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Ευχαριστήριο

Η εκπόνηση μίας διδακτορικής διατριβής μοιάζει με έναν αθλητικό αγώνα. Μόνο
όμως που ήδη από τα 100 πρώτα μέτρα καταλαβαίνει κανείς ότι έχει να τρέξει
...μαραθώνιο.
Στο μαραθώνιο αυτόν όμως δεν ήμουν μόνος.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω στον «προπονητή» μου, τον Καθηγητή Δημήτρη
Ποταμιάνο που ήταν ο επιβλέπων Καθηγητής. Η συνδρομή του ήταν πολύτιμη και
πολύπλευρη. Με στήριξε επιστημονικά και ηθικά και μου άνοιξε νέους δρόμους σκέψης
και έρευνας.
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω για την ανεκτίμητη συμβολή τους τον Καθηγητή
κ. Γρηγόρη Ποταμιάνο και την Λέκτορα κ. Μπέττυ Τσακαρέστου, μέλη της Τριμελούς
Συμβουλευτικής Επιτροπής. Και οι τρεις τους συνέβαλαν στο να είναι η διαδικασία
συναρπαστική.
Μετά την αποφοίτησή μου από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, στο Τμήμα
Επιστήμης Υπολογιστών, μετέβηκα για σπουδές στη Γερμανία, στο Οικονομικό Τμήμα
του Πανεπιστημίου του Saarland, στο Saarbrücken. Εκεί συνεργάσθηκα με τον καθηγητή
Werner Kroeber-Riel, από τις πιο αναγνωρισμένες διεθνώς προσωπικότητες στο χώρο του
Μάρκετινγκ και της Συμπεριφοράς του Καταναλωτή. Ο Werner Kroeber-Riel ήταν
υπέρμαχος της διεπιστημονικότητας της Οικονομικής Επιστήμης και της Επιστήμης της
Συμπεριφοράς του Καταναλωτή. Πίστευε ότι πρέπει να ανοιχτούν σε νέες μεθόδους και
νέα επιστημονικά πεδία. Δυστυχώς το νήμα της ζωής του κόπηκε σύντομα και δεν
μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε το «μαραθώνιο» μιας διδακτορικής διατριβής που είχαμε
συμφωνήσει. Ο W. Kroeber-Riel συνεχίζει όμως να μας εμπνέει μέσα από τα
συναρπαστικά γραπτά του και από τις παρακαταθήκες που άφησε, ως άνθρωπος και ως
επιστήμονας.
Εξαιρετικά πολύτιμη ήταν η βοήθεια όλων των συνεργατών του Εργαστηρίου
Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων, στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού

6

του Παντείου Πανεπιστημίου, με τη γνώση και την εμπειρία που μου προσέφεραν τόσο
μέσα από τα μαθήματά τους όσο και μέσα από τις χρήσιμες συνομιλίες μας. Και από αυτή
τη θέση θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους. Ιδιαίτερα δε θα ήθελα να ευχαριστήσω την
Καθηγήτρια κ. Ιωάννα Τσιβάκου. Από τη συνεργασία μαζί της, στα πλαίσια των
ερευνητικών δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου, αποκόμισα δημιουργικές ιδέες που μου
στάθηκαν πολύτιμες.
Δημιουργικά ερεθίσματα σκέψης δέχτηκα και από τους φοιτητές του Εργαστηρίου
Διαφήμισης και Δημοσίων Σχέσεων όλα αυτά τα χρόνια. Τους ευχαριστώ πολύ.
Μέρος της έρευνάς μου πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των συζητήσεων με focus
groups. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν και μου αφιέρωσαν αφιλοκερδώς τον
πολύτιμο χρόνο τους. Ομοίως ευχαριστώ και τους ανθρώπους που μου παραχώρησαν
ατομικές συνεντεύξεις αλλά και όλους όσους με οποιοδήποτε τρόπο διευκόλυναν την
έρευνά μου.
Φυσικά οποιεσδήποτε παραλείψεις, λάθη ή αδυναμίες παρουσιάζει η εργασία αυτή
βαρύνουν αποκλειστικά τον γράφοντα.
Εντελώς ξεχωριστά και μέσα από την καρδιά μου θέλω να πω ένα μεγάλο
ευχαριστώ στους γονείς μου, που με υποστήριξαν πολύπλευρα όλα τα χρόνια των
σπουδών μου. Προπάντων όμως γιατί μου προσέφεραν ένα παράδειγμα ηθικής ζωής και
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αυτούς αφιερώνεται η εργασία αυτή.
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Εισαγωγή
«Βιώσιμη κατανάλωση δεν είναι απλά να καταναλώνουμε λιγότερο αλλά να
καταναλώνουμε διαφορετικά, να καταναλώνουμε πιο αποτελεσματικά και να έχουμε
καλύτερη ποιότητα ζωής. Επίσης είναι μοίρασμα μεταξύ των πλουσιότερων και των
φτωχότερων»
UNEP, United Nations Environmental Program

Στους τελευταίους αιώνες στο δυτικό κόσμο έχει συντελεστεί μια επανάσταση που
είναι γνωστή ως βιομηχανική επανάσταση. Η βιομηχανική επανάσταση θεωρήθηκε ως μια
επανάσταση στην παραγωγή, με την εισαγωγή των μηχανών, τη βελτίωση των
παραγωγικών και οργανωσιακών διαδικασιών και την ανάπτυξη επικοινωνιακών δικτύων.
Η θεώρηση όμως αυτή είναι μονόπλευρη: αγνοεί τον πολύ σημαντικό ρόλο που
διαδραμάτισε η κατανάλωση. Η κρατούσα άποψη ότι η βιομηχανική επανάσταση του
18ου-19ου αι. ήταν αποτέλεσμα τεχνολογικών μεταβολών στο τομέα της παραγωγής πρέπει
να αναθεωρηθεί και να συνεκτιμηθούν οι αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά ως
εξίσου σημαντικές για τη διαδικασία της βιομηχανικής επανάστασης (Schneider 2000, 11).
Υπό αυτή την έννοια η λεγάμενη βιομηχανική επανάσταση είναι βιομηχανικήκαταναλωτική επανάσταση.
Η μεροληπτική στάση όμως υπέρ της παραγωγής και κατά της κατανάλωσης
εκφράζεται και σε κοινωνικό επίπεδο. Ενώ πλέκονται εγκώμια για την παραγωγή που
εξυμνείται ως μια πράξη σχεδόν ιερή και ευλογημένη, η κατανάλωση θεωρείται ως
«γενική κατάντια» (Ποταμιάνος 1997, 171κε). Η κατανάλωση είναι μια πράξη σχεδόν
βέβηλη, παραπέμπει στην αχρήστευση και την καταστροφή πολύτιμων πραγμάτων,
θεωρείται αναγκαίο κακό, οδηγεί στην αλλοτρίωση. Από τις απαρχές ακόμη της
βιομηχανικής επανάστασης περισσεύουν οι κριτικές φωνές έναντι της κατανάλωσης. Η
κριτική

επικεντρώνεται στις υπερβολές

και τις παρενέργειές

της και αγνοεί

ουσιαστικότερες λειτουργίες της (ο.π., 149 κε). Στο στόχαστρο της κριτικής βρίσκονται
θέματα όπως η αλλοτρίωση, η επιδεικτική κατανάλωση, η εμπορευματοποίηση των
ανθρώπινων σχέσεων, οι «παρεκκλίνουσες» καταναλωτικές συμπεριφορές, η εξαφάνιση
της αξίας χρήσης και η κυριαρχία της αξίας ανταλλαγής, οι αθέμιτες πρακτικές του
Μάρκετινγκ και της Διαφήμισης. Παραμελείται όμως σκανδαλωδώς να εκτιμηθεί η
συνεισφορά της κατανάλωσης στο ευ ζην. Παραμελείται να εκτιμηθεί η συμβολή της σε

απολαύσεις και βιώματα καθώς και στις δυνατότητες που προσφέρει για την εκδίπλωση
του εαυτού και την ανάπτυξη της προσωπικότητας (ο.π., 1997, 148 κε). Επίσης
αποσιωπάται και παραμελείται η διερεύνηση του ρόλου του καταναλωτή στη διαμόρφωση
των εξελίξεων, πως ο καταναλωτής εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες που του παρέχονται
και πως οι προτιμήσεις του επηρέασαν τις εξελίξεις της βιομηχανικής-καταναλωτικής
επανάστασης (ο.π. 149). Ίσως γιατί το πρότυπο που δεσπόζει είναι αυτό του παθητικού και
ευκόλως χειραγωγίσιμου καταναλωτή.
Η εποχή του μοντερνισμού ήταν μια εποχή αισιοδοξίας για τα αέναα όρια της
προόδου. Το όραμα ήταν η
οικοδόμηση

ενός

AN ALTEENATPrl VIEW OF ΤΗ! WORLD

καλύτερου

κόσμου μέσω της οικονομικής
ανάπτυξης. Όμως, το μοντερνικό
«έπος

της

προόδου»,

υποσχόμενο τη λύση όλων των
κοινωνικών

προβλημάτων,

με

«επιστημονικό» σχεδιασμό και
ανάπτυξη, μέχρι τώρα δεν έχει
επαληθευθεί. Στο δελτίο τύπου
για τη δημοσίευση της έκθεσης
του Worldwatch Institute (2004)
για την κατάσταση του κόσμου

'“Ζ,',Ζ”

m MjilM

το

2004

επιγράφεται:

«Πλουσιότεροι, πιο χονδροί, και

Εικόνα 1: Μια διαφορετική άποψη του κόσμου: σε σχέση

όχι περισσότερο ευτυχισμένοι. Η

με τα αγαθά που καταναλώνονται. Η Βόρεια Αμερική και η

καταναλωτική

Δυτική Ευρώπη μοιάζουν με παραφουσκωμένα μπαλόνια
ενώ η Αφρική με ξεφούσκωτο μπαλόνι

,

,

επιθυμία
,

„ ,

διαβρωνει την ποιότητα ζωής

πλούσιων και φτωχών». Και πιο κάτω διαπιστώνει: «Η αυξανόμενη κατανάλωση βοήθησε
στην ικανοποίηση βασικών αναγκών και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αλλά καθώς
εισήλθαμε στο νέο αιώνα αυτή η πρωτοφανής καταναλωτική επιθυμία υπονομεύει τα φυσικά
συστήματα από τα οποία όλοι εξαρτόμαστε, κάνοντας ακόμη πιο δύσκολο στους φτωχούς του
κόσμου να ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες».
2, 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι, σχεδόν το μισό δηλαδή του παγκόσμιου
πληθυσμού ζει σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας, με λιγότερο από δύο δολάριο ανά
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άνθρωπο τη μέρα. Υπάρχουν άνθρωποι που στερούνται ακόμη και το απαραίτητο για την
επιβίωση νερό.
Την ίδια στιγμή η ιδιωτική κατανάλωση στις πλούσιες χώρες του Βορά έχει
τετραπλασιαστεί μεταξύ του 1960 και του 2000. Αυτή όμως η καταναλωτική αφθονία, που
αφορά μόλις 1,7 δισεκατομμύρια ανθρώπους (στοιχεία από Worldwatch 2004), δεν είναι
χωρίς παρενέργειες. Η αλόγιστη κατάχρηση των αγαθών έχει δημιουργήσει τις λεγάμενες
ασθένειες της ευημερίας (παχυσαρκία, διαβήτης, κατάθλιψη). Ενώ δηλαδή το μεγαλύτερο
κομμάτι του κόσμου πεθαίνει κυριολεκτικά για ψωμί και νερό, ένα άλλο κομμάτι πεθαίνει
κυριολεκτικά από ανία, υπερβολική κατανάλωση και κατάχρηση των αγαθών της
ευημερίας.
Σε όλη τη διάρκεια της μοντερνικής περιόδου αλλά και σήμερα το μέσο για την
επίλυση όλων των προβλημάτων καλείται «οικονομική ανάπτυξη». Η οικονομική
ανάπτυξη, με την έννοια της αύξησης του ΑΕΠ, είναι η «ιερή αγελάδα» του οικονομικού
και πολιτικού κόσμου, κάθε κυβέρνησης, κάθε διεθνούς οργανισμού και κάθε οργάνωσης
ή κόμματος που επιθυμεί την πρόοδο. Ο,τιδήποτε εμποδίζει «την Ανάπτυξη» θεωρείται
οπισθοδρομικό. Υπό αυτό το πρίσμα η προστασία του περιβάλλοντος θεωρείται ως ένα
μεγάλο εμπόδιο στην ανάπτυξη («το περιβάλλον σκοτώνει την ανάπτυξη»), το ίδιο και η
επιδίωξη αξιοπρεπών μισθών και συνθηκών εργασίας. Η κατανάλωση θεωρείται
προωθητικός μοχλός της ανάπτυξης, συνεπώς οποιαδήποτε φωνή που καλεί σε
«περιορισμό» και «λογικευμένη χρήση» ακούγεται ως «αντιαναπτυξιακή».
Τα προβλήματα όμως δεν φαίνεται να λύνονται αυτόματα με περισσότερη
ανάπτυξη. Η αντίληψη του Carnegie ότι η ύπαρξη των πλουσίων ευνοεί και τους φτωχούς
και ότι η συσσώρευση περισσότερου πλούτου στους πλούσιους θα λύσει αυτόματα και το
πρόβλημα της φτώχειας αποδείχθηκε αυταπάτη. Όπως και η διαβεβαίωση του Προέδρου
της παγκόσμιας Τράπεζας McNamara το 1975 ότι η φτώχεια θα ξεριζωθεί μέχρι το τέλος
του 20ου αιώνα. Η πράξη απέδειξε ότι τα κοινωνικά προβλήματα δεν λύνονται με
περισσότερη ανάπτυξη, νοούμενη ως αύξηση του ΑΕΠ. Δεν κερδίζουν όλοι από την
ανάπτυξη.
Η μορφή ανάπτυξης που κυριάρχησε στη μοντερνική περίοδο έχει να παρουσιάσει
ομολογουμένως εκπληκτικά αποτελέσματα. Όμως η «κοστολόγηση» αυτών των
αποτελεσμάτων δεν είναι επαρκής. Η ευημερία που παρατηρείται στις αναπτυγμένες
χώρες του Βορρά έχει επιτευχθεί με «εξωτερικοποίηση» (externalization) του
περιβαλλοντικού και κοινωνικού κόστους. Στο πραγματικό κόστος δεν συνυπολογίζονται
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ούτε οι επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά ούτε και η εκμετάλλευση την οποία υφίστανται
εκατομμύρια άνθρωποι προκειμένου τα αγαθά αυτά να διατηρηθούν σε χαμηλές τίμιες.
Πράγματι η μόλυνση που προκαλεί ένα αυτοκίνητο, τόσο κατά τη διαδικασία κατασκευής
του, όσο και κατά τη χρήση του αλλά και κατά την απόσυρση του θεωρείται ως ένα
δεδομένο «έξω από εμάς». Όπως μακρινό θεωρείται και το γεγονός ότι για την κατασκευή
των αγαθών που εμιείς καταναλώνουμε και για να διατηρηθούν οι τιμές σε χαμηλά
επίπεδα, εργάζονται άνθρωποι σε συνθήκες σχεδόν δουλείας! Η κυρίαρχη αντίληψη
είναι να τονίζεται το «δικαίωμα στην κατανάλωση» και όχι η «υπευθυνότητα του
καταναλωτή» (Fuch, Lorek 2004, 11).
Από τον προηγούμενο κιόλας αιώνα έχει διατυπωθεί το κοινωνικό αίτημα για μια
άλλη μορφή ανάπτυξης και οικονομικής δραστηριότητας. Και βέβαια στο διάστημα από
τότε είναι σημαντικές οι κατακτήσεις αλλά και οι αλλαγές στις αντιλήψεις και τις
πρακτικές που σχετίζονται με την οικονομική δραστηριότητα.
Όλες οι ενδείξεις κατατείνουν στο ότι το υπάρχον πρότυπο οικονομικής ανάπτυξης
είναι μη βιώσιμο και ανεπαρκές να αντιμιετωπίσει τα μεγάλα κοινωνικά και οικονομικά
προβλήματα του πλανήτη. Η φτώχια, η περιβαλλοντική υποβάθμιση, η κοινωνική
ανισότητα και η εξαθλίωση δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μιε περισσότερη ανάπτυξη,
όταν για να επιτευχθεί προϋποθέτει τη συνέχιση της εκμετάλλευσης, της ανισότητας και
την αγνόηση του περιβάλλοντος.
Μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο, εποχή ξέφρενης οικονομικής ανάπτυξης, οι φωνές
προβληματισμού άρχισαν να πυκνώνουν: Προβληματισμοί σχετικά με τη ρύπανση του
περιβάλλοντος, σχετικά με την ποιότητα ζωής, σχετικά με τις αθέμιτες πρακτικές των
εταιρειών, σχετικά με την κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. Η δεκαετία του ’70, με
αφορμή και πολλά ατυχήματα, έθεσε στην επικαιρότητα με τρόπο επιτακτικό το ζήτημα
του περιβάλλοντος. Από τότε και εξαιτίας της ολοένα αυξανόμενης όξυνσης των
περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων το θέμα αυτό συντηρείται συνεχώς στην
επικαιρότητα.
Ήδη σήμερα υπάρχουν δεδομένα που αντιμάχονται το επιχείρημα ότι ο
συνυπολογισμός περιβαλλοντικών και κοινωνικών κριτηρίων «σκοτώνουν την ανάπτυξη».
Μερικά μόνο στοιχεία:
•

Η αλλαγή του κλίματος εξελίσσεται σε εμπόδιο για την οικονομική ανάπτυξη. Το κύμα
καύσωνα του καλοκαιριού του 2003 προξένησε στην Ευρώπη ζημίες ύψους 13 δις
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δολαρίων (Trittin 2004). Ό,τι κατόρθωσαν ον άνθρωποι να χτίσουν σε δεκαετίες
καταστράφηκαν σε λίγες ώρες από φωτιές, τυφώνες και πλημμύρες. Στην Κίνα και την
Ινδία η συνεχιζόμενη μόλυνση της ατμόσφαιρας αποτελεί εμπόδιο για περαιτέρω
ανάπτυξη.
•

Η ανεργία εξελίσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα των χωρών του
βορρά. Η παραγωγή μεταφέρεται στις χώρες του Τρίτου κόσμου. Αυτό όμως
δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο. Οικονομική και κοινωνική κρίση στις χώρες του Βορρά,
ένταση στις χώρες του τρίτου κόσμου, αφού η εξασφάλιση φθηνών εργατικών χεριών
εξασφαλίζεται δια τη βίας (βλ. καταγγελίες στο Werner, Weiss 2003 για
χρηματοδότηση εμφυλίων πολέμων από εταιρείες, για χρηματοδότηση δικτατορικών
καθεστώτων, για άσκηση ανοιχτής βίας σε εργαζόμενους). Μια τέτοια κατάσταση δεν
είναι άσχετη με τη μετανάστευση εκατομμυρίων εξαθλιωμένων ανθρώπων προς τις
χώρες του Βορρά.

•

Η υπερκατανάλωση αποτελεί μεν μοχλό οικονομικής ανάπτυξης, όμως δημιουργεί
παράπλευρες απώλειες. Μπορεί σήμερα οι πλούσιοι να μην κινδυνεύουν από επιδημίες
χολέρας ή γρίπης αλλά τα συστήματα υγείας πολλών χωρών κινδυνεύουν να
καταρρεύσουν από τις λεγόμενες «ασθένειες της ευημερίας» (παχυσαρκία με όλες τις
συνέπειες: καρδιακές προσβολές, εγκεφαλικά, διαβήτης, καρκίνος που σύμφωνα με
πολλές έρευνες οφείλεται στα χημικά πρόσθετα των τροφίμων και στη μόλυνση του
περιβάλλοντος αλλά και σύγχρονες ψυχικές διαταραχές). Έτσι η κυβέρνηση της Μ.
Βρετανίας σκέφτεται να φορολογήσει ή και να καταργήσει τρόφιμα που περιέχουν
αλάτι και ζάχαρη. Ήδη όσον αφορά το καπνό έχει απαγορευτεί η διαφήμιση και
σχεδιάζονται ακόμη πιο δραστικά μέτρα.

•

Από την άλλη μεριά αναπτύσσονται τεχνολογίες που υπόσχονται ανάπτυξη με
σεβασμό στο περιβάλλον. Στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί
53.000 θέσεις εργασίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Trittin 2004).
Ο όρος βιώσιμη ανάπτυξη (sustainable development) έχει εγκαθιδρυθεί ως

επίσημος πολιτικός στόχος των κοινωνιών μας, αλλά και ως ιδεολογία και ηθικό
πρόταγμα, μετά την επιτροπή Brundtland το 1987. Ειδικότερα δε μετά τη διάσκεψη του
Rio το 1992. Στην Agenda 21, το ευαγγέλιο της συνδιάσκεψης του Rio, διατυπώθηκαν
φιλόδοξοι στόχοι και προτάθηκαν ριζοσπαστικές και καινοτόμες δράσεις, που ψηφίσθηκαν
από όλες σχεδόν τις χώρες. Η βασικότερη παραδοχή της συνδιάσκεψης του
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αλλεξάρχηση μεταξύ οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων. Η
οικονομική ανάπτυξη στο εξής έπρεπε να είναι κοινωνικά και περιβαλλοντικά βιώσιμη.
Η βιώσιμη κατανάλωση αποτελεί προϋπόθεση και ουσιαστικό στοιχείο της
βιώσιμης ανάπτυξης (Schrader, Hansen 2001, 13). Η καταναλωτική πράξη δεν αποτελεί
μόνο ικανοποίηση αναγκών αλλά και επιλογή συγκεκριμένου μοντέλου οικονομικού
επιχειρείν (Neuner 2001,

170). Η προτίμηση ενός προϊόντος σημαίνει επιλογή

συγκεκριμένου τρόπου βιομηχανικής παραγωγής, χρήσης και απόσυρσης με οικολογικές
και κοινωνικές επιπτώσεις. Βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς αλλαγές
στην καταναλωτική συμπεριφορά. Το συμπέρασμα αυτό είναι και η βασική ιδέα της
AGENDA 21. Ειδικά στο 4° κεφάλαιο με τίτλο «αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών»
επισημαίνεται η αλληλεξάρτηση κοινωνικών, οικονομικών και οικολογικών προβλημάτων
και τίθεται ως βασική προϋπόθεση λύσης τους η ριζική αλλαγή των καταναλωτικών
συνηθειών των κατοίκων της βιομηχανικής Δύσης.
Το θέμα του ορισμού της βιώσιμης κατανάλωσης και των διαφορετικών
προσεγγίσεών της πραγματεύεται το κεφάλαιο Δ. Στην εργασία αυτή οι όροι βιώσιμη
κατανάλωση, ηθική κατανάλωση και υπεύθυνη κατανάλωση χρησιμοποιούνται
συνώνυμα. Προς το παρόν παραθέτουμε τον επίσημο ορισμό που υιοθετεί η Επιτροπή του
OHE για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ETNCSD): Βιώσιμη κατανάλωση είναι «η χρήση
υπηρεσιών και προϊόντων τα οποία ικανοποιούν βασικές ανάγκες και συνεισφέρουν στην
ποιότητα ζωής ενώ ελαχιστοποιούν τη χρήση φυσικών πόρων και τοξικών υλικών καθώς και
την παραγωγή καταλοίπων και την εκπομπή ρύπων σε όλο το κύκλο ζωής τους με τρόπο
ώστε να μην διακινδυνεύουν τις ανάγκες των επόμενων γενιών». Ουσιαστικά η βιώσιμη
παραγωγή και κατανάλωση ικανοποιούν μια σειρά από κριτήρια, περιβαλλοντικά,
κοινωνικά και οικονομικά (Enquete-Kommission 1994).
Ενώ όμως ως προς το αίτημα για την αναγκαιότητα ενός άλλου πιο βιώσιμου
μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης που θα σέβεται το περιβάλλον και τον άνθρωπο υπάρχει
κάποια συναίνεση, τουλάχιστον σε επίπεδο διακηρύξεων, σε πρακτικό επίπεδο υπάρχει
τεράστιο χάσμα ως προς το περιεχόμενο της βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης. Σε
γενικές γραμμές κυριαρχούν δύο αντιλήψεις (Fuch, Lorek 2004, 4):
•

Η βιώσιμη κατανάλωση ως οικολογική αποτελεσματικότητα (eco-efficiency). Η
αποτελεσματικότητα αναφέρεται στη βελτίωση της παραγωγικότητας των πόρων
που απαιτούνται στην παραγωγή. Δηλαδή η βελτίωση της σχέσης μεταξύ input-
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output (όπου input οι παραγωγικοί πόροι και output τα παραγόμενα αγαθά) (Reisch,
Sherhom 1998). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει να αναπτυχθούν προϊόντα με
όσο το δυνατό λιγότερες απαιτήσεις σε φυσικούς πόρους και ενέργεια, τόσο κατά
την παραγωγή τους όσο και κατά τη χρήση και απόσυρσή τους
•

Η βιώσιμη κατανάλωση ως στρατηγική της επάρκειας (Suffizienz). Η επάρκεια
έχει να κάνει με την αντικατάσταση των έως τώρα μη βιώσιμων καταναλωτικών
πρακτικών με άλλες πιο βιώσιμες. Ο όρος επάρκεια αναφέρεται ουσιαστικά στον
καθορισμό των ορίων για τις ανάγκες: πότε μια ανάγκη θεωρείται επαρκώς
καλυμμένη; Η επάρκεια έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής και τις ατομικές αξίες, με
το πώς θέλει κανείς να ζει. Η στρατηγική της επάρκειας δεν εμπεριέχει μόνο τον
αυτοπεριορισμό της κατανάλωσης αλλά κυρίως τον πειραματισμό και την
υιοθέτηση νέων μοντέλων ευημερίας και τρόπων ζωής (Reisch 2003, 295).
Η προσέγγιση της οικο-αποτελεσματικότητας δεν θίγει ουσιαστικά το υπάρχον

μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης. Ζητούμενο είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών και
προϊόντων που να προκαλούν λιγότερη μόλυνση αλλά χωρίς ο καταναλωτής να χρειαστεί
να στερηθεί κάτι. Αυτό βέβαια είναι το ιδανικό. Όλοι είναι υπέρ μια τέτοιας βιώσιμης
κατανάλωσης: από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες μέχρι τις ριζοσπαστικότερες
αριστερές κινήσεις και ΜΚΟ. Γιατί όχι; Ναι στη οικονομική ανάπτυξη, ναι στην
προστασία του περιβάλλοντος, ναι στην κοινωνική δικαιοσύνη, αφού μπορούν και τα τρία
να συνδυαστούν. Ναι, αλλά όταν έρχεται η ώρα των συγκεκριμένων αποφάσεων αρχίζουν
οι υπαναχωρήσεις. Και ο μεγάλος απών είναι η κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί δεν γίνεται
πάντα να συνδυαστούν και τα τρία. Η τεχνολογία έχει προσφέρει λύσεις αλλά η
ουσιαστική βιώσιμη κατανάλωση απαιτεί και αναπροσαρμογή των καταναλωτικών και
παραγωγικών προτύπων (με βάση τη σημερινή κατάσταση της τεχνολογίας και της
κοινωνικής οργάνωσης). Η οικο-αποτελεσματικότητα είναι ικανή αλλά όχι αναγκαία
συνθήκη της βιώσιμης κατανάλωσης.
Αντίθετα η προσέγγιση της επάρκειας απαιτεί τη ριζική αλλαγή σε καταναλωτικά
πρότυπα και σε επίπεδα κατανάλωσης. Απαιτεί δηλαδή αλλαγές στην προσωπική και
κοινωνική συμπεριφορά. «Βιώσιμη κατανάλωση δεν είναι απλά να καταναλώνουμε
λιγότερο αλλά να καταναλώνουμε διαφορετικά, να καταναλώνουμε πιο αποτελεσματικά και
να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Επίσης είναι μοίρασμα μεταξύ των πλουσιότερων και
των φτωχότερων» (UNEP/CDG 2000). Μια τέτοια αντίληψη της βιώσιμης κατανάλωσης
έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο: την κοινωνική δικαιοσύνη αλλά και την ποιότητα
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ζωής.
Ον

Fuchs,

Lorek

(2004,

4)

κάνουν

λόγο

γνα

προσεγγίσεις

οικο-

αποτελεσματικότητας και ισχυρής βιώσιμης κατανάλωσης (strong sustainable
consumption). Σήμερα η πολιτική συζήτηση επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά
στην οικο-αποτεσματικότητα και όχι στην ισχυρή βιώσιμη κατανάλωση (επάρκεια)
που

συνεπάγεται

ριζικές

αλλαγές

στα

ισχύοντα

πρότυπα

παραγωγής

και

κατανάλωσης (Fuchs, Lorek 2004, 4). Η θεοποίηση της ανάπτυξης καλά κρατεί. Σε μια
εποχή που οι οικονομικές κρίσεις είναι προ των πυλών οι κυβερνήσεις είναι ιδιαίτερα
διατακτικές στο να υιοθετήσουν πολιτικές που συνεπάγονται κλυδωνισμούς στην
οικονομική πολιτική. Επιπλέον στην εποχή της παγκοσμιοποίησης η δυνατότητα
μεμονωμένων

παρεμβάσεων

από

τις

εθνικές

κυβερνήσεις

αποδεικνύεται

αναποτελεσματική. Οι εταιρείες έχουν παγιωμένα συμφέροντα και πολλές από αυτές δεν
επιθυμούν την αλλαγή του υπάρχοντος status quo. Οι οποιαδήποτε αλλαγές σε επίπεδο
οικο-αποτελεσματικότητας δεν είναι ικανές να μεταβάλλουν ουσιαστικά τα πράγματα
προς την κατεύθυνση της ηθικής-βιώσιμης κατανάλωσης. Οι αλλαγές είναι αργές και δεν
ανταποκρίνονται στη μεγάλη ανάγκη για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Η θεματοποίηση της
ισχυρής βιώσιμης κατανάλωσης πραγματοποιείται κυρίως μέσω των διεθνών
κυβερνητικών οργανισμών (IGO), των ΜΚΟ, πολλών ερευνητικών ινστιτούτων,
Πανεπιστημίων, από οργανώσεις καταναλωτών και γενικά από τη διεθνή κοινωνία των
πολιτών. Η εξάρτηση όμως των διεθνών οργανισμών από ισχυρά οικονομικά και
γεωστρατηγικά συμφέροντα είναι δεδομένη. Έτσι σε πολλά κείμενα των διεθνών
οργανισμών γίνεται αναφορά στην ανάγκη για ισχυρή βιώσιμη κατανάλωση, σε επίπεδο
όμως υλοποίησης υπάρχει σημαντική υστέρηση. Οι ΜΚΟ ασκούν μεν πίεση, όμως δεν
έχουν ακόμη τη δύναμη να επηρεάσουν αποφασιστικά τις εξελίξεις (η κατάσταση αυτή
κατά τη γνώμη μας αλλάζει ραγδαία). Πολλές ριζοσπαστικές προτάσεις από ΜΚΟ,
Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, οργανώσεις καταναλωτών ενσωματώνονται στα
ημιεπίσημα και επίσημα έγγραφα των διεθνών οργανισμών ενισχύοντας επιπλέον το
διάλογο για μια ισχυρή βιώσιμη κατανάλωση (Fuch, Lorek 2004).
10 χρόνια μετά το Rio έλαβε χώρα η συνδιάσκεψη του Johannesburg, το 2002, με
στόχο την αποτίμηση των μέχρι τότε προόδων αλλά και τη χάραξη μελλοντικής
στρατηγικής. Κοινή διαπίστωση στη διάσκεψη αυτή ήταν ότι το χάσμα μεταξύ του
επιθυμητού, όπως αυτό αποτυπώθηκε στην Agenda 21 και τα άλλα κείμενα του Rio, και
των πραγματικών προόδων ήταν τεράστια. Παρ’ ότι έχουν σημειωθεί πρόοδοι, νέες
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τεχνολογίες πιο αποτελεσματικές, νέα νομοθετήματα, νέοι θεσμοί, η βιώσιμη ανάπτυξη
είναι μείζον θέμα της πολιτικής ατζέντας, εντούτοις δεν έχει υπάρξει ακόμη ένα διεθνές
σύστημα ικανό να αντιμετωπίσει ριζικά και αποτελεσματικά τις συνέπειες από το
κυρίαρχο μοντέλο ανάπτυξης. Ειδικά δε για την Agenda 21, το 4° της κεφάλαιο που αφορά
τη βιώσιμη κατανάλωση, την αλλαγή δηλαδή των καταναλωτικών συνηθειών, είναι αυτό
που έχει υλοποιηθεί σε λιγότερο βαθμό σε σχέση με τα άλλα κεφάλαια της Agenda 21
(UNEP, παρατίθεται στο Fuchs, Lorek 2004, 5).
Τα στατιστικά στοιχεία που περιγράφουν την περιβαλλοντική υποβάθμιση, την
κοινωνική ανισότητα, την εξαθλίωση μεγάλου μέρους του παγκόσμιου πληθυσμού είναι
αμείλικτα και δημιουργούν μια βαριά σκιά απαισιοδοξίας. Οι ίδιες οι κυβερνήσεις όταν
φτάνει η ώρα να εφαρμόσουν στην πράξη δεσμεύσεις και νόμους που οι ίδιες ψήφισαν,
«κάνουν πίσω», στο όνομα ενός «κακώς εννοούμενου» συμφέροντος τους. Κακώς
εννοούμενο γιατί βασίζεται στο υπάρχον μη βιώσιμο οικονομικό υπόδειγμα ανάπτυξης το
οποίο βλέπει το περιβάλλον ως εμπόδιο στην ανάπτυξη παρά ως ζήτημα επιβίωσης αλλά
και ως ευκαιρία για μια άλλου τύπου ανάπτυξη.
Στη διάσκεψη του Johannesburg όταν ήρθε η ώρα να παρθούν σημαντικές
αποφάσεις, υπήρξε σαφής προτίμηση για την ανάπτυξη κλασσικού τύπου και ατολμία για
τη λήψη ριζικών μέτρων. Σε επίπεδο κυβερνήσεων διαμορφώθηκαν δύο μεγάλα
στρατόπεδα (Τσαντίλης 2003, 47):
•

Οι ΗΠΑ, ο Καναδάς η Αυστραλία και η Ιαπωνία, που έδειξαν σαφή στροφή για μια
ανάπτυξη που δεν θίγει το υπάρχον status quo. Η βιωσιμότητα θα επέλθει με την
κλασική συνταγή της περισσότερης ανάπτυξης. Η τεχνολογία από μόνη της θα
δώσει τη λύση. Παραδόξως, η θέση αυτή υποστηρίχτηκε και από τις περισσότερες
αναπτυσσόμενες χώρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμη και ο μετριοπαθής στόχος
μέχρι το 2010, το 2% της ενέργειας να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές,
απορρίφθηκε με το αιτιολογικό ότι κάτι τέτοιο θα συμπίεζε τις τιμές του
πετρελαίου (Μοδινός 2003, 34).

•

Οι ευρωπαϊκές χώρες που προέβαλαν τη βιωσιμότητα κυρίως ως περιβαλλοντική
πολιτική, που θα υλοποιηθεί μέσω μείωσης των ατμοσφαιρικών και άλλων ρύπων.
Και

οι

δύο

προσεγγίσεις

βασίζονται

στην

οικο-αποτελεσματικότητα.

Χαρακτηρίζονται από ατολμία και κυρίως από την απουσία του αιτήματος της κοινωνικής
δικαιοσύνης.
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Όμως η ιδέα της βιωσιμότητας παραμένει ζωντανή και ως αίτημα κυρίαρχο.
Τα νέα προβλήματα που ανακύπτουν, όπως η τρομοκρατία, αλλά και επιδείνωση
των ήδη υπαρχόντων, αποδεικνύουν πόσο αλληλένδετα είναι τα περιβαλλοντικά, τα
οικονομικά και τα κοινωνικά προβλήματα και πόσο πιεστική είναι η ανάγκη να δοθεί λύση
στην κατεύθυνση της ισχυρής βιώσιμης ανάπτυξης.
Το αίτημα για πραγματική βιωσιμότητα είναι ένα αίτημα ριζοσπαστικό. Έχει
υποστηριχτεί μάλιστα ότι «το πράσινο κίνημα διεκδικεί το ρόλο του πιο ριζοσπαστικού
και σημαντικού πολιτικού και πολιτιστικού κινήματος από τη γέννηση του σοσιαλισμού»
(βλ. Παπαδη μητριού 2004).
Η υλοποίηση της βιώσιμης ανάπτυξης απαιτεί αλλαγές στο υπάρχον status quo:
παραγωγή, διεθνές εμπόριο, τρόπος λήψης αποφάσεων, χρηματιστηριακή δομή της
οικονομίας. Στην καρδιά της βιωσιμότητας βρίσκεται η έννοια του βιώσιμου κέρδους.
Στόχος του οικονομείν βεβαίως είναι το κέρδος αλλά όχι υπό οποιοσδήποτε προϋποθέσεις.
Σήμερα τα κέρδη που παρουσιάζουν οι εταιρείες στα χρηματιστήρια του δυτικού κόσμου
βασίζονται σε μεγάλο μέρος σε παιδική εργασία: παιδιά δουλεύουν ως σκλάβοι υπό
μεσαιωνικές συνθήκες 16 ώρες τη βδομάδα με μοναδική αμοιβή ένα πιάτο φαγητό! Η
βιωσιμότητα είναι μια βαθιά ηθική έννοια.
Πως όμως θα αλλάξει το υπάρχον status quo; Από την εμφάνιση του όρου της
βιωσιμότητας τη δεκαετία του ’80 αυτό που παρατηρούμε είναι μια γενική απροθυμία
κυβερνήσεων, επιχειρήσεων αλλά και πολιτών-καταναλωτών να πληρώσουν το τίμημα
που τους αναλογεί. Είναι γεγονός ότι το εγχείρημα λόγω της ριζοσπαστικότητάς του
συναντά δυσκολίες. Η κοινωνία δεν αποδέχεται εύκολα αλλαγές που προϋποθέτουν και
αλλαγές στον τρόπο σκέψης και τις ηθικές αξίες. Επιπλέον υπάρχει δυσπιστία σε κάτι
εντελώς νέο. Η δυσπιστία και η αντίδραση όμως για την προώθηση της ισχυρής
βιωσιμότητας είναι πολύ μεγαλύτερες σε κυβερνήσεις και επιχειρήσεις όπου η αλλαγές
θίγουν παγιωμένα συμφέροντα και απαιτούν αναπροσδιορισμό στρατηγικών και
πρακτικών.
Το μέλλον της ηθικής-βιώσιμης κατανάλωσης όμως είναι ανοικτό. Υπάρχουν
ενδείξεις και επιχειρήματα που συνηγορούν για την εξέλιξη είτε σε θετική είτε σε
αρνητική κατεύθυνση. Στη αρένα των ιδεών φαίνεται να επικρατεί ένας διπολισμός: οι
αισιόδοξοι και οι απαισιόδοξοι.
Η θέση της εργασίας αυτής είναι αισιόδοξη. Η αισιοδοξία μας αυτή όμως
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εδράζεται σε βάσιμες ενδείξεις τις οποίες και παραθέτουμε στα διάφορα κεφάλαια της
εργασίας. Επιπλέον είναι σε εξέλιξη μια σειρά αλλαγών που δημιουργούν ένα ευρύτερο
πλαίσιο το οποίο ευνοεί τη βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτές είναι:
•

Οι αλλαγές στις ηθικές αντιλήψεις των ανθρώπων και

•

η ύπαρξη ηθικού καταναλωτή, του καταναλωτικού ακτιβιστή

Στις ηθικές αντιλήψεις των ανθρώπων παρατηρείται ma μεγάλη στροφή.
Ο Lipovetsky (1998) μιλά για τη μεταηθική εποχή. Η μεταηθική προσπαθεί να
συμφιλιώσει το ατομικό συμφέρον με το συλλογικό όφελος, τη συνείδηση με τη
διασκέδαση, την αρετή με το συμφέρον, τις απαιτήσεις του μέλλοντος με την ποιότητα
ζωής του παρόντος. Το ηθικό ρεύμα όχι μόνο δεν αντιπαλεύει την μεταηθική ατομικιστική
κουλτούρα αλλά είναι μια από τις χαρακτηριστικές της εκδηλώσεις. Η μεταηθική
κουλτούρα αλλάζει ριζικά την αξιακή θέση της κατανάλωσης στις σύγχρονες κοινωνίες.
Στην καρδιά της νέας ηθικής, της μεταηθικής, βρίσκεται η αρχή της
υπευθυνότητας (ο.π., 232). Το ζητούμενο είναι η υπευθυνότητα του ατόμου και όχι ο
εξωτερικός καταναγκασμός με τη μορφή του κατηγορικού χρέους. Η μεταηθική είναι μια
«ηθική της ευθύνης» (ο.π., 232). Αναζητούνται νέοι κανόνες ισορροπίας και νέες
ρυθμίσεις που να πηγάζουν από προσωπική κινητοποίηση και ανάληψη πρωτοβουλιών και
όχι ως απόρροια αυστηρών κανόνων «πρέπει ή δεν πρέπει». Αναζητούνται τα σωστά όρια
και οι κατάλληλοι κανόνες (ο.π., 103). Ο στόχος είναι η τάξη και η εγκράτεια, να
βρεθούν τρόποι ώστε να συμφιλιωθούν τα ατομικιστικά δικαιώματα με τις
συλλογικές υποχρεώσεις (ο.π., 232). «Ο στόχος δεν είναι άλλος από την αντιστάθμιση της
ατομικιστικής λογικής με την καθιέρωση νέων συλλογικών υποχρεώσεων, με την ανεύρεση
δίκαιων συμβιβασμών ανάμεσα στο σήμερα και το αύριο, την ευδαιμονία και τη διατήρηση
του περιβάλλοντος, την επιστημονική πρόοδο και τον ατομισμό, ανάμεσα στο δικαίωμα στην
έρευνα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την επιστημονική αξίωση και τα δικαιώματα των
ζώων, την ελευθερία του Τύπου και του σεβασμού των δικαιωμάτων των ατόμων, την
αποτελεσματικότητα και τη δικαιοσύνη» (ο.π, 232). Κατά τον Lipovetsky (ο.π., 233) στη
μεταηθική εποχή ζούμε την «ανασύνθεση της ατομικιστικής κουλτούρας». Η
ατομικιστική αυτονομία είναι κατοχυρωμένη όσο ποτέ άλλοτε, όμως προβάλει η ανάγκη
για αντίσταση σε ατομικιστικές παρεκτροπές. Παρά το θάνατο του καθήκοντος, υπάρχουν
και συλλογικές υποχρεώσεις και όρια. Η αναζήτηση και η επέκταση των ατομικών
δικαιωμάτων πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να σέβεται τον συνάνθρωπο. Η διατήρηση
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του σημερινού βιοτικού επιπέδου και γενικότερα του τρόπου ζωής των πολιτών των
δυτικών κοινωνιών, για παράδειγμα, συνδέεται με προβλήματα οικολογικά και
προβλήματα εξαθλίωσης του Τρίτου κόσμου. Η νέα ηθική είναι αντίδραση και
διαμαρτυρία στα σύγχρονα προβλήματα, είναι προσπάθεια ρύθμισης και επανεύρεσης
της ισορροπίας (ο.π. 233).
Καταναλωτικός ακτιβισιιός
Αισιόδοξο όμως μήνυμα είναι και η άνοδος της κοινωνίας των πολιτών και του
ενισχυμένου ρόλου που διαδραματίζει στο πολιτικό γίγνεσθαι. Στην κοινωνία πολιτών
εκχωρούνται λειτουργίες και αρμοδιότητες που παραδοσιακά ασκούνται από άλλους
θεσμούς. Σε αυτό συμβάλει πάνω από όλα η προϊούσα διαδικασία της παγκοσμιοποίησης
με ό,τι αυτή συνεπάγεται: Γιγάντωση των μεγάλων εταιρειών παραγωγής και του
χρηματιστηριακού κεφαλαίου και αύξηση της ευελιξίας τους και της διαπραγματευτικής
τους ισχύς έναντι των εθνικών κρατών. Σήμερα πολυεθνικές εταιρείες όπως η Wal-Mart
παρουσιάζουν τζίρο μεγαλύτερο από το ΑΕΠ χωρών όπως η Σουηδία, η Αυστρία και η
Ελλάδα! (Werner, Weiss 2003, 62). Το κράτος, με την παραδοσιακή του δομή, δεν μπορεί
να ελέγχει τις αθέμιτες πρακτικές των πολυεθνικών κολοσσών οι οποίοι νίπτουν τα χείρας
των μεταθέτοντας αλλού τις ευθύνες. Σε αυτό βοηθά και η δικτυακή τους δομή. Μεγάλο
μέρος της παραγωγής των καταναλωτικών αγαθών του δυτικού κόσμου παράγεται σε
χώρες του τρίτου κόσμου, υπό συνθήκες «μεσαιωνικής» εκμετάλλευσης των εργαζομένων,
στα λεγάμενα «sweatshops» (Klein 2003). Τα «sweatshops» δεν ανήκουν όμως σε καμιά
μεγάλη εταιρεία. Όλες όμως αγοράζουν από εκεί. Και όταν μια καταγγελία φθάνει να
αγγίξει και να δημιουργήσει πρόβλημα στο image τους, τότε καταγγέλλουν, αποχωρούν
και αναθέτουν την παραγωγή σε άλλο προμηθευτή, ο οποίος μπορεί να είναι και σε άλλη
ήπειρο. Μέχρι την επόμενη καταγγελία! Ουσιαστικό έλεγχο σε αυτή την πρακτική μπορεί
να ασκήσει ο ακτιβισμός της κοινωνία των πολιτών χρησιμοποιώντας ευφάνταστες
μεθόδους και πρακτικές με καθοριστικό το ρόλο της επικοινωνίας. Σε αυτά τα πλαίσια
ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει ο καταναλωτικός ακτιβισμός, με
μποϋκοτάζ (boycott), προώθηση ηθικών προϊόντων (buycott), με διαμαρτυρίες, με
συμμετοχή σε ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ακόμη και με ενέργειες που
κινούνται στα όρια της νομιμότητας όπως η στρέβλωση (παραποίηση) διαφημίσεων και η
δυσφήμιση.
Η δύναμη του πολίτη-καταναλωτή είναι μεγάλη. Ο Beck αναφέρει την περίπτωση
της Volkswagen. Η εταιρεία δήλωσε την πρόθεσή της να μεταφέρει μέρος της
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παραγωγικής δραστηριότητας από τη Γερμανία στην Τσεχοσλοβακία. Κυβέρνηση και
συνδικάτα έπεσαν κυριολεκτικά στα γόνατα προκειμένου να ματαιωθούν τα σχέδια της
Volkswagen. Τελικά τα κατάφεραν με αντίτιμο όμως χαμηλότερες αμοιβές για τους
εργαζόμενους (ή ίδιες αμοιβές αλλά περισσότερη δουλειά). Στο τέλος τα συνδικάτα
πανηγύρισαν για την επίτευξη ενός στόχου που λίγα χρόνια πιο πριν φάνταζε αδιανόητος.
Η Volkswagen, δεν βρίσκεται όμως σε θέση ισχύος όταν πρόκειται για μια κρίση που θα
αμαυρώσει το εταιρικό image. Όλες οι εταιρείες τρέμουν στην προοπτική ενός
καταναλωτικού μποϋκοτάζ. Το πάθημα της Shell είναι οδηγός.
Η Greenpeace, στην υπόθεση Brent Spar, εξανάγκασε τον πολυεθνικό κολοσσό
Shell να υποχωρήσει και να παραιτηθεί του στόχου του να βυθίσει μια πλατφόρμα
πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα. Η δυσαρέσκεια εναντίον των πρακτικών των εταιρειών
εξαπλώνεται. Βιβλία που αναφέρονται σε αυτές γίνονται παγκόσμια best seller. Η φθορά
του image είναι ο εφιάλτης των εταιρειών γιατί αυτό συνεπάγεται άμεση μείωση των
πωλήσεων και σε έναν οικονομικό κόσμο χρηματιστηριακής λογικής αυτό μπορεί να έχει
ανυπολόγιστες συνέπειες. Οι εταιρείες απαντούν με κώδικες δέσμευσης (άλλοτε
ειλικρινείς άλλοτε λιγότερο ειλικρινείς ή και ανειλικρινείς), με «καλές πρακτικές», με την
εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ), που είναι η νέα τάση στο management.
Πράγματι ο ηθικός καταναλωτισμός είναι ένα υπαρκτό και αναπτυσσόμενο
φαινόμενο (Tallontire et. al 2001, 3). Όλο και πιο πολλοί καταναλωτές λαμβάνουν τις
καταναλωτικές τους αποφάσεις συνυπολογίζοντας ηθικές αξίες, όπως διαδικασίες
παραγωγής φιλικές προς το περιβάλλον, δίκαιες εργασιακές συνθήκες (εργασιακό
περιβάλλον, αμοιβή), ανθρώπινα δικαιώματα, δίκαιη μεταχείριση των ζώων.
Εντούτοις υπάρχει διαφωνία για την έκταση του «φαινομένου» αλλά και για την
αποτελεσματικότητα του να αλλάξει αξίες και δομές στο οικονομικό και κοινωνικό τρόπο
σκέψης και δράσης.
Η ηθική κατανάλωση όμως χαρακτηρίζεται από το σύνδρομο 30:3 (Cowe,
Williams 2000, 1). To 1/3 των καταναλωτών εκφράζει ενδιαφέρον για την ηθική
κατανάλωση αλλά τα ηθικά προϊόντα σπάνια ξεπερνούν σε μερίδιο αγοράς το 3%.
Υπάρχει μεγάλο χάσμα ανάμεσα σε αυτό που οι άνθρωποι δηλώνουν στις έρευνες αγοράς
ότι σκέφτονται (ή πράγματι σκέφτονται) και σε αυτό που πράττουν (Tallontire et. al
2001,4).
Εάν αυτή η «κρίσιμη μάζα» είναι δυνατό να επιφέρει σημαντικές κοινωνικές
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αλλαγές στη κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης είναι ζητούμενο. Εμείς πιστεύουμε
ΝΑΙ.

Η εργασία
Η «συμπεριφορά του καταναλωτή» ως αυτόνομος επιστημονικός κλάδος έχει κάνει
την εμφάνισή του τα τελευταία 40 χρόνια. Οι όροι Συμπεριφορά του Καταναλωτή και
Έρευνα Συμπεριφοράς του Καταναλωτή υιοθετήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του ’60
όταν η καταναλωτική συμπεριφορά έγινε βασικό αντικείμενο του Μάρκετινγκ. Η εξέλιξη
της συμπεριφοράς του καταναλωτή ακολουθεί τις αντίστοιχες εξελίξεις στο χώρο των
κοινωνικών επιστημών και ιδιαίτερα της ψυχολογίας και της κοινωνικής ψυχολογίας. Η
σύγχρονη έρευνα συμπεριφοράς του καταναλωτή ακολούθησε κυρίως τα ρεύματα του
συμπεριφορισμού και της γνωσιακής ψυχολογίας. Από το 1980 όμως άρχισε η εποχή ενός
«σχίσματος». Με βασική αιτία τη δυσαρέσκεια της πράξης για την αποτελεσματικότητα
των εμπειρικών ερευνών αναζητήθηκαν εναλλακτικές

μέθοδοι διερεύνησης της

καταναλωτικής συμπεριφοράς. Έτσι διαμορφώθηκαν δύο ερευνητικά παραδείγματαπροσεγγίσεις:
•

Η θετικιστική προσέγγιση (positivist approach) και

•

Η ερμηνευτική προσέγγιση (interpretive approach)

Η ερμηνευτική προσέγγιση δίνει πιο μεγάλη σημασία στο κοινωνικό και
πολιτισμικό πλαίσιο εντός του οποίου λαμβάνει χώρα η κατανάλωση. Η κατανάλωση
θεωρείται ως μια κοινωνική διεργασία. Οι κοινωνικές προεκτάσεις της κατανάλωσης, η
σημασία των αξιών, οι ιστορικές καταβολές, η κοινωνική διάδραση είναι θέματα που
διερευνώνται καλύτερα με τη χρήση ερμηνευτικών μεθοδολογιών. Ο Mishler (1996, 1314) επισημαίνει ότι η καθιερωμένη αντίληψη έρευνας είναι ακατάλληλη και ανεπαρκής για
να μελετήσει τα κύρια ζητήματα στις κοινωνικές επιστήμες και τις επιστήμες της
συμπεριφοράς, «δηλαδή του τρόπου με τον οποίο τα άτομα αντιλαμβάνονται, οργανώνουν,
επενδύουν με νόημα και εκφράζουν τις σκέψεις για τον εαυτό τους, τις εμπειρίες τους και το
περιβάλλον τους. Επιπλέον, η παραδοσιακή προσέγγιση δεν εξετάζει πώς αυτή η κατανόηση
και αντίληψη των ατόμων σχετίζεται με τις κοινωνικές, πολιτισμικές και ατομικές τους
συνήθειες».
Η συζήτηση για τη βιώσιμη κατανάλωση είναι συζήτηση για την «καλή ζωή» και
διεξάγεται υπό διαφορετική οπτική σε σχέση με την «θετικιστική» έρευνα συμπεριφοράς
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του καταναλωτή, που κινείται γύρω από την κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών.
Στη μεταμοντερνική (ή μετακαπιταλιστική ή κοινωνία της δεύτερης/ύστερης
μοντερνικότητας) η κατανάλωση έχει την έννοια παραγωγής νοήματος. Η κοινωνιολογική
προσέγγιση της κατανάλωσης που υιοθετείται στην παρούσα έρευνα αντιλαμβάνεται την
κατανάλωση ως μια διαδικασία κατασκευής (μια κονστρουκτιβιστική διαδικασία) κατά
την οποία πολιτισμικά σύμβολα και σημεία αλληλοδιαπλέκονται με υλικοτεχνικές και
λειτουργικές ιδιότητες των προϊόντων παράγοντας νέα νοήματα (Reisch 2003, 295). Ο
καταναλωτής δεν είναι απλώς χρήστης καταναλωτικών αντικειμένων αλλά παραγωγός
νοήματος: συνθέτει νέα νοήματα ή ανασυνθέτει υπάρχοντα ακόμη και αντικρουόμενα,
δημιουργώντας μια ατέρμονη αλυσίδα σημασιοδοτήσεων (Firat, Venkatesh 1995,
Ποταμιάνος 1991). Έτσι ο ιστός νοημάτων στον οποίο εντάσσονται τα αντικείμενα δεν
αποτελεί μια σταθερή δομή αλλά κατασκευάζεται κάθε φορά σε σχέση με τους
«συσσωρευμένους πολιτιστικούς πόρους μιας συλλογικότητας» (Holt

1997). Τα

καταναλωτικά πρότυπα δεν προσδιορίζονται μόνο από την αγορά με βάση το στερεότυπο
της κυριαρχίας του καταναλωτή αλλά είναι ενσωματωμένα ιδεολογικά, οικονομικά,
τεχνολογικά και κοινωνικά στο εκάστοτε πλαίσιο παραγωγής και κατανάλωσης και τα
κοινωνικά επικοινωνιακά δίκτυα, τα οποία με τη σειρά τους είναι αποτέλεσμα ιστορικώνεξελικτικών διαδικασιών.
Η παρούσα εργασία είναι μια εργασία κοινωνιολογικής διερεύνησης της
κατανάλωσης

και

της

καταναλωτικής

συμπεριφοράς

(στα

πλαίσια

της

Κοινωνιολογίας της Κατανάλωσης, Konsumsoziologie, Consumption Sociology),
βασιζόμενη στο ερμηνευτικό παράδειγμα (και βέβαια στις μεθοδολογίες του
παραδείγματος αυτού).
Στόχοι της εργασίας είναι:
1. να συμβάλει στον ορισμό της έννοιας της βιώσιμης-ηθικής-υπεύθυνης
κατανάλωσης γύρω από τον οποίο σήμερα υπάρχει ασάφεια
2. να αποδώσει το πλαίσιο (διεθνώς και στην Ελλάδα) μέσα στο οποίο
διαμορφώνεται η ηθική κατανάλωση: ηθικές αξίες, παγκοσμιοποίηση, αξιακή
θέση της κατανάλωσης
3. να καταγράψει και να διερευνήσει τις δυνατότητες ηθικής καταναλωτικής
συμπεριφοράς (καταναλωτικού ακτιβισμού). Η καταγραφή αυτή γίνεται σε
διεθνές επίπεδο αλλά και για την Ελλάδα. Συγκεκριμένα εξετάζουμε:
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a. boycott (μποϋκοτάζ)
b. buycott (ενίσχυση ηθικών προϊόντων): δίκαιο εμπόριο (fair trade),
οικοτουρισμός, ηθικές επενδύσεις,

βιολογικά

τρόφιμα, πράσινη

ενέργεια
c. βιώσιμα lifestyle (π.χ. ανταλλακτικά δίκτυα)
d. διαδικτιακός ακτιβισμός
e. στρέβλωση διαφημίσεων (subvertising)
4. παρουσιάζει στοιχεία από εμπειρικές έρευνες για να στηρίξει τη θέση ότι ο
ηθικό καταναλωτισμός είναι ένα υπαρκτό και αναπτυσσόμενο φαινόμενο, τόσο
διεθνώς όσο και στην Ελλάδα
5. διερευνά την ελληνική πραγματικότητα όσον αφορά την ηθική κατανάλωση. Η
διερεύνηση αυτή έγινε με τη μεθοδολογία του ερμηνευτικού παραδείγματος, με
focus groups καταναλωτών, με συνεντεύξεις διαμορφωτών κοινής γνώμης και
αρμοδίων, με επιτόπια έρευνα σε λαϊκές αγορές βιολογικών προϊόντων και με
επιτόπια έρευνα σε μία αγροτουριστική μονάδα (βλ. Κεφάλαιο Θ).
Γενική υπόθεση εργασίας: Η ηθική κατανάλωση (ο ηθικός καταναλωτισμός)
είναι ένα υπαρκτό και αναπτυσσόμενο φαινόμενο διεθνώς και εκφράζεται με
συγκεκριμένες μορφές (boycott, buycott, fair trade κοκ). Η Ελλάδα παρουσιάζει
υστέρηση, ήδη όμως υπάρχουν ενδείξεις ότι η πορεία θα είναι αντίστοιχη των άλλων
ευρωπαϊκών χωρών, δεδομένων βέβαια κάποιων ιδιαιτεροτήτων.

