφωνία με το προτιμητέο είδος, αλλά υπερβαίνει 

τα όρια των ανεκτών επιλογών. Η διάκριση μεταξύ του α

πλώς αφύσικου και της πολύ πιο απειλητικής παρέκκλισης 

δεν είναι ποτέ καθαρά οριοθετημένη και γενικά αποτελεί 

αντικείμενο έντονης αμφισβήτησης, όπως ακριβώς και το 

ζήτημα των επιπέδων ανοχής. Η ανοχή είναι και αυτή η οποία 

ορίζει τη διαφορά τους.

Η συνειδητή ενασχόληση μετηντάξη και τον κανόνα —το 

ίδιο το γεγονός ότι τέτοια πράγματα αποτελούν ζητήματα 

και συζητιούνται μέσα στην κοινωνία— σηματοδοτεί, γενικά, 

ότι δεν είναι όλα ιδανικά και ότι τα πράγματα δεν μπορούν να 

αφεθούν στην παρούσα κατάστασή τους. Οι ίδιες οι έννοιες 

της τάξης και του κανόνα (έννοιες οι οποίες, από τη στιγμή 

που θα κατασκευαστούν, επιτρέπουν σε κάποιον να δει το 

πρόβλημα της τάξης και του κανόνα, να ταξινομήσει στοι

χεία του κόσμου ως σχετικά με το ζήτημα της τάξης και του 

κανόνα) είναι γεννημένες από αυτή την αίσθηση ατέλειας της 

παρούσας τάξης πραγμάτων και της έντονης επιθυμίας να 

γίνει κάτι γΓ αυτό. Και οι δύο έννοιες είναι λοιπόν «θετικές» 

και «εποικοδομητικές»: παρακινούν και πιέζουν για την ανύ

ψωση της πραγματικότητας προς ένα συγκεκριμένο επίπεδο
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που ακόμη δεν έχει πλήρως επιτευχθεί. Η ίδια η συζήτηση 

περί τάξης και κανόνα αποτελεί ένα ισχυρότατο εργαλείο για 

την επιβολή τους.

Αλλά το «πρέπει» που υπονοούν τεμαχίζει το «υπάρχω», 

αφήνοντας απέξω τεράστια κομμάτια της ανθρώπινης πραγ

ματικότητας. Καμία από τις δύο ιδέες δεν θα είχε νόημα εάν 

συμπεριλαμβάνονταν όλα, εάν ήταν ικανές να εξυπηρετούν 

όλους τους ανθρώπους και όλα τα πράγματα που κάνουν οι 

άνθρωποι. Τ ο  ζήτημα με τηντάξη και τον κανόνα είναι ακρι

βώς το αντίθετο: η εμφατική διακήρυξη ότι είναι αδύνατον 

όλα όσα υπάρχουν να συμπεριληφθούν σε μια διατυπωμένη 

αξιωματικά και ορθά λειτουργούσα συνέλευση και δεν είναι 

δυνατό να εξυπηρετηθούν όλες οι επιλογές. Οι έννοιες της 

τάξης και του κανόνα είναι κοφτερά μαχαίρια που στρέφο

νται ενάντια στην κοινωνία στην υπάρχουσα μορφή της: ση

ματοδοτούν πρώτα και κύρια την πρόθεση του διαχωρι

σμού, της πράξης του ακρωτηριασμού, της εκτομής, της 

αποκάθαρσης και του αποκλεισμού. Προωθούντο «πρέπον» 

με την εστίαση της προσοχής στο «απρεπές». Ξεδιαλέγουν, 

οριοθετούν και στιγματίζουν εκείνα τα μέρη της πραγματι

κότητας στα οποία τους αρνούνται το δικαίωμα της ύπαρ

ξης και είναι καταδικασμένα στην απομόνωση, την εξορία ή 

την εξαφάνιση.

Η εγκατάσταση και η προώθηση της τάξης συνεπάγεται 

την άμεση εκτέλεση της εργασίας του αποκλεισμού, με την 

επιβολή ειδικού καθεστώτος πάνω σ’ αυτούς που προορί

ζονται για αποκλεισμό — αποκλείονται με το να υποτάσσο

νται σε αυτό το ειδικό καθεστώς. Από την άλλη πλευρά, ο
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κανόνας (κάθε κανόνας, οι κανόνες της ηθικής της εργασίας 

είναι απλώς ένα δείγμα από ένα μεγάλο σύνολο) δρα πλα

γίους, κάνοντας τον αποκλεισμό να φαίνεται περισσότερο 

σαν αυτοπεριθωριοποίηση.

Στην πρώτη περίπτωση, αυτοί που καταλήγουν να απο

κλειστούν και να εξοστρακιστούν είναι άνθρωποι που «παρα

βιάζουν την τάξη». Στη δεύτερη, είναι αυτοί που «δεν αντα- 

ποκρίνονται στον κανόνα». Και στις δύο περιπτώσεις, ωστό

σο, η ενοχή του αποκλεισμού προσάπτεται στους ίδιους τους 

αποκλεισμένους. Τόσ ο από την άποψη της τάξης όσο και 

από την άποψη του κανόνα, η ευθύνη επιμερίζεται εκ των 

προτέρων, το ζήτημα του πάσχειν κατά του ποιείν αποφασί- 

ζεται εναντίον των αποκλεισμένων εκ των προτέρων. Οι 

πράξεις των αποκλεισμένων που έχουν επιλεγεί για αποκλει

σμό —λανθασμένες πράξεις— είναι αυτές που επισύρουν τη 

δοκιμασία του αποκλεισμού. Στη διαδικασία του αποκλει

σμού οι ίδιοι οι αποκλεισμένοι είναι οι φορείς, η ενεργός 

πλευρά. Έτσι, ο αποκλεισμός φαντάζει ως αποτέλεσμα της 

κοινωνικής αυτοκτονίας και όχι της κοινωνικής εκτέλεσης. 

Αποτελεί σφάλμα των αποκλεισμένων το ότι δεν έκαναν τί

ποτε, ή ότι δεν έκαναν αρκετά για να αποφύγουν τον απο

κλεισμό τους. Πιθανόν να έχουν προκαλέσει τη μοίρα τους, 

καθιστώντας τον αποκλεισμό τους προδεδικασμένη κατά

ληξη. Συνεπώς, η προσπάθεια αποκλεισμού τους δεν είναι 

απλώς άσκηση οικιακής καθαριότητας, αλλά ηθική πράξη, ο 

καταμερισμός των δικαιωμάτων που τους αξίζουν, πράξη 

δικαιοσύνης. Αυτοί που αποφασίζουν και φέρουν εις πέρας 

τον αποκλεισμό μπορούν να αισθάνονται ενάρετοι, καθώς
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γίνονται οι υπερασπιστές του νόμου και της τάξης και οι 

φρουροί των αξιών και των κανόνων της αξιοπρέπειας.

Αυτές οι αντιλήψεις συγκαλύπτουν και αποτρέπουν την 

προσεκτική μελέτη της πιθανότητας να είναι οι αποκλεισμέ

νοι —μακράν της ευθύνης τους για τη θλιβερή τους μοίρα— 

οι αποδέκτες όλων εκείνων των δυνάμεων τις οποίες δεν 

είχαν καμία ευκαιρία να τις αντιμετωπίσουν, πόσο μάλλον να 

τις ελέγξουν. Σίγουρα, κάποιοι μεταξύ των αποκλεισμένων 

έχουν «παραβιάσει τηντάξη» λόγω αυτού που είναι ή αυτού 

που έχουν γίνει. Αποκλείονται λόγω των χαρακτηριστικών 

που κατέχουν αλλά που δεν τα επέλεξαν, όχι λόγω του τι 

έχουν κάνει αλλά επειδή «άνθρωποι σαν κι αυτούς» δεν ται

ριάζουν στο αίσθημα της τάξης που έχουν κάποιοι άλλοι. 

'Αλλοι μεταξύ των αποκλεισμένων μπορεί να μην είναι «αντά

ξιοι του κανόνα» όχι λόγω της έλλειψης βούλησης, αλλά 

λόγω της έλλειψης πόρων, χωρίς τους οποίους η τήρηση των 

κανόνων είναι απλώς αδύνατη — πόροι που άλλοι άνθρωποι 

τους έχουν, όχι όμως και αυτοί. Πόροι για τους οποίους 

υπάρχει στενότητα και έτσι δεν μπορούν να τους κατέχουν 

όλοι σε επαρκείς ποσότητες.

Έτσι έχει καταδειχθεί ότι οι αποκλεισμένοι ή αυτοί που 

πρόκειται να αποκλειστούν δεν θεωρούνται κατάλληλοι για 

να είναι ελεύθερα άτομα. Τ ο  να τους επιτρέπεις να είναι κάτι 

τέτοιο θα ισοδυναμούσε με τον αφανισμό τους. Τρομακτικά 

πράγματα θα επακολουθήσουν εάν αφεθούν χωρίς φραγ

μούς. Θα προξενήσουν ένα σωρό καταστροφές στον εαυτό 

τους. Αλλά στο βαθμό που δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος 

απολαμβάνει τον αποκλεισμό, οι συνέπειες της υποτιθέμε
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νης ελευθερίας τους είναι φ οβερές τόσο για τους ίδιους 

τους αποκλεισμένους όσο και γι’ αυτούς που είναι νομοτα

γείς και ακολουθούν τους κανόνες. Η αποστέρηση της ελευ

θερίας των αποκλεισμένων να δρόσουν (την οποία αναπό

φευκτα θα καταχραστούν ή θα τη σπαταλήσουν) είναι αναμ

φισβήτητα μια κίνηση που απαιτείται για την προστασία του 

νόμου και της τάξης και μπορούμε να ισχυριστούμε βάσιμα 

ότι είναι επίσης για το καλό των αποκλεισμένων. Η αστυνό

μευση, ο έλεγχος και η επίβλεψη της συμπεριφοράς τους 

θεωρείται πράξη φιλευσπλαχνίας, ηθικό καθήκον. Αυτές οι 

δύο πλευρές αλληλοδιαπλέκονται και συνενώνονται στην 

παρόρμηση «να κάνουμε κάτι» γΓ αυτή την υποδεέστερη 

μερίδα του πληθυσμού. Αυτή η παρόρμηση αντλεί τη δύνα

μή της από τη μέριμνα για την εγκαθίδρυση και τη διατήρη

ση της τάξης, επικαλείται ωστόσο παράλληλα την υποστή

ριξη των ηθικών συναισθημάτων του οίκτου και της συμπό

νιας. Ό σ ο ισχυρή κι αν είναι όμως η δύναμη κινητοποίησης 

αυτής της παρόρμησης, αυτή κατά γενικό κανόνα έχει δυ

σάρεστες συνέπειες λόγω της προσπάθειας να «ετεροκαθο- 

ριστούν» και να αποδυναμωθούν αυτοί που δεν γνωρίζουν 

πώς να χρησιμοποιήσουν ορθά τις δυνάμεις τους- να υποτα

χτούν, με οποιοδήποτε μέσο, στο «υπερπροσωπικό» σύ

στημα το οποίο αποφεύγουν ή αψηφούν.

