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ΚΕΦΑΛΑΙΟ I

ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Έχουμε το προνόμιο να ζούμε σε μια εποχή που οπωσδήποτε είναι η πιο 
σημαντική περίοδος όλης της ανθρώπινης ιστορίας. Τίποτε απ' ό,τι κατάφεραν να 

κάνουν οι άνθρωποι στο παρελθόν δεν μπορεί να συγκριθεί με ό,τι κάνουν σήμερα.

Ταυτόχρονα, αυτή η περίοδος είναι και η πιο επικίνδυνη σε ολόκληρη την 

ιστορία. Για πρώτη φορά οι άνθρωποι έχουν τη δύναμη να αυτοκαταστραφούν και 

να δηλητηριάσουν τον πλανήτη όπου ζουν. Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να 
παρουσιάσει τις προσδοκίες και τους κινδύνους της εποχής μας. θα δούμε πώς 

αποκτήσαμε τέτοια δύναμη και πώς μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε, για να 

ωφεληθούμε κι όχι να καταστραφούμε.

1. Η Ιστορία και Εμείς

Ζούμε σε μια εποχή αναταραχής. Ολόκληρος ο κόσμος περνά μια περίοδο 
αναταραχής. Παντού όλοι συζητούν, γράφουν γΓ αυτό: η τηλεόραση, οι 

εφημερίδες, τα περιοδικά... Οι άνθρωποι αλληλοκατηγορούνται. Οι γέροι 
κατηγορούν τους νέους και οι νέοι τους γέρους. Οι συντηρητικοί μέμφονται τους 
ριζοσπάστες και οι ριζοσπάστες τους συντηρητικούς. Οι Αμερικανοί κατηγορούν 

τους Ρώσους και οι Ρώσοι τους Αμερικανούς· οι Μαύροι τους Λευκούς και οι 
Λευκοί τους Μαύρους. Σε ένα μόνο σημείο όλοι τους συμφωνούν· η κατάσταση 

στον κόσμο είναι σοβαρή και αν δε βρούμε λύσεις, τα πράγματα θα 

χειροτερέψουν νια όλους. Ο κόσμος είναι ένας και ολοένα γίνεται πιο μικρός. Το 

τηλέφωνο, η τηλεόραση, τα αεριωθούμενα και τα διαστημόπλοια μετέβαλαν τον 
κόσμο μας σε ένα «οικουμενικό χωριό». Σε αυτό το χωριό είμαστε όλοι γείτονες 
είτε το θέλουμε είτε όχι. Είπε ο Τσώρτσιλ (W. Churchill) στη διάρκεια του Β' 

Παγκοσμίου Πολέμου: «Ή συνεργαζόμαστε για να πετύχουμε κάτι όλοι μαζί ή 

δουλεύουμε ο καθένας χώρια και χανόμαστε όλοι». Έτσι το πρόβλημα παραμένει 

να αναζητήσουμε από κοινού μια λύση.

Σε αυτό το σημείο στρεφόμαστε στην Ιστορία. Αν εξετάσουμε προσεκτικά το 

παρελθόν μας, ίσως και καταλάβουμε πώς φτάσαμε σε αυτό το φαύλο κύκλο και 

πώς μπορούμε να βγούμε από αυτόν. Το αν θα πετύχουμε ή όχι εξαρτάται από τη 
στάση μας απέναντι στην ιστορία. Αν τη δούμε σαν ένα μακρύ κατάλογο με 

ονόματα και ημερομηνίες για απομνημόνευση, τότε αυτό το είδος της Ιστορίας όχι 

μόνο δε μας δίνει τίποτε να καταλάβουμε, αλλά αντίθετα δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις για ένα καινούργιο πρόβλημα. Όμως, αν τη δούμε με στόχο να 
βρούμε μέσα στο παρελθόν πρότυπα που βοηθούν να εξηγήσουμε το παρόν μας, 

τότε η ιστορία γίνεται ένα χρήσιμο και συναρπαστικό όργανο. Κι όμως υπάρχουν 

μερικοί που πιστεύουν μαζί με το διάσημο Αμερικανό βιομήχανο αυτοκινήτων 
Χένρυ Φορντ (Henry Ford) ότι «η ιστορία δεν είναι τίποτε άλλο από ανοησίες».
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Η γη όπως φωτογραφήθηκε από τη Σελήνη

Ισχυρίζονται ότι δε μπορούμε να μάθουμε τίποτε από την Ιστορία, γιατί αυτή έχει 
να κάνει με ανθρώπους που οι πράξεις τους δεν είναι δυνατό να προβλεφτούν. 

Έτσι ο ιστορικός δεν μπορεί να στηριχτεί με βεβαιότητα στο παρελθόν, για να 
κάμει προβλέψεις για το μέλλον, κάτι που μπορεί να κάμει ο φυσικός επιστήμονας 

με τα πειράματα του στο εργαστήριο.

Ο ισχυρισμός φαίνεται στην αρχή σωστός· όμως, αν το σκεφτούμε πάλι, θα 
δούμε ότι είναι λαθεμένος. Αν συγκρίνουμε το μετεωρολόγο με τον ιστορικό, το 

λάθος γίνεται φανερό. Οι μετεωρολόγοι κατορθώνουν να προβλέπουν πότε μια 

καταιγίδα θα πλήξει μια περιοχή και γΓ αυτό θεωρούνται επιστήμονες. Αυτό όμως 
δε σημαίνει ότι μπορούν να προβλέψουν ποιο σπίτι θα πληγεί σε μια περιοχή και 

ποιό όχι · απλούστατα σημαίνει πως διαφορετικές επιστήμες δίνουν διαφορετικά 
επίπεδα πρόβλεψης. Έτσι π.χ. ο χημικός με τους δοκιμαστικούς σωλήνες του
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κάνει πιο ακριβείς προβλέψεις από το μετεωρολόγο. Παρ' όλα αυτά η 

μετεωρολογία παραμένει μια έγκυρη επιστήμη στις προβλέψεις της που γίνονται 
πιο ακριβείς με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των τηλεπικοινω
νιακών δορυφόρων.

Το ίδιο συμβαίνει και με την ιστορία. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μια 

κρυστάλλινη σφαίρα, για να προβλέψουμε πιό κόμμα πρόκειται να κερδίσει στις 

εκλογές, ποιος εθνικός ηγέτης πρόκειται να δολοφονηθεί, σε ποιά χώρα 
πρόκειται να γίνει επανάσταση ή να ξεσπάσει πόλεμος. Η ιστορία όμως, όταν 

μελετηθεί σωστά, δείχνει ποιος συνδυασμός συγκεκριμένων συνθηκών και 
πολιτικών ενεργειών οδήγησε σε επαναστάσεις και πολέμους στο παρελθόν. 

Όταν κατανοήσουμε την ιστορία, τότε θα έχουμε έναν οδηγό για το παρελθόν και 
το μέλλον. Όμως, αν δε μελετήσουμε το παρελθόν, τότε το παρόν θα παραμένει 

γεμάτο μυστήριο και το μέλλον θα εμπνέει φόβο. Σχετικά με το θέμα αυτό, η 

Μαρία Κιουρί, (Marie Curie) είπε: «Δεν υπάρχει τίποτε στη ζωή που πρέπει να 
φοβόμαστε. Ό ,τ ι υπάρχει, είναι ανάγκη να το κατανοήσουμε και να το 

κατακτήσουμε».

Όταν μιλάμε για το παρελθόν, δεν αναφερόμαστε στο παρελθόν των 

Ελλήνων ή οποιουδήποτε άλλου λαού χωριστά. Εννοούμε περισσότερο το 
παρελθόν ολόκληρου του ανθρώπινου γένους. Ανατρέχοντας στην ιστορία όλων 
των ανθρώπων, ας φανταστούμε ότι είμαστε πάνω στη σελήνη με ένα ισχυρό 

τηλεσκόπιο και βλέπουμε ό,τι έκανε ο άνθρωπος πάνω σε τούτο τον πλανήτη από 

την αρχή της ιστορίας του. Το πρώτο πράγμα που θα δούμε είναι ότι η ανθρώπινη 

ιστορία άρχισε πριν από πολλά χρονιά, πριν από τέσσερα εκατομμύρια χρόνια 
περίπου, όταν πρωτοεμφανίστηκαν στην Αφρική οι μακρινοί προγονοί μας. θα 
τους βλέπαμε επίσης μέσα από το τηλεσκόπιο μας να αναζητούν ξηρούς 

καρπούς, ρίζες, έντομα, μικρά ζώα, ψάρια κ.α., προκειμένου να επιβιώσουν.

Με το πέρασμα των χιλιετηρίδων, έμαθαν πώς να χρησιμοποιούν τη φωτιά, 

πώς να φτιάχνουν εργαλεία και πώς να επικοινωνούν μεταξύ τους. Έτσι 

διαμορφώθηκε ο Homo Sapiens (ο σοφός άνθρωπος = ο άνθρωπος που γνωρίζει 
και σκέφτεται).

Αν συνεχίζαμε να κοιτάζουμε με το τηλεσκόπιο μας, θα βλέπαμε τους 

προγόνους μας να εξαπλώνονται από την Αφρική σε όλες τις Ηπείρους και να 

μαθαίνουν να κάνουν ολοένα καινούργια πράγματα και να αναπτύσσουν σταδιακά 

μεγάλους πολιτισμούς σε ολόκληρο τον κόσμο. Αντί να τρέφονται αποκλειστικά με 
το κυνήγι, άρχισαν να καλλιεργούν τη γη και να παράγουν. Αντί να ζουν σε 

σπηλιές, έχτισαν χωριά και κατόπιν μεγάλες πόλεις. Αντί να βασίζονται μόνο στη 

μυϊκή τους δύναμη, έμαθαν να εκμεταλλεύονται τα ζώα και τον άνεμο, κατόπιν να 
παράγουν ενέργεια με τον ατμό, για να καταλήξουν στον ηλεκτρισμό και σήμερα 
στην ατομική ενέργεια.
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2. Οι τρεις  Τεχνολογικές Επαναστάσεις

Φαίνεται σχεδόν αδύνατο να μάθουμε πώς ουντελέστηκαν όλες αυτές οι 
αλλαγές μέσα στα τέσσερα εκατομμύρια χρόνια που μας χωρίζουν από τους 
πρώτους προγόνους μας. Αλλά, αν παρατηρούσαμε πιο προσεκτικά με το 

τηλεσκόπιο μας, θα είχαμε ανακαλύψει πως η εξέλιξη δεν ήταν σταδιακή και 

ομαλή. Μάλλον συνέβη μέσα από μια σειρά από τεχνολογικά άλματα ή 

κατακτήσεις. Λέγοντας τεχνολογία εννοούμε τη γνώση ή τις δεξιότητες που οι 
άνθρωποι ανάπτυξαν για να κατασκευάσουν ό,τι χρειάζονταν για τη βελτίωση της 
ζωής τους. Με το να βελτιώνουν σταδιακά την τεχνολογία τους κατάφεραν να 
περάσουν από τις σπηλιές στους ουρανοξύστες, από τα πέτρινα εργαλεία στους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, από το γαϊδούρι σαν μεταφορικό μέσο στα 

διαστημόπλοια και από τα ακόντια στις ατομικές βόμβες.

Αυτή η τεχνολογική πρόοδος συντελέστηκε σε τρία στάδια και ήταν 
αποτέλεσμα τριών τεχνολογικών επαναστάσεων. Η πρώτη ήταν η Γεωργική 
Επανάσταση όπου οι άνθρωποι σταμάτησαν να αναζητούν την τροφή τους κι 

άρχισαν να την παράγουν. Η δεύτερη ήταν η Βιομηχανική Επανάσταση, όπου 

έμαθαν να χρησιμοποιούν τον ατμό και τον ηλεκτρισμό και να κατασκευάζουν 

μηχανήματα που περιόριζαν την ανθρώπινη κούραση. Τελευταία είναι η σημερινή 
Υψηλής Τεχνολογίας Επανάσταση με την ατομική της ενέργεια, τα 

διαστημόπλοια και τις μηχανές που αντικαθιστούν την ανθρώπινη εργασία, 
σωματική και πνευματική.

3. Οι Τεχνολογικές και Κοινωνικές Επαναστάσεις

Φαινομενικά η ανθρώπινη ιστορία στέφεται με απόλυτη επιτυχία. Οι πρόγονοί 
μας επιτέλεσαν τρεις τεχνολογικές επαναστάσεις που τους έδωσαν τη 

δυνατότητα μεγαλύτερης παραγωγής και καλύτερου τρόπου ζωής. Σήμερα 
έχουμε αποκτήσει τόσα πολλά: αυτοκίνητα, φάρμακα με θαυματουργά 

αποτελέσματα, συσκευές τηλεοράσεω ν, ουρανοξύστες, διαστημόπλοια, 

πράγματα που οι πρόγονοί μας δεν μπορούσαν ούτε να τα ονειρευτούν.

Αν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί ζούμε σε μια περίοδο αναταραχής; Η απάντηση 
είναι απλή. Κάθε Τεχνολογική επανάσταση, επανάσταση δηλαδή στον τρόπο που 
οι άνθρωποι εξασφαλίζουν το ψωμί τους, προκαλεί άλλη επανάσταση σε όλους 

τους άλλους τομείς της ζωής τους, τις ιδέες, τις συνήθειες και τις σχέσεις 

μεταξύ τους. Με άλλα λόγια, κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση προκαλεί 

εξίσου μεγάλη κοινωνική επανάσταση. Στα επόμενα κεφάλαια θα δούμε ακριβώς 

πώς και γιατί κάθε Τεχνολογική Επανάσταση ακολουθήθηκε από μια κοινωνική 
επανάσταση.

θα εξετάσουμε με συντομία τρία παραδείγματα.

1. Την εποχή που οι άνθρωποι βρίσκονταν στο στάδιο που έψαχναν για να 
εξασφαλίσουν την τροφή τους, ό,τι συγκέντρωναν το μοίραζαν εξίσου ανάμεσα 

τους. Μετά τη Γεωργική Επανάσταση όμως μερικοί γεωργοί απόκτησαν



περισσότερη γη, ενώ άλλοι έμειναν ακτήμονες. Πα πρώτη φορά στην Ιστορία του 

ανθρώπου δημιουργήθηκαν πλούσιοι και φτωχοί. Υπήρχαν άνθρωποι που είχαν 
τα πάντα κι άλλοι που πέθαιναν από την πείνα. Έτσι η Γεωργική Επανάσταση δεν 

άλλαξε μόνο τον τρόπο, που οι άνθρωποι εξασφάλιζαν το ψωμί τους, αλλά και τις 

σχέσεις αναμεταξύ τους και τις ιδέες τους για το σωστό και το άδικο. Οι 
θρησκείες που παρουσιάστηκαν προσπάθησαν να δώσουν απαντήσεις στα 

κοινωνικά προβλήματα. Η Εβραϊκή θρησκεία π.χ. έχει να παρουσιάσει τις Δέκα 
Εντολές, άλλες θρησκείες έχουν παρόμοιες διδασκαλίες. Αλλά για πολλούς 

αιώνες αυτές οι διδασκαλίες αγνοήθηκαν και ακόμα σε πολλούς λαούς και χώρες 
εξακολουθούν να αγνοούνται, γι* αυτό έχουμε εξεγέρ σεις  χωρικών σε 

υπανάπτυκτες χώρες και αγώνες εργατών σε βιομηχανικές χώρες.

2. Όταν άρχισε η Βιομηχανική Επανάσταση, οι άνθρωποι εγκατέλειψαν τα 

κτήματα τους, για να εργαστούν στα εργοστάσια. Επειδή τα εργοστάσια ήταν 

καινούργια, δεν υπήρχαν κανονισμοί και έτσι οι πρώτοι εργάτες έπρεπε να 

δουλεύουν από 14 έως 16 ώρες κάθε μέρα κάτω από επικίνδυνες συνθήκες και 
με πολύ χαμηλά ημερομίσθια. Οι μεταρρυθμιστές εκείνης της εποχής ζήτησαν 
από την κυβέρνηση κανονισμούς για την προστασία των εργατών. Αλλά τέτοια 
αιτήματα θεωρήθηκαν καινοτομία για την εποχή που επικρατούσαν οι παλιές 

αντιλήψεις του Laissez-faire (σύστημα φιλελεύθερης οικονομίας). Έτσι οι 
μεταρρυθμιστές αγνοήθηκαν ή κατηγορήθηκαν ως ριζοσπάστες και ταραξίες. 

Ολόκληρες γενιές από άνδρες, γυναίκες και παιδιά θυσιάστηκαν, πριν γίνει 
κατανοητό πως η παλιά θεωρία του laissez-faire δεν ήταν πια κατάλληλη στη νέα 

εποχή των εργοστασίων και των μηχανών. Σήμερα θεωρείται ως δεδομένο το 
γεγονός ότι υπάρχουν νόμοι που ρυθμίζουν τα ημερομίσθια, τα ωράρια και τις 

συνθήκες εργασίας στα εργοστάσια. Κι όμως για ένα ολόκληρο αιώνα η ιδέα μόνο 

για τέτοιες ρυθμίσεις ήταν μισητή, γεγονός που εξακολουθεί να συμβαίνει ακόμη 

σε ορισμένες χώρες.

3. Την εποχή που οι άνθρωποι πολεμούσαν με τα ακόντια ή και με τουφέκια, 
θεωρήθηκε σωστό να τα χρησιμοποιούν για να υπερασπίσουν τους κυνηγότοπους 
της φυλής τους ή τα σύνορα των σύγχρονων κρατών. Με τη σύγχρονη Υψηλής 
Τεχνολογίας Επανάσταση εκείνα τα όπλα αντικαταστάθηκαν με ατομικές βόμβες 
που απειλούν να καταστρέψουν κάθε μορφή ανθρώπινης ζωής. Στο παρελθόν οι 
νέοι ήταν πρόθυμοι να πεθάνουν για την πατρίδα τους. Σήμερα όμως φαίνεται πιο 
πιθανό να πεθάνουν μαζί με την πατρίδα τους. Έτσι η Επανάσταση Υψηλής 
Τεχνολογίας αναγκάζει τους ανθρώπους να αναθεωρήσουν τις παλιές τους ιδέες 
για τον πόλεμο. Μερικοί πολιτικοί και θρησκευτικοί ηγέτες προειδοποιούν ότι η 
συγκέντρωση οπλών και η απειλή να χρησιμοποιηθούν θα καταλήξουν στον 
αφανισμό του ανθρώπινου γένους. Όμως όλο και περισσότεροι εμμένουν στην 
παλιά άποψη της «ειρήνης δια των όπλων». Έτσι το 1980 κάθε λεπτό ξοδεύονταν 
ένα εκατομμύριο δολλάρια για εξοπλισμούς, ενώ 30 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 
πέντε ετών πέθαιναν από την πείνα. Και αντί να έχουμε κάθε μέρα μεγαλύτερη 
ασφάλεια, το απειλητικό νέφος της ατομικής βόμβας ολοένα και απλώνεται πάνω 
από τα κεφάλια μας.

Τα παραπάνω παραδείγματα δείχνουν πως σε όλη την πορεία της ιστορίας
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υπάρχει μια καθυστέρηση στην κοινωνική επανάσταση που πρέπει να συνοδεύει 
την τεχνολογική επανάσταση.

Γιατί όμως υπάρχει αυτή η καθυστέρηση; Μια απάντηση είναι ότι εύκολα 
δεχόμαστε μια τεχνολογική επανάσταση. Συνήθως η τεχνολογική αλλαγή γίνεται 
ευνοϊκά δεκτή, γιατί φέρνει μεγαλύτερη παραγωγικότητα και επομένως 
εξασφαλίζει υψηλότερο βιοτικό επίπεδο. Έτσι εξηγείται γιατί οι άνθρωποι 
εγκατέλειψαν χωρίς ενδοιασμούς τη ζωή του τροφοσυλλέκτη, για να επιδοθούν 
στη γεωργία, κατόπιν τη γεωργία, για να χρησιμοποιήσουν τις αυτόματες μηχανές, 
και σήμερα την αυτοματοποίηση για τις μηχανές που αντικαθιστούν τους ίδιους 
τους ανθρώπους σε κάθε μορφή εργασίας.

Αντίθετα, η κοινωνική επανάσταση δεν έχει ως αποτέλεσμα υψηλότερο 
βιοτικό επίπεδο αλλά επώδυνες αλλαγές στις ιδέες, τις συνήθειες και τις 
ανθρώπινες σχέσεις. Αυτό είναι πολύ δυσάρεστο και δύσκολο, γΓ αυτό και οι 
περισσότεροι αντιδρούν σε οποιαδήποτε κοινωνική αλλαγή. Μόνο ξεχωριστοί 
άνθρωποι, ριζοσπάστες, έχουν το θάρρος να υψώσουν το ανάστημά τους 
απέναντι στις ιδέες που επικρατούν στην κοινωνία.

Μια άλλη αιτία της χρονικής απόστασης μεταξύ των δυο επαναστάσεων είναι 
η αντίδραση που προβάλλεται για χάρη των κεκτημένων δικαιωμάτων που 
κινδυνεύουν να χαθούν εξαιτίας της κοινωνικής αλλαγής. Κατά συνέπεια φαίνεται 
λογικό οι γαιοκτήμονες να πολεμούν την ανακατανομή της γης, οι βιομήχανοι να 
προσπαθούν να σταματήσουν κάθε εργοστασιακή μεταρρύθμιση και πολλοί 
πολιτικοί να αντιτίθενται στη συμμετοχή της βάσης στη διακυβέρνηση ενός τόπου, 
για να κυβερνούν ανεξέλεγκτοι, κι επειδή συμβαίνει αυτές οι ολιγαρχικές ομάδες 
να έχουν ισχυρή οργάνωση και μέσα η αντίδραση τους στην κοινωνική αλλαγή 
στέφεται συνήθως με επιτυχία.

4. Μόρφωση ή Καταστροφή;

Η αντίθεση, ανάμεσα στην ολιγαρχία και τη λαϊκή βούληση στο πρόβλημα της 
κοινωνικής αλλαγής εξηγεί το φαινόμενο της χρονικής καθυστέρησης που 
διαπιστώνουμε μέσα σ' όλη την ανθρώπινη ιστορία σχετικά με τις τεχνολογικές 
και κοινωνικές επαναστάσεις. Εξηγεί την αθλιότητα των ακτημόνων χωρικών και 
των άνεργων εργατών. Αλλά με τη σημερινή Επανάσταση Υψηλής Τεχνολογίας η 
καθυστέρηση της κοινωνικής επανάστασης δε σημαίνει μόνο συνεχιζόμενη 

ανέχεια αλλά και κίνδυνο γΓ αυτή την ίδια την ύπαρξη του ανθρώπινου γένους. 
Αυτή η Υψηλή Τεχνολογία είναι τόσο ισχυρή που γίνεται επικίνδυνη όσο και 
ευεργετική.

Ένα παράδειγμα είναι το αυτοκίνητο. Είναι ευχάριστο να το οδηγείς και 
χρήσιμο για να μεταφέρεις εμπορεύματα. Όταν όμως χρησιμοποείται 
ανεξέλεγκτα, μολύνει την ατμόσφαιρα και σε πόλεις σαν την Αθήνα, το Λος 
Άντζελες και τό Μεξικό η ζωή για τους ανθρώπους γίνεται αφόρητη. Ένα άλλο 

παράδειγμα είναι τα λιπάσματα και τα εντομοκτόνα. Όταν χρησιμοποιούνται 
σωστά, βελτιώνουν την ποιότητα κι αυξάνουν την ποσότητα παραγωγής στις
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καλλιέργειες μας. Διαφορετικά, δηλητηριάζουν την τροφή που τρώμε και το νερό 
που πίνουμε. Ένα τελευτα ίο  παράδειγμα είναι η ατομική ενέργεια . 
Χρησιμοποιείται σαν ενέργεια στα εργοστάσια, αλλά χρησιμοποιήθηκε, επίσης, για 

να καταστραφούν οι πόλεις Χιροσίμα και Ναγκασάκι.

Καταλήγουμε λοιπόν στο συμπέρασμα πως ζούμε σε μια εποχή με 
πρωτοφανέρωτες προσδοκίες και πρωτοφανέρωτους κινδύνους. Αυτό ήταν και 
το συμπέρασμα του Ά γ γ λ ο υ  συγγραφέα X. Γουέλς (Η. G. Wells) που είπε: «Η 
ανθρώπινη ιστορία έχει γίνει ένας αγώνας δρόμου ανάμεσα στη μόρφωση και στην 
καταστροφή». Το βιβλίο αυτό έχει ως σκοπό να μάθουμε πώς να αποφύγουμε την 
καταστροφή.

Στα επόμενα κεφάλαια θα δούμε ότι η Γεωργική, Βιομηχανική και Υψηλής 
Τεχνολογίας Επαναστάσεις ήταν συνάμα ευλογία και κατάρα για την ανθρώπινη 
φυλή. Αν κατανοήσουμε αυτό το πράγμα, τότε θα σχηματίσουμε μια καλύτερη 
ιδέα για το τι συμβαίνει γύρω μας και τι μπορούμε να προσδοκούμε από το μέλλον. 
Ίσως τότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα μέλλον όχι με την απειλή της 
καταστροφής, όπως προειδοποίησε ο H.G. Wells, αλλά ένα μέλλον όπου η 
τεχνολογία, αυτό το θαυμαστό προϊόν του ανθρώπινου νου, θα χρησιμοποιηθεί όχι 
για να καταστρέψουμε αλλά για να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλο.



ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

ΟΙ Α Ν Θ ΡΩ Π Ο Ι ΠΡΙΝ ΑΠΟ  ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ

Μέχρι πρόσφατα λίγα ήταν γνωστά για τα πρώτα χρόνια της ιστορίας του 
ανθρώπινου γένους. Αυτό ισχύει για όλους τους λαούς, ακόμα και για τους 
Αρχαίους Έλληνες.

Σήμερα ξέρουμε πολύ περισσότερα πράγματα για το τι συνέβη στο παρελθόν 
και γιατί. Ξέρουμε περισσότερα για την προγενέστερη ιστορία των Κινέζων, των 
Αιγυπτίων και των Ελλήνων. Τις πληροφορίες αυτές τις έχουμε από τα ευρήματα 
των επιστημόνων σε διάφορους τομείς: ιστορία, γεωλογία, αρχαιολογία, 
ανθρωπολογία, παλαιοντολογία και βιολογία. Σε α υτό το κεφάλα ιο θα συνοψίσουμε 
ό,τι γνωρίζουμε για τους πρώτους ανθρώπους που πρωτοπαρουσιάστηκαν 
περίπου πριν από 35.000 χρόνια κι επίσης ό,τι γνωρίζουμε για τους ανθρωπίδες 
που εμφανίστηκαν πολύ νωρίτερα περίπου 4 εκατομμύρια χρόνια πριν.

1 . Ανθρωπίδες, ο ι μακρινοί προγονοί μ α ς

Οι επιστήμονες που δουλεύουν σ' όλο τον κόσμο ανακαλύπτουν σταθερά 
νέο υλικό και διαμορφώνουν νέες θεωρίες για την αρχή της ιστορίας. Τα 
ευρήματα τους είναι σημαντικά, γιατί η γραφή δεν εφευρέθηκε παρά μόνο 5.000 
χρόνια πριν. Έτσι για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας πρέπει να βασιζόμαστε 
σε αρχαιολογικά ευρήματα μάλλον παρά σε γραπτά κείμενα. Από αυτά τα 
ευρήματα έχουμε μάθει πολλά για την τεχνολογία των προγόνων μας και για το 
πώς αυτή η τεχνολογία επηρέασε όλες τις πλευρές της ζωής τους.

Έως την εποχή της Γεωργικής Επανάστασης περίπου 10.000 χρόνια πριν οι 
ανθρωπίδες και οι άνθρωποι ζούσαν μαζεύοντας την τροφή τους και όχι 
καλλιεργώντας τη νη. Αλλά η τεχνολογία του τροφοσυλλέκτη δεν ήταν πάντα η 
ίδια. Οι πρώτοι ανθρωπίδες με τους μικρούς εγκεφάλους τους είχαν μια 
πρωτόγονη τεχνολογία. Μεταγενέστεροι ανθρωπίδες με τους μεγαλύτερους 
εγκεφάλους ανάπτυξαν πιο προηγμένους τρόπους για τη συγκέντρωση, της 
τροφής τους. Κατόπιν πριν 35.000 χρόνια εμφανίστηκαν ανθρώπινα όντα μ£ 
εγκεφάλους του μεγέθους του δικού μας κι από τότε η τεχνολογία παρουσίασε 
αλματώδη εξέλιξη για να καταλήξει στην Υψηλή Τεχνολογία του σήμερα.

Οι πρώτοι ανθρωπίδες (Αυστραλοπίθηκος) εμφανίστηκαν στην ανατολική 
και νότια Αφρική, όπου το κλίμα ήταν αρκετά ζεστό, για να μπορέσουν να 
επιβιώσουν χωρίς ρούχα. Ήταν τριχωτοί, ψηλοί γύρω στα 1,20 - 1,50 μ, και 
ζύγιζαν από 27 έως 54 κιλά. Είχαν εγκέφαλο που ισοδυναμούσε με το 1/3 του 

δικού μας, χρησιμοποιούσαν απλά πέτρινα εργαλεία και ζούσαν κυρίως με φρούτα, 
ξηρούς καρπούς, φυτά και ρίζες. Περίπου 500.000 χρόνια πριν από σήμερα 
παρουσιάστηκε ένας πιο προηγμένος τύπος ανθρωπίδη, ο Homo Erectus (όρθιος 
άνθρωπος), που ο εγκέφαλος του ήταν διπλάσιος και που, επομένως, κατάφερε
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Αυστραλοπίθηκος Homo Erectus ΣύγχρονοςΆνθρωπος
(Όρθιος Άνθρωπος)

Εξέλιξη από τους Ανθρωπίδες στον Homo Sapiens
F.C. Howe! Early Man, (Ο Πρώτος Άνθρωπος) New York, Time Inc., 1965 a. 42.

να κατασκευάσει καλύτερα εργαλεία από πέτρα, ξύλο και κόκκαλο. Με αυτά τα 
ανώτερα εργαλεία σκότωνε μεγαλύτερα ζώα, όπως ελάφια κι ελέφαντες. Έτσι 
ζούσε τρώγοντας κρέας, φρούτα και λαχανικά. Οι επιστήμονες το ξέρουν αυτό, 
γιατί όταν εξετάζουν τα δόντια των ανθρωπιδών με ισχυρά μικροσκόπια, βρίσκουν 
τα δόντια του Αυστραλοπίθηκου να είναι λεία και γυαλιστερά, ενώ τα δόντια του 
Homo Erectus έχουν αμυχές από τα κόκκαλα που έτρωγε.
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2. Τα Ανθρώπινα Ό ντα  Χρησιμοποιούν τη Νόηση τους 
(H om o Sapiens)

Το πρώτο ανθρώπινο ον, ο Σοφός Ά ν θ ρ ω π ο ς  (Homo Sapiens) που 
εμφανίστηκε πριν 35.000 χρόνια, απλώθηκε γρήγορα πάνω στον πλανήτη και έγινε 
ο αδιαφιλονίκητος κύριος του. Αν το σκεφτούμε καλά, αυτό ήταν ένα εκπληκτικό 
αποτέλεσμα. Ο Σοφός Άνθρω πος, σε τελευταία ανάλυαη, ήταν ένα αδύναμο ζώο 
ή τουλάχιστον έτσι φαινόταν. Του έλειπε η θωράκιση του ρινόκερου, τα αγκάθια 
του σκαντζόχοιρου, η δύναμη του ελέφαντα και η ταχύτητα της αντιλόπης. Αλλά 
είχε ένα μεγάλο πλεονέκτημα που κάλυπτε όλες τις άλλες ατέλειες. Είχε 
ανώτερο εγκέφαλο που του έδωσε τη δυνατότητα να πετύχει κάτι που κανένα 
άλλο ζώο δεν μπόρεσε πριν.

Ό λα  τα άλλα ζώα είχαν επιβιώσει αλλάζοντας ή προσαρμόζοντας τα γονίδια 
τους στο περιβάλλον τους. Οι αρκούδες π.χ. που επιβίωσαν στις αρκτικές 
περιοχές ήταν εκείνες που το χρώμα της γούνας τους γινόταν ολοένα πιο λευκό, 
ώστε να μη διακρίνονται στο χιόνι. Για γενιές ολόκληρες ήταν οι ανοιχτόχρωμες 
αρκούδες που επιβίωναν και αναπαράγονταν, ώστε οημερα όλες οι πολικές 
αρκούδες έχουν ολόλευκη γούνα. Με αυτό τον τρόπο οι αρκούδες προσάρμοσαν 
τα γονίδια τους στο λευκό χιονισμένο περιβάλλον τους. Αυτό είναι εκείνο που ο 
Δαρβίνος (Charles Darwin) ονόμασε εξέλιξη με «φυσική επιλογή».

' Ενα άλλο παράδειγμα «φυσικής επιλογής» ή προσαρμογής γονιδίων στο 
περιβάλλον είναι η περίπτωση ενός σκώρου που υπάρχει σε δυο ποικιλίες, μια 
ανοιχτόχρωμη και μια σκουρόχρωμη. Στα δάση με τις ανοιχτόχρωμες σημύδες 
σχεδόν όλοι οι σκώροι είναι της ανοιχτόχρωμης ποικιλίας, γιατί διακρίνονται 
δυσκολότερα και υπάρχουν λΓγότερες πιθανότητες να φαγωθούν από τα πουλιά. 
Στα σκουρόχρωμα πευκοδάση συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο, μια και οι 
σκουρόχρωμοι σκώροι έχουν περισσότερες ευκαιρίες να επιβιώσουν.

Η ίδια διαδικασία προσαρμογής γονιδίων στο περιβάλλον παρατηρήθηκε σε 
πόλεις της Αγγλίας, όπου ένας τύπος ανοιχτόχρωμου σκώρου υπήρχε από τη 
δημιουργία του κόσμου. Στην αρχή όμως του 19ου αιώνα το χρώμα των σκώρων 
άρχισε να γίνεται σταδιακά πιο σκούρο, έως ότου όλοι έγιναν σκουρόχρωμη 
ποικιλία. Τότε ήταν η εποχή της Βιομηχανικής Επανάστασης. Εργοστάσια 
χτίζονταν στην Αγγλία και αυτά τα εργοστάσια έβγαζαν καπνό που σκούραινε τα 
κτίρια των πόλεων. Έτσι η σκουρόχρωμη ποικιλία ήταν εκείνη που είχε 
περισσότερες ευκαιρίες επιβίωσης και με αυτό τον τρόπο ο σκώρος της Αγγλίας 
προσάρμοσε τα γονίδια του στο περιβάλλον του που γινόταν ολοένα και 

σκοτεινότερο.

Αυτή η διαδικασία της φυαικής προσαρμογής γινόταν από τότε που η ζωή 

εμφανίστηκε σε αυτό τον πλανήτη. Έτσι εξηγείται, σύμφωνα με τη θεωρία του 

Δαρβίνου, η εμφάνιση των πολλών τύπων της φυτικής και ζωικής ζωής μέσα στο 

πέρασμα εκατομμυρίων χρόνων. Εκείνα τα άτομα που προσαρμόστηκαν καλύτερο 
στο περιβάλλον τους κατάφεραν να επιβιώσουν, να πολλαπλασιαστούν και νο 
γίνουν η υπερισχύουσα ποικιλία. Με άλλα λόγια, από την αρχή της ζωής, τα γονίδιο 

ήταν εκείνα που προσαρμόζονταν πάντοτε στο περιβάλλον.
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Σπάζοντας και συστρέφοντας τα μικρά 
κόκκαλα της αντιλόπης αυτοί οι αυστρα
λοπίθηκοι αφαιρούν το μεδούλι. Αργό
τερα πιθανόν να χρησιμοποιήσουν .ως 
όπλα ία ίδια κόκκαλα. Τέτοια κόκκαλα 
βρέθηκαν σε μεγάλες ποσότητες μαζί 
με προϊστορικά απολιθώματα και πιθα
νόν να είναι τα πρώτα εργαλεία που 
κατασκευάστηκαν για ένα συγκεκριμέ
νο σκοπό.

Στο ομαδικό κυνήγι οι ανθρωπίδες έφ ρ α 
ζαν όλες τις εισόδους εκτός από μία, την 
οποία άφηναν σκόπιμα ελεύθερη. Κτυ- 
πσύσαν το έδαφος και το τρομαγμένο 
τρωκτικό έβγαινε από την μοναδική αυτή 
ελεύθερη έξοδο, για να κτυπηθεί αμέσως 
από τον κυνηγό που παραφύλαγε.

Ο Αυστραλοπίθηκος λογχίζει ένα 
σκαντζόχοιρο χρησιμοποιώντας 
ένα σκληρό, ξεραμένο αγκαθω
τό κλαδί. Τέτοια αιχμηρά αντι
κείμενα ξύλινα ή κοκκάλινα που 
βρίσκονται εύκολα στη φύση 
χρησιμοποιήθηκαν πολύ νωρίτε
ρα, από τότε που ο προάνθρω
πος κατασκεύασε πέτρινα εργα
λεία.

Πώς οι ανθρωπίδες κυνηγούσαν 
F.C. Howel «Ο Πρώτος Άνθρωπος» New York, Time Inc., 1965 ο. 68-69.
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Κατόπιν ήρθαν οι άνθρωποι, οι μεγάλοι επαναστάτες. Ήταν οι πρώτοι που 

αντίστρεφαν τη διαδικασία. Ήταν οι πρώτοι που προσάρμοσαν το περιβάλλον στα 

γονίδια τους παρά τα γονίδια στο περιβάλλον. Και τα κατάφεραν, επειδή είχαν 
ανώτερο μυαλό και το χρησιμοποίησαν, για να κάνουν το περιβάλλον πιο άνετο και 

κατάλληλο για ζωή. Έτσι άλλαξαν το περιβάλλον, για να το κάνουν πιο κατάλληλο 
για τους ίδιους τους εαυτούς τους, για τα γονίδια τους.

Ο Σοφός Ά νθρω πος βοηθήθηκε σε αυτό το επαναστατικό επίτευγμα, επειδή 

εμφανίστηκε στη διάρκεια των Παγετώνων, όταν η γη πάγωσε. Μεγάλοι 
παγετώνες κάλυπταν τμήματα όλων των ηπείρων εκτός από την Αφρική. Τέσσερις 

φορές εμφανίστηκαν και εξαφανίστηκαν οι παγετώνες. Πολλά φυτά και ζώα 

πέθαναν, επειδή δεν μπορούσαν να επιβιώσουν στη σκεπασμένη από παγετώνες 
γη. Η εποχή των Παγετώνων, επομένως, ήταν μια δοκιμασία για τον αγώνα 

επιβίωσης. Μόνο εκείνα τα φυτά και τα ζώα επιβίωσαν που κατάφεραν να 
προσαρμόζονται στοπεριβάλλονπου διαρκώς άλλαζε. Αυτή τη δύσκολη περίοδο ο 

Σοφός Άνθρω πος αποδείχθηκε ο μεγάλος νικητής, επειδή το να αλλάξει το 

περιβάλλον, για να προσαρμόσει τα γονίδια του, ήταν πιο εύκολο και γρήγορο από 

το να αλλάξει τα γονίδια του, για να τα προσαρμόσει στο περιβάλλον. Όταν οι 

παγετώνες προχώρησαν κι ο αέρας πάγωσε, ας σκεφτούμε πόσο πιο εύκολο ήταν 
για τους ανθρώπους να φορέσουν ρούχα από προβιές ζώων ή να ανάψουν φωτιές, 

παρά να προσπαθούν να επιβιώσουν περιμένοντας απλώς να αναπτυχθούν από 
γενιά σε γενιά γονίδια ανθεκτικά στο κρύο, όπως συνέβαινε με τα άλλα ζώα.

3. Ανθρώπινος λόγος, Εργαλεία και Φωτιά

Οι άνθρωποι χρησιμοποίησαν τρεις κύριους τρόπους, για να αλλάξουν το 
περιβάλλον τους, που άλλα ζώα με κατώτερο εγκέφαλο δεν μπόρεσαν να 

μιμηθούν. Ο πρώτος από αυτούς ήταν ο λόγος. Τα ζώα επικοινωνούν μεταξύ τους 
με γρυλισμούς, γαυγίσματα και ουρλιαχτά. Αλλά αυτοί οι θόρυβοι είναι μόνο 

σήματα ή συνθήματα που εκφράζουν θυμό, προειδοποιούν για κίνδυνο και 

σταματούν τα μικρά τους, όταν παίζουν επικίνδυνα. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό 

από τις ανθρώπινες γλώσσες που αποτελούνται από δεκάδες χιλιάδες λέξεις με 
αρκετές εκατοντάδες κανόνες γραμματικής και χρησιμοποιούνται, για να 

μεταδώσουν ειδικές πληροφορίες και αφηρημένες έννοιες. Τέτοιες γλώσσες 
ήταν απαραίτητες για τους ανθρώπους, όταν άρχισαν να κυνηγούν μεγάλα ζώα και 

χρειάζονταν να οργανώσουν μεγάλες ομάδες ανδρών, για να περικυκλώσουν 
κοπάδια και να τα οδηγήσουν σε παγίδες ή σε γκρεμούς. Γλώσσες 

χρησιμοποιήθηκαν επίσης για τη μεταβίβαση των πληροφοριών, των ιστοριών των 
φυλών και των μύθων από γενιά σε γενιά, έως ότου έγινε δυνατή η γραφή πάνω σε 

χαρτί, πηλό ή πάπυρο.

Ο δεύτερος τρόπος που οι άνθρωποι άλλαξαν το περιβάλλον τους ήταν με τη 
χρήση εργαλείων. Οι ανθρωπίδες είχαν χρησιμοποιήσει εργαλεία πολύ απλά που 
ταίριαζαν στο απλό μυαλό τους. Χρησιμοποιούσαν κλαδιά για ρόπαλα, πετούσαν 
πέτρες για να σκοτώνουν μικρά ζώα και χρησιμοποιούσαν πέτρες διαφορετικού
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Οίπρώτοιάνθρωποικυνηγούνχρησιμοποιώνταςακόντιακαιφωτιά
Λ. Σταυριανός, Man the Toolmaker, (Ο Άνθρωπος κατασκευαστής εργαλείων) Chicago,
Follett Publishing Co., 1973, p. 69.

σχήματος, για να βγάζουν από τη γη ρίζες, να κόβουν κρέας και να σπάζουν 
κόκκαλα, για να πάρουν το μεδούλι που ήταν το αγαπημένο τους φαγητό.

0  Σοφός Ά νθρω πος προχώρησε περισσότερο ταξιδεύοντας μίλια ολόκληρα, 

για να βρει τον τύπο της πέτρας που θα μπορούσε να πελεκήσει σε διάφορα 

σχήματα για διαφορετικές χρήσεις. Μερικές από αυτές χρησιμοποίησε για 
κοπάνισμα, άλλες για ξύσιμο κι άλλες, με κοφτερά άκρα, για κόψιμο. Οι άνθρωποι 

συνδύασαν επίσης διαφορετικά υλικά, για να κάνουν καινούργια εργαλεία, όπως 
ξύλινα κοντάρια με άκρα από κόκκαλο, κέρατα ελαφιού ή τσακμακόπετρα. Μια 
άλλη ανθρώπινη εφεύρεση ήταν η σφεντόνα, το τόξο και τα βέλη, που και τα δύο 

εξελίχτηκαν σταδιακά σε ισχυρά όπλα. Ά λ λ ε ς  ακόμα εφ ευρ έσεις  ήταν 

κοκκάλινες βελόνες για ράψιμο, πόρπες για ζώνες, κουμπιά που όλα δείχνουν ότι 
οι πρώτοι άνθρωποι έκαναν δερμάτινα ρούχα με μανίκια και πατζάκια.
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Τρειςτρόποιπαραγωγήςφωτιάςμε 
την τριβή πάνω σε ξύλο.
(Ralph Linton, The Tree of Culture 
(To Δένδρο του Πολιτισμού) Νέα 
Υόρκη, Alfred Knopf 1955σελ. 65- 
67.

0  τρίτος τρόπος που οι άνθρωποι άλλαξαν το περιβάλλον τους ήταν το να 

μάθουν να χρησιμοποιούν τη φωτιά. Στην αρχή χρησιμοποιούσαν έτοιμη φωτιά από 
τα ηφαίστεια ή τη βλάστηση που άρπαζε φωτιά από τους κεραυνούς. Τέτοιες 

φωτιές τις φρόντιζαν σαν νεογέννητα, κουβαλώντας τις αναμμένες στάχτες από 
τον ένα καταυλισμό στον άλλο και αναζωογονώντας τες με την εγκατάσταση τους 

στο νέο τόπο. Σιγά-σιγά έμαθαν να εξασφαλίζουν τη δική τους φωτιά με δυο 

τρόπους. Ο ένας ήταν με το χτύπημα της τσακμακόπετρας με θειούχο σίδηρο, 

που είχε ως αποτέλεσμα να παράγονται σπίθες που ανάφλεγαν ξερά 
προσανάμματα. Αλλά ο θειούχος σίδηρος βρισκόταν σε λίγα μέρη· έτσι ο άλλος, ο 

πιο συνηθισμένος, τρόπος ήταν να τρίβουν ξύλα μεταξύ τους που με την τριβή 

έδιναν φλόγα.
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Ό ταν δαμάστηκε, η φωτιά έγινε ο πιο χρήσιμος υπηρέτης των πρώτων 
ανθρώπων. Τους πρόσφερε ζεστασιά έτσι, ώστε μπορούσαν να μετακινηθούν σε 

νέες περιοχές που προηγουμένως δεν ήταν δυνατό να ζουν εκεί, επειδή ήταν 

πολύ ψυχρές. Τους προστάτευε από τα άγρια ζώα και τους έδινε τη δυνατότητα 
να διώχνουν τις αρκούδες και τις ύαινες από τις σπηλιές τους με δαυλούς. Μέχρι 

αυτή την εποχή οι άνθρωποι έπρεπε να καταφεύγουν κάτω από βράχους και 

πέτρινες προεξοχές, αλλά τώρα μπορούσαν να καταλάβουν βαθιές σπηλιές που 

ήταν πιο άνετες. Οι φωτιές που άναβαν μπροστά στις σπηλιές ήταν αρκετές, για 
να διώχνουν οποιαδήποτε αντίπαλα ζώα. Πιο σημαντική ήταν η χρήση της φωτιάς 
για το μαγείρεμα. Ό χι μόνο το κρέας ψηνόταν πάνω στη φωτιά, αλλά και πολλές 

ρίζες και σπόροι, που πριν δεν μπορούσαν να φαγωθούν, μαγειρεύονταν τώρα και 

προστέθηκαν έτσι στο ανθρώπινο διαιτολόγιο. Αυτή η τροφή ήταν πληρέστερη και 
υγιεινότερη, γιατί περιείχε νέες πρωτεΐνες και υδατάνθρακες που έλειπαν από 

εκείνες τις τροφές που έως τότε δε μαγειρεύονταν.

Τελικά η φωτιά μεγάλωσε τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνθρωποι έπαψαν πια 

να ξυπνούν και να κοιμούνται με την ανατολή και τη δύση του ήλιου. Έτσι, όταν 
έπεφτε το σκοτάδι της νύχτας, τα μέλη της ομάδας, αντί να πηγαίνουν 

υποχρεωτικά για ύπνο, μαζεύονταν για όση ώρα ήθελαν γύρω από τη φωτιά, 
μιλούσαν για τις εμπειρίες τους κατά τη διάρκεια της ημέρας, έκαναν μελλοντικά 

σχέδια για τα κυνήγια και επαναλάμβαναν μύθους και θρύλους. Έτσι ή φωτιά 

εξυπηρέτησε κοινωνικές και υλικές ανάγκες, γιατί έφ ερε τα μέλη της ομάδας πιο 
κοντά και ισχυροποίησε τους πολιτιστικούς δεσμούς τους.

Αυτός ο συνδυασμός ομιλίας και χρήσης παράλληλα εργαλείων και φωτιάς 

έδωσε στους ανθρώπους μια ισχυρή νέα τεχνολογία που κανένα άλλο ζώο δεν 
κατείχε. Η τεχνολογία επηρέασε κάθε πλευρά της ανθρώπινης ζωής και έδωσε τη 

δυνατότητα στους ανθρώπους να γίνουν οι κύριοι του περιβάλλοντος και όχι οι 
σκλάβοι του. Ας δούμε όμως πώς έγινε ακριβώς αυτή η επαναστατική αλλαγή.

4. Οι Ανθρώπινες Φ υ λές

Η νέα τεχνολογία πέτυχε στην αρχή μια μεγάλη αύξηση του αριθμού των 

ανθρώπων σε σύγκριση με τους πρώτους ανθρωπίδες. Καλύτερα εργαλεία 
έφερναν περισσότερο φαγητό και το περισσότερο φαγητό διατηρούσε 

περισσότερο κόσμο ζωντανό. Έτσι την εποχή του Αυστραλοπίθηκου ο πληθυσμός 
της γης υπολογίζεται ότι ήταν μόνο 125.000 σε σύγκριση με το 1.000.000 που 

ήταν την εποχή του Ό ρθιου Ανθρώπου και τα 6.000.000 που ήταν την εποχή του 

Σοφού Ανθρώπου, όταν άρχισε η Γεωργική Επανάσταση, 10.000 χρόνια πριν. 
Δημιουργήθηκαν έτσι 48 φορές περισσότεροι άνθρωποι από ό,τι ήταν οι πρώτοι 
ανθρωπίδες. Το φαινόμενο αυτό της πληθυσμιακής αύξησης παρατηρείται σε όλη 

τη διάρκεια της ιστορίας, θα δούμε στα επόμενα κεφάλαια ότι με κάθε 

τεχνολογική επανάσταση (Γεωργική, Βιομηχανική και Υψηλής Τεχνολογίας) ο 

αριθμός των ανθρώπων ανέβαινε απότομα και έτσι σήμερα ο πληθυσμός της γης 
είναι 4,5 δισεκατομμύρια. Αυτό σημαίνει πως το ανθρώπινο γένος δεν μπορεί ποτέ
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Ανθρώπινες Φυλές Δέρμα Μαλλιά Μάτια
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Λ. Σταυριανός, «Ο Άνθρωπος κατασκευαστής εργαλείων Chicago, FolletPubl. Co., 1973 
σ. 89.
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να επανελθεί στον απλό τρόπο ζωής των προγόνων του. Οι περισσότεροι από μας 
θα πεθαίναμε από την πείνα, αν προσπαθούσαμε να ζήσουμε τη ζωή του 
τροφοσυλλεκτη ή του πρωτόγονου γεωργού. Όσοι ονειρεύονται να γυρίσουν 
πίσω σης καλές παλιές μέρες θα έμεναν μόνο με τη γεύση του ονείρου.

Η αύξηση του πληθυσμού μαζί με τη χρήση της φωτιάς και των ρούχων 
έδωσαν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να κινηθούν από την Αφρική σε όλες τις 
ηπείρους εκτός από την Ανταρκτική. Με την εξάπλωση των λαών διαφορετικές 
φυλές αναπτύχθηκαν σταδιακά σε διάφορες περιοχές. Ο λόγος είναι ότι ήταν 
απομονωμένοι στις δικές τους περιοχές για χιλιετίες. Με το πέρασμα του χρόνου 
προσαρμόστηκαν στο τοπικό κλίμα κι ανάπτυξαν τοπικά χαρακτηριστικά στο χρώμα 
της επιδερμίδας, στην υφή των μαλλιών και στη δομή του προσώπου. Δεν είναι 
τυχαίο λοιπόν το γεγονός ότι οι άνθρωποι στους τροπικούς έχουν σκούρο δέρμα 
που τους προστατεύει από τις ζεστές αχτίνες του ήλιου, ενώ οι άνθρωποι στις 
συννεφιασμένες βόρειες χώρες έχουν ανοιχτόχρωμο δέρμα που απορροφά την 
περισσότερο υγιεινή αλλά αδύναμη λιακάδα. Με αυτό τον τρόπο ο παγκόσμιος 
χά ρτης  των φυλών διαμορφώθηκε σταδιακά γύρω στο 8.000 π.Χ. Οι 
Μογγολοειδείς κατέλαβαν την Ανατολική Ασία και τις χώρες της Αμερικής. Οι 
Νεγροειδείς απλώθηκαν στη Σαχάρα που τότε δεν ήταν έρημος, ενώ οι Πυγμαίοι 
και οι Βουσμάνοι (Ανθρωποι της Ζούγκλας) παρέμειναν στην υπόλοιπη Αφρική. 
Οι Καυκασιοειδείς κατείχαν την Ευρώπη, Βόρεια και Ανατολική Αφρική, τη Μέση 
Ανατολή με προσβάσεις στην Ινδία και Κεντρική Ασία Τέλος οι Αυστραλοειδείς 
έμειναν στο νησί της Αυστραλίας και σε μερικές άλλες μικρές περιοχές εκεί 
κοντά.

Τώρα που έχουμε δει πώς οι διάφορες φυλές εμφανίστηκαν στη γη, θα 
εξετάσουμε δυο ερωτήματα που συχνά αφορούν τις φυλές. Το πρώτο είναι τι 
ακριβώς είναι φυλή. Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, πρέπει να 
διασαφηνίσουμε τι δε ν είναι φυλή. Δεν είναι γλώσσα, όπως αυτό είναι φανερό στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, όπου υπάρχουν άνθρωποι από όλο τον κόσμο, Καυκάσιοι, 
Νέγροι, Μογγόλοι, μιλούν όμως όλα τους την ίδια γλώσσα, την Αγγλική. Η φυλή 
δεν είναι θρησκεία, όπως συμβαίνει στο Ισραήλ, όπου έχουν συγκεντρωθεί 
άνθρωποι από όλο τον κόσμο κι όμως ανήκουν στην ίδια θρησκεία, την Εβραϊκή. 
Τέλος, η φυλή δεν είναι έθνος, αφού σήμερα υπάρχουν το Αγγλικό, το Ισπανικό 
και το Ελληνικό έθνος όχι όμως Αγγλική, Ισπανική και Ελληνική φυλή, ενώ όλοι 
ανήκουν στην ίδια Καυκάσια φυλή.

Αφού λοιπόν φυλή δεν είναι ούτε γλώσσα, ούτε θρησκεία, ούτε έθνος, οι 
επιστήμονες συμφωνούν ότι είναι απλώς ένα βιολογικό γεγονός. Είναι μια ομάδα 
ανθρώπινων όντων που έχουν κάποια κοινά φυσικά χαρακτηριστικά που 
μεταδίνονται βιολογικά από γενιά σε γενιά και διακρίνουν τη μια ομάδα από τις 
άλλες. Οι επιστήμονες συμφωνούν επίσης ότι δεν υπάρχουν αμιγείς φυλές. Από 
τα πρώτα χρόνια διάφορες φυλές μετακινήθηκαν και ήρθαν σε επιμειξία. Σήμερα 
η ανάμειξη των φυλών επιταχύνεται με τις ευκολίες των μεταφορικών μέσων, 
όπως το καταλαβαίνουμε στα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και 
τους σταθμούς λεώφορείων σε όλο τον κόσμο.

Το δεύτερο ερώτημα που συχνά τίθεται για τις φυλές είναι αν μερικές είναι

22



ανώτερες κι άλλες κατώτερες. Γιατί οι Βουσμάνοι, οι Πυγμαίοι και οι 

Αυστραλοειδείς που κάποτε κατείχαν μεγάλους χώρους στη γη, έχουν τώρα 

σχεδόν εξαφανιστεί; Γιατί οι Βόρειοι και Δυτικοί Ευρωπαίοι έχουν κυβερνήσει το 
μεγαλύτερο μέρος του κόσμου στη σύγχρονη εποχή; Μήπως γίνεται αυτό, επειδή 

είναι φυλετικά ανώτεροι ή τα γονίδια τους είναι ανώτερα;
Οι επιστήμονες απαντούν με ένα απόλυτο όχι. Μια διεθνής διάσκεψη 

ανθρωπολόγων και γενετησιολόγων κατέληξε στο ότι «οι γενετικές διαφορές δεν 

εξηγούν τις κοινωνικές και πολιτιστικές δ ιαφορές μεταξύ των διαφόρων 

ανθρώπινων ομάδων»’ . Επομένως, αν τα γονίδια δεν εξηγούν γιατί μερικές φυλές 
έμειναν στάσιμες, ενώ άλλες αναπτύχθηκαν, τότε τι μπορεί να εξηγήσει αυτό το 
φαινόμενο;

Σύμφωνα με το διάσημο ανθρωπολόγο Φρανς Μπόας (Franz Boas), το κλειδί 
στο τι έχει συμβεί στις διάφορες φυλές δεν είναι τα γονίδια τους αλλά ο τόπος 
εγκατάστασής τους. Εκείνοι που είχαν επαφή με άλλους ανθρώπους κατάφεραν 

να ανταλλάξουν ιδέες και πληροφορίες μεταξύ τους. Έτσι μπορούσαν να 

ενημερώνονται για οποιεσδήποτε εξελίξεις γίνονταν στην γεωργία, στη βιοτεχνία 

και στις καλές τέχνες. Αντίθετα, εκείνοι που ζούσαν σε απομονωμένα μέρη δεν 

είχαν καθόλου επαφές και κίνητρα και επομένως παρέμειναν χωρίς μεταβολές 
στο πέρασμα των αιώνων. Η παραπάνω θεωρία του Boas τεκμηριώνεται από τις 
ανακαλύψεις των πρώτων Ευρωπαίων εξερευνητών (15ος α ι.). Οι πιο 

καθυστερημένες φυλές ήταν οι Αυστραλοειδείς, οι Πυγμαίοι και οι Βουσμάνοι που 

ζώντας στις απομονωμένες περιοχές της Αυστραλίας οι πρώτοι και της Αφρικής 
οι δεύτεροι βρίσκονταν ακόμα στο στάδιο του τροφοσυλλέκτη. Αντίθετα, οι πιο 
προηγμένοι λαοί με υψηλούς πολιτισμούς, της Κίνας, της Ινδίας και της Μέσης 

Ανατολής βρίσκονταν σε επαφή μεταξύ τους και σε ανταγωνισμό χιλιάδες χρόνια 

πριν τον ερχομό των Ευρωπαίων εξερευνητών. Έτσι δικαιολογείται γιατί ο 

Κικέρων έγραψε σε ένα φίλο του στην Αθήνα τον 5ο π.χ. αιώνα «Μην αγοράζεις 
τους δούλους σου από τη Βρετανία, γιατί είναι τόσο ηλίθιοι και ανεπίδεκτοι 

μαθήσεως που δεν ταιριάζουν στο νοικοκυριό ενός σπιτιού της Αθήνας»’'. Οι 
Άγγλοι φαίνονταν ηλίθιοι στους Ρωμαίους και τους Έλληνες 2.000 χρόνια πριν, 

γιατί εκείνη την εποχή οι μεγάλοι πολιτισμοί βρίσκονταν στη λεκάνη της 
Μεσογείου, ενώ οι Άγγλοι ζούσαν απομονωμένοι στο νησί τους στο Βορρά. Έτσι 

η «ηλιθιότητα» των Άγγλων την εποχή του Κικέρωνα δεν οφειλόταν στα γονίδια, 

όπως ακριβώς δεν ήταν τα γονίδια υπεύθυνα για τη στασιμότητα των 

Αυστραλοειδών, των Πυγμαίων και των Βουσμάνων την εποχή των εξερευνήσεων 
ούτε και τώρα ευθύνονται για την «υπανάπτυξη» των λαών του Τρίτου Κόσμου.

Η καλύτερη ίσως απάντηση στο ερώτημα αν υπάρχουν ανώτερες ή 

κατώτερες φυλές δίνεται στην παρακάτω περιγραφή της ζωής μιας ημέρας ενός 

αντιπροσωπευτικού τύπου Αμερικανού. Η περιγραφή έγινε από τον Αμερικανό 
ανθρωπολόγο Ραλφ Λίντον (Ralph Linton).

• Unesco, What is Race? (Τι είναι φυλή;) Παρίσι 1952, σ. 85

* R. Benedict, Science and Politics (Επιστήμη και Πολιτική) N. Υόρκη Viking Press, 1943 o. 7.
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J «Ο τυπικός σημερινός Αμερικα- 
, νός πολίτης σηκώνεται από το κρεβάτι 

του που είναι φτιαγμένο πάνω σε ένα 
μοντέλο που προέρχεται από την 
Εγγύς Ανατολή και τροποποιήθηκε στη I 
Β. Ευρώπη, πριν μ ε τ α φ ε ρ θ ε ί στην ί 
Αμερική. Πετάει τις κουβέρτες που J  
είναι από βαμβάκι, εγκλιματισμένο ι 
στην Ινδία ή από λινό, εγκλιματισμένο J 
στην Εγγύς Ανατολή ή από μετάξι που 

ί η χρήση του ανακαλύφτηκε στην Κίνα. 
Ό λ α  αυτά τα υλικά χρησιμοποιήθηκαν I 
με τεχνική επεξεργασία που επινοή- > 
θηκε στην Εγγύς Ανατολή. Φοράει τα ] 
μοκασίνια του, που εφευρέθηκαν από 
τους Ινδιάνους των Ανατολικών δασών 1 

I και πη γ α ίν ε ι στο μπάνιο που οι ; 
εγκαταστάσεις του είναι ένα κράμα 
Ευρωπαϊκών και Αμερικανικών ε φ ε υ 
ρέσεων Βγάζει την πυτζάμα του, ένα 
ένδυμα που εφευρέθηκε από τους 

| αρχαίους Γαλάτες. Κατόπιν ξυρίζεται, I 
! εκτελεί δηλαδή μια μαζοχιστική ιερο
ί τελεστία που φαίνεται να προέρχεται 
; από τη Σουμερία ή από την Αρχαία |
I Αίγυπτο. Γυρίζοντας στην κρεβατοκά

μαρα παίρνει τα ρούχα του από μια 
καρέκλα Νοτιοευρωπαϊκού τύπου κι 

j αρχίζει να ντύνεται. Ντύνεται με 
I ρούχα που η φόρμα τους αρχικό 

προήλθε από τα δερμάτινα ρούχα των 
νομάδω ν των Ασιατικών στεππών, 
φοράει παπούτσια από δέρμα κατερ- [ 
γασμένο με ένα τρόπο που επινοήθηκε I 
στην Αρχαία Αίγυπτο, φτιαγμένα σε ι 
ένα μοντέλο από τους κλασικούς 
πολιτισμούς της Μεσογείου και δένει ! 
γύρω από το λαιμά του μια φωτεινό- > 
χρωμη υφασματένια λωρίδα που είναι I 
ένα πολιτιστικό κατάλοιπο από το σάλι I 
που έριχναν οι Κροάτες στους ώμους 
τους το 17ο αιώνα. Πριν βγει για j 
πρόγευμα ρίχνει μια ματιά μέσα από το ; 
τζάμι, από γυαλί που εφευρέθηκε στην 
Αίγυπτο, κι αν βρέχει, φοράει γαλό- I 
τσες από καουτσούκ που ανακαλύ
φτηκε από τους Ινδιάνους της Κεντρι
κής Αμερικής και παίρνει μια ομπρέλ- 
λα, εφεύρεση της ΝΑ Ασίας. Φοράει 
στο κεφάλι του ένα καπέλο από κετσέ,

υλικό που εφευρέθηκε στις Ασιατικές 
στέππες.

Πηγαίνοντας για πρόγευμα σταμα
τάει να αγοράσει μια εφημερίδα  
πληρώνοντας με νομίσματα, που είναι 
μια αρχαία εφεύρεση της Λυδίας Στο 
εστιατόριο βρίσκεται απέναντι σε μια 
ολόκληρη σειρά δανεισμένων στοι
χείων. Το πιάτο του είναι ένα είδος 
αγγειοπλαστικής που εφ ε υ ρ έ θ η κ ε  
στην Κίνα. Το μαχαίρι του είναι από 

ι ατσάλι, ένα μεταλλικό κράμα που ι 
πρωτοφτιάχτηκε στη Ν. Ινδία, το , 
πηρούνι του, μια μεσαιωνική Ιταλική 
εφεύρεση, και το κουτάλι του, ένα 
παράγωγο ενός Ρωμαϊκού πρωτοτύ
που. Αρχίζει το πρόγευμα του με 
πορτοκάλι από την Ανατολική Μεσό
γειο, μηλοπέπονο από την Περσία ή με 
ένα κομμάτι Αφρικανικού καρπουζιού. 
Έπειτα παίρνει τον καφέ του, προϊόν 
από ένα φυτό της Αβυσσηνίας, με 

( κρέμα και ζάχαρη. Η εξημέρωση της 
,ι αγελάδας και το άρμεγμά της ξεκίνησε 
| από την Εγγύς Ανατολή, ενώ η ζάχαρη 

ανακαλύφτηκε στην Ινδία. Μετά από το 
φρούτο και τον πρώτο καφέ συνεχίζει 
με γ ο υ ε ϊφ ε λ ζ  (waffles, γλύκισμα) 
φτιαγμένο με Σκανδιναυική Τεχνική 
από σιτάρι εγκλιματισμένο στη Μ. Ασία 
Το περιχύνει με σιρόπι από σφεντάμι, 
εφεύρεση των Ινδιάνων των Ανατολι- 

1 κών δασών. Πιθανόν, σαν δεύτερο  
! πιάτο να πάρει και αυγά από ένα είδος 

πουλιού εξημερωμένου στην Ινδοκίνα |
I ή λεπτές φ έτες από το κρέας από ένα 
I ζώο εξημερωμένο στην Αν.Ασία, που 

αλατίστηκε και καπνίστηκε με μια < 
μέθοδο που αναπτύχθηκε στη Β.

I Ευρώπη.

J  Ό ταν ο φίλος μας έχει τελειώσει 
το φαγητό του, κάθεται αναπαυτικά 

I στην καρέκλα του, για να καπνίσει, που 
ι είναι μια Ινδιανο-Αμερικανή συνήθεια, 
ι Για να απολαύσει καπνίζοντας το ;
I προϊόν ενός φυτού που εγκλιματίστηκε ι 

στη Βραζιλία ή να απολαύσει την πίπα ! 
του, που προέρχεται από τους Ινδιά- ι 
νους της Βιργινίας ή το τσιγάρο του ; 
που προέρχεται από το Μεξικό. Αν
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ι απορροφάται με τις περιγραφές των ι 
I ξένων προβλημάτων - κι αν είναι ένας 
1 καλός συντηρητικός πολίτης - ευχα

ριστεί μια Εβραϊκή θεότητα, στην Ινδό- 
Ευρωπαϊκή γλώσσα, για το ότι γεννή- 
θηκε 100% γνήσιος Αμερικανός!!!*

5. Η ζωή των Τροφ οσ υλλεκτώ ν

Ό λ ες  οι φυλές πριν τη Γεωργική Επανάσταση αποτελούνταν από 
τροφοσυλλέκτες κι ο τρόπος που ζούσαν παρουσίαζε πολλές ομοιότητες. Μέχρι 

πρόσφατα πιστεύαμε πως όλες οι φυλές περνούσαν σκληρή ζωή, που ήταν και 

σύντομη εξαιτίας των ασθενειών και της πείνας. Οι επιστήμονες όμως σήμερα 

έχουν αλλάξει γνώμη. Πολλοί τροφοσυλλέκτες επέζησαντο 19ο και 20ο αιώνα και 
έγιναν αντικείμενο μελέτης από εθνολόγους και ανθρωπολόγους. Όταν οι 
επιστήμονες ξαναδιάβασαν και ξανασκέφτηκαν τις αναφορές τους και 

παρατήρησαν ότι οι λίγοι επιζώντες τροφοσυλλέκτες ζουν σήμερα σε 
απομονωμένες περιοχές της Αυστραλίας και της Αφρικής, κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι ή ζωή των κυνηγών δεν ήταν καθόλου άσχημη. Στην 

πραγματικότητα οι τροφοσυλλέκτες βρίσκονταν σε καλύτερη μοίρα από 
εκατομμύρια ανθρώπους που ζουν σήμερα σε χωριά και σε πόλεις.

Πρώτα απ' όλα, οι κυνηγοί είχαν σχεδόν πάντα άφθονο φαγητό και ήταν 

παμφάγοι. Αυτό το γνωρίζουμε μελετώντας τους σημερινούς Βουσμάνους που 

ζουν με τον ίδιο τρόπο, όπως οι τροφοσυλλέκτες χιλιάδες χρόνια πριν, προτού 
γίνει η Γεωργική Επανάσταση. Αν και οι Βουσμάνοι ζουν σε μια σκληρή έρημο, 

βρίσκουν 85 διαφορετικά φυτά και 223 διαφορετικά έντομα, πουλιά και ζώα, για να 

τρέφονται με αυτά. Επομένως, η διατροφή τους είναι πολύ πλουσιότερη σε 
βιταμίνες, μεταλλικά άλατα και πρωτεΐνες από αυτή των γεωργών που βασίζεται 
στους λίγους τύπους της τροφής που καλλιεργούν. Επίσης οι κυνηγοί είχαν 
λιγότερο κίνδυνο να πεθάνουν από την πείνα, γιατί μάζευαν τόσο διαφορετικά 

είδη τροφής που, αν άρχιζαν να σπανίζουν μερικά, υπήρχαν πολλά άλλα, για να 

καλύψουν τις ανάγκες τους. Κι εδώ υπερτερούσαν από τους αγρότες που 
διακινδύνευαν να πεινάσουν, αν ο άσχημος καιρός κατέστρεφε τη σοδειά τους.

Οι κυνηγοί δεν είχαν μόνο αφθονότερη και σταθερότερη τροφή από τους 

αγρότες, αλλά κόπιαζαν λιγότερο γί αυτή. Οι σημερινοί Βουσμάνοι στην σκληρή

• Ralph Union, The Study of Man (Η Μελέτη του Ανθρώπου) New York, Appleton - Century.
1936, o. 326-327

I είναι αρκετά τολμηρός, πιθανόν να ι 
επιχειρήσει να καπνίσει ένα πούρο, 
που μας ήλθε από τις Αντίλλες μέσω 

I της Ισπανίας. Ενώ καπνίζει, διαβάζει 
τις ειδήσεις της ημέρας, καταχωρι
σμένες στον τύπο με στοιχεία που 
εφευρέθηκαν στη Γερμανία. Καθώς



έρημο χρειάζονταν κατά μέσο όρο 15 ώρες την εβδομάδα για να μαζέψουν την 

τροφή τους, χρειάζονταν δηλαδή παραπάνω από 2 ώρες την ημέρα. Οι Βουσμάνοι 

είναι ιδιαίτερα υγιείς, γιατί πάντα βρίσκονται σε κίνηση και ζουν στο ύπαιθρο. 
Επομένως δεν υποφέρουν από τις ασθένειες που αναπτύσσονται εκεί, όπου 

μεγάλοι αριθμοί ανθρώπων ζουν με λιγότερη κίνηση και καθαριότητα σε χωριά και 
πόλεις.

Ένα άλλο ελκυστικό χαρακτηριστικό της ζωής των τροφοσυλλεκτών ήταν ότι 
οι σχέσεις μεταξύ των ανδρών και των γυναικών παρουσίαζαν τη μεγαλύτερη 

ισότητα από τότε μέχρι σήμερα. Την εποχή μας γίνονται πολλές συζητήσεις γύρω 
από το θέμα των σχέσεων των δύο φύλων, αλλά εκείνο τον καιρό οι σχέσεις ήταν 

φυσιολογικές και ισότιμες. Ο κύριος λόγος ήταν ότι και τα δύο φύλα 

συνεισέφεραν στον εφοδιασμό των μελών της ομάδας με τροφή και επομένως και 
τα δύο φύλα θεωρούνταν εξίσου απαραίτητα και έτσι είχαν ίση θέση.

Από μια μελέτη ενενήντα ομάδων τροφοσυλλεκτών που επιβίωσαν μέχρι 
σήμερα, βρέθηκε ότι οι άνδρες κυνηγούν ζώα για την προμήθεια κρέατος, ενώ οι 

γυναίκες μαζεύουν ο,τιδήποτε μπορούν να βρουν γύρω από τον καταυλισμό τους, 
ρίζες, μούρα, ξηρούς καρπούς, φρούτα, λαχανικά, έντομα, σαύρες, φίδια, 

τρωκτικά, θαλασσινά κτλ. Ενώ το κρέας από το κυνήγι που φέρνουν οι άνδρες 
εκτιμάται πολύ, γεγονός είναι ότι όσα μαζεύουν οι γυναίκες αποτελούν το κύριο 

μέρος της διατροφής τους. Οι γυναίκες συνήθως συγκεντρώνουν διπλή ποσότητα 

τροφής απ' ό,τι καταφέρνουν οι άνδρες με το κυνήγι μόνο. Αυτό σημαίνει πως 
άνδρες και γυναίκες έχουν διαφορετικά καθήκοντα, αλλά αυτά τα καθήκοντα είναι 
εξίσου σημαντικά. Οι γυναίκες - τροφοσυλλέκτες όχι μόνο γεννούν και 

μεγαλώνουν τα παιδιά τους, αλλά και προμηθεύουν και τη μεγαλύτερη ποσότητα 

τροφής. Έτσι οι άνδρες τροφοσυλλέκτες, αν και είναι υπεύθυνοι για την άμυνα 

και προστασία της κοινότητας, δεν μπορούν και δε διεκδικούν υπεροχή πάνω στις 
γυναίκες. Βέβαια ορισμένοι άνδρες είναι καλύτεροι κυνηγοί ή πολεμιστές από 

τους άλλους και ορισμένες γυναίκες παράγουν περισσότερη τροφή ή κάνουν 
περισσότερα παιδιά από τις άλλες. Αλλά αυτές είναι διαφορές που αφορούν την 

απόδοση των ατόμων και όχι το φύλο στο οποίο ανήκουν. Έτσι λοιπόν είχαν τα 

πράγματα χιλιάδες χρόνια πριν, κι έτσι παραμένουν ανάμεσα στις ενενήντα αυτές 
ομάδες τροφοσυλλεκτών που ακόμη επιβιώνουν.

Ό χι μόνο δεν υπήρχε ανισότητα στους τροφοσυλλέκτες μεταξύ των φύλων, 
αλλά ούτε και ταξική ανισότητα. Στην πραγματικότητα δεν υπήρχαν κοινωνικές 
τάξεις καθόλου. Οι ομάδες αποτελούνταν από μερικές οικογένειες συνήθως 25 

με 50 άτομα. Καθένας τους είχε και καθήκοντα και δικαιώματα και προνόμια. 