Η δομή της εργασίας
Το μέρος A πραγματεύεται το πλαίσιο για τη σύγχρονη κατανάλωση. Το κεφάλαιο A στην
αξιακή θέση της σύγχρονης κατανάλωσης στον επιστημονικό χώρο. Το κεφάλαιο Β
αναφέρεται στο μοντερνισμό και το μοντερνισμό προσπαθώντας να σκιαγραφήσει τις
διαφορές των δύο «εποχών». Το κεφάλαιο Γ πραγματεύεται μερικές σύγχρονες τάσεις στο
χώρο της Ηθικής, της Οικονομίας και της Πολιτικής.
Το μέρος Β πραγματεύεται την ηθική Καταναλωτική Συμπεριφορά. Στο κεφάλαιο Δ
γίνεται προσπάθεια οριοθέτησης της έννοιας Ηθική και των παραγόντων που επηρεάζουν
την ηθική καταναλωτική συμπεριφορά
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Το κεφάλαιο E πραγματεύεται την έννοια της ηθικής-βιώσιμης κατανάλωσης.
Το κεφάλαιο Στ αναφέρεται στις διαφορετικές μορφές καταναλωτικού ακτιβισμού.
Συγκεκριμένα στο boycott, στο buycott, στο δίκαιο εμπόριο (fair trade), στα ανταλλακτικά
δίκτυα και στη στρέβλωση διαφημίσεων.
Στο Μέρος Γ εξετάζεται η περίπτωση της Ελλάδας σε σχέση με την ηθική κατανάλωση.
Το κεφάλαιο Η περιέχει την έρευνά μας για την ηθική κατανάλωση στην Ελλάδα. Με
παράθεση στοιχείων από έρευνες γίνεται προσπάθεια τεκμηρίωσης της υπόθεσής μας για
την ύπαρξη της ηθικής κατανάλωσης στην Ελλάδα. Στο κεφάλαιο Η.6. παρουσιάζουμε τα
αποτελέσματα της πρωτογενούς έρευνάς μας για την ηθική κατανάλωση στην Ελλάδα.
Στο τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα της εργασίας.
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ΜΕΡΟΣ A
Το πλαίσιο για τη σύγχρονη κατανάλωση

Α. Καταναλωτική δραστηριότητα: κεντρικό ή περιφερειακό φαινόμενο;
Η σημασία της ιδιωτικής κατανάλωσης στην οικονομία είναι σημαντική. Στις
βιομηχανικά αναπτυγμένες οικονομίες του Δυτικού κόσμου δεν αντιπροσωπεύει μόνο
περισσότερο από το μισό του ακαθόριστου εθνικού προϊόντος, επιπλέον αποτελεί κομβικό
συντελεστή σχεδόν για κάθε πολιτική και οικονομική απόφαση. Μετά τα γεγονότα της
11ης Σεπτεμβρίου, πολυάριθμα δημοσιεύματα αναγνωρίζουν στον καταναλωτή ρόλο
«κλειδί», υποστηρίζουν ότι η πορεία της επιβράδυνσης της αμερικανικής και της
παγκόσμιας οικονομίας θα εξαρτηθεί από τη συμπεριφορά του, αν θα δείξει δηλαδή κλίμα
αυτοσυγκράτησης στις καταναλωτικές του δαπάνες (π.χ. Καθημερινή 2002).
Ο αυξημένος ρόλος του καταναλωτή ενισχύεται από τον αυξημένο ρόλο του
λιανικού εμπορίου. Το λιανεμπόριο κερδίζει σε ισχύ σε σχέση με τη βιομηχανία. Στις
διαπραγματεύσεις οι λιανέμποροι έχουν μεγαλύτερη δύναμη για την επιβολή των όρων
τους. Επίσης τα νέα συστήματα πληροφορικής επιτρέπουν την καταγραφή της ζήτησης
στο ράφι ακόμη και με ρυθμούς ώρας. Έτσι οι καταναλωτικές επιθυμίες-επιδοκιμασίες
καταγράφονται άμεσα αλλά και η βιομηχανία αξιοποιεί αυτή την πληροφόρηση
προσαρμόζοντας την παραγωγή (Miller 1995, 4-5). Οι εποχές που η βιομηχανία παρήγαγε
ό,τι μπορούσε να παράξει και στη συνέχεια με μαζικές ενέργειες Μάρκετινγκ
προσπαθούσε να διοχετεύσει στην αγορά έχουν περάσει. Το γεγονός αυτό έρχεται να
επιβεβαιώσει την στενή σχέση μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης.
Η οικονομική επιστήμη όμως αντιμετώπισε περιθωριακά το φαινόμενο της
κατανάλωσης. Ο «μεγάλος μετασχηματισμός» Polanyi (2001) του δυτικού κόσμου
εξετάζεται σκανδαλωδώς μονόπλευρα: από την πλευρά της προσφοράς (παραγωγής). Η
αυξανόμενη

ζήτηση

(κατανάλωση)

αντιμετωπίζεται ως

άμεση

αντίδραση

μιας

αυξανόμενης προσφοράς (βλ. για παράδειγμα το θεώρημα του Say: η προσφορά καθορίζει
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τη ζήτηση, Tietz 1993, 125). Βέβαια τέτοιες απόψεις ανταποκρίνονται σε συνθήκες όπου
οι καταναλωτικές ανάγκες για αγαθά ήταν πολύ μεγάλες. Μεγάλο μέρος του πληθυσμού
ζούσε σε συνθήκες απόλυτης στέρησης ακόμα και αγαθών επιβίωσης π.χ. τρόφιμα,
ρουχισμός. Ό,τι παραγόταν αγοραζόταν. Το μεγάλο πρόβλημα ήταν η αύξηση της
παραγωγής αφού η ζήτηση ήταν εξασφαλισμένη1. Ερωτήματα του τύπου «τι προτιμά
καλύτερα ο καταναλωτής» ή «γιατί το προτιμά» ήταν άνευ νοήματος εξεταζόμενα υπό
στενή επιχειρηματική σκοπιά. Τα ερωτήματα αυτά άρχισαν να τίθενται πολύ αργότερα
όταν οι τεχνολογικές εξελίξεις επέτρεψαν την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων αγαθών που
η διάθεσή τους επέβαλε την τεχνητή διέγερση της ζήτησης. Το επιστημονικό Μάρκετινγκ
άρχισε να γεννιέται2.
Η παραμέληση του ρόλου της κατανάλωσης έχει να κάνει με την απαξιωτική
στάση που κράτησε η θρησκεία, ιδιαίτερα το ασκητικό πνεύμα του προτεσταντισμού αλλά
και η εξίσου αφοριστική στάση μέρους της διανόησης που έβλεπε στην κατανάλωση την
αιτία και την εκδήλωση της παρακμής του σύγχρονου πολιτισμού. Η διαφορά στην αξιακή
εκτίμηση της παραγωγής και της κατανάλωσης κατά τον Ποταμιάνο (1997, 172) έχει να
κάνει με την ευρέως διαδεδομένη στη δυτική κουλτούρα προκατάληψη απέναντι στην
ηδονή και την εμμονή στο στερεότυπο αναγκαίο-περιττό (όπου η κατανάλωση
κατατάσσεται πρώτιστα στο περιττό).
Όμως η σημασία της κατανάλωσης για την οικονομική ανάπτυξη και την εξέλιξη
του πολιτισμού μας είναι αδιαμφισβήτητη. Ο Schneider (2000) υποστηρίζει τον αυξημένο
ρόλο που έπαιξε η κατανάλωση σε σχέση με την παραγωγή στην εξέλιξη της βιομηχανικής
επανάστασης: η κατανάλωση προϋπήρξε της παραγωγής αφού η αρχική ζήτηση
1 Βέβαια, όπως νεότερες μελέτες καταδεικνύουν ότι οι καταναλωτές ακόμη και τα χρόνια των μεγάλων
ελλείψεων (ακόμα και το 16° αι.) δεν έβλεπαν όλα τα αγαθά ως μέσα κάλυψης βασικών αναγκών αλλά
υπήρχαν καταναλωτές (κυρίως των ανώτερων εισοδηματικών τάξεων) που προτιμούσαν αγαθά λόγω της
συμβολικής τους αξίας.
2 Ενέργειες Μάρκετινγκ εφαρμόζονται από την αρχαιότητα. Ο Behrens (1997, 6) τοποθετεί τις απαρχές της
διαφήμισης στην περίοδο δημιουργίας της πόλης, που επέτρεψε νέες μορφές εμπορικών σχέσεων (δείγματα
διαφημίσεων προϊόντων σε πήλινες πλάκες χρονολογούνται τουλάχιστον από το 3000 π.Χ.). Επίσης
ενέργειες του σύγχρονου Μάρκετινγκ, όπως branding, brand extension κλπ. εφαρμόζονται ήδη από το 15°
αιώνα, λείπει όμως μια προσπάθεια για την επιστημονική τεκμηρίωσή τους. Το επιστημονικό Μάρκετινγκ
και η επιστήμη της συμπεριφοράς του καταναλωτή χαρακτηρίζονται από τη χρήση «κοινωνικών τεχνικών»
(Sozialtechnik): Η εφαρμογή των επιστημών της συμπεριφοράς για τον επηρεασμό της κοινωνικής ζωής
(Kroeber-Riel 1996, 36), με την έννοια που η τεχνική με τη χρήση των φυσικών νόμων επηρεάζει τη φύση.
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καλύφθηκε με εισαγωγές από τις αποικίες. Η καταναλωτική ζήτηση δεν επήλθε ως
αντίδραση σε μια διογκούμενη προσφορά αγαθών αλλά εξαιτίας αυξημένων απαιτήσεων
από ευρεία στρώματα του πληθυσμού. Αύξηση της παραγωγής συνέβη αργότερα και
οδήγησε σε νέα έκρηξη της ζήτησης (ο.π., 10-11). Άρα η κρατούσα άποψη ότι η
βιομηχανική επανάσταση του 18ου-19ου αι. ήταν αποτέλεσμα τεχνολογικών μεταβολών
στο τομέα της παραγωγής πρέπει να αναθεωρηθεί και να θεωρηθούν οι αλλαγές στην
καταναλωτική συμπεριφορά ως εξίσου σημαντικές για τη διαδικασία της βιομηχανικής
επανάστασης (ο.π.,11). Υπό αυτή την έννοια η λεγάμενη βιομηχανική επανάσταση είναι
βιομηχανική-καταναλωτική επανάσταση.
Η εξέλιξη της υφαντουργίας στην Αγγλία, για παράδειγμα, αποδίδεται στις
τεχνικές βελτιώσεις στον τομέα της παραγωγής. Ενώ αγνοείται η σημαντική ώθηση που
έδωσε η ραγδαία επέκταση της μόδας, που δημιουργούσε ραγδαία ζήτηση. Για τους
Άγγλους καταναλωτές του 18ου αιώνα η ταύτιση με τα πρότυπα της μόδας, που άλλαζε με
ραγδαίους ρυθμούς (ακόμη και ανά εβδομάδα!), αποτελούσαν κυρίαρχο κριτήριο επιλογής
ρούχων. Η βιομηχανία από τη μεριά της, βέβαια, μπόρεσε να ανταποκριθεί σε αυτή τη
ζήτηση, της δόθηκαν κίνητρα να βελτιώσει τις μεθόδους παραγωγής, να παράγει νέα
προϊόντα, να ενισχύσει με ενέργειες μάρκετινγκ το φαινόμενο της μόδας, ενώ σημαντική
ώθηση της έδωσαν οι εισαγωγές φθηνών πρώτων υλών από τις αποικίες, στις οποίες εν
συνεχεία πουλούσε τα προϊόντα της (Stihler 46-47, με εκτενείς βιβλιογραφικές
αναφορές)3.
Μια αντιπαράθεση όμως για την πρωτοκαθεδρία παραγωγής ή κατανάλωσης είναι
μια διατύπωση του προβλήματος με το αυγό του Κολόμβου. Όμως, παραγωγή και
κατανάλωση δεν είναι ανεξάρτητες μεταβλητές, αλλά αλληλοδιαπλέκονται. Παραγωγή
και κατανάλωση βρίσκονται σε σχέση «κυκλικής αιτιότητας» (Stihler, 132). Σε μια
τέτοια σχέση δεν είναι δυνατό να γίνει ανίχνευση της πρωτογενούς αιτίας. Κάθε
μεταβλητή είναι ταυτόχρονα αίτιο και αιτιατό. Ο Knight χαρακτηρίζει την αλληλεπίδραση
αυτή αιτίου και αιτιατού ως «eternal law of reciprocal cause and effect» (Knight 1935, 69).

3 Αντίστοιχο παράδειγμα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε σήμερα την εξέλιξη στο θέμα της ασφάλειας του
ηλεκτρονικού επιχειρείν. Η ανάγκη για ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου καθυστερεί από το πρόβλημα
της ασφάλειας στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η βιομηχανία πληροφορικής υπό την καταναλωτική αυτή
πίεση βελτιώνει τις μεθόδους ασφαλών συναλλαγών, που με τη σειρά της ενισχύει το ηλεκτρονικό εμπόριο.
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«Ο μεγάλος μετασχηματισμός» του δυτικού κόσμου, η βιομηχανική-καταναλωτική
επανάσταση καθόρισαν την εξέλιξη του σύγχρονου πολιτισμού. Ο McKendrick (1982, 9)
υποστηρίζει ότι η επανάσταση αυτή άσκησε τέτοιες επιδράσεις στη ζωή των ανθρώπων
που μπορούν να συγκριθούν με εκείνες τις νεολιθικής επανάστασης, περίπου 8000 χρόνια
π.Χ., όταν οι άνθρωποι από κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες έγιναν γεωργοί και κτηνοτρόφοι.

Β. Κατανάλωση στο μοντερνισμό και στον μεταμοντερνισμό

Β.1. Μοντερνισμός-Μεταμοντερνισμός: Σύντομη αναφορά
Είναι διάχυτη η αντίληψη ότι τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα έχουν
αλλάξει σε σημαντικό βαθμό οι συνθήκες ζωής στο Δυτικό κόσμο (Cova 1996). Νέες
συνθήκες διαμορφώνονται στα πεδία της κοινωνίας, της οικονομίας, των θεσμών,
διαφορετικών από αυτές των μεταπολεμικών χρόνων. Για να περιγραφούν οι αλλαγές
συχνά τοποθετείται το πρόθεμα «μετά-» (post-) σε όρους που χαρακτήριζαν την πρότερη
κατάσταση: γίνεται λόγος για μετα-φορντιστικά (post-fordist) εργοστάσια, για μετα
βιομηχανικές (post-industrial) κοινωνίες, για μετα-φεμινιστικές (post-feminist) σχέσεις,
για μετα-αφηγηματική (post-narrative) λογοτεχνία, για μετα-μαρξιστική (post-marxist)
πολιτική, για μετά (post-) Bing Bang φυσική (ο.π.), ενώ ο Fukuyama (2002) σε πρόσφατο
βιβλίο μιλά για το μετα-ανθρώπινο μέλλον (our postliuman future).
Ο όρος που χρησιμοποιείται από πολλούς για να περιγράφει το γενικότερο
ιστορικο-κοινωνικό πλαίσιο που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες συνθήκες είναι ο όρος
μεταμοντερνισμός (postmodernism) σε αντιδιαστολή με τον όρο μοντερνισμός που
αναφέρεται στην περίοδο της δυτικής ιστορίας από τα τέλη του 16ου αιώνα έως σήμερα
(Firat, Venkatesh & Venkatesh 1995, 240). Άλλοι χρησιμοποιούν διαφορετικούς όρους,
π.χ. ο Beck (1996, 105), ο οποίος ασκεί και κριτική στους μεταμοντερνιστές, κάνει λόγο
για μια «άλλη νεωτερικότητα», η οποία δεν ξέρουμε αν είναι καλύτερη ή χειρότερη
σίγουρα όμως είναι διαφορετική. Για να χαρακτηρίσει τη νέα εποχή ο Beck χρησιμοποιεί
τους όρους «δεύτερη μοντερνικότητα», «ανακλαστική μοντερνικότητα», «κοσμοπολίτική
μοντερνικότητα» (ο.π. 364). Με την ορολογία αυτή ο Beck τονίζει περισσότερο τη
συνέχεια της εξέλιξης.
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Τον όρο «μεταμοντερνισμό» θα υιοθετήσουμε και εμείς για τις ανάγκες της
εργασίας μας. Υπάρχει μια δυσπιστία απέναντι στη χρήση του όρου θεωρώντας πως
πρόκειται για ένα «διανοητικό πυροτέχνημα χωρίς ουσιαστικό νόημα» ή «ως την
τελευταία μόδα που έρχεται από το Παρίσι» (Cova 1996). Ένα μεγάλο μέρος της
συζήτησης περί μεταμοντερνισμού προέρχεται όντως από Γάλλους διανοητές (Derrida,
Foucault, Lyotard, άλλοι συμπεριλαμβάνουν και τους Lacan, Barthes, Kristeva, Deleuze)
και χαρακτηρίζεται από τη γαλλική «abstractness» (ο.π.). Ιδιαίτερα δύσπιστοι απέναντι
στον μεταμοντερνισμό «αλά γαλλικά» είναι οι άνθρωποι της οικονομίας, που βρίσκουν τα
κείμενα των Γάλλων φιλοσόφων αλλά και κοινωνιολόγων που αναλύουν τις
μεταμοντέρνες συνθήκες (όπως οι Baudrillard, Lipovetsky, Maffesolli, Moren) ως
δύσχρηστα. Ο Αμερικανός μάνατζερ J. Ogilvy, όμως, πιστεύει ότι ο «μεταμοντερνισμός
είναι πολύ σημαντικό πράγμα για να το αφήσουμε μόνο στους Γάλλους φιλοσόφους»
(παρατίθεται στο Cova 1996). Και αυτό γιατί παρ’ όλες τις ιδιαιτερότητές του αποτελεί
μια πρώτη προσπάθεια σχη ματοποίησης των νέων κοινωνικών και φιλοσοφικών συνθηκών
της επερχόμενης χιλιετηρίδας.
Ο όρος μεταμοντερνισμός χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στην αρχιτεκτονική
για να τονίσει τη ρήξη με το μοντερνικό τρόπο σκέψης που χαρακτηριζόταν από την
ορθολογικότητα και τη λειτουργικότητα (Cova 1996). Ο Featherstone (1988) αναφέρει ότι
η συζήτηση περί μοντερνισμού λαμβάνει χώρα σε αρκετά πεδία, όπως την τέχνη, τον
κινηματογράφο, τη φωτογραφία, την αρχιτεκτονική, τη φιλοσοφία, και τη θεωρία
λογοτεχνίας. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει επεκταθεί σε όλα τα επιστημονικά πεδία.
Αναφέρουμε παραδείγματα από τις πολιτιστικές σπουδές (Fiske 1989), από την ψυχολογία
(Gergen 1997), από την κοινωνιολογία (Lash 1991). Στο χώρο του Μάρκετινγκ και της
συμπεριφοράς του καταναλωτή υπάρχουν επίσης ρεύματα που βασίζονται στον
μεταμοντερνισμό, ενδεικτικά Brown (1993), Featherstone (1988, 1991), Firat (1990),
Baker (1995). Επίσης υπάρχει μεγάλη ερευνητική δραστηριότητα στην καταναλωτική
συμπεριφορά υπό μεταμοντερνικές συνθήκες, στα πλαίσια αυτού που ονομάζεται
μεταθετικισμός (postpositivism) (βλ. ιδιαίτερα την πλούσια συλλογή άρθρων της
τελευταίας δεκαπενταετίας στο περιοδικό Journal of Consumer Research, ενδεικτικά Belk
(1995), Belk et.al. (1989), Hirschmann (1989, 1991, 1992), Holbrook (1987) και άλλων).
Ο μοντερνισμός ξεπήδησε από το διαφωτισμό και ιδιαίτερα από τον καρτεσιανισμό
και τον καντιανισμό (Firat και Venkatesh 1995, βλ. και Πίνακα 1) και κατηύθυνε τη
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βιομηχανική επανάσταση. Ο μοντερνισμός χαρακτηρίζεται κυρίως από τις ακόλουθες
συνθήκες (Firat, Venkatesh 1995, 240):
'S ο κανόνας της αιτίας και η εγκαθίδρυση της ορθολογικής τάξης. Ο
ορθολογισμός διέπει κάθε μορφή οργάνωσης, τη βιομηχανική οργάνωση που
επικρατεί το φορντικό-τεϊλορικό μοντέλο, την ανάπτυξη συγκεντρωτικών
γραφειοκρατιών, τη δημιουργία εθνικών κρατών με στόχο την καλύτερη
οργάνωση του διεθνούς συστήματος
•S η ανάδυση του σκεπτόμενου υποκειμένου με την εξέλιξη της διαδικασίας
εκκοσμίκευσης
■S η ανύψωση της επιστήμης και η έμφαση στην υλική πρόοδο με την εφαρμογή
της επιστημονικής τεχνολογίας
S στην τέχνη και την αρχιτεκτονική επικρατούν οι αρχές του ρεαλισμού, της
αναπαράστασης και της χρηστικότητας
^ η ανάδυση του βιομηχανικού καπιταλισμού με την μαζική παραγωγήκατανάλωση τυποποιημένων αγαθών αλλά και η πρόοδος στον τομέα των
μεταφορών, των επικοινωνιών και των υπηρεσιών που αύξησε το πλέγμα
αλληλοδιαπλοκής των ανθρώπων
>4 ο διαχωρισμός της σφαίρας της παραγωγής, η οποία είναι θεσμικά ελεγχόμενη,
δημόσια και απολαμβάνει υψηλό κύρος και της αντίστοιχης της κατανάλωσης η
οποία πραγματοποιείται ιδιωτικά και περιβάλλεται με το στίγμα της
καταστροφής αξίας
Ο μοντερνισμός συνδέθηκε με αυτό που ονομάσθηκε το «έπος της προόδου», ως
μια γραμμική διαδικασία καθυπόταξης της φύσης, βελτίωσης των υλικών συνθηκών του
κόσμου αλλά και του ίδιου του ανθρώπου, εξαλείφοντας την αμάθεια και τον
ανορθολογισμό. Μιας έννοιας όμως αμφιλεγόμενης. Όπως είδαμε και προηγουμένως για
άλλους σημαίνει τη «νέα σκλαβιά» για άλλους σημαίνει μια διαρκή πορεία βελτίωσης. Κι
ενώ στον υλικό τομέα τα επιτεύγματα είναι αναμφίβολα εκπληκτικά, γύρω από το
ερώτημα εάν οδεύουμε προς κάτι καλύτερο παραμένει αναπάντητο. Δεν είναι μόνο τα
«παροδικά» πισωγυρίσματα (βλ. παγκόσμιοι πόλεμοι) που συντηρούν τη συζήτηση
αμφισβήτησης της προόδου, είναι η αποτυχία να δοθούν λύσεις σε προβλήματα που
ταλαιπωρούν τους ανθρώπους (βλ. πείνα σε μεγάλο μέρος του κόσμου, τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζει το σύγχρονο κοινωνικό κράτος, αδυναμία εξάλειψης της φτώχιας και της
βίας). Το μοντερνικό μοντέλο ανάπτυξης περνά κρίση.
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Κριτική θεωρία
(πολιτιστική βιομηχανία)

W eber
(το σιδερένιο κλουβί της
ορθολογικότητας)

Nietzsche
(Ισχύς και αλήθεια,
επιστήμη ως νέα
θρησκεία)

(φαινομενολογία)

Flegel

Βασικοί θεωρητικοί και
πρώιμοι κριτικοί
Freud
(το υποσυνείδητο
υποκείμενο)

επιστημονική δραστηριότητα

ο ρόλος του συμβολισμού
στην κατανάλωση

μεταμοντέρνα
αρχιτεκτονική
(εξπρεσιονισμός,
πλουραλισμός,
τοπικισμός, συμβολισμός)

επίθεση στις αυστηρές
αρχές του ορθολογισμού,
της χρηστικότητας, της
καθολικότητας

Αρχιτεκτονική και
μεταμοντερνισμός
κριτική της
μεταμοντέρνας
αρχιτεκτονικής

Διαφήμιση ως υπέρτατη
μορφή συμβολικής
επικοινωνίας
ο κόσμος ως θέαμα

κατακερματισμός ως
αρχή της μεταμοντέρνας
καταναλωτικής
κουλτούρας
Yπερπραγματικότητα

κατακερματισμένος
καταναλωτής

Baudrillard
(η πολιτική οικονομία του
συμβόλου, η
πραγματικότητα ως
προσομοίωση)

μεταμοντερνισμός ως
πολιτιστική κριτική
Lyotard
(κατακερματισμός της
σύγχρονης κοινωνικής
ζωής, εξαφάνιση των
metanarratives

καταναλωτική
κουλτούρα ως
μεταφορά μιας
ευρύτερης ζωής
αντιστροφή
παραγωγής και
κατανάλωσης

συνύπαρξη
αντιθέτων

επιφανειακή
ζωή και pastiche

μεταμοντέρνα
κοινωνία ως
καταναλωτική
κοινωνία
πολιτιστική
κριτική του
καπιταλισμού

αποδόμηση
του
καταναλωτή

αποκεντροποί
ηση του
ανθρώπινου
υποκειμένου

διαφορά
(différence)

αποδόμηση

εικόνες
καταναλωτών
στη διαφήμιση

body culture

κοινωνική
κατασκευή του
καταναλωτή

Γνώση και
ισχύς

επιστημολογικέ
ς ασυνέχειες

κανονικοποίηση
ως πολιτισμική
διαδικασία

διαπραγματεύσι
μη αλήθεια

κομμάτια
αλήθειας

μεταμοντερνισμός σε συνάρτηση με τον μετά
στρουκτουραλισμό
Derrida
Foucault
Jameson

Πίνακας 1: Γενεαλογία του μεταμοντερνισμού (Firat, Venkatesh 1995)

η μελέτη της καταναλωτικής συμπεριφοράς ως

έρευνα συμπεριφοράς καταναλωτή ως ανακάλυψη
επιστημονικής αλήθειας

Marx
(αλλοτριωμένο
υποκείμενο, ο
καπιταλισμός ως
ιδεολογία της παραγωγής)
Heidegger
(το υπαρξιακό άτομο)
καταναλωτής ως σκεπτόμενο υποκείμενο

Locke-Hume
(εμπειρισμός,
ατομικισμός, πείραμα
ως επιστημονική
μέθοδος)
Adam Smith
(ατομικισμός και
καπιταλισμός)

θεμελιωτές του
μοντερνισμού
Descartes
(το καρτεσιανό
υποκείμενο ως
κεντρικό υποκείμενο,
ορθολογισμός)
Kant
(σκεπτόμενο
υποκείμενο,
υπερβατική αλήθεια)
Θετικιστές
(απλή και
αντικειμενική
πραγματικότητα)

καταναλωτικής
θεωρίας
η ιδέα ότι η γυναίκα
ως καταναλωτής
πακετάρεται ως
προϊόν

η της

ριζοσπαστικοποίησ

αποδόμηση του
καρτεσιανού
(ανδρικού)
υποκειμένου
κριτική στην
αντικειμενοποίηση
του γυναικείου

Φεμινισμός
(Harraway, Butler,
Kristeva)

παγκοσμιοποίηση και
παγκόσμια
πολιτισμικότητα

ανατολή ως
δημιουργός της
Δύσης

ανατολή ως ο
«άλλος»

Οριενταλισμός
(Edward Said)

Ulrich Beck: Μια νέα «χωρίς όνομα εποχή». «Ζούμε σε έναν άλλο κόσμο από
αυτόν

που

σκεφτόμαστε»:

Ο

Beck

(1996,

109)

ασκεί κριτική

στον

όρο

«μεταμοντερνισμός» και σε αυτούς που τον υποστηρίζουν. Θεωρεί ότι μεταπηδούν σε μια
άλλη πραγματικότητα, άσχετη με τη μοντερνική. Η νέα πραγματικότητα δεν είναι
ξεκομμένη από την παλιά, την «απλή νεωτερικότητα», είναι η εξέλιξή της παρ’ όλο που
είναι πολύ διαφορετική. Η νέα εποχή κατά τον Beck (1996, 97) είναι ακόμη μια «χωρίς
όνομα εποχή». Ο ίδιος όμως έχει δώσει αρκετά ονόματα σε αυτή την εποχή.
Η απλή νεωτερικότητα χαρακτηρίζεται από την αντικατάσταση των παραδοσιακών
κοινωνικών μορφών από τις βιομηχανικές (ο.π., 110). Στη «δεύτερη νεωτερικότητα»
παρατηρούμε την αποδιάρθρωση των κοινωνικών δομών της βιομηχανικής κοινωνίας και
αντικατάστασή τους από νέες.
Η βιομηχανική νεωτερικότητα παράγει μια «δεύτερη νεωτερικότητα» (Beck
1996, 106). Ποια είναι η τελική της μορφή είναι άγνωστο. Γιατί είναι ακόμη υπό
διαμόρφωση και θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις που θα πάρουμε.
Η αιτία των αλλαγών δεν είναι κάποια κατάρρευση, κάποια επανάσταση, κάποιος
πόλεμος ή κάποιος λιμός. Αντίθετα πηγή της αλλαγής είναι τα επιτεύγματα της απλής
νεωτερικότητας: η αύξηση του πλούτου, η απώλεια του ανατολικού αντιπάλου, η υψηλή
οικονομική ανάπτυξη, η υψηλή παραγωγικότητα, η τεχνικοποίηση μεταθέτουν τον άξονα
των προβλημάτων και δημιουργούν νέες συνθήκες (ο.π., 107).
Στο ομώνυμο βιβλίο ο Beck (1996) υποστήριξε ότι η κοινωνία μας είναι «κοινωνία
του ρίσκου» («Risikogesellschafìt»). «Η κοινωνία του ρίσκου» είναι μια εξελικτική φάση
της νέωτερικής κοινωνίας κατά την οποία οι κοινωνικοί, οικολογικοί και προσωπικοί
(ατομικοί) κίνδυνοι που δημιουργούνται από καινοτομίες, ξεφεύγουν όλο και πιο πολύ από
τους θεσμούς ελέγχου και ασφάλειας που είχαν αναπτυχθεί εντός της βιομηχανικής
κοινωνίας (Beck 1996, 73). «Κοινωνία του ρίσκου» σημαίνει ότι οι κίνδυνοι που
παράγονται από την βιομηχανική κοινωνία (οικολογικοί, από την εφαρμογή της γενετικής
τεχνολογίας, φτώχεια) αποκτούν υπερβάλλουσα βαρύτητα (ο.π., 76).
Αυτοί οι κίνδυνοι δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια των θεσμών της
βιομηχανικής κοινωνίας. Η αισιοδοξία ότι η πολιτική και επιστήμη μπορεί να ελέγξουν
τους κινδύνους που προκύπτουν από την διαδικασία της προόδου εξαφανίζεται. Μαζί και
ο ενθουσιασμός για τα επιτεύγματα. Σήμερα η γενετική τεχνολογία προκαλεί περισσότερο
τρόμο παρά ενθουσιασμό. Τα οικονομικά επιτεύγματα κρίνονται από τη σκιά των
32

οικολογικών παρενεργειών τους. Η εμπιστοσύνη προς την επιστήμη και τους ειδήμονες
φθίνει και κυριαρχεί η αίσθηση ότι η τεχνική δεν ελέγχεται (Beck 1996, 231).
Η μετάβαση όμως από τη μια εποχή στην άλλη είναι βουβή, αθέλητη, χωρίς
προγραμματισμό, είναι ανακλαστική, είναι η «ανακλαστική νεωτερικότητα» (reflexive
Modernität).
Η κριτική στο μοντερνισμό:
Ο μεταμοντερνισμός ξεκίνησε ως κριτική στο μοντερνισμό εξελίχθηκε όμως σε
αυτόνομη φιλοσοφική και πολιτισμική κίνηση (Vattimo 1992). Βεβαίως μια αλλαγή από
τη μοντέρνα στη μεταμοντέρνα κατάσταση έχει την έννοια που αποδίδει ο Elias στις
κοινωνικές αλλαγές (βλ. παραπάνω). Δεν υπάρχουν καταργήσεις και παρθενογενέσεις.
Στοιχεία της μεταμοντέρνας κατάστασης, όπως π.χ. ο συμβολικός ρόλος της κατανάλωσης
ενυπάρχουν στη μοντερνική περίοδο όχι όμως στο σημερινό βαθμό, ούτε είχε γίνει
αντικείμενο εκτενούς διανοητικής ενασχόλησης . Ο μοντερνισμός δέχθηκε σφοδρή κριτική
από πολλούς σύγχρονούς του διανοητές (βλ κεφ. για τις θεωρίες παρακμής, βλ. και σχήμα
1 στη στήλη για τους πρώιμους κριτικούς του μοντερνισμού). Οι Firat και Venkatesh
(1995, 240κε) συστηματοποιούν αυτή την κριτική σε 5 σημεία, σε σχέση με την
κατανάλωση:
κριτική 1
Για τον μοντερνισμό κινητήριες δυνάμεις της ιστορίας είναι η επιστήμη, η
ορθολογική οργάνωση και η οικονομία. Οι πολιτιστικές πρακτικές και γενικότερα το
πολιτιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο δρουν οι άνθρωποι υποβαθμίζεται
κριτική 2
Η υπόσχεση του μοντερνισμού για μια καλύτερη κοινωνία δεν μπόρεσε να
εκπληρωθεί. Σε μεγάλο μέρος του κόσμου βασιλεύει η ένδεια και η βία. Αλλά και στον
ευημερούντα κόσμο η αύξηση των υλικών αγαθών δεν φαίνεται να συμβαδίζει με την
προσωπική

ευτυχία, όπως αποδεικνύει η ύπαρξη

τόσων

μεγάλων κοινωνικών

προβλημάτων. Ο μοντερνισμός όμως δέχτηκε κριτική και εκ των έσω: η μαζική παραγωγή
άρχισε

να

δείχνει

σημάδια

κορεσμού

ενώ

παρουσιάστηκαν

και

προβλήματα

παραγωγικότητας. Το φορντικό-τεϊλορικό μοντέλο που κυριάρχησε στην περίοδο ακμής
του δεν άντεξε στις απαιτήσεις για νέα, εξειδικευμένα (μη τυποποιημένα), αισθητικά
αρτιότερα προϊόντα. Και σ’ αυτή την περίπτωση η λύση ήρθε «από το λαό». Οι
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καταναλωτές άσκησαν πίεση στην παραγωγή. Η οποία μπόρεσε να ανταποκριθεί επειδή η
τεχνολογία προσέφερε τις κατάλληλες λύσεις (ευέλικτες μηχανές).
Με την αύξηση της διαπλοκής ο κόσμος έγινε περισσότερο χαοτικός, άρα λιγότερο
εύκολο να ελεγχθεί με τις παραδοσιακέ πολιτικές. Αυτό γίνεται εμφανές για παράδειγμα
στο χώρο των χρηματιστηριακών αγορών, όπου τα κράτη με την παραδοσιακή τους
οργάνωση και μορφή αδυνατούν να παρακολουθήσουν τις εξελίξεις. Οι νόμοι αιτίουαποτελέσματος που τόσο λάτρεψε ο μοντερνισμός δεν μπορούν πλέον να εξηγήσουν,
περισσότερο δε να προβλέψουν τις εξελίξεις. Χρειάζεται μια νέα αντίληψη του κόσμου.
κριτική 3
Ο μοντερνισμός με βάση τον αφαιρετικό και μηχανιστικό τρόπο σκέψης
παρουσιάζει μια απλοποιημένη εικόνα του κόσμου που βασίζεται σε διχοτομικές
κατηγορίες

όπως

υποκείμενο-αντικείμενο,

άρρεν-θήλυ,

παραγωγός-καταναλωτής,

κουλτούρα-φύση, σημαίνων-σημαινόμενο, Δύση-Ανατολή. Κάθε ζεύγος αντιπροσωπεύει
μια αντίθεση και το πρώτο μέρος του ζεύγους είναι υπέρτερο του δεύτερου. Οι
μεταμοντερνιστές θεωρούν άτοπους τους διαχωρισμούς αυτούς και θεωρούν ότι είναι
προσπάθειες νομιμοποίησης κάποιων θεσφάτων ενώ εκφράζουν την ισοπεδωτική λογική
του μοντερνισμού για την ευθυγράμμιση των πάντων στην μία και μοναδική έννοια της
προόδου.
κριτική 4
ο μοντερνισμός χαρακτηρίζεται από μια σειρά παραδοξοτήτων με προεξέχων
παράδειγμα την αξιακή θέση της κατανάλωσης. Ενώ η αξία της στο οικονομικό σύστημα
είναι αδιαμφισβήτητη εντούτοις αξιακά είναι εντελώς υποβαθμισμένη, θεωρείται όπως
αναφέραμε καταστροφή αξίας. Από την άλλη το Μάρκετινγκ έχει θεοποιήσει τον
καταναλωτή, όπως καταδεικνύουν τα στερεότυπα του τύπου «ο πελάτης έχει πάντα δίκιο»
ή «ο πελάτης είναι βασιλιάς». Ο μεταμοντερνισμός προσπαθεί να άρει αυτή την
παραδοξολογία θεωρώντας την κατανάλωση αφενός ισότιμη με την παραγωγή και
αφετέρου ως δημιουργό αξίας.
κριτική 5
Η κυριαρχία του ρεαλισμού, του ορθολογισμού και της χρηστικότητας στην
αρχιτεκτονική και την τέχνη περιορίζει τις εκφραστικές δυνατότητες. Στο χώρο της
κατανάλωσης η μαζική παραγωγή-κατανάλωση τυποποιημένων αγαθών όπου η
χρηστικότητα αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο συναντά την όλο και μεγαλύτερη δυσφορία
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του καταναλωτή. Ον νέες εκφραστικές φόρμες που χαρακτηρίζονται από συμβολικές
εκφράσεις και συγχώνευση τεχνοτροπιών προσφέρουν νέα πεδία έκφρασης, φυσικά και
στο χώρο της κατανάλωσης.
κριτική 6
Κριτική στο μοντερνισμό έχει ασκηθεί και από τη μεριά του φεμινιστικού
κινήματος. Ενώ ο πρώιμος φεμινισμός αποτελεί περισσότερο μια πολιτική κίνηση για την
ισότητα των γυναικών σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο, μεταγενέστεροι εκπρόσωποι του
φεμινιστικού κινήματος ασκούν κριτική στο μοντερνισμό βασιζόμενοι στη θεωρία του
Foucault, του Derrida και του Lacan.

Β.2. Κατανάλωση στο μοντερνισμό και τον μεταμοντερνισμό: μετατόπιση έμφασης
Ας παρακολουθήσουμε όμως κάπως πιο λεπτομερώς τα χαρακτηριστικά της κάθε
εποχής καθώς και της διαδικασία εξέλιξης. Τις αλλαγές που έχουν επιτελεστεί στο
σύγχρονο κόσμο και τη μετάβαση από τον μοντερνισμό στον μεταμοντερνισμό θα τις
σκιαγραφήσουμε

με

βάση

τέσσερις

άξονες όπως δείχνει και ο
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Πίνακας 2:

Άξονες
Φιλοσοφικό
σύστημα

Μοντερνισμός
'λ Πραγματικότητα (απλή)

Μεταμοντερνισμός
'λ Υπερπραγματικότητα
'λ Πολλαπλές πραγματικότητες
κατασκευασμένες
πραγ ματικότητες
•S εικονικές πραγματικότητες
'λ πραγματικότητες ως παράδοξα

'λ λογοκεντρική αιτία
'λ γνώση (essentialism)
'λ αλήθεια (αντικειμενική)
νους
S καθολικότητα

Σημασιοδοτικό
σύστημα

Σύστημα
κατανάλωσης

■S πραγματικότητα διανοητικά
συλλαμβανόμενη
'λ αναπαράσταση
■S αντικειμενοποίηση
'λ επιστήμη
S παραγωγή
^ καταναλωτής ως καταναλωτής
'λ καταναλωτικό σύστημα ως
οικονομικό σύστημα
^ έρευνα καταναλωτή ως
αντικειμενική/ εξ’ αποστάσεως
γνώση
'λ οικονομία
'λ μετατόπιση από αξία χρήσης σε
αξία ανταλλαγής

Υποκείμενο/
καταναλωτής

S
■S
■S
'λ
■S

καρτεσιανικό υποκείμενο
γνωσιακό υποκείμενο
ενιαίο υποκείμενο
κεντροποιημένο υποκείμενο
ολοκληρωτικό υποκείμενο

και αντιθέσεις
'λ ερμηνευτική αιτία
γνώση (multivocality)
'λ αλήθεια(κατασκευασμένη)
'λ σύστημα αληθειών
'λ νους και σώμα
S τοπικότητα
•S μερικότητα
'λ βιωμένη πραγματικότητα ή
πραγματικότητες
'λ σημασιοδότηση
■S συμβολισμός
'λ επιστήμη/γλώσσα/μύθος/ουμανι
σμός
^ κατανάλωση
καταναλωτής ως καταναλωτής
και παραγωγός
■S κατανάλωση ως συμβολικό
σύστημα

•S έρευνα καταναλωτή ως
κονστρουκτιβιστική γνώση
^ πολιτισμός και πολιτισμονομία
S μετατόπιση από την
ανταλλακτική αξία στην
σημασιοδοτική αξία
S συμβολικό υποκείμενο
S επικοινωνιακό υποκείμενο
^ κατακερματισμένο υποκείμενο
'λ αποκεντροποιημένο υποκείμενο
•S απελευθερωμένο υποκείμενο

Πίνακας 2: Από το μοντερνισμό στον μεταμοντερνισμό: Μετατόπιση της έμφασης
Πηγή: Firat, Venkatesh (1995)
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B.2.1. Φιλοσοφικό σύστημα του μοντερνισμού και του μεταμοντερνισμού
Ο μοντερνισμός έχει τις πηγές του στο Διαφωτισμό και το φιλοσοφικό του
σύστημα βασίζεται στις αρχές του καρτεσιανισμού και του καντιανισμού. Βασική αρχή
του καρτεσιανισμού είναι η διάκριση μεταξύ σώματος και νου (δυϊσμός) και η παραδοχή
ότι υπάρχει μία αντικειμενική πραγματικότητα η οποία μπορεί να ανακαλυφθεί και να
αποδοθεί με μαθηματικούς όρους (Thompson et.al. 1989, 134). Οι δύο αυτές αρχές
αποτελούν το γενικότερο πλαίσιο του καρτεσιανισμού ή «ρασιοναλισμού» (rationalism)
στον οποίο βασίστηκε η επιστημονική έρευνα στην μοντερνική περίοδο και συνεχίζει
μέχρι και σήμερα (συμπεριλαμβανομένης και της έρευνας της συμπεριφοράς του
καταναλωτή).
Ο δυϊσμός υποστηρίζει το διαχωρισμό μεταξύ φυσικού και νοητικού (mental)
κόσμου. Τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα εκτός του σώματος (το οποίο κατά την
καρτεσιανή λογική εμπεριέχει το νου ενώ ο νους εμπεριέχει συμβολικές αναπαραστάσεις
και νοητικές δομές) είναι αντικειμενικά ενώ γεγονότα που λαμβάνουν χώρα εντός του
σώματος είναι υποκειμενικά. Η εμπειρία ως βιωμένη πραγματικότητα είναι ένα εσωτερικό
ως εκ τούτου υποκειμενικό γεγονός. Ο νους είναι μια οντότητα που χειρίζεται σύμβολα
που αναπαριστούν τον εξωτερικό κόσμο. Μέσω αυτών των χειρισμών αντιλαμβανόμαστε
τον εξωτερικό κόσμο. Αφού οι νοητικές διεργασίες είναι εσωτερικές μπορούν να
μελετηθούν αναλυτικά και ανεξάρτητα από το πλαίσιο που έλαβαν χώρα (Thompson et.al.
1989, 134-135).
Η φύση της πραγματικότητας: Υπάρχει μία και μοναδική αλήθεια, μία και
μοναδική πραγματικότητα, ανεξάρτητη από την ανθρώπινη εμπειρία (πως δηλαδή τα
άτομα την αντιλαμβάνονται). Ο κοινωνικός κόσμος υπάρχει, όπως και ο φυσικός,
ανεξάρτητα από τις αντιλήψεις των ατόμων περί αυτού, ως μια πραγματική, διακριτή και
αναλλοίωτη δομή (Hudson, Ozanne 1988, 509). Η τάξη αυτών των κόσμων είναι
ορθολογική, κατευθύνεται από τη «δύναμη» της αιτίας (Venkatesh

1992). Η

πραγματικότητα υπάρχει ως μια δομή που απαρτίζεται από τις σχέσεις μεταξύ των μερών
της. Άρα η διαίρεσή της είναι δυνατή. Η επιστήμη πρέπει να εφαρμόζει αναλυτική λογική,
η πραγματικότητα, το φαινόμενο, μπορεί να αναλυθεί σε επιμέρους «φαινόμενα» τα οποία
μπορούν να μελετηθούν ανεξάρτητα και εις βάθος (σε αναλογία με τη μηχανή που μπορεί
να αναλυθεί σε επιμέρους μηχανισμούς που μπορούν να μελετηθούν ανεξάρτητα: «το όλον
είναι το άθροισμα των μερών»). Με βάση αυτή την αναλυτική λογική είναι δυνατό να
προβούμε σε ακριβείς παρατηρήσεις και μετρήσεις (ο.π.). Αυτό γίνεται φανερό στα
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εργαστηριακά πειράματα, όπου «κομμάτια της πραγματικότητας» απομονώνονται (με
κατάλληλο χειρισμό των μεταβλητών) από τον «πραγματικό κόσμο» προκειμένου να
ερευνηθούν. Από την έρευνα αυτή προκύπτουν κανόνες αιτίου-αποτελέσματος με
καθολική ισχύ, οι οποίοι είναι εκφρασμένοι σε μαθηματικούς όρους και όχι λεκτικά (διότι
έτσι μπορεί να περιέχουν ασάφειες) (Thompson et.al. 1989, 134). Με βάση αυτούς τους
κανόνες μπορούμε να προβούμε σε προβλέψεις.
Η καρτεσιανική λογική εκκινεί από μια μηχανιστική αντίληψη για τη φύση των
φαινομένων, όχι μόνο των φυσικών αλλά και κοινωνικών όπως η συμπεριφορά. Η
μηχανιστική αντίληψη κυριάρχησε πέρα από τις φυσικές επιστήμες και στις λεγάμενες
ανθρωπιστικές, π.χ. στην ψυχολογία. Για παράδειγμα ο συμπεριφορισμός υιοθέτησε τη
μηχανιστική λογική του καρτεσιανισμού θεωρώντας την συμπεριφορά ως μηχανισμό
ερεθισμάτων-απόκρισης αλλά και η γνωσιακή ψυχολογία που θεωρεί η σκέψη καθορίζεται
από γνωσιακές δομές του εγκεφάλου. Αλλά και ορισμένες ψυχαναλυτικές προσεγγίσεις
που θεωρούν ότι τα νευρωτικά συμπτώματα προέρχονται από ασύνειδους μηχανισμούς
που δρουν εντός του ατόμου (Thompson et.al. 1989, 134).
Η αντίληψη ότι η πραγματικότητα είναι μία και ενιαία έχει αντίκτυπο στον τρόπο
αντιμετώπισης των προβλημάτων: Γίνεται προσπάθεια ανακάλυψης μεγα-θεωριών, που να
εξηγούν καθολικά το φαινόμενο (π.χ. η προσπάθεια δημιουργίας μεγα-θεωριών για την
εξήγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς) και προσπάθεια ολικής λύσης των προβλημάτων
(π.χ. των κοινωνικών).
Ο καρτεσιανισμός αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη της σύγχρονης επιστήμης.
Η μεγάλη του συνεισφορά ήταν ότι προώθησε (αλλά και προωθήθηκε, σε μια σχέση
κυκλικής αιτιότητας) τη διαδικασία εκκοσμίκευσης. Βοήθησε την επιστήμη να απαλλαγεί
από τον σφιχτό εναγκαλισμό της θρησκείας και της δεισιδαιμονίας. Η πραγματικότητα
θεωρείται ως αντικειμενική και περιγράψιμη. Μπορεί να ανακαλυφθεί με βάση την
ορθολογική σκέψη και την επιστημονική δραστηριότητα. Ο λογικός θετικισμός
αναδείχθηκε η κυρίαρχη επιστημονική μέθοδος, ιδιαίτερα το πείραμα. Η ανακάλυψη της
μίας και «αληθινής» πραγματικότητας πρέπει να είναι ο στόχος κάθε επιστημονικής
δραστηριότητας. Η επιστημονική γνώση πρέπει να εφαρμόζεται μέσω της τεχνολογίας για
την καθυπόταξη της φύσης και την υλική πρόοδο που είναι συνώνυμη με την ανθρώπινη
πρόοδο (Firat, Venkatesh 1995. 261).
Ο τρόπος αυτός σκέψης ήταν καθοριστικός για την οικονομική ανάπτυξη του
καπιταλισμού. Σύμφωνα με τον Needham το επίπεδο τεχνολογίας της Κίνας το 15° αιώνα
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ήταν πολύ ανώτερο από της Ευρώπης. Ωστόσο αυτό που έλειπε από την Κίνα ήταν η
επιστημονική μεθοδολογία και ο αντίστοιχος τρόπος σκέψης που συνέβαλε στο να
ανακαλυφθούν οι αιτιώδεις συνάφειες που διέπουν πολλά φαινόμενα. Αυτός ο τρόπος
σκέψης και δράσης σε συνδυασμό με την αλλαγή των ηθικών αντιλήψεων απέναντι στον
πλούτο και βοήθησε στην προοδευτική κατάκτηση της φύσης και στη γιγάντωση της
βιομηχανικής δραστηριότητας (παρατίθεται στο Fukuyama 1998, 577-578).
Παρ’ όλο που κάτω από τη σημαία του μεταμοντερνισμού στεγάζονται απόψεις με
διαφοροποιημένες θέσεις, ωστόσο μπορούμε να διακρίνουμε κάποιες γενικές αρχές.
Κεντρικές ιδέες στο μεταμοντερνισμό είναι: η κουλτούρα, η γλώσσα, η αισθητική, οι
αφηγηματικές μορφές, οι συμβολικές εκφράσεις, οι λογοτεχνικές εκφράσεις και τα
νοήματα. Στο μοντερνισμό όλα αυτά θεωρούνται δευτερεύοντα σε σχέση με την
οικονομία, την επιστήμη, τις σαφείς αντικειμενοποιήσεις, τις αναλυτικές δομές, την ουσία
των πραγμάτων καθαυτά και τις μεταφορικές αναπαραστάσεις (Firat, Venkatesh 1995,
243). Με ορολογία διαδικασιών ο μοντερνισμός ενδιαφέρεται περισσότερο για συνέχειες,
προόδους, σταθερές τάξεις και αρμονία. Ο μεταμοντερνισμός θεωρεί αυτές τις διαδικασίες
ως παραπλανητικές και τεχνητές. Οι μικροπρακτικές της καθημερινής ζωής, οι ασυνέχειες,
οι πολλαπλότητες, το χάος, η αστάθεια, οι διαρκείς αλλαγές, η ρευστότητα και η ύπαρξη
παραδόξων καθορίζουν ακριβέστερα την ανθρώπινη κατάσταση (ο.π.).
Βασικό κριτήριο για το διαχωρισμό του μοντερνισμού με το μεταμοντερνισμό είναι
η παραδοχή για τη φύση της πραγματικότητας. Όπως είδαμε ο μοντερνισμός υποστηρίζει
την ιδέα μίας μοναδικής και αντικειμενικής πραγματικότητας, περιγράψιμης με νόμους
αιτίου-αποτελέσματος, ανεξάρτητης από τον παρατηρητή, την οποία ο μεταμοντερνισμός
απορρίπτει4. Θεωρεί πως είναι αδύνατη μια ανεξάρτητη-από-τον-παρατηρητή γνώση του
εξωτερικού κόσμου. Η ύπαρξη του οποίου είναι μεν δεδομένη όχι όμως και η δυνατότητα
αντικειμενικής απόδοσής του, με την έννοια της πιστής αναπαράστασής του σε ένα άλλο
σύστημα. Αυτό που είναι εφικτό είναι κατασκευές-επινοήσεις της πραγματικότητας χωρίς
όμως σχέσεις άμεσης αντιστοιχίας με τον εξωτερικό κόσμο (Dombrowski 1996, 31). Η
πραγματικότητα είναι προϊόν «κατασκευής». Κατασκευάζεται ύστερα από πολύπλοκες
διαδικασίες διαπραγμάτευσης (Bruner 1997, 62). Τα άτομα κατασκευάζουν επινοήματα,
όπως θεωρίες ή κατηγορίες προκειμένου να κατανοήσουν και να προσδώσουν νόημα στον
κόσμο που τους περιβάλει (Hudson, Ozanne 1988, 509). Η κοινωνική πραγματικότητα

4 η πραγματικότητα αυτή δεν θεωρείται λανθασμένη απλά θεωρείται ως μία εκδοχή πραγματικότητας
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είναι

αποτέλεσμα

επικοινωνιακής

και

συμβολικής

δράσης

και

η

ατομική

πραγματικότητα αποτέλεσμα υποκειμενικών γνωσιακών διεργασιών (Dombrowski
1996, 31). Στη διαδικασία αυτή διαπραγμάτευσης κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν οι
γνωσιακές διεργασίες εντός του ατόμου, όχι ως διαδικασίες υπολογισμού αλλά ως
διαδικασίες απόδοσης-κατασκευής νοήματος (ο.π., 39κε). Οι διαδικασίες αυτές είναι
ενεργητικές και επηρεάζονται από το πολιτιστικό πλαίσιο και τη βιογραφία του καθενός
(Dombrowski 1996, 34). Ο δέκτης ενός μηνύματος μπορεί να του προσδώσει πολύσημες,
σύνθετες, πολλαπλές, ενδεχομένως και αντιφατικές σημασίες, να καταλήξει σε
«αποκλίνουσες αποκωδικοποιήσεις» (Ποταμιάνος

1991). Έτσι η κατασκευή της

πραγματικότητας διαφοροποιείται ανάλογα με την ιδιαιτερότητα κάθε πλαισίου. Μέσα
από αυτή τη διαδικασία οι άνθρωποι κατασκευάζουν την εκδοχή πραγματικότητας με
βάση την οποία καθορίζουν τη συμπεριφορά τους. Υπάρχουν πολλαπλές πραγματικότητες
επειδή υπάρχουν διαφορετικές οπτικές θέασης των πραγμάτων (Hudson, Ozanne 1988,
509). «Στο τραπέζι» έρχονται πολλές προτάσεις πραγματικότητας, από τα media, από την
πολιτική, από τη θρησκεία, από τις ΜΚΟ, από τις επιχειρήσεις, από τη διαφήμιση κτλ. Οι
προτάσεις αυτές υπόκεινται σε ενεργητική διαπραγμάτευση προκειμένου να εξαχθεί μία
ή περισσότερες εκδοχές πραγματικότητας. Ενεργητική διαπραγμάτευση σημαίνει ότι το
άτομο επηρεάζει τη διαδικασία προσφοράς πραγματικοτήτων και διαμόρφωσης νέων.
Αυτές οι πραγματικότητες πρέπει να ειδωθούν με τρόπο ολιστικό (ως κάτι
περισσότερο από το άθροισμα των μερών τους). Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η
κατάτμησή τους σε επιμέρους πραγματικότητες ή φαινόμενα προκειμένου, με βάση την
αναλυτική λογική, να μελετηθούν και να μετρηθούν. Η κάθε πραγματικότητα
κατασκευάζεται από συστήματα που το νόημά τους καθορίζεται από τη σχέση με άλλα
συστήματα. Εάν αυτά τα συστήματα χωριστούν αλλάζει το νόημά τους, δημιουργείται
δηλαδή μια άλλη πραγματικότητα. Η πραγματικότητα του εργαστηρίου, για παράδειγμα,
ελάχιστη σχέση έχει με την ατμόσφαιρα ενός εμπορικού κέντρου, γι’ αυτό και η
αγοραστική συμπεριφορά πρέπει να μελετάται ως βιωμένη πραγματικότητα, λαμβάνοντας
υπόψη το εκάστοτε πλαίσιο εκφοράς (context) και όχι με βάση κάποιο σύνολο
μεταβλητών (Hudson, Ozanne 1988, 510).
Αυτές οι πραγματικότητες μπορούν να εκληφθούν και ως αφηγήματα (stories) με
την έννοια δομών που εμπεριέχουν νόημα. Η έννοια του αφηγήματος δεν περιορίζεται σε
φανταστικές καταστάσεις ή σε διηγήσεις αλλά περιλαμβάνει λεκτικές δηλώσεις, γεγονότα,
χειρονομίες με συμβολική σημασία (που εμπεριέχουν νόημα) (Dombrowski 1996, 50). Η
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έννοια του story αφορά και τη διαφήμιση, η οποία σήμερα στοχεύει στο να προσφέρει
«καλά» stories.
Έτσι το ερευνητικό αντικείμενο της επιστημονικής έρευνας δεν επικεντρώνεται
μόνο στο τι κάνουν οι άνθρωποι αλλά και στο πως σκέφτονται ότι είναι ο κόσμος τους, και
τι λένε γι’ αυτόν, κάτι το οποίο ο μοντερνισμός αποστρεφόταν (Bruner 1997, 53). Ως
αντικείμενο της επιστημονικής έρευνας δεν είναι πλέον μόνο η εξωτερική συμπεριφορά ή
τα δημιουργήματα που συνθέτουν την «αντικειμενική πραγματικότητα». Η έρευνα
περιλαμβάνει και συμπεριφορές όπως π.χ.

μύθοι, λαϊκές διηγήσεις, δηλώσεις,

μικροπρακτικές της καθημερινής ζωής που διαθέτουν ισχυρό συμβολικό περιεχόμενο,
επηρεάζονται από τις πολιτιστικές παραδόσεις και ασκούν επίδραση στη συμπεριφορά. Οι
παραδοσιακές προσεγγίσεις της καταναλωτικής συμπεριφοράς, για παράδειγμα, αφορούν
τις άμεσα μετρήσιμες (παρατηρήσιμες) επιδράσεις της διαφήμισης (εικόνας, κειμένου,
μουσικής, αρωμάτων). Επικεντρώνονται στην αποτελεσματικότητα των εργαλείων της
επικοινωνίας (Behrens 1991, 11), π.χ. η αλλαγή των στάσεων του κοινού μετά την έκθεσή
του σε συγκεκριμένα μηνύματα. Έτσι όμως πολύ σημαντικές πολιτισμικές και κοινωνικές
λειτουργίες της αγνοούνται. Η διαφήμιση ως επικοινωνία έχει συμβολικές διαστάσεις,
πίσω από τις οποίες στέκουν πολιτισμικές κινητήριες δυνάμεις οι οποίες μπορεί στον
καθένα να μην είναι ενσυνείδητες (άρα δεν μπορούν να ανιχνευθούν π.χ. με μια έρευνα
ερωτηματολογίου) διαθέτουν όμως μια τεράστια επικοινωνιακή δύναμη και επιφέρουν
μακροπρόθεσμες αλλαγές που είναι δύσκολο να καταγραφούν με τη θετικιστική
μεθοδολογία .
Ο Πίνακας 3 συνοψίζει τις νέες και παλιές αντιλήψεις για την επιστημονική έρευνα
της ανθρώπινης συμπεριφοράς (Dombrowski 1996, 11).
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επιστημονική
αντίληψη

μοντερνικές ερευνητικές
προσεγγίσεις
θετικιστικός-εμπειρικός

μεταμοντερνικές ερευνητικές
προσεγγίσεις
ουμανιστική-ολιστική

προσανατολισμός:

προσέγγιση:

εμπειρική αντίληψη ως βάση της

«Stories» δηλ. κοινωνικές
κατασκευές ή πολιτιστικά
δημιουργήματα ως βάση

απόκτησης γνώσης

γνωσιακό
αντικείμενο

=> ο άνθρωπος ως σύστημα
επεξεργασίας πληροφοριών
ιδεατή, κανονιστική προσέγγιση:
Ορθολογικότητα ως βάση της
απόκτησης γνώσης
=> Homo oeconomicus (ο
άνθρωπος ως τεχνίτης)

απόκτησης της γνώσης
=> Homo narrans (ο άνθρωπος
ως αφηγητής)
πραγματιστική προσέγγιση:
επιδράσεις που προέρχονται από
το εκάστοτε πλαίσιο ως βάση
απόκτησης της γνώσης
=> 0 άνθρωπος ως συνθέτης
(«bricoleur»)

Πίνακας 3: Παράθεση παραδοσιακών και νέων ερευνητικών προσεγγίσεων στη
μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς
Πηγή: Dombrowski (1996, 11)

Η μεταμονιερνική αντίληψη για την πραγματικότητα θέτει υπό αμφισβήτηση
βασικές παραδοχές της έως τώρα έρευνας για τη συμπεριφορά του καταναλωτή:
1. την

προσέγγιση

του

ιδανικού

καταναλωτή

της

μικροοικονομίας

(homo

oeconomicus) που λαμβάνει τις αποφάσεις με ορθολογικά κριτήρια.
2. τη συμπεριφοριστική προσέγγιση που βασίζεται σε μια μονόπλευρη και
ελεγχόμενη διαδικασία επηρεασμού και ενίσχυσε την εικόνα του ευκόλως
χειραγωγούμενου ατόμου (καταναλωτή-θεατή)
3. τη γνωσιακή προσέγγιση που θεωρεί το άτομο ως επεξεργαστή πληροφοριών
θέτοντας στο επίκεντρο την υπολογισιμότητα και όχι την δημιουργία νοήματος
4. την ψυχανάλυση που απέδιδε τη συμπεριφορά σε δεδομένα υποσυνείδητα κίνητρα
Βέβαια προκύπτουν και ζητήματα στα οποία θα αναφερθούμε παρακάτω:
1. υπάρχει δηλαδή έλλειμμα δημοκρατίας που αφορά την κατανομής ισχύος αφού
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δεν έχουν όλοι τις ίδιες δυνατότητες

παρέμβασης για τη

δημιουργία

πραγματικοτήτων, παρ’ όλο που ξεφεύγουμε από τα ολοκληρωτικά concept του
μοντερνισμού (με το θέμα θα ασχοληθούμε πιο κάτω)
2. ποιες από αυτές τις εκδοχές πραγματικότητας (και αφηγημάτων-stories) είναι
αποδεκτές και πιστευτές. Πως δηλαδή κατασκευάζονται πιστευτά αφηγήματα.
Για να είναι αποδεκτές οι αφηγήσεις (stories) πρέπει να πληρούν τα κριτήρια
αφηγηματικής ορθολογικότητας (narratives Rationalität) (Dombrowski 1997, 50).
Αυτά τα κριτήρια αφορούν τόσο τη μορφή όσο και το περιεχόμενό τους. Πρέπει να
εφαρμόζονται τόσο από τους αυτούς που κατασκευάζουν και προτείνουν αφηγήματα όσο
και από αυτούς που αναλύουν την αποδοχή τους από τους αποδέκτες τους. Από άποψη
μορφής τα αφηγήματα πρέπει να διαθέτουν αφηγηματική αληθοφάνεια (narrative
probability) και αφηγηματική αξιοπιστία (narrative fidelity) (ο.π). Η αφηγηματική
αληθοφάνεια σχετίζεται με τη εσωτερική δομή και τη διάρθρωση του αφηγήματος, εάν
δηλαδή το αφήγημα «στέκει». Και για να «στέκει» πρέπει να έχει υπόθεση, κατάλληλη
εξέλιξη, κατάλληλους τρόπους παρουσίασης, ιδιαίτερα στα μέσα.
Η αφηγηματική αξιοπιστία δεν αναφέρεται την εσωτερική δομή του αφηγήματος
αλλά στην συμφωνία του σε σχέση με άλλα αφηγήματα, π.χ. αξίες, νόρμες, κοσμοείδωλα,
συλλογικές αναπαραστάσεις και εμπειρίες.
Τα δύο αυτά κριτήρια δεν εξασφαλίζουν την επιλογή του βέλτιστου αφηγήματος,
βοηθούν όμως στην επιλογή αποδεκτών αφηγημάτων, που δεν αποτυγχάνουν σε
πραγματικές συνθήκες. Σε κατοπινό κεφάλαιο αναλύουμε την επικοινωνιακή στρατηγική
της ΜΚΟ Greenpeace, η οποία δημιούργησε μια πρόταση πολιτικής δράσης που
ανταποκρινόταν στο πνεύμα της εποχής.