Από αμνημονεύτων χρόνων, οι δύο πλευρές της υπερά

σπισης της τάξης και της συμπόνιας έχουν συνδυαστεί και 

συγχωνευτεί στην κοινωνική κατασκευή της εικόνας του φτω

χού. Οι φτωχοί είναι άνθρωποι που δεν τρέφονται, δεν ποδέ

νονται και δεν ντύνονται σύμφωνα με τον ορθό και πρέποντα



τρόπο, όπως ορίζουν τα πρότυπα της εποχής και του τόπου 

τους. Πάνω απ’ όλα, ωστόσο, είναι άνθρωποι που δεν «τη

ρούν τον κανόνα», και ο κανόνας είναι η ικανότητα που διαθέ

τει κανείς για να ανταποκριθεί σε αυτά τα πρότυπα.

Ο ι Φ τ ω χ ο ί  χ ω ρ ίς  Ρο α ο

Κάθε κοινωνία μέχρι σήμερα είχε τους φτωχούς της. Αυτό 

δεν αποτελεί έκπληξη, αφού, επιτρέψτε μου να το επαναλά- 

βω, η επιβολή κάθε μοντέλου τάξης είναι μια πράξη διχα

στική και απορρίπτει κάποιες πτυχές της κοινωνικής πραγ

ματικότητας ως ακατάλληλες ή δυσλειτουργικές. Από την 

άλλη, η προώθηση ενός συγκεκριμένου τρόπου ύπαρξης 

στη θέση του κανόνα υποβαθμίζει μια σειρά από εναλλακτι

κές πραγματικότητες στην κατηγορία του υποδεέστερου 

και του αφύσικου. Οι φτωχοί αποτελούν την επιτομή του 

«ακατάλληλου» και του «αφύσικου».

Κάθε γνωστή κοινωνία κράτησε χαρακτηριστικά αμφίση- 

μη στάση απέναντι στους φτωχούς της, ένα ασταθές μείγμα 

φόβου και αποστροφής από τη μια μεριά και οίκτου και συ

μπόνιας από την άλλη. Και τα δύο συστατικά ήταν το ίδιο 

απαραίτητα. Τ ο  πρώτο επέτρεψε τη σκληρή μεταχείριση 

των φτωχών, τόσο όσο απαιτούσε η υπεράσπιση της τάξης. 

Τ ο  δεύτερο στοιχείο υπογράμμισε τη θλιβερή μοίρα εκεί

νων που βρίσκονται κάτω από το προκαθορισμένο επίπεδο, 

μια μοίρα που έκανε όλες τις κακουχίες των ανθρώπων που 

ήταν νομοταγείς να ωχριούν μπροστά της. Μ ε αυτό τον πλά

γιο και έμμεσο τρόπο, οι φτωχοί μπορούσαν τελικά, και σε
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πείσμα όλων, να βρουν έναν χρήσιμο ρόλο στην αναπαρα

γωγή της κοινωνικής τάξης και στην προσπάθεια υπεράσπι

σης της υπακοής στον κανόνα.

Ανάλογα λοιπόν με το ιδιαίτερο μοντέλο τάξης και κανό

να, κάθε κοινωνία διαμόρφωνε τους φτωχούς της σύμφωνα 

με την εικόνα της: πρόσφερε διαφορετικές εξηγήσεις για 

την παρουσία τους, ανεύρισκε μια διαφορετική χρήση για 

τους φτωχούς της και ανέπτυσσε διαφορετικές στρατηγικές 

για την αντιμετώπιση του προβλήματος της φτώχειας.

Η προνεωτερική Ευρώπη έφτασε εγγύτερα απ’ ό,τι οι 

σύγχρονοι διάδοχοί της στην προσπάθεια ανεύρεσης σημα

ντικής λειτουργίας για τους φτωχούς. Οι φτωχοί, όπως οτι

δήποτε άλλο και οποιοσδήποτε άλλος στην προνεωτερική 

χριστιανική Ευρώπη, ήταν Παιδιά του Θεού — ένας απαραί

τητος σύνδεσμος με την «ουράνια αλυσίδα των υπάρξεων». 

Αποτελούσαν μέρος της θεϊκής δημιουργίας και, όπως ο 

υπόλοιπος κόσμος πριν από τη νεωτερική αποϊεροποίησή 

του ή την «απομάγευσή» του, ήταν διαποτισμένοι με νόημα 

και σκοπό. Οι φτωχοί υπέφεραν και τα βάσανά τους ήταν η 

μετάνοια για την αρχική αμαρτία και ένα ένταλμα εξιλα

σμού. Επαφίονταν όμως στους πιο πλούσιους για να επικου

ρήσουν και να περιθάλψουν αυτούς που υποφέρουν — και 

έτσι να δείξουν τη φιλευσπλαχνία και, μέσα από αυτήν τη 

διαδικασία, να κερδίσουν το δικό τους μερίδιο στη σωτη

ρία. Η παρουσία των φτωχών ήταν λοιπόν το δώρο του 

Θ εού σε όλους τους άλλους: μια ευκαιρία για την εφαρμο

γή της αυτοθυσίας, για να ζήσει κανείς έναν ενάρετο βίο, για 

να μετανοήσει για τις αμαρτίες και να κερδίσει την ουράνια



μακαριότητα. Θ α  μπορούσαμε σχεδόν να πούμε ότι μια 

κοινωνία που επιδίωκε το νόημα της επίγειας ζωής στη ζωή 

μετά θάνατον, εάν δεν είχε τους φτωχούς διαθέσιμους, θα 

έπρεπε να επινοήσει ένα άλλο όχημα για την προσωπική 

σωτηρία.

Τ ο  πρόβλημα της επινόησης ενός οχήματος για την προ

σωπική σωτηρία ίσχυε κυρίως στον απομαγεμένο κόσμο, 

στον οποίο τίποτε από ό,τι υπήρχε δεν είχε το δικαίωμα να 
υπάρχει απλώς και μόνο επειδή τύχαινε να βρίσκεται εκεί, 

και στον οποίο οτιδήποτε υπήρχε έπρεπε να παρουσιάσει 

κάποια νόμιμη και λογική απόδειξη για το δικαίωμά του να 

υπάρχει. Τ ο  σημαντικότερο ωστόσο ήταν ότι, σε αντίθεση 

με την προνεωτερική Ευρώπη, ο θαυμαστός καινούργιος 

κόσμος της νεωτερικότητας ήταν αυτός που έθεσε τους κα

νόνες του και δεν θεώρησε τίποτε δεδομένο. Έτσι, οτιδή

ποτε υπήρχε υποβλήθηκε στη διεισδυτική και εξονυχιστική 

εξέταση του λόγου, ο οποίος δεν αναγνώριζε κανένα όριο 

στη δική του εξουσία. Πάνω απ’ όλα, αρνούνταντην «εξου

σία των νεκρών πάνω στους ζωντανούς», την εξουσία της 

παράδοσης, της κληρονομημένης παραδοσιακής γνώσης 

και των εθίμων. Τα προγράμματα της τάξης και του κανόνα 

αντικατέστησαν το όραμα μιας ουράνιας αλυσίδας των 

υπάρξεων. Σε αντίθεση με το όραμα που αντικαταστάθηκε, 

η τάξη και ο κανόνας ήταν ανθρώπινα προϊόντα, σχεδια- 

σμοί που ανέμεναν την υλοποίησή τους από την ανθρώπινη 

δράση — πράγματα που έπρεπε να γίνουν ή να οικοδομη- 

θούν, όχι πράγματα που βρέθηκαν και με τα οποία κάποιος 

συμμορφώνεται γαλήνια. Εάν η κληρονομημένη πραγματι
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κότητα δεν ταίριαζε με το πρόγραμμα της τάξης, τόσο το 

χειρότερο για την πραγματικότητα.

Και έτσι η παρουσία των φτωχών κατέστη πρόβλημα (ένα 

«πρόβλημα» είναι κάτι το οποίο προκαλεί δυσφορία και δη

μιουργεί την έντονη επιθυμία της επίλυσής του, της θερα

πείας του ή της απομάκρυνσής του). Οι φτωχοί ήταν απειλή 

και εμπόδιο στην τάξη. Επίσης, αψηφούσαν τους κανόνες.

Οι φτωχοί συνιστούσαν διπλό κίνδυνο: εφόσον η φτώ

χεια δεν αποτελούσε πλέον απόφαση της θείας πρόνοιας, 

δεν υπήρχε κάποιος λόγος να αποδεχτούν με ταπεινοφρο

σύνη και με ευγνωμοσύνη τη μοίρα τους· είχαν κάθε λόγο να 

διαμαρτύρονται και να εξεγείρονται εναντίον των πιο τυχε

ρών, τους οποίους τώρα κατηγορούσαν για την αποστέρη- 

σή τους. Αφετέρου, η παλιά χριστιανική ηθική της φιλευ

σπλαχνίας παρουσιαζόταν τώρα σαν αφόρητο βάρος, μια 

αφαίμαξη του εθνικού πλούτου. Τ ο  καθήκον να μοιράζεσαι 

την καλή σου τύχη με αυτούς που απέτυχαν να αποσπάσουν 

την εύνοια της τύχης υπήρξε κάποτε συνετή επένδυση για 

τη μετά θάνατον ζωή, αλλά «δεν ήταν λογικό», σίγουρα όχι 

σύμφωνο με τη λογική των επιχειρήσεων του εδώ και τώρα 

βίου, επί της γης.

Σύντομα, μια τρίτη απειλή προστέθηκε στις άλλες δύο: 

Οι φτωχοί που πειθήνια αποδέχτηκαν τις δοκιμασίες τους ως 

θεϊκή απόφαση και δεν κατέβαλαν καμία προσπάθεια να 

βγουν από τη μιζέρια, αποδείχτηκαν απρόσβλητοι στα καλο

πιάσματα της εργασίας στο εργοστάσιο και αρνήθηκαν να 

πουλήσουν την εργασία τους από τη στιγμή που είχαν ικανο

ποιηθεί οι πενιχρές ανάγκες τους, που μεγαλώνοντας τις



εκλάμβαναν ως συνήθειες και τις θεωρούσαν «φυσικές». Οι 

πρώτες δεκαετίες της βιομηχανικής κοινωνίας μαστίζονταν 

από τη σταθερή έλλειψη εργατικής δύναμης. Οι φτωχοί, ικα

νοποιημένοι με τη μοίρα τους, ή παραιτημένοι, αποτελού- 

σαν λοιπόν τον εφιάλτη των βιομηχάνων: ήταν απρόσβλητοι 

και ασυγκίνητοι στο δέλεαρ του κανονικού μισθού και δεν 

έβλεπαν το λόγο γιατί θα έπρεπε να συνεχίσουν να υπομέ

νουν τις ατέλειωτες ώρες της επίμονης και ανιαρής εργασίας 

από τη στιγμή που είχαν αρκετό ψωμί για να περάσουν τη 

μέρα τους. Πράγματι ένας φαύλος κύκλος:Όποτε οι φτωχοί 

αντιδρούσανστη μιζέριατούς κατηγορούσανγια εξέγερση ή 

επανάσταση- όποτε οι φτωχοί συμφιλιώνονταν με τη μίζερη 

μοίρα τους, τούς κατηγορούσαν ότι κατέστειλαν και εμπόδι

ζαν την πρόοδο της βιομηχανικής επιχείρησης. Ο  εξαναγκα

σμός των φτωχών στη σταθερή εργοστασιακή εργασία φαι

νόταν θαυμαστός τρόπος για να τετραγωνίσεις τον κύκλο.

