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Είχατε ποτζ τθν αίςκθςθ ότι θ δουλειά ςασ κα μποροφςε να ςασ ευχαριςτιςει;  Ότι ο 

κόςμοσ κα ςυνζχιηε να γυρίηει αν δεν κάνατε αυτό το πράγμα που κάνετε από τισ 9 ζωσ τισ 

5; Ο David Graeber διερεφνθςε το φαινόμενο των γαμώ-κζςεων εργαςίασ για το τελευταίο 

καλοκαιρινό μασ τεφχοσ – όςοι εργάηονται κα πρζπει να το διαβάςουν προςεκτικά…. 

Του David Graeber 

Κατά το ζτοσ 1930, ο John Maynard Keynes προζβλεψε ότι, μζχρι το τζλοσ του αιϊνα, θ 

τεχνολογία κα ζχει προχωριςει αρκετά, ϊςτε χϊρεσ όπωσ θ Μεγάλθ Βρετανία ι οι ΗΠΑ κα 

ζχουν επιτφχει μια 15ωρθ εβδομαδιαία εργαςία. Τπάρχει κάκε λόγοσ να πιςτεφουμε ότι 

είχε δίκιο. Με όρουσ τεχνολογίασ, είμαςτε αρκετά ικανοί γι’ αυτό. Κι όμωσ αυτό δεν 

ςυνζβθ. Αντικζτωσ, θ τεχνολογία ζχει δρομολογθκεί ζτςι ϊςτε, αν μθ τι άλλο, να βρίςκουμε 

τρόπουσ προκειμζνου να εργαηόμαςτε όλοι περιςςότερο. Για να επιτευχκεί αυτό, κζςεισ 

εργαςίασ ζπρεπε να δθμιουργθκοφν ζτςι ϊςτε να παράγουν αποτελζςματα άνευ 

αντικειμζνου. Σεράςτια πλικθ, ςτθν Ευρϊπθ και κυρίωσ ςτθ Βόρεια Αμερικι, περνοφν όλθ 

τθν εργαςιακι ηωι τουσ εκτελϊντασ κακικοντα που κρυφά πιςτεφουν ότι δεν χρειάηεται να 

εκτελοφνται. Η θκικι και θ πνευματικι βλάβθ που προζρχεται από αυτιν τθν κατάςταςθ 

είναι βακιά. Είναι μια χαρακιά ςτθ ςυλλογικι μασ ψυχι. Ωςτόςο, ςχεδόν κανείσ δεν μιλάει 

γι’ αυτιν. 

Γιατί θ ουτοπία του Κζυνσ δεν πραγματοποιικθκε πότε; Η βαςικι άποψθ  ςιμερα είναι ότι 

δεν είχε υπολογίςει τθν τεράςτια αφξθςθ του καταναλωτιςμοφ. Δεδομζνθσ τθσ επιλογισ 

μεταξφ λιγότερων ωρϊν και περιςςότερων παιχνιδιϊν και απολαφςεων, ζχουμε επιλζξει 

ςυλλογικά το δεφτερο. Αυτό αποτελεί μια ωραία ιςτορία θκικισ, αλλά ακόμα και μια 

ςτιγμιαία ςκζψθ φανερϊνει ότι αυτι δεν μπορεί να είναι πραγματικά αλθκινι. Ναι, ζχουμε 

γίνει μάρτυρεσ τθσ δθμιουργίασ μιασ ατελείωτθσ ποικιλίασ νζων κζςεων εργαςίασ και 

βιομθχανιϊν από τθ δεκαετία του ϋ20, αλλά πολφ λίγοι ζχουμε ςχζςθ με τθν παραγωγι και 

διανομι του ςοφςι, των iPhones ι των φανταχτερϊν παπουτςιϊν. 