Β.2.2. Μεταμοντερνισμός: Σημασιοδοτικό σύστημα
Β.2.2.1. Η επικοινωνιακή κατασκευή της πραγματικότητας
Στο μοντερνισμό η έννοια της επικοινωνίας ήταν ιδιαίτερα στενή. Τα περισσότερα
μοντέλα επικοινωνίας επικεντρώνονταν στη διαδικασία μετάδοσης των μηνυμάτων: από
τον πομπό στο δέκτη με την κατάλληλη κωδικοποίηση και την αποφυγή εξωτερικών
«θορύβων» (βλ. για παράδειγμα τα μοντέλα των Shannon και Weaver ή των Osgood και
Schramm στο McQuail, Windhai 1991, 40κε με επιπλέον βιβλιογραφικές αναφορές). Τα
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μοντέλα αυτά ανταποκρίνονται στο μηχανιστικό πνεύμα του μοντερνισμού και εκκινούν
από την αντίληψη του παθητικού δέκτη, ο οποίος μπορεί να επηρεαστεί με την κατάλληλη
διαμόρφωση του μηνύματος, βάση των καθολικών νόμων που διέπουν τη συμπεριφορά.
Αυτή η άποψη ήταν ευρέως διαδεδομένη στο χώρο του Μάρκετινγκ και της διαφήμισης
(βλ. τις διάφορες μπηχεβιοριστικές, ψυχαναλυτικές κλπ. θεωρίες για τις επιδράσεις της
διαφήμισης στο Heller 1982, 1984)5. Τα μοντέλα αυτά είναι απαραίτητα για την μελέτη
τεχνολογικών θεμάτων που αφορούν την επικοινωνία, αδυνατούν όμως να επεξηγήσουν με
σαφήνεια τις επικοινωνιακές επιδράσεις.
Αντίθετα η μεταμοντερνική άποψη για την επικοινωνία θεωρεί ότι η επικοινωνία,
συμβάλει στην παραγωγή κοινωνικού νοήματος μέσω της μετάδοσης κειμένων (Rifkin
2001, 252). Η επικοινωνία εδώ έχει μια πιο ευρύτερη έννοια, περιλαμβάνει τη γλώσσα, την
τέχνη, τη μουσική, το χορό, το γραπτό κείμενο. Η επικοινωνία με αυτή την έννοια
συνδέεται άρρηκτα με τον πολιτισμό.
Ας δούμε την αλλαγή οπτικής για το ρόλο της επικοινωνίας στον ορισμό της
κοινωνικής τεχνολογίας (Sozialtechnologie, social engineering), το σύνολο δηλαδή των
τεχνικών που έχει αναπτύξει το Μάρκετινγκ και η επικοινωνιακή έρευνα για τον
επηρεασμό της συμπεριφοράς των ανθρώπων. Ο Kroeber-Riel (1996, 36, 1998, 171) ορίζει
ως κοινωνική τεχνολογία «την εφαρμογή των νομοτελειών των επιστημών της
συμπεριφοράς και των κοινωνικών επιστημών για τη διαμόρφωση του κοινωνικού
περιβάλλοντος, ιδιαίτερα για τον επηρεασμό της ανθρώπινης συμπεριφοράς». Ο ορισμός
αυτός βασίζεται σε νέο-μπηχεβιοριστικές προσεγγίσεις για την ανθρώπινη συμπεριφορά
(Dombrowski 1997, 45). Αναζητούνται νόμοι καθολικής ισχύος που εφαρμοζόμενοι (ως
ερεθίσματα) θα επιτύχουν την επιθυμητή συμπεριφορά (αντίδραση). Η Dombrowski
(1997, 45) προσεγγίζοντας μεταμοντερνικά την έννοια (με βάση τη θεωρία του
κονστρουκτιβισμού), ορίζει «ως κοινωνική τεχνολογία την εφαρμογή επαγγελματικών
ενεργειών για το συστηματικό επηρεασμό των αναπαραστάσεων του κοινού». Σημείο
αναφοράς ενός τέτοιου επηρεασμού προσφέρουν υποκειμενικά πρότυπα (Muster, patterns)
επιλογής και ερμηνείας. Αυτά τα υποκειμενικά πρότυπα υπόκεινται σε βιολογικούς,
κοινωνικούς και πολιτιστικούς περιορισμούς. Η επίδραση της επικοινωνίας δεν απορρέει
5 από την άλλη μεριά ευρέως διαδεδομένη ήταν η άποψη για την κυριαρχία του καταναλωτή. Σε επίπεδο
πράξης εκφραζόταν με τα στερεότυπα όπως «ο βασιλιάς πελάτης». Στην οικονομική επιστήμη η κυριαρχία
του καταναλωτή εκφραζόταν με το υπόδειγμα του Homo Economicus (Kroeber-Riel 1996, 651). Αυτό
αποτελεί μια από τις αντιφάσεις του μοντερνισμού.
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από έναν νόμο αιτίου-αποτελέσματος αλλά είναι προϊόν ενεργητικής διαπραγμάτευσης του
δέκτη εντός ενός κοινωνικού-πολιτιστικού πλαισίου, το οποίο περιλαμβάνει αξίες, το
επίκαιρο συγκινησιακό κλίμα, την τρέχουσα επικαιρότητα, το Zeitgeist κοκ.
Στο μοντερνισμό η πραγματικότητα θεωρείτο δεδομένη (αντικειμενική) και ήταν
αντικείμενο και προϋπόθεση της επικοινωνίας, η οποία ήταν ένα επιφαινόμενο, είχε ρόλο
αισθητικό και επεξηγηματικό. Η επικοινωνία στις μεταμοντέρνες συνθήκες αποκτά ένα
ρόλο «κατασκευαστή», «διαμορφωτή» της πραγματικότητας. Στο μοντερνισμό
κυριαρχούσε η αρχή της αναπαράστασης, το σύμβολο θα πρέπει να βρίσκεται σε άμεση
συσχέτιση με το αντικείμενο αναφοράς του. Η αναπαράσταση είχε ως στόχο να συλλάβει
ή να κατανοήσει την «αντικειμενική πραγματικότητα» μέσω παρατήρησης, καλλιτεχνικής
μετατροπής (π.χ. ζωγραφική, φωτογραφία) ή επιστημονικής μοντελοποίησης (Firat,
Venkatesh 1995, 251). Στο μεταμοντερνισμό η αναπαράσταση σημαίνει την κατασκευή
του πραγματικού, διαδραματιζόμενη μέσω της ανθρώπινης φαντασίας και χωρίς αναφορά
σε αντικειμενικές πραγματικότητες (ο.π.).
Σήμερα οι μεταμοντέρνες τεχνολογίες της επικοινωνίας εφαρμόζονται στη
διαμόρφωση της πραγματικότητας. Σύμφωνα με τις μεταμοντέρνες αντιλήψεις αυτή η
πραγματικότητα δεν θεωρείται ως δεδομένη αλλά υπόκειται σε παρεμβάσεις για
αισθητικούς και εμπορικούς σκοπούς (Firat, Venkatesh 1995, 251). Αυτό είναι φανερό στο
χώρο του Μάρκετινγκ με την ανάπτυξη και σχεδίαση νέων προϊόντων, υπηρεσιών και
εμπειριών.
Η

βιομηχανία

που

παράγει

θεάματα

και

εμπειρίες

είναι

ο

ταχύτερα

αναπτυσσόμενος κλάδος της παγκόσμιας οικονομίας (Rifkin 2001, 256). Σε αυτήν
περιλαμβάνονται οι βιομηχανίες του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, των μουσικών
εγγραφών, ο παγκόσμιος τουρισμός, τα εμπορικά κέντρα, τα κέντρα ψυχαγωγίας, οι
θεματικές πόλεις, τα θεματικά πάρκα, η μόδα, η κουζίνα, τα επαγγελματικά σπορ, ο
τζόγος, η καλή σωματική φόρμα, η ομορφιά, οι προσομοιωμένοι κόσμοι και οι εικονικές
πραγματικότητες του κυβερνοχώρου (ο.π).
Η εικονική πραγματικότητα: Σύμφωνα με τις μοντερνικές αντιλήψεις η
πραγματικότητα θα μπορούσε να διαχωριστεί σε
•

μια πραγματικότητα εμπειρική, είναι η πραγματικότητα που αντιλαμβανόμαστε με
την άμεση προσωπική μας εμπειρία
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•

μια πραγματικότητα των media, είναι η πραγματικότητα που μας μεταβιβάζεται
μέσω των media (Kroeber-Riel, Weinberg 1996, 409).
Η πρώτη πραγματικότητα θεωρείτο πιο «πραγματική» από τη δεύτερη. Στη

δεύτερη πραγματικότητα εντάσσεται και η λεγάμενη εικονική πραγματικότητα (virtual
reality) ή υπερπραγματικότητα (hyperreality), η οποία θεωρείται ως επίπλαστη. Σύμφωνα
με τις μοντερνιστικές αντιλήψεις μεταξύ των δύο πραγματικοτήτων έπρεπε να υπάρχει μια
σχέση

«αναπαράστασης». Για παράδειγμα, ο τύπος έπρεπε να αποδίδει την

πραγματικότητα αντικειμενικά, κάτι το οποίο σύμφωνα με τις κονστρουκτιβιστικές
αντιλήψεις είναι ανέφικτο. Οποιαδήποτε απόκλιση από την αντικειμενική πραγματικότητα
(ποιος την καθόριζε άραγε;) θεωρείτο διαστρέβλωση και παραπλάνηση. Είναι πολύ
διαδομένο το κλισέ ότι η διαφήμιση διαστρεβλώνει την πραγματικότητα. Σε μια διαφήμιση
του περιοδικού Focus στη Γερμανία περιέχεται η ρήση: «Η αλήθεια είναι όπως μια
χωριατόπουλά. Πιο όμορφη είναι όταν είναι αφτιασίδωτη».
Σύμφωνα με τις μεταμοντερνικές αντιλήψεις και δύο αυτοί κόσμοι είναι
«πραγματικοί» και επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό τη συμπεριφορά μας. Στις σημερινές
μεταμοντέρνες συνθήκες η διάκριση των δύο πραγματικοτήτων και δύσκολη είναι και δεν
έχει κανένα νόημα. Οι σύγχρονοι άνθρωποι δε, σε σχέση με τις παλιότερες γενιές,
αποκτούν τη γνώση σε μικρότερο βαθμό με την άμεση εμπειρία και περισσότερο μέσω
των media, τα οποία κυριαρχούνται από εικόνες. Ο κόσμος των media κερδίζει συνεχώς
έδαφος. Σήμερα μάλιστα που οι τεχνικές παραγωγής εικόνων έχουν βελτιωθεί σημαντικά,
παράγονται εικόνες πιο δραματικές και πιο ζωντανές από την πραγματικότητα. Πολλοί
υποστηρίζουν ότι η «πραγματικότητα δεν μπορεί να συναγωνιστεί την εικόνα»! Η
περαιτέρω ανάπτυξη της τεχνολογίας (δυνατότητα διάδρασης (interaction), βελτίωση
τρισδιάστατων γραφικών, ανάπτυξη multimedia) κάνει ακόμη πιο δυσδιάκριτα τα όρια
μεταξύ των δύο πραγματικοτήτων. Αυτό οδηγεί σε μια ασύλληπτη επέκταση του
εμπειρικού μας κόσμου.
Η τεχνολογία βελτιώνεται συνεχώς και τα μηνύματα που φθάνουν από τους
πρωτοπόρους ερευνητές του χώρου είναι εντυπωσιακά. Τόσο στο Media Lab του Νίκολας
Νεγρεπόντη όσο και στο Εργαστήριο Επιστήμης Υπολογιστών του MIT του Μιχάλη
Δερτούζου πραγματοποιούνται πρωτοποριακά πειράματα. Ήδη στα εργαστήρια υπάρχουν
απτικές στολές όπως γάντια. Σε μια οθόνη υπολογιστή φαίνεται ένα πρόσωπο, εμείς το
αγγίζουμε και στο χέρι νιώθουμε την αίσθηση αγγίγματος ενός πραγματικού προσώπου. Η
αίσθηση είναι απόλυτα πιστευτή αν και δεν υπάρχει πρόσωπο. Με την περαιτέρω
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ανάπτυξη της υπολογιστικής ισχύος θα είναι δυνατόν να φτιαχτούν πολλά τέτοια
εξαρτήματα που θα μπορούν να μας «εμβυθίσουν» κυριολεκτικά σε εικονικούς κόσμους,
δίνοντας μας την αίσθηση ότι «είμαστε εκεί».
Η εικονική πραγματικότητα αποτελεί πραγματικότητά μας. Δεν είναι μια δεύτερη,
μια παράλληλη πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι το ψεύτικο, το επίπλαστο. Τα
συναισθήματα που μας δημιουργούνται από τη συμμετοχή και την εμβύθισή μας σε αυτή
είναι «εικονικά συναισθήματα», δεν είναι όμως ψεύτικα. Πολλές φορές δε είναι πιο
έντονα και πιο πρωτόγνωρα από συναισθήματα του εμπειρικού μας κόσμου. Η εικονική
πραγματικότητα επεκτείνει τον εμπειρικό μας κόσμο μας δίνει τη δυνατότητα να βιώσουμε
εμπειρίες και απολαύσεις πρωτόγνωρες, πολλές από τις οποίες δεν θα μπορούσαμε να
βιώσουμε στον εμπειρικό κόσμο. Μας δίνει τη δυνατότητα να συμμετάσχουμε σε
εικονικές κοινότητες, να υποδυθούμε χαρακτήρες της φαντασίας μας, να εγκαταλείψουμε
τον εμπειρικό κόσμο που μας περιβάλει και να ταξιδεύσουμε σε κόσμους φανταστικούς. Η
παρουσία σε μια ρωμαϊκή αγορά γίνεται εφικτή μόνο μέσα σε κάποιο θεματικό πάρκο.

Β.2.2.2. Η κοινωνία του θεάματος
Όπως έχουμε αναφέρει η κατανάλωση έχει γίνει αντικείμενο επιστημονικής
μελέτης κυρίως από την οικονομική επιστήμη, και μάλιστα υπό το υπόδειγμα του homo
economi eus, του ορθολογικά σκεπτό μενού υποκειμένου. Στο επίκεντρο μιας τέτοιας
συλλογιστικής ήταν η κάλυψη των αναγκών. Όμως η κατανάλωση, πέρα από την
ικανοποίηση

των

στοιχειωδών

ανθρώπινων

αναγκών,

λαμβάνει

χώρα

εντός

συγκεκριμένων κοινωνικοπολιτιστικών πλαισίων αναφοράς (context) και έχει έναν έντονο
συμβολικό χαρακτήρα. Ο Marcuse (1971) ήδη από τη δεκαετία του ’50 υποστήριζε ότι ο
καταναλωτισμός είναι προϊόν του καπιταλισμού και ότι η κατανάλωση δεν καλύπτει
πραγματικές ανάγκες αλλά πλαστές, τις οποίες δημιουργεί το καπιταλιστικό σύστημα. Οι
Douglas, Isherwood (1979) εξετάζουν διάφορους τομείς της κατανάλωσης όπως διατροφή
και ένδυση, και διαπιστώνουν ότι οι καταναλωτικές πρακτικές αποτελούν υψηλά
συμβολικές πράξεις που εμπεριέχουν νοήματα που σχετίζονται με το πολιτιστικό πλαίσιο
αναφοράς. Τα αγαθά είναι προϊόντα που εκπέμπουν μηνύματα. Η αξία του προϊόντος
προκύπτει από την αξία του ως σύμβολο, ως εικόνα. Με τη συμβολική σημασία των
καταναλωτικών προϊόντων και πρακτικών έχουν ασχοληθεί πολλοί σύγχρονοι διανοητές,
βλ. Barthes (1979), Bourdie (2002), Levy (1981), McCracken (1988), Dichter (1964),
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Haug (1997). (Για μια συνοπτική παρουσίαση των διαφόρων θεωριών στο χώρο της
διαφήμισης βλ. Heller 1984).
Όσο αυξάνεται η συμβολική αξία των προϊόντων τόσο η χρηστική τους αξία και τα
λειτουργικά τους πλεονεκτήματα έρχονται σε δεύτερη μοίρα (εν τω μεταξύ η παραγωγή
μέσω της τεχνολογίας τα τελειοποιεί σε βαθμό που να θεωρούνται αυτονόητα). Ο
διαχωρισμός μεταξύ του προϊόντος και της εικόνας γίνεται αδύνατος. Το προϊόν είναι
πλέον η εικόνα του, και αυτή καταναλώνεται (Firat, Venkatesh 1995, 250).
Η κατανάλωση δεν είναι πλέον ανάλωση αξίας αλλά η αρχή μιας νέας παραγωγής:
κάθε στιγμή που κάτι καταναλώνεται παράγεται κάτι άλλο, ένα αντικείμενο, το πρόσωπο,
γενικά το σημαίνον (signifier), η εικόνα και το σύμβολο (Firat, Venkatesh 1995, 250). Η
κατανάλωση είναι μία φάση σε μια διαδικασία που πραγματοποιούνται συμβολικές
ανταλλαγές και που καθορίζουν και αναπαράγουν τον κοινωνικό κώδικα (ο.π). Η
παραγωγή των συμβόλων είναι μια θεαματική διαδικασία. Σε αυτή τη διαδικασία ο
καταναλωτής

είναι

καταναλωτής

συμβόλων

και

θεαμάτων.

Σε

αυτό

το

συμβολικό/θεαματικό κόσμο ο καταναλωτής γίνεται ενεργός αναζητητής νοημάτων και
εμπειριών ενώ ο marketer προσπαθεί να προσφέρει θεάματα (ο.π., 251).
Η εποχή του μεταμοντερνισμού δίκαια έχει ονομαστεί ως η εποχή του συμβολικού
και του θεάματος (Firat, Venkatesh 1995, 250). Οι νέες τεχνολογίες διευκολύνουν τη
θεαματική

παρουσίαση

της

πραγματικότητας.

Η

θεαματική

παρουσίαση

της

πραγματικότητας δεν είναι κάτι νέο. Ανέκαθεν οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τις
θεατρικές τέχνες για να δημιουργούν συμβολικούς κόσμους. Ιδιαίτερα η προ-μοντερνική
κοινωνία ήταν εξαιρετικά τυποποιημένη (Baringhorst 1998, 142). Τα τελετουργικά, π.χ. οι
εκτελέσεις αιρετικών ή η ενθρόνιση ενός βασιλιά αποτελούν θεάματα. Ο βασικός στόχος
ήταν η επιβεβαίωση της καθεστηκυίας κοινωνικής τάξης (ο.π). Ενώ τα τελετουργικά στις
μοντέρνες αλλά και στις παλιότερες κοινωνίες έχουν γίνει αντικείμενο της επιστημονικής
έρευνας κυρίως μέσω κοινωνιολογικών και εθνογραφικών μελετών, η έννοια του θεάματος
δεν έχει αντιμετωπιστεί ανάλογα. Μια πρώτη προσπάθεια καθορισμού της έννοιας του
θεάματος πραγματοποίησε ο Debord στο βιβλίο του «Η Κοινωνία του Θεάματος» (2000,
πρωτότυπο 1967), αναφερόμενος στην σύγχρονη κοινωνία. Το θέαμα δεν είναι ένα
επιπρόσθετο στοιχείο της κοινωνικής πραγματικότητας, «η πραγματικότητα αναδύεται
εντός του θεάματος και το θέαμα είναι πραγματικό» (Debord 2000, §8, 15-16). Η θεαματική
παρουσίαση, και ιδίως αυτή του διαφημιστικού κόσμου, «δεν είναι ένα σύνολο από εικόνες
αλλά μια κοινωνική σχέση ατόμων διαμεσολαβούμενη από εικόνες» (ο.π, 14). Η καλύτερη
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περιγραφή της κοινωνίας ως θέαμα καθώς και των σχέσεων μεταξύ παραγωγής και
κατανάλωσης μέσα στα πλαίσια του θεάματος δίνεται στο παρακάτω απόσπασμα:
«Το θέαμα συλλαμβανόμενο στην ολότητά του, είναι ταυτοχρόνως απόρροια και
σκοπός του υπάρχοντος τρόπου παραγωγής. Δεν είναι ένα συμπλήρωμα του πραγματικού
κόσμου, ένα επιπρόσθετο διακοσμητικό στοιχείο του. Είναι ο πυρήνας της έλλειψης
ρεαλισμού της πραγματικής κοινωνίας. Κάτω από όλες τις ιδιαίτερες μορφές του,
πληροφόρησης ή προπαγάνδας, διαφήμισης ή άμεσης κατανάλωσης ψυχαγωγίας, το θέαμα
συνιστά το σύγχρονο μοντέλο του κοινωνικά κυρίαρχου βίου. Είναι πανταχού παρούσα
επιβεβαίωση της επιλογής που έχει ήδη τελεσθεί εντός της παραγωγής και η αντίστοιχη
κατανάλωσή της. Μορφή και περιεχόμενο του θεάματος είναι ταυτισμένα με την ολική
δικαιολόγηση των συνθηκών και των στόχων του υφιστάμενου συστήματος. Το θέαμα είναι
επίσης η διαρκής παρουσία αυτής της δικαιολόγησης, ως κατοχή του κύριου μέρους του
βιωμένου χρόνου εκτός της συγχρόνου παραγωγής (Debord 2000, §6, 14-15).
Ο Chaney (1993) θεωρεί το θέαμα ως χαρακτηριστική μορφή δημόσιας
δραματοποίησης τόσο στις προ-μοντέρνες, στις μοντέρνες αλλά και στις μεταμοντέρνες
κοινωνίες (ή ακριβέστερα στις ύστερα μοντερνικές όπως αναγράφεται στον τίτλο του
βιβλίου του). Ουσιαστικό στοιχείο του θεάματος είναι η σκηνοθεσία και η δημόσια
επίδειξη κοινών αξιών και ιδεών αλλά και εμπειριών που να ξεφεύγουν από το
συνηθισμένο. Το θέαμα αποτελεί μια συμβολική αναπαράσταση κοινοτήτων, που πολλές
φορές λόγω της σκηνοθεσίας έχει μια ιδανικοποιημένη μορφή (Baringhorst 1998, 142). Το
θέαμα είναι ένα «έργο τέχνης» που στοχεύει να παρουσιάσει το φανταστικό, το υπερ
πραγματικό με τρόπο αξιόπιστο (Chaney 1993, 22). Ακόμη και αν το θέαμα έχει σαφή
αναφορά σε πραγματικά γεγονότα, αυτά υπερβάλλονται και φορτίζονται με συμβολική
αξία. Το θέαμα δεν βασίζεται στην ορθολογική επιχειρηματολογία αλλά στον
εντυπωσιασμό

και

στην

έκλυση

συγκινήσεων

(Baringhorst

1998,

142).

Η σκηνοθεσία και η υπερβολή είναι απαραίτητα γιατί χωρίς αυτά, με τη «γυμνή»«αντικειμενική παρουσίασή του», το θέμα δεν θα μπορούσε να αναδειχθεί.

Β.2.2.3. Η δαιμονοποίηση του θεάματος
Σε ένα απόσπασμα των Εξομολογήσεών του ο Άγιος Αυγουστίνος αναφέρεται στο
φίλο και μαθητή του Αλύπιο, ο οποίος ευρισκόμενος στη Ρώμη για να σπουδάσει νομικά,
«εκεί δε παρεδόθη περιέργως μετά πάθους εις τα θεάματα των μονομάχων». Στην αρχή
δεν του άρεσαν, μια φορά όμως με την παρότρυνση των φίλων του επισκέφθηκε τον
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ιπποδρόμιο. Με το που άρχισαν οι αγώνες ο Αλύπιος έκλεισε τα μάτια του για να μην
συμμετάσχει στη φρίκη. Μια στιγμή όμως ακούστηκε μεγάλη βουή, λόγω της βίαιης
πτώσης ενός μονομάχου. Νικηθείς από την περιέργεια και πιστεύοντας ότι είναι ικανός να
υπερνικήσει ό,τι κι αν έβλεπε άνοιξε τα μάτια και «εδέχθη στην ψυχήν του μιαν πληγήν
βαρύτερα από εκείνην, που ανέτρεψε εις το έδαφος το σώμα». «Ο Αλύπιος ανετράπη
χειρότερα από τον μονομάχο...Αντί να φύγει εκάρφωσε τα μάτια του εις το θέαμα, απ’
όπου αντλούσε φρικώδη μανία ασυνειδήτως. Ήρχιζε να γίνεται μανιακός δι’ αυτούς τους
εγκληματικούς αγώνας και να μεθά από αιμοσταγείς ηδονάς. Δεν ήτο πλέον ο ίδιος
άνθρωπος» (παρατίθεται στο Sofsky 1998, οι υπογραμμίσεις δικές μου). Παρ’ όλο που το
απόσπασμα αυτό χρησιμοποιείται συχνά για να δείξει την εγγενή μοχθηρότητα του
ανθρώπου, ωστόσο εκφράζει με τον καλύτερο τρόπο την αγωνία για εκείνη την τρομερή
δύναμη του θεάματος να μεθά, να προκαλεί ηδονή και να μεταμορφώνει ολοκληρωτικά
τους ανθρώπους, με διαδικασίες που τους είναι ασύνειδες.
Το απόσπασμα από το έργο του Debord (2000) που παραθέσαμε mo πάνω
(Β.2.2.2.) για την κοινωνία του θεάματος, εκφράζει την μαρξιστική, επηρεασμένη από την
κριτική θεωρία, κατεύθυνση του συγγραφέα. Η κριτική είναι όμως πάνω απ’ όλα βαθιά
απαισιόδοξη και ισοπεδωτική (Baringhorst 1998, 140). Κατακεραυνώνει το θέαμα ως μέσο
χειραγώγησης και αλλοτρίωσης του ατόμου, δημιουργίας ψευδούς συνείδησης και
διατήρησης των υπαρχουσών σχέσεων παραγωγής. Δεν λαμβάνει υπόψη το περιεχόμενο
του θεάματος και τις διαφορετικές λειτουργίες που μπορεί να διαδραματίσει, ακόμα και με
τη μορφή του ακραία εμπορικού θεάματος.
Η αρνητική στάση απέναντι στο θέαμα και την εικόνα είναι πολύ διαδεδομένη
στην δυτική επιστήμη. Ο Kroeber-Riel (1993, 21) διαπιστώνει ότι η επιστημονική έρευνα
μέχρι προσφάτως έχει ασχοληθεί μόνο με το λόγο (γλώσσα) παραμελώντας την εικόνα.
Αυτό έχει να κάνει με γενικότερους ιδεολογικούς προσανατολισμούς. Είναι γνωστό ότι η
εικόνα προηγείται της γλώσσας τόσο όσον αφορά την εξέλιξη του ατόμου όσο και την
εξέλιξη του είδους: οι προϊστορικοί άνθρωποι πρώτα χάραξαν σύμβολα στους βράχους
των σπηλαίων πριν αναπτύξουν τη γλώσσα, ενώ τα νήπια μπορούν να σχηματίσουν
σχήματα στην άμμο ή στον αέρα πολύ πριν μιλήσουν. Παρ’ όλα αυτά το Κατά Ιωάννην
Ευαγγέλιο (1.1) αρχίζει ως εξής: «Εν αρχή ην ο Λόγος και ο Λόγος ην προς τον Θεόν, και
Θεός ην ο Λόγος...». Η γλώσσα έχει επικρατήσει να συμβολίζει την ανωτερότητα του
ανθρώπου ως πνευματικού όντος σε αντίθεση με την εικόνα που συμβολίζει κατωτερότητα
και ρηχότητα. Δεν είναι τυχαία η αντίληψη του 19ου αιώνα ότι «οι γυναίκες σκέφτονται με
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εικόνες ενώ οι άντρες με έννοιες» (βλ. Ποταμιάνος 1997, 125-126). Η εικονοκλαστική
όμως στάση πολλών διανοουμένων συνεχίζεται ως τις μέρες μας, όπως δείχνει το
παρακάτω απόσπασμα:
ο «homo sapiens» προϊόν της γρατττής κουλτούρας εξαφανίζεται μαζί με την
κουλτούρα του ενώ προβάλλει ένας νέος τύπος ανθρώπου ο «homo videns»6, προϊόν μιας
παιδείας που στηρίζεται στην εικόνα: «Η τηλεόραση διαμορφώνει έναν αισθητό κόσμο που
τον βλέπουμε και τον ακούμε σε βάρος του νοητού κόσμου. Το σύνταγμα, η ελευθερία, η
ισότητα, η δικαιοσύνη είναι αφηρημένες έννοιες που τα παιδιά της τηλεόρασης δεν τις
βλέπουν (!!!), δεν τις καταλαβαίνουν και κατά συνέπεια δεν ενδιαφέρονται για αυτές.
Πρόκειται για μια καταστροφή του «homo sapiens» σε μαζική κλίμακα!!!» (Sartori 1997,
τα θαυμαστικά και ο τονισμός δικός μου).7
Οι αντιλήψεις αυτές παραγνωρίζουν το τεράστιο δυναμικό της εικόνας και το ρόλο
που μπορεί να διαδραματίσει για τη διαμόρφωση της κοινωνικής πραγματικότητας. Το
σύστημα των MME, και ιδιαίτερα της τηλεόρασης που είναι το κατ’ εξοχήν εικονιστικό
μέσο, τέθηκε στο στόχαστρο τόσο της αριστερών όσο και δεξιών κριτικών σε όλη την
μεταπολεμική περίοδο. Η μεν δεξιές θεωρίες μιλούσαν για την συνεισφορά τους στην
κρίση ηθικών αξιών, οι μεν αριστερές θεωρίες τους απέδιδαν έναν ρόλο χειραγώγησης του
κοινού. Σημείο αναφοράς των τελευταίων ήταν το έργο των κοινωνιολόγων επιστημόνων
της Σχολής της Φρανκφούρτης, π.χ. η Διαλεκτική του Διαφωτισμού των Horkheimer και
Adorno (1996) ή το έργο του Marcuse ο Μονοδιάστατος Άνθρωπος (1971). Όμως τόσο σε
θεωρητικό επίπεδο όσο και σε πρακτικό πολλοί άρχισαν να διαβλέπουν τον χειραφετικό
ρόλο που θα μπορούσαν να διαδραματίσουν τα MME (π.χ. Enzenberger 1970). Π.χ. στις
φοιτητικές διαμαρτυρίες απ’ τα χρόνια του ’60 ακόμη συνυπολογιζόταν ο παράγοντας
MME και ο τρόπος που τα τελευταία θα τις παρουσίαζαν (Baringhorst 1998, 172).
Ο μεταμοντέρνος καταναλωτής δεν είναι όμως ένα παθητικό αυτόματο που
εκδηλώνει τις επιθυμητές συμπεριφορές ανάλογα με τα ερεθίσματα που δέχεται. Ο
μεταμοντερνισμός δημιουργεί πεδία κατανάλωσης που είναι ευμετάβλητα και μη
περιοριστικά, με την έννοια ότι ο καταναλωτής είναι ελεύθερος να επιλέξει και να
6 ο άνθρωπος που βλέπει
7

Το απόσπασμα περιέχεται στο άρθρο του Μ. Μητσού στη στήλη των Νέων «Διαστάσεις», 27/3/98

(Μητσός 1998)
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συνδυάσει εμπειρίες χωρίς να δεσμεύεται σε καμία (Firat, Venkatesh 1995, 251). Οι
καταναλωτές δεν επιθυμούν να είναι πιστοί σε μάρκες αλλά σε εικόνες και σύμβολα και
μάλιστα σε εικόνες και σύμβολα που παράγουν οι ίδιοι καθώς καταναλώνουν. Αυτά δε τα
σύμβολα μεταβάλλονται, η καταναλωτική πιστότητα δεν μπορεί να προβλεφθεί. Σύμφωνα
με τη μοντερνιστική άποψη ο καταναλωτής είναι ασταθής και απρόβλεπτος ενώ μια
μεταμοντερνική άποψη θα υποστήριζε ότι ο καταναλωτής με αυτό τον τρόπο, με το να
συμπεριφέρεται δηλαδή απρόβλεπτα, δρα στρατηγικά. Εκμεταλλεύεται το απελευθερωτικό
δυναμικό που του προσφέρεται, ανατρέποντας την αγορά και όχι παρασυρόμενος από
αυτή (Firat, Venkatesh 1995, 251).
Οι «ανεξέλεγκτες» δυνατότητες των MME, να επιφέρουν αντίθετα αποτελέσματα
από τα προσχεδιασμένα, καταδεικνύονται στην παρουσίαση του θανάτου του Τσε από τη
κυβέρνηση της Βολιβίας το 1967. Οι στρατηγοί πόζαραν πάνω από το πτώμα του Τσε
ακολουθώντας την παλιά «επικοινωνιακή» συνταγή οι διώκτες να ποζάρουν θριαμβευτικά
με τα πτώματα ή τα κεφάλια των θυμάτων τους (βλ. περίπτωση ληστών μέχρι της αρχές
του προηγούμενου αιώνα και αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και του εμφυλίου
πολέμου στην Ελλάδα). Στόχος βέβαια ήταν η επιβεβαίωση του θριάμβου των νικητών.
Στην περίπτωση του Τσε όμως ο χειρισμός του θέματος αποδείχθηκε μια «επικοινωνιακή
καταστροφή» (Ιστορικά 2002, 40-41). Η εμφάνιση της φωτογραφίας στα MME συνέβαλε
στην μαρτυροποίηση του Τσε. Οι συνειρμοί με τη σταύρωση και την αποκαθήλωση του
Χριστού, ενέπνευσαν πολλούς καλλιτέχνες. Ο στρατός της Βολιβίας δημιούργησε και
διέδωσε άθελά του ένα από τα μεγαλύτερα σύμβολα εξέγερσης, παρότι σε πολιτικό και
στρατιωτικό επίπεδο η πολιτική Τσε δεν επέδειξε ιδιαίτερες επιτυχίες (ο.π).

Β.2.2.4. Τα πλεονεκτήματα της εικόνας
Η επικράτηση της εικονιστικής επικοινωνίας κατά τον Postman (1998) έχει
επιφέρει

μια

ριζική

αλλαγή

της κουλτούρας

μας:

Τη

θέση

της γλωσσικής

επιχειρηματολογίας παίρνει όλο και σε μεγαλύτερο βαθμό η προσπάθεια επηρεασμού
μέσω της εικόνας. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να βλέπουν αντί να
διαβάζουν. Για την ενημέρωσή τους προτιμούν περισσότερο μέσα που κυριαρχούνται από
εικόνες. Σύμφωνα με τον Kroeber-Riel (1993, 4) οι βασικές αιτίες που ευνόησαν την
επικράτηση της εικονιστικής επικοινωνίας είναι η διάδοση της τηλεόρασης και η
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πληροφοριακή υπερφόρτωση (information overload)8. Η τελευταία είναι το ποσοστό των
εκπεμπόμενων πληροφοριών που δεν προσλαμβάνονται από του δέκτες της επικοινωνίας
(Kroeber-Riel 1998, 40). Η πληροφοριακή υπερφόρτωση στις Δυτικές χώρες και ανάλογα
με το μέσο τείνει στο 100. Στις ΗΠΑ, για παράδειγμα, ήδη από το 1980 υπολογιζόταν σε
99,6%, αυτό σημαίνει ότι το 99,6% των πληροφοριών που προσφέρονται από τα μέσα δεν
γίνονται αντικείμενο προσοχής και ουσιαστικά καταλήγουν στα σκουπίδια (ο.π). Σε
τέτοιες συνθήκες ο πρώτος στόχος αυτού που θέλει να επικοινωνήσει είναι να
σηματοδοτήσει την παρουσία του και εφόσον το πετύχει, κατόπιν να προσφέρει επιπλέον
πληροφορίες στον κάθε ενδιαφερόμενο. Σε τέτοιες συνθήκες είναι απαραίτητες οι
θεαματικές εικόνες.
Η ευρεία χρήση της εικόνας και μάλιστα της θεαματικής εικόνας προσφέρει σαφή
πλεονεκτήματα έναντι του κειμένου σε πολλές περιπτώσεις. Είναι λάθος, όμως, να
συγκρίνεται η εικόνα με το κείμενο και να εξάγονται συμπεράσματα για το πιο από τα δύο
υπερτερεί. Δεν υπάρχει κανένας νόμος καθολικής ισχύος. Η χρήση εικόνας ή κειμένου, ή
συνδυασμού τους, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις εκάστοτε επικοινωνιακές συνθήκες και
τα μηνύματα που πρέπει να μεταδοθούν (Kroeber-Riel 1993, 122). Το επιχείρημα «μια
εικόνα ισούται με χίλιες λέξεις» αντιπαραβάλλεται με το επιχείρημα «η παραπάνω φράση
με ποια εικόνα θα μπορούσε να αποδοθεί;» Σύμφωνα με τον Kroeber-Riel (ο.π) η εικόνα
υπερτερεί επικοινωνιακά έναντι του κειμένου όταν πρόκειται για την περιγραφή
συγκεκριμένων αντικειμένων ή συμβάντων, π.χ ο βομβαρδισμός της Βαγδάτης, ή η
απόδοση ενός προϊόντος. Αφηρημένες προτάσεις και λογικές συσχετίσεις δεν μπορούν ή
δεν μπορούν άμεσα να «μεταφραστούν» σε εικόνα. Φυσικά είναι δυνατό αφηρημένες
έννοιες ή εκφράσεις είτε να «υποστηριχτούν» με παραστατικές εικόνες π.χ. μέσω
μεταφορών, αναλογιών, ή και έμμεσης μετάφρασής του σε εικόνες π.χ. τα κόμικς ο
Einstein για αρχάριους (για τις διάφορες τεχνικές εικονοποίησης βλ. Kroeber-Riel 1993,
123κε). Η χρήση της εικόνας γενικά παρουσιάζει πλεονεκτήματα σε ότι αφορά (KroeberRiel 1998, 199κε).
^ την αρχική ενεργοποίηση του δέκτη και την προσέλκυση της προσοχής του.
S τη νοητική επεξεργασία του μηνύματος: γρήγορα άνετα, πειστικά. Οι εικόνες
ενεργοποιούν στους δέκτες τόσο νοητικές όσο και συγκινησιακές διεργασίες. Η
πρόσληψη και επεξεργασία των εικόνων στον εγκέφαλο πραγματοποιείται σχεδόν

8 Για την πληροφοριακή υπερφόρτωση συχνά χρησιμοποιείται και ο όρος clutter
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αυτόματα (εφόσον η εικόνα είναι σαφής) και με λιγότερη νοητική καταπόνηση και
έλεγχο απ’ ότι η επεξεργασία γλωσσικών πληροφοριών. Επιπλέον οι εικόνες
προσλαμβάνονται σε μεγαλύτερες απ’ ότι το κείμενο οπτικές ενότητες και
επεξεργάζονται

«ολιστικά-αναλογικά».

Οι

γλωσσικές

πληροφορίες

αντίθετα

προσλαμβάνονται ακολουθιακά και σε μικρές λογικές ενότητες ενώ η επεξεργασία
τους πραγματοποιείται «ακολουθιακά-αναλυτικά». Έτσι για την πρόσληψη μιας
εικόνας μέσης πολυπλοκότητας απαιτούνται 1,5 έως 2,5 sec. Στο ίδιο διάστημα μόλις
και μπορούν να διαβαστούν κάποιες λέξεις.
'λ Τις συναισθηματικές επιδράσεις. Οι εικόνες είναι «αποθηκευμένα συναισθήματα». Τα
πλεονεκτήματα της εικόνας και δη της θεαματικής εικόνας είναι γνωστά από την
αρχαιότητα. Ο ρωμαίος ρήτορας Quintilian υποστήριζε ότι «όποιος διαθέτει εξουσία
στις μνημονικές εικόνες των ανθρώπων τότε εξουσιάζει και τα συναισθήματά τους».
Η κατασκευή εικόνων (ακόμα και με ωμή παραποίηση πραγματικών φωτογραφιών)
είναι μια πρακτική που εφάρμοσαν σχεδόν όλα τα πολιτικά καθεστώτα στην
ανθρώπινη ιστορία (βλ. Muenckler 1994, Daniel, Siemann 1994). Οι εικόνες αυτές
προσπαθούν

να

εντυπωσιάσουν,

να

δημιουργήσουν

συναισθήματα,

να

πληροφορήσουν, να εικονοποιήσουν τον εχθρό, να αλλάξουν αντιλήψεις. Η εμπορική
διαφήμιση αξιοποίησε και τελειοποίησε όλη την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε από
την προπαγάνδα.
S Οι εικόνες «προσομοιώνουν» τα φυσικά περιβάλλοντα πιο ρεαλιστικά απ’ ότι το
κείμενο. Οι περιπτώσεις που «τα λόγια είναι φτωχά για να περιγράφουν αυτά που
βλέπει το μάτι» μάλλον είναι ο κανόνας, αν και υπάρχουν και εξαιρέσεις9.

9 Η έρευνα ίων επιδράσεων της εικόνας τείνει να εξελιχθεί σε αυτόνομο διεπιστημονικό κλάδο. Υπάρχει μία
έκρηξη επιστημονικών ερευνών από διαφορετικές σκοπιές και επιστημονικά παραδείγματα βλ. (KroeberRiel 1993 με πολλές βιβλιογραφικές παραπομπές και σύνοψη της έως τώρα βιβλιογραφίας, κυρίως από τη
σκοπιά της συμπεριφοράς του καταναλωτή και της διαφήμισης βλ. Scott (1994)
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Β.2.3. Μεταμοντερνισμός: Σύστημα κατανάλωσης
Β.2.3.1. Η υποβάθμιση της κατανάλωσης και της κουλτούρας
Μια από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της μοντερνικής περιόδου ήταν η διαμετρικά
αντίθετη αξιολόγηση της έννοιας της παραγωγής και της έννοιας της κατανάλωσης. Ενώ η
πρώτη εξυμνείται ως μια πράξη δημιουργίας που προσφέρει αξία στην ανθρώπινη ζωή,
είναι μια ιερή πράξη. Ο παραγωγός απολαμβάνει υψηλό κοινωνικό status, εξυμνείται η
κατοχή των αντίστοιχων ικανοτήτων του, συμβάλλει στην πρόοδο. Σε αντίθεση η
κατανάλωση είναι μια πράξη σχεδόν βέβηλη: απλή χρήση, αχρήστευση και καταστροφή.
Ο καταναλωτής σπαταλά πολύτιμες πηγές ενέργειας και πλούτου παράγοντας απλά
σκουπίδια ή μεταχειρισμένα αντικείμενα (Firat, Venkatesh 1995, 246). Φυσικά πίσω από
αυτή την αξιολόγηση βρίσκονται οι ηθικολογικές αρχές περί αύξησης του πλούτου που
διέβλεπαν το κίνδυνο ηθικής κατάρρευσης λόγω της αύξησης του.
Όμως η διάχυση των καταναλωτικών αγαθών σε όλο και μεγαλύτερο μέρος του
πληθυσμού ήταν αναπόφευκτη διότι η κατανάλωση είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη της
βιομηχανικής ανάπτυξης. Η ίδια η λογική του βιομηχανικού καπιταλισμού όχι μόνο δεν
μπορούσε να αποκλείσει την πλειοψηφία του πληθυσμού από τα καταναλωτικά αγαθά,
αντίθετα την είχε ανάγκη. Η «λογική του κέρδους» ανέδειξε τη λογική της «κοινωνικώς
προσήκουσα συμπεριφοράς» ως ασύμφορης. Η αυξανόμενη λόγω τεχνολογίας μαζική
βιομηχανική παραγωγή προϋπέθετε μαζικές αγορές. Αυτό είχε γίνει αντιληπτό από
πολλούς ανθρώπους που θεμελίωσαν το βιομηχανικό καπιταλισμό. Ο Ford, ιδρυτής της
ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας, ήταν από τους υπέρμαχους της αύξηση του
εισοδήματος των εργαζομένων, πιστεύοντας ότι μόνο έτσι θα είναι δυνατή η διάθεση της
παραγωγής των εργοστασίων του.
Αυξημένη κατανάλωση συνεπαγόταν άρα αυξημένο εισόδημα και διαθέσιμο
χρόνο. Έτσι την «εργαζόμενη οικογένεια» των απαρχών της βιομηχανικής επανάστασης
όπου όλοι, ακόμη και τα παιδιά εργάζονταν έως και 16 ώρες την ημέρα με πενιχρές
αποδοχές και υπό άθλιες συνθήκες, αντικατέστησε η «καταναλωτική οικογένεια». Το
αυξημένο εισόδημα και την περικοπή των ωρών εργασίας συμπλήρωσε η εντατική
διαφήμιση και οι πιστωτικές ευκολίες (Firat, Venkatesh 1995, 247).
Παρ’ όλα αυτά όμως η επιστήμη επικεντρώθηκε σχεδόν μονόπλευρα προς την
πλευρά της παραγωγής. Η νέα επιστήμη της οικονομίας έγινε επιστήμη της παραγωγής
υποβιβάζοντας την κατανάλωση σε δεύτερο ρόλο. Σκεπτόμενη θετικιστικά (αναλυτικά και
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κατασκευάζοντας

αφαιρετικά

μοντέλα)

αντιμετωπίζει

την

κατανάλωση

με

μικροοικονομικά υποδείγματα: θεωρεί την κατανάλωση ως «συνολική ζήτηση», τον
καταναλωτή ως μέσο καταναλωτή που σκέφτεται με όρους μεγιστοποίησης κέρδους, χωρίς
να λαμβάνει υπόψη το πολιτιστικό πλαίσιο, την κουλτούρα10 (Miller 1995, 12κε). Η
αγορά θεωρείται ως ένα κλειστό σύστημα με δικούς του νόμους.
Η προσπάθεια της οικονομικής επιστήμης έγκειται στο να εξηγήσει το μηχανισμό
της οικονομίας, τις μεταβλητές που τον επηρεάζουν (μία από αυτές είναι και η
κατανάλωση ως συνολική ζήτηση), να παράσχει νόμους αιτίου-αποτελέσματος, καθολικής
ισχύος, ώστε να προταθούν συγκεκριμένες ενέργειες προς την κατεύθυνση της
οικονομικής ανάπτυξης. Και αυτές οι ενέργειες ήταν που συνέβαλαν καθοριστικά στο
μοντερνικό «έπος της προόδου», π.χ. η κεϋνσιανική πολιτική. Τελευταία όμως πληθαίνουν
οι κριτικές φωνές συνολικά για τον τρόπο της οικονομικής σκέψης, όχι μόνο από την
πλευρά των ανθρωπιστικών επιστημών αλλά και εκ των έσω. Η εφαρμογή πετυχημένων σε
μια περίπτωση οικονομικών πολιτικών σε άλλη περίπτωση οδηγεί σε καταστροφή.
Κραυγαλέο πρόσφατο παράδειγμα η Αργεντινή. Ένας μέρος της κριτικής των
οικονομολόγων κατευθύνεται προς την στρεβλή εφαρμογή των νόμων της οικονομίας, μια
άλλη όμως στην παραμέληση της σημασίας του εκάστοτε κοινωνικού πλαισίου, το οποίο

χρησιμοποιούμε τους όρους πολιτισμός (Zivilisation, civilisation) και κουλτούρα (Kultur, culture) ως
συνώνυμους. Αυτό αποτελεί μια εννοιολογική απλούστευση, όμως μας πρακτικά είναι χρήσιμη για τους
σκοπούς της εργασίας μας. Η ίδια πρακτική ακολουθείται συχνά στη διεθνή βιβλιογραφία της Συμπεριφοράς
του Καταναλωτή (βλ. Kroeber-Riel 1996, 541). Κουλτούρα σύμφωνα με τους Kroeber και Kluckhohn
(παρατίθεται στο Kroeber-Riel 1996, 541) χαρακτηρίζεται η συμφωνία προτύπων συμπεριφοράς πολλών
ατόμων. Αυτή η συμφωνία μπορεί να αναφέρεται σε μεγαλύτερες κοινωνικές ενότητες, όπως π.χ. χώρες,
γλωσσικές κοινότητες, ή περιεκτικότερες διεθνείς ενότητες π.χ. η ευρωπαϊκή κουλτούρα. Ο αναλυτικότερος
ορισμός τους έχει ως εξής: «Η κουλτούρα αποτελείται από άμεσα ή έμμεσα καθοριζόμενα πρότυπα σκέψης
και συμπεριφοράς, τα οποία αποκτούνται και μεταδίδονται μέσω συμβόλων και τα οποία σχηματίζουν ένα
συγκεκριμένο, διακριτό επίτευγμα ανθρώπινων ομάδων. Σε αυτά τα επιτεύγματα συμπεριλαμβάνονται και τα
υλικά αγαθά, τα οποία επιδεικνύουν αυτά τα επιτεύγματα. Κεντρικό σημείο κάθε κουλτούρας είναι οι ιδέες,
οι οποίες μεταβιβάζονται μέσω της παράδοσης..., ιδιαίτερα οι αξίες. Τα συστήματα κουλτούρας μπορούν να
ειδωθούν αφενός ως αποτέλεσμα δράσης, αφετέρου ως προϋποθέσεις για ευρύτερες μελλοντικές δράσεις»
(παρατίθεται στο Kroeber-Riel 1996, 541). Η κουλτούρα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένα
παρασκηνιακό φαινόμενο που καθορίζει τη συμπεριφορά μας, χωρίς αυτό πάντα να γίνεται αντιληπτό
(Kroeber-Riel 1996, 542). Μια σύγκριση μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών μας δίνει ένα μέτρο των
διαφορών στη συμπεριφορά. Η κουλτούρα επηρεάζει τη συμπεριφορά μας από καθημερινές μικροσυνήθειες
έως τη διαμόρφωση της κοσμοαντίληψής μας.
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δεν πρέπει να αποτελεί μια εξωτερική μεταβλητή στο μοντέλο που προσομοιάζει τη
λειτουργία της οικονομίας αλλά να αντιμετωπίζεται ως συστατικό στοιχείο της
οικονομίας. Ο Samuelson (2002) εισάγει τον όρο «πολιτισμονομία»: «Οι οικονομικές
αγορές οπουδήποτε και αν βρίσκονται, προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες της τοπικής
ιστορίας, των κοινωνικών δομών, της ψυχολογίας της θρησκείας και της πολιτικής. Αυτές οι
δυνάμεις επηρεάζουν την επιθυμία για εργασία, κατανάλωση, επένδυση, αποταμίευση και
ανάληψη κινδύνου». Μάλιστα υπερθεματίζει υποστηρίζοντας πως «ο πολιτισμός συχνά
επικρατεί της οικονομίας». «Αν η ιστορία της οικονομικής ανάπτυξης έχει να μας διδάξει
οτιδήποτε, αυτό είναι ότι ο πολιτισμός κάνει όλη τη διαφορά», αν και «μερικές φορές τα
οικονομικά κίνητρα μπορούν ακόμη και να αλλάξουν την κουλτούρα μιας χώρας»11 (ο.π.).
Ο όρος πολιτισμονομία αποδίδει με τον καλύτερο τρόπο τις μεταμοντέρνες
συνθήκες προϊούσας αλληλοδιαπλοκής των ανθρώπων. Τον ολοένα και πιο δικτυωμένο,
χαοτικό και παγκοσμιοποιημένο κόσμο είναι πιο δύσκολο να τον εξηγήσουν επιστημονικοί
νόμοι που αγνοούν τον πολιτισμό ή τον μειώνουν σε μια απλή παράμετρο. Η αντίληψη ότι
τα σύγχρονα προβλήματα οικονομικής φύσης μπορούν να λυθούν με τη χρήση μόνο
οικονομικών μέτρων αποτελεί αυταπάτη (Samuelson 2002).
Η ιδέα του αδιαχώριστου οικονομίας και κουλτούρας δεν είναι νέα. Η αρχαία
11 Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα που έχουν απασχολήσει την επιστήμη σε όλο τον εικοστό αιώνα είναι «σε
ποιο βαθμό η συμπεριφορά καθορίζεται από την κουλτούρα, σε πιο βαθμό από τη βιολογία, και κατά πόσο ο
άνθρωπος είναι πραγματικά ελεύθερος να διαμορφώσει τη δίκιά του πραγματικότητα». Στο ερώτημα αυτό η
επιστήμη εφαρμόζοντας θετικιστικές μεθόδους απέτυχε να απαντήσει με ακρίβεια, φυσικά λόγω του
πολύπλοκου του προβλήματος αλλά και της διαφορετικής ιδεολογικής αφετηρίας του κάθε «στρατοπέδου».
Υποστηρικτές δημοκρατικών και επαναστατικών ιδεολογιών τονίζουν τη μεγάλη σημασία των κοινωνικών
επιδράσεων για τη διαμόρφωση του ανθρώπου. Έτσι με τις κατάλληλες πολιτικές μπορεί να κατασκευαστεί
ένας «νέος» άνθρωπος. Συντηρητικές και απολυταρχικές απόψεις υπερτονίζουν τη σημασία των
κληρονομικών χαρακτηριστικών για τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς. Το στομάχι του χωρικού είναι από
«τη φύση του φτιαγμένο για χοντροκομμένες τροφές» ενώ το στομάχι του «ευγενούς» να είναι φτιαγμένο για
εκλεπτυσμένες! (Montanan 1997). Ο βασιλιάς είναι εκ φύσεως προορισμένος να είναι βασιλιάς. Οι
καταχρήσεις της βιολογίας προκειμένου να δικαιολογήσει κοινωνικές ανισότητες, ιδιαίτερα μετά τις
ναζιστικές υπερβολές, είχε ως αποτέλεσμα την πόλωση της επιστημονικής κοινότητας σε ότι αφορά θέματα
διερεύνησης

της κληρονομικότητας

της συμπεριφοράς.

