
Γιατί οι άνθρωποι δεν εξεγείρονται;  

Του David Graeber 

27 Οκτ. 2014 

Γιατί ζχει θ βαςικι λογικι τθσ λιτότθτασ γίνει αποδεκτι απ’ όλουσ; Επειδι θ αλλθλεγγφθ 

ζχει φτάςει να αντιμετωπίηεται ωσ μάςτιγα. 

“Αυτό που δεν μπορϊ να καταλάβω είναι το γιατί οι άνκρωποι δεν εξεγείρονται ςτουσ 

δρόμουσ;” Ακοφω αυτι τθ φράςθ, που και που, από ανκρϊπουσ με πλοφςιο και ιςχυρό 

υπόβακρο. Υπάρχει ζνα είδοσ δυςπιςτίασ. “Στθν τελικι,” φαίνεται να λζγεται πίςω από τισ 

γραμμζσ, “ουρλιάηουμε για το φονικό όταν οποιοςδιποτε απειλιςει ζςτω και λίγο τισ 

φοροαπαλλαγζσ μασ. Αν κάποιοσ απειλοφςε τθν πρόςβαςι μου ςτα τρόφιμα ι τθ ςτζγθ, 

ςίγουρα κα ζκαιγα τράπεηεσ και κα ειςζβαλλα ςτο κοινοβοφλιο. Τι ζχουν πάκει αυτοί οι 

άνκρωποι;” 

Αυτι είναι μια καλι ερϊτθςθ. Ο οποιοςδιποτε κα ςκεφτόταν ότι μια κυβζρνθςθ που ζχει 

προκαλζςει τζτοιο πόνο ςε αυτοφσ που ζχουν τα λιγότερα αποκζματα για ν’ αντιςτακοφν, 

χωρίσ καν να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίασ τθσ οικονομίασ, κα ρίςκαρε τθν πολιτικι τθσ 

αυτοκτονία. Αντ’ αυτοφ, θ βαςικι λογικι τθσ λιτότθτασ ζχει γίνει αποδεκτι απ’ όλουσ. Γιατί; 

Γιατί πολιτικοί που υπόςχονται ςυνεχι πόνο κερδίηουν τθ ςυναίνεςθ τθσ εργατικισ τάξθσ, 

αν όχι τθν υποςτιριξι τθσ; 

Νομίηω ότι θ ίδια θ δυςπιςτία με τθν οποία ξεκίνθςα παρζχει μια εν μζρει απάντθςθ. Οι 

άνκρωποι τθσ εργατικισ τάξθσ μπορεί να είναι, όπωσ αςταμάτθτα μασ υπενκυμίηεται, 

λιγότερο ςχολαςτικοί ςε ηθτιματα νομικισ φφςθσ ι ιδιοκτθςίασ από τουσ “καλφτερουσ” 

τουσ αλλά είναι επίςθσ πολφ λιγότερο εμμονικοί με τον εαυτό τουσ. Νοιάηονται 

περιςςότερο για τουσ φίλουσ τουσ, τισ οικογζνειεσ και τισ κοινότθτεσ. Συνολικά, 

τουλάχιςτον, είναι κατά βάςθ καλφτεροι/ευγενικότεροι. 

Ωσ ζνα βακμό αυτό φαίνεται να αντανακλά ζναν παγκόςμιο κοινωνιολογικό νόμο. Οι 

φεμινίςτριεσ ζχουν εδϊ και καιρό επιςθμάνει ότι αυτοί που βρίςκονται ςτον πάτο του 

εκάςτοτε άνιςου κοινωνικοφ πλαιςίου τείνουν να ςκζφτονται, και άρα να νοιάηονται, γι’ 

αυτοφσ που βρίςκονται ςτθν κορυφι περιςςότερο απ’ ότι αυτοί ςτθν κορυφι ςκζφτονται, ι 

νοιάηονται, γι’ αυτοφσ. Οι γυναίκεσ ςε όλα τα μζρθ τείνουν να ςκζφτονται και να γνωρίηουν 

περιςςότερα για τισ ηωζσ των αντρϊν απ’ ότι οι άντρεσ γι’ αυτζσ των γυναικϊν, όπωσ 

ακριβϊσ κι οι μαφροι άνκρωποι γνωρίηουν περιςςότερα για τισ ηωζσ των λευκϊν, οι 

υπάλλθλοι των εργοδοτϊν και οι φτωχοί των πλουςίων. 

