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Η θέσµιση της εργασίας µέσα στην σύγχρονη κοινωνία 

και οι προοπτικές µιας ριζικής κριτικής της 

 

Το φάντασµα που πλανιέται πάνω από την Ευρώπη δε φαίνεται να ακούει πια 

στο όνοµα κάποιου επαναστατικού προτάγµατος αλλά στον κίνδυνο µετάβασης των 

δυτικών κοινωνιών προς µια κατάσταση αυταρχικής λιτότητας και γενικευµένης 

ανεργίας. Ο µακρύς κατάλογος των πολιτικών αλλαγών και των σκληρότατων 

οικονοµικών µεταρρυθµίσεων θα φάνταζε ως ανέκδοτο πρώτης τάξης σε εποχές 

µαζικών και µαχητικών κινηµάτων, όπως αυτά αναπτύχθηκαν κατά τον 20ό αιώνα ή 

παλιότερα. Όµως σήµερα, η εξαφάνιση των εναλλακτικών συλλογικών προταγµάτων 

και η ιδιότυπη αποσύνθεση του κοινωνικού ιστού στο δυτικό κόσµο έχει 

δηµιουργήσει ένα νέο κοινωνικό υπόστρωµα στο οποίο εγγράφονται οι σύγχρονες 

εξελίξεις. Στις νέες συνθήκες καθίσταται ανεπαρκής η εξήγηση των όσων 

συµβαίνουν απλά σαν µια ήττα στο πεδίο του ανταγωνισµού µεταξύ κοινωνίας και 

κράτους ή εργασίας και κεφαλαίου, αφού το ζήτηµα είναι από πολλές πλευρές 

βαθύτερο και συνολικότερο.  

Πώς µπορούµε να ερµηνεύσουµε τον πολύπλευρο µετασχηµατισµό των 

δυτικών κοινωνιών; Οι κοινωνικο-πολιτικές αλλαγές αποτελούν απλή όξυνση των 

αναπαραγόµενων (εντός του καπιταλισµού) τάσεων ή εκφράζουν και κάτι καινούριο 

ανθρωπολογικά; Από τι χαρακτηρίζεται η νέα κοινωνική θέσµιση που 

αποκρυσταλλώνεται σιγά σιγά; Οι σηµερινές εξελίξεις εντάσσονται στις 

καθιερωµένες, ήδη από τον 19
ο
 αιώνα, εσωτερικές αντιφάσεις του καπιταλισµού ή 

αποτελούν έκφανση κάποιων νέων νοηµάτων που ολοένα και πιο πολύ κυριαρχούν 

στον κόσµο σήµερα;  

Οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήµατα µπορούν να γίνουν αντιληπτές µέσω της 

ανάλυσης και της κατανόησης του σύγχρονου φαντασιακού των δυτικών κοινωνιών. 

Είναι ανεπαρκές να περιοριζόµαστε σε µια επιφανειακή ανάγνωση των αλλαγών ως 

µια (νεοφιλελεύθερης έµπνευσης) υποβάθµιση του βιοτικού επιπέδου ή µια 

µισθολογική επίθεση που δέχονται οι εργαζόµενοι, κάτι που άλλωστε δεν είναι 

ιστορικά πρωτόγνωρο. Αυτό που µας ενδιαφέρει εδώ, όπως θα δούµε στη συνέχεια, 



είναι να αναλύσουµε πώς µια κοινωνία µαζικής κατανάλωσης µπαίνει σε µια φάση 

νέας θέσµισης, µε οδηγό την αυταρχικά επιβαλλόµενη λιτότητα, και τι επίδραση έχει 

η εν λόγω αντίφαση στο περιεχόµενο αυτής της θέσµισης.  

 

Ο βίαιος µετασχηµατισµός των εργασιακών σχέσεων 

Οι ολιγαρχίες που ασκούν την εξουσία στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο 

δυτικό κόσµο, έχοντας χτυπήσει το κούφιο κεφάλι τους στον τοίχο της οικονοµικής 

φούσκας και των αδιεξόδων της, µετασχηµατίζουν µε πρωτοφανή τρόπο και 

αγριότητα την πολιτική τους, αδιαφορώντας για την κοινωνική συναίνεση και 

ακυρώνοντας κάθε κοινωνικό συµβόλαιο µε το εκλογικό τους σώµα. Πρόκειται για 

µια κατάσταση που ξεπερνά κατά πολύ µια περίοδο κρίσης και αβεβαιότητας, κατά 

την οποία η ανάπτυξη και οι µισθοί παγώνουν ή υποχωρούν µέχρι να ξαναβρεθεί µια 

πιο ευσταθής ισορροπία. Βιώνουµε σίγουρα κάτι βαθύτερο, µια µεταβατική ιστορική 

φάση όπου οι µεταρρυθµίσεις µεταλλάσσουν βαθιά πολλές πτυχές των πολιτικών και 

των εργασιακών θεσµών.  

Τα γεγονότα των τελευταίων δύο ετών στην Ελλάδα συµπυκνώνουν µε 

αποκαλυπτικό τρόπο όλες αυτές τις τάσεις. Η πρώτη φάση των µνηµονίων, που 

χαρακτηρίστηκε από τα σπασµωδικά και άδικα µέτρα των οριζόντιων περικοπών στα 

εισοδήµατα των δηµοσίων υπαλλήλων και τη φορολόγηση των µεσαίων στρωµάτων, 

έχει δώσει τη θέση της στη δροµολόγηση µιας συνολικότερης αναδιάρθρωσης της 

κοινωνίας. Με την -πρωτοφανή στη µεταπολεµική ευρωπαϊκή ιστορία- υφεσιακή 

πολιτική, η ανεργία γιγαντώνεται, οξύνοντας το πρόβληµα της κάλυψης βασικών 

αναγκών για πολλούς ανθρώπους. Τα δεκάδες χιλιάδες λουκέτα των µικρών 

επιχειρήσεων αλλοιώνουν το µέχρι τώρα εργασιακό τοπίο προωθώντας την εξάπλωση 

της µισθωτής εργασίας για τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. 

Παράλληλα, µια σειρά σκληρών µέτρων αποδιοργανώνουν πλήρως το εργασιακό 

τοπίο. Οι κατώτατοι µισθοί και τα επιδόµατα ανεργίας µειώνονται µέσα σε ένα βράδυ 

σε πραγµατικά εξευτελιστικά επίπεδα. Με νόµους χτυπιούνται ή καταργούνται 

βασικά εργασιακά δικαιώµατα, όπως η µετενέργεια στις συλλογικές συµβάσεις, οι 

κανονισµοί διαιτησίας, ορισµένα βασικά επιδόµατα, η ανανέωση των συλλογικών 

συµβάσεων, η προστασία από τις µαζικές απολύσεις και η καταβολή αποζηµειώσεων. 

Το εργατικό δίκαιο «εµπλουτίζεται» µε διατάξεις που νοµιµοποιούν και µονιµοποιούν 

την ελαστική εργασία, την ενοικίαση εργαζοµένων, την κακοπληρωµένη υπερωρία, 

την επέκταση της εργασίας για τις Κυριακές, τη µονοµερή (από τα αφεντικά) 



µετατροπή των συµβάσεων σε εκ περιτροπής εργασία, την προστασία των 

επιχειρηµατιών µέσω της ειδικής µεταχείρισης των «υπό πτώχευση» εταιρειών.  