Έτσι λοιπόν οι φτωχοί της βιομηχανικής εποχής επανα

καθορίστηκαν ως ο εφεδρικός στρατός εργασίας. Η απα

σχόληση, η σταθερή απασχόληση, η απασχόληση που δεν 

αφήνει χώρο για κατεργαριές, είχε γίνει ο κανόνας, ενώ η 

φτώχεια είχε ταυτιστεί με την ανεργία — μια παράβαση του 

κανόνα, μια αφύσικη κατάσταση. Υπό αυτές τις συνθήκες, η 

προφανής συνταγή για τη θεραπεία της φτώχειας και την 

κατάπνιξη εν τη γενέσει της διπλής απειλής για την ευημε

ρία ήταν να υποκινήσουν τους φτωχούς, ή να τους εξανα

γκάσουν, εάν χρειαζόταν, να αποδεχτούν τη μοίρα της ερ

γοστασιακής εργασίας. Ο  πιο προφανής τρόπος για να το 

επιτύχουν ήταν φυσικά να αποστερήσουν τους φτωχούς
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από κάθε άλλη πηγή για τα προς το ζην: να αποδεχτούν τους 

όρους που τους προσφέρονταν, όσο απεχθείς κι αν ήταν και 

όση δυσφορία κι αν έδειχναν οι ίδιοι, ή να τους αποστερή

σουν από το δικαίωμά τους για χείρα βοήθειας. Αυστηρά 

μιλώντας, σε μια τέτοια κατάσταση, το κήρυγμα περί ηθι

κής της εργασίας θα ήταν περιττό. Η επιδίωξη για τη μετα

φορά των φτωχών μέσα στις αίθουσες του εργοστασίου 

δεν θα βασιζόταν στις ηθικές τους παρορμήσεις. Εντού

τοις, η ηθική της εργασίας θεωρούνταν σχεδόν απ’ όλους 

ένα χρήσιμο, πιθανόν απαραίτητο γιατρικό για τις τρεις 

ασθένειες: τη φτώχεια, την ανεπαρκή παροχή εργασίας και 

την απειλή της επανάστασης. Προοριζόταν και υπήρχε η ελ

πίδα να γίνει ένα είδος διακοσμητικής προσθήκης που θα 

απέκρυβε από τη θέα την ανορεκτική ποιότητα της τούρτας 

που προσφερόταν. Προάγοντας την ανιαρή και επαναλαμ

βανόμενη εργασία στην ευγενή κλίμακα του ηθικού χρέους 

πιθανόν να γλύκαινε τις διαθέσεις αυτών που θα εξετίθεντο 

σε αυτήν, ενώ την ίδια στιγμή τροφοδοτούσε τις ηθικές συ

νειδήσεις αυτών που προωθούσαν τέτοιες απόψεις. Η επι

λογή της ηθικής της εργασίας κατέστη ασφαλώς πολύ πιο 

εύκολη —και μάλιστα προφανής και φυσική— από το γεγο

νός ότι οι μεσαίες τάξεις της εποχής ήταν ήδη προσηλυτι

σμένες σε αυτήν και αντιμετώπιζαν τη ζωή τους μέσα από 

το πρίσμα της.

Τα  πεφωτισμένα μυαλά της εποχής ήταν διαιρεμένα, 

αλλά στο σημείο της ηθικής της εργασίας υπήρχε απόλυτη 

συμφωνία μεταξύ αυτών που θεωρούσαν τους φτωχούς 

άγρια και πεισματάρικα κτήνη που έπρεπε να εξημερωθούν



I 01 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΠΤΩΧΟΥΣ

και αυτών που καθοδηγούνταν στον τρόπο σκέψης τους 

από την ηθική, τη συνείδηση ή τη συμπόνια. Έτσι, λοιπόν, 

από τη μια πλευρά ο John Locke επινόησε ένα συνεκτικό 

πρόγραμμα για να ξεριζώσει την «ασωτεία» και την «οκνη

ρία», προς τις οποίες οι φτωχοί είχαν φυσική προδιάθεση, 

με τον περιορισμό των παιδιών των φτωχών στα σχολεία για 

άπορους, τα οποία θα μπορούσαν να τα εκπαιδεύσουν στην 

κανονική εργασία, και με την τοποθέτηση των γονιών τους 

στα ιδρύματα εξαναγκαστικής εργασίας — εκεί η αυστηρή 

πειθαρχία, η ωμή ανάγκη για επιβίωση, η εξαναγκαστική ερ

γασία και η σωματική τιμωρία αποτελούσαν τον κανόνα. 

Από την άλλη πλευρά, ο Josiah C h ild , ο οποίος θρηνούσε 

«τη λυπηρή, οικτρή, αρρωστημένη, ανίκανη και άχρηστη» 

μοίρα των φτωχών, αναλογιζόταν παρομοίως ότι το «να βά

λουν τους φτωχούς να δουλέψουν» ήταν «ένα καθήκον του 

ανθρώπου προς τον Θ εό και τη Φύση».«

Με έναν έμμεσο τρόπο, η σύλληψη ότι η εργασία είναι 

«ένα καθήκον του ανθρώπου προς τον Θ εό και τη Φύση» 

έθετε τη σφραγίδα της ηθικής στην προσπάθεια διατήρη

σης των φτωχών στην κατάσταση της φτώχειας. Ευρέως 

αποδεκτή ήταν η άποψη ότι, εφόσον οι φτωχοί έτειναν να 

αρκούνται στα λίγα και δεν θα πιέζονταν στο όνομα της 

απόκτησης περισσότερων αγαθών, οι μισθοί θα έπρεπε να 

διατηρηθούν σε ένα απλό ελάχιστο επιβίωσης.Έτσι, ακόμα 

κι αν είχαν απασχόληση, οι φτωχοί θα είχαν ακόμη την ανά

γκη να ζουν μεροδούλι μεροφάι και να διατηρούνται αέναα 

απασχολημένοι για να παραμείνουν ζωντανοί. Όπως το δια

τύπωσε ο ArthurYoung, «όλοι εκτός από τους ηλίθιους γνω
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ρίζουν ότι οι κατώτερες τάξεις θα πρέπει να διατηρηθούν 

στη φτώχεια, αλλιώς δεν θα είναι ποτέ εργατικές». Οι σοφοί 

οικονομολόγοι του καιρού εκείνου έσπευσαν να υπολογί

σουν ότι, όταν οι μισθοί είναι χαμηλοί, «οι φτωχοί εργάζο

νται περισσότερο και πραγματικά ζουν καλύτερα» απ’ ό,τι 

εάν λάμβαναν υψηλούς μισθούς, οπότε θα τεμπέλιαζαν και 

θα δημιουργούσαν ταραχές.

Ο  Jeremy Bentham, ο μεγάλος μεταρρυθμιστής που εν

σάρκωσε τη σύγχρονη σοφία πολύ καλύτερα από κάθε άλλο 

διανοητή της εποχής του (το σχέδιό του επαινέθηκε σχεδόν 

ομόφωνα από τους σύγχρονούς του διανοούμενους ως 

«προεξαρχόντως ορθολογικό και διαφωτιστικό»), προχώ

ρησε ένα βήμα παραπέρα και συμπέρανε ότι τα χρηματικά 

κίνητρα κάθε είδους δεν είναι αξιόπιστα μέσα για την επί

τευξη των επιθυμητών στόχων. Ο  ωμός εξαναγκασμός θα 

ήταν πολύ πιο αποτελεσματικός από κάθε έκκληση στην 

προφανώς ευμετάβλητη ή απούσα ευφυΐα των φτωχών. 

Πρότεινε να 0ΐκ0δ0μηθσύν500 οικίες, καθεμία να διατηρεί 

2.000 από τους «επαχθείς φτωχούς» υπό τη συνεχή επιτή

ρηση και την απόλυτη, αδιάσπαστη εξουσία ενός κυβερνή

τη. «Τα απόβλητα, η σκαρταδούρα του ανθρώπινου εί

δους», οι ενήλικες και τα παιδιά χωρίς εμφανή μέσα για την 

υποστήριξή τους, οι επαίτες, οι ανύπαντρες μητέρες, οι 

ανυπάκουοι μαθητευόμενοι και άλλοι παρόμοιοι θα έπρε

πε, σύμφωνα με το σχήμα, να συλληφθούν και να οδηγη- 

θούν με τη βία σε τέτοιους οίκους εξαναγκαστικής εργα

σίας, οι οποίοι θα ανήκουν σε ιδιώτες. Εκεί «τα απόβλητα 

αυτού του είδους θα μετατραπούν σε υποδείγματα». Στους



ελάχιστους επικριτές του από τον φιλελεύθερο χώρο, ο 

Bentham απάντησε με θυμό: «Ένσταση — η ελευθερία κα- 

ταπατείται. Απάντηση — η ελευθερία να κάνεις κατεργα

ριές». Πίστευε ότι οι φτωχοί, απλώς με το να παραμένουν 

φτωχοί, είχαν προσφέρει την απαραίτητη απόδειξη ότι δεν 

ήταν περισσότερο ικανοί για την ελευθερία απ’ ό,τι τα άτα

κτα παιδιά. Δεν μπορούσαν να αυτοκυβερνηθούν. Έπρεπε 

να τους κυβερνούν άλλοι.

Πολύ νερό έχει τρέξει στο αυλάκι από τότε που άνθρω

ποι όπως ο Locke, ο Young και ο Bentham, με όλο τον τολ

μηρό ζήλο των εξερευνητών καινούργιων και ανοίκειων εδα

φών, διακήρυξαν αυτό που σταδιακά θα οριοθετούνταν ως 

η καθολικά αποδεκτή σύγχρονη φιλοσοφία για τους φτω

χούς. Πολλοί λίγοι άνθρωποι σήμερα θα διακινδύνευαν να 

διατυπώσουν τις αρχές αυτής της φιλοσοφίας με μια παρό

μοια αλαζονική ειλικρίνεια και, εάν το έκαναν, οι ισχυρισμοί 

τους θα επέφεραν σίγουρα τη δημόσια κατακραυγή. Ω στό

σο, αυτή η αντίληψη επηρεάζει ακόμη μεγάλο μέρος της 

δημόσιας πολιτικής που θεωρεί ότι οι άνθρωποι είναι ανίκα

νοι, για τον έναν ή τον άλλο λόγο, να ανταποκριθούν στα 

προβλήματα της ζωής και να κερδίσουν τα του βίου χωρίς 

τη «μη κερδισμένη» βοήθεια. Σή μερα, εξακολουθεί να 

υπάρχει μια ισχυρότατη ηχώ εκείνης της φιλοσοφίας στις 

αλλεπάλληλες εκστρατείες εναντίον των «κοινωνικών παρα

σίτων», «των απατεώνων» ή των «εθισμένων στα επιδόμα

τα», και σε κάθε συχνά επαναλαμβανόμενη προειδοποίηση 

ότι οι άνθρωποι που ζητούν καλύτερους μισθούς διακινδυ

νεύουν να «τιμολογηθούν εκτός εργασίας». Η επίδραση
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αυτής της φιλοσοφίας γίνεται περισσότερο αισθητή στην ξε

ροκέφαλη επιμονή, παρά την πληθώρα των στοιχείων για το 

αντίθετο, ότι η παραβίαση του κανόνα «της καθολικής ερ

γασίας για να κερδίσεις τα προς το ζην» είναι σήμερα, όπως 

και παλιότερα, η κυριότερη αιτία για τη φτώχεια. Συνεπώς, 

η θεραπεία της φτώχειας θα πρέπει να αναζητηθεί στο να 

οδηγηθούν οι άνεργοι πίσω στην αγορά εργασίας. Στην πα

ράδοση της δημόσιας πολιτικής, μόνο ως εμπόρευμα η ερ

γασία μπορεί να απαιτήσει το δικαίωμα της πρόσβασης σε 

παρομοίως εμπορευματοποιημένα μέσα επιβίωσης.