Ποιεσ είναι, λοιπόν, ακριβϊσ αυτζσ οι νζεσ κζςεισ εργαςίασ; Μια πρόςφατθ ςυγκριτικι 

ζκκεςθ τθσ απαςχόλθςθσ ςτισ ΗΠΑ μεταξφ 1910 και 2000 μασ δίνει μια ςαφι εικόνα (και 

ςθμειϊνω, μια ςχετικά παρόμοια εικόνα ιςχφει και για το  Ηνωμζνο Βαςίλειο). Κατά τθ 

διάρκεια του προθγοφμενου αιϊνα, ο αρικμόσ των εργαηόμενων που απαςχολοφνται ωσ 

οικιακοί βοθκοί, ςτθν βιομθχανία και ςτον αγροτικό τομζα ζχει μειωκεί δραματικά. Σθν 

ίδια ςτιγμι, «οι επαγγελματίεσ, τα ςτελζχθ επιχειριςεων, οι υπάλλθλοι, οι πωλθτζσ και οι 

εργαηόμενοι ςτον τομζα παροχισ υπθρεςιϊν» τριπλαςιάςτθκαν, αυξθμζνοι «από το ¼ ςτα 

¾ τθσ ςυνολικισ απαςχόλθςθσ». Με άλλα λόγια, οι παραγωγικζσ κζςεισ εργαςίασ ζχουν, 

όπωσ αναμενόταν, ςε μεγάλο βακμό αυτοματοποιθκεί πλιρωσ (ακόμα κι αν υπολογίςετε 

τουσ βιομθχανικοφσ εργάτεσ παγκοςμίωσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των εργαηόμενων 



μαηϊν ςτθν Ινδία και τθν Κίνα, οι εργαηόμενοι αυτοφ του είδουσ εξακολουκοφν να μθν είναι 

τόςο μεγάλο ποςοςτό του παγκόςμιου πλθκυςμοφ, όςο παλιότερα). 

Αλλά αντί να επιτραπεί μια μαηικι μείωςθ των ωρϊν εργαςίασ για τθν απελευκζρωςθ του 

παγκόςμιου πλθκυςμοφ, ϊςτε να πραγματοποιιςει τα δικά του ζργα,  απολαφςεισ, 

οράματα και ιδζεσ, ζχουμε δει ότι θ αφξθςθ δεν είναι τόςο πολφ μεγάλθ ςτον τομζα των 

υπθρεςιϊν, όςο ςτον διοικθτικό τομζα, μζχρι το ςθμείο να δθμιουργοφνται ολόκλθρεσ νζεσ 

βιομθχανίεσ, όπωσ οι χρθματοοικονομικζσ υπθρεςίεσ ι το τθλεμάρκετινγκ, ι να 

εξαπλϊνονται άνευ προθγουμζνου τομείσ όπωσ το εταιρικό δίκαιο, θ διοίκθςθ που αφορά 

τον ακαδθμαϊκό τομζα και τον τομζα υγείασ, οι ανκρϊπινοι πόροι και οι δθμόςιεσ ςχζςεισ. 

Και αυτοί οι αρικμοί δεν περιλαμβάνουν καν όλουσ εκείνουσ τουσ ανκρϊπουσ που θ κζςθ 

εργαςίασ τουσ είναι να παρζχουν διοικθτικι, τεχνικι ι αςφαλιςτικι υποςτιριξθ για τισ 

βιομθχανίεσ αυτζσ ι το πλικοσ των ςυμπλθρωματικϊν βιομθχανιϊν που είναι ςχετικζσ με 

αυτιν (κακαριςτζσ ςκφλων, ολονφχτιοι πιτςαδόροι) που υπάρχουν μόνο γιατί όλοι οι άλλοι 

ξοδεφουν τόςο πολφ από τον χρόνο τουσ δουλεφοντασ ςε όλεσ τισ άλλεσ. Αυτζσ είναι αυτό 

που εγϊ προτείνω να αποκαλοφμε «γαμϊ-κζςεισ εργαςίασ». 