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται και οι τεράστιες περικοπές των δηµοσίων 

δαπανών, που γκρεµίζουν και απογυµνώνουν υλικά και θεσµικά όλο το οικοδόµηµα 

του -έστω και ελλιπούς στη χώρα µας- κοινωνικού κράτους. Το πρόβληµα δεν είναι 

µόνο οι συγχωνεύσεις και το κλείσιµο σχολείων, νοσοκοµείων και υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας ούτε η ραγδαία υποβάθµιση των υπηρεσιών συνταξιοδότησης και 

προστασίας των ανέργων. Η διάλυση των λειτουργιών του κράτους πρόνοιας 

δηµιουργεί ένα νέο τοπίο στις κοινωνικές σχέσεις υπονοµεύοντας πλήρως κάθε 

έννοια αλληλεγγύης και συλλογικής διαχείρισης των αδύναµων και χρηζόντων 

βοήθειας µελών της κοινωνίας. Όπως η απορρύθµιση των συλλογικών συµβάσεων 

προκαλεί ένα κατακερµατισµό στις συνθήκες εργασίας και προωθεί το µοντέλο του 

µοναχικού και ελαστικοποιηµένου εργαζοµένου, µε παρόµοιο τρόπο η αποσάρθρωση 

των κοινωνικών παροχών ωθεί τους ανθρώπους να ψάχνουν µέσω ατοµικών λύσεων 

να επιβιώσουν στο νέο περιβάλλον και να απαξιώνουν εκ των πραγµάτων κάθε 

συλλογική διαδικασία. Οι ίδιοι οι θεσµοί αδυνατούν πλέον να προσφέρουν ελπίδα και 

εµπιστοσύνη όσον αφορά στην αξιοπρεπή διαβίωση αλλά και στο αίσθηµα του 

συνανήκειν σε µια κοινότητα ουσιωδών δεσµών. Όπως λέει ο Ζ. Μπάουµαν «...τώρα 

επαφίεται στα άτοµα να αναζητήσουν, να βρουν και να ασκήσουν ατοµικές λύσεις σε 

κοινωνικά παραγόµενα προβλήµατα. Επιπλέον, όλες αυτές οι λύσεις γίνεται 

προσπάθεια να εφευρεθούν µέσω ατοµικών µοναχικών δράσεων, ενώ τόσο τα 

εργαλεία µε τα οποία είναι εξοπλισµένα τα άτοµα, όσο και οι πόροι που διαθέτουν 

είναι σκανδαλωδώς ανεπαρκή γι΄ αυτόν τον σκοπό»
1
. Φαίνεται, δηλαδή, ότι 

οδηγούµαστε στην εγκαθίδρυση ενός νέου κοινωνικού µοντέλου όσον αφορά στον 

τρόπο επιβίωσης και ευηµερίας, σύµφωνα µε το οποίο η διαχείριση των ανθρώπινων 

αναγκών δε θα στηρίζεται τόσο σε συλλογικές κοινωνικές διαδικασίες (πρόνοια, 

δηµόσιες παροχές υγείας και παιδείας, δηµόσιο συνταξιοδοτικό σύστηµα κ.λπ.), αλλά 

περισσότερο στα -λιγότερο ή περισσότερο- συµπιεσµένα εισοδήµατα.  

∆υστυχώς, οι ισχυροί και αποτελεσµατικοί συλλογικοί αγώνες δεν αποτελούν 

µέρος της αντίδρασης των ανθρώπων σε όλα τα παραπάνω. Η εικόνα των τελευταίων 

µηνών αποκαλύπτει την πλήρη παράδοση των εργαζοµένων στους εργοδοτικούς 

εκβιασµούς, την αποδοχή ατοµικών ή επιχειρησιακών συµβάσεων µε µεγάλες 
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µειώσεις µισθών και την αµηχανία µπροστά στη γενικευµένη εφαρµογή µονοµερώς 

της εκ περιτροπής εργασίας. Η αποκαλυπτική εικόνα εκατοντάδων χιλιάδων 

υπαλλήλων που δουλεύουν ανασφάλιστοι ή απλήρωτοι για πολλούς µήνες 

συνοδεύεται από τις κατακερµατισµένες, και άφαντες από τη δηµόσια ζωή, φιγούρες 

των απολυµένων και των ανέργων
2
. Στη σηµερινή περίοδο ο πολλαπλασιασµός των 

υποαπασχολούµενων και των ανέργων εσωτερικεύεται από τους ίδιους περισσότερο 

ως άθροισµα ατοµικών ιστοριών παρά ως κοινωνικό φαινόµενο, που θα απαιτούσε 

µια συλλογική λύση. Έτσι, δεν εκδηλώνονται παρά λίγες -ελάχιστες σε σχέση µε το 

µέγεθος και την όξυνση του προβλήµατος- προσπάθειες αυτενέργειας, είτε αυτές θα 

µπορούσε να ήταν καταλήψεις εργασιακών χώρων είτε προσπάθειες αυτοδιαχείρισης 

είτε δηµιουργίας νέων εργασιακών χώρων µε όρους κοινωνικής ή αλληλέγγυας 

οικονοµίας. Οι αξιόλογες κινήσεις προς αυτήν την κατεύθυνση µέσω 

συνεταιριστικών (και µε οριζόντια δοµή) επιχειρήσεων και προσπαθειών δηµιουργίας 

δικτύων αλληλεγγύης και δοµών αλληλοβοήθειας πραγµατοποιούνται κυρίως από 

συλλογικότητες και άτοµα ήδη πολιτικοποιηµένα. Προς το παρόν οι ιδέες αυτές δεν 

έχουν αγκαλιαστεί από µια µεγαλύτερη µερίδα ανθρώπων έτσι ώστε να αποκτήσει η 

όλη προσπάθεια ένα κινηµατικό χαρακτήρα και να λειτουργήσει ως έµπνευση για µια 

εναλλακτική διέξοδο από την κρίση. Αντί της διάδοσης ενός τέτοιου ρεύµατος, 

παρατηρούµε µάλλον την εξάπλωση της απόγνωσης και την εσωτερίκευση των 

αδιεξόδων, η οποία οδηγεί τους ανθρώπους σε ατοµικές ή οικογενειακές λύσεις για 

την κάλυψη των βιοποριστικών αναγκών ή ακόµα και στην ακραία επιλογή της 

µετανάστευσης.   

Γιατί τα λέµε όλα αυτά; Αφενός γιατί η εφαρµογή των αντεργατικών 

νοµοθεσιών επιταχύνεται από την παθητικότητα των ίδιων των εργαζοµένων. 

Αφετέρου επειδή οι σηµερινές εξελίξεις δείχνουν µια τάση εδραίωσης και 

θεσµοποίησης µια νέας αντίληψης γύρω από το αντικείµενο της εργασίας και του 

νοήµατος που προσφέρει, αντίληψη που κατά κάποιον τρόπο είναι συνυφασµένη µε 

τον ανθρωπολογικό τύπο των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών. Έχει σηµασία να 

έχουµε στο νου µας ότι όσο κι αν προωθείται επιτακτικά µια ακραία αλλά και -από 

µια πλευρά- σπασµωδική διαχείριση της οικονοµικής κρίσης, τα ποιοτικά 

                                                 
2
 Σηµείο των καιρών αποτελεί και το γεγονός ότι ορισµένοι στοιχειώδεις αγώνες για βασικά 

δικαιώµατα -σηµαντικοί µεν, µεµονωµένοι δε- αδυνατούν να λειτουργήσουν ως κέντρα αγώνα και ως 

«κάστρα ταξικής πάλης», µε χαρακτηριστικότερο παράδειγµα αυτό της πολύµηνης απεργίας στη 

Χαλυβουργία. Είναι τέτοια η κινηµατική αποσύνθεση στα εργασιακά, που η εξύψωση αυτής της 

κινητοποίησης σε «επαναστατικό προπύργιο» έγινε µε εντελώς παθητικό τρόπο χωρίς να µπορέσει να 

µεταδωθεί (πλην λίγων εξαιρέσεων) ένα αντίστοιχο κλίµα αγωνιστικότητας, όπου υπήρχε ανάγκη.  



χαρακτηριστικά των αλλαγών δεν αντανακλούν απλά τις διαδικασίες ενός κοινωνικού 

ανταγωνισµού, οι οποίες µπορούν και επιβάλλουν τις νέες υλικές συνθήκες. 

Αποτελούν επιπλέον έκφανση δοµικών µετασχηµατισµών της θέσµισης της ίδιας της 

εργασίας, καθώς και των γενικότερων πολιτιστικών αλλαγών που προωθήθηκαν κατά 

τις τελευταίες δεκαετίες. Ασφαλώς, πολλές από τις βασικές όψεις της ανθρώπινης 

κουλτούρας που επηρεάζουν τις εργασιακές σχέσεις, έχουν αλλοιωθεί υπό το βάρος 

της κοινωνίας της υλικής ευηµερίας και του κοµφορµισµού, που ακολούθησε την 

υποχώρηση των κοινωνικών κινηµάτων των δεκαετιών του ’60 και του ’70. 

Εποµένως, για να µπορέσουµε να αναλύσουµε τον κατακερµατισµό και την αυτο-

περιθωριοποίηση των ανέργων, την τόσο εξατοµικευµένη αντίληψη για το ρόλο τους 

ως µελλοντικά εργαζοµένων, την αποδοχή της γενικευµένης επισφάλειας ή τέλος το 

κύµα παραίτησης και αυτοκτονιών, θα πρέπει να τα εξετάσουµε όλα αυτά υπό το 

πρίσµα της γενικότερης ιστορικής εξέλιξης της κοινωνίας της κατανάλωσης.  