Και έτσι δημιουργείται σήμερα το φαινόμενο οι φτωχοί 

να έχουν διατηρήσει τη λειτουργία που τους είχε ανατεθεί 

στα πρώιμα χρόνια της καινούργιας, νεωτερικής και βιομη

χανικής εποχής — αυτήν του εφεδρικού στρατού εργασίας. 

Η ανάθεση αυτής της λειτουργίας σπέρνει αμφιβολίες και 

υποψίες για την εντιμότητα εκείνων «που δεν βρίσκονται σε 

ενεργό υπηρεσία» και προσδιορίζει σαφώς το δρόμο με τον 

οποίο «θα τους αναγκάσει να ευθυγραμμιστούν», για να 

αποκατασταθεί έτσι η τάξη πραγμάτων την οποία έχει δια- 

ταράξει η αποφυγή της ενεργού υπηρεσίας. Η δυσκολία, 

ωστόσο, έγκειται στο ότι η φιλοσοφία που κάποτε προσπά

θησε να αντιληφθεί και να αρθρώσει τις αναδυόμενες πραγ

ματικότητες της βιομηχανικής εποχής έχει σήμερα υπερβεί 

το όριο ζωής της και έχει χάσει την επαφή με τη νέα πραγ

ματικότητα που αναδύεται στο άλλο άκρο αυτής της επο

χής. Κάποτε, αυτή η φιλοσοφία υπήρξε ο φορέας της προ

σπάθειας για τη δημιουργία της τάξης, μετατράπηκε όμως 

αργά αλλά σταθερά σε προπέτασμα καπνού, συγκαλύπτο
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ντας οτιδήποτε είναι καινούργιο και πρωτοφανές σε όσα 

υφίστανται σήμερα οι φτωχοί. Η ηθική της εργασίας, η 

οποία τοποθετεί τους φτωχούς στο ρόλο του εφεδρικού 

στρατού εργασίας, ξεκίνησε τη ζωή της ως αποκάλυψη: διά

γει τον μεταθανάτιο βίο της ως συγκάλυψη.

Τ ο  να μεγαλώνουμε τους φτωχούς του σήμερα για να γί

νουν οι εργάτες του αύριο είχε κάποτε νόημα στην οικονο

μία αλλά και στην πολιτική. Ή ταν το γράσο για τους τρο

χούς της βασισμένης στη βιομηχανία οικονομίας και υπη

ρετούσε πιστά το στόχο της «κοινωνικής ενσωμάτωσης» — 

δηλαδή, της διατήρησης της τάξης και της κανονιστικής 

ρύθμισης. Καμία από τις δύο σημασίες δεν ισχύει πλέον 

στην «ύστερη νεωτερική» ή «μετανεω τερική», ωστόσο, 

πάνω απ’ όλα, καταναλωτική κοινωνία μας. Η παρούσα οι

κονομία δεν έχει ανάγκη τη μαζική εργατική δύναμη, έχο

ντας μάθει πώς να αυξάνει όχι απλώς τα κέρδη, αλλά και τον 

όγκο των προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει την εργα

σία και το κόστος της. Την ίδια στιγμή, η υπακοή στον κα

νόνα και γενικότερα η «κοινωνική πειθαρχία» είναι σε μεγά

λο βαθμό διασφαλισμένες κυρίως μέσω των θέλγητρων και 

των σαγηνεύσεων της αγοράς εμπορευμάτων παρά μέσω 

του κρατικά διευθυνόμενου καταναγκασμού και της πει

θαρχικής εξάσκησης την οποία διαχειρίζεται ένα δίκτυο πα

νοπτικών θεσμών. Οικονομικά και πολιτικά η ύστερη νεω

τερική ή μετανεωτερική κοινωνία των καταναλωτών μπορεί 

να ευημερήσει χωρίς να σύρει τον μεγάλο όγκο των μελών 

της μέσα από τις μυλόπετρες της εργοστασιακής εργασίας. 

Ουσιαστικά, οι φτωχοί έχουν πάψει να αποτελούντον εφε
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δρικό στρατό εργασίας, και οι επικλήσεις της ηθικής της 

εργασίας ηχούν όλο και περισσότερο νεφελώδεις και εκτός 

της σημερινής πραγματικότητας.

Η σύγχρονη κοινωνία εμπλέκει τα μέλη της πρωτίστως ως 

καταναλωτές. Μόνο δευτερευόντως και εν μέρει τα εμπλέκει 

ως παραγωγούς. Για την τήρηση των κοινωνικών κανόνων, για 

να αποτελούν πλήρη και ώριμα μέλη της κοινωνίας, τα άτομα 

πρέπει να ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά στους 

πειρασμούς της αγοράς καταναλωτικών αγαθών. Χρειάζεται 

να συνεισφέρεις στη ζήτηση που συμψηφίζει την προσφο

ρά, να αποτελέσεις μέρος της οδηγημένης από τους κατανα

λωτές ανάκαμψης. Οι φτωχοί δεν είναι κατάλληλοι για όλα 

αυτά, αφού δεν διαθέτουν αξιοπρεπές εισόδημα, πιστωτι

κές κάρτες και την προοπτική για ένα καλύτερο μέλλον. Συ 

νεπώς, ο κανόνας ο οποίος παραβιάζεται από τους φτωχούς 

του σήμερα, η παραβίαση του οποίου τους καθιστά «αφύσι

κους», είναι ο κανόνας της καταναλωτικής αξιοσύνης ή επι- 

δεξιότητας, και όχι ο κανόνας της απασχόλησης. Πρώτα και 

πάνω απ’ όλα, οι σημερινοί φτωχοί είναι «μη καταναλωτές» 

και όχι «άνεργοι». Ορίζονται κατά πρώτον από το γεγονός ότι 

είναι ατελείς καταναλωτές, εφόσοντο πιο κρίσιμο κοινωνικό 

καθήκον που δεν εκπληρώνουν είναι το ότι δεν είναι ενεργη

τικοί και αποτελεσματικοί αγοραστές των αγαθών και των 

υπηρεσιών που προσφέρει η αγορά. Στα βιβλία ισολογισμού 

της καταναλωτικής κοινωνίας, οι φτωχοί καταγράφονται 

σαφώς ως παθητικό και, όσο μεγάλη φαντασία και αν έχουμε, 

δεν μπορούν να καταγραφούν ως παρόν ή μέλλον περιου

σιακό στοιχείο.



Έτσι, λοιπόν, πρώτη φορά στην καταγεγραμμένη ιστορία 

οι φτωχοί συνιστούν απλώς σκοτούρα και ενόχληση. Δεν 

διαθετουν καμία αρετή η οποία θα μπορούσε να τους απαλ

λάξει ή και να αντισταθμίσει τα κουσούρια ή τα βίτσια τους. 

Δεν έχουν τίποτε να δώσουν σε αντάλλαγμα των κονδυλίων 

που προσφέρουν οι φορολογούμενοι. Αποτελούν μια κακή 

επένδυση, που είναι απίθανο να αποδώσει ποτέ τα χρήματά 

της, πόσο μάλλον να αποφέρει κέρδος. Μια μαύρη τρύπα 

που ρουφά οτιδήποτε την πλησιάζει και δεν αποβάλλει τί

ποτε εκτός από προβλήματα. Τα  αξιοπρεπή και κανονικά 

μέλη της κοινωνίας —οι καταναλωτές— δεν ζητούν τίποτε 

από αυτούς και δεν αναμένουν τίποτε. Οι φτωχοί είναι τε

λείως άχρηστοι. Κανένας, κανένας άνθρωπος που έχει κά

ποιο κύρος, που η άποψή του διαθέτει δύναμη και επιρροή, 

δεν τους χρειάζεται. ΓΓ αυτούς μηδενική ανοχή. Η κοινωνία 

θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερη, εάν οι φτωχοί απλώς 

έβαζαν φωτιά στα καταλύματά τους και έφευγαν. Ο  κόσμος 

θα ήταν πολύ πιο ευχάριστος χωρίς αυτούς. Οι φτωχοί είναι 

αχρείαστοι, και άρα ανεπιθύμητοι. Και επειδή είναι ανεπιθύ

μητοι, χωρίς πολλή θλίψη και ενδοιασμούς, μπορούν να 

αφεθούν στην εγκατάλειψη.

Χ Ω Ρ ΙΣ  Ρ Ο Λ Ο , Χ Ω Ρ ΙΣ  Η θ ΙΚ Ε Σ  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε ΙΣ

Σε έναν κόσμο που κατοικείται από καταναλωτές δεν υπάρ

χει χώρος για το κράτος πρόνοιας. Αυτή η αξιοσέβαστη κλη

ρονομιά της βιομηχανικής κοινωνίας παρουσιάζεται ξαφνι

κά να είναι το κράτος-παραμάνα, που παραχαϊδεύει τους
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οκνηρούς, περιθάλπει τους αχρείους και υποθάλπει τους 

διεφθαρμένους.

Λέγεται ότι το κράτος πρόνοια ς ήταν ένα δύοκολα 

κερδισμένο επίτευγμα των φτωχών και των ταπεινών. Εάν 

πράγματι οι αγώνες των φτωχών και των μη προνομιούχων 

υποχρέωσαν σε δράση τον Bism arck, τον Lloyd George ή 

τον Beveridge, αυτοί οι αγώνες μπόρεσαν να επιτύχουν τα 

αποτελέσματα που είχαν μόνο επειδή οι φτωχοί είχαν με

γάλη «διαπραγματευτική δύναμη» -  είχαν μια σημαντική 

λειτουργία να επιτελέσουν, είχαν κάτι ζωτικό και απαραί

τητο να προσφέρουν στην κοινωνία των παραγωγών. Π έ

ρα από όλα τ ’ άλλα, το κράτος πρόνοιας ήταν ένα μέσο για 

την επανεμπορευματοποίηση της εργασίας, καθιστώντας 

την κατ’ αρχάς ευπώλητη και εξαγοράσιμη και, έτσι, έτοι

μη προς χρήση όταν άρχισε να ανέρχεται και πάλι η προ

σωρινά πεσμένη ζήτηση για εργασία. Τ ο  κράτος ανέλαβε 

αυτό το καθήκον, στο βαθμό που οι καπιταλιστές ήταν 

απρόθυμοι ή αδυνατούσαν να φέρουν το κόστος της επα- 

νεμπορευματοποίησης πάνω τους — ατομικά, κατά ομά

δες ή συλλογικά. Μ ε δεδομ ένο το διπλό καθήκον που 

εκτελούσε η βιομηχανική απασχόληση (οικονομικό και 

πολιτικό), το κράτος πρόνοιας, στην προσπάθειά του να 

κάνει τους άεργους να ξαναδουλέψουν, ήταν υπό εκείνες 

τις συνθήκες σοβαρή και κερδοφόρα επένδυση. Σήμερα 

όμως αυτό δεν ισχύει πλέον. Δ εν είναι ούτε εφικτό αλλά 

ούτε φαίνεται επιτακτικό όλοι να γίνουν παραγωγοί. Αυτό 

που κάποτε αποτελούσε μια συνετή επένδυση τώρα φα

ντάζει όλο και περισσότερο σαν ξεροκέφαλη ιδέα, αδι-
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καιολόγητη σπατάλη των χρημάτων των φ ορολογούμε

νων.

