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Ο James Suzman (Τζέιμς Σούζμαν) είναι 
ανθρωπολόγος που ειδικεύεται στους πληθυσμούς 
Κόισαν (Khoisan) της νότιας Αφρικής. Φοίτησε 
στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ με υποτροφία στο 
αντικείμενο των Αφρικανικών Σπουδών και σήμερα 
διευθύνει την Anthropos Ltd, μια εταιρεία μελετών η 
οποία χρησιμοποιεί μεθόδους της ανθρωπολογίας για 
την επίλυση σύγχρονων κοινωνικών και οικονομικών 
προβλημάτων. Η Εργασία είναι το δεύτερο βιβλίο του, 
ενώ άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες και 
περιοδικά (New York Times, Guardian, Observer, 
New Statesman, Atlantic). Ζει στο Κέιμπριτζ.

ΜΙΑ ΑΝΑΤΡΕΠΤΙΚΉ ΚΑΤΑΓΡΑΦΉ ΤΉΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΉΝ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΠΑΡΧΕΣ ΤΉΣ ΖΏΉΣ ΣΤΉ ΓΉ  

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΙΟ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΉΜΕΝΟ ΠΑΡΟΝ

Η εργασία καθορίζει την ταυτότητά μας, το κοινωνικό μας στάτους, το πώς, πού και με ποιον 
περνάμε τον περισσότερο χρόνο μας. Είναι όμως η τόσο εντατική εργασία απότοκο της γενετικής 
μας κληρονομιάς; Αν εμείς ζούμε για να δουλεύουμε και δουλεύουμε για να ζούμε, συνέβαινε 
το ίδιο με τους προγόνους μας της Εποχής του Λίθου; Πώς έφτασε η εργασία να γίνει η κεντρική 
οργανωτική αρχή των κοινωνιών μας; Πώς μεταμόρφωσε το σώμα, το περιβάλλον, τις αξίες μας;

Ο διακεκριμένος ανθρωπολόγος James Suzman απαντάει στα παραπάνω ερωτήματα, καταγρά-
φοντας διαχρονικά την εξέλιξη της εργασίας. Αξιοποιεί γνώσεις από την ανθρωπολογία, την 
αρχαιολογία, την εξελικτική βιολογία, τη ζωολογία, τη φυσική και τα οικονομικά, για να κατα-
δείξει ότι κατά το 95% της ιστορίας τους οι άνθρωποι εργάζονταν πολύ λιγότερο και είχαν πολύ 
διαφορετικές αντιλήψεις για την εργασία απ’ ό,τι εμείς σήμερα. Αυτό άλλαξε ριζικά με τη μετά-
βαση από την τροφοσυλλογή στην παραγωγή τροφίμων και αργότερα με τη μετοίκηση στις 
πόλεις. Επανεξετάζοντας, έτσι, την ιστορία του ανθρώπινου είδους, ο συγγραφέας προτείνει 
τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε σήμερα η αυτοματοποίηση να μεταβάλει τη σχέση μας με 
την εργασία και να εγκαινιάσει ένα πιο βιώσιμο μέλλον, με μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ των 
ανθρώπων. 

Αν το βασικότερο κριτήριο της βιωσιμότητας
είναι η αντοχή στον χρόνο, το κυνήγι και η 
τροφοσυλλογή είναι μακράν η πιο βιώσιμη 
οικονομική προσέγγιση που έχει αναπτυχθεί 
σε όλη την ανθρώπινη ιστορία. […] Το κυνήγι 
και η τροφοσυλλογή δεν αποτελούν ασφαλώς 
επιλογή για εμάς σήμερα, ωστόσο οι εν λόγω 
κοινωνίες μάς δίνουν μια ιδέα για την κοινωνία 
που δεν θα είναι επιφορτισμένη με το οικονομικό 
πρόβλημα. Μας επισημαίνουν ότι οι σύγχρονες 
στάσεις απέναντι στην εργασία είναι καρπός της 
μετάβασης στη γεωργία και της μετακίνησης στις 
πόλεις, και ότι το κλειδί για να ζούμε καλά είναι να 
μετριάσουμε τις προσωπικές υλικές βλέψεις μας 
αντιμετωπίζοντας την ανισότητα, ώστε, όπως έλεγε 
ο Τζον Μέιναρντ Κέινς, να μπορέσουμε «και πάλι 
να αποδίδουμε περισσότερη αξία στους σκοπούς 
απ’ ό,τι στα μέσα και να προτιμάμε το καλό από το 
χρήσιμο».

Από τον επίλογο του βιβλίου

Μια διεισδυτική και πρωτότυπη ιστορική προσέγγιση 
για να σκεφτούμε τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος σε 
ένα μέλλον με όλο και μεγαλύτερη αυτοματοποίηση.
Susan Cain, συγγραφέας 

Καταγράφοντας την εξέλιξη της εργασίας σε βάθος 300.000 ετών,  
το βιβλίο αυτό δεν ασκεί μόνο κριτική στον καταναλωτικό καπιταλισμό∙ 
είναι ένας οδηγός αυτοβοήθειας, ώστε γνωρίζοντας τη ζωή των 
προγόνων να ακολουθήσουμε κι εμείς μια πιο «φυσιολογική» ζωή. 
The Irish Times

Η συναρπαστική ιστορία του ανθρώπινου είδους 
ως καταναλωτή ενέργειας.
Kirkus James Suzman
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η πρώτη Βιομηχανική Επανάσταση βγήκε από τα καπνισμένα φουγάρα 

ατμομηχανών καύσης άνθρακα, η δεύτερη ξεπήδησε από ρευματοδότες, 

ενώ η τρίτη είχε τη μορφή του ηλεκτρονικού μικροεπεξεργαστή. Σήμε

ρα βρισκόμαστε εν μέσω μιας τέταρτης Βιομηχανικής Επανάστασης, 

που είναι καρπός της ένωσης πλήθους νέων ψηφιακών, βιολογικών 

και «φυσικών» τεχνολογιών και λέγεται ότι θα είναι πολύ πιο μετασχη

ματιστική απ’ ό,τι οι προηγούμενες. Ωστόσο, κανείς δεν γνωρίζει ακό

μη πώς θα εξελιχθεί, πέρα από το ότι όλο και περισσότερες εργασίες 

που εκτελούνται στα εργοστάσια, τις επιχειρήσεις και τα σπίτια μας θα 

ανατίθενται σε αυτοματοποιημένα κυβερνοφυσικά συστήματα, που θα 

λειτουργούν με αλγορίθμους μηχανικής μάθησης. 

Για κάποιους, η προοπτική ενός αυτοματοποιημένου μέλλοντος 

αναγγέλλει μία πιο άνετη ζωή χάρη στα ρομπότ. Για άλλους, είναι ένα 

ακόμα μοιραίο βήμα προς μία κυβερνοδυστοπία. Αλλά, για πολλούς, 

η προοπτική της ευρείας αυτοματοποίησης εγείρει μόνο το εξής φλέγον 

ερώτημα: τι θα γίνει αν μου πάρουν τη δουλειά τα ρομπότ; 

Για όσους έχουν επαγγέλματα τα οποία δεν έχουν μέχρι στιγμής 

κινδυνεύσει να καταργηθούν λόγω της τεχνολογίας, η άνοδος των ερ

γασιοφάγων ρομπότ γίνεται αντιληπτή μόνο σε λεπτομέρειες της καθη

μερινότητας: στους ρομποτικούς χαιρετισμούς και τις προειδοποιήσεις 

που ακούγονται εν χορώ από τα παραταγμένα αυτόματα ταμεία κάποιων 

σουπερμάρκετ ή στους όχι πάντα αποτελεσματικούς αλγορίθμους που 
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μας καθοδηγούν και μας εκνευρίζουν κατά τις περιπλανήσεις μας στο 

ψηφιακό σύμπαν. 

Αντίθετα, η αυτοματοποίηση αποτελεί άμεσο πρόβλημα για τα εκα

τομμύρια φτωχών ανέργων στις παραγκουπόλεις των αναπτυσσόμενων 

χωρών, όπου μοχλός της οικονομικής ανάπτυξης είναι ο συνδυασμός 

τεχνολογίας αιχμής και κεφαλαίου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 

ελάχιστες νέες θέσεις εργασίας. Προβληματίζει επίσης τους ημιειδικευ

μένους εργάτες στις βιομηχανικές οικονομίες, οι οποίοι έχουν ως μόνη 

επιλογή την απεργία για να προστατεύσουν τις θέσεις τους από αυτόμα

τα συστήματα, που έχουν ως κύριο προσόν το ότι δεν απεργούν ποτέ. 