 

Από την ηθική της εργασίας στην κοινωνία της κατανάλωσης 

Εάν από τη µια δεχόµαστε ότι ο κόσµος µας κυριαρχείται εδώ και πολύ καιρό 

από το καπιταλιστικό φαντασιακό και την κοινωνική θέσµιση που αυτό παράγει, από 

την άλλη δεν µπορούµε να µην παρατηρούµε τις αλλαγές και τις µεταλλάξεις οι 

οποίες µεταµορφώνουν την ίδια αυτή τη θέσµιση στη σύγχρονη εποχή. ∆εν πρόκειται 

απλά για αλλαγές στη δοµή των κοινωνικών και οικονοµικών θεσµών ή στις 

εργασιακές σχέσεις, αλλά και για έναν βαθύτερο µετασχηµατισµό των αστικών 

πολιτιστικών αξιών και του ανθρωπολογικού τύπου που αυτές αναπαράγουν. Εδώ και 

αρκετές δεκαετίες η γραφειοκρατικοποίηση των δυτικών κοινωνιών δε 

νοµιµοποιείται σε φαντασιακό επίπεδο µόνο µέσω της στρατιωτικοποιηµένης 

βιοµηχανικής πειθάρχησης, της ετεροχρονισµένης ικανοποίησης και της ηθικής της 

εργασίας. Ο σύγχρονος καπιταλισµός επεδίωξε και κατάφερε να φετιχοποιήσει τη 

µαζική κατανάλωση και να προωθήσει την κυριάρχηση της καθηµερινής ζωής από τη 

σφαίρα του οικονοµικού. Παράλληλα, πατώντας σε ορισµένα στοιχεία της κριτικής 

των κοινωνικών κινηµάτων των δεκαετιών του ’60 και του ’70, οδηγήθηκε στη 

δηµιουργία νέων αξιών και προτύπων, όπως το ξεπέρασµα κάθε είδους περιορισµού, 

η άκρατη ανευθυνότητα, η επιφανειακή επιθυµία για απολαύσεις, η κατανάλωση ως 

τρόπος ζωής.  

Παρόµοιοι µετασχηµατισµοί συνέβησαν και στην Ελλάδα, ειδικά από τη 

δεκαετία του 1980 και µετά. Η υιοθέτηση αυτής της νέας µαζικής κουλτούρας 



καθιστά δευτερεύον το γεγονός ότι ιστορικά το αστικό στοιχείο διαπέρασε την 

κοινωνία µας µε µια επιφανειακότητα και πολλές ιδιοτυπίες ή στρεβλώσεις. Το 

σηµαντικό στοιχείο είναι ότι η καταναλωτική κοινωνία στην οποία που ζούµε (ή 

τουλάχιστον στην οποία ζήσαµε για 2-3 δεκαετίες) προκάλεσε µια τεράστιου βαθµού 

διάβρωση των µέχρι πρότινος αυθεντικών αρχών κοινωνικοποίησης και εµπέδωσε 

έναν κοµφορµιστικό τρόπο ζωής και µια αδιαφορία για τα κοινά.  

Για το µεταµοντέρνο άτοµο, ορισµένες βασικές πτυχές της συλλογικής ζωής, 

που στο παρελθόν αποτελούσαν το πρωταρχικό επίπεδο κοινωνικοποίησης, 

υποβαθµίζονται και αντικαθίστανται από µια πιο «προσωποποιηµένη» αντίληψη για 

την κοινωνική ένταξη και καταξίωση. Οι στέρεες κοινωνικές σχέσεις δίνουν τη θέση 

τους στη ρευστότητα και την προσωρινότητα. Οι ίδιοι οι θεσµοί µοιάζουν να 

απογυµνώνονται από ένα σταθερό και µεστό νόηµα και να στερούνται κάθε έννοια 

χρονικότητας. Οι άνθρωποι αρκούνται να ζουν απλά το παρόν, να µη δεσµεύονται 

από κανενός είδους αφήγηση για το παρελθόν ή για το µέλλον και να προσκολλώνται 

όλο και περισσότερο στην αναζήτηση της άµεσης ικανοποίησης των προσωπικών 

τους επιθυµιών. Ο αναστοχασµός αντικαθίσταται από το φευγαλέο και το εφήµερο, 

το αίσθηµα του ανήκειν από το συναίσθηµα του επιλέγειν και η ηθική από την 

αισθητική. Η δηµόσια σφαίρα εξαφανίζεται και η ενασχόληση µε τα κοινά 

καθίσταται πολυτέλεια. Να πώς το περιεχόµενο και η ουσία της πολιτικής 

κατακρηµνίζεται και φτάνει να εξισώνεται µε την επιλογή «πολιτικών 

εµπορευµάτων».  

 

Η εργασία υπό την κουλτούρα της κατανάλωσης 

 

Αντί να σκεφτόµαστε την κατανάλωση ως αντίθετο της 

εργασίας, λες και οι δύο αυτές δραστηριότητες απαιτούν τελείως 

διαφορετικές νοητικές και συναισθηµατικές ιδιότητες, πρέπει να τις 

δούµε ως δύο πλευρές της ίδιας διαδικασίας...Ο καταναλωτισµός είναι 

µόνον η άλλη όψη της υποβάθµισης της εργασίας -η εξάλειψη του 

παιγνιώδους στοιχείου και της δεξιοτεχνίας από τη διαδικασία της 

παραγωγής.  

Κρίστοφερ Λας
3
 

 

Ο Ζίγκµουντ Μπάουµαν υποστηρίζει ότι έχουµε εδώ και καιρό περάσει από 

την κοινωνία των παραγωγών σε αυτήν των καταναλωτών
4
. Θα µπορούσαµε να 

                                                 
3
 Κρίστοφερ Λας, Ο ελάχιστος εαυτός, µτφρ. Β. Τοµανάς, Νησίδες, Θεσσαλονίκη, 2006, σ. 21.  



προεκτείνουµε αυτό το σκεπτικό λέγοντας ότι: αν κάποτε το κυρίαρχο φαντασιακό 

επέβαλε την «απεριόριστη ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάµεων»
5
, οι συνθήκες του 

δεύτερου µισού του 20
ού

 αιώνα προώθησαν το µοτίβο της «απεριόριστης ανάπτυξης 

των καταναλωτικών δυνατοτήτων». Αυτός ο µετασχηµατισµός, που εξυπηρετήθηκε 

εκπληκτικά από την εξάπλωση της µαζικής κουλτούρας, τη διαφηµιστική βιοµηχανία 

και την αντίστοιχη προσαρµογή των εκπαιδευτικών θεσµών, έχει τεράστιας σηµασίας 

συνέπειες για την εργασιακή ζωή των ανθρώπων.  

Μπορεί µια τέτοιου είδους συζήτηση να ξεκινά από τα επαγγέλµατα που 

έχουν σχέση µε τις διαφηµίσεις, το νέο µάνατζµεντ, τις εταιρίες υπηρεσιών ή 

προώθησης του σύγχρονου life style κ.λπ., ωστόσο θα δούµε ότι ορισµένα από αυτά 

τα στοιχεία αλλοτρίωσης καθίστανται κυρίαρχα -µε µια νέα σηµασία τώρα- σε 

ολοένα και περισσότερα κοµµάτια της κοινωνίας. Κατ’ αρχάς, το ίδιο το παραγωγικό 

προϊόν εξυπηρετεί σήµερα κυρίως τις βραχυπρόθεσµες ορέξεις ενός αδηφάγου 

καταναλωτικού κοινού. Είτε πρόκειται για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας (gadgets) 

είτε για παροχή υπηρεσιών, η παραγωγική διαδικασία σέρνεται πίσω από την ουρά 

των συνεχώς -και µε (εκ)πληκτική ταχύτητα- κατασκευαζόµενων επιθυµιών. Σήµερα, 

έχουµε ξεπεράσει την καθιερωµένη στον καπιταλισµό ξένωση των ανθρώπων που 

προκύπτει από τις µεθόδους εργασίας και τον έλεγχο της παραγωγής. Πλέον και το 

ίδιο το περιεχόµενο και το αντικείµενο της παραγωγής πολλές φορές αποσυντίθεται. 