Ό λο ι τους δούλευαν εκτός από τους πολύ γέρους και τους πολύ νέους. Η τροφή 

που αποκτιόταν με το κυνήγι ή με το μάζεμα των ειδών διατροφής τους 
μοιραζόταν εξίσου ανάμεσα σε όλα τα μέλη της ομάδας.

Ένας ανθρωπολόγος μελετώντας τους ιθαγενείς της Αυστραλίας έγραψε: 

«Ανταμείψτε κάποιον με ένα πουκάμισο για τη δουλειά του, και το ποιο πιθανό 

είναι να το φοράει ένας φίλος του την άλλη μέρα.»' Ένας ανθρωπολόγος που

" Β. Spencer. Native Tribes of the Northern Territory of Australia (Οι Φυλές των Ιθαγενών στη Βόρεια 
Περιοχή της Αυστραλίας) Λονδίνο 1914. σ. 36
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έζησε με τους Αμερικανούς Ινδιάνους τον 19ο αιώνα είπε: «Δεν ήταν δυνατό να 

υπάρξει πείνα και στέρηση στο ένα άκρο ενός Ινδιάνικου χωριού και αφθονία 
κάπου αλλού στο ίδιο χωριό.»' Ένας απόγονος αυτών των Αμερικανών Ινδιάνων 

έγραψε πρόσφατα για τις παιδικές του αναμνήσεις τα εξής: «Πηγαίνοντας πίσω, 

όσο μπορώ να θυμηθώ, στην παιδική μου ηλικία, στην Ινδιάνικη κοινωνία.... όλοι 

είμαστε κάπως ίσοι. Υπήρχε μόνο μια τάξη. Κανένας δεν ενδιαφερόταν να 
γ ίνε ι ανώτερος από τον άλλο. Ένα από τα σημαντικότερα πράγματα ήταν η 

σχέση που είχαμε με τις οικογένειες μας. Δε ζούσαμε πάντα στα σπίτια μας. 
Ζούσαμε όπου τύχαινε να βρεθούμε την ιδιαίτερη ώρα που σκοτείνιαζε. Αν 

βρισκόσουν δύο ή τρία μίλια μακριά από το σπίτι σου, τότε εκεί έπρεπε να 

κοιμηθείς. Οι άνθρωποι σε τάιζαν, ακόμα κι αν δε σε γνώριζαν. Περνούσαμε το 

βράδυ, ίσως με ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, και μας έλεγαν ιστορίες.»’'

Οι κυνηγετικές ομάδες λειτουργούσαν σαν κοινωνίες αλληλοβοήθειας. Τα 

μέλη βοηθούσαν το ένα το άλλο στην εξεύρεση της τροφής και της στέγης και 
στην αμοιβαία άμυνα εναντίον των εχθρών. Συμπλοκές γίνονταν ανάμεσα στις 

ομάδες ή στις φυλές για προσωπικά φέουδα ή ανταγωνισμό στους κυνηγότοπους 

και ψαρότοπους. Αλλά οι τροφοσυλλέκτες υστερούσαν σε ανθρώπινο δυναμικό 

και μέσα για ένα πόλεμο ευρείας κλίμακας. Ο τελευταίος έπρεπε να περιμένει τη 
Γεωργική Επανάσταση που αύξησε την παραγωγικότητα και επομένως και το 

ανθρώπινο δυναμικό καθώς και τα μέσα.

Με τον ίδιο τρόπο κανείς δεν επιχειρούσε να ανέβει κοινωνικά σε βάρος του 
άλλου, γιατί δεν υπήρχε λόγος να ενεργήσουν έτσι στις κυνηγετικές ομάδες. 

Αφού ήταν πάντα σε κίνηση, κανένα μέλος δεν μπορούσε να κερδίσει μαζεύοντας 
περισσότερα αγαθά από τα άλλα. θα ήταν αναγκασμένοι να τα εγκαταλείψουν, 
όταν η ομάδα έφευγε για τον επόμενο καταυλισμό. Έτσι η ισότητα ανάμεσα 

στους τροφοσυλλέκτες δεν οφειλόταν σε ανώτερες ηθικές αξίες, ούτε γιατί οι 

άνθρωποι ήταν καλύτεροι τότε από ό,τι σήμερα. Η απληστία ήταν άγνωστη, γιατί 

κανένας δεν μπορούσε να επωφεληθεί. Αυτό παρατήρησε ο Ιησουίτης I. 

Μπάρκερτ (Jacob Bargert) που έζησε μεταξύ του 1750 και 1767 μαζί με τους 
Ινδιάνους της Καλιφόρνιας. Όταν επέστρεψε στην Ευρώπη, έγραψε μια 

αναφορά για τους «Καλιφόρνιανς» (Californians), όπως ο ίδιος τους ονόμασε. 

Περιέγραψε πόσο απλά ζούσαν, πώς κοιμούνταν κάτω από τα άστρα, πώς έτρωγαν 
ο,τιδήποτε εύρισκαν και ότι δεν είχαν καθόλου θησαυρούς αλλά ούτε και τους 

ήθελαν. Κι όμως έλεγε στους αναγνώστες του ότι αυτοί οι Californians ήταν πιο 

ευτυχισμένοι και καλύτεροι Χριστιανοί από τους Ευρωπαίους.

«Παρ' όλα τα βάσανά τους οι Californians σπάνια αρρωσταίνουν. Γενικά είναι γεροί, 
τολμηροί και πολύ υγιέστεροι από χιλιάδες άλλους ανθρώπους που ζουν καθημερινά με τα 
καλύτερα φαγητά που μπορεί να ετοιμάζουν οι δεξιοτέχνες Παριζιάνοι μάγειροι.... Ζουν 
αναμφίβολα πολύ πιο ευτυχισμένοι από τους πολιτισμένους κατοίκους της Ευρώπης.... Σε 
όλη τη διάρκεια του χρόνου τίποτα δε συμβαίνει που να προκαλεί στους Californians 
ταραχή, τίποτε που να τους κάνει τη ζωή δύσκολη και το θάνατο επιθυμητό.... Ο φθόνος, η

• L. Morgan. Houses and House-Life of the American Aborigines (Οι Αμερικανοί ιθαγενείς: η κατοικία 
τους και ο τρόπος ζωής τους σε αυτή).

• New York Times (Οι Τάιμς της Ν. Υόρκπς) 3 Μαρτίου 1971.
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ζήλεια και η συκοφαντία δεν πικραίνουν την ζωή των αβρώπολ/ εκείνων και ούτε φοβούνται 
μήπως χάσουν ό,ττ έχουν ούτε ανησυχούν πώς να αυξήσουν τα αγαθά τους. G  Californians 
6ε γνωρίζουν τη σημασία του «δικό μου - δικό σου», δυο έννοιες που, σύμφοχα με τον 
Άγιο Γρηγόριο, γεμίζουν τις ημέρες μας με πίκρα και κακία. Αν και οι Californians φαίνεται 

να μην έχουν τίποτα, έχουν εντούτοις ό,τι χρειάζονται... Δεν είναι, επομένως, παράξενο 
που είναι πάντα χαρούμενοι και πάντα γελαστοί, δείχνοντας έτσι την ικανοποίησή τους που, 
σε τελευταία ανάλυση, είναι η πραγματική πηγή της ευτυχίας».

Τελικά τίθεται το ερώτημα γιατί οι πρόγονοι μας εγκατέλειψαν τη ζωή του 
τροφοσυλλέκτη για την πολύ σκληρότερη ζωή του γεωργού. Η απάντηση 

βρίσκεται στο γεγονός της αύξησης του πληθυσμού. Ακόμα και σε εύφορες 

περιοχές με ήπιους χειμώνες, μόνο ένας ή δύο τροφοσυλλέκτες μπορούσαν να 
βρουν αρκετή τροφή σε κάθε τετραγωνικό μίλι. Περίπου 20 με 30 τετραγωνικά 

μίλια χρειάζονταν για κάθε άνθρωπο στην έρημο ή στις περιοχές με ψυχρό κλίμα. 
Με το πέρασμα δεκάδων χιλιάδων χρόνων, ο αριθμός των ανθρώπων είχε αυξηθεί 

με αργό ρυθμό προκαλώντας μεταναστεύσεις από την Αφρική στην Ασία, την 
Ευρώπη, την Αυστραλία και τις χώρες της Αμερικής. Τελικά όλες οι ήπειροι, εκτός 

από την Ανταρκτική, κατοικήθηκαν. Καθώς αυτός ο αριθμός αυξανόταν αργά μα 

σταθερά, οι κυνηγοί βρέθηκαν με λιγότερη τροφ ή. Αφού μπορούσαν 
καλλιεργώντας να παράγουν περισσότερη τροφή στους κυνηγότοπους, αντί να 
μαζεύουν ό,τι προσέφερε η φύση, δεν είχαν άλλη επιλογή από το να αλλάξουν 

τρόπο ζωής, δηλαδή να γίνουν γεωργοί.

Αναμφίβολα προτιμούσαν τον παλιό ελεύθερο κυνηγετικό βίο από το να 

εγκατασταθούν μόνιμα σε ένα τόπο και να εργάζονται ολόκληρες ώρες 
καλλιεργώντας τη γη. Αλλά δεν υπήρχε άλλη λύση. Ή καλλιεργούσαν τη γη ή 

πέθαιναν από την πείνα. Έτσι εξηγείται γιατί άρχισε η Γεωργική Επανάσταση σε 

μερικές περιοχές περίπου πριν 10.000 και απλώθηκε σταδιακά σε όλη τη γη.

6. Συμπεράσματα

Τα επιστημονικά συμπεράσματα των τελευταίων χρόνων για τους πρώτους 
μας προγόνους μάς βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα τι γίνεται σήμερα. 

Οποτεδήποτε διατυπώνονται προτάσεις για μια καλύτερη κοινωνία, προβάλλεται 

συχνά το επιχείρημα ότι αυτό είναι αδύνατο εξαιτίας της «ανθρώπινης φύσης». 
Έτσι παραδεχόμαστε ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε από τη φύση μας δυσάρεστα 

κι αντικοινωνικά πλάσματα καθώς και εγωιστές και εγωκεντρικοί. Η ιστορία όμως 
των τροφοσυλλεκτών προγόνων μας, που αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της 

ανθρώπινης ιστορίας, αποδεικνύει ότι δεν είναι έτσι. Αν κατά τη διάρκεια αυτών 

των χιλιετηρίδων οι πρώτοι μας πρόγονοι δεν ενδιαφέρονταν για το «δικό μου - 
δικό σου» και δεν προσπαθούσαν να ανέβουν κοινωνικά σε βάρος των άλλων, τότε 
δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τα γονίδια μας για τον εγωισμό που βλέπουμε 

ολόγυρά μας σήμερα.

• Smithsonian Institution, Annual Report tor 1863 (Ετήσια Εκθεση για το 1863) Washington, D.C.. 
1864. ο. 357-369.
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Το ξεχωριστό γνώρισμα του 
ανθρώπου είναι η ικανότητα 
του να μαθαίνει και να επω
φελείται από τις εμπειρίες 
του.

Ενας άλλος συνηθισμένος μύθος που ακούμε είναι ότι εμείς οι άνθρωποι 

είμαστε από τη φύση μας επιθετικοί κι ότι οι πόλεμοι, επομένως, είναι 

αναπόφευκτοι. Πάλι τα ιστορικά κείμενα δεν υποστηρίζουν αυτή την κοινότοπη 

παραδοχή. Ας λάβουμε υπόψη μας τη σημαντική περίπτωση των Τασαντέυ 
(Tasaday), μιας φυλής τροφοσυλλεκτών είκοσι εφτά ατόμων που είχαν ζήσει σε 

πλήρη απομόνωση για πολλούς αιώνες σε μια άγρια και δασωμένη περιοχή στο 

νησί Μιντάναο (Mindanao) στις Φιλιππίνες. Κάποια στιγμή, εντελώς ξαφνικά τους 
ανακάλυψαν το 1971 και τότε δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο έσπευσαν να 
γράψουν γΓ αυτούς που διασώθηκαν από τους προγόνους μας. Ανακάλυψαν ότι 
το ξεχωριστό χαρακτηριστικό αυτών των ιθαγενών ήταν η παντελής έλλειψη 

επιθετικότητας. Δεν είχαν λέξεις στο λεξιλόγιο τους για πόλεμο, όπλα, εχθρότητα 

ή θυμό. Πρόθυμα υιοθέτησαν το μακρύ Φιλιππινέζικο μαχαίρι, το μπόλο (ΒοΙο), 

γιατί το θεώρησαν ανώτερο από τα πέτρινα εργαλεία τους, για να μαζεύουν την 
τροφή τους, να κόβουν ξύλα και να ανοίγουν δρόμο μέσα στη ζούγκλα. Αλλά δεν 

τους ενδιέφεραν καθόλου τα ακόντια, τα τόξα και τα βέλη, γιατί δεν μπορούσαν να 
τα χρησιμοποιήσουν, για να μαζέψουν τροφή.

Παράλληλα, την ίδια εποχή περίπου με την ανακάλυψη των Tasaday στις 
Φιλιππίνες μια άλλη ομάδα τριάντα ατόμων βρέθηκε στα υψώματα της Νέας 

Γουινέας. Αυτοί είναι οι Φιούτον (Feuton), που είναι τόσο πολεμοχαρείς όσο 
ειρηνικοί είναι οι Tasaday. Είναι άγριοι πολεμιστές, πολεμούν με τόξα και βέλη και 

μαγειρεύουν και τρώνε τους σφαγμένους εχθρούς τους.
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Οι άνθρωποι είναι ειρηνόφιλοι ή πολεμοχαρείς ανάλογα με τη διαπαιδαγώγηση τους.

Έτσι, τι συμπέρασμα μπορούμε να βγάλουμε από αυτές τις αντιφατικές 

μαρτυρίες; Η πλειονότητα των επιστημόνων απαντάει ότι οι άνθρωποι δε 

γεννιούνται ειρηνικοί ούτε πολεμοχαρείς. Ο τρόπος που οι άνθρωποι 

συμπεριφέρονται είναι αποτέλεσμα μαθήσεως μάλλον παρά ενστίκτου. Η 

συμπεριφορά μας καθορίζεται μάλλον από την κοινωνία, στην οποία ζούμε, παρά 
από τα γονίδια μας. Ό, τ ι ξεχωρίζει τους ανθρώπους από τα άλλα πλάσματα είναι 
το γεγονός ότι έχουν την ικανότητα να μαθαίνουν. Η ανθρώπινη φύση, επομένως, 

είναι σε σημαντικό βαθμό προϊόν του ανθρώπινου περιβάλλοντος, που 

διαμορφώνεται από τους ανθρώπους και μπορεί να αλλαχτεί από τους ανθρώπους.

Μεταξύ των Ινδιάνων της Αμερικής, οι Κομάντζις (Comanches) και οι Απάτζις 

(Apaches) μεγάλωναν τα παιδιά τους, για να γίνουν πολεμιστές, ενώ οι Χόπις 

(Hopis) και οι Ζούνις (Zunis) τα μεγάλωναν για ειρηνική ζωή κι αυτή η διαφορά 
ανάμεσα τους συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Ακόμη και οι ίδιοι οι άνθρωποι έχουν 
αλλάξει τη συμπεριφορά τους από μια περίοδο στην άλλη. Για αιώνες θεωρούνταν 

οι Γερμανοί εραστές της φιλοσοφίας και της μουσικής. Κατόπιν ο Βίσμαρκ 

(Bismarck) ένωσε τα Γερμανικά κράτη χρησιμοποιώντας στρατιωτική βία στο 

τέλος του 19ου αιώνα και ο Χίτλερ κατάκτησε σχεδόν όλη την Ευρώπη στο μέσο 

του 20ού αιώνα. Έτσι οι Γερμανοί έγιναν οι αμείλικτοι μιλιταριστές μάλλον παρά οι 
ειρηνικοί ζυθοπότες. Με τον ίδιο τρόπο η συνηθισμένη μορφή των Κινέζων 
άλλαξε μετά την κομμουνιστική επανάσταση του Μάο οι οποίοι από απόλεμα 

θύματα με μεταξωτά ρούχα μεταβλήθηκαν σε επικίνδυνους επαναστάτες με 
ατομικές βόμβες.

Ένας φυχολόγος του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ (Stanford) μελέτησε
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πρόσφατα αυτό το πρόβλημα της ανθρώπινης συμπεριφοράς σε ένα βιβλίο με 

τίτλο «Επιθετικότητα». Γράφει ότι η ανθρώπινη φύση είναι «μια πλατιά 

δυναμικότητα» που μπορεί να αναπτυχθεί σε διαφορετικές κατευθύνσεις κάτω 

από την επίδραση της κοινωνίας. Έτσι καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η 
«επιθετικότητα δεν είναι μια αναπόφευκτη ή αναλλοίωτη πλευρά της 
συμπεριφοράς του ανθρώπου αλλά ένα προϊόν συνθηκών που προάγουν την 

επιθετικότητα μέσα σε μια κοινωνία.»’

Η σημασία αυτού του συμπεράσματος είναι ολοφάνερη. Το μεγαλύτερο 
πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ανθρώπινο γένος σήμερα είναι ο κίνδυνος του 
πολέμου. Δε χρειάζεται να πέσουμε σε απραξία λόγω του μύθου πως 

αναπόφευκτα θα αυτοκαταστραφούμε εξ αιτίας της πολεμόχαρης ανθρώπινης 

φύσης μας. Αντί να ασχολούμαστε με τα γονίδια μας, μπορούμε να κάνουμε κάτι, 

για να περιστείλουμε τις συνθήκες που προάγουν την επιθετικότητα στις 
κοινωνίες μας. Κι αφού οι κοινωνίες μας είναι δικές μας δημιουργίες, μπορούμε 

να τις αλλάξουμε, ώστε, αντί να προάγουν την επιθετικότητα, να προάγουν την 

ειρήνη.

Ένας άλλος συνηθισμένος μύθος της εποχής μας είναι ότι η ανισότητα των 

φύλων πάντα υπήρχε και είναι αναπόφευκτη, επειδή οι γυναίκες είναι 

«ασθενέστερες» και επομένως πρέπει να εξαρτιούνται από τους άνδρες. 
Έχουμε όμως διαπιστώσει ότι τη μεγαλύτερη περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας οι 

γυναίκες δε βασίζονταν στους άνδρες και ότι είχαν ίση θέση μ' αυτούς. Οι 
ανθρωπολόγοι έχουν παρατηρήσει ότι οι γυναίκες των ιθαγενών της Αυστραλίας 

όχι μόνο δε φοβούνται τους άντρες τους, αλλά και δε διστάζουν να 

χρησιμοποιήσουν τα «πολεμικά ραβδιά» τους, για να δείρουν τους άνδρες τους, 

όταν βαριούνται να βγουν για κυνήγι. Και αν οι άνδρες προσπαθήσουν να δείρουν 
γυναίκες, που τις θεωρούν τεμπέλες, οι γυναίκες αντεπιτίθενται με φωνές και με 
ξύλο. Έτσι μπορούμε να συμπεράνουμε ότι δεν υπάρχει έμφυτη ή γενετική η 

ανισότητα μεταξύ των φύλων, ακριβώς όπως δεν υπάρχει έμφυτη ή γενετική η 

ορμή για πόλεμο, θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο πώς η Γεωργική Επανάσταση 

που άρχισε περίπου 10.000 χρόνια πριν δημιούργησε νέες οικονομικές και 
κοινωνικές συνθήκες που ήταν υπεύθυνες για την εμφάνιση του πολέμου καθώς 
και για την ανισότητα και την εκμετάλλευση των φύλων.

Τελικά, ο τρόπος ζωής των τροφοσυλλεκτών προγόνων μας μας δείχνει ότι οι 

άνθρωποι μπορούν να είναι ευτυχισμένοι χωρίς μεγάλα πλούτη, όσο είναι 
ελεύθεροι και ικανοί να παράγουν τα αναγκαία για τη ζωή. Ο ιεραπόστολος 

Μπάγκερτ αντιλήφθηκε ότι οι Ινδιάνοι της Καλιφόρνιας ήταν «πάντα χαρούμενοι 

και γελαστοί» παρ’ όλο που δεν είχαν πολυτέλειες κι ούτε είχαν διανοηθεί την 

ύπαρξη των εκατοντάδων καταναλωτικών αγαθών που εμείς θεωρούμε δεδομένα. 
Κι όμως, αν κυττάξουμε γύρω μας, μπορούμε να δούμε ότι, όσο μαζεύουμε 

περισσότερα αγαθά, τόσο σκληρότερα δουλεύουμε, τόσο λιγότερο ελεύθερο 
χρόνο διαθέτουμε και λιγότερο ευτυχισμένοι είμαστε. Εδώ υπάρχει μια αντινομία 

που επηρεάζει όλους μας,

• A Bandura, Aggression (Επιθετικότητα) Englewood Cliffs, N.J., Prentice Hall, 1973 o. 113, 322.

31



Ας δούμε την περίπτωση του εξερευνητή Χένρυ Χάτσον (Henry Hudson)nou 
ανακάλυψε το 1609 το μεγάλο ποταμό που πήρε και το όνομα του. Βρήκε μια φυλή 

Ινδιάνων, τους Αλγκόνκιαν (Algonkian), να ζουν στις όχθες του ποταμού και να 

χαίρονται τη ζωή τους δουλεύοντας τόσο λίγο και γΓ αυτό τους χαρακτήρισε 

«τεμπελοάγριους». Μετά τον Hudson ήρθαν άλλοι Ευρωπαίοι που έδιωξαν αυτούς 
τους «άγριους» κι έχτισαν στη γη τους τη μεγάλη πόλη της Ν. Υόρκης. Σήμερα 

7.000.000 άνθρωποι ζουν σε αυτή την πόλη και εργάζονται περισσότερο και 
σκληρότερα από οποιονδήποτε Algonkian, Τρέχουν εδώ και εκεί σαν τα ποντίκια 

μέσα σ' ένα λαβύρινθο αποφεύγοντας τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά, τα λεωφορεία 
και ο ένας τον άλλο. Έχουν μολύνει τόσο πολύ τον αέρα που αναπνέουν, ώστε 

έχει επηρεαστεί σοβαρά η υγεία τους. Εξίσου καταστρεπτικός για την υγεία τους 

είναι κι ο γρήγορος ρυθμός της ζωής τους καθημερινά από το πρωί ως το βράδυ.

Ό ,τ ι έχουμε διαπιστώσει για τον Henry Hudson, για τους Ινδιάνους 

Algonkian και την πόλη της Νέας Υόρκης συμβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 
ίδιο πράγμα μπορεί να λεχθεί για τους κατοίκους της αρχαίας Αττικής που ήταν 

τότε μια χώρα γεμάτη δάση και καθαρό αέρα. Σήμερα τρία εκατομμύρια απόγονο! 
τους ζουν στην Αθήνα και τον Πειραιά με τον ίδιο τρόπο όπως οι Νεοϋορκέζοι. 

Εργάζονται σκληρό και τρέχουν μέσα σε ένα θολό μολυσμένο αέρα που είναι 

ακόμη χειρότερος από της Νέας Υόρκης.

Έτσι πρέπει να αναρωτηθούμε γιατί να συμβαίνει αυτό το παράδοξο 

φαινόμενο με την περισσότερη εργασία, τα περισσότερα αγαθά, το περισσότερο 
άγχος, το λιγότερο ελεύθερο χρόνο και τη λιγότερη ευτυχία.

Η απάντηση είναι ότι γίναμε αυτό που ονομάζουν οι κοινωνιολόγοι ένας 
κόσμος «προσανατολισμένος στην κατανάλωση». Και αυτό απλά σημαίνει ότι για 
πολλούς από εμάς στόχος είναι να αποκτήσουμε όλο και περισσότερα αγαθά. Η 
κοινωνική μας θέση εξαρτιέται από τον αριθμό και την αξία των υπαρχόντων μας.

Ετσι ποτέ δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Ό λο  και δουλεύουμε πιο σκληρά, για να 
κερδίσουμε περισσότερα χρήματα, για να αγοράσουμε περισσότερα αγαθά.

Αυτή η έντονη επιθυμία να αποκτήσουμε περισσότερα ισχυροποιείται από τις 
διαφημίσεις που βλέπουμε και ακούμε καθημερινά από το πρωί ως το βράδυ. Ο 

σκοπός των διαφημίσεων είναι να μας πείσουν πως πρέπει να αγοράσουμε όλα 
αυτά τα καινούργια αγαθά στα καταστήματα, γιατί θα μας κάνουν πιο υγιείς, πιο 
ελκυστικούς, πιο αξιοθαύμαστους και πιο αξιοσέβαστους. Αυτή είναι η αιτία που τα 

είδη σε ένα τυπικό Αμερικανικό σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν μεταξύ του 1950 και 

του 1980 από 2.500 σε 13.000.
Για να προλάβουμε αυτόν τον κατακλυσμό των νέων αγαθών, χρειαζόμαστε 

περισσότερα χρήματα, που απαιτούν και περισσότερη εργασία. Έχουμε δει ότι οι 

τροφοσυλλέκτες ήταν ανάγκη να εργάζονται μόνο 2 με 3 ώρες την ημέρα. Οι 
αρχαίοι Ρωμαίοι χαίρονταν 150 με 200 δημόσιες αργίες το χρόνο, με άλλα λόγια 
δούλευαν μέρα παρά μέρα. Το Μεσαίωνα οι Ευρωπαίοι αγρότες και τεχνίτες είχαν 

κατά μέσο όρο 115 αργίες το χρόνο κι ακόμα 52 Κυριακές. Αλλά με τη 
Βιομηχανική Επανάσταση του 18ου αιώνα, οι εργάτες στα εργοστάσια, όπως θα 
δούμε στο κεφάλαιο IV. αναγκάστηκαν να δουλέψουν 10 με 16 ώρες την ημέρα 6 

ημέρες την εβδομάδα.
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Μερικές από τις πιο χτυπητές ενδείξεις της Αμερικανικής εμπορικής και 
ανάμειξης στον Τρίτο Κόσμο (Aramco World Magazine).



Παραδείγματα καταναλωτισμού 1) Πέπσι Κόλα στη Ρωσία. 2) Κόκα Κόλα στην Κίνα.



Κατόπιν το  εβ δομα δια ίο  ω ράρ ιο  εργασ ίας  με ιώ θηκε σταδιακά, το 1850 

έφ τ α σ ε  στις ΗΠΑ τις 70 ώρες την εβδομά δα  και το 1940 τις 38 ώ ρ ες  στην ίδια 

Χώρα.

Αλλά από το 1940 το εβδομαδιαίο ωράριο εργασίας δεν μειώθηκε, αν και, 
όπως θα δούμε στο κεφάλαιο V, η σημερινή Υψηλής Τεχνολογίας Επανάσταση 

παράγει ρομπότ, που κάνουν τις βαριές εργασίες, και ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές, που εκτελούν την υπηρεσία γραφείου, Έτσι αυξάνεται η ανεργία σε 
όλες τις χώρες αλλά το εβδομαδιαίο ωράριο δε μειώνεται. Αντίθετα αυξάνεται, αν 

συνυπολογίσουμε τις συμπληρωματικές δουλειές που κάνουν μερικοί εργάτες, 
καθώς και τον αυξανόμενο αριθμό των εργαζόμενων γυναικών. Ό λο  και 
περισσότερες γυναίκες εργάζονται σήμερα και οι άντρες κάνουν συμπληρωματι
κές δουλειές, για να μπορέσουν οι οικογένειες τους να πληρώσουν το καινούργιο 

ραδιόφωνο, την τηλεόραση, το ψυγείο, τα έπιπλα, το αυτοκίνητο, τη μοτοσυκλέττα 

κτλ. Το 1980 σχεδόν 6 εκατομμύρια Αμερικανοί και 1 εκατομμύριο Αμερικανίδες 
εργάζονταν 60 ώρες ή και παραπάνω την εβδομάδα. Κι αυτές οι γυναίκες πρέπει 

να εργάζονται άλλες 25 με 30 ώρες την εβδομάδα για το νοικοκυριό τους.

Υπάρχει άραγε τρόπος να γλυτώσουμε από αυτή την καταναλωτική κοινωνία; 
Οι μεταρρυθμιστές θέλουν νόμους που θα μειώσουν την εβδομάδα εργασίας από 

40 σε 32 ώρες. Αυτό θα δώσει θερινές διακοπές μεγαλύτερης διάρκειας. Όσο 
όμως κρατάει αυτό το πάθος για καταναλωτικά αγαθά, οι εργάτες θα αγνοούντο 
νόμο και θα αναλαμβάνουν συμπληρωματικές δουλειές. Έτσι οι ψυχολόγοι, οι 

κοινωνιολόγοι και φιλόσοφοι γράφουν βιβλία παροτρύνοντας τους αναγνώστες 
τους να ενστερνιστούν νέες αξίες. Προτείνουν ένα καινούργιο τρόπο ζωής που 

είναι φαινομενικά απλός μα στην πραγματικότητα πολύ αποτελεσματικός. Να 

φοράτε τα ρούχα σας, έως ότου παλιώσουν. Να χρησιμοποιείτε το παλιό σας 
αυτοκίνητο, όσο σας πάει. Μην αγοράζετε τίποτε, παρά μόνο όταν είναι απόλυτα 

αναγκαίο. Ελευθερωθείτε από το σύστημα των δόσεων. Αγνοείστε τις μανίες της 
μόδας που απαιτούν κοντές ή μακριές φούστες για τις γυναίκες ή τις φαρδιές ή 
στενές γραβάτες για τους άνδρες. Κλείστε την τηλεόραση σας και διαθέστε 
περισσότερο χρόνο για τους φίλους σας. Να διαβάζετε για προσωπική σας 

απόλαυση και για να ενημερώνεσθε στον τομέα που σας αφορά. Βγείτε έξω με 

φίλους που χαίρεστε την παρέα τους κι όχι με ανθρώπους που είναι «χρήσιμοι» για 

τις δουλειές σας.

Με λίγα λόγια, ο σκοπός της ζωής πρέπει να είναι όχι να αποκτήσουμε 

περισσότερα αγαθά, αλλά να νοιώθουμε ότι υπάρχουμε σαν άνθρωποι.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ III

Η Γεωργική Επανάσταση

Έχουμε 6ει ότι οι άνθρωποι απέκτησαν ανθρώπινη υπόσταση, όταν έμαθαν 
να μιλούν, να χρησιμοποιούν τα εργαλεία και τη φωτιά κι έτσι υπερτερούσαν 

σημαντικά σε σχέση με τα άλλα ζώα γύρω τους. Παρ όλα αυτά είχαν μια βασική 

ομοιότητα με τα ζώα. Ακόμη παρέμεναν κυνηγοί ανάμεσα σε άλλους κυνηγούς. 

Ακόμη ήταν τροφοσυλλέκτες εξαρτημένοι από την γενναιοδωρία της φύσης. Και 
συνέχισαν να εξαρτιώνται από τη φύση, έως ότου έμαθαν να καλλιεργούν τη γη 
για την εξασφάλιση της τροφής τους. Όταν έγιναν παραγωγοί τροφής, αντί να 
είναι απλοί τροφοσυλλέκτες, ανοίχτηκε ένας νέος κόσμος μπροστά τους. Η 

Γεωργική Επανάσταση προκάλεσε ριζικές αλλαγές παντού. Δεν άλλαξε μόνο τον 
τρόπο που εξασφάλιζαν οι άνθρωποι το ψωμί τους αλλά αυτή την ίδια τους τη ζωή 

και τη συμπεριφορά τους απέναντι στους συνανθρώπους τους. Τα αίτια που 

προκάλεσαν τη Γεωργική Επανάσταση και οι επιδράσεις της στη ζωή των 
ανθρώπων είναι το θέμα αυτού του κεφαλαίου.

1. Η Αρχή της Γεωργίας

Η Γεωργική Επανάσταση δεν ήταν έργο μιας κάποιας ιδιοφυίας. Κανένας 
προϊστορικός Αρχιμήδης δεν ανακάλυψε ξαφνικά πώς μεγαλώνουν τα φυτά κι 

αναφώνησε «εύρηκα». Οι τροφοσυλλέκτες είχαν μάθει πολύ νωρίτερα από τη 
Γεωργική Επανάσταση πώς μεγαλώνουν τα φυτά, ακριβώς όπως οι άνθρωποι 

γνώριζαν ότι η γη ήταν στρογγυλή πριν το ταξίδι του Κολόμβου, Από τις μελέτες 

μας για τους παραγωγούς - γεωργούς που ζουν σήμερα στην Αφρική και την 
Αυστραλία, μπορούμε να δούμε ότι γνωρίζουν πολλά για τα φυτά των περιοχών 
τους. Ξέρουν ότι φυτρώνουν από σπόρους, ότι χρειάζονται νερό και ήλιο, για να 
ανθίσουν, κι ότι αναπτύσσονται καλύτερα σε ένα τύπο εδάφους παρά σε άλλο, 

Π.χ. οι Μενομίνι (Menomini) Ινδιάνοι του Ουισκόνσιν (Wisconsin), όταν μαζεύουν 

άγριο ρύζι, σκόπιμα αφήνουν λίγο να τους πέσει στο νερό, για να εξασφαλίσουν τη 
σοδειά της άλλη χρονιάς. Ά λ λ ο ι  τροφοσυλλέκτες πότιζαν άγρια φυτά, για να 

βρουν καλύτερη σοδειά, όταν επέστρεφαν από τις περιπλανήσεις τους. Οι 

επιστήμονες συμφωνούν πως οι σημερινοί τροφοσυλλέκτες, για να μπορέσουν να 
επιβιώσουν, έχουν μια πολύ πρακτική γνώση της ζωής των φυτών. Οι ίδιοι 
συμφωνούν πως και οι προϊστορικοί τροφοσυλλέκτες πρέπει να είχαν τις ίδιες 

γνώσεις για τον ίδιο λόγο.

Η Γεωργική Επανάσταση δεν ήταν μια ξαφνική εφεύρεση αλλά μια σταδιακή 

μετάβαση στις γνωστές τεχνικές παραγωγής τροφής, όταν οι παλιές τεχνικές δεν 

μπορούσαν πλέον να συντηρήσουν τους αυξανόμενους πληθυσμούς. Αυτή η 
αλλαγή άρχισε 10.000 χρόνια πριν σε ορισμένες περιοχές, όπου υπήρχαν φυτά και 

ζώα που επιδέχονταν εξημέρωση.
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Εξημέρωση του Αραβόσιτου.
Λ. Σταυριανός, A. Global History (Ιστορία του Κόσμου) Allyn & Bacon, Inc., 1979, σ. 9. 
Το μέγεθος ενός σημερινού υβριδίου αραβόσιτου (αριστερά). Ο καρπός του και δυο κόκκοι 
συγκρίνονται ως προς το μέγεθος με τον αρχικό άγριο αραβόσιτο, ένα στάχυ και 
δυο σπόρους.

Όμως δεν εξημερώνονται όλα τα φυτά και τα ζώα, πράγμα που απλά 

σημαίνει ότι λίγα απ' αυτά είναι αρκετά παραγωγικά, για να αξίζουν τον κόπο της 

καλλιέργειας τους ή της εκτροφής τους. Οι Ινδιάνοι, λόγου χάρη, της Κεντρικής 

Αμερικής ανακάλυψαν τον άγριο-αραβόσιτο που ήταν κοντός και είχε μόνο ένα 
κωνοειδή μικρό καρπό. Αφού επιλέγονταν κάθε χρόνο οι μεγαλύτεροι σπόροι, 

απέδωσαν μετά από πολλούς αιώνες μεγάλα φυτά που το καθένα τους είχε 

αρκετούς και μεγάλους καρπούς αραβόσιτου. Όταν ήλθαν οι Ευρωπαίοι, 
βελτίωσαν τον αραβόσιτο, ώστε σήμερα καλλιεργείται σε όλο τον κόσμο κι είναι 

σημαντική τροφή για τους ανθρώπους και τα ζώα. Αυτό εννοούμε, όταν λέμε πως ο 
αραβόσιτος εξημερώθηκε. Το πρόβλημα όμως είναι πως δε γίνεται το ίδιο με όλα 

τα φυτά. Οι Ινδιάνοι της Αμερικής προσπάθησαν να εξημερώσουν πολλά άλλα 
φυτά, αλλά κανένα από αυτά δεν ήταν τόσο παραγωγικό, ώστε να αξίζει τον κόπο 

να καλλιεργείται ως την εποχή της συγκομιδής.

Το ίδιο αληθεύει και για τα ζώα. Μπορούν να εξημερωθούν μόνο εκείνα που 

καταφέρνουν να μην αντιδρούν φεύγοντας μπροστά στον άνθρωπο, εκείνα που θα 
αναπαραχθούν με την ανθρώπινη φροντίδα και που θα δεχτούν τη διατροφή που 
τους προσφέρεται. Ένα πολύ μικρό ποσοστό ζώων συγκεντρώνει όλα αυτά τα 

χαρακτηριστικά. Οι πρώτοι άνθρωποι τα ανακάλυψαν με τον ίδιο τρόπο που 

διάλεξαν τους σπόρους. Στην περίπτωση του αλόγου π.χ. διάλεξαν το μεγαλύτερο 
και ημερότερο από γενιά σε γενιά, έως ότου το αρχικό μικρό άγριο άλογο
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εξελίχτηκε σε μεγαλόσωμο εξημερωμένο άλογο. Με αυτό τον τρόπο ο άνθρωπος 

εξημέρωσε τα ζώα που ήταν δυνατόν να εξημερωθούν σε κάθε περιοχή.

Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η γεωργία μπορούσε να αρχίσει μόνο σε εκείνες 
τις περιοχές, όπου υπήρχαν εξημερώσιμα φυτά και ζώα. Ά ρ χ ισ ε  στη Μέση 

Ανατολή περίπου πριν 10.000 χρόνια, γιατί η περιοχή είχε τέτοια φυτά: σιτάρι, 
βρώμη, σίκαλη, κριθάρι, καθώς και ζώα όπως άλογα, κατσίκες, πρόβατα, αγελάδες 
και γουρούνια. Μια άλλη τέτοια περιοχή ήταν η Κεντρική Αμερική, όπου οι Ινδιάνοι 
εξημέρωσαν ένα μεγάλο αριθμό φυτών, που ανάμεσα τους ήταν το σιτάρι, τα 

φασόλια, οι πατάτες, οι κολοκύθες και ο καπνός. Δυστυχώς πολύ λίγα 

εξημερώσιμα ζώα ζούσαν στις χώρες της Αμερικής. Αυτό ήταν ένα μεγάλο 
μειονέκτημα για τους Ινδιάνους που είχαν μόνο το λάμα, το αλπακά και τη 

βικούνια, αλλά συγκριτικά με τα ζώα της Μέσης Ανατολής αυτά ήταν ανεπαρκή για 

το κρέας, το γάλα, το μαλλί και τις μεταφορές.

Η Βόρεια Κίνα ήταν μια άλλη περιοχή που ξέρουμε ότι η γεωργία ξεκίνησε 
ανεξάρτητα από τις άλλες περιοχές. Η Δυτική Αφρική και Νοτιοανατολική Ασία 

ήτανπιθανότατατέτοιες περιοχές. Καθώς οι αρχαιολόγοι εξακολουθούν τις 

ανασκαφές τους, όλο και περισσότερες πληροφορίες συγκεντρώνονται για τους 

πρώτους γεωργούς. Αν αυτό το βιβλίο γραφόταν μετά από 25 χρόνια, οι περιοχές, 

όπου ανεξάρτητα άρχισε η γεωργία, πιθανόν να ήταν όχι 3-5 αλλά 10-15.

2. Η εξάιτλωση της Γεωργίας

Ό που επικράτησε η γεωργία, σύντομα ξαπλώθηκε προς όλες τις 

κατευθύνσεις. Ένας λόγος ήταν η αύξηση του πληθυσμού. Καθώς πλήθαινανοι 

άνθρωποι σε ένα χωριό, οι γεωργοί έπρεπε ν’ αυξήσουν τον αριθμό και το 
μέγεθος των χωραφιών τους. Αλλά αυτό δεν μπορούσε να γίνεται για πάντα, γιατί 
σύντομα βρήκαν πως τους χρειάζονταν πολύς χρόνος και ενέργεια, για να 
καλύψουν τη διαδρομή μέχρι τα νέα τους χωράφια. Έτσι, σ' αυτό το σημείο οι 

νεότεροι του χωριού έφευγαν και δημιουργούσαν ένα καινούργιο χωριό σε μια 

γειτονική εύφορη περιοχή.

Ένας άλλος λόγος της ταχείας εξάπλωσης της γεωργίας από τα αρχικά 
κέντρα ήταν πως οι πρώτοι γεωργοί μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη γη μόνο 

για λίγα χρόνια. Δε γνώριζαν σχεδόν τίποτα για τα λιπάσματα και έτσι, αφού 

έσπερναν και θέριζαν ένα χωράφι για δύο ή τρία χρόνια, οι σοδειές γίνονταν πολύ 

φτωχές. Τότε οι γεωργοί άφηναν το χωράφι ακαλλιέργητο (σε αγρανάπαυση) για 
οκτώ έως δώδεκα χρόνια και στη συνέχεια επαναλάμβαναν τον προηγούμενο 
κύκλο. Αυτό σήμαινε πως πάντα υπήρχε τέσσερις με έξι φορές μεγαλύτερο 

ποσοστό ακαλλιέργητης γης σε σχέση με την καλλιεργημένη. Κι αυτό πάλι 

σήμαινε ότι δεν μπορούσεν’α υ ξη θ ε ί αρκετά ο αριθμός των κατοίκων ενός 
χωριού, προτού οι νέοι αναγκαστούν να φύγουν και να δημιουργήσουν νέο χωριό.

Αυτοί ήταν οι λόγοι που η γεωργία βαθμιαία απλώθηκε από τα αρχικά της 

κέντρα σε όλα τα μέρη της γης όπως φαίνεται στο χάρτη «Αύξηση των 

ασχολούμενων με τη γεωργία». Ο χάρτης δείχνει πως ακόμη και σήμερα μερικές
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Αύξηση των ασχολουμένων με τη Γεωργία.
Λ. Σταυριανός. Ο Κόσμος ως το 1500, Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall Inc., 1982 
σ. 160.
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περιοχές δεν καλλιεργούνται για λόγους κλιματολογικών συνθηκών. Μεγάλες 

εκτάσεις, όπως η Κεντρική Αυστραλία και η Σαχάρα είναι πολύ άνυδρες και δε 

διευκολύνουν τη γεωργία, ενώ άλλες όπως η Σιβηρία, ο Β. Καναδάς και η 

Ανταρκτική είναι πολύ ψυχρές.
Με την εξάπλωση της γεωργίας στις διάφορες περιοχές του κόσμου, νέα 

φυτά εξημερώθηκαν που ήταν καταλληλότερα για τα κλίματα καιτα εδάφη των επί 
μέρους περιοχών. Στην αρχή τα φυτά κάθε περιοχής - διαμονής των γεωργών 

αναπτύσσονταν μόνο σε αυτή την περιοχή, όπως φαίνεται σε αυτό τον 

πίνακα-κατάλογο.

Χώρες Εξημερωμένα φυτά που προορίζονται
καταγωγής για διατροφή

Εγγύς Ανατολή σιτάρι παντζάρια μήλα
κριθάρι λάχανα αχλάδια
σίκαλη κρεμύδια σταφύλια
βρώμη αγγούρια χουρμάδες

κεχρί μπιζέλια

φασόλια

φακές

ελιές

Ν.Α. Ασία ρύζι πιπερόριζα μπανάνες
μπαμπού σόγια ινδικές καρύδες
ζαχαροκάλαμο γιαμ

τάρο
χουρμάδες
πορτοκάλια
λεμόνια

Χώρες της αραβόσιτος πατάτες αβοκάντο
Αμερικής γλυκοπατάτες

φασόλια
πιπεριές

κολοκύθες
κακάο

μανιόκα

ανανάς
δαμάσκηνα
ντομάτες

Κατόπιν οι σπόροι των φυτών μεταφέρθηκαν σε όλο τον κόσμο ιδιαίτερα την 

εποχή των Ανακαλύψεων δηλαδή από το 1500 και μετά. Έτσι σήμερα, οι 
μεγαλύτερες χώρες εξαγωγής σιτηρών είναι ο Καναδάς, η Αυστραλία και οι 

Η.Π.Α., όπου το σιτάρι ήταν άγνωστο έως τον ερχομό των Ευρωπαίων. Παρόμοια ο 

αραβόσιτος και οι πατάτες των Ινδιάνων της Αμερικής καλλιεργούνται σε όλο τον 
κόσμο και τρέφουν εκατομμύρια ανθρώπων. Και τα σταφύλια της Μεσογειακής 

ποικιλίας καλλιεργούνται σήμερα από τη Καλιφόρνια ως την Κεντρική Ρωσία και 

από τη Αυστραλία ως τη Ν. Αφρική.
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3. Βελτίωση των Γεωργικών Μεθόδων

Στην αρχή η γεωργία ήταν μια απλή υπόθεση: φύτεμα, σκάλισμα, θέρισμα. 

Κατόπιν, αυτός ο αρχικός τρόπος γεωργίας βελτιώθηκε σταδιακά και παράλληλα 
αυξήθηκε η παραγωγή. Στη Μεσοποταμία π.χ. όπου η γεωργία άρχισε πολύ νωρίς, 

οι γεωργοί φύτευαν στην αρχή τους σπόρους τους στους λόφους πάνω από την 

κοιλάδα τουΤίγρη-Ευφράτη, όπου η βροχή ήταν αρκετή για τη σπορά. Οι γεωργοί 
αντιλήφτηκαν ότι το χώμα ήταν ευφορότερο προς το ποτάμι, αλλά δεν ήταν 
αρκετή η βροχή. Έλυσαν το πρόβλημα σκάβοντας χαντάκια ή διώρυγες από τις 

όχθες του ποταμού μέχρι στα χωράφια τους. Αυτό ήταν γΓ αυτούς ένα μεγάλο 

βήμα προόδου, γιατί τώρα η καλλιέργεια δεν εξαρτιόταν μόνο από τη βροχή. 

Μπορούσανν'α φ ή σ ο υ ν το νερό να κυλήσει από τις όχθες του ποταμού και μέσα 
από τις διώρυγες στα χωράφια τους, όταν το χρειαζόταν. Ο συνδυασμός 

ευφορότερου εδάφους και σταθερής άρδευσης προκάλεσε αύξηση στις σοδειές. 
Γραπτά κείμενα που χρονολογούνται από το 2.500 π.Χ. μας λένε ότι ποτιστικό 

χωράφια στη Μεσοποταμία είχαν παραγωγή 86 φορές περισσότερο από ό,τι 
φύτευαν. Σε σύντομο χρονικό διάστημα οι αγρότες είχαν σκάψει χιλιάδες μίλια 

αρδευτικές διώρυγες στην κοιλάδα της Μεσοποταμίας. Το ίδιο έγινε σε όλες τις 

μεγάλες κοιλάδες του κόσμου που διασχίζονταν από ποτάμια, το Νείλο, τον Ινδό. 
το Γάγγη, τον Κίτρινο Ποταμό κτλ. Στην πραγματικότητα αυτό το δίκτυο των 
αρδευτικών διωρύγων ήταν τα ισχυρά θεμέλια των λαμπρών πολιτισμών της 
Μεσοποταμίας,τηςΑιγύπτου,τηςΙνδίαςκαιτηςΚίνας. Παρόμοια, οΓΙνκαςστιςΆνδειςκα· 

περισσότερα είδη διατροφής και συντηρούσε περισσότερους ανθρώπους από 

όσους ζουν σήμερα εκεί.

Μια άλλη μεγάλη στη βελτίωση γεωργία ήταν η μεγάλη βελτίωση εφεύρεση 
του αρότρου. Οι πρώτοι αγρότες βασίζονταν μόνο στη μυϊκή τους δύναμη για το 

επίπονο σκάψιμο της γης. Μετά την εξημέρωση των ζώων, όπως το γαϊδούρι, το 
βόδι και το άλογο, οι γεωργοί μπόρεσαν να αντικαταστήσουν τη δική τους μυϊκή 

δύναμη με τα εξημερωμένα ζώα. Το πέτυχαν αυτό κατασκευάζοντας ένα απλό 
άροτρο από κλαδί δέντρου. Έζεψαν το πάνω μέρος του κλαδιού στο ζώο, ενώ 

οδηγούσαν το κατώτερο και βαρύτερο άκρο στη γη. Βαθμιαία βελτίωσαν τα άροτρα 

προσθέτοντας ένα σιδερένιο υνί, αφού πρώτα έμαθαν πώς να επεξεργάζονται το 

σίδηρο. Τα πρώτα ξύλινα άροτρα ήταν ελαφρά και μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
μόνο στο ελαφρό στεγνό έδαφος της Μ. Ανατολής. Καθώς όμως βελτιώνονταν 
και γ ίνονταν βα ρύτερα  με την προσθήκη μ ετά λλο υ , μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν στα πλούσια υγρά εδάφη, όπως της Κεντρικής και Βόρειας 

Ευρώπης.

Αυτές οι βελτιωθείς στις γεωργικές τεχνικές επέτρεψαν μεγαλύτερη 

παραγωγή κατά μονάδα γης, όπως και την αξιοποίηση περισσότερων τύπων 

εδάφους. Έτσι σήμερα γίνεται η γεωργία σε όλο τον κόσμο εκτός από τις 

περιοχές που είναι υπερβολικά θερμές, ξηρές και ορεινές.
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Εξέλιξη του αρότρου

Όργωμα και σκάλισμα στην Αίγυπτο, 1900 π.Χ.

Μεσαιωνικό άροτρο με τροχούς (Κεντρική Ευρώπη).

'  7  ' X

Αγγλικό άροτρο με σιδερένιο φτερό και αλυσσ(6α( 18ος αιώνας μ.X.).



Κλώστριεςκαιυφάντριες( Ελληνικόβάζο, 560π.Χ.).

4. Καινούργιες τέχνες στις γεωργικές κοινωνίες

Μετά τη Γεωργική Επανάσταση μεγάλη πρόοδο παρουσίασαν οι τέχνες, η 
κεραμεική, η υφαντουργία και η μεταλλουργία. Η πρόοδος παρουσιάστηκε, γιατί οι 
γεωργικές και κτηνοτροφικές ασχολίες ανάγκασαν τον κόσμο να εγκατασταθεί 
μόνιμα σε ένα μέρος. Πριν από αυτό οι κυνηγοί μετακινούνταν διαρκώς και 
επομένως δεν κατασκεύαζαν περισσότερα πράγματα από όσα μπορούσαν να 
μεταφέρουν από τον ένα καταυλισμό στον άλλο. Αλλά, όταν αυτοί 
εγκαταστάθηκαν σε χωριά, άρχισαν να χτίζουν μόνιμες κατοικίες και να τις 
εξοπλίζουν με ό,τι χρειαζόταν το νοικοκυριό. Κατασκεύασαν κρεβάτια, τραπέζια, 
καρέκλες, σκαμνιά, ντουλάπια κτλ.

Επίσης, η κεραμεική ήταν καινούργια τέχνη που για πρώτη φορά έπαιρνε 
πρακτική μορφή. Οι κυνηγοί ποτέ δεν κατασκεύαζαν είδη κεραμεικής, γιατί ήταν 

εύθραυστα και βαριά στη μεταφορά. Αλλά οι χωρικοί σύντομα άρχισαν να 
χρησιμοποιούν πηλό για την κατασκευή κάθε είδους δοχείων για οικιακή χρήση. 

Αργότερα έχτισαν φούρνους, για να ψήνουν τα αγγεία και να εμποδίζουν έτσι τη 

διαρροή ή την εξάτμηση των υγρών. Έτσι τώρα διέθεταν δοχεία που 
χρησιμοποιούσαν όχι μόνο για να αποθηκεύουν δημητριακά αλλά και να 

μαγειρεύουν και να διατηρούν τα υγρά, το λάδι, το κρασί κτλ.

Παρόμοια πρόοδος παρουσιάστηκε στην υφαντουργία. Με την εξημέρωση 
των φυτών και των ζώων οι γεωργοί μπορούσαν να χρησιμοποιούν το λινάρι, το



Οι σκηνές παρμένες από ένα Κινεζικό βιβλίο, που τυπώθηκε αρχικά το 1637, παρουσιάζουν4 
στάδια της παλιάς διαδικασίας της παραγωγήςμεταξιού. Πάνω αριστερά: φροντίδα για τους 
μεταξοσκώληκες. Πάνω δεξιά: καταστροφή του μεταξοσκώληκα με βρασμό και επιλογή των 
καλύτερων κουκουλιών. Κάτω αριστερά: κλώσιμο της κλωστής. Κάτω δεξιά: αρκετές 
κλωστές πλέκονταν μαζί για να έχουν αντοχή, και τότε υφαίνοντανσε αργαλειό.
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Συλλογή των κουκουλιών
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Κλώσιμο της κλωστής



Γνέσιμο της μεταξωτής κλωστής



βαμβάκι και το μαλλί, για να γνέσουν την κλωστή και να υφάνουν το ύφασμα. Έτσι 

οι άνθρωποι 6ε χρησιμοποιούσαν πλέον αποκλειστικά τις γούνες των ζώων, για να 

καλύψουν το σώμα τους. Είχαν να διαλέξουν από πολλά υφάσματα, για να κάνουν 

ρούχα που διέφεραν από περιοχή σε περιοχή, ανάλογα με το κλίμα και τα 
υπάρχοντα υλικά. Στα θερμά μέρη της Αφρικής φορούσαν μόνο ένα πανί γύρω 
από τη μέση τους, ενώ στην Αρκτική οι Εσκιμώοι κάλυπταν το σώμα τους με 

χοντρές γούνες. Σε άλλες περιοχές φορούσαν βαμβακερά, όταν έκανε ζέστη, και 
μάλλινα, όταν έκανε κρύο. Οι Κινέζοι ήταν μοναδικοί, για να γνέθουν μεταξωτές 

κλωστές από μεταξοσκώληκα που με αυτές έφτιαχναν τα λεπτά μεταξωτά τους 

υφάσματα.

Μια άλλη σημαντική βιοτεχνία ήταν η μεταλλουργία, δηλαδή η επεξεργασία 
των μετάλλων για την κατασκευή δοχείων, εργαλείων και όπλων. Στην αρχή 
χρησιμοποίησαν χαλκό που ήταν κατάλληλος για δοχεία καιχύτρες. Αλλά ο χαλκός 

ήταν πολύ μαλακός για την κατασκευή εργαλείων και όπλων, έως ότου 
ανακαλύφτηκε η δυνατότητα να σκληρύνεται με την ανάμειξή του με κασσίτερο, 
ώστε παραγόταν ο ορείχαλκος. Ακόμα αργότερα βρήκαν ένα τρόπο να εξάγουν 
σίδηρο μετά από τήξη σιδηρομεταλλεύματος. Αυτό είναι πολύ χρήσιμο μέταλλο, 

γιατί είναι ανθεκτικότερο και φθηνότερο από το χαλκό και τον ορείχαλκο. Το 
σιδηρομετάλλευμα είναι πιο διαδομένο από το χαλκό και τον κασσίτερο. Έτσι σε 
μικρό χρονικό διάστημα οι σιδηρουργοί σε κάθε χωριό ασχολούνταν με το να 

σφυρηλατούν μαχαίρια, χύτρες, υνιά, πέταλα και σπαθιά.

Μια άλλη σπουδαία εφεύρεση αυτής της περιόδου ήταν ο τροχός, που 

χρησιμοποιήθηκε στα κάρα. Ήταν βέβαια αυτά βαριά και άκομψα στην αρχή, αλλά 

πολύ προτιμότερα από τον ανθρώπινο ώμο ή και το γαϊδούρι που χρησιμοποιούνταν 

εκείνη την εποχή. Ο τροχός, επίσης, χρησιμοποιήθηκε κι από τον αγγειοπλάστη. 
Με το πόδι του κινούσε ένα τροχό στο κάτω μέρος μιας μηχανής, ενώ με τα χέρια 
του άπλωνε και έπλαθε το μαλακό πηλό στην περιστρεφόμενη επιφάνεια ενός 
ψηλότερα τοποθετημένου τροχού. Αυτή η μηχανή έδωσε τη δυνατότητα μαζικής 
παραγωγής των ειδών αγγειοπλαστικής, ώστε όλες οι οικογένειες να μπορούν να 
τα αγοράσουν. Έτσι κάθε χωριό είχε τον αγγειοπλάστη του με τον τροχό του, 

καθώς και το σιδηρουργό του με το σφυρί και το αμόνι.

Μια από τις τελευτα ίες εφ ευρ έσεις  αυτής της εποχής ήταν κοπή 
νομισμάτων, που χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο συναλλαγής στο εμπόριο. Πριν 
γίνουν τα νομίσματα, οι άνθρωποι έπαιρναν ό,τι ήθελαν με ανταλλαγή προϊόντων. 
Αν είχες πλεόνασμα από ελιές και χρειαζόσουν κρέας, αντάλλαζες τις ελιές σου 

με κάποιο γείτονα που είχε πλεόνασμα από κρέας. Καθώς οι άνθρωποι 
κατοικούσαν όλο και περισσότερο σε κωμοπόλεις και πόλεις, χρησιμοποίησαν 

μέταλλα όπως το χρυσό, το ασήμι και το σίδηρο, για να επιταχύνουν την εμπορική 

συναλλαγή. Τα μέταλλα ήταν χρήσιμα, γιατί δεν καταστρέφονταν εύκολα και 
μεταφέρονταν από αγορά σε αγορά. Αλλά κάθε φορά το κομμάτι του μετάλλου 

έπρεπε να ζυγιστεί, για να βρεθεί η αξία του. Έπρεπε επίσης να εξεταστεί 
προσεκτικά, για να είναι εξασφαλισμένο ότι ήταν 100% καθαρό χρυσάφι, ασήμι ή 

χαλκός.

Γύρω στα 700 π.Χ. οι έμποροι άρχισαν να χαράζουν την αξία του μετάλλου 

στη μια πλευρά κι έτσι δεν χρειαζόταν να ζυγιστεί και να εξεταστεί. Γύρω στα 685



Σιδερένια εργαλεία χρησιμοποιούνταν στην Αφρική πολύ πριν φθάσουν εκεί οι Ευρωπαίοι. 
Αυτή η παράσταση από τα LastJournals( Τελευταία Ημερολόγια) τουΔ. Λίβινγκστον δείχνει 
Αφρικανούς να σφυρηλατούν σκαλιστήρια. (Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου).

π.Χ. ο Βασιλιάς της Λυδίας, μιας χώρας στη Δ. Μ ικρά Ασία, άρχισε να κόβ ει 

νομίσματα με τη σ φ ρα γ ίδα  της χώρας του πάνω του ς . Σύντομα και ά λλο ι 

βασ ιλ ιάδες τον μιμήθηκαν και τα νομίσματα έγιναν ο μ ο ρ φ ό τ ε ρ α  με τα δ ια φ ορ ετ ικά  

οχέδ ια-σήματα των πόλεων. Η Αίγινα ε ίχε  χελώ νες  πάνω στα νομίσματα της , η 

Μ ίλητος κοκόρια, ενώ η Αθήνα είχε  την Αθηνά από τη μια πλευρά και μια 

κουκουβάγια από την ά λλη . Εκτός α πάτην καλαισθησία του ς , τα νομίσματα έκαναν  

το εμπόριο ευκο λότερ ο  κι έτσ ι βοήθησαν και τους γεω ργούς και τους βιοτέχνες  

να πουλούν τώρα τα προϊόντα τους ε υ κο λό τερ α .
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5. Η Κοινωνική Επίδραση της Γεωργικής Επανάστασης

Η Γεωργική Επανάσταση, όπως όλες οι μεγάλες Τεχνολογικές Επαναστά

σεις, άλλαξε όλες τις πλευρές της ζωής των ανθρώπων. Αύξησε σημαντικά την 

παραγωγή των χωρικών και τεχνιτών. Τούτο είχε ως αποτέλεσμα την ανύψωση του 

βιοτικού επιπέδου και την πληθυσμιακή αύξηση σε ολόκληρο τον κόσμο. Είδαμε 
στο προηγούμενο κεφαλαίο ότι χάρη στα βελτιωμένα εργαλεία των πρώτων 

ανθρώπων ο αριθμός τους ανέβηκε περίπου στα 6.000.000 πριν δέκα χιλιάδες 

χρόνια. Έτσι τότε με τον ερχομό της γεωργίας και των νέων τεχνών η ανθρώπινη 
παραγωγικότητα αυξήθηκε απότομα και το ίδιο συνέβη και με τους ανθρώπινους 
πληθυσμούς. Ανάμεσα στα 10.000 χρόνια και 2.000 χρόνια πριν από την εποχή μας 

ο πληθυσμός του κόσμου αυξήθηκε από 6.000.000 σε 133.000.000 περίπου, 

δηλαδή παρουσίασε μία αύξηση κατά 22 φορές περισσότερο μέσα σε 8.000 
χρόνια.

Φυσικά δεν αυξήθηκαν οι διασκορπισμένοι πάνω στη γη λαοί με την την ίδια 
αναλογία. Εκείνοι που προτίμησαν τη γεωργία αυξήθηκαν γρηγορότερα, ενώ 

εκείνοι που παρέμειναν κυνηγοί έμειναν πολύ πίσω. Ο περίσσιος πληθυσμός από 
τα χωριά μετακινούνταν σε καινούργιες περιοχές, που ήταν συνήθως οι περιοχές 
των κυνηγών. Επειδή οι κυνηγοί ήταν πολύ λιγότερο ι, αναγκάστηκαν να 

περιοριστούν σε ακατάλληλες για την ανάπτυξη της γεωργίας περιοχές. Αυτό 

συνέβη με τους Βουσμάνους της Αφρικής που κατέληξαν στην έρημο Καλαχάρι 

και με τους Πυγμαίους που τώρα ζουν σε πυκνές ζούγκλες (Βλέπε Χάρτη: Η 
αποχώρηση των κυνηγών).

Σε πιο συνηθισμένες περιπτώσεις οι ντόπιοι κυνηγοί και οι εποικιστές χωρικοί 
παντρεύονταν μεταξύ τους και δημιουργούσαν ένα νέο μεικτό πληθυσμό. Είτε με 

την απώθηση είτε με την ανάμειξη του πληθυσμού το τελικό αποτέλεσμα για τους 
κυνηγούς ήταν πως το 8.000 π.Χ. αυτοί αποτελούσαν το 100% της ανθρώπινης 
φυλής, ενώ το 1.000 μ.Χ. ήταν μόνο 1%. Παρόμοια το 8.000 π.Χ. ο χάρτης των 

φυλών της γης έδειχνε μια κάποια ισορροπία ανάμεσα σε 6 φυλές: τους 

Καυκασιοειδείς, τους Μογγολοειδείς, τους Νεγροειδείς, τους Βουσμάνους, τους 

Πυγμαίους και τους Αυστραλοειδείς. Το 1.000 μ.Χ. οι Βουσμάνοι και οι Πυγμαίοι 
περιορίστηκαν σε μικρές περιοχές- μόνο οι Αυστραλοειδείς δεν επηρεάστηκαν, 
γιατί το νησί τους δεν είχε ακόμη ανακαλυφτεί από ξένους.

Η Γεωργική Επανάσταση δεν άλλαξε μόνο τον αριθμό των ανθρώπων και την 

ισορροπία των ανθρώπινων φυλών, αλλά έβαλε τέλος στις ίσες σχέσεις (ισότητα) 
μεταξύ των ανδρών και γυναικών. Είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο ότι οι 
τροφοσυλλέκτριες γυναίκες πρόσφεραν τα ίδια ή και περισσότερα στον 

ανεφοδιασμό με τροφή των ομάδων του, όπως και οι άνδρες κυνηγοί. Έτσι οι 

γυναίκες δεν εξαρτιόνταν από τους άνδρες ούτε και ήταν κατώτερες από αυτούς. 

Με την αρχή της γεωργίας αυτή η ισότητα άρχισε να αλλάζει, αν και με πολύ αργό 
ρυθμό.

Στην αρχή η γεωργία ήταν απλή. Μόνο μερικά εργαλεία, όπως η τσάπα, 
χρησιμοποιούνταν για φύτεμα και σκάλισμα. Οι γυναίκες μπορούσαν να κάνουν 

αυτή τη δουλειά στη γη δίπλα στον καταυλισμό, όπου συνέχιζαν να μαζεύουν
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οποιαδήποτε τροφή μπορούσαν να βρουν. Οι γυναίκες μπορούσαν να κάνουν αυτή 

τη δουλειά στη γη δίπλα στον καταυλισμό, όπου συνέχιζαν να μαζεύουν 

οποιαδήποτε τροφή μπορούσαν να βρουν. Ο γυναίκες παρέμειναν ίσες με τους 
άνδρες στην εξασφάλιση της τροφής και έτσι διατήρησαν την ισοτιμία με αυτούς.

Αλλά είδαμε προηγούμενα, ότι η γεωργία εξελίχτηκε σταδιακά με τη χρήση 
του άροτρου και της άρδευσης και με την ανάπτυξη των βιοτεχνιών, όπως η 

μεταλλουργία που προμήθευσε τους ανθρώπους με εργαλεία και όπλα. Αυτός ο 
εξελιγμένος τύπος γεωργίας απαιτούσε διαφορετική μορφή εργασίας, που οι 

γυναίκες δεν μπορούσαν να την κάνουν. Για να οργωθεί ένα χωράφι, πρέπει 

πρώτα να κοπούν τα δέντρα και να ξεριζωθούν τα κούτσουρα. Ένα άροτρο, 
επίσης, χρειαζόταν ένα ζώο όπως το άλογο, το γαϊδούρι ή το βόδι, και τέτοια ζώα 

έπρεπε να τραφούν και να στεγαστούν. Με τα ζώα έρχεται και η κοπριά, που 
πρέπει να συγκεντρωθεί και κατόπιν να σκορπιστεί πάνω στα χωράφια. Για να 

εξασφαλιστεί, εξάλλου, το πότισμα, χρειάζεται να σκαφτούν χαντάκια σε μεγάλες 

αποστάσεις και να καθαρίζονται από τη λάσπη, για να κυλά ελεύθερα το νερό.

Οι γυναίκες λοιπόν βρήκαν πως δεν μπορούσαν να κάνουν αυτές τις 
δουλειές, είτε επειδή ήταν πολύ βαριές είτε επειδή τις κρατούσαν για πολύ χρόνο 

μακριά από τα παιδιά τους. Έτσι οι γυναίκες σταδιακά σταμάτησαν να είναι ίσες με 
τους άνδρες στην παραγωγή της τροφής. Ό λο  και περισσότερο περνούσαν το 

χρόνο στο σπίτι φροντίζοντας τα παιδιά τους και τους άνδρες τους. Σιγά σιγά 
όμως οι άνδρες μονοπώλησαν την απασχόληση με τη γεωργία και τα βιοτεχνικά 

επαγγέλματα, ενώ οι γυναίκες απομονώθηκαν και εξαρτήθηκαν από τους άνδρες. 
Για πρώτη φορά υπήρξε μια διαχωριστική γραμμή μεταξύ της «εσωτερικής» 

εργασίας των γυναικών και της «εξωτερικής» εργασίας τωνανδρών. Οπωσδήποτε, 

η οικιακή εργασία ήταν βασική και για την οικογένεια και για την κοινωνία. Αλλά 
γενικά δε θεωρήθηκε τόσο σημαντική όσο η εργασία που γινόταν από τους 

άνδρες. Εφόσον οι γυναίκες κατά γενική παραδοχή έκαναν λιγότερης σημασίας 

εργασία, ήταν και το με λιγότερη σημασία φύλο, δηλαδή «δεύτερης κατηγορίας 
φύλο». Οι γυναίκες τώρα δεσμεύτηκαν από την «εσωτερική» εργασία και οι 

άνδρες μονοπώλησαν όχι μόνο τη γεωργία και τα βιοτεχνικά επαγγέλματα αλλά και 
τις νέες θέσεις στο κράτος. Έτσι μπήκαν μπροστά στις συνελεύσεις, στα 

δικαστήρια και στο στρατό. Με αυτό τον τρόπο κατέληξαν να μονοπωλούν την 
οικονομική δύναμη, την πολιτική και τη στρατιωτική δύναμη. Δεν τολμούσαν πια οι 
γυναίκες να αντεπιτεθούν με τα ραβδιά τους ή με τα λόγια. Αντί γΓ αυτό οι 

γυναίκες έγιναν εξαρτημένα και υπάκουα πλάσματα, το «ασθενές φύλο», όπως 

ακόμα τις ονομάζουμε.

Ο διαχωρισμός και η υποταγή των γυναικών ήταν υπερβολικός στις 

Μουσουλμανικές χώρες με τον περντά (Burdah), σύστημα που περιόριζε τις 
γυναίκες ολότερα στα σπίτια τους, και με τα αμπάγιας, τις μακριές δηλαδή μαύρες 

κάπες, που κάλυπταν τις γυναίκες από το κεφάλι μέχρι τα πόδια, αφήνοντας μόνο 
ταμάτιατους εκτεθειμένα στους ξένους. Οι Μουσουλμάνες ήταν αναγκασμένες 
να δεχτούν την πολυγαμία, καθώς και το διαζύγιο, όταν οι άνδρες τους έλεγαν 
τρεις φορές μπροστά σε δυο μάρτυρες: «Σε χωρίζω». Η ανισότητα μεταξύ των 

φύλων ήταν επίσης υπερβολική σε άλλα μέρη του κόσμου ιδιαίτερα στην Ισπανική

54



Αμερική και σε χώρες της Μεσογείου. Ένα συνηθισμένο Ισπανικό γνωμικό λέει: 

«Μια γυναίκα είναι σαν ένα χταπόδι. Ό σο περισσότερο τη δέρνεις, τόσο πιο 
τρυφερή γίνεται». Στις Βαλκανικές χώρες οι γυναίκες θεωρούνταν φυσικό να 

πλένουν τα πόδια των ανδρών τους και των πεθερών τους. Επίσης υποχρέωση 

τους ήταν, αν δεν υπήρχε διαθέσιμο ζώο για μεταφορά, να κουβαλούν φορτία 
δημόσια, επειδή ήταν αναξιοπρεπές για τους άνδρες να μεταφέρουν τέτοια 
φορτία. Ακόμα, σε μερικές περιοχές στα Βαλκάνια, τις γυναίκες μετά από γάμο τις 
φώναζαν με το όνομα των ανδρών τους (π.χ. Γιώργαινα, Μήτσαινα κ.τ.λ.) κι έτσι, 
χάνοντας τα μικρά τους ονόματα έχασαν την ξεχωριστή κοινωνική τους 

ταυτότητα.

Σε όλες αυτές τις κοινωνίες η απιστία των γυναικών τιμωρούνταν αυστηρά, 
ως το σημείο να την σκοτώνει ο άνδρας της ή οποιοσδήποτε άνδρας-μέλος της 

οικογένειας. Φυσικά η γυναίκα δεν είχε το ίδιο προνόμιο στην αντίθετη 

περίπτωση. Οι άνδρες, αντίθετα, αισθάνονταν ελεύθερο ι να διατηρούν 
εξωσυζυγικές σχέσεις και ένιωθαν ιδιαίτερα περήφανοι γΓ αυτό. Ο μόνος 

περιορισμός ήταν πως έπρεπε να είναι λογικά διακριτικοί, για να αποφεύγουν το 
κουτσομπολιό.

Η Γεωργική Επανάσταση 6εν έβαλε μόνο τέλος στην ισότητα μεταξύ 
των φύλων αλλά και στις ίσες σχέσεις μέσα στις ανθρώπινες κοινωνίες.
Είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο πως δεν υπήρχαν πλούσιοι και φτωχοί στις 
κυνηγετικές ομάδες, ότι κανένας δεν είχε λόγους να επιχειρεί να γίνει «κοινωνικά 

ανώτερος». Αυτή η ισότητα σταμάτησε με τον ερχομό της γεωργίας. Μόλις οι 

άνθρωποι εγκαταστάθηκαν σε χωριά και έχτισαν τα σπίτια τους και καλλιέργησαν 

τα χωράφια τους, κάποια άτομα άρχισαν να συγκεντρώνουν πλούτη με ένα τρόπο 
αδιανόητο για τους κυνηγούς που μετακινούνταν διαρκώς. Ειδικά, όταν οι γεωργοί 
εγκαινίασαν αρδευτικά συστήματα και θέριζαν ποσότητα 86 φορές μεγαλύτερη 
απ ' α υ τ ή που έσπερναν, είχαν φυσικά πολύ περισσότερες τροφές απ’ ό,τι 
χρειάζονταν για τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους. Με άλλα λόγια είχαν 

πλεόνασμα. Σύντομα όμως αυτό το πλεόνασμα τους αφαιρέθηκε με τη φορολογία 

και οι φόροι χρησιμοποιήθηκαν, για να υποστηρίζουν μια νέα «ηγετική ομάδα 
ειδικών». Αυτοί οι ειδικοί σχημάτισαν μια νέα ανώτερη κοινωνική τάξη, κυρίαρχη 

τάξη θα λέγαμε, που ζούσε μέσα στην πολυτέλεια, χωρίς να συμμετέχει στην 
καλλιέργεια της γης. Έτσι ήρθε το τέλος της ισότητας των ανθρώπινων 

κοινωνιών. Για πρώτη φορά οι ανθρώπινες κοινωνίες έγιναν ταξικές. 

Αποτελούνταν από μια μικρή «ελίτ» ειδικών στην κορυφή, και από τη μεγάλη μάζα 

των χωρικών και εργατών στη βάση.