Οιωνοί υπάρχουν –ανεπαίσθητοι προς το παρόν– ακόμα και για κάποια 

επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης. Έχουμε φτάσει στο επίπεδο η τεχνη

τή νοημοσύνη να σχεδιάζει καλύτερη τεχνητή νοημοσύνη απ’ ό,τι ο 

άνθρωπος, φαίνεται επομένως σαν να ξεγελαστήκαμε από την ίδια μας 

την εξυπνάδα και να κάναμε τα εργοστάσια, τα γραφεία και τους άλλους 

χώρους εργασίας μας εργαστήρια του διαβόλου*, που θα μας αφήσουν 

άπραγους και θα μας στερήσουν τη χαρά ότι εκπληρώνουμε έναν σκοπό. 

Αν είναι έτσι, έχουμε δίκιο να ανησυχούμε. Στο κάτω κάτω, δου

λεύουμε για να ζούμε και ζούμε για να δουλεύουμε, κι έχουμε την 

ικανότητα να αντλούμε νόημα, ικανοποίηση και υπερηφάνεια από σχε

δόν οποιαδήποτε δουλειά: από το να πηγαίνουμε πέρα δώθε τη σφουγγα

ρίστρα μέχρι το να βρίσκουμε «παράθυρα» στη φορολογική νομοθεσία. 

Η εργασία μας είναι καθοριστική για την ταυτότητα και τις μελλοντικές 

προοπτικές μας, υπαγορεύει το πού περνάμε τον περισσότερο χρόνο 

μας και με ποιους, έχει μεσολαβητικό ρόλο στην αυτοαξία μας, διαμορ

φώνει αξίες και μας προσανατολίζει σε συγκεκριμένες πολιτικές ιδεο

λογίες ή παρατάξεις. Τη θεωρούμε τόσο σημαντική που συνηθίζουμε 

να εγκωμιάζουμε τους προκομμένους και να κατακρίνουμε τους φυγό

πονους, ενώ οι πολιτικοί όλων των αποχρώσεων συνεχίζουν να υπό

σχονται καθολική απασχόληση.

* Η σχετική φράση από την Παλαιά Διαθήκη είναι Idle hands are the devil’s 
workshop (στα άπραγα χέρια βρίσκει δουλειά ο διάβολος), κάτι ανάλο
γο του ἀργία μήτηρ πάσης κακίας.
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Τα παραπάνω απορρέουν από την πεποίθηση ότι η εργασία είναι 

«γραμμένη» στο DNA μας και ότι την τύχη του ανθρώπινου είδους 

καθόρισε ένας μοναδικός συνδυασμός θέλησης, ευφυΐας και εργατικό

τητας, που μας έδωσε τη δυνατότητα να οικοδομούμε κοινωνίες πολύ 

πιο σύνθετες από το απλό άθροισμα των επιμέρους στοιχείων τους. 

Σε αντιδιαστολή με τις ανησυχίες μας για ένα αυτοματοποιημένο 

μέλλον βρίσκεται η αισιοδοξία πολλών στοχαστών και οραματιστών οι 

οποίοι, από τις απαρχές της Βιομηχανικής Επανάστασης, πίστεψαν ότι 

η αυτοματοποίηση θα ήταν το κλειδί με το οποίο θα εισερχόμαστε σε 

μία οικονομική ουτοπία: λόγου χάρη, ο Άνταμ Σμιθ, πατέρας των οι

κονομικών, έπλεκε το 1776 το εγκώμιο των «πολύ όμορφων μηχανών» 

που εν καιρώ θα «διευκόλυναν την εργασία και θα περιόριζαν τον 

χρόνο της»,1 ενώ ο Όσκαρ Ουάιλντ έναν αιώνα αργότερα φανταζόταν 

ένα μέλλον «στο οποίο τα μηχανήματα θα έκαναν όλες τις δυσάρεστες 

αναγκαίες εργασίες».2 Η πληρέστερη σχετική επιχειρηματολογία, ωστό

σο, ήταν αυτή του Τζον Μέιναρντ Κέινς, του σημαντικότερου οικονο

μολόγου του 20ού αιώνα, ο οποίος προέβλεψε το 1930 ότι, ως τις 

αρχές του 21ου αιώνα, η κεφαλαιακή αύξηση, η βελτίωση της παρα

γωγικότητας και η τεχνολογική πρόοδος θα μας έφερναν πολύ κοντά 

σε μία οικονομική «γη της επαγγελίας», στην οποία θα ικανοποιούνταν 

εύκολα οι βασικές ανάγκες όλων και, κατά συνέπεια, κανείς δεν θα 

εργαζόταν πάνω από δεκαπέντε ώρες την εβδομάδα. 

Το μίνιμουμ παραγωγικότητας και κεφαλαιακής αύξησης που προ

ϋπέθετε, κατά τον Κέινς, η «γη της επαγγελίας» έχει ξεπεραστεί εδώ και 

δεκαετίες. Ωστόσο, ακόμη δουλεύουμε όσο κι οι παππούδες και οι 

προπαππούδες μας, ενώ οι κυβερνήσεις μας παραμένουν εξίσου προ

σηλωμένες στην οικονομική ανάπτυξη και στη δημιουργία απασχόλη

σης όσο και στο πρόσφατο παρελθόν. Μάλιστα, καθώς τα ιδιωτικά και 

δημόσια συνταξιοδοτικά ταμεία αγκομαχούν υπό το βάρος των υπο

χρεώσεών τους προς τους όλο και πιο γηρασμένους πληθυσμούς, απαι

τείται από πολλούς να συνεχίσουν να εργάζονται για σχεδόν μία δεκα

ετία παραπάνω απ’ ό,τι πριν από μισό αιώνα. Και παρά την πρωτοφα

νή πρόοδο της τεχνολογίας και της παραγωγικότητας, σε κάποιες από 

τις πιο προηγμένες οικονομίες του κόσμου, όπως η Ιαπωνία και η 
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Νότια Κορέα, κάθε χρόνο αποδίδονται επισήμως εκατοντάδες αποτρέ

ψιμοι θάνατοι στα εξαντλητικά ωράρια εργασίας. 

Το ανθρώπινο είδος, όπως φαίνεται, δεν είναι ακόμη έτοιμο να 

σταματήσει να δουλεύει. Για να γίνουν κατανοητοί οι λόγοι, θα πρέπει 

να αναγνωρίσουμε ότι η σχέση μας με την εργασία είναι πολύ πιο 

ενδιαφέρουσα και πολύπλοκη απ’ ό,τι την παρουσιάζουν οι περισσό

τεροι κλασικοί οικονομολόγοι. 

Ο Κέινς πίστευε ότι η άφιξη στην οικονομική γη της επαγγελίας, που 

ο ίδιος ευαγγελιζόταν, θα ήταν το πιο αξιοσημείωτο επίτευγμα του 

είδους μας, γιατί τότε θα λυνόταν «το πιο φλέγον πρόβλημα του αν

θρωπίνου είδους… από την απαρχή ακόμα της ζωής, στην πιο πρω

τόγονη μορφή της».

Το «φλέγον πρόβλημα» που είχε κατά νου ο Κέινς ήταν το «οικονο

μικό πρόβλημα», όπως το ονομάζουν οι κλασικοί οικονομολόγοι, ή 

πρόβλημα της έλλειψης αγαθών: οι άνθρωποι είναι έλλογα όντα, που 

ταλανίζονται από ακόρεστες επιθυμίες και, επειδή τα αγαθά δεν φτάνουν 

για να τις ικανοποιήσουν, σημειώνεται έλλειψη στα πάντα. Ο ίδιος ο 

ορισμός των οικονομικών ως μελέτης του τρόπου με τον οποίο οι άν

θρωποι κατανέμουν τα περιορισμένα αγαθά για να ικανοποιήσουν τις 

ανάγκες και επιθυμίες τους βασίζεται στην ιδέα του «οικονομικού προ

βλήματος». Η ίδια ιδέα είναι θεμελιώδης για τις σημερινές αγορές, τα 

οικονομικά και νομισματικά συστήματα και την αγορά εργασίας. Σύμ

φωνα λοιπόν με τους οικονομολόγους, αυτό που μας ωθεί να εργαζό

μαστε είναι η έλλειψη, γιατί μόνο κατασκευάζοντας, παράγοντας και 

ανταλλάσσοντας αγαθά μπορούμε να κλείνουμε σε κάποιον βαθμό το 

χάσμα ανάμεσα στις ατελείωτες, όπως φαίνεται, επιθυμίες μας και στα 

περιορισμένα αγαθά.