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το κράτος πρό

νοιας βρίσκεται σε υποχώρηση παντού. Ο ι λίγες χώρες 

όπου οι παροχές του είναι ακόμη άθικτες, ή η αποδιάρ- 

θρωσή του είναι αργή ή γίνεται με μισή καρδιά, είτε επιτι- 

μούνται είτε εμπαίζονται για την αφροσύνη τους και την 

παλιομοδίτικη αντίληψή τους από τη χορωδία των σημερι

νών οικονομικών αυθεντιών. Επιπλέον, γίνονται αποδέκτες 

των προειδοποιήσεων των σοφών της οικονομίας και των 

διεθνών τραπεζικών οργανισμών, όπως για παράδειγμα 

επανειλημμένα η Νορβηγία, για τον κίνδυνο της επικείμε

νης «υπερθέρμανσης της οικονομίας τους» και για άλλους 

φρέσκους επινοημένους τρόμους. Στις μετακομουνιστι- 

κές χώρες της Ανατολικής και της Κεντρικής Ευρώπης έχει 

λεχθεί με αποφασιστικό τρόπο ότι η περικοπή των κληρο

νομημένων προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας είναι 

μια έκτων ω νουκάνευ συνθήκη για κάθε ξένη βοήθεια και, 

στην ουσία, για την αποδοχή των χωρών αυτών στην «οικο

γένεια των ελεύθερων εθνών». Η μοναδική επιλογή που οι 

σημερινοί σοφοί της οικονομίας επισείουν απειλητικά ενώ

πιον των κυβερνήσεων είναι η υποτιθέμενη επιλογή μετα

ξύ της γρήγορης αύξησης της ανεργίας, όπως στην Ευρώ

πη, και η ακόμα γρηγορότερη πτώση του εισοδήματος των 

χαμηλότερων τάξεων, όπως στις ΗΠΑ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν την πρωτοπορία σε 

αυτό τον καινούργιο, ελεύθερο από πρόνοια κόσμο. Τα  τε

λευταία είκοσι χρόνια, το συνολικό εισόδημα του 2 0 %  των
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φτωχότερων Αμερικανών μειώθηκε κατό 21%, ενώ το συνολι

κό εισόδημα του 2 0 %  των πλουσιότερων Αμερικανών αυξή

θηκε κατά 2 2% .5 Η αναδιανομή του εισοδήματος από τους 

φτωχότερους στους πλουσιότερους συνεχίζεται με σταθε

ρά επιταχυνόμενο ρυθμό. Οι πρόσφατες δρακόντειες περι

κοπές σε προνοιακές παροχές, που υποστηρίχθηκαν ένθερ

μα από τα εκλεγμένα μέλη του Κογκρέσου («το τέλος του 

κράτους πρόνοιας όπως το γνωρίσαμε», σύμφωνα με τα 

λόγια του Μπιλ Κλίντον), θα αυξήσουν αναπόφευκτα τον 

αριθμό των παιδιών των Αμερικανών που μεγαλώνουν μέσα 

στη φτώχεια, έως το έτος 2006, από 2 σε 5 εκατομμύρια. 

Επιπλέον, πρόκειται να πολλαπλασιαστούν οι ηλικιωμένοι, 

οι ασθενείς και οι ανάπηροι που θα στερούνται κοινωνική 

πρόνοια.Όπως εκτιμά ο Loic W acquant, στόχος της κοινω

νικής πολιτικής στην Αμερική δεν είναι πλέον να περιορίσει 

τη φτώχεια αλλά να ξεφουσκώσει τον αριθμό των φτωχών 

(αυτοί που αναγνωρίζονται ως τέτοιοι και άρα είναι δικαιού

χοι αρωγής): «Αυτή η λεπτότητα στη διατύπωση είναι σημα

ντικότατη: όπως μια φορά και έναν καιρό ο καλός Ινδιάνος 

ήταν ο νεκρός Ινδιάνος, έτσι και σήμερα ο “καλός φτωχός” 

είναι ο αόρατος φτωχός, αυτός που μεριμνά για τον εαυτό 

του και δεν ζητά τίποτε. Εν συντομία, κάποιος που συμπερι- 

φέρεται σαν να μην υπάρχει...».6

'Εχει υποστηριχτεί η άποψη ότι, εάν οι φτωχοί προσπα

θήσουν να υπερασπιστούν οτιδήποτε έχει απομείνει από 

την προστατευτική ασπίδα που σφυρηλάτησε η νομοθεσία 

του κράτους πρόνοιας, σύντομα θα ανακαλύψουν ότι δεν 

έχουν διαπραγματευτική δύναμη για να μπορέσουν ν’ ακου-



στούν και, ακόμα λιγότερο, να εντυπωσιάσουν τους αντιπά

λους τους. Είναι επίσης απίθανο να βρουν την ισχύ για να τα- 

ρακουνήσουντους «απλούς πολίτες» από τη γαλήνια ατα

ραξία τους, έτσι όπως παροτρύνονται από τους πολιτικούς 

τους να μην ψηφίσουν με το μυαλό και την καρδιά τους 

αλλά με το πορτοφόλι τους.

Ω σ τόσ ο, ελάχιστες είναι οι πιθανότητες ελέγχου αυ

τής της υπόθεσης. Ο ι φτωχοί δεν φαίνεται να νοιάζονται 

για τα δεινά τους και, εάν πράγματι νοιάζονται, υπάρχουν 

ελάχιστες ενδείξεις στην πράξη για την οργή τους ή την 

αποφασιστικότητά τους να δράσουν με βάση αυτή την 

οργή. Υποφέρουν αναμφίβολα, όπως όλοι οι φτωχοί όλων 

των εποχών, αλλά, σε αντίθεση με του ς π ατεράδες και 

τους παππούδες τους, είτε αποτυγχάνουν είτε δεν προ

σπαθούν να αναδιαμορφώσουν τα δεινά τους σε ζήτημα 

δη μόσ ιου ενδιαφ έροντος. Ό πω ς εξήγησε πρόσφατα ο 

Xavier Em m anuelli αναφερόμενος στην εκπληκτική ατα

ραξία των φτωχών:

Προφανώς, η «κλασική» φτώχεια, κληρονομημένη από 

το παρελθόν, μεταδιδόταν από τη μια γενιά στην άλλη 

και επέμεινε παρά την ισχυρότατη οικονομική μεγέθυν

ση στην εκβιομηχανισμένη χώρα [...]. Αλλά σε αυτό 

προστέθηκε ένα καινούργιο φαινόμενο, ιδιάζον στην 

εποχή μας —εποχή ραγδαίων αλλαγών— και ανήκουστο 

στην έκτασή του.

Αυτό είναι η επισυσσώρευση, η διασύνδεση των άτυχων 

στιγμών, η οποία εξακοντίζει άτομα ή ολόκληρες οικογέ



νειες στην έσχατη ένδεια και συχνά τα πετά στο δρόμο. 

Απώλεια εργασίας, απώλεια εισοδήματος, συγγενικές 

απώλειες, διαζύγιο, χωρισμός, απώλεια στέγασης. Από 

αυτή την αλυσίδα προκύπτει ο αποκλεισμός — η απομό

νωση από το δίκτυο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και 

των κοινωνικών ανταλλαγών, η απουσία σημείων αναφο

ράς, η αδυναμία να προβάλεις τη μοίρα σου στο μέλλον. 

Αυτός είναι ο λόγος που στις μέρες μας οι άνθρωποι που 

αποκαλούνται «οι αποκλεισμένοι» δεν βγαίνουν στο 

προσκήνιο με αιτήματα ή με σχέδια, δεν φαίνονται να 

εκτιμούν τα δικαιώματά τους, δεν ασκούν τα καθήκοντά 

τους ως άνθρωποι και ως πολίτες. Καθώς η ύπαρξή τους 

στα μάτια των άλλων τερματίστηκε, έτσι σταδιακά τερ

ματίστηκε και στα δικά τους μάτια.7

Στις μέρες μας τα βάσανα των φτωχών δεν συμποσούνται 

σε έναν κοινό αγώνα. Κάθε ατελής καταναλωτής γλείφει τις 

πληγές του κατά μόνας, στην καλύτερη των περιπτώσεων με 

την παρέα τής, μέχρι σήμερα, μη διαλυμένης οικογένειας. 

Οι ατελείς καταναλωτές είναι μοναχικοί και, όταν αφήνο

νται μόνοι για μεγάλο χρονικό διάστημα, τείνουν να γίνονται 

μονόχνοτοι. Δεν μπορούν να καταλάβουν πώς μπορεί να 

βοηθήσει η κοινωνία, δεν ελπίζουν ότι θα βοηθηθούν, δεν 

πιστεύουν ότι η μοίρα τους μπορεί να αλλάξει με οτιδήπο

τε εκτός από ποδοσφαιρικά στοιχήματα ή με το να κερδί

σουν το λαχείο.

Αχρείαστοι, ανεπιθύμητοι, εγκαταλελειμμένοι, ποια είναι 

λοιπόν η θέση τους; Η συντομότερη απάντηση είναι: στην
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αφόνεια. Κατά πρώτον, είναι ανάγκη να απομακρυνθούν από 

τους δρόμους και τους άλλους δημόσιους χώρους που χρη

σιμοποιούνται από εμάς, τους εντός του θαυμαστού και

νούργιου καταναλωτικού κόσμου. Ακόμα καλύτερα, εάν είναι 

νεοφερμένοι και τα χαρτιά τους δεν είναι και πολύ εντάξει, 

μπορούν να απελαθούν και έτσι να εξωθηθούν από το πεδίο 

των υποχρεώσεων. Εάν δεν είναι δυνατό να ανευρεθεί μια δι

καιολογία για την απέλαση, μπορούν ακόμα να εγκλειστούν 

σε απόμακρες φυλακές ή στρατόπεδα-φυλακές, το καλύτερο 

απ’ όλα στην έρημο της Αριζόνα, ή σε αγκυροβολημένα πλοία 

μακριά από τις γραμμές ναυσιπλοΐας, ή σε υψηλής τεχνολο

γίας πλήρως αυτοματοποιημένες φυλακές, όπου δεν μπορεί 

να τους δει κανείς και ούτε μπορούν να δουν κανέναν, όπου 

θα συναντούν σπάνια ακόμα και τους δεσμοφύλακές τους.