Οι ειδικοί θεωρήθηκαν απαραίτητοι, γιατί οι ανθρώπινες κοινότητες άρχισαν 
να γίνονται σταθερά πολυπληθέστερες και συνθετότερες. Οι παλιές κυνηγετικές 
ομάδες αντικαταστάθηκαν από τις φυλές, κατόπιν οι φυλές από πόλεις-κράτη, 
από μοναρχίες και τελικά από αυτοκρατορίες, που επικράτησαν πολύ περισσότερο 

με το πέρασμα των αιώνων. Έτσι λοιπόν έχουμε την άνοδο των ειδικών, όπως των 

ιερέων στη θρησκεία, των βασιλιάδων και αξιωματούχων στη διοίκηση, των 
στρατιωτικών στον πόλεμο και των τοκογλύφων-χρηματιστών και εμπόρων στο 
εμπόριο και τις τέχνες. Η αμοιβή τους για τις υπηρεσίες, που πρόσφεραν, ήταν να
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ζουν μέσα στην πολυτέλεια που προερχόταν από το πλεόνασμα της παραγωγής 

των χωρικών και τεχνικών με τη μορφή φόρων και υπηρεσιών.
Ας δούμε λοιπόν τι έκαναν και πώς ζούσαν αυτοί οι ειδικοί. Στον τομέα της 

θρησκείας βρίσκουμε ότι οι κυνηγοί είχαν γιατρούς-μάγους (Shamans). Ασκούσαν 

τις μαγικές τέχνες, για να φέρουν καλοτυχία στην υγεία και στο κυνήγι. Αλλά η 

τεχνολογία των τροφοσυλλεκτών ήταν πολύ πρωτόγονη, για να υποστηρίξει μια 
ιερατική ιεραρχία με περίπλοκη θεολογία. Ό τα ν  οι κυνηγοί άρχισαν να 
καλλιεργούν τη γη και να μένουν κάπου μόνιμα, έχτισαν χώρους λατρείας που 

έγιναν τα κέντρα της κοινωνικής και θρησκευτικής ζωής του χωριού. Αλλά δεν 

υπήρχαν ακόμη ιερ ε ίς  με την έννοια  της πλήρους «επαγγελματικής» 
απασχόλησης. Με την αύξηση όμως της παραγωγικότητας της γεωργίας και τη 

μετατροπή των χωριών σε κωμοπόλεις, οι χώροι λατρείας έγιναν ναοί με ένα 

πλήθος ιερείς κι ακολούθους.

Τα μέλη αυτής της νέας τάξης των ειδικών στα θέματα θρησκείας ήταν οι 

πρώτοι άνθρωποι που δε χρειάστηκε να δουλέψουν για την τροφή τους. Τους 

συντηρούσαν οι εισφορές της κοινότητας σε προϊόντα, σε χρήματα και γη. Σαν 

αντάλλαγμα παρέχονταν όχι μόνο υπηρεσίες σε θέματα θρησκείας αλλά και σε 

τεχνοκρατικά ζητήματα. Η μεγάλη εφεύρεση της γραφής π.χ. ήταν μια εφεύρεση 
των ιερέων. Αν έπρεπε να συγκεντρωθούν φόροι, έπρεπε συνάμα να κρατηθούν 

και αρχεία. Οι ιερείς ήταν επίσης που διέθεσαν τον ελεύθερο χρόνο τους, για να 
επινοήσουν ένα σύστημα γραφής που χρησιμοποιούσε εικόνες-παραστάσεις που 

παρουσίαζαν αντικείμενα.

Αργότερα αυτό το εικονογραφικό σύστημα αναπτύχθηκε σε φωνητικό 

αλφάβητο, που κάθε σύμβολο παρίστανε έναν ήχο αντί ένα αντικείμενο. Οι 
Φοίνικες πρώτοι ανάπτυξαν ένα φωνητικό αλφάβητο 22 γραμμάτων που κάθε 

γράμμα του συμβόλιζε ένα σύμφωνο. Οι Έλληνες αργότερα πρόσθεσαν 

φωνήεντα στα Φοινικικά σύμφωνα και δημιούργησαν το αλφάβητο που 

χρησιμοποιείται ακόμα σήμερα στο Δυτικό κόσμο.

Με τη γνώση αυτής της γραφής οι ιερείς κατάφεραν να προσφέρουν 
πολύτιμες υπηρεσίες που άρχισαν να γίνονται απαραίτητες στις ολοένα πιο 
περίπλοκες κοινωνίες. Κρατούσαν αρχεία για καταλογισμό και είσπραξη των 

φόρων. Κρατούσαν ακόμα αρχεία απαραίτητα, για να υπολογίζουν το χρόνο των 

ετήσιων πλημμυρών. Κατηΰθυναν επίσης το σχεδιασμό για την άρδευση, την 

κατανομή του νερού, την κατασκευή και επιδιόρθωση των φραγμάτων και 
διωρύγων. Για αμοιβή τους έπαιρναν γενναίες εισφορές που με αυτές 
συντηρούσαν τους μεγάλους ναούς τους με τους πολλούς ιερείς και 

ακολούθους.

Παράλληλα με τους ειδικούς στα θέματα θρησκείας υπήρχαν οι ειδικοί σε 

θέματα διοίκησης και διακυβέρνησης. Όπως ακριβώς οι ιερείς είχαν τους ναούς 
τους, έτσι και οι βασιλιάδες είχαν τα παλάτια τους. Όπως ακριβώς οι ιερείς είχαν 

τους ακολούθους τους, έτσι και οι βασιλιάδες είχαν τους αξιωματούχους της 

αυλής και τους διοικητές των επαρχιών τους. Στο μεταξύ οι πόλεμοι άρχισαν να 

γίνονται συχνότεροι εξ αιτίας του αυξανόμενου πλούτου που ήταν το κίνητρο για 
την εισβολή των εχθρών. Έτσι οι βασιλιάδες διόριζαν ειδικούς στα στρατιωτικά
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ζητήματα, δηλαδή αξιωματικούς που η δουλειά τους ήταν να φροντίζουν για το 

χτίσιμο των τειχών γύρω από τις πόλεις, να οργανώνουν το στρατό για την άμυνα 
τους και να συγκεντρώνουν όπλα για τους στρατιώτες τους. Τα παλάτια, οι ναοί και 
τα στρατεύματα είχαν ανάγκη από μεγάλες ποσότητες προϊόντων και κατασκευών 

που παρήγαν οι τεχνίτες, όπως έπιπλα, κοσμήματα, υφάσματα, όπλα κτλ. Αυτή η 
ανάγκη επέβαλλε να εισάγονται πρώτες ύλες, χαλκός, μόλυβδος, ασήμι, χρυσός 
και ξυλεία. Οι ειδικοί στα οικονομικά, δηλαδή οι έμποροι, κανόνιζαν την εισαγωγή 
τέτοιων πρώτων υλών και την εξαγωγή βιοτεχνικών προϊόντων, για νο 

αντισταθμίσουν τις εισαγωγές. Όπως και οι σημερινοί έμποροι, είχαν κι εκείνοι 
κέρδος από τις εισαγωγές κι από τις εξαγωγές.

Αντί να αγοράζονται οι απαραίτητες πρώτες ύλες, μια άλλη λύση ήταν νο 
κατακτηθούν οι χώρες παραγωγής. Αυτό ξεκίνησε περίπου το 2.800 π.Χ. από το 

Σαργκόν (Sargon) Βασιλιά της Ακκαδίας (Akkad) της Μεσοποταμίας. Ένα επικό 

ποίημα «Ο Βασιλιάς της Μάχης» περιγράφει πώς ο Σαργκόν οδήγησε το στρατό 
του από τις ορεινές διαβάσεις της χώρας του στη Μ. Ασία, όπου κατάκτησε χώρες 
παραγωγής μετάλλων και ξυλείας. Τελικά η αυτοκρατορία του Σαργκόν απλώθηκε 

από τη «Χαμηλή» στην «Ψηλή θάλασσα», δηλαδή από τον Περσικό Κόλπο οτγ 

Μεσόγειο. Αυτή ήταν η πρώτη από μια σειρά αυτοκρατορίες που εμφανίστηκαν σε 
ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο στη Μ. Ανατολή, Ινδία, Κίνα, Δυτική Ευρώπη αλλό 

και στην Αφρική και στις χώρες της Αμερικής.

6. Πολιτισμοί του κόσμου

Οι αυτοκρατορίες και οι πολιτισμοί διέφεραν φυσικά σε πολλά σημεία μεταξύ 
τους. Οι Ινδικές θρησκείες ήταν διαφορετικές από τις Ρωμαϊκές. Η Ελληνική 
αρχιτεκτονική ήταν διαφορετική από την Κινεζική. Παντού οι άνθρωποι είχαν το 

χαρακτηριστικό τους φαγητό, τα ρούχα, τα εργαλεία, τα συστήματα γραφής, το 
έθιμα, τη μουσική, τις θρησκείες και τη λογοτεχνία. Αυτές οι διαφορές 
συνεχίζονται και σήμερα. Αν κάποιος σήμερα βρεθεί σε μια μεγάλη πόλη του 

κόσμου, χωρίς να του πουν τίποτε, θα μπορέσει να διαπιστώσει από τα αξιοθέατα 

τις μυρωδιές και τους ήχους αν η πόλη είναι της Κίνας, της Αμερικής, της 
Αφρικής ή της Λατινικής Αμερικής.

Παρόλες αυτές τις διαφορές που διάρκεσαν αιώνες, οι διάφοροι πολιτισμοί 
του κόσμου που αναδύθηκαν μετά τη Γεωργική Επανάσταση είχαν επίσης βασικές 

ομοιότητες. Το πιο σημαντικό ήταν πως όλοι τους ήταν «ταξικοί» πολιτισμοί. Ό λο 

τους είχαν επικεφαλής μικρές κυρίαρχες ομάδες εξουσίας που απολάμβαναν την 

εξουσία και την πολυτέλεια σε βάρος των χωρικών της υπαίθρου και των εργατών 
της πόλης. Σε κάθε πολιτισμό ηγούνταν ένας κυβερνήτης-βασιλιάς ή 

αυτοκράτορας. Κατόπιν ερχόταν η τάξη των ευγενών, οι συγκλητικοί στη Ρώμη, οι 

πολεμιστές-ευγενείς στην Περσία, οι πρίγκηπες στην Ινδία και οι άρχοντες 

αξιωματούχοι στην Κίνα. Σε μια βαθμίδα χαμηλότερη ήταν οι αξιωματούχοι της 

επαρχίας και οι γαιοκτήμονες. Και οι δυο όντας παντοδύναμοι εξούσιαζαν τις 
περιοχές τους. Μια άλλη προνομιούχα ομάδα σε όλους τους πολιτισμούς ήταν η 
εκκλησιαοττική ιεραρχία. Την αποτελούσαν οι Βραχμάνοι στην Ινδία, οι Μάγοι στην
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Περσία, οι ιερείς στο Χριστιανικό κόσμο και οι Κομφουκιανοί λόγιοι στην Ινδία. 

Έμποροι κι επιχειρηματίες κάθε είδους ήταν παρόντες οπουδήποτε υπήρχε 
κέρδος. Έλεγχαν τις βιοτεχνίες, τα ορυχεία, τις χρηματοδοτήσεις (τοκογλυφία), 

το χοντρικό και λιανικό εμπόριο.

Ό λες αυτές οι ομάδες εξουσίας και εκμετάλλευσης βρίσκονταν στην 

κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας σε κάθε πολιτισμό. Κάλυπταν ένα πολύ μικρό 
ποσοστό του ολικού πληθυσμού και ζούσαν σε πόλεις, όπου έχτιζαν τα ανάκτορα 

τους, τους ναούς τους και τα αρχοντικά τους. Αντίθετα το μεγαλύτερο ποσοστό 
σε όλους τους πολιτισμούς κάλυπταν οι χωρικοί και οι εργάτες στη βάση της 

πυραμίδας. Μερικοί από αυτούς ήταν ελεύθεροι, ενώ άλλοι ήταν δουλοπάροικοι ή 

δούλοι. Οι αναλογίες διέφεραν από περιοχή σε περιοχή και από περίοδο σε 

περίοδο.

Παντού οι προνομιούχες ομάδες είχαν τη δύναμη της εξουσίας και την άνεση 

της πολυτέλειας, ενώ οι εργάτες της γης και της πόλης περνούσαν τη ζωή τους 
μέσα στη φτώχεια και τη μιζέρια. Αποδείξεις αυτής της κοινωνικής αδικίας έχουμε 
από την ιστορία όλων των πολιτισμών. Στην Αρχαία Αίγυπτο π.χ. αρκετούς αιώνες 

προ Χριστού, κάποιος νεαρός κουράστηκε από τις σπουδές του. Ή θελε να 

εγκαταλείψει το σχολείο και να γίνει γεωργός. Ο πατέρας του του έστειλε το 

παρακάτω γράμμα, που μας λέει πολλά για το μεγάλο χάσμα ανάμεσα στους 

πλούσιους και φτωχούς Αιγυπτίους της εποχής εκείνης:

•«Αγαπημένεμουγιέ,ί:.
Μου είπαν πως άφησες τα γράμ

ματα και περνάς τον καιρό σου 
γλεντώντας και διασκεδάζοντας. Μου 
είπαν ακόμη πως θέλεις να γίνεις 
γεωργός και να δουλέψεις στα χωρά
φια.

Έχεις, μα την αλήθεια, αναλογι- 
στεί τι σημαίνει να είσαι γεωργός;
Έ χεις υπολογίσει τι παίρνει ένας 
γεωργός την εποχή της συγκομιδής; 
πηγαίνει στα χοοράφια του, για να βρει 
το μισά της σοδειάς του φαγωμένο από 
τα σκουλήκια και το άλλο μισό από τους 
ιπποπόταμους. Ολόγυρα πάνω στο 
χωράφι του τρέχουν ποντίκια και οι 
ακρίδες ορμουν από ψηλά. Τα ζώα του 
τρώνε τα σπαρτά και τα σπουργίτια του 
κλέβουν το υπόλοιπο. Αλλοίμονο στο 
γεωργό...

Τα λίγα σιτηρά που μένουν για το 
αλώνισμα του τα αρπάζουν οι κλέφτες.
Το χάλκινο δρεπάνι του φθείρεται. Το 
ζευγάρι των αλόγων του πεθαίνει από 
το αλώνισμα και το όργωμα.

* A. Erman, The Literature of the Ancient Egyptians (Η Λογοτεχνία των Αρχαίων Αιγυπτ(ων) London, 

Methuen, 1927 ο. 193.

Κατόπιν ο γραφιάς του κράτους 
καταφθάνει από το ποτάμι, για να 
καταγράψει τη σοδειά. Φέρνει μαζί του 
αχθοφόρους και δούλους με ραβδιά 
και κλαδιά χουρμαδιάς. Λέε ι στο 
γεωργό «Δώσε μας τη σοδειά σου». Κι 
ο γεωργός είναι αναγκασμένος να 
απαντήσει: «Δεν υπάρχει τίποτα».

Ξαπλώνουν τότε το γεωργό κάτω 
και τον δέρνουν. Κατόπιν τον δένουν 
και τον ρίχνουν στη διώρυγα. Τον 
αφήνουν να δει που δένουν τη γυναίκα 
του και αλυσσοδένουν τα παιδιά του. 
Οι γείτονες του δεν μπορούν να 
προσφέρουν καμιά βοήθεια. Φεύγουν, 
για να φροντίσουν τα δικά τους σιτηρά.

Για σκέψου όμως τη ζωή του 
γραφιά! Διευθύνει την εργασία όλων 
των άλλων. Δεν πληρώνει καθόλου 
φόρους. Κανένας δεν του ζητάει 
τίποτε. Το μόνο που κάνει είναι να 
γράφει. Σου ζητώ να θυμάσαι αυτό το 
πράγμα»’ .
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Τέτοιο χάσμα μεταξύ των πλούσιων και φτωχών δεν υπήρχε μόνο στην 

Αίγυπτο. Βρισκόταν σε όλους τους αρχαίους πολιτισμούς και έχουμε πολλές 

περιγραφές σχετικά με την εκμετάλλευση των πολλών από τους λίγους. Μια από 

αυτές τις περιγραφές είναι του φημισμένου Έλληνα γιατρού Γαληνού, που ήταν 

γνωστός ως ο μεγαλύτερος συγγραφέας ιατρικής του Ελληνο-Ρωμαϊκού κόσμου. 

Έζησε στη Ρώμη στην περίοδο της βασιλείας του Μάρκου-Αυρήλιου (161-180 
μ.Χ.) που θεωρείται ο χρυσός αιώνας της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Παρόλα αυτά 
ο Γαληνός περιγράφει πως την εποχή του θερισμού οι πλούσιοι της πόλης 

πήγαιναν στην επαρχία και έπαιρναν όλο τον αραβόσιτο, το σιτάρι, το κριθάρι, τα 

φασόλια και τις φακές. Ά φ η ν α ν  στους χωρικούς μόνο τα κατώτερης ποιότητας 

φρούτα και λαχανικά, που δεν τους αρκούσαν για το χειμώνα. Έτσι την άνοιξη, 

όπως λέε ι ο Γαληνός, οι χωρικοί έτρωγαν «βλαστάρια, βολβούς και ρίζες από 
άγρια και βλαβερά φυτά και λαχανικά... Εγώ με τα ίδια μου τα μάτια είδα σχεδόν 
όλους τους στην αρχή του καλοκαιρού να προσβάλλονται από πολλά έλκη που 

κάλυπταν το δέρμα τους... μερικοί υπέφεραν από ερυσίπελας, άλλοι από 
ερεθισμένους όγκους, άλλοι από σπυριά σε όλο τους το σώμα, άλλοι είχαν 

εξανθήματα που έμοιαζαν με λειχήνες, ψώρα και λέπρα»1.

7. Η Τεχνολογική ενάντια στην Κοινωνική Επανάσταση

Έχουμε δει πως οι εξελίξεις στη γεωργία και τις τέχνες αύξησαν υπερβολικά 

την παραγωγικότητα. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ωφελήθηκαν από αυτή 

την αύξηση της παραγωγής, γιατί η ισότητα της κυνηγετικής ομάδας είχε 

παραχωρήσει τη θέση της στην ταξική ανισότητα και την ταξική εκμετάλλευση. 
Εκείνοι που ωφελήθηκαν ήταν οι μικρές εκμεταλλεύτριες ομάδες των 
αξιωματούχων τους κράτους, των στρατιωτικών, του κλήρου και των εμπόρων. 

Αυτοί ζούσαν μέσα στην πολυτέλεια στις πόλεις, ενώ η μεγάλη πλειονότητα των 

χωρικών και των εργατών περνούσαν τη ζωή τους μέσα στη φτώχεια και την 
αθλιότητα.

Μια χτυπητή απόδειξη του μεγάλου χάσματος μεταξύ πλούσιων και φτωχών 
βρίσκεται στους τάφους των νεκρών που θάβονταν με διάφορα αντικείμενα με 

σκοπό να τα χρησιμοποιήσουν στην άλλη ζωή. Μικρή ήταν η διαφορά όσο αφορά τα 

αντικείμενα που ανευρέθηκαν στους πρώτους τάφους. Η διαφοροποίηση όμως 
γινόταν ισχυρότερη στα αντικείμενα που συνόδευαν τους νεκρούς (κτερίσματα) 

με το πέρασμα του χρόνου. Οι τάφοι στην πλειονότητα τους περιείχαν μερικά 
μόνο αγγεία ή και τίποτα, γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζει τη φτώχεια της 

μεγάλης λαϊκής μάζας. Οι τάφοι όμως των πλούσιων ήταν μεγάλοι με πολυτελή 

αντικείμενα, χάλκινα δοχεία, ωραία κοσμήματα, ακριβά ρούχα και όπλα. Σε 

αρκετούς βασιλικούς τάφους είχαν ταφεί, επίσης, πλήθη από στρατιώτες,

• G.E.M. de Ste Croix, The Class Struggle in the Ancient Greek World (Η πάλη των τάξεων στον 
Αρχαίο Ελληνικό Κόσμο) Cornell University Press, 1981 σ. 14.
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γυναίκες από το χαρέμι, μουσικοί και υπηρέτες που όλοι τους είχαν θανατωθεί, για 
να βρίσκονταν στη διάθεση της βασιλικής μεγαλειότητας στην άλλη ζωή.

Κάποιοι κοινωνικοί κριτικοί πίστευαν on η λύση στην αδικία ήταν η 
μεταρρύθμιση που θα ξεκινούσε από την κορυφή. Ένας απ' α υ τ ο ύ ς ήταν ο 
Αυτοκράτορας Ουάνγκ Μινγκ (Wang Ming) που κυβέρνησε την Κίνα τον 1ο αιώνα 
μ.Χ. Πίστευε ότι τα βάσανα του λαού του μπορούσαν να τελειώσουν με την 
αναδιοργάνωση της κοινωνίας πάνω στις αρχές του Κομφούκιου Έτσι κατάργησε 
τη δουλεία, τεμάχισε τα μεγάλα κτήματα, έδωσε χαμηλότοκα δάνεια στους 
χωρικούς και επέβαλε έλεγχο στις τιμές των τροφίμων. Φυσικά, τέτοια μέτρα 
βρήκαν αντίθετες τις κυρίαρχες εκμεταλλεύτριες ομάδες που ενοχλούνταν από 
τ έ το ιες  μεταρρυθμίσεις. Έτσι άρχισαν να υπονομεύουν το έργο του 
Αυτοκράτορα και με τη συνεργασία κάποιων νομάδων των γύρω περιοχών 
κατάφεραν να τον εκθρονίσουν.

Μια άλλη αντίδραση στην κοινωνική αδικία προήλθε από τους επαναστάτες 
που θέλησαν να κάνουν ριζικές μεταβολές ξεκινώντας από τη βάση και 
χρησιμοποιώντας ακόμα και βία. Αντί να περιμένουν βοήθεια από την κορυφή, 
πίστευαν ότι η μοναδική λύση ήταν η οργανωμένη αντίδραση των μαζών, που ήταν 
αντικείμενο εκμετάλλευσης. Η εξέγερση του δούλων με αρχηγό το Σπάρτακο στη 
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τον 1ο π.Χ. αιώνα είναι ένα παράδειγμα αυτής της 
στρατηγικής. Ο Σπάρτακος γεννήθηκε ατή Θράκη, αιχμαλωτίστηκε από τους 
Ρωμαίους, που τον χρησιμοποίησαν στην αρένα ως μονομάχο. Δραπέτευσε με 
εβδομήντα άλλους μονομάχους και κρύφτηκε στο Βεζούβιο, όπου ήρθαν να 
ενωθούν μαζί του χιλιάδες άλλοι δούλοι και εργάτες από τα κοντινά αγροκτήματα. 
Σύντομα ο Σπάρτακος απέκτησε ένα στρατό από 70.000 άνδρες και μετά. αφού 
νίκησε τις Ρωμαϊκές δυνάμεις που στάλθηκαν εναντίον του, είχε στον έλεγχο του 
το μεγαλύτερο τμήμα της Ν. Ιταλίας. Σχεδίαζε να οδηγήσει τους άνδρες του δια 
μέσου των Άλπεων, για να επιστρέφουν στις πατρίδες τους. Αλλά εδώ δε 
συμφώνησαν όλοι τους και ορισμένοι άρχισαν να βαδίζουν προς τη Ρώμη. Στο 
τέλος ο Σπάρτακος και οι οπαδοί του νικήθηκαν από τις Ρωμαϊκές στρατιές που 
κλήθηκαν γΓ αυτό το λόγο από τις επαρχίες. Έτσι 6.000 από τους συλληφθέντες 
επαναστάτες θανατώθηκαν για παραδειγματισμό. Τα σώματα τους αφέθηκαν 
κρεμασμένα πάνω σε σταυρούς για εβδομάδες κατά μήκος των 130 μιλίων της 
Αππίας Οδού που οδηγούσε από την Κάπουα στη Ρώμη.

Με το πέρασμα των αιώνων έγιναν χιλιάδες άλλες επαναστάσεις όπως αυτή 
του Σπάρτακου. Καμιά από αυτές τις εξεγέρσεις των χωρικών ή των εργατών ή και 
των δούλων δεν είχαν αίσιο τέλος. Ένας ολοφάνερος λόγος ήταν ότι όλα τα 
κεκτημένα δικαιώματα, πολιτικά, οικονομικά και εκκλησιαστικά συμφέροντα 
ενώνονταν κάθε φορά, για να συντρίψουν τους επαναστάτες. Ένας άλλος 
βασικός λόγος ήταν ότι τα εκπαιδευτικά και θρησκευτικά συστήματα όλων των 
πολιτισμών χρησιμοποιήθηκαν, για να δικαιολογήσουν και διαιωνίσουν την 
κατεστημένη τάξη (Status quo). Όλοι οι πολιτισμοί είχαν τα «ιερά βιβλία» τους: 
την Εβραϊκή Πεντάτευχο, την Περσική Ζεντ-Αβέστα, τις Ινδικές Βέδες, τους 
Βουδικούς Κανόνες, τα Κινεζικά Κλασικά και τη Χριστιανική Παλαιά και Καινή 
Διαθήκη. Αυτά τα κείμενα ήταν η βάση της εκπαίδευσης και χρησιμοποιήθηκαν, 
για να διδάξουν πίστη και υπακοή. Έτσι οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με τις
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διδασκαλίες ή την καθιερωμένη τάξη χαρακτηριζόταν έγκλημα που τιμωρούνταν 
και σε τούτο και στον άλλο κόσμο. Η κόλαση, επομένως, έγινε μια αιώνια αίθουσα 
βασανιστηρίων για εκείνους που τολμούσαν να αντισταθούν στους κυβερνήτες 
τους.

Μετά από τέτοιες διδασκαλίες αιώνων, φαίνεται γιατί οι αιρετικοί και 
επαναστάτες ήταν οι σπάνιες εξαιρέσεις. Η μεγάλη πλειονότητα ήταν έτοιμη να 
σκύψει το κεφάλι και να λυγίσει τα γόνατα. Αυτό το φαινόμενο συνεχίζεται ακόμα 
στην εποχή μας, όπως φαίνεται από τη παρακάτω ανταπόκριση ενός Αμερικανού 
ανταποκριτή στην Ινδονησία πριν μερικά χρόνια, όταν αυτή ακόμα ήταν αποικία των 
Ολλανδών. Ο ανταποκριτής παρατήρησε την αντίθεση μεταξύ των Παπούα της 
Νέας Γουινέας (ένα τμήμα της αποικίας των Ολλανδών στην Ινδονησία) που ήταν 
μέλη μιας ελεύθερης κοινωνίας κυνηγών και των άλλων Ινδονησίων που 
προέρχονταν από μια ταξική κοινωνία χωρικών κι αρχόντων.

-Ένας Ολλανδός αξιωματούχος 
μπήκε σε κάποιο γραφείο ατή Ν. 
Γουινέα. Καθισμένοι μπροστά σε ένα 
τραπέζι ήταν ένας Ινδονήσιος αξιω- 
ματοΰχος, ακόμη στην υπηρεσία της 
Ολλανδίας και δυο Παπούα φύλαρχοι. 
Ο Ινδονήσιος πετάχθηκε και στάθηκε 
προσοχή. Οι Παπούα τον κύτταξαν, 
χαμογέλασαν και παρέμειναν καθιστοί. 
Οι Ολλανδοί αξιωματούχοι που υπηρέ
τησαν στην Ινδονησία, έπρεπε να 
προσπαθήσουν να προσαρμοστούν 
στις συνθήκες ζωής της Ν. Γουινέας. 
Στην Ινδονησία βρέθηκαν μπροστά σε 
μια κοινωνία που είχε την κάστα της και 
τις ταξικές της διαφορές, τις δικές της 
ιδέες γα την εξουσία και τα δικαιώμα
τα των κυβερνητών. Ήταν αφεντικά 
και ήθελαν να τους φέρονται ανάλογα.

Στην Ν. Γουινέα δεν υπάρχουν

αφεντικά και δούλοι. Η ζωή των 
Παπούα είναι ελεύθερη. Δεν υπάρ
χουν κοινοτικά συμβούλια ούτε μεγά
λοι νομοθέτες ούτε τοπικές αρχές. 
Καθένας είναι ο κύριος του εαυτού 
του, αν εξαιρέσουμε την επίδραση που 
έχουν πάνω του οι δαίμονες και τα 
πνεύματα.

Μεταξύ των Ολλανδών και των 
Παπούα δεν υπάρχουν υποκλίσεις και 
φιλοφρονήσεις. Ένας Ινδονήσιος 
δάσκαλος, που προσπάθησε να πείσει 
τους Παπούα ότι ο σωστός τρόπος να 
δείχνεις σεβασμό είναι να περνάς 
μπροστά από τους ανωτέρους σου 
σκυφτό, αντιμετωπίστηκε με τη παρα
κάτω απάντηση:

«Είμαστε άνδρες και οι άνδρες 
περπατούν με το κεφάλι ψηλά». (New 
York Times, 25 Δεκεμβρίου 1957).

Αυτή η ανταπόκριση δείχνει πως οπουδήποτε στον κόσμο οι υποτελείς 
δέχονται τους κυβερνήτες τους φυσιολογικά. Δείχνει πως την Τεχνολογική 
Επανάσταση δεν ακολούθησαν οι αναγκαίες κοινωνικές αλλαγές. Για ολόκληρους 
αιώνες οι παλιοί ταξικοί πολιτισμοί συνεχίστηκανπαντού στην Κίνα του Κομφούκιου, 
στη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή Αυτοκρατορία, στις Αυτοκρατορίες των Αζτέκων και 
των Ίνκας των χωρών της Αμερικής.
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8. Οι λόγοι της παρακμής

Αν και οι ταξικοί πολιτισμοί του αρχαίου κόσμου έζησαν για πολλούς αιώνες, 
όμως αυτή η ταξική τους δομή τελικά αποδείχτηκε γι’ αυτούς η «Αχίλλειος 
πτέρνα». Η ταξική ανισότητα ήταν αυτή που προκάλεσε την τεχνολογική 
στασιμότητα, που με τη σειρά της προκάλεσε την οικονομική στασιμότητα και την 
επακόλουθη πτώση, Αυτό δεν έχει γίνει απόλυτα κατανοητό, αλλά είναι γεγονός 
ότι η μεγαλύτερη τεχνολογική πρόοδος πραγματοποιήθηκε την περίοδο του 
Μεσαίωνα στο Δυτικό τμήμα της Ευρώπης παρά σε ολόκληρη την πορεία της 
Ιστορίας της κλασικής Ελλάδας και Ρώμης.

Γιατί όμως αυτή η ταξική ανισότητα προκάλεσε τεχνολογική στασιμότητα; 
Ένας λόγος είναι ότι, όσο υπήρχαν δούλοι, ήταν ευκολότερο να έχουν αυτούς να 
δουλεύουν, παρά να επινοούν εφευρέσεις και κατασκευές μηχανών, για να 
περιορίζουν τον ανθρώπινο κόπο. Έτσι, λοιπόν, όταν ο Ηρών ο Αλεξανδρεύς 
κατασκεύασε μια ατμομηχανή τον Ιο μΧ  αιώνα η εφεύρεση του χρησιμοποιήθηκε 
μόνο, για να ανοίγουν τις θύρες των ναών. Ό ταν όμως η ατμομηχανή 
εφευρέθηκε για δεύτερη (φορά στην Αγγλία το 18ο αι., γρήγορα χρησιμοποιήθηκε 
ως πηγή ενέργειας, για να αντλούν το νερό από τα ορυχεία, να θέτουν σε 
λειτουργία μηχανές στα εργοστάσια και να κινούν σιδηροδρόμους και ατμόπλοια. 
Η ατμομηχανή έγινε η βάση για την υπερπόντια επέκταση της Αγγλίας και έβαλε 
τα θεμέλια για την Παγκόσμια Αυτοκρατορία της. Και η διαφορά στη 
χρησιμοποίηση αυτών των εφευρέσεων ήταν ότι η δουλοκρατούμενη κοινωνία της 
Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο δε χρειαζόταν μηχανές που περιόριζαν την 
ανθρώπινη κούραση. Αντίθετα, η αναπτυσσόμενη καπιταλιστική κοινωλα'α της 
Αγγλίας το 18ο αιώνα πρόσφερε χρηματικά έπαθλα στους εφευρέτες τέτοιων 
μηχανών.

Ο θεσμός της δουλείας, εξάλλου, εμπόδισε την τεχνολογική πρόοδο, γιατί 
δημιουργήθηκε κάποια αρνητική στάση απέναντι στην έννοια της εργασίας. Το 
γεγονός ότι οι δούλοι υπήρχαν, για να δουλεύουν, οι ελεύθεροι πολίτες 
θεωρούσαν υποτιμητικό να «λερώνουν τα χέρια τους» με χειρωνακτική εργασίας. 
Αυτή η συμπεριφορά οδήγησε στη συνήθεια των μακριών νυχιών, δηλαδή να 
αφήνουν ένα νύχι τους να μεγαλώσει, για να δείξουν στον κόσμο ότι ήταν 
ευγενείς εισοδηματίες και όχι χειρώνακτες. Η περιφρόνηση για την εργασία 
αυτού του είδους αντικατοπτρίζεται στο σχόλιο του Αριστοτέλη στα «Πολιτικά» 
του: «στην ευνομούμενη πόλη... οι πολίτες δεν κάνουν τη ζωή ούτε του τεχνίτη 
ούτε του εμπόρου, γιατί τέτοια ζωή στερείται αρχοντιάς και είναι αντίθετη 
(εχθρική) για τη τελειότητα του χαρακτήρα».

Αυτή η αριστοκρατική θέση του Αριστοτέλη ήταν κοινή σε όλους τους 
αρχαίους πολιτισμούς και απέβη μοιραία για όλους και ύψωσε ένα τείχος ανάμεσα 
στο φιλόσοφο και τον τεχνίτη. Έτσι εξηγείται γιατί οι αρχαίοι Έλληνες 
πρόσφεραν τόσα πολλά στη θεωρία των επιστημών αλλά τόσο λίνα στην 
τεχνολογία. Δεν υπήρχαν κίνητρα να ασχοληθούν οι άνθρωποι με την τεχνολογία. 
Η ύπαρξη των δούλων έκανε περιττό κάτι τέτοιο, ενώ η αριστοκρατική παράδοση 
το θεωρούσε ανάρμοστο και υποτιμητικό.
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Πολλοί από τους πρώτους πολιτισμούς ανάπτυξαν συστήματα γραφής με παραστάσεις, 
δηλαδή εικονογράμματα. Αργότερα αυτές οι εικόνες κατέληξαν στο να συμβολίζουν τους 
ήχους που αντιπροσώπευαν. Στη Σημιτική γλώσσα το βόδι ήταν άλεφ. Καθώς η γραφή 
αναπτύχτηκε, το κεφάλι του βοδιού χρησιμοποιήθηκε για τον ήχο «α», τον αρχικό ήχο του 
άλεφ, Η λέξη «αλφάβητο» προέρχεται από τα ελληνικά γράμματα άλφα και βήτα.

Λ. Σταυρανός, Global History of Man (Οικουμενική Ιστορία του Ανθρώπου). Boston Allyn 
& Bacon Inc., 1966. σ. 79.

Η τεχνολογική στασιμότητα σήμαινε και οικονομική στασιμότητα, γιατί δεν 
ήταν ικανές οι λίγες νέες εφευρέσεις να αναπτύξουν την παραγωγικότητα της 
εργασίας. Το αποτέλεσμα ήταν ότι χρειάζονταν δέκα άτομα κατά μέσο όρο στην 
καλλιέργεια της γης, για να θρέψουν ένα άτομο στην πόλη, ενώ αντίθετα στις 
Η.Π.Α. σήμερα ένας γεωργός παράγει τροφή για 48 άλλα άτομα. Έτσι όλοι οι 
αρχαίοι πολιτισμοί είχαν ελάχιστα πλεονάσματα τροφής σε μια δεδομένη στιγμή. 
Αυτό το πλεόνασμα μπορούσε να εξανεμιστεί σε ελάχιστο χρονικό διάστημα από 
την ξηρασία, τις πλημμύρες, την πανούκλα ή τον πόλεμο.

Ενώ η παραγωγικότητα έμενε στάσιμη, η στρατιωτική και διοικητική 
γραφειοκρατία συνέχιζε να επεκτείνεται. Με τον καιρό η γραφειοκρατία έγινε 
αβάσταχτη για τις στάσιμες οικονομίες. Φόροι επιβάλλονταν, για να καλυφτούν οι 
δαπάνες αλλά μόνο ως ένα σημείο, γιατί μετά ξεσπούσαν ταραχές. Οι βαριοί 
φόροι και η αυξανόμενη φτώχεια τελικά οδήγησαν σε εξεγέρσεις στις πόλεις και 
την επαρχία. Αυτές οι εξεγέρσεις με τη σειρά τους προσέλκυαν νομάδες
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εισβολείς. Οι καταπιεσμένοι χωρικοί και εργάτες δεν είχαν λόγους να 
αντισταθοΰν στους εισβολείς. Γεγονός είναι ότι συχνά τους καλωσόριζαν, για να 
γλυτώσουν από τους Βίκους τους εκμεταλλευτές. Με αυτό τον τρόπο οι διάφορες 
δυναστείες ανατρέπονταν και ιδρύονταν καινούργιες στη θέση τους.

Η μοιραία αδυναμία όλων των επαναστατών κατά την αρχαιότητα και το 
μεσαίωνα ήταν ότι δεν είχαν σχέδια για μια νέα κοινωνική τάξη πραγμάτων. Εκείνο 
μόνο που ήξεραν ήταν ότι τους εκμεταλλεύονταν και ήθελαν να απαλλαγούν από 
τους εκμεταλλευτές τους. Όταν πετύχαιναν, ανέτρεπαν τη δυναστεία, αλλά ή 
κοινωνική τάξη πραγμάτων παρέμενε αναλλοίωτη. Στην Κίνα π.χ. τη δυναστεία των 
Τσου (Chou) τη διαδέχτηκε η δυναστεία των Χαν (Man), τους Χανη δυναστεία των 
Σουί (Sui), τους Σουίη δυναστεία των Τανγκ (Γ Ang) κ.ο.κ. Αλλά οι άδικοι ταξικοί 
θεσμοί έμειναν, όπως ήταν, ακόμη και αν τα ονόματα και οι προσωπικότητες 
διέφεραν.

Για αιώνες ολόκληρους, δυναστείες και αυτοκρατορίες ακολουθούσαν το 
δρόμο της ακμής και παρακμής. Ελάχιστες όμως αλλαγές γίνονταν στη βάση, στις 
πλατιές μάζες. Οι αξιωματούχοι του Κράτους, οι στρατιωτικοί, οι έμποροι και οι 
τοκογλύφοι, ακόμα και κάποιοι ιεράρχες της εκκλησίας συνέχιζαν να 
εκμεταλλεύονται τη μεγάλη μάζα των χωρικών και εργατών. Οι εξεγέρσεις 
προκαλούσαν κάποιες ανακατατάξεις στην κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας, 
αλλά τίποτα δεν άλλαζε στη βάση. Κι έτσι ο κύκλος συνεχιζόταν, έως ότου τελικά 
μια νέα μεγάλη τεχνολογική κατάκτηση εγκαινίασε μια νέα εποχή στην ανθρώπινη 
ιστορία.

Η κατάκτηση αυτή ήταν η Βιομηχανική Επανάσταση που άρχισε στην Αγγλία 
το 18ο αιώνα. Η Βιομηχανική Επανάσταση ήταν τόσο σημαντική καινοτομία όσο 
εκείνη που συνέβη, όταν οι άνθρωποι πέρασαν από το στάδιο της κυνηγετικής 
περιόδου στο στάδιο της γεωργίας πριν αρκετές χιλιετηρίδες. Ακριβώς όπως ή 
Γεωργική Επανάσταση αντικατέστησε τον τρόπο ζωής των κυνηγετικών ομάδων 
με το «γεωργικό» πολιτισμό, έτσι και τώρα η Βιομηχανική Επανάσταση 
αντικατέστησε το «γεωργικό» πολιτισμό με το Βιομηχανικό.

Έτσι η Βιομηχανική Επανάσταση εγκαινίασε με νέα φάση στην ιστορία του 
ανθρώπινου γένους, που είναι το θέμα του επόμενου κεφαλαίου.

9. Συμπεράσματα

Αν συγκρίνουμε την ισότητα των κυνηγετικών ομάδων με την ανισότητα και 
αδικία του γεωργικού πολιτισμού κι ακόμα με το σημερινό βιομηχανικό πολιτισμό, 
ίσως αναρωτηθούμε αν άξιζε τον κόπο η Γεωργική Επανάσταση. ' Ηταν βλαβερή ή 
ευεργετική για τους ανθρώπους; Πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε ότι, 
οποιαδήποτε κι αν είναι η απάντηση, η ιστορία δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Δεν 
μπορούμε να επιστρέφουμε στην κοινωνία των κυνηγετικών ομάδων των πρώτων 
μας προγόνων. Έχουμε δει ότι κάθε τεχνολογική επανάσταση αύξανε την 
παραγωγικότητα και επομένως ώθησε σε αύξηση των πληθυσμών. Έτσι το 1982 
υπήρχαν 4,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι στη γη σε σχέση με τα 6 εκατομμύρια της
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εποχής της Γεωργικής Επανάστασης 10.000 χρόνια πριν. Αυτό σημαίνει ότι 
ελάχιστοι από εμάς θα επιβίωναν σήμερα, αν προσπαθούσαμε να ξαναγυρίσουμε 
στην εποχή του τροφοσυλλέκτη.

Εντούτοις αξίζει να εκτιμήσουμε τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία της 
Γεωργικής Επανάστασης και να κρίνουμε την αναγκαιότητα της. Το μεγαλύτερο 
και φανερότερο όφελος ήταν η αύξηση της παραγωγικότητας. Η γεωργία έδωσε 
τη δυνατότητα στους ανθρώπους να καλλιεργούν και να παράγουν περισσότερη 
τροφή κατά μονάδα έκτασης γης παρά όση θα μπορούσαν απλώς να 
εξασφαλίσουν από την ίδια έκταση. Η επιπλέον τροφή άφηνε ένα απόθεμα που 
χρησιμοποιόταν, για να συντηρήσει τη νέα τάξη των ειδικών που ήταν οι 
βασιλιάδες, οι αυλικοί, οι γραφειοκράτες, οι ιερείς, οι στρατιώτες και πολλοί 
επιδέξιοι τεχνίτες. Ετσι η Γεωργική Επανάσταση δημιούργησε τις προϋποθέσεις 
για την άνθηση των πόλεων και των μεγάλων πολιτισμών με καλλιτέχνες, ποιητές, 
φιλοσόφους, δραματουργούς, γιατρούς, επιστήμονες κτλ.

Από την άλλη πλευρά, η δόξα και η αίγλη όλων των αρχαίων πολιτισμών 
προκλήθηκε από την ταξική ανισότητα και εκμετάλλευση. Αυτή είναι η σκοτεινή 
πλευρά της Γεωργικής Επανάστασης. Οι λίγοι στην κορυφή, επωφελήθηκαν, 
μερικοί από αυτούς δημιούργησαν τα αριστουργήματα της τέχνης, της 
λογοτεχνίας και του στοχασμού, που προκαλούντο θαυμασμό μέχρι σήμερα. Αλλά 
εκείνοι που πλήρωσαν αυτή τη δόξα ήταν οι πολλοί στη βάση και το τίμημα ήταν μια 
ολόκληρη ζωή φτώχειας, ανέχειας και καταπίεσης. Οι χωρικοί και οι τεχνίτες των 
αυτοκρατοριών της Κίνας, της Ινδίας, της Ελλάδας, της Ρώμης, των Αζτέκων και 
των Ίνκας έζησαν κατά κάποιο τρόπο λιγότερο υγιεινή και λιγότερο ικανοποιητική 
ζωή από ό,τι οι τροφοσυλλέκτες προγονοί τους. Και οι γυναίκες ζούσαν κάτω από 
τις ίδιες συνθήκες, περιορίστηκαν στα οικιακά κι έτσι εξαρτήθηκαν κι έγιναν 
κατώτερες από τους άνδρες τους. Είναι φανερό πως όλοι στη βάση ήταν θύματα 
των ταξικών πολιτισμών. Η δική τους εργασία και οι δικές τους θυσίες έκαναν 
δυνατή τη δημιουργία των μεγάλων πολιτισμών της εποχής τους. Προκλήθηκε 
συνάμα μια σειρά από αλυσσιδωτές αντιδράσεις που οδήγησαν από τη Γεωργική 
Επανάσταση στη μετέπειτα  Βιομηχανική Επανάσταση και κατόπιν στην 
Επανάσταση Υψηλής Τεχνολογίας των ημερών μας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε τι προξένησε η Γεωργική Επανάσταση 
στον άνθρωπο-κυνηγό. Είδαμε ότι του άλλαξε τον τρόπο που εξασφάλιζε το ψωμί 
του, τον τρόπο που ζούσε, τον τρόπο που συμπεριφερόταν στους συνανθρώπους 
του. θα δούμε τώρα πώς η Βιομηχανική Επανάσταση, που άρχισε στα τέλη του 
18ου αιώνα, επέφερε βαθιές αλλαγές στη ζωή των γεωργών, όπως ακριβώς η 
Γεωργική Επανάσταση είχε κάνει για τον άνθρωπο-κυνηγό.

Η καθημερινή ζωή των ανθρώπων έχει αλλάξει πολύ περισσότερο στα 
διακόσια χρόνια που διήρκεσε η Βιομηχανική Επανάσταση, παρά όσο είχε αλλάξει 
τα προηγούμενα πέντε χιλιάδες χρόνια. Στις αρχές του 18ου αιώνα οι άνθρωποι 
ζούσαν βασικά με τον ίδιο τρόπο που ζούσαν οι αρχαίοι κάτοικοι της Αιγύπτου και 
της Μεσοποταμίας. Χρησιμοποιούσαν ακόμη και τα ίδια υλικά, με τα οποία 
κατασκεύαζαν τα σπίτια τους, τα ίδια ζώα με τα οποία μετακινούνταν οι ίδιοι και 
μετέφεραν και τα υπάρχοντα τους, τα ίδια πανιά και κουπιά για τα πλοία τους, τα 
ίδια υφάσματα για την κατασκευή των ενδυμάτων τους και τα ίδια κεριά, που τους 
βοηθούσαν να βλέπουν στο σκοτάδι.

Από την εποχή της Βιομηχανικής Επανάστασης όλα αυτά άλλαξαν. Το 
μέταλλο και το πλαστικό αντικατέστησαν την πέτρα και το ξύλο. Ο σιδηρόδρομος, 
το αυτοκίνητο και το αεροπλάνο αντικατέστησαν το γαϊδούρι, το άλογο και τα 
βόδια. Τα πλοία δεν κινούνται πλέον με τον άνεμο αλλά με τον ατμό, με πετρέλαιο 
και ατομική ενέργεια. Συνθετικές ίνες τώρα συναγωνίζονται τις παλιές ίνες από 
βαμβάκι, μαλλί και λινάρι. Και ο ηλεκτρισμός όχι μόνο έχει αντικαταστήσει τα 
κεριά, αλλά και είναι η κύρια πηγή ενέργειας για τις μηχανές που χρησιμοποιούμε 
στα εργοστάσια και τα σπίτια μας.

Πώς ξεκίνησε η Βιομηχανική Επανάσταση και πώς έχει αλλάξει τη ζωή των 
ανθρώπων σε όλο τον κόσμο είναι το θέμα αυτού του κεφαλαίου.

1. Ο Ν έος Πολιτισμός στη Δυτική Ευρώπη

Ό λοι μας ξέρουμε ότι η Βιομηχανική Επανάσταση άρχισε στη Δυτική 
Ευρώπη. Καθένας μας παραδέχεται ότι ήταν φυσικό να αρχίσει εκεί. Γεγονός 
όμως είναι ότι αυτό ήταν εντελώς αφύσικο και εντελώς εκπληκτικό. Η Δ. Ευρώπη 
δεν ήταν τότε η πιο προηγμένη περιοχή του κόσμου. Μετά την πτώση της 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η Δ. Ευρώπη είχε γίνει η πιο καθυστερημένη περιοχή 
της Ευρωασίας. Ήταν ο υπανάπτυκτος «Τρίτος Κόσμος» του Μεσαίωνα. Αλλά 
ακριβώς γΓ αυτό το λόγο η Βιομηχανική Επανάσταση άρχισε στη Δυτ. Ευρώπη. Η 
καθυστέρηση της Δ. Ευρώπης ήταν μάλλον πλεονέκτημα παρά μειονέκτημα. Αυτή 
η υπανάπτυξη έδωσε τη δυνατότητα στη Δ. Ευρώπη να σπάσει, επιτέλους, τον
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κύκλο που είχε κρατήσει τους Αρχαίους Πολιτισμούς βαθιά αποτελματωμένους 
για χιλιάδες χρόνια.

Είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο ότι οι Αρχαίοι πολιτισμοί είχαν παγιδευτεί 
σε ένα ατέλειωτο κύκλο. Ο κύκλος διέγραφε περίπου την εξής τροχιά: 
τεχνολογική στασιμότητα, οικονομική στασιμότητα, επιβολή φόρων, αυξανόμενη 
φτώχεια και δυσαρέσκεια, εξεγέρσεις και νέες δυναστείες, συνεχιζόμενη 
τεχνολογική στασιμότητα και ο κύκλος άρχιζε πάλι από την αρχή.

Αυτό δείχνει γιατί στην Κίνα η μια δυναστεία διαδεχόταν την άλλη, κι όμως 
ελάχιστες αλλαγές γίνονταν στη βάση, στις κατώτερες κοινωνικές τάξεις. 
Παρόμοια η Ινδία κυβερνιόταν από διάφορες δυναστείες ιθαγενών και κατόπιν από 
δυναστείες μουσουλμάνων. Εντούτοις η Ινδία είχε αλλάξει ελάχιστα ανάμεσα 
στην εποχή που ο Μέγας Αλέξανδρος εισέβαλε από την ξηρά το 327 ΠΧ και την 
εποχή που οι Άγγλοι εισέβαλαν από τη θάλασσα δυο χιλιάδες χρόνια αργότερα.

Αυτή η πορεία, την οποία οι αρχαίοι πολιτισμοί αναγκάστηκαν ν' 
ακολουθήσουν, έληξε οριστικά στη Δ. Ευρώπη μετά τη πτώση της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας. Αλλεπάλληλες προσπάθειες έγιναν για την αναβίωση της 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπως είχε γίνει με επιτυχία πολλές φορές για την 
Κινεζική και Ινδική Αυτοκρατορία. Αλλά στη Δύση όλες αυτές οι προσπάθειες 
απέτυχαν. Έτσι το τελικό αποτέλεσμα δεν ήταν μια νέα αυτοκρατορική δυναστεία 
αλλά ένας καθολικά νέος πολιτισμός. Και θα δούμε ότι αυτός ο νέος πολιτισμός 
εξελίχτηκε στο σύγχρονο Δυτ. Πολιτισμό, που διαδόθηκε σε ολόκληρη την υφήλιο 
και δημιούργησε τον κόσμο που γνωρίζουμε σήμερα.

Σε τι οφείλεται άραγε αυτή η διαφορετική πορεία στη Δυτική Ευρώπη; Η 
απάντηση στηρίζεται στις αλλεπάλληλες βαρβαρικές επιδρομές που συνέτριψαν 
κάθε νέα δυναστεία που προσπάθησε να αναβιώσει την παλιά Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία. Μερικοί από τους εισβολείς ήταν Βίκινγκς (Vikings) που ήρθαν στο 
Βορρά από τη Σκανδιναυία. Άλλοι ήταν Μουσουλμάνοι Άραβες που εισέβαλαν 
από τη Μ. Ανατολή καιΒ. Αφρική. Οι περισσότεροι από τους βάρβαρους εισβολείς 
προέρχονταν από τις μεγάλες πεδιάδες της Κεντρικής Ασίας. Η Δυτική Ευρώπη 
τους προσέλκυε, γιατί οι δικές τους πεδιάδες ήταν ξηρές και χέρσες, ενώ στη 
Δυτική Ευρώπη έπεφτε άφθονη βροχή. Έτσι, όσο δυτικότερα προχωρούσαν οι 
εισβολείς, τόσο πρασινότερους βοσκότοπους εύρισκαν για τα κοπάδια τους.

Πρώτα ήρθαν οι Γερμανοί τον 4ο και 5ο αιώνα μ.Χ. Εισέβαλαν ολόκληρες 
φυλές με γυναίκες, παιδιά καθώς και πολεμιστές. Με αυτό τον τρόπο αρκετές 
Γερμανικές φυλές διέσπασαν τα καταρρέοντα Ρωμαϊκά σύνορα και κατέλαβαν 
ολόκληρες επαρχίες. Το πέτυχαν φυσικά, γιατί η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία τον 4ο 
και 5ο μ.Χ. αιώνα βρισκόταν σε παρακμή. Σε αυτό το στάδιο, όπως είδαμε στο 
προηγούμενο κεφάλαιο, έφθαναν αργά ή γρήγορα όλες οι αρχαίες 
αυτοκρατορίες. Οι φόροι ήταν βαριοί, οι χωρικοί δυσαρεστημένοι, οι Ρωμαϊκές 
λεγεώνες αποδυναμωμένες και τα σύνορα σχεδόν ανυπεράσπιστα. Έτσι οι 
διάφορες Γερμανικές φυλές μετακινούνταν από επαρχία σε επαρχία και η 
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία διαλυόταν. Ο τελευταίος αυτοκράτορας της Ρώμης, ο 
Οδόακρος, εκθρονίστηκε από τους Γερμανούς το 476 μ.Χ.

Αλλά η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που για τόσους αιώνες κυριάρχησε με την
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παρουσία της, δε λησμονιόταν εύκολα. Μια δυναστεία, οι Μεροβινγκιανοί 
βασιλιάδες, εμφανίστηκε στη σημερινή Γαλλία τον 6ο αιώνα και προσπάθησε να 
αναβιώσει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στη Δύση. Αλλά ένα νέο κύμα βαρβαρικών 
επιδρομών κατέκλυσε την περιοχή των Μεροβινγκιανών και η Δυτ. Ευρώπη πάλι 
κομματιάστηκε. Κατόπιν εμφανίστηκε η δυναστεία των Καρολιδών που κάτω από 
το σκήπτρο του Καρλομάγνου (768-814 μ.Χ.) ένωσε τη Δυτ. Ευρώπη από τα 
Πυρηναία μέχρι τη Βόρεια θάλασσα. Ο τίτλος του Καρλομάγνου περιείχε τις 
λέξεις «στεμμένος από το θεό, μεγάλος αυτοκράτορας και ειρηνοποιός που 
κυβερνά τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία». Αυτό αποδεικνύει πόσο ζωντανό ήταν το 
όνειρο της αναβίωσης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αλλά για μια ακόμα φορά το 
όνειρο έμεινε όνειρο. Μετά το θάνατο του Καρλομάγνου το 814 μ.Χ. η μεγάλη 
αυτή αυτοκρατορία κατακλύστηκε από νέα κύματα εισβολέων. Οι Βίκινγκς 
επιτέθηκαν από το Βορρά, οι Μαγιάροι από την Ανατολή και οι Μουσουλμάνοι από 
το Νότο.

Ούτε ένα μέρος της Δυτικής Ευρώπης δε γλύτωσε από τους εισβολείς. Ό, τι 
είχε απομείνει από το αυτοκρατορικό παρελθόν τώρα εξαφανίστηκε. Οι 
γραφειοκράτες της αυτοκρατορίας και τα στρατεύματα έπαψαν να υπάρχουν. Οι 
δρόμοι δεν επιδιορθώνονταν πια και το εμπόριο ατόνησε σημαντικά. Οι 
μεγαλουπόλεις έγιναν κωμοπόλεις και οι κωμοπόλεις έγιναν ήσυχα χωριά. Το 
1000 μ.Χ. τα τελευταία απομεινάρια της παλιάς Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας είχαν 
ξεριζωθεί. Το έδαφος ήταν πρόσφορο πια κι ένας καινούργιος Δυτικός Πολιτισμός 
άρχισε σιγά-σιγά να ριζώνει.

Από την αρχή ο νέος πολιτισμός ήταν το ακριβώς αντίθετο από ό,τι είχε 
προηγηθεί. Ό λο ι οι αρχαίοι πολιτισμοί, όπως έχουμε διαπιστώσει, ήταν 
τεχνολογικά στάσιμοι κι αυτό ήταν η μοιραία τους αδυναμία. Ο νέος πολιτισμός 
στη Δύση ήταν τεχνολογικά δυναμικός. Ο λόγος είναι ότι η Δυτική Ευρώπη τότε 
ήταν μια οριακή περιοχή, με το μεγαλύτερο μέρος της δασωμένο και ακατοίκητο. 
Η παλιά αυτοκρατορική κυβέρνηση είχε διαλυθεί και στη θέση της εμφανίστηκαν 
μικρές αυτοδύναμες κοινότητες, τα φέουδα. Σε κάθε φέουδο επικεφαλής ήταν 
ένας ευγενής με το κάστρο του και ένας ιερέας με την εκκλησία του, που είχαν 
στη δικαιοδοσία τους τους χωρικούς που δούλευαν στη γη και τους συντηρούσαν.

Δεν υπήρχαν δούλοι σε αυτά τα φέουδα, όπως τουλάχιστον ήταν 
διαμορφωμένος ο θεσμός στην αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη. Οι χωρικοί ήταν 
σιδηρουργοί και μαραγκοί και αμαξοποιοί και αγγειοπλάστες. Φρόντιζαν για όλες 
τους τις ανάγκες και μόνο λίγα είδη όπως αλάτι και σίδηρο έφερναν από έξω. 
Όπως οι Αμερικανοί πρωτοπόροι άποικοι στα μετέπειτα χρόνια, έτσι οι Ευρωπαίοι 
χωρικοί τώρα επινόησαν πολλές μηχανές, που τους διευκόλυναν στο επίπονο και 
βαρύ έργο τους να δαμάσουν και να κατακτήσουν τους ερημότοπους. Επίσης οι 
χωρικοί της Δυτικής Ευρώπης δεν περιφρονούσαν τη χειρωνακτική εργασία ούτε 
τη θεωρούσαν αποκλειστικό έργο των δούλων. Οι καθημερινές απαιτήσεις της 
ζωής στο φέουδο ανάγκασε όλους, ακόμα και τους ευγενείς και τους ιερείς, να 
«ξεχάσουν» τα μακριά νύχια και να «λερώσουν» τα χέρια τους. Αυτό δείχνει γιατί, 
όπως είδαμε προηγούμενα, μεγαλύτερη τεχνολογική πρόοδος επιτεύχτηκε το



Μεσαίωνα στη Δύση παρά σε ολόκληρη την ιστορική πορεία της Ελλάδας και της 
Ρώμης.

Αναφέρουμε μερικά παραδείγματα.
1. Η αλλαγή από το σύστημα της διπλοκαλλιέργειας στο σύστημα της 

τριπλοκαλλιέργειας. Παλιότερα το μισό (1/2) μιας έκτασης έμενε σε 
αγρανάπαυση κάθε χρόνο για να ξαναγίνει εύφορο. Με το νέο σύστημα, μόνο το 
ένα τρίτο (1/3) παρέμενε ακαλλιέργητο, κι έτσι πάντα τα δύο τρίτα (2/3) έμεναν 
για παραγωγή.

2. Η επινόηση ενός νέου είδους περιλαίμιου για το άλογο. Το παλιό 
στηριζόταν στο λαιμό του και το έπνιγε, όταν έσερνε τα φορτία. Επινόησαν λοιπόν 
ένα νέο περιλαίμιο που στηριζόταν στους ώμους του αλόγου. Το άλογο μπορούσε 
έτσι να σύρει φορτία τρεις ή τέσσερις φορές πιο βαριά κι έτσι εξυπηρετούσε 
καλύτερα στο όργωμα με το άροτρο στα χωράφια και τις μεταφορές με το κάρο 
στους δρόμους.

3. Η επινόηση του πέταλου που καρφωνόταν στις οπλές του αλόγου. Τα πόδια 
των αλόγων είναι ευαίσθητα στην υγρασία. Έτσι στα υγρά εδάφη της Κεντρικής 
και Βόρειας Ευρώπης γίνονταν μαλακά και αχρηστεύονταν. Τον 9ο αιώνα οι 
σιδηρουργοί στα φέουδα είχαν ήδη εφεύρει σιδερένια καρφωτά πέταλα κι έτσι τα 
άλογα τώρα προστατεύονταν στη διάρκεια της δουλειάς στα χωράφια και τους 
δρόμους.

4. Η κατασκευή νερόμυλων και ανεμόμυλων. Τέτοιοι μύλοι ήταν γνωστοί και 
στους Ρωμαίους. Εκείνοι όμως κατασκεύασαν λίγους, επειδή υπήρχαν πολλοί 
δούλοι κι επειδή οι ποταμοί στο ξερό Μεσογειακό έδαφος συχνά ξηραίνονταν το 
καλοκαίρι. Αλλά στη Μεσαιωνική Ευρώπη, όπου οι ακριτικές περιοχές απαιτούσαν’ 
πολλή δουλειά κι όπου δεν υπήρχαν δούλοι, οι νερόμυλοι και ανεμόμυλοι 
κατασκευάζονταν ο ένας μετά τον άλλο. Χρησιμοποιούνταν, για να παράγουν 
ενέργεια, να αλέθουν δημητριακά, να πριονίζουν ξύλα, να σφυρηλατούν σίδηρο, 
να ακονίζουν μαχαίρια κ.τ.λ. Για πρώτη φορά στην ιστορία, η αιολική και υδάτινη 
ενέργεια χρησιμοποιήθηκαν πλατιά στη θέση της μυϊκής δύναμης. Όταν έγινε η 
απογραφή στην Αγγλία, στο βιβλίο Ντούμζντεϊ (Domesday Book) το 1806 
σημειώθηκε πως 5.000 μύλοι λειτουργούσαν στη χώρα από την εποχή αυτή. Αυτό 
σήμαινε ότι ένας μύλος αναλογούσε σε κάθε πενήντα οικογένειες. Το γεγονός 
αυτό πρέπει να ανέβασε σημαντικά το βιοτικό επίπεδο στην Αγγλία.

γΓ αυτό ένας Αμερικανός ιστορικός έγραφε: «Η κυριότερη δόξα του 
τελευταίου μέρους του Μεσαίωνα δεν ήταν οι καθεδρικοί του ναοί ή τα επικά του 
ποιήματα ή ο σχολαστικισμός του- ήταν για πρώτη φορά στην ιστορία το χτίσιμο 
ενός πολυσύνθετου πολιτισμού που δε στηριζόταν πια στις πλάτες των 
καταϊδρωμένων δούλων και των κούληδων1 αλλά κατά βάση σε δυνάμεις έξω από 
τον άνθρωπο»’ .

1. κουλής: ανειδίκευτος εργάτης, ο αχθοφόρος της Απω Ανατολής

* Lynn White, Jr. "Technology and Invention in the Middle Ages" (Τεχνολογία και Εφεύρεση στο 
Μεσαίωνα) Speculum, XV, Απρίλιος 1940, σ. 156.

69



Πεντακόσια χρόνια, πριν γραφτούν τα παραπάνω, που αποδίδουν φόρο τιμής 
στη Μεσαιωνική Τεχνολογία, ένας Έλληνας λόγιος, ο Κρρδινάλιος Βησσαρίων, 
εντυπωσιάστηκε εξίσου από την πρόοδο στη Δύση. Ο καρδινάλιος, που είχε ζήσει 
για πολλά χρόνια στη Ρώμη, γνώρισε τις προόδους των Ιταλών τεχνιτών και 
πρότεινε τι έπρεπε οι Έλληνες να μάθουν από αυτούς. Το 1444 ο Καρδινάλιος 
Βησσαρίων γράφοντας επιστολή στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, τότε άρχοντα του 
Δεσποτάτου του Μωρία, πληροφόρησε για τις νέες μηχανικές επινοήσεις όπως τα 
υδροκίνητα πριονιστήρια που έκοβαν τα ξύλα χωρίς χειρωνακτική εργασία «τόσο 
γρήγορα και καθαρά όσο μπορούσε να γίνει». Ο Βησσαρίων πρόσθεσε ότι, για να 
λιώνουν το σίδηρο, «έχουν υδροκίνητα δερμάτινα φυσερά, που φουσκώνουν και 
ξεφουσκώνουν, χωρίς να τα αγγίζει ανθρώπινο χέρι» και συμπέρανε ότι στην 
Ιταλία «ένας μπορεί εύκολα να μάθει πώς κατασκευάζεται το σίδηρο, που είναι 
τόσο χρήσιμο και απαραίτητο για τον άνθρωπο». Έτσι ο Βησσαρίων έκλεινε την 
επιστολή του παροτρύνοντας τον Παλαιολόγο να στείλει «τέσσερις ή οχτώ νέους» 
στην Ιταλία να μάθουν τα καινούργια βιοτεχνικά επαγγέλματα που θα ωφελούσαν 
πολύ την Ελλάδα".

Τίποτε όμως δεν έγινε σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο του Βησσαρίωνα, 
γιατί η νέα τεχνολογία μπορούσε να ευδοκιμήσει μόνο στη νέα κοινωνία, από όπου 
είχε προέλθει. Οι βαρβαρικές επιδρομές που διήρκεσαν πολύ περισσότερο στη 
Δυτική Ευρώπη παρά οπουδήποτε αλλού στην Ευρωασία είχαν ήδη ανοίξει το 
δρόμο και δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για καινοτομίες. Αυτό όμως δε συνέβη 
στο Βυζάντιο, όπου οι βάρβαροι είχαν αποκρουσθεί. Η παλιά Ρωμαϊκή 
Αυτοκρατορία ποτέ δεν κατέρρευσε στην Ανατολή. Η Ρώμη καταλήφθηκε, όχι 
όμως και η Κωνσταντινούπολη. Έτσι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία συνέχιζε να 
υπάρχει στην Ανατολή σαν Βυζαντινή Αυτοκρατορία, που κράτησε για άλλα χίλια 
χρόνια μέχρι την Οθωμανική κατάκτηση. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου οι 
παλιοί θεσμοί και οι παλιές αρχές δεν άλλαξαν ουσιαστικά, όπως έγινε στη 
Μεσαιωνική Δύση. γΓ αυτό τα λόγια του Βησσαρίωνα δεν βρήκαν πουθενά 
απήχηση.

Αυτό ήταν ένα γεγονός που αφορούσε όχι μόνο το Βυζάντιο αλλά και όλους 
τους άλλους παλιούς πολιτισμούς της Ευρωασίας. Οι Κινέζοι π.χ. πρώτοι εφεύραν 
το μπαρούτι, αλλά το χρησιμοποιούσαν κυρίως για πυροτεχνήματα και διασκέδαση. 
Η Δυτική όμως κοινωνία είχε αποκτήσει μια τέτοια μορφή που αμέσως δανείστηκε 
το μπαρούτι από τους Κινέζους και το χρησιμοποίησε για όπλα και υπερπόντιο 
επεκτατισμό. Είναι η νέα σειρά των πραγμάτων στην ανέλιξη της κοινωνίας στη 
Δυτική Ευρώπη, που εξηγεί γιατί ο ατμός και το μπαρούτι χρησιμοποιήθηκαν σαν 
παιγνίδι στην Αίγυπτο και την Κίνα, ενώ στη Δύση χρησιμοποιήθηκε αμέσως για τη 
δημιουργία νέων βιομηχανιών και νέων παγκόσμιων αυτοκρατοριών.

A.G. Keller "A Byzantine Admirer of "Western' Progress: Cardinal Bessarion" (Ένας Βυζαντινής 
Καταγωγής θαυμαστής της Δυτικής Προόδου: Καρδινάλιος Βησσαρίων) Cambridge Historical 
Journal, XI (1955) σ. 343-48.
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2. Η Δυτική Ευρώπη επεκτείνεται

Η νέα τεχνολογία που αναπτύχθηκε στα φέουδα είχε φυσικά σχέση με τη 
γεωργία. Αλλά οι εφευρέσεις που αφορούσαν τον ένα τομέα οδηγούσαν 
αντίστοιχα και σε άλλες. Με τα βελτιωμένα εργαλεία τους οι χωρικοί μπορούσαν 
να καλλιεργήσουν περισσότερη γη και έτσι να παράγουν περισσότερο. Αυτό με 
την σειρά του οδήγησε σε μεγάλη αύξηση το εμπόριο, που είχε σχεδόν 
σταμοαήσει στη διάρκεια των βαρβαρικών εισβολών. Στην αρχή το εμπόριο γινόταν 
σε μικρή κλίμακα, ανάμεσα στην πόλη και τα γύρω φέουδα. Αλλά σταδιακά το 
εμπόριο αναπτύχθηκε από το ένα άκρο της Ευρώπης στο άλλο. Την εποχή του 
Μάρκο Πόλο, το 13ο αιώνα, οι Ευρωπαίοι έμποροι ταξίδευαν μέχρι την Κί\α, για να 
πουλήσουν τα εμπορεύματα τους και να αγοράσουν μετάξι και άλλα είδη 
πολυτελείας.

Το εμπόριο στις μακρινές χώρες αναπτύχθηκε χάρη στις νέες εφευρέσεις 
που ήταν τόσο σπουδαίες όσο και οι πρώτες που έγιναν στη γεωργία. Μεταξύ του 
1200 και 1500 μΧ η χωρητικότητα των Ευρωπαϊκών πλοίων αυξήθηκε τέσσερις 
φορές. Οι λεπτές Μ εσογειακές γα λέρες των 150 και 200 τόννων 
αντικαταστάθηκαν με στρογγυλόμορφα ιστιοφόρα των 600 ως 800 τόννων. Το 
σχήμα του πηδαλίου βελτιώθηκε και νέοι τύποι ιστίων έδιναν τη δυνατότητα στα 
πλοία να πλέουν με τον άνεμο. Οι Δυτικοευρωπαίοι κατέληξαν σε πλοία που ήταν 
μεγαλύτερα, ταχύτερα και οικονομικότερα. Περιττεύουν τώρα πια οι 100-200 
κωπηλάτες με το φαγητό τους και τον εξοπλισμό τους κι έτσι μένει περισσότερος 
χώρος για φορτία

Παράλληλα με την εξέλιξη στη ναυπηγική, οι Ευρωπαίοι βελτίωσαν κοα την 
τεχνική της ναυσιπλοΐας. Έκαναν καλύτερη χρήση της πυξίδας κοα του 
αστρολάβου και σχέδιαζαν ακριβέστερους χάρτες με όλες τις λεπτομέρειες για 
τις ακτές και τα λιμάνια Εξίσου σημαντική ήταν η χρήση του μπαρουτιού κοα της 
μεταλλουργίας, από τους Ευρωπαίους, για να κατασ/χυάσουν τα καλύτερα 
ναυτικά κανόνια στον κόσμο. Μέχρι εκείνη την εποχή οι ναυμαχίες γίνονταν με το 
πλεύρισμα των πλοίων και με μάχη σώμα με σώμα πάνω στο κατάστρωμα

Στην αρχή του 16ου αιώνα, οι μεταλλουργοί της Δύσης έφτιαξαν κανόνια που 
έρριχναν βολές σε εχθρικά πλοία 300 γιάρδες μακριά με καταστρεπτικά 
αποτελέσματα. Τα Ευρωπαϊκά πολεμικά πλοία σύντομα έλεγχαν τους ωκεανούς 
του κόσμου, γεγονός που ετοίμασε το έδαφος για τις μεγάλες αυτοκρατορίες της 
Πορτογαλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας κοα της Βρετανίας.

Έχουμε αναφέρει ότι μεταξύ του 4ου κοα 10ου αιώνα Γερμανοί, Μαγυάροι, 
Βίκινγκς κοα Μουσουλμάνοι είχαν εισβάλει στη Δυτική Ευρώπη. Μετά το 10ο αιώνα 
οι όροι αντιστράφηκαν. Τώρα οι ίδια οι Δυτικοευρωπαίοι έγιναν οι εισβολείς. 
Γερμανοί ηγεμόνες στις παραμεθόριες περιοχές οργάνωσαν τους Τεύτονες 
Ιππότες και εισχώρησαν ανατολικότερα κατά μήκος του ποταμού Ό ντερ  (Oder) 
στις Σλαβικές χώρες. Αλλοι Δυτικοευρωπαίοι άρχισαν τις Σταυροφορίες εναντίον 
των Μουσουλμάνων Αράβων στους Αγίους Τόπους στην Παλαιστίνη. Αυτές οι 
Σταυροφορίες ήταν συνάμα εμπορικές κοα θρησ/χυτικές αποστολές. Βέβαια οι 
Δυτικά βασιλιάδες κοα ιερείς ήθελαν να ξαναπάρουν την Παλαιστίνη από τους
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άπιστους. Αλλά υπήρχαν και έμποροι στις Σταυροφορίες που αναζητούσαν 
αγορές για τα προϊόντα που παρήγαγε η νέα Δυτική Τεχνολογία. Μεταξύ του 1096 
και 1279 μ.Χ. έγιναν οκτώ Σταυροφορίες, αλλά στο τέλος νίκησαν οι 
Μουσουλμάνοι. Οι Ά γ ιο  ι Τόποι έμειναν κάτω από τη σημαία του Άστρου και του 
Μισοφέγγαρου. Οι δρόμοι για την Ανατολική Μεσόγειο είχαν πια κλείσει και οι 
Ευρωπαίοι στράφηκαν προς τη Δύση. Άρχισαν να στοχεύουν πέρα από τον 
Ατλαντικό, για να κατακτήσουν νέες χώρες και να εκμεταλλευτούν νέες αγορές.

Και έχουμε εδώ το εξής παράδοξο φαινόμενο που περνάει συνήθως 
απαρατήρητο. Πεντακόσια περίπου χρόνια πριν τον Κολόμβο, οι Βίκινγκς 
«σκόνταψαν» κυριολεκτικά πάνω στη Βόρεια Αμερική, ενώ εξερευνούσαν το 
Βόρειο Ατλαντικό. Γνωρίζουμε ότι έφτιαξαν μια αποικία στο νησί Νιουφάουντλαντ 
(Newfoundland) που κράτησε περίπου εκατό χρόνια. Αλλά κατόπιν οι Βίκινγκς την 
εγκατέλειφαν κι επέστρεφαν στη Σκανδιναβία.. Κι αυτό γιατί τους έλειπε το 
ανθρώπινο δυναμικό και οι πόροι, για να διατηρήσουν μια αποικία τόσο μακριά από 
την πατρίδα τους.