Στους τοµείς της τεχνολογίας αιχµής και της καινοτοµίας, µια επιχείρηση µπορεί 

πλέον να µην ορίζεται από το τι παράγει αλλά από το ποιον τοµέα αναγκών ή 

επιθυµιών επέλεξε να καλύψει µε τις «υπηρεσίες» της. ∆ε µετράει πια το τι 

προσφέρει αλλά το να µπορεί να ανταποκρίνεται στις νέες επιθυµίες όταν αυτές 

γεννιούνται ή προπαγανδίζονται. Σε αυτό το περιβάλλον, ένας εργαζόµενος ξεκινά 

πολλές φορές να εργάζεται κάπου χωρίς να µπορεί να ελέγξει τι θα κάνει µετά από 

λίγο καιρό ή να φανταστεί την εξέλιξή του σε ένα εργασιακό περιβάλλον. Έτσι, 

δύσκολα µπορεί να αφοσιωθεί στη «τέχνη του επαγγέλµατος» ή να αποκτήσει ένα 

δεσµό µε αυτό που κάνει. Αντί αυτού, του ζητείται να είναι προσαρµόσιµος στα νέα 

δεδοµένα και να είναι σε θέση να αφοµοιώνει συνεχώς νέες δεξιότητες. Η έννοια της 
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 «Ο λόγος που αυτός ο παλιότερος τύπος κοινωνίας αποκλήθηκε “κοινωνία των παραγωγών” ήταν ότι 

τα µέλη της συνέπρατταν σε αυτήν πρωτίστως ως παραγωγοί...Ο τρόπος που η παρούσα κοινωνία 

πλάθει τα µέλη καθορίζεται κατά κύριο λόγο από την ανάγκη να διαδραµατίσουν αυτό το ρόλο του 

καταναλωτή, και ο κανόνας που η κοινωνία µας επιβάλλει στα µέλη της είναι αυτός της ικανότητας και 

της βούλησής τους να διαδραµατίσουν αυτόν τον ρόλο» (Ζ. Μπάουµαν, Η εργασία, ο καταναλωτισµός 

και οι νεόπτωχοι, µτφρ. Κ. Γεώρµας, Αθήνα, Μεταίχµιο, 2002, σ. 77.  
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µαστοριάς, της οµαδικότητας, της συναδελφικότητας, καθώς και η υπόσχεση για µια 

εργασιακή ταυτότητα υποχωρούν µπροστά στην κουλτούρα της «ευελιξίας»
6
.  

Οι συνθήκες που επιβάλλει η ικανοποίηση των αναλώσιµων ανθρώπινων 

επιθυµιών διαµορφώνουν και την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών. Το 

σύγχρονο εταιρικό περιβάλλον του «βραχυπρόθεσµου κέρδους» επιβάλλει µια 

αντίστοιχη βραχυπρόθεσµη χρήση των αγαθών και των υπηρεσιών. Μια ανούσια 

τεχνολογική -ή ακόµα και αισθητική- λεπτοµέρεια θα διαφηµιστεί επιτυχώς ως η 

επιθυµητή καινοτοµία ενώ τα προϊόντα κατασκευάζονται µε τρόπο που να φθείρονται 

γρήγορα, ώστε να ανακυκλώνεται η παραγωγή. Πλέον η παραγωγική διαδικασία δε 

χρειάζεται επιµελή εργατικά χέρια να δουλέψουν µε µεράκι αλλά πιο πολύ µια 

εφευρετική και πετυχηµένη διαφηµιστική προβολή για τα τυποποιηµένα προϊόντα 

που κατασκευάζονται µέσω της αυτοµατοποιηµένης τεχνολογίας. Γι’ αυτό και η 

κατασκευαστική προχειρότητα και η τυποποίηση δεν προσφέρουν παρά «σκουπίδια» 

και αυξανόµενη ανεργία.  

Παράλληλα, µε την υποχώρηση της ηθικής της εργασίας και την επικράτηση 

των γρήγορων ρυθµών ζωής και της λατρείας του εφήµερου, οι άνθρωποι χάνουν το 

δεσµό µε το αντικείµενο εργασίας τους ως µια συλλογική διαδικασία. Η εργασία 

παύει σιγά σιγά να προσφέρει το λεγόµενο κοινωνικό κύρος ως αναγνώριση της 

µαστοριάς και ανάδειξη της δηµιουργικότητας -ακόµα και µέσα στα πλαίσια της 

γραφειοκρατικής πυραµίδας των επιχειρήσεων- και λειτουργεί περισσότερο ως µέσο 

για την απόκτηση µιας µισθολογικής αµοιβής που θα προσφέρει τη δυνατότητα 

κατανάλωσης. Η έννοια της καριέρας υποβαθµίζεται σε µια διαδικασία υπερνίκησης 

του άγχους της ανεργίας και εξασφάλισης µιας σχετικά ασφαλούς 

απασχολησιµότητας.  

 

Η «απο-κοινωνικοποίηση» του εργασιακού βίου 

Η σηµαντικότερη, όµως, επίπτωση όλων αυτών είναι ότι η εργασία ολοένα 

και δυσκολεύεται να λειτουργήσει ως θεσµός µιας συνεκτικής κοινωνικοποίησης 

µεταξύ των συναδέλφων. Οι χώροι δουλειάς αδυνατούν να υλοποιήσουν την 

υπόσχεση µιας κοινωνικής ένταξης σε ένα σταθερό σύνολο. Οι άνθρωποι εισέρχονται 

                                                 
6
 «Η λέξη-κλειδί είναι “ευελιξία”. Αυτή η έννοια, που γίνεται όλο και πιο πολύ του συρµού, 

αναφέρεται σε ένα παιχνίδι πρόσληψης και απόλυσης µε ελάχιστους κανόνες να το καθορίζουν αλλά 

και µε την εξουσία της µονοµερούς αλλαγής των κανόνων και ενώ το παιχνίδι βρίσκεται ακόµη σε 

εξέλιξη...η προοπτική να οικοδοµηθεί µια δια βίου ταυτότητα επί τη βάσει της εργασίας είναι, για την 

πλειονότητα των ανθρώπων, πέραν του κόσµου ετούτου» (Ζ. Μπάουµαν, Η εργασία, ο 

καταναλωτισµός…, ό. π., σ. 87). 



σε -και εξέρχονται από- ένα εργασιακό περιβάλλον µε επιφανειακό τρόπο, 

περιοριζόµενοι σε µια προσωπική τους υλική και ψυχική εξασφάλιση, χωρίς να 

δηµιουργούν σχέσεις συντροφικότητας και αλληλεγγύης. Ακόµα και στις 

µικροµεσαίες ή πιο πολυπληθείς επιχειρήσεις, όπου η ύπαρξη διαχωρισµένων ρόλων 

των µισθωτών και των διευθυντών σε µεγάλη κλίµακα θα µπορούσε να λειτουργήσει 

ως παράγοντας για την ανάδυση µια κοινής ταυτότητας ή µιας πολιτικής συνείδησης, 

δε δηµιουργείται στις περισσότερες περιπτώσεις καµία ατµόσφαιρα συλλογικότητας 

ούτε αναπτύσσεται κάποια κοινή στάση απέναντι στα προβλήµατα που εµφανίζονται. 

Και το σηµαντικότερο: από τη στιγµή που η εργασία θεσµίζεται και αξιολογείται 

σύµφωνα, όχι µε τα προσόντα, τη µαστοριά ή την γνωσιακό επίπεδο, αλλά µε την 

κινητικότητα και την εκµάθηση δεξιοτήτων, οι εργαζόµενοι δε διαθέτουν πια κάτι 

σταθερό να πουλήσουν ως εργασιακή δύναµη και να διαπραγµατευτούν τις συνθήκες 

στις οποίες θα δουλεύουν.  

Έκφανση αυτής της ανθρωπολογικής αδυναµίας να κοινωνικοποιηθούν θετικά 

οι εργαζόµενοι, αποτελεί και η συντριπτική -αλλά οµιχλώδης ιδεολογικά- κριτική 

στις παραδοσιακές συνδικαλιστικές οργανώσεις. Γιατί, µπορεί τα τελευταία χρόνια να 

έχει αναδυθεί εδώ στην Ελλάδα µια σωστή πολιτική κριτική από τα κάτω στη 

γραφειοκρατία και να έχουν δηµιουργηθεί πρωτοβάθµια σωµατεία και αντίστοιχες 

οριζόντιες συλλογικότητες που κάνουν σηµαντική δουλειά, ωστόσο για ένα µεγάλο 

κοµµάτι των εργαζοµένων η απόρριψη των συνδικαλιστικών ενώσεων δε στηρίζεται 

σε κάποια δηµοκρατικού περιεχοµένου πολιτικά επιχειρήµατα, αλλά περισσότερο 

συµβαδίζει µε τη γενικότερη απαξίωση -είτε αυτή εκδηλώνεται ρητά είτε όχι- κάθε 

έννοιας συλλογικότητας και µε την υποχώρηση της ανάγκης να ασχολούνται 

καθηµερινά µε τα κοινά.   