Οποιαδήποτε προσπάθεια επιστημονικής

διερεύνησής της ήταν εξ αρχής στιγματισμένη (Kroeber-Riel, Weinberg 1996, 315). Τα τελευταία χρόνια
αυτό έχει αλλάξει και η επιστημονική κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των ερευνητών της συμπεριφοράς
του καταναλωτή, ξεπερνά το τεχνητό δίλημμα «περιβάλλον ή κληρονομικότητα» και τις αγκυλώσεις του
παρελθόντος , υιοθετώντας διεπιστημονικές προσεγγίσεις.
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ελληνική αγορά δεν ήταν τόπος μόνο ανταλλαγής αγαθών αλλά και συζητήσεων,
ανταλλαγής απόψεων, εν τελεί χώρος πολιτικών ζυμώσεων. Εκεί διαμορφωνόταν η άποψη
του λαού για τρέχοντα ζητήματα ως μια σύνθεση διαφορετικών εκδοχών πραγματικότητας
που προτείνονταν από ρήτορες, συκοφάντες, φιλοσόφους, πολιτικούς.
Μια παρόμοια εικόνα της αγοράς μας δίνει και ο Agnew (1986) για τις οικονομικές
και κοινωνικές πρακτικές στην Αγγλία των χρόνων 1550-1650. Περιγράφει την αγορά
(market) ως μια ζωντανή σύγκρουση συναισθημάτων και ιστορικών εικόνων που κάνουν
την αγορά να μοιάζει περισσότερο με θέατρο παρά με έναν α-χρονικό τόπο οικονομικών
ανταλλαγών. Σύμφωνα με τον Agnew (1986) «εμπόριο» και «θέατρο» είναι όροι
συμπληρωματικοί και η περιγραφή του για την οικονομία της αγοράς δηλώνει ότι είναι
πλήρης νοημάτων και πολιτιστικών εικόνων. Στην ουσία απορρίπτει τη διχοτομία
οικονομία(αγορά)-πολιτισμός.
Ο Dertouzos (1998) επαναφέρει το πρότυπο τη αρχαίας αγοράς. Υποστηρίζει την
άποψη ότι η αγορά είναι και τόπος πολιτιστικών ανταλλαγών και οραματίζεται ότι αυτό θα
είναι και το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της πληροφοριακής αγοράς: «Αφήστε λοιπόν να
σκεφθώ, μονολόγησα,..., τι θα έκαναν άνθρωποι και οργανισμοί, αν όλοι τους είχαν
υπολογιστές και αν όλοι αυτοί οι υπολογιστές ήταν διασυνδεδεμένοι; Τραβώντας το από δω,
τραβώντας από κει... μια εικόνα άστραψε μπροστά μου: το Μοναστηράκι, στην Αθήνα. Το
ήξερα καλά. Όταν ήμουν παιδί, περνούσα σχεδόν κάθε Κυριακή τα φασαριόζικα δρομάκια
του, ξέχειλα από ανθρώπους που πουλούσαν, αγόραζαν και εμπορεύονταν ό,τι πράγμα
μπορούσε να βάλει ο νους σου. Εγώ ενδιαφερόμουν για ηλεκτρονικά - και συγκεκριμένα για
παράνομους κρυστάλλους με τους οποίους μπορούσες να φτιάξεις το δικό σου ερασιτεχνικό
σταθμό. Όλοι σχεδόν οι άνθρωποι ήταν φιλικοί και ομιλητικοί, ενώ πριν και μετά το
παζάρεμα μιλούσαν επί παντός επιστητού. Αποτελούσαν μια κοινότητα που υπερέβαινε την
εμπορική της υπόσταση. Δεν υπήρχε κεντρική εξουσία■ όλοι οι συμμετέχοντες έλεγχαν τις
δικές τους δραστηριότητες. Μου φαίνεται φυσικό και αναπόφευκτο ότι ο μελλοντικός κόσμος
των υπολογιστών και των δικτύων θα είναι όπως ακριβώς το Μοναστηράκι - μόνο που, αντί
για υλικά αγαθά, τα εμπορεύματα θα είναι πληροφοριακά αγαθά.
Η «μορφή και λειτουργία» που βρήκα ήταν μια «Πληροφοριακή Αγορά» - μια
χωριάτικη αγορά του εικοστού πρώτου αιώνα όπου άνθρωποι και υπολογιστές πωλούν,
αγοράζουν και ανταλλάσσουν ελεύθερα πληροφορίες και υπηρεσίες πληροφορίας»
(Δερτούζος 1998, 42-43).
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B.2.3.2. Κατανάλωση: απαισιοδοξία, παρακμή και νοσταλγία του χθες
«Ξεχάστε τη Δεξιά και την Αριστερά. Η νέα διάκριση είναι ανάμεσα στους λίγους
που λένε ότι ο πλανήτης πάει μια χαρά και στους πολλούς που πιστεύουν ότι έχουμε
υπογράψει τη θανατική μας καταδίκη»
Μιχάλης Μητσός
Το ανθρώπινο γένος φαίνεται να έχει μια ενστικτώδη τάση να ηθικολογεί, όχι όμως
απαραίτητα και να δρα ηθικά! (Ridley 1998, 259). Οι επικριτές της σημερινής κοινωνικής
πραγματικότητας υπαινίσσονται ή και δηλώνουν σαφώς ότι οι άνθρωποι σε κάποια
προγενέστερη εποχή ήταν λογικοί, ζούσαν ειρηνικά και σε αρμονία με τη φύση. Ο
σύγχρονος πολιτισμός ήταν αυτός που εξαχρείωσε τον άνθρωπο και επέφερε την ηθική
παρακμή.
«Τι ωραία που ήμασταν παλιότερα» είναι ένα μόνιμα επαναλαμβανόμενο
στερεότυπο. Μια πιο σε βάθος όμως συζήτηση με ανθρώπους που έζησαν τα χρόνια της
στέρησης αποκαλύπτει ότι η νοσταλγική διάθεση σε καμία περίπτωση δεν εκφράζεται με
διάθεση επιστροφής στον τότε τρόπο ζωής και απάρνησης των ανέσεων του σύγχρονου. Ο
τρόπος ζωής παλιότερα είχε κύριο χαρακτηριστικό την ένδεια. Τα προς το ζην κερδίζονταν
με απίστευτο κόπο. Ο μέσος όρος ζωής ήταν ο μισός του σημερινού. Όσον αφορά τις
αρμονικές σχέσεις των ανθρώπων που ζούσαν σε κλειστές κοινωνίες μάλλον κι αυτό
αποτελεί ευσεβή πόθο. Οι μικρές κοινωνίες επέβαλαν καταπιεστικά όρια στη δράση του
ανθρώπου, με τη μορφή είτε άμεσης τιμωρίας είτε μέσω κοινωνικής κατακραυγής. Η
διαδικασία της εξατομίκευσης ήρθε να αποτινάξει σταδιακά αυτόν το βαρύ ζυγό. Αλλά και
στις μικρές κοινωνίες μήπως δεν υπήρχαν στυγνοί εκμεταλλευτές; Δεν υπήρχαν
προσπάθειες εξαπάτησης, τοκογλυφίας, ψέματος, υποκρισίας; (για την προβληματική αυτή
βλ. και Ποταμιάνος 1997, 295κε).
Ένα άλλο στερεότυπο έχει να κάνει με την αρμονική συμβίωση του ανθρώπου με
τη φύση. Ότι δήθεν η εχθρική στάση που δείχνει ο άνθρωπος απέναντι στη φύση είναι
γνώρισμα της σύγχρονης εποχής. Ο Rousseau είχε μιλήσει για τον «ευγενή άγριο», τον
άνθρωπο της προ-πολιτισμού εποχής που ζούσε αμέριμνος και ευτυχισμένος σε μια σχεδόν
παραδείσια κατάσταση, πριν ο πολιτισμός τον εξαχρειώσει. Η εικόνα αυτή δεν φαίνεται να
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Ο Μ. Ridley (1998, 255ff), βασιζόμενες σε
σύγχρονες επιστημονικές ανακαλύψεις δίνει μια διαφορετική εικόνα. Ο άνθρωπος ποτέ
δεν αντιμετώπισε τη φύση με αυτό που σήμερα ονομάζουμε «οικολογική συνείδηση». Η
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εξαφάνιση πολλών γιγαντιαίων ειδών στην πλειστόκαινη περίοδο αποδιδόταν έως τώρα
αποκλειστικά σε κλιματικές αλλαγές. Υπάρχουν όμως ενδείξεις ότι το «μακελειό της
πλειστοκαίνου περιόδου» ήταν έργο κυρίως ανθρώπων, οι οποίοι κυνηγούσαν θηράματα
αλόγιστα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση θήρευσης βουβαλιών: οι κυνηγοί τα
τρόμαζαν και τα οδηγούσαν σε κάποιο γκρεμό. Τα θηράματα ήταν τόσα πολλά που οι
κυνηγοί αδυνατούσαν να επεξεργαστούν τόσο μεγάλη ποσότητα κρέατος. Έπαιρναν όσο
μπορούσαν και το υπόλοιπο σάπιζε (ο.π. 265). Και δεν είναι η μοναδική περίπτωση.
Ανάλογα παραδείγματα έχουμε και αργότερα τόσο από τις εποχές πριν τη γέννηση του
Χριστού όσο και αργότερα.
Η ιδέα όμως του ευγενούς αγρίου που έχει διαφθαρεί από τον πολιτισμό έχει
διαποτίσει το δυτικό πολιτισμό. Το 1768, όταν η θεωρία του ευγενούς αγρίου ήταν στο
απόγειό της, ο θαλασσοπόρος Μουγκαινβιλ ανακάλυψε ένα νησί στην Αφρική το οποίο
ονόμασε Νέα Κύθηρα (Ridley 1998, 305). Το όνομα ήταν συμβολικό. Από τη θάλασσα
των Κυθήρων αναδύθηκε η Αφροδίτη σύμφωνα με ένα μύθο. Παρομοίασε το νησί με τον
Κήπο της Εδέμ. Οι κάτοικοι του νησιού ήταν όμορφοι, ερωτικοί και κυκλοφορούσαν
ημίγυμνοι. Οι περιγραφές αυτές διέγειραν τη φαντασία των Παριζιάνων. Η Εδέμ των
Νέων Κυθήρων ήταν κάτι παραπάνω από ιδανική: οι γυναίκες ήταν ερωτικά πρόθυμες, οι
κάτοικοι

ζούσαν

αμέριμνοι

και

ευτυχισμένοι,

απαλλαγμένοι

από

έχθρες

και

ανταγωνισμούς. Ένα χρόνο μετά τον Μπουγκαινβιλ ο Κουκ επιστρέφει από την Ταϊτή. Οι
περιγραφές του, διανθισμένες με πικάντικες λεπτομέρειες, έδωσε νέα φτερά στη φαντασία
των Ευρωπαίων. Η παραδείσια ζωή των ανέγγιχτων από τον πολιτισμό λαών τέθηκε στο
επίκεντρο του καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος στη ζωγραφική, στο θέατρο και την ποίηση.
Ο ευγενής άγριος ήταν μια ομαδική φαντασίωση του 18ου αιώνα (ο.π.). Κατοπινά ταξίδια
αποκάλυψαν και την σκοτεινή πλευρά των Νέων Κυθήρων: ανθρωποθυσίες, παιδοκτονίες
από μια θρησκευτική κάστα, θηριώδεις αλληλοσκοτωμοί, δεισιδαιμονία. Τα Νέα Κύθηρα
ήταν μια απογοήτευση.
Σε σχέση με τη σημερινή κατάσταση του κόσμου κυριαρχούν δύο απόψεις, μια
αισιόδοξη και μια απαισιόδοξη. Η κρατούσα αντίληψη όμως στο χώρο των διανοουμένων
χαρακτηρίζεται από απαισιοδοξία. Σύμφωνα με μαρξιστικές θεωρίες η ποσοτική πρόοδος
οδηγεί στην αλλοτρίωση και τη νέα βαρβαρότητα. Οι συντηρητικές θεωρίες μιλούν για
ηθική παρακμή και πνευματικό αδιέξοδο. «Η πρόοδος, η ανάπτυξη της μονογαμίας, της
ιδιωτικής ιδιοκτησίας, των ταξικών σχέσεων, της δουλείας, της δουλοπαροικίας, του
κράτους, του εκμηχανισμού και της μισθωτής δουλείας, μοιάζει με μια διαδικασία σταθερά
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εντεινόμενης τυραννίας και αλλοτρίωσης» γράφει ο Engels στην «Καταγωγή της
οικογένειας, της ιδιωτικής ιδιοκτησίας και του κράτους» το 1984 (παρατίθεται στο
Brantlinger 1999, 153).
Η καταστροφολογία συνοδεύει τη βιομηχανική-καταναλωτική επανάσταση από τη
γέννηση της. Δεν είναι νέο φαινόμενο. «Το «άριστο» είναι λίγο και μοναδικό, και το
«κακό» είναι πολύ: αυτό πρέπει να ισχυριστεί κάποιος που θέλει να είναι προφήτης και
κριτικός της εποχής του» (Brantlinger 1999, 49). Κατά τον Karl Lowith «ο μηδενισμός ως
απόρριψη του υπάρχοντας πολιτισμού ήταν η μόνη πραγματική πεποίθεση όλων των αληθινά
μορφωμένων ανθρώπων στις αρχές του 2(ίυ αιώνα. Ο μηδενισμός δεν είναι το αποτέλεσμα
του Μεγάλου Πολέμου, αλλά, αντίθετα, η αιτία του» (παρατίθεται στο Brantlinger 1999,
180).
Στις μέρες μας όμως η αντίθεση μεταξύ των θεωριών καταστροφής και της
υπάρχουσας κατάστασης που βιώνουν οι άνθρωποι γίνεται περισσότερο καταφανής.
Τουλάχιστον από το 1914 πληθαίνουν στη σύγχρονη γραμματεία των Δυτικών χωρών οι
αποκαλυπτικές αναφορές, για το τέλος του κόσμου και την καταστροφή του πολιτισμού
(Brantlinger 1999, 24). Η ίδια τάση είναι εμφανής και στις τέχνες ιδιαίτερα στον
κινη ματογράφο12.
Στις αρχές του 1970 οι αναφορές της λέσχης της Ρώμης έδιναν στον κόσμο περίπου
έναν αιώνα ζωής ακόμη (Meadows et.al. 1972). Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του J.
Rifkin. Το 1980 προβλέπει ότι το μέλλον της ανθρωπότητας δεν θα είναι η πρόοδος αλλά
οι συνέπειες του δεύτερου νόμου της θερμοδυναμικής. Στη συνέχεια μίλησε για το τέλος
της εργασίας (1996), για τις καταστροφικές συνέπειες της βιοτεχνολογίας (1998), για τα
μειονεκτήματα της εποχής της πρόσβασης (2001), και τελευταία (2002) σε άρθρο του στη
Guardian (βλ. ΝΕΑ 2002) προέβλεψε ότι η αλλαγή του κλίματος μπορεί να προέλθει μέσα
σε μια νύχτα! Οι συνέπειες: κατάρρευση οικοσυστημάτων, καταστροφή δασών, διάδοση
επιδημιών, χολέρας, ελονοσίας, δάγκειου πυρετού. Και για όλα αυτά δεν μπορούμε να
κάνουμε τίποτα. «Στην πραγματικότητα», λέει ο Rifkin, «έχουμε ήδη υπογράψει τον
επιτάφιό μας». Αυτά σε ότι αφορά στο περιβάλλον. Σε ότι αφορά στον πολιτισμό ο R.
Sinai εν έτη 1979 γράφει : «Ζούμε τώρα σ’ ένα βάναυσο «έσχατο στάδιο στις υποθέσεις της
Λύσης», που σημαδεύεται από αισθήματα αναστάτωσης, από ένα ξανακύλισμα στη βία και
την ηθική άμβλυνση, από μια κεντρική αποτυχία των αξιών στις τέχνες και στις χάρες της
προσωπικής και κοινωνικής συμπεριφοράς. Μπερδεμένος και βομβαρδιζόμενος, ο
12 Η κατάσταση αυτή ισχύει πλήρως και στην Ελλάδα βλ. Ποταμιάνος (1997, 81 κε)
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σύγχρονος άνθρωπος λούζεται από φόβους μιας καινούριας «Σκοτεινής Εποχής»
[Μεσαίωνα] κατά την οποία ο πολιτισμός, όπως τον έχουμε γνωρίσει, θα εξαφανιστεί ή θα
περιοριστεί... σε μικρές νησίδες αρχαϊκής συντήρησης» (παρατίθεται στο Brantïinger 1999,
16).
Μέσα σε αυτό το καταθλιπτικό σκηνικό η κατανάλωση κατέχει εξέχουσα θέση,
θεωρείται αιτία αλλά και αποτέλεσμα της κατάπτωσής μας. Μάλιστα χρησιμοποιείται ο
όρος «μαζική κατανάλωση» και κατακρίνεται σε συνδυασμό με τη μαζική κουλτούρα και
τη μαζική παραγωγή.

Β.2.3.3. Η κριτική στο «μαζάνθρωπο» και τη μαζική παραγωγή
Η έννοια τη μαζικής κουλτούρας αναδύθηκε στη δεκαετία του ’30 σε συζητήσεις
σχετικά με τα αποτελέσματα προπαγανδιστικών ενεργειών ιδίως μέσω ραδιοφώνου και
κινηματογράφου (Brantïinger 1999, 25-26). Η έννοια της μάζας είχε ήδη μια αρνητική
χροιά επειδή εκλαμβανόταν ως απειλή ήδη από το 19° αιώνα, βλ. το βιβλίο Ψυχολογία των
μαζών, Le Bon (1996). Αλλά ιδιαίτερα μετά την άνοδο του ναζισμού στη Γερμανία και της
φρασεολογίας του Hitler και του Goebbels. Οι μάζες εκλαμβάνονται ως απειλή για τον
πολιτισμό ενώ η μαζική κουλτούρα οδηγεί στη «βαρβαρότητα» και την «παρακμή».
(Brantïinger 1999, 25-26).
Βέβαια η υποτίμηση των μαζών και του «πολιτισμού» τους έχει βαθύτερες ρίζες,
στην κριτική ενάντια στη βιομηχανική και δημοκρατική πρόοδο που θεωρείτο παρακμή
(ο.π. 26). Τους πρόδρομους βρίσκομαι στο Nietzsche, στο παρακμιακό κίνημα του 19ου
αιώνα και σε ελιτίστικες θεωρίες. Και όχι μόνο. Από την αρχαιότητα μπορούν να
αντληθούν στοιχεία περί «ανώτερης» και «μαζικής» κουλτούρας. Η διαμάχη μεταξύ των
ανθρώπων του «πνεύματος» και των «κοινών» ανθρώπων είναι πανταχού παρούσα.
Έφεσος 5ος αι. π.Χ., μιλά ο Ηράκλειτος: «Ο Ηράκλειτος είμαι εγώ. Γιατί με τραβάτε πάνω
κάτω αγράμματοι; Δεν μόχθησα για σας, αλλά για κείνους που μπορούν να με καταλάβουν.
Ένας άνδρας για μένα είναι ισάξιος με δεκατρείς χιλιάδες, αλλά τα αναρίθμητα πλήθη δεν
κάνουν όσο ένας... Γιατί τι μυαλό και αίσθηση έχουν; Ακολουθούν τους βάρδους και
χρησιμοποιούν το πλήθος όπως ο δάσκαλός τους, αλλά δεν συνειδητοποιούν ότι υπάρχουν
πολλοί κακοί και λίγοι καλοί. Γιατί οι άριστοι διαλέγουν ένα πράγμα πάνω απ’ όλα, την
αθάνατη δόξα μεταξύ των θνητών, ενώ πολλοί παρατρώνε σαν τα ζώα» (παρατίθεται στο
Brantïinger 1999, 48-49).
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χρησιμοποιώντας την ίδια μεταφορά, βάζοντας το Ζαρατούστρα του να λέει: «Η ζωή είναι
ένα πηγάδι χαράς: αλλά εκεί που πίνει και το σκυλολόι, όλα τα πηγάδια δηλητηριάζονται»
(Nietzsche 1965). Στο έργο του «Πέρα από το καλό και το κακό» αναφέρεται στον
«καθολικά εκφυλισμένο σημερινό άνθρωπο», στο «τέλειο αγελαίο ζώο» που είναι αδύνατο
να δημιουργήσει και να αισθανθεί οτιδήποτε υψηλό.
Για τον παρακμιακό ιμπρεσιονιστή J. McNeill Whistler οι μεγάλοι καλλιτέχνες
είναι απομονωμένες ιδιοφυίες ανάμεσα σε ηλίθιους που αδυνατούν να τους καταλάβουν
(Brantlinger 1999, 113). «Ποτέ δεν υπήρξε ένα έθνος που να αγαπά την τέχνη» (παρατίθεται
ο.π., 113)
Η δημοκρατία για το Nietzsche είναι εσωτερική βαρβαρότητα αφού αναδεικνύει το
λαουτζίκο. Η δημοκρατία και ο σοσιαλισμός είναι γόνοι του χριστιανισμού. Ο
σοσιαλισμός είναι ανάστροφος χριστιανισμός πιο καταστροφικός επειδή ανέδειξε σε
πολίτικη) το φθόνο της πλέμπας. «Οι μάζες δεν μπορούν να χτίσουν μόνο να γκρεμίσουν»
(Brantlinger 1999, 88).
Λίγο πιο πριν ο Kierkegaard διακηρύσσοντας πως «το γνήσιο μπορεί να το πετύχει
μόνο ένα άτομο αρκετά ανδρείο για να αντιμετωπίσει το απόλυτο, δεν μπορούμε να το
πετύχουμε «εμείς οι άνθρωποι» (Brantlinger 1999, 99), δημιουργούσε το δικό του ανάλογο
ελιτίστικο σύστημα διαχωρισμού μεταξύ «γνήσιου χριστιανισμού» και «αστικής
χριστιανοσύνης». Ακόμα και ο Ιησούς είχε διακηρύξει: «ο δρόμος που οδηγεί στη ζωή
είναι δύσκολος, η πύλη είναι στενή, λίγοι θα μπορέσουν να τη διαβούν» (Brantlinger 1999,
99). Αν και λιγότερο οξύς στην κριτική του το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο: «Το κοινό
είναι ένα τερατώδες τίποτε» (Brantlinger 1999, 101).
Απαισιόδοξος για την ανθρώπινη φύση και την πρόοδο είναι και ο Freud.
Εύγλωττος είναι ο τίτλος του σημαντικού του έργου: «Πολιτισμός πηγή δυστυχίας». «Αυτό
που αποκαλούμε πολιτισμό είναι σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνο για τη μιζέρια μας». Και εδώ η
μάζα είναι έτοιμη να καταστρέψει αφού τρέφει μια εγγενή κλίση «για επιθετικότητα».
Έτσι ο πολιτισμός, ο οποίος δημιουργείται από κάποια φωτισμένα μυαλά, τους «ήρωες της
κουλτούρας» όπως ο Σοφοκλής ή ο Μωυσής ενώ οι μάζες υφίστανται «πολιτιστική
επαγωγή», είναι διαρκώς σε κίνδυνο. Απειλείται από τους βάρβαρους που έχει στο
εσωτερικό του.
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Αργότερα, περί το 1930, ο Jose Ortega y Gasset μιλά για τη «βάναυση
αυτοκρατορία των μαζών», για το «μαζικό άνθρωπο» ως «μαζικό μηδενικό» που
χαρακτηρίζεται από αγραμματοσύνη, αυτάρεσκη χυδαιότητα, έλλειψη ταυτότητας. Η
γνήσια κουλτούρα μπορεί να δημιουργηθεί και να διατηρηθεί μόνο από μορφωμένες ελίτ.
Αλλιώς «υπάρχει, με την αυστηρότατη έννοια της λέξης, βαρβαρότητα» (Brantlinger 1999,
174).
Για «βαρβαρότητα», «παρακμή» και «πολιτιστική αποσύνθεση»μιλά και ο T. Eliot
στα μέσα του αιώνα μας. Υποστηρίζει ότι μέσα από τις «τάξεις» και την «ελίτ» πρέπει να
προέλθει «η ελίτ» που θα διευθύνει όλες τις υποομάδες της κοινωνίας. «Η ελίτ» αυτή
σημαίνει «τους άριστους» που πρέπει να είναι «γεννημόνοι και αναθρεμμένοι
αριστοκράτες» (Brantlinger 1999, 188). Για mo πληρέστερη αναφορά στο θέμα των
στάσεων των διανοούμενων απέναντι στη «μαζική κοινωνία» βλ. Carey (1992).
Η απέχθεια για τη μαζική παραγωγή
«Ο κόσμος ήταν πλημμυρισμένος από το ωραίο, ώσπου εμφανίστηκε μια καινούρια τάξη,
που ανακάλυψε το φθηνό, και είδε τα πλούτη στην κατασκευή του επίπλαστου.
Τότε γεννήθηκε το φανταχτερό, το κοινότοπο, το πρόχειρο.
Το γούστο τον εμποράκου αντικατέστησε τη γνώση του καλλιτέχνη, και ό,τι γεννήθηκε από
τον μεγάλο αριθμό γύριζε πίσω σ ’ αυτόν και τον γοήτευε, γιατί ταίριαζε με τις προτιμήσεις
τον ο μεγάλος και ο μικρός, ο πολιτικός άνδρας και ο δούλος, επωμίστηκαν την αηδία που
τους προτεινόταν και την προτίμησαν - κι έζησαν από τότε μαζί της!
Και η ασχολία του καλλιτέχνη χάθηκε για πάντα, και πήραν τη θέση του ο βιομήχανος και ο
ψιλικατζής»
J. McNeill Whistler
«οι μηχανές είναι φρικτά τέρατα που ονειρεύονται την καταστροφή»
Emil Zola

Η αντίληψη ότι το «πολύ δεν μπορεί να είναι και καλό» οδήγησε στην εξ ορισμού
απόρριψη των προϊόντων της μαζικής εκβιομηχανισμένης παραγωγής. Τίποτα καλό δεν
μπορεί να αναμένει κανείς από τις μάζες και τη μαζική παραγωγή. Ό,τι παράγεται είναι
ψεύτικο, χυδαίο, ευτελές, άξιο αυτών που το καταναλώνουν. Γράφει ο Flaubert, 19ος
αιώνας: «Ας φωνάξουμε εναντίον της απομίμησης του μεταξιού, των καρεκλών γραφείου,
των οικονομικών κουζινών, των ψεύτικων υλικών, της ψεύτικης χλιδής, της ψεύτικης
περηφάνιας.

Ο

βιομηχανισμός

αναπτύχθηκε

64

και

απέκτησε

άσχημα

γιγαντιαίες

διαστάσεις...Το πολυκατάστημα έκανε την αληθινή χλιδή δύσκολη ...έχουμε -γίνει όλοι
απομιμητές και τσαρλατάνοι...Ο αιώνας μας είναι εκπορνευόμενος αιώνας...οι λιγότερο
πόρνες είναι οι πραγματικές πόρνες...» (παρατίθεται στο Brantlinger 1999, 117). Η
βιομηχανία σε πολλά ρομαντικά κείμενα παρουσιάζεται ως καταστροφέας του πολιτισμού
και της ανθρώπινης προσωπικότητας (ο.π., 119). Ο W. Blake το 1804 κατηγορεί «τους
σκοτεινούς σατανικούς μύλους» γιατί κατέστρεψαν την αρχική Εδέμ, την πράσινη και
τερπνή γη της Αγγλίας» (ο.π. 119). Ενώ ο Baudelaire προβλέπει ότι «ο εκμηχανισμός θα
μας αμερικανοποιήσει τόσο ολοκληρωτικά, η πρόοδος θα ατροφήσει τόσο πολύ την
πνευματική πλευρά μας, ώστε κανένα από τα αιματηρά, ιερόσυλα ή αντιψυσικά όνειρα των
ουτοπικών δεν μπορεί να συγκριθεί μ’ αυτά τα θετικά αποτελέσματα». Και η τελική
διαπίστωση καταστροφολογική: «ο κόσμος πλησιάζει στο τέλος του».(ο.π. 119).
Η δυσπιστία απέναντι στην επαγγελόμενη πρόοδο που ουσιαστικά είναι
οπισθοδρόμηση δίνεται στο παρακάτω απόσπασμα του J. Ruskin: «Αλίμονο! Αν τις δούμε
σωστά αυτές τις μηχανικές τελειότητες, θα αντιληφθούμε πως είναι στην Αγγλία μας σημάδια
μιας δουλείας χίλιες φορές πιο πικρής και πιο εξευτελιστικής από του μαστιγωμένου
Αφρικανού ή του είλωτα Έλληνα...». Η αγορά αντικειμένων φτιαγμένων από τη μηχανή
συνεπάγεται διαιώνιση αυτού του συστήματος: «κάθε νεαρή κυρία που αγοράζει γυάλινες
χάντρες μπλέκει με το δουλεμπόριο» (παρατίθενται στο Brantlinger 1999, 138).
Η πνευματική κατάπτωση είναι τέτοια που η νέα επιστήμη της οικονομίας δεν θα
διστάσει «να ανασκάψει τα θεμέλια του ναού της Εφέσου και να πάρει τον άνθρακα για να
τον χρησιμοποιήσει ως καύσιμο στις ατμομηχανές». Με αυτή την εικόνα ο Τ. Coleridge
δίνει το στίγμα της εποχής του (1834) (παρατίθεται στο Brantlinger 1999, 119).
Και η βασικότερη αιτία για την πνευματική και ηθική κατάπτωση είναι τα υλικά
αγαθά και η κατανάλωσή τους. Για να γίνει πιο παραστατική η εικόνα της παρακμής
χρησιμοποιείται η εικόνα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας λίγο πριν καταρρεύσει: ενώ οι
βάρβαροι είναι προ των πυλών το πλήθος διασκεδάζει αμέριμνο στον ιππόδρομο.
Υπονοείται βέβαια ότι τα υλικά αγαθά απορροφούν τους ανθρώπους και χαλαρώνουν τον
ηθικό και κοινωνικό ιστό. Για αυτό το λόγο κατέρρευσε η Ρώμη. Ακριβώς το ίδιο
πρόβλημα με το μοναστήρια του Μεσαίωνα, που αναφέραμε πιο πάνω: όσο μεγάλωνε ο
συσσωρευμένος πλούτος τόσο χαλάρωνε η μοναστική πειθαρχία.
Να τι γράφει ο Ιταλός G. Mazzini το 1844: «όταν τον καιρό των αυτοκρατόρων οι
παλιοί Ρωμαίοι δεν ζητούσαν τίποτε άλλο από ψωμί και διασκεδάσεις, έγιναν η πιο απεχθής
ράτσα και, αφού υποτάχθηκαν στην ηλίθια και σκληρή τυραννία των αυτοκρατόρων,
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υποδουλώθηκαν ανάξια στους επιδρομείς βαρβάρους» (παρατίθεται στο Brantlinger 1999,
23).
Για να τον αντιγράψει μερικές δεκαετίες αργότερα ο Β. Mussolini στο «δόγμα του
φασισμού»: «Οι πεποιθήσεις έχουν εκλείψει, δεν πιστεύουμε στη δημοκρατία. Δεν υπάρχουν
πια μεγάλες αρχές. Βασιλεύουν τα υλικά συμφέροντα. Το πλήθος ζητά ψωμί και
διασκεδάσεις» (παρατίθεται στο Brantlinger 1999, 24).
Οι ρωμαϊκές μεταφορές είναι άφθονες στη σύγχρονη γραμματεία. Ο Μ. Lemer στο
βιβλίο του America as Civilisation (1957) παρόλο που διαπιστώνει ότι «η Αμερική δεν
είναι Ρώμη αλλά ο εαυτός της» απαριθμεί μια σειρά από ομοιότητες μεταξύ της σημερινής
παρακμιακής κατάστασης και της Ρώμης: «η λατρεία της μεγαλοπρέπειας στα δημόσια
κτίρια, η ανάπτυξη των τεχνών των μονομάχων, όπου η πλειονότητα των ανθρώπων είναι
παθητικοί θεατές αλλά και ένθερμοι συμμετέχοντες, η αυξανόμενη βία μέσα στην κουλτούρα,
η αποευαισθητοποίηση και αποπροσωποποίηση της ζωής, η εξασθένηση του αισθήματος του
τόπου, ο μαρασμός της αγροτικής ζωής, το ξερίζωμα των ανθρώπων μέσα σε μια
μεταβαλλόμενη κουλτούρα, η δημιουργία μιας κοσμοπολίτικης αστυφιλίας, η μεγαλύτερη
χαλαρότητα των οικογενειακών δεσμών και των σεξουαλικών σχέσεων, η εξερεύνηση των
παρεκκλινόντων και ανάποδων τρόπων συμπεριφοράς, ο βυζαντινισμός της ζωής, οι
εκζητήσεις της χλιδής κοκ (παρατίθεται στο Brantlinger 1999, 32).
Η μεταφορά της ρωμαϊκής παρακμής και του άρτου και θεάματα υιοθετείται και
από αριστερές και από συντηρητικές θεωρίες. Οι συντηρητικές θεωρίες, εκκινώντας από
την απέχθεια προς τον μέσο άνθρωπο, βλέπουν στον «άρτο και θεάματα» την έκφραση της
σύγχρονης ηθικής παρακμής. Ο κόσμος στερείται οποιουδήποτε ηθικού ερείσματος. Η
κατάληξη θα είναι η βαρβαρότητα.. Και η εξέλιξη αυτή είναι αναπόφευκτη. Ο Sprengler
το 1918 στο βιβλίο The Decline of the West, ένα από τα πιο απαισιόδοξα κείμενα του 20ου
αιώνα, υποστηρίζει ότι στο τέλος του κύκλου ζωής όλων των πολιτισμών έρχεται ο
«καισαρισμός». Μια μεγάλη «κοσμόπολη» βρίσκεται στην κορυφή κάθε πολιτισμού, η
οποία περιέχει τους κάθετους βαρβάρους, που υποσκάπτουν εκ των ένδον τα θεμέλιά της.
Αυτοί είναι «τα αποβράσματα, ο όχλος, η πλέμπα...μια μάζα τμημάτων του πληθυσμού
δίχως ρίζες...έτοιμοι για όλα, δίχως κανένα σεβασμό για την τάξη» (παρατίθεται στο
Brantlinger 1999, 176).
Οι αριστερές θεωρίες υπονοούν ότι η τακτική του «άρτος και θεάματα», δηλαδή η
προσφορά στο λαό φαγητού και φθηνής διασκέδασης, είναι μια στρατηγική της εξουσίας
προκειμένου να κρατά υποταγμένα τα πλήθη (Brantlinger 1999, 18-19). Επιπλέον
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υποστηρίζεται μια συνομωσία εξουσίας και κεφαλαίου που εξυφαίνεται στην πλάτη των
μαζών: η μαζική κουλτούρα τους παρέχεται με αντάλλαγμα την υποταγή τους: «Ημαζική
κουλτούρα επιβάλλεται εκ των άνω. Κατασκευάζεται από τεχνικούς μισθωμένους από
επιχειρηματίες· τα ακροατήρια της είναι παθητικοί καταναλωτές, η συμμετοχή τους
περιορίζεται στην επιλογή να αγοράσουν ή να μην αγοράσουν. Οι λόρδοι του κιτς,
κοντολογίς, εκμεταλλεύονται τις πολιτιστικές ανάγκες των μαζών προκειμένου να βγάλουν
κέρδη και/ή να διατηρήσουν την ταξική κυριαρχία τους» (παρατίθεται στο Brantlinger 1999,
187). Αν και το παραπάνω απόσπασμα ανήκει στον D. McDonald και όχι σε κάποιον
εκπρόσωπο της Κριτικής Θεωρίας, ωστόσο αποτελεί την πεμπτουσία της τελευταίας. Η
θέση της για την ύπαρξη παθητικού κοινού και για τις παντοδύναμες επιδράσεις που
μπορεί να ασκήσουν τα MME αποτελούν ακόμη και σήμερα την βάση της κριτικής
απέναντι στην κατανάλωση.

Β.2.3.4. Ο μύθος της παντοδυναμίας των MME και της διαφήμισης
Το έπος της αστικής προόδου περιέλαβε και την ιδέα του επηρεασμού της
ανθρώπινης συμπεριφοράς με στόχο τη «κατασκευή» ενός «νέου» και «καλύτερου»
ανθρώπου. Στο όραμα αυτό έδωσε πολλές υποσχέσεις η επιστήμη της ψυχολογίας, που
ουσιαστικά υφίσταται από τα τέλη του 19ου αιώνα και μετέπειτα. Ο συμπεριφορισμός, το
ρεύμα που κυριάρχησε στο χώρο της ψυχολογίας το πρώτο μισό του 20ου αιώνα
προσπαθούσε με πειραματικές μεθόδους να ανακαλύψει τις νομοτέλειες της ανθρώπινης
συμπεριφοράς, κατ’ αναλογία που οι φυσικές επιστήμες ανακαλύπτουν τους φυσικούς
νόμους. Η ιδέα φάνηκε συναρπαστική. Οι υποσχέσεις που μοίρασε ήταν απλόχερες (βλ.
για παράδειγμα τα οράματα του Skinner (1973) για την κατασκευή ανθρώπων κατά
παραγγελία .
Στη ναζιστική Γερμανία η προσπάθεια βελτίωσης του ανθρώπου οδήγησε στη
φρίκη της ευγονικής που συνεχίστηκε και αργότερα στην Ευρώπη. Στη Σοβιετική Ένωση
οδήγησε στα σταλινικά ψυχιατρεία και στρατόπεδα συγκέντρωσης, ενώ τραγικές ήταν και
οι συνέπειες από πειράματα Αμερικανών σε αιχμαλώτους τους (βλ. παρακάτω).
Η ιδέα ότι η χειραγώγηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι δυνατή, στο χώρο
της διαφήμισης οδήγησε στην ανάπτυξη θεωριών από δύο πλευρές και για διαφορετικούς
κάθε φορά για δύο σκοπούς:
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·/ από τη μια οι διαφημιστές οι οποίοι ανέπτυξαν θεωρίες προκειμένου να
τεκμηριώσουν «επιστημονικά» τα χρήματα που δαπανούσαν οι πελάτες τους για
διαφήμιση
■S από τη μεριά των κριτικών της διαφήμισης και της μαζικής κουλτούρας οι οποίοι
χρειάζονταν «επιστημονικές» θεωρίες για να τεκμηριώσουν την κριτική τους
Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του υποσυνείδητου ή παρασυνειδησιακού
(subliminal) επηρεασμού (Trommsdorf 1998, 286). Με τον όρο αυτό εννοούνται
διαφορετικά πράγματα, τόσο στην επιστημονική ορολογία όσο και στην καθομιλουμένη.
Το αποτέλεσμα είναι να κυριαρχεί μια απίστευτη σύγχυση. Ο όρος υποσυνείδητος
(subliminal) προέρχεται από τη Ψυχοφυσική. Η βασική παραδοχή είναι η ύπαρξη ορίων
στη διαδικασία αντίληψης (πρόσληψης) ερεθισμάτων από τον άνθρωπο (ο.π.). Κάτω από
αυτά τα όρια ο άνθρωπος δεν μπορεί να αντιληφθεί συνειδητά ένα ερέθισμα. Υπάρχει
κάποιο όριο, που λέγεται απόλυτο κατώφλι (threshold), που είναι το χαμηλότερο επίπεδο
στο οποίο κάποιος μπορεί να έχει την εμπειρία της αίσθησης. Το σημείο στο οποίο
κάποιος μπορεί να διακρίνει μια διαφορά μεταξύ «κάτι» και «τίποτα» είναι το απόλυτο
κατώφλι του ατόμου αυτού για το συγκεκριμένο ερέθισμα13 (ο.π.). Υποσυνείδητη
αντίληψη είναι η αντίληψη ενός ερεθίσματος, του οποίου η ένταση βρίσκεται κάτω από το
απόλυτο κατώφλι. Το ερέθισμα δεν γίνεται συνειδητά αντιληπτό, όμως προκαλεί
επιδράσεις στη συμπεριφορά (Trommsdorf 1998, 286, Kroeber-Riel 1993, 88κε, Moore
1982).
Η παραδοχή της υπόθεσης ότι η υποσυνείδητη αντίληψη είναι δυνατή οδηγεί σε
τρομακτικά συμπεράσματα: ότι είναι δυνατό να χειραγωγήσουμε τους ανθρώπους χωρίς
να το αντιληφθούν, χωρίς να έχουν καν τη δυνατότητα να αντισταθούν στην προσπάθεια
χειραγώγησής τους. Η σύγχυση γύρω από αυτό το θέμα επιτάθηκε από άρθρα και
ψιθύρους που απέδιδαν στον υποσυνείδητο επηρεασμό απεριόριστες δυνατότητες, σχεδόν
μυθικές.
Το 1957 ένας διαφημιστής ονόματι Vicary πραγματοποίησε το εξής πείραμα σε
έναν κινηματογράφο: Ενώ παιζόταν η ταινία, ανάμεσα στα διαδοχικά καρέ της προέβαλε
επιγραφές με τα μηνύματα «Τρώτε ποπ κορν» και «πιείτε κόκα κόλα». Η εκπομπή των
μηνυμάτων αυτών διαρκούσε 1/3000 του δευτερολέπτου, χρόνος που αντικειμενικά δεν

13 και φυσικά ποικίλει ανάλογα, ίο άτομο, το ερέθισμα, το περιβάλλον στο οποίο λαμβάνει χώρα η ενέργεια
(βλ. Heller 1984, 23κε).
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αρκεί για τη συνειδητή πρόσληψη του ερεθίσματος αυτού. Παρ’ όλα αυτά διαπιστώθηκε
ότι η κατανάλωση ποπ κορν στο σινεμά αυξήθηκε κατά 57% και η κατανάλωση κόκα
κόλα κατά 18%. Η έρευνα διήρκεσε έξι εβδομάδες και το διάστημα αυτό επισκέφθηκαν το
σινεμά περίπου 45000 άτομα (Trommsdorf 1998, 286).
Έτσι γεννήθηκε η ιδέα της υποσυνείδητης διαφήμισης, ενώ παράλληλα ξέσπασε
μια σφοδρή δημόσια συζήτηση για το κατά πόσο ο άνθρωπος είναι δυνατό να
χειραγωγηθεί και ιδιαίτερα κατά πόσο είναι δυνατό να χειραγωγηθεί μέσω διαφήμισης
(Heller 1984, 17, Trommsdorff 1998, 286).
Στα μετέπειτα χρόνια έγιναν πολλές προσπάθειες επανάληψης του ίδιου
πειράματος με αντιφατικά αποτελέσματα (Brand 1978). Συνεπώς εγείρονται ερωτηματικά
για το αν η παρατηρούμενη αύξηση κατανάλωσης ήταν απόρροια και άλλων παραγόντων
ή αν το αρχικό πείραμα παρουσίαζε πολλές ελλείψεις όσον αφορά τη σχεδίαση και την
εκτέλεσή του. Ο Trommsdorff (1998, 286) θέτει τα εξής ερωτήματα:
'λ Οι προβαλλόμενες ταινίες μήπως δημιουργούσαν το αίσθημα της δίψας και της
πείνας;
■S Μήπως στο κρίσιμο χρονικό διάστημα επισκέφθηκαν το σινεμά περισσότεροι
θεατές, οπότε έτσι επηρεάστηκε και ο τζίρος στο φουαγιέ;
'λ Υπήρξε επίδραση του καιρού στη δίψα και την πείνα των θεατών;
'λ Μήπως οι ταινίες απευθύνονταν σε ένα κοινό που καταναλώνει πολύ ποπ κορν
και κόκα κόλα;
Την ίδια ακριβώς χρονιά ο V. Packard (1957) εκδίδει το βιβλίο του «The hidden
persuaders», ένα από τα πιο πολεμικά κείμενα ενάντια στη διαφήμιση, που αναφερόταν
στον υποσυνείδητο επηρεασμό.
Ο Vicary, μέσω της εταιρείας του «Subliminal Projection» έθεσε τη θεωρία του
στη διάθεση των διαφημιζομένων υπόσχοντάς τους ότι προσφέρει την επιστημονική λύση
για να επηρεάσει τους καταναλωτές να αγοράσουν τα προϊόντα τους14. Ο Packard στάθηκε
με τη μεριά της προστασίας των καταναλωτών. Και οι δύο πάντως σημείωσαν
συγκλονιστική επιτυχία. Ο τύπος μιλούσε για «αόρατα τέρατα», για «πλύση εγκεφάλου»,
ενώ στην κοινή γνώμη σχηματίστηκε η εντύπωση πως η οργουελική εποχή έχει ήδη έρθει
14 Η Heller (1984, 18) εκφράζει την υποψία ότι το πείραμα του Vicary ήταν ένα τέχνασμα για να πουλήσει
τις υπηρεσίες της εταιρείας του ευκολότερα.
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(Heller 1984, 18). Η αναστάτωση ήταν τόσο μεγάλη που το 1958 η πολιτεία της Νέας
Υόρκης ψήφισε νόμο που απαγόρευε τη χρήση της μεθόδου. Ο ίδιος νόμος ενσωματώθηκε
στο δίκαιο των περισσότερων χωρών του κόσμου ή στους κώδικες δεοντολογίας του
διαφημιστικού κλάδου. Παρ’ όλο ότι η θεωρία δεν επαληθεύθηκε και παρ’ όλο που η
αποδοχή από την αγορά εν τέλει δεν ήταν θερμή, ωστόσο η ιδέα συνέχισε να σαγηνεύει15.
Το 1979 στην Αμερική κάποιο «κέντρο για τον επηρεασμό της συμπεριφοράς»
ισχυριζόταν ότι ανέπτυξε ένα μηχάνημα, ένα «μαύρο κουτί» που διέθετε υπνωτική δύναμη
ψιθυρίζοντας μηνύματα, τα οποία ακούγονταν μη συνειδητά από τους ανθρώπους! Αυτό
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί παντού, σε καταστήματα, νοσοκομεία, εστιατόρια, ήταν δε
τόσο χαμηλόφωνο που οι περισσότεροι άνθρωποι θα προσλάμβαναν αυτά που εξέπεμπε
υποσυνείδητα. Με αυτό τον τρόπο επιδρά στη συμπεριφορά (Heller 1984, 19). Πολλές
εταιρείες έσπευσαν να το χρησιμοποιήσουν. Μια εταιρεία για να επηρεάσει τους
υπαλλήλους της έθεσε το μήνυμα: «Αγαπώ τη δουλειά μου. Θα προσπαθώ κάθε μέρα να
φέρνω νέους πελάτες». Μια σειρά από καταστήματα το χρησιμοποίησαν ενάντια στις
κλοπές. Σε όλους τους χώρους των καταστημάτων «ακουγόταν»(;) το μήνυμα: «Είμαι
τίμιος. Δεν κλέβω». Με συχνότητα 9000 φορές την ώρα! Την ίδια εποχή απαγορεύτηκε η
εκπομπή μιας διαφήμισης για παιδικά παιγνίδια που περιείχε το μήνυμα «αυτό πρέπει να
το έχεις», το οποίο υποτίθεται ότι γινόταν αντιληπτό κάτω από το απόλυτο ακουστικό
κατώφλι (Heller 1984, 19κε). Περιττό να ειπωθεί πως τα αποτελέσματα και αυτής της
ενέργειας ήταν αμφιλεγόμενα.
Τα χρόνια του ’50 και του ’60 έγιναν προσπάθειες η θεωρία του υποσυνείδητου
επηρεασμού να εφαρμοστεί στην ψυχιατρική. Ο Grierson (1999) αναφέρει την περίπτωση
του ψυχίατρου Cameron και της επιστημονικής του ομάδας στο Allan Memorial Institute
στο Montreal. Ο Cameron εφάρμοζε μια ριζοσπαστική μέθοδο θεραπείας ψυχικών
ασθενειών. Πίστευε ότι η πηγή των ψυχικών διαταραχών βρίσκεται στην ανάπτυξη
ελαττωματικών γνωσιακών σχημάτων (patterns). Με βάση τα γνωσιακά σχήματα
δομούνται οι πληροφορίες που διαθέτει ο άνθρωπος. Αυτά κατευθύνουν και τη

5 παρ’ όλο ότι το πείραμα του Vicary και ανάλογα εκτελέστηκαν πολλές φορές χωρίς να εξαχθούν
συγκεκριμένα συμπεράσματα (βλ. Brand 1978, 173κε), άρα βάση του κριτηρίου της αξιοπιστίας η υπόθεση
δεν ευσταθεί, και κάτι τέτοιο είναι ευρέως γνωστό στη διεθνή βιβλιογραφία, ωστόσο στο βιβλίο ΈκφρασηΈκθεση για το Λύκειο, τεύχος Γ’, το οποίο μέχρι το 2000 διδασκόταν στα σχολεία, η θεωρία του
υποσυνείδητου επηρεασμού θεωρείται ως δεδομένη (σελ. 39-40). Αφού παραθέτει το πείραμα του Vicary
απλά αναφέρει ότι αμφισβητήθηκε.
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συμπεριφορά του. Οι μέθοδοι του Dr. Cameron επικεντρώνονταν στην αναδιάταξη
(depatteming) των σχημάτων αυτών. Η τεχνική βασιζόταν στην ατέρμονη επανάληψη
λέξεων-κλειδιών ή φράσεων. Την τεχνική αυτή αποκαλούσε «psychic driving» (ψυχική
καθοδήγηση). Περιορίζοντας τους ασθενείς σε υπνοδωμάτια του Ινστιτούτου του
προσπαθούσε μέσω ακουστικών να τους «εμφυτεύσει» ένα προσεκτικά επιλεγμένο
«καθοδηγητικό μήνυμα». Το μήνυμα αυτό εκπεμπόταν διαρκώς για 15 ώρες την ημέρα,
επτά ημέρες την εβδομάδα για πάνω από δύο μήνες.
Το πείραμα επαναλήφθηκε και στη Βόρεια Κορέα (με χρηματοδότηση της CIA) σε
αιχμαλώτους κορεάτες στρατιώτες. Ο Dr. Cameron χρησιμοποιώντας ηλεκτροσόκ, LSD ή
ηρεμιστικά

χάπια,

διατηρούσε

τα

«ερευνητικά

υποκείμενα»

σε

κατάσταση

«υποσυνείδητης δεκτικότητας» πάνω από 22 ώρες το εικοσιτετράωρο, προκειμένου να
εμφυτευτούν τα επιλεγμένα μηνύματα.
Τα πειράματα σταμάτησαν προς τα τέλη της δεκαετίας του ’60 ύστερα από τα
απογοητευτικά τους αποτελέσματα. Οι ασθενείς όχι μόνο δεν θεραπεύθηκαν αλλά
επιπρόσθετα παρουσίασαν επιπλοκές. Ούτε οι κορεάτες στρατιώτες αποκήρυξαν τις
πολιτικές τους ιδέες. Η CIA μάλιστα ύστερα από πολυετή δικαστική διαμάχη
υποχρεώθηκε το 1988 να αποζημιώσει εννέα ασθενείς.
Η εφαρμογή της υποσυνείδητης πρόσληψης προϋποθέτει τον καθορισμό του ορίου,
που λέγεται απόλυτο κατώφλι. Αυτό είναι το χαμηλότερο επίπεδο στο οποίο κάποιος
μπορεί να έχει την εμπειρία της αίσθησης. Όμως το όριο αυτό ποικίλλει από άνθρωπο σε
άνθρωπο και εξαρτάται και από το εκάστοτε ερέθισμα. Οι τεχνικές δυσκολίες, με τις έως
τώρα δυνατότητες της επιστήμης, είναι ανυπέρβλητες (Kroeber-Riel 1993, 89 ). Αλλά
ακόμη κι αν υποτεθεί ότι μια τέτοια πρόσληψη λαμβάνει χώρα τίποτα δεν μας λέει ότι το
προσλαμβανόμενο ερέθισμα επιδρά στη συμπεριφορά με συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Συνεπώς η υποσυνείδητη διαφήμιση, με τον τρόπο που την ορίσαμε παραπάνω, δεν έχει
καμιά πρακτική σημασία για το Μάρκετινγκ (Trommsdorff 1998, 287).
Και όμως «παρασυνειδησιακός» επηρεασμός υπάρχει, με άλλη όμως έννοια.
Σύμφωνα με τον Kroeber-Riel (1993, 96) υπάρχουν μη-συνειδητές ψυχικές διεργασίες οι
οποίες επηρεάζουν τη συμπεριφορά. Αυτό είναι αυτονόητο για τη σύγχρονη ψυχολογία
(ο.π). Ο επηρεασμός αυτός αφορά τόσο την πρόσληψη ενός ερεθίσματος όσο και την
(γνωσιακή και συναισθηματική) επεξεργασία του.
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Είναι δυνατόν ερεθίσματα να προσληφθούν με τρόπο μη-συνειδητό και παρ’ όλα
αυτά να επηρεάσουν τη συμπεριφορά. Εδώ έχουμε την κλασική περίπτωση της
δημιουργίας θετικού αντιληπτικού κλίματος. Όταν το προϊόν τοποθετηθεί σε ένα
ευχάριστο περιβάλλον δημιουργούνται προϋποθέσεις για θετική του αξιολόγηση, χωρίς η
πρόσληψη των «λεπτομερειών» να είναι συνειδητή. Η τεχνική αυτή δεν είναι σύγχρονη
στο εμπόριο ούτε αποτελεί «κρυφό όπλο» της διαφήμισης. Είναι μια τεχνική που
χρησιμοποιείται σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας από την εκκλησία
και την πολιτική μέχρι την καλαίσθητη παρουσίαση του καθενός.
Οι Petty και Cacioppo (1983) μιλούν για «κεντρικό» και «περιφερειακό» τρόπο
επεξεργασίας των ερεθισμάτων που προσλαμβάνει το άτομο. Κατά τον περιφερειακό
τρόπο επεξεργασίας έχουμε την πλήρη ενεργοποίηση των γνωσιακών διεργασιών. Το
άτομο επικεντρώνεται στο περιεχόμενο του μηνύματος που προσλαμβάνει. Ανακαλεί
πληροφορίες από τη μνήμη, τις συνδυάζει με τις προσλαμβανόμενες και γενικά τις
επεξεργάζεται προκειμένου να τις αξιολογήσει και να τους προσδώσει κάποιο νόημα.
Αντίθετα στο περιφερειακό τρόπο επηρεασμού ο δέκτης επικεντρώνεται σε λιγότερο στο
περιεχόμενο και περισσότερο σε «εξωτερικά» στοιχεία. Π.χ. δεν επικεντρώνεται σε αυτά
που λέει κάποιος αλλά στο πως τα λέει, αν μιλάει πολύ, αν είναι συμπαθητικός, αν είναι
ευγενικός και ήρεμος. Στην περίπτωση της διαφήμισης ο θεατής δεν επικεντρώνεται στο
προϊόν καθεαυτό ή στα επιχειρήματα που το εκθειάζουν αλλά στον τρόπο παρουσίασης
του και σε «περιφερειακά» στοιχεία του διαφημιστικού μηνύματος, εικόνες, χρώματα,
μουσική. Είναι η περίπτωση: «Το να αρέσεις είναι πιο σημαντικό, από το να σε
καταλαβαίνουν»16 (Kroeber-Riel 1998, 294). Η εξωτερική μορφή της διαφήμισης αρέσει
στο δέκτη, αυτό οδηγεί στην αποδοχή του διαφημιστικού μέσου και σε ένα δεύτερο
επίπεδο η αποδοχή μεταβιβάζεται στη μάρκα (ο.π., Batra, Ray, 1985).
Ο τρόπος αυτός προϋποθέτει τη μη ενεργή συμμετοχή του δέκτη (με την έννοια της
ενεργοποίησης των γνωσιακών λειτουργιών επεξεργασίας). Δηλαδή σε συνθήκες χαμηλής
ανάμιξης των δεκτών. Η διαδικασία αυτή δεν είναι κάποιος κρυφός νόμος. Αντίθετα είναι
προφανής και έχει μακρά ιστορία. Στην Εκκλησία του Δήμου οι αγορεύσεις γίνονταν
βράδυ για να μην είναι ορατός ο ρήτορας και επηρεάσει το κοινό με «περιφερειακά» προς
το περιεχόμενο του λόγου του στοιχεία. Το κοινό έπρεπε να κρίνει με βάση μόνο τα

16 ο Ν. Postman υποστηρίζει ότι το στιλ της μαζικής επικοινωνίας σήμερα καθορίζεται από τη λογική του
show. Κάτι που αφορά και την πολιτική επικοινωνία (βλ. σχετικά Postman 1998, 14κε)
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επιχειρήματα (κάτι φυσικά που είναι αδύνατο, γιατί οι συναισθηματικές διαδικασίες δεν
μπορούν να αποκοπούν εντελώς από τις γνωσιακές).
Και βέβαια η θεωρία αυτή διαφέρει από τις θεωρίες «ύπνωσης» και «εμφύτευσης»
που αναφέραμε πιο πριν. Υπάρχουν θεωρίες για την αποτελεσματικότητα της διαφήμισης
που υποστηρίζουν ότι όταν ο καταναλωτής είναι σε κατάσταση χαλάρωσης, π.χ. η στιγμή
που παρακολουθεί τη βραδινή ζώνη προγράμματος, μετά από μια κουραστική μέρα,
ξαπλωμένος στον καναπέ, με ημίφως και μετά από ένα ποτό, είναι η καταλληλότερη
στιγμή για «βομβαρδισμό», καθότι οι αντιστάσεις του είναι χαλαρές και «έχει χάσει ένα
μέρος της συνειδητής του προσωπικότητας»! (Ramonet 2001, 58). Τότε το μήνυμα
εντυπώνεται πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά.
Υπάρχουν επίσης θεωρίες που τοποθετούν την καταλληλότερη στιγμή για
«βομβαρδισμό» τη στιγμή που η προσοχή και η ενεργοποίηση είναι στο απόγειό της: στην
κορύφωση της πλοκής μιας ταινίας ή στο τελευταίο λεπτό ενός αθλητικού αγώνα. Επειδή
η προσοχή είναι τεταμένη, αν εκπέμψουμε ξαφνικά ένα μήνυμα, οι συνθήκες είναι
ιδανικές για την αποτελεσματική του εντύπωση στη μνήμη. Ναι, αλλά όχι και για την
αποδοχή του. Γιατί είναι προφανές ότι μια τέτοια τακτική συνήθως μόνο εκνευρισμό
μπορεί να προκαλέσει. Η τακτική αυτή έχει μετριαστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια
αφού προφανώς με έρευνες διαπιστώθηκε η αναποτελεσματικότητά της.
Το μεγαλύτερο μέρος των διεργασιών του εγκεφάλου, από την πρόσληψη έως την
απομνημόνευση των πληροφοριών, διαδραματίζονται αυτόματα και δεν γίνονται
συνειδητές (Kxoeber-Riel 1993, 92). Αυτό που γίνεται συνειδητό είναι το αποτέλεσμα της
επεξεργασίας (ο.π). Ειδικά η επεξεργασία των εικόνων πραγματοποιείται στον εγκέφαλο
αυτόματα και με τρόπο ολιστικό.
Υπάρχουν όμως και στάσεις (αξίες, στερεότυπα) που διαμορφώνονται χωρίς να
είναι συνειδητά. Κλασσική περίπτωση αποτελούν τα στερεότυπα που αφορούν έθνη και τα
οποία σχηματίζονται, με τρόπο μη συνειδητό, κατά τη διάρκεια της κοινωνικοποίησής
μας. Φυσικά επηρεάζουν τη συμπεριφορά. Με αυτή την έννοια υπάρχει υποσυνείδητος
επηρεασμός και ασκείται από την οικογένεια, το σχολείο, τη θρησκεία, την μικροκοινωνία
αλλά και την ευρύτερη κοινωνία που ζούμε. Ιδιαίτερο ρόλο σε αυτό μπορεί να
διαδραματίσει ο κινηματογράφος με τα πρότυπα ηρώων που προβάλει (ο Goebels ήταν
από τους πρώτους που εκμεταλλεύτηκε τον κινηματογράφο για προπαγανδιστικούς
σκοπούς). Αυτή όμως η διαδικασία επηρεασμού δεν είναι μια διαδικασία μηχανιστική και
μονόπλευρη, όπου ο επηρεαζόμενος είναι ένας παθητικός δέκτης σε κατάσταση
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παρασυνειδησίας, αλλά μια διαδικασία στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλόδρασης που με
κατάλληλες παρεμβάσεις μπορεί να επισημανθεί και να υπονομευτεί.
Σήμερα οι άνθρωποι γίνονται πιο έμπειροι στις προσπάθειες επηρεασμού τους.
Γίνονται πιο κριτικοί απέναντι σε παραδεδομένα στερεότυπα και σε χονδροειδείς ή
τετριμμένες τεχνικές επηρεασμού. Η φωτογράφηση ενός πολιτικού με μικρά παιδάκια
μπορεί την πρώτη φορά που έγινε να βοήθησε τον πολιτικό να φαίνεται πιο συμπαθητικός,
σήμερα όμως η τεχνική αποτελεί κοινοτοπία. Το ίδιο και παρουσία ημίγυμνων μοντέλων
σε τηλεοπτικές εκπομπές.
Ο Bruckner (2002, 80) υποστηρίζει ότι έχουμε άδικο όταν πιστεύουμε ότι οι
άνθρωποι είναι τόσο εύκολα χειραγωγίσιμοι, τη στιγμή μάλιστα που πολλά μηνύματα δεν
κρύβουν τις προθέσεις τους. Επίσης διαπιστώνει ότι έχει υπερεκτιμηθεί ο ρόλος της
διαφήμισης (ο.π.).
Κάτι που είναι φανερό στο υψηλό ποσοστό αποτυχίας των νεοεισερχομένων στην
αγορά προϊόντων και στις έρευνες που καταδεικνύουν τη φθίνουσα αποτελεσματικότητα
της διαφήμισης. Σύμφωνα με το Ramonet (2001, 35 ) το 80% των νεοεισερχομένων
μαρκών στην αγορά αποτυγχάνει και αποσύρεται. Σύμφωνα με στοιχεία του περιοδικού
Der Spiegel (Schnibben 1992, 116) αμέσως μετά την έναρξη μιας τηλεοπτικής
διαφημιστικής ενότητας 4 στους 10 εγκαταλείπουν το χώρο που βρίσκεται η τηλεόραση
ενώ οι 5 στους 10 κάνουν zapping. Από αυτούς τώρα που παρακολούθησαν το
διαφημιστικό μπλοκ 3 στους 10 δεν θυμούνται κανένα spot, 7 στους 10 θυμούνται θολά
κάποια μάρκα, οι δε 3 από αυτούς τη λάθος! Επιπλέον, στη μνήμη των θεατών
εντυπώνεται ικανοποιητικά μόνο το 3% των εκπεμπόμενων διαφημιστικών μηνυμάτων. Σε
παρόμοια αποτελέσματα καταλήγει και μια άλλη έρευνα του Πανεπιστημίου Harvard: Η
απώλεια των διαφημιστικών μηνυμάτων που προβάλλονται φθάνει το 95% (Ramonet
2001,35).
Παραδειγματική περίπτωση διαφημιστικής αποτυχίας που συνάμα αποδεικνύει και
τις ελλείψεις της θεωρίας που αντιμετωπίζει την επικοινωνία ως μια μονόπλευρη γραμμική
διαδικασία επηρεασμού που ακολουθεί συγκεκριμένους νόμους αιτίου-αποτελέσματος και
το θεατή ως δρώντα ανεξάρτητα από το κοινωνικοπολιτισμικό του χώρο, αποτελεί η
περίπτωση της Charlotte Beers, γνωστής και ως «βασίλισσας της Madison Avenue». Η
Beers ήταν η δημιουργός των διαφημιστικών καμπανιών για το ρύζι Uncle Ben’s και για
το σαμπουάν Head & Shoulders που σημείωσαν τρομερή επιτυχία στις ΗΠΑ. Η
Αμερικανική Κυβέρνηση ανέθεσε στην Beers να σχεδιάσει μια καμπάνια για να εξωραΐσει
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την εικόνα ίων ΗΠΑ στον αραβικό κόσμο. Όχι μόνο δεν το κατόρθωσε αλλά η καμπάνια
έγινε μπούμερανγκ: ξεσήκωσε την οργή των αράβων που αισθάνθηκαν ότι γίνεται μια
προσπάθεια εμπαιγμού και ωμής παραπλάνησής τους (Bruckner 2002, 210).