Με τον ίδιο τρόπο ο Κολόμβος «έπεσε» πάνω στη Βόρεια Αμερική το 1492 και 
ίδρυσε αποικίες στα νησιά των Δυτικών Ινδιών. Αυτή τη φορά όμως δεν υπήρχε 
κανένα πρόβλημα παραμονής. Οι Ισπανοί όχι μόνο διατήρησαν τα προπύργια στις 
Δυτικές Ινδίες, αλλά και διέσχισαν την ηπειρωτική χώρα και κατάκτησαν τις 
πλούσιες Αυτοκρατορίες των Αζτέκων και των Ίνκας. Μετά τους Ισπανούς ήρθαν 
οι Πορτογάλοι, οι Γάλλοι, οι Ά γγλο ι και οι Ολλανδοί. Πριν περάσει πολύς καιρός, 
οι ανατολικές ακτές της Βόρειας και Νότιας Αμερικής γέμισαν με Ευρωπαϊκές 
αποικίες. Απλώνονταν σε αρκετές χιλιάδες μίλια από το σημερινό Καναδά ως την 
Αργεντινή. Τότε οι Ευρωπαίοι άρχισαν τη μεγάλη χερσαία επέκταση τους πάνω 
στα λιβάδια και στα βουνά, έως ότου έφτασαν στον Ειρηνικό Ωκεανό στη μακρινή 
Δύση.

Γιατί άραγε υπάρχει αυτή η μεγάλη διαφορά μεταξύ της αποχώρησης των 
Βίκινγκς το 1000 π.Χ. και της μεγάλης Ευρωπαϊκής επεκτατικής έκρηξης πέρα 
από τις θάλασσες μετά το 1492; Η απάντηση βρίσκεται στην τεχνολογική και 
οικονομική ανάπτυξη της Δυτικής Ευρώπης κατά τη διάρκεια των πεντακοσίων 
χρόνων που μεσολάβησαν. Την εποχή του Κολόμβου η Δυτική Ευρώπη είχε 
αυξηθεί πληθυσμιακά και ισχυροποιηθεί τεχνολογικά και οικονομικά σε σημείο που 
ήταν έτοιμη να ξεχυθεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Και εφόσον οι 
Μουσουλμάνοι Ά ρ α β ες  και Τούρκοι είχαν κλείσει τους δρόμους για την 
Ανατολική Μεσόγειο, οι Δυτικοευρωπαίοι στράφηκαν προς την αντίθετη 
κατεύθυνση και διέσχισαν τον Ατλαντικό. Κι όταν ξεκίνησε η υπερπόντια 
εξάπλωση, άρχισε μια αλυσσιδωτή αντίδραση που συνεχίστηκε, έως ότου 
ολόκληρος ο κόσμος κατακτήθηκε. Όσο περισσότερο απλωνόταν η Ευρώπη, 
τόσο πλουσιότερη και ισχυρότερη γινόταν, γεγονός που της έδινε τις 
δυνατότητες να επεκταθεί περισσότερο και να αποκτήσει μεγαλύτερη δύναμη και 
πλούτη.
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Quanhlemoc, οτελευταίος(}ασιλιάςτο)νΛζτεκο)νπα/χχδίνεταιστονΚθί)Τί:ζ.

3. Η Εμπορική Επανάσταση

Ό τα ν  οι Δυτικό-Ευρωπαίοι άρχισαν τον υπερπόντιο επεκτατισμό τους, 
χρησιμοποίησαν τα ανώτερα πλοία τους καθώς και τα καλύτερα ναυτικά τους 
κανόνια, για να κυριαρχήσουν σε όλους τους ωκεανούς. Αυτό τους επέτρεψε να 
ελέγχουν το παγκόσμιο εμπόριο κι έτσι κατόρθωσαν να παίρνουν ό,τι επιθυμούσαν 
από κάθε ήπειρο. Ό τα ν  κατέστρεψαν τις αυτοκρατορίες των Αζτέκων και των 
Ίνκας στην Αμερική, απέκτησαν τεράστιες ποσότητες από χρυσό και ασήμι. Οι 
Ισπανοί συνέλαβαν τον ηγεμόνα των Ίνκας Αταχουάλπα και τον ανάγκασαν να 
πληρώσει υπέρογκα λύτρα για την ελευθερία του, χρυσά και ασημένια αντικείμενα 
που γέμιζαν συνολικά ένα δωμάτιο 22 επί 17 πόδια και ύψος 7 πόδια. Αφού του 
απέσπασαν όλα αυτά τα λάφυρα, οι Ισπανοί εξαπάτησαν τον άτυχο βασιλιά. Τον 
στραγγάλισαν, αφού τον βάφτισαν προηγουμένως, για να πεθάνει Χριστιανός.
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Αφού πρώτα πήραν όλα τα πολύτιμα μέταλλα των ηγεμόνων των Αζτέκων και των 
Ίνκας, οι Ισπανοί ανάγκασαν τους Ινδιάνους να εργαστούν στα ορυχεία, για να 
βγάλουν κι άλλο χρυσό κι ασήμι. Για αιώνες τα Ισπανικά πλοία έπλεαν από το Νέο 
Κόσμο για την πατρίδα, φορτωμένα με Αμερικάνικους θησαυρούς. Οι Ευρωπαίοι 
χρησιμοποίησαν ένα μέρος των θησαυρών, για να πληρώνουν τα μπαχαρικά, τα 
υφάσματα και τα άλλα εμπορεύματα που αγόραζαν από την Ασία.

Μια άλλη πηγή υπερπόντιου πλούτου για τους Ευρωπαίους ήταν η Αφρική. 
Εκεί αγόραζαν δούλους, που φόρτωναν στα πλοία του Ατλαντικού, για να 
δουλέψουν στις φυτείες των χωρών της Αμερικής, όπου καλλιεργούνταν 
ζαχαροκάλαμο, καπνό, βαμβάκι κι άλλα γεωργικά προϊόντα που τα πουλούσαν στην 
Ευρώπη. Μεγάλες περιουσίες αποκτήθηκαν από αυτές τις φυτείες, αφού οι 
δούλοι αποτελούσαν το φτηνό εργατικό δυναμικό. Η Αφρική όμως πλήρωσε 
ακριβά αυτόν τον εφοδιασμό με δούλους. Γύρω στα 48 εκατομμύρια δούλοι 
αιχμαλωτίστηκαν στο εσωτερικό της Αφρικής, αλλά μόνο το ένα τέταρτο αυτού 
του αριθμού, δηλ. 12 εκατομμύρια, έφθασε πράγματι στην Αμερική. Τα άλλα 36 
εκατομμύρια πέθαναν, ενώ βάδιζαν από το εσωτερικό προς την ακτή και όταν 
διέσχιζαν τον Ατλαντικό πάνω στα δουλεμπορικά καράβια. Οι συνθήκες πάνω σε 
αυτά τα πλοία ήταν απάνθρωπες, οι δούλοι μεταφέρονταν στοιβαγμένοι ο ένας 
πάνω στον άλλο. Ένας μεγάλος αριθμός χάθηκε από ασθένειες και 
κακομεταχείριση σε κάθε ταξίδι.

Η Ευρωπαϊκή υπερπόντια εξάπλωση ήταν η αρχή μιας νέας φάσης της 
παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, που είναι γνωστή ως Εμπορική 
Επανάσταση. Για πρώτη φορά το εμπόριο διεξαγόταν ανάμεσα σε όλες τις 
ηπείρους κι όχι μόνο στην Ευρώπη και την Ασία. Και για πρώτη φορά το εμπόριο 
ήταν μάλλον μια ανταλλαγή ειδών πρώτης ανάγκης σε μεγάλη κλίμακα παρά 
μικροανταλλαγές σε είδη πολυτέλειας. Στη διάρκεια των περασμένων αιώνων το 
μακρινό εμπόριο γινόταν κυρίως από τους Α ραβ ες και Ιταλούς εμπόρους μεταξύ 
των διαφόρων περιοχών της Ευρωασίας. Εμπορεύονταν μόνο λίγα προϊόντα μικρά 
σε όγκο μα πανάκριβα, όπως μετάξι, μπαχαρικά, αρώματα, υφάσματα και πολύτιμα 
μέταλλα. Τώρα όμως οι Δυτικοευρωπαίοι έμποροι πηγαινοέρχονταν με τα μεγάλα 
τους πλοία σε όλες τις ηπείρους. Αντάλλαζαν μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και 
σε μεγαλύτερες ποσότητες, γιατί είχαν μεγάλα πλοία και εμπορεύονταν μάλλον 
είδη πρώτης ανάγκης παρά είδη πολυτελείας. Τα πιο αξιόλογα από αυτά τα 
εμπορεύματα ήταν τσάι και μετάξι από την Κίνα, καφές και μπαχαρικά από τις 
Ανατολικές Ινδίες, δούλοι από την Αφρική, ζάχαρη, βαμβάκι και καπνά από τις 
φυτείες του Νέου Κόσμου και γούνες από τη Σιβηρία και Βόρεια Αμερική.

Το κέντρο αυτής της νέας Εμπορικής Επανάστασης ήταν η Δυτική Ευρώπη. 
Οι Δυτικοευρωπαίοι έκαναν τις ανακαλύψεις τους και κυριάρχησαν στους 
ωκεανούς του κόσμου. Αυτοί έλεγχαν το μεγάλης κλίμακας εμπόριο ανάμεσα στις 
ηπείρους και συγκέντρωσαν τα περισσότερα κέρδη από αυτό. Κι αυτοί τελικά 
καλλιέργησαν τα εδάφη των αποικιών στη Βόρεια και Νότια Αμερική, στη Νότια 
Αφρική, στην Ινδία και σε μερικά νησιά της Ανατολ. Ινδίας (Χάρτης: Ο Κόσμος της 
Αναδυόμενης Δύσης, 1763). Αυτές οι πρώτες αποικίες ήταν η αρχή των μεγάλων 
Ευρωπαϊκών αποικιακών αυτοκρατοριών που κατά το 1914 κάλυπταν ολόκληρη την 
υδρόγειο.
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Σφράγισμα του ώμου μιας νέγρας με πυρα
κτωμένο σίδερο στο Ρίο Πόνγκο.
Από μια ξυλογραφία στο βιβλίο του Canot 
«Twenty Years of an African Slaver», 
(Είκοσικρό\Λαε\/ό<^Αφρικανού6ουλεμπόρου), 
New York, 1854.

(A) Χειροπέδες για δούλους 
(Β)Σι6ερένιαδεσμάγιαταπόδια 
(Γ-Ε) Σιδερένια δεσμό για τους 

αντίχειρες 
(Ζ-Ι)«ΣπέκουλουμΟρις» 

πεταλούδα για το άνοιγμα του 
στόματος.

Από το βιβλίο του Clarkson 
Abolition of the Slave Trade 
(ΚατάργησητουΔουλεμπορίου) 

Λονδίνο. 1808.

Ο τρόπος που στοιβάζονταν στα αμπάρια των πλοίων οι δούλοι το 1786. (Δουλεμπορικό 
«Μπρουκς», Λίβερπουλ).

Από το βιβλίο του Clarkson "Abolition of the Slave Trade, "(Κατάργηση του Δουλεμπο
ρίου), Λονδίνο, 1808.
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Διαφήμιση «λοταρ/ας» για ένα άλογο και μια μιγάβα.

Δεν είναι, επομένως, παράδοξο ότι η Εμπορική Επανάσταση έδωσε τέτοια 
ώθηση στην οικονομία της Δυτικής Ευρώπης, ώστε να πυροδοτήσει τη 
Βιομηχανική Επανάσταση στα τέλη του 18ου αιώνα. Κι αυτό έγινε με δύο τρόπους. 
Ο πρώτος ήταν με την Εμπορική Επανάσταση που προμήθευσε τη Δυτική Ευρώπη 
με μεγάλα κεφάλαια απαραίτητα για την ανέγερση των εργοστασίων και την 
κατασκευή των μηχανών της Βιομηχανικής Επανάστασης. Τα κεφάλαια έρρεαν 
στην Ευρώπη με τη μορφή κερδών από το υπερπόντιο εμπόριο: κέρδη από το 
εμπόριο των δούλων, των μπαχαρικών, των γουναρικών και το εμπόριο με τις 
φυτείες και τις αποικίες.

Ο δεύτερος τρόπος ήταν με τη δημιουργία μιας τεράστιας υπερπόντιας 
ζήτησης για Ευρωπαϊκά Βιομηχανικά προϊόντα. Η Ευρώπη έπρεπε να εξάγει τα 
βιομηχανοποιημένα προϊόντα της για να πληρώσει για τα Ασιατικά είδη 
πολυτέλειας, για τους Αφρικανούς δούλους και για τα Αμερικάνικα προϊόντα των 
φυτειών. Αρκετά επίσης εκατομμύρια Ευρωπαίοι άποικοι τώρα ζούσαν στη Βόρεια 
και Νότια Αμερική και αποτελούσαν μια πλατιά και γρήγορα αναπτυσσόμενη αγορά 
για τα προϊόντα των Ευρωπαϊκών εργοστασίων. Αυτά τα προϊόντα περιλάμβαναν 
υφάσματα, πυροβόλα όπλα, σιδηρικά, πλοία και εξαρτήματα πλοίων, όπως ξυλεία, 
σχοινί, ιστία, άγκυρες, τροχαλίες και όργανα ναυσιπλοΐας.
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Μια από τις αιτίες του επεκτατισμού της 
Δυτικής Ευρώπης ήταν η αναζήτηση ξένων 
προϊόντων, ένα από τα οποία ήταν τα 
μπαχαρικά. Εδώ, σ' αυτές τις τρεις ζω
γραφιές του ΚρΙστομπαλ ντε Ακόστα, πα
ρουσιάζονται (από πάνωπροςτα κάτω) τρία 
είδη μπαχαρικών. Φύλλα και ρόγες άγριας 
κανέλλας, ένα δένδρο με γαρύφαλλα και 
τα φύλλα και οι καρποί μιας πιπεριάς.

(Βιβλιοθήκη της Ν. Υόρκης).
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Για να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη υπερπόντια ζήτηση αυτών των 
προϊόντων, οι Ευρωπαίοι βιομήχανοι έπρεπε να βελτιώσουν την τεχνολογία τους 
και την οργάνωση τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς γινόταν αυτό 
μπορούμε να βρούμε στη βιομηχανία των καρφιών. Τεράστιες ποσότητες καρφιών 
χρειάζονταν για την κατασκευή των πλοίων και ειδικά για την κατασκευή κατοικιών 
για τα εκατομμύρια των αποίκων του Νέου Κόσμου. Έτσι οι Ά γγλο ι βιομήχανοι 
εφεύραν νέους τρόπους μύλων που μπόρεσαν να μηχανοποιήσουν την παραγωγή 
των σιδερένιων ράβδων, από όπου και γίνονταν τα καρφιά. Κατόπιν μοίραζαν 
δέματα ράβδων στους τεχνίτες καρφοποιούς, που δούλευαν στα σπίτια τους και 
έβγαζαν τελειωμένα καρφιά. Κατά το 1775 αυτή η βιομηχανία μόνη της στην 
Αγγλία χρησιμοποιούσε 10.000 τόννους σίδηρο κάθε χρόνο κι απασχολούσε
10.000 εργάτες.

Με τέτοια επέκταση σε όλες τις βιομηχανίες, δεν είναι παράδοξο το ότι το 
εξωτερικό εμπόριο της Αγγλίας τριπλασιάστηκε ανάμεσα στα 1702 και 1772. 
Παρόμοια το εξωτερικό εμπόριο της Γαλλίας, που άρχισε από πολύ χαμηλότερη 
βάση, οχταπλασιάστηκε ανάμεσα στο 1715 και 1771. Τόσο μεγάλη ήταν η πίεση 
για ολοένα και μεγαλύτερη παραγωγή που το 1754 ιδρύθηκε στο Λονδίνο «Η 
Ένωση για την ενθάρρυνση των Τεχνών, της Βιομηχανίας και του Εμπορίου». 
Αυτή η Ένωση έδινε χρήματα και μετάλλια για εφευρέσεις που ήταν ιδιαίτερα 
αναγκαίες. Το 1760, για παράδειγμα, πρόσφερε ένα έπαθλο για μια κλωστική 
μηχανή, με την αιτιολογία ότι «οι βιομήχανοι του μαλλιού, λιναριού και βαμβακιού 
βρίσκουν εξαιρετικά δύσκολο τη θερινή περίοδο να βρουν επαρκή αριθμό 
εργατών, όταν οι εργάτες των κλωστηρίων θερίζουν στους αγρούς»/

Αυτή η προσφορά βραβείων δείχνει γιατί η ατμομηχανή τελειοποιόταν στην 
Αγγλία κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων, ενώ αιώνες νωρίτερα πήγε χαμένη 
στην Αίγυπτο. Δείχνει επίσης γιατί η Βιομηχανική Επανάσταση άρχισε στην Αγγλία 
και όχι στη Βυζαντινή, Ινδική ή Κινεζική Αυτοκρατορία.

4. Η Βιομηχανική Επανάσταση

Η Βιομηχανική Επανάσταση έχει αλλάξει τον κόσμο πολύ περισσότερο από 
όσο η Αγροτική Επανάσταση. Ο λόγος είναι ότι σε αυτή τη φάση υπήρξε μια 
περίπλοκη διαδικασία, που συνδύασε τρεις βασικές αλλαγές. Αυτές ήταν η 
εφαρμογή της επιστήμης στη βιομηχανία, η ανάπτυξη νέων πηγών ενέργειας και η 
εφεύρεση των μηχανών που περιόριζαν την ανθρώπινη εργασία, θα τις δούμε 
αυτές τις αλλαγές κάθε μια με τη σειρά της.

Η εφαρμογή της επιστήμης στη βιομηχανία σημαίνει απλώς το συνδυασμό της 
επιστήμης και της τεχνολογίας. Αν και η επιστήμη και η τεχνολογία είναι στενά 
συνδεμένες, όμως είναι και αρκετά διαφορετικές. Η τεχνολογία δίνει έμφαση στο

• Η. Heaton, Economic History of Europe (Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης) New York, Harper 1948 
σ. 484.
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Βιομηχανική Επανάσταση
1733 Ο John Kay (Τζον Κει) ανέπτυξε την -ιπτάμενη 

σαΐτα· που διπλασίααε την ταχύτητα της ύφαν- 
οης.

1767 Ο James Hargreaves (Τζέιμς Χάργκρηβζ) εφεύ
ρε την spinning jenny, μειώνοντας οχτώ φορές 
το χρόνο που χρειάζεται για το κλώσιμο/γνέοιμο 
της κλωοτής.

1768 Ο Richard Arkwright (Ρίτσαρντ Ορκράιτ) χρησι
μοποίησε τη δύναμη του νερού, για να κινήσει 
κλωστικές μηχανές. Επειδή τα πλαίσια των μηχα
νών αυτών ήταν πολύ μεγάλα για τη χρήση τους 
στα σπίτια, ανέπτυξε το σύστημα των εργοστα-

1768 Ο Edmond Cartwright (Έντμοντ Καρτράιτ) ανέ
πτυξε ένα εργαλείο που κινείται με νερό.

1769 Ο James Watt (Τζέιμς Ουάτ) τελειοποίησε την 
ατμομηχανή.

1793 Ο Bi Whitney (ΗλάιΟυϊτνι) ανέπτυξε την εκκοκι- 
στική μηχανή που ξεχώριζε μηχανικά τους σπό
ρους από τις ίνες.

1800 Ο Alessandro Volta (Αλεσάντρο Βόλτα) εφεύρε 
την μπαταρία ρεύματος.

1807 Ο Robert Fulton (Ρόμπερτ Φούλτον) καθέλκυσε 
με επιτυχία το πρώτο ατμόπλοιο.

1814 Ο George Stephenson (Τζώρτζ Στήβενσον) προ
σάρμοσε την ατμομηχανή, για να κινήσει μια 
ατμάμαξα.

1831 Ο Michael Faraday (ΜάικελΦαραντέι) χρησιμο
ποίησε το ηλεκτρικό ρεύμα για να θέσει σε 
λειτουργία μηχανές.

1834 Ο Cyrus Me Cormiek (Σάιρους Μακ Κόρμικ) 
διαμόρφωσε μια εξελιγμένη μορφή θεριστικής 
μηχανής.

1837 Ο John Deere (Τζων Ντήερ) κατασκεύασε το 
πρώτο άροτρο από χάλυβα δίνοντας ώθηση και 
στη γεωργία και στη βιομηχανία.

1839 Ο Charles Goodyear (Τσάρλζ Γκουντγήερ) ανέ
πτυξε μια μέθοδο επεξεργασίας βουλκανισμού 
του καουτσούκ, για να αντέχει σε πολύ υψηλές 
θερμοκρασίες.

1844 Ο Samuel Morse (Σάμουελ Μορς) επινόησε τον 
πρώτο πρακτικό ηλεκτρικό τηλέγραφο.

1856 Ο Henry Bessemer (Χένρυ Μπέσεμερ) και ο 
William Kelly (Ουίλιαμ Κέλυ) ανέπτυξαν μια 
μέθοδο μαζικής παραγωγής χάλυβα περνώντας 
ρεύμα μέσα από το λειωμένο σίδερο.

1866 Ο Cyrus Field (Σάιρους Φηλντ) εγκατέστησε 
στον Ατλαντικό ωκεανό το πρώτο καλώδιο για 
επικοινωνία.

1867 Ο George Washington (Τζώρτζ Ουάσινγκτον) 
εφεύρε το αερόφρενο.

1876 Ο Alexander Graham Bell (Αλεξάντερ Γκράχαμ 
Μπελ) εφεύρε το τηλέφωνο και το ηλεκτρικό 

• φως.
1879 Ο Thomas Edison (Τόμας Έντισον) εφεύρε τον 

ηλεκτρικό λαμπτήρα.
1880 Ο George Eastman (Τζώρτζ Ήοτμαν) τελειο

ποίησε τη φωτογραφία.
1887 Ο Gottlieb Daimbler (Γκότλιμπ Ντέμπερ) κατα

σκεύασε το πρώτο αυτοκίνητο.
1897 Ο Guglielmo Marconi (Γκουλιέλμο Μαρκόνι) 

εφεύρε τον ασύρματο.
1897 Ο Rudolf Diesel (Ρούντολφ Ντήζελ) τελειοποίη

σε την μηχανή εσωτερικής καύσης (ντηζελομη-
χανή)·

1903 Οι αδελφοί Wright (Ράιτ) έκαναν την πρώτη 
πετυχημένη πτήση.

1939 Ο Hans von Ohain (Χανς βον Οχάιν) ανέπτυξε 
την αεριωθούμενη μηχανή.



να γνωρίζεις το ΠΩΣ ενώ η επιστήμη στο να γνωρίζεις το ΓΙΑΤΙ. Για να φανεί η 
διαφορά μεταξύ τους, ας φανταστούμε ένα Ινδιανάκι νά ψαρεύει με καμάκι. Ο 
πατέρας του του έμαθε να σημαδεύει κάτω από το ψάρι, για να το κτυπήσει. Το 
παιδί, αφού μάθει αυτή την τεχνική, είναι ικανοποιημένο. Έτσι μπορεί να 
καμακώσει το ψάρι, το μόνο πράγμα που ενδιαφέρεται να κάνει. Ο επιστήμονας 
όμως θέλει να περάσει πέρα από τα όρια αυτής της τεχνικής, θ έλει να ξέρει γιατί 
το ανθρώπινο μάτι βλέπει το ψάρι σε ένα διαφορετικό σημείο από το μέρος που 
πραγματικά βρίσκεται. Κάνει πειράματα και μαθαίνει ότι οι ακτίνες φωτός 
ακολουθούν άλλη πορεία στον αέρα, που είναι ελαφρύς, και άλλη στο νερό που 
είναι βαρύτερο. Αυτό συμβαίνει, γιατί η ακτίνα διαθλάται, όταν προσκρούει στην 
επιφάνεια του νερού κι έτσι το ψάρι φαίνεται να βρίσκεται εκεί που δεν είναι. 
Έχοντας μάθει τις αρχές που διέπουν τις ακτίνες του φωτός, οι επιστήμονες τις 
χρησιμοποίησαν για σκοπούς διαφορετικούς από το ψάρεμα. Τις χρησιμοποίησαν, 
για να κάνουν γιαλιά, για να βλέπουμε καλύτερα. Αργότερα χρησιμοποίησαν την 
ίδια θεωρία, για να βελτιώσουν τα τηλεσκόποια, τα μικροσκόπια, τα ραντάρ και την 
τηλεόραση.

Αυτός ο συνδυασμός της επιστήμης και τεχνολογίας ήταν προσφορά του 
Δυτικού πολιτισμού μοναδική στο είδος της. Ας θυμηθούμε ότι ο Αριστοτέλης στα 
«Πολιτικά» του είχε προειδοποιήσει πως οι πολίτες ποτέ δεν πρέπει να κάνουν «τη 
ζωή των τεχνιτών ή εμπόρων, γιατί τέτοια ζωή είναι αντίθετη στην τελειότητα του 
χαρακτήρα». Παρόμοια, ο Ρωμαίος φιλόσοφος Σενέκας έγραψε για εφευρέσεις, 
όπως τα διαφανή τζάμια, τους θερμοσωλήνες στους τοίχους και τη στενογραφία 
«που κάνει το χέρι να κινείται στον ίδιο ρυθμό με τη γλώσσα». Αλλά ο Σενέκας δεν 
ενδιαφερόταν γΓ αυτά, γιατί «αυτές είναι εφευρέσεις των πιο ευτελών δούλων. Η 
φιλοσοφία δεν γυμνάζει το χέρι, αλλά διδάσκει το πνεύμα»."

Με άλλα λόγια, ο Σενέκας έλεγε ότι ο επιστήμονας έπρεπε να 
συγκεντρώνεται στη θεωρία κι ότι είναι υποτιμητικό να χρησιμοποιεί την επιστήμη 
του, για να ικανοποιεί καθημερινές ανάγκες. Διαφορετική ήταν η θέση αυτή από 
τη θέση της «Βασιλικής Ένωσης του Λονδίνου για την Προαγωγή των Φυσικών 
Γνώσεων» που ιδρύθηκε από τον Κάρολο Β' το 1662. Ο σκοπός της Ένωσης ήταν 
να συγκεντρώσει πληροφορίες «από όλα τα μέρη και τις γωνιές» - όχι μόνο από 
«μορφωμένους φιλόσοφους» αλλά κι «από τα εργαστήρια των μηχανικών, από τα 
ταξίδια των εμπόρων, κι από τα άροτρα των γεωργών...»." Αυτός ο συνδυασμός 
του φιλόσοφου και του τεχνίτη ή της επιστήμης και της τεχνολογίας είναι ένας 
βασικός λόγος που η Βιομηχανική Επανάσταση άρχισε στη Δύση το 18ο αιώνα και 
συνεχίζει να αναπτύσσεται μέχρι σήμερα.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό της Βιομηχανικής Επανάστασης ήταν η ανάπτυξη 
των νέων πηγών ενέργειας. Έχουμε δει ότι με τη Γεωργική Επανάσταση οι

• F. Klemm, A History of Western Technology (Ιστορία της Δυτικής Τεχνολογίας) London, Alien and 
Unwin, 1959 σ. 23.

• T. Sprat, The History of the Royal Society of London (Η Ιστορία της Βασιλικής Ένωσης του 
Λονδίνου) Λονδίνο 1734, σ. 72.
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Ανάπτυξη της Επικοινωνίας και της Μεταφοράς ανά τους Αιώνες

Χρονική Περίοδος και 
Σχετικό Μέγεθος του Κόσμου Μεταφορά Επικοινωνία

| 1400- 1850 π.Χ. |

' Αμαξες με άλογα 
Ιστιοφόρα

1440 Ο  Γκούντεμπεργκ εφεύ
ρε το κινητό μεταλλικό 
τυπογραφείο 

1814 Ανάπτυξη του τυπογραφι
κού κυλίνδρου 

1844 0  Μορς έστειλε το πρώτο 
τηλεγράφημα

| 1850- 1930 |

—

Ατμόπλοια 
Σιδ. ατμομηχανές

1858 Τοποθέτηση πρώτου υπε
ρατλαντικού καλωδίου 

1876 0  Μπελ εφεύρε το τηλέ
φωνο

1895 0  Μαρκόνι εφεύρε τον 
ασύρματο 

1920 Εναρξη των εμπορικών 
ραδιοφωνικών εκπομπών

I 1940-1960 I

Ελικοφόρα
αεροπλάνα

1941 Εναρξη εμπορικών τη
λεοπτικών εκπομπών

| Δεκαετία του 1960 I

'53 Αεριωθούμενα
αεροπλάνα

1965 Εκτόξευση του πρώτου δο
ρυφόρου (BIRD).

| Δεκαετία του 1970 |

ΤΒ Υπερηχητικά
αεροπλάνα

Πεζοπορία / /  ////
3 000 / /  μ.Χ. π.Χ. 500 1000 1500 1900 20 40 60 80 2000 |
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Οι βελτιώσεις στον τομέα των 
μεταφορών μειώνουν το χρόνο των 
μεταφορών

km/h mph

Πεζοπορία 5 3
Άμαξες με άλογα
και ιστιοφόρα 16 10
Ατμόπλοια 58 36
Ατμομηχανές (Σιδ.) 95 65
Ελικοφόρα αεροπλάνα 480-645 300-400
Αεριωθούμενα αεροπλάνα 800-1125 500-700
Αεριωθούμενα
βομβαρδιστικά 3540 2200
Διαστημόπλοια 173805 108000

άνθρωποι χρησιμοποίησαν όχι μόνο την μυϊκή τους δύναμη αλλά και την ενέργεια 
από τον άνεμο (ιστιοφόρα, ανεμόμυλοι), από το νερό (νερόμυλοι) κι από τα ζώα 
(γαϊδούρια, βόδια, άλογα ζευγμένα σε κάρρα κι άροτρα). Με τη Βιομηχανική 
Επανάσταση νέες πηγές ενέργειας αναπτύχθηκαν. Έτσι έχουμε στη συνέχεια 
μηχανές που κινούνται με ατμό, ηλεκτρισμό, βενζίνη και πυρηνική ενέργεια. Ενώ 
τα πρώτα αυτοκίνητα είχαν ιπποδύναμη 100 περίπου άλογα, τα σημερινά 
αεριωθούμενα κινούνται με ιπποδύναμη πάνω από 10.000 και οι πύραυλοι που 
χρησιμοποιούνται για την εξερεύνηση του διαστήματος αναπτύσσουν ιπποδύναμη 
πολλών εκατομμυρίων.

Η τρομακτική αύξηση στην παραγωγή ενέργειας σημαίνει εξίσου μεγάλη 
αύξηση σε κατανάλωση καυσίμων. Οι πρώτοι άνθρωποι δεν κατανάλωναν ενέργεια 
περισσότερη από τις 2.000 - 3.000 θερμίδες που χρειάζονταν για τροφή κάθε 
μέρα. Με την ανακάλυψη της φωτιάς και την εξημέρωση των ζώων, η καθημερινή 
κατανάλωση ενέργειας μαζί με τα ξύλα ως καύσιμη ύλη και με την τροφή των 
ζώων αυξήθηκε απότομα στις 10.000 θερμίδες περίπου. Σήμερα, με τις νέες 
πηγές ενέργειας και τις νέες μηχανές, οι Αμερικανοί καταναλώνουν καθημερινά
200.000 θερμίδες. Αυτό δίνει τη δυνατότητα για υψηλό βιοτικό επίπεδο που στις 
Η.Π.Α. σε σύγκριση με χώρες, όπως είναι η Ινδία, όπου ο μέσος άνθρωπος 
χρησιμοποιεί μόνο το 1,5% ή 2% της ενέργειας που χρησιμοποιεί ο μέσος 
Αμερικανός. Η αντίθεση εκφράζεται με τις εξής διαφορές: π.χ. ένας Αμερικανός 
τρώει κρέας μια φορά την ημέρα ενώ ένας Ινδός μια φορά το μήνα· ο πρώτος 
οργώνει με τρακτέρ κι ο δεύτερος με βόδια- ο ένας περιμένει να ζήσει 70 χρόνια 
κι ο άλλος 40 χρόνια.

Το τρίτο χαρακτηριστικό της Βιομηχανικής Επανάστασης είναι η εφεύρεση 
των μηχανών που περιορίζουν τη χειρωνακτική εργασία. Έχουμε δει ότι τέτοιες 
μηχανές χρειάστηκαν από τους Ευρωπαίους βιομηχάνους για την ολοένα 
αυξανόμενη υπερπόντια ζήτηση βιομηχανικών προϊόντων. Όταν άρχιζαν οι 
εφευρέσεις, προκαλούσαν μια αλυσσιδωτή αντίδραση, γιατί οι νέες μηχανές στη



Η «ιπτάμενη σαΐτα» του Kay, 1733. (Δεξιά): Ο αργαλειός. (Αριστερά): η σανίδα που πάνω 
της κινείται τη σαΐτα. (Κάτω): η σαΐτα.

μια Βιομηχανία δημιουργούσαν την ανάγκη για νέες μηχανές σε άλλες 
βιομηχανίες. Οι πρώτες εφευρέσεις ήταν στη βιομηχανία της υφαντουργίας. 
Όταν ο Τζων Κέϊ (John Kay) βελτίωσε «την ιπτάμενη σαΐτα» το 1733, διπλασίασε 
την ταχύτητα της ύφανσης κι έτσι προκάλεσε έλλειψη κλωστής. Έτσι ο Τζέϊμς 
Χάργκρηβς (James Hargreaves) το 1767 εφεύρε τη μηχανή «Spinning Jenny» 
που οχταπλασίασε την ταχύτητα του γνεσίματος της κλωστής. Αυτές οι νέες 
βαμβακομηχανές χρειάζονταν άφθονη και σταθερή ενέργεια, που παρασχέθηκε 
το 1769 όταν ο Τζέϊμς Ουάτ (James Watt) τελειοποίησε την ατμομηχανή του.

Η κατασκευή και λειτουργία των βαμβακομηχανών και ατμομηχανών 
απαιτούσε αυξημένες ποσότητες σιδήρου, χάλυβα και άνθρακα. Αυτό πάλι 
αντιμετωπίστηκε με αλλεπάλληλες εφευρέσεις για την εκμετάλλευση των 
ορυχείων και της μεταλλουργίας. Στη συνέχεια η αυξανόμενη παραγωγή στις 
βιομηχανίες υφαντουργίας, ορυκτών και μεταλλουργίας δημιούργησε προβλήματα 
μεταφοράς. Πώς μπορούσαν οι ανθρακωρύχοι να παραδώσουν το κάρβουνο και το 
σίδερο στα εργοστάσια; Πώς μπορούσαν τα εργοστάσια υφαντουργίας να 
παραδώσουν το ύφασμα στα καταστήματα; Οι δρόμοι ήταν στενοί και λασπώδεις 
και τα κάρρα μπορούσαν να μεταφέρουν μόνο μικρά φορτία. Το πρόβλημα λύθηκε 
στην αρχή με βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο κι αργότερα με διώρυγες. Αλο γα, που 
περπατούσαν πάνω σε μονοπάτια στις όχθες των ποταμών, έσυραν μεγάλες 
φορτηγίδες (μαούνες) πάνω στο νερό. Το 1858 η Αγγλία είχε ένα δίκτυο από 
διώρυγες που κάλυπτε μια απόσταση 4.520 μίλια.

Η μεγαλύτερη βελτίωση στις μεταφορές έγινε με την ατμομηχανή, που 
έτρεχε πάνω σε σιδηροτροχιές. Το 1814 η ατμομηχανή του Τζώρτζ Στήβενσον 
(George Stephenson) έσυρε οκτώ φορτωμένα βαγόνια με ταχύτητα τέσσερα μίλια 
την ώρα. Ο κόσμος έμεινε κατάπληκτος εκείνη την εποχή από αυτή την ταχύτητα. 
Έτσι γεννήθηκε ο σιδηρόδρομος και πριν το τέλος του αιώνα το σιδηροδρομικό 
δίκτυο κάλυπτε στις Η.Π.Α την απόσταση από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό, κι 
ακόμα πιο μεγάλη απόσταση στη Ρωσία από τη Βαλτική θάλασσα στον Ειρηνικό.

Το ίδιο θεαματικά με τους διηπειρωτικούς σιδηροδρόμους ήταν τα



Η πρώτη αντλία των Boulton 
& Watt(Μπούλτον-Ουάτ) κα- 
τασκευάστηκε το 1777 και 
χρησιμοποιήθηκε περισσότε
ρο από 125 χρόνια

Από την προσφορά του Watt 
στην ατμομηχανή: Ανάπτυξη 
ξεχωριστού πυκνωτή.

υπερωκεάνια ατμόπλοια. Το 1807 ο Ρόμπερτ Φούλτον (Robert Fulton) καθέλκυσε 
το πρώτο πετυχημένο ατμόπλοιο στον Ποταμό Χάτσον (Hudson River). Κατά το 
1612 ένα ατμόπλοιο διέπλευσε τη Μάγχη και κατά το 1840 κανονικές ατμοπλοϊκές 
εταιρείες αναλάμβαναν τη μεταφορά ανθρώπων και φορτίων από ήπειρο σε 
ήπειρο. Τέσσερα χρόνια αργότερα εφευρέθηκε ο ηλεκτρικός τηλέγραφος και το 
1866 ένα υπερατλαντικό τηλεγράφημα εγκαινίασε άμεση επικοινωνία μεταξύ του 
Παλιού και του Νέου Κόσμου.



Η «Ρουκέτα» του Στήβενσον, 1829. Ένα σχέδιο της εποχής από το Mechanics Magazine, 
Οκτώβριος 24, 1829. (Science Museum, Λονδίνο).

Μόλις η Βιομηχανική Επανάσταση βρήκε το ρυθμό της κατά το τέλος του 
18ου αιώνα, σύντομα διαδόθηκε στις άλλες χώρες. Στη δεκαετία του 1830 είχε 
θετικά επικρατήσει στη Γαλλία και το Βέλγιο, στη δεκαετία του 1840 στις Η.Π.Α., 
στη δεκαετία του 1850 στη Γερμανία και στη δεκαετία του 1890 στην Τσαρική 
Ρωσία. Τον 20ο αιώνα η Βιομηχανική Επανάσταση διαδόθηκε στις υπερπόντιες 
χώρες, όπως στη Βραζιλία, τη Νότια Αφρική και την Ιαπωνία. Το αποτέλεσμα ήταν



Το ατμόπλοιο "Clermont" του Φούλτον ανεβαίνει τον ποταμό Χάτσον στο πρώτο του ταξίδι, 
17Αυγούστου 1807.

η γρήγορη άνοδος και πτώση των ηγετριών χωρών στον τομέα της βιομηχανίας. Ο 
παρακάτω πίνακας, που κατατάσσει τις δυνάμεις σύμφωνα με τη βιομηχανική τους 
παραγωγή, δείχνει τις πολλές εναλλαγές σε παγκόσμια κλίμακα των ηγετριών 
βιομηχανικών χωρών κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα.

1860 1880 1900
Αγγλία Η.Π.Α. Η.Π.Α.
Γαλλία Αγγλία Γ ερμανία
Η.Π.Α. Γ ερμανία Αγγλία
Γ ερμανία Γαλλία Γαλλία

1938 1965 1983
Η.Π.Α. Η.Π.Α. Η.Π.Α.
Σοβ. Ένωση Σοβιετική Ένωση Ιαπωνία
Γ ερμανία Γ ερμανία Σοβιετική Ένωση
Αγγλία Ιαπωνία Γ ερμανία
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5. Η Επίδραση της Βιομηχανικής Επανάστασης 

Α. Οικονομική και Πληθυσμιακή Ανάπτυξη

Είδαμε προηγούμενα ότι η «Αχίλλειος πτέρνα» όλων των αρχαίων πολιτισμών 
ήταν η τεχνολογική τους στασιμότητα που οδηγούσε στην οικονομική 
στασιμότητα. Η Βιομηχανική Επανάσταση όμως ανέτρεφε αυτή την κατάσταση. 
Δημιούργησε Τεχνολογικό δυναμισμό, που με τη σειρά του είχε ως αποτέλεσμα 
την οικονομική ανάπτυξη. Η Βιομηχανική Επανάσταση μπόρεσε για πρώτη φορά 
στην ιστορία να πετύχει την «αυτοδύναμη ανάπτυξη». Αυτός είναι ο όρος, με τον 
οποίο οι οικονομολόγοι χαρακτηρίζουν μια ολοένα αναπτυσσόμενη οικονομία, μια 
οικονομία που έχει μέσα της τη δύναμη της επιτάχυνσης.

Αυτή η μορφή οικονομίας διαφέρει ολωσδιόλου από τις στατικές οικονομίες 
που υπήρχαν σε όλες τις παλιές κοινωνίες. Πιθανόν να είχαν πλούσια συγκομιδή 
τη μια χρονιά και φτωχή την άλλη. Αλλά η συνολική τους παραγωγικότητα λίγο 
άλλαζε από αιώνα σε αιώνα. Σήμερα, αντίθετα, μπορούμε να βασιστούμε σε μια 
σταθερή αύξηση στην παραγωγή των αγαθών και υπηρεσιών. Φυσικά υπάρχει 
άνοδος και πτώση από τη μια χρονιά στην άλλη, αλλά η γενική τάση είναι ανοδική. 
Στην πραγματικότητα, οι σύγχρονες κοινωνίες ετοιμάζουν σχέδια, με τα οποία 
προγραμματίζουν τι και πόσο θα παράγουν στα επόμενα πέντε ή δέκα χρόνια.

Τέτοια σχέδια, που θεωρούνται δεδομένα σήμερα, ούτε καν τα είχαν 
διανοηθεί πριν έναν αιώνα. Κάποιος που ζούσε στο μεσαίωνα ή την αρχαιότητα δε 
μπορούσε να φανταστεί έναν κόσμο με τεχνολογικές γνώσεις για την παραγωγή 
αγαθών και υπηρεσιών για κάθε άνδρα, γυναίκα και παιδί. Σήμερα όμως αυτές τις 
γνώσεις μπορούμε όλοι να τις έχουμε. Σε όλες τις παλιές ιστορικές περιόδους η 
πείνα και οι ασθένειες, κατά γενική παραδοχή, ήταν θέλημα των θεών, η «μαύρη 
μοίρα» των ανθρώπινων όντων. Στην εποχή μας δε λέμε ότι παραδεχόμαστε αυτό 
ή πιστεύουμε εκείνο. Έχουμε τις γνώσεις να δώσουμε ένα τέλος στη μακραίωνη 
κατάρα της αθλιότητας και της φτώχειας. Είναι αλήθεια ότι εκατομμύρια άνθρωποι 
ζουν ακόμη κάτω από αυτή την κατάρα, αλλά, όπως θα δούμε στο τελευταίο 
κεφάλαιο, αυτό δεν είναι ένα τεχνολογικό πρόβλημα που προέρχεται από έλλειψη 
γνώσεων. Είναι μάλλον πολιτικό πρόβλημα και μπορούμε και πρέπει να κάνουμε 
κάτι, για να αντιμετωπίσουμε τα πολιτικά προβλήματα.

Η απότομη οικονομική ανάπτυξη μετά τη Βιομηχανική Επανάσταση είχε ως 
αποτέλεσμα μια εξίσου απότομη αύξηση του πληθυσμού. Ακριβώς όπως η 
αυξημένη παραγωγικότητα μετά τη Γεωργική Επανάσταση έδωσε τη δυνατότητα 
για μεγαλύτερους πληθυσμούς, έτσι και η αυξημένη παραγωγικότητα μετά τη 
Βιομηχανική Επανάσταση είχε το ίδιο αποτέλεσμα. Η μεγάλη πληθυσμιακή 
ανάπτυξη δεν οφειλόταν μόνο στην άνοδο της παραγωγικότητας αλλά και στην 
εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και στη λήψη μέτρων για τη δημόσια υγεία. Το 
σύστημα αποχέτευσης, εξάλλου, όπως και η καλύτερη διατροφή έπαιξαν 
σημαντικό ρόλο στη μείωση της θνησιμότητας στη Δυτική Ευρώπη. Το όριο της 
ζωής ενός Γάλλου ανέβηκε από τα 28 χρόνια το 1800 στα 50 χρόνια το 1900 και 
σχεδόν στα 70 χρόνια σήμερα. Με την αισθητή μείωση των θανάτων και με τη



διατήρηση των γεννήσεων σε υψηλό ποσοστό, ο πληθυσμός της Ευρώπης 
αυξήθηκε από 140 εκατομμύρια το 1750 στα 266 εκατομμύρια το 1850 και σε 463 
εκατομμύρια το 1914. Κι αυτό συνέβαινε την εποχή που εκατομμύρια Ευρωπαίοι 
μετανάστευαν στις υπερπόντιες χώρες.

Μεταξύ του 1900 και 1910 σχεδόν ένα εκατομμύριο Ευρωπαίοι 
μετανάστευαν κάθε χρόνο σε υπερπόντιες χώρες. Στο διάστημα αυτό και για 
πολλά χρόνια ακόμη οι Αφρικανοί φορτώνονταν στα δουλεμπορικά πλοία για τις 
χώρες της Αμερικής. Παράλληλα, ισάριθμοι σχεδόν Ασιάτες εγκατέλειπαν τη 
πατρίδα τους, για να εργαστούν σαν μισο-σκλάβοι ή κούληδες στη Νοτιο
ανατολική Ασία, Αφρική και σε χώρες της Αμερικής. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 
να διαμορφωθεί ένας νέος χάρτης φυλών της υφηλίου, όπως δείχνει ο σχετικός 
χάρτης με τον τίτλο: «Κατανομή των Φυλών πάνω στη Γη». Κάποια εποχή οι χώρες 
της Αμερικής ήταν 100% Μογγολοειδείς ή Ινδιάνοι, αλλά σήμερα είναι ένα κράμα 
Καυκασιοειδών, Νεγροειδών και Μογγολοειδών. Αρχικά στην Αυστραλία 
κατοικούσαν αποκλειστικά Αυστραλοειδείς, αλλά σήμερα η μεγάλη πλειονότητα 
είναι μετανάστες της Καυκάσιας φυλής. Πολλοί Ευρωπαίοι εγκαταστάθηκαν στη 
Σιβηρία και στις Βόρειες και Νότιες παρυφές της Αφρικής. Το αποτέλεσμα είναι 
ότι ο χάρτης των φυλών του κόσμου σήμερα είναι εντελώς διαφορετικός από ό,τι 
ήταν πριν λίγους αιώνες. Ο φυλετικός διαχωρισμός πάνω στη Γη έχει εντελώς 
εκλείψει. Τη θέση του πήρε το κράμα των ανθρώπινων φυλών της εποχής μας.

Β. Η αστυφιλία και οι συνέπειες της

Ακριβώς όπως η Γεωργική Επανάσταση ανάγκασε τους κυνηγούς να 
εγκατασταθούν σε χωριά, έτσι και η Βιομηχανική Επανάσταση ανάγκασε τους 
χωρικούς να μετακινηθούν από τα χωριά τους στις πόλεις, για να εργαστούν στα 
νέα εργοστάσια. Το 1800 η Ευρώπη είχε μόνο 22 πόλεις με πληθυσμό πάνω από
100.000 κατοίκους- το 1900 υπήρχαν 125 τέτοιες πόλεις.

Αυτή η αστυφιλία δημιούργησε ένα νέο τύπο κοινωνίας και ένα νέο τρόπο 
ζωής. Ο χωρικός που εγκατέλειπε τα χωράφια του και την αγροικία του, για να βρει 
δουλειά σε κάποιο εργοστάσιο και να ζήσει σε ένα στενάχωρο δωμάτιο κάποιας 
παραγκούπολης, αντιμετώπιζε τόσες απογοητεύσεις, όσες ο τροφοσυλλέκτης 
που πριν από αυτόν είχε στραφεί από το κυνήγι στη γεωργία. Δεν υπάρχουν 
γραπτά κείμενα για το πώς ο πρώην κυνηγός αισθάνθηκε με την αλλαγή. Αλλά 
αναμφίβολα του έλλειπε η ελευθερία και η συγκίνηση της κυνηγετικής ζωής. Και 
θα πρέπει να ένιωσε πολύ δυστυχισμένος, όταν στην αρχή δεσμεύτηκε 
κυριολεκτικά με το άροτρο και τα ζώα του.

Το ίδιο δυστυχισμένοι ήταν οι χωρικοί που μετακινήθηκαν στις πόλεις που 
δημιουργήθηκαν γύρω από τα εργοστάσια. Τα σπίτια ήταν λίγα στις νέες πόλεις κι 
έτσι κάθε φορά οι νεοερχόμενοι συχνά στριμώχνονταν σε υγρά και σκοτεινά 
υπόγεια. Οικογένειες στοιβάζονταν όπως κι όπως σ' ένα δωμάτιο και οι γυναίκες 
έπρεπε να περπατήσουν περισσότερο από μισό μίλι, για να πάρουν νερό για 
μαγείρεμα και πλύσιμο. Οι νέες πόλεις δεν είχαν δεξαμενές νερού ούτε και
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συστήματα αποχέτευσης. Δεν υπήρχαν επίσης σκουπιδιάρηδες ή οδοκαθαριστές. 
Η ακαθαρσία και τα σκουπίδια συσσωρεύονταν παντού και απειλούσαν τη δημόσια 
υγεία. Το 1832 η χολέρα σάρωσε το Μάντσεστερ, την πρώτη βιομηχανική πόλη 
στην Αγγλία και προκάλεσε το θάνατο χιλιάδων ανθρώπων. Περισσότερο από τα 
μισά παιδιά που γεννήθηκαν στο Μάντσεστερ στην αρχή του 19ου αιώνα πέθαναν 
από ασθένειες πριν γίνουν πέντε ετών.

Μια άλλη αιτία του πρώιμου θανάτου ήταν η κακή διατροφή. Επειδή τα 
ημερομίσθια ήταν χαμηλά και οι τ ιμ ές  των τροφίμων ψηλές, ο κόσμος ζούσε 
κυρίως με ψωμί, πατάτες και αλεύρι από βρώμη. Ένα μεγάλο μέρος από τα 
χρήματα των ημερομισθίων ξοδεύονταν στο ποτό. Κουρασμένοι από τ ις  
α τέλε ιω τες ώρες στα εργοστάσια και δυστυχισμένοι από τη στενάχωρη ζωή της 
πόλης, πολλοί άνθρωποι έβρισκαν καταφύγιο στο ποτό, για να ξεχάσουντα βάσανα 
τους. Ο αλκοολισμός κατέστρεψε πολλούς ερ γά τες  και τις  ο ικογένειες τους σε 
αυτές τ ις  πρώτες βιομηχανικές πόλεις. Οι ερ γά τες  αισθάνονταν ξεριζωμένοι και 
απομονωμένοι στις πόλεις, όταν μάλιστα σύγκριναν τη ζωή τους τώρα με την 
κοινοτική ζωή που χαίρονταν παλιότερα στα χωριά, από όπου είχαν έρ θ ε ι. Αυτό το 
συναίσθημα εκφ ρ άζετα ι σε ένα δημοφιλές τραγούδι της εποχής «Δεν μ' 
ενδ ια φ έρ ε ι κανένας-ναι, έτσ ι είναι, αν κανένας δεν ενδ ια φ έρ ετα ι για μένα».

Η ζωή ήταν τόσο σκληρή μέσα στα εργοστάσια όσο και έξω από αυτά. Το πιο 
δύσκολο πράγμα ήταν η πειθαρχία και η στρατιωτική οργάνωση που επιβάλλονταν 
σε όλους τους εργά τες, που είχαν έρ θ ε ι από χωριά, όπου είχαν ζήσει ανέμελα και 
κοντά στη φύση όλες τ ις  εποχές. Εκεί ξυπνούσαν το πρωί με την ανατολή και 
κοιμόντουσαν με τη δύση. Τώρα όμως η ζωή τους ρυθμιζόταν από τ ις  σειρήνες και 
τα αφεντικά του εργοστασίου. Δεν έλεγχαν οι ίδιοι τη δουλειά τους. Μάλλον οι 
μηχανές τους έλεγχαν. Η εργασία ήταν μονότονη, τραβούσαν ένα μοχλό, 
ξεσκόνιζαν, διόρθωναν κομμένες κλωστές. Και βαριά πρόστιμα επιβάλλονταν, αν 
παραβιαζόταν κάποιος από τους αναρίθμητους κανόνες και κανονισμούς. Αυτή 
είνα ι μια κατάρα που συνεχίζεται στη δική μας εποχή, όπως χαρακτηριστικά ο 
Τσάρλυ Τσάπλιν (Charlie Chaplin) έ δ ε ιξ ε  στην ταινία του «Μοντέρνοι Καιροί».

Τελικά, οι ώρες εργασίας ήταν απίστευτα πολλές κατά την πρώτη περίοδο: 
δώδεκα με δεκα έξ ι ώρες την ημέρα και εβδομάδα έ ξ ι ημερών. Αξιοσημείωτη είναι 
η κατάθεση, που δόθηκε το 1842 σε μια Κοινοβουλευτική Εππροπή στην Αγγλία, 
από τη Σάρα Γκούντερ (Sarah Gooder), ένα οχτάχρονο κοριτσάκι που δούλευε σε 
ένα ανθρακωρυχείο.

«Δουλεύω στις θύρες εξαερισμού ; Δε μου αρέσει να βρίσκομαι μέσα στο
του ορυχείου Gawber. Δε με κουράζει, ορυχείο. Μερικές φορές το πρωί j
αλλά είμαι αναγκασμένη να δουλεύω νιώθω να νυστάζω φοβερά. Έχω j
χωρίς φως και φοβάμαι. Πηγαίνω στις ακούσει να μιλάνε για το Χριστό !
τέσσερις και μερικές φορές στις πολλές φορές. Δεν ξέρω γιατί ήρθε
τρισήμισι το πρωί, και βγαίνω στις στη γη, δεν το καταλαβαίνω, δενξέρω
πεντέμισυ (το απόγευμα). Ποτέ δεν ! γιατί πέθανε, θα προτιμούσα πολύ να
πάω για ύπνο. Πού και πού τραγουδώ, βρισκόμουν στο σχολείο παρά μέσα !

ι όταν έχω φως, όχι όμως στο σκοτάδι, ; στο ορυχείο».'
I γιατί τότε δεν τολμώ να τραγουδήσω. ; __________________;

' Parliamentary Papers (Πρακτικά του Κοινοβουλίου 1842) XV-XVII, Appendix I, σ. 252
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Τέτοιες ήταν οι συνθήκες που έκαναν και τον Λόρδο Βύρωνα (Lord Byron) να 
κάνει μια πικρή δήλωση για την πατρίδα του σε μια ομιλία στη Βουλή των Λόρδων 
το 1812. Οι εργάτες τότε κατέστρεφαν τις μηχανές που τους έπαιρναν τη 
δουλειά. Έτσι η κυβέρνηση πρότεινε ένα νόμο που αύξανε την ποινή για την 
καταστροφή των μηχανών από δέκα τέσσερα χρόνια εξορία σε αποικίες καταδίκων 
σε θάνατο «με κρεμάλα». Ο Λόρδος Βύρων άφησε γεμάτος πάθος τον 
αποτροπιασμό του για ό,τι συνέβαινε στους Ά γγλους εργάτες να φανεί με τα 
παρακάτω, λόγια:

«Ονομάζετε αυτούς τους ανθρώπους όχλο... γνωρίζουμε άραγε τις 
υποχρεώσεις μας απέναντι σε αυτό τον όχλο; Είναι ο όχλος που κοπιάζει στους 
αγρούς σας και σας υπηρετεί στα σπίτια σας, επανδρώνει το Ναυτικό σας και 
στελεχώνει το Στρατό σας, ώστε να μπορείτε εσείς να αψηφάτε όλο το κόσμο, 
που μπορείόμως να μη σας υπολογίσει όταν η εγκατάλειψη και τα βάσανα τους 
εξωθούν στην απελπισία... Έχω επισκεφθείμερικές από τις πιο καταπιεσμένες 
επαρχίες στηνΤουρκία, αλλά ποτέ, ακόμα και στις πιο αυταρχικές μηχριστιανικές 
κυβερνήσεις, δεν είδα τέτοια βρωμερή αθλιότητα, όση διαπίστωσα μετά το 
γυρισμό μου σε αυτή την ίδια την καρδιά αυτής εδώ της Χριστιανικής χώρας. Και 
ποιαείναιηπροτεινόμενηθεραπεία;... Ηπιοαλάθητηπανάκειαόλωντωνκρατικών 
γιατρών (πολιτικών συμβούλων) από τις μέρες του Δράκοντα έως σήμερα: ο 
θάνατος». *

Γ. Η Οικουμενική Κυριαρχία της Ευρώπης

Η Βιομηχανική Επανάσταση επέφερε θεμελιακές αλλαγές στη ζωή όχι μόνο 
των Δυτικοευρωπαίων αλλά και όλων των ανθρώπων του κόσμου. 0  λόγος είναι ότι 
η Βιομηχανική Επανάσταση έδωσε στην Ευρώπη την οικονομική και στρατιωτική 
δύναμη να επεκταθεί και να κυριαρχήσει σε ολόκληρη τη γη με άμεσο ή έμμεσο 
τρόπο.

Οι Ευρωπαίοι απόχτησαν τον έλεγχο στις υπερπόντιες χώρες για τον ίδιο 
λόγο που χιλιάδες χρόνια πριν οι γεωργοί κέρδισαν τον έλεγχο στους 
κυνηγότοπους. Η Γεωργική Επανάσταση έδωσε ώθηση στο δημογραφικό 
πρόβλημα των γεωργών και βοήθησεν'αναπτύξουντους πόρους σε σύγκριση με 
τους κυνηγούς κατορθώνοντας να τους εκτοπίσουν από τη γη τους. Έτσι τώρα η 
Βιομηχανική Επανάσταση έδωσε συντριπτική οικονομική και στρατιωτική δύναμη 
στις εκβιομηχανιζόμενες χώρες. Έδωσε σ' αυτές το πλεονέκτημα της 
πληθυσμιακής υπεροχής, της υπεροχής σε πόρους και σε όπλα. Κινηματογραφικά 
έργα με θέμα την Αμερικανική Δύση έχουν δείξει πως οι Ινδιάνοι, έφιπποι και 
πολεμώντας με τα τομαχώκ (τσεκούρια), βέλη και τόξα, δεν είχαν καμιά ελπίδα να 
νικήσουν τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων αποίκων, που μεταφέρονταν με 
ατμόπλοια και σιδηροδρόμους και ήταν οπλισμένοι με τουφέκια και κανόνια.

* F. Williams, Magnificent Journey: The Rise of the Trade Unions (Ένα Υπέροχο Ταξίδι: Η Άνοδος 
των Εργατικών Ενώοεων) Λονδίνο, 1954, σ. 18.
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Η Βιομηχανική Επανάσταση έδωσε πράγματι στους Ευρωπαίους την 
οικονομική και στρατιωτική δύναμη να κατακτήσουν τον κόσμο και συνάμα τα 
κίνητρα να το κάνουν. Είδαμε στο κεφάλαιο III ότι ο Σαργκόν με την πρώτη 
αυτοκρατορία κατάκτησε τις $ωρές από τη Μεσόγειο ως τον Περσικό Κόλπο, γιατί 
οι τεχνίτες της Μεσοποταμίας χρειάζονταν πρώτες ύλες. Με τη Βιομηχανική 
Επανάσταση οι ανάγκες για πρώτες ύλες στα νέα εργοστάσια ήταν χιλιάδες 
φορές μεγαλύτερες από εκείνες των τεχνιτών του Σαργκόν. Δε χρειάζονταν 
τώρα μόνο ξυλεία και μέταλλα, αλλά και ένα σωρό άλλες πρώτες ύλες, όπως 
βαμβάκι για τους υφαντόμυλους, καουτσούκ για τα εργοστάσια ποδηλάτων και 
αυτοκινήτων, φοινικέλαιο για τις βιομηχανίες σαπουνιού, χαλκός για τις 
βιομηχανίες ηλεκτρικών ειδών, γιούτα για την κατασκευή σάκκων, ορυκτέλαια για 
την κίνηση των μηχανών των αυτοκινήτων και πάμπολλα είδη για τους 
καταναλωτές (μπαχαρικά, καπνό, καφέ, τσάΓ, ζάχαρη, δημητριακά, κρέατα κτλ.). 
Επειδή οι περισσότερες από αυτές τις πρώτες ύλες δε βρίσκονταν στην Ευρώπη, 
οι Ευρωπαίοι διεκδικούσαν την κυριαρχία τους με οποιαδήποτε μέσα σε 
υπερπόντιες αποικίες από όπου μπορούσαν να προμηθεύονται αυτές τις πρώτες 
ύλες.

Η Βιομηχανική Επανάσταση δημιούργησε και μια έντονη επιθυμία στους 
Ευρωπαίους για αποικίες που τις έβλεπαν όχι απλώς ως πηγές για την προμήθεια 
πρώτων υλών αλλά και ως αγορές για τη διάθεση του πλεονάσματος κεφαλαίου κι 
ακόμα για τη διάθεση των βιομηχανικών προϊόντων. Οι πρώτοι εργοστασιάρχες 
προσλάμβαναν εργάτες με πολύ χαμηλά ημερομίσθια και κέρδιζαν τεράστια ποσά. 
Στην αρχή χρησιμοποιούσαν τα κέρδη, για να χτίζουν κι άλλα εργοστάσια, αλλά 
μετά τα μέσα του 19ου αιώνα δεν χρειάζονταν πλέον νέα εργοστάσια, γιατί η 
παραγωγή υπερκάλυπτε τις εγχώριες ανάγκες. Κι έτσι το πρόβλημα ήταν πώς να 
διαθέσουν το επιπλέον κεφάλαιο και τα επιπλέον βιομηχανικά προϊόντα. Οι 
υπερπόντιες αποικίες ήταν μια διέξοδος. Έτσι εξηγείται γιατί η βουλιμία για 
αποικίες υπήρξε τόσο ισχυρή στα τέλη του 19ου αιώνα.

Οι εθνικιστικοί ανταγωνισμοί, εξάλλου, ώθησαν τα Ευρωπαϊκά κράτη στην 
υπερπόντια επέκταση. Όταν π.χ. η Βρετανία αποκτούσε μια αποικία στην Αφρική, 
τότε η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο και η Ιταλία έσπευδαν να «χαράξουν» τις 
δικές τους αποικίες, πριν ολόκληρη η Αφρικανική ήπειρος τεμαχιστεί και 
μοιραστεί. Έτσι ο σκοπός της κάθε Ευρωπαϊκής δύναμης ήταν «να κερδίσει μια 
θέση στον ήλιο», για να χρησιμοποιήσουμε μια δημοφιλή έκφραση εκείνων των 
χρόνων.

Για όλους αυτούς τους λόγους, οι Ευρωπαϊκές Δυνάμεις μεταξύ του 1870 και 
1900 μοίρασαν τις υπερπόντιες κτήσεις ανάμεσα τους. Ο έλεγχος τους σ' αυτές 
τις απέραντες περιοχές έπαιρνε τρεις μορφές. Η πρώτη ήταν δημογραφική ή 
βιολογική. Αυτό έγινε σε χώρες, όπου οι ιθαγενείς υστερούσαν τεχνολογικά και 
ήταν επομένως λίγοι, όπως στην Αυστραλία, στη Σιβηρία και σε χώρες της 
Αμερικής. Οι Ευρωπαίοι πέτυχαν στις περιοχές αυτές να εγκατασταθούν κατά 
εκατομμύρια και να περιορίσουν τους ιθαγενείς σε μικρές μειονότητες. Αυτό 
δείχνει γιατί ο χάρτης των φυλών της γης είναι τόσο διαφορετικός σήμερα από ό,τι 
ήταν πριν λίγους αιώνες.

Η δεύτερη μορφή του Ευρωπαϊκού ελέγχου στις υπερπόντιες χώρες ήταν η
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πολιτική προσάρτηση. Αυτό έγινε σε περιοχές, όπως ήταν η Ασία και η Αφρική, 
όπου οι ντόπιοι υπερείχαν αριθμητικά, ώστε δεν ήταν δυνατό να παραμεριστούν ή 
ναεξαλειφθούν. Έτσι οι Ευρωπαίοι εδώ χρησιμοποίησαν την ανώτερη στρατιωτική 
τους δύναμη, για να καταλάβουν αυτές τις χώρες και να τις προσαρτήσουν ως 
αποικίες. Αυτό έγινε σε τόσο μεγάλη κλίμακα, ώστε κατέληξε στη μεγαλύτερη 
αρπαγή της γης σε ολόκληρη την ιστορία του κόσμου. Έτσι στις τελευταίες τρεις 
δεκαετίες του 19ου αιώνα, η Βρετανία πρόσθεσε 4 '/„ εκατομμύρια τετραγωνικά 
μίλια και 66 εκατομμύρια άτομα στην αυτοκρατορία της. Η Γαλλία πρόσθεσε 3 
εκατομμύρια τετραγωνικά μίλια και 26 εκατομμύρια άτομα· η Γερμανία ένα 
εκατομμύριο τετραγωνικά μίλια και 13 εκατομμύρια άτομα κι ακόμη το μικρό 
Βέλγιο κατάφερε να προσαρτήσει 900.000 τετραγωνικά μίλια και 8 
εκατομμύρια άτομα. Αυτές οι κατακτήσεις, αφού προστέθηκαν στις 
προηγούμενες αποικίες, διαμόρφωσαν τις παράξενες Ευρωπαϊκές αυτοκρατορίες 
που περιγράφονται στον παρακάτω στατιστικό πίνακα:

Υπερπόντιες Αποικιακές Αυτοκρατορίες το 1914.
Επιφάνεια (οε τετρ. μίλια)_________ Πληθυσμός

Αποικιοκρατικές χώρες Αριθ. αποικιών Μητρόπολη Αποικίες Μητρόπολη Αποικίες

Ηνωμένο Βασίλειο 55 120.953 12.043.806 46.052.741 391.582.528
Γαλλία 29 207.076 4.110.409 39.602.258 62.350.000
Γερμανία 10 208.830 1.230.989 64.925.993 13.074.950
Βέλγιο 1 11.373 910.000 7.571.387 15.000.000
Πορτογαλία 8 35.500 804.440 5.960.056 9.680.00
Κάτω Χώρες 8 12.761 762.863 6.102.399 37.410.000
Ιταλία 4 110.623 591.250 35.238.997 1.396.176

115 707.116 20.453.757 205.453.831 530.493.654

Οι εκβιομηχανισμένες Ευρωπαϊκές Δυνάμεις όχι μόνο κατείχαν τώρα 
απόλυτα τις απέραντες αποικίες που καταγράφονται στον παραπάνω πίνακα, αλλά 
και κυριαρχούσαν σε άλλες μεγάλες περιοχές με τη μορφή ενός συστήματος 
μισοαποικιακού. Αυτές οι μισοαποικίες ήταν οικονομικά και στρατιωτικά ανίσχυρες 
χώρες, που για τον ένα ή τον άλλο λόγο δεν είχαν στην πραγματικότητα 
προσαρτηθεί στις αποικιοκρατικές δυνάμεις. Τέτοιες ήταν η Κίνα, η Περσία και η 
Οθωμανική αυτοκρατορία. Ό λες ήταν ανεξάρτητες, αλλά στην πράξη οι 
Ευρωπαϊκές δυνάμεις επιβάλλονταν σ' αυτές και τις εκμεταλλεύονταν με 
διάφορους άμεσους και έμμεσους τρόπους.

Η Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν τυπικά μία από αυτές τις μισοαποικίες ως 
προς τη στρατιωτική και οικονομική εξάρτηση από τις Ευρωπαϊκές δυνάμεις. 
Εξαρτιόταν στρατιωτικά, γιατί αγόραζε όλα της τα όπλα από τη Δυτική Ευρώπη. 
Εξαρτιόταν ακόμα οικονομικά, γιατί οι Δυτικοευρωπαίοι κατασκεύαζαν τους 
σιδηροδρόμους της, έχτιζαν τα λιμάνια της, έλεγχαν το ξένο εμπόριο και την 
οικονομία της, άνοιξαν τη Διώρυγα του Σουέζ για λογαριασμό της. Το 1914 η
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Οθωμανική Κυβέρνηση χρωστούσε 3,9 δισεκατομμύρια φράγκα σε Δυτικές 
Τράπεζες. Και το αντάλλαγμα ήταν να ελέγχει μια επιτροπή από Δυτικούς 
χρηματοδότες (ανάλογος ήταν ο Διεθνής οικονομικός έλεγχος που επιβλήθηκε 
στην Ελλάδα το 1898), τα Οθωμανικά έσοδα. Αυτοί εξασφάλιζαν πρώτα την 
πληρωμή των τόκων του ξένου χρέους, πριν οποιαδήποτε έσοδα χρησιμοποιηθούν 
για τις εγχώριες Τουρκικές ανάγκες. Η Οθωμανική Κυβέρνηση δεν μπορούσε να 
ελέγχει ούτε τις δικές της διατιμήσεις. Δεν μπορούσε να επιβάλλει δασμούς 
εισαγωγής και εξαγωγής πάνω από 5%. Επομένως οι Δυτικές βιομηχανίες ήταν 
ελεύθερες να πλημμυρίζουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία με τα προϊόντα τους. 
Αυτό σήμαινε ότι δεν υπήρχε δυνατότητα να ιδρυθούν βιομηχανίες μέσα στην 
Οθωμανική αυτοκρατορία.

Το συμπέρασμα είναι ότι με τους τρεις τρόπους που αναλύσαμε η Ευρώπη 
είχε γίνει ο κυρίαρχος του κόσμου κατά το 1914. Ποτέ πριν στην Ιστορία μια 
χερσόνησος της Ευρωασιατικής γαιομάζας δεν είχε γίνει, όπως τώρα, το κέντρο 
της παγκόσμιας δύναμης. Ήταν μια παράξενη ανισορροπία που δεν μπορούσε 
φυσικά να διαρκέσει για πολύ. Μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο οι Ευρωπαϊκές 
αποικιακές αυτοκρατορίες άρχισαν να διαλύονται και μετά το Β’ Παγκόσμιο 
Πόλεμο η διάλυση τους αυτή ολοκληρώθηκε.

Δ. Ο Νέος Ιμπεριαλισμός

Η κυριαρχία της Ευρώπης σε ολόκληρη την υδρόγειο κατά το τέλος του 19ου 
αιώνα ονομάστηκε «νέος ιμπεριαλισμός». Γιατί όμως ονομάστηκε «νέος;» Με τη 
λέξη «ιμπεριαλισμός» εννοούμε την κυριαρχία ή τον έλεγχο, πολιτικό ή 
οικονομικό, άμεσο ή έμμεσο, ενός κράτους πάνω σε κάποιο άλλο. Τέτοιος 
ιμπεριαλισμός ανάγεται στο παρελθόν, όπως είδαμε, χιλιετηρίδες πριν, στην 
εποχή του Σαργκόν. Βέβαια, και οι Ρωμαίοι ήταν μεγάλοι ιμπεριαλιστές, εφόσον 
κατέκτησαν και κυβέρνησαν για αιώνες μεγάλα τμήματα της Ευρώπης, της Β. 
Αφρικής και της Μέσης Ανατολής.

Έτσι ο όρος «νέος ιμπεριαλισμός» είναι δικαιολογημένος. Η επίδραση των 
Ευρωπαϊκών αυτοκρατοριών στο τέλος του 19ου αιώνα στις αποικίες τους ήταν 
εντελώς διαφορετική από την επίδραση της Ρώμης στις κτήσεις τους. Η Ρώμη 
εκμεταλλευόταν τις επαρχίες της με το να τις λεηλατεί και να εισπράττει φόρους 
υποτέλειας κυρίως παρακρατώντας μέρος της γεωργικής παραγωγής τους. Αυτή 
η μορφή της εκμετάλλευσης δεν προκάλεσε σοβαρή αλλαγή στην οικονομική ζωή 
και δομή των Ρωμαϊκών επαρχιών. Συνέχιζαν αυτές να παράγουν σχεδόν τα ίδια 
τρόφιμα και βιοτεχνικά προϊόντα με τις ίδιες μεθόδους όπως στο παρελθόν. Το να 
συγκρίνουμε όμως μια τέτοια μορφή Ρωμαϊκού ιμπεριαλισμού με τον ιμπεριαλισμό 
του 19ου αιώνα είναι σαν να συγκρίνουμε ένα πρωτόγονο μεταφορικό μέσο με ένα 
αεριωθούμενο.

Οι παλιές μορφές του ιμπεριαλισμού της Μεσοποταμίας ή της Αιγύπτου ή της 
Ρώμης κατέληγαν στην εκμετάλλευση χωρίς όμως οικονομική και κοινωνική 
αλλαγή. Η λεηλασία και οι φόροι υποτέλειας απλώς πήγαιναν στα χέρια της μιας ή
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της άλλης κυρίαρχης τάξης. Αντίθετα, ο νέος ιμπεριαλισμός άλλαξε εντελώς τις 
οικονομίες και κοινωνίες των κατακτημένων χωρών. Και το έκανε αυτό εξαιτίας 
του τρόπου που οι βιομηχανικές χώρες πολιτεύονταν στις αποικίες. Έτσι, 
αναπόφευκτα και αυτόματα διέλυαν και αναδομούσαν πανάρχαιους θεσμούς και 
πρακτικές εφαρμογές.

Για να δούμε πώς επιδρούσε ο νέος ιμπεριαλισμός ας πάρουμε ως 
παράδειγμα την Ινδία. Είδαμε προηγούμενα ότι η Αγγλία χρειαζόταν την Ινδία και 
τις άλλες αποικίες ως αγορές για τη διάθεση του πλεονάσματος του κεφαλαίου 
και των βιομηχανικών προϊόντων. Έτσι μετά την κατάκτηση της Ινδίας, η Αγγλία 
έστειλε στη νέα της αποικία τεράστιες ποσότητες βιομηχανικών προϊόντων, 
ιδιαίτερα υφασμάτων. Η Αγγλία επίσης χρησιμοποίησε τα πλεονάσματα κεφαλαίου 
για την κατασκευή σιδηροδρομικού δικτύου στην Ινδία, 17.000 μίλια κατά το 1890 
και 33.000 μίλια κατά το 1911. Αυτές οι εισαγωγές και το σιδηροδρομικό δίκτυο 
άλλαξε εντελώς την οικονομία και την κοινωνία της Ινδίας. Οι σιδηρόδρομοι 
χρησιμοποιήθηκαν, για να φέρουν στην Ινδία τα φτηνά μηχανοποιημένα Βρετανικά 
προϊόντα, που κατέστρεφαν τη ντόπια κλωστοϋφαντουργία και τις άλλες 
βιοτεχνίες.

