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Ιδεcilv Απ6 τoν ΘΑNΑΣH ΓlΑΛKEτΣH

υκλo φ6ρηaε πρ6oφ ατα και

aτη γlι}lοoα μac τo βιβλ[o

τoυ αμερικανo6 κoιVωVlo-

λ6γoυ Piτaορvτ Σiνπ κLΙ

κoυλτodρa τoυ νioυ κaπι-

τaλιaιιodu (ιΣαββ dλαqι).

H ακ6λoυflη oυνiντευξητoυ Σiνετ δημooιεlτηκε

αro yαMrκι1 περloδικ6 κSciences Ηumαinesι.

- Στo βιβλΙo oαq δiνετi tναν ευpιi oριoμ6

τηg κoυλτo6ραq, yριiφovταq 6τi εiναι uoι

αξiεq, και ol πρακτικiξ πoυ oυνδ6oυν τoυξ

ανfl ριlιπoυc,υ, Aλλi oι αE'ιεζ και oι πρακτικiζ
πoυ ουν6ioνται'μετoν νio καππαλιoμ6 7ω'

ρΙ1oυν τα dτoμα, τα απoμoνιλνoυν, κατα'
ατρ€φoυν iα oημεia aνιφoρdg πoυ nα μπo-

ρoioαν να πρoοφiρoυν €να aionημα oυνΕ'

1ειαq oτη 1ωτi τoυq.

ιEδιil ακριβιilg βρioκεται τo πoλιτιομι_

κd πρ6βλημα τoυ oliγ1ρovου καπιτoλι_
oμot, Aυidg πιio1ει απ6 dvα iλλειμμα
κoυλτoljραq με την dwoια πoυ πρoανα_

Q6ρατε. Σε δυo 6ψειζ oυγκεντριilνεται
ιδιαiτερα η πρoooμ] 1roυ. Η πριilτη εiναι

η αμQιoβτjτηoη κιiΘε κτητικdτηταg. Γιo
vα qειg με τρ6πo ευ6λικιo,' μπoρεlg vα εi_

οαι Qιλ6δoξog αλλd δεν μπoρεig vα εΙoαι

κτητικ6q. Aν επιΘυμεig κdπoιo πρdγμα,

τη oτιγμτ] πoυ τo απoκτdg, 1dνει κιiΘε

αξiα oτo ματια ooυ. Η δεriτερη dψη ovα-

Q€ρεται οτηv εμπειρ[α τηq εργαoiαg. Tα

ιiτoμα δυoκoλεriovται πdρα πoλi να

Φτιdξoυv μιαv αΦτiγηση; 6vα αioΘημα

oυν€xειog, μdοα oε dνα περιβιiλλov πoυ

βρ[oκεται διαρκιilg oε κivηoηυ.

- Επιμalπε oτην εξλιξη τηq Ενιloιαq, τoυ τa'

Piτoαρvτ Σdvετ:
(io ευdλικτoξ
καπιταλισμ6g
διαβρcilvει τoυξ
Θεoμoriq,
πρoκαλd)vταξ
ελλεfμματα
εμπιστoσlivηs,
αQooiωoηs και
αλληλεγγriηgυ
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Tο πρdσωTτo τoυ vdoυ Kαπffαλtσμoli
λiιπoν.Ενιλ επi μακρ6ν oυνδε6τaν μετην
αξιooι3η καl επoμiνωq καταιαι6ταν με τo

yρ6νo και pετrγv πpooπdilειa, oi1μερα φαiνε'