Β.2.4. Μεταμοντερνισμός: Ο Καταναλωτής
Τόσο στο μοντερνισμό όσο και στον μεταμοντερνισμό σημαίνουσα θέση κατείχε η
έννοια του ατόμου (individual) και η σχέση του με τον εξωτερικό κόσμο (Venkatesh
1992). Στην προμοντερνική περίοδο στο επίκεντρο του φιλοσοφικού στοχασμού ετίθετο η
ανθρώπινη ύπαρξη (being) και η σχέση της με το Θεό και το Σύμπαν. Στη μοντερνική
περίοδο το επίκεντρο μετατέθηκε στη γνώση. Το κύριο ζητούμενο ήταν η κατανόηση του
ατόμου ως γνωσιακού υποκειμένου (cognitive subject). Στη μεταμοντερνική περίοδο
παρατηρούμε μια μετατόπιση προς το «επικοινωνών» υποκείμενο (communicative
subject) (ο.π.). Το άτομο από τον γνωσιακό κόσμο της μοντερνικής περιόδου, έναν κόσμο
που χαρακτηριζόταν από την προσπάθεια κατάκτησης της γνώσης και την παραγωγή,
πέρασε στο σημειωτικό κόσμο της μοντερνικής περιόδου, έναν κόσμο που κυριαρχούν τα
σύμβολα και η κατανάλωση ως χειρισμός σημείων (ο.π).
Η θετικιστική προσέγγιση της επιστήμης, που κυριάρχησε στο μοντερνισμό,
υποστηρίζει μια ντετερμινιστική άποψη για την ανθρώπινη συμπεριφορά. Ακραίο
παράδειγμα αποτελεί ο μπηχεϋβιορισμός, κατά τον οποίο η ανθρώπινη συμπεριφορά
αποτελεί αντίδραση σε ερεθίσματα του εξωτερικού κόσμου (Hudson, Ozanne 1988, 510).
Αλλά και η γνωσιακή προσέγγιση παρ’ ότι υποστηρίζει την αυτονομία των γνωσιακών
διεργασιών από εξωτερικά ερεθίσματα, ωστόσο ερευνά την συμπεριφορά σα να
καθορίζεται από αυτές τις διεργασίες (ο.π.). Αντίθετα η κονστρουκτιβιστική προσέγγιση,
που κυριαρχεί στο μεταμοντερνισμό, θεωρεί το άτομο περισσότερο ενεργητικό και
απελευθερωμένο. Ο Blumer (1969, 15) για παράδειγμα, αναφερόμενος στη θεωρία της
συμβολικής επικοινωνίας υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι δημιουργούν νόημα μέσω της
αλληλεπίδρασή τους με τον κόσμο: «Αυτό σημαίνει ότι το άτομο έρχεται αντιμέτωπο με
έναν κόσμο που πρέπει να τον ερμηνεύσει προκειμένου να δράσει, αντί με ένα περιβάλλον
στο οποίο αντιδρά εξαιτίας της οργάνωσής του».
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Β.2.4.1. Ο μοντερνικός και ο μεταμοντερνικός εαυτός
Για το μοντερνισμό το άτομο έχει κεντρική σημασία ως αυτόνομος παράγοντας.
Είναι η θεμελιώδης μονάδα της κοινωνίας (Gergen 1997, 287). Είναι το κέντρο της
γνώσης, κάτοχος ορθολογικότητας βάσει της οποίας λαμβάνει τις αποφάσεις και
οργανώνει τον κόσμο. Το άτομο μοιάζει περισσότερο με μια μηχανική οντότητα: Πρέπει
να είναι αξιόπιστο, προβλέψιμο και γνήσιο, βάσει καθορισμένων κανόνων και προτύπων.
Τα πρότυπα σωστού-λάθους είναι ισχυρά, υπήρχε ευρεία συμφωνία σχετικά με τα όρια της
«ορθής» και της «λάθος» συμπεριφοράς. Εξάλλου υπάρχει μία «σωστή» πραγματικότητα.
Το «πραγματικό», γνήσιο άτομο πρέπει να χαρακτηρίζουν ορισμένα «ουσιώδη»
χαρακτηριστικά. Κάθε ρόλος είχε τα δικά του χαρακτηριστικά. Ο καλός σύζυγος, ο ηθικός
νέος, ο καλός εργαζόμενος, ο επιτυχημένος επαγγελματίας ήταν έννοιες γύρω από τις
οποίες υπήρχε συναίνεση. Αυτά όμως τα «ουσιώδη» χαρακτηριστικά λειτουργούσαν
καταπιεστικά για το άτομο. Για να ανταποκριθεί κανείς στο πρότυπο του επιτυχημένου
επαγγελματία έπρεπε να ακολουθεί τις απαιτήσεις του αντίστοιχου ρόλου (που
εκτείνονταν και στο κοινωνικό πεδίο) και να τον υποδύεται αξιόπιστα, πολλές φορές
ενάντια στη θέλησή του (βλ. Goffman 1976).
Αυτός ο τρόπος θέασης του εαυτού αλλάζει στις μεταμοντέρνες συνθήκες λόγω
των τεχνολογιών κοινωνικού κορεσμού (Gergen 1997, 23). Των τεχνολογιών επικοινωνίας
δηλαδή που αυξάνουν την αλληλοδιαπλοκή των ανθρώπων, τους φέρνουν σε επαφή με νέα
πρότυπα συμπεριφοράς, σκέψης και αλληλόδρασης. Τα παραδοσιακά πρότυπα ξεφτίζουν,
μαζί και τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του εαυτού. Προκύπτουν νέες σχέσεις και
τροποποιούνται οι παλιότερες. Μας δίνεται η δυνατότητα γνωριμίας με μεγάλο αριθμό
ατόμων, δημιουργίας κάθε είδους σχέσεων, βίωσης ασυνήθιστων εμπειριών. Αναδύεται
ένα νέο είδος προσωπικότητας που γίνεται προσπάθεια να περιγράφει με όρους όπως
«ψηφιδωτή

προσωπικότητα»,

«κατακερματισμένη

προσωπικότητα»,

«μεταβλητός

εαυτός», «συσχετιστικός εαυτός». Η ψηφιδωτή προσωπικότητα δανείζεται ακατάπαυστα
από κάθε διαθέσιμη πηγή ψιχία και κομματάκια ταυτότητας και τα δομεί ανάλογα ως
επιθυμητά ή χρήσιμα σε κάθε περίπτωση (Gergen 1997, 278), χωρίς όλα αυτά να
υποκινούνται από κάποια ορθολογικότητα ή σκοπιμότητα. Και χωρίς μεταξύ τους να
υπάρχει απαραίτητα μια συνοχή. Η ζωή και η εμπειρία κατακερματίζονται (Firat,
Venkatesh 1995, 253). Η απαισιόδοξη άποψη βλέπει σ’ αυτή την εξέλιξη την πλήρη
απώλεια νοήματος ζωής από το σύγχρονο άνθρωπο, όμως δεν μπορεί να παραβλεφθεί το
απελευθερωτικό δυναμικό της. Το άτομο απελευθερώνεται από το άγχος και τις ενοχές για
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την πιστή τήρηση των προτύπων. Παύει να αναζητά αιτία και σκοπό σε κάθε του πράξη κι
έτσι μπορεί να ζήσει την εμπειρία που τον συγκινεί στο αποκορύφωμά της. Γίνεται πιο
ανεκτικό απέναντι στη διαφορετικότητα και στο παράδοξο (το οποίο δεν έχει την έννοια
του «αποκλίνοντος από το κανονικό»). Δεν χρειάζεται να συμμορφωθεί σε εκ των
προτέρων καθορισμένες υπερβατικές αλήθειες. Η ιδέα της μίας μοναδικής «σωστής»
πραγματικότητας, του ενός αναγνωρίσιμου εαυτού, απορρίπτεται και στη θέση τους
εμφανίζονται πολλαπλές πραγματικότητες που ζητούν το δικό τους μερίδιο νομιμοποίησης
και «πολλαπλοί» εαυτοί, που συνθέτουν οι ίδιοι το μίγμα της προσωπικότητάς τους
συνδυάζοντας ανόμοια πολλές φορές «υλικά» και δεν το θεωρούν δεδομένο. Το άτομο
γίνεται παραγωγός των δικών του προτύπων, της δικιάς του εκδοχής πραγματικότητας. Το
παραγόμενο νόημα δεν είναι αποτέλεσμα κάποιων καθολικών σχέσεων ή αρχών,
προκύπτει αυτοστιγμεί ανάλογα με το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα η εμπειρία. Ο
εαυτός δεν είναι μια σταθερή αναλλοίωτη δομή, αλλά προκύπτει, κατασκευάζεται κάθε
στιγμή. Είναι «συσχετιστικός» (Gergen 1997, 286κε). Κατά το J. Baudrillard δεν ζούμε
πια σαν δραματουργοί ή ηθοποιοί παίζοντας προκαθορισμένους και ευκρινώς
αναγνωρίσιμους ρόλους αλλά σαν τερματικά σημεία πολλαπλών δικτύων (παρατίθεται στο
Gergen 1997, 289). Έτσι η επικοινωνία αποκτά όλο και μεγαλύτερο ρόλο, καθώς επίσης
και το πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα. Το καρτεσιανό «σκέπτομαι άρα υπάρχω»
γίνεται «επικοινωνώ άρα υπάρχω». Ο νέος εαυτός είναι ανοιχτός μπροστά σε νέες
εμπειρίες, χαρακτηρίζεται από ανεκτικότητα και έλλειψη προκαταλήψεων, προσαρμόζεται
πιο εύκολα, ενώ η πολλαπλότητα των ευκαιριών δημιουργεί μια μάλλον αισιόδοξη
διάθεση.
Η αλλαγή των αντιλήψεων γίνεται φανερή σε κάθε τομέα της ζωής. Η
ψυχοθεραπεία, για παράδειγμα, επικεντρωνόταν παραδοσιακά στο ψυχικό κόσμο του
ατόμου προσπαθώντας να εντοπίσει τη «βλάβη». Σήμερα το επίκεντρο μετατίθεται στα
κοινωνικά δίκτυα στα οποία το άτομο είναι ενταγμένο και πραγματοποιεί τις κοινωνικές
του επαφές, και όχι στο πως το περιβάλλον επηρεάζει τη δομή της προσωπικότητας
(Gergen 1997, 291).
Στην περίοδο του μοντερνισμού το ντύσιμο υπάκουε στις αρχές της χρηστικότητας.
Βέβαια οι γυναίκες έδειχναν ενδιαφέρον για την αισθητική των ρούχων τα σημαντικότερα
κριτήρια επιλογής τους όμως ήταν το κόστος, η αντοχή και η κανονικότητά τους, αν
ανταποκρίνεται δηλαδή στην κοινωνική ή εισοδηματική τους κατηγορία. Η προσπάθεια να
παρουσιάσει κανείς τον εαυτό του ως κάτι «διαφορετικό από ότι πραγματικά ήταν», να
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πάει δηλαδή ενάντια στα ουσιώδη χαρακτηριστικά του ρόλου του, εκλαμβανόταν ως
προσπάθεια εξαπάτησης. Η ενδυμασία δεν μπορούσε να είναι μέσο αυτοέκφρασης, απλά
κάτι πρακτικό. Στη μεταμοντέρνα εποχή οι αντιλήψεις αλλάζουν. Για τη ψηφιδωτή
προσωπικότητα ο εαυτός κατασκευάζεται μέσα σε συγκεκριμένα κοινωνικά πλαίσια
(Gergen 1997, 284). Έτσι το ντύσιμο μετατρέπεται σε μέσο δημιουργίας της
προσωπικότητας. Ο καταναλωτής γίνεται και παραγωγός, παράγει τα δικά του
ενδυματολογικά πρότυπα τα οποία δεν υπόκεινται σε κάποιες αρχές ορθολογικότητας ή
σκοπιμότητας.

Συχνά

χαρακτηρίζονται

από

ασυνέχεια και

αποτελούν

μίξη

αντικρουόμενών, για τις μοντερνικές αντιλήψεις, στοιχείων.

Β.2.4.2. Καταναλωτής: από τη θρησκευτική ηθική στη μεταηθική κοινωνία
Ο Lipovetsky (1999, 39ff) χωρίζει την σύγχρονη ανθρώπινη ιστορία σε τρεις
μεγάλους περιόδους, όσον αφορά τις ηθικές αντιλήψεις:
■

Έως το 1700 που η ηθική καθορίζεται μέσω της θρησκείας

■

Από το 1700 έως το 1950, που η ηθική βασιζόταν στην έννοια του καθήκοντος

■

Από το 1950 έως σήμερα. Την εποχή αυτή τη χαρακτηρίζει ως «μεταηθική».
Χαρακτηρίζεται από το «θάνατο του καθήκοντος», χωρίς όμως αυτό να σημαίνει
ηθική κατάρρευση.

Β.2.4.2.1. Από Θεού άρχεσθαι
«...έτσι όπως ο προσκυνητής, που βρίσκεται σε έναν άγνωστο δρόμο, κάθε καλύβα
που βλέπει μπροστά του τη βϊχπει σαν πανδοχείο, και μόλις την πλησιάσει και καταλάβει ότι
δεν είναι, η ελπίδα του κατευθύνεται στην επόμενη καλύβα, και ούτω καθεξής έως ότου
φτάσει στο πανδοχείο: έτσι είναι και η ψυχή μας... Επειδή στην αρχή δεν μπορεί να ασκεί
πλήρη έλεγχο, και επειδή δεν έχει ούτε την εμπειρία ούτε τη γνώση, τα μικρά πράγματα της
φαίνονται πολύ μεγάλα, και γι ’ αυτό αρχικά αυτά απαιτεί. Έτσι βλέπουμε τα μικρά παιδιά να
απαιτούν σφόδρα ένα μήλο, όταν γίνουν πιο μεγάλα απαιτούν όμορφα ρούχα, και κατόπιν
ένα άλογο, και στη συνέχεια μια γυναίκα, και μετά πλούτο, στην αρχή λογικό, κατόπιν
υπέρμετρο και ούτω καθεξής. Και αυτό συμβαίνει γιατί η ψυχή σε κανένα από αυτά δε
βρίσκει αυτό που ψάχνει, ελπίζει όμως συνεχώς ότι θα το βρει. Κι έτσι μπορεί να δει κανείς
ότι μπροστά στα μάτια της ψυχής στέκει η μία επιθυμία μετά την άλλη, όπως σε μια
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πυραμίδα, η οποία όλο και μεγαλώνει και επεκτείνεται όσο προχωράμε προς τη βάση, ο
τελευταίος σκοπός και η βάση όλων των επιθυμιών είναι ο Θεός»
Dante Alighieri, «Συμπόσιο»
Πριν το διαφωτισμό ελάχιστες ήταν οι φωνές που αμφισβητούσαν την
πρωτοκαθεδρία της θρησκείας στον καθορισμό του ηθικού. Η ηθική ήταν αποκλειστικό
προνόμιο της θρησκείας, εκπορευόταν από το Θεό και είχε δοθεί στους ανθρώπους με τη
μορφή εντολών μέσω των ιερών κειμένων. Η τήρησή τους αποτελούσε απαραίτητη
προϋπόθεση ηθικής συμπεριφοράς. Εκτός της Εκκλησίας δεν υπήρχε ηθική, παρά μόνο
ανηθικότητα και διαφθορά (Lipovetsky 1999, 39). Η τήρηση της ηθικής βασιζόταν στο
φόβο της θείας τιμωρίας. Όπως διαπίστωσε ο Rudolf Otto στην πραγματεία του για το ιερό
«το αίσθημα του τρόμου προηγήθηκε του αισθήματος του ιερού» (R. Otto, Das Heilige,
1917, αναφέρεται στο Mulgan 1999, 159).
Ο άνθρωπος, λόγω του προπατορικού αμαρτήματος είναι από τη φύση του
αμαρτωλός και δεν μπορεί να βρει μόνος του το «σωστό δρόμο». Ο σκοπός της ηθικής
ήταν η δόξα του Υψίστου. Είμαστε ηθικοί για να εκπληρώσουμε το θέλημα του θεού, η
υποχρέωση προς το συνάνθρωπο έρχεται σε δεύτερη μοίρα (Lipovetsky 1999, 40).
Ο μοντερνισμός αμφισβήτησε την πρωτοκαθεδρία της θρησκείας σε κάθε τομέα,
και στην ηθική. Η εκκοσμίκευση περιόρισε την επιρροή της Εκκλησίας και των
θρησκευτικών αντιλήψεων. Προέβαλλε την αρχή της ορθολογικότητας ως κριτήριο της
ανθρώπινης σκέψης και δράσης. Στο εξής ακόμη και οι ηθικές αξίες έπρεπε να διέπονται
από τον ορθό λόγο (Gergen 1997, 70). Η ηθική δεν ταυτίζεται με νηστείες, προσευχές και
μετάνοιες αλλά είναι «ηθική λογική» (Lipovetsky 1999, 51). Η ιδέα όμως μιας ηθικής
βασισμένης στη φύση ή τη λογική δεν είναι καινούρια. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν
αναπτύξει συστήματα ηθικής όπου δεν παρενέβαινε καμιά άλλη αρχή εκτός από τη λογική
και τη φύση (ο.π., 40). Ο μοντερνισμός ανύψωσε το άτομο και τα δικαιώματα του ως
ύψιστη ηθική αξία. Η ηθική πράξη ορίζεται με βάση την υπεράσπιση και την αναγνώριση
των δικαιωμάτων του ατόμου, τα οποία είναι αναπαλλοτρίωτα γιατί είναι δικαιώματα
«φυσικά», πηγάζουν από την ανθρώπινη φύση (ο.π). Αυτό το ρυθμιστικό πλαίσιο των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων επέτρεψε την ανάπτυξη των σύγχρονων δημοκρατιών. Η
πολιτική απαλλάχτηκε από την επιρροή της θρησκείας και δεν προσανατολίζεται πλέον
στην εκπλήρωση του θείου θελήματος αλλά στα ατομικά δικαιώματα. Από αυτά τα
δικαιώματα πλέον, απορρέουν και οι υποχρεώσεις του πολίτη, οι υποχρεώσεις του πιστού
περιορίζονται στο χώρο της εκκλησίας.
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Με την αναγνώριση των δικαιωμάτων του ατόμου η ατομική ευτυχία
αναγνωρίστηκε ως φυσικό ανθρώπινο δικαίωμα. Η επίγεια ευδαιμονία αναγνωρίζεται ως
νόμιμη διεκδίκηση. Η απόλαυση αρχίζει να μη θεωρείται απαγορευμένος καρπός που θα
επιφέρει την κατάρα και το ανάθεμα. Η υλική ευτυχία και η απόκτηση αγαθών αποτελεί
νόμιμο δικαίωμα και όχι αμαρτία και ηθική παρεκτροπή (Lipovetsky 1999, 41-42). Κοντά
χίλια χρόνια σκοταδισμού μετά το κλείσιμο του Κήπου, τα μηνύματα του Επίκουρου
ξαναγίνονται επίκαιρα και ελκυστικά.
Στην αντίληψη των περισσότερων το άκουσμα της λέξης ηθική παραπέμπει στη
θρησκεία. Η θρησκεία μονοπώλησε την ηθική, ακόμα και μετά τον διαφωτισμό. Η Αγία
Γραφή περιέχει μεγάλο πλούτο ηθικών προτάσεων, σε πρακτικό όμως επίπεδο η ηθική
μετατράπηκε σε μια λίστα άτεγκτων κανόνων για το τι δεν πρέπει να κάνουμε. Την
εφαρμογή αυτών των κανόνων παρακολουθεί ο Θεός, ο οποίος την στιγμή της μεγάλης
κρίσης θα είναι αμείλικτος: Η τιμωρία του ανήθικου είναι η κόλαση, η οποία μάλιστα
αναπαρίσταται με συγκεκριμένες εικόνες καζανιών που κοχλάζουν και αγγέλων να
βασανίζουν! Ο ηθικός ανταμείβεται με την αιώνιο ζωή. Η εφαρμογή των ηθικών κανόνων
είναι καθήκον γιατί έτσι είναι το θέλημα του Θεού. Ολόκληρη η ζωή του ανθρώπου είναι
μια δοκιμασία για εκείνη τη μεγάλη ώρα της κρίσης. Σ’ αυτή τη δοκιμασία η απόλαυση
και η ευτυχία αφενός μεν δεν έχουν σημασία γιατί ο εδώ κόσμος είναι εφήμερος και
ασήμαντος, αφετέρου δε η απόλαυση διαχωρίζεται σε πνευματική και σωματική. Ό,τι έχει
σχέση με το σώμα είναι κατακριτέο. Η ευτυχία και η απόλαυση είναι πνευματικής μορφής
και η πλήρης επίτευξη τους πραγματοποιείται στην άλλη ζωή. Η κληρονομιά αυτών των
αντιλήψεων έχει χαραχτεί βαθιά στο συλλογική μνήμη του δυτικού κόσμου: η παραμικρή
απόλαυση συνοδεύεται από ενοχές. Ό,τι έχω απολαύσει αφαιρείται από την ηθική μου
υπόσταση. Η τήρηση ηθικής στάσης απαιτεί αέναες προσπάθειες χωρίς να υπάρχουν
συγκεκριμένα όρια, αυτά συνεχώς μετατίθενται προς τα πάνω.
Η επιρροή του χριστιανισμού σε θέματα ηθικής μετά το διαφωτισμό οπωσδήποτε
περιορίζεται, η έννοια όμως του καθήκοντος να συμπεριφερόμαστε ηθικά εντείνεται,
αποκτά άλλη μορφή και διαποτίζει όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες.
Η ηθική φιλοσοφία του 19ου αιώνα έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τον Ε.
Kant (Rohls 1999, 416), ο οποίος άσκησε κριτική τόσο στην παραδοσιακή ορθολογιστική
μεταφυσική που βασιζόταν στη θεολογία, όσο και στην καθ’ εαυτό θεολογία. Αυτό δεν
σημαίνει ότι η μεταφυσική και η θεολογία δεν παίζουν κανένα ρόλο στο έργο του. Αλλά
ότι αυτές αναπτύσσονται στη βάση όχι του θεωρητικού αλλά του πρακτικού λόγου (ο.π.).
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O Kant προσπάθησε να δώσει μια διαφορετική εκδοχή της ηθικής, ανεξάρτητα από την
θεολογία και την επιστήμη. Ο πρώιμος Kant απορρίπτει την ορθολογιστική τεκμηρίωση
της ηθικής και θεωρεί την ηθική ως ηθικό αίσθημα (moral sense). Ως τέτοιο ο Hume
εννοούσε το αίσθημα της συμπάθειας (ο.π.). Έτσι ο πρώιμος Kant υιοθετεί την εμπειρική
ηθική που εκκινά από μια ψυχολογική περιγραφή του ατόμου. Σε μια μετέπειτα φάση ο
Kant απορρίπτει κάθε εμπειρικό-ψυχολογικό στοιχείο στον καθορισμό της ηθικής. Η
ηθική δεν ανάγεται σε κάποια αίσθημα αλλά στον πρακτικό λόγο. Ο Kant έτσι απέρριψε
την συμπάθεια και την γενική ευδαιμονία ως βάση της ηθικής, υποστηρίζοντας όμως την
αυτονομία της ηθικής.
Ο πρακτικός λόγος κατά τον Kant ταυτίζεται με την καθαρή βούληση. Η διαφορά
της καθαρής βούλησης από την εμπειρική συνίσταται στο ότι η εμπειρική βούληση
προκαλείται από εξωτερικούς παράγοντες ενώ η καθαρή βούληση αυτοκαθορίζεται.
Παράδειγμα: Έχουμε δύο παντοπώλες οι οποίοι στο ζύγι είναι έντιμοι. Ο μεν πρώτος
σκέπτεται συνετά, γιατί σκέπτεται ότι εάν κλέβει οι πελάτες του θα τον εγκαταλείψουν,
ενώ ο δεύτερος γιατί θέλει να είναι τίμιος και τίποτε άλλο. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε
να κάνουμε με εμπειρική μορφή βούλησης (το κίνητρό της τίθεται έξω από αυτή) ενώ στη
δεύτερη με καθαρή μορφή βούλησης (Πελεγρίνης 1997, 77). Και καθαρή είναι η βούληση
όταν αυτή καθορίζεται από το καθήκον (Rohls 1999, 417). Το καθήκον είναι η ηθικότητα
σε μορφή μιας προσταγής. Και εδώ εννοείται η περίφημη «κατηγορική προσταγή»:
«πράττε έτσι ώστε η ρυθμιστική αρχή της βούλησής σου να μπορεί συγχρόνως να καταστεί
καθολικός νόμος» (Πελεγρίνης 1997, 81). Ο Kant δεν συστήνει κάποιο συγκεκριμένο ηθικό
νόμο για να συμπεριφερθούμε ηθικά. Έχουμε όλη την ελευθερία να διαλέξουμε εμείς το
«δέον γενέσθαι». Κάθε φορά που ο άνθρωπος βρίσκεται ενώπιον του διλήμματος «τι
πρέπει να κάνω», πρέπει να θέτει ταυτόχρονα το ερώτημα «τι θα συνέβαινε εάν όλοι οι
άνθρωποι έκαναν αυτό που σκέπτομαι εγώ τώρα;». Περίπτωση ηθικής αναρχίας δεν
υφίσταται γιατί οι άνθρωποι ως έλλογα όντα μπορούν να καταλήξουν σε ηθικές αποφάσεις
(ο.π, 81κε). Αρκεί ο καθένας να ξεπεράσει τις προσωπικές του επιθυμίες και να
απεμπολήσει τα ατομικά του συμφέροντα. Ο ηθικός νόμος που θα προκόψει απαιτεί την
κατηγορηματική υπακοή όλων των ανθρώπων.
Ο Kant θεωρεί ότι ηθική είναι η συμπεριφορά μόνο στην περίπτωση της καθαρής
βούλησης, δηλαδή όταν δεν υπάρχει κανένα επιπλέον κίνητρο πέρα από το καθήκον για
την εκτέλεση του καθήκοντος. Το γεγονός ότι ο παντοπώλης που δεν κλέβει στο ζύγι γιατί
σκέπτεται το κέρδος δεν δρα ηθικά. Ούτε ο παντοπώλης που δεν κλέβει γιατί θέλει ο ίδιος
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να αισθάνεται ευχαριστημένος! Ο δότης αίματος που δίνει αίμα για να αισθάνεται όμορφα,
ή για να βλέπει τους συνανθρώπου του χαρούμενους δεν δρα ηθικά. Ηθικά δρα μόνο εάν
δίνει αίμα για να εκπληρώσει το καθήκον που υπαγορεύει ότι πρέπει να δίνουμε αίμα! Η
θέση αυτή είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη στις κοινωνικές επιστήμες από τους φιλοσόφους
της Γλασκόβης του 18ου αιώνα έως και σε σύγχρονους οικονομολόγους όπως ο A. Sen
(Ridley 1998, 163).
Η ηθική του Kant σημαίνει το χωρισμό ηθικής και προσωπικού συμφέροντος. Μια
πράξη δεν είναι ηθική εάν γίνεται για λόγους πέρα από την εκτέλεση του καθήκοντος
(Singer 1999, 208). Η ηθική μετατρέπεται σε ένα κλειστό αυτόνομο σύστημα που την
κυριότερη σημασία έχει η εκτέλεση του καθήκοντος. Εισάγει την αντίληψη ότι η ηθική
είναι κάτι που απαιτεί θυσίες και στερήσεις, σχεδόν την απάρνηση του εαυτού.
Θεμελιώνει μια αντίληψη ενοχών για ο,τιδήποτε γίνεται και προκαλεί χαρά και απόλαυση,
είναι εξ ορισμού ασύμβατο με την ηθική. Η ηθική μετατρέπεται σε ένα παιχνίδι μηδενικού
αθροίσματος με την ευχαρίστηση. Ό,τι κερδίζω σε ευχαρίστηση το χάνω σε ηθική και
αντίστροφα, ενώ ο Επίκουρος μιλά για μια win-win σχέση ηθικής και ευχαρίστησης.
Η αποθέωση της ηθικής του καθήκοντος ταίριαζε και με τις ανάγκες της εποχής
των απαρχών της βιομηχανικής επανάστασης. Το καθήκον από τη θρησκεία και την ηθική
εμπότισε κάθε δραστηριότητα της ζωής ειδικά την εργασία συμβάλλοντας στην
οικονομική ανάπτυξη (βλ. προτεσταντική ηθική). Επίσης εξυπηρέτησε την κοινωνική
συνοχή. Η επίκληση του καθήκοντος ήταν βασική πολιτική για την επίτευξη κάποιου
στόχου σε όλη τη μοντερνική εποχή, από την επίκληση του καθήκοντος για τη βοήθεια
προς το συνάνθρωπο, από το καθήκον για την υπεράσπιση της πατρίδας, το καθήκον να
διατηρούμε το σώμα μας καθαρό, το καθήκον να μεγαλώσουμε σωστά τα παιδιά μας, το
καθήκον να μην ρυπαίνουμε το περιβάλλον, ακόμα και η Αριστερά επικαλείτο το καθήκον
να κάνουμε επανάσταση για να ζήσουν τα παιδιά μας καλύτερα! Η εποχή αυτή όμως
έφτασε στο τέλος της, όπως φανερώνει και ο εύγλωττος τίτλος του βιβλίου του G.
Lipovetsky (1998) «ο θάνατος του καθήκοντος» (αυτολεξεί μετάφραση: το πτώμα του
καθήκοντος).
Β.2.4.2.2. Η προτεσταντική ηθική και το πνεύμα του καπιταλισμού
Στα χρόνια που εκτυλίχθηκε η βιομηχανική-καταναλωτική επανάσταση η θρησκεία
ήταν άμεσα συνδεδεμένη με την κοσμική εξουσία, τόσο στη Δύση όσο και στο Βυζάντιο.
Το ρόλο της θρησκείας στη βιομηχανική-καταναλωτική επανάστασης εξετάζουν οι
μελέτες του Weber (1984), του Sombart (1998), του Burckhardt (1997). Οι ηθικές
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αντιλήψεις που μας ενδιαφέρουν πρώτιστα είναι αυτές που αφορούν την παραγωγή και την
κατανάλωση. Ιδιαίτερη

επίδραση στην εξέλιξη

της βιομηχανικής-καταναλωτικής

επανάστασης διαδραμάτισε η θεωρία του Λουθηρανισμού και μάλιστα ο κλάδος της
εκείνος που ονομάστηκε Καλβινισμός (Weber 1984)17. Θα σχηματοποιήσουμε τις
επιδράσεις αυτές στις παρακάτω κατηγορίες που βέβαια αλληλοδιαπλέκονται:
• κατάργηση του ιδανικού της πενίας
• εργασιακή ηθική
• ασκητισμός
• εξατομίκευση
• απομυθοποίηση του κόσμου
Η Αγία Γραφή περιλαμβάνει πολλά κείμενα που κατακρίνουν τον πλούτο,
αναδεικνύοντας το «ιδεώδες της πενίας» (Sombart 1998, 259). Π.χ. η περίφημη
αποστροφή του Ευαγγελίου ότι «είναι πιο εύκολο να περάσει η καμήλα από την τρύπα που
ανοίγει μια βελόνα παρά να εισέλθει ένας πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού» (κατά Λουκάν,
ιη’, 25). Ή το περίφημο απόσπασμα πάλι από το κατά Λουκάν (ιβ’, 22-34): «δια τούτο σας
λλγω μη μεριμνήσετε για το τι θα φάτε ή για το τι θα φορέσετε ...Παρατηρείστε τα κοράκια
και σκεφτείτε ότι αυτά ούτε σπέρνουν ούτε θερίζουν, ούτε έχουν κελάρια ή αποθήκες, όμως ο
Θεός τα τρέφει. Πόσο μάλλον εσάς που είσθε πολλοί ανώτεροι από αυτά...» Τέτοιες
αντιλήψεις ήταν συμβατές και προσέφεραν ιδεολογικό υπόβαθρο στη στατική οικονομία
της φεουδαρχικής οργάνωσης: «χρειάζομαι τόσα όσο προβλέπονται για τη θέση μου, και
φυσικά ο Θεός είναι σύμφωνος». Η αντίληψη αυτή όμως διαπότισε όλη την κοινωνική και
οικονομική ζωή, ενισχύοντας ένα κλίμα σχετικής αμεριμνησίας, τόσο στη Δύση όσο και
στην Ανατολή. Μάλιστα, στο Βυζάντιο οι λατρευτικές εκδηλώσεις (προσευχή) απέκτησαν
μεγαλύτερη σημασία από την εργασία με αρνητικά αποτελέσματα για την οικονομική
ανάπτυξη. Η Ισπανία επειδή επικράτησε το θρησκευτικο-ιπποτικό ιδεώδες έχασε έδαφος
στον οικονομικό τομέα σε σχέση με την Αγγλία και την Ολλανδία όπου το αστικό ιδεώδες
αναπτύχθηκε περισσότερο (Sombart, 243-244). Οι αριστοκράτες εφάρμοζαν τη λεγάμενη
«οικονομία της δαπάνης»: πόσα μου χρειάζονται για τις ανάγκες μου; Τόσα πρέπει να

17 Σύμφωνα με τον Sombart (1998, 243 κε) οι αλλαγές στις ηθικές αντιλήψεις που επέφερε ο Καλβινισμός
προετοιμάστηκαν από τη καθολική θεολογία ήδη από το 14° αιώνα με τη θωμιστική ηθική. Για την
αντιπαράθεση μεταξύ Sombart και Weber βλ. στα αντίστοιχα βιβλία. Αυτό που έχει σημασία είναι οι
επιπτώσεις στην πρακτική ηθική, ιδιαίτερα στον οικονομικό και κοινωνικό βίο, οι οποίες δεν
αμφισβητούνται.
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εισπράξω από τους φορολογούμενους. Σε δύσκολες εποχές βέβαια οι τελευταίοι
βυθίζονταν στην ανέχεια.
Οι άνθρωποι πριν την βιομηχανική-καταναλωτική επανάσταση αντιμετώπιζαν το
χρήμα διαφορετικά. Η απόκτηση χρήματος καθ’ εαυτόν στιγματιζόταν κοινωνικά και
θρησκευτικά. Το χρήμα θεωρείτο περισσότερο μέσο απόκτησης αγαθών ή ακόμη και
εξουσίας παρά τελικός σκοπός. Αργότερα με την εκδίπλωση της προτεσταντικής ηθικής η
απόκτηση χρήματος έγινε σκοπός καθ’ εαυτόν, όπως λέει ο Weber ο σκοπός της ζωής για
τον καπιταλιστή ήταν να «πάει στον τάφο με όσο γίνεται πιο πολλή περιουσία». Αυτό για
έναν άνθρωπο της προκαπιταλιστικής περιόδου ήταν προϊόν ενός «διαστροφικού
ενστίκτου» (παρατίθενται στο Singer 1999, 70).
Στην προκαπιταλιστική εποχή βασική αρχή της οικονομικής ζωής ήταν η
απαγόρευση με αυστηρές ποινές του τοκισμού χρημάτων. Έπ’ αυτού υπήρχε και η
αντίστοιχη θεολογική τεκμηρίωση (π.χ. ο τοκογλύφος δεν εργάζεται, κερδίζει ακόμη και
όταν κοιμάται, και αυτό αντίκειται στο θέλημα του Θεού που θέλει τον άνθρωπο με τον
ιδρώτα του προσώπου του να κερδίζει τα προς το ζην, Singer 1999, 75)18. Στα κηρύγματα
της εποχής η τοκογλυφία ταυτιζόταν με την απληστία, που φυσικά αποτελεί βαρύτατο
αμάρτημα: «Χριστός και χρήμα δεν ταιριάζουν» (ο.π.).
Η ανάπτυξη του εμπορίου όμως απαιτούσε την ελεύθερη κυκλοφορία του
χρήματος, την εύρεση κεφαλαίων, τη συσσώρευση κεφαλαίου και αργότερα πίεζε για
πρακτικές εύρεσης ακίνδυνης χρηματοδότησης για παράτολμα επιχειρήματα (π.χ.
ανακάλυψη νέων χωρών). Το πρόβλημα του δανεισμού με τόκο λύθηκε κατ’ αρχήν με του
ευρωπαίους Εβραίους, των οποίων η θρησκεία απαγόρευε τον τοκισμό σε ομόθρησκους,
επέτρεπε όμως σε ξένους. Αφού λοιπόν οι Χριστιανοί δεν μπορούσαν να ασκήσουν
τοκογλυφία την ασκούσαν οι Εβραίοι, ή οι χριστιανοί με βιτρίνα του Εβραίους! (El
τοκογλυφία αποτέλεσε και ένα επιχείρημα του αντισημιτισμού από το Μεσαίωνα ακόμη).
Ήταν όμως φανερό ότι οι εξελίξεις απαιτούσαν πιο καθαρές λύσεις.
Το 13° αιώνα η αριστοτελική σκέψη γνώρισε μια καινούρια άνθηση. Για πολλούς
αιώνες στην Ευρώπη ήταν γνωστά μόνο τα συγγράμματά του Αριστοτέλη περί Λογικής.
Τώρα έγιναν γνωστά και άρχισαν να συζητιούνται και τα Πολιτικά και τα Ηθικά
Νικομάχεια. Έργο πολλών θεολόγων υπήρξε η ενσωμάτωση της Αριστοτελικής
φιλοσοφίας στη χριστιανική θεολογία. Η καταδίκη της τοκογλυφίας συμφωνούσε
18 Για το θέμα του τοκισμού βλ. Sombart (1998)
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απόλυτα. Η αριστοτελική όμως διδασκαλία δεν απέρριπτε την κατοχή αγαθών και
χρήματος, αλλά έθετε κάποια όρια με γνώμονα το μέτρο και την αυτοσυγκράτηση. Οι
εξελίξεις ήταν ραγδαίες. Από την αποστροφή του πλούτου και του χρήματος η κατάληξη
ήταν να θεωρείται ιερό χρέος, επιβεβλημένο από το Θεό, αρκεί να γίνεται «σωστή χρήση
του, να δοξάζεται δηλαδή το όνομα του Θεού. Και ποιο είναι το όριο του πλουτισμού; «Ο
πιστός, λέει ο Καλβίνος, πρέπει να καθοδηγείται από τη συνείδησή του». Ήδη όμως
προτρέξαμε.
Στο κέντρο της Καλβινικής θεωρίας, που χαρακτηρίζεται και ως πουριτανισμός,
υπάρχει το δόγμα της «από θεία χάρη επιλογής» (Weber 1984, 86κε). Ο Θεός έχει επιλέξει
κάποιους ανθρώπους, πριν ακόμη αυτοί γεννηθούν, για την αιώνια ζωή και κάποιους
άλλους για τον αιώνιο θάνατο (ο.π., 86-87). Αυτή την προκαθορισμένη θεία θέληση ο
άνθρωπος δεν μπορεί να την αλλάξει. Το χρέος του όμως είναι μέσω αυστηρής ηθικής
ζωής να την διαγνώσει, να την ανακαλύψει. Η αυστηρή αυτή ηθική ζωή έγκειται στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεών που προκύπτουν από τη θέση του ανθρώπου σε αυτόν εδώ
τον κόσμο, όχι με τον εγκλεισμό στο μοναχικό ασκητισμό (ο.π., 106). Η σωτηρία δεν
επιτυγχάνεται μέσω μαγικο-ιεροτελεστικών μυστηρίων όπως η εξομολόγηση αλλά με την
καταξίωση στη ζωή (ο.π., 134) Η καταξίωση επιτυγχάνεται μέσω της εργασίας, η οποία
αποτελεί το ύψιστο καθήκον (ο.π, 70). Μέσω αυτής ανακαλύπτεται η θεία Χάρη (ο.π., 95).
Από την σκληρή εργασία δεν εξαιρείται κανείς19. Ο πλούτος είναι δείγμα της θείας χάρης,
είναι δείγμα ότι «ζει κανείς στο φως»20. Ο πλούσιος έχει προεπιλεγεί από το θεό να είναι
πλούσιος, το να απορρίψει τον πλούτο ισοδυναμεί με αμάρτημα (ο.π., 142). Για την
ανακάλυψη της θείας χάρης ο άνθρωπος πρέπει να παρουσιάσει «καλά έργα», όχι
αποσπασματικά και ασυνεχή αλλά υποκείμενα σε μια αυστηρή λογική: είναι θεάρεστα;
Συμβάλλουν στη σωτηρία; Τα έργα αυτά πρέπει να είναι αντικειμενικά, η πίστη πρέπει να
διέπεται από την αρχή της αποδοτικότητας, πρέπει να είναι «fides efficax»,
«αποτελεσματική πίστη» (ο.π., 99κε). Η κάθε πράξη ακόμη και η καθημερινότητα
υπόκεινται στο ίδιο αμείλικτο ερώτημα της συμβολής στη σωτηρία. Επικρατεί έτσι ένα
αυστηρό ασκητικό πνεύμα που είναι εχθρικό προς κάθε μορφή διασκέδασης, σπατάλης
χρόνου, γενικά προς κάθε απολαυστική ενασχόληση, αφού αυτές αποσπούν από το βασικό
στόχο. Η σπατάλη χρόνου είναι η πρώτη και σοβαρότερη απ’ όλες τις αμαρτίες (ο.π., 37).
Σε κάθε χαμένη ώρα χάνεται εργασία για τη δόξα του θεού (ο.π., 142). Ο άνθρωπος

19 Στο Μεσαίωνα επικρατούσε η αντίληψη ότι οι πλούσιοι και οι ευγενείς ήταν υποτιμητικό να εργάζονται
20 η φράση αυτή ανήκει στον ιδρυτή των Κουάκερων της Πενσυλβάνιας βλ. Singer (1997, 82)
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καθίσταται υπεύθυνος των ενεργειών του και υπεύθυνος απέναντι στο θεό. Δεν χρειάζεται
μεσάζοντες, ιερείς ή εξομολογητές, για να βρεθεί ενώπιον του. Η κάθε του πράξη πρέπει
να κρίνεται με βάση ορθολογικά κριτήρια και όχι συναισθηματισμούς. Κάθε
συναισθηματικό στοιχείο στη θρησκεία απορρίπτεται αφού είναι δείγμα δεισιδαιμονίας και
ανορθολογισμού (ο.π., 91).
Οι πρακτικές συνέπειες: Η επιδίωξη κέρδους χωρίς όρια έγινε ένα καθολικό
φαινόμενο. Με την επίδραση της προτεσταντικής ηθικής μετατράπηκε σε ηθικό χρέος, όχι
μόνο για τους καπιταλιστές αλλά για τον κάθε άνθρωπο. Αυτό αποτελεί μια ιδιαιτερότητα
του σύγχρονου καπιταλισμού. Επικράτησε μια εργασιακή ηθική που θεωρούσε την
σκληρή εργασία ως καθήκον, ως ιερό χρέος. Η εργασιακή ηθική δημιούργησε
φιλόπονους εργάτες και αποδοτικούς καπιταλιστές. Οι αστοί και οι έμποροι ήταν οι
πρώτοι ενθουσιώδεις οπαδοί της καλβινικής θεωρίας. Το αστικό επαγγελματικό ήθος
προσέφερε μια «φαρισαϊκή» καλή συνείδηση για τη συσσώρευση πλούτου (ο.π., 154). Η
τελευταία ενισχύθηκε από το ασκητικό πνεύμα, την εχθρότητα απέναντι στη σχόλη και την
κατανάλωση, ειδικά την πολυτελή (ο.π., 159). Η διάκριση των αγαθών σε περιττά και
αναγκαία έχει στοιχειώσει την ανθρώπινη σκέψη και απαντάται ακόμη και σήμερα στα
κείμενα πολλών επικριτών της κατανάλωσης.
Η εξάπλωση του ορθολογισμού και η άποψη ότι η πίστη είναι ιδιωτική υπόθεση,
επιτάχυνε τη διαδικασία εξατομίκευσης, την ανάπτυξη του ατόμου ως αυτόνομης και
υπεύθυνης οντότητας, που το κύριο βάρος της δραστηριότητάς του είναι στραμμένο στα
εγκόσμια (Weber 1984, 95).
Η ορθολογική σκέψη, εκτός από τη θρησκευτική διαδικασία, άρχισε να διαποτίζει
κάθε κομμάτι της ζωής, από την οικονομία και την τεχνολογία ως την τέχνη και τις
καθημερινές μικροαπολαύσεις. Η επέκταση του ορθολογισμού σήμανε την έναρξη της
διαδικασίας απομυθοποίησης του κόσμου (Entzauberung der Welt). Η διαδικασία αυτή
ενίσχυσε το ορθολογικό πνεύμα, συνέβαλε στην αποδέσμευση της επιστήμης, αλλά και
του ίδιου του ατόμου, από τα δεσμά της θρησκείας (ο.π., 91).
Η ηθική ζωή συστηματοποιήθηκε, με βάση τις ορθολογικές αρχές της
επιχειρηματικότητας (ο.π., 109). Η ιδέα της καταξίωσης από την θρησκευτική σφαίρα
πέρασε στην επαγγελματική και την κοινωνική (ο.π., 109). Η καταξίωση όμως τώρα δεν
έχει σαφή όρια. Τα όρια καταξίωσης κινούνται συνεχώς ανοδικά. Οι άνθρωποι για να τα
ακολουθούν εντείνουν συνεχώς τις προσπάθειές τους. Η καταξίωση άρχισε να εκφράζεται
όλο και πιο πολύ μέσω της κατανάλωσης. Αυτό βέβαια έχει και το τίμημά του. Κοινωνική
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ζηλοφθονία (Sombart 1998, 345), ενοχές, ανάγκη για ξαναμάγεμα του κόσμου.
Οι συνέπειες της αλλαγής των ηθικών αντιλήψεων δεν ήταν κάτι που σχεδιάσθηκε
από κάποιους σοφούς ανθρώπους. Στην περίπτωση της λουθηρανικής μεταρρύθμισης ο
βασικός στόχος δεν ήταν φυσικά η ενίσχυση του καπιταλιστικού πνεύματος. Αυτή ήταν
μια αθέλητη συνέπεια του έργου των μεταρρυθμιστών (Weber 1984, 78-79). Οι αλλαγές
που πραγματοποιούνται στη διαδικασία του πολιτισμού δεν έχουν σχεδιασθεί από
μεμονωμένα άτομα κάποια στιγμή στο παρελθόν για να πραγματοποιηθούν στη συνέχεια,
βαθμιαία,

εντελώς

συνειδητά

και

έλλογα

(Elias

1997β,

262).

Οι

αλλαγές

πραγματοποιούνται απροσχεδίαστα μεν, με μια ιδιότυπη τάξη δε, που καθορίζεται από το
πλέγμα σχέσεων μέσα στο οποίο δρουν οι άνθρωποι (ο.π. 264). «Μαστορέματα μπροςπίσω», δηλαδή, και επικράτηση της πιο λειτουργικής λύσης (Ποταμιάνος 2001).
Στη Σκωτία, που ήταν προπύργιο του πουριτανισμού την εποχή του 1650 οι
άνθρωποι περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος της ζωή τους στην Εκκλησία! Τις εργάσιμες
ημέρες πρωί και βράδυ υπήρχε προσευχή, δυο με τρεις φορές την εβδομάδα κήρυγμα, ενώ
η κυριακάτικη ακολουθία διαρκούσε 12 ώρες (Sombart 1998, 262). Η παρουσία
θρησκευτικής αστυνομίας ήταν συνεχής και η άνθρωποι γενικά ζούσαν σε μια κατάσταση
θρησκευτικού παροξυσμού. Ο Λούθηρος θεωρούσε τη λογική ως «πόρνη του διαβόλου»
(Zeldinl997, 524). Όμως η αλληλοδιαπλοκή πολλαπλών παραγόντων οδήγησε την
προτεσταντική ηθική να ενισχύσει την εκλογίκευση της ζωής, την χαλιναγώγηση των
ορμών, τη διαδικασία εξατομίκευσης που τόσο συνέβαλαν στην ανάπτυξη του
καπιταλισμού (Sombart 1998, 262).
Βέβαια πολλοί θεολόγοι έβλεπαν εξαρχής το λοξοδρόμημα της κοινωνίας. Τη
βασική αιτία την απέδιδαν στη συσσώρευση του πλούτου. Γι’ αυτό και πληθαίνουν οι
αναφορές στη σωστή διαχείρισή του. Τα πλούτη πρέπει να χρησιμοποιούνται όχι για
σαρκικές απολαύσεις (αργοσχολία, πολυτελή κατανάλωση, σεξ και άλλες αμαρτωλές
πράξεις) αλλά μόνο για να δοξάζεται το όνομα του θεού (Weber 1984, 142). Ο πλούτος
όμως φαίνεται ότι πάει μαζί με τον πειρασμό. Και στον πειρασμό είναι δύσκολο να
αντισταθεί κανείς αποτελεσματικά όταν διαθέτει πλούτο. Αυτή είναι και η ιστορία των
μοναστηριών του Μεσαίωνα: Η συσσώρευση αγαθών στα μοναστήρια σκανδάλιζε τους
αδελφούς μοναχούς, η μοναστική πειθαρχία καταλυόταν οπότε δημιουργείτο έδαφος για
«μεταρρυθμίσεις» (Weber 1984, 152). Η ευδαιμονία φέρνει το θάνατο του καθήκοντος
(Lipovetsky 1998).
Οι θρησκευτικές αξίες στον πρώιμο καπιταλισμό (έως το τέλος του 18ου αιώνα)
87

από τη μια μεριά φρενάρουν την απρόσκοπτη ανάπτυξη του καπιταλισμού από την άλλη
όμως θέτουν τα θεμέλια για την πλήρη εκδίπλωσή του, από το 19° αιώνα έως και σήμερα
που οι θρησκευτικές αξίες φθίνουν (Sombart 1998, 262).
Νεώτερες έρευνες πάνω στην προτεσταντική ηθική έρχονται να αμφισβητήσουν τη
θέση του Weber ότι οι πουριτανοί κράτησαν εντελώς αρνητική στάση απέναντι στην
πολυτελή κατανάλωση. Ένα μέρος της ανερχόμενης μεγαλοαστικής τάξης από το 17°
αιώνα ήδη άρχισε να χτίζει επιβλητικά σπίτια και να τα εξοπλίζει με πανάκριβα έπιπλα,
διακοσμητικά αντικείμενα όπως πορσελάνες, κρύσταλλα, πίνακες ζωγραφικής) για να
επιδείξει την κοινωνική της καταξίωση (Mukerji 1983, 3). Ο ασκητισμός αφορούσε
κυρίως τη δημόσια κατανάλωση και όχι την ιδιωτική. Το φαινόμενο αυτό δεν παραξενεύει.
Το ασκητικό προτεσταντικό πνεύμα έρχεται σε αντίθεση και με την ραγδαία ανάπτυξη της
μόδας, για παράδειγμα στην Αγγλία (Stihler 1998, 39κε). Όταν ο πλούτος άρχισε να
αυξάνει και να διανέμεται σε όλο και πιο πολλούς η ασκητική ηθική άρχισε να χάνει σε
σημασία, αλλά δεν εξαφανίστηκε. Ήδη όμως είχε ασκήσει την αποφασιστική της επίδραση
για την ανάπτυξη του καπιταλιστικού πνεύματος, ενώ πολλά της στοιχεία είναι βαθιά
χαραγμένα στη συνείδηση του δυτικού ανθρώπου.
Η προτεσταντική ηθική της συσσώρευσης χρήματος και αγαθών και το
ηδονιστικό πνεύμα θα συνυπάρχουν στα κατοπινά χρόνια έως τις μέρες μας (Stihler
1998,157).
Ακόμη και στην περίοδο που η ασκητική προτεσταντική ηθική βρισκόταν στο
απόγειό της (απαρχές βιομηχανικής επανάστασης), ασκητικό πνεύμα και πολυτελής
κατανάλωση συνυπήρχαν. Στη δημόσια σφαίρα βέβαια διακυρησσόταν η υπεροχή του
ασκητικού πνεύματος. Σε ιδιωτικό επίπεδο όμως τα πράγματα δεν ήταν ακριβώς έτσι.
Ακόμα και στην πουριτανική Αγγλία του 18ου αιώνα η δίψα για επιδεικτική κατανάλωση,
για διασκεδάσεις, για την απόκτηση αγαθών που ήταν στη μόδα, που προέρχονταν από
εξωτικά μέρη ή κατασκευάζονταν από επώνυμους οίκους ήταν έντονη (Mukerji 1983, 2ff).
Στην αρχή αυτό αφορούσε τη μεγαλοαστική τάξη, σιγά σιγά όμως όλο και πιο πολλοί
μπορούσαν να αποκτούν όλο και πιο πολλά αγαθά, ενώ η μεγαλοαστοί συνεχώς
εκλέπτυναν τις προτιμήσεις τους αλλά και τοποθετούσαν όλο και πιο ψηλά τον πήχη της
επιδεικτικής κατανάλωσης.
Αλλά και στη δημόσια σφαίρα τα πράγματα δεν είναι τόσο ευδιάκριτα. Τα
πανάκριβα σπίτια της μεγαλοαστικής τάξης, η ακριβή τους επίπλωση που άλλαζε με
συχνούς ρυθμούς ανάλογα με την εκάστοτε μόδα, η δημιουργία συλλογών με έργα τέχνης,
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ήταν μεν ενέργειες με συμβολικό χαρακτήρα που εξέφραζαν την άνοδο της νέας τάξης,
αποτελούσαν όμως καταναλωτικά αγαθά και ήταν αντικείμενα απόλαυσης για τους
κατόχους τους (Stihler 1998, 155).
Σύμφωνα με τον Mukerji (1983, 4) η συνύπαρξη ασκητικού και ηδονιστικού
πνεύματος κατά βάθος δεν αποτελεί αντίφαση. Και τα δύο αποτελούν έκφραση απόκτησης
υλικών αγαθών. Ο ασκητικός ορθολογιστής του Weber συσσωρεύει κεφαλαιουχικά αγαθά,
ενώ ο ηδονιστικός καταναλωτής απολαμβάνει τη συσσώρευση υλικών αγαθών. Και οι δύο
τύποι μπορούν να θεωρηθούν ως δύο άκρα ενός συνεχούς που εκφράζει μια «υλιστική
κλίση».
Ο Campbell (1987) δίνει μια επιπλέον εξήγηση για την ανάδυση του ηδονιστικού
πνεύματος της σύγχρονης κατανάλωσης. Ο Campbell αναφέρεται σε μια μετεξέλιξη του
προτεσταντικού πνεύματος που έλαβε χώρα στην Αγγλία το 18° αιώνα. Αυτή «η άλλη
προτεσταντική ηθική» στη θέση του δόγματος ότι η συσσώρευση πλούτου ήταν ένδειξη
της θείας Χάριτος, εξέφραζε τη θέση ότι τέτοια ένδειξη αποτελούσε η μελαγχολική
αισθαντικότητα, η ευμένεια και η συμπάθεια προς το συνάνθρωπο (ο.π., 104-106). Ο
πιστός έπρεπε έτσι να καλλιεργεί όσο το δυνατό πιο συναθρώπινα αισθήματα. Αυτή η νέα
αντίληψη απετέλεσε μια γέφυρα με το κίνημα του ρομαντισμού, χαρακτηριστικά του
οποίου ήταν επίσης η μελαγχολία , η συμπόνια αλλά και η απόλαυση.
Η στροφή όμως προς τον ευδαιμονισμό ήταν αναπόφευκτη και ο λόγος ήταν ότι
αυτό συνέφερε όλους: τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και όλη την κοινωνία (Stihler
1998, 167). Όπως αναφέραμε, στα χρόνια πριν τη βιομηχανική επανάσταση αλλά και στην
πρώιμη φάση της (15ος αιώνας) μια σειρά παραγόντων εμπόδιζε την οικονομική ανάπτυξη.
Ο μερκαντιλισμός για παράδειγμα που υποστήριζε την αυτάρκεια ενός κράτους σε ότι
αφορά τα αγαθά που χρειάζεται. Θα έπρεπε να παράγει το ίδιο ό,τι του χρειαζόταν. Ο
πλούτος του προερχόταν από το πλεόνασμα των εξαγωγών του. Έπρεπε λοιπόν να κάνει
όσο πιο πολλές εξαγωγές και όσο πιο λίγες εισαγωγές μπορεί. Με αυτή την αντίληψη η
εγχώρια κατανάλωση θεωρείτο ως αναγκαίο κακό, κάτι το οποίο πρέπει να καταστέλλεται.
Επιπλέον η ζήτηση καταναλωτικών αγαθών θεωρείο ένα στατικό μέγεθος, δεν μπορούσε
να αυξηθεί, δεν μπορούσαν δηλαδή να δημιουργηθούν νέες ανάγκες. Όλο το οικονομικό
σύστημα ήταν προσανατολισμένο στην περιστολή της κατανάλωσης: απαγόρευση άγρας
πελατών, διαφήμισης και εισαγωγής τεχνολογικών καινοτομιών στην παραγωγή,
διατήρηση υψηλών τιμών κοκ.
Η πίεση του εμπορίου όμως ήταν αφόρητη. Φθηνές πρώτες ύλες και έτοιμα
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προϊόντα από τις νέες χώρες αναζητούσαν αγοραστές. Άρχισαν να ακούγονται φωνές, από
μετριοπαθείς έως ακραίες, για τα πλεονεκτήματα της άρσης των εμποδίων στο ελεύθερο
εμπόριο και την ανάγκη τόνωσης της κατανάλωσης. Για να τονωθεί το εμπόριο είχε
ανάγκη των «υπέρμετρων» αναγκών του ανθρώπου (Stihler 1998, 165). Από το 1600
ακόμη υπήρχαν άνθρωποι που υποστήριζαν ότι η ευημερία των πολλών θα έχει
ευεργετικές επιδράσεις στον κόσμο μας (ο.π.). Μερικοί προχώρησαν πιο μακριά όπως ο
Houghton που υποστήριξε ότι η υπεροψία, η ματαιοδοξία, η διασκέδαση, η πολυτέλεια, το
σπάταλο φαγητό και ποτό θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη ευημερία το βρετανικό βασίλειο.
Ο έκλυτος βίος είναι τελικά οικονομική αρετή! (ο.π.). Πιο γνωστό είναι το έργο του
Mandeville με τον εύγλωττο τίτλο «Ο μύθος των μελισσών. Ιδιωτικές ακολασίες και
δημόσια οφέλη». Αποτελεί μια αλληγορία της βρετανικής κοινωνίας. Περιγράφει μια
κοινωνία που η πολυτέλεια αποτελεί πρώτη προτεραιότητα και η ευημερία της βασίζεται
στην αχαλίνωτη απόλαυση (ο.π). Και εδώ η απληστία, η σπατάλη, η ματαιοδοξία
τονώνουν τη ζήτηση και δημιουργούν θέσεις εργασίας και ευημερίας για όλους.
Η αντίδραση των «φυλάκων της ηθικής» ήταν σφοδρή. Η πολυτέλεια και η
σπατάλη ανακηρύχθηκαν σε υπ’ αριθμό ένα κίνδυνο για τη δημόσια ηθική και την
κατάλυση της δημόσιας τάξης. Η παλιά τάξη πραγμάτων (αριστοκρατία γαιοκτημόνων)
πρότεινε τη θέσπιση απαγορευτικών νόμων προκειμένου να αντιμετωπισθεί η «μόλυνση»
της κατανάλωσης. Οι καιροί όμως είχαν αλλάξει. Τη νέα τάξη πραγμάτων καθόριζαν
πλέον οι αστοί. Το δόγμα της οικονομικής ανάπτυξης έγινε το κυρίαρχο και σε αυτό η
κατανάλωση κατείχε κομβικό ρόλο. Στα τέλη του 18ου αιώνα δεν υπήρχε αμφιβολία για
τον οικονομικό της ρόλο. Ο A. Smith στο έργο «Ο πλούτος των εθνών» (1776)
αναγνωρίζει την κατανάλωση ως τον τελικό σκοπό της παραγωγής.
Η αλλαγή στάσης απέναντι στην κατανάλωση και την πολυτέλεια συνοδεύτηκε και
με αλλαγή της στάσης απέναντι στους εργατικούς μισθούς. Η τόνωση της κατανάλωσης
απαιτούσε εισόδημα από τη μεριά των εργαζομένων αλλά και διάθεση (ηθική
τεκμηρίωση) για να ξοδευτούν αυτά τα χρήματα. Το ιδανικό της πενίας δεν συνέφερε πια
κανέναν. «Ο σπάταλος, γράφει ο Mandeville, είναι ευλογία για όλη την κοινωνία, η
ολιγάρκεια, όπως και η τιμιότητα, είναι βασική αρετή για να πεινάσεις, ταιριάζει μόνο σε
μικρές κοινωνίες καλοκάγαθων ειρηνικών ανθρώπων, οι οποίοι αγωνίζονται για να είναι
φτωχοί, έτσι είναι εύκολοι...» (παρατίθεται στο Stihler 1998, 167). Δεν νομιμοποιήθηκε
κοινωνικά μόνο η επιδίωξη της ευδαιμονίας αλλά άρχιζε να νομιμοποιείται ο κυνισμός, η
κοινωνική ζηλοφθονία, η χωρίς αρχές επιδίωξη του ατομικού συμφέροντος.
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Έκφραση της προτεσταντικής ηθικής: δαρβινικός καπιταλισμός. Η έλευση του
20ου αιώνα έβρισκε την Αμερική σε μια πρωτόγνωρη για τα δεδομένα οικονομική άνθιση.
Η μοντερνική πρόοδος οριζόμενη ως ποσοτική ανάπτυξη ήταν διαρκής. Η Αμερική ήταν η
γη της επαγγελίας για εκατομμύρια ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Η πραγματική όμως
οικονομική πραγματικότητα δεν φαινόταν τόσο ρόδινη. 70 Αμερικανοί ήλεγχαν το 7% του
εθνικού πλούτου. Μέσα σε τρία χρόνια (από το 1899 έως το 1902) είχαν συγκροτηθεί 82
τραστ που διαχειρίζονταν αμύθητα ποσά. Η χώρα κυβερνιόταν ουσιαστικά από δύο άτομα:
τον J. D. Rockefeller, το λεγόμενο «βασιλιά του πετρελαίου» και τον J.P.Morgan τον
«βασιλιά των τραπεζών». Και οι δυο τους είχαν σημαντικές επενδύσεις και σε άλλους
κλάδους της οικονομίας. Η πρακτική τους: χειραγώγηση των μετοχών, εξαγορά δημόσιων
και κυβερνητικών λειτουργών, δημιουργία τραστ. Αποτέλεσμα: τεράστια κέρδη για τη
βιομηχανία, εξαθλίωση για τους υπόλοιπους. Το 1913 έχουν χρεοκοπήσει 13.000
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η εξαθλίωση φέρνει κοινωνικές ταραχές. Το 1913 στο κτίριο
μιας βιομηχανίας ενδυμάτων ξεσπά φωτιά. Οι πόρτες όμως των πάνω ορόφων είναι
κλειδωμένες κατόπιν εντολών της διεύθυνσης. Και αυτό για να μην σηκώνονται οι
εργάτριες από τις μηχανές και να μην «χαζολογούν» στις εξωτερικές τουαλέτες.
Εκατοντάδες γυναίκες πηδούν από τα παράθυρα. Οι νεκροί από ασφυξία ή πτώση από
ύψος ανέρχονται σε 14621. Στη δίκη που ακολουθεί οι υπεύθυνοι της τραγωδίας
απαλλάσσονται κάνοντας χρήση των υψηλών γνωριμιών τους. Απεργιακές κινητοποιήσεις
ξεσπούν σε όλη τη χώρα. Το 1914 ο στρατός χρησιμοποιείται για να καταστείλει τους
απεργούς στα ορυχεία του Rockefeller22. Ο οποίος δικαιολογεί απόλυτα τις πρακτικές του:
«Η ανάπτυξη μιας μεγάλης επιχείρησης είναι απλά η επιβίωση του καταλληλότερου... Η
ποικιλία τριαντάφυλλου Αμερικανική ομορφιά μπορεί να δώσει τη λάμψη και το άρωμα που
φέρνουν αγαλλίαση στον κάτοχό του μόνο αν θυσιαστούν τα πρώιμα βλαστάρια που

1 είναι εκπληκτική η ομοιότητα του περιστατικού αυτού με το περιστατικό που συνέβη το 1993 στο
εργοστάσιο «Zhili Handicrafts» στην Κίνα, που κατασκεύαζε προϊόντα για μεγάλες δυτικές βιομηχανίες. Οι
εργάτριες, που αμείβονταν με πενιχρές αμοιβές (έως και 26 ευρώ το μήνα), κοιμόντουσαν στον πάνω όροφο
του εργοστασίου. Όταν ξέσπασε πυρκαγιά και προσπάθησαν να διαφύγουν όλα τα παράθυρα και οι πόρτες
του εργοστασίου ήταν γεμάτες κάγκελα για λόγους ασφάλειας και επιτήρησης. Το τραγικό αποτέλεσμα 87
νεκροί και 47 σοβαρά τραυματισμένοι. Σε πανομοιότυπο περιστατικό στην Bangkok στο «Kader Toy
Factory» ο απολογισμός ήταν 188 νεκροί και 469 τραυματίες. Λεπτομέρειες για τις δύο περιπτώσεις βλ.
Werner, Weiss 2003, 194ff
22 τα στοιχεία της παραγράφου περιέχονται στο τεύχος Ιστορία του Βήματος της Κυριακής, τ. 23 10/3/2002,
βλ. Ιστορία (2002)
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μεγαλώνουν γύρω του. Αυτό δεν συνιστά διαβολική τάση των επιχειρήσεων. Είναι απλώς ο
τρόπος που δουλεύει ο νόμος της Φύσης και ο νόμος του Θεού» (παρατίθεται στο Singer
1998, 20). Ο A. Carnegie προχωρούσε ακόμη πιο πέρα θεωρώντας ότι η ύπαρξη των
πλουσίων ευνοεί και τους φτωχούς: «σήμερα οι φτωχοί έχουν αυτά που οι πλούσιοι
παλιότερα δεν μπορούσαν να έχουν...Ο εργάτης απολαμβάνει σήμερα περισσότερες ανέσεις
από ότι ο αγρότης πριν κάμποσες γενιές... Και ο αγρότης σήμερα έχει περισσότερη
πολυτέλεια απ’ ότι παλιότερα ο γαιοκτήμονας... Γι’ αυτό πρέπει να χαιρετήσουμε τη
συγκέντρωση της βιομηχανίας και του εμπορίου στα χέρια των ολίγων... Πρέπει να
συσσωρεύουν πλούτο... Ατομισμός, ιδιωτική ιδιοκτησία, ο νόμος της συσσώρευσης του
πλούτου και ο νόμος του ανταγωνισμού είναι οι υπέρτατοι καρποί της ανθρώπινης
εμπειρίας... το καλύτερο και το πολυτιμότερο που η ανθρωπότητα έως τώρα κατάφερε»
(παρατίθεται στο Singer 1999, 87-88).
Μπορεί οι ιδέες του αχαλίνωτου ατομικισμού και της συσσώρευσης πλούτου να
ασκούν σημαντική επίδραση στον αμερικανικό τρόπο ζωής, εξάλλου ο Carnegie
αποτελούσε την ενσάρκωση του αμερικανικού ονείρου: ο ρακένδυτος μετανάστης που
έγινε μεγιστάνας, αλλά ο άγριος καπιταλισμός των αρχών του αιώνα, δεν φαίνεται να
αποτελούσε βιώσιμη μορφή ανάπτυξης. Η επικράτηση μιας ηθικής (για τα μέτρα της
εποχής) στην οικονομία επιβλήθηκε από τα πράγματα. Υπό τη λαϊκή πίεση στην εξουσία
ανέβηκε ο πρόεδρος W. Wilson, ο οποίος έλαβε μια σειρά από μέτρα, όπως ο περίφημος
αντι-τραστ νόμος Σέρμαν, τον οποίο οι καπιταλιστές πολέμησαν λυσσαλέα. Σε μια
συνέντευξή του (Ιστορία 2002) αφού παραδέχεται ότι ακόμη και η επιτροπή εμπορίου της
γερουσίας ήταν φερέφωνο συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων, διαπιστώνει ότι
οι αεριτζήδες του χρηματιστηρίου αποτελούν τη χειρότερη τροχοπέδη για την ανάπτυξη
της χώρας. Τελικά τα μέτρα εξυγίανσης που έλαβε αντί να εξασθενίσουν τόνωσαν τον
ανταγωνισμό.
Την ίδια περίπου εποχή ο Ford πίστευε ότι για να μπορέσει να πουλήσει
αυτοκίνητα θα πρέπει ο κόσμος αφενός να έχει χρήματα να τα αγοράσει και αφετέρου
ελεύθερο χρόνο να τα χρησιμοποιήσει. Έτσι το 1914, εν μέσω οικονομικής ύφεσης
διπλάσιασε τους μισθούς των εργατών του (Fukuyama 1998, 427). Στη συνέχεια η
εταιρεία του ίδρυσε «Τμήμα Κοινωνιολογίας» το οποίο ασκούσε υπηρεσίες πρόνοιας για
τους εργαζόμενους. Μετά από επισκέψεις στα σπίτια των εργατών έγινε καταγραφή των
προβλημάτων που αντιμετωπίζουν (οι περισσότεροι ήταν φτωχοί μετανάστες από την
Ευρώπη). Με τη χρήση προτροπών ή και απειλών τους ώθησαν να μετακομίσουν σε
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καλύτερα σπίτια και τους υποχρέωσαν να μάθουν αγγλικά προσφέροντάς τους δωρεάν
μαθήματα (ο.π). Αργότερα θα μπορούσαν να αγοράσουν και το αυτοκίνητό τους.