Ωστόσο η άποψη για το ανθρώπινο είδος που απορρέει από το οι

κονομικό πρόβλημα είναι ζοφερή: η εξέλιξη μας έκανε εγωιστικά πλά

σματα και διαρκώς μας τυραννούν επιθυμίες που είναι αδύνατον να 

ικανοποιήσουμε. Όμως ακόμα κι αν αυτή η παραδοχή για την ανθρώ

πινη φύση φαίνεται προφανής και αυτονόητη σε πολλούς του εκβιομη

χανισμένου κόσμου, άλλους δεν τους πείθει, για παράδειγμα τους Βου
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σμάνους* Ju/’hoansi** της ερήμου Καλαχάρι στη νότια Αφρική, που 

ζούσαν ως κυνηγοίτροφοσυλλέκτες μέχρι και τα τέλη του 20ού αιώνα.

Παρακολουθώ και καταγράφω από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 

τη συχνά τραυματική επαφή των Ju/’hoansi με μία παγκόσμια οικονο

μία που αναπτύσσεται ακατάπαυστα. Πρόκειται για μια ιστορία βάναυ

ση πολλές φορές, η οποία τοποθετείται στα σύνορα δύο ριζικά διαφο

ρετικών τρόπων ζωής, που στηρίζονται σε πολύ διαφορετικές κοινω

νικές και οικονομικές φιλοσοφίες με πολύ διαφορετικές θεμελιώδεις 

παραδοχές σχετικά με τη φύση της έλλειψης. Οι Ju/’hoansi νιώθουν 

σύγχυση όσο και αγανάκτηση για την οικονομία της αγοράς και τις 

παραδοχές της για την υποτιθέμενη αδηφάγα ανθρώπινη φύση. Και 

δεν είναι οι μόνοι. Υπάρχουν κι άλλες κοινωνίες που συνέχιζαν το 

κυνήγι και την τροφοσυλλογή μέχρι τον 20ό αιώνα –από τους Χατζάμπε 

στην Ανατολική Αφρική έως τους Ινουίτ στην Αρκτική– που δυσκολεύο

νταν να κατανοήσουν και να προσαρμοστούν στους κανόνες ενός οι

κονομικού συστήματος βασισμένου στη λογική της διαρκούς έλλειψης. 

Όταν ο Κέινς πρωτοπεριέγραψε την οικονομική ουτοπία του, οι 

κοινωνίες των κυνηγώντροφοσυλλεκτών μελετιόνταν ελάχιστα από 

τον καινούργιο ακόμη τότε επιστημονικό κλάδο της κοινωνικής ανθρω

πολογίας. Ακόμα κι αν ο Κέινς είχε θελήσει να μάθει περισσότερα για 

τους κυνηγούςτροφοσυλλέκτες, δεν θα είχε βρει πολλά στοιχεία που 

να αντέκρουαν την επικρατούσα τότε άποψη ότι η ζωή των ανθρώπων 

στις πρωτόγονες κοινωνίες ήταν ένας διαρκής αγώνας ενάντια στην 

πείνα. Ούτε θα είχε βρει όμως κάτι που να τον πείσει ότι, παρά τα 

* Βουσμάνοι ονομάζονται οι αυτόχθονες της Νότιας Αφρικής (ή Σαν) και 
είναι μία από τις δύο ομάδες λαών οι οποίες ονομάζονται αθροιστικά «Κόι
σαν» και διακρίνονται από τους Μπαντού, που αποτελούν την πλειονότητα 
της περιοχής. Οι Ju/’hoansi είναι μία από τις επιμέρους ομάδες Βουσμάνων. 

** Ju/’hoansi: Στην ομώνυμη γλώσσα της ομάδας, «Ju» σημαίνει άτομο, «/hoan» 
σωστός στον λόγο και στη συμπεριφορά του και «si» είναι η κατάληξη του 
πληθυντικού. Το σύμβολο «/» υποδεικνύει έναν ήχο «κλικ», ένα από τα 
ιδιόμορφα σύμφωνα της γλώσσας που μοιάζει με το αποδοκιμαστικό «τς». 
Το «’» συμβολίζει έναν κλειστό γλωσσιδικό φθόγγο. Λόγω της πολυπλοκό
τητας της προφοράς, οι λέξεις με «κλικ» γράφονται σύμφωνα με το πρωτό
τυπο. Βλ. και υποσημείωση σελ. 114. 
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περιστασιακά εμπόδια, το ανθρώπινο ταξίδι ήταν προπάντων μία ιστο

ρία προόδου και ότι κινητήρας της προόδου ήταν η παρόρμησή μας να 

δουλεύουμε, να παράγουμε, να φτιάχνουμε και να ανταλλάσσουμε, την 

οποία πυροδοτούσε μία έμφυτη τάση για λύση του οικονομικού προ

βλήματος. 

Σήμερα ωστόσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι οι κυνηγοίτρο

φοσυλλέκτες, όπως οι Ju/’hoansi, δεν ζούσαν συνεχώς στα πρόθυρα 

της λιμοκτονίας. Αντιθέτως, τρέφονταν συνήθως καλά, ζούσαν περισ

σότερο απ’ ό,τι οι άνθρωποι στις περισσότερες γεωργικές κοινωνίες, 

σπάνια δούλευαν πάνω από δεκαπέντε ώρες την εβδομάδα, και τον 

περισσότερο χρόνο είτε ξεκουράζονταν είτε έκαναν ό,τι ήθελαν. Γνω

ρίζουμε ακόμα ότι μπορούσαν να περνούν έτσι τον χρόνο τους γιατί 

δεν έκαναν συστηματική αποθήκευση τροφίμων, δεν τους ενδιέφερε 

ιδιαίτερα η συσσώρευση πλούτου ή το κοινωνικό στάτους, και δούλευαν 

σχεδόν αποκλειστικά για να καλύψουν τις άμεσες υλικές ανάγκες τους. 

Ενώ, σύμφωνα με το οικονομικό πρόβλημα, οι άνθρωποι είναι κατα

δικασμένοι να ζουν σε μια κόλαση ανάμεσα στις απεριόριστες επιθυ

μίες τους και στα περιορισμένα μέσα, οι κυνηγοίτροφοσυλλέκτες είχαν 

ελάχιστες υλικές επιθυμίες, που ικανοποιούνταν με ολιγόωρη προσπά

θεια. Η οικονομική τους ζωή ήταν οργανωμένη με βάση την υπόθεση 

της αφθονίας και όχι με βάση το άγχος για την ανεπάρκεια αγαθών. 

Εφόσον λοιπόν οι πρόγονοί μας συντηρούνταν με το κυνήγι και την 

τροφοσυλλογή για πάνω από το 95% των 300.000 ετών της ιστορίας 

του ανατομικά σύγχρονου ανθρώπου (Homo sapiens), είναι εύλογο να 

θεωρήσουμε ότι οι παραδοχές του οικονομικού προβλήματος σχετικά 

με την ανθρώπινη φύση και οι στάσεις μας απέναντι στην εργασία έχουν 

τις ρίζες τους στη γεωργία.

Αν δεχθούμε ότι, για το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας, οι άνθρωποι 

δεν ανησυχούσαν για την έλλειψη αγαθών όσο εμείς σήμερα, αντιλαμ

βανόμαστε ότι η εργασία είναι κάτι παραπάνω από μια προσπάθεια 

επίλυσης του οικονομικού προβλήματος. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε 

όλοι αφού αποκαλούμε «δουλειά» διάφορες δραστηριότητες με ορισμέ

νο σκοπό, πέραν της επαγγελματικής απασχόλησής μας. Λέμε, για πα
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ράδειγμα, ότι οι σχέσεις μας «θέλουν δουλειά», ότι «δουλεύουμε» το 

σώμα μας, ακόμα και τα χόμπι μας. 