Φυσικά, το ίδιο πράγμα είχε συμβεί στους βιοτέχνες της Βρετανίας στις 
αρχές της Βιομηχανικής Επανάστασης. Αλλά υπήρχε μια μεγάλη διαφορά στις δύο 
περιπτώσεις. Οι άνεργοι Βρετανοί βιοτέχνες πήγαιναν να δουλέψουν στα νέα 
εργοστάσια που χτίζονταν στις πόλεις ή μετανάστευαν στις «άδειες» αποικίες 
όπως στον Καναδά, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Όμως οι άνεργοι Ινδοί 
δεν είχαν εργοστάσια, για να απασχοληθούν, γιατί οι Βρετανοί αποθάρρυναν την 
κατασκευή ανταγωνιστικών εργοστασιακών μονάδων στην Ινδία. Επίσης οι Ινδοί 
δεν είχαν «άδειες» αποικίες, για να μεταναστεύουν, γιατί ήδη ήταν κατακτημένες 
από τις Ευρωπαϊκές δυνάμεις που δεν επέτρεπαν Ασιατική μετανάστευση.

Με αυτό τον τρόπο οι βιοτέχνες της Ινδίας ξεριζώθηκαν από τις δουλειές 
τους και έμειναν χωρίς κανένα πόρο ζωής. Και οι χωρικοί της Ινδίας 
επηρεάστηκαν βαθειά, επειδή έπαψαν να ασχολούνται πρωταρχικά με τέτοιες 
καλλιέργειες που θα μπορούσαν να τραφούν οι ίδιοι και οι κάτοικοι των διπλανών 
κωμοπόλεων. Έτσι καλλιεργούσαν γιούτα, βαμβάκι, σιτάρι κι άλλες πρώτες ύλες 
και τρόφιμα που προωθούνταν για εξαγωγή με τους καινούργιους σιδηροδρόμους 
και τα ατμόπλοια. Με τα χρήματα, που οι χωρικοί έπαιρναν από τη διάθεση των 
πρώτων υλών τους, αγόραζαν τα υφάσματα και τα άλλα Βρετανικά βιομηχανικά 
προϊόντα.

Όλα αυτά σήμαιναν ότι η Ινδική οικονομία είχε γίνει μια χρηματική - 
εμπορευματική οικονομία. Είχε απορροφηθεί στις επιχειρήσεις της παγκόσμιας 
αγοράς. Στο παρελθόν το χρήμα είχε χρησιμοποιηθεί πολύ λίγο. Λίγα αγαθά 
πουλιόνταν στις εγχώριες αγορές και κυρίως όχι για κέρδος. Ο σκοπός ήταν 
μάλλον να πάρουν μερικά χρήματα, για να πληρώσουν με αυτά τους φόρους και να 
αγοράσουν μερικά απαραίτητα είδη όπως αλάτι και σίδηρο. Τώρα όλα αυτά 
άλλαξαν. Οι Ά γγλο ι ήρθαν με τους σιδηροδρόμους τους και τα μηχανοποιημένα 
προϊόντα τους για αναζήτηση βιομηχανικών πρώτων υλών. Έτσι οι χωρικοί 
βρέθηκαν να παράγουν μάλλον για τη διεθνή αγορά παρά για τον τόπο τους. Αυτό



με τη σειρά του σήμαινε ότι ήταν ευάλωτοι στις διακυμάνσεις της διεθνούς 
αγοράς καθώς και στην εκμετάλλευση των χρηματοδοτών που πάντα 
εμφανίζονταν στις χρηματικές-εμπορευματικές οικονομίες.

Η Αγγλία επίσης επηρέασε ουσιαστικά την Ινδία με το να εισάγει τη σύγχρονη 
ιατρική και μέτρα υγιεινής. Αυτά μείωσαν απότομα τη θνησιμότητα του πληθυσμού 
και, επειδή η γεννητικότητα παρέμενε υψηλή, ο πληθυσμός της Ινδίας ανέβηκε 
από 255 εκατομμύρια το 1872 στα 305 εκατομμύρια το 1921. Μια παρόμοια 
αύξηση πληθυσμού συνέβη στη Δυτική Ευρώπη την εποχή της Βιομηχανικής 
Επανάστασης. Αλλά πάλι υπήρχε μια βασική διαφορά στις δύο περιπτώσεις. Τα 
εκατομμύρια της Ευρώπης μπορούσαν να μεταναστεύσουν στις νέες 
βιομηχανικές πόλεις ή τις αποικίες. Τα εκατομμύρια της Ινδίας όμως δεν 
μπορούσαν να ακολουθήσουν κανένα από αυτούς τους δρόμους και γι' αυτό 
σήμερα η Ινδία, καθώς και οι άλλες πρώην αποικίες, υποφέρουν από 
υπερπληθυσμό. Κι όμως αυτός ο «υπερπληθυσμός» είχε πολιτικές ρίζες. Η Ινδία 
πράγματι έχει λιγότερους κατοίκους κατά τετραγωνικό μίλι από την Αγγλία ή την 
Ολλανδία ή την Γερμανία ή άλλες Δυτικές χώρες. Έτσι η Ινδία έχει 
«υπερπληθυσμό», επειδή δεν ήταν ελεύθερη να αναπτύξει μια ανεξάρτητη 
οικονομία, όπως η Ευρώπη. Δεν της επιτράπηκε να αναπτύξει τις δικές της 
βιομηχανίες και δεν είχε αποικίες για τον επιπλέον πληθυσμό της. Αντί γΓ αυτό, 
αυτή η ίδια μετατράπηκε σε μια αποικία. Επομένως ο υπερπληθυσμός της Ινδίας 
και τα άλλα οικονομικά προβλήματα προέρχονται από τις επιδράσεις του 
ιμπεριαλισμού καθώς και από το γεγονός ότι η προγενέστερη ανεξάρτητη 
οικονομία της Ινδίας έχασε την αυτονομία της και έγινε αντικείμενο 
εκμετάλλευσης των άλλων. Αυτή η εμπειρία των Ινδών ήταν βασικά η ίδια με αυτή 
των άλλων ιθαγενών, γεγονός που δικαιολογεί την ύπαρξη των προβλημάτων των 
χωρών του Τρίτου Κόσμου σπιν εποχή μας.

Ο νέος ιμπεριαλισμός όχι μόνο διέλυσε τις οικονομίες των αποικιών, αλλά και 
αλλοτρίωσε τους πληθυσμούς τους. Στην Ινδία π.χ. οι Βρετανοί έχτισαν σχολεία 
Δυτικού Τύπου, για να προετοιμάσουν τους Ινδούς για τις κατώτερες θέσεις στη 
διοίκησή τους. Οι απόφοιτοι αυτών των σχολείων σχημάτισαν μια νέα ανώτερη 
τάξη στην Ινδία. Μιλούσαν Αγγλικά, διάβαζαν Δυτικές εφημερίδες και βιβλία και 
γνώριζαν την ιστορία και την πολιτική της Ευρώπης. Μερικοί έγιναν πιο πολύ 
Άγγλοι από τους ίδιους τους Άγγλους. Ένας Ινδός εθνικιστής έγραψε:

«Οι πρόγονοί μας, οι πρώτοι καρποί της Αγγλικής εκπαίδευσης, ήταν 
φανατικοί Βρετανόφιλοι. Δεν μπορούσαν να βρουν κανένα ψεγάδι στον πολιτισμό 
και την κουλτούρα της Δύσης. Ήταν γοητευμένοι από τον νεωτερισμό της κι από 
την παραξενιά της... Ο,τιδήποτε Αγγλικό ήταν και καλό, ακόμα και το να πίνεις 
κονιάκ ήταν αρετή. Ο,τιδήποτε μη Αγγλικό το έβλεπαν με καχυποψία».*

Φυσικά οι αμόρφωτοι Ινδοί χωρικοί και εργάτες δεν επηρεάστηκαν τόσο 
άμεσα από την Αγγλική κουλτούρα. Κι όμως πολλοί από αυτούς έφτασαν στο 
σημείο να πιστεύουν στην ανωτερότητα του κάθε είδους που είχε αγγλική

'  L.S.S. O' Malley, Modern India and the West (Η Σύγχρονη Ινδία και η Δύση), New York, Oxford 
University Press, 1941, σ. 766
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προέλευση. Η Αγγλική κυριαρχία ήταν φυσική και ακατανίκητη. Παραδέχονταν ως 
αναπόφευκτο το γεγονός ότι οι Άγγλοι έπρεπε να είναι οι κυβερνήτες κι εκείνοι 
να υπακούουν σ’ αυτούς. Έτσι σε κάθε άτομο που προέρχονταν από τη Δύση 
αναφέρονταν με τη λέξη «σαχίμπ», δηλαδή αφεντικό. Το ίδιο συνέβη και στις 
άλλες αποικίες. Παντού οι Δυτικοί ήταν τα αφεντικά με διαφορετικά σε κάθε 
περιοχή ονόματα. Στην Αφρική ονομάζονταν «μπουάνα», στην Λατινική Αμερική 
«πατρόν» και στη Μ. Ανατολή «εφέντι».

6. Η Τεχνολογική Επανάσταση ενάντια στην Κοινωνική Επανάσταση

Α. Από το σύστημα της Φ ιλελεύθερης Οικονομίας (Laisser faire) στο 
Κράτος Πρόνοιας.

Στο πρώτο κεφάλαιο παρατηρήσαμε ότι κάθε τεχνολογική επανάσταση έχει 
ως αποτέλεσμα μια κοινωνική επανάσταση. Ενώ οι τεχνολογικές επαναστάσεις 
είναι γενικά ευπρόσδεκτες, στις κοινωνικές επαναστάσεις αντιδρούν και οι 
προνομιούχες τάξεις και οι λαϊκές μάζες. Αυτό συνέβη και με την Γεωργική 
Επανάσταση που αύξησε την παραγωγικότητα αλλά και δημιούργησε ταξικές 
κοινωνίες με γαιοκτήμονες στην κορυφή κι ακτήμονες χωρικούς στη βάση. Και η 
κοινωνική μεταρρύθμιση που ακολούθησε συναντούσε για αιώνες αντίδραση, 
παρά το γεγονός ότι προβάλλονταν αιτήματα από τους μεταρρυθμιστές και 
σημειώνονταν εξεγέρσεις από τους χωρικούς.

Το ίδιο συνέβη και με τη Βιομηχανική Επανάσταση που δημιούργησε νέες 
τάξεις πλούσιων και φτωχών, τους εργοστασιάρχες και τους εργάτες. Είδαμε ότι 
το χάσμα ανάμεσα στις δύο τάξεις ήταν τόσο μεγάλο που ο Λόρδος Βύρων είπε το 
1812 ότι είχε παρατηρήσει περισσότερη φτώχεια και αθλιότητα στην Αγγλία παρά 
στις κακοδιοικούμενες επαρχίες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και πολλοί 
άλλοι υποστήριζαν τις ίδιες απόψεις για την κατάσταση των ανθρώπων στην 
Αγγλία στις αρχές του 19ου αιώνα.

Η σκληρή αντινομία ήταν ότι οι Άγγλο ι  ζούσαν μια τόσο άθλια ζωή σε μια 
εποχή που η Βιομηχανική Επανάσταση πραγματοποιούσε αλματώδη αύξηση στον 
πλούτο της χώρας. Η συνολική παραγωγή της Αγγλίας αυξήθηκε περίπου 27 
φορές περισσότερο μεταξύ του 1800 και 1860. Κι όμως το χάσμα ανάμεσα στους 
πλούσιους και τους φτωχούς στις νέες βιομηχανουπόλεις ήταν πολύ μεγαλύτερο 
από ό,τι ήταν στο παρελθόν ανάμεσα στους πλούσιους και φτωχούς της επαρχίας. 
ΓΓ αυτό ο Ά γ γ λ ο ς  Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νπσραέλι (Benjamin Disraeli) 
έγραψε το 1845:

«Σε δύο έθνη, ανάμεσα στα οποία δεν υπάρχει επικοινωνία και συμπάθεια, 
συμβαίνει να αγνοεί' η μια τάξη πάρα πολύ τις συνήθειες, τις σκέψεις, τα 
συναισθήματα της άλλης, λες και κατοικούν σε διαφορετικές γεωγραφικές ζώνες 
ή είναι κάτοικοι που έχουν έρθει από διαφορετικούς πλανήτες- μεγαλώνουν με
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διαφορετική ανατροφή, τρέφονται με διαφορετικό φαγητό και δεν κυβερνιούνται 
με τους ίδιους νόμους... 01 ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΚΑΙ 01 ΦΤΩΧΟΙ»*.

Κι όμως εκείνη την εποχή, όπως και σε όλες τις εποχές, διάφορα 
επιχειρήματα βρίσκονταν για να δικαιολογήσουν το υπάρχον κοινωνικό σύστημα. 
Τα επιχειρήματα αυτά στηρίζονταν στη θεωρία του laissez - faire, που σημαίνει 
«αφήστε τα πράγματα να κυλάνε μόνα τους». Η καλύτερη δικαίωση του laissez - 
faire δόθηκε από τον οικονομολόγο Ά ν τ α μ  Σμιθ (Adam Smith) στο πασίγνωστο 
βιβλίο του «Ο Πλούτος των Εθνών», που εκδόθηκε το 1776. Το επιχείρημα του 
Σμιθ ήταν ότι τα άτομα βασικά έχουν τάσεις εγωιστικές και καθένας ξέρει τι είναι 
καλύτερο για τον εαυτό του. Επομένως αν ο καθένας αφεθεί ελεύθερος να κάνει 
ό,τι θέλει χωρίς την κυβερνητική επέμβαση ή χωρίς κανονισμούς, τότε αυτή η 
οικονομική ελευθερία, το laissez - faire, θα είναι η καλύτερη λύση για το κράτος.

Το σύστημα του laissez - faire χρησιμοποιήθηκε, για να δικαιολογηθούν οι 
νόμοι που απαγόρευαν την ύπαρξη των εργατικών σωματείων. Το άτομο-εργάτης 
και το άτομο-εργοστασιάρχης, τονιζόταν, πρέπει να είναι ελεύθεροι να φτάσουν 
σε μια συμφωνία χωρίς την επέμβαση του συνδικάτου. Το επιχείρημα αυτό 
χρησιμοποιόταν επίσης εναντίον των κυβερνητικών νόμων που ρύθμιζαν το 
ωράριο εργασίας, τα κατώτατα ημερομίσθια και τις συνθήκες εργασίας. Το 
αποτέλεσμα του laissez - faire ήταν να μείνει ο εργάτης απροστάτευτος, χωρίς 
ένα σωματείο να τον υποστηρίζει· ο εργάτης μόνος του δεν μπορούσε να 
διαπραγματευτεί με ίσους όρους με τον εργοδότη του. Συνεπώς ο εργοδότης 
μπορούσε να υπαγορεύσει τους όρους του και ο εργάτης ήταν αναγκασμένος να 
τους δεχτεί. Αν κάποιος εργάτης είχε την τόλμη να οργανώσει ένα σωματείο, 
φυλακιζόταν ή απευλανόταν στην Αυστραλία. Αυτό συνέβαινε όχι μόνο στην 
Αγγλία αλλά και σε όλες τις εκβιομηχανιζόμενες χώρες. Η Γαλλία π,χ. είχε το 
Νησί του Διαβόλου, όπου στέλνονταν εκείνοι οι εργάτες που παρουσίαζαν τάσεις 
ανεξαρτησίας πέρα από το ανεκτό όριο.

To laissez - faire κατέστρεψε τη ζωή γενεών ολόκληρων στη Δυτική Ευρώπη. 
Αυτό ήταν το κόστος της κοινωνικής αλλαγής που καθυστέρησε σε σχέση με την 
τεχνολογική αλλαγή. Μόνο σταδιακά οι άνθρωποι άρχισαν να προσέχουν τους 
μεταρρυθμιστές που τους υπέδειχναν ότι ήταν σχεδόν το ίδιο απαίσια και φρικτή η 
λευκή δουλεία στα εργοστάσια και τα ορυχεία της Δυτικής Ευρώπης όσο φρικτή 
ήταν και η μαύρη δουλεία στις φυτείες του Νέου Κόσμου. Η Γερμανία ήταν η 
πρώτη χώρα που κάλυψε τους εργάτες της με ασφάλεια σε περίπτωση ασθένειας 
το 1883 και για ατυχήματα το 1884 και έδωσε συντάξεις γηρατειών το 1889. Η 
Βρετανία όμως κι άλλες χώρες ψήφισαν παρόμοιους νόμους πολύ αργότερα, στο 
χρονικό διάστημα πριν από το 1914, οπότε άρχισε ο Πρώτος Παγκόσμιος 
Πόλεμος.

Ακόμα περισσότεροι μεταρρυθμιστικοί νόμοι αυτού του·τύπου ψηφίστηκαν 
στη διάρκεια της Μεγάλης Οικονομικής Κρίσης της δεκαετίας του 1930. Περίπου 
το ένα τέταρτο όλων των εργατών των βιομηχανικών Δυτικών Χωρών έχασαν τις

* Από το μυθιστόρημα του Ντισραέλι «Σύβιλλα».
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δουλειές τους. Έτσι ο Πρόεδρος των Η.Π.Α. Φραγκλίνος Ροιιζβελτ (Franklin D. 
Roosevelt) ψήφισε τις μεταρρυθμίσεις του New Deal (πολιτικό, οικονομικό και 
κοινωνικό πρόγραμμα κρατικής παρέμβασης). Κι άλλες Δυτικές κυβερνήσεις 
έκαναν παρόμοιες αλλαγές. Αυτό συνεχίστηκε και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Κι έτσι σήμερα όλες οι βιομηχανικές χώρες εφαρμόζουν αυτό που 
ονομάζεται Κράτος Πρόνοιας δηλαδή κρατικό ενδιαφέρον για την ευημερία του 
κοινωνικού συνόλου. Αυτό είναι το ακριβώς αντίθετο του laissez - faire. Αντί «να 
αφήνουμε τα πράγματα να κυλάνε μόνα τους» τα κράτη τώρα αναλαμβάνουν την 
ευθύνη για την ευημερία των πολιτών τους. Ένα τέτοιο κρατικό πρόγραμμα 
περιλαμβάνει την υγεία, την εκπαίδευση, την ανεργία, τις συνθήκες εργασίας, την 
προστασία του περιβάλλοντος, τα δικαιώματα των γυναικών, τις συντάξεις 
γηρατειών κτλ.

Όμως η κοινωνική αλλαγή έρχεται πάντα με αργό ρυθμό, γιατί συναντάει 
μεγάλη αντίδραση. Κάποτε προχωρεί, άλλοτε καθυστερεί. Ο διάλογος συνεχίζεται 
ανάμεσα σ' αυτούς που προτιμούν το παλιό σύστημα του laissez - faire και σ' 
εκείνους που κατανοούν ότι τεχνολογική αλλαγή χωρίς κοινωνική αλλαγή σημαίνει
τραγωδία για τους πολλούς στη βάση.

Β. Από την Αριστοκρατία στη Δημοκρατία

Η Βιομηχανική Επανάσταση επέβαλε την αλλαγή σε πολιτικά όσο και σε 
κοινωνικά θέματα. Ό ταν άρχισε η Βιομηχανική Επανάσταση, η Βρετανία 
κυβερνιόταν από μια μερίδα οικογενειών από αριστοκράτες μεγαλοκτηματίες. 
Είναι φυσικά αξιοπερίεργο το γεγονός ότι η Αγγλία πέρασε τη φάση μιας μεγάλης 
επανάστασης του 17ου αιώνα και ο Βασιλιάς Κάρολος Β' εκτελέστηκε το 1649. Ο 
Όλιβερ Κρόμβελ (Oliver Cromwell) τότε εγκαθίδρυσε την Κοινοπολιτεία στη 
θέση της Μοναρχίας. Το Κοινοβούλιο ψήφισε ένα νόμο που έλεγε ότι «ο Λαός 
έχει την ανώτερη εξουσία σε αυτό το έθνος». Γιατί, λοιπόν, στις αρχές του 19ου 
αιώνα η Αγγλία κυβερνιόταν από την αριστοκρατία;

Η απάντηση είναι ότι η λέξη «λαός» δεν είχε την ίδια σημασία που έχει 
σήμερα. Ακόμα κι ο επαναστάστης ηγέτης Κρόμβελ έλεγε ότι οι μόνοι «άνθρωποι» 
που έπρεπε να έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν ήταν εκείνοι «με πραγματικά και 
μόνιμα συμφέροντα» στη χώρα. Με αυτό εννοούσε μόνο εκείνους που είχαν 
κτηματική περιουσία. Ο Κρόμβελ πέτυχε με την επανάσταση αυτό που ήθελε, μια 
κοινοβουλευτική κυβέρνηση που δεν ήταν όμως δημοκρατική. Έτσι, τώρα το 
Κοινοβούλιο παρά ο βασιλιάς είχε απόλυτη εξουσία και ψήφιζε όλους τους 
νόμους. Όμως μόνο οι λίγοι ιδιοκτήτες είχαν το δικαίωμα να ψηφίζουν έτσι το 
Κοινοβούλιο εκλεγόταν και ελεγχόταν από το 3% του πληθυσμού.

Με τη Βιομηχανική Επανάσταση, αυτή η διακυβέρνηση από την αριστοκρατία 
γινόταν ολοένα και πιο αναχρονιστική. Μεγάλες καινούργιες εργοστασιουπόλεις 
εμφανίστηκαν με εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους. Κι όμως δεν έστελναν 
κανέναν αντιπρόσωπο στη Βουλή, ενώ αγροτικές περιοχές με λίγες εκατοντάδες 
ή ακόμη λίγες δεκάδες κατοίκους συνέχιζαν να εκλέγουν αντιπροσώπους. 
Φυσικά, αυτοί οι αντιπρόσωποι ήταν οι ντόπιοι αριστοκράτες ή οι δικοί τους
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άνθρωποι. Αυτή η αναχρονιστική διαδικασία φυσικά έβρισκε αντίθετους τους 
εργάτες και τις μεσαίες τάξεις στις νέες πόλεις. Η αντίδραση εκδηλωνόταν με 
διαμαρτυρίες και διαδηλώσεις, έως ότου ο Πρώτος Μεταρρυθμιστικός Νόμος 
(First Reform Bill) του 1832 αύξησε τον αριθμό των ψηφοφόρων στην Αγγλία από
500.000 σε 813.000. Η μεγάλη πλειονότητα όμως έμεινε πάλι χωρίς δικαίωμα 
ψήφου κι έτσι οι διαμαρτυρίες και οι διαδηλώσεις συνεχίστηκαν. Περισσότερα 
νομοσχέδια για μεταρρυθμίσεις ψηφίστηκαν, έως ότου όλοι οι άνδρες απέκτησαν 
το δικαίωμα ψήφου με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κατόπιν, στον 20ο αιώνα το 
δικαίωμα ψήφου αποκτήθηκε κι από τις γυναίκες. Με αυτό το τρόπο η μετάβαση 
από την αριστοκρατία στη δημοκρατία ολοκληρώθηκε.

Η δημοκρατία πήρε διαφορετικές μορφές σε διάφορες χώρες. Στη Δυτική 
Ευρώπη με το υψηλό ποσοστό εγγραμμάτων, τα πολιτικά κόμματα είχαν λαϊκή 
συμμετοχή, κομματικές αρχές και κομματική πειθαρχία. Στις υπανάπτυκτες χώρες 
όπως στην Ελλάδα με χαμηλότερο ποσοστό εγγραμμάτων και διαφορετικό 
ιστορικό παρελθόν, τα πολιτικά κόμματα βασίζονταν περισσότερο στην 
προσωπικότητα των πολιτευόμενων με την εκλογική τους «πελατεία» παρά σε 
αρχές. Δημιουργούνταν συνήθως προσωπικές κλίκες που είχαν επικεφαλής 
ανθρώπους που πρόσφεραν «εξυπηρέτηση» στους οπαδούς τους με αντάλλαγμα 
την ψήφο τους στις εκλογές. Κι όταν εκλέγονταν, επειδή είχαν εξαγοράσει τις 
ψήφους, αυτοί οι άνθρωποι ενεργούσαν, όπως επιθυμούσαν. Είναι ολοφάνερο ότι 
αυτή ήταν «δημοκρατία» μόνο κατ’ όνομα κι όχι πραγματική. Έτσι σε χώρες, όπως 
η Ελλάδα, το να κερδίσουν οι πολίτες το δικαίωμα ψήφου ήταν βέβαια ένα βήμα 
προόδου, αλλά περισσότερα βήματα χρειάζονταν, για να γίνει η δημοκρατία 
πραγματική και έτσι να λειτουργεί από το λαό και για το λαό.

Γ. Από τον Ιμπεριαλισμό στην Αποικιακή Αντίσταση

. Όταν οι Δυτικοευρωπαίοι εδραίωσαν σε όλο τον κόσμο τις αυτοκρατορίες 
τους στο τέλος του 19ου αιώνα, είχαν πολλά επιχειρήματα που δικαιολογούσαν 
γιατί έπρεπε εκείνοι να κυβερνήσουν την μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων. 
Ένα επιχείρημα ήταν ρατσιστικό: ο «λευκός άνθρωπος» ήταν γενετικά ανώτερος 
κι επομένως γεννημένος να κυβερνά τις κατώτερες φυλές. Ο Βρετανός 
ιμπεριαλιστής στη Νότια Αφρική Σέσιλ Ρόουντζ (Cecil Rhodes) τοποθετήθηκε για 
το ρατσισμό λέγοντας: «Είμαστε η ανώτερη φυλή στον κόσμο, κι όσο περισσότερα 
μέρη του κόσμου κυβερνάμε τόσο το καλύτερο για την ανθρώπινη φυλή».1' Είδαμε 
στο Κεφάλαιο II ότι οι επιστήμονες απορρίπτουν τέτοιο ρατσιστικό δόγμα σαν 
απόλυτη ανοησία. Εντούτοις το επιχείρημα αυτό έπιανε τόπο εκείνη την εποχή, 
γιατί δικαιολογούσε τη δημιουργία των Ευρωπαϊκών αυτοκρατοριών.

Ένα άλλο επιχείρημα υπέρ των αυτοκρατοριών ήταν οικονομικό. Ήταν η 
θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήματος. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, οι 
αυτοκρατορίες έφεραν τα προϊόντα όλων των αποικιών μαζί σε μια παγκόσμια 
οικονομική αγορά. Κάθε αποικία συγκέντρωνε κάθε προσπάθεια της στη

‘ L. Huberman, We, the People (Εμείς οι Ανθρωποι), New York, Harper 1947, ο. 263.
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παραγωγή αυτών των αγαθών που ευνοούνταν περισσότερο σε αυτή. Έτσι το 
αποτέλεσμα ήταν μεγαλύτερη παραγωγή σε ολόκληρο τον κόσμο και μεγαλύτερα 
κέρδη για τον καθένα στον κόσμο.

Η θεωρία φαινόταν λογική, αλλά στην εφαρμογή της τα πράγματα ήταν 
διαφορετικά. Οι αποικίες παρήγαν όχι όσα χρειάζονταν αλλά όσα οι Ευρωπαίοι 
κύριοι τους αποφάσιζαν να πουλήσουν με το μεγαλύτερο κέρδος. Έτσι τα 
προϊόντα που προορίζονταν για εξαγωγή καλλιεργούνταν σε μεγάλες ποσότητες 
και οι Δυτικές εταιρίες πραγματοποιούσαν τεράστια κέρδη. Αλλά αυτά δεν έμεναν 
στις αποικίες, πήγαιναν στα αιποκρατορικά κεφάλαια. Έτσι εξηγείται το 
διευρυνόμενο οικονομικό χάσμα ανάμεσα στις αυτοκρατορικές δυνάμεις και τις 
αποικίες ή, όπως ονομάζονται σήμερα, ανάμεσα στον Πρώτο καιτονΤρίτο Κόσμο. 
Η διαφορά κατά μέσο όρο στο κατά κεφαλήν εισόδημα μεταξύ του Πρώτου και του 
Τρίτου Κόσμου ήταν σε γενικές γραμμές 3 προς 1 το 1500, και αυξήθηκε σε 5 
προς 1 το 1850, σε 6 προς 1 το 1900 και σε 14 προς 1 το 1970.

Αυτές οι στατιστικές δείχνουν γιατί οι λαοί των αποικιών άρχισαν τον αγώνα 
τους για ανεξαρτησία από την Ευρωπαϊκή κυριαρχία. Ο πρώτος και μοναδικός 
πετυχημένος αγώνας για ανεξαρτησία τον 19ο αιώνα ήταν αυτός των μαύρων 
δούλων στο Γαλλικό νησί παραγωγής ζάχαρης του Αγίου Δομίνικου (σημερινή 
Αϊτή) στις Δυτικές Ινδίες. Αρχηγός τους ήταν ο σπουδαίος Τουσέν Λουβερτύρ 
(Toussaint Γ Ouverture) που ξεχωρίζει ως ένας μεγάλος επαναστάτης ηγέτης της 
σύγχρονης εποχής, όπως ο Σπάρτακος στην αρχαία εποχή. Η εξέγερση άρχισε 
στη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης, όταν η Εθνοσυνέλευση στο Παρίσι 
ψήφισε ένα νόμο το Φεβρουάριο του 1794 που καταργούσε τη δουλεία σε όλες 
τις Γαλλικές αποικίες. Ο Τουσέν πήρε το νόμο αυτό στα σοβαρά και οργάνωσε 
τους δούλους των φυτειών της αποικίας αυτής σε ένα επαναστατικό στρατό. Οι 
μαύροι στρατιώτες βάδισαν στη μάχη τραγουδώντας τη «Μασσαλιώτιδα» και έτσι 
κατά το 1800 έλεγχαν όλο το νησί.

Όταν ο Ναπολέων Βοναπάρτης ανέλαβε την εξουσία στη Γαλλία, αρνήθηκε 
να δεχτεί την ανεξαρτησία του Αγίου Δομίνικου. Έστειλε στρατό για να 
επανακτήσει το νησί, αλλά οι οπαδοί του Τουσέν αντιστάθηκαν με επιτυχία και 
σταμάτησαν τους Γάλλους. Σε αυτή τη στιγμή ο Τουσέν έκανε το σφάλμα να 
διαλύσει το στρατό του δεχόμενος μια Γαλλική εγγύηση για την ανεξαρτησία του 
νησιού και την ελευθερία των πρώην δούλων. Αλλά οι Γάλλοι δεν κράτησαν την 
υπόσχεση τους. Αιχμαλώτισαν τον Τουσέν και τον έστειλαν στην Γαλλία, όπου 
πέθανε στη φυλακή.

Οι μαύροι του Αγ. Δομίνικου με επικεφαλής νέους ηγέτες ξαναπήραν τα 
όπλα. Οι στρατοί του Ναπολέοντα καταπονήθηκαν από τις απώλειες στις μάχες κι 
από τον κίτρινο πυρετό. Το Νοέμβριο 1803 οι λίγοι επιζώντες Γάλλοι στρατιώτες 
απέπλευσαν στην πατρίδα τους. Τελικά, μετά από δέκα τρία χρόνια αγώνα ο 
Α Αγιος Δομίνικος ανήκε πια στους μαύρους. Την πρωτοχρονιά του 1804 

εγκατέλειψαν το Γαλλικό όνομα του νησιού τους και έδωσαν το όνομα Αϊτή, που 
είναι Ινδική λέξη και σημαίνει βουνό. Αυτή είναι και η σημερινή ονομασία του 
νησιού.

Ο αγώνας της Αϊτής για ανεξαρτησία μας προσφέρει ένα σημαντικό μάθημα 
για σήμερα. Πρώτα, δείχνει πως ακόμα και ένας μικρός λαός, αν είναι ενωμένος
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και καθοδηγείται σωστά, μπορεί να νικήσει μια χώρα τόσο μεγάλη σαντη Γαλλία και 
ένα στρατηγό τόσο μεγάλο σαν το Ναπολέοντα. Επίσης δείχνει ότι μια 
επανάσταση ενάντια σε μια ιμπεριαλιστική δύναμη έρχεται σε σύγκρουση και με 
άλλες ιμπεριαλιστικές δυνάμεις που φοβούνται την εξάπλωση των επαναστατικών 
κινημάτων. Έτσι, η ανεξαρτησία της Αϊτής βρήκε αντίθετες και τις Η.Π.Α, παρ 
όλο που αυτή η χώρα είχε κερδίσει τον επαναστατικό αγώνα εναντίον της 
Βρετανίας μόλις λίγα χρόνια πριν. Ο λόγος ήταν ότι οι δούλοι των φυτειών 
εξακολουθούσαν να υπάρχουν στις Η.Π.Α. και γι' αυτό οι Αμερικανοί ηγέτες 
φοβόντουσαν ότι οι δικοί τους δούλοι θα επηρεάζονταν πιθανόν από το 
επαναστατικό παράδειγμα της Αϊτής. Γι'αυτό το λόγο και ο Πρόεδρος Τόμας 
Τζέφερσον (Thomas Jefferson) υπέγραφε ένα νόμο στις 28 Φεβρουάριου του 
1806 που απαγόρευε κάθε εμπόριο με την Αϊτή. Η ομοιότητα μεταξύ εκείνου του 
εμπορικού αποκλεισμού και του σημερινού αποκλεισμού της Κούβας του Κάστρο 
είναι ολοφάνερη. Με αυτό το «εμπάργκο» έγινε προσπάθεια να ανακοπεί το 
«απειλητικό» παράδειγμα μιας ελεύθερης δημοκρατίας των μαύρων στην Αϊτή. 
Σήμερα το εμπάργκο στρέφεται ενάντια σε ένα εξίσου απειλητικό παράδειγμα 
μιας σοσιαλιστικής δημοκρατίας στην Κούβα.

Το τελευταίο μάθημα που παίρνουμε από το παράδειγμα της Αϊτής είναι ότι το 
να κερδίσεις πολιτική ανεξαρτησία είναι ότι έτσι ξεκινάς μόνο τον αγώνα για 
πλήρη εθνική ανεξαρτησία. Παρά τον Αμερικανικό εμπορικό αποκλεισμό, η Αϊτή 
διατήρησε την ανεξαρτησία της. Αλλά πολιτική ανεξαρτησία δε σημαίνει ότι 
αποκτάς και οικονομική ανεξαρτησία. Αυτό είναι φανερό σήμερα, γιατί η Αϊτή αυτή 
τη στιγμή είναι το πιο φτωχό από τα κράτη της Λατινικής Αμερικής. Ά λ λ ε ς  πρώην 
αποικίες είχαν την ίδια πικρή εμπειρία. Σε ολόκληρο τον Τρίτο Κόσμο έχει γίνει πια 
συνείδηση ότι, αφού κερδίζεται η πολιτική ανεξαρτησία, ένας νέος αγώνας για 
οικονομική ανεξαρτησία πρέπει να ξεκινάει. Κι αυτός ο δεύτερος αγώνας είναι σε 
πολλά σημεία δυσκολότερος από τον πρώτο.

Εκτός από την Αϊτή, κι άλλες αποικίες και μισο-αποικίες αγωνίστηκαν για την 
ανεξαρτησία τους στη διάρκεια του 19ου. αιώνα. Όλες  τους όμως απέτυχαν για 
πολλούς και διάφορους λόγους. Ένας λόγος είναι ότι μερικοί από αυτούς τους 
αγώνες ανακόπτονταν, γιατί δε γινόταν αντιληπτή η φύση της Δυτικής πρόκλησης. 
Δε γινόταν κατανοητό ότι η Δύση ήταν τόσο ισχυρή και επικίνδυνη εξαιτίας της 
σύγχρονης τεχνολογίας και των ιδεών της. Επομένως η Δύση μπορούσε να 
εμποδιστεί, μόνο αν οι άποικοι υιοθετούσαν και χρησιμοποιούσαν την τεχνολογία 
και τις ιδέες τις δικές της. Με αυτό τον τρόπο οι Ιάπωνες νίκησαν την Τσαρική 
Ρωσία και μετά συνέχισαν, για να γίνουν οι ίδιοι μια ιμπεριαλιστική δύναμη. Αλλά 
πολλοί ηγέτες στις αποικίες δεν μπόρεσαν να το καταλάβουν και προσπάθησαν 
στη θέση του ξένου ιμπεριαλισμού να επαναφέρουν παλιούς θεσμούς και 
συνήθειες που ανήκαν στο νεκρό παρελθόν και δεν μπορούσαν να 
ξαναζωντανέψουν. Η Ινδική Ανταρσία του 1857-1858 απέτυχεγι’αυτό το λόγο και 
το ίδιο συνέβη με την Εξέγερση των Μποξέρ (Boxer) το 1900 στην Κίνα.

Ένας άλλος λόγος που απέτυχαν οι αποικιακοί αγώνες του 19ου αιώνα είναι 
ότι επικρατούσαν τότε ανεδαφικές και ρομαντικές ιδέες για το Δυτικό 
ιμπεριαλισμό. Οι Κινέζοι αντάρτες του Τάϊπιν (Taiping) π.χ. προσπάθησαν μεταξύ
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του 1850-1864 να ανατρέψουν την δυναστεία των Μαντσού (Manchu). Ο σ/οπός 
τους ήταν να αναδιοργανώσουν την Κίνα πάνω σε δυτικά πρότυπα, κι έτσι 
περίμεναν πως οι Δυτικές Δυνάμεις θα τους βοηθήσουν ή τουλάχιστο δε θα τους 
εμποδίσουν. Αλλά σύντομα έμαθαν ότι οι προβλέψεις τους ήταν λαθεμένες. Οι 
Δυτικές δυνάμεις ενδιαφέρονταν πρωταρχικά να διατηρήσουν τις επενδύσεις 
τους και τις ευνοϊκές γΓ αυτούς εμπορικές συμφωνίες. Έτσι ήταν έτοιμοι να 
υποστηρίξουν οποιεσδήποτε ομάδες οποιοσδήποτε πολιτικής απόχρωσης, 
προκειμένου να μην απειληθούν τα συμφέροντα τους. γΓ αυτό οι ιμπεριαλιστικές 
δυνάμεις υποστήριξαν αντιδραστικές παλιές δυναστείες, όπως τους Μαντσού 
εναντίον του Τάϋιιν και τη δυναστεία των Κατζάρ (Qajar) στην Τεχεράνη εναντίον 
της μερίδας των Περσών Συνταγματικών. Η ίδια κατάσταση επικρατεί σήμερα που 
οι Δυτικές δυνάμεις, για να προστατέψουν τα συμφέροντα τους, υποστηρίζουν 
στρατιωτικές δικτατορίες στη Λατινική Αμερική και τις ρατσιστικές κυβερνήσεις 
του Απαρχάιντ (Apartheid) στη Νότια Αφρική.

Ο τελευταίος λόγος της αποτυχίας των αποικιακών αγώνων του 19ου αιώνα 
είναι ότι βρέθηκαν αυτοί οι αγώνες απομονωμένοι. Οι Φιλιππινέζοι π.χ. εθνικιστές 
πολέμησαν χρόνια ολόκληρα, προκειμένου να ανεξαρτητοποιηθούν από την Ισπανία. 
Τελικά νίκησαν και κατά το 1898 κατάφεραν να περικυκλώσουν τον Ισπανικό 
στρατό στη Μανίλλα. Τότε ακριβώς οι Η .Π Α  μπήκαν στον πόλεμο και οι 
Φιλιππινέζοι άρχισαν ένα δεύτερο πόλεμο για ανεξαρτησία αυτή τη φορά εναντίον 
των Αμερικανών. Ο πόλεμος κράτησε χρόνια με τους Φιλιππινέζους που 
χρησιμοποιούσαν την τακτική φθοράς του ανταρτοπόλεμου εναντίον των 
ανώτερων Αμερικανικών δυνάμεων. Οι στρατηγοί των Η .Π Α  αντέδρασαν με 
εμπρησμούς χωριών και ξεριζωμό χωρικών, ακριβώς όπως θα έκαναν αρκετές 
δεκαετίες αργότερα στο Βιετνάμ. Αλλά στο Βιετνάμ, χάρη στους δημοσιογρά
φους και τους κινηματογραφιστές της τηλεόρασης, όλος ο κόσμος ήξερε τι 
συνέβαινε και οι Βιετναμέζοι εθνικιστές έπαιρναν αρκετή βοήθεια από το 
εξωτερικό. Αυτή η βοήθεια δεν ήρθε μόνο από τη Ρωσία και την Κίνα, αλλά κι από 
την Ευρώπη κι ακόμα κι από τον κόσμο των Η .Π Α  Στις Φιλιππίνες, όμως, στα τέλη 
του 19ου αιώνα, οι Αμερικανοί μπορούσαν να κάνουν ό,τι ήθελαν, ενώ ο υπόλοιπος 
κόσμος αγνοούσε τα πάντα. Έτσι μετά από ένα μακροχρόνιο πόλεμο οι 
Φιλιππινέζοι εξαντλήθηκαν και οι Φιλιππίνες περιήλθαν στον έλεγχο των 
Αμερικανών.

Αυτή η απομόνωση ήταν ένα μειονέκτημα για όλους τους αποικιακούς 
αγώνες του 19ου αιώνα, είτε διεξάγονταν στην Ασία, είτε στην Αφρική, είτε στη 
Λατινική Αμερική. Εκτός από την απομόνωση αυτή η λαθεμένη επαναστατική 
στρατηγική καθώς και η παρανόηση της φύσης του Δυτικού ιμπεριαλισμού 
δικαιολογούν γιατί οι παγκόσμιες αυτοκρατορίες της Ευρώπης επέζησαν στη 
διάρκεια του 19ου αιώνα. Αλλά τότε, στα 1914, ξέσπασε ο Α' Παγκόσμιος 
Πόλεμος που σήμανε τη διάλυση των Ευρωπαϊκών αυτοκρατοριών. Και μετά το Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο η διάλυση των αυτοκρατοριών ολοκληρώθηκε και οι λαοί των 
αποικιών κέρδισαν την πολιτική τους ανεξαρτησία. Σήμερα ο αγώνας συνεχίζεται, 
για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ανεξαρτησίας που θα σημάνει και την 
απόκτηση της οικονομικής ανεξαρτησίας.
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7. Συμπεράσματα

Η Βιομηχανική Επανάσταση, όπως και η Γεωργική Επανάσταση, είχε και καλά 
και κακά αποτελέσματα για τους ανθρώπους. Το μεγαλύτερο όφελος ήταν η 
αύξηση της παραγωγικότητας. Οι μηχανές και οι νέες πηγές ενέργειας έδωσαν 
τέλος στην τεχνολογική και οικονομική στασιμότητα. Επιπλέον οι υπερπόντιες 
ανακαλύψεις και η ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου έδωσαν για πρώτη φορά τη 
δυνατότητα για μια ενιαία οικουμενική οικονομία. Το μαλλί της Ν. Ζηλανδίας, το 
βοδινό κρέας της Αργεντινής, το σιτάρι του Καναδά, το ρύζι της Μπούρμα, ο 
κασσίτερος της Ινδονησίας, η γιούτα της Ινδίας και "/ενικά οι πρώτες ύλες για 
εργοστάσια της Ευρώπης και των Η.ΠΑ, όλοι αυτοί οι πόροι συνενώθηκαν σε μια 
δυναμική και ολοένα αναπτυσσόμενη οικονομία. Μεταξύ του 1870 και 1914, το 
παγκόσμιο εμπόριο αυξήθηκε τρεις φορές και η παγκόσμια βιομηχανική παραγωγή 
πέντε φορές.

Είδαμε ότι οι εργάτες των εργοστασίων της Δυτικής Ευρώπης δεν 
ωφελήθηκαν στην αρχή από αυτή την αυξανόμενη παραγωγικότητα. Στα πρώτα 
εργοστάσια και ορυχεία οι εργάτες βρέθηκαν σε πολύ χειρότερη κατάσταση από 
ό,τι ήταν στα χωριά, από όπου είχαν έρθει. Αλλά βαθμιαία κέρδισαν το δικαίωμα 
της ψήφου και πέτυχαν να οργανώνονται σε εργατικά σωματεία. Αυτό τους έδωσε 
τη δύναμη να αναγκάσουν τους εργοδότες να αυξήσουν τα ημερομίσθια κοα να 
βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας. Ανάμεσα στα 1850 και 1914 τα πραγματικά 
ημερομίσθια των εργατών των βιομηχανιών στη Βρετανία και τη Γαλλία είχαν 
διπλασιαστεί. Με άλλα λόγια το βιοτικό τους επίπεδο είχε βελτιωθεί σε ποσοστό 
κοπά εκατό τα εκατό. Έτσι τα οφέλη της Βιομηχανικής Επανάστασης άρχισαν να 
φτάνουν ως τη βάση, κι όμως οι εργάτες συνέχιζαν να παίρνουν πολύ λιγότερα 
από τους άλλους στην κορυφή. Όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός Ντισραέλι το 
1845 για τους Βρετανούς στο βιβλίο του: «Δύο Έθνη: ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΚΑΙ ΦΤΩΧΟΙ», 
ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα του 1914, και για το ίδιο θέμα παραμένουν 
και σήμερα πέρα για πέρα αληθινά.

Αν και βελτιώθηκε "/ενικά το βιοτικό επίπεδο στην Ευρώπη στο τέλος του 
19ου αιώνα, δεν παρουσιάστηκε παράλληλο φαινόμενο στις αποικίες. Ο λόγος 
ήταν ότι οι άνθρωποι στις αποικίες βρίσκονταν κάτω από ξένη κατοχή. Εφόσονδεν 
είχαν ανεξαρτησία, δεν μπορούσαν φυσικά να κερδίσουν το δικαίωμα της ψήφου ή 
να συγκροτήσουν εργατικά σωματεία. Έτσι δεν διέθεταν τα όπλα που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν στον αγώνα τους για καλύτερες συνθήκες. Αυτό 
δικαιολογεί το διευρυνόμενο οικονομικό χάσμα μεταξύ των αποικιών και 
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων που αναφέραμε προηγούμενα. Με άλλα λόγια, τα 
οφέλη της Βιομηχανικής Επανάστασης συγκεντρώθηκαν κυρίως στις 
βιομηχανικές χώρες. Δεν έφτασαν στις αποικίες, όπου ζούσε η μεγάλη 
πλειονότητα των ανθρώπων. Ακόμα και σήμερα, που οι κάτοικοι των αποικιών 
έχουν αποκτήσει την ανεξαρτησία τους, το χάσμα μεταξύ των πλούσιων και 
φτωχών χωρών εξακολουθεί να ευρύνεται. Μένει ακόμα να κερδηθεί ο αγώνας για 
οικονομική ανεξαρτησία και ισότητα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε ότι οι περισσότερες μεταβολές έγιναν 
στην καθημερινή ζωή όλων των ανθρώπων κατά τη διάρκεια των δύο αιώνων μετά 
τη Βιομηχανική Επανάσταση παρά στα προηγούμενα πέντε χιλιάδες χρόνια. 
Σήμερα ο ρυθμός της αλλαγής γίνεται ολοένα ταχύτερος. Έχουμε δεσμεύσει το 
άτομο της ύλης, για να δημιουργήσουμε μια νέα πηγή ενέργειας. Έχουμε 
κατασκευάσει μηχανές που αντικαθιστούν τα εργατικά χέρια και περιορίζουν τον 
ανθρώπινο μόχθο. Έχουμε βρει το μυστικό της ζωής και τώρα κατασκευάζουμε 
νέα ζωντανά υλικά, ακριβώς όπως στο παρελθόν κατασκευάζαμε πλαστικά κι άλλα 
χωρίς ζωή υλικά. Πετύχαμε επίσης να ξεφύγουμε από τον πλανήτη που μας 
γέννησε και βρισκόμαστε στο στάδιο της εξερεύνησης του διαστήματος.

Αυτά τα συναρπαστικά επιτεύγματα είναι τα αποτελέσματα της Επανάστασης 
Υψηλής Τεχνολογίας που άρχισε στη διάρκεια του Β' Παγκόσμιου Πολέμου και 
ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια μας όλο και πιο γρήγορα. Σε αυτό το κεφάλαιο θα 
εξετάσουμε τη φύση αυτής της Επανάστασης Υψηλής Τεχνολογίας και κατόπιν 
θα δούμε πώς μας επηρεάζει σήμερα και πώς μπορεί να μας επηρεάσει στο 
μέλλον.

1. Η Φύση της Επανάστασης Υψηλής Τεχνολογίας

Α. Ατομκή ενέργεια

Η Επανάσταση Υψηλής Τεχνολογίας αποτελείται από κατακτήσεις σε πέντε 
κύριους τομείς. Ο πρώτος είναι ο τομέας της ενέργειας. Στο προηγούμενο 
κεφάλαιο είδαμε ότι η Βιομηχανική Επανάσταση δημιούργησε νέες πηγές 
ενέργειας, όπως είναι ο ατμός, ο ηλεκτρισμός, και έφτιαξε την βενζινομηχανή. 
Στη διάρκεια του Β' Παγκόσμιου Πολέμου μια έκρηξη στην έρημο του Νέου 
Μεξικού σφράγισε τη δέσμευση της ενέργειας που εκλύει το άτομο. Αυτή η 
ενέργεια χρησιμοποιήθηκε στην αρχή για στρατιωτικούς σκοπούς, όπως είναι η 
περίπτωση του βομβαρδισμού της Χιροσίμα και του Ναγκασάκι με ατομικές 
βόμβες (1945). Σταδιακά όμως η χρήση της πυρηνικής ενέργειας ξεπέρασε τον 
αρχικό της στρατιωτικό σκοπό. Σήμερα χρησιμοποιείται για την κίνηση πλοίων, για 
τη βιο-ιατρική έρευνα, για την ιατρική διάγνωση και θεραπεία και για τη λειτουργία 
εργοστασίων.

Τα πυρηνικά εργοστάσια αναμένονταν κάποτε να προμηθεύσουν απεριόριστη 
φθηνή ενέργεια στις βιομηχανίες και τις πόλεις. Αλλά τα πυρηνικά εργοστάσια 
παράγουν πυρηνικά απόβλητα που μπορούν να προκαλούν το θάνατο για χιλιάδες 
χρόνια. Δεν έχει δυστυχώς βρεθεί ακόμα κανένας τρόπος για την ασφαλή 
αποθήκευση ή την εξαφάνιση τους. γΓ αυτό έχουν οργανωθεί μεγάλα λαϊκά
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κινήματα εναντίον της ανέγερσης νέων πυρηνικών εργοστασίων, κι αυτά τα 
κινήματα ιδιαίτερα ασκούν επιρροή στη Δυτ. Ευρώπη και στις Η.Π.Α.

Οι πολέμιοι της πυρηνικής ενέργειας υποστηρίζουν ότι αυτή δεν είναι 
απαραίτητη, αν εκμεταλλευτούμε σωστά μια μεγάλη ποικιλία ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Αυτές οι πηγές είναι η ηλιακή ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά κύτταρα 
και τις επιφάνειες φωτοστοιχείων, η υδροηλεκτρική ενέργεια από την κατασκευή 
φραγμάτων, η αιολική ενέργεια από την λειτουργία των ανεμόμυλων, η ενέργεια 
από την καύση του ξύλου, η ενέργεια από τα κύματα και την παλίρροια των 
ωκεανών, η γαιοθερμική ενέργεια που πηγάζει από τα βάθη της γης και η 
ενέργεια από μεθάνιο που προέρχεται από τα αστικά και αγροτικά απόβλητα. 
Μπορούμε να αντιληφθούμε από αυτό τον κατάλογο των πηγών ενέργειας ότι 
ανανεώσιμες πηγές είναι εκείνες που δεν εξαντλούνται, γιατί προέρχονται από 
τις ηλιακές ακτίνες που είναι άφθονες, από τον άνεμο, από το νερό που κινείται, 
από τα δένδρα που μεγαλώνουν και από τη θερμότητα που προέρχεται από το 
κέντρο της γης. Αντίθετα το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο είναι πηγές ενέργειας 
που εξαντλούνται. Μόνο κάποιο απόθεμα πετρελαίου και φυσικού αερίου υπάρχει 
στον κόσμο σήμερα και η εξάντληση του είναι ζήτημα δεκαετιών.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καλύπτουν μόνο το 18% των αναγκών 
ενέργειας που χρειάζεται η ανθρωπότητα στην εποχή μας. Αλλά αυτό θα 
μπορούσε να αυξηθεί στα 26% το έτος 2000 μ.Χ., αν η έρευνα για ανανεώσιμη 
ενέργεια χρηματοδοτούνταν τόσο γενναιόδωρα όσο η έρευνα για την πυρηνική 
ενέργεια. Κι αν φθάσουμε το ύψος του 26% της ανανεώσιμης ενέργειας, τότε 
όλος ο κόσμος θα μπορέσει να παραμερίσει ολότελα την πυρηνική ενέργεια και να 
περιορίσει και τη χρήση του άνθρακα που μολύνει επίσης υπερβολικά την 
ατμόσφαιρα*.

Τα βασικό πρόβλημα με την ενέργεια, όπως και σε πολλούς άλλους τομείς, 
είναι μάλλον πολιτικό παρά τεχνολογικό. Δύο μελέτες για την κατάσταση της 
Αμερικάνικης ενέργειας δημοσιεύτηκαν το 1981. Και οι δύο συνιστούσαν 
προγράμματα για διαφύλαξη της ενέργειας και μπορούσαν να μειώσουν σε 
μεγάλο ποσοστό τη χρησιμοποιούμενη ενέργεια στις Η.Π.Α. Η Σουηδία π.χ. που 
έχει εξίσου υψηλό βιοτικό επίπεδο, όπως οι ΗΠΑ, αλλά πολύ ψυχρότερο κλίμα, 
καταναλώνει μόνο το μισό κατά κεφαλή ποσοστό ενέργειας απ' ό,τι οι Αμερικανοί. 
Επίσης οι δύο μελέτες συνιστούσαν μεγαλύτερη κυβερνητική οικονομική 
υποστήριξη για προγράμματα εκμετάλλευσης της ανανεώσιμης ενέργειας. Και 
συμπέραναν ότι, αν αυτές οι προτάσεις εφαρμόζονταν, οι Η.Π.Α. θα 
χρησιμοποιούσαν 25% λιγότερη ενέργεια το έτος 2.000 και δε θα είχαν την 
ανάγκη να εισάγουν πετρέλαιο από ξένες χώρες.*

w Statistics arefromWortdwatch Institute, Renewable Energy: The Power to Choose. (Οιστατιστικές 
είναι ToulvoTiToOTouWorldwatch. Ανανεώσιμη Ενέργεια. Η Δύναμη να διαλέγεις) (Washington 
1983).

w Οι μελέτες έγιναναπό το Ινστιτούτο Ηλιακής Ενέργειας (Solar Research Institute) στο Golden. 
Colorado και από το Κέντρο για την Αύξηση της Ενέργειας (Energy Productivity Center) του 
Πανεπιστημίου Carnegie Mellon. Pittsburgh για λογαριασμό του Τμήμ. Ενέργειας των Η.Π.Α. 
Περίληψη των δύο μελετών δημοσιεύτηκε στους Τάϊμς της Ν. Υόρκης, στις 27 Μαρτίου και 6 
Απριλίου 1981.
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Η Ουάσιγκτον σχεδόν αγνόησε τη στρατηγική που πρότειναν αυτές οι δύο 
μελέτες . Αντί γΓ αυτή την πολιτική η κυβέρνηση διέθεσε 20 δισεκατ. δολλάρια, 
για να οργανώσει μια «Ταχέως Αναπτυσσόμενη Δύναμη» (R.D.F.) από μισό 
εκατομμύριο άνδρες με κάλυψη αεροπορίας και ναυτικού, για να μεταφέροντα ι 
γρήγορα στη Μ. Ανατολή, σε περίπτωση που οι δρόμοι του πετρελαίου 
απειλούνται. Το πετρέλαιο της Μ. Ανατολής εξακολουθεί να είναι ζωτικής 
σημασίας για την Αμερικανική ασφάλεια, γιατί το αναγκαίο πρόγραμμα για την 
αυτάρκεια σε ενέργεια εξακολουθεί να μη λαμβάνεται υπόψη.

Β. Μηχανές που αντικαθιστούν τον εργάτη

Η δεύτερη κατάκτηση με την Επανάσταση Υψηλής Τεχνολογίας αφορούσε 
τις μηχανές που αντικατέστησαν τον εργάτη. Η Βιομηχανική Επανάσταση 
παρήγαγε τέ το ιε ς  μηχανές για τα υφαντουργεία, τα χαλυβουργεία, τα εργοστάσια 
υποδημάτων κτλ. Τώρα η Επανάσταση Υψηλής Τεχνολογίας έκανε ένα τεράστιο

1918:ΤμήμασυναρμολόγησηςαυτοκινήτωντουεργοστασίουΟϊιβνΐΌΐθ(.



βήμα μπροστά δημιουργώντας νέες μηχανές που αυτές στη συνέχεια ήταν 
υπεύθυνες για τη λειτουργία των εργοστασίων και των γραφείων κι έτσι η 
απασχόληση των εργατών ήταν ελάχιστη. Το ξεκίνημα αυτών των εφευρέσεων, 
όπως και της ατομικής ενέργειας, γίνεται από το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι 
αντιαεροπορικές πυροβολαρχίες τότε στη Βρετανική ακτή ήταν εξοπλισμένες με 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές, ένα συνδυασμό μνήμης και προγραμμάτων που 
υπαγορεύουν στη μηχανή πώς να επεξεργαστεί τις αποθηκευμένες πληροφορίες 
- στοιχεία. Από τότε λοιπόν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν παρουσιάσει 
εξαιρετική εξέλιξη με βάση τα τσιπς από σιλικόνη (Silicon chips), που βοηθούν 
στη σμίκρυνση του μεγέθους των μηχανών. Οι πρώτοι υπολογιστές γέμιζαν ένα 
μεγάλο δωμάτιο. Τώρα όμως μπορούν λόγω του μικρού τους μεγέθους να 
τοποθετηθούν πά\ω σε ένα γραφείο και κοστίζουν λίγο περισσότερο από μια

1958:Ί[ϊιησυναρμολόγησηςτουί6ιουεργοστασίουτηςΟήβνΓθΙβΐ.



1981: ΤμήμασυναρμολόγησηςτηςΡοΓό. Ταρομπόταντικαθιστούντουςανθρώπουςστη  
συγκόλληση.

S
S

w



τηλεόραση. Οι πιο σύγχρονοι ζυγίζουν περίπου δεκαπέντε κιλά και χωρούν σε μια 
τσάντα. Έτσι έχουν γίνει η σπονδυλική στήλη των σύγχρονων οικονομιών. 
Χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία σταθμών παροχής ρεύματος, σε γραφεία 
επιχειρήσεων, στα ταμεία των Σουπερμάρκετ, στα υφαντουργεία, σε συστήματα 
τηλεφωνικών συνδέσεων και σε τμήματα παραγωγής μεγάλων βιομηχανικών 
μονάδων. Έχουν ακόμη εισβάλει στα σπίτια με την μορφή μικροαριθμομηχανών, 
ψηφιακών ρολογιών και τηλεοπτικών παιγνιδιών.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι οι «εγκέφαλοι» στα ρομπότ που 
χρησιμοποιούνται σήμερα για τη συγκόλληση των μετάλλων και τη βαφή και 
μετακίνηση υλικών. Κι αύριο θα χρησιμοποιηθούν, για να εκτελούν οικιακές 
εργασίες. Στις αρχές του 1983, η Αμερικανική βιομηχανία είχε 6.800 ρομπότ, ενώ 
οι Ιάπωνες είχαν 14.000. Οι Αμερικανοί ενεργούν γρήγορα, για να τους 
προλάβουν και ως το 1990 πιστεύουν ότι θα έχουν 100.000 νέα ρομπότ στα 
εργοστάσια τους. Ήδη βρισκόμαστε στο σημείο όπου η διαχωριστική γραμμή 
μεταξύ των ρομπότ και των ανθρώπων αρχίζει να μη διακρίνεται καθαρά σε ό,τι 
αφορά την εκτέλεση έργου. Στην Ιαπωνία τα ρομπότ χρησιμοποιούνται, για να 
φτιάξουν ρομπότ, και οι Ιάπωνες συνδικαλιστές ηγέτες απαιτούν να ενταχθούν τα 
ρομπότ στις ενώσεις τους, και οι εταιρείες να πληρώνουν συνδρομές γΓ αυτά.

Γ. Διαστημική επιστήμη

Το τρίτο κύριο στοιχείο στην Επανάσταση Υψηλής Τεχνολογίας είναι η 
διαστημική επιστήμη που ξεκίνησε στη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. 
Όταν οι Γερμανοί βομβάρδιζαν το Λονδίνο με τα V-2, χρησιμοποιούσαν 
πυραύλους που λίγα χρόνια αργότερα οδήγησαν στην εποχή του Διαστήματος. 
Στις 4 Οκτωβρίου 1957 οι Ρώσοι εκτόξευσαν το Σπούτνικ Ισε τροχιά γύρω από τη 
Γη. Για πρώτη φορά οι άνθρωποι είχαν σπάσει τα δεσμά της βαρύτητας και ήταν 
ελεύθεροι να εξερευνήσουν το διάστημα. Αυτό το επίτευγμα μπορεί να συγκριθεί 
με εκείνο των πρώτων αμφίβιων ζώων, όταν σύρθηκαν από το νερό στην ξηρά 
περισσότερο από 300 εκατομμύρια χρόνια πριν. Τα ψάρια έπρεπε να αναπτύξουν 
ποδόμορφα πτερύγια, πριν εγκαταλείψουν το νερό, καθώς και πνεύμονες που 
μπορούσαν να λειτουργήσουν χωρίς βράγχια. Αντίθετα οι άνθρωποι έχουν 
αναπτύξει μηχανές που τους κάνει να επιβιώνουν στο χωρίς αέρα περιβάλλον του 
διαστήματος. Αυτή είναι μια άλλη περίπτωση, που δείχνει ότι οι άνθρωποι 
χρησιμοποιούν το μυαλό τους, για να δημιουργήσουν το περιβάλλον που 
χρειάζονται, αντί να περιμένουν εκατομμύρια χρόνια, για να προσαρμόσουν 
ανάλογα τα γονίδια τους, όπως έκαναν τα ψάρια, όταν βγήκαν από το νερό στην 
ξηρά.

Κανένας δεν μπορεί να προβλέψειτώρα τι θα ανακαλυφθεί στο διάστημα και 
τι αντίκτυπο θα έχει. Οι Η.Π.Α. έχουν κάνει ήδη τα πρώτα βήματα για ένα 
διαστημικό λεωφορείο που θα μεταφέρει ανθρώπους και φορτία από τη γη στο 
διάστημα και αντίστροφα με κανονικά δρομολόγια. Πολλά τέτοια λεωφορεία θα 
χρειαστούν για την υλοποίηση των σχεδίων που αφορούν την κατασκευή
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εργοστασίων στο διάστημα. Το διάστημα προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα για 
τους βιομηχάνους εξαιτίας της έλλειψης βαρύτητας και του ανεξάντλητου κενού 
και των υπερβολικά υψηλών και χαμηλών θερμοκρασιών. Έτσι υπάρχουν τώρα τα 
προγράμματα για αυτοματοποιημένα διαστημικά εργοστάσια φαρμάκων που θα 
παράγουν εμβόλια και θα πετυχαίνουν τέλειες ιστολογικές καλλιέργειες για 
ένζυμα, αυτοματοποιημένα διαστημικά εργοστάσια που θα δημιουργούν τέλειους 
κρυστάλλους για χρήση σε ηλεκτρονικά κυκλώματα και γιγαντιαίους ηλιακούς 
συσσωρευτές που θα ακτινοβολούν ενέργεια από τον ήλιο σε γεωσταθμούς μέσω 
μικροκυμάτων.

Επιστήμονες, όπως ο Αμερικανός φυσικός Τζέραλντ Κ. Ο' Νηλ (Gerald Κ. Ο' 
Neil) και ο Σοβιετικός αστροφυσικός Ιωσήφ Σελόφσκι (Iosif Shelovsky) 
προβλέπουν ότι θα κατασκευαστούν μελλοντικά στο διάστημα τεράστιες εξέδρες 
ή νησίδες, όπου τελικά εκεί θα μπορούν να ζήσουν περισσότεροι άνθρωποι παρά 
στη γη. Οι νησίδες στο διάστημα θα διευρύνονται σταθερά με ορυκτά που θα 
εξορύσσονται στο φεγγάρι ή στους αστεροειδείς. Πάνω σε αυτές τις νησίδες θα 
υπάρχουν άλλες θολωτές νησίδες που θα διαθέτουν οικολογικά συστήματα, όπου 
οι άνθρωποι θα γεννιούνται, θα ζουν, θα εργάζονται και θα πεθαίνουν, όπως 
ακριβώς στη γη. Μια διείσδυση τέτοιας μορφής και ο αποικισμός γενικά στο 
διάστημα μπορεί να προχωρήσει φυσιολογικά και αναπόφευκτα όπως και ο 
αποικισμός των υπερπόντιων χωρών μετά τις ανακαλύψεις του Βάσκο Ντα Γκάμα 
και του Κολόμβου.

Δ. Γενετική

Πολύ σημαντικότερο από τη διαστημική επιστήμη είναι το τέταρτο στοιχείο 
της Επανάσταση Υψηλής Τεχνολογίας. Είναι η επιστήμη της γενετικής που στα 
τελευταία χρόνια έλυσε σχεδόν το μυστήριο της ίδιας της ζωής. Οι ανακαλύψεις 
στη γενετική έχουν προχωρήσει αφάνταστα χάρη στα τελειοποιημένα όργανα του 
σήμερα. Ένα τέτοιο όργανο είναι το μικροσκόπιο ηλεκτρονίων, με το οποίο οι 
επιστήμονες μπορούν πια να παρατηρούν ζωντανούς οργανισμούς μέχρι τη 
μοριακή τους κατάσταση. Έτσι ανακαλύφθηκε το 1953 η δομή του D.N.A. 
(δεσοξυριβοζονουκλεϊκό οξύ) της χημικής σύνθεσης που μεταφέρει το γενετικό 
κώδικα όλων των έμβιων όντων από γενιά σε γενιά. To D.N.A. καθορίζει τα 
κληρονομικά χαρακτηριστικά των ζωντανών οργανισμών, αν θα έχουν π.χ. μάτια, τι 
χρώμα και τι σχήμα· αν θα έχουν γούνα, λέπια ή φτερά* αν θα έχουν υπέργεια 
πράσινα φύλλα ή υπόγειους βολβούς- αν θα έχουν πόδια, πτερύγια ή φτερά.

Από τότε που οι επιστήμονες έμαθαν πώς να εξηγούν τα μηνύματα των 
γονιδίων με το D.N.A., έχουν επίσης μάθει πώς να γράφουν τα δικά τους γενετικά 
μηνύματα με το να διαχωρίζουν και να συνδυάζουν τα γονίδια, με το να κάνουν τα 
ζωικά κι ανθρώπινα γονίδια να δραστηριοποιούνται μέσα σε βακτήρια, κι ακόμη να 
κατασκευάζουν εντελώς καινούργια και τεχνητά γονίδια στο δοκιμαστικό σωλήνα. 
Έτσι τώρα οι επιστήμονες μπορούν να διαβάζουν γενετικούς κώδικες, να τους 
τροποποιούν και να δημιουργούν καινούργιους.

Οι άνθρωποι άρχισαν να ασχολούνται με τα γονίδια από τότε που εξημέρωσαν
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τα φυτά και τα ζώα περίπου 10.000 χρόνια πριν. Αλλά τώρα η επέμβαση τους είναι 
άμεση. Αντί να διαλέγουν ανάμεσα σε φυτά και ζώα μέσα από πολλές γενιές σι 
επιστήμονες, τώρα διαλέγουν ανάμεσα σε συγκεκριμένα γονίδια και μπορούν πια 
να τα ελέγχουν. Αν π.χ. μια ποικιλία κεχριού παρουσιάζει μεγάλη παραγωγή σε 
συνθήκες ξηρασίας, τότε μπορούν να συνδυασθούν τα «γονίδια ξηρασίας» του 
κεχριού με τα γονίδια του σιταριού για την παραγωγή ενός ανθεκτικού στην 
ξηρασία τύπου σιταριού.

Τέτοια γενετική μηχανική διευρύνει τις πιθανότητες για καλλιέργειες 
μεγάλης αποδοτικότητας, για φυτά που αναπτύσσονται άνετα σε αμμώδες ή 
αλμυρό έδαφος, για φυτά που προορίζονται για εντελώς καινούργια είδη 
διατροφής. Στο χώρο της ιατρικής η γενετική μηχανική έχει ήδη δημιουργήσει 
ινσουλίνη και ορμόνες ανάπτυξης, καθώς και αρκετά νέα εμβόλια, ένα από τα 
οποία για την υπερβολικά μολυσματική ασθένεια που προσβάλλει τις οπλές και το 
στόμα των κοπαδιών.

Αρχικά υπήρξε ο φόβος ότι τέτοιος γενετικός χειρισμός μπορούσε να 
οδηγήσει σε ένα βιολογικό λάθος που θα δημιουργούσε νέες ασθένειες και θα 
μόλυνε ολόκληρους πληθυσμούς. Τώρα όμως δεν υπάρχει τέτοιος σοβαρός 
κίνδυνος, επειδή βρέθηκε ότι τα ελεγχόμενα κύπαρα μπορούν να διατηρηθούν 
ζωντανά μόνο με δυσκολία κι επομένως ελέγχονται εύκολα. Οποιοσδήποτε 
κίνδυνος στο μέλλον ίσως προέλθειαπό σκόπιμη μάλλον παρά από τυχαία και κακή 
χρήση της γενετικής τεχνικής. Έρευνες για βιολογικά όπλα γίνονται και στις 
Η.Π.Α. και στη Ρωσία. Έτσι οι πόλεμοι του μέλλοντος θα είναι διαφορετικοί από 
τους παλιούς εξαιτίας της χρήσης των βιολογικών και των πυρηνικών όπλων.'

Ε. Η επανάσταση στην πληροφόρηση

Το πέμπτο και τελικό στοιχείο στην Επανάσταση Υψηλής Τεχνολογίας είναι η 
επανάσταση στην πληροφόρηση. Στην ουσία είναι μια διπλή επανάσταση: στον 
τομέα της συγκέντρωσης πληροφοριών και στον τομέα της διανομής 
πληροφοριών. Ο ρυθμός που η γνώση συγκεντρώνεται σήμερα είναι πρωτοφανής 
και εκρηκτικός. Μόνο το σύνολο των επιστημονικών πληροφοριών που 
δημοσιεύονται σε όλο τον κόσμο κάθε 24ωρο θα γέμιζε εφτά πλήρεις σειρές της 
24τομης Βρετανικής εγκυκλοπαίδειας. Αυτό σημαίνει ότι ένα άτομο διαβάζοντας 
24 ώρες την ημέρα, θα χρειαζόταν 1.000 χρόνια περίπου, για να εξετάσει όσα 
εκδόθηκαν μέσα σε μια χρονιά.'

Εξίσου εκρηκτικός και πρωτοφανής είναι ο ρυθμός, με τον οποίο οι 
πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν και να ανακληθούν από τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές και να διανεμηθούν σε ολόκληρο τον κόσμο με την 
ταχύτητα του φωτός. Οποιοδήποτε πρόσωπο, σε οποιαδήποτε χώρα, μπορεί να

* Isaac Asimov, :The Union of Genes and Genius” (Η Ένωση των Γονιδίων και της Ευφυΐας) 
Science Digest, Μάρτιος 1983 σ. 115.

* Από την ομιλία του Νομπελίστα Glenn Τ. Seaborg στη διάρκεια του ετήσιου Δείπνου Weizman στις 
3 Νοεμβρίου 1971 στο Ισραήλ.
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πάρει αυτές τις πληροφορίες από μια εφημερίδα, ένα περιοδικό, το ραδιόφωνο, 
την τηλεόραση ή τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Έχοντας υπόψη πρώτατη συγκέντρωση πληροφοριών διαπιστώνουμε ότιένα 
ζωντανό παράδειγμα είναι οι δορυφόροι. Εξοπλισμένοι με τα προηγμένα όργανα 
της σημερινής τεχνολογίας διερευνούν ολόκληρη την υφήλιο. Συγκεντρώνουν 
πληροφορίες για τα ορυκτά αποθέματα στη γη, τους τύπους των δένδρων στα 
δάση, τα κοπάδια των ψαριών στις θάλασσες, τις καιρικές συνθήκες και την 
κατάσταση των καλλιεργειών. Οι περισσότεροι από τους δορυφόρους, είτε 
Αμερικανικοί είναι αυτοί είτε Ρωσικοί, χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς 
σκοπούς. Μπορούν να επισημάνουν αν κατασκευάζονται πίστες εκτόξευσης 
βλημάτων καθώς και τα ίδια τα βλήματα και άλλα υλικά στη διάρκεια της 
μεταφοράς τους. Παρακολουθούν τα πλοία, τα υποβρύχια, τις δοκιμαστικές 
πτήσεις και τα εργοστάσια όπλων.

Οι δορυφόροι βοηθούν, εκτός από τη συγκέντρωση, και στη διανομή των 
πληροφοριών. Χρησιμοποιούνται για την μετάδοση σε όλο τον κόσμο δημοφιλών 
Αμερικανικών τηλεοπτικών προγραμμάτων. Το 1983 το Μικρό Σπίτι στο Λειβάδι 
μεταδιδόταν τηλεοπτικά σε 110 χώρες και το Ντάλλας σε 91 χώρες. Το σύνολο 
των τηλεθεατών κατά εβδομάδα ήταν περίπου 500 εκατομμύρια. To Reader's 
Digest εκδίδεται σε 101 χώρες με μια συνολική κυκλοφορία 11,5 εκατομμύρια 
αντίτυπα, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι Η.ΓΊΑ γι’ αυτούς που προτιμούν να 
βλέπουν κινούμενα σχέδια, παρά να διαβάζουν, υπάρχουν παγκόσμιες εκδόσεις 
του Υπεράνθρωπου (Superman), του Ανθρώπου Νυχτερίδα και του Τέρι με 
τους Πειρατές.