Β.2.4.23. Η εποχή του καθήκοντος
Η πορεία όμως προς την απελευθέρωση από τη θρησκευτική επιρροή και την
ανάδειξη των ατομικών δικαιωμάτων δεν ήταν απρόσκοπτη. Η εκκοσμίκευση και η
εξατομίκευση εξελίσσονταν μέσα από το «σφιχτό κορσέ» του ηθικού χρέους, του
καθήκοντος (Lipovetsky 1999). Η ηθική των χρόνων του μοντερνισμού είναι και ηθική
του καθήκοντος.
Ο καθένας είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τα ατομικά και συλλογικά καθήκοντα
που του αντιστοιχούν, σε κάθε τομέα της ζωής του, από τη σεξουαλικότητα ως την
εργασία και την πατρίδα. Πριν προλάβουν οι άνθρωποι να απαλλαγούν από την
καταδυνάστευση του Θεού, ένας νέος θεός εμφανίζεται, καταπιεστικός και αυτός. Ο νέος
θεός ακούει στο όνομα «καθήκον». Οι υποχρεώσεις προς το Θεό μετατρέπονται σε
υποχρεώσεις για τον εαυτό, το συνάνθρωπο, την πατρίδα, την επιχείρηση, τη φύση. Για
περίπου δύο αιώνες το καθήκον, η αυταπάρνηση του εαυτού για να ζεις για τον άλλο, η
θυσία, η ανιδιοτέλεια ήταν τα ιδανικά που εξυμνούνταν. Ο στόχος ήταν να φτιαχτούν
σωστοί οικογενειάρχες, σωστοί πολίτες, ηρωικοί στρατιώτες, «χρήσιμα στην κοινωνία»
άτομα και υπάκουοι εργαζόμενοι.
Γι’ αυτό τονίζονταν διαφορετικά κάθε φορά καθήκοντα. Σε κάθε βήμα της ζωής
του ο άνθρωπος ερχόταν αντιμέτωπος με καθήκοντα. Ο «σωστός άνθρωπος» έπρεπε να
παντρευτεί, να είναι πιστός, να τεκνοποιήσει, να φροντίσει την ανατροφή των παιδιών του
(Lipovetsky 1999, 54κε). Ως πολίτης όφειλε να υπηρετεί την πατρίδα, να δώσει ακόμη και
τη ζωή του αν χρειαστεί για να την υπερασπίσει, να ψηφίζει, να... Η ατομική καθαριότητα
ήταν καθήκον. Το ίδιο η αποχή από το αλκοόλ και όλες τις καταχρήσεις,
συμπεριλαμβανομένης και της «άσκοπης» σεξουαλικότητας. Η εργατικότητα αποτελούσε
επίσης ιερό καθήκον και η τεμπελιά έγκλημα.
Ακόμα και η Αριστερά μιλούσε για το καθήκον της επανάστασης. Υποστήριζε το
ιδανικό της πειθαρχίας, της στρατευμένης δράσης, της παραίτησης από το εαυτό και της
θυσίας για χάρη των μελλοντικών γενεών, την απόλυτη υπακοή στην κομματική γραμμή
(Lipovetsky 1999, 45).

93

Σε όλη την μοντερνική περίοδο υπήρχε μια ηθικοπλαστική διάθεση. Το όραμα της
προόδου περιελάμβανε και τον ίδιο τον άνθρωπο: την ηθική τελειοποίηση του (ο.π, 54).
Μέσω της παιδείας και της τεχνολογίας οι άνθρωποι θα ήταν δυνατό να απαλλαγούν από
θρησκευτικές προκαταλήψεις, να συνειδητοποιήσουν πιο καλά τις υποχρεώσεις και έτσι
θα γίνονταν πιο λογικοί. Στη μοντερνική περίοδο το όραμα για τη δημιουργία του «νέου
ανθρώπου» εκφράζεται
•

Μέσα από παραινετικούς λόγους που υπερτονίζουν την ηθική αυστηρότητα και την
προσήλωση στο καθήκον. Έχουν περισσότερο το χαρακτήρα έκκλησης και σε
μεγάλο μέρος είναι υποκριτικοί. Είναι οι ρητορικοί λόγοι με τα γνωστά στερεότυπα
που ακούγονται στις σχολικές αίθουσες, στους στρατώνες, στους άμβωνες των
εκκλησιών, στις γενικές συνελεύσεις των εταιρειών. Εκτός από τους λόγους είχαμε
και εφαρμογή προγραμμάτων ηθικοποίησης με τη μορφή «σταυροφοριών ηθικής»
(ο.π., 60κε). Ειδικά το 19° αιώνα η ραγδαία ανάπτυξη του καπιταλισμού επέφερε
πλήθος κοινωνικών προβλημάτων. Μέσω της φιλανθρωπίας έγινε προσπάθεια
άμβλυνσης αυτών των προβλημάτων, καταπολέμησης του αλκοολισμού και της
πορνείας. Δημιουργήθηκαν προγράμματα προσφοράς συσσιτίων και βελτίωσης των
υγειονολογικών συνθηκών. Αυτές οι προσπάθειες βασίζονταν στην επίκληση των
καθηκόντων προς το εαυτό, την οικογένεια, την κοινωνία και φυσικά το Θεό

•

Μέσα από τον επαναστατικό μεσσιανισμό. Για παράδειγμα το όραμα

της

κατασκευής του «νέου σοβιετικού ανθρώπου» ή η «επαναηθικοποίηση»

του

γερμανικού λαού από το Χίτλερ.
•

Μέσα από τα οράματα της τεχνολογίας. Για παράδειγμα η θεωρία

του

συμπεριφορισμού που υποσχέθηκε απεριόριστες δυνατότητες για την εκπαίδευση
των ανθρώπων (βλ. Skinner 1973, 2002).

Β.2.4.2.4. Από το βιοτικό επίπεδο στην ποιότητα ζωής
Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια του εμπορίου κατά τον Rifkin (2001,
259κε) είναι πως η ηθική της κατανάλωσης και η ηθική της αυτοπραγμάτωσης που
θεωρούνταν αντιθετικές τελικά άρχισαν να συγκλίνουν. Αυτό πραγματοποιήθηκε μέσω
των τεχνών.
Το 18° και το 19° αιώνα η τέχνη λειτουργούσε ως αντίβαρο στην αυξανόμενη
βιομηχανοποίηση που επίτασσε ο μοντερνισμός και βασιζόταν στην αυστηρή οργάνωση,
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τη χρηστικότητα, την αποτελεσματικότητα, την τυποποίηση, την πειθαρχία, την
εργατικότητα, τη συσσώρευση πλούτου. Οι καλλιτέχνες επικεντρώθηκαν στα ακριβώς
αντίθετα, τονίζοντας την ανθρώπινη δημιουργικότητα και φαντασία. Μετέδιδαν μια
απαισιόδοξη διάθεση για την πορεία του βιομηχανοποιημένου κόσμου, ενώ εξυμνούσαν
τις επιθυμίες του ανθρώπου για έκφραση και αυτοολοκλήρωση (ο.π.). Η οποία
επιτυγχανόταν μόνο μέσω της τέχνης, η κατανάλωση αντίθετα αποτελούσε επιπλέον
υποδούλωση στο πνεύμα της μηχανής. Πολλοί καλλιτέχνες στις αρχές του 20ου αιώνα στην
Αμερική αμφισβητούσαν ευθέως την προτεσταντική ηθική, «υμνούσαν το να ζει κανείς για
τη συγκεκριμένη στιγμή, τον ηδονισμό, την αυτό-έκφραση, τη σωματική ομορφιά, τον
παγανισμό, την ελευθερία, από τις κοινωνικές υποχρεώσεις, τον εξωτισμό των μακρινών
τόπων, την καλλιέργεια του στιλ και της στυλιζαρισμένης ζωής» (Featherstone 1991, 114,
παρατίθεται στο Rifkin 2001, 261). Ότι δηλαδή θα συνέθετε αργότερα την καταναλωτική
κουλτούρα. Ό όρος αυτός εμφανίζεται για πρώτη φορά στη δεκαετία του ’20. Οι
επιχειρήσεις, ειδικά στην Αμερική, ήρθαν αντιμέτωπες με μια υπερπαραγωγή αγαθών. Τα
οποία φυσικά έπρεπε να διατεθούν στους καταναλωτές. Η διαφήμιση ανέλαβε την
αποστολή. Και επιστράτευσε την τέχνη. Ανέθεσε σε καλλιτέχνες να προσδώσουν
«πολιτισμικό νόημα στα προϊόντα» (ο.π., 262). Η διαφήμιση άρχισε να προωθεί αυτά που
η

προτεσταντική

ηθική

φαινομενικά

απέκρουε:

τη

δημιουργικότητα,

την

αυτοολοκλήρωση, την απόλαυση και τη σπατάλη (ο.π). Η τέχνη που κάποτε αντιμαχόταν
τις αξίες της κατανάλωσης, έγινε αρωγός για τη δημιουργία της καταναλωτικής
κουλτούρας. Η οποία μεταδιδόταν με τη βοήθεια των νέων μέσω επικοινωνίας,
κινηματογράφος, ραδιόφωνο, έντυπα, εκτοπίζοντας τα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας
και τέχνης, τη ζωγραφική το χορό, το θέατρο, τα θεάματα, τις παρελάσεις, τα φεστιβάλ,
που βασίζονταν στην άμεση προσωπική συμμετοχή και είχαν κυρίως τοπικό χαρακτήρα.
Οι σύγχρονες κοινωνίες του δυτικού κόσμου, οι κοινωνίες της ευημερίας όπως
λέγονται χαρακτηρίζονται από το ότι μια τόσο μεγάλη πλειοψηφία ανθρώπων έχει στην
κατοχή της τόσα πολλά αγαθά23 (Stihler 1998, 94) και υπό αυτή την έννοια έχουν νόημα
όροι όπως «κοινωνία της αφθονίας» ή «ευημερούσα κοινωνία». Την ίδια έννοια έχει και ο
όρος «εκδημοκρατισμός της ευημερίας» και «εκδημοκρατισμός της απόλαυσης»
(Ποταμιάνος 1997, 207). Τα αγαθά σε μια τέτοια κοινωνία δεν σε αφθονία για όλους.
Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν σε συνθήκες ανέχειας, και μάλιστα οι κοινωνικές

κοινωνίες με υπερεπάρκεια αγαθών σε μεγάλα τμήματα του πληθυσμού υπήρχαν αρκετές στην ιστορική
διαδρομή (π.χ. η Αρχαία Αθήνα).
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ανισότητες όσον αφορά την πρόσβαση στα αγαθά συνεχώς αυξάνονται (Szallies 1990, 52).
Όμως ο αριθμός των εχόντων αυξάνεται περισσότερο από τον αριθμό αυτών που
κατατάσσονται στους φτωχούς (ο.π)
Η πολίτικη) οικονομία έχει εφεύρει πολλούς δείκτες και πολλά μοντέλα για την
μέτρηση της υλικής ευημερίας, το ακαθάριστο κατά κεφαλή εισόδημα, το διαθέσιμο
εισόδημα, τον εξοπλισμό των νοικοκυριών με συγκεκριμένα αγαθά, την περιουσιακή
κατάσταση των ανθρώπων (καταθέσεις, ακίνητα) και άλλα πολλά. Εάν παρατηρήσει
κανείς όλα αυτά τα δεδομένα κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών (για τη Δυτική
Ευρώπη και την Ελλάδα μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο) θα παρατηρήσει μια εκπληκτική
άνοδο. Το αυξανόμενο εισόδημα του καταναλωτή αλλά και η ικανότητα της βιομηχανίας
για παραγωγή αγαθών έκανε δυνατή την απόκτηση όλο και περισσοτέρων αγαθών από
όλες τις εισοδηματικές τάξεις. Αγαθά που χθες προορίζονταν για μειοψηφίες και η
κατατάσσονταν στα αγαθά πολυτελείας σήμερα έχουν γίνει προσιτά στον καθένα. Υψηλό
βιοτικό επίπεδο ήταν ο στόχος της οικονομικής πολιτικής αλλά και προσωπικός στόχος
του κάθε καταναλωτή. Και το βιοτικό επίπεδο ήταν ένα επακριβώς μετρήσιμο μέγεθος
ανάλογα με την εισοδηματική τάξη του καθενός: ο καθένας ήταν αυτό που κατείχε και
αυτό που κατείχε ήταν αυτό που άντεχε το πορτοφόλι του (Wiswede 1990, 31-32). Πρώτοι
στόχοι: διατροφή και ντύσιμο. Κατόπιν ο οικιακός εξοπλισμός, μετά το αυτοκίνητο, μετά
οι δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, προπάντων διακοπές.
Όλα αυτά τα επιτεύγματα έπρεπε να δείχνονται προς τα έξω. Η κατοχή τους και η
επίδειξή τους ήταν υπόθεση κοινωνικού κύρους. Στο φαινόμενο της επιδεικτικής
κατανάλωσης έχουν αναφερθεί πολλοί μελετητές (βλ. Reisch 1995), το πιο γνωστό έργο
είναι «η θεωρία της αργόσχολης τάξης» του T. Veblen (1899). Σύμφωνα με τον Veblen σε
παλιότερες εποχές οι άνθρωποι αποκτούσαν κοινωνικό κύρος με την απόκτηση δόξας
μέσω ηρωικών πράξεων σε πολέμους ή σε μονομαχίες. Στη διάρκεια όμως της
πολιτισμικής εξέλιξης η ιδιοκτησία και η κατοχή πλούτου έγιναν απαραίτητες
προϋποθέσεις για την κοινωνική αναγνώριση. Για την επίδειξη του προσωπικού πλούτου
οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τόσο την επιδεικτική σχόλη όσο και την επιδεικτική
κατανάλωση. Στην προβιομηχανική εποχή κυριαρχούσε το αριστοκρατικό πνεύμα, που
διακατέχετο από μια υποτιμητική αντίληψη προς την παραγωγική εργασία. Οι
παραγωγικές δουλειές ήταν για το υπηρετικό προσωπικό. Οι αριστοκράτες ασχολούνταν
με τη διακυβέρνηση, το κυνήγι, τις μονομαχίες και τον πόλεμο, αλλά και με το στοχασμό
και το διάβασμα. Άλλες φορές απλώς «παρευρίσκονταν». (Με όλα αυτά που δηλαδή που
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αργότερα οι αστοί χαρακτήρισαν ως περιττά και ξόδεμα χρόνου!). Για μια κριτική της
επιδεικτικής κατανάλωσης, ειδικά στην Ελλάδα βλ. Ποταμιάνος (1997, 65κε).
Στον κόσμο όμως της βιομηχανικής επανάστασης όπου ο πλούτος της νέας
μεγαλοαστικής τάξης δεν γνωρίζει σαφή όρια, η επίδειξή του δεν μπορεί να γίνει με
αργοσχολία. Εξάλλου είναι ασύμβατη με το αστικό πνεύμα όπου η νέα μαγική λέξη είναι η
απόδοση. Η ύπαρξη πλούτου σηματοδοτείται από την ιδιοκτησία, τα μεγαλοπρεπή
σπίτια, την ακριβή επίπλωση, τα πανάκριβα επώνυμα σερβίτσια, τις δαπανηρές
εκδηλώσεις, τα κοσμήματα που φορούν οι κυρίες, ακόμη και με την ενδυμασία του
υπηρετικού προσωπικού. Η επίδειξη του υπερβολικού και του περιττού είναι απαραίτητες
προϋποθέσεις κοινωνικής καταξίωσης24. Προφανώς πρωτεργάτες αυτής της διαδικασίας
ήταν οι πιο ευκατάστατοι, όμως η συμπεριφορά γινόταν αντικείμενο μίμησης. Οι
καταναλωτικές πρακτικές διαχέονταν προς τα κάτω, ενώ ο πήχης τοποθετούνταν όλο και
πιο ψηλά. Η διαφήμιση ήταν από τους βασικούς αρωγούς της μιμητικής συμπεριφοράς και
διάχυσης καταναλωτικών προτύπων, στις ακραίες καταχρήσεις της έφτασε να προωθεί την
κοινωνική ζηλοφθονία.
Αυτή η τάση για εξομοίωση και ομογενοποίηση της συμπεριφοράς έγινε
αντικείμενο σκληρής κριτικής από την κοινωνιολογική θεωρία κυρίως μεταπολεμικά (βλ.
την κριτική της Σχολής της Φρανκφούρτης). Ταίριαζε εξάλλου στο κριτικό πνεύμα της
εποχής αλλά πήγαζε και από τη δομή της βιομηχανίας που ήταν προσανατολισμένη στη
μαζική παραγωγή. Οι εμπειρικές έρευνες έδειξαν όντως τάσεις ομογενοποίησης και
εξομοίωσης (όχι όμως προς τα κάτω!): στο εισόδημα, στο ποσοστό εξόδων για διάφορες
κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών, στον εξοπλισμό των νοικοκυριών με αγαθά. Όμως
όσον αφορά τη συμπεριφορά κατά τη χρήση των προϊόντων οι διαφορές ήταν ριζικές
(Wiswede 1990, 32). Σε συνδυασμό με την όλο και πιο αυξανόμενη προσφορά αγαθών
άρχισαν

να

σχηματίζονται

«εκλεπτυσμένες

διαφορές»

(Bourdie

2002)

στην

καταναλωτική συμπεριφορά. Το γούστο και η ειδημοσύνη περί των αγαθών κερδίζουν σε
βάρος της απλής κατοχή τους (ο.π.). Κατά τον Wiswede (1990) στη θέση του «είμαι αυτό
που ξοδεύω» εμφανίζεται το «είμαι, ανάλογα με το πώς ξοδεύω». Πρέπει να ξέρω να
εκτιμώ το τάδε έπιπλο αντίκα, να διακρίνω τη διαφορά ενός καλού κρασιού, πρέπει να το
ντύσιμό μου να διέπεται από συγκεκριμένη λογική, να συνδυάζω πράγματα αρμονικά.
24 αυτό ήταν και η αιτία παρακμής της παραδοσιακής αριστοκρατίας. Μην μπορώντας να αντεπεξέλθει σε
έναν τέτοιο ανταγωνισμό, ξεπούλησε και τα τελευταία της προνόμια και περιουσία, υπό τη μορφή
«καταναλωτικών δανείων».
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Πρέπει να σκεφθώ και να δράσω συνδυαστικά, να συνδυάσω άπειρες «μικρές
λεπτόμέρειες» προκειμένου να δημιουργήσω την εικόνα μου, το προσωπικό μου στιλ, το
lifestyle μου. Αυτό το στιλ δεν πηγάζει αυτόματα από το επαγγελματικό κύρος ή το
εισόδημά μου. To lifestyle είναι το νέο κριτήριο κοινωνικής διαστρωμάτωσης (Wiswede
1990,33).
Εν τω μεταξύ ήδη από τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, στην Ευρώπη μόλις
ξεπεράστηκε η έλλειψη αγαθών λόγω του Β’ παγκοσμίου πολέμου, ένας νέος όρος κάνει
όλο και πιο συχνά την εμφάνισή του: η ποιότητα ζωής. Η συζήτηση περί ποιότητας ζωής
υπάρχει και παλιότερα, απλά δεν είναι κυρίαρχη γιατί το φλέγον ζήτημα είναι ο
εφοδιασμός των καταναλωτών με αγαθά. Η ποιότητα ζωής έρχεται να δώσει μια νέα
διάσταση στην καταναλωτική συμπεριφορά, θεωρώντας δεδομένη την αφθονία αγαθών,
αλλά θέτοντας ποιοτικά κριτήρια. Πέρα από την κάλυψη των υλικών αναγκών, τίθενται
νέοι στόχοι που τα κατοπινά χρόνια θα κυριαρχήσουν στο χώρο της κατανάλωσης:
αυτοολοκλήρωση, αλληλεγγύη, καθαρό φυσικό περιβάλλον, ψυχική και σωματική υγεία.
Το παρακάτω απόσπασμα είναι χαρακτηριστικό: «ποιότητα ζωής σημαίνει ελευθερία,
ελευθερία για αυτοολοκλήρωση και αυτοπραγμάτωση, ελευθερία από υλικές ανάγκες, στα
πλαίσια του ανθρωπίνως δυνατού ελευθερία από το φόβο. Ποιότητα σημαίνει ασφάλεια
μέσω της ανθρώπινης αλληλεγγύης, διασφάλιση της εργασίας αλλά και του παιχνιδιού και
της επικοινωνίας. Ποιότητα ζωής σημαίνει συμμετοχή στις αξίες της κουλτούρας, αλλά και
σε μια φύση που δεν έχει καταστραφεί, σημαίνει τις βέλτιστες δυνατότητες για σωματική και
ψυχική υγεία. Κοντολογίς: ποιότητα ζωής σημαίνει εμπλουτισμό της ζωής πέρα από την
κατανάλωση αγαθών» (Jennen 1975). Το ζήτημα για ποιότητα ζωής άρχισε να έρχεται όλο
και πιο πολύ στην επικαιρότητα καθώς άρχισαν να πληθαίνουν τα σκάνδαλα που είχαν
σχέση με τη μόλυνση του περιβάλλοντος.
Εν τω μεταξύ, στην πορεία του χρόνου η κάλυψη των λεγάμενων βασικών
αναγκών του καταναλωτή απαιτεί όλο και λιγότερο ποσοστό του εισοδήματος, και έτσι
όλο και περισσότερο εισόδημα διατίθεται για αγαθά και υπηρεσίες προσωπικής επιλογής25

25

Εδώ ισχύει για παράδειγμα η στατιστική διαπίστωση ότι με αυξανόμενο εισόδημα φθίνει το ποσοστό

δαπάνης για είδη διατροφής, γνωστός και ως νόμος του Engels επειδή διατυπώθηκε πρώτη φορά από τον F.
Engels to 1857 (βλ. Stihler 1998, 101). Η αγοραστική δύναμη ενισχύεται περισσότερο από δύο σημαντικούς
λόγους: την ένταξη όλο και πιο πολλών γυναικών στην αγορά εργασίας, που είχε ευρύτερες κοινωνικές
επιπτώσεις (επιτάχυνση εξατομίκευσης) και τη χρήση καταναλωτικής πίστης (καταναλωτικά δάνεια, δόσεις,
πιστωτικές κάρτες). Η καταναλωτική πίστη ήταν ο κύριος λόγος που υπέσκαψε την ασκητική προτεσταντική
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(το λεγόμενο diskretionäres Einkommen). Καν οι επιλογές είναι εκπληκτικά πολυάριθμες.
Συνεχώς νέα προϊόντα και νέες υπηρεσίες κατακλύζουν την αγορά και νέες αγορές
δημιουργούνται. Η υπόσχεση είναι νέα βιώματα. Αρχίζει η εποχή της βιωματικής
κοινωνίας και οικονομίας.

Β.2.4.2.5. Η βιωματική κοινωνία και η βιωματική κατανάλωση
«Περισσότερο δεν έχει ζήσει ο μακροβιότερος αλλά αυτός που είχε τα πιο δυνατά βιώματα».
Jan-Jacques Rousseau
«Η στροφή προς τα βιώματα είναι η πιο άμεση μορφή αναζήτησης της ευτυχίας»
Gerhard Schulze
Η έννοια του βιώματος και της βιωματικής κοινωνίας έχει τις ρίζες της στην
παιδαγωγική, ιδίως στον Rousseau και το έργο του «Αιμίλιος ή περί αγωγής»
(Opaschowski 1998, 25). Στην καθημερινή γλώσσα όταν αναφερόμαστε στην έννοια
βίωμα δεν είναι πάντα σαφές τι ακριβώς εννοούμε, κάθε φορά εννοούνται και διαφορετικά
πράγματα. Το βίωμα (Erlebnis) είναι ένα σύμπλεγμα από συγκινήσεις (Emotionen) που
χαρακτηρίζεται από μεγάλο ή μικρό βαθμό πολυπλοκότητας (Stark 1992, 95). Το βίωμα
«περιπέτεια» για παράδειγμα είναι ένα μίγμα συγκινήσεων όπως χαρά, περιέργεια και
φόβος (ο.π.). Τα βιώματα σχετίζονται με συγκεκριμένα αντικείμενα, συμβάντα, ή
πρόσωπα (Woll 1998, 19). Από τον ορισμό που δώσαμε προκύπτουν απορρέουν δύο
θεμελιώδη χαρακτηριστικά των βιωμάτων:
■

Η υποκειμενικότητα. Το βίωμα τόσο όσον αφορά την έντασή του όσο και την
ποιότητά του είναι μια προσωπική υπόθεση, εξαρτάται κυρίως από το άτομο
(την προσωπικότητά του, από πρότερα βιώματα, από το κοινωνικό περιβάλλον
κοκ)26

ηθική, αφού προσέφερε ρευστότητα για την απόκτηση αγαθών «εδώ και τώρα» και δυσχέραινε την
αποταμίευση (Bell 1991, 30).
26 Στα πλαίσια της θεωρίας των συγκινήσεων έχουν αναπτυχθεί διαφορετικές θεωρίες για την ενεργοποίηση
των συγκινήσεων. Ένα κριτήριο ταξινόμησης θα μπορούσε να ο τονισμός γνωσιακών παραμέτρων (βλ. Woll
1998, 48). Υπάρχουν για παράδειγμα θεωρίες της εξελικτικής ψυχολογίας (π.χ. Izard 1994), ψυχαναλυτικές
θεωρίες (Brenner 1974) ή νευροφυσιολογικές θεωρίες (π.χ. Birbaumer 1975) που υποβαθμίζουν το ρόλο των
γνωσιακών διαδικασιών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες (π.χ. Averill
1980, Vester 1991) που θεωρούν τις συγκινήσεις όχι μόνο βιολογικό ή ψυχολογικό φαινόμενο αλλά
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■

Πρόκειται για συγκινησιακές διαδικασίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν
να ενεργοποιηθούν και γνωσιακές διεργασίες (για την αλληλοδιαπλοκή
συγκινησιακών και γνωσιακών διεργασιών βλ. (Kroeber-Riel, Weinberg, 49κε).

Μια γενική τάση που διακρίνει τις δυτικές καταναλωτικές κοινωνίες είναι ότι με
αυξανόμενη ευημερία, η κατανάλωση χάνει το χαρακτήρα της ως «προμήθεια των
αναγκαίων» και αποκτά χαρακτήρα «εκπλήρωσης επιθυμιών» και «αναζήτησης
βιωμάτων» (Schulze 1992, 186). Η κατανάλωση δεν αποσκοπεί στην ικανοποίηση
βασικών αναγκών π.χ. πείνας. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ανάγκες αυτές υποβαθμίζονται ή
χάνουν τη σημασία τους. Απλά η ικανοποίησή τους θεωρείται δεδομένη και η προμήθεια
αγαθών για την εκπλήρωσή τους έχει μετατραπεί σε ρουτίνα. Η αγορά του ψωμιού για
παράδειγμα, που η επάρκειά του δεν ήταν δεδομένη πάντοτε (στην Ελλάδα και στη
Γερμανία μοιραζόταν με δελτίο κάμποσα χρόνια μετά τη λήξη του πολέμου), από ένα
σημείο και μετά εξελίχθηκε σε μια καθημερινή κατά συνήθεια πράξη, η τιμή του έγινε
προσιτή, δεν χρειαζόταν να αναρωτηθεί κανείς πόσο θα καταναλώσει, ούτε τι ενέργειες θα
κάνει για να το αποκτήσει. Όμως άρχισε να δημιουργείται η επιθυμία για διαφορετικά είδη
ψωμιού, για την εμφάνισή του, για παραδοσιακές γεύσεις, για νέες γεύσεις που
συνδυάζουν διαφορετικά υλικά κοκ. Η κατανάλωση πήρε βιωματικό προσανατολισμό.
Οι περισσότερες αγορές σήμερα θεωρούνται κορεσμένες. Κορεσμένη θεωρείται η
αγορά που με δυσκολία αυξάνεται και η αποκόμιση επιπλέον μεριδίου γίνεται εις βάρος
του ανταγωνιστή (Kroeber-Riel 1998, 51). Σε τέτοιες αγορές υπάρχει υπερπροσφορά
αγαθών, ποιοτικά όμοιων μεταξύ τους, ενώ πολλές φορές δεν διαφέρουν ούτε στην
εμφάνιση. Η διαφοροποίηση των προϊόντων με βάση τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά

κοινωνικό. Οι θεωρίες αυτές προσπαθούν να συσχετίσουν τις συγκινήσεις και το βιωματικό τους
περιεχόμενο με τον κοινωνικό και πολιτισμικό κόσμο της ανθρώπινης εμπειρίας (Woll 1998, 54). Οι θεωρίες
που τονίζουν τη συμμετοχή γνωσιακών παραγόντων θεωρούν τις συγκινήσεις ως αποτέλεσμα ερμηνείας της
κατάστασης και των συνθηκών που τις προκάλεσαν, χωρίς να υπεισέρχονται στη διαδικασία της ερμηνείας,
η οποία βασίζεται στον εμπειρικό κόσμο του ατόμου (τον οποίο, έχουν διαμορφώσει η κοινωνία και ο
πολιτισμός) Για τις συγκινήσεις παρατηρείται τα τελευταία χρόνια μια πραγματική έκρηξη θεωριών, που
οφείλεται τόσο στην πολυπλοκότητα των ανθρώπινων συγκινήσεων όσο και στην ασυμφωνία να υπάρξει ένα
κοινά αποδεκτό πλαίσιο για τον ορισμό της έννοιας συγκίνηση (emotion). Σήμερα για την έννοια
«συγκίνηση» υπάρχουν τόσοι ορισμοί όσοι και ερευνητές (Kroeber-Riel, Weinberg 1996, σ. 101). Για μια
προσπάθεια ταξινόμησης των θεωριών για τις συγκινήσεις βλ. Scherer (1990), από τη σκοπιά της διαφήμισης
Woll (1997) με εκτενείς βιβλιογραφικές αναφορές για όλες τις θεωρίες. Στα ελληνικά ενδεικτικά βλ.
Schneider, Josephs (1996) με εκτενείς βιβλιογραφικές αναφορές.
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τους είναι δύσκολη, λόγω και της αδιαφορίας των καταναλωτών για ενεργητική
αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με αυτά. Γι’ αυτό το μάρκετινγκ (βιωματικό
μάρκετινγκ, Weinberg 1992) προσπαθεί να πετύχει την «υποκειμενική διαφοροποίησή»
τους, να επιτύχει τη βιωματική τοποθέτησή τους και να αναπτύξει το βιωματικό τους
προφίλ (image). Στα προϊόντα αποδίδονται πρόσθετα ψυχολογικά χαρακτηριστικά,
γίνονται φορείς βιωμάτων (Kroeber-Riel 1998, 131). Η κατανάλωση μετατρέπεται σε
συγκινησιακό βίωμα, που συνεισφέρει στην ποιότητα ζωής και στο lifestyle του
καταναλωτή π.χ. το κάπνισμα ενός τσιγάρου Marlboro «συνδέεται» με αισθήσεις
ελευθερίας, ανεξαρτησίας, περιπέτειας και συνεισφέρει στο σχηματισμό ενός ανάλογου
lifestyle (Kroeber-Riel 1998, 131κε).
Η αναζήτηση βιωμάτων μέσω της κατανάλωσης δεν σημαίνει ότι η ποιότητα των
προϊόντων έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Αποτελεί άκρως απαραίτητη προϋπόθεση επιτυχίας
στην αγορά. Όμως στις βιομηχανικά αναπτυγμένες δυτικές κοινωνίες η ποιότητα
εξελίσσεται όλο και πιο πολύ σε αυτονόητο δεδομένο (Kroeber-Riel 1998, 132). Και από
μόνη της δεν μπορεί να επιτύχει την τοποθέτηση του προϊόντος.
Οι καταναλωτές επιδιώκουν μέσω της κατανάλωσης βιώματα και απολαύσεις.
Αυτό δεν είναι κάτι νέο, παρουσιάζεται ήδη από τις απαρχές της βιομηχανικήςκαταναλωτικής επανάστασης, εντούτοις στη νέα τάση συμμετέχουν όλο και πιο πολλοί. Ο
εκδημοκρατισμός

της ευημερίας επιφέρει τον

εκδημοκρατισμό της

απόλαυσης

(Ποταμιάνος 1997, 204).
Σύμφωνα με τον Schulze (1992) η στροφή των ανθρώπων προς τα βιώματα και τις
απολαύσεις είναι η πιο χαρακτηριστική τάση της σύγχρονης κοινωνίας, την οποία
αποκαλεί ως βιωματική κοινωνία (Erlebnisgesellschaft, αυτός είναι και ο τίτλος του
βιβλίου του). Η ανάλυση του αφορά τη δυτικογερμανική κοινωνία, εντούτοις τα στοιχεία
που παραθέτει αποτελούν συγκριτική βάση για τις εξελίξεις σε κάθε δυτική κοινωνία.
Ο Rifkin (2001, 22κε) συνηγορεί για τη μετατροπή της κοινωνίας σε βιωματική
κοινωνία και της οικονομίας σε βιωματική οικονομία (experience economy). Αυτό
συνοδεύεται με μια μετατόπιση του κέντρου βάρους από την βιομηχανική στην
πολιτιστική παραγωγή. Οι παλιές παραδοσιακές κραταιές βιομηχανίες δεν είναι μόνες
τους στην κορυφή. Η πρωτοκαθεδρία τους αμφισβητείται από νέους κολοσσούς που
δραστηριοποιούνται στο χώρο του θεάματος, της ψυχαγωγίας, του κινηματογράφου, του
τουρισμού, της μόδας, των προϊόντων ομορφιάς, του αθλητισμού, των πολυμέσων, του
διαδικτύου,

του

τζόγου,

των

συμπληρωμάτων
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διατροφής

και

των

υγιεινών

παρασκευασμάτων. Όλες αυτές οι εταιρείες προσφέρουν πρόσβαση σε βιώματα.
Πρόσβαση (access) είναι η νέα λέξη κατά τον Rifkin που κερδίζει σε σημασία σε σχέση
με την ιδιοκτησία (ο.π, 153κε). Στη διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης το όραμα του
καταναλωτή εκφραζόταν με όρους κατοχής, συσσώρευσης και επίδειξης υλικών αγαθών.
Στο επίκεντρο είχε τεθεί η ιδιοκτησία υλικών αγαθών. Το επόμενο στάδιο ήταν η
κοινωνία των υπηρεσιών. Όλο και πιο πολλές υπηρεσίες στη διάθεση του καταναλωτή.
Σήμερα δεν μιλούμε απλά για υπηρεσίες αλλά για εμπειρίες. Το ταξίδι σε μια εξωτική
χώρα δεν είναι απλά η μετάβαση εκεί αλλά οι συγκεκριμένες εμπειρίες που θα βιωθούν. Ο
σημερινός καταναλωτής δαπανά το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος του για την αγορά
εμπειριών. Αλλά ακόμη και η αγορά των καθημερινών τετριμμένων καταναλωτικών
αγαθών μετατρέπεται σε αναζήτηση εμπειρίας. Ο καταναλωτής ενδιαφέρεται όλο και πιο
πολύ για το «βιογραφικό» των προϊόντων που αγοράζει: Αγοράζοντας ένα κοτόπουλο
ενδιαφέρεται για την προέλευσή του, τον τρόπο εκτροφής του και σφαγής του, τη
διαδικασία για να φτάσει στο πιάτο του (Bosshart 1997). Το φαγητό είναι η εμπειρία να
τρως το συγκεκριμένο κοτόπουλο. Ακόμα και η ίδια η διαδικασία της αγοράς
μετατρέπεται σε βίωμα: το βίωμα του shopping. Υπό αυτή την έννοια μπορούμε να μιλάμε
για αποϋλικοποίηση (dematerialization) της κατανάλωσης (Kroeber-Riel 1989).
Ο Schulze (1992, 49) διαπιστώνει ότι η σημερινή ζωή καθορίζεται περισσότερο
από εσωστρεφείς προς το άτομο δυνάμεις παρά εξωστρεφείς. Το άτομο έχει περισσότερες
δυνατότητες αυτοκαθορισμού της ζωής του. Βρισκόμαστε σε μια διαδρομή του
προσανατολισμού προς το άτομο σε συνδυασμό με μια εκρηκτική προσφορά
δυνατοτήτων. Η βιωματική κοινωνία ήταν και είναι ένας σταθμός αυτής της πορείας
(Schulze 1998, 304). Ενώ στο μοντερνισμό η οικονομική συμπεριφορά καθοριζόταν
κυρίως με εξωστρεφή κριτήρια (ανέλιξη και ποσοτική συσσώρευση αγαθών, χρήματος,
εξουσίας), στη βιωματική κοινωνία το άτομα παρωθείται από ένα είδος υποκειμενικής
εσωτερικής πίεσης για βιώματα. Η επιδίωξη βιωμάτων αποτελεί τον αμεσότερο τρόπο
αναζήτησης της ευτυχίας (Schulze 1992, 14). Αυτός ο βιωματικός τρόπος δράσης κατά
τον Schulze υπερτερεί στην σημερινή κοινωνία, (ο.π., 41). Οι άνθρωποι προσπαθούν με
υποκειμενικά κριτήρια να διαμορφώσουν τη ζωή τους. Τα άτομα προσανατολίζονται σε
υποκειμενικά ωραία πράγματα, αναζητούν και κατασκευάζουν τη δίκιά τους εκδοχή της
«ωραίας και γεμάτης ζωής» (ο.π., 41). Κεντρικό κριτήριο μιας γεμάτης ζωής είναι το
βιωματικό της περιεχόμενο. Αυτό που ελκύει τους καταναλωτές είναι η ικανότητα των
προϊόντων να τους προσφέρουν συγκινησιακά βιώματα, συμβάλλοντας στην ποιότητα
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ζωής τους.
Ποιότητα ζωής είναι ο νέος στόχος, μετρούμενος όμως λιγότερο με όρους κτήσης
υλικών αγαθών αλλά με βιώματα. Οι άνθρωποι αποδύονται σε μια ενεργή αναζήτηση
εμπειριών και συγκινησιακών διεγέρσεων (Scitovsky 1977, 22ff). Είτε βρίσκονται στη
φύση είτε στην πόλη είτε σε διαδικασία επικοινωνίας, οι καταναλωτές προτιμούν σε όλο
και μεγαλύτερο βαθμό ένα περιβάλλον με διεγέρσεις και απολαύσεις. Ο τύπος
καταναλωτή που επιδιώκει βιώματα μέσω της κατανάλωσης κερδίζει συνεχώς έδαφος
(Kroeber-Riel, 1998). Στόχος αυτού του προσανατολισμού είναι η αυτοολοκλήρωση και
η εκδίπλωση της ατομικότητας (Kroeber-Riel, Weinberg, 114). Ζητούμενο είναι η
ανάπτυξη ενός ανεξάρτητου και διακριτού lifestyle. Και δεν είναι εμφανής μόνο στην
κατανάλωση. Ο βιωματικός προσανατολισμός αφορά όλους τους τομείς της ζωής, ακόμα
και τις σχέσεις των δύο φύλων, τους γονεϊκούς ρόλους, το επάγγελμα, τη σχέση με σώμα
μας, τη σχέση μας με το φυσικό περιβάλλον. Αντικατοπτρίζεται σε κάθε τομέα ζωής, στην
πολιτική όπου η σημασία της ατομικής υπευθυνότητας αναγνωρίζεται όλο και πιο πολύ,
στην αυξανόμενη ανάγκη για γνώση, στον εθελοντικό τομέα (Kroeber-Riel, Weinberg
1996, 114).
Στη βιωματική κοινωνία ο καθένας διαμορφώνει τον κόσμο του με βάση «τι
θέλει», τι του αρέσει» (Schulze 1998, 305). Στη βιωματική κοινωνία «τι μου αρέσει»
σημαίνει: να διαμορφώσω έτσι την κατάσταση ώστε να μου προκαλέσει τις επιθυμητές
εσωτερικές επιδράσεις (βιώματα). Ο κόσμος είναι σαν τη παραγγελία φαγητού: Από τον
κατάλογο φτιάχνεις το μενού που σου αρέσει, (ο.π.). Ταξίδια, σχέσεις, μουσική,
αυτοκίνητα, θεάματα, σπορ, αρώματα, κάθε είδους καταναλωτικά προϊόντα πρέπει να
επιλεγούν και να αναμιχθούν προκειμένου να επιτευχθούν τα επιθυμητά βιώματα. Αυτός ο
τρόπος σκέψης και δράσης καλείται από τον Schulze βιωματική ορθολογικότητα
(Erlebnisrationalität) (ο.π.). Της οποίας το τωρινό status quo είναι προσωρινό,
εξελίσσεται διαρκώς στην πορεία του προσανατολισμού προς το άτομο.
Ο Ποταμιάνος (1997, 75κε) συνοψίζει τα χαρακτηριστικά της βιωματικής
κατανάλωσης των μέσων της δεκαετίας του ‘90:
• Απομάκρυνση

από

τα

επιδεικτικά/μιμητικά/ανταγωνιστικά

καταναλωτικά

πρότυπα του παρελθόντος
•

Προτεραιότητα στο απολαυστικό. Ο καταναλωτής γίνεται αναζητητής και
συνθέτης εμπειριών και βιωμάτων.
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•

Οι καταναλωτικές επιλογές υπόκεινται στις αρχές αυθεντικότητας, της
πρακτικότητας, της λειτουργικότητας, της ασφάλειας, γενικά της ποιότητας. Αυτό
έχει να κάνει με τη γενικότερη τάση ωρίμανσης, συνειδητοποίησης και
εκλογίκευσης της καταναλωτικής συμπεριφοράς, στο πλαίσιο βέβαια της
βιωματικής κοινωνίας (Ποταμιάνος 1997, 197). Η ωρίμανση αυτή εκδηλώνεται
αφενός με την αναζήτηση του καλύτερου συσχετισμού ποιότητας-τιμής και
αφετέρου

•

Με την στροφή σε προσωποποιημένες καταναλωτικές πρακτικές, με ατομικές
επιλογές από απομαζικοποιημένες γκάμες προϊόντων (ο.π).

Η επίδειξη

κοινωνικού status έρχεται σε δεύτερη μοίρα και προτάσσεται η επιθυμία για
απόλαυση, για προσωπική αυτονομία, για «αυτοοργάνωση» του τρόπου ζωής, για
σύνθεση προτύπων και εμπειριών. Χαρακτηριστικό είναι η διάχυση τρόπων ζωής
και βιωμάτων προς όλες τις κατευθύνσεις των κοινωνικών ιεραρχιών: «Δάνεια
προς όλες τις κατευθύνσεις και από λογιών λογιών πηγές» (ο.π., 76).

Β.2.4.2.6. Η μεταηθική κοινωνία
Η επιστήμη, σφιχτά εναγκαλισμένη από τη θρησκεία, για αιώνες κρατούσε μια
εχθρική στάση απέναντι στις συγκινήσεις και τα βιώματα, με λίγες εξαιρέσεις όπως η
επικούρεια θεωρία. Πολλές φορές οι συγκινήσεις δεν θεωρούνταν καν ανθρώπινη
συμπεριφορά, π.χ. σύμφωνα με το Νεμέσιο, 4ος αι. μ.Χ. η απόλαυση και η δυσφορία
κατατάσσονταν στα ζωώδη συναισθήματα (Ulich, Mayring 1992, 15). Τα «κοσμικά» πάθη
(φόβος, ζήλια, σωματική ηδονή, επιθυμία για το κρέας) χαρακτηρίζονταν ως «δαιμόνια»
(Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, 2. αι. μ.Χ.). Επιτρεπτά ήταν μόνο τα βιώματα που σχετίζονταν
με την πίστη, όπως ευσπλαχνία, συμπόνια, συντριβή, καρτερία κοκ. (ο.π.)
Αλλά και πολύ μετέπειτα η επιστήμη συνέχιζε να ταυτίζει τη συγκινησιακή με την
ψυχοπαθολογική συμπεριφορά. Ο Kant θεωρούσε τα συναισθήματα ως ά-λογα (irrational)
αφού εμποδίζουν τη λογική, ως ασθένειες της ψυχής και ως συμπτώματα πνευματικής
νόσου των οποίων η ίαση απαιτεί ψυχίατρο (Ulich, Mayring 1992, 15).
Η επικράτηση του χριστιανισμού συνδέεται με μια εχθρική σχεδόν ιδεοληπτική
στάση απέναντι στις σωματικές απολαύσεις, ιδιαίτερα στο σεξ (Deschner 1999). Κάθε
εκδήλωση της σεξουαλικότητας θεωρείται βαριά αμαρτία, ενώ διακηρύσσεται η
περιφρόνηση του σώματος: «πρέπει να μισούμε το σώμα επειδή επιθυμεί μια σαρκική
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ζωή» (Άγιος Φραγκίσκος της Ασίζης, παρατίθεται στο Deschner 199, 13). Σεξ έπρεπε να
γίνεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις δηλαδή για αναπαραγωγικούς λόγους και με
συγκεκριμένες στάσεις, αν είναι δυνατόν στο σκοτάδι και ντυμένοι με ράσα προκειμένου η
απόλαυση να είναι όσο το δυνατό λιγότερη κι έτσι να ληφθεί η λιγότερη δυνατή δόση
αμαρτίας! (ο.π, 29-31).
Στην Αμερική οι κινηματογραφικές ταινίες υποβάλλονταν σε λογοκρισία
προκειμένου να μην πληγεί «η ηθική του κοινού» (Prokop 1997, 156κε). Οι κανόνες που
περιέχονταν στον περίφημο «Κώδικα Παραγωγής Ταινιών» ήταν ιδιαίτερα αυστηροί. Το
1927 στην Πενσυλβάνια, για παράδειγμα, ίσχυε ο εξής κανόνας: τα κινηματογραφικά
φιλιά επιτρέπονταν μόνο ορθίως, οριζοντίως απαγορεύονταν, ενώ έπρεπε να διαρκούν το
πολύ 3 δευτερόλεπτα! (ο.π., 157, ο Prokop αναφέρει και άλλα παρόμοια παραδείγματα και
περιστατικά).
Η εποχή από το 1950 και μετά χαρακτηρίζεται από τη φθορά της έννοιας του
ηθικού χρέους και της θυσίας, είτε αυτά επιβάλλονταν από το θεό είτε από το «θεό» του
καθήκοντος. Η έννοια της θυσίας και της αυταπάρνησης υποτιμούνται. Ενθαρρύνονται οι
ατομικιστικές αξίες, ενισχύεται η διάθεση για εκπλήρωση των επιθυμιών, για απολαύσεις,
για υλικά αγαθά, το πάθος για το «εγώ» (Lipovetsky 1999, 28κε).
Αναδύεται σταδιακά με νέα ηθική, μια «ηθική τρίτου» τύπου, μια «μεταηθική»,
που αμφισβητεί τόσο τις παραδοσιακές θρησκευτικές αξίες όσο και το αυστηρό ηθικό
χρέος (Lipovetsky 1999, 27). Κατά τον (Lipovetsky 1999, 29) η κοινωνία μας είναι μια
μεταηθική κοινωνία. «Ως μεταηθική κοινωνία ας εννοήσουμε την κοινωνία που
αποκηρύσσει τη ρητορική του αυστηρού, ολοκληρωτικού και μανιχαϊκού καθήκοντος, και
παράλληλα επιβραβεύει τα ατομικά δικαιώματα στην αυτονομία, την επιθυμία, την ευτυχία.
Μια κοινωνία που έχει εκτοπίσει τα μαξιμαλιστικά κηρύγματα από τα εδάφη της και δεν
εκτιμά παρά τους ανώδυνους κανόνες της ηθικής ζωής. Γι ’ αυτό και δεν υπάρχει αντίφαση
ανάμεσα στην ξαφνική αναβίωση της έννοιας της ηθικής και τη μεταηθική λογική, αφού η
προεπιλεγμένη ηθική δεν απαιτεί καμιά μεγάλη θυσία, κανένα βασάνισμά του εαυτού. Διόλου
δεν επιστρατεύεται ξανά το ηρωικό καθήκον, αλλά συμφιλιώνεται η συνείδηση με τη
διασκέδαση, η αρετή με το συμφέρον, οι απαιτήσεις του μέλλοντος με την ποιότητα ζωής του
παρόντος. Το ηθικό ρεύμα όχι μόνο δεν αντιπαλεύει ανοικτά την μεταηθική ατομικιστική
κουλτούρα, αλλά είναι και μια από τις χαρακτηριστικές του εκδηλώσεις» (ο.π).
Η μεταηθική κοινωνία περικλείει αντιθετικά ρεύματα, δεν επικρατεί μια ενιαία
αντίληψη περί ηθικής (ο.π., 30). Από τη μια μεριά παρατηρούμε ανοχή, πολλές φορές
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υπερβολική. Επικρατεί μια πραγματιστική-διαλογική λογική κλιμακούμενων ορίων που
επιτρέπει ακόμη και τις περιστασιακές ηθικές παρεκτροπές. Από την άλλη μεριά
παρατηρείται συχνά ένας ηθικός εξτρεμισμός, ένας ηθικός φανατισμός, μια επίδειξη
άτεγκτης ηθικολογίας που εκφράζεται από μειονότητες και περιφερειακά κινήματα (βλ.
κινήσεις κατά των εκτρώσεων, κινήσεις για επαναφορά της θανατικής ποινής,
υγειονολογικός

εξτρεμισμός,

θρησκευτική

μισαλλοδοξία,

ρατσισμός).