Γι’ αυτό και σήµερα η αφήγηση της καθηµερινής ζωής αντιστοιχεί πιο πολύ 

σε ένα άθροισµα και µια συλλογή ατοµικών εµπειριών. Υπό αυτήν την έννοια, η 

εικόνα από τους χώρους δουλειάς αποκτά χαρακτηριστικά που παραπέµπουν πιο 

πολύ σε χώρους µαζικής κατανάλωσης (όπως π.χ. τα εµπορικά κέντρα και τα ψώνια 

του ανώνυµου πλήθους), όχι µόνο όσον αφορά στους πελάτες αλλά και στο 

προσωπικό που εργάζεται σε αυτούς. Επόµενο είναι ότι στις νέες αυταρχικές 

συνθήκες, οι εργαζόµενοι βιώνουν τις επιθέσεις των κυβερνήσεων και των εργοδοτών 

περισσότερο ως µισθολογική απώλεια και προσωπική δυστυχία, παρά ως ένα 

συνολικότερο δοµικό µετασχηµατισµό των δικαιωµάτων τους και των εργασιακών 

σχέσεων. Νιώθουν εύθραυστοι και απροστάτευτοι, αδυνατώντας να προτάξουν µια 



σοβαρή συλλογική αντίσταση. Αντί να σκεφτούν και να δράσουν συλλογικά, 

εσωτερικεύουν τα αδιέξοδα αναπαράγοντας την απόγνωση και την ανασφάλεια. 

Πράγµατι, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δε συναντάµε ούτε τα στοιχειώδη 

αντανακλαστικά για τη δηµιουργία ενός συλλογικού αγώνα που θα προασπίζει τα 

συµφέροντα των εργαζοµένων, όπως για παράδειγµα την καταβολή των 

δεδουλευµένων ή την εξασφάλιση της πλήρους (και µε ασφάλιση) απασχόλησης. 

Στην καλύτερη περίπτωση θα βρούµε πραγµατικά αγωνιστικές διαθέσεις µόνο κατά 

την ύστατη στιγµή των µαζικών απολύσεων ή του κλεισίµατος µιας εταιρίας, όταν 

δηλαδή το παιχνίδι έχει ήδη χαθεί.  

 

Το νέο εργασιακό τοπίο ως νέο κοινωνικό µοντέλο 

Όπως είπαµε και παραπάνω, ο σηµερινός τεχνοκρατισµός, επωφελούµενος 

της απουσίας δυνατών πολιτικών κινηµάτων, προωθεί και αναπαράγει µια νέα 

κοινωνική αντίφαση όπου ο καταναλωτισµός και η προπαγάνδιση ενός µοντέλου  

αχαλίνωτου και χωρίς όρια τρόπου ζωής πρέπει να συνδυαστεί µε έναν επιβαλλόµενο 

περιορισµό των υλικών ανέσεων και µια αυταρχική λιτότητα. Αν προσθέσουµε και 

την πρωτόγνωρη -για την πρόσφατη ιστορία- µαζική ανεργία, δύσκολα µπορούµε να 

φανταστούµε µια συνέχιση αυτής της µεταβατικής περιόδου δίχως την εµφάνιση 

σοβαρών κοινωνικών εκρήξεων ή κάποιου νέου τύπου λύσεων. Αυτό που, προς το 

παρόν, µπορούµε να διακρίνουµε (και να προσπαθήσουµε να το αξιολογήσουµε) 

είναι µια σύµπλευση ορισµένων κοινωνικών µεταβολών µε τις ανθρωπολογικές 

µεταβολές που περιγράψαµε παραπάνω.  

Η γενικευµένη κατάρρευση της εργασιακής σταθερότητας και η απαξίωση ή η 

απονοµιµοποίηση των συλλογικών συµβάσεων δεν πρέπει να θεωρηθεί απλά ως 

εργαλείο για τη µείωση των µισθών. Αποτελεί τη συνέχεια µιας σειράς αλλαγών που 

έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, όπως η «µαύρη» εργασία, η ενοικίαση 

εργαζοµένων, το καθεστώς µε τα «µπλοκάκια», η πληρωµή µε το «κοµµάτι» κ.λπ. 

Ποιοτικά εκφράζει τη νέα εποχή των εξατοµικευµένων συνθηκών εργασίας, όπου δεν 

υπάρχει κανένα πλαίσιο ή κίνητρο ώστε να θεωρείται µια επαγγελµατική 

απασχόληση ως κοµµάτι µιας βασικής κοινωνικοποίησης, είτε αυτή είναι η ανάπτυξη 

ξεχωριστής εργατικής και συναδελφικής κουλτούρας είτε µια κοινή στάση των 

εργαζοµένων απέναντι στο εκάστοτε αφεντικό. Έτσι, η αποδόµηση των συλλογικών 

συµβάσεων αποτελεί τη θεσµοποίηση της ήδη ανεπτυγµένης διάβρωσης των βασικών 

µορφών κοινωνικότητας που έχει επιτευχθεί τις τελευταίες δεκαετίες.  



Με αντίστοιχο τρόπο, η τάση προς την ολική επικράτηση των ελαστικών 

σχέσεων εργασίας και της επισφάλειας -σχέσεων που είχαν αναπτυχθεί στο παρελθόν 

σε τοµείς σχετιζόµενους µε την κινητικότητα, τα εργασιακά projects κ.λπ.- 

επεκτείνεται ως λογική και σε εργασιακούς χώρους που συνεχίζουν να λειτουργούν 

µε πιο τυποποιηµένες συνθήκες εργασίας ή τεϋλορικούς ρυθµούς πειθάρχησης του 

χρόνου. Αυτό το φαντασιακό της «κινητικότητας», που αφοµοιώνεται από µικρά και 

µεγάλα στελέχη επιχειρήσεων ή εταιρειών παροχής σύγχρονων υπηρεσιών, 

εξαπλώνεται και επιβάλλεται σήµερα και στο υπόλοιπο κοµµάτι των εργαζοµένων: 

όχι ως αφοµοιωµένη στο καθηµερινό life style αξία αλλά ως η µοναδική οδός για τη 

σωτηρία από την ανεργία και το άγχος για το αύριο. Στη σύγχρονη κοινωνία της 

µαζικής ανεργίας, η εργασιακή ελαστικότητα προωθείται ως το µοντέλο διαχείρισης του 

φόβου: αν είσαι για πολύ καιρό άνεργος, θα ψάχνεις για µεροκάµατα από εδώ κι από 

κει, για ατοµικές συµβάσεις µικρής χρονικής διάρκειας, θα δουλέψεις µερικές µέρες ή 

ώρες τη βδοµάδα για να συντηρείσαι, αν εργάζεσαι υπό την απειλή του κύµατος των 

ανέργων που θα τρέξει να σου φάει τη θέση, θα δεχτείς να δουλέψεις εκ περιτροπής 

για ένα ψευτο-εισόδηµα. Μεσω του διαρκούς εκφοβισµού, κανονικοποιείται η 

κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και εµπεδώνεται ένα νέο κοινωνικό µοντέλο, όπου η 

κοινωνική αδικία, η όξυνση των ανισοτήτων, η ψυχική οδύνη και η εργοδοτική 

τροµοκρατία αφοµοιώνονται από τους εργαζοµένους ως πρακτικές αποδεκτές ή στην 

καλύτερη περίπτωση αναπόφευκτες
7
.  

 

Η ανεπάρκεια της «κινηµατικής άµυνας» 

Στην Ελλάδα, ο νέος οικονοµικός αυταρχισµός αντί να οδηγήσει στην 

ανάπτυξη κάποιου ισχυρού εργατικού κινήµατος, εγκλωβίζει τους ανθρώπους σε µια 

προσπάθεια διάσωσης µέσω ατοµικών λύσεων και κυρίως µέσω των οικογενειακών 

δεσµών και ενός επιπέδου οικονοµικής προστασίας που αυτοί µπορούν µέχρι ενός 

βαθµού να παρέχουν στο άτοµο. Με την παραδοχή ότι µιας µορφής λιτότητα θα τείνει 

να αντικαταστήσει το καταναλωτικό µοντέλο κατά το επόµενο διάστηµα, το ερώτηµα 

που προκύπτει είναι το εξής: θα συνεχιστεί αυτή η εντελώς ανισοµερής και άδικη για 

τους πολλούς επιβαλλόµενη λιτότητα, περιθωριοποιώντας ολόκληρες κοινωνικές 

οµάδες και δηµιουργώντας εξαθλίωση και κοινωνικές εκρήξεις, ή θα γίνει δυνατή µια 

µαζική κινητοποίηση προς τη δηµιουργία νέων κοινωνικών πειραµατισµών που θα 
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 Βλ. την ανάλυση του Κριστόφ Ντεζούρ, στο κείµενο που µεταφράσαµε για το παρόν τεύχος.  