Και με τουσ ανκρϊπουσ να είναι τα ςυμπονετικά πλάςματα που είναι, θ γνϊςθ οδθγεί ςτθ 

ςυμπόνοια. Οι πλοφςιοι και ιςχυροί, εν τω μεταξφ, μποροφν να παραμζνουν ανυποψίαςτοι 

και αδιάφοροι, επειδι ζχουν τουσ υλικοφσ όρουσ για να το κάνουν. Πολυάρικμεσ 

ψυχολογικζσ μελζτεσ ζχουν πρόςφατα επιβεβαιϊςει αυτό το γεγονόσ. Όςοι ζχουν γεννθκεί 

ςε εργατικζσ οικογζνειεσ χωρίσ διαφοροποίθςθ τα πάνε πολφ καλφτερα ςτα τεςτ εκτίμθςθσ 

των ςυναιςκθμάτων των άλλων απ’ ότι οι γόνοι των πλουςίων ι των επαγγελματικϊν 

τάξεων. Κατά κάποιον τρόπο δεν μασ εκπλιςςει και πολφ. Στθν τελικι, αυτό ςθμαίνει ςε 

γενικζσ γραμμζσ το να είςαι “ιςχυρόσ”: να μθ χρειάηεται να δϊςεισ και πολλι προςοχι ςε 



αυτά που ςκζφτονται ι αιςκάνονται οι γφρω ςου. Ο ιςχυρόσ προςλαμβάνει άλλουσ για να 

το κάνουν αυτό γιά τον ίδιο. 

Και ποιουσ προςλαμβάνουν; Κυρίωσ παιδιά τθσ εργατικισ τάξθσ. Εδϊ πιςτεφω ότι τείνουμε 

να είμαςτε τόςο τυφλωμζνοι από μια εμμονι με (τολμϊ να πω, ρομαντικοποίθςθ;) τθν 

εργοςταςιακι εργαςία ωσ παραδείγματόσ μασ για τθν “αλθκινι εργαςία” που ζχουμε 

ξεχάςει από τι κυρίωσ αποτελείται θ ανκρϊπινθ εργαςία. 

Ακόμα και ςτισ μζρεσ του Καρλ Μαρξ ι του Τςαρλσ Ντίκενσ, οι εργατικζσ γειτονιζσ ςτζγαηαν 

πολλζσ παραπάνω υπθρζτριεσ, λοφςτρουσ, οδοκακαριςτζσ, μάγειρεσ, νοςοκόμεσ, 

ταξιτηιδεσ, δαςκάλουσ, πόρνεσ και πλανόδιουσ μανάβθδεσ από ό, τι εργαηόμενουσ ςε 

ανκρακωρυχεία, εργοςτάςια κλωςτοχφαντουργίασ ι χυτιρια ςιδιρου. Ακόμα περιςςότερο 

ςιμερα. Αυτό που αρχετυπικά κεωροφμε γυναικεία δουλειά -τθν ανατροφι ανκρϊπων, τθν 

εξζταςθ των κζλω και των αναγκϊν τουσ, τισ εξθγιςεισ, τθν επιβεβαίωςθ, το να περιμζνεισ 

να δεισ τι κζλει το αφεντικό ι ςκζφτεται, για να μθν αναφζρουμε τθ φροντίδα, τθν 

παρακολοφκθςθ, τθ ςυντιρθςθ των φυτϊν, των ηϊων, των μθχανϊν και άλλων 

αντικειμζνων- αντιςτοιχεί ςε ζνα πολφ μεγαλφτερο μερίδιο ςτο τι κάνουν οι άνκρωποι τθσ 

εργατικισ τάξθσ όταν εργάηονται απ’ ότι θ δουλειά με το ςφυρί, το ςκαρπζλο, τον 

ανυψωτιρα, το δρεπάνι. 

Αυτό αλθκεφει όχι μόνο γιατί τα περιςςότερα μζλθ τθσ εργατικισ τάξθσ είναι γυναίκεσ 

(αφοφ οι περιςςότεροι άνκρωποι γενικά είναι γυναίκεσ) αλλά επειδι ζχουμε μια 

διαςτρεβλωμζνθ άποψθ ακόμα και γι’ αυτά που κάνουν οι άντρεσ. Όπωσ οι απεργοί 

εργαηόμενοι του μετρό ζπρεπε πρόςφατα να εξθγιςουν ςτουσ αγανακτιςμζνουσ επιβάτεσ 

ότι “οι ακυρωτζσ ειςιτθρίων” δεν περνοφν τον περιςςότερο χρόνο τουσ ακυρϊνοντασ 

ειςιτιρια αλλά εξθγϊντασ πράγματα, διορκϊνοντασ άλλα, βρίςκοντασ χαμζνα παιδάκια, 

και προςζχοντασ τουσ γζρουσ, τουσ αρρϊςοτουσ και τουσ μπερδεμζνουσ. 