Είναι ςαν κάποιοσ να βριςκόταν εκεί ζξω δθμιουργϊντασ περιττζσ κζςεισ εργαςίασ μόνο και 

μόνο για χάρθ τθσ διατιρθςθσ τθσ εργαςίασ όλων μασ. Και εδϊ, ακριβϊσ, βρίςκεται το 

μυςτιριο. τον καπιταλιςμό, αυτό είναι ακριβϊσ ό,τι δεν ζπρεπε ςυμβεί. Αςφαλϊσ, ςτα 

παλιά αναποτελεςματικά ςοςιαλιςτικά κράτθ, όπωσ ςτθ οβιετικι Ζνωςθ, όπου θ 

απαςχόλθςθ κεωρικθκε τόςο ζνα δικαίωμα όςο και ζνα ιερό κακικον, το ςφςτθμα 

δθμιοφργθςε όςεσ κζςεισ εργαςίασ ζπρεπε να υπάρχουν (γι’ αυτό και τα ςοβιετικά 

πολυκαταςτιματα χρειάηονταν τρεισ υπάλλθλουσ για να πουλιςουν ζνα κομμάτι κρζασ). 

Αλλά, φυςικά, αυτό είναι το είδοσ του κρίςιμου προβλιματοσ που υποτίκεται ότι ο 

ανταγωνιςμόσ τθσ αγοράσ διορκϊνει. φμφωνα με τθν οικονομικι κεωρία, τουλάχιςτον, το 

τελευταίο που κα κάνει μια εταιρία που αναηθτά το κζρδοσ είναι να ξοδζψει χριματα για 

εργαηόμενουσ που δεν χρειάηεται πραγματικά να απαςχολθκοφν. Παρόλα αυτά, κατά 

κάποιο τρόπο, αυτό ςυμβαίνει. 

Ενϊ οι επιχειριςεισ μποροφν να κάνουν ανελζθτεσ περικοπζσ, οι απολφςεισ και θ 

εντατικοποίθςθ κατά κανόνα πζφτουν πάνω ςτθν εν λόγω κατθγορία ανκρϊπων οι οποίοι 

πραγματικά δθμιουργοφν, διακινοφν, διορκϊνουν και διαςφαλίηουν πράγματα. Μζςω μιασ 

παράξενθσ αλχθμείασ που κανείσ δεν μπορεί να εξθγιςει, ο αρικμόσ των μιςκωτϊν που 

αςχολοφνται με τθν χαρτοφρα τελικά φαίνεται να επεκτείνεται - και ολοζνα και 

περιςςότεροι εργαηόμενοι απαςχολοφνται ςτθν πραγματικότθτα ςαν τουσ ςοβιετικοφσ 

εργάτεσ: αςχολοφνται 40 ι ακόμα και 50 ϊρεσ τθ βδομάδα με τθν χαρτοφρα, αλλά μόνο 15 

ϊρεσ με αποτελεςματικι εργαςία, όπωσ προζβλεψε ο Keynes, από τθ ςτιγμι που ο 

υπόλοιποσ χρόνοσ τουσ ξοδεφεται για τθν οργάνωςθ ι τθ ςυμμετοχι ςε ςεμινάρια που 

αφοροφν τθ δθμιουργία κινιτρων, τθν ενθμζρωςθ των προφίλ τουσ ςτο facebook ι τθ λιψθ 

τθλεοπτικϊν αρχείων. 

Η απάντθςθ δεν είναι ςαφϊσ οικονομικι: είναι θκικι και πολιτικι. Η κυρίαρχθ τάξθ ζχει 

καταλάβει ότι ζνασ ευτυχιςμζνοσ και παραγωγικόσ πλθκυςμόσ με ελεφκερο χρόνο ςτα 

χζρια του είναι ζνασ θκικόσ κίνδυνοσ (ςκεφτείτε τι κα γινόταν όταν αυτό ζτεινε να 

πραγματοποιθκεί τθ δεκαετία του ϋ60). Και, από τθν άλλθ πλευρά, θ αίςκθςθ ότι θ εργαςία 



είναι θ ίδια μια θκικι αξία, και ότι όποιοσ δεν είναι διατεκειμζνοσ να υποβλθκεί ςε κάποιο 