προτάσσουν την ίση για όλους, και σε µια εθελοντική βάση, ολιγάρκεια ως ένα 

µοντέλο διεξόδου από τα σηµερινά οικονοµικά και τα οικολογικά αδιέξοδα;  

Μια κινηµατική άνθηση (για να µην πούµε επαναστατική εγρήγορση) δείχνει 

ασύµβατη µε το σηµερινό ανθρωπολογικό τύπο. Γι’ αυτό και το περσινό Κίνηµα των 

Πλατειών ξεπήδησε ως µια εξαίρεση (ενθαρρυντική από όλες τις απόψεις) σε σχέση 

µε τον κανόνα της καθηµερινής συµπεριφοράς των ανθρώπων. Από την άλλη, 

καθίσταται σαφές ότι τα «κινήµατα αιτηµάτων» είναι ανεπαρκή για να προκαλέσουν 

µια επαναστατική αλλαγή σε αυτά που συµβαίνουν. ∆εν το λέµε από κάποιο 

σνοµπισµό απέναντι στη διεκδίκηση της κοινωνικής προστασίας των αδυνάτων, αλλά 

επειδή κατά κανόνα, τέτοια αιτήµατα υιοθετούνται σήµερα υπό το πολιτικό σκεπτικό 

είτε µιας επιθυµίας για επιστροφή στην παλιά (προ της κρίσης) κατάσταση είτε µιας 

αυταπάτης ότι µια αναβίωση του σοσιαλδηµοκρατικού κράτους πρόνοιας (σε 

σύµπλευση πάντα µε µια σταθερή καπιταλιστική ανάπτυξη) είναι δυνατή στο 

σηµερινό κοινωνικο-πολιτικό περιβάλλον. Οι δύο αυτές απόψεις εκφράζουν ένα 

πολιτικά ετερόνοµο φαντασιακό, το οποίο βάζει φραγµό σε κάθε σκέψη να βρούµε 

νέους δρόµους και νέες λύσεις στα προβλήµατά µας. Ωστόσο, ακόµα και στο 

σηµερινό περιβάλλον αδυναµίας ή απροθυµίας για κινητοποίηση από ένα µεγάλο 

µέρος του πληθυσµού, έχει αξία να προσπαθήσουµε να ανιχνεύσουµε ορισµένους 

δρόµους που ίσως χρειάζεται να διαβούµε αν θέλουµε να έρθουµε σε ρήξη µε το 

παρόν κοινωνικό µοντέλο.  

Οι συνθήκες σήµερα µας «υποδεικνύουν» ότι µια πραγµατικά χειραφετητική 

διέξοδος θα απαιτούσε την υπέρβαση των «αµυντικών» κινητοποιήσεων που 

διατυπώνουν αιτήµατα προς τους κυβερνώντες για µια καλύτερη ή δικαιότερη 

διαχείριση της κατάστασης και την υιοθέτηση µιας συλλογικής πρωτοβουλίας για πιο 

βαθειές αλλαγές στους θεσµούς και µια επαναθέσµιση βασικών πτυχών της 

συλλογικής ζωής. Επιπλέον, δεν µπορούµε πια να περιοριζόµαστε σε ορισµένες κάθε 

φορά πτυχές της κοινωνικής ζωής. Πώς γίνεται για παράδειγµα να προσπαθείς να 

αντισταθείς στη διάλυση των εργασιακών δικαιωµάτων και στην κατρακύλα των 

µισθών, αν δεν αµφισβητήσεις το γενικότερο πολιτικό πλαίσιο που επιβάλλει ο 

ολιγαρχικός τρόπος άσκησης πολιτικής; Και το ανάποδο: πώς γίνεται να απαξιώνεις 

τα διεφθαρµένα και κάθετα οργανωµένα κόµµατα, όταν παράλληλα δεν κάνεις βαθειά 

κριτική στην αντίστοιχα ολιγαρχική οργάνωση της εργασίας, την αλλοτρίωση της 



καθηµερινότητας και το θεµελιώδη διαχωρισµό µεταξύ διευθυντών και εκτελεστών ή 

στον αποχαυνωµένο τρόπο ζωής που πολλοί υιοθετούν
8
;  

 

Ο διπλός ρόλος ενός δηµιουργικού κινήµατος 

Από την επαναστατική σκοπιά, ο αγώνας δεν µπορεί παρά να είναι πολιτικός 

µε την ευρύτερη σηµασία του όρου και συνολικός µε µια διττή έννοια: αφενός 

συνειδητοποιώντας ότι οι κάθε λογής κοινωνικές διαµάχες και συγκρούσεις 

αποτελούν όχι απλά ανταγωνισµό µεταξύ κοινωνικών οµάδων αντίθετων 

συµφερόντων, αλλά στην ουσία εκφάνσεις της συνολικότερης ρύθµισης και 

οργάνωσης των θεσµών, πέρα από το στενά οικονοµικό πεδίο. Αφετέρου συνδέοντας 

όλες τους µικρο-αγώνες που δίνονται στο επίπεδο του χώρου δουλειάς ή των χώρων 

εκπαίδευσης, στη γειτονιά, και γενικότερα στους τόπους κοινωνικοποίησής µας, µε 

µια γενικότερη σύγκρουση σε αυτό που θα λέγαµε «κεντρική πολιτική σφαίρα» 

εναντίον των πολιτικών και οικονοµικών δοµών.  

Τι σηµαίνει πολιτικός αγώνας σε όλα τα πεδία; Σηµαίνει ότι όλες οι 

κοινωνικές σχέσεις και οι ανθρώπινες δραστηριότητες είναι εξίσου σηµαντικές ως 

προς τη δοµή και το περιεχόµενό τους: η εκπαίδευση, η πολιτική εξουσία, ο τρόπος 

παραγωγής, η εργασία, η κατανάλωση, η τέχνη, το παιχνίδι, ο έρωτας, η σχέση µε τη 

φύση. ∆εν υπάρχει πρωτοκαθεδρία για κάποιο κοινωνικό πεδίο, δεν υπάρχει µια βάση 

από την οποία θα ξεκινήσουµε για να αλλάξουµε τα υπόλοιπα
9
. Με αυτήν την έννοια, 

θα πρέπει να προτάξουµε ένα χειραφετητικό πρόταγµα για την παραγωγή και την 

εργασία (π.χ. οριζόντιες σχέσεις, ισότητα εισοδηµάτων, οικειοποίηση της τεχνικής 

κ.λπ.) ως µέρος ενός συνολικού ριζικού µετασχηµατισµού που επιδιώκουµε
10

.  

Το ζητούµενο είναι βέβαια πώς να συνδέσουµε όλα τα εγχειρήµατα και τους 

µερικούς αγώνες µε ένα κεντρικότερο πολιτικό όραµα, ειδικότερα σήµερα που δεν 

                                                 
8
 Μια τέτοια πολιτική αδυναµία χαρακτήρισε και το Σύνταγµα, πέρυσι το καλοκαίρι, όπου η επίθεση 

στον κοµµατισµό και την πολιτική διαµεσολάβηση δεν επεκτάθηκε στο οικονοµικό ή σε άλλα πεδία 

ώστε να µπορέσει να προτάξει µια συνολικότερη κριτική στη σύγχρονη οργάνωση της ζωής και των 

κοινωνικών σχέσεων.  
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 Ασφαλώς δεν υποτιµούµε το ρόλο και τη σπουδαιότητα της εργασίας στη συλλογική ζωή. Ίσα ίσα. 

Όπως αναφέρει και ο Καστοριάδης: «Ότι η επιχείρηση υπήρξε, και σ’ ένα ορισµένο µέτρο παραµένει, 

ένας προνοµιακός χώρος κοινωνικοποίησης µέσα στον καπιταλισµό είναι ασφαλώς αληθινό και 

σηµαντικό, όµως αυτό δεν περιορίζει τη σηµασία άλλων χώρων κοινωνικοποίησης που υπάρχουν και, 

ακόµη σηµαντικότερο, αυτών που θα δηµιουργηθούν» («Το ζήτηµα της ιστορίας του εργατικού 

κινήµατος», Η πείρα του εργατικού κινήµατος, τ. 1, Πώς να αγωνιστούµε;, Αθήνα, Ύψιλον, σ. 84). 
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 «Όσοι εργαζόµαστε για την άµεση δηµοκρατία προτάσσουµε ως απάντηση την εθελούσια 

αποανάπτυξη της οικονοµίας και εργαζόµαστε γι’ αυτό, θεωρώντας την αποανάπτυξη ως την υλική 

βάση της άµεσης δηµοκρατίας» (Γιάννης Μπίλλας, Η επανανοηµατοδότηση της ζωής ως ζητούµενο, 

Κίνηση Τρικαλινών Πολιτών για την Αποανάπτυξη και την Άµεση ∆ηµοκρατία. Βλ. 

http://apokoinou.com/).  