ταιvaπαραπiμπa aπλι}ζ aε ιιιaν ικονoττFa

π ρoo aρμψτiq, o ε νιεξ owtiκτc.
ιAυτd πoυ πρooπαΘιit να αvαδε(ξω εlναι

dvαg vdog oριομ69 τηg δεξι6τητog. Στα

μθoo τoυ zooi αιιδνα αυτj παρdπεμπε

αιην "τc1η", δηλαδ:] αη διαδικαoiα με

ην oπoiα η δεξι6ητα γ[vεται μια κατd_

Κτηση και ovorm1ooεται, θτoι ιiloτε τo

πρdοωπo να γ(vεται 6λo και περιoo6τερo

επιδdξιo oηv πραγματoπoiηοη μιαg ερ-

γαoiαg. Αυη η dwoια ηει 6ρθει oε αvτ(-

Θεoη με τoυζ μετ(ισχηματιoμor1g τoυ oι_

κovoμικol3 oυαττ] ματog.
,Στη v€α πoρεiα τoυ καπιτoλιoμot 6oo

μεγoλdτερη κoι βαθι}τερη ε(vαι η πρ6o-

δεof ooq oτη δεξιdητd oog, τdoo λιγ6_

τερo ικαν69 ε(oααιε νo απoκιτ]oετε νdεq

δεξι6τητεζ. oι dvθρωπoι επoμiνωg δdxo_

vται dλo και πιo ει]κoλα vα d1oυv μιαv
επιΦανεiακιi μoρQl] γvcδαηg πoυ τoυξ επι_

τρ6πει να πρoοαρμdgovται. oι μιoΘωτoι
πoυ Θεωρoliιται επιδ6ξιoι μ6ατoρε9, πoυ

Θdλoυν να κατ&oυν μιo βoΘuτερη γvιiloη,

τε[voυv να γivovιαι Θl5ματα διακρioεωv
oτιg ευdλικιεg επιxειρτ]oειq, Στoν τoμdα

τηξ πληρoΦoρικτiq λ'1. oι μιoΘωτo[ πoυ

κατ61oυν υιpηλl] ειδiκευοη και μακρd
εμπειρ(λ Θεωρo1ivιoι μη παρoγωγικo[.

υTo μbvιdλo πoυ πρoτε[νειαι ατoυg τo-

μεiq αι1μl]g τηg oικoνoμiαg, oτιg βιoμη_

1αviεg ηg υψηλτ]g τεpoλoγlog και στoν

χ]ηματoπιστωτικ6 τoμdα πρoδπoΘθιει dτι

oι ανΘριiπιvεq υπdρξειg πρ€πει vα αναEη_

τotv oδιdκoπα vdεg γvιiloειg κoι vdεq δε-

ξι6τητεζ. Πριiγiro πoυ εiναι rpυxoλoγικd

και κoινωνιoλoγικ6 oνυn6Qoρo. oτov

φτdvει κανε(g oε θνα oτdδιo τηξ ζω]iζ
τoυ, η αvαγκαιdητo νo ξαvαξεκινdει πιi_

vιoτε απ6 τo μηδ€v δεv ε[vαι κιiτι πoυ

μπoρεi vα γ(νει oπoδεκτ6 o$τε και κdτι

εΦι}cι6D.

- AναγvωρΙψτε &a η λoγκfi για τrμ oπoΙa μv
λiτε, αυτi1η ι6iα o6μφωνa μετt1ν oπoIo oι

μιofl υτoL πρiπει να εκιιaιδε6oνtιι αδιiκoπα,

γιa να πpooφμ61oιπαι aτlξ τεΙnλayικξ9 mι-
ταγiq, τηg βιoμηγανΙaq, τoνξ, ιφoρi oτην

πραγμaτικ6πμa oριoμiνoυq μ6νoν τoμεig

6 ρaατtιριoττΙrαq,. ην Eεωρεiτε, ωoτ6o o, ωg

rupiaρμληικfi.
<Aυτι! d1ει ηv 'αξiωoη να Μιτoυργε[ ωg

καvoγιατικ6 μoιτ6λo. oι or1γ1rovεg κoι
vωviεg αντιμετωπiEoυv dνα αναπdδρααιo

τε1νoλoγικd γεγov6g: δεν ε[vαι αvoγκα(o

να εργdζoιται 6λoι oι dvΘριoπoι πρoκει-

μivoυ vα λειτoυργτioει μια τdλεια παρo_

γωγικ] oικovoμiα. oι ιiνεργoι, oι υπoα_

παo1oλo$μενoι αvτιμετωπigoυv καθη με_

ρινd τδ φιioμα τηg αxρηoτlog. Η ιδdα

otμQωvα με τηv oπoio η oυvηliq εκπα[-

δευoη των μιoΘωτ<ilv θα μπoροιioε vα ε(-

vαι μια λl3oη αιo φ6βλημα ηg αxρηαι[αq

μo{ Qαivεται 6τι εivαι μια πoλιi oκληρτ]

αυταπdη. Δεv μπoρoriμε vα dxoυμε μια
κoιvωv(α oλ6κληρη απoτελoriμενη απd

πρoγραμματιαιdg ηλεκιρoνικ<ilv υπoλoγι_

ατιirvr.