είδοσ εντατικισ εργαςιακισ πεικαρχίασ για τισ περιςςότερεσ ϊρεσ που είναι ξφπνιοσ δεν 

αξίηει τίποτα, είναι εξαιρετικά βολικι γι’ αυτοφσ. Κάποτε, όταν εξεταηόταν θ προφανϊσ 

ατελείωτθ αφξθςθ των διοικθτικϊν αρμοδιοτιτων ςτα βρετανικά ακαδθμαϊκά τμιματα, 

κατζλθξα ςε ζνα πικανό όραμα κόλαςθσ. Η κόλαςθ είναι ζνα ςφνολο ατόμων οι οποίοι 

ξοδεφουν το μεγαλφτερο μζροσ του χρόνου εργαςίασ τουσ πάνω ςε ζνα ζργο που δεν τουσ 

αρζςει και δεν είναι ιδιαίτερα καλοί ς’ αυτό. Πείτε ότι προςλιφκθκαν γιατί ιταν 

εξαιρετικοί ςτο να οργανϊνουν γραφεία, και μετά ανακάλυψαν ότι αναμζνεται να 

περάςουν ζνα πολφ μεγάλο μζροσ του χρόνου τουσ τθγανίηοντασ ψάρια.  Αυτό δεν ςθμαίνει 

ότι το ζργο πρζπει πραγματικά να γίνει –τουλάχιςτον, υπάρχει μόνο ζνασ πολφ 

περιοριςμζνοσ αρικμόσ ψαριϊν που χρειάηεται να τθγανιςτοφν. Ωςτόςο, κατά κάποιο 

τρόπο, όλοι φουντϊνουν από μνθςικακία ςτθ ςκζψθ ότι κάποιοσ από τουσ ςυναδζλφουσ 

τουσ ίςωσ να ξοδεφει περιςςότερο χρόνο ςτθν οργάνωςθ γραφείων, και να μθν αςχολείται 

με το ίδιο μερίδιο από τισ αρμοδιότθτεσ του τθγανίςματοσ ψαριϊν, ςε ςθμείο που ςε 

ςφντομο χρονικό διάςτθμα να δθμιουργοφνται ατελείωτοι ςωροί από άχρθςτα 

κακομαγειρεμζνα ψάρια που ςυςςωρεφονται ςε όλο το εργαςτιριο:  και όλο αυτό είναι ότι 

πραγματικά κάνει ο κακζνασ. 

Νομίηω ότι αυτό είναι πραγματικά μια αρκετά ακριβισ περιγραφι των θκικϊν δυναμικϊν 

τθσ δικισ μασ οικονομίασ. 

* 

Σϊρα καταλαβαίνω ότι μια τζτοιου τφπου επιχειρθματολογία πρόκειται να ςυναντιςει 

άμεςεσ αντιρριςεισ: «ποιοσ είςαι εςφ που λεσ ποιεσ κζςεισ εργαςίασ είναι πραγματικά 

«αναγκαίεσ»; Οφτωσ ι άλλωσ τι είναι αναγκαίο; Είςαι ζνασ κακθγθτισ ανκρωπολογίασ, 

γιατί είναι «αναγκαίο» αυτό;» (Και πράγματι πολλοί αναγνϊςτεσ κα κεωριςουν τθν 

φπαρξθ του επαγγζλματόσ μου ωσ τον ίδιο τον οριςμό τθσ περιττισ κοινωνικισ δαπάνθσ.) 

Και ςε ζνα επίπεδο, αυτό είναι προφανϊσ αλθκζσ. Δεν μπορεί να υπάρξει κανζνα 

αντικειμενικό μζτρο τθσ κοινωνικισ αξίασ. 