Όταν οι οικονομολόγοι ορίζουν την εργασία ως τον χρόνο και την 

προσπάθεια που καταναλώνουμε για την ικανοποίηση των αναγκών 

και επιθυμιών μας, αποφεύγουν να αντιμετωπίσουν δύο προφανή προ

βλήματα. Το πρώτο είναι ότι, πολλές φορές, το μόνο που διαφοροποιεί 

την εργασία από μια δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου είναι το πλαίσιο 

και το κατά πόσον πληρωνόμαστε ή πληρώνουμε για να την κάνουμε 

– για έναν άνθρωπο της αρχαιότητας, το κυνήγι άλκης ήταν εργασία, 

ενώ για πολλούς κυνηγούς του Πρώτου Κόσμου είναι μια συναρπαστι

κή και συχνά πανάκριβη δραστηριότητα αναψυχής, για έναν γραφίστα 

το σχέδιο είναι εργασία, ενώ για εκατομμύρια ερασιτέχνες ζωγράφους 

είναι μία χαλαρωτική και ευχάριστη δραστηριότητα, και για έναν λο

μπίστα η καλλιέργεια σχέσεων με τους κρατούντες συνιστά εργασία, 

ενώ για τους περισσότερους το να κάνουμε φίλους είναι ευχαρίστηση. 

Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι, αν εξαιρέσουμε τις βασικότερες ανάγκες 

μας –τροφή, νερό, οξυγόνο, ζεστασιά, συντροφιά και ασφάλεια–, το τι 

θεωρείται αναγκαίο δεν είναι ίδιο για όλους. Επιπλέον, η ανάγκη συχνά 

είναι τόσο συνυφασμένη με την επιθυμία, ώστε μπορεί να είναι αδύ

νατος ο διαχωρισμός τους. Λόγου χάρη, κάποιοι επιμένουν ότι έχουν 

«ανάγκη» ένα πρωινό με κρουασάν και καλό καφέ, ενώ για άλλους 

αυτό συνιστά πολυτέλεια.

Η «εργασία», σύμφωνα με τον πιο καθολικό ορισμό –που φαίνεται 

να καλύπτει από τους κυνηγούςτροφοσυλλέκτες και τους κουστουμα

ρισμένους χρηματιστές έως τους γεωργούς αυτοσυντήρησης με τα ρο

ζιασμένα χέρια και οποιονδήποτε άλλο– είναι η σκόπιμη κατανάλωση 

ενέργειας ή προσπάθειας σε ένα έργο για την επίτευξη ενός σκοπού ή 

αποτελέσματος. 

Η έννοια της εργασίας πιθανολογούμε πως είναι από αυτές που 

σχημάτισαν οι αρχαίοι άνθρωποι μόλις άρχισαν να κατηγοριοποιούν 

τον κόσμο γύρω τους και να οργανώνουν τις εμπειρίες τους με βάση 

έννοιες, λέξεις και ιδέες. Η εργασία είναι μία από τις λίγες έννοιες –

όπως η αγάπη, η γονεϊκότητα, η μουσική και το πένθος– από τις οποίες 

μπορούσαν πάντα να πιαστούν οι ταξιδιώτες αλλά και οι ανθρωπολό
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γοι όταν βρίσκονταν μόνοι σε ξένη γη. Γιατί, ενώ η ομιλούμενη γλώσ

σα ή τα ακατανόητα έθιμα των άλλων αποτελούν εμπόδιο, το να βοη

θήσεις κάποιον να κάνει μια δουλειά γκρεμίζει πολύ πιο γρήγορα τα 

τείχη απ’ ό,τι μια αμήχανη κουβέντα. Είναι έκφραση καλής θέλησης 

και –όπως όταν χορεύουμε ή τραγουδάμε– όταν δουλεύουμε μαζί δη

μιουργείται σύμπνοια σκοπού και βιώματος. 

Εάν αφήσουμε στην άκρη την άποψη ότι το οικονομικό πρόβλημα 

αποτελεί αιώνιο στοιχείο της ανθρώπινης ύπαρξης, έχουμε τη δυνατό

τητα όχι μόνο να διευρύνουμε τον ορισμό της εργασίας πέραν του βι

οπορισμού, αλλά και να προσεγγίσουμε διαφορετικά, μέσα από το 

πρίσμα της βαθιάς ιστορίας,* τη σχέση μας με την εργασία από την 

απαρχή της ζωής μέχρι και το πολυάσχολο παρόν μας. Εγείρονται 

επίσης κάποια ερωτήματα. Γιατί αποδίδουμε σήμερα πολύ μεγαλύτερη 

σπουδαιότητα στην εργασία απ’ ό,τι οι κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες 

πρόγονοί μας; Γιατί, σε μια εποχή πρωτοφανούς αφθονίας, έχουμε 

τόσο έντονη νοοτροπία έλλειψης; 

Η απάντηση τούτων των ερωτημάτων απαιτεί να ξεπεράσουμε τα 

όρια των συμβατικών οικονομικών και να αξιοποιήσουμε τη φυσική, 

την εξελικτική βιολογία και τη ζωολογία. Αλλά, κυρίως, απαιτεί να 

εφαρμόσουμε την οπτική της κοινωνικής ανθρωπολογίας. Μόνο μέσω 

της σχετικής μελέτης των κοινωνιών που συνέχισαν να κυνηγούν και 

να συλλέγουν την τροφή τους μέχρι και τον 20ό αιώνα μπορούμε να 

ζωντανέψουμε τις λίθινες φολίδες, τις βραχογραφίες και τα σπασμένα 

οστά, που είναι τα μόνα άφθονα απτά στοιχεία που διαθέτουμε σχετικά 

με τη ζωή και την εργασία των τροφοσυλλεκτών προγόνων μας. Επίσης 

μόνο μέσω της προσέγγισης της κοινωνικής ανθρωπολογίας μπορού

με να αρχίσουμε να αντιλαμβανόμαστε πώς η εργασία που κάνουμε 

επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε τον κόσμο. Η εν λόγω 

ευρύτερη προσέγγιση φωτίζει με απρόσμενους τρόπους προβλήματα 

που μπορεί να θεωρούμε σύγχρονα, ενώ οι ρίζες τους χάνονται στα 

βάθη της ανθρώπινης ιστορίας. Για παράδειγμα, η σχέση μας με τις 

* Η βαθιά ιστορία αφορά τη μελέτη της ζωής του είδους μας πριν από την 
καταγεγραμμένη ιστορία. 
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επαγγελματικές μηχανές φαίνεται να μοιάζει με τη σχέση των παλαιών 

γεωργών με τα άλογα, τα βόδια και τα άλλα υποζύγια που τους βοηθού

σαν στην εργασία τους, ενώ οι ανησυχίες μας σχετικά με την αυτομα

τοποίηση θυμίζουν, σε αξιοσημείωτο βαθμό, τις ανησυχίες που κρα

τούσαν άγρυπνους τους ανθρώπους στις κοινωνίες όπου υπήρχε ο 

θεσμός της δουλείας. 

Για να περιγράψουμε την εξέλιξη της σχέσης μας με την εργασία στην 

πάροδο του χρόνου, δύο είναι οι πιο προφανείς δρόμοι, οι οποίοι 

διασταυρώνονται. 

Ο πρώτος δρόμος αποτυπώνει την ιστορία της σχέσης του ανθρώπου 

με την ενέργεια. Η εργασία είναι πάντα, στη βάση της, μία ανταλλαγή 

ενέργειας, ενώ η ικανότητα εκτέλεσης ορισμένων έργων είναι αυτό που 

διακρίνει τους ζωντανούς οργανισμούς από τη νεκρή, άψυχη ύλη. Μό

νο τα έμβια όντα αναζητούν ενεργητικά και δεσμεύουν ενέργεια ειδικά 

για να ζήσουν, να αναπτυχθούν και να αναπαραχθούν. Ακολουθώντας 

αυτόν τον δρόμο, διαπιστώνουμε ότι δεν είμαστε το μόνο είδος που 

συνηθίζει να σπαταλά ενέργεια ή που εμφανίζει αδράνεια, κατάθλιψη 

και κατάπτωση όταν δεν έχει έναν σκοπό και κάποιο έργο να επιτελέσει. 