Αν το καλοςκεφτείσ, αυτό δεν είναι βαςικά θ ηωι; Τα ανκρϊπινα όντα είναι projects 

αμοιβαίασ δθμιουργίασ. Η περιςςότερθ δουλειά που κάνουμε είναι ο ζνασ πάνω ςτον 

άλλον. Οι εργατικζσ τάξεισ απλά παίρνουν ζνα μθ αναλογικό μερίδιο. Είναι οι τάξεισ που 

φροντίηουν και πάντα αυτό ζκαναν. Είναι απλά θ ακατάπαυςτθ δαιμονοποίθςθ που 

κατευκφνεται ςτουσ φτωχοφσ από εκείνουσ που κερδίηουν από τθν εργαςία-φροντίδα τουσ 

που το κακιςτά δφςκολο να το αναγνωρίςουμε ςε ζνα δθμόςιο φόρουμ όπωσ αυτό. 

Ωσ παιδί εργατικισ οικογζνειασ, μπορϊ να επιβεβαιϊςω ότι αυτό ιταν που καμαρϊναμε. 

Μασ ζλεγαν ςυνζχεια ότι θ δουλειά είναι μια αρετι από μόνθ τθσ – φτιάχνει χαρακτιρα ι 

κάτι τζτοια- αλλά κανείσ δεν το πίςτευε. Οι περιςςότεροί μασ ζνιωκαν ότι το καλφτερο με 

τθ δουλειά είναι να τθν αποφεφγεισ, δθλαδι, εκτόσ αν ωφελοφςε άλλουσ. Αλλά για τθ 

δουλειά που όντωσ ωφελοφςε, είτε αυτό ςιμαινε να χτίηεισ γζφυρεσ είτε να αδειάηεισ 

“πάπιεσ”, μποροφςεσ να είςαι δικαίωσ υπεριφανοσ. Κι υπιρχε και κάτι άλλο για το οποίο 

ιμαςταν ςίγουρα υπεριφανοι: για το ότι ιμαςταν άνκρωποι που φροντίηαμε ο ζνασ τον 

άλλον. Αυτό μασ ξεχϊριηε απ’ τουσ πλουςίουσ οι οποίοι, όςο μποροφςαν οι περιςςότεροί 

μασ να ςυμπεράνουν, μποροφςαν με το ηόρι τισ μιςζσ φορζσ να φζρουν τουσ εαυτοφσ τουσ 

να φροντίςουν τα ίδια τουσ τα παιδιά. 



Υπάρχει λόγοσ που θ απόλυτθ αςτικι αρετι είναι θ λιτότθτα, και θ απόλυτθ αρετι τθσ 

εργατικισ τάξθσ είναι θ αλλθλεγγφθ. Ωςτόςο αυτό είναι και ακριβϊσ το ςχοινί απ’ το οποίο 

αυτι θ τάξθ βρίςκεται κρεμαςμζνθ. Υπιρχε μια εποχι που το να νοιάηεςαι για τθν 

κοινότθτα κάποιου ςιμαινε να αγωνίηεςαι για τθν ίδια τθν εργατικι τάξθ. Πίςω ς’ εκείνεσ 

τισ μζρεσ ςυνθκίηαμε να μιλάμε για “κοινωνικι πρόοδο”. Σιμερα βλζπουμε τα 

αποτελζςματα ενόσ αμείλικτου πολζμου ενάντια ςτθν ίδια τθν ιδζα τθσ εργατικισ πολιτικισ 

ι τθσ εργατικισ κοινότθτασ. Αυτό ζχει αφιςει τουσ περιςςότερουσ εργαηόμενουσ με λίγουσ 

τρόπουσ ϊςτε να εκφράςουν αυτι τθ φροντίδα εκτόσ απ’ το να τθν κατευκφνουν προσ μια 

καταςκευαςμζνθ αφαίρεςθ: “τα εγγόνια μασ”, “το ζκνοσ”… είτε μζςω ενόσ ςωβινιςτικοφ 

πατριωτιςμοφ είτε μζςω εκκλιςεων ςτθ ςυλλογικι κθςεία. 

Ωσ αποτζλεςμα όλα ζχουν αναιρεκεί. Γενιζσ πολιτικισ χειραγϊγθςθσ τελικά μετζτρεψαν 

εκείνθ τθν αίςκθςθ αλλθλεγγφθσ ςε μάςτιγα. Η φροντίδα μασ ζγινε όπλο εναντίον μασ. Κι 

ζτςι είναι πικανό να παραμείνει θ κατάςταςθ μζχρι θ Αριςτερά, θ οποία υποςτθρίηει ότι 

μιλάει υπζρ των εργατϊν, να αρχίςει να ςκζφτεται ςοβαρά και ςτρατθγικά από τι 

αποτελείται ουςιαςτικά θ εργαςία και τι κεωροφν αυτοί που εργάηονται ότι είναι πιο 

“υψθλό” ςε αυτι. 
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