Δεν κα τολμοφςα να πω ςε κάποιον ο οποίοσ είναι πεπειςμζνοσ ότι θ ςυνειςφορά του ςτον 

κόςμο είναι ςθμαντικι,… ότι, πραγματικά, δεν είναι. Σι γίνεται, όμωσ, με εκείνουσ τουσ 

ανκρϊπουσ οι οποίοι είναι πεπειςμζνοι ότι οι κζςεισ εργαςίασ τουσ δεν ζχουν νόθμα; Πριν 

από λίγο καιρό, ιρκα ςε επαφι με ζναν φίλο από το ςχολείο τον οποίο είχα να δω από τότε 

που ιμουν 12. Ζμεινα ζκπλθκτοσ όταν ανακάλυψα ότι, εν τω μεταξφ, είχε γίνει πρϊτα 

ποιθτισ και ςτθ ςυνζχεια  παραγωγόσ ςε μια ανεξάρτθτθ διςκογραφικι ροκ 

ςυγκροτθμάτων. Είχα ακοφςει πολλά από τα τραγοφδια του ςτο ραδιόφωνο, χωρίσ να ζχω 

ιδζα ότι ο τραγουδιςτισ ιταν κάποιοσ που ςτθν πραγματικότθτα γνϊριηα. Προφανϊσ, ιταν 

εξαιρετικόσ, καινοτόμοσ και το ζργο του είχε αναμφιςβιτθτα φωτίςει και βελτιϊςει τισ ηωζσ 

των ανκρϊπων ςε όλο τον κόςμο. Ωςτόςο, μετά από μερικά αποτυχθμζνα άλμπουμ, ζχαςε 

το ςυμβόλαιό του, και βοφλιαξε από τα χρζθ και ζχοντασ μια νεογζννθτθ κόρθ, κατζλθξε, 

όπωσ το ζκεςε, «να κάνει τθ λάκοσ επιλογι τόςων πολλϊν ανερμάτιςτων λαϊκϊν 

τραγουδιςτϊν: να πάει ςτθ νομικι ςχολι». Σϊρα είναι δικθγόροσ ςε μια εταιρία και 

εργάηεται ςε μια ξακουςτι εταιρεία τθσ Νζασ Τόρκθσ. Ο ίδιοσ πρϊτοσ παραδζχτθκε ότι θ 



δουλειά του ιταν εντελϊσ ανοφςια, δεν ςυνειςζφερε τίποτα ςτον κόςμο, και, κατά τθν 

εκτίμθςι του, δεν κα ζπρεπε πραγματικά να υπάρχει. 

Τπάρχουν πολλά ερωτιματα που κα μποροφςε κάποιοσ να κζςει εδϊ, ξεκινϊντασ με το τι 

αποδεικνφει αυτό για τθν κοινωνία μασ, θ οποία φαίνεται να παράγει μια υπερβολικά 

περιοριςμζνθ ηιτθςθ για ταλαντοφχουσ τροβαδοφρουσ, αλλά μια προφανϊσ άπειρθ ηιτθςθ 

για ειδικοφσ ςτο εταιρικό δίκαιο; (Απάντθςθ: εάν το 1% του πλθκυςμοφ ελζγχει τθν 

πλειονότθτα του διακζςιμου πλοφτου, τότε αυτό που αποκαλοφμε “αγορά” αντικατοπτρίηει 

αυτό που εκείνοι νομίηουν ότι είναι χριςιμο ι ςθμαντικό, όχι ο οποιοςδιποτε άλλοσ). Αλλά 

ακόμθ περιςςότερο, δείχνει ότι οι περιςςότεροι άνκρωποι ςε αυτζσ τισ δουλειζσ είναι 

τελικά γνϊςτεσ αυτοφ του γεγονότοσ. Μάλιςτα, δεν είμαι ςίγουροσ αν ζχω ςυναντιςει ποτζ 

ζναν δικθγόρο εταιρειϊν που να μθν νόμιηε ότι θ δουλειά του ιταν άχρθςτθ. Σο ίδιο ιςχφει 

ςχεδόν για όλεσ τισ νζεσ βιομθχανίεσ που αναφζραμε ανωτζρω. Τπάρχει μία ολόκλθρθ τάξθ 

ζμμιςκων επαγγελματιϊν που, εάν τουσ ςυναντιςετε ςε κάποιο πάρτι και δθλϊςετε ότι 

αςχολείςτε με κάτι που μπορεί να κεωρθκεί ενδιαφζρον (για παράδειγμα, είςτε 

ανκρωπολόγοσ), οι ίδιοι κα κελιςουν να αποφφγουν εντελϊσ να ςυηθτιςουν για τθν κφρια 

απαςχόλθςι τουσ. Δϊςτε τουσ μερικά ποτά, και κα εξαπολφςουν λογφδρια ςχετικά με το 

πόςο ανόθτθ και άςκοπθ είναι ςτα αλικεια θ δουλειά τουσ. 