Αυτό το στοιχείο εγείρει με τη σειρά του διάφορα άλλα ερωτήματα 

σχετικά με τη φύση της εργασίας και τη σχέση μας με αυτή. Εργάζονται, 

για παράδειγμα, οργανισμοί όπως τα βακτήρια, τα φυτά και τα υποζύγια; 

Αν ναι, σε τι διαφέρει η δική τους εργασία από την εργασία των αν

θρώπων και των μηχανών; Και τι σημαίνει αυτό για τον τρόπο με τον 

οποίο εργαζόμαστε; 

Η σχέση ανθρώπουενέργειας έχει τις απαρχές της στη στιγμή που 

μια πηγή ενέργειας συνένωσε κάπως ένα χαώδες συνονθύλευμα μορίων 

σχηματίζοντας τους πρώτους ζωντανούς οργανισμούς. Η διαδρομή αυ

τή διευρυνόταν διαρκώς και επιταχυνόταν όσο η ζωή εξαπλωνόταν 

προοδευτικά στην επιφάνεια της Γης και εξελισσόταν, έτσι ώστε να 

δεσμεύει νέες πηγές ενέργειας για την εκτέλεση έργου, στις οποίες 

περιλαμβάνονται το ηλιακό φως, το οξυγόνο, η σάρκα, η φωτιά και 

τελικά τα ορυκτά καύσιμα. 

Ο δεύτερος δρόμος περιγραφής της σχέσης μας με την εργασία 



ΕΡΓΑΣΙΑ:  Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΏΣ ΠΕΡΝΑΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΜΑΣ

18

ακολουθεί την εξέλιξη του ανθρώπινου είδους και την πορεία του αν

θρώπινου πολιτισμού. Τα πρώτα χειροπιαστά ορόσημά του είναι κάποια 

χονδροειδή λίθινα εργαλεία, μερικές αρχαίες εστίες και σπασμένες 

χάντρες, ενώ μεταγενέστερα ορόσημα, του σύγχρονου πολιτισμού είναι 

οι ισχυροί κινητήρες, οι τεράστιες πόλεις, τα χρηματιστήρια, τα αγρο

κτήματα βιομηχανικής κλίμακας, τα εθνικά κράτη και τα τεράστια δίκτυα 

ενεργοβόρων μηχανών. Ωστόσο αυτός ο δρόμος περιλαμβάνει επίσης 

αόρατα ορόσημα –ιδέες, έννοιες, φιλοδοξίες, ελπίδες, συνήθειες, ιε

ροτελεστίες, πρακτικές, θεσμούς και προφορικές παραδόσεις–, δομικά 

στοιχεία του πολιτισμού και της ιστορίας. Ακολουθώντας αυτόν τον 

δρόμο μαθαίνουμε πώς, όταν οι άνθρωποι έγιναν ικανοί να αποκτούν 

ποικίλες νέες δεξιότητες, η αξιοσημείωτη ανθρώπινη θέληση εξασκή

θηκε και οξύνθηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε σύγχρονοι άνθρωποι να 

βρουν νόημα, χαρά και βαθιά ικανοποίηση σε δραστηριότητες όπως η 

ανέγερση πυραμίδων, το σκάψιμο λάκκων και το σκιτσάρισμα. Αυτός 

ο δρόμος αποκαλύπτει επίσης πώς η εργασία που έκαναν και οι δεξιό

τητες που αποκτούσαν βαθμιαία διαμόρφωναν τον τρόπο με τον οποίο 

βίωναν τον κόσμο γύρω τους και αλληλεπιδρούσαν με αυτόν. 

Ωστόσο, για να εμβαθύνουμε στη σύγχρονη σχέση του ανθρώπου 

με την εργασία, σημαντικότερα είναι τα σημεία στα οποία οι δύο δρόμοι 

διασταυρώνονται. Το πρώτο σημείο συνάντησης είναι η κατάκτηση της 

φωτιάς από τον άνθρωπο, πιθανόν πριν από ένα εκατομμύριο χρόνια. 

Μαθαίνοντας να αναθέτει κάποιες από τις ενεργειακές ανάγκες του στις 

φλόγες, ο άνθρωπος εξασφάλισε περισσότερο ελεύθερο χρόνο από την 

αναζήτηση τροφής, έναν τρόπο να ζεσταίνεται και πολύ πιο πλούσια 

διατροφή, με έμμεσο αποτέλεσμα να αποκτήσει πιο ενεργοβόρο και 

δραστήριο εγκέφαλο.

Το δεύτερο κρίσιμο σημείο συνάντησης των εξελικτικών διαδρομών 

της ενέργειας και του πολιτισμού εντοπίζεται πολύ πιο πρόσφατα και 

συνδέεται με πολύ πιο ριζικές αλλαγές. Η αρχή έγινε πριν από 12.000 

χρόνια περίπου, όταν κάποιοι πρόγονοί μας άρχισαν να αποθηκεύουν 

συστηματικά τρόφιμα και να πειραματίζονται με την καλλιέργεια της 

γης, αλλάζοντας τις σχέσεις τους με το περιβάλλον, μεταξύ τους, και με 

την εργασία, καθώς και με την έλλειψη αγαθών. Εξετάζοντας αυτή τη 
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μετάβαση αντιλαμβανόμαστε σε ποιο βαθμό η σημερινή οργάνωση της 

οικονομίας, η οποία ρυθμίζει το πλαίσιο της εργασιακής μας ζωής, έχει 

τις ρίζες της στη γεωργία, καθώς και το πόσο άρρηκτα συνδεδεμένες 

είναι οι ιδέες μας για την ισότητα και το στάτους με τις στάσεις μας 

απέναντι στην εργασία. 

Ένα τρίτο σημείο συνάντησης εντοπίζεται πριν από 8.000 χρόνια, 

όταν κάποιες αγροτικές κοινωνίες είχαν αρκετό πλεόνασμα τροφής και 

μπορούσαν να συντηρήσουν μεγάλους πληθυσμούς, οι οποίοι άρχισαν 

να συγκεντρώνονται σε πόλεις. Αποτελεί και αυτό ένα σημαντικό νέο 

κεφάλαιο στην ιστορία της εργασίας, το οποίο δεν διέπεται πια από την 

ανάγκη δέσμευσης ενέργειας μέσω της γεωργίας, αλλά από την ανάγκη 

κατανάλωσης ενέργειας. Με τις πρώτες μεγαλουπόλεις γεννήθηκαν 

ποικίλες νέες δεξιότητες, τεχνικές, εξειδικευμένα επαγγέλματα, καθώς 

και θέσεις εργασίας, τα οποία ήταν ασύλληπτα στη γεωργία αυτοσυντή

ρησης ή στις τροφοσυλλεκτικές κοινωνίες. 

Η εμφάνιση μεγάλων χωριών, έπειτα πόλεων και τελικά μεγαλου

πόλεων έπαιξε επίσης αποφασιστικό ρόλο στην αναδιαμόρφωση της 

δυναμικής του οικονομικού προβλήματος και της ιδέας της έλλειψης 

αγαθών. Επειδή οι περισσότεροι κάτοικοι των πόλεων ικανοποιούσαν 

τις υλικές ανάγκες τους από την τροφή που παρήγαγαν οι γεωργοί στην 

ύπαιθρο, διοχέτευαν την πλεονάζουσα ενέργειά τους στην επιδίωξη 

στάτους, πλούτου, ηδονής, αναψυχής και δύναμης. Οι μεγαλουπόλεις 

έγιναν σύντομα εστίες ανισότητας και η διαδικασία επιταχύνθηκε από 

το ότι οι άνθρωποι εκεί δεν συνδέονταν με στενούς συγγενικούς και 

κοινωνικούς δεσμούς, όπως στις μικρές αγροτικές κοινότητες. Κατά 

συνέπεια, οι αστοί άρχισαν να συνδέουν την κοινωνική τους ταυτότη

τα όλο και πιο στενά με την εργασία τους και να θεωρούν κοινωνικό 

τους κύκλο τους συναδέλφους τους. 