Αυτές

οι

ριζοσπαστικές κινήσεις μπορεί να δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στις δημοκρατίες,
σε καμιά όμως περίπτωση δεν μπορούν να πυρπολήσουν τις καρδιές και να
δημιουργήσουν ζηλωτές. Οι πλατιές μάζες διακατέχονται από το ήθος του ειρηνικού
ατομισμού (ο.π. 177).
Πάντως ο Lipovetsky (1999,31) αναγνωρίζει ότι υφίσταται πάλη μεταξύ των
αντιθετικών ρευμάτων της μεταηθικής εποχής και το τι ακριβώς θα προκύψει παραμένει
ανοικτό.
Σε καμιά περίπτωση όμως αυτό που έχει προκύψει δεν είναι το ηθικό χάος, μια
αντίληψη ιδιαίτερα διαδεδομένη στην κοινωνιολογική θεωρία αλλά και στην πολιτική και
τα media. Ατομισμός δεν σημαίνει ότι όλα επιτρέπονται. Ο «θάνατος του καθήκοντος»
δημιούργησε όντως ένα ηθικό κενό ή μια ηθική σύγχυση. Το κενό αυτό όμως έρχεται να
καλύψει μια νέα ηθική, που βασίζεται περισσότερο στην ατομική ευθύνη και την
αυτοδέσμευση, παρά σε εξωτερικούς καταναγκασμούς και υποχρεώσεις. «Μετά το
καθήκον» προκύπτουν νέες μορφές συλλογικής αυτοοργάνωσης και ρύθμισης.
Με την κατάλυση της ηθικής του καθήκοντος ο κοινωνικός έλεγχος που ασκείτο
από τους παραδοσιακούς θεσμούς όπως Εκκλησία, οικογένεια και σχολείο περιορίζεται.
Αυτό οδηγεί πράγματι σε ηθικές παρεκτροπές. Ηδονισμός που φτάνει έως την
αυτοκαστροφικότητα, ασυδοσία, «ο ατομισμός της ανευθυνότητας» (ο.π., 322), μια
μυωπική αντίληψη του προσωπικού συμφέροντος, να κοιτάμε μόνο «την πάρτη μας». Από
την άλλη μεριά όμως παρατηρείται η «ηθική άνοιξη» (ο.π., 231), η επαναφορά της ηθικής
στο προσκήνιο, σε όλους τους τομείς: στην ιατρική, στη βιολογία, στο περιβάλλον, στην
οικονομία, στα media. Η επιστροφή της ηθικής δε σημαίνει όμως επιστροφή της ηθικής
του καθήκοντος (ο.π., 71). Ακόμη και η «επάνοδος της θρησκείας» που παρατηρείται
στις μέρες μας δεν έχει να κάνει με την επιστροφή στη θρησκευτική ηθική του καθήκοντος
αλλά έχει να κάνει περισσότερο με μια «εξατομικευμένη αναζήτηση του εαυτού» (ο.π.
175).
Στην καρδιά της νέας ηθικής, της μεταηθικής, βρίσκεται η αρχή της
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υπευθυνότητας (ο.π., 232). Το ζητούμενο είναι η υπευθυνότητα του ατόμου και όχι ο
εξωτερικός καταναγκασμός με τη μορφή του κατηγορικού χρέους. Η μεταηθική είναι μια
«ηθική της ευθύνης» (ο.π., 232). Αναζητούνται νέοι κανόνες ισορροπίας και νέες
ρυθμίσεις που να πηγάζουν από προσωπική κινητοποίηση και ανάληψη πρωτοβουλιών και
όχι από αυστηρούς κανόνες του τύπου «πρέπει ή δεν πρέπει». Αναζητούνται τα σωστά
όρια και οι κατάλληλοι κανόνες (ο.π., 103). Ο στόχος είναι η τάξη και η εγκράτεια, να
βρεθούν τρόποι ώστε να συμφιλιωθούν τα ατομικιστικά δικαιώματα με τις
συλλογικές υποχρεώσεις (ο.π., 232). «Ο στόχος δεν είναι άλλος από την αντιστάθμιση της
ατομικιστικής λογικής με την καθιέρωση νέων συλλογικών υποχρεώσεων, με την ανεύρεση
δίκαιων συμβιβασμών ανάμεσα στο σήμερα και το αύριο, την ευδαιμονία και τη διατήρηση
του περιβάλλοντος, την επιστημονική πρόοδο και τον ατομισμό, ανάμεσα στο δικαίωμα στην
έρευνα και τα ανθρώπινα δικαιώματα, την επιστημονική αξίωση και τα δικαιώματα των
ζώων, την ελευθερία του Τύπου και του σεβασμού των δικαιωμάτων των ατόμων, την
αποτελεσματικότητα και τη δικαιοσύνη» (ο.π, 232). Κατά τον Lipovetsky (ο.π., 233) στη
μεταηθική εποχή ζούμε την «ανασύνθεση της ατομικιστικής κουλτούρας». Η
ατομικιστική αυτονομία είναι κατοχυρωμένη όσο ποτέ άλλοτε, όμως προβάλει η ανάγκη
για αντίσταση σε ατομικιστικές παρεκτροπές. Παρά το θάνατο του καθήκοντος, υπάρχουν
και συλλογικές υποχρεώσεις και όρια. Η αναζήτηση και η επέκταση των ατομικών
δικαιωμάτων πρέπει να λαμβάνει υπόψη και να σέβεται τον συνάνθρωπο. Η διατήρηση
του σημερινού βιοτικού επιπέδου και γενικότερα του τρόπου ζωής των πολιτών των
δυτικών κοινωνιών, για παράδειγμα, συνδέεται με προβλήματα οικολογικά και
προβλήματα εξαθλίωσης του Τρίτου κόσμου. Η νέα ηθική είναι αντίδραση και
διαμαρτυρία στα σύγχρονα προβλήματα, είναι προσπάθεια ρύθμισης και επανεύρεσης
της ισορροπίας (ο.π. 233).
Η μεταηθική είναι μια «λογική ηθική» (ο.π., 232) που προσπαθεί να συμφιλιώσει
το ατομικά δικαιώματα με τις συλλογικές υποχρεώσεις. Στο μοντερνισμό είχε επικρατήσει
μια καντιανική άποψη ηθικής, που την καθιστούσε ένα συνεχώς αναβαλλόμενο στόχο ενώ
υποστήριζε την ασυμβατότητα ηθικής και ατομικιστικών δικαιωμάτων. Η ηθική
προϋπέθετε θυσία και αυταπάρνηση. Το άτομο έπρεπε να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο
να θυσιάσει την προσωπική του ευτυχία, ακόμη και τη ζωή του, για χάρη των ηθικών
αξιών των συλλογικοτήτων στις οποίες ανήκε. Η κατοχή υλικού πλούτου, η επιδίωξη της
προσωπικής αυτοολοκλήρωσης, το ατομικό όφελος, η κατανάλωση, η διασκέδαση και η
απόλαυση ήταν αντιστρόφως ανάλογα της ηθικής συμπεριφοράς. Ακόμη και σήμερα όλα
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αυτά θεωρούνται οι αιτίες ηθικής κατάρρευσης. Δεν υπάρχει όμως καμιά έρευνα που να
αποδεικνύει ότι όταν όλες οι παραπάνω αιτίες εξέλιπαν οι άνθρωποι ήταν πιο ηθικοί, με
την έννοια ότι π.χ. έλεγαν λιγότερα ψέματα ή εκμεταλλεύονταν λιγότερο το συνάνθρωπό
τους (Linz 2000, 20). Οι άνθρωποι σήμερα υποστηρίζει ο Lipovetsky (1999, 151) δεν είναι
περισσότερο

εγωιστές,

απλώς

δηλώνουν

χωρίς

περιστροφές

την

ατομικιστική

προτεραιότητα των επιλογών τους. Η αξία της προσφοράς στο συνάνθρωπο δεν έχει
υποβαθμιστεί, το αντίθετο μάλιστα. Έχει υποβαθμιστεί όμως η αξία της θυσίας του εαυτού
για τον άλλο και το «να ζεις για τον άλλο». Η μεταηθική είναι μια light-ηθική
(Ποταμιάνος 1997, 216), δεν απαιτεί υπερβολικές θυσίες και στερήσεις. Η ηθική
κατανάλωση απαιτεί να καταναλώνουμε πιο ποιοτικά και να μην είμαστε υπερβολικά
σπάταλοι!
Όμως όλες αυτές οι αιτίες της δήθεν ηθικής κατάπτωσης είναι ο κινητήριος μοχλός
της νέας ηθικής (Linz 2000, 20ff). Ο Rorty (2002, 21) πιστεύει πως οι πηγές της
προσωπικής εκπλήρωσης και της ανθρώπινης αλληλεγγύης είναι οι ίδιες. Η ατομικιστική
διεκδίκηση για ποιότητα ζωής (ασφάλεια, υγεία, καλοζωία) έχει οδηγήσει στο σχηματισμό
οικολογικής συνείδησης, που πιέζει την παραγωγή για την παραγωγή οικολογικών και
βιολογικών προϊόντων και για το σεβασμό του περιβάλλοντος (Lipovetsky 1999, 243). Η
βιώσιμη κατανάλωση ασκεί πίεση για βιώσιμη παραγωγή και ανάπτυξη.
Συμπερασματικά: Στη μοντερνική περίοδο υπάρχει μια τάση για περισσότερα
ατομικά δικαιώματα, απελευθέρωση του ατόμου από καταπιεστικούς θεσμούς και αξίες,
αποενοχοποίηση της απόλαυσης και νομιμοποίηση της κατοχής και κατανάλωσης υλικού
πλούτου. Ως αντίβαρο στην τάση αυτή λειτουργούσε η έννοια του καθήκοντος, της θυσίας,
της στέρησης των απολαύσεων και των ηδονών και της αντικαταναλωτικής κουλτούρας.
Η παραγωγή και η παραγωγικότητα ήταν οι κυρίαρχες έννοιες του μοντερνικού
παραδείγματος και αυτές που απολάμβαναν της ηθικής καταξίωσης. Αντίθετα η
κατανάλωση ήταν συνδεδεμένη με τη σπατάλη και την αντιπαραγωγικότητα. Σε καμιά
περίπτωση όμως η κατανάλωση δεν αμφισβήτησε τη σημασία της παραγωγής, άρχισε
όμως να αναγνωρίζεται η σημασία της για την οικονομία αλλά και ως «νόμιμο» δικαίωμα.
Η αύξηση της παραγωγής και η βελτίωση της παραγωγικότητας συμβαδίζουν με μια άνευ
προηγουμένου αύξηση της κατανάλωσης και εντατικοποίησης του καταναλωτικού
πνεύματος.
Εδώ, όπως αναφέρουμε και αλλού, η μετάβαση από τη μια εποχή στην άλλη δεν
έχει την έννοια της εφάπαξ αλλαγής. Χαρακτηριστικά μιας εποχή εμφανίζονται και στην
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άλλη, εντούτοις υπάρχει μετατόπιση του επίκεντρου. Ακόμη και στο απόγειο της
μοντερνικής εποχής η ηθική δεν είναι πλήρως αποκομμένη από τη θρησκεία, τα
καθήκοντα απέναντι στο θεό και την εκκλησία διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο.

Β.2.4.2.7. Η ηθική της υπευθυνότητας
Στην εποχή του καθήκοντος το άτομο είχε συγκεκριμένα καθήκοντα απέναντι στον
εαυτό του (Lipovetsky 1999, 101). Είχε καθήκον να έχει σώμα γερό, να γυμνάζεται, να
φροντίζει για την υγιεινή του, να το συντηρεί, να αποφεύγει τις καταχρήσεις, ιδίως τις
σεξουαλικές και το αλκοόλ. Ο έλεγχος των παθών ήταν απαραίτητη προϋπόθεση ηθικής
συμπεριφοράς. Η αυτοκτονία θεωρείτο έγκλημα κατά της κοινωνίας, το ίδιο και η
τεμπελιά και αλκοολισμός. Ολόκληρες εκστρατείες είχαν οργανωθεί από φιλανθρωπικούς
συλλόγους προκειμένου να πειστεί ο λαός να τηρεί το ιερό καθήκον να φροντίζει την
προσωπική του υγιεινή.
Η μεταηθική αναφέρεται λιγότερο σε καθήκοντα προς το εαυτό ή το διπλανό και
επικεντρώνεται στην ατομική υπευθυνότητα. Η μεταηθική είναι μια «ηθική της
ευθύνης» (Lipovetsky 1999, 232).Η προσωπική υγιεινή δεν είναι θέμα υποχρέωσης προς
τον εαυτό ή τον διπλανό αλλά ζήτημα ευεξίας, υγείας και αισθητικής. Το κάπνισμα και ο
αλκοολισμός δεν είναι εγκλήματα κατά του εαυτού. Για την αποφυγή τους γίνεται
προσπάθεια πειθούς για τις αρνητικές τους συνέπειες. Πραγματοποιούνται καμπάνιες
πληροφόρησης, η απαγόρευση καπνίσματος αφορά τους δημόσιους χώρους. Γίνονται
προσπάθειες ρύθμισης και θέσπισης κανόνων όπου η υπευθυνότητα έχει προεξέχοντα
ρόλο.
Ο περιορισμός των παθών ήταν βασική επιταγή της ηθικής του καθήκοντος. Στη
μεταηθική εποχή παρατηρείται από τη μια μεριά μια προσπάθεια εντατικοποίησης και
διέγερσης των προσωπικών απολαύσεων (καταναλωτικές, ψυχαγωγικές, βιωματικές,
σεξουαλικές) και από την άλλη μια προσπάθεια για τη λογική διαχείριση του εαυτού και
ψυχρής οργάνωσης των απολαύσεων. Το σλόγκαν «απολαύστε τα πάντα δίχως όρια»
μπορεί να εμφανίστηκε κατά κόρο στη διαφήμιση, αποτέλεσε όμως μάλλον μια μικρή
ιστορική παρένθεση (Lipovetsky 1999, 81). Μετά τις ηδονιστικές παρεκτροπές έρχεται μια
νέα ηθική της ευθύνης να αποκαταστήσει τη διασαλευθείσα τάξη. Αναζητούνται νέοι
κανόνες και ρυθμίσεις υπεύθυνο για τις οποίες είναι το ίδιο το άτομο.
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Μια σύντομη ιστορία της έννοιας της υπευθυνότητας: Η υπευθυνότητα είναι
ένας όρος που ακούγεται όλο και πιο συχνά τα τελευταία χρόνια στην πολιτική και
κοινωνική συζήτηση. Περισσεύουν οι αναφορές, κυρίως από κόμματα εξουσίας, ότι είναι
«δυνάμεις ευθύνης» ή ότι θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα με «υπευθυνότητα». Στο
χώρο των επιχειρήσεων γίνεται λόγος για Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (corporate social
responsibility, CSR), ενώ συνεχώς γίνεται επίκληση τη υπευθυνότητας του πολίτη και
του καταναλωτή. Ο όρος ευθύνη έχει μια μακρά παράδοση ιδίως στον 20° αιώνα.
Παλιότερα είχε μόνο νομική χρήση: την ευθύνη για την τέλεση αξιόποινων πράξεων
καθώς και θεολογική έννοια, την ευθύνη του πιστού την ώρα της κρίσης. Εξάλλου στις
αυστηρώς ιεραρχικά δομημένες κοινωνίες του Μεσαίωνα, με την «κοινωνικώς
προσήκουσα συμπεριφορά» υπήρχαν ελάχιστα όρια για ατομικές πρωτοβουλίες. Η τήρηση
των κανόνων ήταν απαραίτητη προϋπόθεση ύπαρξης του ατόμου. Ο όρος υπευθυνότητα
σημαίνει να αναρωτηθεί ο άνθρωπος και να μπορεί να δικαιολογήσει τις πράξεις του
(Jähne 2001).
Ο Μ. Weber, στο βιβλίο του «Η Πολιτική ως Επάγγελμα (1971) ήταν αυτός που
εισήγαγε την έννοια της υπευθυνότητας στην πολιτική ηθική διαχωρίζοντας την ηθική της
πεποίθησης (Gesinnungsethik) και τη ηθική της ευθύνης (Verantwortungsethik)27.

Όσον αφορά την Ηθική ως επιστημονικό κλάδο θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τρεις τομείς
(Bookhagen 2001, 16-17): την μεταηθική, την περιγραφική ηθική και την κανονιστική ηθική
Η μεταηθική (Metaethik) επιχειρεί μια κριτική αυτοανάλυση της μεθοδολογίας της ηθικής και
επιβεβαίωσης των αρχών της.
Η περιγραφική ηθική (deskriptive Ethik) περιγράφει τους τρόπους δράσης και συμπεριφοράς εντός μιας
κοινωνίας αναλύοντας ποιες αξίες βρίσκονται πίσω από αυτές. Παρατηρεί και περιγράφει τη συμπεριφορά,
τα ήθη, τα έθιμα και τις αξίες διάφορων κοινωνικών ομάδων, σε συνδυασμό με την Εθνολογία, την
Ψυχολογία και την Κοινωνιολογία.
Αντικείμενο της κανονιστικής ηθικής (normative Ethik) είναι η τεκμηρίωση των κοινωνικών κανόνων
(νόρμες). Προσπαθεί δηλαδή να «ανακατασκευάσει κριτικά και να νομιμοποιήσει τους ηθικούς κανόνες».
Στόχος είναι η διατύπωση προτάσεων δράσης, π.χ. η περίφημη «κατηγορική προσταγή»του Kant: «πράττε
έτσι ώστε η ρυθμιστική αρχή της βούλησής σου να μπορεί συγχρόνως να καταστεί καθολικός νόμος».

Εντός της κανονιστικής ηθικής μπορεί να πραγματοποιηθεί ένας επιπλέον διαχωρισμός μεταξύ

τελεολογικής ηθικής (teleologische Ethik, από το τέλος=σκοπός) και δεοντολογικής ηθικής
(deontologische Ethik, από το δέον) (Bookhagen 2001, 19). Η πρώτη επικεντρώνεται στις συνέπειες της
πράξης, οι οποίες πρέπει να είναι ηθικώς ορθές. Έτσι για παράδειγμα νομιμοποιούνται τα πειράματα σε ζώα
εάν γίνονται για αν αναπτυχθεί ένα φάρμακο για τον καρκίνο. Η δεοντολογική ηθική αντίθετα
επικεντρώνεται στην ίδια την πράξη, στη τήρηση των αρχών. Αυτή η διαφορά μεταξύ δεοντολογικής και
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Ηθική της πεποίθησης: Η εφαρμογή αυτής τη ηθικής είναι σχετικά απλή. Το
ηθικά δρων άτομο εξετάζει τη φρόνησή του, και αναρωτιέται εάν για το ερώτημα που
τίθεται υπάρχει ικανοποιητική απάντηση (Jähne 2001,8). Το προφανές πρόβλημα που
ανακύπτει είναι ότι κάθε απόφαση εξαρτάται από την εκάστοτε πεποίθηση με αποτέλεσμα
•

Να μετρά μόνο η πρόθεση, η επιτυχία δεν λαμβάνεται υπόψη. Σε

περίπτωση αποτυχίας η ευθύνη επιρρίπτεται στη συγκυρία.
•

Οι συνέπειες του πράττειν δεν λαμβάνονται υπόψη

•

Η πεποίθηση είναι ατομική, δεν υπάρχει μια καθολική ηθική αλλά ατομικές

ηθικές που βασίζονται στη πεποίθηση του καθενός. Επειδή βασίζεται στην προσωπική
γνώμη μπορεί η καλύτερη πρόθεση να οδηγήσει στο χειρότερο αποτέλεσμα.
Ηθική της υπευθυνότητας: Εκκινώντας από τις ελλείψεις της ηθικής της
πεποίθησης αναπτύχθηκε στα κατοπινά χρόνια μια νέα προσέγγιση η οποία θέτει στο
επίκεντρο όχι την πρόθεση αλλά τις συνέπειες. Μια τέτοια προσέγγιση εκτός από
τελεολογική) ηθική και ηθική της ευθύνης είναι γνωστή και ως ηθική των συνεπειών
(Folgenethik). Οι οποίες εξετάζονταν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο στη βάση του εάν ήταν
καλές ή κακές για την κοινωνία (Jähne 2001,8). Κριτήριο ήταν το μέγιστο όφελος για την
κοινωνία. Και σε αυτή την περίπτωση είχαμε ηθικά αμφιλεγόμενες προτάσεις: π.χ. η
δωροδοκία για να σώσουμε θέσεις εργασίας. Η πρώτη έκφραση αυτής της ηθικής ήταν με
τον ωφελιμισμό (Utilitarismus) στην Αγγλία τον 19° αιώνα, στις απαρχές της
βιομηχανικής επανάστασης. Και αυτό δεν είναι τυχαίο διότι τότε υπήρχε το όραμα της
χωρίς περιορισμούς προόδου (ο.π). Ο Μ. Weber μετά την τραγωδία του Α’ παγκοσμίου
πολέμου έθεσε το θέμα της ευθύνης των πολιτικών. Στο βιβλίο του «Πολιτική ως
Επάγγελμα» γράφει (1971, 551): «υπάρχει αβυσσαλέα αντίθεση εάν κάποιος δρα υπό το
αξίωμα της ηθικής της πεποίθησης -μιλώντας θρησκευτικά: «ο χριστιανός κάνει το σωστό
και αφήνει στο θεό την αποτίμηση της επιτυχίας - ή υπό το αξίωμα της ηθικής της
υπευθυνότητας: ότι κάποιος εγγυάται για τις (προβλέψιμες) συνέπειες των πράξεών του». Ο
Weber διατύπωσε το διαχωρισμό αυτό με φόντο τις ιδεολογικές αντιπαραθέσεις του 19ου
αιώνα που συνεχίστηκαν και μέχρι τα τέλη του 20ου. Είχε στόχο τους σύγχρονούς του
πολιτικούς που επέμεναν άκαμπτα και πεισματικά στην τήρηση ηθικών αρχών ανεξάρτητα

τελεολογικής ηθικής είναι αυτή που εννοεί ο Μ. Weber με το διαχωρισμό σε ηθική της πεποίθησης και ηθική
της υπευθυνότητας.
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από το τι πετύχαιναν. Δεν τους ενδιέφερε. Έτσι ήταν ανίκανοι για συμβιβασμούς και εν
τέλει έβλαπταν τα συμφέροντα αυτών που υποτίθεται πως εξυπηρετούσαν και που είχαν
την ευθύνη. Αρκεί κανείς να σκεφθεί τον παραλογισμό του 1ου παγκοσμίου πολέμου. Όταν
τίθενται ουτοπικοί στόχοι, χωρίς την απαραίτητη συναίνεση, δεν μπορούν να
υλοποιηθούν. Και όπως είπε και P. Watzlawick «Γνωρίζω προσωπικά, από μια θλιβερή
εμπειρία, ότι κυνηγώντας ουτοπικούς στόχους καταλήγεις σε κενοτάφια και σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης. Από τη στιγμή που θυσιάζεις το δυνατό και το επιθυμητό, στρατεύεσαι σε μια
απάνθρωπη οδό» (αναφέρεται στο Bonnange,Thomas 1995, 83). Ο υπεύθυνος πολιτικός
κατά τον Weber πρέπει να σκέφτεται προπάντων τις πραγματικές συνέπειες. Εάν η αγάπη
προς τον πλησίον υπαγορεύει να μην αντιστεκόμαστε στο κακό με βία, για τον πολιτικό
ισχύει το αντίθετο πρέπει να αντιστέκεται στο κακό με βία αλλιώς θα έχει την ευθύνη για
τυχόν επικράτησή του (Weber 1971, 552).
Υπεύθυνη δράση κατά τον Weber σημαίνει ότι η δράση πρέπει να κατευθύνεται
έτσι ώστε, συνυπολογιζομένων των συνεπειών, να προσεγγίζονται πραγματικά οι στόχοι
που έχουν τεθεί. Για το σκοπό αυτό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο η επικρατούσες
πολιτικές συνθήκες όσο και οι ιδιαιτερότητες των ανθρώπων (1971, 552). Το κυριότερο:
τους ανθρώπους πρέπει να τους αποδεχόμαστε όπως πραγματικά είναι και όχι να
θεωρούμενες ως δεδομένες κάποιες ιδεατές εικόνες για αυτούς. Ο άνθρωπος που διέπεται
από την ηθική της υπευθυνότητας δεν διανοείται καν να επιρρίψει σε άλλους τις συνέπειες
των πράξεών του, στο βαθμό που αυτές είναι προβλέψιμες (ο.π). Ο άνθρωπος, όμως, που
διέπεται από την ηθική της πεποίθησης αισθάνεται υπεύθυνος μόνο για να συντηρεί
αναμμένη «τη φλόγα της καθαρής πεποίθησης», π.χ. στην περίπτωση της διαμαρτυρίας
ενάντια στην κοινωνική αδικία να φροντίζει μόνο ώστε η φλόγα της διαμαρτυρίας να μην
χαμηλώνει ποτέ (ο.π).
Ο Weber αναφέρεται στην ανάληψη ευθύνης από χαρισματικούς πολιτικούς και όχι
στην ανάληψη ευθύνης από τον πολίτη. Σύμφωνα με το Bauman (1998, 19κε) στον 20°
αιώνα οι θεσμοί της γραφειοκρατίας και της επιχείρησης που δέσποσαν, κάθε άλλο παρά
συνέβαλαν στην ατομική υπευθυνότητα. Η απόρροια της Χομπεσιανής παράδοσης για
την ηθική είναι ότι ο άνθρωπος για να είναι ηθικός πρέπει να τον αναγκάσουμε να είναι. Η
ηθική δεν έχει να κάνει με ηθικές παρορμήσεις και υποκειμενικές κρίσεις, πιθανόν
εσφαλμένες, αλλά με την τήρηση κανόνων και νόμων, οι οποίοι καθορίζουν με σαφήνεια
τι πρέπει να κάνει καθένας και τι πρέπει να αποφύγει (ο.π., 19). Ύψιστο χρέος του ατόμου
είναι η πειθαρχία, η εκτέλεση του καθήκοντος ακόμη κι αν υπήρχε διαφωνία με τον
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επιδιωκόμενο στόχο. Η πράξη έπρεπε να είναι απρόσωπη, ο στόχος ήταν ο αποκλεισμός
των συναισθημάτων προκειμένου να προστατευθεί η οργάνωση από τυχόν διαφωνίες και
ολιγωρίες. Αυτή η απαίτηση για τυφλή υποταγή ήταν τροχοπέδη της υπευθυνότητας. Η
πειθαρχία αποτελούσε τη μοναδική ευθύνη και απέκλειε όλες τις άλλες ευθύνες (ο.π. 24).
Δηλαδή η σύγχρονη οργάνωση, με τη μορφή της κρατικής γραφειοκρατίας και της
επιχείρησης, είναι ένας τρόπος για να λειτουργεί κανείς απαλλαγμένος από προσωπικές
ηθικές δεσμεύσεις. Υπάρχουν δύο μηχανισμοί που το εγγυώνται. Ο πρώτος είναι η
διάχυση των ευθυνών (ο.π., 22). Εφόσον το μέλος της οργάνωσης εκτέλεσε πιστά τις
εντολές των ανωτέρων του δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε συνέπεια. Έτσι η ευθύνη
χάνεται κάπου προς τα πάνω. Ο δεύτερος μηχανισμός είναι η διακήρυξη ότι οι εντολές
είναι ηθικά αδιάφορες, ούτε καλές ούτε κακές. Υπάρχει μόνο σωστή και λανθασμένη
εκτέλεση, εάν ανταποκρίνεται σε ό,τι προβλέπει ο κανονισμός (ο.π., 23). Η Η. Arendt
επεσήμανε ότι οι υπεύθυνοι του ολοκαυτώματος όχι μόνο δεν αποδέχονταν την ευθύνη
τους για τα εγκλήματά τους αλλά δεν ήταν και σε θέση να την κατανοήσουν,
προβάλλοντας επιχειρήματα όπως «εκτελούσα εντολές», «υπήρχε ένας ρόλος που έπρεπε
να εκτελεστεί», «δεν μπορούσα να ρίξω συναδέλφους» (παρατίθεται στο Bauman 1998,
28).
Ο J.-P. Sartre με το βιβλίο του «Το είναι και το Τίποτα» (1993) έδωσε νέα
διάσταση στην έννοια της υπευθυνότητας. Ενώ ο Weber περιόριζε την έννοια της
υπευθυνότητας στο επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας ο Sartre αναφέρεται στην ευθύνη του
καθενός. Το βιβλίο εκδόθηκε πρώτη φορά στο Παρίσι το 1943, ενώ βρισκόταν υπό
γερμανική κατοχή και σε αυτό διατυπώνεται η φιλοσοφία της αντίστασης ενάντια στο
φασισμό. Ο Sartre διαπιστώνει ότι ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος να είναι ελεύθερος,
φέρει στους ώμους του το βάρος όλου του κόσμου: είναι υπεύθυνος για τον κόσμο και τον
εαυτό του. Ο καθένας παραμένει υπεύθυνος για τον πόλεμο, παρ’ όλο που ούτε τον ήθελε
ούτε προκάλεσε. Κανείς δεν μπορεί να διαφύγει από την πολιτική κατάσταση στην οποία
είναι υποχρεωμένος να ζει και να αποσυρθεί στο σπίτι του. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για
τον κόσμο αλλά και για τον πόλεμο, ο οποίος γίνετια ενάντια στη θέλησή του. Έτσι ο
Sartre διατύπωσε την περίφημη ρήση του: «Ο καθένας έχει τον πόλεμο που του αξίζει».
Ο Sartre διακηρύσσει ότι παρ’ όλη την καταπίεση και την κατοχή ο άνθρωπος είναι
ελεύθερος. Εάν θα αντισταθεί στο καθεστώς ή όχι είναι δική του επιλογή, για την οποία
φέρει ο ίδιος ακέραια την ευθύνη. Για τον Sartre η πρόκληση για πολιτική δράση εγείρεται
μπροστά από τον καθένα. Όχι μόνο οι πολιτικοί ηγέτες αλλά ο καθένας πρέπει να λάβει
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πολιτικές αποφάσεις και να συμμετάσχει στο πολιτικό γίγνεσθαι. Ο Sartre επέκτεινε τη
έννοια της υπευθυνότητας πέρα από αυτό που ο Weber όρισε ως υπολογίσιμη
(προβλέψιμη) συνέπεια, περικλείοντας και την περίπτωση που κάποιος δεν δρα, συνειδητά
ή ασυνείδητα. Για τον Sartre καθένας είναι καταδικασμένος ταυτόχρονα και στην
ελευθερία και στην υπευθυνότητα.
Η εμπειρία του φασισμού και ιδιαίτερα του ολοκαυτώματος των εβραίων επηρέασε
και τη σκέψη του Ε. Levinas. Στο επίκεντρο της ηθικής του είναι επίσης η έννοια της
υπευθυνότητας. Η ηθική στάση, κατά τον Levinas, συνίσταται στο να υπάρχεις για τον
άλλο και όχι μόνο να υπάρχεις δίπλα του ή να υπάρχεις μαζί του. Να αναλαμβάνεις την
ευθύνη για αυτόν, να είσαι υπεύθυνος για αυτόν. Αυτή η ευθύνη δεν πηγάζει εξωτερικά
από κάποια ηθική ή κάποια θρησκεία, αλλά από την ανθρώπινη σχέση. «Η υπευθυνότητα
δεν μπορεί να αποσειστεί» (Levinas 1987, 289). Ο Levinas εκτείνει την έννοια της
υπευθυνότητας ως το άπειρο, η υπευθυνότητα δεν έχει όρια. Είμαι υπεύθυνος ακόμη και
για τους διώκτες μου. «Σε αυτόν που σε κτυπά πρότεινε το σαγόνι, και υπέμεινε την οδύνη
έως πλησμονής» (ο.π., 289).
Η δημοτικότητα του όρου υπευθυνότητα αυξήθηκε σημαντικά με τον Sartre και
τον Levinas. Ο φασισμός και το ολοκαύτωμα ήταν συμπτώματα της χρεοκοπίας των
παραδοσιακών ηθικών αξιών και του τρόπου που εφαρμόζονταν. Η επίκληση της ατομικής
υπευθυνότητας ήταν η απάντηση σε αυτή την κατάρρευση. Οι άνθρωποι δεν έπρεπε να
εμμένουν άκριτα σε προκαθορισμένες αξίες αλλά να σταθμίζουν οι ίδιοι τις συνέπειες των
πράξεών τους. Πέρα όμως από τις καταστροφικές πολιτικές εξελίξεις ο ηθικός στοχασμός
είχε έναν ακόμη λόγο να θέσει την υπευθυνότητα στο προσκήνιο: τις επιπτώσεις στο
φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον από την τεχνολογική εξέλιξη.
Το 1979 εκδόθηκε στη Γερμανία το βιβλίο του Η. Jonas «Das Prinzip
Verantwortung» (η αρχή της υπευθυνότητας), που σήμανε μια νέα επικαιροποίηση της
έννοιας της υπευθυνότητας. Ο Jonas αναφέρεται στην ανάγκη μιας νέας ηθικής που θα
εξασφαλίζει τη βιώσιμη και αξιοπρεπή επιβίωση της ανθρωπότητας σε έναν τεχνολογικό
αιώνα. Έθεσε τη βάση για την ανάπτυξη μιας ηθικής της βιωσιμότητας, αν και ο όρος
δεν εμφανίζεται στο κείμενό του. Στο επίκεντρο αυτής της ηθικής ο Jonas θέτει την
υπευθυνότητα. Ο Apel (2000, 21) υποστηρίζει ότι το βιβλίο του Jonas έχει εκφράσει με
τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την νέα πρόκληση ανάπτυξης μιας πλανητικής,
προσανατολισμένης στο μέλλον ηθικής της υπευθυνότητας. Ο Jonas εκκινεί από μια
απαισιόδοξη διαπίστωση υποστηρίζοντας ότι πλέον δεν υπάρχει πραγματική τεχνολογική
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πρόοδος διότι τα τεχνολογικά επιτεύγματα αποβαίνουν σε βάρος της φύσης, η τεχνολογία
έχει εξελιχθεί σε απειλή (Jonas 1979, 7). Οι κίνδυνοι από τις επιπτώσεις δεν καλύπτονται
από το παραδοσιακό σύστημα αξιών μας. Στο παρελθόν η ηθική ήταν προσανατολισμένη
στις βραχυχρόνιες χρονικά και χωρικά επιπτώσεις της τεχνολογικής προόδου. Αυτό
σήμερα έχει αλλάξει αφού οι συνέπειες αφορούν όλη την ανθρωπότητα, όλη τη φύση αλλά
και τις επόμενες γενεές. Αυτή η «ηθική του πλησίον» πρέπει να εγκαταλειφθεί. Ο Jonas
εκτείνει την έννοια της υπευθυνότητας έτσι ώστε να περιλαμβάνει όλη την ανθρωπότητα
αλλά και όλη τη φύση, επιπλέον εκτείνει τη χρονική θέαση από το παρόν ή το άμεσο
μέλλον στο απώτερο μέλλον, στις επερχόμενες γενεές. Ο άνθρωπος έχει ευθύνη για όλα
αυτά. Σε αντιστοιχία με την κατηγορική προσταγή του Kant ο Jonas διατυπώνει την
προσταγή της υπευθυνότητας: «Πράξε έτσι ώστε οι συνέπειες των πράξεων σου να
είναι συμβατές με τη διατήρηση της γνήσιας ανθρώπινης ζωής» (Jonas 1979, 36). Η
διατήρηση της φυσικής παρακαταθήκης και η διατήρηση της ανθρώπινης ζωής ανάγονται
από τον Jonas σε ύψιστους ηθικούς στόχους, στους οποίους πρέπει να υπόκεινται όλοι οι
άλλοι στόχοι και οι επιθυμίες.
Η ηθική του Jonas προσπαθεί να συζεύξει την παραδοσιακή ηθική της πεποίθησης
με την ηθική της υπευθυνότητας. Από τη μια μεριά αναπτύσσει νέες κατηγορικές
προσταγές, νέα καθήκοντα και από την άλλη επικεντρώνεται στις συνέπειες των πράξεων
μας. Εντούτοις σε ότι αφορά την υπευθυνότητα ο Jonas τονίζει ιδιαίτερα την ευθύνη των
πολιτικών ηγεσιών, όπως έκανε και ο Weber. Υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να επαφιέμεθα
μόνο στην ηθική, καθ’ ότι αυτή έχει για τον πολίτη μόνο χαρακτήρα επίκλησης και δεν
μπορεί να εξαναγκάσει σε αλλαγή συμπεριφοράς. Για αυτό η πολιτική καλείται να λάβει
τα κατάλληλα μέτρα.
Τα κατοπινά χρόνια η έννοια της υπευθυνότητας είναι πολύ δημοφιλής και
στέκεται στο επίκεντρο πολλών ηθικών θεωριών που χαρακτηρίζονται ως ηθικές της
υπευθυνότητας. Ο A. Etzioni (1999) μιλά για την κοινωνία της υπευθυνότητας ενώ ο KarlOtto Apel (1973, τ. 2, 427) ήδη από το 1973 είχε διαγνώσει ότι η εποχή της «πραγματικής
ηθικής της υπευθυνότητας» έχει ήδη αρχίσει. Ο «αιώνας της επιστήμης» έχει ανάγκη
μιας ηθικής η οποία να περιλαμβάνει την «υπευθυνότητα της αλληλεγγύης»
(solidarische Verantwortung) των ανθρώπων για τις επιπτώσεις των πράξεών τους σε
πλανητική κλίμακα (ο.π.).
Ο όρος «ηθική της υπευθυνότητας» απαιτεί μιαν ακριβέστερη χωροθέτηση. Διότι
η έννοια της υπευθυνότητας ενυπάρχει σε κάθε ηθική θεωρία (Werner 2000). Ο Jonas
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(1979, 174) υποστηρίζει ότι η υπευθυνότητα είναι προϋπόθεση ηθικής, αλλά όχι ηθική
καθ’ εαυτή. Εντούτοις, θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε ως ηθική της υπευθυνότητας
κάθε ηθική θεωρία που πληροί τα εξής κριτήρια (Werner 2000):
1. δεν πρόκειται για μια ηθική προσταγών που απαιτεί την άτεγκτη εφαρμογή
προκαθορισμών αρχών και κανόνων αλλά, κατά τη λήψη των ηθικών αποφάσεων,
αφήνει στο άτομο «συγκριτικά υψηλό βαθμό» ευελιξίας, που εξαρτάται από τις
εκάστοτε συνθήκες
2. κατά την ηθική αξιολόγηση συνυπολογίζονται οι συνέπειες των πράξεων,
πρόκειται δηλαδή για μια «υπευθυνότητα της επιτυχίας» (Erfolgsverantwortung)
3. εμπεριέχονται «ασύμμετρες» ηθικές δεσμεύσεις, π.χ. δεσμεύσεις για άτομα που δεν
έχουν ακόμη γεννηθεί (έμβρυα, επόμενες γενιές). Πρόκειται δηλαδή για μια
«υπευθυνότητα πρόνοιας» (Fürsorgeverantwortung) πλανητικού και διαγενεακού
χαρακτήρα, αφορά όλη τη βιόσφαιρα και είναι προσανατολισμένη στο μέλλον.
Παραδείγματα ηθικών θεωριών που θέτουν στο επίκεντρό τους την υπευθυνότητα
είναι η «ηθική της υπευθυνότητας» του Karl-Otto Apel (1988, 2000) και η ηθική του
«χωροχρονικού universalisai» (raumzeitlichen Universalismus) του Dieter Bimbacher
(1995).
Η υπευθυνότητα ως αρετή του πολίτη: Ο Weber δεν εμπιστευόταν τον πολίτη,
έβλεπε την υπευθυνότητα ως ιδιότητα των πολιτικών που κυβερνούσαν. Ο πολίτης ως
μέλος μιας οργανωτικής δομής έπρεπε να εκτελεί τις εντολές ακόμη και αν αυτές ήταν
λανθασμένες, ως να ήταν πεπεισμένος ότι είναι σωστές (1973, 524). Αλλιώς ο οργανισμός
θα κατέρρεε. Από τότε η πολιτική είναι μια λιγότερο ελιτίστικη υπόθεση ενώ οι πολιτικοί
έχουν απολύσει το κύρος ως ηθικές αυθεντίες. Τα σύγχρονα προβλήματα απαιτούν την
προσωπική συμβολή του καθενός προκειμένου να λυθούν. Άρα μια ηθική της
υπευθυνότητας πρέπει να είναι ηθική της υπευθυνότητας και των πολιτών, όχι μόνο της
πολιτικής ηγεσίας. Ο Apel (1988, 215) θεωρεί ως μέρος της ευθύνης των πολιτικών και
τη διάδοση ηθικών αρχών και ιδίως τη συμβολή στη βελτίωση της κοινωνικής
συνεργασίας μεταξύ των πολιτών. Ο πολιτικός δεν είναι υπεύθυνος μόνο για την
πρόσκαιρη οικονομική επιτυχία αλλά και για την μακροπρόθεσμη ηθική επιτυχία των
πράξεών του.

116

Β.2.4.2.8. Η «δική μου ζωή»-εξατομίκευση στη 2η νεωτερικότητα
Τη διαδικασία της εξατομίκευσης περιγράφουν πολλοί κλασσικοί κοινωνιολόγοι,
K. Marx, G. Simmel, E. Durkheim, M. Weber κ.α. Την εξέλιξη της διαδικασίας στις μέρες
σκιαγραφεί ο U. Beck στην «Κοινωνία του Ρίσκου» (1986, 115ff). Ο Beck εντοπίζει τη
διαφορά ανάμεσα στην διαδικασία εξατομίκευσης όπως αποδίδεται από τους κλασσικούς
κοινωνιολόγους με τη σημερινή στο εξής: Η εξατομίκευση δεν είναι σήμερα διαδικασία
απελευθέρωσης του ατόμου από φεουδαρχικές, θρησκευτικές και κοσμολογικές
δεσμεύσεις και ένταξής του στη βιομηχανική κοινωνία. Σήμερα ο άνθρωπος από την
βιομηχανική κοινωνία του έθνους-κράτους τίθεται εντός μιας παγκοσμιοποιημένης
κοινωνίας της επικινδυνότητας (Risikogessellschaft) (Beck, Ziegler 1997, 14). Ο Beck
διακρίνει την μοντερνική εποχή στην «απλή» μοντερνική εποχή και στη «δεύτερη»
μοντερνική εποχή. Η απλή μοντερνική εποχή χαρακτηρίζεται από το κράτος και τη
βιομηχανική κοινωνία. Στο προσκήνιο τίθεται η παραγωγή και διανομή των αγαθών. Στην
κοινωνία του ρίσκου, το δεύτερο στάδιο του μοντερνισμού το επίκεντρο μετατίθεται στην
κατανομή της επικινδυνότητας αντί για την κατανομή των αγαθών.
Στην αγορά εργασίας η εξατομίκευση οδηγεί στην απελευθέρωση του ατόμου από
ταξικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις σε σχέση με την οικογενειακή οικονομία και το θέτει
ενώπιον ενός προσωπικού πεπρωμένου στην αγορά εργασίας. Στη θέση ενός κοινού για
την τάξη πεπρωμένου υπάρχουν εξατομικευμένα βιογραφικά. Ο καθένας καθίσταται
υπεύθυνος για τη διαμόρφωση της «δικής του ζωής» (Beck, Ziegler 1997). Αυτό
συνεπάγεται την ευθύνη ανάληψης και διαχείρισης κινδύνων, η κοινωνία είναι κοινωνία
της επικινδυνότητας, του ρίσκου.
Η διαδικασία της εξατομίκευσης δεν συντελέστηκε με μιας. Στη θέση των προ
βιομηχανικών κοινωνικών διακρίσεων (κάστες), με την ανάπτυξη της βιομηχανικής
κοινωνίας σχηματίστηκαν οι κοινωνικές τάξεις. Αναφερόμενος στη Γερμανική κοινωνία
διαπιστώνει ότι ακόμη και ως τη δεκαετία του ’60 η άνοδος των κατώτερων τάξεων ήταν
πολύ δύσκολη, λόγω οικονομικής στενότητας. Γενιές ολόκληρες η εργατική τάξη πάλευε
για τον «άρτον τον επιούσιον». Από το Β’ παγκόσμιο πόλεμο και μετά παρατηρείται το
φαινόμενο οι αυξήσεις μισθών να υπερκερνούν τις αυξήσεις τιμών, ενώ ο εργάσιμος
χρόνος συνεχώς μειωνόταν. Αγαθά και υπηρεσίες που χθες θεωρούνταν πολυτελείας τώρα
μπορούσαν να τα αγοράζουν όλο και πιο πολλοί. Αυτό οδήγησε στο ξεθώριασμα των
ταξικών ορίων, όχι όμως και των κοινωνικών ανισοτήτων, οι οποίες μάλλον οξύνονται
περισσότερο (Beck 1986, 144ff). Τη θέση τους πήραν διαφοροποιημένα καταναλωτικά
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στυλ που σηματοδοτούσαν κοινωνική ανισότητα: στην επίπλωση, την ενδυμασία, την
προσωπική σκηνοθεσία.
Δεν είναι όμως μόνο η αύξηση του εισοδήματος και του ελεύθερου χρόνου. Είναι
και η φιλελευθεροποίηση του εκπαιδευτικού συστήματος που συνέβαλαν στη διαδικασία
εξατομίκευσης (Beck 1986, 128ff). Η εκπαίδευση, εξαρτώμενη κυρίως με ατομικές
επιδόσεις, έδωσε τη δυνατότητα σε περισσότερους ανθρώπους να εισέλθουν στην αγορά
και να ανελιχθούν κοινωνικά και επαγγελματικά με εισιτήριο τις γνώσεις και την
κατάρτισή τους. Η είσοδος της γυναίκας στην αγορά εργασίας πέραν της αύξησης του
οικογενειακού εισοδήματος συνέβαλε και στο αναπροσδιορισμό των ρόλων των φύλλων
αλλά και των οικογενειακών σχέσεων και της οικογενειακής κατανομής εξουσίας. Όλες
αυτές οι αλλαγές οδήγησαν σε αναπροσδιορισμό των παραδοσιακών τρόπων σκέψεως και
ζωής.
Η διαδικασία της εξατομίκευσης δεν σημαίνει όμως μόνο την αποδέσμευση από
παραδοσιακούς καταναγκασμούς. Σημαίνει την απώλεια της επαγγελματικής ασφάλειας
αλλά και γενικότερα της κοινωνικής συμπεριφοράς που καθοριζόταν από νόρμες. Νέες
μορφές κοινωνικής δέσμευσης εμφανίστηκαν ως θεσμικοί περιορισμοί. Μπορεί ο
υποκειμενικός, ατομικός παράγοντας να διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο όμως οι
περιορισμοί της αγοράς εργασίας και των καταναλωτικών αναγκών επιβάλλουν
τυποποιήσεις και ελέγχους. Στο σημείο αυτό ο Beck μάλλον είναι απαισιόδοξος.
Υποστηρίζει ότι το άτομο είναι εξαρτημένο από την αγορά σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής
του (Beck 1986, 211). Εκτός από την αγορά εργασίας και την αγορά καταναλωτικών
αγαθών υπάρχει αγορά για προσωπικές σχέσεις, για τον ελεύθερο χρόνο, για τη
σεξουαλικότητα, για τη δημιουργία ταυτότητας. Ο καθένας βρίσκεται σε απόλυτη
εξάρτηση με το κοινωνικό περιβάλλον και προσανατολίζεται σε τυποποιημένες νόρμες,
αξίες και γούστα. Σχηματίζεται έτσι μια εξατομικευμένη μαζική κοινωνία. Εντούτοις ο
Beck θεωρεί τους μηχανισμούς της αγοράς ως ευκαιρία για το άτομο προκειμένου να
αυτοκαθορίσει τη ζωή του. Το άτομο εξαναγκάζεται να λάβει αποφάσεις, τίθεται σε ένα
χώρο επιλογών, που διευκολύνει και παροτρύνει στην πολλαπλότητα, τον μηκομφορμισμό (Beck 2001γ).
Η επιδίωξη της αυτοκαθοριζόμενης ζωής έχει γίνει σήμερα το ύψιστο αίτημα για
όλους τους ανθρώπους όπου γης (Beck, Ziegler 1997, 9). Δεν είναι απλώς ένας στόχος,
είναι μια εμπειρία που διαποτίζει κάθε δραστηριότητα του σύγχρονου ανθρώπου, ιδιαίτερα
στις δυτικές κοινωνίες.
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Το ερώτημα που τίθεται είναι τι κινεί τους ανθρώπους να επιδιώκουν τόσο έντονα
τη διαμόρφωση της δικής τους ζωής; Η απάντηση ότι πίσω από αυτή την κίνηση είναι η ακοινωνικότητα, ο πληθωρισμός απαιτήσεων, η ακόρεστη δίψα για εμπειρίες και υλικά
αγαθά, η μειούμενη ικανότητα για στέρηση απολαύσεων γεννά περισσότερα ερωτήματα
από όσα λύνει (ο.π. 10). Δεν πρόκειται απλά για μια επιδημία εγωισμού, πρόκειται για μια
βαθύτερη εξελικτική αλλαγή που μεταβάλλει τη δομή των δυτικών κοινωνιών (ο.π., 10). Η
αλλαγή αυτή δημιουργεί μια νέα σχέση ατόμου και κοινωνίας. Η εξατομίκευση
υποστηρίζει ο Beck (1998, 190) δεν σημαίνει ούτε ατομικοποίηση, ούτε απομόνωση και
μοναξιά, ούτε το τέλος κάθε είδους κοινωνίας. Εξατομίκευση σημαίνει και αποδιάρθρωση
των βιομηχανικοκοινωνικών μορφών ζωής αλλά και αντικατάστασή τους με νέες (ο.π.). Ο
Beck συνοψίζει τη θεωρία του σε 15 θέσεις (Beck, Ziegler 1997, ΙΟκε):
1. Η ανάγκη και η δυνατότητα μιας «ιδίας ζωής» υφίστανται σε υψηλά
διαφοροποιημένες κοινωνίες. Ο προϊών κατακερματισμός της κοινωνικής ζωής, σε
ασυνεχή τμήματα, απαιτεί τον κατακερματισμό του ατόμου. Η σύγχρονη κοινωνία
ενσωματώνει τον άνθρωπο όχι ως ενιαίο πρόσωπο αλλά απαιτεί διαφορετικές
λογικές συμπεριφοράς ανάλογα με τον τομέα ενεργοποίησής του. Στην
καθημερινότητά το άτομο πρέπει να συμπεριφερθεί ως φορολογούμενος, ως
οδηγός, ως φοιτητής, ως καταναλωτής, ως πατέρας, ως παραγωγός, ως περαστικός
κοκ, κάθε φορά απαιτείται μια διαφορετική λογική.
2. Η δίκιά μου ζωή δεν είναι και τόσο δίκιά μου! Υπόκειται σε μια σειρά από
εξωτερικούς περιορισμούς. Η διαμόρφωση της ζωής εξαρτάται για παράδειγμα από
τις ώρες λειτουργίας του νηπιαγωγείου, από τις ουρές στους δρόμους της πόλης, ή
από θεσμικές επιταγές: την αγορά εργασίας, την εκπαίδευση, το εργατικό δίκαιο,
τις οικονομικές κρίσεις, την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος.
3. Στη θέση δηλαδή των δεσμευτικών παραδόσεων εμφανίζονται θεσμικές επιταγές.
Δεν πρόκειται όμως απλώς για αντικατάσταση. Το πιο ουσιαστικό είναι ότι οι
θεσμικές επιταγές επιβάλλουν την αυτοοργάνωση της ζωής, π.χ στους τομείς της
εκπαίδευσης και της εργασίας. Απαιτούν από το άτομο να είναι ενεργό,
εφευρετικό, δημιουργικό, να μπορεί να επιβάλλεται στον ανταγωνισμό, κι όλα
αυτά όχι εφάπαξ αλλά διαρκώς
4. Η

μέση

βιογραφία

είναι

λοιπόν

κατ’

επιλογή

βιογραφία,

είναι

«συναρμολογημένη» βιογραφία, είναι βιογραφία του ρίσκου. Πίσω από τη
βιτρίνα της ευμάρειας και της ασφάλειας ελλοχεύει ο κίνδυνος της αποτυχίας
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5. Η δική μας ζωή είναι μια ζωή γεμάτη ενεργητικότητα και προσωπική ευθύνη για
την έκβαση του εγχειρήματος
6. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση αποτυχίας αυτή προσωποποιείται. Ακόμα και οι
κοινωνικές κρίσεις π.χ. η μαζική και μακροχρόνια ανεργία, μεταφέρονται σε
ατομικό επίπεδο και μεταφράζονται ως προσωπικές αποτυχίες (βλ. και Beck 1986,
115ff). Το άτομο εκλαμβάνεται ως ενεργός διαμορφωτής του εαυτού του και των
συνθηκών ζωής του. Τα διάφορα γεγονότα δεν αποδίδονται σε «ξένα» αίτια, αλλά
σε «δικές του» αποφάσεις και επιλογές
7. Η προσπάθεια για την «ιδία ζωή» γίνεται σε έναν κόσμο παγκόσμια δικτυωμένο. Η
δίκιά μας ζωή είναι μια παγκοσμιοποιημένη ζωή. Ακόμα και το δικαίωμα στον
καθαρό αέρα προϋποθέτει ενέργειες παγκόσμιας εμβέλειας. Η παγκοσμιοποίηση
δεν είναι μόνο ένα οικονομικό φαινόμενο, δεν εξαντλείται στη δημιουργία ενός
παγκόσμιου συστήματος ή μιας παγκόσμιας κοινωνίας. Περισσότερο σημαίνει
«υπέρβαση των αποστάσεων», ένας είδος κατάργησης του τόπου, συνεπεία των
τεχνολογιών επικοινωνίας. Τι σημαίνει εργάζομαι σε μια πόλη, όταν κάθομαι στον
υπολογιστή μου συνδεδεμένος με το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ή όταν μιλώ
στο τηλέφωνο με ανθρώπους από 5 ηπείρους; Με αυτό τον τρόπο δημιουργούνται
παγκόσμια δίκτυα. Η ιδία ζωή επηρεάζεται από εξελίξεις που επισυμβαίνουν
οπουδήποτε στη γη, και αντίθετα εξελίξεις σε τοπικό επίπεδο μπορεί να
επηρεάσουν το παγκόσμιο γίγνεσθαι.

Τρόποι ζωής ή εγχειρήματα που

αναπτύσσονται σε μια γειτονιά της Νέας Υόρκης ή σε μια κωμόπολη της
Γερμανίας μπορούν να διαδοθούν με εκπληκτική ταχύτητα ανά τον κόσμο και να
ενσωματωθούν στον τρόπο ζωής των ανθρώπων.
8. Η

δική

μας

ζωή

σημαίνει

μια

ζωή

«αποπαραδοσιοποίησης»

(Enttraditionalisierung). Αυτό δεν σημαίνει ότι οι παραδόσεις δεν παίζουν κανένα
ρόλο πλέον, συχνά συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Σημαίνει όμως το άτομο έχει
ενεργό ρόλο στην επιλογή τους και στην ενσωμάτωσή τους στη δίκιά του ζωή. Οι
συλλογικές πηγές σχηματισμού ταυτότητας και νοήματος της βιομηχανικής
κοινωνίας (εθνική ταυτότητα, ταξική συνείδηση, πίστη στην πρόοδο, αξίες), πάνω
στις οποίες βασίστηκαν οι τρόποι ζωής και τα εξασφαλισμένα προνόμια μέχρι
ακόμη και τη δεκαετία του ‘60, χάνουν σε σημασία και απομυθοποιούνται. Αυτό
δεν σημαίνει θάνατος της παράδοσης αλλά επαναπροσδιορισμός της και εκ νέου
ανακάλυψή της.
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9. Εάν

κανείς

θέσει

σε

κοινό

παρονομαστή

την

παγκοσμιοποίηση,

την

αποπαραδοσικοποίηση, και την εξατομίκευση διαπιστώνει ότι η δική μας ζωή είναι
μια «πειραματική» ζωή. Δεδομένες νόρμες, αυθεντίες, αξίες, στερεότυποι ρόλοι
φθίνουν. Το μέλλον δεν μπορεί να αναχθεί με βάση το παρελθόν. Ο άνθρωπος δεν
είναι το παθητικό υποκείμενο της κλασσικής κοινωνιολογίας, ένας φορέας ρόλων
με

σταθερές

συνήθειες

που

απορρέουν

από

κοινωνικές

ομάδες

και

προκαθορισμένα πρότυπα ζωής.
10. Η δίκιά μας ζωή είναι μια αναστοχαστική (reflexives) ζωή. Κοινωνικός
αναστοχασμός, επεξεργασία αντιφατικών μεταξύ τους πληροφοριών, συνομιλία,
διαπραγμάτευση, συμβιβασμός, εν τέλει επικοινωνία και ιδία ζωή είναι έννοιες
ταυτόσημες. Η ανάγκη για αυτοολοκλήρωση καθορίζεται σε σχέση με τους
συνανθρώπους.

Η

εξατομίκευση

είναι

συν-εξατομίκευση

(Κο-

individualisierung), εξατομίκευση δηλαδή σε σχέση με τον άλλο (Beck 2001γ).
Γιατί συχνά η εξατομίκευση του ενός είναι τα όρια της εξατομίκευσης του άλλου.
Έτσι όμως με την προϊούσα εξατομίκευση δημιουργούνται τα νευρωνικά της όρια.
Το ερώτημα της ελευθερίας επαναδιατυπώνεται με νέους όρους. Πλέον δεν
υπάρχουν καθοδηγητικά πρότυπα, δεν υπάρχει ορισμός για τα ουσιώδη
χαρακτηριστικά του ανθρώπου, του άνδρα, της γυναίκας, του χριστιανού, του
εβραίου, του μαύρου, του μουσουλμάνου, του Γερμανού, του Κινέζου (Beck
2001γ). Η κουλτούρα μετατρέπεται σε πείραμα με το ζητούμενο «να ζούμε μαζί ως
ίσοι και αλλά και ως διαφορετικοί συνάμα». Η τομή της εξατομίκευσης και της
παγκοσμιοποίησης σημαίνει: «να συλλάβουμε τον κόσμο ως αντίθεση και ως
τέτοιο να τον ζήσουμε!» (Beck 2001γ). Η αναγκαιότητα να επιλέξουμε
λαμβάνοντας υπόψη ασύμβατες κουλτούρες, αξίες, τρόπους ζωής και σκέψης, για
να υπολογιστούν οι συνέπειες στον εαυτό και στους άλλους, απαιτείται ανοικτή
επικοινωνία και ανταλλαγή. Συνεχώς ο καθένας περιπίπτει σε αμφίσημες
καταστάσεις, τις οποίες πρέπει να «μεταφράσει» κάθε φορά και με διαφορετικό
τρόπο. Τίθεται έτσι σε μια διαλογική σχέση, μετατρέπεται σε διαλογική ύπαρξη
που προσπαθεί να γεφυρώσει και να ενσωματώσει τις αντιθέσεις του κόσμου (ο.π.).
11. Η πολυπλοκότητα των κοινωνικών σχέσεων που εμπλέκεται το άτομο το
καθιστούν μοναδικό. Η διαφοροποίηση είναι διαρκής.
12. η ιδία ζωή είναι ύψιστης σημασίας. Στην ιστορική διαδρομή δεν ήταν πάντα έτσι.
Το άτομο ήταν μια γενική έννοια: η μικρότερη ενότητα ενός όλου. Η θετική
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αποτίμηση του ατόμου είναι πραγματικά ένα μοντερνικό φαινόμενο, το οποίο
αντιπαλεύετε σφοδρά όπως δείχνουν οι σύγχρονες διαμάχες για την «κοινωνία του
Εγώ», την «Εγώ ΕΠΕ» και την «κοινωνία του παραγκωνισμού».
13. Στην ιστορική πορεία η εξατομικευμένη συμπεριφορά ταυτιζόταν με την
αποκλίνουσα αν όχι με την γραφική (ανόητη) συμπεριφορά! Η ατομική
συμπεριφορά πήγαζε από τη συλλογική, ήταν μια απεικόνισή της. Στην ύστερη
μοντερνική εποχή το ατομικό δεν απορρέει από το συλλογικό. Η ουσία της
ατομικότητας χαρακτηρίζεται από τη «ριζική μη ταυτοποίηση». Υπό αυτή την
έννοια η δική μας ζωή είναι μια «μη ταυτοποιημένη ζωή»
14. El δική μας ζωή είναι μια ηθική ζωή. Μια ζωή στην αναζήτηση μιας ηθικής του
αυτοκαθορισμού, μια «ηθική από τα κάτω», που δεν έχει σχέση με τις φθαρμένες
κατηγορικές προσταγές του καθήκοντος. Το ζητούμενο είναι πως οι παλιωμένες
εικόνες της κοινωνικότητας θα συνδυαστούν με τις απαιτήσεις και τις
παραδοξότητες μιας «ιδίας», παγκοσμιοποιημένα διαδίκτυομένης ζωής.
15. Η ιδία ζωή είναι μια ζωή μόνο στο εδώ όχι στο επέκεινα, το τέλος της είναι το
πραγματικό τέλος.
Ο Beck είναι ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στις θεωρίες περί κατάρρευσης των
αξιών. Ο μύθος της ομογενοποίησης και του ιμπεριαλισμού της ενσωμάτωσης και της
αφομοίωσης παρέκκλινε την οπτική μας από τη δημιουργικότητα των πολλών και την
πολυπλοκότητα, επέφερε την αποξένωση με το άγνωστο, και διέκοψε τη ζωντανή σχέση
μαζί του. Η αλληλεγγύη κατανοείτο και ασκείτο μόνο ως αλληλεγγύη προς το εθνικά
όμοιο, ενώ ο αποκλεισμός του ξένου ήταν η σιωπηρή προϋπόθεση άσκησης αυτής της
αλληλεγγύης. Η νέα πρόταση είναι ένας κοσμοπολίτικος, ηθικός και αλτρουιστικός
ατομισμός. Και οι εξελίξεις οδηγούν προ τα εκεί. Η παραδοσιακή πολιτική του
αντιπροσωπευτικού κοινοβουλευτισμού, προϋποθέτει σχετικά σταθερές κοινωνικές δομές
και τα αντίστοιχα κόμματα και ενώσεις. Αυτό προϋποθέτει μια συλλογική κοινωνικότητα,
η οποία όμως στη διαδικασία εξατομίκευσης τίθεται συνεχώς υπό αμφισβήτηση. Το
ερώτημα είναι αν οι παραδοσιακές δομές θα καταργηθούν και στη θέση τους θα πάρει μια
νέα μορφή πολιτικής, ένας ατομικιστικός ρεπού μπλικανισμός, ο οποίος θα αναγνωρίζει
την πολιτισμική και πολιτική διαφορετικότητα της ιδίας ζωής, και θα την θέσει στο
επίκεντρο της πολιτικής (Beck 2001γ). Αυτός ο κοσμοπολίτικος ατομισμός αποτελεί μια
εναλλακτική πολιτική πρόταση από αυτές που κυριαρχούν σήμερα και αντιμάχονται την
ιδία ζωή: από τη μια η νεοφιλελεύθερη Ατζέντα του άγριου καπιταλισμού, από την άλλη ο
122

αντι-ατομικιστικός κοινοτισμός, που ευαγγελίζεται την επιστροφή στις παλιές αυταρχικές
συλλογικές αξίες.