Για να καταστεί η φυσική απομόνωση πλήρης, είναι δυ

νατό να την ενισχύσουμε με τον πνευματικό διαχωρισμό, 

που έχει συνέπεια τον εξοστρακισμό των φτωχών από το 

σύμπαν της ηθικής συμπάθειας. Παράλληλα με τον εξο

στρακισμό των φτωχών από τους δρόμους, μπορούμε να 

τους εξοστρακίσουμε και από την κοινότητα των ανθρώ

πων, από τον κόσμο των ηθικών υποχρεώσεων. Αυτό γίνεται 

ξαναγράφοντας την ιστορία, περνώντας από τη γλώσσα της 

στέρησης στη γλώσσα της αχρειότητας. Οι φτωχοί αποτε- 

λούντους «συνήθεις υπόπτους» που συλλαμβάνονται με τη 

συνοδεία της δημόσιας κατακραυγής, κάθε φορά που ανι- 

χνεύεται κάποια ατέλεια στην οικεία τάξη. Οι φτωχοί απει

κονίζονται ως έκλυτοι, αμαρτωλοί και κενοί από ηθικούς κα

νόνες. Τα  μέσα μαζικής ενημέρωσης συνεργάζονται πρό
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σχαρα με την αστυνομία στην παρουσίαση προς το αισθη

σιακά λαίμαργο κοινό φρικιαστικών εικόνων των «εγκλημα

τικών στοιχείων» που ζουν μέσα στο έγκλημα, τα ναρκωτικά 

και τη σεξουαλική ανηθικότητα και βρίσκουν καταφύγιο 

στα σκοτεινά των μικρών και ανήλιαγων στενών. Και έτσι γί

νεται σαφές ότι το ζήτημα της φτώχειας είναι πρωτίστως, 

και πιθανόν αποκλειστικά, ζήτημα νόμου και τάξης και θα 

πρέπει να το αντιμετωπίζουμε με τον τρόπο που αντιμετω

πίζονται και οι υπόλοιπες παραβάσεις του νόμου.

Αποδεσμευμένοι από την ανθρώπινη κοινότητα, εξο- 

στρακισμένοι από τον δημόσιο νου. Γνωρίζουμε τι συμβαί

νει μετά. Ο  πειρασμός να ξεφορτωθούμε τελείως ένα φαι

νόμενο που έχει υποβαθμιστεί σε απλή ενόχληση και στε

ρείται πιθανοτήτων επίλυσης, ένα φαινόμενο που δεν απα

λύνεται ούτε από τη δέουσα ηθική ευαισθησία που οφείλε- 

ται στον βασανιζόμενο Άλλο, είναι ισχυρός. Είναι σαν να 

σβήνεις ένα μαύρο στίγμα που αμαυρώνει το τοπίο, να εξα

φανίζεις ένα ρυπαρό σημείο σε έναν κατά τ ’ άλλα αγνό 

καμβά ενός τακτικού κόσμου και μιας κανονικής κοινωνίας. 

Ο  Alain Finkielkraut μάς υπενθυμίζει σε πρόσφατο βιβλίο 

του τι μπορεί να συμβεί όταν οι ηθικές ευαισθησίες βουβαί- 

νονται αποτελεσματικά, η συμπάθεια εξαλείφεται και απο- 

σύρονται όλοι οι ηθικοί φραγμοί:

Η ναζιστική βία διαπραττόταν όχι επειδή ήταν αρεστή 

αλλά λόγω καθήκοντος, όχι λόγω σαδισμού αλλά λόγω 

αρετής, όχι μέσω της ηδονής αλλά μέσω της μεθόδου, 

όχι με την απελευθέρωση των άγριων παρορμήσεων και
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την εγκατάλειψη των τύψεων αλλά στο όνομα υψηλών α

ξιών, με επαγγελματική δεινότητα και με το εντεταλμένο 

έργο να εκτελείται σταθερά σε πλήρη θέα.»

Και αυτές οι πράξεις βίας διαπράττονταν, επιτρέψτέ μου να 

συμπληρώσω, εν μέσω μιας εκκωφαντικής σιωπής από αν

θρώπους που θεωρούσαν τους εαυτούς τους αξιοπρεπείς 

και ηθικά πλάσματα, ωστόσο, δεν έβλεπαν κάποιο λόγο 

γιατί τα θύματα της βίας, που εδώ και αρκετό καιρό είχαν 

πάψει να συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των μελών της αν

θρώπινης οικογένειας, θα έπρεπε να αποτελούν στόχους 

της ηθικής τους συμπάθειας. Για να παραφράσουμε τον 

Gregory Bateson, από τη στιγμή που η απώλεια της ηθικής 

κοινότητας συνδυάζεται με την προχωρημένη τεχνολογία 

στην αντιμετώπιση αυτού που θεωρείται εκνευριστικό πρό

βλημα, «οι πιθανότητες επιβίωσής σου θα είναι όσες και 

μιας χιονόμπαλας στην κόλαση».9 Ορθολογικές λύσεις σε 

εκνευριστικό προβλήματα, όταν συνοδεύονται από ηθική 

αδιαφορία, δημιουργούν πράγματι ένα εκρηκτικό μείγμα. 

Πολλά ανθρώπινα όντα μπορεί να χαθούν από την έκρηξη, 

ωστόσο η πιο εξέχουσα μεταξύ των θυμάτων είναι η ανθρω

πιά αυτών που διέφυγαν από το χαμό.

Δεν βρισκόμαστε όμως εκεί, τουλάχιστον όχι ακόμη. 

Ωστόσο τα σημάδια είναι ορατά. Ας μην τα αντιπαρερχόμα- 

στε σαν ακόμα μια προφητεία καταστροφής που συνήθως 

ξεχνιέται πριν ελεγχθεί, από το φόβο μήπως ακολουθήσου

με για άλλη μια φορά το συρμό τής εκ των υστέρων, και αρ- 

γοπορημένης, απολογίας ότι δεν το προσέξαμε όταν ήταν
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αυτό που είναι σήμερα: απλώς ένας οιωνός. Ευτυχώς για το 

ανθρώπινο είδος, η ιστορία βρίθει από δυσοίωνες προφη

τείες που απέτυχαννα πραγματοποιηθούν. Ωστόσο, πολλά 

εγκλήματα στην ιστορία, τα πιο αποτρόπαια, έλαβαν χώρα 

λόγω της έλλειψης προειδοποιήσεων ή λόγω της εφησυχα- 

σμένης δυσπιστίας με την οποία έγιναν δεκτές οι προει

δοποιήσεις όταν ακούστηκαν. Σήμερα, όπως πάντα στο πα

ρελθόν, η επιλογή είναι δική μας.

Η θ ικ ή  τ η ς  Ε ρ γ α ς ια ς  ή  Η θ ικ ή  τ η ς  Ζ ω η ς ;

Υπάρχει η δυνατότητα μιας επιλογής· μολονότι θα περίμενε 

κάποιος ότι πολλοί άνθρωποι θα απέρριπταν κάθε εναλλα

κτική πρόταση απέναντι στο παρόν ρεύμα ως «μη ρεαλιστι

κή» ή «ενάντια στη φύση των πραγμάτων», οτιδήποτε κι αν 

εννοείται με αυτό, και με δεδομένη τη διαβόητη τάση της 

πραγματικότητας να υποκρύπτει τις ανθρώπινες απαρχές 

της και, έτσι, να παίρνει έναν αέρα αυταπόδεικτης αναγκαιό

τητας. Η δυνατότητα να φανταστούμε έναν άλλο τρόπο συ

νύπαρξης δεν αποτελεί το ισχυρό σημείο του κόσμου όπου 

ζούμε, του κόσμου των ιδιωτικοποιημένων ουτοπιών, κό

σμου γνωστού για την τάση του να καταμετρά τις απώλειες 

όταν έχουν ήδη λάβει χώρα και για την υποκατάσταση του 

πολιτικού οράματος από τη διαχείριση των κρίσεων. Ακόμα 

πιο μικρή είναι η ικανότητα αυτού του κόσμου να συγκε

ντρώσει τη θέληση και την αποφασιστικότητα που απαιτεί- 

ται, για να καταστήσει κάθε εναλλακτική λύση στην υπάρ- 

χουσα πραγματικότητα ρεαλιστική. Η απορριπτική ετικέτα



«μη ρεαλιστικός», χρησιμοποιούμενη καταχρηστικά τόσο 

ευρέως στις σημερινές πολιτικές λογομαχίες, καταδεικνύει 

πρωτίστως την απουσία β ο ύ λ η σ η ς  και αποφασιστικότητας.

Όπως επισήμανε ο Κορνήλιος Καστοριάδης, η κρίση του 

δυτικού κόσμου «συνίσταται ακριβώς στο ότι παύει να θέ

τει πραγματικά τον εαυτό του υπό αμφ ισβήτηση» .“> Αλλά 

το να «θέτεις πραγματικά τον εαυτό σου υπό αμφισβήτη

ση» είναι το βαθύτερο μυστικό της εκπληκτικής και άνευ 

προηγουμένου αναζήτησης του δυτικού κόσμου για αυτο

βελτίωση, και της επίσης θαυμαστής επιτυχίας του στην 

επιδίωξη αυτού του ιδιαίτερα φ ιλόδοξου αντικειμενικού 

στόχου. «Η αμφισβήτηση του εαυτού» ήταν δυνατή —και 

μάλιστα μοιραία— από την ανακάλυψη ότι τα θεμέλια όλων 

των διευθετήσεών μας είναι αυθαίρετα και καταδικασμένα 

να παραμείνουν τέτοια. Όντας αυθαίρετες, οι διευθετήσεις 

μας είναι πολύ πιθανό να αντικατασταθούν με άλλες, στο 

βαθμό που η υπόθεση μιας τέτοιας αντικατάστασης μπορεί 

να παρουσιαστεί πειστικά. Ω στόσο, αυτή η συνθήκη δεν 

φαίνεται να ισχύει πλέον. Τείνουμε να ξεχνούμε ότι «η μετα

χείριση ενός ανθρώπου σαν πράγμα ή σαν καθαρό μηχανικό 

σύστημα δεν είναι λιγότερο, αλλά περισσότερο φαντασιακή 

από τον ισχυρισμό ότι τον βλέπουμε σαν κουκουβάγια». Και 

από τη στιγμή που αυτό θα ξεχαστεί, παύουμε να θέτουμε 

εκείνο το είδος των ερωτημάτων που συνήθιζαν να κάνουν 

τη σύγχρονη κοινωνία την πιο αεικίνητη και καινοτόμο από 

όλες. Για παράδειγμα: «Το παν υποτάσσεται πράγματι στην 

αποτελεσματικότητα — αλλά στην αποτελεσματικότητα για 

ποιον, ως προς τι, για τι πράγμα; Η οικονομική αύξηση πραγ
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ματοποιείται, όμως, είναι αύξηση τίνος πράγματος, για ποιον, 

με τι κόστος, για να φτάσουμε πού;».

'Οταν δεν τίθενται τέτοια ερωτήματα, δεν υπάρχουν ε

μπόδια στην εξύψωση του δικού μας φαντασιακού, στην 

εξύψωση του ακατάπαυστου, ατέρμονος, ανοικτού προς 

οποιαδήποτε έκβαση και ανεξέλεγκτου εξορθολογισμού (ο 

οποίος αποκτά αρνητική έκβαση, όταν αντικαθιστά ένα αν

θρώπινο πρόσωπο με το «σύνολο μερικών χαρακτηριστικών 

που επιλέγονται αυθαίρετα σε συνάρτηση με ένα αυθαίρετο 

σύστημα σκοπών»), στο επίπεδο της αντικειμενικής ανα

γκαιότητας και στο να γίνουν όλες οι αμφιβολίες το απο

κλειστικό πεδίο «ασόβαρων ανθρώπων όπως οι ποιητές και 

οι μυθιστοριογράφοι».“

Μια πειστική και ισχυρότατη υπόθεση για μια ριζοσπαστι

κή λύση στην παρούσα κρίση παρουσιάστηκε από τον Clauss 

Offe.12 Ο  πυρήνας αυτής της λύσης είναι «η ιδέα ότι το ατομι

κό δικαίωμα στο εισόδημα είναι δυνατό να διαχωριστεί από 

την πραγματική ικανότητα να κερδίζεις το εισόδημά σου». 