υπάρχει µια στέρεη πολιτική και κινηµατική εµπειρία και οι άνθρωποι δείχνουν να 

κινούνται µετέωροι στον αιθέρα του νεοφιλελευθερισµού. Οι ατοµικές ή οι 

συλλογικές πρωτοβουλίες, όπως η στροφή σε νέες αγροτικές καλλιέργειες στην 

επαρχία ή το κίνηµα παράκαµψης των µεσαζόντων -που τόσο υπερπροβάλλονται από 

τα ΜΜΕ- δεν είναι ασφαλώς ασήµαντες διεργασίες. Καθίστανται, όµως 

προβληµατικές όταν αφοµοιώνονται ως αυθόρµητες και απεγνωσµένες λύσεις των 

πιο φτωχών και ως εκ τούτου παραµένουν ακίνδυνες για το κυρίαρχο παραγωγικό 

παράδειγµα. Υπό αυτήν την έννοια δεν αντιπροσωπεύουν ακριβώς ένα συνειδητό 

άνοιγµα προς µια αλληλέγγυα ή κοινωνική οικονοµία, αλλά εκφράζουν πιο πολύ την 

τάση να βρούµε ατοµικές ή οικογενειακές λύσεις για να «τη βγάλουµε καθαρή», 

τώρα που οι κρατικοί θεσµοί αποσύρονται από το προσκήνιο.  

Παρά την αξιόλογη, πολλές φορές, προσπάθεια για συντονισµό των 

καινούριων πολιτικών και κοινωνικών εγχειρηµάτων, οι περισσότεροι από αυτούς 

τους αγώνες εκδηλώνονται µάλλον σποραδικά, µε αποτέλεσµα οι ήττες απλά να 

αθροίζονται στο γενικότερο κλίµα µοιρολατρίας ενώ οι µικρές νίκες δυσκολεύονται 

να συγκροτήσουν µια συµπαγή αφήγηση ως κοµµάτι ενός ανερχόµενου ρεύµατος 

αντίστασης στα όσα συµβαίνουν. Θα λέγαµε, λοιπόν, ότι µέχρι σήµερα όλες οι 

δυνατότητες µιας µαζικής, συλλογικής κινητοποίησης φαίνονται να προσκρούουν στη 

αποσαρθρωµένη κοινωνική συνοχή. Η οργή και η αγανάκτηση των ανθρώπων δεν 

µπορεί να πολιτικοποιηθεί και να ριζώσει από τη στιγµή που έχουν παρακµάσει όλοι 

οι βασικοί χώροι κοινωνικοποίησης και ανάπτυξης των ανθρώπινων σχέσεων (η 

γειτονιά, τα καφενεία, οι χώροι παιχνιδιού, γιορτής και λαϊκής συνεύρεσης, οι χώροι 

δουλειάς ως κοινότητες συναδέλφων). Εποµένως, ένα δηµιουργικό κίνηµα σήµερα, θα 

πρέπει να χαρακτηρίζεται από µια διπλή ικανότητα: να προωθεί εναλλακτικές 

προτάσεις προτάσεις για µια νέα θέσµιση του κόσµου, αλλά και να ανασυγκροτεί τον 

διαλυµένο κοινωνικό ιστό, προσφέροντας ένα νέο περιεχόµενο και νόηµα στις σχέσεις 

µεταξύ των ανθρώπων. Το πολιτικό πρόταγµα «παίρνουµε τις ζωές στα χέρια µας» 

χρειάζεται όσο ποτέ άλλοτε να συνοδευτεί µε -και να αλληλοτροφοδοτηθεί από- µια 

ουσιώδη επαναθεµελίωση των τρόπων συνεύρεσης, συµβίωσης και οργάνωσης των 

καθηµερινών κοινωνικών σχέσεων.  

 

 

Το πρόταγµα µιας άλλης κοινωνίας 

 



Χωρίς ένα «ξαναµάγεµα» της ζωής, η απο-ανάπτυξη θα 

είναι κι αυτή καταδικασµένη σε αποτυχία. 

Σερζ Λατούς 

 

Είναι φανερό ότι η σηµερινή κοινωνία της γενικευµένης ανεργίας, των 

νεόπτωχων και της όξυνσης των ανισοτήτων δεν µπορεί να διορθωθεί ή να 

επισκευαστεί µε σοσιαλδηµοκρατικά µερεµέτια. Συνυπολογίζοντας και το -τεράστιων 

συνεπειών- οικολογικό πρόβληµα, συµπεραίνουµε ότι είναι απαραίτητο το ξεκίνηµα 

µιας περιόδου όπου η συνεχής επαναθέσµιση και η συλλογική δηµιουργία νέων 

δοµών και νέων κοινωνικών σχέσεων θα τίθεται σε πρώτη προτεραιότητα. Το 

κοµβικό σηµείο είναι η υπέρβαση του πλαισίου που στηρίζει την κριτική του στην 

αντιπαράθεση µε τις «υπερβολές» και τις «στρεβλώσεις» της σηµερινής κοινωνικής 

οργάνωσης, καταλήγοντας να περιορίζεται στον µετριασµό της αδικίας ή του 

ανθρώπινου πόνου. Σήµερα, καλούµαστε να ξεπεράσουµε την προσκόλληση σε µια 

ποσοτικού τύπου κριτική, δηλαδή το γεγονός ότι επικεντρωνόµαστε στη µείωση του 

κακού και την ελαχιστοποίηση των τεχνολογικών δεινών, µέσω µιας επιστροφής σε 

ηπιότερες µεθόδους, αντί να αναζητούµε ένα καινούριο τεχνικό περιεχόµενο και µια 

επαναξιολόγηση των προτεραιοτήτων σχετικά µε τις ανάγκες µας.  

Υπό αυτή την έννοια, τι θα είχε να µας προσφέρει µια -χρήσιµη και πολιτικά 

υπερασπίσιµη κατά τα άλλα- µείωση του εργασιακού χρόνου; Ένας µετασχηµατισµός 

στο πεδίο της εργασίας δε σηµαίνει ασφαλώς «να κάνουµε το ίδιο πράγµα, αλλά 

λιγότερο»
11

, αλλά να αναθεωρήσουµε το περιεχόµενο της χρονικότητας µε ποιοτικό 

και όχι ποσοτικό τρόπο, συνδέοντας τους εργασιακούς ρυθµούς και 

προγραµµατισµούς µε τις υπόλοιπες συλλογικές διαδικασίες και προτεραιότητες
12

. 

Μια επιστροφή σε συνθήκες καπιταλιστικής ανάπτυξης (ακόµα και µε δικαιότερη 

κατανοµή του πλούτου, όπως είχαµε και στο παρελθόν) δε µας εξασφαλίζει κάποια 

ουσιώδη αλλαγή όσον αφορά στις αλλοτριωµένες σχέσεις εργασίας, την αποξένωση 

των ανθρώπων και τον αποχαυνωµένο τρόπο ζωής µας. Μια στροφή σε µια πιο 

«µαζεµένη» οικονοµία, µακριά από χρηµατοπιστωτικούς οργασµούς, δεν αγγίζει το 

ζήτηµα της τεχνικής ούτε αµφισβητεί το ίδιο το αντικείµενο της παραγωγικής 

διαδικασίας, καθώς και τη σχέση της τελευταίας µε το φυσικό περιβάλλον.  
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 Σύµφωνα µε την έκφραση του Paul Ariès.  
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 Βλ. την ανάλυση του Αλέν Μεϊγιάρ, «Ε.Π. Τόµσον: αναζητώντας έναν άλλο κοινωνικό χρόνο», 

Πρόταγµα, τ.1, ∆εκέµβριος 2010.  