Αυτά τα τηλεοπτικά προγράμματα, τα περιοδικά και τα εικονογραφημένα 
βιβλία (Κόμικς), μαζί με τη διαφήμιση που τα συνοδεύει είναι όλα προϊόντα των 
ξένων πολυεθνικών εταιρειών. Έτσι, στο Μεξικό οι εταιρείες αυτές είναι που 
ασκούν μεγαλύτερη επιρροή στη σκέψη των ανθρώπων παρά η Κυβέρνηση ή τα 
σχολεία της χώρας. Ένα μικρό ποσοστό Μεξικανών προχωρεί πέρα από την Γ 
τάξη του σχολείου τους. Έτσι η μεγάλη πλειονότητα μαθαίνει λίγα πράγματα στη 
διάρκεια της ολιγόχρονης σχολικής φοίτησης στο σχολείο σε σύγκριση με όσα 
μαθαίνουν κατά την διάρκεια της υπόλοιπης ζωής τους από το ραδιόφωνο, την 
τηλεόραση, τις αφίσες κτλ. Κι ό,τι μαθαίνουν αφορά πρωταρχικά τον 
καταναλωτισμό, αφού αυτός είναι ο σκοπός κάθε διαφήμισης που βλέπουν και 
ακούνε.

Αυτό δημιουργεί ένα σοβαρό πρόβλημα για την κυβέρνηση του Μεξικού και 
των άλλων υπανάπτυκτων χωρών. Αυτές οι κυβερνήσεις χρειάζο\ται να διαθέτουν 
τον προϋπολογισμό τους σε οικιστικά προγράμματα, στην εκπαίδευση, σε 
διευκολύνσεις στον τομέα της υγείας, σε εργοστάσια και άλλα παρόμοια 
προγράμματα που είναι απαραίτητα. Αλλά, επειδή ο κόσμος έχει εμποτιστεί με τον 
καταναλωτισμό, είναι δύσκολο για τις κυβερνήσεις να αντισταθούν στη ζήτηση 
τηλεοράσεων, ψυγείων, αυτοκινήτων, αντί να ζητάει νοσοκομεία και εργοστάσια.

Η διαμάχη μεταξύ των εθνικών συμφερόντων και των συμφερόντων των 
εταιρειών έχει ως αποτέλεσμα να ζητούν μερικές κυβερνήσεις την «κυριαρχία 
στις πληροφορίες». Εννοούν μ' αυτό ότι θέλουν να ελέγχουν τις πληροφορίες 
που έρχονται στις χώρες τους και φεύγουν από αυτές. Σε αυτό αντιτίθενται
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σθεναρά Δυτικές κυβερνήσεις και εταιρείες που ευνοούν «μια ελεύθερη ροή 
πληροφοριών». Με τα λόγια ενός Αμερικανού δημοσιογράφου «Ένας ελεύθερος 
έστω και προβληματικός στη λειτουργία του Τύπος υπηρετεί το λαό του πολύ 
καλύτερα από έναν αποτελεσματικό και ελεγχόμενο από την κυβέρνηση Τύπο».'

Ένας Τανζανός όμως επίσημος απάντησε στον Αμερικανό δημοσιογράφο ως 
εξής: «Ο Τύπος είναι ανεξάρτητος μέσα στις Η.Π.Α., αλλά στο εξωτερικό 
εκπροσωπεί εθνικά συμφέροντα μαζί με το Υπουργείο Εξωτερικών και τις 
πολυεθνικές εταιρείες». Όταν η Γερουσία των Η.Π.Α. ερευνούσε πώς ο 
Πρόεδρος Αλλιέντε της Χιλής ανατράπηκε το 1973, αποκαλύφθηκε ότι η C.I.A. 
είχε πληρώσει τεράστια ποσά σε Χιλιανές εφημερίδες για εκστρατεία εναντίον 
του Αλλιέντε. Η έρευνα της Γερουσίας έδειξε επίσης ότι σε ολόκληρο τον κόσμο 
«τουλάχιστον το 29% των μυστικών ενεργειών της C.I.A. επί σειρά ετών αφορούσε 
τα μέσα πληροφόρησης και προγράμματα προπαγάνδας».'

2. Επίδραση της Επανάστασης Υψηλής Τεχνολογίας

Α. Οικονομική και Πληθυσμιακή Ανάπτυξη

Στο προηγούμενο κεφάλαιο είδαμε ότι η Βιομηχανική Επανάσταση οδήγησε 
σε μια μεγάλη αύξηση του πληθυσμού της Ευρώπης, παρά το γεγονός ότι την ίδια 
εποχή εκατομμύρια Ευρωπαίων μετανάστευαν σε υπερπόντιες χώρες. Αυτό 
συμβαίνει πάλι σήμερα με την Επανάσταση Υψηλής Τεχνολογίας αλλά με μερικές 
σημαντικές διαφορές. Η αύξηση του πληθυσμού τώρα είναι πολύ μεγάλη στις 
υπανάπτυκτες «φτωχές» χώρες, ενώ είναι μικρή στις αναπτυγμένες «πλούσιες» 
χώρες. Αυτό φαίνεται καθαρά στον επόμενο πίνακα:

Αύξηση Πληθυσμού'
(σε εκατομμύρια)

1975 2000 Μ.Ο. ετήσιας αύξησης
(Πρόβλεψη)________%

Οι «πλούσιες» χώρες
Δ. Ευρώπη 344 378 0,4
Σ. Ένωση 254 309 0,8
Η.ΠΑ 214 248 0,6
Ιαπωνία 112 133 0,7 
Οι «φτωχές» χώρες
Ασία 2.274 3.630 1,9
Αφρική 399 814 2,9
Λατινική Αμερική 325 637 2,7
’ L.R. Sussman, Mass News Media and The Third World Challenge (Τα Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης 

και η Πρόκληση του Τρίτου Κόσμου) Beverly Hlls, Calif.: Sage 1977, σ. 72.

’ Covert Action in Chile, 1963-1973, Staff Report... with respect to Intelligence Activities, United 
States Senate, December 18, 1975 (Συγκαλυμμένη Δράση στη Χιλή, 1963-1973. Έκθεση του 
Επιτελείου... σχετικά με τις ενέργειες της Υπηρεσίας Πληροφοριών, Γερουσία των (Ηνωμένων 
Πολιτειών, 18 Δεκεμβρίου 1975) Washington, Government Printing Office, 1975.



Το γεγονός της μικρής αύξησης πληθυσμού στις «πλούσιες» χώρες και της 
μεγάλης αύξησης πληθυσμού στις «φτωχές» χώρες δείχνει ότι το οικονομικό 
χάσμα μεταξύ τους ολοένα και διευρύνεται. Πόσο είναι τώρα μεγάλο το χάσμα και 
πόσο θα διευρυνθεί έως το 2.000 φαίνεται στον παρακάτω πίνακα που δίνει το 
υπολογιζόμενο κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό προϊόν και τις τιμές αύξησης του 
πληθυσμού σε διάφορες χώρες και περιοχές.

Κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν και Αύξηση Πληθυσμού σε 
αντιπροσωπευτικές χώρες και περιοχές.

(σε σταθερή τιμή δολλαρίου του έτους 1973)
Προβλέψεις Προβλεπόμενη ετήσια Προβλέψεις 

Αύξηση Πληθυσμού 2000
1985-2000

Αφρική 505 1,4 620
Ασία 390 2,3 557
Λατ. Αμερική 1.304 1,8 1.715
Η.ΠΑ. 9.756 2,5 14.212
Σοβ. Ένωση 3.286 2,5 4.459
Ιαπωνία 6.023 2,5 8.712
Δυτ. Ευρώπη 6.666 2,7 9.889

Η πιο σπουδαία διαφορά ανάμεσα στην αύξηση του πληθυσμού μετά τη 
Βιομηχανική Επανάσταση και την αύξηση του πληθυσμού σήμερα είναι ότι ο 
επιπλέον πληθυσμός της Ευρώπης το 19ο αιώνα μπορούσε να καταφύγει στις 
νέες βιομηχανικές πόλεις ή σε λιγότερο κατοικημένες υπερπόντιες χώρες. 
Σήμερα οι πληθυσμοί που αυξάνονται γρήγορα είναι του «Τρίτου Κόσμου»', αλλά 
δεν υπάρχουν πια λιγότερο κατοικημένες υπερπόντιες χώρες. Έτσι οι άνθρωποι 
κατακλύζουν τις πόλεις των χωρών τους, επειδή αναγκάζονται να εγκαταλείψουν 
τα χωράφια τους για λόγους που θα εξετάσουμε παρακάτω. Αυτό το κύμα της 
μετακίνησης του πληθυσμού από τις αγροτικές περιοχές στις πόλεις του Τρίτου 
Κόσμου είναι η μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμών στην ιστορία. Δυστυχώς είναι 
και η μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία, γιατί στις πόλεις του Τρίτου Κόσμου 
σήμερα δε δημιουργούνται βιομηχανίες αρκετά γρήγορα, για να δώσουν δουλειά 
στους χωρικούς που συρρέουν αθρόοι εκεί. Έτσι πρέπει να αγωνιστούν 
απελπισμένα, για να βρουν μια δουλειά να ζήσουν. Γυαλίζουν πχ. παπούτσια, 
κάνουν θελήματα, κάνουν οποιεσδήποτε δουλειές σε μαγαζιά και σπίτια, πωλούν

1. Με τη φράοη «Τρίτος Κόσμος» εννοούνται οι υπανάπτυκτες περιοχές του κόσμου (Ασία, Αφρική 
και Λατ. Αμερική). Ο «Πρώτος Κόσμος» δηλώνει τις αναπτυγμένες βιομηχανικές καπιταλιστικές 
χώρες (Η.Π.Α., Ιαπωνία και Δυτ. Ευρώπη) ενώ ο «Δεύτερος Κόσμος» τις αναπτυγμένες 
βιομηχανικές σοσιαλιστικές χώρες (Σοβ. Ένωση και Αν. Ευρώπη).
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Τάσεις αν66ου του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εθνικού προϊόντος (ΑΕΠ) σε 
ομάβες χωρών, 1960 - 90

Δολλάρκι (197S)
------- Εκβιομηχανισμένες ---------Μεσαίου εισοδήματος —  Χαμηλού εισοδήματος
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Έ κ θ εσ η  ΠαγκοσμΙας Ανάπτυξης, Διεθνής Τράπεζα. Αύγουστος 1979, 16.

μολύβια, τσιγάρα, ξυραφάκια κι άλλα. Έτσι σι πόλεις του Τρίτου Κόσμου 

αναπτύσσονται με ένα ανθυγιεινό τρόπο, σαν καρκινώματα, όπως μπορούμε να 
δούμε στον παρακάτω πίνακα:

Αστικοί Πληθυσμοί στις χώρες του Τρίτου Κόσμου 

(Υπολογίζονται σε εκατομμύρια) 

__________________________ ]960__________ 1975_________ 2000 (Πρόβλεψη)

Καλκούτα 5,5 8,1 19,7
Πόλη του Μεξικού 4,9 10,9 31,6
Κάιρο 3,7 6,9 16,4
Τζακάρτα 2,7 5,6 16,9
Σεούλ 2,4 7,3 18,7
Δελχί 2,3 4,5 13,2
Μανίλα 2,2 4,4 12,7
Τεχεράνη 1,9 4,4 13,8
Καρότσι 1,8 4,5 15,9
Μπογκοτά 1,7 3,4 9,5
Λαγός 0,8 2,1 2,4

* Οι τρ εις  παραπάνω πίνακες έχουν λη φ θεί από: Global Report to the President: Entering the 
Twenty-First Century (Γενική Εκθεση προς τον Πρόεδρο: «Μπαίνοντας στον 21 ο αιώνα») Washington, 
Government Printing Office, 1980, τόμος 1, σ. 9.
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Οι πόλεις του Τρίτου Κόσμου μεγαλώνουν πολύ γρήγορα, οι φτωχογειτονιές 

όμως αυτών των πόλεων αυξάνονται ακόμα γρηγορότερα. Είναι αυτές οι 

φτωχογειτονιές, όπου οι χωρικοί στήνουν πρώτα τα παραπήγματα τους και κατόπιν 

αγωνίζονται για τις στοιχειώδεις παροχές, όπως είναι το νερό, ο ηλεκτρισμός και η 

αποχέτευση. Η αθλιότητα που επικρατεί σε αυτές τις αστικές φτωχογειτονιές 

είναι η κύρια αιτία του σημερινού αναβρασμού σε ολόκληρο τον Τρίτο Κόσμο.

Το Καράκας, η πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, είναι ένα τυπικό παράδειγμα 

αυτής της ενεργοποιημένης ωρολογιακής βόμβας στον Τρίτο Κόσμο. Η 

Βενεζουέλα είναι μια από τις πιο πλούσιες Λατινοαμερικανικές χώρες εξ αιτίας 

των μεγάλων εσόδων από το πετρέλαιο. Εντούτοις το μισό από τα δύο 

εκατομμύρια των κατοίκων ζει σε φτωχογειτονιές γνωστές ως «ράντσος». Ο 

German Carias, ένας συγγραφέας που υπηρετεί στο Κεντρικό Πανεπιστήμιο του 

Καράκας, έζησε για ένα διάστημα σ' ένα από αυτά τα «ράντσος» δίπλα στο Χίλτον 

του Καράκας. Στο βιβλίο του, που περιγράφει τις εμπειρίες του, έγραφε:

«Οι άνθρωποι των «ράντσος» ζουν σαν τα ζώα. Δεν πιστεύουν σε τίποτα, 
επειδή κανένας δεν έχει κάνει γι' αυτούς τίποτα. Τα «ράντσος» είναι έναςχώρος 
πρόσφορος για επαναστάσεις, οι άνθρωποι είναι θυμωμένοι, απελπισμένοι και 
οργισμένοι... Γνωρίζουν απόλυτα τον πλούτο της χώρας τους σε πετρέλαιο και 
θέλουν μερίδιο. Δεν έχει γίνει όμως καμιά εξέγερση ακόμη, γιατί οι κάτοικοι στις 
φτωχογειτονιές δεν έχουν βρει έναν ηγέτη που να πιστεύουν σ'αυτόν. Την μέρα 
που θα τον βρουν, θα κατέβουναπό τους λόφους και θα καταλάβουντη πόλη». *

Σε μερ ικέ ς  χώ ρες του Τρίτου Κόσμου, οι ξ ερ ιζω μ έ νο ι χωρικοί 

μεταναστεύουν όχι σε ακατοίκητες υπερπόντιες χώρες, όπως το 19ο αιώνα, αλλά 

σε αναπτυγμένες χώρες, όπου δουλεύουν ως φτηνά εργατικά χέρια. Εκατομμύρια 

Λατινοαμερικάνοι από το Μεξικό, τις χώρες της Καραϊβικής και της Κεντρικής 

Αμερικής εργάζονται στα Αμερικανικά εργοστάσια, αγροκτήματα και σπίτια. 

Παρόμοια, εκατομμύρια εργάτες από τη Ν. Ευρώπη (Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, 

Γιουγκοσλαβία, Ελλάδα και Τουρκία) εργάζονται στα εργοστάσια της Κεντρικής 

και Βόρειας Ευρώπης. Οι εργάτες είναι ευχαριστημένοι να απασχοληθούν σε 

αυτές τις δουλειές, επειδή τα ημερομίσθια είναι ψηλότερα από τις χώρες τους. 

Επίσης οι νοτιοευρωπαϊκές κυβερνήσεις δέχονται με ικανοποίηση τα χρήματα που 

οι εργάτες στέλνουν πίσω στις οικογένειες τους. Αλλά μακροπρόθεσμα οι 

αναπτυγμένες χώρες επωφελούνται περισσότερο από τους «φιλοξενούμενους 

εργάτες». Οι χώρες που εξάγουν εργατικό δυναμικό ωφελούνται πολύ λιγότερο, 

απ' ό,τι πιστεύεται γενικά.

Ας δούμε πώς επηρεάζεται η Ελλάδα, όταν οι νέοι της φεύγουν για την 

Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Η Ελληνική Κυβέρνηση βοηθιέται οικονομικά από τα 

χρήματα που στέλνουν οι εργάτες. Οι οικογένειες τους στην Ελλάδα μπορούν να 

ζουν καλύτερα με τα χρήματα που λαμβάνουν. Αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά 

αυτής της εικόνας. Αναρωτιέται κανείς αν πράγματι ήταν ωφέλιμο για την Ελλάδα 

που 1,95 εκατομμύρια των πολιτών της, δηλαδή το 20% του συνολικού της 

πληθυσμού, εγκατέλειπαν τη πατρίδα τους ανάμεσα στα τέλη της δεκαετίας του 

50 και τις αρχές της δεκαετίας του 1970. Δεν είναι όμως μόνο οι ανειδίκευτοι

* Το βιβλίο τιτλοφορείται Habla la Chameca.
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εργάτες που μεταναστεύουν. Οι βορειοευρωπαϊκές χώρες επιλέγουν εργάτες 
που υπερβαίνουν τον κανονικό μέσο όρο στην υγεία, την ευφυΐα και τις 

δεξιότητες. Το 1963, πάνω από το 50% ταξινομούνταν ως ειδικευμένοι εργάτες 

βιομηχανιών με γνώσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από τότε το ποσοστό των 
ειδικευμένων εργατών ολοένα ανέρχεται. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα έχασε 

ακόμα και την ποιότητα του εργατικού δυναμικού που χρειάζεται για τη δική της 
οικονομική ανάπτυξη.

Ό σο για τους ανειδίκευτους, πολύ λίγοι εκπαιδεύονται στα ξένα εργοστάσια. 
Κι αν εκπαιδεύονται, είναι πιθανό ότι εγκαθίστανται μόνιμα στον τόπο 
εκπαίδευσης τους. Ακόμα κι αν γυρίσουν, οι νέες τους δεξιότητες συνήθως είναι 
άχρηστες για την Ελλάδα, γιατί αφορούν ειδίκευση για εργοστάσια που δεν 

υπάρχουν στην Ελλάδα. Τελικά, όσα κι αν κερδίζουν οι εργάτες, λίγο 

συνεισφέρουν στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Συνήθως τα κέρδη τους 

ξοδεύονται, γ ια ν 'α ν ο ίξ ο υ ν  ένα μικροκατάστημα ή να χτίσουν ένα σπίτι ή να 

αγοράσουν καταναλωτικά αγαθά, όπως συσκευές τηλεοράσεων, ψυγεία ή 
μοτοσυκλέτες. Αυτό βέβαια κάνει πιο ευχάριστη τη ζωή σήμερα, αλλά ελάχιστα 
βοηθάει στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας.'Και δεν είναι σίγουρο πως οι 

μελλοντικές γενιές των Ελλήνων δε θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την 
πατρίδα τους, για να βρουν δουλειά σε ξένα μέρη.

Το Βρετανικό Ινστιτούτο για τις Σχέσεις των Φυλών έφτασε στο εξής 

συμπέρασμα σχετικά με το θέμα που αξίζει να το λάβουν προσεκτικά υπόψη 
χώρες σαν την Ελλάδα. «Σήμερα η μετανάστευση είναι εξαιρετικά κερδοσκοπική 

για το Δυτικοευρωπαϊκό καπιταλισμό. Παράλληλα δεν προσφέρει τίποτε, για να 
ανακουφίσει τις υπανάπτυκτες χώρες, από όπου προέρχονται οι μετανάστες· στην 

πραγματικότητα είναι συχνά εμπόδιο για ανάπτυξη. Η μετανάστευση των εργατών 

είναι μάλλον μια μορφή βοήθειας που δίνεται από τις φτωχές, για να αναπτυχτούν 
οι πλούσιες χώρες»’ .

Β. Επίδραση στις Βιομηχανικές Χώρες

Τα 25 χρόνια που πέρασαν μετά το τέλος του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου ήταν η 

χρυσή εποχή της Κεφαλαιοκρατίας. Ήταν η εποχή του οικονομικού επεκτατισμού 

και της ευημερίας ιδιαίτερα στο Δυτικό Κόσμο. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που 

εξηγούν την πρωτοφανή οικονομική ανάπτυξη και ευημερία μεταξύ του 1945 και 

του 1970. Ένας λόγος ήταν η ανάγκη για ανοικοδόμηση που προβάλλονταν 
έντονη εκείνη την εποχή λόγω των μεγάλων καταστροφικών συνεπειών που είχαν 

οι πόλεμοι σε όλη την Ευρώπη και την Ιαπωνία, όπου κυριολεκτικά άφησαν ερείπια. 

Ένας άλλος λόγος ήταν η έντονη ζήτηση στέγης, αυτοκινήτων κι άλλων 

καταναλωτικών αγαθών. Τέτοια προϊόντα δεν είχαν παραχθεί στη διάρκεια του 

πολέμου. Έτσι μετά το 1945 υπήρξε μια τεράστια ζήτηση γΓ αυτά τα αγαθά. Οι

* S. Castles and G. Kosack, Immigrant Workers and Class Structure in W estern Europe (Oi 
Μ ετανάσ τες Εργάτες και η Δομή των Κοινωνικών Τάξεων στη Δυτική Ευρώπη) London, Oxford 
University Press, 1973 σ. 7-8.

123



εργάτες, ιδιαίτερα στις Η.Π.Α. και τη Βρετανία, είχαν τώρα την οικονομική άνεση 

να τα αγοράσουν.

Η Επανάσταση Υψηλής Τεχνολογίας συνέβαλε στη μεταπολεμική ευημερία. 
Η νέα τεχνολογία δημιούργησε ολόκληρες νέες βιομηχανίες (αεροναυπηγική, 

ηλεκτρονική και ηλεκτρονικούς υπολογιστές) που απορρόφησαν εκατοντάδες 

χιλιάδες εργάτες. Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη στηρίχτηκε στα άφθονα 
εργατικά χέρια και τις φτηνές πρώτες ύλες από τον Τρίτο Κόσμο. Αυτά ήταν τα 
χρόνια που το πετρέλαιο της Μ. Ανατολής ελεγχόταν από τις Δυτικές Εταιρείες 

Πετρελαίου, που πουλούσαν το πετρέλαιο για λίγες πέννες. Έτσι οι Δυτικές 

βιομηχανίες αντικατέστησαν τον άνθρακα με το πετρέλαιο και μέχρι την εμφάνιση 

του O.P.E.C, (Organisation of Petroleum Exporting Countries = Οργανισμός 
των Χωρών Εξαγωγής Πετρελαίου), κέρδιζαν τεράστια ποσά με τον εφοδιασμό 

φτηνής ενέργειας.

Εξίσου σημαντικό στοιχείο ήταν ο εφοδιασμός του Τρίτου Κόσμου με φτηνό 

εργατικό δυναμικό που μετανάστευσε στις βιομηχανικές χώρες (Νοτιο-Ευρωπαίοι 

στην Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, Λατινοαμερικάνοι στις Η.Π.Α.) και επίσης 

ολόκληρες βιομηχανίες μεταφέρθηκαν από τον Πρώτο στον Τρίτο Κόσμο, όπου 

ήταν διαθέσιμα φτηνά εργατικά χέρια. Αυτός είναι ο λόγος που βιομηχανίες 

αυτοκινήτων, χάλυβα, υφαντουργίας, ηλεκτρονικών και πολλές άλλες 
εμφανίστηκαν στη διάρκεια αυτών των χρόνων σε χώρες όπως είναι η Βραζιλία, το 

Μεξικό, όπου υπάρχουν άφθονες πρώτες ύλες, και σε χώρες, όπως είναι η Αϊτή 

και η Κεϋλάνη, όπου βρίσκονται φτηνά εργατικά χέρια.

Τελικά, η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη στηρίχτηκε στις πολυεθνικές 

εταιρείες των Η.Π.Α., της Δυτικής Ευρώπης και της Ιαπωνίας. Αυτές κατάφεραν 

να δραστηριοποιηθούν σε πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, επειδή η 
Επανάσταση Υψηλής Τεχνολογίας τους προμήθευε με ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές και τους εξασφάλιζε δορυφορικές επικοινωνίες. Μπορούμε έτσι να 

αγοράζουμε σήμερα χωρίς καθυστέρηση αεροπορικό εισιτήριο για το Λος 
Άντζελες ή τη Χονολουλού ή το Τόκιο, αφού οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές δίνουν 

άμεση πληροφόρηση για τις διαθέσιμες θέσεις σε οποιοδήποτε αεροπλάνο που 
πετάει οπουδήποτε στον κόσμο. Αυτός είναι ο λόγος που μια μεσαία κοινή 

πολυεθνική εταιρεία τώρα παράγει 22 προϊόντα σε 11 διαφορετικές χώρες. Κι 

αυτές οι πολυεθνικές έχουν αναπτυχθεί κατά μέσο όρο 10% ετησίως σε σύγκριση 
με την αύξηση 4% που πραγματοποιούν οι καθαρά εθνικές εταιρείες.

Αυτά είναι τα κύρια αίτια που η απόδοση όλων των οικονομιών του κόσμου 

ανέβηκε απότομα από 700 δισεκατομμύρια δολλάρια το 1950 σε 3.200 δισεκ. 
δολλάρια το 1970 δηλαδή με μια αύξηση 457% σε 20 χρόνια. Αλλά μετά από το 

1970 ο ρυθμός της ανάπτυξης επιβραδύνθηκε. Οι δεκαετίες του 1970 και 1980 
ήταν και είναι δεκαετίες οικονομικής κάμψης, ανεργίας και πληθωρισμού. Η 

βασική αιτία της κάμψης είναι ότι η παγκόσμια παραγωγή είχε υπερβεί την 
παγκόσμια ζήτηση. Το 1962 π.χ. οι αμερικανικές βιομηχανίες λειτουργούσαν με 

απόδοση 92%. Αλλά το Μάρτιο του 1975 έφτασαν μόνο στο 65% της απόδοσης 
τους. Με άλλα λόγια, το 1/3 της Αμερικανικής βιομηχανίας έμε ινε  

αχρησιμοποίητο.

Γιατί άραγε μειώθηκε η ζήτηση σε σύγκριση με τη προσφορά, όχι μόνο στις
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Δυο ρομπ ότ συζητούν μετα ξύ  τους

Η.Π.Α. αλλά και σε όλο τον κόσμο; Η απάντηση είναι ότι η Επανάσταση Υψηλής 

Τεχνολογίας είναι μια επανάσταση που αντικατέστησε τον άνθρωπο-εργάτη με 

αποτέλεσμα ολοένα και λιγότερα εργατικά χέρια να απαιτοΰνται στο εξής, πράγμα 

που σημαίνει λιγότερες δουλειές, λιγότερα ημερομίσθια και μικρότερη 

αγοραστική δύναμη. Αφού όλα τα παραγόμενα προϊόντα δεν μπορούν να 

αγοραστούν με τα ημερομίσθια, που συνεχώς λιγοστεύουν, τα εργοστάσια πρέπει 
ή να κλείσουν ή να δουλέψουν με μειωμένο ωράριο. Βέβαια, οι καινούργιες 

αυτόματες μηχανές χρειάζονται κάποιους εργάτες, για να τις κατασκευάσουν. 

Αλλά αυτοί είναι πολλοί λιγότεροι από εκείνους που μένουν άνεργοι εξαιτίας των 

μηχανών. Η Επανάταση Υψηλής Τεχνολογίας δημιουργεί τρεις μόνο θέσεις για 

κάθε δέκα άτομα που εκτοπίζει.

Η ανεργία προκλήθηκε όχι μόνο από τις αυτόματες μηχανές αλλά κι από τη 
μεταφορά ολόκληρων βιομηχανιών από τις αναπτυγμένες χώρες στις 

υπανάπτυκτες, όπου τα ημερομίσθια είναι χαμηλότερα. Η μεταφορά δημιουργεί 

μεγαλύτερα κέρδη για τις πολυεθνικές εταιρείες και συνάμα αυξάνει την ανεργία 

στις αναπτυγμένες χώρες.

Αυτά είναι μερικά από τα αίτια που δείχνουν γιατί στις αρχές του 1983 ο 
αριθμός των ανέργων στη Δυτική Ευρώπη και στις Η.Π.Α. ανερχόταν συνολικά σε 

32 εκατομμύρια, δηλαδή πάνω από το 10% του συνολικού εργατικού δυναμικού. 

Επιπλέον, αυτός ο ρυθμός της ανεργίας ίσως συνεχίζει να ανέρχεται, καθώς
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περισσότερα ρομπότ αντικαθιστούν τους εργάτες στα εργοστάσια. Μια 
κυβερνητική επιτροπή στις Η.Π.Α. ανέφερε το Μάρτιο του 1983 ότι οι πωλήσεις 

των ρομπότ θα αυξάνονται κατά 50% ετησίως. Το 1990, σύμφωνα με την ίδια 

επιτροπή, το ένα τέταρτο από τις θέσεις των εργαζομένων στα εργοστάσια θα 
καταληφθούν από τα ρομπότ. Ακόμα σοβαρότερο είναι το ότι χάνονται θέσεις 

γραφείου από τις μηχανές. Στις βιομηχανικές χώρες περισσότεροι άνθρωποι τώρα 
εργάζονται σε γραφεία παρά σε εργοστάσια. Στα επόμενα λίγα χρόνια αναμένεται 

ότι το 25-35% αυτών των εργαζομένων στα γραφεία θα χάσουν τις θέσεις τους. 

Και δε θα έχουν πουθενά να αναζητήσουν εργασία. Στη διάρκεια του περασμένου 
αιώνα, πρώτα οι εργάτες στα αγροκτήματα έχασαν τις δουλειές τους και πήγαν 
στα εργοστάσια. Κατόπιν οι εργάτες έχασαν με τη σειρά τους τη δουλειά τους και 

πήγαν στα γραφεία. Τώρα οι εργαζόμενοι στα γραφεία, μετά την αντικατάσταση 

τους από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, δε θα έχουν πού να καταφύγουν."

Τι όμως αποκαλύπτουν αυτές οι στατιστικές για την ποιότητα της ανθρώπινης 
ζωής; Σύμφωνα με τους ψυχολόγους και τους κοινωνικούς επιστήμονες, αυτές 

δείχνουν όχι μόνο φυσική κόπωση αλλά και πνευματική ένταση. Α ν ε ρ γ ο ι εργάτες 

στις αναπτυγμένες χώρες αρχίζουν να κατανοούν ότι αυτό δεν είναι μια 
προσωρινή περίοδος ανεργίας κι ότι οι δουλειές τους θα επαναλειτουργήσουν, 

όπως έγινε και στο παρελθόν σε άλλες οικονομικές κρίσεις. Βλέπουν ότι χάνουν 
τις θέσεις τους εξαιτίας των ρομπότ κι όχι εξαιτίας μιας κάμψης στις 

επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια αρχίζουν να αισθάνονται ότι δεν έχουν πια μια θέση, 

ότι γίνονται άχρηστοι και περιττοί.

Ένας δεκαεννιάχρονος Ά γ γ λ ο ς  εργάτης, ο Βίκτωρ Χερν (Victor Hearn), 

που έχασε τη δουλειά του σε ένα μικρό εργοστάσιο μεταλλεύματος, είπε: «Είναι 

σαν να είσαι σκουπίδι, ένα τίποτα. Κανένας δε σε θέλει»." Στις Η.Π.Α. ο Dr. 
Χάρβεϋ Μπρέννερ (Harvey Brenner), του πανεπιστημίου Τζόνς Χόπκινς (John's 

Hopkins Univ.), αναφέρει ότι 1% άνοδος της ανεργίας έχει σαν αποτέλεσμα 4,1 % 
αύξηση σε αυτοκτονίες και 4,3% αύξηση στον αριθμό των ανδρών που εισάγονται 

στις κρατικές ψυχιατρικές κλινικές. Κοινωνικοί επιστήμονες χρησιμοποιούν τη 

φράση «πατέρες που εκρήγνυνται», δηλαδή πατέρες που βασανίζονται 
ψυχολογικά τόσο πολύ από την έλλειψη εργασίας, ώστε να τα βάζουν με τις 

γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Μιλούν επίσης για «πεταμένα παιδιά», δηλαδή 
παιδιά που διώχνονται από γονείς που πιέζονται πολύ σκληρά από προβλήματα 

επιβίωσης, ώστε να μην μπορούν να διατηρήσουν τις οικογένειες τους. Το 1982, 

ένα εκατομμύριο νέοι στις Η.Π.Α. εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, γιατί 
αντιμετώπιζαν προβλήματα με τους γονείς τους."

Σε μια γειτονιά μαύρων του Ντητρόϊτ, τα 33 από τα 1000 βρέφη πεθαίνουν, 

πριν κλείσουν 28 ημέρες ζωής. Αυτή η αναλογία είναι η ίδια και στις Ονδούρες 

που είναι η πιο φτωχή χώρα στην Κεντρική Αμερική." Και δεν είναι οι Η.Π.Α. η

* New York Times, 19 Μαρτίου 1983.

* Los Angeles Times, 3 Απριλίου 1983

* New York Times, 2 Απριλίου και 3 Ιουνίου 1983.

* New York Times, 7 Μαρτίου 1983.
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μόνη περίπτωση με αυτή την ανθρώπινη αθλιότητα και τον εκφυλισμό. Στην 

Ολλανδία η ανεργία ανέβηκε το Φεβρουάριο του 1983 στο 16,7% του συνόλου 

του εργατικού δυναμικού. Και ένας στους τρεις ανέργους είχε γίνει «αλκοολικός 

λόγω των προβλημάτων της ζωής»’ .

Φυσικά, δεν έχουν γίνει όλοι οι εργάτες στις αναπτυγμένες χώρες θύματα 

της Επανάστασης Υψηλής Τεχνολογίας. Ό σο ι έχουν τις απαιτούμενες νέες 
δεξιότητες απολαμβάνουν θέσεις  με υψηλά ημερομίσθια. Και εκείνοι οι 
επιστήμονες, που χειρίζονται τα γονίδια και επιπλέον δημιουργούν νέα ζωή, έχουν 

τη χαρά της συμμετοχής σε δημιουργικό έργο. Αλλά οι περισσότεροι είναι μάλλον 

τα πιόνια και τα θύματα παρά άτομα με δημιουργικές δυνάμεις, γι' αυτούς αυτή 

δεν είναι η γέννηση μιας καινούργιας εποχής- είναι ο αγωνιώδης θάνατος της 

παλιάς.

Γ. Επίδραση στις Υπανάπτυκτες Χώρες

Στον Τρίτο Κόσμο των υπανάπτυκτων χωρών η περίοδος της Επανάστασης 

Υψηλής Τεχνολογίας είναι μια περίοδος αντιφάσεων. Είναι η περίοδος που οι 

παλιές αποικίες απέκτησαν την πολιτική τους ανεξαρτησία, ενώ πρώην αποικίες 

παραμένουν οικονομικά εξαρτημένες. Έτσι η πολιτική ανεξαρτησία δεν είχε την 

ιδιαίτερη σημασία που φαινομενικά έδειχνε ότι είχε.

Η πολιτική ανεξαρτησία αποκτήθηκε κυρίως μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Οι αποικιακές δυνάμεις εξασθένησαν σημαντικά στη διάρκεια του πολέμου. Οι 

αποικίες τους στην Ασία κατέχονταν από τους Ιάπωνες, ενώ οι μητροπόλεις στην 

Ευρώπη από τους Γερμανούς. Επιπλέον εκατομμύρια υπηκόων από τις αποικίες 

έλαβαν μέρος στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ως εργάτες ή στρατιώτες κάτω από τις 

σημαίες των Βρετανών, των Γάλλων, των Ιταλών και των Ιαπώνων. Οι εμπειρίες του 

πολέμου αφύπνισαν αυτούς τους κατοίκους των αποικιών κι έτσι με το τέλος του 

πολέμου δεν είχαν καμιά διάθεση να δεχτούν εκ νέου την επιβολή της 

Ευρωπαϊκής κυριαρχίας.

Αυτό συνέβη, επειδή ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος ακολουθήθηκε από πολλούς 

πολέμους στις αποικίες. Η Γαλλία πολέμησε για χρόνια, για να διατηρήσει τον 

έλεγχο στην Ινδοκίνα και την Αλγερία. Για τον ίδιο λόγοι οι Αγγλοι πολέμησαν στη 

Μαλαισία, οι Ολλανδοί στην Ινδονησία και Οι Πορτογάλοι στις Αφρικανικές τους 

αποικίες Αγκόλα, Μοζαμβίκη και Γουϊνέα - Μπισάου. Στο τέλος οι αποικιακές 

δυνάμεις δεν κατάφεραν να πατάξουν το εκτεταμένο παγκόσμιο κίνημα για 

απελευθέρωση.

Μεταξύ, του 1944 και 1955 οι αποικίες στη Μ. Ανατολή και Νοτιοανατολική 

Ασία απέκτησαν την ανεξαρτησία τους. Μετά το 1955 οι αποικίες στην Αφρική και 

σε άλλα μέρη της γης απέκτησαν κι αυτές την ελευθερία τους. Έτσι ένα σύνολο 

από 90 πρώην αποικίες έγιναν ανεξάρτητα κράτη μεταξύ του 1944 και 1980. 

Συμπεριλάμβαναν περίπου το 1/3 του συνολικού πληθυσμού της γης. Ο χάρτης

" Los Angeles Tmes, 3 Ατριλίου 1983.
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του κόσμου σήμερα είναι πολύ διαφορετικός απ' ό,τιήταντο 1914, πριν δηλαδή 

τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο κι ακόμα το 1939, πριν το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Αλλά τα 90 νέα κράτη του Τρίτου Κόσμου συνειδητοποίησαν σύντομα πως η 

πολιτική ανεξαρτησία δε σήμαινε και οικονομική ανεξαρτησία. Στην 

πραγματικότητα, η Επανάσταση Υψηλής Τεχνολογίας έδωσε στις βιομηχανικές 

δυνάμεις την τεχνολογία που χρειάζονταν για μεγαλύτερη διείσδυση και έλεγχο 

στον Τρίτο Κόσμο. Είδαμε με ποιο τρόπο οι πολυεθνικές ετα ιρ ε ίες  

χρησιμοποίησαν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και δορυφορικές επικοινωνίες, για 

να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις τους σε ολόκληρο το κόσμο. Αυτές οι 

πολυεθνικές διπλασιάζουν τουλάχιστο τα κεφάλαια τους με τις επενδύσεις τους 

στον Τρίτο Κόσμο παρά στις βιομηχανικές χώρες. Το αποτέλεσμα είναι ότι τα 

χρήματα ρέουν από το φτωχό Τρίτο Κόσμο στον πλούσιο Πρώτο Κόσμο κι όχι 

αντίστροφα, όπως γενικά πιστεύεται. Αυτός είναι ο λόγος που το οικονομικό 

χάσμα μεταξύ των πλούσιων και των φτωχών χωρών συνεχίζει να μεγαλώνει χρόνο 

με το χρόνο.

Ας δούμε πρώτα από όλα πώς η Επανάσταση Υψηλής Τεχνολογίας επηρεάζει 

τους χωρικούς του Τρίτου Κόσμου και κατόπιν τους εργάτες. Φυσιολογικά οι 

χωρικοί έπρεπε να βοηθηθούν από τη νέα τεχνολογία, επειδή αυτή εφαρμόστηκε 

στη γεωργία του Τρίτου Κόσμου και είχε ως αποτέλεσμα τη λεγάμενη «Πράσινη 

Επανάσταση». Αμερικανοί επιστήμονες ανέπτυξαν βελτιωμένους σπόρους 

ιδιαίτερα για την καλλιέργεια του αραβόσιτου, του σιταριού και του ρυζιού. Αυτές 

οι θαυματουργές ποικιλίες έδωσαν μεγαλύτερες σοδειές κι έτσι η γεωργική 

παραγωγή αυξήθηκε απότομα σε χώρες, όπως είναι το Μεξικό, η Ινδία και οι 

Φιλιππίνες.

Εντούτοις η Πράσινη Επανάσταση δεν βελτίωσε τη ζωή των χωρικών του 

Τρίτου Κόσμου. Αντίθετα, έκανε τη ζωή χειρότερη για τους περισσότερους από 

αυτούς. Ο λόγος είναι ότι οι «θαυματουργοί» σπόροι χρειάζονται άρδευση, 

λιπάσματα και εντομοκτόνα. Ό λα  αυτά όμως στοιχίζουν ακριβά και οι χωρικοί δεν 

μπορούν να αντεπεξέλθουν στα έξοδα. Έτσι οι πλούσιοι γαιοκτήμονες είναι 

εκείνοι που εκμεταλλεύονται την Πράσινη Επανάσταση. Αναλαμβάνουν τους 

μικρούς κλήρους των χωρικών και τους συνενώνουν, για να κάνουν μεγάλα 

κτήματα. Κατόπιν εισάγουν αγροτικά μηχανήματα που χρησιμοποιούν λιγότερους 

εργάτες, πράγμα που αποφέρει μεγαλύτερα κέρδη για τους γαιοκτήμονες. Έτσι, 

ενώ η γεωργική παραγωγή στις περισσότερες χώρες του Τρίτου Κόσμου 

παρουσίασε απότομη αύξηση, η πλειονότητα των χωρικών βρέθηκε σε οικτρή 

κατάσταση. Εκδιώχτηκαν από τα χωράφια τους και εξαναγκάστηκαν να πάνε στις 

πόλεις ή σε ξένες χώρες, σε περίπτωση που τύχαινε να είναι κοντά.

Η Πράσινη Επανάσταση δεν ω φέλησε τους χωρικούς αλλά τους 

γαιοκτήμονες καθώς και τις πολυεθνικές εταιρείες που πουλούν τους νέους 

«θαυματουργούς» σπόρους, τα λιπάσματα και τα εντομοκτόνα. Οι πολυεθνικές 

ελέγχουν επίσης την κίνηση της αγοράς (μάρκετιγκ) των γεωργικών προϊόντων 

του Τρίτου Κόσμου. Πέντε εταιρείες ελέγχουν το παγκόσμιο εμπόριο σε σιτάρι, 

αραβόσιτο, βρώμη και σόγια. Δυο εταιρείες κυριαρχούν στις παγκόσμιες πωλήσεις 

αγροτικών μηχανών. Λίγες εταιρείες επίσης δεσπόζουν στο παγκόσμιο εμπόριο 

σπόρων, λιπασμάτων και εντομοκτόνων.
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ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΑΦΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΛΑΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ

Χώρες Ανεξαρτοποίηση Έ το ς Χώρες Ανεξαρτοποίηση
από από

Συρία Γαλλία 1944 Μπουρούντι Βέλγιο
Λίβανος Γαλλία 1944 Τζαμάικα Βρετανία
Ιορδανία Βρετανία 1946 Ρουάντα Βέλγο
Φιλιππίνες Η .Π Α 1946 Τρινιντάντ και
Ιν6ία Βρετανία 1947 Τομπάγκο Βρετανία
Πακιστάν Βρετανία 1947 Ουγκάντα Βρετανία
Μπούρμα Βρετανία 1948 Δυτική Σαμόα Ν. Ζηλανδία
Β. Κορέα Ιαπωνία 1948 Κένυα Βρετανία
Ν. Κορέα Ιαπωνία 1948 Ζανζιβάρη Βρετανία
Ισραήλ Βρετανία 1948 Μάλτα Βρετανία
Σρι Λάνκα (Κεϋλάνπ>Βρετανία 1948 Μαλάουι Βρετανία
Ινδονησία Ολλανδία 1949 Ζάμπια Βρετανία
Λιβύη Ιταλία 1952 Γ κάμπια Βρετανία
Καμπότζη Γαλλία 1954 Μαλδίβες Βρετανία
Λάος Γαλλία 1954 Σιγκαπούρη Βρετανία
Β. Βιετνάμ Γαλλία 1954 Γ ουιάνα Βρετανία
Ν. Βιετνάμ Γαλλία 1954 Μποτσουάνα Βρετανία
Σουδάν Βρετ. - Αίγυπτος 1956 Λεσότο Βρετανία
Μαρόκο Γαλλία 1956 Μπαρμπάντος Βρετανία
Τυνησία Γαλλία 1956 Ν. Υ εμένη Βρετανία
Γκάνα Βρετανία 1957 Μαυρίκιος Βρετανία
Μαλαισία Βρετανία 1957 Σουαζιλάνδη Βρετανία
Γουινέα Γαλλία 1958 Ισημερινή Γουινέα Ισπανία
Δημοκρατία του Ναούρου Αυστραλία
Κόνγκο Βέλγο 1960 Φίτζι Βρετανία
Σομαλία Ιταλία 1960 Τόνγκα Βρετανία
Νιγηρία Βρετανία 1960 Μπαγκλαντές Πακιστάν
Καμερούν Γαλλία 1960 Μπαχρέιν Βρετανία
Μάλι Γαλλία 1960 Μπουτάν Βρετανία
Σενεγάλη Γαλλία 1960 Ομάν Βρετανία
Μαδαγασκάρη Γαλλία 1960 Κατάρ Βρετανία
Τόγκο Γαλλία 1960 Ηνωμένα Αραβικά
Κύπρος Βρετανία 1960 Εμιράτα Βρετανία
Ακτή του Μπαχάμας Βρετανία
Ελεφαντοστούν Γαλλία 1960 Γκρενάντα Βρετανία
Δημ. το υ  Ά ν ω Γουινέα - Μπισάου Πορτογαλία
Βόλτα Γαλλία 1960 Σάο Τόμε και
Δημ. του Νίγηρα Γαλλία 1960 Πριντοίπε Πορτογαλία
Δαχομένη Γαλλία 1960 Μοζαμβίκη Πορτογαλία
Δημ. του Κόγκο Γαλλία 1960 Νησιά Πράσινου
Δημ. της Κεντρικής Ακρωτηρίου Πορτογαλία
Αφρικής Γαλλία 1960 Νησιά Κομόρο Πορτογαλία
Τσαντ Γαλλία 1960 Σεϋχέλες Βρετανία
Γκαμπόν Γαλλία 1960 Τζιμπουτί Γαλλία
Μαυριτανία Γαλλία 1960 Ντομίνικα Βρετανία
Σιέρα Λεόνε ΙΒρετανία 1961 Νησιά Σολομώντος Βρετανία
Τανγκανίκα Βρετανία 1961 Ζιμπάμπουε Βρετανία
Αλγερία Γαλλία 1962

Έτος

1962
1962
1962

1962
1962
1962
1963
1963
1964
1964
1964
1965
1965
1965
1966
1966
1966
1966
1967
1968
1968
1968
1968
1970
1970
1971
1971
1971
1971
1971

1971
1973
1974
1974

1975
1975

1975
1975
1976
1977
1978
1978
1980
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Η Πράσινη Επανάσταση ζημίωσε τους χωρικούς όχι μόνο γιατί τους έδιωξε 

από τη γη τους αλλά και γιατί έκανε ακριβότερη την τροφή τους, που τώρα πρέπει 

να την αγοράζουν, αντί να την παράγουν από τη γη τους. Οι γαιοκτήμονες 
μπορούν να κερδίσουν περισσότερο με καλλιέργειες εξαγώγιμων προϊόντων σε 

πλούσιες βιομηχανικές χώρες παρά με καλλιέργειες προϊόντων που οι ντόπιοι 

χρειάζονται για τη διατροφή τους. Στο Μεξικό π.χ. η καλύτερη γη χρησιμοποιείται 

για καλλιέργεια φρούτων και λαχανικών, που εξάγονται στις Η .Π Α  Έτσι, τώρα το 

Μεξικό εισάγει από τις Η.Π.Α το αραβόσιτο και τα κουκιά που χρειάζεται, ενώ πριν 

αυτά τα καλλιεργούσαν οι χωρικοί. Οι γαιοκτήμονες και οι πολυεθνικές έχουν 

κέρδη από όλες αυτές τις εισαγωγές και εξαγωγές. Αλλά οι ξεριζωμέλυι χωρικοί 
είναι αναγκασμένοι να πληρώσουν ακριβότερα για τον αραβόσιτο και τα κουκιά κι 
επομένως αναγκαστικά έχουν λιτότερο καθημερινό φαγητό.

Τα αποτελέσματα της Πράσινης Επανάστασης μπορούμε να τα δούμε σε 
ολόκληρο τον Τρίτο Κόσμο. Παντού αυξάνονται οι καλλιέργειες παραγωγής 

τροφής, όμως όλο και περισσότεροι άνθρωποι πεινούν. Στην Ινδία η παραγωγή 

τροφών αυξήθηκε 100% μεταξύ του 1956 και 1978. Ο πληθυσμός στην ίδια 

περίοδο αυξήθηκε κατά 50% δηλαδή μόνο κατά το μισό της αύξησης της 
παραγόμενης τροφής. Εντούτοις στη διάρκεια αυτών των ετών η ποσότητα 

τροφής κατ’ άτομο μειώθηκε. Έτσι οι Ινδοί υποφέρουν από κακή διατροφή 

περισσότερο σήμερα παρά πριν από την Πράσινη Επανάσταση. Ο κόσμος σαν 

σύνολο παράγει αρκετά σιτηρά, για να δώσει σε κάθε άνδρα, γυναίκα και παιδί
3.000 θερμίδες καθημερινά. Αυτό είναι παραπάνω από ό,τι απαιτείται για τη 

συντήρηση του κι όμως ο αριθμός των πεινασμένων αυξάνεται, αντί να μειώνεται.

Εξετάζοντας σιη συνέχεια τους εργάτες του Τρίτου Κόσμου βρίσκουμε πάλι 

μια επιδείνωση των συνθηκών ζωής. Φυσιολογικά θα περιμέναμε να τους 

βοηθήσει η μεταφορά των βιομηχανιών από τις αναπτυγμένες στις υπανάπτυκτες 
χώρες. Στην πραγματικότητα όμως η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε στον Τρίτο 

Κόσμο, όπως συνέβη με τη γεωργική παραγωγή. Κι οι εργάτες ζουν πολύ 
χειρότερα. Τα  κέρδη δεν κατέληξαν σε αυτούς αλλά στους ντόπιους 

μεγαλοβιομήχανους και στις πολυεθνικές εταιρείες.

Μπορούμε να δούμε γιατί γίνεται αυτό εξετάζοντας την περίπτωση της 

Βραζιλίας, μιας τεράστιας και πλούσιας σε φυσικούς πόρους χώρας. Μια 

στρατιωτική δικτατορία επιβλήθηκε στη Βραζιλία το 1964 και οι στρατηγοί γρήγορα 
εφάρμοσαν ένα πρόγραμμα, για να προσελκύσουν βιομηχανίες από το εξωτερικό. 
Το αντάλλαγμα που πρόσφεραν αυτοί ήταν γενναιόδωροι οικονομικοί όροι, 

άφθονοι φυσικοί πόροι και πολύ χαμηλά ημερομίσθια που τα διατηρούσαν σε αυτό 

το επίπεδο με στρατιωτική διαταγή. Στην αρχή φάνηκε ότι οι στρατηγοί 

ακολουθούσαν το σωστό δρόμο. Μια άνοδος στην οικονομία της χώρας ξεκίνησε 
το 1968, καθώς πολυεθνικές εταιρείες και δάνεια από ξένες τράπεζες άρχισαν να 

εισρέουν στη χώρα. Η αύξηση του ΑΕ.Π. (Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν) ανέβηκε 

απότομα στο 10% ετησίως. Η επικοινωνία ανάμεσα στην αχανή ενδοχώρα και τα 
παράλια διευκολύνθηκε με ένα νέο οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο. Καΐλ-ούργιες 

βιομηχανικές μονάδες ανεγέρθηκαν για την παραγωγή χάλυβα, αυτοκινήτων, 
υφασμάτων, τσιμέντου, παπουτσιών, κτλ. Το «Βραζιλιάνικο θαύμα» όπως 

ονομάστηκε, υμνήθηκε ως υπόδειγμα για τον υπόλοιπο Τρίτο Κόσμο.
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To 1974 όμως το οικοδόμημα κατέρρευσε. Από εκεί και πέρα η Βραζιλία πήρε 
τον κατήφορο. Πολλοί κατηγόρησαν τον OPEC για την αύξηση της τιμής του 
πετρελαίου. Αλλά οι ρίζες της οικονομικής κατάρρευσης είναι πολύ βαθύτερες. Ο 

βασικός λόγος για τα οικονομικά προβλήματα της Βραζιλίας είναι ο ίδιος με αυτόν 
του Πρώτου Κόσμου, δηλαδή η ζήτηση δεν κρατήθηκε στο επίπεδο της 

προσφοράς.
Οι στρατηγοί διατήρησαν τα ημερομίσθια σε χαμηλά επίπεδα, για να 

προσελκύουν ξένους επενδυτές που πραγματικά έσπευσαν να επωφεληθούν. 
Αλλά τα χαμηλά ημερομίσθια είχαν ως αποτέλεσμα τη χαμηλή αγοραστική δύναμη. 

Μόνο η μικρή μειονότητα των μεσαίων και ανώτερων τάξεων μπορούσαν να 

αγοράσουν αγαθά. Το 1974 είχαν αγοράσει όλα τα αυτοκίνητα, σπίτια και ψυγεία 
που χρειάζονταν. Φυσικά οι κατώτερες τάξεις χρειάζονταν αναγκαία πράγματα 

όπως ρουχισμό, παπούτσια και φάρμακα, αλλά μόνο λίγα από αυτά μπορούσαν να 
αγοράσουν με τα χαμηλά τους ημερομίσθια. Έτσι λοιπόν η αύξηση του Α.Ε.Π. 

έπεσε από 10% στο 4% το 1975 και από τότε έπεφτε συνεχώς. Ταυτόχρονα η 

κατάσταση χειροτέρεψε από την παγκόσμια οικονομική κρίση που μείωσε την 
αγορά στο εξωτερικό για Βραζιλιάνικες εξαγωγές είτε σε βιομηχανικά προϊόντα 
είτε σε πρώτες ύλες. Ό λες  οι χώρες του Τρίτου Κόσμου έχουν πληγεί από την 

απότομη πτώση στις τιμές των πρώτων υλών που παράγουν.

Ενώ οι στρατηγοί της Βραζιλίας κρατούσαν τα ημερομίσθια σε χαμηλά 

επίπεδα, ο πληθωρισμός ανέβαζε τις τιμές στα ύψη. Το αποτέλεσμα ήταν ότι το 

Α.Ε.Π. στη Βραζιλία ανέβηκε στο 56% μεταξύ του 1965 και 1974 αλλά η 

πραγματική αξία του ελάχιστου ημερομισθίου έπεσε στο 55%. Έτσι ένας εργάτης 
ήταν αναγκασμένος να δουλεύει διπλά το 1974 από όσο το 1965, για να αγοράσει 
την ίδια ποσότητα τροφίμων. Αυτός είναι ο λόγος που ο υποσιτισμός είναι 

συνηθισμένο φαινόμενο στη Βραζιλία σήμερα, παρά το γεγονός ότι συντελέστηκε 

το «Βραζιλιάνικο θαύμα». Πολλά παιδιά δε γνωρίζουν παιδική ηλικία, γιατί πρέπει 

να δουλέψουν από τα δέκα τους χρόνια. Ο μισός αριθμός των παιδιών πάνω από 
10 χρονών κόβουν ζαχαροκάλαμο, φτιάχνουν τούβλα, δουλεύουν στις αγορές, 

καθαρίζουν σπίτια και κάνουν μικροθελήματα στους δρόμους.

Τόσο μεγάλη είναι η εκμετάλλευση και η αδικία, που οι Καθολικοί επίσκοποι 
και αρχιεπίσκοποι της Βραζιλίας δήλωσαν δημόσια ότι η χώρα υποφέρει από 

υποσιτισμό, παιδική θνησιμότητα, πορνεία, αμορφωσιά, ανεργία, πολιτιστική και 
πολιτική ανισότητα. Έτσι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι «το λεγόμενο 

οικονομικό θαύμα (της Βραζιλίας) είναι απλώς ένα μέσο, για να κάνει τους 

πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους». Οι Καθολικοί ηγέτες 

προειδοποίησαν ότι «η Εκκλησία δεν μπορεί πλέον να παραμείνει σιωπηλή 
περιμένοντας με απάθεια την ώρα των αλλαγών».'

Εφόσον οι Καθολικοί ηγέτες αδυνατούσαν να παραμένουν αμέτοχοι και 

ήσυχοι, δεν ήταν δυνατό να σωπάσουν οι απλοί άνθρωποι που ήταν και τα θύματα. 

Τον Απρίλη του 1983 οργισμένα πλήθη στο Σάο Πάολο και Ρίο Ιανέϊρο λεηλάτησαν 
καταστήματα, έκαψαν οχήματα και επιτέθηκαν σε κυβερνητικά κτίρια. Και στις δύο 

πόλεις η κατακραυγή ήταν για ψωμί και δουλειά. Το ξέσπασμα αυτό συνέβη, γιατί

* Δήλωση των ηγετών της Εκκλησίας της 6ης Μαΐου 1973, (New York Times, 19 MaTou 1973).
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το 1983 το χρέος της Βραζιλίας σε χώρες του εξωτερικού ανέβηκε απότομα στα 

90 δισεκατομμύρια δολλάρια, που ήταν το μεγαλύτερο χρέος στον κόσμο. Οι 

ξένες τράπεζες χορηγούσαν περισσότερα δάνεια, για να μπορεί η Βραζιλία να 
πληρώσει τον τόκο των παλιών δανείων. Αλλά οι τράπεζες χορηγούσαν τα δάνεια 

μόνο με τον όρο ότι η Βραζιλιανή Κυβέρνηση θα μείωνε την παροχή κοινωνικών 

υπηρεσιών για την εξοικονόμηση χρημάτων και την εξόφληση των χρεών. Εφόσον 

το βιοτικό επίπεδο ήταν ήδη τόσο χαμηλό, ο λαός αντέδρασε με διαδηλώσεις και 

ταραχές.

Τα γεγονότα στη Βραζιλία έχουν ιδιαίτερη σημασία, επειδή η κατάσταση είναι 

πανομοιότυπη με άλλες χώρες του Τρίτου Κόσμου, όπως με το Μεξικό, την 

Ινδονησία και τη Νιγηρία. Ό λ ες  αυτές οι χώρες είναι πλούσιες σε φυσικούς 

πόρους. Ό λες  χρεώθηκαν υπερβολικά με υψηλά επιτόκια για την κατασκευή 

βιομηχανιών και σιδηροδρόμων. Ό λ ε ς  διατήρησαν τα ημερομίσθια χαμηλά, για να 

προσελκύσουν ξένους επενδυτές. Ό λε ς  αδυνατούν να βρουν αγορές στο 

εξωτερικό για τα βιομηχανικά προϊόντα και τις πρώτες ύλες τους. Έτσι τώρα 

αντιμετωπίζουν το δίλημμα των ανεπαρκών αγορών και στο εσωτερικό και στο 

εξωτερικό. Να γιατί τα εργοστάσια στον Τρίτο Κόσμο, όπως και στον Πρώτο Κόσμο 

κλείνουν ή υπολειτουργούν, ενώ οι εργάτες χρειάζονται δουλειά κι ο κόσμος έχει 

ανάγκη από προϊόντα που θα μπορούσαν να παράγουν τα εργοστάσια.

Το συμπέρασμα είναι ότι η Επανάσταση Υψηλής Τεχνολογίας είχε την ίδια 

επίδραση στις υπανάπτυκτες όπως και στις αναπτυγμένες χώρες. Και στις δύο 

περιπτώσεις μια μειονότητα στην κορυφή ευημερεί, ενώ η πλειονότητα στη βάση 

δυστυχεί είτε αυτοί είναι εργάτες των αυτοκινητοβιομηχανιών στο Ντητρόϊτ είτε 

ξεριζωμένοι χωρικοί στο Μ εξικό ε ίτε τέλος  κακοπληρωμένοι εργάτες 

εργοστασίων στο Σάο Πάολο.

Μερικοί αναζητούν τη σωτηρία στις νέες τεχνικές της γενετικής, που 

αναπτύσσει σήμερα σπόρους που μπορούν να παράγουν καρπούς, ακόμη κι αν το 

έδαφος είναι φτωχό, ακόμη κι αν το νερό είναι ανεπαρκές ή αλμυρό. Αυτοί οι 

σπόροι καθιστούν δυνατή την καλλιέργεια εκατομμυρίων εκταρίων που μέχρι τώρα 

ήταν άχρηστα. Υπήρχαν όμως οι ίδιες μεγάλες ελπίδες, όταν άρχισε η Πράσινη 

Επανάσταση πριν από δεκαετίες. Έχουμε ωστόσο διαπιστώσει ότι μόνο οι 

μεγαλοκτηματίες μπορούσαν τότε να χρησιμοποιούν τις τεχνικές της Πράσινης 

Επανάστασης. Αυτοί μπόρεσαν και να επωφεληθούν από αυτές, ενώ οι χωρικοί 

έχασαν τους κλήρους τους και ζημιώθηκαν.

Το βασικό πρόβλημα, όπως επανειλημμένα είδαμε, δεν είναι τεχνολογικό, 

είναι πολιτικό. Αν οι πολιτικές συνθήκες δεν αλλάζουν, οι νέες εφαρμογές της 

γενετικής έχουν το ίδιο αποτέλεσμα όπως στην παλιά Πράσινη Επανάσταση. Η 

μόνη διαφορά είναι ότι τώρα, χάρη στη γενετική μηχανική, το φτωχό έδαφος με 
λίγο νερό, κι αλμυρό ακόμη, μπορεί να καλλιεργηθεί. Έτσι όλα τα εδάφη, άγονα ή 

εύφορα, θα χρησιμοποιηθούν για καλλιέργειες και παραγωγή εξαγώγιμων 

προϊόντων παρά προϊόντων για τη διατροφή των πεινασμένων χωρικών και 

εργατών.
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Δ. Ο ικολογική Κρίση

Η λέξη οικολογία προέρχεται από τη λέξη οίκος. Έτσι η οικολογία είναι η 

επιστήμη που εξετάζει τη σχέση του ανθρώπου με το σπίτι του και γενικότερα με 
το φυσικό περιβάλλον του. Η Επανάσταση Υψηλής Τεχνολογίας είναι τόσο ισχυρή 

και δυναμική, ώστε για πρώτη φορά υπάρχει κίνδυνος οι ίδιοι οι άνθρωποι να 
προκαλέσουν μια τόσο σοβαρή καταστροφή στο περιβάλλον τους και η ζωή σε 

αυτό να γίνει προβληματική. Και ο κίνδυνος αυτός είναι τόσο σοβαρός, ώστε 

έχουν διαμορφωθεί πολιτικο-οικολογικά κόμματα και κινήματα, όπως είναι το 
κόμμα των Πρασίνων στη Δυτ. Γερμανία, το Οικολογικό Κίνημα στη Γαλλία και οι 

πολυπληθείς περιβαλλοντικές οργανώσεις στις Η.Π.Α.

Ο Homo Sapiens ήταν ο πρώτος που άλλαξε το περιβάλλον του και άφησε τα 

ίχνη του στη φύση από την αρχή της ιστορίας του. Οι πρώτοι άνθρωποι 
χρησιμοποίησαν τη φωτιά, άναβαν ξύλα, για να ζεσταθούν και να μαγειρεύουν το 

φαγητό τους. Χωρίς αμφιβολία, κάποτε οι φωτιές στους καταυλισμούς ξέφευγαν 

από τον έλεγχο τους και κατέκαιαν τα γύρω δάση. Κατόπιν, όταν οι άνθρωποι 
στράφηκαν προς τη γεωργία, άρχισαν να καλλιεργούν τις κοιλάδες και τις 

λοφοπλαγιές. Κατά τη διάρκεια των βροχών, το νερό κυλούσε στις πλαγιές και 
παρέσυρε το χώμα μαζί του.

Συχνά επισημαίνεται ότι η κλιματολογική αλλαγή ήταν η αιτία της οικολογικής 

καταστροφής, ξέρουμε όμως ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Παλιά πηγάδια βρέθηκαν 
ολόγυρα στη Μεσόγειο με τη στάθμη του νερού στο ίδιο επίπεδο όπως στην 
αρχαία εποχή. Το πρόβλημα λοιπόν δεν ήταν η αλλαγή του καιρού αλλά η 

ανθρώπινη επέμβαση στο περιβάλλον. Και οι αρχαίοι γνώριζαν ότι ήταν υπεύθυνοι 

για την καταστροφή της γης τους. Ο Ρωμαίος ιστορικός Τίτος Λίβιος (59 π.Χ. -17. 

μ.Χ.) έγραψε: «Η σύγχρονη ιστορία δείχνει ότι το έθνος μας αυτοκτονεί 
καταβροχθίζοντας τους δικούς του ισχυρούς φυσικούς πόρους».

Με τη Βιομηχανική Επανάσταση αυτή η ανθρώπινη επέμβαση στη φύση έγινε 
πιο μεγάλη. Τα δάση της Αγγλίας υλοτομήθηκαν, για να εξασφαλιστεί κινητήρια 

δύναμη στις ατμομηχανές. Κατόπιν οι άνθρωποι χρησιμοποίησαν τον άνθρακα όχι 

μόνο ως πηγή ενέργειας για τις ατμομηχανές αλλά και ως πηγή ενέργειας για τα 
εργοστάσια και για εξασφάλιση θέρμανσης στα σπίτια. Έτσι οι Αγγλικές πόλεις 
σκοτείνιασαν από την κάπνα. Είδαμε ακόμα σε προηγούμενο κεφάλαιο ότι οι 

σκώροι προσαρμόστηκαν ανάλογα και έγιναν σκουρόχρωμοι, για να επιβιώσουν σε 
αυτό το περιβάλλον.

Σήμερα η Επανάσταση Υψηλής Τεχνολογίας είναι πολύ ισχυρότερη από τη 
Βιομηχανική Επανάσταση κι έτσι η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι 

αντίστοιχα μεγαλύτερη. Η ατμόσφαιρα γύρω από τις πόλεις θολώνει ολοένα και 

ρυπαίνεται και αυτό συμβαίνει γύρω από ολόκληρο τον πλανήτη μας. Οι 
αστροναύτες στο διαστημικό λεωφορείο Τσάλεντζερ (Challenger) ένιωσαν 

κατάπληξη με ό,τι είδαν, όταν περιφέρονταν γύρω από τη γη για πέντε ημέρες τον 
Απρίλη του 1983. «Ένιωσα φρίκη, όταν είδα πόσο βρώμικη γίνεται η ατμόσφαιρα 

μας» είπε ο αρχηγός της πτήσης. «Δυστυχώς, αυτός ο κόσμος γρήγορα γίνεται 

ένας γκρίζος πλανήτης. Το περιβάλλον μας πήρε τον κατήφορο... Μολύνουμε την
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ίδια μας τη φωλιά. Καταστρέφουμε το ίδιο μας το σπίτι»."

Ένα παράδειγμα καταστροφής του περιβάλλοντος είναι η όξινη βροχή. Αυτή 

προκαλείται από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων και την καύση υψηλής 

περιεκτικότητας θειούχου άνθρακα που παράγει διοξείδιο του θείου. Όταν αυτό 

το άχρωμο αέριο ενώνεται με την υγρασία, παράγει βροχή που περιέχει θειικό 
οξύ, που είναι όπως ένα διάλυμα ξυδιού. Αυτή είναι η όξινη βροχή. Όταν πέφτει 
στη γη, προκαλεί το θάνατο στα ψάρια των λιμνών, καταστρέφει τα εδάφη και τα 

δάση και διαβρώνει κτίρια, όπως τον Παρθενώνα και το Ταζ Μαχόλ. Οι περιοχές 

που πλήττονται σοβαρότερα είναι ο Ανατολικός Καναδάς και οι Ανατολικές 
Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η όξινη βροχή έρχεται από τις βιομηχανίες της 

κοιλάδας του Οχάιο. Επίσης, η Νορβηγία και η Σουηδία όπου η βροχή έρχεται από 
τη Βρετανία κι από άλλες βιομηχανικές χώρες της Β. Ευρώπης. Το πρόβλημα 

μπορεί να αντιμετωπιστεί, αν ειδικές συσκευές καθαρισμού τοποθετηθούν στις 

καμινάδες των εργοστασίων παραγωγής ενέργειας και αν συσκευές ελέγχου 
καυσαερίων τοποθετηθούν στις εξατμίσεις των αυτοκινήτων. Αυτό όμως είναι 

δαπανηρό και μέχρι τώρα δυστυχώς τα χρήματα θεωρούνται πιο σημαντικά από 
ένα καθαρό περιβάλλον.

Ένα άλλο παράδειγμα καταστροφής του περιβάλλοντος είναι η χρήση των 

εντομοκτόνων. Περίπου 4 δισεκατομμύρια κιλά εντομοκτόνα παράγονται κάθε 
χρόνο, δηλαδή σχεδόν ένα κιλό για κάθε άτομο στη γη. Η μεγαλύτερη ποσότητα 
παράγεται στις Η.Π.Α., όπου η χρήση τους ελέγχεται και περιορίζεται από το 

κράτος. Επομένως ένα μεγάλο ποσοστό Αμερικανικών εντομοκτόνων εξάγεται, 

ιδιαίτερα στις χώρες του Τρίτου Κόσμου, όπου χρησιμοποιούνται στη γεωργία της 

Πράσινης Επανάστασης. Μερικά από αυτά είναι τόσο επικίνδυνα που η χρήση τους 
απαγορεύεται στις Η.Π.Α., αλλά στις χώρες του Τρίτου Κόσμου χρησιμοποιούνται 

με χαλαρό έλεγχο και συχνά με καταστρεπτικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας των Ηνωμένων Εθνών, περίπου 500.000 άνθρωποι 

στον κόσμο δηλητηριάζονται κάθε χρόνο από εντομοκτόνα. Παράλληλα όμως 

δηλητηριάζονται και οι Αμερικανοί, γιατί τα τρόφιμα που εισάγονται στις Η.Π.Α. 

από τις χώρες του Τρίτου Κόσμου είναι δηλητηριασμένα από τα εντομοκτόνα. Σε 
αυτές τις τροφές περιλαμβάνονται ο καφές, το τσάι, η ζάχαρη, το κακάο, ο 
καπνός, ο ανανάς, τα αγγούρια, τα φασόλια, το σκουός, ο μαϊντανός, η ταπιόκα 

(ριζάλευρο), οι φράουλες και οι πιπεριές.

Μια άλλη περίπτωση είναι η καταστροφή των δασών σε ολόκληρο τον κόσμο. 

Εξαιτίας της αύξηση του πληθυσμού οι χωρικοί κόβουν τα δένδρα, για να τα 

χρησιμοποιήσουν ως καύσιμη ύλη και να εξασφαλίσουν καλλιεργήσιμες εκτάσεις 
γης. Τα δάση καταστρέφονται επίσης για εμπορικούς σκοπούς από πολυεθνικές 

εταιρείες που τα εκμεταλλεύονται. Χρησιμοποιούνται μεγάλες μηχανές που σε 
σύντομο χρόνο κόβουν ολόκληρα δάση. Αυτό γίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο, από 

τα λεκανοπέδια του Αμαζονίου ως τη Δυτική Αφρική και τη Ν.Α. Ασία. Σύμφωνα με 

τη Διεθνή Τράπεζα, 50-60 εκατομμύρια εκτάρια" δασικής έκτασης εξαφανίζονται

* Los Angeles Times, 23 Απριλίου 1983.

* Acre (έ ϊκερ): μονάδα επιφάνειας που ισοδυναμεί με 4 .047τ.μ .
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κάθε χρόνο, ενώ λίγες προσπάθειες γίνονται για αναδάσωση. Αν αυτό συνεχιστεί, 

το 40% των δασών του Τρίτου Κόσμου το 2.000 μ.Χ. θα έχει εξαφανιστεί. Και 

χάνονται όχι μόνο τα δάση αλλά κι άλλοι φυσικοί πόροι. Και φταίει μόνο εν μέρει η 
αύξηση του πληθυσμού. Ο σοβαρότερος όμως λόγος είναι ο προσανατολισμός 

του κόσμου σήμερα στην υπερκατανάλωση. Ο σκοπός των πολλών διαφημίσεων 
είναι να πείσουμε τον κόσμο να αγοράζει όλο και περισσότερο. Όταν κάτι 

χαλάσει, δεν επιδιορθώνεται, αλλά πετιέται σαν άχρηστο και κάτι καινούργιο 
αγοράζεται στη θέση του. Να γιατί οι μοντέρνες βιομηχανικές κοινωνίες έχουν 

κληθεί «κοινωνίες που τα πετάνε όλα».

Συνέπεια αυτής της τακτικής είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος 

(περιλαμβάνεται και η όξινη βροχή) από τα ίδια τα εργοστάσια που παράγουν όλα 
αυτά τα καταναλωτικά αγαθά. Μια άλλη συνέπεια είναι η εξάντληση των φυσικών 

πόρων. Οι Η.Π.Α. με το 6% του παγκόσμιου πληθυσμού καταναλώνουν το 33% 
όλης της ενέργειας και των πρώτων υλών του κόσμου. Παντού οι άνθρωποι 

θέλουν να ζουν με το ρυθμό της καταναλωτικής ζωής των Αμερικανών αλλά, αν το 
κατάφερναν αυτό, η γη θα απογυμνωνόταν σε λίγα χρονιά. Κι αυτό είναι βέβαιο, 

αφού ο πληθυσμός θα αυξάνεται κατά 100 εκατομμύρια κάθε χρόνο μέχρι το έτος 

2.000. Η σπάταλη αυτή σημερινή κοινωνία πρέπει να παραχωρήσει τη θέση της σε 
μια άλλη που θα είναι πιο συντηρητική στην κατανάλωση και θα αξιοποιεί όλα τα 

άχρηστα υλικά με το σύστημα της ανακύκλωσης.

Υπάρχουν πολλά άλλα παραδείγματα, αλλά θα τελειώσουμε με ένα από τα 

χειρότερα: το κάπνισμα. Οι υπάλληλοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας 

αισθάνονται ικανοποίηση που η επιδημία της ευλογιάς εξαφανίστηκε, αλλά 

ανησυχούν, γιατί το κάπνισμα αυξάνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τίμημα της 
αύξησης στο κάπνισμα είναι αύξηση του καρκίνου του πνεύμονα και των 
καρδιοαγγειακών παθήσεων. Οι γιατροί σήμερα δέχονται ότι υπάρχει σχέση 

αιτιακή ανάμεσα στο κάπνισμα και σε αυτές τις ασθένειες. γΓ αυτό και κάθε κουτί 

τσιγάρα που πουλιέται στις Η.Π.Α. πρέπει να γράφει πάνω του τα εξής: «Προσοχή! 
Οι αρμόδιοι έκριναν ότι το κάπνισμα είναι επικίνδυνο για την υγεία σας». Το 1983 
εξάλλου η Αμερικανική κυβέρνηση ενίσχυσε αυτή την προειδοποίηση και σήμερα 

αναγράφονται τα εξής: «Προσοχή! Το κάπνισμα προκαλεί καρκίνο, εμφύσημα και 
καρδιακές παθήσεις· μπορεί να δημιουργήσει επιπλοκές στην εγκυμοσύνη και 

αποβαίνει εθισμός ακατανίκητος». Αυτή η εκστρατεία εναντίον του καπνίσματος 
έπεισε 40 εκατομμύρια Αμερικανούς και 8 εκατομμύρια Α γ γ λ ο υ ς  να κόψουν το 

τσιγάρο.