Πράγματι είναι δυνατό, μολονότι πρέπει να παραδεχτούμε 

ότι αυτό απαιτεί ένα κατόρθωμα τόσο μεγάλο, ώστε να αλλά

ξει η αντίληψη της επικέντρωσης στη μισθωτή εργασία, όπως 

καθοριζόταν από την ηθική της εργασίας, σε μια αντίληψη 

βασικών δικαιωμάτων και βασικών εγγυήσεων, που θα καθο

ρίζονται από την αξιοπρέπεια του ανθρώπινου όντος:

Αυτός ο διαχωρισμός αποκτά συγκεκριμένη μορφή με 

την αρχή της χρηματοδότησης της κοινωνικής ασφάλισης 

μέσω της φορολογίας, μέσω της εγκατάλειψης του ελέγ
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χου του εισοδήματος και της εκτίμησης της βούλησης 

προς εργασία, με τη σταδιακή αντικατάσταση της αρχής 

της ισοδυναμίας από αυτήν της ανάγκης, και τελικά μέσω 

της αρχής του ατόμου ως βάσης του δικαιώματος. Η με

ταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, 

σύμφωνα με αυτές τις αρχές, είναι δυνατό να διατηρήσει 

και στο μέλλον τις αξίες του κράτους πρόνοιας για ελευ

θερία, ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη, στη φάση της 

ανάπτυξης που έχουν τώρα εισέλθει τα καπιταλιστικά 

κράτη πρόνοιας, μια φάση στην οποία ο στόχος της πλή

ρους απασχόλησης έχει υποχωρήσει πέρα από τον ορίζο

ντα του ρεαλιστικού και επιθυμητού.

Οι προτάσεις του Offe πράγματι ηχούν νεφελώδεις, όπως 

θα ανέμενε κανείς υπό το φως αυτών που έχουν ειπωθεί 

προηγουμένως για την αύξουσα αδυναμία να αμφισβητή

σουμε τον κόσμο μας. Δεν θα μπορούσαν να ηχούν αλλιώς, 

σε μια εποχή όπου κάθε πολιτική δύναμη που βασίζεται 

στην εκλογική αγορά φαίνεται ότι προχωρά σε μια αντίθετη 

κατεύθυνση και θεωρεί τα συμπτώματα της ασθένειας ση

μεία ανάκαμψης και τα αίτια της ασθένειας τα θεωρεί θερα

πεία. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια σημαντική και οργα

νωμένη πολιτική δύναμη, είτε αριστερά είτε δεξιά του πολι

τικού φάσματος, που δεν θα είχε την τάση να απορρίψει τις 

ιδέες του Offe, αλλά και άλλες παρόμοιες, επί τη βάσει της 

πολιτικής σκοπιμότητας και των εκλογικών κερδών. Π ά 

ντως, εάν πιεστούν δημοσίως οι «υπεύθυνοι πολιτικοί», 

είναι πολύ πιθανόν ότι θα απορρίψουν το πρόγραμμα των



βασικών εγγυήσεων. Αυτό συμβαίνει γιατί κρίνεται αδύνα

το να υλοποιηθεί με βάση τους αναλογιστικούς υπολογι

σμούς, είτε διότι είναι «μη ρεαλιστικό» πολιτικά και οικο

νομικά, συγκαλύπτοντας έτσι τον αμφίβολο ρεαλισμό των 

εργαλείων της διαχείρισης κρίσεων που είναι σήμερα του 

συρμού.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει ορθά ο Offe, οι προτάσεις 

του είναι σε τελική ανάλυση συντηρητικές. Δεν προτείνουν 

μια επανάσταση, αλλά τη διατήρηση των ηθικών αξιών και 

των κοινωνικών διευθετήσεων που αποτελούν συστατικά 

γνωρίσματα του δυτικού πολιτισμού, σε μια εποχή όπου οι 

κληρονομημένοι θεσμοί δεν εγγυούνται πλέον την υλοποίη

σή τους. Και επειδή οι προτάσεις του έχουν τέτοιους συ

ντηρητικούς στόχους:

Τ ο  βά ρος της απόδειξης πέφτει [στους] αντιπάλους 

[...]. Είτε επιθυμούν να θέσουν ένα τέλος στη μεταπολε- 

μική κοινωνική ηθική ομοφωνία, είτε πρέπει να δείξουν 

ότι τα αιτήματά τους μπορούν να αντιμετωπιστούν μα

κροπρόθεσμα από άλλα μέσα, εκτός του βασικού εισο

δήματος — κάτι το οποίο μας φαίνεται πολύ αμφίβολο.

Φαίνεται ότι ο Offe υποτιμά την ικανότητα αντίστασης των 

αντιπάλων με το να υποβαθμίζει την πολύ απτή πιθανότητα, 

που παρέχεται από την καταναλωτική κοινωνία, της επιλογής 

από αυτούς, απέναντι σε κάθε φανταστική πιθανότητα, «να 

θέσουν τέλος στην ηθική και κοινωνική ομοφωνία». Ο  Offe 

παρουσιάζει ως ρητορικό ερώτημα ό,τι στην πραγματικότη

τα είναι ένα αυθεντικό πρακτικό δίλημμα. Αλλά όποιες κι αν



είναι οι πιθανότητες για να γίνει η σωστή επιλογή, αυτή είναι 

ωστόσο όπως την περιγράφει ο Offe. Οι κοινωνικές και ηθι

κές συνέπειες από την παρεμπόδιση μιας ενδελεχούς συζή

τησης περί της ορθής επιλογής, μέσω της άρνησης της ύπαρ

ξής της, είναι σίγουρα ανυπολόγιστες.

Ό σ ο ριζοσπαστικές κι αν είναι οι διατυπώσεις του Offe, 

πρέπει να συμπληρωθούν με κάτι άλλο: με το διαχωρισμό 

της εργασίας από την αγορά εργασίας. Πρόσφατα, η Me

lissa Benn παρατήρησε ότι «όταν οι άνδρες πολιτικοί μιλούν 

για εργασία, σχεδόν μοιραία εννοούν την πληρωμένη εργα

σ ία ».'3 Αυτό δεν είναι απολύτως ορθό, στο βαθμό που η 

«πληρωμένη εργασία» βρίσκεται στο μυαλό τόσο των αν- 

δρών όσο και των γυναικών πολιτικών όταν μιλούν για εργα

σία. Η πολιτική παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανδρική επιχεί

ρηση, ακόμα και όταν οι παίκτες είναι γυναίκες. Αυτό που 

ισχύει είναι ότι η ταύτιση της εργασίας με την πληρωμένη 

εργασία ιστορικά είναι επίτευγμα των ανδρών οι οποίοι, 

όπως κατέδειξε ο Max Weberπoλύ καιρό πριν, ξεκίνησαν τις 

επιχειρήσεις τους μακριά από το νοικοκυριό. Σε αυτό άφη

σαν τις γυναίκες τους να εκτελούν όλες τις άλλες αναγκαίες 

για τη ζωή δραστηριότητες, οι οποίες τώρα δεν θεωρούνται 

εργασία και άρα είναι «οικονομικά αθέατες».

Με αυτήν τη μορφή εισήλθε η ιδέα της εργασίας στηνπο- 

λιτική: όταν έγινε το αντικείμενο του αγώνα στο πεδίο όπου 

συμμετείχαν μόνο άνδρες — το πεδίο μάχης των δικαιω

μάτων των συνδικάτων και της εργατικής νομοθεσίας. Με 

αυτό τον τρόπο, η «εργασία» κατέληξε να περιορίζεται στο 

είδος της δραστηριότητας η οποία μπορεί να καταγραφεί
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στα επιχειρηματικά βιβλία. Δηλαδή, το είδος της εργασίας 

που μπορεί να αγοραστεί και να πουληθεί και έχει μια ανταλ

λακτική αξία που αναγνωρίζεται στην αγορά και έτσι μπορεί 

να απαιτεί χρηματική αποζημίωση. Έξω από το πεδίο της 

εργασίας αφέθηκαν κυριολεκτικά όλα όσα θεωρήθηκαν ότι 

ανήκουν αποκλειστικά στο πεδίο των γυναικών — αλλά όχι 

μόνο αυτά. Όταν κάποιος μιλούσε για εργασία, δεν έρχο

νταν στο νου οι οικιακές αγγαρείες ή η ανατροφή των παι

διών, και τα δύο κραυγαλέες περιπτώσεις της γυναικείας 

επικράτειας. Επίσης, γενικότερα, δεν εννοούσαν τις μυριά

δες των κοινωνικών δεξιοτήτων που ανέπτυσσαν και τις ατέ

λειωτες ώρες που δαπανούσαν οι γυναίκες στην καθημερινή 

διαχείριση της «ηθικής οικονομίας», όπως την αποκαλούν οι 

Α. Η. Halsey και Michael Young. Η ηθική της εργασίας παρε- 

νέβη με τις σύντονες και αναμφισβήτητες διακρίσεις της: να 

παραμένεις εκτός της αγοράς εργασίας, να εκτελείς απού

λητη ή μη πωλήσιμη εργασία σήμαινε στη γλώσσα της ότι 

ήσουν άνεργος, και αυτό σήμαινε μη εργασία. Είναι ειρωνι

κό, βέβαια, ότι μόνο στους πολιτικούς με υψηλή θέση επι

τρέπεται να διακηρύξουν δημόσια την ικανοποίησή τους 

όταν, αφού έχουν χάσει την εργασία τους, προετοιμάζονται 

για να «δαπανήσουν περισσότερο χρόνο με τις οικογένειές 

τους».

Οι συνέπειες όλων αυτών είναι από πολλές πλευρές κα

ταστροφικές. Συνεισφέρουν ευρύτατα στη σταδιακή αλλά 

αμείλικτη διάλυση των δεσμών της κοινότητας και της γει

τονιάς, της «κοινωνικής συνοχής», της οποίας η διατήρηση 

είναι τελικά τρομερά χρονοβόρα, επίπονη δραστηριότητα



που απαιτεί πολλές δεξιότητες. Αφήνουν βαθύτατα και σε 

μεγάλο βαθμό επιβλαβή σημάδια πάνω στη δομή και τη 

βιωσιμότητα των οικογενειών. Διαβρώνουν σοβαρά το έδα

φος στο οποίο είναι ριζωμένο το συνολικό δίκτυο των σχέ

σεων και των ηθικών δεσμών μεταξύ των ανθρώπων. Γενικά, 

έχουν διαπράξει και συνεχίζουν να διαπράττουν μεγάλη ζη

μιά στην ποιότητα της ζωής (που με δυσκολία διαχωρίζεται 

από το «επίπεδο διαβίωσης», ένα τελείως διαφορετικό ζή

τημα). Μια ζημιά την οποία καμία προσφορά της αγοράς, 

καμία μεγέθυνση στην καταναλωτική ικανότητα και κανένα 

σύνολο συμβουλευτικών υπηρεσιών δεν μπορούν να ανα

πληρώσουν ή να επιδιορθώσουν.