Το τέταρτο σημείο συνάντησης έχει ως ορόσημο τα εργοστάσια και 

τους μύλους με τα μεγάλα καπνογόνα φουγάρα, τα οποία εμφανίστηκαν 

όταν οι πληθυσμοί της δυτικής Ευρώπης έμαθαν να απελευθερώνουν 

πανάρχαια αποθέματα ενέργειας από ορυκτά καύσιμα και να τα μετα

μορφώνουν σε αδιανόητη μέχρι τότε υλική ευημερία. Αυτή η μετάβαση 

ξεκίνησε στις αρχές του 18ου αιώνα, και στο εξής οι δύο δρόμοι έγιναν 
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απότομα πιο σύνθετοι. Από τη μία αυξήθηκε ο συνωστισμός, εξαιτίας 

της ραγδαίας αύξησης του αριθμού και του μεγέθους των πόλεων, μιας 

πληθυσμιακής έκρηξης αλλά και μιας ραγδαίας αύξησης των ζωικών 

και φυτικών ειδών που εξημέρωσαν οι πρόγονοί μας. Από την άλλη, 

αυξήθηκε κατά πολύ η δραστηριότητα, καθώς ενισχύθηκε η συλλογική 

μας έγνοια για την έλλειψη αγαθών και την εργασία – παραδόξως 

επειδή υπήρχε μεγαλύτερη από ποτέ αφθονία αγαθών. 

Αν και δεν μπορούμε να το προεξοφλήσουμε, πιθανολογούμε ότι 

οι ιστορικοί του μέλλοντος δεν θα κάνουν διάκριση μεταξύ των τεσσά

ρων βιομηχανικών επαναστάσεων, αλλά θα τις θεωρήσουν μια ενιαία 

παρατεταμένη στιγμή, από τις πιο κρίσιμες για τη σχέση του ανθρώπι

νου είδους με την εργασία. 



ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
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1

ΖΩΗ ΙΣΟΝ ΕΡΓΟ

Εκείνο το απόγευμα της άνοιξης του 1994, στην έρημο Καλαχάρι της 

Ναμίμπια, έκανε τόση ζέστη, που ακόμα και τα παιδιά με τα σκληρά 

πέλματα μόρφαζαν καθώς πιλαλούσαν στην άμμο για να φθάσουν από 

το ένα ίσκιωμα στο άλλο. Εξαιτίας της άπνοιας, τα σύννεφα σκόνης που 

σήκωσε το Land Cruiser του ιεραπόστολου, καθώς ανέβαινε τον ανώ

μαλο αμμώδη δρόμο προς τον καταυλισμό επανεγκατάστασης Σκούνεϊντ*, 

έμειναν στην ατμόσφαιρα για πολλή ώρα αφότου είχε σταματήσει το 

όχημα. 

Για τους σχεδόν 200 Βουσμάνους Ju/’hoansi που φυλάγονταν από 

τον ήλιο, οι περιστασιακές επισκέψεις των ιεραπόστολων αποτελούσαν 

ευχάριστο διάλειμμα στη μονότονη αναμονή για το κρατικό συσσίτιο. 

Ήταν κάτι που έβρισκαν πιο διασκεδαστικό απ’ το να σέρνονται μες 

στην έρημο από τη μία τεράστια φάρμα βοοειδών ως την άλλη ελπίζο

ντας να τους δώσει δουλειά κάποιος λευκός κτηνοτρόφος. Μετά από 

πενήντα χρόνια υπό το μαστίγιο των κτηνοτρόφων που είχαν σφετερι

στεί τη γη τους, ακόμα και οι πιο σκεπτικιστές της κοινότητας –των 

* Το Skoonheid ήταν ένα από τα αγροκτήματα που αγόρασε η κυβέρνηση της 
Ναμίμπια, μετά την ανεξαρτητοποίηση της χώρας το 1990, για να εγκατα
στήσει, μεταξύ άλλων, τους άλλοτε νομαδικούς κυνηγούςτροφοσυλλέκτες 
Βουσμάνους, που δεν ήταν νόμιμοι ιδιοκτήτες γης, με πλατιές και βαθιές 
επιπτώσεις για τους εν λόγω αυτόχθονες, που είχαν ζήσει στην περιοχή 
για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. 
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τελευταίων της μακροβιότερης κοινωνίας κυνηγώνσυλλεκτών στη Γη– 

είχαν καταλήξει ότι ήταν πιο συνετό να ακούν τους χειροτονημένους 

απεσταλμένους του Θεού των λευκών. Κάποιοι, μάλιστα, έβρισκαν πα

ρηγοριά στα λόγια τους.

Ενώ ο ήλιος έγερνε προς τη δύση, ο ιεραπόστολος κατέβηκε από 

το Land Cruiser του, έστησε έναν αυτοσχέδιο άμβωνα στη βάση του 

πορτμπαγκάζ, και κάλεσε το ποίμνιο. Ακόμη έβραζε ο τόπος, γι’ αυτό 

οι άνθρωποι μαζεύτηκαν με αργόσυρτο βήμα στη δαντελωτή σκιά του 

δέντρου. Το μόνο κακό σε αυτή τη διευθέτηση ήταν ότι, όσο έδυε ο 

ήλιος, για να παραμένουν στη σκιά, έπρεπε πότε πότε να μετακινούνται, 

οπότε σηκώνονταν και ξανακάθονταν με σκουντήματα και σπρωξιές. 

Όσο η λειτουργία προχωρούσε και η σκιά του δέντρου μάκραινε, το 

μεγαλύτερο μέρος του ποιμνίου όλο και απομακρυνόταν από τον άμ

βωνα, αναγκάζοντας τον ιεραπόστολο να κραυγάσει μεγάλο μέρος του 

κηρύγματός του. 

Το σκηνικό προσέδιδε μια κάποια βιβλική βαρύτητα στα διαδραμα

τιζόμενα. Ο ήλιος, που περιέβαλλε τον ιεραπόστολο με ένα εκθαμβω

τικό φωτοστέφανο, πρωταγωνιστούσε –μαζί με το φεγγάρι, που θα 

ανέτελλε σε λίγο, και το δέντρο που σκίαζε το ποίμνιο– στην ιστορία 

που είχε να τους αφηγηθεί: τη Γένεση και την Πτώση του ανθρώπου.

Ο ιεραπόστολος ξεκίνησε υπενθυμίζοντας στο ποίμνιό του ότι ο 

λόγος για τον οποίο οι άνθρωποι μαζεύονταν τις Κυριακές για να εκ

δηλώσουν τη λατρεία τους προς τον Κύριο ήταν γιατί είχε εργαστεί 

άοκνα έξι ημέρες για να δημιουργήσει τον ουρανό, τη γη, τους ωκεανούς, 

τον Ήλιο, τη Σελήνη, τα πουλιά, τα ζώα, τα ψάρια κι όλα τ’ άλλα, και 

είχε αναπαυθεί μόνο την έβδομη ημέρα, μετά την ολοκλήρωση του 

έργου Του. Τους θύμισε ότι οι άνθρωποι είχαν φτιαχτεί κατ’ εικόνα και 

ομοίωσίν Του, γι’ αυτό έπρεπε κι οι ίδιοι να μοχθούν έξι ημέρες και 

την εβδόμη να ξεκουράζονται και να δοξάζουν τον Κύριο για τα αμέ

τρητα αγαθά που τους πρόσφερε. 

Ακούγοντας την αρχή της κατήχησης του ιεραπόστολου, κάποιοι 

έγνεψαν συμφωνώντας, ενώ ακούστηκαν και κάνα δυο «αμήν» από τα 

πιο ενθουσιώδη μέλη του ποιμνίου. Οι περισσότεροι όμως δυσκολεύο

νταν να αντιληφθούν για ποια ακριβώς αγαθά θα έπρεπε να είναι ευ
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γνώμονες. Ήξεραν τι θα πει σκληρή δουλειά και καταλάβαιναν τη ση

μασία του χρόνου ανάπαυσης, παρόλο που δεν ήξεραν πώς είναι να 

έχεις μερίδιο στις υλικές απολαβές του μόχθου σου. Κατά την περασμέ

νη πεντηκονταετία, τα δικά τους χέρια είχαν κουβαλήσει ατελείωτα 

φορτία μεταμορφώνοντας τούτο το ημίξερο περιβάλλον σε κερδοφόρα 

αγροκτήματα βοοειδών και οι κτηνοτρόφοι –αν και δεν δίσταζαν να 

χρησιμοποιούν το μαστίγιο για να τους «γιατρέψουν» από την τεμπελιά– 

πάντα τους άφηναν να ξεκουραστούν τις Κυριακές. 