Έτσι οι εταιρείες των τσιγάρων αναζητούν νέους καπνιστές στις χώρες του 

Τρίτου Κόσμου, όπου οι άνθρωποι δεν έχουν συνειδητοποιήσει τους θανάσιμους 

κινδύνους αυτής της συνήθειας. Οι εταιρείες αυξάνουν τις διαφημίσεις στον 

Τρίτο Κόσμο και οι πωλήσεις αυξάνονται κατά 5% το χρόνο, ενώ μειώνονται στη 

Δύση. Μια πρόσφατη σφυγμομέτρηση δείχνει ότι το 72% των αρρένων φοιτητών 
Ιατρικής στο Λαγός της Νιγηρίας είναι καπνιστές, ενώ στην Ιατρική Σχολή του 

Χάρβαρντ οι καπνιστές είναι μόνο το 2%. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει 
δηλώσει ότι ο έλεγχος στα τσιγάρα «μπορεί να προσφέρει περισσότερα στη 

βελτίωση της υγείας και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής» παρά οποιοδήποτε
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προληπτικό φάρμακο. Αλλά η διαφήμιση συνεχίζεται, το κάπνισμα συνεχίζεται και 
το τίμημα σε ανθρώπινες ζωές συνεχίζεται.

Τελειώνοντας θα υπενθυμίσουμε τον παλιό μύθο για τη χήνα που γεννούσε 
τα χρυσά αυγά. Κάθε μέρα η χήνα γεννούσε ένα αυγό, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό 
για τον άπληστο αφέντη της.Έτσι λοιπόν εκείνος έσφαξε τη χήνα, για να πάρει το 
θησαυρό που περίμενε να βρει μέσα της. Φυσικά, δε βρήκε τίποτε, αλλά δεν 
μπορούσε να την επαναφέρει στη ζωή.

Σήμερα η ίδια απληστία μας οδηγεί να κάνουμε στη Μητέρα Γη ό,τι έκαμε ο 
άπληστος άνθρωπος του παραμυθιού. Δε χρειάζεται λοιπόν να ενεργούμε με 
αυτό τον ανόητο και κοντόφθαλμο τρόπο. Αν χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία 
μας έξυπνα, θα μπορέσουμε να κάνουμε τον πλανήτη μας Γη της Επαγγελίας. 
Αντίθετα, εμείς σήμερα κάνουμε τον πλανήτη μας ολοένα πιο γκρίζο και 
θλιμμένο. Τα πουλιά βέβαια λερώνουν τις φωλιές τους, γιατί δεν ξέρουν να 
κάνουν τίποτε άλλο. Εμείς όμως έχουμε τις γνώσεις και γι' αυτό δεν επιτρέπεται 
να συνεχίζουμε να ενεργούμε σαν τα πουλιά, που δεν έχουν γνώση.

3. Η Τεχνολογική ενάντια στην Κοινωνική Επανάσταση

Έχουμε δει προηγούμενα ότι χρησιμοποιούμε σήμερα την Επανάσταση 
Υψηλής Τεχνολογίας, για να δημιουργήσουμε όχι μια Γη της Επαγγελίας αλλά ένα 
γκρίζο και βρώμικο πλανήτη με εκατομμύρια άρρωστα και υποσιτισμένα ανθρώπινα 
όντα. Ο βασικός λόγος είναι και πάλι ο βραδύς ρυθμός ανάπτυξης της κοινωνικής 
μετά την τεχνολογική επανάσταση.

Η Βιομηχανική Επανάσταση άρχισε πριν δυο αιώνες και αύξησε σημαντικά την 
παραγωγικότητα και τον πλούτο της ανθρώπινης φυλής. Αλλά εξαιτίας της 
χρονικής διαφοράς που υπήρξε μεταξύ της τεχνολογικής και της κοινωνικής 
επανάστασης, μόνο ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού της Αγγλίας ωφελήθηκε 
από τη Βιομηχανική Επανάσταση. Ένας ολόκληρος αιώνας πέρασε, πριν η 
ωφέλεια και τα κέρδη αρχίσουν να διοχετεύονται αργά στις μεγάλες λαϊκές 
μάζες. Ένας ολόκληρος αιώνας χρειάστηκε, για να επιτευχθεί η αλλαγή, ώστε το 
σύστημα του laissez-faire να αντικατασταθεί με το σύστημα της κρατικής 
πρόνοιας και να μεταπηδήσουμε από την αριστοκρατία στη δημοκρατία.

Σήμερα, ενώ η Επανάσταση Υψηλής Τεχνολογίας βρίσκεται σε εξέλιξη, 
παρατηρείται, ωστόσο, η ίδια χρονική διαφορά εξέλιξης μεταξύ της τεχνολογικής 
και της κοινωνικής αλλαγής. Και αφού η Επανάσταση αυτή επηρεάζει ολόκληρη 
την οικουμένη, μπορούμε να διακρίνουμε τις δυσμενείς επιπτώσεις εξαιτίας 
αυτής της χρονικής διαφοράς σε όλα τα μέρη του κόσμου, θα εξετάσουμε στις 
επόμενες σελίδες χαρακτηριστικές συνέπειες αυτής της διαφοράς. Μια τέτοια 
συνέπεια είναι η αντινομία που παρουσιάζεται και αφορά τις φτωχές χώρες μέσα 
σε έναν πλούσιο κόσμο.
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Α. Φτωχές χώρες σε έναν πλούσιο κόσμο

Ενώ η Επανάσταση Υψηλής Τεχνολογίας αυξάνει την παραγωγικότητα και την 
ευημερία, το χάσμα μεταξύ των πλούσιων και φτωχών χωρών συνεχίζει να 

διευρύνεται. Και ο ρυθμός αυτής της διεύρυνσης όλο και επιταχύνεται. Ο μέσος 
όρος του κατά κεφαλήν εισοδήματος στον Πρώτο Κόσμο σε αναλογία με τον Τρίτο 

Κόσμο ήταν 3 προς 1 το 1500. Είχε αυξηθεί σε 5 προς 1 το 1850, σε 6 προς 1 το 
1900, σε 14 προς 1 το 1970 και σύμφωνα με σημερινές εκτιμήσεις υπολογίζεται 

να φτάσει σε 30 προς 1 το 2000. Αυτά δείχνουν οι στατιστικές. Ας δούμε όμως 
πώς ερμηνεύονται για την ανθρώπινη ζωή. Δείχνουν ότι το αναμενόμενο ανώτατο 

όριο ζωής στη Νορβηγία είναι 76 χρόνια, ενώ είναι 38 χρόνια στην Αιθιοπία. 

Δείχνουν επίσης πως η παιδική θνησιμότητα (θάνατος στο πρώτο έτος ζωής) 
βρίσκεται ανάμεσα στις χώρες της Δ. Ευρώπης και Β. Αμερικής και στη Μπούρμα 

και τη Ζάμπια αντίστοιχα σε αναλογία 20 προς 200. Αποκαλύπτουν ακόμα ότι οι 

αγράμματοι ενήλικες είναι 72% στην Αφρική και τα Αραβικά κράτη ενώ είναι μόνο 
2% στηΔ. Ευρώπη και τη Β. Αμερική. Κι ακόμα αυτές οι στατιστικές πληροφορούν 

ότι το 1981 η Βραζιλία εξήγαγε ανθρώπινο αίμα αξίας 500 εκ. δολλαρίων στις 

αναπτυγμένες χώρες. Στην πόλη του Ρίο Ιανέϊρο, πάνω από 1000 εμπορικές 
τράπεζες αίματος αγοράζουν αίμα από τους πάμπτωχους κατοίκους και το 

πουλούν σε ντόπια νοσοκομεία και πολυεθνικές εταιρείες που, μετά από τη 
σχετική επεξεργασία, το εξάγουν σε χώρες του εξωτερικού. Και δεν είναι μόνο η 

Βραζιλία. Κι άλλες χώρες του Τρίτου Κόσμου πουλούν το αίμα των πολιτών τους, 
για να εξασφαλίζουν το απαραίτητο γΓ αυτές ξένο συνάλλαγμα. Έτσι το αίμα ρέει 

από τον Τρίτο Κόσμο στον Πρώτο μαζί με τον καφέ, τη ζάχαρη, τις τροπικές 
καρύδες, τα χειμερινά φρούτα και τα λαχανικά.

Αυτή η τραγική αντίθεση ανάμεσα στον πλούσιο Βορρά και το φτωχό Νότο 
είναι ένα σύγχρονο φαινόμενο. Στην αρχαιότητα η Β. Ευρώπη ήταν υπανάπτυκτη 

και φτωχή. Η αντιστροφή αυτή συνέβη μετά το 1500, όταν οι Ευρωπαίοι άρχισαν να 
επεκτείνονται σε υπερπόντιες χώρες και ανάγκασαν τους ιθαγενείς των αποικιών 
τους να στραφούν από τις καλλιέργειες για τη βασική διατροφή τους σε 

καλλιέργειες και παραγωγή προϊόντων και εξόρυξη ορυκτών που μπορούσαν να 

εξάγονται πια για το κέρδος των Ευρωπαίων. Αφού τα κέρδη πήγαιναν στην 

Ευρώπη, το αποτέλεσμα ήταν να διαφοροποιηθεί ο κόσμος του σήμερα και να 

διαμορφωθεί έτσι ο πλούσιος Πρώτος Κόσμος και ο φτωχός Τρίτος Κόσμος.

Για να δούμε ακριβώς πώς συνέβη αυτό, μπορούμε να πάρουμε ως 

παράδειγμα την Κύπρο με τα ορυχεία χαλκού που διαθέτει. Το 1912 ένας 

Αμερικανός, ο Συνταγματάρχης Σήλη Μαντ (Seely W. Mudd) ανέλαβε την 
εκμετάλλευση των Κυπριακών Ορυχείων. Το μετάλλευμα ήταν πρώτης ποιότητας, 

τα ημερομίσθια στο νησί ήταν χαμηλά σε σύγκριση με ό,τι συνέβαινε σε άλλα μέρη 
του κόσμου. Έτσι η Εταιρεία των Κυπριακών Ορυχείων του Συνταγματάρχη Mudd 

σύντομα έστελνε τεράστια μερίσματα από τις μετοχές της στις Η.Π.Α. Τα 
μεγαλύτερα κέρδη παρουσιάστηκαν μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι τιμές 

του χαλκού έφτασαν στα ύψη. Η εταιρεία παρουσίασε 100 εκατομμύρια δολλάρια 
κέρδος στη διάρκεια μόνο αυτών των μεταπολεμικών χρόνων.
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Πλούσιοι και φτωχοί

Βρεφονηπιακός σταθμός, 

Στοκχόλμη, Σουηδία 

(Φωτ. Ηνωμ. Εθνών).

Μαθήτρια Δημοτικού Σχο

λείου στο Όσλο, Νορβηγία. 
(Φ ω τ. Ηνωμ. Εθνών).
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Κατόπιν τα κοιτάσματα του χαλκού εξαντλήθηκαν και τα ορυχεία στην Κύπρο 

έκλεισαν. Η Εταιρεία βέβαια γνώριζε ότι ο χαλκός εξαντλιόταν κι έτσι 

χρησιμοποίησε ένα μέρος από τα κέρδη, για να ανοίξει νέες επιχειρήσεις σε 

ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα η Κυπριακή Εταιρεία Ορυχείων περιλαμβάνει 

ορυχεία σιδήρου στην Αυστραλία και το Περού, ένα ορυχείο χαλκού στηνΑριζόνα, 

επιχειρήσεις ξυλείας και πριονιστήρια στο Όρεγκον, στην Καλιφόρνια, στην 
Αλαμπάμα και στη Βρετανική Κολομβία, μια ναυτιλιακή εταιρεία στον Παναμά, ένα 
εργοστάσιο τσιμέντου στη Χαβάη και δυο χημικά εργοστάσια στην Ολλανδία.

Η οικογένεια του Mudd, ωστόσο, δεν αφιέρωσε όλο της τον καιρό 

αποταμιεύοντας χρήματα. Επένδυσε ένα μέρος από τα κέρδη της, που 
πραγματοποίησε στην Κύπρο, σε διάφορες αγαθοεργίες. Αυτές περιλαμβάνουν 

το Κολλέγιο Harvey Mudd στο Κλαίρμοντ της Καλιφόρνιας, ένα κτίριο για το 
Φιλοσοφικό Τμήμα στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας, δωρεές στα 

Κολλέγια Πόμονα και Κλαίρμοντ της Καλιφόρνιας και ένα κτίριο για το 

Μηχανολογικό Τμήμα στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης.

Τι έκαναν όμως για τον Κυπριακό λαό; Τι έκαναν για το νησί, από όπου 
ξεκίνησε η οικονομική αυτοκρατορία των Mudd; Το Αμερικανικό Εμπορικό 

περιοδικό Business Week έγραψε στις 10 Οκτώβρη του 1964 ότι η Εταιρεία 

Ορυχείων της Κύπρου είχε πληρώσει ψηλά ημερομίσθια με τα Κυπριακά 
δεδομένα (4,62 με 5,60 δολλάρια την ημέρα). Επίσης τόνισε ότι η Εταιρεία έίχε 
«πλουσιοπάροχα διαθέσει εκατομμύρια για σπίτια, σχολεία, ψυχαγωγικά κέντρα, 

ένα σύγχρονο νοσοκομείο, ένα πρόγραμμα για παροχή γάλακτος και γιαουρτιού 
για παιδιά». To Business Week φ έρ ει τον αντιπρόεδρο της Εταιρείας να λέγει: 

«προσπαθούμε να δημιουργήσουμε κάτι αξιόλογο, για να το αφήσουμε πίσω μας».

Αλλά τι καλό άφησε στην πραγματικότητα πίσω της η εταιρεία εκτός από 

μερικά κτίρια και αναμνήσεις από τη διανομή του γάλακτος και του γιαουρτιού που 

γινόταν βέβαια δωρεάν; Ά φ η σ ε ,  το χειρότερο, 2.400 άνεργους και ανοιχτά 

ορύγματα στα βουνά.

Αυτό,δείχνει τη διαφορά μεταξύ του να χρησιμοποιείς τους φυσικούς πόρους 

για όφελος των ξένων μετόχων παρά να τους χρησιμοποιείς για όφελος των 
ντόπιων πληθυσμών. Η Εταιρεία Ορυχείων της Κύπρου χρησιμοποίησε το χαλκό 

της Κύπρου για τη σύσταση μιας παγκόσμιας οικονομικής αυτοκρατορίας των 

Mudd και για Πανεπιστημιακές σχολές για τους Αμερικανούς φοιτητές. Τα κέρδη 
όμως από το χαλκό θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί, για να αναπτυχθούν η 

γεωργία και οι βιομηχανίες του νησιού, έτσι που οι Κύπριοι θα είχαν μια 

αυτοδύναμη οικονομία μετά την εξάντληση των κοιτασμάτων του χαλκού. Και αντί 
να χτιστεί το Κολλέγιο Harvey Mudd στην Καλιφόρνια, θα μπορούσε να υπήρχε 

ένα άλλο Πανεπιστήμιο με ένα άλλο όνομα στο νησί της Κύπρου.

Ό ,τ ι συνέβη στην Κύπρο γίνεται δυστυχώς σε ολόκληρο τον κόσμο. Το 1910, 

δύο χρόνια πριν ο συνταγματάρχης Mudd ξεκινήσει τις επιχειρήσεις του στα 
ορυχεία της Κύπρου, ένας άλλος Αμερικανός, ο Ντανιέλ Κουκενχάϊμ (Daniel 

Guggenheim) αγόρασε το μυθώδες ορυχείο Τσουκικαμάτα (Chuquicamata) της 

Χιλής για 25 εκατομμύρια δολλάρια. Επένδυσε άλλα 30 εκατομμύρια δολλάρια, για 
να αναπτύξει το ορυχείο, και το 1968 είχε πραγματοποιήσει κέρδη ύψους 2 

δισεκατομμύρια δολλάρια. Στη διάρκεια του Β' Παγκόσμιου Πολέμου τα ορυχεία
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της Χιλής εφόδιαζαν το μεγαλύτερο μέρος του χαλκού, που ήταν απαραίτητος για 

τις πολεμικές βιομηχανίες της Αμερικής. Αλλά οι Αμερικανικές εταιρείες και η 

Κυβέρνηση των Η.Π.Α. πάγωσαν την τιμή στα 12 σεντς το πάουντ (= 453,6 γρ). Η 

Χιλή έχασε 500 εκατομμύρια δολλάρια εξαιτίας αυτής της τεχνητής χαμηλής 

τιμής.

Στη δεκαετία του 1960 η τιμή του χαλκού έπεσε και οι εταιρείες πλήρωναν 

όλο και λιγότερο στην Κυβέρνηση της Χιλής. Ο Σαλβατόρ Αλλιέντε κέρδισε τις 

εκλογές του 1970 με το σύνθημα «Ahora, el Cobre is Chileno». (Τώρα ο χαλκός 

είναι Χιλιανός). Μόλις έγινε Πρόεδρος, ο Αλλιέντε εθνικοποίησε τα ορυχεία 
χαλκού. Αποζημίωσε με μικροποσά τις Αμερικανικές Εταιρείες, με το επιχείρημα 

ότι είχαν ήδη πολύ γενναιόδωρα αμειφθεί με τα υπέρογκα κέρδη που είχαν 

πραγματοποιήσει από το 1910.
Η αντίδραση της Ουάσιγκτον ήταν η ίδια, όπως είναι σε ολόκληρο τον κόσμο 

σε περίπτωση που θεωρεί ότι απειλούνται τα Αμερικανικά συμφέροντα. Ο 
Αλλιέντε κατηγορήθηκε ότι δεν ήταν Χιλιανός εθνικιστής που υπεράσπιζε τα 

Χιλιανά εθνικά συμφέροντα, αλλά ένας Μαρξιστής που διέδιδε το διεθνή 

κομμουνισμό. Ο Υπουργός Εξωτερικών Χένρυ Κίσιντζερ (Henry Kissinger), είπε 

«Δε βλέπω το λόγο να παραμείνουμε θεατές σε μια χώρα που γίνεται 

Κομμουνιστική εξαιτίας της ανευθυνότητας του λαού της»’ , (που σήμαινε ότι η 
Ουάσιγκτον θα αποφάσιζε ποια έθνη στον κόσμο θεωρούνται «υπεύθυνα ή 

ανεύθυνα»), Ο Πρόεδρος Ρίτσαρντ Νίξον (Richard Nixon) απλώς εφάρμοζε τη 

θεωρία του επεμβατισμού, όταν έδωσε τη διαταγή: «Η Χιλή πρέπει να σωθεί.... 

100 εκατομμύρια δολλάρια διαθέσιμα, και περισσότερα αν παραστεί ανάγκη... 

ώστε να κάνει την οικονομία της Χιλής να στενάξει»', (που σήμαινε ότι η 

Ουάσιγκτον θα «έσωζε» τη Χιλή από τους Χιλιανούς!)

Και η εντολή του Νίξον εκτελέστηκε. Η οικονομία της Χιλής εξαναγκάστηκε 

να «στενάξει». Παλιότερα η Χιλή είχε κάνει εισαγωγή Αμερικανικού σιταριού με 

πίστωση. Τώρα τα φορτία με σιτάρι σταμάτησαν να έρχονται, όπως επίσης 

σταμάτησαν οι πιστώσεις από διεθνείς οργανισμούς, όπως π.χ. από τη Διεθνή 

Τράπεζα. Επίσης στάλθηκαν μυστικά χρήματα, για να υποστηρίξουν τους 

αντιπάλους του Αλλιέντε μέσα στη Χιλή. Τελικά ο Χιλιανός Στρατός, που είχε 
ενισχυθεί κατάλληλα από την Ουάσιγκτον, ανέτρεψε τη νόμιμη κυβέρνηση το 

Σεπτέμβριο του 1973. Ο Αλλιέντε δολοφονήθηκε στο Προεδρικό μέγαρο στη 

διάρκεια του πραξικοπήματος. Μόλις ο Στρατηγός Πινοσέτ εγκαθίδρυσε τη 

στρατιωτική δικτατορία, 600.000 τόννοι Αμερικανικό σιτάρι άρχισε να ρέει 

κυριολεκτικά στη Χιλή και μάλιστα με πίστωση. Ταυτόχρονα η Διεθνής Τράπεζα και 

άλλοι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί άρχισαν πάλι τη χορήγηση δανείων στη Χιλή.

Ό σα συνέβησαν στη Χιλή αποτελούν μάλλον τον κανόνα παρά την εξαίρεση. 

Όταν οι λαοί του Τρίτου Κόσμου προσπαθούν να αλλάξουν, προς όφελος τους, 

τις άνισες σχέσεις τους με τις πλούσιες χώρες του Πρώτου Κόσμου, προβάλλεται

* New York Tim es, 26 Σεπτεμβρίου 1974.

* J. Palacios, Chile: An Attempt at Historic Com prom ise (Μ ια προσπάθεια για Ιστορικό Συμβιβασμό) 
Chicago, Banner Press, 1979 σ. 150.
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η απειλή της άλλης Υπερδύναμης και πίσω από το προκάλυμμα αυτό 

μεθοδεύονται οικονομικές - και πολλές φορές στρατιωτικές - ενέργειες, για να 

διατηρηθεί το Status Quo που λειτουργεί προς το συμφέρον των Διεθνών 
Τραπεζών και των πολυεθνικών εταιρειών. Κάποιες φορές οι στρατιωτικές 

ενέργειες είναι απροκάλυπτες, όπως συνέβη στην περίπτωση του Βιετνάμ. 

Συνηθέστερα όμως είναι ενέργειες μυστικές - όπως έγινε στη Χιλή - χωρίς αυτό 
να σημαίνει ότι οι ενέργειες αυτές δεν είναι σε γνώση ή τουλάχιστον με την ανοχή 

της πολιτικής ηγεσίας (βλ. υποσημείωση 2 'σελ. 117).

Οι συγκαλυμμένες αυτές ενέργειες και δραστηριότητες, που έχουν ακτίνα 

δράσης σ' ολόκληρο τον πλανήτη, πραγματοποιούνται κύρια από τις μυστικές 

υπηρεσίες και ο αριθμός τους είναι πράγματι εντυπωσιακός. Το σημαντικό 
γεγονός πάντως είναι ότι συνδυάζονται με δραστηριότητες των διεθνών 

οικονομικών Οργανισμών, όπως της Διεθνούς Τράπεζας και του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου (Δ.Ν.Τ.). Επειδή οι Η.Π.Α. συνεισφέρουν κατά το 

μεγαλύτερο ποσοστό σ' αυτούς τους οργανισμούς, ασκούν την επιρροή τους για 

τη διάθεση των δανείων. Τα δάνεια αυτά χορηγούνται κάτω από συγκεκριμένους 
όρους που επιβάλλουν συμπίεση των αμοιβών των εργαζομένων, διευκόλυνση της 

κερδοσκοπικής δραστηριότητας των ιδιωτικών επιχειρήσεων, περιστολή των 
κοινωνικών δαπανών κτλ., δηλαδή αναπαράγουν τις σχέσεις ανισότητας και στο 

εσωτερικό της χώρας μεταξύ της εργασίας και του κεφαλαίου και μεταξύ της 

χώρας αυτής και των πλουσίων χωρών. Τα δικτατορικά και αυταρχικά καθεστώτα 
παρέχουν εγγυήσεις ότι δε θα πραγματοποιηθούν σημαντικές μεταβολές στις 

σχέσεις αυτές- γΓ αυτό και ενισχύονται και οικονομικά και στρατιωτικά. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι στη Χιλή, τη Ν. Κορέα, τη Ν. Αφρική καιτηνΤαϋλάνδη τα ποσά
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΑ ΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (Ιούνιος 1981) 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΚΑΤΑΠΙΕΣΤΙΚΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ Δ.Ν.Τ.*

CKQIOPMUfMJ δολλάρα

• Διεθνίς Νομομαηχό Ταμείο
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που χορηγήθηκαν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αυξήθηκαν αλματωδώς, 

όταν ανέλαβαν την εξουσία δικτατορικά καθεστώτα.

Η Κεντρική Αμερική αποτελεί σήμερα (1984) ένα ζωντανό παράδειγμα 

τέτοιου είδους παρεμβάσεων. Οι ΗΠΑ επιδιώκοντας να διατηρήσουν τις ζωτικές 

ισορροπίες στην περιοχή στηρίζουν τα δικτατορικά καθεστώτα της περιοχής (Ελ 

Σαλβαντόρ) στρατιωτικά και οικονομικά, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλουν - ή και 

καθοδηγούν - στις αποσταθεροποιητικές ενέργειες κατά των καθεστώτων που 

προκύψαν από την πτώση δικτατορικών καθεστώτων (Νικαράγουα).

Ως ιδεολογικό πρόσχημα παρόμοιων παρεμβάσεων χρησιμοποιείται πάντα 

σχεδόν ο φόβος της άλλης Υπερδύναμης, που «δικαιολογεί» τη λήψη 

οποιωνδήποτε μέτρων, προκειμένου να διασφαλιστούν τα συμφέροντα του 

«ελεύθερου κόσμου». Ο Πρόεδρος Ρήγκαν σε ομιλία του στις 27 Απριλίου 1983 

δικαιολογεί με τον ακόλουθο τρόπο τις απόψεις του για παρέμβαση στην Κεντρική 

Αμερική:

«Αραγε απαιτείται από τις δημοκρατίες να παραμένουν αδιάφορες, ενώ 

συσσωρεύονται οι απειλές για την ασφάλεια τους και την ευημερία τους; Πρέπει 

άραγε να δεχτούμε την αποσταθεροποίηση μιας ολόκληρης περιοχής από τη 

Διώρυγα του Παναμά έως το Μεξικό, στα νότια σύνορα μας; Η εθνική ασφάλεια 

όλων των Αμερικανών βρίσκεται σε κίνδυνο στην Κεντρική Αμερική».

Τη λογική αυτή, που ουσιαστικά εντάσσει την πορεία των χωρών του Τρίτου 

Κόσμου στους «ζωτικούς χώρους» και τα συμφέροντα των Υπερδυνάμεων δεν 

είναι δυνατόν να αποδεχτούν οι λαοί του Τρίτου Κόσμου. Ο Πρόεδρος της 

Τανζανίας Τζούλιους Νιερέρε (Julius Nyerere) δηλώνει χαρακτηριστικά (Ιούλιος 

1978) ότι, αν οποιοσδήποτε Αφρικανικός λαός ήθελε να αλλάξει Κυβέρνηση, ήταν 

ελεύθερος να ενεργήσει σύμφωνα με τη θέληση του. Οι Μεγάλες Δυνάμεις δεν 

πρέπει να υποθέσουν ότι έχουν το δικαίωμα, είτε εξ αιτίας του ψυχρού πολέμου, 

είτε για ιδεολογικούς λόγους, να αποφασίζουν τον τύπο της κυβέρνησης που 

πρέπει να έχουν οι Αφρικανικοί λαοί.... Δεν μπορούν «να παγιώνουν για πάντα 

Κυβερνήσεις διεφθαρμένες ή ανίκανες... Οι Αφρικανοί έχουν το ίδιο δικαίωμα να 

αλλάζουν τις Κυβερνήσεις αυτές στο δεύτερο μέρος του 20ου αιώνα όπως στο 

παρελθόν οι Βρετανοί, οι Γάλλοι και οι Ρώσσοι αναγκάστηκαν να ανατρέψουν τα 

δικά τους σάπια καθεστώτα. Πώς μπορούν λοιπόν οι λαοί της Αφρικής να 

στερηθούν αυτό το δικαίωμα;». Nation (Έ θνος) 8-15 Ιουλίου 19781.

Οι δηλώσεις αυτές δεν εκφράζουν παρά την κραυγή της αγωνίας του Τρίτου 

Κόσμου που ζητά να καθορίσει τις τύχες του πέρα από τις σκοπιμότητες και τα 

συμφέροντα των Μεγάλων Δυνάμεων, που ζητά να ανατρέψει τις άνισες σε 

βάρος του σχέσεις και να προχωρήσει σε μια νέα πορεία ανεξαρτησίας, 
κοινωνικής δικαιοσύνης και προκοπής. Ό σ ο  ο ανταγωνισμός των Υπερδυνάμεων 
σε εξοπλισμούς θα εντείνεται και όσο η ανισότητα των πλούσιων χωρών του 

Βορρά σε βάρος των φτωχών χωρών του Νότου θα διευρύνεται θα προβάλλει η 

αδήριτη αναγκαιότητα για μια άλλη κοινωνική πορεία, που θα επιτρέψει σ' 

ολόκληρη ιην aaffip iir t rminm wn οημαποΑΛευτεΙ τα αγαθά της ττε*«οίογικής 
επανάστασης, να δώσει τέλος στο δράμα των «φτωχώνχωρών» που ζουν σήμερα 

σ' ένα «πλούσιο κόσμο».
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Β. Απελευθέρωση και εκμετάλλευση των γυναικών

Η ίδια αντινομία που χαρακτηρίζει τις φτωχές χώρες μέσα σε έναν πλούσιο 

κόσμο, παρατηρείται σήμερα και στο πρόβλημα της απελευθέρωσης και 
εκμετάλλευσης των γυναικών. Είδαμε προηγούμενα ότι στις χιλιετίες που ο 

άνθρωπος ήταν τροφοσυλλέκτης, οι γυναίκες ήταν ελεύθερες και ίσες με τους 
άνδρες. Στην περίοδο όμως της Γεωργικής Επανάστασης, επειδή οι γυναίκες 

περιορίστηκαν στις οικιακές ασχολίες, τη γέννα και τη φροντίδα των παιδιών, δεν 

μπόρεσαν να ακολουθήσουν τον άνδρα στις βαρείες δουλειές του χωραφιού. Οι 
άνδρες έτσι μονοπώλησαν την οικονομική, πολιτική και στρατιωτική δύναμη και οι 
γυναίκες έγιναν το κατώτερο και «ασθενές» φύλο.

Με τη Βιομηχανική Επανάσταση η γυναίκα εμφανίζεται μαζικά στην 
παραγωγική διαδικασία, γιατί σι νέες μηχανές και τα εργοστάσια χρειάζονταν 

πολλούς καινούργιους εργάτες. Συχνά προτιμούνταν γυναίκες γι' αυτές τις 
δουλειές, που ήταν πιο υπάκουες και πρόθυμες να εργάζονται με χαμηλότερες 

αποδοχές. Σε πολλές περιπτώσεις, επειδή οι άνδρες δεν κέρδιζαν αρκετά, για να 

συντηρήσουν τις οικογένειες τους, οι γυναίκες ήταν αναγκασμένες να αφήνουν 
τα σπίτια τους και να απασχολούνται σε εξωτερικές δουλειές, για να καλύπτουν 

άλλες ανάγκες του σπιτιού. Έτσι η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις 

«εσωτερικές» και «εξωτερικές» δουλειές έπαψε να διακρίνεται. Οι γυναίκες 
βγήκαν κατά κάποιο τρόπο από την απομόνωση τους και άρχισαν να συμμετέχουν 

στη δημόσια ζωή.

Σιγά-σιγά και μετά την Γαλλική επανάσταση οι γυναίκες γίνονται πιο 

ελεύθερες, αφού τα δημόσια σχολεία τους επιτρέπουν να παίρνουν μόρφωση κι 

ακόμα το δικαίωμα ψήφου που αποκτούν τους δίνει τη δυνατότητα να είναι ίσες με 

τους άνδρες. Έτσι το 1900 οι γυναίκες.είχαν δικαίωμα ψήφου σε εθνικές 

εκλογές μόνο σε μια χώρα. Το 1950 οι γυναίκες είχαν αποκτήσει το δικαίωμα να 

ψηφίζουν· σε 69 χώρες και το 1975 σε 129 χώρες.

Τα τελευταία χρόνια, επίσης, σι αντισυλληπτικές μέθοδοι έδωσαν στις 

γυναίκες τη δυνατότητα του οικογενειακού προγραμματισμού. Δεν δεσμεύονται 

πλέον τώρα με ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες. Οι μητέρες, αφού μεγαλώσουν τα 

παιδιά τους, μπορούν να συνεχίσουν τη δουλειά τους και ακόμα να αρχίσουν άλλη. 

Έτσι λοιπόν η σύγχρονη επιστήμη και τεχνολογία έκανε τις γυναίκες να 

ξανακερδίσουν την ελευθερία που είχαν οι τροφοσυλλέκτριες προγονοί τους 

χιλιάδες χρόνια πριν.

Αλλά η χρονική διαφορά ανάμεσα στην πραγματοποίηση της τεχνολογικής και 

της κοινωνικής αλλαγής είναι ένα βασικό πρόβλημα στις σχέσεις των φύλων, όπως 

συμβαίνει και στις άλλες περιπτώσεις. Έτσι, αν και σήμερα όλο και περισσότερες 

γυναίκες έχουν την ευκαιρία να εργαστούν έξω από το σπίτι τους, όμως 

βρίσκονται φορτωμένες με δυο δουλειές μέσα και έξω από το σπίτι. Αυτό 

συμβαίνει, επειδή η νοοτροπία των ανδρών δεν αλλάζει τόσο γρήγορα, όσο 

γρήγορα πραγματοποιούνται οι μεταβολές στην τεχνολογία και στα οικονομικά. Οι 
άνδρες εξακολουθούν να θεωρούν τις οικιακές εργασίες ως αποκλειστικά 

γυναικείες, ακόμη κι αν οι γυναίκες τους εργάζονται τις ίδιες ώρες με αυτούς.
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Έτσι παρατηρείται αυτό το παράδοξο φαινόμενο οι σημερινές γυναίκες να είναι 

απελευθερωμένες και ταυτόχρονα θύματα εκμετάλλευσης.

Ανακαλύπτουμε ότι αυτή η αντινομία υπάρχει και στις σοσιαλιστικές και στις 
καπιταλιστικές χώρες. Το 1917 η Επανάσταση των Μπολσεβίκων βελτίωσε 

σημαντικά τη θέση της γυναίκας στη Σοβιετική Ένωση. Η πολυγαμία, ο γάμος σε 
παιδική ηλικία, το πέπλο στο πρόσωπο, ο αποκλεισμός των γυναικών από τη 
δημόσια ζωή, όλα αυτά καταργήθηκαν στις δημοκρατίες της Σοβιετικής Ασίας με 

Μουσουλμανικό πληθυσμό. Μ’ αυτό τον τρόπο από το ένα ως το άλλο άκρο της 

Σοβ. Ένωσης σι γυναίκες ενθαρρύνονται να εργαστούν έξω από τα σπίτια τους 
κα ιτο90% απ 'α  υ τ έ ςτοεφαρμόζουν.Τουςπαρέχεταιάδειακύησηςμεαποδοχές 

πριν και μετά τη γέννηση του παιδιού τους. Οι δουλειές τους, και τα ημερομίσθιά 
τους είναι κατοχυρωμένα, όταν επιστρέφουν από την άδεια τους.

Οι γυναίκες στη Σοβ. Ένωση απασχολούνται με τα παραδοσιακά γυναικεία 

επαγγέλματα, όπως της δασκάλας και της νηπιαγωγού, αλλά και με όλα σχεδόν τα 
άλλα, του γιατρού, του μηχανικού, κι ακόμα απασχολούνται στα δομικά έργα, στις 

μεταφορές κτλ. Τώρα λοιπόν οι γυναίκες στη Σοβιετική Ένωση κατέχουν το 45% 

των θέσεων στη βιομηχανία, 30% στα δομικά έργα και 28% στις μεταφορές και 
γενικά, οι γυναίκες συγκροτούν το 45% του συνολικού σοβιετικού εργατικού 

δυναμικού. Πολύ περισσότερο από τις γυναίκες στις άλλες χώρες, οι γυναίκες στη 
Σοβιετική Ένωση έχουν σπάσει τα δεσμά της οικιακής εργασίας και είναι 
ελεύθερες να χρησιμοποιήσουν το ταλέντο τους σε οποιαδήποτε εξωτερική 

εργασία προτιμούν.

Εντούτοις αυτή η απελευθέρωση συνοδεύεται από εκμετάλλευση. Όταν 
αυτές οι γυναίκες αναλαμβάνουν εξωοικιακή εργασία, μένουν οπωσδήποτε σι 

οικιακές εργασίες σε εκκρεμότητα. Αλλά οι περισσότεροι άνδρες αρνούνται να 
αναλάβουν ένα μέρος από αυτές τις φροντίδες. Κι έτσι οι μητέρες στη Σοβ. 

Ένωση αναγκάζονται να κουράζονται υπερβολικά, για να τα προλάβουν όλα. Αυτό 

το πράγμα τους είναι ιδιαίτερα δύσκολο, γιατί δε διαθέτουν αυτόματα πλυντήρια 
και στεγνωτήρια, ιδιωτικά αυτοκίνητα, αυτόματες κουζίνες και τα εξυπηρετικά 

σούπερ-μάρκετ που οι γυναίκες στη Δύση έχουν στη διάθεση τους.

Η απελευθέρωση των γυναικών της Σ. Ένωσης δεν εμποδίζεται μόνο από 
την έλλειψη συνεργασίας των ανδρών τους, αλλά κι από την προκατάληψη της 

κοινωνίας τους. Αυτό δείχνει γιατί οι γυναίκες εκεί σπάνια ανέρχονται στα υψηλά 

αξιώματα οποιουδήποτε τομέα εργασίας όπου ανήκουν. Οι δρόμοι τον χειμώνα 
καθαρίζονται από γυναίκες που φτυαρίζουν το χιόνι, ενώ τα εκχιονιστικά 

μηχανήματα οδηγούνται από άνδρες. Τα τρία τέταρτα των Σοβιετικών γιατρών 
είναι γυναίκες, αλλά οι διευθυντές των νοσοκομείων και των ιατρικών σχολών είναι 

σχεδόν πάντα άνδρες. Περίπου 71%  από το διδακτικό προσωπικό στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι γυναίκες, αλλά το 72% των διευθυντών είναι 
άνδρες. Το 1/3 του Ανώτατου Σοβιέτ (Κοινοβουλίου) αποτελείται από γυναίκες, 
αλλά μόνο τα 2,5% της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος, που 

έχει και την πραγματική πολιτική δύναμη, αποτελείται από γυναίκες. Μια γυναίκα 

μαθηματικός, η Ίρμα Μπραϊλόβσκι, συνόψισε τη θέση της γυναίκας στη Σ. Ένωση 

ως εξής: «Νομίζω ότι υπάρχει αλληλεγγύη ανάμεσα στους άνδρες της Σοβιετικής
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Ένωσης. Είναι μια σχεδόν ασυναίσθητη αλληλεγγύη που είναι δύσκολο να την 
ανακόψεις. Μόνο αν μια γυναίκα είναι τανκ μπορεί να τη σπάσει"».

Οι Αμερικανίδες, εξάλλου, αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα σχετικά με την 

απελευθέρωση και εκμετάλλευση τους, όπως συμβαίνει με τις γυναίκες στη Σοβ. 
Ένωση. Έχουν βέβαια πάρα πολλές αυτόματες οικιακές συσκευές, για να τους 

βοηθούν στις δουλειές του σπιτιού. Πολλές γυναίκες ανέλαβαν εξωοικιακές 

υπηρεσίες στη διάρκεια του Β' Παγκόσμιου Πολέμου και αυτή η τάση 
εξακολουθεί μέχρι σήμερα. Οι μισές από τις Αμερικανίδες έχουν πλήρη 
απασχόληση έξω από τα σπίτια τους. Το πρόβλημα όμως των Αμερικανίδων δεν 

μπορεί κανείς να ισχυριστεί πως έχει λυθεί. Οι θέσεις που συνήθως κατέχουν 

είναι κατώτερες α π 'α  υ τ έ ς των ανδρών. Ακόμα κι αν είναι ίσες, δεν αμείβονται οι 

γυναίκες που τις κατέχουν το ίδιο για την ίδια εργασία. Έτσι οι μισθοί των 

γυναικών το 1975 κυμάνθηκαν στα 7.500 δολλάρια το χρόνο, ενώ των ανδρών στα 
12.760 δολλάρια.

Οι Αμερικανίδες υποστηρίζονται λιγότερο από το κράτος σε σύγκριση με τις 

γυναίκες στη Σοβ. Ένωση. Έτσι έχουν λιγότερους παιδικούς σταθμούς, λιγότερη 
υγειονομική περίθαλψη και μη κανονική άδεια κύησης. Πιθανόν οι Αμερικανίδες 

να βοηθιούνται περισσότερο στις οικιακές εργασίες από τους άνδρες τους. Από 

την άλλη πλευρά όμως περισσότερες Αμερικανίδες αντιμετωπίζουν ένα 
πρόσθετο πρόβλημα. Χάνουν τους άνδρες τους λόγω διαζυγίου ή εγκατάλειψης. 

Το 13% του συνόλου των Αμερικανικών οικογενειών το 1975 δεν είχαν πατέρα στο 
σπίτι. Τέτοιες οικογένειες συνήθως υποφέρουν βαριά από φτώχεια. Αλλά τα 
τελευταία χρόνια το πρόβλημα του διαζυγίου είναι επίσης σοβαρό πρόβλημα στη 

Σ. Ένωση. Ο ένας στους τρεις γάμους στη Σ. Ένωση καταλήγει σε διαζύγιο, ενώ 

αντίθετα στις Η.Π.Α. αυτό συμβαίνει με αναλογία ένα προς δύο. Έτσι και στις 

σοσιαλιστικές και στις καπιταλιστικές κοινωνίες πολλά χρειάζονται να γίνουν 

ακόμα, πριν οι σύγχρονες γυναίκες φτάσουν στο επίπεδο της ισότητας που είχαν 
οι τροφοσυλλέκτριες προγονοί τους.

Αν όμως οι γυναίκες στις βιομηχανικές κοινωνίες ακόμη αντιμετωπίζουν 
πολλά εμπόδια, το μεγαλύτερο μέρος των γυναικών στις υπανάπτυκτες κοινωνίες 

βρίσκεται σε πολύ χειρότερη μοίρα. Η εξουθενωτική φτώχεια τέτοιων χωρών 
σημαίνει συνεχή εκμετάλλευση και αθλιότητα και για τους άνδρες και για τις 

γυναίκες. Οι κυβερνήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να διαθέτουν κεφάλαια για 

εκπαίδευση, περίθαλψη και παιδικούς σταθμούς. Τέτοια παροχή υπηρεσιών 
υπάρχει μόνο για τους λίγους και σε αυτές τις περιπτώσεις τα αγόρια ευνοούνται. 

Τα αγόρια προσφέρουν κάποια ελπίδα σιγουριάς για τους γέρους, ενώ τα κορίτσια 
θα παντρευτούν και θα ζήσουν με άλλες οικογένειες. Τα αγόρια θα συνεχίσουν το 

όνομα της οικογένειας, πράγμα που θεωρείται πολύ σπουδαίο σε μια κοινωνία 

όπως στην Κινεζική για παράδειγμα.

Όταν πρόσφατα η Κινεζική κυβέρνηση ανακάλυψε ότι ο πληθυσμός είχε 

φτάσει το 1 δισεκατομμύριο και ολοένα αυξανόταν, άρχισε μια εκστρατεία για τη 
μείωση των γεννήσεων. Στόχος ήταν ή οικογένεια με ένα παιδί. Η αποτρόπαια

■ New York Tim es, 9 Αυγούστου 1976.
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αντίδραση πολλών χωρικών ήταν να σκοτώνουν τα βρέφη-κορίτσια, μόλις 

γεννιούνταν, έως ότου γεννιόταν ο ποθητός γιος και διάδοχος. Σύμφωνα με την 

Ομοσπονδία Γυναικών Ό λης της Κίνας, η αναλογία σήμερα είναι για παιδιά κάτω 

των πέντε ετών 5 αγόρια και 1 κορίτσι σε μερικές αγροτικές περιοχές. Η 

Ομοσπονδία των Γυναικών απαιτεί δυναμική κυβερνητική παρέμβαση, για να 

αντιμετωπιστεί αυτή η «εθνική τραγωδία»'.

Το 1975 η Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες των (Ηνωμένων Εθνών 

πραγματοποιήθηκε στην Πόλη του Μεξικού. Από τις αναφορές και τις συζητήσεις 

που έγιναν ένας δημοσιογράφος έκαμε την παρακάτω περιγραφή, πώς δηλαδή η 

πλειονότητα των γυναικών ζει σήμερα στις υπανάπτυκτες χώρες. Από αυτή την 

αναφορά μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η απελευθέρωση δεν έχει αρχίσει για 

αυτές τις γυναίκες, που συνεχίζουν να είναι αντικείμενα εκμετάλλευσης σήμερα, 

όπως γινόταν εδώ και χ ιλιάδες χρόνια, από την εποχή της Γεωργικής 

Επανάστασης.

«Ξυπνά στις πέντε το πρωί, τρώει λίγο ή καθόλου, δένει το μωρό της στην 
πλάτητηςκαιπερπατάέναμίλιγιατοχωράφι. Εκεί, για 10ώρεςσκυμμένη φυτεύει 
ή σκαλίζει. Στις 3 το απόγευμα, μαζεύει καυσόξυλα και τα μεταφέρει μαζί με το 
μωρόστονώμοστοσπίτι. Εκεί, κοπανάεικόκκουςσιταριούγιαγεύμακαιετοιμάζει 
κι άλλο φαγητό. Στις 6 το απόγευμα ετοιμάζεται για ένα ακόμα περίπατο(!), μια 
διαδρομή 3 μιλιών, για να φέρει νερό.

Το σούρουπο, ανάβει φωτιά, ύστερα μαγειρεύει, σερβίρει και τρώει αμίλητα 
ένα φτωχό γεύμα.

Αυτή είναι μια γυναίκα στην αγροτική Ζάμπια, αλλά θα μπορούσε ναζούσεκαι 
κάπου αλλού στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική ή στην Ασία.

Σε πολλές φτωχές περιοχές το κορίτσι δεν διαλέγει αυτόν που θα 
παντρευτεί. Έχει ελάχιστα δικαιώματα. Συχνά παραδίνεται από τονπατέρα της 
στο νέο της αφέντη πριν την εφηβεία. Σε μεγάλες περιοχές πολλά κορίτσια 
εξακολουθούν να παντρεύονται, πριν γίνουν δέκα πέντε ετών. Ούτε το κορίτσι 
ούτε και η μητέρα του έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στην υπόθεση».

Γ. Επιστήμη: Για ποιο λόγο;

Στο παρελθόν κανένας δε ρωτούσε αν η επιστήμη και η τεχνολογία ήταν 

χρήσιμες ή επιθυμητές. Είδαμε στο κεφάλαιο της Βιομηχανικής Επανάστασης ότι 

η επιστήμη ασχολήθηκε με το «γιατί» και η τεχνολογία με το «πώς». Η επιστήμη 

ήταν το έργο των γεμάτων περιέργεια για γνώση διανοούμενων, που ήθελαν να 

μάθουν γιατί η φύση ενεργούσε με αυτό τον τρόπο. Η Τεχνολογία ήταν το έργο 
των ανθρώπων που ήθελαν να εφεύρουν μηχανές ή τεχνικές που θα έδιναν τη 

δυνατότητα στους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν φυσικές δυνάμεις και πόρους 

για όφελος τους.

Είναι ολοφάνερο ότι το έργο και των επιστημόνων και των τεχνολόγων ήταν

* N ew  York Times, 26 Ιουνίου 1975.
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ευεργετικό. Έτσι, ποτέ δεν αμφισβητήθηκε στο παρελθόν. Αλλά σήμερα τα 

πράγματα είναι διαφορετικά, επειδή, όπως είδαμε προηγούμενα, η Επανάσταση 

Υψηλής Τεχνολογίας είναι ισχυρή και παρουσιάζει αντινομίες. Επομένως πολλοί 
ερωτούν αν η επιστήμη είναι σαν το μαγικό λυχνάρι του Αλαδίνου ή σαν το κουτί 

της Πανδώρας, θα δούμε τώρα τι ακριβώς είναι αυτό που προκαλεί τόσα 
ερωτήματα για τη σύγχρονη επιστήμη και τεχνολογία.

Ένας λόγος για την ύπαρξη των αμφιβολιών είναι ο στενός δεσμός μεταξύ 

της σύγχρονης επιστήμης και του πολέμου. Πολλά επιτεύγματα της Επανάστασης 

Υψηλής Τεχνολογίας έχουν τις ρίζες τους στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Η πυρηνική 

ενέργεια ξεκινάει από τις ατομικές βόμβες που εξαφάνισαν τη Χιροσίμα και το 
Ναγκασάκι. Η εξερεύνηση του διαστήματος γίνεται από πυραύλους που 
χρησιμοποιήθηκαν από τους Γερμανούς για τα V-2, με τα οποία βομβάρδιζαν το 

Λονδίνο. Και η σημερινή ηλεκτρονική επιστήμη και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές 

είναι απόγονοι του τεχνικού εξοπλισμού των αντιαεροπορικών πυροβολαρχιών στη 
Βρετανική ακτή που χτυπούσαν τα επιτιθέμενα Γερμανικά αεροπλάνα.

Η σχέση μεταξύ της επιστήμης και του πολέμου συνεχίζεται μέχρι σήμερα. 
Στην πραγματικότητα ο πόλεμος φαίνεται να τρέχει πιο μπροστά από την επιστήμη 

σαν να κυβερνούν τα πόδια το μυαλό.

Οι μισοί και περισσότεροι επιστήμονες στον κόσμο απασχολούνται με έρευνα 
σχετική με τον πόλεμο. Οι λαοί στον κόσμο το 1983 ξόδευαν 1,3 εκατομμύρια 

δολλάρια το λεπτό για στρατιωτικές δαπάνες. Είναι τόσο πολλά τα χρήματα, που 

δαπανώνται για εξοπλισμούς, ώστε δεν περισσεύουν αρκετά για την ανάπτυξη των 
άλλων τομέων της βιομηχανίας που αφορά ειρηνικούς σκοπούς. Αυτός ο πίνακας 
που ακολουθεί δείχνει ότι όσο αυξάνονται οι δαπάνες μιας χώρας για όπλα, τόσο 

μειώνεται η παραγωγή της βιομηχανίας στους άλλους τομείς.

Στρατιωτικές Υποχρεώσεις και Παραγωγικότητα 1960-80

Στρατιωτικές Δαπάνες Ετήσια αύξηση σε Βιομηχανική
σε σταθερές τιμές % του ΑΕΠ Παραγωγικότητα (μη πολεμική)
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Ι α π ω ν ί α -------------------------------------------------

Δ α ν ί α -----------------------------------------------------
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Ι τ α λ ί α -------------------------------------------------
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Δ. Γε ρ μ α ν ί α ----------------------------------------------------
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Η . Π . Α . ______________________________
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Ο λόγος που η Ιαπωνία υπερέχει απέναντι στις Η.Π.Α. στην παραγωγή των 

αυτοκινήτων, του χάλυβα, των ρομπότ κτλ. είναι ότι οι επιστήμονες αλλά και ο 

προϋπολογισμός της χώρας δεν έχουν στραφεί εξολοκλήρου στη στρατιωτική 

παραγωγή, πράγμα που συμβαίνει στις Η.Π.Α. Ό λ ες  όμως αυτές οι τεράστιες 
δαπάνες για τους εξοπλισμούς δεν έχουν επιφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια σε 
καμιά χώρα. Η συσσώρευση των ατομικών όπλων έχει φτάσει στο σημείο, ώστε 
υπάρχει ο σοβαρός κίνδυνος της αυτοκτονίας του ανθρώπινου γένους. Οι 

υπερδυνάμεις τώρα έχουν αποκτήσει αρκετές βόμβες, για να προκαλέσουν η μια 
στην άλλη τριάντα φορές μεγαλύτερες καταστροφές. Και το φοβερό, τη στιγμή 

που ξοδεύονται 1,3 εκατομμύρια δολλάρια στο λεπτό για εξοπλισμούς, 30 παιδιά 

πεθαίνουν στο ίδιο λεπτό από την πείνα στον κόσμο. Επομένως δεν είναι 

παράλογο που πολλοί αναρωτιούνται: «Επιστήμη, για ποιο σκοπό».

Ο άλλος λόγος που η επιστήμη αμφισβητείται σήμερα είναι ότι συνήθως 

χρησιμοποιείται για ιδιωτικά οφέλη, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές 
συνέπειες. Και μερικές φορές οι κοινωνικές συνέπειες είναι καταστροφικές, 

όπως είδαμε στο κεφάλαιο: η επίδραση της Επανάστασης Υψηλής Τεχνολογίας 

στην οικολογία. Είδαμε εκεί πως η μητέρα γη μετατρέπεταισεένα βρώμικο γκρίζο 
πλανήτη.

Γιατί, λοιπόν, κάνουμε κατάχρηση σ’ ένα τέτοιο υπέροχο προϊόν του 

ανθρώπινου νου, όπως είναι η επιστήμη; Για να απαντήσουμε σε αυτή την 
ερώτηση, χρειάζεται να πάμε δύο αιώνες πίσω, στις πρώτες μέρες της 
Βιομηχανικής Επανάστασης. Εκείνη την εποχή η επιστήμη και η τεχνολογία ήταν 

έργο ερασιτεχνών. Εργάζονταν κάποιοι ανεξάρτητα πάνω στις δικές τους 
ιδιωτικές έρευνες και εφευρέσεις. Με το τέλος του 19ου αιώνα αυτή την ατομική 

εργασία την ανέλαβαν μεγάλες εταιρείες. Κάθε εργοστάσιο είχε το εργαστήριο 
του με ένα πολυάριθμο επιστημονικό προσωπικό που πληρωνόταν, για να βρει 

τρόπους παραγωγής παλιών προϊόντων με χαμηλότερο κόστος και να εφ εύρ ει νέα 

προϊόντα για την αγορά.

0  συνδυασμός της επιστήμης και της εμπορικής επιχείρησης ήταν μια 
μεγάλη επιτυχία και δημιούργησε μια μεγαλύτερη ποικιλία καθώς και μεγαλύτερη 
ποσότητα προϊόντων. Σήμερα θεωρούμε δεδομένα πολλά πράγματα που οι γονείς 

μας και οι παππούδες μας δεν είχαν καθόλου φανταστεί. Αλλά ο κατακλυσμός των 
αγαθών έχει φτάσει σε ένα σημείο που αποβαίνει πρόβλημα, όσο κι αν είναι 

ευλογία.

Ένα παράδειγμα είναι η περίπτωση μιας χώρας του Τρίτου Κόσμου που 

δαπάνησε μεγάλα ποσά για την ανέγερση ενός σύγχρονου εργοστασίου 
παραγωγής σανδάλων. Με πενήντα εργάτες μόνο αυτό το εργοστάσιο έχει ετήσια 

παραγωγή 5 εκατομμύρια ζευγάρια πλαστικά σανδάλια. Φαινομενικά αυτό 

θεωρείται ευλογία, έως ότου δούμε και την άλλη πλευρά του θέματος. Το νέο 
εργοστάσιο άφησε χωρίς δουλειά πέντε χιλιάδες τσαγκάρηδες. Κατέστρεψε την 
αγορά για τα ντόπια δέρματα, την κόλλα, τα κορδόνια και τα βερνίκια, υλικά που 

χρησιμοποιούνται από τους τσαγκάρηδες. Το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας 
χειροτέρεψε, επειδή πολλά χρήματα ξοδεύτηκαν για την εισαγωγή μηχανών και 

περισσότερα χρήματα θα απαιτηθούν στο μέλλον για την εισαγωγή του πλαστικού.
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Έτσι, ακόμα κι αν τα πλαστικά σανδάλια είναι φθηνότερα, το ερώτημα που μένει 
είναι: γενικά συμφέρει ή όχι για τη χώρα;

Ένα άλλο παράδειγμα που δημιουργεί το ίδιο ερώτημα είναι η αλλαγή στα 
μαζικά μέσα μεταφοράς στις Η.ΠΑ Λίγες δεκαετίες πριν, σι περισσότερες 
Αμερικανικές πόλεις είχαν καθαρά και αποτελεσματικά τραμ. Το Λος Α ντζελες 
π.χ. είχε ένα θαυμάσιο σύστημα που μετέφερε 80 εκατομμύρια επιβάτες το χρόνο 
με 3.000 τραμ. Αλλά στη δεκαετία του 1940 σι γραμμές αφαιρέθηκαν και τα τραμ 
αντικαταστάθηκαν με λεωφορεία. Το ίδιο πράγμα έγι’νε σε πάνω από πενήντα 
μεγάλες Αμερικανικές πόλεις σχεδόν την ίδια εποχή.

Αυτό βέβαια δε συνέβη επειδή τα λεωφορεία είναι πιο αποτελεσματικά. Στην 
πραγματικότητα, τα λεωφορεία κινούνται πιο αργά, αντέχουν λιγότερο χρόνο στη 
φθορά, στοιχίζουν 1/3 περισσότερο, για να λειτουργήσουν, και μολύνουν την 
ατμόσφαιρα πολύ περισσότερο. Γιατί λοιπόν καταργήθηκαν τα τραμ; Διότι το 1936 
μια εταιρεία, η Νάσιοναλ Σίτι Λάϊνζ (National City Lines) που ιδρύθηκε από τη 
Τζένεραλ Μότορζ (General Motors), τη Φάερστοουν Τάερζ (Firestone Tires) και 
τη Στάνταρντ Ό ϊλ (Standard Oil) αγόρασε τις γραμμές των τραμ στις 
κυριότερες Αμερικανικές πόλεις. Κατόπιν αφαίρεσε τις σιδηροτροχιές, 
αχρήστευσε τα τραμ και τα αντικατέστησε με λεωφορεία της Τζένεραλ 
Μότορζ. Αλλά η εξυπηρέτηση με τα λεωφορεία δεν επαρκούσε. Έτσι 
οι επιβάτες, έχοντας στραφεί αναγκαστικά από τα τραμ στα λεωφορεία, τώρα 
στράφηκαν από τα λεωφορεία στα ιδιωτικά αυτοκίνητα. Οι αυτοκινητοβιομηχανίες 
επωφελήθηκαν όπως και οι εταιρίες ελαστικών και πετρελαίου. Αλλά το τίμημα για 
το Αμερικανικό κοινό ήταν «η δαπανηρή και πιο επικίνδυνη μεταφορά και η πιο 
μολυσμένη ατμόσφαιρα».

Αυτά τα παραδείγματα - και πολλά άλλα που μπορούν να βρεθούν σε κάθε 
χώρα - δείχνουν γιατί οι άνθρωποι άρχισαν να θέτουν το ερώτημα «επιστήμη: για 
ποιό λόγο;» Η μεγίστη παραγωγικότητα δεν μπορεί να είναι ο μοναδικός οδηγός, 
όπως είδαμε στην περίπτωση του εργοστασίου σανδάλων. Ούτε και μπορεί να 
είναι το μέγιστο συλλογικό κέρδος, όπως δείχνει η εμπειρία των Αμερικάνικων 
μέσων μαζικής μεταφοράς. Έτσι το ερώτημα «επιστήμη: για ποιο λόγο;» μπορεί 
να απαντηθεί με ένα άλλο ερώτημα: «Τι είδους κοινωνία θέλουμε;»

Η επιστήμη σε τελευταία ανάλυση είναι ουδέτερη. Το μπαρούτι μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, για να κάνει ωραία σχήματα στον ουρανό αλλά και να 
κατασκευαστούν βόμβες. Η πυρηνική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
ζεστάνουμε αλλά και να καταστρέψουμε τις πόλεις. Τα αυτοκίνητα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για ευχάριστη μεταφορά αλλά και για να κάνουμε τη ζωή μας 
στις πόλεις αφόρητη. Ο τρόπος που η επιστήμη χρησιμοποιείται και τα 
αποτελέσματα της χρήσης της, τα δυο αυτά εξαρτώνται από κοινωνικούς στόχους 
και από το ποιος αποφασίζει για τους στόχους. Εξαρτάται, με λίγα λόγια, από την 
αλλαγή που η Επανάσταση Υψηλής Τεχνολογίας θα φέρει στον τρόπο της σκέψης 
μας και στους θεσμούς μας.
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Το σοβαρότερο πρόβλημα που προκύπτει στο μεσοδιάστημα ανάμεσα στη 

χρονική περίοδο που αναπτύσσεται η τεχνολογία και τη στιγμή που παίρνονται οι 

πολιτικές αποφάσεις είναι η προετοιμασία που γίνεται σε ολόκληρο το κόσμο για 

πυρηνικό πόλεμο. Γιατί συμβαίνει οι χώρες να δαπανούν τρισεκατομμύρια 

δολλάρια για πόλεμο που σίγουρα θα καταλήξει σε ομαδική αυτοκτονία; Μια 

απάντηση μπορεί να βρεθεί μέσα από τις επόμενες παραγράφους από τα 

απομνημονεύματα του Σοβιετικού ηγέτη Νικήτα Κρούτσεφ που εκδόθηκαν στη 

Δύση με τίτλο «Ο Κρούτσεφ θυμάται». Ο Κρούτσεφ αφηγείται μια συζήτηση που 

είχε με τον Πρόεδρο Ντουάϊτ Αίζενχάουερ, όταν ήταν προσκεκλημένος του στο 

Καμπ Ντέϊβιντ το Σεπτέμβριο του 1959. Ο Κρούτσεφ έγραψε:

Πηγαίναμε περίπατο μαζί και κάναμε πολύ χρήσιμες ανεπίσημες συζητήσεις. 
Στη διάρκεια μιας από αυτές, με ρώτησε «Πέστε μου κ. Κρούτσεφ, πώς 
αποφασίζετε για το θέμα των κεφαλαίων για τις στρατιωτικές δαπάνες;» Τότε, 
πριν προλάβω να πω τίποτε, συνέχισε: «ίσως, πρώτα θα έπρεπενασαςπωπώς 
γίνεται μ ' εμάς...

Γίνεται ως εξής: Οι στρατιωτικοί αρχηγοί έρχονται σε μένα και λένε: κ. 
Πρόεδρε, χρειαζόμαστε τα τάδε ποσά για τα τάδε προγράμματα. Εγώ λέγω: 
λυπάμαι, αλλά δεν έχουμε κεφάλαια. Μου λένε: Έχουμε βάσιμες πληροφορίες 
ότι η Σοβιετική Ένωση έχει ήδη διαθέσει κεφάλαια για το δικό της τάδε 
πρόγραμμα. Επομένως, αν δεν πάρουμε τα κεφάλαια που χρειαζόμαστε, θα 
υστερούμε σε σχέση με τη Σ. Ένωση. Λοιπόν, υποχωρώ. Αυτός είναι ο τρόπος 
που μου αποσπούν χρήματα. Όλο και αρπάζουν περισσότερα κι εγώ όλο τους 
δίνω. Τώρα, πέστε μου, πώς γίνεται με εσάς».

«Είναι ακριβώς το ίδιο. Κάποιοι από τους στρατιωτικούς έρχονται και λένε: 
Σύντροφε Κρούτσεφ ακούστε. Οι Αμερικανοί αναπτύσσουν το τάδε και το τάδε 
σύστημα, θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε και εμείς το ίδιο σύστημα, αλλά θα μας 
στοίχιζε τα τάδε ποσά. Τουςλέω πως δεν υπάρχουν χρήματα- ήδη έχουνδιατεθεί 
αλλού. Έτσι, λένε, αν δεν πάρουμε τα χρήματα που χρειαζόμαστε και αν γίνει 
πόλεμος, τότε ο εχθρός θα υπερέχει απέναντι μας. Έτσι συνεχίζουμε για λίγο τη 
συζήτηση και καταλήγω να τους δώσω τα χρήματα που ζήτησαν».

«Ναι», είπε ο συνομιλητής μου, «είναι όπως το σκέφτηκα. Ξέρετε, 
πραγματικά, θα έπρεπε να φτάσουμε σε κάποια μορφή συμφωνίας, για να 
σταματήσουμε αυτό τον άκαρπο κι αληθινά σπάταλο ανταγωνισμό». Αλλά δεν 
μπορέσαμε να συμφωνήσουμε τότε και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε και 
τώρα. Δεν ξέρω. Ίσως είναι αδύνατο για μας να συμφωνήσουμε.

Αυτή η συζήτηση μεταξύ του Αίζενχάουερ και του Κρούτσεφ έγινε το 1959. 

Σήμερα, μετά από 25 ολόκληρα χρόνια, ακόμα δεν επήλθε καμιά συμφωνία 
ανάμεσα στις υπερδυνάμεις. Αντίθετα η κατάσταση σήμερα είναι πιο επικίνδυνη 

από ό,τι είχαν φανταστεί οι δυο πολιτικοί ηγέτες τότε. Να, πώς έχει διαμορφωθεί η 

κατάσταση σήμερα:

Δ. Ο  Π ό λ εμ ο ς  στην πυρηνική εποχή
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- ένα οικοδόμημα με 40.000 πυρηνικά όπλα με μια εκρηκτική δύναμη 3,5 
τόννους Τ.Ν.Τ. (= Τρινιτροτολουόλη) για κάθε άτομο,στη γη.

- τα 40.000 όπλα ισοδυναμούν με 16.000 εκατομμύρια τόννους Τ.Ν.Τ. Το Β’ 
Παγκόσμιο Πόλεμο 3 εκατομμύρια τόννοι Τ.Ν.Τ. καταναλώθηκαν και 40 με 50 

εκατομμύρια άνθρωποι σκοτώθηκαν.
- Το 1982, δαπανήθηκαν 600 δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς. Τον ίδιο χρόνο 

όμως υπήρχαν 600 εκατομμύρια άνεργοι ή υποαπασχολούμενοι και 500 
εκατομμύρια υποσιτιζόμενοι.

- Στις Η.Π.Α., τη μία υπερδύναμη του κόσμου, ένας στους εφτά έχει επίπεδο 
διαβίωσης χαμηλότερο από τον επίσημο δείκτη φτώχειας.

- Στη Σοβιετική Ένωση, την άλλη υπερδύναμη του κόσμου, η παιδική 

θνησιμότητα είναι διπλάσια από το μέσο όρο των άλλων αναπτυγμένων χωρών.
- Τα χρήματα που απαιτούνται για την παροχή επαρκούς τροφής, νερού, 

εκπαίδευσης, υγείας και στέγασης για τον καθένα στον κόσμο έχει υπολογιστεί 

στα 17 δισεκατομμύρια δολλάρια το χρόνο - ένα τεράστιο ποσό χρημάτων - όσα 
δαπανώνται στον κόσμο για εξοπλισμούς κάθε δύο εβδομάδες.

Παρά τα αστρονομικά ποσά που δαπανώνται για εξοπλισμούς, ούτε οι Η.Π.Α. 
ούτε η Σοβ. Ένωση αλλά κι ούτε καμιά άλλη χώρα είναι πιο ασφαλής. Αντίθετα, 

είναι πιο ανασφαλείς οι χώρες όλες εξαιτίας των περίπλοκων νέων όπλων με τους 
πολύ ευαίσθητους ενεργοποιητικούς μηχανισμούς που μπορούν να τεθούν 
κάποτε σε λειτουργία κατά λάθος. Πράγματι, πολλά ατυχήματα και λαθεμένοι 

συναγερμοί έχουν ήδη συμβεί, αλλά μέχρι τώρα τους σταμάτησαν έγκαιρα. Πόσο 
όμως ακόμα θα μας ευνοεί η τύχη;

Το Κέντρο Πληροφοριών Ά μυνα ς  της Ουάσινγκτον έχει υπολογίσει τι θα μας 
συμβεί αν η καλή μας τύχη μας εγκαταλείψει. Ένας ελάχιστος αριθμός 140 

εκατομμύρια άνθρωποι στις Η.Π.Α και 113 εκατομμύρια στη Σ. Ένωση θα 

σκοτωθούν σε ένα γενικό πυρηνικό πόλεμο. Η Ευρώπη θα έχει παρόμοιες 

απώλειες. Έτσι περισσότεροι άνθρωποι θα σκοτωθούν τις πρώτες ώρες του Γ' 

Παγκόσμιου Πολέμου παρά όσοι σε ολόκληρη τη διάρκεια όλων των πολέμων της 

ιστορίας. Επίσης, το έδαφος, ο αέρας, το νερό και οι προμήθειες τροφίμων 
ολόκληρου του πλανήτη θα δηλητηριαστούν από τη ραδιενέργεια. Και αν ο 

πυρηνικός βομβαρδισμός των υπερδυνάμεων φτάσει τους 10.000 μεγατόννους, 

οι επιστήμονες φοβούνται ότι το στρώμα του όζου του Βόρειου Ημισφαιρίου θα 
ελαττωθεί στο 70%. Αν συμβεί λοιπόν κάτι τέτοιο, σχεδόν όλα τα ζώα θα 

τυφλωθούν και πολλά φυτά θα πάψουν να υπάρχουν.

4. Συμπεράσματα

Από την εποχή της Βιομηχανικής Επανάστασης ένας ολόκληρος αιώνας 

πέρασε, μέχρις ότου οι κοινωνικές αλλαγές, αναγκαίες από την ίδια την 

Επανάσταση, γίνουν αποδεκτές και νομοθετηθούν. Είδαμε ακόμα ότι χρειάστηκε 

ένας ολόκληρος αιώνας για τη μετάβαση από το σύστημα του laissez-faire στο 

σύστημα της κρατικής πρόνοιας και από την αριστοκρατία στη δημοκρατία.
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Τρισεκατομμύρια δολλάρια ξοδεύονται σε εξοπλισμούς!

Η Επανάσταση Υψηλής Τεχνολογίας σήμερα είναι πολύ πιο ισχυρή και 

δυναμική από τη Βιομηχανική Επανάσταση. Ο ρυθμός που κατασκευάζουμε 

βόμβες υδρογόνου, που μολύνουμε το περιβάλλον και καταστρέφουμε τους 

φυσικούς μας πόρους, δε μας αφήνει έναν αιώνα περιθώριο για προσαρμογή. 

Έτσι το μεγάλο ερώτημα που αντιμετωπίζει το ανθρώπινο γένος σήμερα είναι αν 

μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης και δράσης μας αρκετά γρήγορα. 

Είναι ζωτικής σημασίας, επομένως, να βρούμε ένα σωστό τρόπο, για να 

αντιμετωπίσουμε το μέλλον μας. Αυτό είναι και το θέμα του επόμενου και 

τελευταίου κεφαλαίου.

155



ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

ΠΡΟΒΛΗΜ ΑΤΙΣΜ ΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

«Είμαι, όσο είναι δυνατόν, πεπεισμένος», δηλώνει ο γεωχημικός Χάρισον 

Μπράουν (Harrison Brown) του Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνιας, «ότι ο 

άνθρωπος έχει τη δύναμη να δημιουργήσει έναν κόσμο, όπου όλοι οι άνθρωποι θα 

μπορούν να ζήσουν τη ζωή τους με ελευθερία, με αφθονία, ακόμη και με 

δημιουργικότητα... Είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν 

κόσμο που θα επισκιάζει τη λαμπρότητα του Χρυσού Αιώνα του Περικλή»’ .

Από την άλλη πλευρά, ο πατέρας της ατομικής εποχής, ο Ά λμπερ τ  Αϊνστάιν, 

κατέληξε σ' αυτό το δυσοίωνο συμπέρασμα: «Η αποδεσμευμένη δύναμη του 

ατόμου έχει αλλάξει τα πάντα εκτός από τον τρόπο της σκέψης μας, κι έτσι 

παρασυρόμαστε σε μια χωρίς προηγούμενο καταστροφή»’ .

Αυτές οι δ ιαφοροποιημένες γνώμες δύο διακεκριμένων επιστημόνων 

τονίζουν τη μεγάλη αντινομία της εποχής μας. Ζούμε σε καιρούς πρωτοφανών 

προσδοκιών και πρωτοφανών κινδύνων.

Τι έχουμε μάθει, λοιπόν, από αυτή την επισκόπηση της ανθρώπινης ιστορίας 

που θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε τους κινδύνους και να πραγματώσουμε τις 

προσδοκίες;

1. Μαθήματα από το Παρελθόν

Η ιστορία του παρελθόντος δείχνει, πρώτα από όλα, ότι οι άνθρωποι δεν είναι 

από τη φύση τους καλοί ή κακοί, ειρηνικοί ή πολεμοχαρείς. Οι άνθρωποι 

επιδέχονται μάθηση κι έτσι η συμπεριφορά τους καθορίζεται από την κοινωνία κι 

όχι από τα γονίδια. Κι αφού η κοινωνία αποτελείται από ανθρώπους μπορεί να 

αλλαχτεί από τους ίδιους τους ανθρώπους. Η μοίρα μας βρίσκεται στα χέρια μας. 
Το μέλλον μας θα διαμορφωθεί όχι από τα γονίδια ή το πεπρωμένο αλλά από τις 

δικές μας αποφάσεις.

Το δεύτερο μάθημα που διδάσκει η ιστορία είναι ότι ο κόσμος υφίσταται 
αναμορφώσεις και ανακατατάξεις λόγω της Επανάστασης Υψηλής Τεχνολογίας, 

ακριβώς όπως στο παρελθόν ο κόσμος μεταβλήθηκε από τη Γεωργική και 
Βιομηχανική Επανάσταση. Μερικοί απαισιόδοξοι φοβούνται ότι η σύγχρονη 

τεχνολογία είναι ισχυρή όσο και ανεξέλεγκτη, ότι έχει ένα δυναμισμό ολότελα 
δικό της. Αλλά πρέπει να υπενθυμίσουμε ακόμα στους εαυτούς μας ότι η 

Επανάσταση Υψηλής Τεχνολογίας έγινε από ανθρώπους και μπορεί να ελεγχθεί 

από τους ίδιους.