Αυτι είναι μία βακιά ψυχολογικι βία. Πϊσ γίνεται κάποιοσ να ξεκινιςει να μιλά για 

αξιοπρζπεια ςτθν εργαςία όταν πιςτεφει πωσ θ δουλειά του δεν κα ζπρεπε να υπάρχει; 

Πωσ γίνεται να μθν δθμιουργείται ζνα αίςκθμα βακιάσ οργισ και πικρίασ; Κι όμωσ, 

οφείλεται ςτθν ιδιόμορφθ ευφυΐα τθσ κοινωνίασ μασ το γεγονόσ ότι οι θγεμόνεσ τθσ ζχουν 

βρει ζναν τρόπο, όπωσ ςτθν περίπτωςθ των γαμϊ-δουλειϊν, για να διαςφαλίςουν ότι αυτι 

θ οργι κατευκφνεται επακριβϊσ ενάντια ςε εκείνουσ που ςτθν πραγματικότθτα κάνουν 

ουςιϊδθ δουλειά. Για παράδειγμα: ςτθν κοινωνία μασ, μοιάηει να υπάρχει ζνασ γενικόσ 

κανόνασ ότι, όςο εμφανζςτερα θ δουλειά κάποιου ωφελεί άλλουσ ανκρϊπουσ, τόςο 

λιγότερα κανείσ κα πλθρϊνεται για αυτι. Και πάλι, είναι δφςκολο να βρεκεί ζνα 

αντικειμενικό μζτρο, όμωσ ζνασ εφκολοσ τρόποσ να το ςυνειδθτοποιιςει κανείσ είναι να 

αναρωτθκεί: τι κα γινόταν εάν ολόκλθρθ αυτι θ τάξθ ανκρϊπων απλϊσ εξαφανίηονταν; Ασ 

λζτε ότι κζλετε για τισ νοςοκόμεσ, τουσ ςκουπιδιάρθδεσ, ι τουσ μθχανικοφσ, αλλά εάν ιταν 

να εξαφανιςτοφν ςε ζνα ςφννεφο καπνοφ, τα αποτελζςματα κα ιταν άμεςα και 

καταςτροφικά. Ζνασ κόςμοσ χωρίσ δαςκάλουσ ι λιμενεργάτεσ ςφντομα κα είχε 

προβλιματα, ακόμα και ζνασ χωρίσ ςυγγραφείσ επιςτθμονικισ φανταςίασ ι μουςικοφσ ςκα 

κα ιταν λιγότερο ςπουδαίοσ. Δεν είναι εντελϊσ ξεκάκαρο το πωσ θ ανκρωπότθτα κα 

υπζφερε εάν όλοι οι διαχειριςτζσ κεφαλαίου, οι λομπίςτεσ, οι ερευνθτζσ δθμοςίων 

ςχζςεων, οι εκτιμθτζσ, οι τθλεμαρκετίςτεσ, οι αςτυνομικοί βοθκοί ι οι νομικοί ςφμβουλοι 

ξαφνικά εξαφανιηόντουςαν. (Πολλοί υποψιάηονται ότι θ ανκρωπότθτα κα βελτιωνόταν 

αιςκθτά.) Πζρα από ελάχιςτεσ κραυγαλζεσ εξαιρζςεισ (γιατροί), ο κανόνασ ιςχφει 

εντυπωςιακά καλά. 

Ακόμθ πιο ξεροκζφαλα, μοιάηει να υπάρχει μία διαδεδομζνθ αίςκθςθ ότι ζτςι πρζπει να 

είναι τα πράγματα. Αυτι είναι μία από τισ κρυφζσ δυνάμεισ του δεξιοφ λαϊκιςμοφ. 