Αυτό που απαιτείται είναι µια νέα θεµελίωση της τεχνικής, των σχέσεων 

παραγωγής και κατανάλωσης και των τρόπων διανοµής των αγαθών, ώστε η εργασία 

να επιτελεί το έργο µιας προσφοράς στην κοινωνίας και να αποτελεί το πεδίο 

αυτοπραγµάτωσης, προσωπικής ολοκλήρωσης και δηµιουργικότητας του κάθε 

ανθρώπου. Ο µετασχηµατισµός της σχέσης µας µε τα εργαλεία και τις µηχανές και η 

συνεχής οριοθέτηση και επιλογή του παραγωγικού προϊόντος από την ίδια την 

ενδιαφερόµενη συλλογικότητα µέσω αµεσοδηµοκρατικών διαδικασιών συνιστούν 

την ουσία των νέων εργασιακών δοµών (δηµοκρατικές κολλεκτίβες, αλληλέγγυοι 

συναιτερισµοί, οριζόντιες συνελέυσεις παραγωγών). Νέοι τρόποι διανοµής των 

αγαθών και µοιράσµατος του πλούτου µπορούν να συγκροτήσουν µια οικονοµία της 

αλληλοβοήθειας και της συνεργατικότητας. Τέτοιου είδους βάσεις στηρίζουν τον 

απεγκλωβισµό µας από τις ανυπέρβλητες (µέχρι σήµερα) αξίες της διαιωνιζόµενης 

Μεγέθυνσης, της Προόδου και της κυριάρχησης επί της φύσης και της 

κατασπατάλησης των πόρων της, στο δρόµο για την υιοθέτηση νέων σχέσεων µε 

βάση την απο-ανάπτυξη.  

Αν, όπως υποστηρίζουµε, στη σηµερινή πολύ δύσκολη περίοδο µπορέσει να 

συγκροτηθεί ένα κίνηµα προς την κατεύθυνση της αµφισβήτησης των θεσµισµένων 

µορφών εργασίας και παραγωγής και της δηµιουργίας πειραµάτων αυτοδιαχείρισης, 

αυτό θα χρειαστεί να ριζοσπαστικοποιηθεί πολιτικά (πολύ παραπέρα από τα έως 

τώρα κυρίαρχα αντικαπιταλιστικά υποδείγµατα) και να θέσει νέα ερωτήµατα πάνω σε 

αυτά τα ζητήµατα. Αν διαθέτουµε µια στοιχειώδη συνέπεια και υπευθυνότητα, δεν 

µπορούµε να κρύβουµε το γεγονός ότι δεν µπορεί να υπάρξει ριζική αλλαγή στην 

παραγωγή χωρίς µια επανανοηµατοδότηση της εργασίας˙ και η τελευταία είναι αδύνατη 

δίχως την αµφισβήτηση και την συνολική επαναθεµελίωση της τεχνικής, στη οποία 

εγγράφονται οι τεχνικές παραγωγής, η τεχνολογία, η ποιότητα των προϊόντων, οι 

µορφές πολύτου, ο βαθµός εκµετάλλευσης των φυσικών πόρων, οι χρονικότητες της 

εργασιακής ζωής, αλλά και η ίδια η συγκρότηση των αναγκών και των επιθυµιών µας.  

Ακόµα παραπέρα, δεν πρέπει να λησµονούµε ότι η εργασία, που είναι µία 

µόνο από τις σφαίρες της κοινωνικής ζωής, έχει αυτονοµηθεί, λειτουργώντας κατά 

κάποιον (δήθεν ορθολογικό) τρόπο «απο-κοινωνικοποιηµένα». Η ανάπτυξη 

«αυτόνοµων» ζωνών κοινωνικού πειραµατισµού ή χώρων «οικονοµικής 



χειραφέτησης» δε φτάνει από µόνη της για να κάνει τη ζηµιά στον καπιταλισµό
13

. Οι 

οριζόντιες, αντιιεραρχικές και δηµοκρατικές δοµές των κολλεκτίβων που (έστω και 

σε εµβρυακό επίπεδο) δηµιουργούνται χρειάζεται να πλαισιωθούν από τις ανάλογες 

κινήσεις σε κάθε περιοχή (τοπικές συνελεύσεις, δίκτυα αλληλεγγύης, χαριστικά 

παζάρια, πρωτοβουλίες γειτονιάς, σωµατεία βάσης κ.λπ.), ώστε να 

κοινωνικοποιηθούν µε την ευρύτερη έννοια του όρου. Μια τέτοια διαδικασία 

κοινωνικοποίησης της εργασιακής ζωής θα αποσκοπεί σε ένα άνοιγµα και σε άλλες 

δραστηριότητες µιας γειτονιάς, ενός δήµου ή του χωριού και της πόλης, όπως είναι η 

ψυχαγωγία, οι γιορτές, τα λαϊκά έθιµα, η καλλιτεχνική δηµιουργία, η εκπαίδευση των 

παιδιών
14

. Έτσι, η δουλειά, ως χώρος και ως δραστηριότητα, αφενός θα 

επανασυνδεθεί µε τις υπόλοιπες αφηγήσεις της κοινωνικής ζωής ενός τόπου και 

αφετέρου θα µπορέσει να λειτουργήσει ως ένα είδος σχολείου ισότητας, αλληλεγγύης 

και υπευθυνότητας για τους ανθρώπους
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. Η ισότητα στη λήψη των αποφάσεων και 

των εισοδηµάτων και η κυκλικότητα στην ανάθεση των καθηκόντων µπορεί να 

τροφοδοτήσει µια αντίστοιχη δηµοκρατική κουλτούρα συµµετοχής στα κοινά.   

Το στοίχηµα της εξόδου από τον καπιταλισµό είναι να εµπλουτισθεί έµπρακτα 

η κριτική στον ετερόνοµο τρόπο σκέψης και πράξης µε ένα θετικό πολιτικό πρόταγµα 

που θα οδηγήσει σε µια χειµαρρώδη φαντασιακή και θεσµική δηµιουργία. Το 

πρόταγµα αυτό δεν µπορεί να εισαχθεί απλά, µε ένα τεχνικό τρόπο, ως συνταγή στα 

βάσανα και τα αδιέξοδά µας. Το ζήτηµα είναι να µπορέσει να αποτελέσει έµπνευση 

για ένα «ξαναµάγεµα» της ζωής από τις αξίες της αλληλέγγυας κοινωνικότητας και 

της αναστοχαζόµενης σκέψης και πράξης σε ατοµικό και συλλογικό επίπεδο.  
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 Όπως αναφέρουν και οι συµµετέχοντες σε µια τέτοια προσπάθεια αυτοδιαχείρισης: «Ζητούµενο δεν 

είναι η αναπαραγωγή ή καλύτερα ο επαναπροσδιορισµός της µορφής και των περιεχοµένων της 

αυτοαπασχόλησης µέσα από τέτοιου είδους εγχειρήµατα. Ζητούµενο είναι ο προσδιορισµός των 

εγχειρηµάτων αυτών ως ξεκάθαρο πρόταγµα και η δόµηση των προϋποθέσεων για το ξεπέρασµα του 

καπιταλιστικού µοντέλου παραγωγής µε το µοντέλο της γενικευµένης αυτοδιαχείρισης-

κολεκτιβοποίησης» (Κολλεκτίβα Ζερµινάλ, 09/12/11, βλ. http://kolektivagerminal.blogspot.gr/). 
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 Αναφερόµαστε σε µια βασική κοινωνική αρχή -η οποία (παρα)βιάστηκε από τη βιοµηχανική 

κοινωνία και σχεδόν εξαφανίζεται στη σηµερινή αυτοµατοποιηµένη καταναλωτική κοινωνία- που 

συνδέει άµεσα τη σφαίρα της εργασίας µε τη γενικότερη συλλογική ζωή µιας κοινότητας ανθρώπων. 

Χωρίς να εξιδανικεύουµε τους παλαιότερους τρόπους θέσµισης ή να προτρέπουµε σε µια επιστροφή 

σε αυτού του είδους την οργάνωση της ζωής, πιστεύουµε ότι µια νέα αντίληψη γύρω από αυτά τα 

ζητήµατα θα πρέπει να περιλαµβάνει την επανασύνδεση «εργασίας» και «ζωής».  
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 Όπως πολύ ωραία αναφέρει ο Κριστόφ Ντεζούρ, στο κείµενο που έχουµε µεταφράσει για το παρόν 

τεύχος:  «Στο βαθµό που συνεπάγεται τον εθελούσιο συντονισµό των συµµετεχόντων, η εργασία ωθεί 

επίσης τους εργαζόµενους να ασχοληθούν µε τη δηµιουργία κανόνων που δεν έχουν να κάνουν µόνο 

µε τη ρύθµιση της εργασίας αλλά και µε την οργάνωση της ανθρώπινης συνύπαρξης. ∆ιότι δουλεύω δε 

σηµαίνει µόνο καταπιάνοµαι µε µια δραστηριότητα, σηµαίνει επίσης ότι συνάπτω δεσµούς µε τους 

γύρω µου».  