Ο Ρωμαίος φυσιοδίφης Πλίνιος, έγραψε το 1ο αιώνα μ.Χ. ότι το σίδερο είναι 
«συνάμα το πιο χρήσιμο και το πιο θανατηφόρο όργανο στα χέρια της

* Πρόγραμμα της CBS, 'The 21st Century" (Ο 21ος Αιώνας) 21 Μαϊου 1967.

* New York Tim es, 25 MaTou 1942.
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ανθρωπότητας». Ο Πλίνιος παρατήρησε ότι με το σίδερο οι άνθρωποι όργωναν το 
χώμα, φύτευαν δένδρα, έχτιζαν σπίτια κι έσπαζαν βράχους. Αλλά, πρόσθεσε, «με 
το σίδερο επίσης πραγματοποιούνται οι πόλεμοι, οι δολοφονίες και οι ληστείες»’ . 

Το ίδιο συμβαίνει με εμάς σήμερα. Η σύγχρονη τεχνολογία, όπως το σίδερο των 

Ρωμαίων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για καλό ή για κακό. Πώς θα χρησιμοποιηθεί 

όμως στο μέλλον εξαρτάται.από εμάς.

Το τρίτο μάθημα από το παρελθόν μας είναι ότι η Επανάσταση Υψηλής 

Τεχνολογίας μας παρέχει δυνατότητες που οι παλιές γενιές ούτε καν είχαν 

φανταστεί. Ο Αριστοτέλης έγραψε στα Πολιτικά του ότι «Μία περίπτωση υπάρχει 
που μπορούμε να φανταστούμε προϊσταμένους χωρίς υφισταμένους και αφεντικά 

χωρίς δούλους. Σε αυτή την περίπτωση κάθε όργανο θα μπορούσε να κάνει μόνο 
του τη δουλειά του... σαν μια σαΐτα να ύφαινε από μόνης της»'. Σήμερα όμως 

έχουμε εφεύρει τέτοιες μηχανές και τις κατασκευάζουμε κατά χιλιάδες. 

Επομένως, για πρώτη φορά στην ιστορία, τα αφεντικά δεν χρειάζονται δούλους. Η 

Επανάσταση Υψηλής Τεχνολογίας έκανε δυνατή την εξάλειψη της δουλείας, 
κάθε μορφής δουλείας. Ό χι μόνο της δουλείας που επιβάλλεται από τους 
ανθρώπους, αλλά επίσης και της δουλείας που επιβάλλεται από τις αρρώστειες, 

την πείνα και την άγνοια.

Ό λες  αυτές οι μορφές της δουλείας έχουν καταδυναστεύσει τους 
ανθρώπους από το ξεκίνημα της ιστορίας τους. Σήμερα μπορούν να 

απελευθερωθούν από αυτά τα δεσμά και, επιτέλους, να αισθανθούν ελεύθεροι. 

γΓ αυτό και ο Χάρισον Μπράουν πιστεύει ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε ακόμα 
και το Χρυσό Αιώνα του Περικλή. Βέβαια, αυτή η σημαντική προσδοκία δεν έχει 

πραγματοποιηθεί. Όμως για πρώτη φορά έχουμε τη δυνατότητα να την 
πραγματοποιήσουμε.

Στα μέσα του 14ου αιώνα, το 1/3 ως το 1/2 του πληθυσμού της Ευρώπης 

αφανίστηκε από το Μαύρο θάνατο. Το 1846 ένα εκατομμύριο Ιρλανδοί πέθαναν 

από πείνα, όταν η καλλιέργεια της πατάτας προσβλήθηκε από αρρώστεια. Και το 
1876 πέντε εκατομμύρια πέθαναν στην Ινδία από πείνα. Ό λα  αυτά τα θύματα της 

πανούκλας και της πείνας πιθανόν να χάθηκαν, επειδή οι άνθρωποι υστερούσαν 
σε απαραίτητες ιατρικές και γεωργικές γνώσεις. Σήμερα έχουμε τις γνώσεις. 

Ό μως εκατομμύρια άνθρωποι ακόμη πεθαίνουν από την πανούκλα και την πείνα, 
παρόλο που μπορεί α υ τ ό ν 'α π ο φ ε υ χ θ ε ί. Έχουμε κάμει τη διαπίστωση ότι τα 

εμπόδια τώρα είναι πολιτικά και μπορούν να υπερνικηθούν. Επομένως ό,τι ήταν 

ασύλληπτο για τον Αριστοτέλη είναι μέσα στις δυνατότητες μας σήμερα.

Πώς μπορούμε όμως αυτή τη δυνατότητα να την εκμεταλλευτούμε; Δεν 
μπορεί σ' αυτό να δοθεί μια ενιαία απάντηση για όλους τους λαούς. Έχουμε δει 

ότι οι άνθρωποι παντού ξυπνούν, δραστηριοποιούνται και μεθοδεύουν τις δικές 

τους λύσεις σε αρμονία με τις ατομικές τους συνθήκες και παραδόσεις. Έτσι ένα 

οικουμενικό πρωτότυπο σχέδιο για όλους τους ανθρώπους είναι ανέφικτο σήμερα. 
Εν τούτοις μερικά βασικά προβλήματα αντιμετωπίζονται από όλους τους λαούς και

* J. Bostock, The Natural History of Pliny (Η Φυσική Ιοτορία του ΠλΙνιου) Τόμος VI, ο. 205.

* Αριστοτέλης, Τα Πολιτικά 1253b.
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θα εξετάσουμε τρία από αυτά σε τούτο το κεφάλαιο: πώς να αποφύγουμε τον 

πυρηνικό πόλεμο, πώς να εξασφαλίσουμε πλήρη εθνική ανεξαρτησία και πώς να 

φτάσουμε στο σημείο να εξασφαλίσουμε πλήρη συμμετοχική δημοκρατία.

2. Η θανατηφόρα επιδημία

Οι Αμερικανοί γιατροί έχουν υψηλά εισοδήματα και είναι γενικά συντηρητικοί 

στην πολιτική τους. Αλλά σήμερα είναι σχεδόν ενωμένοι στην προσπάθεια τους να 

ενημερώσουν το Αμερικανικό κοινό για τον κίνδυνο του πυρηνικού πολέμου. Η 

πληροφόρηση τους είναι η εξής:

- οι Αμερικανικές απώλειες σε ένα πυρηνικό πόλεμο θα είναι δεκάδες 

εκατομμύρια.

- εκείνοι που θα σκοτωθούν ακαριαία θα είναι και οι πιο τυχεροί.

- οι τραυματίες που θα επιζήσουν δε θα έχουν ιατρική περίθαλψη, γιατί τα 

νοσοκομεία, οι γιατροί, τα μέσα μεταφοράς και το ηλεκτρικό ρεύμα θα έχουν 

κατά κανόνα εκλείψει.

- οι περισότεροι τραυματίες θα πεθάνουν αργά ή γρήγορα από το σοκ, την 

αιμορραγία, τη ραδιενέργεια, τη μόλυνση, τη δίψα, την πείνα ή την 

εγκατάλειψη.

- ο πυρηνικός πόλεμος είναι η θανατηφόρα επιδημία, για την οποία η ιατρική δεν 

έχει καμιά θεραπευτική αγωγή.
- όταν δεν υπάρχει θεραπεία για μια ασθένεια, ο μόνος δρόμος που απομένει 

είναι να λάβουμε προληπτικά μέτρα.
Αυτή η ανατριχιαστική πληροφόρηση των γιατρών δείχνει ότι τα πυρηνικά 

όπλα έχουν δημιουργήσει ένα νέο περιβάλλον για τους ανθρώπους. Το πρόβλημα 

είναι αν θα προσαρμοστούμε στο νέο περιβάλλον που έχουμε δημιουργήσει ή θα 

χαθούμε, όπως χιλιάδες άλλα είδη φυτά και ζώα έχουν χαθεί, αφού αποδείχτηκαν 

ανίκανα να προσαρμοστούν.

Πολλοί λαοί έχουν παραδεχτεί αυτή την αλήθεια. Αλλά μερικοί ηγέτες 
φαίνονται να μην μπορούν ή να μη θέλουν να την παραδεχτούν. Ο Γιουτζήν 
Ρόστοου (Eugene V. Rostow), Διευθυντής του Γραφείου Ελέγχου Όπλων και 
Αφοπλισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες, ερωτήθηκε αν η Σοβιετική Ένωση και οι 
Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επιβιώσουν ύστερα από ένα πυρηνικό 
πόλεμο. Και απάντησε: «Η ανθρώπινη φυλή έχει μια μεγάλη ευλυγισία.... Η 

Ιαπωνία, τελικά, όχι μόνο επιβίωσε, αλλά και αναπτύχθηκε μετά την πυρηνική 
επίθεση». Ο Ρόστοου συνέχισε με το επιχείρημα ότι «Ζούμε σε μια προ-πολεμική 
κι όχι μετα-πολεμική εποχή».

Εξίσου αποκαλυπτικές είναι και οι δηλώσεις του Τ.Κ. Τζόουνζ (Τ.Κ. Jones), 
Υφυπουργού Ά μ υ ν α ς  των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιμένει ο Τζόουνζ ότι με ένα 
καλό πολιτικό αμυντικό πρόγραμμα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να 
συνέλθουν από ένα ολοκληρωτικό πυρηνικό πόλεμο σε 2-4 χρόνια. Οι άνθρωποι, 
ισχυρίζεται, δεν έχουν παρά να σκάψουν ορύγματα και να βρεθούν κάτω από τρία
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πόδια χώμα. Τονίζει συγκεκριμένα: «Αν υπάρχουν αρκετά φτυάρια, για να 
εξυπηρετηθούν όλοι, θα καταφέρουν να γλυτώσουν»*.

Ίσως μια εξήγηση σε τέτοιες ανοησίες είναι ότι εθνικοί ηγέτες έχουν 

καταφύγια που αποτελούνται από περισσότερο από τρία πόδια χώμα. Έχουν 

κάποια υπερανθεκτικά καταφύγια σε βουνά σκαμμένα εσωτερικά και ειδικά 
αεροπλάνα που θα τους προστατεύσουν σε περίπτωση ανάγκης. Οποιοσδήποτε 

όμως κι αν είναι ο λόγος μιας τέτοιας συμπεριφοράς, η ευθύνη τους είναι 

τεράστια.
Οι εκκλήσεις για πυρηνικό αφοπλισμό από κάποιους ηγέτες ορισμένων χωρών 

είναι η εξαίρεση μάλλον παρά ο κανόνας ανάμεσα στις θέσεις των άλλων ηγετών. 

Ν α  γιατί αναπτύσσεται το μαζικό κίνημα που ολοένα διογκώνεται στη βάση, για να 
πιεστούν οι ηγέτες στην κορυφή να παραδεχθούν την οδυνηρή πραγματικότητα 

της πυρηνικής μας εποχής. Κι αυτή είναι ότι ο πόλεμος (ή η προετοιμασία για τον 
πόλεμο) σήμερα δεν είναι πια πρακτικό όργανο εθνικής πολιτικής. Έχει βέβαια 
χρησιμοποιηθεί μ' αυτή την μορφή χιλιάδες χρόνια πριν, αφότου συγκροτήθηκαν 

χωριστά κράτη. Αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί έτσι και σήμερα ή στο μέλλον. 

Ο λόγος είναι απλός. Κανένα πυρηνικά εξοπλισμένο έθνος δεν μπορεί να 

επιβάλλει τη θέλησή του σε ένα άλλο πυρηνικά εξοπλισμένο έθνος, γιατί 

αναπόφευκτα το αποτέλεσμα θα είναι και των δύο ο εκμηδενισμός. Ό πω ς οι 
γιατροί τονίζουν, δεν υπάρχει φάρμακο για την θανατιιφόρα αυτή επιδημία. Η 

μόνη διέξοδος, όπως είπαμε, είναι τα προληπτικά μέτρα, που θα εμποδίσουν το 

ξέσπασμα μιας τέτοιας επιδημίας.

Αυτό το φαινόμενο αποδόθηκε παραστατικά σε ένα συμβολικό διεθνές 
δικαστήριο εγκλημάτων πολέμου στη Νυρεμβέργη στις 18-20Φεβρουαρίου 1983. 
Οργανώθηκε από το Γερμανικό Κόμμα των Πρασίνων στην πόλη, όπου οι Ναζί 

εγκληματίες πολέμου κάποτε δικάστηκαν και καταδικάστηκαν. Η διάσκεψη με τον 

ίδιο τρόπο δίκασε και καταδίκασε τα πυρηνικά όπλα σαν εγκληματίες εναντίον της 
ανθρωπότητας. Πρωταγωνιστικό ρόλο στη δίκη έπαιξε ο Ντανιέλ Έλσμπεργκ 

(Daniel Ellsbei?) ο πρώην Αμερικανός αξιωματούχος που εξέθεσε το ρόλο της 
Αμερικής στο Βιετνάμ και έδωσε στη δημοσιότητα το 1971 τις 7.000 σελίδες των 

Εγγράφων του Πενταγώνου. Ο Έλσμπεργκ είπε στη διάσκεψη ότι ήταν σφάλμα 

να θεωρούμε ένα Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο σαν μια άλλη Χιροσίμα και Ναγκασάκι. 
Τα  σύγχρονα πυρηνικά όπλα χρησιμοποιούν βόμβες του μεγέθους εκείνων της 

Χιροσίμα σαν απλούς πυροκροτητές για εκρηκτικές ύλες 2.000 φορές 

ισχυρότερες από τη βόμβα της Χιροσίμα. Επομένως κάθε μια από αυτές τις 
σύγχρονες βόμβες, είπε ο Έλσμπεργκ, «είναι ένα Άουσβιτς». Δύο εκατομμύρια 
άνθρωποι πέθαναν το Αουσβιτς. Μια από αυτές τις βόμβες «θα σκότωνε δυο 

εκατομμύρια ανθρώπους, αν έπεφτε δίπλα σε αυτούς ή θα σκότωνε ακόμα έξι 
εκατομμύρια ανθρώπους, αν έπεφτε δίπλα σε έξι εκατομμύρια ανθρώπους».

Ακόμη και η παραγωγή τέτοιων όπλων, είπε ο Έλσμπεργκ, είναι ένα 

Άουσβιτς. Υπενθύμισε επίσης ότι μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, πολλοί 
κατέκριναν τους Γερμανούς γιατί δεν έκαναν τίποτε, για να σταματήσουν τον

*  Λπΐ) το βιβλίο του ΑμΓρικανοΰ ανταποκριτή Robert Scheer, Wfth Knough Shovels: Reagan, Hush 
and Nuclear War (.Me αρκι·τά φτυάρια: Ρίγκαν, Μίτους και ΙΙυρηνικός ΙΙόλτμος) New Yorit, 1982.
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Χίτλερ και τα εγκλήματα του. «Είμαστε όλοι Γερμανοί τώρα», είπε ο Έλσμπεργκ, 

«και πρέπει να διδαχτούμε από την εμπειρία τους». «Σε ένα πυρηνικό πόλεμο», 
προειδοποίησε, «είμαστε όλοι Εβραίοι. Δενέχουμεπουθενά να καταφύγουμε, δεν 
έχουμε πουθενά να κρυφτούμε, δεν έχουμε κανένα, στον οποίο μπορούμε να 

παραδοθούμε»'.

3. Εθνική Αυτοδιάθεση

Εκτός από το κίνημα εναντίον του πυρηνικού πολέμου και της προετοιμασίας 

για πόλεμο, υπάρχει σήμερα και η έντονη επιθυμία των λαών για πλήρη εθνική 
ανεξαρτησία. Είδαμε ότι πολλές αποικίες κέρδισαν την ανεξαρτησία τους μετά το 

Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά σύντομα ανακάλυψαν ότι η τυπική ανεξαρτησία που 
απέκτησαν και η ιδιότητα τους ως μελών των Ηνωμένων Εθνών δε σήμαινε 

απαραίτητα κι ότι απέκτησαν και γνήσια αυτοδιάθεση. Ανακάλυψαν, εξάλλου, ότι η 
πολιτική ανεξαρτησία ήταν χωρίς αντίκρυσμα λόγω της συνεχούς οικονομικής 
εξάρτησης και των πολιτικών πιέσεων των Μεγάλων Δυνάμεων.

Η οικονομική αυτή εξάρτησή τους μάλιστα μεγάλωσε σημαντικά τα τελευταία 

χρόνια, επειδή γενικά οι χώρες του Τρίτου Κόσμου, όπου ανήκουν οι αποικίες 

δανείστηκαν υπέρογκα ποσά με υψηλά επιτόκια, για να αναπτύξουν βιομηχανίες. 
Αλλά τώρα δεν μπορούν να εξάγουν τα βιομηχανικά τους προϊόντα λόγω της 
παγκόσμιας κάμψης της οικονομίας. Ταυτόχρονα, η οικονομική κρίση έχει μειώσει 

τις τιμές στις εξαγωγές των πρώτων υλών του Τρίτου Κόσμου περίπου στο 50%. 

Έτσι οι χώρες του Τρίτου Κόσμου πιέζονται σήμερα οικονομικά από δύο πλευρές. 
Είναι αδύνατο σε αυτές να πληρώσουν ακόμα και τον τόκο των ανερχόμενων 

χρεών τους, που στις αρχές του 1983 είχαν φτάσει τα 550 δισεκατομμύρια 

δολλάρια.

Ένα τέτοιο βάρος χρεών απειλεί με χρεοκοπία όχι μόνο τις χώρες αυτές που 

έχουν δανειοδοτηθεί αλλά και τις Δυτικές Τράπεζες που χορήγησαν σε αυτές τα 

δάνεια. Για να αποφευχθεί τέτοια οικονομική καταστροφή, οι Δυτικές Τράπεζες 
και οι διεθνείς οργανισμοί συνεχίζουν να δανειοδοτούν τις χώρες αυτές, ώστε να 

μπορούν τουλάχιστο να πληρώνουν τους τόκους και να αποφύγουν τη χρεοκοπία. 
"Ομως η συνεχής δανειοδότηση απαιτεί από τις δανειοδοτούμενες χώρες να 

περικόπτουν οποιεσδήποτε κοινωνικές δαπάνες, για να εξοικονομούνται τα 
αναγκαία ποσά για την πληρωμή των οφειλών. Αλλά τέτοιες περικοπές είναι 

οδυνηρές για ανθρώπους που ήδη βρίσκονται σε πολύ χαμηλό βιοτικό επίπεδο. ΓΓ 
αυτό γίνονται ταραχές σε διάφορες τέτοιες χώρες, όπως συνέβη στη Βραζιλία 

τον Απρίλιο 1983, όπου ο Πρόεδρος της Βραζιλίας Φιγκουερίντο παραπονέθηκε 
μετά το διακανονισμό όλων των χρεών, διότι στη χώρα του «δεν περίσσεψε τίποτε 
για προγράμματα ανάπτυξης»'. Αν η μεγάλη και πλούσια Βραζιλία βρίσκεται σε 

τέτοια οικονομική κρίση, πόσο πιο σοβαρή πρέπει να είναι η τύχη των πιο μικρών

* New York Times, 23 Φεβρ. 1983.

‘ New York Times, 16 Σαττ. 1980.
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και πιο φτωχών χωρών του Τρίτου Κόσμου! Το αίτημα για οικονομική καθώς και 

πολιτική ανεξαρτησία θα είναι το έναυσμα για ταραχές σε ολόκληρο τον Τρίτο 

Κόσμο της μορφής της Βραζιλίας.
Η αυτοδιάθεση του Τρίτου Κόσμου παρεμποδίζεται όχι μόνο από εξωτερικές 

οικονομικές πιέσεις αλλά κι από πολιτικές παρεμβάσεις. Έτσι οι δυο 

υπερδυνάμεις θεωρούν τις μικρές χώρες σαν πιόνια που τα κινούν, όπως 
επιθυμούν, πάνω στη διεθνή σκακιέρα. Για παράδειγμα, στις 2 ΜαΤου του 1965, 
μετά την αποστολή 25.000 Πεζοναυτών στη Δομινικανή Δημοκρατία, ο Πρόεδρος 
Τζόνσον διεκήρυξε το «Δόγμα Τζόνσον». Αυτό έδινε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 

δικαίωμα της στρατιωτικής επέμβασης σε οποιαδήποτε χώρα της Αμερικανικής 

ηπείρου που θα κινδύνευε να πέσει στα χέρια της Κομμουνιστικής «Διεθνούς 
συνομωσίας».

Τρία χρόνια αργότερα η Μόσχα αξίωσε το ίδιο δικαίωμα επέμβασης στις 
υποθέσεις ξένων χωρών. Μετά τη Σοβιετική Εισβολή στην Τσεχοσλοβακία, η 

σοβιετική εφημερίδα Πράβδα δημοσίευσε το «Δόγμα Μπρέζνιεφ» στις 25 

Σεπτεμβρίου 1968. Το δόγμα αναφέρει ότι, όταν μια σοσιαλιστική χώρα απειλείται 

από «αντι-σοσιαλιστικές δυνάμεις», τότε η «σοσιαλιστική κοινότητα» μπορεί να 
επέμβει.

Το αποτέλεσμα της διατύπωσης του Δόγματος Johnson ήταν η 

συγκαλυμμένη Αμερικανική επέμβαση στη Χιλή και η ανοιχτή επέμβαση στη 
Κεντρική Αμερική. Το αποτέλεσμα εξάλλου του Δόγματος Μπρέζνιεφ ήταν η 

συγκαλυμμένη Σοβιετική επέμβαση στην Πολωνία και η ανοιχτή επέμβαση στο 

Αφγανιστάν. Παρ’ όλα αυτά δεν έχουν πολλές πιθανότητες ούτε το δόγμα 

Τζόνσον ούτε το δόγμα Μπρέζνιεφ να ισχύσουν για πολύ ακόμα. Οι άνθρωποι σε 
ολόκληρο τον κόσμο έχουν σήμερα αφυπνιστεί, δραστηριοποιηθεί και αποφασίσει
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να αναλάβουν οι ίδιοι τις υποθέσεις τους. Το 19ο αιώνα η Βρετανία κυβέρνησε τον 

κόσμο με τη «διπλωματία των κανονιοφόρων της». Οποτεδήποτε συνέβαινε μια 
εξέγερση, οι Ά γ γ λ ο ι  έστελναν μια κανονιοφόρο που έριχνε μερικούς 

κανονιοβολισμούς και επανέφερε την τάξη. γι' αυτό και το Βρετανικό Ναυτικό 

είχε έναν αξιωματούχο με τον τίτλο «Αντιναύαρχος του Γιαγκ-Τσε» που 
κυβερνούσε τα Βρετανικά πολεμικά πλοία, όταν ανέπλεαν και κατέπλεαν τον 

Κινεζικό αυτό ποταμό σαν να ήταν ο Τάμεσις.

Ό μως σήμερα οι υπερδυνάμεις του 20ου αιώνα δεν μπορούν να κάνουν ό,τι 

η Βρετανία έκανε τον 19ο αιώνα. Ένας βασικός λόγος είναι ότι, όπως έχουμε 

διαπιστώσει, οι λαϊκές μάζες σήμερα μετέχουν ενεργά και δεν παρακολουθούν 
μόνο παθητικά. Ένας άλλος λόγος είναι ότι οι χώρες του Τρίτου Κόσμου τώρα 

είναι βαριά εξοπλισμένες. Στη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, ακόμη και οι 

εκτός του OPEC χώρες, αγόραζαν κάθε χρόνο όπλα αξίας 10 δισ/ρίων δολλαρίων. 
Ένας αξιωματούχος του Αμερικανικού Πενταγώνου πρόσφατα είπε: «Δε μιλάμε 

για βαρβάρους με μαχαίρια. Τα στρατεύματα του Τρίτου Κόσμου έχουν πολύ 
εξοπλισμό.... δεν μπορούμε να σταθεροποιήσουμε μια περιοχή απλώς με την 

παρουσία μας, με το να δείξουμε απλώς τις προθέσεις μας».

Ένας τρίτος λόγος είναι ότι οι χώρες του Τρίτου Κόσμου σήμερα δεν 

μπορούν να ελεγχθούν, γιατί έχουν διεθνή υποστήριξη. Αυτό είναι σήμερα ένα 

μεγάλο πλεονέκτημα σε σύγκριση με την απομόνωση τους τον 19ο αιώνα. Οι 
Φιλιππινέζοι εθνικιστές, για παράδειγμα, πολέμησαν εναντίον των Ηνωμένων 
Πολιτειών μεταξύ του 1899 και 1902, όταν οι Αμερικανοί επενέβησαν στις 

Φιλιππίνες μετά την αναχώρηση των Ισπανών. Στο τέλος, οι Φιλιππινέζοι έχασαν, 

επειδή πολεμούσαν μόνοι τους, γιατί ο υπόλοιπος κόσμος γνώριζε ελάχιστα απ' 

όσα συνέβαιναν. Στη διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, αντίθετα, οι 
επαναστάτες δέχονταν βοήθεια όχι μόνο από τη Σοβιετική Ένωση και την Κίνα, 
αλλά κι από πολλές οργανώσεις και μεμονωμένα άτομα από τη Δυτική Ευρώπη κι 

ακόμη από τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με τον ίδιο τρόπο οι επαναστάτες 

στην Κεντρική Αμερική και στο Αφγανιστάν σήμερα δέχονται βοήθεια απ' όλο τον 
κόσμο, σε αντίθεση με τις προηγούμενες γενιές επαναστατών, που είχαν 

αγωνισθεί μόνοι τους.

Τα παραδείγματα αυτά δείχνουν καθαρά πως και τα δυο Δόγματα, του 
Τζόνσον και του Μπρέζνιεφ, είναι θνησιγενή. Ο Μεξικανός συγγραφέας Κάρλος 

Φουέντες (Carlos Fuentes) εξέφρασε το νέο πνεύμα του Τρίτου Κόσμου, όταν 

προσκλήθηκε στη Διάσκεψη για τον Πολιτισμό στο Παρίσι το Φεβουάριο 1983 που 

οργανώθηκε από τον πρόεδρο Μιτεράν. Ο Φουέντες είπε στη Διάσκεψη ότι οι 
Λατινοαμερικανικές δημοκρατίες που αγωνίζονται σήμερα, για να πάψουν να είναι 
«δημοκρατίες της μπανάνας» κάτω από τη κυριαρχία της Αμερικής, δε θα γίνουν 

αύριο «δημοκρατίες της μπαλαλάικα» κάτω από την κυριαρχία των Σοβιέτ.
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4. Συμμετοχική Δημοκρατία

Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες άσκησαν βαθιά επίδραση στην εποχή τους; Γιατί οι 

ιστορικοί εξακολουθούν να γράφουν για το «Ελληνικό Θαύμα» του 5ου αιώνα Π.Χ.;

Ένας βασικός λόγος είναι ότι οι Ελληνικές πόλεις - κράτη είχαν θεσπίσει το 
θεσμό των συνελεύσεων των πολπών και τα συμβούλια. Επέτρεπαν στους πολίτες 

τους να μιλούν ελεύθερα και να συμμετέχουν στις υποθέσεις της κοινότητας. 

Βέβαια, οι πόλεις-κράτη δεν ήταν εντελώς δημοκρατικές. Η πλειονότητα των 
κατοίκων τους δε συμμετείχε σε δημόσια θέματα. Αλλά κι έτσι το επίπεδο της 

συμμετοχής τους ήταν μοναδικό για εκείνη την εποχή. Το χάσμα ανάμεσα σ' 

εκείνους που βρίσκονταν στην κορυφή και σε αυτούς που βρίσκονταν στη βάση 
ήταν πολύ μικρότερο στις πόλεις-κράτη παρά στις παλιές απολιθωμένες 
αυτοκρατορίες του Νείλου και της Μεσοποταμίας. Οι πόλεις-κράτη επομένως 

είχαν περισσότερη κοινωνική συνοχή και δυναμισμό. Έτσι εξηγείτα ι η 

αξιοσημείωτη δημιουργικότητα και τα επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων 
συγγραφέων, φιλοσόφων, δραματουργών και καλλιτεχνών.

Ο Αριστοτέλης, αιώνες πριν, έγραψε ότι η δουλεία θα μπορούσε να 

καταργηθεί, αν κατασκευάζονταν αυτο-κινούμενες μηχανές. Σήμερα έχουμε 
τέτοιες μηχανές, αλλά πολλοί νοιώθουν ακόμα ότι είναι δούλοι δούλοι των 

μεγαλοκτηματιών, των πολυεθνικών εταιρειών, των γραφειοκρατών, των 
στρατιωτικών ή μονοκομματικών δικτατοριών, του «καταναλωτιστικού» ήθους που 

αφήνει ελεύθερο χρόνο για εργασία και κατανάλωση αλλά όχι και για τη χαρά της 

ζωής.

Και μπαίνει το ερώτημα: άραγε υπάρχει διέξοδος στη σημερινή οικουμενική 

κρίση; Η απάντηση είναι: Και βέβαια υπάρχει, όχι όμως μία και μόνη. Δεν υπάρχει 

ένα μόνο πρότυπο που οι άνθρωποι παντού θέλουν να μιμηθούν. Αντίγι'αυτό, οι 
άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο προσπαθούν να βρουν τις δικές τους λύσεις 

στα προβλήματά τους.

Γι' αυτό σήμερα υπάρχει περισσότερος κοινωνικός πειραματισμός παρά ποτέ 

στην Ιστορία. Στην Κίνα ο Μάο εργάστηκε σκληρά, για να επιφέρει κοινωνική 

καθώς και πολιτική επανάσταση, τώρα όμως οι διάδοχοι του κάνουν τις δικές τους 
αλλαγές. Στη Σοβιετική Ένωση η Επανάσταση των Μπολσεβίκων ακολουθήθηκε 
από τα Πενταετή προγράμματα κι από εκστρατείες να δημιουργήσουν «το νέο 

Σοβιετικό άνθρωπο». Στην Τανζανία, ο Νιερέρε αναδιοργανώνει τη χώρα του πάνω 

στις αρχές του «Αφρικανικού δημοκρατικού σοσιαλισμού». Στη Μέση Ανατολή ο 

Νάσερ μιλούσε για «Αραβικό σοσιαλισμό». Στη Λατινική Αμερική οι Καθολικοί 
ηγέτες κηρύττουν την «Θεολογία της Απελευθέρωσης», μια επαναστατική μορφή 

του Χριστιανισμού. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε πρόεδρος στα τελευταία 
χρόνια έχει το δικό του ριζοσπαστικό σύνθημα, όπως ο Ρούσβελτ με το New Deal, 

ο Κένεντυ με το New Frontier, ο Τζόνσον με το Great Society κι ο Ρέγκαν με το 

New Federalism . (Προγράμματα κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής 
μεταρρύθμισης στις Η.Π.Α.).

Με όλο αυτό το κοινωνικό πειραματισμό θα περίμενε κανείς μεγάλη πρόοδο 

για τη λύση των παγκόσμιων προβλημάτων. Αλλά ο κόσμος φαίνεται να 
πισωγυρίζει, αντί να προχωράει. Το άσχημο είναι ότι τα συνθήματα και τα
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προγράμματα έχουν παραμείνει μόνο στη θεωρία. Λίγα άλλαξαν στη βάση. Οι 

διαταγές εξακολουθούν να έρχονται από ψηλά -από την κορυφή- παρ' όλες τις 

συζητήσεις που γίνονται για δημοκρατία και σοσιαλισμό. Το αποτέλεσμα είναι ότι 

εξακολουθεί να υπάρχει αδιαφορία στη βάση.

Ας δούμε τι συμβαίνει μέσα στις δύο υπερδυνάμεις, τη Σοβιετική Ένωση και 
τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Αμερικανοί πολίτες έχουν ένα υψηλό βιοτικό 

επίπεδο, πολυκομματικές εκλογ ές , ε λευ θ ε ρ ία  λόγου, ελε υ θ ερ ία  για 

συνδικαλιστικές ενώσεις ή όποιες άλλες οργανώσεις επιθυμούν. Οι Σοβιετικοί 

πολίτες με όμοιο τρόπο έχουν κάνει σημαντικά βήματα από την Επανάσταση του 
1917. Σήμερα απολαμβάνουν το ανερχόμενο βιοτικό επίπεδο, έχουν δωρεάν 
παιδεία, ιατρική περίθαλψη, συντάξεις γήρατος, επιδόματα ασθενείας και 
αναπηρίας και πληρωμένες διακοπές. Κι όμως συμπτώματα δυσαρέσκειας και 

απογοήτευσης υπάρχουν πολλά και στις δύο κοινωνίες, που εκδηλώνονται με τον 

αλκοολισμό, τον υψηλό αριθμό διαζυγίων, τη δυσαρέσκεια στο χώρο εργασίας και 

τις εκδηλώσεις κυνισμού για τους θεσμούς ή και τους ηγέτες.

Φαίνεται ότι τα κέρδη μόνο από τις μεγάλες επαναστάσεις του παρελθόντος, 

Αγγλική, Αμερικανική, Γαλλική, Ρωσική, Κινεζική έχουν πια εξαντληθεί. Η στιγμή 

έχει έρθει για όλες τις κοινωνίες, ώστε να σκεφτούν και να αναθεωρήσουν τις 
αξίες και τους θεσμούς τους.

Όπως ακριβώς η αριστοκρατία υποχώρησε μπροστά στην αντιπροσωπευτική 

δημοκρατία, έτσι μερικοί αναρωτιούνται αν σήμερα κι αυτή πρέπει να τη διαδεχθεί 

η συμμετοχική δημοκρατία. Αυτό το καινούργιο σύστημα παίρνοντας τη θέση του 
θα επιτρέψει στους ίδιους τους πολίτες κι όχι στους εκπροσώπους τους να 
αποφασίζουν για την καθημερινή τους ζωή. Ένα τέτοιο σύστημα θα ενθάρρυνε 

τους πολίτες να εγκαταλείψουν την αδιαφορία και την κυνική συμπεριφορά τους 

και να γίνουν δραστήριοι και δημιουργικοί.

Η διαφορά ανάμεσα στην αντιπροσωπευτική και συμμετοχική δημοκρατία 

φαίνεται στις πρόσφατες προσπάθειες για μαζική εκπαίδευση στη Λατινική 
Αμερική. Οι δύο πιο πετυχημένες εκπαιδευτικές εκστρατείες σ' ολόκληρο τον 

Τρίτο Κόσμο έγιναν στην Κούβα και τη Νικαράγουα. Η Κούβα μείωσε το ποσοστό 

αγραμμάτων από 20% σε 5% το 1961. Η Νικαράγουα μείωσε το ποσοστό 

αγραμμάτων από 50% σε 14% το 1980. Οι επιχειρηματίες της Βενεζουέλας 
αποφάσισαν να αρχίσουν τη δική τους εκπαιδευτική εκστρατεία, για να δείξουν, 
ότι, όπως ο Πρόεδρος Λουί Χερέρα Κάμπινς είπε, η «δημοκρατία» μπορεί να 
ενεργεί το ίδιο αποτελεσματικά όπως και ο «ολοκληρωτισμός». Οι επιχειρηματίες 

εκεί έδωσαν άφθονα χρήματα. Το πρόγραμμα τους στηρίχτηκε στις διαφημίσεις 

από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση και μοιράστηκαν πακέτα με πίνακες, 

κιμωλίες, φορητά γραμμόφωνα καιτριανταένα δίσκοι. Στο τέλος 270.000 κάτοικοι 
της Βενεζουέλας μορφώθηκαν σε αντιστοιχία με 707.212 στην Κούβα και 406.056 

στην Νικαράγουα.

Η βασική όμως διαφορά είναι ότι τα προγράμματα της Κούβας και της 

Νικαράγουας ενεργοποίησαν τους χωρικούς κάνοντας τους να αισθάνονται ότι 
αυτοί είχαν να παίξουν ένα ενεργητικό ρόλο στην υλοποίηση ενός ευρύτερου 
προγράμματος για κοινωνική αλλαγή. Στη Βενεζουέλα, οι επιχειρηματίες της 

χώρας ήθελαν να συνηθίσουν τον κόσμο να καταλαβαίνει καλύτερα τα μηνύματα
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των πολιτικών, των εργοδοτών και των διαφημιστών. Οι Κουβανοί και 

Νικαραγουανοί, αντίθετα, συνήθιζαν τους αγρότες να μετέχουν ενεργητικά στην 
κοινωνική μεταμόρφωση που θα τους επηρέαζε άμεσα και βαθιά. Το γεγονός ότι η 

δεύτερη προσέγγιση αποδείχτηκε πιο αποτελεσματική είναι σημαντικό όχι μόνο 

για τη Λατινική Αμερική αλλά για όλο τον Τρίτο Κόσμο και στην πραγματικότητα για 
ολόκληρη την υφήλιο.

5. Συμπεράσματα

Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο που ζούμε αλλάζει όχι μόνο το φυσικό 

αλλά και το κοινωνικό περιβάλλον. Και η προσαρμογή μας στο νέο αυτό 

περιβάλλον απαιτεί νέες ιδέες και νέους θεσμούς.

Το 99% της ιστορικής μας πορείας πάνω σ' αυτό τον πλανήτη εμείς σαν 

άνθρωποι το ζήσαμε σαν τροφοσυλλέκτες. Στο υπόλοιπο 1% είμαστε αγρότες- 

παραγωγοί τροφής. Σήμερα όμως λιγότερο από 0,01 του 1% των ανθρώπων είναι 

τροφοσυλλέκτες και ο αριθμός των αγροτών μειώνεται αισθητά. Το έτος 1900 

μόνο 5% του ανθρώπινου γένους ζούσε στις πόλεις. Το 1980 το ποσοστό είχε 

φθάσει στο 41%  και το 2000 θα είναι 51%. Η πληθυσμιακή αυτή έκρηξη δεν 

παρουσιάζεται μόνο στην Αθήνα αλλά και αλλού όπως στην Τζακάρτα, το Λαγός, 

την Πόλη του Μεξικού.

Αυτή η αστυφιλία, μαζί με την ανάπτυξη του πληθυσμού και με όλες τις νέες 

εφευρέσεις της Επανάστασης Υψηλής Τεχνολογίας, δημιουργεί ένα καινούργιο 

και γρήγορα μεταβαλλόμενο κόσμο. Σε αυτό τον κανούργιο κόσμο, οι 

παραδοσιακές μας ιδέες και οι θεσμοί είναι απαρχαιωμένοι και επικίνδυνοι και η 

αναθεώρηση τους είναι πολύ δύσκολη.

Έχουμε δει ότι η κοινωνική αλλαγή υπήρξε το βασικό πρόβλημα στη διάρκεια 

όλης της ιστορίας. Η τεχνολογική αλλαγή έχει γίνει αποδεκτή και είναι και 

ευπρόσδεκτη. Η κοινωνική όμως αλλαγή, που πρέπει να συνοδεύει την 

τεχνολογική, πάντα βρίσκει αντίσταση και καθυστερεί. Αυτό ισχύει και για την 

εποχή μας όπως ίσχυε και για το 19ο αιώνα, όταν το δικαίωμα της ψήφου και της 

δημιουργίας εργατικών συνδικάτων πολεμήθηκε με το αιτιολογικό του laissez- 

faire.

Η χρονική καθυστέρηση της κοινωνικής αλλαγής μετά την τεχνολογική είναι η 

αιτία που όλες οι κοινωνίες σήμερα βρίσκονται σε αναταραχή ή σε κρίση, 

οικονομική, πολιτική, πολιτιστική. Τονίσαμε προηγούμενα ότι τα οφέλη από τις 

παλιές επαναστάσεις έπαψαν πια να υπάρχουν. Το 19ο αιώνα έγινε ένα βήμα 

μπροστά με την αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Αυτό ήταν πράγματι ένα τεράστιο 

άλμα. Οι άνθρωποι ήταν ελεύθεροι να εκλέγουν τους δικούς τους εκπροσώπους 

κι όχι να κυβερνιούνται από μια κληρονομική αριστοκρατία.

Η αντιπροσωπευτική δημοκρατία εργάστηκε καλά για ένα αιώνα, τώρα όμως 

προκύπτει η ανάγκη να διευρυνθεί. Ένας λόγος είναι ότι οι πολίτες τώρα έχουν 

περισσότερα εισοδήματα, καλύτερη εκπαίδευση και μεγαλύτερη αγοραστική 

δύναμη από τους προγόνους τους. Επομένως δεν ικανοποιούνται απλώς με το να 

ψηφίζουν μια φορά το χρόνο ή μια φορά κάθε τέσσερα χρόνια. Επιπλέον η
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σύγχρονη κοινωνία είναι πολύ περίπλοκη, για να κυβερνηθεί από ένα μικρό σώμα 

εκλεγμένων αντιπροσώπων που συναντιούνται περιοδικά σε μια πρωτεύουσα. Να 

γιατί οι περισσότερες κυβερνήσεις σήμερα δυσκολεύονται να καλύψουν 

απαραίτητες ανάγκες όπως πλήρη απασχόληση των εργαζομένων, την εφαρμογή 

του νόμου, τη διατήρηση της τάξης, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 

την εξασφάλιση κάποιου ανεκτού επιπέδου στη μόρφωση, τη στέγαση και τη 

δημόσια υγεία. Κατά συνέπεια οι άνθρωποι στις περισσότερες χώρες είναι 

δυσαρεστημένοι με τις κυβερνήσεις τους και οι περισσότεροι δεν ενδιαφέρονται 

ούτε και για τις εκλογές. Αισθάνονται ότι οι πολιτικοί δίνουν πολλές υποσχέσεις 

στη διάρκεια των προεκλογικών τους εκστρατειών, αλλά τις ξεχνούν μετά τις 

εκλογές. γΓ αυτό τι ωφελεί να ψηφίζουμε;

Η απάντηση είναι ότι δεν μπορούμε πια να μένουμε στα σπίτια μας και να μην 

ενεργούμε καθόλου. Μάλλον πρέπει να κάνουμε το αντίθετο. Είναι ανάγκη όλοι οι 

πολίτες να συμμετέχουν πραγματικά στις υποθέσεις που αφορούν την 
καθημερινή τους ζωή. Αυτό βέβαια απαιτεί κάτι παραπάνω από συνθήματα και 

ομιλίες. Απαιτεί από τον πολίτη ένα νέο και υψηλότερο επίπεδο συμμετοχής του. 
Όπως σημειώθηκε η εξέλιξη τον 19ο αιώνα από την αριστοκρατία στην 

αντιπροσωπευτική δημοκρατία, έτσι και τώρα ήρθε η ώρα για ένα άλλο βήμα από 

την αντιπροσωπευτική στη συμμετοχική δημοκρατία.

Ποια μορφή όμως θα πάρει η συμμετοχική δημοκρατία αυτό θα εξαρτηθεί, θα 

ποικίλλει από χώρα σε χώρα, σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες και παραδόσεις. 
Γενικά, η κυβέρνηση πρέπει να αποκεντρωθεί, ώστε να έχουν οι πολίτες την 

ευκαιρία να κάνουν κάτι για τα θέματα που επηρεάζουν την καθημερινή τους ζωή. 
Στόχος πρέπει να είναι το δικαίωμα συμμετοχής όλων των πολιτών, των εργατών, 
των γεωργοκτηνοτρόφων, των γυναικών, των νέων και των ανθρώπων που 

καλύπτουν όλες τις εθνικές μειονότητες σε μια χώρα.

Ας εξετάσουμε μερικά από τα προβλήματα που οι πολίτες αντιμετωπίζουν 

παντού.

Τεχνολογία και Κοινωνία

Αναφέραμε προηγούμενα την περίπτωση του σύγχρονου εργοστασίου, που 
παράγει 5 εκατομμύρια σανδάλια το χρόνο μόνο με 50 εργάτες. Κι ακόμα ότι το 
εργοστάσιο προκάλεσε ανεργία σε 5.000 τσαγκάρηδες και έτσι, αντί να 
χρησιμοποιούνται στο εξής το τοπικό δέρμα, η κόλα, τα κορδόνια και το βερνίκι, 
εισάγεται πια το πλαστικό ως πρώτη ύλη από το εξωτερικό, πράγμα που έχει ως 
αποτέλεσμα, έστω κι αν αυξήθηκαν τα κέρδη του ιδιοκτήτη και η παραγωγή, ο 
λαός αυτής της χώρας να μη βρεθεί σε καλύτερη μοίρα.

Η περίπτωση αυτή δείχνει στην εποχή μας, την εποχή της Επανάστασης 

Υψηλής Τεχνολογίας, ότι οι μηχανές πρέπει να εξυπηρετούν τις ανάγκες των 
ανθρώπων και μόνο. Με άλλα λόγια πρέπει να αποφασίσουμε τι είδους κοινωνία 
θέλουμε να φτιάξουμε. Κι όταν το αποφασίσουμε, τότε μπορούμε να επιλέγουμε 

εκείνες τις μηχανές και τις βιομηχανίες που θα δημιουργήσουν την κοινωνία που
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θέλουμε. Ο βασικός στόχος μας, επομένως, 6εν πρέπει να είναι το ανώτατο 
όριο παραγωγικότητας ή το ανώτατο όριο κέρδους αλλά το ανώτατο όριο 
ικανοποίησης των αναγκών των πολιτών. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει από 

λίγους επιχειρηματίες ή πολιτικούς. Μπορεί να επιτευχθεί μόνο, αν οι πολίτες 
μετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση και λήψη των αποφάσεων.

Στο παρελθόν δε ζητήθηκε η γνώμη των πολιτών σε κρίσιμες αποφάσεις 

όπως για τον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία, θεωρείται ότι η 

σύγχρονη επιστήμη και τεχνολογία είναι πολύ περίπλοκες, ώστε να μην μπορεί να 

τις καταλάβει εύκολα ο μέσος πολίτης. Οι επιστήμονες επίσης δε μετέχουν 
ενεργά στη λήψη των αποφάσεων, επειδή οι περισσότεροι τουλάχιστον από 

αυτούς τηρούν ουδέτερη στάση απέναντι στον τρόπο που χρησιμοποιείται η 
επιστήμη. Ενώ όμως οι επιστήμονες τηρούν τέτοια ουδέτερη στάση και ο λαός 

παραμένει παραμελημένος και απομονωμένος, οι κρίσιμες αποφάσεις παίρνονται 

από μια μικρή ομάδα πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών κι ακόμα 
μεγαλοβιομήχανων. Ό σο αυτό συνεχίζεται, τόσο η τεχνολογία θα χρησιμοποιείται 
κυρίως για πολεμική προετοιμασία και για μεγιστοποίηση των πολυεθνικών 
εταιρειών.

Το παλιό σύστημα όμως, σύμφωνα με το οποίο παίρνονταν οι αποφάσεις, δεν 

μπορεί να συνεχιστεί. Δεν είναι αδύνατο, άλλωστε, να ρωτιέται και να συμμετέχει 
το κοινό. Οι πολίτες δεν χρειάζεται να γίνουν ειδικοί στην ατομική φυσική ή την 

μικροβιολογία ή την επιστήμη των ηλεκτρονικών υπολογιστών, για να κρίνουν πως 

θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία. Εκείνο που χρειάζεται είναι ο πλήρης και 

ανοιχτός διάλογος σε βασικά όχι όμως οπωσδήποτε και τεχνολογικά θέματα όπως 
π.χ. αν κρατικά κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για αστικές ή ιδιωτικές 

μεταφορές, για ανανεώσιμες ή όχι πηγές ενέργειας, για ανώτατα ή κατώτατα όρια 

ρύπανσης, για συγκεντρωτική ή αποκεντρωτική οικονομία, για την εξασφάλιση της 
ειρήνης με περισσότερα πυρηνικά όπλα ή με διαπραγματεύσεις.

Αυτά είναι τα βασικά θέματα που επηρεάζουν τους ανθρώπους σε όλες τις 

κοινωνίες. Είναι στην ουσία τους πολιτικά μάλλον παρά τεχνικά θέματα. Το πώς 
αποφασίζονται εξαρτάται από τη μορφή της κοινωνίας, που εμείς επιθυμούμε. Κι 
αυτό το ερώτημα μπορεί να απαντηθεί και πρέπει να απαντηθεί μόνο από τους 

ίδιους τους ανθρώπους, γιατί αυτοί, σε τελευταία ανάλυση, πληρώνουν για 

ο,τιδήποτε γίνεται και πληρώνουν, ακόμα κι αν οι αποφάσεις είναι λαθεμένες. Κι 

αφού όλοι συμμετάσχουν στη λήψη των αποφάσεων, τότε θα είναι η ώρα για τους 
ειδικούς που θα χρησιμοποιήσουν τις εξειδικευμένες γνώσεις τους, για να 

εκτελεστούν οι αποφάσεις των πολλών.
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Εργασ ία, Α νάπαυση κα ι Α πόλα υσ η

Στο παρελθόν, που η παραγωγικότητα ήταν χαμηλή, όλοι έπρεπε να 

δουλεύουν, αλλά παρ' όλα αυτά, όλοι οι αρχαίοι λαοί βρίσκονταν διαρκώς μπροστά 

στο φάσμα της πείνας. Σήμερα, βέβαια, έχουμε μηχανές που μας βοηθούν και 

μηχανές που μας αντικαθιστούν στο χώρο της εργασίας μας. Έτσι το πρόβλημα 
τώρα είναι η υπερεπάρκεια μάλλον παρά η ανεπάρκεια σε εργατικό δυναμικό. 

Πάνω από το 10% των Αμερικανών εργατών ήταν άνεργοι το Μάϊο του 1983, όταν 
οι πρόεδροι των μεγαλύτερων Αμερικανικών εταιρειών συναντήθηκαν στο ετήσιο 

τους συνέδριο, όπου συμφώνησαν ότι, κι αν ακόμα οι επιχειρήσεις παρουσίαζαν 

βελτίωση, δε θα προσλάμβαναν άλλους εργάτες, επειδή οι νέου τύπου μηχανές 
που κυκλοφόρησαν κάλυπταν όλες τις ανάγκες. Έτσι τα εκατομμύρια των 
ανέργων θα παραμείνουν άνεργοι.

Ο μόνος τρόπος να βγούμε από το αδιέξοδο είναι να μειωθούν οι ώρες 

εργασίας κι έτσι να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις. Η μέρα των 8 ωρών και 

η εβδομάδα των 40 ωρών δεν έχει αλλάξει εδώ και χρόνια. Οι νέες μηχανές 
καθιστούν δυνατό και αναγκαίο να μειωθούν αυτές οι ώρες. Οι εργοδότες 

προβάλλουν το επιχείρημα ότι, αν οι εργαζόμενοι δουλεύουν λιγότερο με την ίδια 
αμοιβή, οι επιχειρήσεις δε θα έχουν κέρδη, θα πέσουν έξω και το αποτέλεσμα θα 

είναι η μεγαλύτερη ανεργία. Το επιχείρημα αυτό χρησιμοποιήθηκε το 19ο αιώνα, 

όταν η εργατική τάξη αγωνιζόταν να μειώσει την ημέρα εργασίας από 10 ή 12 
ώρες σε 8 ώρες. Ό ταν όμως νομοθετήθηκε η 8ωρη ημέρα εργασίας, όλες οι 
βιομηχανίες αναγκάστηκαν να συμμορφωθούν. Και στο τέλος το 8ωρο 

αποδείχτηκε καλύτερο και για τους εργοδότες και για τους εργαζόμενους. 

Περισσότερα εργατικά ημερομίσθια είχαν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη 

αγοραστική δύναμη κι επομένως περισσότερη κίνηση των επιχειρήσεων.

Ξαναγυρίζουμε τώρα στο βασικό θέμα που αφορά τη μορφή της κοινωνίας 

που θέλουμε, θα πρέπει οι μηχανές να υπηρετούν τους ανθρώπους ή οι άνθρωποι 

τις μηχανές; Στο παρελθόν δεν υπήρξε επιλογή. Η παραγωγικότητα ήταν χαμηλή 
και όλα θυσιάζονταν, για να την αναπτύξουν. Σήμερα το πρόβλημα είναι η 
υπερπαραγωγή μάλλον παρά η υποπαραγωγή. Έτσι λοιπόν για πρώτη φορά 

έχουμε την πολυτέλεια να ρωτήσουμε: υπερπαραγωγή, για ποιο λόγο;

Και πάλι η λύση δεν μπορεί να δοθεί από μια χούφτα επιχειρηματίες και 

πολιτικούς ηγέτες. Γιατί ή συμμετέχουν στις διαδικασίες όλοι οι άνθρωποι ή 

αγνοούνται οι πολλοί. Αν όμως συμβαίνει συνεχώς το δεύτερο, η απαράδεκτη 
κατάσταση της φτώχειας μέσα στην κοινωνία της αφθονίας θα συνεχιστεί. Πάνω 
από 10.000 χρόνια πριν, οι τροφοσυλλέκτες προγονοί μας δούλευαν τρεις με 

τέσσερις ώρες την ημέρα κι είχαν όσα ήθελαν κι όσα χρειάζονταν. Σήμερα, 

εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν εργασία και ζουν μια 
ζωή γεμάτη στερήσεις. Μετά από 10.000 χρόνια «προόδου» έχουμε πάρα πολλά 
πλούτη αλλά και μεγάλη αθλιότητα. Αυτή είναι η σκληρή αντινομία της εποχής 

μας· της εποχής της Υψηλής Τεχνολογίας.
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Αφεντικά και Εργάτες

Ένα ανώτερο στέλεχος της Εθνικής Ένωσης βιομηχάνων στις Ηνωμένες 
Πολιτείες είπε κάποτε: «Η Δημοκρατία είναι καλή για την πολιτική, αλλά στις 
επιχειρήσεις πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι η δουλειά μας γίνεται»". Με αυτή τη 
δήλωση του εκείνος ο αξιωματούχος επαναλάμβανε αυτό που γενικά γίνεται 
αποδεκτό, ότι δηλαδή είναι καλή η δημοκρατία αλλά στην πράξη παραμένει κενός 
λόγος. Ένας μεγάλος αριθμός μελετών και πειραμάτων στα εργοστάσια έχουν 
δείξει ότι ο αυταρχικός έλεγχος από τα αφεντικά πάνω στους εργάτες είναι ο 
λόγος «που εμποδίζει να γίνει δουλειά».

Τα τελευταία χρόνια οι Ιαπωνικές Εταιρείες αυτοκινήτων πρόλαβαν και 
ξεπέρασαν τις Αμερικανικές. Η αιτία είναι ότι η Ιάπωνες δίνουν έμφαση στην 
ομαδική εργασία και στη συμμετοχή των εργατών στη λήψη αποφάσεων σε όλα τα 
επίπεδα παραγωγής. Οι εργάτες ανταποκρίνονται με υψηλής ποιότητας εργασία 
και με πολλές ιδέες για βελτίωση της παραγωγής. Το αποτέλεσμα είναι να 
κατασκευάζονται καλύτερα τα αυτοκίνητα, ώστε να προτιμούνται ακόμα κι από 
τους Αμερικανούς αγοραστές.

Αντίθετα, οι Αμερικανικές εταιρείες στο παρελθόν ακολούθησαν το παλιό 
σύστημα λειτουργίας τους με διαταγές από την κορυφή αγνοώντας τη βάση.

Ένας Αμερικανός εργάτης λέει: «Στην κοινωνία μου είμαι κάποιος. Είμαι στην 
επιτροπή του Συλλόγου Γονέων - Δασκάλων, τα παιδιά μου με σέβονται. Ακόμα έχω και δικό 
μου τραπεζίτη που με ξέρει με το όνομα μου. Όταν όμως πηγαίνω στη δουλειά μου, μου 
συμπεριφέρονται σαν να είμαι παιδί».*

Εργάτες που έχουν τέτοια μεταχείριση συμπεριφέρονται και σαν παιδιά. 

Αυτός είναι ο κύριος λόγος που τα Αμερικανικά αυτοκίνητα στο παρελθόν είχαν 

περισσότερες ατέλειες από τα Ιαπωνικά. Αμερικανοί διευθυντές αυτοκινητο
βιομηχανιών αρχίζουν αυτό να το συνειδητοποιούν. Εταιρείες όπως η Φορντ και η 
Τζένεραλ Μότορζ βρίσκονται σήμερα σε ένα στάδιο προβληματισμού για την 

ενεργό συμμετοχή των υπαλλήλων. Οργανώνουν έτσι «κυκλικές συναντήσεις 

ποιότητας», όπου εργάτες και διευθυντές λαμβάνουν κοινές αποφάσεις. Ένας 

δ ιευθυντής της Τ ζένερα λ  Μ ότορζ είπε πρόσφ ατα: «Δεν πιστεύω οι 
απολυταρχικές μας εταιρίες να μπορούν να συνεχίζουν να συνυπάρχουν με 
δημοκρατικούς θεσμούς σε μια δημοκρατική κοινωνία»".

Αυτή η τάση για εκδημοκρατισμό του χώρου εργασίας συμβαίνει σε όλες τις 
βιομηχανικές χώρες. Παντού ανακαλύπτεται ότι η συμμετοχή του εργάτη έχει ως 

αποτέλεσμα πιο αποτελεσματική εργασία κι επομένως πιο ικανοποιημένους 

εργάτες, μεγαλύτερη παραγωγικότητα και υψηλότερα κέρδη. Παρόλα αυτά τα 
πλεονεκτήματα, η εργατική συμμετοχή είναι μάλλον η εξαίρεση παρά ο κανόνας.

1 Cited by C.G. Benello and D. Roussopoulos, The Case for Participatory Democracy, Η Υπόθεση 
της Συμμετοχικής Δημοκρατίας (New York, Grossman, 1971) σ. 7.

2 Los Angeles Times, 23/10/1980.

3 Los Angeles Times, 23/10/1980.
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Στις καπιταλιστικές χώρες οι ιδιώτες εργοστασιάρχες αντιτίθενται στη συμμετοχή 

των εργατών, γιατί φοβούνται μήπως αυτοί γίνουν ανεξέλεγκτοι.

Σ' ένα εργοστάσιο σαπουνοποΐας, το Πρόκτορ και Γκάμπελ (Proctor and 

Gamble) στο Οχάιο, οι εργάτες έχουν πλήρη επιχειρησιακό έλεγχο. Δε 

διευθύνουν μόνο τη μονάδα παραγωγής, αλλά είναι υπεύθυνοι και για τις 
προσλήψεις και τις απολύσεις των εργατών, την κλίμακα των μισθών και για το 

τμήμα λογιστηρίου. Ο διευθυντής υπάρχει, αλλά οι εργάτες τον συμβουλεύονται 

μόνο όταν εκείνοι θέλουν. Το αποτέλεσμα είναι η υψηλή αποδοτικότητα, τα 
υψηλότερα εργατικά ημερομίσθια και τα υψηλά κέρδη, υψηλότερα κι από τα κέρδη 

που η ίδια η εταιρεία έχει στα άλλα της εργοστάσια που λειτουργούν με το 

συνηθισμένο αυταρχικό τρόπο.

Με αυτά τα αποτελέσματα στο συγκεκριμένο εργοστάσιο θα περιμέναμε 

όλους τους εργοστασιάρχες να μεταπηδήσουν στο ελεγχόμενο'από τον εργάτη 

σύστημα. Αλλά αυτό δε γίνεται. Στις καπιταλιστικές χώρες οι. περισότεροι ιδιώτες 

εργοστασιάρχες αντιτίθενται στον εργατικό έλεγχο, επειδή δεν ξέρουν πού θα 

καταλήξει. Φοβούνται ότι, αν αυτό το σύστημα εφαρμοστεί σε όλα τα εργοστάσια, 
οι εργάτες ίσως αρχίσουν να ερωτούν μήπως δεν υπάρχει ανάγκη για 

αρχιεργάτες, διευθυντές και ιδιοκτήτες. Μερικοί ίσως ρωτήσουν γιατί παράγουν 
«πεταμένα» σκουπίδια που είναι υπόθεση κερδοφόρα αλλά και σπατάλη εργατικής 

ενέργειας και φυσικών πόρων.

Στις σοσιαλιστικές χώρες, όπως είναι η Γιουγκοσλαβία και Σοβιετική Ένωση, 
οι ιδιώτες εργοστασιάρχες παραμερίστηκαν ολοσχερώς στη διάρκεια της 

επανάστασης. Αλλά και η αληθινή συμμετοχή των εργατών στη λήψη αποφάσεων 
είναι ένας μύθος μάλλον παρά πραγματικότητα σ' αυτές τις χώρες. Οι 

αξιωματούχοι του Κομμουνιστικού Κόμματος και τεχνικοί εμπειρογνώμονες 
παίρνουν τις αποφάσεις και εκδίδουν τις διαταγές, παρά τα συνθήματα για τον 
«έλεγχο από τους εργάτες» στη Γιουγκοσλαβία, και για «σοσιαλιστικό 

ανταγωνισμό» στη Σοβιετική Ένωση. Ο καθηγητής Τζόσιπ Ζουπάνοβ (J. Zupanov) 
του Πανεπιστημίου του Ζάγκρεμπ μελέτησε τη λειτουργία των εργοστασίων στη 

Γιουγκοσλαβία και ανέφερε ότι, παρά τα πολλά συνθήματα και τις συναντήσεις, το 
«ολιγαρχικό πρότυπο» είναι το ίδιο με αυτό των Αμερικανικών εργοστασίων. 

Όπως το έθεσε ο Ζουπάνοβ «το θεσμικό περίβλημα» είναι σοσιαλιστικό, αλλά 

μέσα σ’ αυτό το περίβλημα «η ιεραρχική οργάνωση έχει επιζήσει»'.

Η μετάβαση στο χώρο εργασίας από τον αυταρχικό έλεγχο στη συμμετοχική 

διαδικασία είναι το ίδιο δύσκολη σήμερα, όπως ήταν η μετάβαση από την 

αριστοκρατία στη δημοκρατία στο χώρο της πολιτικής το 19ο αιώνα. Έτσι σήμερα 
δε μπορούμε να παραδεχτούμε ότι η αυταρχικότητα στο χώρο εργασίας είναι 

φυσιολογική και αναπόφευκτη, όπως θεωρούνταν στο παρελθόν η αριστοκρατία. 

Οι συντηρητικοί τότε υποστήριζαν ότι οι κοινοί πολίτες δε θα έπρεπε να έχουν 
ψήφο, γιατί δεν είχαν ιδιοκτησία και επομένως δε δικαιούνταν να αποφασίζουν για

* P. Zupanov "Employees' Participation and Social Power in Industry", First International Conference 
on Participation and Self-Management, 13-17/12/1972, Dubrovnik, Yugoslavia, Η Συμμετοχή των 
Εργαζ<?μένων και η Κοινωνική Δύναμη στη Βιομηχανία, Πρώτη Διεθνής Διάσκεψη για τη Συμμετοχή 
των Εργαζομένων και Αυτοδιοίκηση (Zagreb, Yugoslavia) Τόμος I, σ. 38.
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τα κοινωνικά προβλήματα. Σήμερα όμως αυτό το επιχείρημα είναι ανόητο. Ωστόσο 
αυτό το ίδιο επιχείρημα χρησιμοποιείται ακόμα τώρα, για να δικαιολογηθεί η 
αυταρχικότητα στον εργασιακό χώρο. Αφού τα εργοστάσια ανήκουν σε ιδιώτες και 
μετόχους και οι εργάτες δεν έχουν μετοχές, επομένως δεν έχουν δικαίωμα 
λόγου για ό,τι γίνεται στο εργοστάσιο. Οι διαταγές πρέπει να έρχονται από την 
κορυφή και α  εργάτες πρέπει να τις εκτελούν. Πολλοί ακόμα πιστεύουν ότι αυτό 
είναι φυσικό και σωστό. Αλλά α  μελλοντικές γενιές θα το θεωρήσουν ανόητο, 
όπως θεωρούμε εμείς τώρα το επιχείρημα ότι μόνο ιδιοκτήτες ακίνητης 
περιουσίας έπρεπε παλιότερα να έχουν το δικαίωμα να ψηφίζουν.

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.) 
και Ακαθάριστο Κοινωνικό Προϊόν (Α.Κ.Π.)

Το Α.ΕΠ. είναι το γενικό σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται 
από μια χώρα Σήμερα γίλεται ένας αγώνας δρόμου ανάμεσα στις διάφορες χώρες 
για το Α.Ε.Π. Το αποτέλεσμα αυτής της ολυμπιάδας για οικονομική ανάπτυξη είναι 
μια ολοένα αυξανόμενη πλημμύρα καταναλωτικών αγαθών, που όμως συμβάλλει 
στη μόλυνση της ατμόσφαιρας και την εξάντληση των φυσικών πόρων. Η αύξηση 
του Α Ε.Π , βέβαια, είναι αναγκαία για τις υπανάπτυκτες χώρες. Αλλά το 
μεγαλύτερο μέρος της μόλυνσης και χρήσης των' φυσικών πόρων είναι έργο των' 
αναπτυγμένων χωρών. Έτσι καλλιεργείται η ιδέα ότι αυτές οι χώρες πρέπει να 
συναγωνιστούν όχι για το Α.Ε.Π. αλλά για το Α.Κ.Π. Ο αγώνας δεν θα είναι για την 
ποσότητα των αγαθών που καταναλώνονται αλλά για τη ποιότητα της ζωής. Ο 
Πρωθυπουργός της Σουηδίας Όλαφ Πάλμε περιγράφει πώς η χώρα του 
προσπαθεί να μεταπηδήσει από το Α.Ε.Π. στο Α.Κ.Π.:

«Έχουμε περάσει πια στο στάδιο 
των κατασκευαστών των αχρήστων. 
Φτάσαμε σ' ένα σημείο που οι 
άνθρωποι μπορούν να αμφισβητούν 
την αξία των μικρό συσκευών (cadgets) 
και που οι άνθρωποι μπορούν να δουν 
ότι η κατανάλωση δεν είναι αυτοσκο
πός. Είμαστε στο σημείο που η αλλαγή 
στον τρόπο της ζωής είναι ουσιώδης.

Το ζήτημα είναι πώς οργανώνεις 
την κοινωνία. Αν η κοι\*ω\ία αποφασίσει 
ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα 
στις ανθρώπινες ανάγκες, ώστε να 
βελτιωθούν οι υπηρεσίες για τους 
ηλικιωμένους, τους ανάπηρους, τους 
άρρωστους και τα παιδιά, τότε αυτές οι 
ανάγκες μπορούν να καλυφτούν με

επέκταση των δημόσιων υπηρεσιών. 
Κάνοντας αυτό, δημιουργείς νέες 
θέσεις και δεν χρειάζεσαι μεγάλα 
ποσά ενέργειας ή φυσικούς πόρους. 
Δημιουργείς ανάπτυξη παρέχοντας 
ανθρώπινες υπηρεσίες μάλλον παρά 
κατασκευάζοντας πλαστικές μικρο- 
συσκευές, θα σας δώσω ένα παρά
δειγμα. Στον πρόσφατο προϋπολο
γισμό μας υπήρξε μια αύξηση 100 
εκατομμυρίων κρόνερ (22 εκατομμύ
ρια δολλάρια) για τη δημιουργία κάπου
7.000 νέων θέσεων «Hemsamarit». 
Αυτές οι θέσεις είναι για «οικιακούς 
σαμαρείτες», δηλαδή άνδρες ή γυναί
κες που εκπαιδεύονται να βοηθούν 
τους γέρους ή άρρωστους ή ανθρώ-
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I πους απομονωμένους ολότελα στα| 
σπίτια τους. Αυτοί οι «οικιακοί σαμαρεί-1 
τες» θα καταφέρουν να βοηθήσουνι
30.000 ως 40.000 ανθρώπους. Αυτή 
είναιπολύτιμη υπηρεσία καιδημιουργεί 

I επικοινωνία ανάμεσα στους ανθρώ- 
| πους....
I Έχεις πάντα έναν αριθμό επιλο

Π όλεμος και Ειρήνη

Για πολλούς αιώνες ο πόλεμος έχει θεωρηθεί σαν το νόμιμο όργανο της 
εθνικής πολιτικής. Έχουμε 6ει ότι δεν μπορεί να θεωρηθεί με τον ίδιο τρόπο στην 

πυρηνική μας εποχή. Οι ατομικές βόμβες και οι βόμβες υδρογόνου έχουν κάνει 

αυτό το παραδοσιακό «όργανο» μπούμερανγκ* που ξαναχτυπάει αυτούς που τόσο 
απερίσκεπτα το χρησιμοποιούν. Κι όμως οι υπερδυνάμεις συνεχίζουν να 

συσσωρεύουν τα πυρηνικά τους όπλα, που ήδη είναι αρκετά να σκοτώσουν όλους 

μας πολλές φορές.

Θα ήταν καλύτερο για τις υπερδυνάμεις, και για όλες τις άλλες δυνάμεις, αν 
αυτός ο αγώνας όπλων μετατρεπόταν σε αγώνα Α.Κ.Π. Και οι δυο υπερδυνάμεις 

καυχιούνται ότι έχουν το ανώτερο κοινωνικό σύστημα. Ποιά πλευρά πραγματικά 

έχει το ανώτερο κοινωνικό σύστημα μπορεί να αξιολογηθεί με ένα αγώνα Α.Κ.Π. 
Το Κοινωνικό Προϊόν μπορεί να υπολογιστεί εύκολα και επακριβώς από 
στατιστικές διαθέσιμες σε όλους, στατιστικές για ανώτατο όριο ζωής, για 
υγειονομική περίθαλψη, για στέγη, για τροφή, για μείωση της εγκληματικότητας, 

για μείωση του αριθμού των φυλακών, για εκπαίδευση και πολπισμό. Επίσης 

μπορεί να υπολογιστεί σε ποσοστά μορφωμένων και σε κυκλοφορία βιβλίων, και 
εφημερίδων κι ακόμα σε λειτουργία ραδιοφώνων, τηλεοράσεων, θεάτρων κτλ.

Τα Ηνωμένα Έθνη θα μπορούσαν να κάνουν τις απαραίτητες ρυθμίσεις για 

μια διεθνή εππροπή από ειδικούς, για να αποφασίσει ακριβώς τι είδους 

στατιστικές θα χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό του Α.Κ.Π. Αφού όλες αυτές 
οι στατιστικές εκδίδονται από τα Ηνωμένα Έθνη, το αποτέλεσμα του αγώνα για το 

Α.Κ.Π. μπορεί να γίνει γνωστό σ 'ολόκληρο τον κόσμο. Όχι μόνο οι υπερδυνάμεις 
αλλά κι όλες οι χώρες θα αξιολογούνται ή θα πρέπει να αξιολογούνται με την 

κλίμακα του Α.Κ.Π.

Αν επανεξετάσουμε αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σ' 

ολόκληρο τον κόσμο, μπορούμε να δούμε την ίδια ανάγκη παντού. Είναι η ανάγκη 
να αναγνωρίσουμε και να σεβαστούμε την ατομική ελευθερία και τα δικαιώματα 

στο ανώτατο επίπεδο, κάτι που είναι απαραίτητο για την εποχή της Επανάστασης

” R. Skole, Over Coffee with CHaf Palme ", (Πίνοντας καφέ με τον Όλαφ Πάλμε), Nation, 6/7/1974 
σ. 13-15.

” μπούμεραγκ: κόποια ενέργεια που κάνει κάποιος για να βλάψει άλλους και τελικά επιστρέφει 
στον (διο.

γών. Αν τα συνολικά κέρδη για την |
κοινωνία δείχνουν φανερά ότι πρέπει |
να επενδύσεις σε κοινωνικά οφέλη, ι
όπως είναι οι «οικιακοί σαμαρείτες», ι
αντί να κάνεις επενδύσεις σε πλαστι- ;
κές μικροσυσκευές, να κάνεις την !
πρώτη εκλογή»*. I
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Υψηλής Τεχνολογίας. Είναι η ανάγκη να συμμετέχουν οι πολίτες ενεργά στις 

υποθέσεις που τους αφορούν, αντί να ψηφίζουν απλά κάθε φορά που καλούνται 

στις κάλπες. Είναι η ανάγκη για τους εργάτες να έχουν λόγο στον εργασιακό 
χώρο, αντί να παίρνουν διαταγές σαν να είναι παιδιά. Είναι η ανάγκη για τους 
αγρότες να αλληλοβοηθιούνται στην καλλιέργεια και στην πώληση των προϊόντων 

τους, αντί να γίνονται οι ίδιοι αντικείμενα εκμετάλλευσης από ξένους. Είναι η 
ανάγκη για τις γυναίκες να γίνολται αποδεκτές και να ενεργούν σαν ίσες προς 

ίσους κι όχι μόνο στη θεωρία αλλά κύρια στην καθημερινή ζωή. Είνοα η ανάγκη για 

τους μαθητές να έχουν λόγο στην εκπαίδευση τους και να εκφράζουν τη γνώμη 

τους στην τάξη, αντί απλώς να ακούνε. Πάνω από όλα, είναι η ανάγκη για όλους 

τους ανθρώπους να αντιτάσσονται στις προετοιμασίες για πόλεμο, αντί να 

περιμένουν με απάθεια τον οριστικό αφανισμό τους.

Τελειώνοντας, ίσως φανεί ουτοπία να εγείρονται τέτοια θέματα, όπως είναι η 

εθνική ανεξαρτησία, η ατομική αυτοδιάθεση, η δημοκρατία στο χώρο εργασίας, η 
ποιότητα ζωής, ο πόλεμος και η ειρήνη. Πρέπει όμως να θυμηθούμε ότι πριν λίγο 

καιρό φαινόταν εξίσου ουτοπιστικό να περιμένουμε να δώσουν οι νόμοι κάποτε ίσα 
δικαιώματα στις γυναίκες κι όλοι ν 'α π ο κ τ ή σ ο υ ν  το δικαίωμα να ψηφίζουν και να 

εντάσσονται σε εργατικά συνδικάτα. Η «ουτοπία» του σήμερα μπορεί να γίνει η 
πραγματικότητα του αύριο. Και ανεξάρτητα από το τι γινόταν στο παρελθόν, τώρα 

έχουμε τις γνώσεις και τα μέσα, για να κάνουμε την ουτοπία πραγματικότητα.

Η εποχή μας μπορεί να είναι ο αυτόπτης μάρτυρας ενός νέου και 
συναρπαστικού κεφαλαίου της ανθρώπινης ιστορίας και όχι το τέλος της. Κι έτσι 

ξαναγυρίζουμε στο πρώτο μας κεφάλαιο και στην προειδοποίηση του H.G. Wells 
ότι «η ανθρώπινη Ιστορία έχει γίνει ένας αγώνας ανάμεσα στη μόρφωση και την 

καταστροφή».

Ο σκοπός λοιπόν αυτού του βιβλίου είναι να συμβάλει στη μόρφωση, για να 

αποφευχθεί η καταστροφή.
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