Ο ιεραπόστολος είπε εν συνεχεία στο ποίμνιό του ότι ο Κύριος ζή

τησε από τον Αδάμ και την Εύα να φροντίσουν τον Κήπο της Εδέμ, 

αλλά αυτοί παρασύρθηκαν από τον όφι και διέπραξαν θανάσιμο αμάρ

τημα, κατά συνέπεια ο Παντοδύναμος «καταράστηκε τη γη» και εκδίω

ξε τους γιους και τις κόρες του Αδάμ και της Εύας καταδικάζοντάς τους 

σε μια ζωή μόχθου στα χωράφια. 

Η συγκεκριμένη ιστορία της Βίβλου είχε περισσότερο νόημα για 

τους Ju/’hoansi από πολλές άλλες που τους έλεγαν οι ιεραπόστολοι –κι 

όχι μόνο επειδή τους ήταν οικείος ο πειρασμός των απαγορευμένων 

σαρκικών επαφών. Την έβλεπαν ως παραβολή της δικής τους πρόσφα

της ιστορίας. Όλοι οι γέροι Ju/’hoansi στο Σκούνεϊντ θυμούνταν όταν 

ήταν οι μόνοι κύριοι της γης και ζούσαν αποκλειστικά κυνηγώντας 

άγρια ζώα και μαζεύοντας άγρια φρούτα, βολβούς και λαχανικά. Τότε, 

σαν την Εδέμ, η αιώνια προνοητική έρημός τους, ακόμα κι αν ήταν 

πότε πότε απρόβλεπτη, τους παρείχε σχεδόν πάντα αρκετή τροφή με 

λίγες ώρες συχνά αυθόρμητης εργασίας. Κάποιοι άρχισαν να σκέφτονται 

ότι, δεν μπορεί, σε κάποιο παρόμοιο θανάσιμο αμάρτημα θα είχαν 

υποπέσει και οι ίδιοι για να έρθουν στην Καλαχάρι τη δεκαετία του 

1920 οι λευκοί γεωργοί και η αποικιακή αστυνομία, αρχικά κατά μικρές 

ομάδες κι έπειτα κατά ορδές. Αυτοί που έφεραν άλογα, όπλα, αντλίες 

νερού, συρματόπλεγμα, βοοειδή και παράξενους νόμους, και άρπαξαν 

τη γη τους. Οι λευκοί αγρότες, από την πλευρά τους, είχαν σύντομα 

αντιληφθεί ότι οι καλλιέργειες θα απαιτούσαν πολύ μόχθο σε ένα πε

ριβάλλον τόσο άφιλο για τη γεωργία μεγάλης κλίμακας όσο η Καλαχά

ρι. Γι’ αυτό συγκρότησαν ομάδες κομάντο για να αιχμαλωτίζουν «άγρι

ους» Βουσμάνους και να τους εξαναγκάζουν να εργαστούν, έπαιρναν 
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ομήρους τα παιδιά τους, για να εξασφαλίσουν την υπακοή τους, και 

μοίραζαν τακτικά βουρδουλιές για να τους διδάξουν τις «αρετές της 

εργατικότητας». Οι Ju/’hoansi, έχοντας στερηθεί τα πάτρια εδάφη τους, 

έμαθαν ότι, για να επιβιώσουν, έπρεπε να δουλέψουν σκληρά στα 

χωράφια, όπως ο Αδάμ και η Εύα. 

Τα τριάντα χρόνια που ακολούθησαν άρχισαν να συνηθίζουν αυτή 

τη ζωή. Το 1990 όμως, όταν η Ναμίμπια ανεξαρτητοποιήθηκε από τη 

Νότια Αφρική, τα αγροκτήματα είχαν γίνει πιο παραγωγικά και λιγότε

ρο εξαρτώμενα από την εργασία χάρη στην τεχνολογική πρόοδο. Κι 

όταν η νέα κυβέρνηση απαίτησε από τους γαιοκτήμονες να μεταχειρί

ζονται τους Ju/’hoansi εργάτες ως κανονικούς εργαζόμενους και να τους 

παρέχουν στέγη και τον δέοντα μισθό, πολλοί απλώς τους εκδίωξαν 

από τη γη τους. Τους ήταν πιο οικονομικό και πολύ πιο βολικό να 

επενδύσουν στα κατάλληλα μηχανήματα και να λειτουργούν τις φάρμες 

τους με όσο το δυνατό λιγότερους εργάτες. Κατά συνέπεια, πολλοί 

Ju/’hoansi βρέθηκαν με μόνες επιλογές το να εγκατασταθούν δίπλα 

στον δρόμο, να καταλάβουν τις παρυφές των χωριών των Χερέρο* στα 

βόρεια ή να πάνε σε μία από τις δύο μικρές περιοχές επανεγκατάστασης, 

όπου το μόνο που μπορούσες να κάνεις ήταν να κάθεσαι και να περι

μένεις το συσσίτιο. 

Σε αυτό το σημείο, η ιστορία της Πτώσης έπαυε να έχει νόημα για 

τους Ju/’hoansi. Γιατί, αν η θεϊκή τιμωρία τους ήταν να μοχθούν στα 

χωράφια για να επιβιώσουν, όπως για τους πρωτοπλάστους, γιατί τους 

είχαν διώξει από τα χωράφια οι γαιοκτήμονες ως αχρείαστους;

Ο Σίγκμουντ Φρόιντ ήταν πεπεισμένος ότι όλες οι μυθολογίες του κό

σμου –μεταξύ αυτών και η βιβλική ιστορία των πρωτόπλαστων– κρύβουν 

μέσα τους τις απαντήσεις για το μυστήριο της «ψυχοσεξουαλικής ανά

πτυξης» του ανθρώπου. Αντίθετα, ο συνάδελφος και αντίπαλός του 

Καρλ Γκούσταβ Γιουνγκ θεωρούσε ότι οι μύθοι δεν είναι παρά το από

σταγμα του «συλλογικού ασυνείδητου» της ανθρωπότητας. Ενώ για τον 

* Επιμέρους εθνοτική ομάδα των Μπαντού. Παραδοσιακά ασχολούνται με 
τη βοσκή βοοειδών, από τα οποία συντηρούνται. 
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Κλοντ ΛεβίΣτρος, βασικό διανοητή της κοινωνικής ανθρωπολογίας 

του 20ού αιώνα, οι μυθολογίες του κόσμου συναπαρτίζουν έναν τερά

στιο, πολύπλοκο γρίφο ο οποίος, όταν λυθεί, θα αποκαλύψει τις «βαθιές 

δομές» του ανθρώπινου νου. 

Οι διαφορετικές μυθολογίες του κόσμου, ανεξάρτητα από το αν μας 

επιτρέπουν να διεισδύσουμε στο «συλλογικό ασυνείδητο», να εξετάσου

με τις βαθιές δομές του νου, ή να κατανοήσουμε τα σεξουαλικά μας κό

μπλεξ, αναμφίβολα αποκαλύπτουν κάποια πανανθρώπινα στοιχεία της 

ύπαρξης. Το ένα είναι η ιδέα ότι ο κόσμος μας –όσο τέλειος και αν ήταν 

τη στιγμή της δημιουργίας– βρίσκεται υπό τον έλεγχο χαοτικών δυνάμεων 

και ότι οι άνθρωποι πρέπει να προσπαθούν για να τις τιθασεύουν. 

Στο ποίμνιο του ιεραπόστολου εκείνο το ζεστό απόγευμα στο Σκού

νεϊντ υπήρχαν κάμποσοι «παλιοί», από τους τελευταίους Ju/’hoansi της 

περιοχής που είχαν περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους ως 

κυνηγοίτροφοσυλλέκτες. Αυτοί υπέμεναν το τραύμα της βίαιης από

σπασης από την παλιά ζωή τους με τη στωικότητα που χαρακτήριζε τη 

ζωή του παραδοσιακού κυνηγούτροφοσυλλέκτη και, περιμένοντας τον 

θάνατο, έβρισκαν παρηγοριά διηγούμενοι μεταξύ τους τις «ιστορίες της 

αρχής», τους μύθους της Δημιουργίας που είχαν μάθει ως παιδιά. 