Η χειραφέτηση της εργασίας από τους επικεντρωμέ

νους στην αγορά υπολογισμούς και τους περιορισμούς που 

αυτοί επιβάλλουν απαιτεί την αντικατάσταση της ηθικής 

της εργασίας, η οποία διαμορφώθηκε για να υπηρετεί την 

αγορά εργασίας, με την ηθική της δεξιοτεχνίας. Ό πως επι- 

σήμανε πριν από πολύ καιρό ο Thorstein Veblen, «το ένστι

κτο της δεξιοτεχνίας» (σε αντίθεση με την ηθική της εργα

σίας, μια σύγχρονη επινόηση) είναι μια φυσική προδιάθεση 

του ανθρώπινου είδους. Οι άνθρωποι είναι δημιουργικά 

όντα, και είναι υποτιμητικό να υποθέτεις ότι μια χρηματική 

ετικέτα είναι αυτό που διαχωρίζει την εργασία από τη μη 

εργασία, την προσπάθεια από το τεμπέλιασμα. Ακρωτη

ριάζει την ανθρώπινη φύση η πρόταση ότι χωρίς αυτήν τη 

χρηματική ετικέτα οι άνθρωποι θα προτιμούσαν να παρα

μείνουν οκνηροί και να αφ ήσουντις δεξιότητες και τη φα

ντασία τους να σαπίσουν και να σκουριάσουν. Η ηθική της
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δεξιοτεχνίας θα αποκαθιστούσε σε αυτό το ανθρώπινο έν

στικτο την αξιοπρέπεια του και την κοινωνικά αναγνωρι

σμένη σημασία του, την οποία η ηθική της εργασίας, όπως 

διαμορφώθηκε και οριοθετήθηκε στη σύγχρονη καπιταλι

στική κοινωνία, αρνείται.

Δεν είναι η πρώτη φορά στην ιστορία μας που βρισκόμα

στε σε ένα σταυροδρόμι. Τ ο  σταυροδρόμι σε καλεί να απο

φασίσεις ποιο δρόμο θα διαλέξεις.Ό μως, η πρώτη, κρίσιμη 

και καθόλου προφανής απόφαση που πρέπει να ληφθεί είναι 

να αναγνωριστεί το σταυροδρόμι ως τέτοιο. Δηλαδή να γίνει 

αποδεκτό ότι περισσότεροι του ενός δρόμοι οδηγούν από 

το σήμερα στο μέλλον και ότι ενίοτε η επιδίωξη του μέλλο

ντος —κάθε μέλλοντος— απαιτεί απότομες στροφές.

Είναι πειρασμός να απορρίψουμε την ιδέα του διαχωρι

σμού του ατομικού δικαιώματος στο εισόδημα από την 

πραγματική ικανότητα να κερδίζειςτο εισόδημά σου, και την 

ιδέα της εργασίας από την αγορά εργασίας, σαν μια ακόμα 

ουτοπία της ιστορίας η οποία συχνά περιγράφεται περιφρο

νητικά: «το νεκροταφείο των ουτοπιών». Η εποχή μας είναι η 

εποχή των «ατομικών ουτοπιών», των ιδιωτικοποιημένων ου

τοπιών, και έτσι φαίνεται φυσικό (όπως επίσης και θέμα του 

συρμού) να χλευάζεις και να γελοιοποιείς τέτοια προγράμ

ματα, προγράμματα που υπονοούν αναθεώρηση των επιλο

γών που τίθενται συλλογικά στη διάθεση των ατόμων.

Έτσι λοιπόν, οι ιδέες που διαμόρφωσε ο Offe μπορούν 

κάλλιστα να θεωρηθούν ανάξιες δεύτερης σκέψης από κάθε 

σ οβαρό και ρεαλιστή στοχαστή. Και υπάρχουν λόγοι γι* 

αυτό. Όπως τόνισε πρόσφατα ο Roger-Pol Droit, «η πραγ
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ματικότητα είναι γεμάτη όπως ένα αυγό. Μέχρι το σημείο 

που είναι κυριολεκτικά αδύνατο να δραπετεύσεις από τους 

περιορισμούς της. Πιστεύουμε ότι αυτοί είναι αιώνιοι — έως 

ότου εξαφανιστούν από την ιστορία». *« Και συνεχίζει επιση- 

μαίνοντας ότι στην Ελλάδα του Περικλή και στη Ρώμη του 

Καίσαρα θα αποτελούσε απίθανη άσκηση φαντασίας να 

σκεφτείς έναν κόσμο χωρίς την εργασία των δούλων, όπως 

ακριβώς θα ήταν αδύνατο να φανταστείς έναν κόσμο χωρίς 

τη μοναρχία την εποχή του Bossuet. Πώς μπορούμε λοιπόν 

να είμαστε σίγουροι ότι μια οικονομία που δεν είναι δούλος 

των αγορών είναι κάτι το ανεδαφικό και ότι η αύξηση των 

ανισοτήτων δεν μπορεί να σταματήσει; Ο  D roit καταλήγει 

λέγοντας: «Αντί να ανακόπτουν την πρόοδο της ουτοπίας, οι 

καιροί μας μάλλον προετοιμάζουν το έδαφος για την επι

στροφή της.Ό σο περισσότερο επαναλαμβάνουμε ότι η πο

λιτική δεν έχει χώρο για τα όνειρα, τόσο περισσότερο η επι

θυμία για έναν ριζοσπαστικά διαφορετικό κόσμο αναπτε

ρώνεται». Είναι σίγουρο ότι ο Paul Ricoeur θα συμφωνούσε 

με αυτήν τη διατύπωση: Ήταν αυτός που πρότεινε πριν από 

δέκα χρόνια ότι στην εποχή μας, που είναι μπλοκαρισμένη 

από φαινομενικά αόρατα συστήματα, η ουτοπία είναι αυτή 

που καθίσταται το όπλο μας εναντίον αυτού του αποκλει

σμού.15 Και πρόσφατα, έχοντας συμπληρώσει την επιθεώ

ρηση της ιστορίας της Λατινικής Αμερικής, ο Fernardo Ainsa 

πρότεινε ότι, αντί να μιλάμε για ου-τοπία, ένας τόπος που 

δεν βρίσκεται πουθενά, θα ήταν ορθότερο να μιλούμε για 

παν-τοπίο: ο χώρος του παντού.16

Η ιδέα του διαχωρισμού του δικαιώματος στο εισόδημα
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από την ικανότητα να κερδίζεις αυτό το εισόδημα δεν είναι 

στην πραγματικότητα καθόλου συντηρητική. Αντιθέτως, 

απ’ ό,τι συνάγεται από τη μέθοδο συλλογισμού μας, η υλο

ποίησή της θα χρειαστεί ριζική αλλαγή πορείας. Εμπεριέχει 

την παραίτηση από αρκετές ιερές και απαραβίαστες παρα

δοχές (που αποκτούν σε πιο έντονο βαθμό αυτά τα χαρα

κτηριστικά λόγω της μη υποβολής τους σε αναστοχασμό) 

περί του σημερινού τρόπου ζωής. Ό τι, για παράδειγμα, η 

αποτελεσματικότητα είναι κάτι καλό ανεξάρτητα από αυτό 

που εξυπηρετεί και από τις παράπλευρες συνέπειές της με 

όρους ανθρώπινων δεινών. Ή  ότι όλα όσα θεωρούνται «οι

κονομική μεγέθυνση» —με άλλα λόγια, αυτό που μπορεί να 

παρουσιαστεί στατιστικά ως «περισσότερο σήμερα από 

ό,τι χθες, περισσότερο αύριο απ’ ό,τι σήμερα»— είναι καλά 

αφ’ εαυτού τους, και πάλι παραγνωρίζοντας τη ζημιά που 

επιφέρουν στην πορεία για την επίτευξη της ανθρώπινης κα

τάστασης και στη φύση — τις συνθήκες που μοιράζεται όλη 

η ανθρωπότητα.

Σ ε αυτούς που θα απαντήσουν ότι η ριζική αλλαγή πο

ρείας είναι από μόνη της ένα αποστομωτικό επιχείρημα 

εναντίον αυτής της δράσης, μπορούμε να απαντήσουμε 

μόνο παραθέτοντας τον Καστοριάδη, για ακόμα μία φορά. 

Ό ταν ρωτήθηκε από κάποιον που του έπαιρνε συνέντευξη: 

«Τι θέλετε λοιπόν; Ν ’ αλλάξετε την ανθρωπότητα;», ο Κα- 

στοριάδης απάντησε: «Όχι, κάτι πολύ πιο ταπεινό: Θέλω η 

ανθρωπότητα να αλλάξει, όπως το έχει ήδη κάνει δύο ή 

τρεις φ ορές».17



I 01 Π Ρ Ο Ο Π Τ Ι Κ Ε Σ  Γ ΙΑ Τ ΟΥ Σ Ν Ε Ο Π Τ Π Χ Ο Υ Σ ________________ ^

Τουλάχιστον υπάρχει ακόμη η ελπίδα ότι η ανθρωπότη

τα μπορεί να επιτύχει το ίδιο κατόρθωμα για άλλη μία 

φορά. Σ ε τελική ανάλυση, όπως το έθεσε θαυμάσια και ο 

Patrick Curry, «η συλλογική εθελοντική απλότητα καθίστα

ται η μοναδική πιθανή εναλλακτική λύση στη συλλογική 

εξαθλίωση».18
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ι. Η επιλογή δεν έχει κάτι το «αναγκαίο» ή το «μοιραίο». Μιλώ

ντας αφηρημένα, μπορούμε να πούμε ότι είναι αυθαίρετη και 

τυχαία — θα μπορούσε να έχει γίνει διαφορετικά (αυτό ακρι

βώς μας επιτρέπει να μιλάμε για «επιλογή»), Η επιλογή, ωστό

σο, όπως το θέτει ο Κορνήλιος Καστοριόδπς, εκφράζεται στο 

«φαντασιακό» το οποίο κρατάει την κοινωνία υπό την επήρειά 

του, αποτελεί τη βάση του τρόπου με τον οποίο τα μέλη της 

κοινωνίας σκέφτονται, και πράγματι τους παρέχει τη δυνατό

τητα να σκέφτονται, για τον εαυτό τους και για τον κόσμο 

όπου κατοικούν. Εάν λάβουμε υπόψη τον προαναστοχαστικό, 

«φυσικό», αντικειμενικό χαρακτήρα του «φαντασιακού», τα 

μέλη δεν εκλαμβάνουν την επιλογή ως τέτοια και δεν έχουν 

επίγνωση της τυχαιότητας του τρόπου της ζωής τους, ο ο

ποίος τους διαχωρίζει από άλλες κοινωνίες. Η δύναμη της 

επήρειας αποτελεί μια άμεση αντανάκλαση της ακατανίκητης 

«προφάνειας» του επιλεγμένου τρόπου και έτσι επίσης της 

δυσκολίας να σκεφτείς τον εαυτό σου και όλες τις άλλες κοι

νωνίες από κάποια άλλη έποψη από αυτή του δικού σου «φα- 

ντασιακού». Για παράδειγμα, είμαστε ανίκανοι, «όταν μιλάμε 

για τη φεουδαρχική περίοδο, να προσποιηθούμε ότι ξεχνάμε 

την έννοια της οικονομίας ή να παραιτηθούμε από την υπαγω

γή σε οικονομικές κατηγορίες, φαινόμενα που δεν ήταν τέτοια 

για τους ανθρώπους της εποχής» (C. Castoriadis, The 
Imaginary Institution of Society, μτφρ. K. Blarney, Cambridge, 

Polity Press, 1987, σ. 163. Ελληνική έκδοση: Κ. Καστοριάδης, Η 
φανταοιοκή θέσμιση της κοινωνίας, μτφρ. Σωτήρης Χαλικιάς, 

Γιούλη Σπαντιδάκη, Κώστας Σπαντιδάκης, Αθήνα, Ράππα, 

1978, ο. 241).
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