- Μλιiτε γιa 6ιΔβριιιoι1 τι'w θεoμιbν, Aνττi

υπηoρεiαoι aπ6 τιξ aιι'iyrcξ τoυ aιiλιι<τoυ

κaππaλιoμoi;
ιoλig oι κoινωv(εq αvαμετριo6vται με

τα θεoμικ6 πρoβλljματo τηg εμπιoτooli_

vηζ, τηξ αιpoo(ωoηg και τηg αΜηλεγ_

βηg. To doα περιγρdφω για τo Θfμα τωv

ατoμικιiV εργαgoμεvωv βρ(oκoυv μιov €κ'

Φραση και στo Θεσμικ6 επ{πεδo απd τ6_

τε πoυ εμΦαv(στηκε αυτιlq o ευdλικιog
καπιταλιoμ69; κoι ιδιαiτερα oπ6 tα μθoα
τoυ '9o, μπoρo$oov να oκdQτovται 6τι η'

αQoo[ωoη fταv μια.ξεπεραoμdvη αξ(α,

6τι η εμπιαιoo$vη δεν fταν oναγκαiα για
τηv κoλli λειτoυργ(α τωv θεoμcitv.

)oταv o oικovoμικ6q κ6κλoq <iρxιoε να

μεταoτρ6ιpεται, 6πωq oυμβo[vει πιivια,
πoΜo( μdvατqερ αvιλαμβdvovιαv dτι oι
αξiεg πoυ ε[1αv περιφρovliσει στηv πε-

ρioδo ηg αvdrrrυξηζ, στηv πραγματικ6-

ητo, τoυqτ]ταv ovαγκαiεg για vα επιβι<il_

ooυν. Αvιιfujφeη(αv τ6τε 6τι 1:ειdgοvιαν
τηv αQooiωoη των μιoθωτcilν τoυξ li τωv

πρoμηΘειπ<irν τoυq. Auτ6g oι επι1ειρfοειg

ε{1αv Θελlioει να αντικαταoπjooυv τoυg

μαφoπρ6Θεoμoυg δεoμorig τ6oo με τoυg

εργαgdμεvoυg 6oo και με τoυξ πρoμη-

Θευτ6q τουg με εμπoρευματικdg oυνoλλα-

γdg με ανεξ<iρτητoυξ εργαζdμεvoυξ κ(ιι

με επιxειρf oειq αo lvτερvεt.
υoταv dμωg αυτdg oι εταιρεiεg oυνιi_

vηoαν δυoκoλiεq, δεv μπoρo6oαv πλ€oν

vα βαoi4ovιαι o{τε oτoυg μεv oliτε oτιg

δε. Mε dλλα λ6για, η ιδεoλoγiα ηg ευε-

λιξiαq ε[vαι λειτoυργικ] dταv η oικoνoμ[α

λειτoυργε( με επιΘετικ6 τρ6πo, αλλd γi-
vεται πoλ$ δυoλειτoυργικτi 6τoν αυη λει_

τoυργε( με oμυvτικ6 τρ6πo, oι υπ€ρμα1oι

ηζ φΛελευΘερoπoiηηg τεiνoυv να ε[vαι

τυΦλo( μπροσιd oτo γεγov6q 6τι τo o{-
oημα δεv εivαι βκ1loιμo.

υo κoιvωvικ6q καπιταλιoμ6g τoυ τ6-

λoυq του r9oυ αιrilvα βαοιg6ταv πιiγω oε

oιrιι! τηv πρoiπ6Θεoη: γιo vα oικoδoμτ]-

oειε dνα βιoμη1αvικ6 καθεαιci>g 1ρειιigε-
oτε μιoθωτotq αQooιωμθvoυg σιην ερYα-

o[α τoυg και αv δεν πετιixετε αυττ] την

αΦoσιωση δεv Θα πετr11ετε μακρoπρ6θε_
ομη ανιiτrευξη. H βιoμη1ovικτi κoινωviα
τ]ταv αvαμQiβoλα τρoμερτ] εξαιτiαq τoυ

καταπιεoτικo$ 1αλκ6 με τov oπoio δc-

σμευε τα ιiτoμα' AMd τjταν τoυλdxιαιov

ivα ευQυ6g o$oημα,. 9