Προτού εμφανιστούν οι χριστιανοί ιεραπόστολοι, με τη δική τους 

παραλλαγή της ιστορίας, οι Ju/’hoansi πίστευαν ότι η δημιουργία του 

κόσμου συντελέστηκε σε δύο χωριστές φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, 

ο δημιουργός Θεός έφτιαξε τον εαυτό του, τις συζύγους του, έναν κα

τώτερο, δόλιο θεό ονόματι G//aua, τον κόσμο, τη βροχή, τις αστραπές, 

τις λακκούβες που συλλέγουν βρόχινο νερό, τα φυτά, τα ζώα και, τέλος, 

τους ανθρώπους. Προτού όμως ολοκληρώσει το έργο του, ο Θεός ασχο

λήθηκε με κάτι άλλο, αφήνοντας τον ημιτελή κόσμο σε μια κατάσταση 

χαοτικής ρευστότητας. Δεν υπήρχαν κοινωνικοί κανόνες, ούτε έθιμα, 

και οι άνθρωποι και τα ζώα έπαιρναν τη μία σωματική μορφή μετά την 

άλλη, παντρεύονταν μεταξύ τους σε ποικίλους συνδυασμούς και αλλη

λοκαταβροχθίζονταν, ενώ επιδίδονταν σε κάθε είδους αλλόκοτη συ

μπεριφορά. Ευτυχώς ο δημιουργός δεν είχε εγκαταλείψει διά παντός 

το έργο του και επέστρεψε τελικά για να το ολοκληρώσει: επέβαλε 

δηλαδή κανόνες και τάξη στον κόσμο, αρχικά χωρίζοντας και ονομά



ΕΡΓΑΣΙΑ:  Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΩΣ ΠΕΡΝΑΜΕ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΜΑΣ

28

ζοντας τα διάφορα είδη και έπειτα δίνοντας στο καθένα τα έθιμα, τους 

κανόνες και τα χαρακτηριστικά του.

Οι «ιστορίες της αρχής», που τόσο άρεσαν στους γέρους του Σκού

νεϊντ, διαδραματίζονταν όλες την περίοδο της παρατεταμένης κοσμικής 

άδειας του δημιουργού, πριν από την ολοκλήρωση του έργου του – ίσως, 

είπε κάποιος γέρος, να είχε κι αυτός ανάγκη να ξεκουραστεί, όπως ο 

Θεός των χριστιανών. Οι περισσότερες ιστορίες περιέγραφαν πώς, 

κατά την απουσία του δημιουργού Θεού, θριάμβευε ο δόλιος θεός σκορ

πώντας τον όλεθρο και το χάος στο πέρασμά του. Μια ιστορία έλεγε, 

λόγου χάρη, ότι ο G//aua αφαίρεσε τον πρωκτό του, τον μαγείρεψε και 

τον σέρβιρε στην οικογένειά του και, όταν τον επαίνεσαν για τη γευστι

κότητα του εδέσματός του, αυτός ξεκαρδίστηκε με το καταπληκτικό του 

αστείο. Άλλες πάλι έλεγαν ότι μαγείρεψε και έφαγε τη γυναίκα του, ότι 

βίασε τη μητέρα του, ότι άρπαξε παιδιά από τους γονείς τους και διέ

πραξε δολοφονίες εν ψυχρώ. 

Ο G//aua δεν σταμάτησε τη δράση του ούτε αφού ολοκληρώθηκε 

το έργο του δημιουργού. Έκτοτε, κάνει τα αδύνατα δυνατά για να κατα

λύει με τις κατεργαριές του την τάξη στον κόσμο. Ενώ λοιπόν οι 

Ju/’hoansi συνέδεαν τον δημιουργό Θεό με την τάξη, την προβλεψιμό

τητα, τους κανόνες, την καλή συμπεριφορά και τη συνοχή, τον G//aua 

τον συνέδεαν με την τυχαιότητα, το χάος, τη ρευστότητα, τη διχόνοια 

και την αταξία. Οι Ju/’hoansi διέκριναν το δαιμονικό χέρι του G//aua 

σε κάθε λογής καταστάσεις: στην ασυνήθιστη συμπεριφορά κάποιων 

λιονταριών, στη μυστηριώδη ξαφνική ασθένεια ενός ανθρώπου, στο 

ξέφτισμα της χορδής ενός τόξου ή στο σπάσιμο ενός δόρατος, αλλά και 

στη μυστηριώδη εσωτερική φωνή που τους έπειθε να σμίξουν με τη 

σύζυγο κάποιου άλλου γνωρίζοντας πολύ καλά την έριδα που θα επα

κολουθούσε. 

Οι «παλιοί» ήταν βέβαιοι ότι το φίδι στην ιστορία του ιεραπόστολου, 

που έβαλε σε πειρασμό τον Αδάμ και τη Εύα, δεν ήταν άλλος από τον 

δικό τους πανούργο G//aua σε μία από τις πολλές μεταμορφώσεις του. 

Αυτό ακριβώς του άρεσε να κάνει: να διαδίδει ψέματα, να πείθει αν

θρώπους να υποκύψουν σε απαγορευμένες επιθυμίες κι έπειτα να πα

ρακολουθεί τη ζωή τους να γκρεμίζεται.





Μια εξαιρετική διερεύνηση που ανατρέπει τις θεμελιώδεις
παραδοχές μας για τη σημασία της εργασίας. 

Yuval Noah Harari, συγγραφέας
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Η εργασία καθορίζει την ταυτότητά μας, το κοινωνικό μας στάτους, το πώς, πού και με ποιον 
περνάμε τον περισσότερο χρόνο μας. Είναι όμως η τόσο εντατική εργασία απότοκο της γενετικής 
μας κληρονομιάς; Αν εμείς ζούμε για να δουλεύουμε και δουλεύουμε για να ζούμε, συνέβαινε 
το ίδιο με τους προγόνους μας της Εποχής του Λίθου; Πώς έφτασε η εργασία να γίνει η κεντρική 
οργανωτική αρχή των κοινωνιών μας; Πώς μεταμόρφωσε το σώμα, το περιβάλλον, τις αξίες μας;

Ο διακεκριμένος ανθρωπολόγος James Suzman απαντάει στα παραπάνω ερωτήματα, καταγρά-
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διαφορετικές αντιλήψεις για την εργασία απ’ ό,τι εμείς σήμερα. Αυτό άλλαξε ριζικά με τη μετά-
βαση από την τροφοσυλλογή στην παραγωγή τροφίμων και αργότερα με τη μετοίκηση στις 
πόλεις. Επανεξετάζοντας, έτσι, την ιστορία του ανθρώπινου είδους, ο συγγραφέας προτείνει 
τρόπους με τους οποίους θα μπορούσε σήμερα η αυτοματοποίηση να μεταβάλει τη σχέση μας με 
την εργασία και να εγκαινιάσει ένα πιο βιώσιμο μέλλον, με μεγαλύτερη ισότητα μεταξύ των 
ανθρώπων. 

Αν το βασικότερο κριτήριο της βιωσιμότητας
είναι η αντοχή στον χρόνο, το κυνήγι και η 
τροφοσυλλογή είναι μακράν η πιο βιώσιμη 
οικονομική προσέγγιση που έχει αναπτυχθεί 
σε όλη την ανθρώπινη ιστορία. […] Το κυνήγι 
και η τροφοσυλλογή δεν αποτελούν ασφαλώς 
επιλογή για εμάς σήμερα, ωστόσο οι εν λόγω 
κοινωνίες μάς δίνουν μια ιδέα για την κοινωνία 
που δεν θα είναι επιφορτισμένη με το οικονομικό 
πρόβλημα. Μας επισημαίνουν ότι οι σύγχρονες 
στάσεις απέναντι στην εργασία είναι καρπός της 
μετάβασης στη γεωργία και της μετακίνησης στις 
πόλεις, και ότι το κλειδί για να ζούμε καλά είναι να 
μετριάσουμε τις προσωπικές υλικές βλέψεις μας 
αντιμετωπίζοντας την ανισότητα, ώστε, όπως έλεγε 
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να αποδίδουμε περισσότερη αξία στους σκοπούς 
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χρήσιμο».

Από τον επίλογο του βιβλίου

Μια διεισδυτική και πρωτότυπη ιστορική προσέγγιση 
για να σκεφτούμε τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος σε 
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Susan Cain, συγγραφέας 
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