Μπορείτε να το δείτε όταν οι φυλλάδεσ καταςκευάηουν τθν εχκρότθτα εναντίον των 

εργαηομζνων του μετρό που παραλφουν το Λονδίνο κατά τθ διάρκεια αντιπαρακζςεων για 

τισ ςυμβάςεισ τουσ: και μόνο το γεγονόσ ότι οι εργαηόμενοι του μετρό μποροφν να 



παραλφςουν το Λονδίνο δείχνει ότι θ δουλειά τουσ είναι ςτθν πραγματικότθτα απαραίτθτθ, 

αλλά αυτό είναι ακριβϊσ εκείνο που ενοχλεί τουσ ανκρϊπουσ. Αυτό είναι πιο εμφανζσ ςτισ 

Ηνωμζνεσ Πολιτείεσ, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι επζδειξαν αξιοςθμείωτθ επιτυχία να 

προκαλζςουν εχκρότθτα εναντίον ςχολικϊν δαςκάλων ι εργαηομζνων ςτα εργοςτάςια 

αυτοκινιτου (και όχι, ςθμαντικά, κατά ςχολικϊν διευκυντϊν ι μάνατηερ 

αυτοκινθτοβιομθχανιϊν οι οποίοι πραγματικά δθμιουργοφν προβλιματα) για τισ 

υποτικζμενα «φουςκωμζνεσ» αποδοχζσ τουσ. Είναι ςαν να τουσ λζνε «μα διδάςκετε 

παιδιά»! Ή «φτιάχνετε αυτοκίνθτα! Ζχετε αλθκινζσ δουλειζσ! Κι όμωσ, ζχετε το κράςοσ να 

περιμζνετε μεςοαςτικζσ ςυντάξεισ και αςφάλεια υγείασ»; 

Εάν κάποιοσ είχε ςχεδιάςει ζνα κακεςτϊσ εργαςίασ άριςτα προςαρμοςμζνα ςτθν 

διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τουσ χρθματοοικονομικοφ κεφαλαίου, είναι δφςκολο να δεισ πϊσ κα 

μποροφςε να είχε κάνει καλφτερθ δουλειά από αυτι. Οι πραγματικοί, παραγωγικοί 

εργαηόμενοι ςυνκλίβονται αδυςϊπθτα και γίνονται αντικείμενο εκμετάλλευςθσ. Ό,τι 

περιςςεφει από αυτοφσ διαιρείται ςε ζνα τρομοκρατθμζνο ςτρϊμα, παγκοςμίωσ 

υβριηόμενων ανζργων και ζνα μεγαλφτερο ςτρϊμα όπου βαςικά πλθρϊνονται για να μθν 

κάνουν τίποτα, ςε κζςεισ ςχεδιαςμζνεσ να τουσ κάνουν να ταυτιςτοφν με τισ προοπτικζσ και 

τισ ευαιςκθςίεσ τθσ άρχουςασ τάξθσ (μάνατηερ, διαχωριςτζσ, κλπ) -και ειδικά τα 

χρθματοοικονομικά είδωλά τουσ- αλλά, τθν ίδια ςτιγμι, ενκαρρφνοντασ μία υποβόςκουςα 

απζχκεια εναντίον οποιουδιποτε θ δουλειά ζχει ξεκάκαρθ και αδιαμφιςβιτθτθ κοινωνικι 

αξία. Προφανϊσ, το ςφςτθμα ποτζ δεν ςχεδιάςτθκε ςυνειδθτά. Προζκυψε μζςα από ςχεδόν 

ζναν αιϊνα δοκιμϊν και λακϊν. Αλλά είναι θ μόνθ εξιγθςθ ςτο γιατί, παρά τισ τεχνολογικζσ 

μασ δυνατότθτεσ, δεν εργαηόμαςτε όλοι για 3-4 ϊρεσ τθν θμζρα. 
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