Β.2.4.2.9. Για τη δυναμική των αξιών
Θα μπορούσαμε να διαχωρίσουμε τις αντιλήψεις για την εξέλιξη των αξιών σε
τρεις κατηγορίες (Wiswede 1990):
'λ Υπάρχει κρίση ή και κατάρρευση των ηθικών αξιών
'λ Υπάρχει υποκατάσταση των παλιών αξιών με νέες
'λ Υπάρχει μια νέα σύνθεση αξιών
Η θέση για κρίση αξιών έχει μια μακρά παράδοση στη Δυτική σκέψη. Το
επιχείρημα είναι πως η υπερβολική προσκόλληση σε υλικά αγαθά έχει επιφέρει την
σταδιακή εγκατάλειψη παραδοσιακών αξιών, (καθήκον, εργασιακή ηθική, υπακοή,
πατριωτισμός, οικογένεια, Wiswede 1990, 19, Lipovetsky 1999). Οι άνθρωποι γίνονται
περισσότερο εγωιστές και αυτό που τους ενδιαφέρει είναι μόνο η απόκτηση περισσοτέρων
καταναλωτικών αγαθών και απολαύσεων. Το άτομο μετατρέπεται σε μια «ΕΓΩ-ΕΠΕ»
(Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, ο όρος ανήκει στο Μ. Horx, Opaschowski 2001).
Η κρίση αξιών της ελληνικής κοινωνίας είναι ένα αγαπημένο θέμα πολλών
Ελλήνων διανοητών (βλ. Ποταμιάνος 1997, 81κε). Η ίδια αντίληψη κυριαρχεί στα
περισσότερα σχολικά εγχειρίδια. Χαρακτηριστικό το παρακάτω απόσπασμα του X.
Γιανναρά: «ανίκανος [σημ. ο Ελληνισμός] να διαχεφειστεί τον πολιτισμό της παράδοσής
του, να τον μεταπλάσει σε επίκαιρη πρόταση που να ενδιαφέρει τα πανανθρώπινα ,
παραδίνεται αυτοπροαίρετα στον ιστορικό αφανισμό του. Ελληνισμός όλο και πιο άγλωσσος,
πιο απαίδευτος, αισθητικά εκβαρβαρωμένος, με αφελληνισμένα σχολειά, τεταρτοκοσμικά
πανεπιστήμια, βυθίζεται στην κομματική μικρόνοια, στην κρετινική «ποδοσφαιροφιλία, στην
καφρική «λαϊκή» μουσική.... Το μόνο που ενδιαφέρει Ελλαδίτες και Κυπρίους είναι η
μεγιστοποίηση της καταναλωτικής ευχέρειας που τη βαφτίζουμε «ευρωπαϊκό μέλλον» του
Ελληνισμού. Ενδιαφέρει η ειρήνη (η βολική ξεγνοιασιά) όχι η ελευθερία. Ενδιαφέρει ο
διεθνισμός (η ξιπασιά της «παγκοσμιοποίησης») όχι η ελληνικότητα ως ποιότητα ζωής και,
κατά κεφαλήν καλλιέργεια....» (Καθημερινή 24/11/2002).
Η αφοριστική και αποκαλυπτική προοπτική των θεωριών αυτών δεν φαίνεται να
επιβεβαιώνεται στην πράξη. Πως μετριέται άραγε ο εκβαρβαρισμός της Ελλήνων; Ή
μήπως υπάρχει μια διαχρονική έρευνα για να μας δείξει αν οι άνθρωποι έλεγαν
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περισσότερα ψέματα παλιότερα; Οι ωραίες νοσταλγικές διηγήσεις για το πόσο καλά
ήμασταν τα παλιά χρόνια μάλλον δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Επίσης παλιότερες καταστροφολογικές προβλέψεις σε άλλες χώρες έμειναν
πανηγυρικά ανεπιβεβαίωτες. Επ’ αφορμή ενός πρωτοσέλιδου των New York Post, στις
2/10/1975 «Ethos is slipping», η Noelle-Neumann (1978) διαπίστωνε για τη Γερμανία ότι
«οι ικανοί για αποδοτική δουλειά έχουν γίνει μειοψηφία» και προειδοποιούσε για τις
«επιδράσεις στις Γερμανικές εξαγωγές». Τα χρόνια που ακολούθησαν η Γερμανία
εξελίχθηκε στο μεγαλύτερο εξαγωγικό κράτος στον κόσμο, ενώ όπως δείχνουν οι
οικονομικοί δείκτες σημειώθηκε μια άνευ προηγουμένου αύξηση του ιδιωτικού πλούτου.
Στον απόηχο της σεξουαλικής απελευθέρωσης των χρόνων του ’60, οι προβλέψεις
πολλών ηθικολόγων για τη μετατροπή της κοινωνίας μας σε «Σόδορα και Γόμορα»
παρέμειναν ανεκπλήρωτες. Φυσικά και έχουν αλλάξει οι αξίες, σε περισσότερες από μία
διαστάσεις μάλιστα, φυσικά και διανύουμε φάση σύνθεση αξιών και αναζήτησης νέας
ηθικής, αλλά το ηθικό κενό φαίνεται να είναι ξένο για την ανθρώπινη φύση.
Θεωρίες για υποκατάσταση αξιών: Βασικός εκπρόσωπος της θέσης για την
υποκατάσταση των αξιών είναι ο Inglehart (1977), ο οποίος υποστηρίζει ότι έχει
πραγματοποιηθεί μια «σιωπηρή επανάσταση» σε ότι αφορά τις αξίες: Γενικά οι λεγάμενες
υλικές αξίες π.χ. αύξηση του εισοδήματος, απόκτηση αγαθών φθίνουν και δίνουν τη θέση
τους σε μεταϋλιστικές αξίες (αυτοολοκλήρωση, κοινωνική συμμετοχή, προστασία του
περιβάλλοντος)28. Βασικές παραδοχές της θεωρίας του Inglehart (1977) είναι:
■

Οι αξίες υπόκεινται σε μια ιεραρχία. Στη βάση της ιεραρχίας είναι οι πρωτογενείς
βιολογικές και υλικές αξίες, πιο πάνω είναι οι κοινωνικές αξίες και στην κορυφή
η αυτοολοκλήρωση (προφανώς βασίζεται στο μοντέλο του Maslow)

■

Οι δυτικές βιομηχανικές κοινωνίες τείνουν να κορεστούν όσον αφορά τις υλικές
ανάγκες

28 Η εξαγωγή ίων συμπερασμάτων έγινε μέσω παραγοντικής ανάλυσης (factor analysis). Για την ανίχνευση
του παράγοντα «υλισμός» ο Inglehart χρησιμοποίησε items όπως «καταπολέμηση πληθωρισμού», «επίτευξη
ανωτέρων επιπέδων οικονομικής ανάπτυξης», «σταθερή οικονομία», διατήρηση ης τάξης στη χώρα»,
καταπολέμηση της εγκληματικότητας». Για τον παράγοντα «μεταϋλισμός» χρησιμοποίησε items όπως,
«προσπαθείτε ώστε οι πόλεις μας να γίνουν πιο όμορφες», «διατήρηση της ελευθερίας του λόγου», «πρόοδος
προς μια κοινωνία που οι ιδέες μετράνε περισσότερο από τα χρήματα», «πρόοδος προς μια λιγότερο
απρόσωπη και πιο ανθρώπινη κοινωνία», «περισσότερα δικαιώματα συμμετοχής των ανθρώπων στο χώρο
εργασίας και στις τοπικές κοινότητες» (Inglehart 1998, 488-489).
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*

Οι πιο σημαντικές ανάγκες για το άτομο είναι αυτές για τις οποίες υπάρχει
έλλειψη.

•

Η προηγούμενη παραδοχή συνοδεύεται με την παραδοχή της κοινωνικοποίησης
σύμφωνα με την οποία οι αξίες ενός ατόμου διαμορφώνονται σε νεαρή ηλικία
ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και στο εξής παραμένουν σταθερές.

■

Ως αποτέλεσμα οι γενιές που έζησαν σε συνθήκες έλλειψης υλικών αγαθών τα
εκτιμούν περισσότερο (καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους), ενώ οι νεότερες
γενιές που έζησαν υπό συνθήκες υλικής επάρκειας στρέφονται περισσότερο σε
μεταϋλιστικές αξίες
Η θέση αυτή έγινε προσπάθεια να τεκμηριωθεί μέσω μιας σειράς ερευνών, στις

δεκαετίες του ‘70 και του ’80 σε όλη την Ευρώπη. Στα ερευνητικά υποκείμενα δινόταν μια
σειρά από ερωτήσεις και ανάλογα με τις απαντήσεις ανιχνευόταν η τάση για υλιστικές ή
μεταϋλιστικές αξίες. Οι έρευνες αυτές έδειξαν μια αύξηση της σημασίας των
μεταϋλιστικών αξιών σε σχέση με τις υλιστικές.
Η θέση για υποκατάσταση μπορεί να σκιαγραφεί σε αδρές γραμμές μια τάση, όμως
κινούμενη μονοδιάστατα δεν ανταποκρίνεται πλήρως στο πολυδιάστατο και δυναμικά
μεταβαλλόμενο αξιακό τοπίο των χρόνων που αναφέρεται (Klages 1994). Έρευνες έχουν
αποδείξει ότι οι υλικές αξίες δεν βρίσκονται σε υποχώρηση, το αντίθετο μάλιστα, όμως
συνδέονται με μεταϋλιστικές. Η προστασία του περιβάλλοντος επιδιώκεται όχι με στέρηση
υλικών αγαθών αλλά με την ανάπτυξη άλλων φιλικών προς το περιβάλλον. Οι
καταναλωτές δεν δέχονται εκπτώσεις στην ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών αλλά
πιο έξυπνες και υπεύθυνες χρήσεις.
Η αξίες δεν μεταβάλλονται μόνο προς μια κατεύθυνση. Παραδοσιακές αξίες όπως
η ασφάλεια, η θρησκεία, ο στρατός κερδίζουν σε σημασία τα τελευταία χρόνια, εντούτοις
όμως με νέο περιεχόμενο. Γιαυτό είναι πιο δόκιμο να μιλάμε για πλουραλισμό αξιών και
σύνθεση αξιών (Wiswede 1990, 21). Επιπλέον στις σύγχρονες κοινωνίες μπορούμε να
διακρίνουμε την ύπαρξη αντικρουόμενων αξιών, π.χ. στον τομέα της σεξουαλικής ηθικής
που εκτείνονται από σχεδόν πλήρη ελευθερία έως πλήρη αποχή και απαγόρευση
(Lipovetsky 1999).
Ο Klages (1984) πρότεινε ένα δισδιάστατο μοντέλο ταξινόμησης των αξιών, με τις
διαστάσεις «αξίες καθήκοντος/αποδοχής» και «αξίες εκδίπλωσης του εαυτού». Ο όρος
αλλαγή ή μεταβολή αξιών είναι παραπλανητικός αφού οι αξίες δεν μεταβάλλονται, απλά
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αλλάζει η σημαντικότητά τους29. Οι παραδοσιακές αξίες του καθήκοντος γίνονται
λιγότερο σημαντικές σε σχέση με τις αξίες εκδίπλωσης του εαυτού. Η τάση στη
μεταβολή των αξιών κατά τον Klages (2004) είναι σαφής και διατυπώνεται με τον απλό
τύπο: «αυξανόμενη εξατομίκευση» (Individualismus). Η τάση δε αυτή είναι γενική και
ισχύει για όλες τις αναπτυγμένες χώρες του κόσμου30 (ο.π). Υποστηρίζει δε ότι η
εξέλιξη αυτή είναι αναπόφευκτη. Ανοικτό όμως παραμένει το ζήτημα των συνεπειών από
αυτή τη μεταβολή των αξιών.
Καθήκον
Σε σχέση με την κοινωνία

Πειθαρχία
Υπακοή
Εκπλήρωση καθήκοντος
Πιστότητα
Υποταγή
Εργατικότητα
μετριοφροσύνη

Σε σχέση με το άτομο

Αυτοκυριαρχία
Ανιδιοτέλεια
Καρτερικότητα
Ευπείθεια
Εγκράτεια

Εκδίπλωση του εαυτού
ΙΔΕΑΛΙΣΜΟΣ
Χειραφέτηση
Αυτονομία
Δημοκρατία
Συμμετοχή
Ισότητα
Ίση μεταχείριση
ΗΔΟΝΙΣΜΟΣ
Απόλαυση
Ένταση
Εναλλαγή
ΑΤΟΜΙΣΜΟΣ
Αυτοολοκλήρωση
Δημιουργικότητα
Αυθορμητισμός
Ανεξαρτησία

Πίνακας 1: Ταξινόμηση αξιών
Πηγή: Klages (1984, 18)

29 Κάτι για το οποίο δεν συμφωνούμε διότι αλλάζει και η ποιότητα των αξιών π.χ. η οικογένεια αλλιώς
εκλαμβάνεται σήμερα και αλλιώς πριν χρόνια, εκτός του ότι σήμερα την αξία οικογένεια δεν την
εκλαμβάνουν όλοι με την ίδια σημασία
30 Θεωρούμε ότι αυτό αφορά και την Ελλάδα
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Γ. Νέες αξίες και νέες προσεγγίσεις

Γ.1. Ηθική

Η επικράτηση του θετικισμού στην επιστημονική σκέψη, στην οικονομική
επιστήμη εκφράστηκε με την επικράτηση μιας «μηχανιστικής προσέγγισης» των
οικονομικών προβλημάτων (Sen 2000, 38). Στη διχαστική λογική των θετικώνανθρωπιστικών επιστήμών η οικονομική επιστήμη, «πήγε» με τη μεριά των θετικών
επιστημών. Αυτό συνέβαλε στην επίλυση πολλών προβλημάτων των οικονομικών
σχέσεων και βοήθησε την επίτευξη του έπους της νεωτερικής προόδου. Η επιστήμη
απελευθερώθηκε από τον εναγκαλισμό της θρησκείας και μπόρεσε να εξυπηρετήσει την
τεχνολογική ανάπτυξη. Η συνέπεια όμως ήταν να αποκοπεί από σε μεγάλο βαθμό από
ηθικές θεωρήσεις. Η ηθική αυτονομήθηκε από την επιστήμη. Κατά τον Αριστοτέλη όμως
η ηθική είναι αδιαχώριστη από την οικονομική και την πολιτική, η δε πολιτική είναι η
ανώτερη τέχνη και πρέπει να χρησιμοποιεί τις υπόλοιπες επιστήμες, άρα και την
οικονομική, (συνεπώς οι οικονομικές προσεγγίσεις θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη
πολιτικούς και ηθικούς συλλογισμούς). Το κυριότερο όμως, η ηθική πέρασε στην
αρμοδιότητα της χριστιανικής θρησκείας, η οποία της προσέδωσε έναν καθηκοντολογικό
χαρακτήρα, την εναντίωσε στην ευτυχία και την κατέστησε περισσότερο έναν κώδικα για
το τι δεν επιτρέπεται (Singer 1994).
Η ηθική όμως σήμερα ζει μια νέα άνθιση. Ζούμε την «ηθική άνοιξη» (Lipovetsky
1999, 231). Το βασικό ηθικό ερώτημα «πως πρέπει να ζούμε» τίθεται πιο επιτακτικό από
ποτέ υπό το καθεστώς της αμφισβήτησης των παραδοσιακών αξιών και των υπαρχόντων
προτύπων ζωής (Singer 1999, 25). Ο Singer (ο.π) μάλιστα κάνει λόγο για μια Νέα Ηθική,
η οποία όμως είναι μια μη θρησκευτική Ηθική. Η Νέα Ηθική είναι μια νεαρή επιστήμη,
βρίσκεται μόλις στα πρώτα της βήματα (Singer 1999, 26). Το μέλλον της όμως
προβλέπεται ενδιαφέρον. Έρχεται να δώσει νέες απαντήσεις στο βασικό ερώτημα πως
πρέπει να ζούμε ή πως θα ζούμε ευτυχισμένοι.

127

Γ.1.1. Είναι οι άνθρωποι κακοί;
Υπάρχουν δύο παραδόσεις όσον αφορά την κακότητα του ανθρώπου. Από τους
έλληνες σοφιστές φιλοσόφους μέσω του Αγίου Αυγουστίνου, του Μακιαβέλι, του Χόμπς,
του Μάλθους, του Χάξλεϋ, η μια άποψη υποστηρίζει ότι η φύση του ανθρώπου εάν δεν
χαλιναγωγηθεί από τον πολιτισμό, είναι εγωιστική και ατομικιστική (Ridley 1998, 14). Ο
Μακιαβέλι, για παράδειγμα, υποστήριζε ότι «πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι όλοι οι
άνθρωποι είναι διεφθαρμένοι» (Ridley 1998, 300).
Η άλλη άποψη που έχει την καταγωγή της στον Πλάτωνα, τον Πελάγιο, τον
Ρουσώ υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος γεννιέται ενάρετος και καλοκάγαθος, όμως ο
πολιτισμός τον εκφαυλίζει (Ridley 1998, 14-15).
Ο Ζ. Baumann (1998) στην αρχή ενός δοκιμίου του για την ηθική παραθέτει τα
εξής αποσπάσματα δύο φιλοσόφων σχετικά με το θέμα:
«Είναι χαρακτηριστικό της ανθρώπινης ζωής ότι εμπιστευόμαστε ο ένας τον
άλλο ...Μόνο σε ειδικές περιστάσεις δυσπιστούμε εκ των προτέρων απέναντι σε έναν
ξένο...Κατ’ αρχήν πιστεύουμε ο ένας τον λόγο του άλλου ' κατ’ αρχήν εμπιστευόμαστε ο ένας
τον άλλον» (K. Logstrup, Δανός θεολόγος και φιλόσοφος).
«Το Homo homini lupus είναι ένα από τα πιο σταθερά αποφθέγματα της αιώνιας
ηθικής. Φοβούμαστε ότι μέσα στον κάθε πλησίον μας κρύβεται ένας λύκος... Είμαστε πολύ
ευάλωτοι, τόσο πολύ αδύναμοι, καταρρέουμε και καταστρέφουμε με το παραμικρό. Πώς να
μη φοβούμαστε!... Βλέπουμε μπροστά μας κινδύνους και μόνο κινδύνους» (L. Σεστώβ,
Ρώσος φιλόσοφος της θρησκείας).
Προφανώς, αναγνωρίζει ρητορικά ο Baumann, δεν μπορεί και οι δύο να έχουν
δίκιο. Τελικά όμως η απάντηση φαίνεται να εξαρτάται από τη ζωή που έχει ο καθένας
ζήσει (ο.π., 16). Ο Logstrup γεννήθηκε και πέθανε στην ειρηνική και ήσυχη Κοπεγχάγη
ενώ ο Σεστώβ ήταν Ρώσος εξόριστος που διώχθηκε τόσο από τον τσάρο όσο και από τους
μπολσεβίκους. Οι δύο άνδρες εκκινούν από διαφορετικές εμπειρίες. Αυτό κατά τον
Baumann μπορεί να γενικευτεί. Το πώς πιστεύουμε ότι είναι οι άλλοι, το πώς πιστεύουμε
ότι οι άλλοι θα μας αντιμετωπίσουν και εν τέλει πως θα συμπεριφερθούμε απέναντι στους
άλλους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον κόσμο στον οποίο ζούμε (ο.π., 17). Το
παιχνίδι της ζωής φαίνεται να εξαρτάται από τις συνθήκες του. Αν διαδραματίζεται σε
πολεμικό θέατρο φυσικό είναι να κυριαρχεί το επιθετικό πνεύμα και η μοχθηρία. Εξάλλου
αυτό που προέχει είναι η επιβίωση της στιγμής.
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Η άποψη για την εγγενή κακότητα του ανθρώπου έχει διαποτίσει τη μοντερνική
κοινωνία. Το περίφημο απόφθεγμα του Hobbes για τον «πόλεμο όλων εναντίων όλων» και
το «άνθρωπος ανθρώπω λύκος» αποτελεί το σημείο εκκίνησης όλων των μοντερνικών
νομοθετών και παιδαγωγών:
«... όταν δεν υπάρχει κάποια εξουσία να τους επιβληθεί, οι άνθρωποι δεν
απολαμβάνουν, (αλίΙά αντίθετα υπομένουν με δυσαρέσκεια) την παρουσία των άλλων... Και
ακόμη κι όταν φαίνεται, ότι οι άλλοι τους περιφρονούν ή τους υποτιμούν, αυτοί από τη φύση
τους πασχίζουν, όσοι τολμούν να το κάνουν (αυτοί που ανάμεσά τους δεν έχουν μια κοινή
εξουσία, να τους συγκροτεί), να κερδίσουν την εκτίμηση εκείνων που περιφρονούν
βλάπτοντας. [...] Ως εκ τούτου, είναι φανερό, ότι ενόσω οι άνθρωποι ζουν χωρίς καμιά
κοινή Εξουσία που να προκαλεί σε όλους δέος, βρίσκονται υπό το κράτος αυτού που
ονομάσαμε πόλεμο' έναν πόλεμο του κάθε ανθρώπου ενάντια στον κάθε άνθρωπο...»
(παρατίθεται ο.π. 17-18).
Η εικόνα του πολέμου όλοι εναντίων όλων μπορεί να ανταποκρίνεται σε μια
εμπόλεμη κατάσταση, όπως ήταν η Αγγλία της εποχής του Hobbes, όμως η κατάσταση
στην πραγματική κοινωνία είναι διαφορετική. Η ζωή δεν είναι μόνο ανταγωνισμός και
πόλεμος αλλά και συνεργασία.
Η ίδια αντίληψη του ανηλεούς πολέμου επικρατεί και για τη φύση, όπου κυριαρχεί
ο ανηλεής αγώνας για επιβίωση. Η φύση παρουσιάζεται «με νύχια και δόντια κόκκινα» (ο
στίχος αυτός αποδίδεται στον Τένισσον ο οποίος λέγεται ότι τον εμπνεύσθηκε από την
ανάγνωση της «προέλευσης των ειδών» του Δαρβίνου, Ποταμιάνος 2001, 82). Ο Δαρβίνος
όντως αναφέρεται σε σκληρή πάλη επιβίωσης, όπου επιζεί ο πιο ευπροσάρμοστος, αλλά
αυτή η σκληρή πάλη πουθενά δεν αποδίδεται σε αιμοδιψή κίνητρα και σε ενστικτώδεις
ορμές θανάτου (ο.π., 83). Η σύγχρονη ηθολογία αλλά και άλλες επιστήμες που
ασχολούνται με τη συμπεριφορά των ζώων μας έχουν εφοδιάσει τα τελευταία χρόνια με
πλειάδα παραδειγμάτων που δείχνουν ότι η φύση εκτός από πεδίο σκληρού αγώνα για
επιβίωση

είναι ένα

θέατρο

συνεργασίας

(βλ.

τα

παραδείγματα

συνεργατικών

συμπεριφορών από το ζωικό βασίλειο στο Ridley 1998, 80κε). Στους λύκους, κατά την
πάλη για την πρωτοκαθεδρία του κοπαδιού, ο νικητής δεν θανατώνει το νικημένο, εφόσον
ο τελευταίος του παράσχει μια χειρονομία υποταγής. Ο νικητής αρκείται σε αυτή τη
συμβολική νίκη, «σκεπτόμενος» ότι η ύπαρξη ενός μέλους είναι για το καλό της αγέλης
(Singer 1994, 104). Στην ανθρώπινη ιστορία αυτό που έχει μείνει ανεξερεύνητο είναι οι
προσπάθειες και οι στρατηγικές των ανθρώπων να αποφεύγουν τη σύγκρουση.
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Οι διαδικασίες της φύσης είναι πολύ πιο περίπλοκες από το σχήμα του πολέμου
όλων εναντίων όλων. Το ίδιο και της κοινωνίας μας. Η επιστήμη και η διανόηση
αρέσκεται στο να τονίζει και να ερμηνεύει τις περισσότερο σκοτεινές πλευρές μας. Ο J.
Wilson όμως διαπιστώνει: «Μου φαίνεται πως αυτό που κυρίως χρειάζεται ερμηνεία δεν
είναι το γιατί μερικοί άνθρωποι είναι εγκληματίες αλλά το γιατί οι περισσότεροι δεν είναι»!
(παρατίθεται στο Ridley 1998, 177).
Η ιστορική πορεία του ανθρώπου μέχρι τώρα ήταν πορεία συγκρούσεων αλλά και
συνεργασίας. Οι άνθρωποι έρχονται στον κόσμο έχοντας κοινωνικά ένστικτα (Ridley
1998, 297). Είναι όντα κοινωνικά. Επιδιώκουν τις κοινωνικές ανταλλαγές. Η μακρά
εξελικτική τους πορεία τους έχει εφοδιάσει με την ικανότητα να επιδιώκουν τη συναλλαγή
και τη συνεργασία, να εφευρίσκουν τρόπους να τις επιτυγχάνουν και να σωρεύουν
εμπειρία και γνώση. Και όλα τα επιτεύγματα του ανθρώπου οφείλονται στην ικανότητά
του να συνεργάζεται. Και όχι στον πόλεμο όπως υποστήριζε ο Ηράκλειτος: «Πατήρ
πάντων πόλεμος». Ο πόλεμος όμως εξακολουθεί να αποτελεί δυνητική επιλογή των
ανθρώπων. Οι ανθρώπινες κοινωνίες εκτός από την εμπειρία της συνεργασίας έχουν
αποκτήσει και εμπειρίες σύγκρουσης και εκμετάλλευσης. Και δεν θέλει πολύ για να
μετατραπεί ο ενάρετος κύκλος της συνεργασίας σε φαύλο κύκλο σύγκρουσης. Η γνώση
των διαδικασιών της κοινωνικής εξέλιξης μπορεί να μας βοηθήσει να κάνουμε τις
κατάλληλες επιλογές, στα πλαίσια ρεαλιστικών πολιτικών, όχι ανέξοδων ευχολογίων ή
εξωπραγματικών ουτοπιών, για να προάγουμε την ανθρώπινη συνεργασία, που είναι «η
ρίζα της αρετής» (Ridley 1998).

Γ.1.2. Η επιδίωξη του ατομικού συμφέροντος;
Το επιβλητικό οικοδόμημα της σύγχρονης οικονομικής θεωρίας κατά τον
Fukuyama (1998, 48) στηρίζεται στην αρχή ότι τα «άτομα επιδιώκουν λογικά τη μέγιστη
χρησιμότητα». Και πως εννοείται η χρησιμότητα; Η mo διαδεδομένη άποψη είναι αυτή της
ωφελιμιστικής θεωρίας: «η επιδίωξη της απόλαυσης ή η αποφυγή του πόνου» (ο.π., 49).
Αυτό στην κοινωνία μας έχει μεταφραστεί στο ότι οι άνθρωποι, σκεπτόμενοι ορθολογικά,
επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν την υλική τους ευμάρεια» (ο.π., 48). Δηλαδή αυτό που
μας συμφέρει είναι να αποκτήσουμε όσο πιο πολλά αγαθά και χρήματα, «όσο πιο πολλά
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τόσο πιο καλά». Οι παραπάνω αντιλήψεις έχουν τυποποιηθεί στην έννοια του
«οικονομικού ανθρώπου», του περίφημου «homo economicus», που όντως δεσπόζει
στην οικονομική επιστήμη (Behrens 1991, 5-8). Ο «homo economicus» είναι ένας
«ορθολογικός εγωιστής» που σκοπεύει στη μεγιστοποίηση του ατομικού του οφέλους
(Petersen, Faber 2000).
Το κεντρικό σύνθημα της οικονομικής επιστήμης είναι πως η «επιδίωξη του
ατομικού συμφέροντος» είναι το μοναδικό κίνητρο της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Και όχι
μόνο. Οι βιολόγοι ισχυρίζονται ότι οι υλικές αμοιβές και το προσωπικό κέρδος
διαμορφώνουν τη συμπεριφορά, και ότι όποιο είδος παραβλέπει αυτό το γεγονός, μέσω
της φυσικής επιλογής, θα εξαφανισθεί (Frank 1999, 11).
Η αντίληψη του «homo economicus» βρήκε μεγάλη απήχηση και σε άλλες
επιστήμες, στην Ψυχολογία, την Κοινωνιολογία, την Πολιτική Επιστήμη. Στην επιστήμη
της συμπεριφοράς του καταναλωτή κυρίαρχη είναι η αντίληψη του «ορθολογικού
καταναλωτή», που θεωρεί τον καταναλωτή ως ένα τελείως «ορθολογικό ον» με
παγιωμένες προτιμήσεις που πάντοτε προσλαμβάνει και επεξεργάζεται μεγάλο όγκο
πληροφοριών, κρίνει και κατατάσσει ορθολογικά κάθε εναλλακτική προσφορά, σχηματίζει
στάσεις ανάλογα με τη χρηστική αξία της προσφοράς, το κόστος της κοκ. Να πως
σαρκάζει περιπαικτικά ένας κριτικός αυτού του μοντέλου καταναλωτή τον «homo
oeconomicus»: «Ο homo economicus -γνωρίζει για κάθε περίπτωση που πρέπει να λάβει μια
απόφαση το σύνολο όλων των εναλλακτικών δυνατοτήτων, και μάλιστα χωρίς να υπολογίζει
το κόστος και τον κόπο των περίπλοκων προσπαθειών αναζήτησης. Επιπλέον μπορεί να
προβλέψει με απόλυτη βεβαιότητα τις συνέπειες όλων των εναλλακτικών δυνατοτήτων, είναι
δηλαδή προικισμένος με μαντικές ικανότητες. Και εν τέλει στη περιοχή των στόχων, των
αξιών και των κινήτρων, που αποτελούν το «μοχλό» και το ρυθμιστικό παράγοντα των
ενεργειών του, επικρατεί μια αρμονία ευταξίας, ακρίβειας, συνέχειας και έλλειψης
αντιφάσεων που θα εντυπώσιαζε στο έπακρο ακόμα και τον πιο λεπτολόγο κατασκευαστή
ρολογιών ακρίβειας. Κοντολογίς: Ο homo oeconomicus δεν είναι δυνατόν ούτε να
ξεγελαστεί ούτε να μετανιώσει. Δεν τον ξεγελά ούτε το περιβάλλον του ούτε και ο εαυτός του
και γι ’ αυτό όλα τα κάνει πάντα σωστά και χωρίς να καταβάλει ακόμη και την ελάχιστη
προσπάθεια. Αφού ξέρει τα πάντα δεν χρειάζεται να μάθει τίποτα το νέο, αυτό σημαίνει ότι
ποτέ δεν περιπίπτει σε κατάσταση αμηχανίας, δεν ανακαλεί ήδη ελημμένες αποφάσεις του,
ούτε τις διορθώνει εάν οι εξωτερικές συνθήκες έχουν μεταβληθεί. Ο homo oeconomicus δεν
χρειάζεται κανένα σύστημα ελέγχου» (Bretzke 1983, 29).
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Το ότι οι καταναλωτικές αποφάσεις δεν λαμβάνονται πάντα ορθολογικά είχε
επισημανθεί από τον Veblen ήδη από το 1899 με τη θεωρία της «επιδεικτικής
κατανάλωσης» (Behrens 1991, 9). Το μοντέλο όμως του homo economicus δέχτηκε
ισχυρή κριτική στα μέσα της δεκαετίας του ’60, αφού η εικόνα του καταναλωτή που
προέβαλλε ήταν ιδιαίτερα απλοϊκή και μονομερής. Σε αυτό συντέλεσαν τόσο οι
επιστημονικές συζητήσεις όσο και οι ραγδαία μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές
συνθήκες (αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος, βελτίωση του εξοπλισμού των νοικοκυριών,
αύξηση των απαιτήσεων των καταναλωτών).
Το μοντέλο του ατομικού συμφέροντος κατά την σύγχρονη οικονομική θεωρία
είναι ο κινητήριος μοχλός της οικονομικής ανάπτυξης. Είναι πασίγνωστο το απόσπασμα
από το έργο του A. Smith στο βιβλίο του «Ο πλούτος των εθνών»: «δεν περιμένουμε το
;γεύμα μας από την καλοσύνη του χασάπη, του ζυθοποιού ή του φούρναρη, αλλά από τη
μέριμνά τους για το συμφέρον τους. Δεν απευθυνόμαστε στην ανθρωπιά τους αλλά στην
αγάπη τους για τον εαυτό τους και δεν τους μιλάμε ποτέ για τις ανάγκες μας αλλά για το
όφελος τους» (παρατίθεται το Frank 1999, 41). Από το απόσπασμα αυτό προκύπτει η
περίφημη θεωρία του «αόρατου χεριού» σύμφωνα με την οποία ο ελεύθερος
ανταγωνισμός διαδραματίζει ρυθμιστικό ρόλο.
Ο χασάπης μπορεί να μην έχει ως κίνητρό του τη φιλανθρωπία αλλά αυτό δε
σημαίνει ότι είναι ανήθικος ή ότι υποκινείται από μοχθηρή διάθεση απέναντι στους
πελάτες του. Η ιδιοτέλεια απέχει από τη μοχθηρή συμπεριφορά όσο ακριβώς απέχει και
από τον αλτρουισμό (Ridley 1998, 62). Το αποτέλεσμα όμως είναι τίθεται σε κίνηση ένας
ενάρετος κύκλος εμπιστοσύνης με αμοιβαία οφέλη για όλους.
Πολλοί οικονομολόγοι υπερτονίζουν το παραπάνω απόσπασμα, θεωρώντας ότι
βασικό κίνητρο της ανθρώπινης συμπεριφοράς είναι το ατομικό συμφέρον. Ο ίδιος ο
Smith όμως πουθενά στο έργο του δεν απέδωσε στο ατομικό συμφέρον τον ανώτερο ρόλο
(Sen 2000, 59). Ο άνθρωπος αναφέρει ο Smith πρέπει να είναι πρόθυμος να θυσιάζει το
μικρό ίδιον συμφέρον του για χάρη των ευρύτερων συμφερόντων της ανθρωπότητας (ο.π.,
67). Είναι δε πολλά τα σημεία του έργου που τονίζει την αξία των ηθικών συναισθημάτων:
«Όσο εγωιστής κι αν θεωρείται ο άνθρωπος, είναι φανερό ότι υπάρχουν στη φύση του
κάποιες αρχές οι οποίες τον κάνουν να ενδιαφέρεται για την τύχη των άλλων και του
καθιστούν την ευτυχία τους απαραίτητη, παρότι δεν παίρνει τίποτε από αυτήν, πέρα από τη
χαρά να τη βλέπει. Τέτοιου είδους αρχή είναι η συμπόνια ή ο οίκτος, το συναίσθημα που
νιώθουμε για τη δυστυχία των άλλων, όταν είτε τη βλέπουμε είτε τη φανταζόμαστε
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παραστατικά» (από το έργο του Η θεωρία των ηθικών αισθημάτων, παρατίθεται στο Frank
1999, 41). Τέτοιες παραπομπές αλλά και άλλες που αναφέρονται στη σημασία των
αμοιβαία επωφελών συναλλαγών ή στις διαλυτικές για την κοινωνία συνέπειες της
ανεργίας και της φτώχειας έχουν παραμεληθεί, γιατί δεν ταιριάζουν στο οικοδόμημα του
ατομικού συμφέροντος.
Αναμφίβολα η επιδίωξη του ατομικού συμφέροντος έχει συμβάλει στη δημιουργία
του κόσμου που βλέπουμε γύρω μας. Συμβάλει στην ενεργοποίηση των ατόμων και θέτει
σε λειτουργία τον ενάρετο κύκλο της οικονομίας. Ακόμα και καταχρήσεις, π.χ. ληστρικά
παιχνίδια στο χρηματιστήριο, μερικές φορές έπαιξαν συνολικά θετικό ρόλο στην
οικονομική «ανάπτυξη» (ενός μέρους του κόσμου), όμως το τίμημα ήταν ανείπωτος πόνος,
δυστυχία και θάνατος για πολλούς ανθρώπους. Ο Sombart (1998) αναφέρει ότι η
συγκέντρωση χρήματος μέσω χρηματιστηρίου επέτρεψε τη χρηματοδότηση πολλών
παράτολμων εγχειρημάτων, όπως π.χ. τα υπερπόντια ταξίδια, που οδήγησαν στην
ανακάλυψη των νέων χωρών, στην οικονομική τους εκμετάλλευση και εν τέλει
προώθησαν τη βιομηχανική-καταναλωτική επανάσταση. Και είναι κοινός τόπος ότι
σήμερα πολλοί πόλεμοι ανά τον κόσμο «ξεσπούν» για οικονομικά συμφέροντα. Σήμερα
όμως, σε ένα πιο προωθημένο στάδιο της διαδικασίας του πολιτισμού, πρέπει να βρούμε
τρόπους οικονομικής ανάπτυξης που να απαιτούν λιγότερο τίμημα.
Η λογική επιθυμία των ανθρώπων για την ικανοποίηση των υλικών τους
συμφερόντων είναι η μία μόνο όψη του νομίσματος. Ένα εξίσου σημαντικό κίνητρο είναι
αυτό που ο Hegel αποκάλεσε «αγώνα για αναγνώριση» (βλ. Fukuyama 1998, 591),
δηλαδή η επιθυμία των ανθρώπων να αναγνωρίζεται η ελευθερία τους, η αξιοπρέπειά
τους και το δικαίωμα να χτίζουν τη δική τους ταυτότητα. Το οικονομικό κίνητρο δεν
είναι πάντα το πρωτεύον. Πρωτεύον είναι το κίνητρο για αναγνώριση και καταξίωση, που
είναι τόσο παλιό όσο και ο άνθρωπος.
Ακόμα και επιφανείς εκπρόσωποι της πολιτικής οικονομίας, που προσπαθούν να
αναλύσουν την πολιτική βασιζόμενοι στο πρότυπο του «homo economi eus» παραδέχονται
ότι η πολιτική στην πραγματικότητα έχει ανάγκη ενός συμφέροντος το οποίο υπερβαίνει
το ατομικό συμφέρον του «homo economicus» (βλ. για παράδειγμα Buchanan (1975),
παρατίθεται στους Petersen, Faber 2000). Κατά τον Buchanan (ο.π) αυτό το συμφέρον
είναι το συμφέρον για προσωπική ελευθερία και για ελευθερία των άλλων. Οι Petersen
και Faber (2000) συλλαμβάνουν αυτό το συμφέρον ως συμφέρον για πολιτική
δικαιοσύνη. Εφόσον ο άνθρωπος επιδιώκει αυτό το συμφέρον χαρακτηρίζεται ως «homo
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politicus». Οι άνθρωποι δεν ακολουθούν μόνο το ατομικό τους συμφέρον αλλά επιθυμούν
να δρουν πολιτικά προκειμένου να αναζητήσουν δίκαιες λύσεις στα πολιτικά προβλήματα
(ο.π.). Η έννοια του «homo politicus» όπως και του «homo economicus» δεν σημαίνει ότι
υπάρχουν διαφορετικές τάξεις ή ομάδες που να χαρακτηρίζονται ως τέτοιες. Οι όροι
αναφέρονται σε διαφορετικές εκδοχές της ανθρώπινης συμπεριφοράς που μπορεί να
συνυπάρχουν σε κάθε άνθρωπο, με διαφορετικές αναλογίες και πάντα σε σχέση με τις
επικρατούσες συνθήκες.
Η αντίληψη του «homo economicus» δεν βοηθά στην τεκμηρίωση μιας ηθικής της
βιωσιμότητας. Γιατί μια τέτοια ηθική απαιτεί κόστος, εννοούμενο ως στέρηση υλικών
αγαθών, το οποίο πρέπει να επωμιστεί ο καθένας. Εάν όμως ο άνθρωπος σκεφθεί ως
«homo politicus» έχει λόγο αλλά και εσωτερικό κίνητρο να φερθεί ηθικά. Ο «homo
politicus» βρίσκει ικανοποίηση στη φροντίδα για την εκπλήρωση στόχων που υπερβαίνουν
την προσωπική του ύπαρξη, ενδιαφέρεται για τη διατήρηση του κόσμου (Petersen και
Faber 2000).

Γ.1.3. Νέος και παλιός άνθρωπος
Το παράδειγμα του A. Smith με το χασάπη δείχνει ότι μια κοινωνία μπορεί να
κινείται αρμονικά εξασφαλίζοντας στα μέλη της μια «καλή ζωή» χωρίς να προϋποτίθεται
ότι η κοινωνία θα πρέπει πρώτα να μετατραπεί σε μια κοινωνία αγγέλων (Ridley 1998,
64). Οι άνθρωποι μπορούν να εφεύρουν τρόπους ζωής που να μην αντίκεινται στο
προσωπικό τους συμφέρον αλλά και να μην αντίκεινται και στο γενικό καλό.
Η αγνόηση του ατομικού συμφέροντος οδηγεί σε ουτοπίες, επικίνδυνες ή μη.
Τίθενται ευσεβείς πόθοι οι οποίοι είναι ουτοπικοί: να γίνουν οι άνθρωποι καλύτεροι, είτε
από καθήκον, είτε από πίστη στο θέλημα του θεού, είτε με «επιστημονικές» παρεμβάσεις,
είτε από υψηλό αίσθημα υπευθυνότητας. Και επειδή τα αποτελέσματα δεν είναι τα
αναμενόμενα, η επωδός είναι η «ηθική κρίση».
Το 1874 ο Κ. Marx διάβασε το βιβλίο «Κρατισμός και Αναρχία» του Μπακούνιν.
Αντέγραψε κάποιες παραγράφους και προσέθεσε κάποια δικά του σχόλια. Το αποτέλεσμα
μοιάζει με ένα διάλογο, απόσπασμα του οποίου παραθέτει ο Singer (1998, 11-12):
Μπακούνιν: Καθολική ψήφος από το σύνολο του λαού για τους αντιπροσώπους και
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τους κυβερνώντες -αυτή είναι η τελευταία λέξη των μαρξιστών, όπως και των οπαδών της
δημοκρατικής σχολής. Πρόκειται για ψεύδη πίσω από τα οποία κρύβεται ο δεσποτισμός μιας
κυβερνούσας μειοψηφίας, από τα πλέον επικίνδυνα ψεύδη, αφού η μειοψηφία αυτή
εμφανίζεται ως έκφραση της λεγάμενης λαϊκής θέλησης.
Μαρξ: Υπό τη συλλογική ιδιοκτησία, η αποκαλούμενη λαϊκή θέληση εξαφανίζεται
αφήνοντας το δρόμο για την πραγματική θέληση της συντεχνίας
Μπακούνιν: Αποτέλεσμα: διακυβέρνηση της μεγάλες πλειονότητας των ανθρώπων
από μια προνομιούχο μειονότητα. Αλλά, λένε οι μαρξιστές, η μειονότητα αυτή θα αποτελείται
από εργάτες. Ναι, πράγματι, αλλά από πρώην εργάτες, οι οποίοι, μόλις καταστούν
αντιπρόσωποι ή κυβερνήτες του λαού, παύουν να είναι εργάτες.
Μαρξ: όχι περισσότερο από έναν σημερινό εργοστασιάρχη που όταν γίνει μέλος του
δημοτικού συμβουλίου παύει να είναι καπιταλιστής
Μπακούνιν: Και από την υψηλή θέση του κράτους αρχίζουν να κοιτούν αφ ’ υψηλού
τον κοινό κόσμο των εργατών. Από εκείνη τι] στιγμή και ύστερα δεν αντιπροσωπεύουν το
λαό, αλλά τον εαυτό τους και τις ατομικές τους προσπάθειες να κυβερνήσουν το λαό.
Όσοι αμφιβάλλουν γι ’ αυτό δεν γνωρίζουν τίποτε για την ανθρώπινη φύση.
Μαρξ: Αν ο κ. Μπακούνιν ήταν εξοικειωμένος απλώς και μόνο με το τι κάνει ένας
διευθυντής σε μια συντεχνία εργατών, θα έστελνε στο διάβολο όλους τους εφιάλτες του περί
εξουσίας (τονισμός δικός μου).
Δυστυχώς η ιστορία στον τομέα αυτό δικαίωσε τον Μπακούνιν. Ο εικοστός αιώνας
είναι γεμάτος από αποτυχημένα εγχειρήματα δημιουργίας του «νέου ανθρώπου». Στην
Αμερική το συμπεριφοριστικό ρεύμα οραματιζόταν την αλλαγή της ανθρώπινης φύσης. Ο
Skinner (2002) συνέγραψε ένα βιβλίο επιστημονικής φαντασίας το Walden Two, όπου ο
ήρωάς του αναφέρει: «Δεν έχουμε καμία απολύτως σχέση με τους φιλοσόφους που
υποστηρίζουν την έμφυτη καλοσύνη- ούτε και με εκείνους που υποστηρίζουν την έμφυτη
κακία. Πιστεύουμε όμως ακράδαντα στη δύναμή μας να αλλάξουμε την ανθρώπινη φύση»
(παρατίθεται στο Ridley 1998, 309). Περιέργως η αντίληψη αυτή έγινε πολιτική πρακτική
σε Ανατολή και Δύση. Η πεποίθηση ότι ο άνθρωπος μπορεί να πλασθεί από την αρχή
μέσω της εκπαίδευσης, της προπαγάνδας και της πυγμής ήταν θεμελιώδης αρχή στη
σταλινική περίοδο (ο.π). Η προσπάθεια δημιουργίας του «νέου Σοβιετικού ανθρώπου»
κατέληξε σε παταγώδη αποτυχία. Μάλιστα η πεποίθηση ότι ο άνθρωπος μπορεί να αλλάξει
τη φύση εφαρμόστηκε ακόμη και στην καλλιέργεια του σταριού. Ο Lysenco υποστήριξε
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ότι το στάρι θα μπορούσε να γίνει πιο ανθεκτικό στο κρύο όχι μέσω μέσω της φυσικής
επιλογής αλλά μέσω της εμπειρίας (ο.π). Η πρακτική αυτή οδήγησε σε λιμό ενώ όσοι
εναντιώθηκαν διώχθηκαν ως αντεπαναστάτες. Η κληρονομικότητα των επίκτητων
χαρακτηριστικών παρέμεινε ένα από τα κυρίαρχα δόγματα της σοβιετικής βιολογίας μέχρι
το 1964.
Ακόμη πιο τραγικά αποτελέσματα είχε η ιδεοληψία των ναζιστών για τη
δημιουργία του «υπέρ-ανθρώπου».
Αλλά η εφαρμογή της θεωρίας «της αλλαγής της ανθρώπινης φύσης» με
επιστημονικό σχεδίασμά στην Αμερική δεν είχε μεγαλύτερη επιτυχία. Μάλιστα η
εφαρμογή σε αιχμαλώτους και φυλακισμένους οδήγησε στη φρίκη των στρατοπέδων
συγκέντρωσης από την Κορέα έως τη Μακρόνησο (Grierson 1999, Βόγλης 2004). Στη
δεκαετία του ‘60 η πιο προσεγμένη επιστημονικά θεωρία της «κοινωνικής μηχανικής»
(social engineering) δεν έτυχε καλύτερης τύχης (για την κοινωνική μηχανική βλ. Hartmann
1990, Kroeber-Riel, Weinberg 1996, 36ff).
Το επιχείρημα που συχνά ακούγεται σε σχέση με την αλλαγή της συμπεριφοράς
των ανθρώπων είναι ότι ο άνθρωπος δεν αλλάζει εύκολα, ιδιαίτερα δε σε μια σύντομη
χρονική περίοδο (Linz 2000, 31). Η συμπεριφορά του, που έχει διαμορφωθεί εξελικτικά,
είναι προσανατολισμένη στο βραχυπρόθεσμο όφελος, ο ρυθμός των αλλαγών είναι
ιδιαίτερα αργός, προσκολλάται σε μικρές κοινωνικές ομάδες κοκ. (ο.π.) Από τα
προηγούμενα χαρακτηριστικά

μόνο μια μικρή

μειοψηφία έχει τη διάθεση να

αποδεσμευτεί, οι υπόλοιποι όχι. Οι περισσότεροι δεν είναι σε θέση να συνυπολογίσουν τις
συνέπειες των πράξεών τους ούτε καν για τους ίδιους, πόσο μάλλον για τους άλλους
ανθρώπους ή για τις επόμενες γενιές. Δεν έχει συνεπώς κανένα νόημα να κακολογούμε
τους ανθρώπους ή να κάνουμε επικλήσεις για να αλλάξουν. Επίσης είναι μάταιο με την
επίκληση απειλών για καταστροφή να τους αναγκάσουμε να γίνουν πιο ηθικοί. Οι
άνθρωποι

σήμερα

συμπεριφέρονται

όπως συμπεριφέρονταν

πάντα

κι έτσι θα

συμπεριφέρονται και στο μέλλον (ο.π.). Η αποτυχία όμως των εγχειρημάτων «αλλαγής της
ανθρώπινης φύσης» δεν σημαίνει ότι αυτή δεν αλλάζει. Και δεν είναι καθόλου σίγουρο
ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά δεν θα αλλάξει στο αμέσως επόμενο μέλλον. Η
συμπεριφορά δεν έχει μόνο βιολογικές αλλά και πολιτισμικές καταβολές (Linz 2000, 32).
Ο άνθρωπος έχει το προνόμιο της σκέψης, μπορεί να σκεφθεί συνδυαστικά, να
αξιολογήσει εναλλακτικές δυνατότητες και να πραγματοποιήσει προβλέψεις. Και δεν είναι
καθόλου σίγουρο ότι οι εικόνες και τα πρότυπα ευημερίας που ισχύουν σήμερα θα
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συνεχίζουν να βιώνονται ως τέτοια από τις επερχόμενες γενιές (ο.π). Ο εικοστός αιώνας
έχει να μας δείξει πολλά παραδείγματα ιδεολογιών και στερεοτύπων που αφού
θεωρήθηκαν ακλόνητα στο τέλος ανατράπηκαν.
Η ανθρώπινη συμπεριφορά είναι μια αρκετά πολύπλοκη διαδικασία. Ο άνθρωπος
δρα εν μέρει ορθολογικά, εν μέρει μέσω προτύπων και στερεοτύπων (Spangenberg 2003,
82). Σε όλα αυτά υπάρχει μια συνεχής αλλαγή. Η αλλαγή στις κοινωνικές συνθήκες
επιφέρει αλλαγές στον τρόπο σκέψης και ερμηνείας και το αντίστροφο (ο.π.). Η αποτυχία
των εγχειρημάτων «κοινωνικής μηχανικής» δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να επηρεαστούν
οι εξελίξεις, μέσω κατάλληλων πολιτικών. Το ζήτημα δεν είναι να δημιουργήσουμε το
«νέο άνθρωπο» αλλά να δώσουμε τη δυνατότητα στον «παλιό» να εκφράσει τις
θετικές του πλευρές και να αναζητήσει νέα μοντέλα ευ ζην και ποιότητας ζωής (ο.π).
Ή με λόγια του Ridley (1998, 312): «τα ανθρώπινα όντα έχουν κάποια ένστικτα που
ευνοούν το γενικό καλό και κάποια ά)λλα που υποθάλπουν την ιδιοτελή και αντικοινωνική
συμπεριφορά. Αυτό, λοιπόν, που πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να διαμορφώσουμε μια
κοινωνία που να ενθαρρύνει τα πρώτα και να αποθαρρύνει τα δεύτερα».
Σήμερα πολλοί συνδέουν την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης με τον
επαναπροσδιορισμό των σχέσεων μας με τη φύση, ο οποίος θα επέλθει με αλλαγή των
αξιών και την επανεφεύρεση της αρμονικής σχέσης που είχε ο άνθρωπος με τη φύση
(Ridley 1998, 256ff). Οι στόχοι που τίθενται είναι μάλλον ουτοπικοί. Απαιτούν την
αλλαγή της φύσης του ανθρώπου (ο.π.). Οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν με ρομαντισμό τις
σχέσεις των προγόνων τους με τη φύση. Κάτι όμως που δεν ίσχυε. Ήταν εξίσου άπληστοι
και σπάταλοι απέναντι στη φύση και προκάλεσαν τεράστιες οικολογικές καταστροφές. Η
εξαφάνιση πολλών ειδών όπως των μαμούθ περισσότερο οφείλεται σε ανθρώπινη
παρέμβαση παρά σε κλιματικές αλλαγές (ο.π., 262). Απλώς οι καταστροφές που
προκαλούσε ο άνθρωπος στη φύση μέχρι πριν λίγες δεκαετίες, δεν επέφερε ορατά
αποτελέσματα π.χ. στη μόλυνση του περιβάλλοντος λόγω της περιορισμένης ανθρώπινης
δραστηριότητας και της έλλειψης αναπτυγμένης τεχνολογίας (ο.π., 271).
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Γ.1.4. Η αρετή συμφέρει
«πείτε στα παιδιά σας να είναι koJâ, όχι επειδή η καλοσύνη είναι αίσθημα πολύτιμο και
ευγενικό, αλλά επειδή μακροπρόθεσμα αμείβει»
Matt Ridley
«Ας μην αποκάμωμεν δε πράττοντες το καλόν, διότι εάν δεν αποκάμωμεν, θέλομεν θερίσει
εν τω δεόντι καιρώ»
Προς Γαλάτες Επιστολή (στ, 9)
Το μοντέλο του ατομικού συμφέροντος δυσκολεύεται να εξηγήσει μια σειρά από
ανθρώπινες συμπεριφορές, από αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές (βλ. για παράδειγμα
κάπνισμα, ή τους καμικάζι) έως τις «ακραία» αλτρουιστικές πράξεις. Υπάρχουν άνθρωποι
που διακινδυνεύουν την ίδια τη ζωή τους για να σώσουν τη ζωή συνανθρώπων τους χωρίς
να υπάρχει καν δυνατότητα ανταμοιβής.
Οι οικονομολόγοι αλλά και άλλοι επιστήμονες στράφηκαν στη διερεύνηση αυτού
του παράδοξου. Ερωτήματα του τύπου «τι προσφέρει η τάδε συμπεριφορά στο άτομο» ή
«τα συναισθήματα είναι παράλογη συμπεριφορά» τέθηκαν στο επίκεντρο της έρευνας.
Για να ξεπεραστεί θεωρητικά αυτό το πρόβλημα διευρύνθηκε η έννοια του
ατομικού συμφέροντος έτσι ώστε να περιλαμβάνει και αγαθά «ψυχικής φύσης», όπως για
παράδειγμα την ευχαρίστηση που νιώθει κανείς να βλέπει τον άλλο χαρούμενο, ή η φήμη,
που μακροπρόθεσμα μπορεί να εξαργυρωθεί ακόμη και σε υλικά οφέλη.
Μια από τις πιο πετυχημένες απόπειρες στο χώρο της οικονομίας ήταν αυτή του R.
Frank (Ridley 1998, 162ff). Ο Frank (1999) εξετάζοντας ένα σύνολο από θεωρητικά
«παράλογες» συμπεριφορές, που αντιβαίνουν δηλαδή πρόσκαιρα το ατομικό συμφέρον,
απέδειξε ότι εντέλει, μακροπρόθεσμα, αποβαίνουν επ’ ωφελεία του ατόμου. Τα
συναισθήματα κατά τον Frank μεταβάλλουν τις συσχετίσεις κόστους-οφέλους και μας
βοηθούν να συνυπολογίζουμε συνέπειες των πράξεών μας που θα αγνοούσαμε αν
σκεφτόμασταν με βάση μόνο το ατομικό συμφέρον. Η εκδικητικότητα μπορεί κατ’ αρχήν
να φαίνεται ότι δεν συμφέρει, όμως μας δημιουργεί τη φήμη ότι στο μέλλον άδικες
συμπεριφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Είναι πιο δύσκολο να φερθεί κανείς άσχημα σε
κάποιον που έχει τη φήμη ότι είναι εκδικητικός. Ο επιχειρηματίας έχοντας το αίσθημα της
ντροπής δεν εξαπατά τον συνεταίρο του. Ο θυμός αποτρέπει τους παραβάτες. Και επειδή
οι άνθρωποι έχουν αρκετές ικανότητες στο να διαχωρίζουν τα γνήσια από τα μη γνήσια
συναισθήματα, για να δείχνουν αξιόπιστοι πρέπει και να είναι: «Η γυναίκα του Καίσαρα
για να φαίνεται τίμια πρέπει και να είναι».

138

Οι πράξεις καλοσύνης είναι το τίμημα που καταβάλουμε προκειμένου να
αποκτήσουμε τη φήμη πως είμαστε ηθικοί και πως συμφέρει τον άλλον να μας εμπιστευτεί
και να συνδιαλλαγεί μαζί μας. Και αυτό μπορούμε να το αξιοποιήσουμε στο μέλλον.
Ακόμα και συμπεριφορές όπως η προσφορά αίματος είναι εκπομπή του μηνύματος «Είμαι
ένας αλτρουιστής εμπιστευθείτε με» (Ridley 1998, 171). Η αξιοπιστία, υπό τον όρο ότι
είναι αναγνωρίσιμη, δημιουργεί ευκαιρίες που αλλιώς δεν θα υπήρχαν. Για να είναι όμως
αξιόπιστη η πράξη πρέπει να μην υποκρύπτει μοχθηρότητα. Διότι η διπλοπροσωπία και η
αδικία ενοχλούν ιδιαίτερα. Εάν προβαίνω σε θεαματικές φιλανθρωπικές πράξεις για να
συγκαλύψω τη μοχθηρότητά μου προκαλώ ακόμη μεγαλύτερη ζημιά στη φήμη μου. Σαν
τη διαφήμιση ενός κακού προϊόντος που επιταχύνει το θάνατό του!
Όσον αφορά όμως την πραγματική ζωή αυτό που τελικά έχει σημασία δεν είναι το
κίνητρο ενός ανθρώπου αλλά το εάν ο ένας συμπεριφέρεται καλά στον άλλον (Ridley
1998, 35). Στην περίπτωση της φιλανθρωπίας αυτό που μετρά περισσότερο είναι το
αποτέλεσμα και όχι το κίνητρο, αν δηλαδή κάποιος προβαίνει στη φιλανθρωπία για να
αισθανθεί καλά ή για να προβληθεί κοινωνικά αυξάνοντας το κύρος του ή γιατί φοβάται
μην τον τιμωρήσει ο Θεός.

Όταν κανείς υιοθετεί

μια «καταναλωτικώς ηθική»

συμπεριφορά, π.χ. χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς, η ουσία είναι ότι συμβάλει
στη λύση του κυκλοφοριακού προβλήματος, άσχετα εάν αυτό το κάνει κινούμενος από την
αίσθηση του καθήκοντος ή σκεπτόμενος αποκλειστικά το προσωπικό του συμφέρον!
Γιατί η αρετή μπορεί να αναπτυχθεί ακόμη και ξεκινώντας από «χαμηλά» κίνητρα:
«Με την ενίσχυση της κριτικής δύναμης και της προνοητικής ικανότητας... κάθε άνθρωπος
μπορούσε να διδαχθεί από την εμπειρία του πως, βοηθώντας τους συνανθρώπους του,
εξασφάλιζε συνήθως σε αντάλλαγμα την πολύτιμη δική τους υποστήριξη. Ορμώμενος από το
χαμηλό αυτό κίνητρο, εύκολα αποκτούσε τη συνήθεια να προσφέρει τη βοήθειά του στους
ομοίους του. Και όταν συνηθίζει κάποιος να κάνει ευεργετικές πράξεις, δυναμώνει μέσα του
το αίσθημα της συμπάθειας, το οποίο με τη σειρά του προκαλεί [τη διάθεση για] νέες
ευεργετικές πράξεις» (C. Darwin 1981, παρατίθεται στο Ποταμιάνος 2001, 27-28).
Η ενεργοποίηση ενός ενάρετου κύκλου μπορεί λοιπόν να προκόψει από «χαμηλά»
κίνητρα, από λόγους ωφελιμιστικούς και προνοητικούς. Ο σκοπός φυσικά είναι η
καλύτερη προσαρμογή του ανθρώπου στο εξελισσόμενο (κοινωνικό και φυσικό)
περιβάλλον. Ο «ενάρετος», ενισχυμένος από τα οφέλη της ενάρετης συμπεριφοράς του
συνεχίζει να συμπεριφέρεται έτσι, και από ένα σημείο και μετά γίνεται «καθ’ έξιν
ενάρετος». Συμπεριφέρεται ενάρετα από συνήθεια, θεωρώντας το ως κάτι αυτονόητο
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(Ποταμιάνος 2001, 28κε). Το παράδειγμα του οικολογικού Μάρκετινγκ αποτελεί μια
επιβεβαίωση αυτής της διαδικασίας. Οι πρώτες εταιρείες στράφηκαν στο οικολογικό
Μάρκετινγκ επειδή διέβλεπαν ότι υπό το βάρος της τεράστιας κοινωνικής κριτικής, θα
επέρχετο σημαντικό πλήγμα στην εικόνα τους και στα προϊόντα τους (Bookhagen 2001,
47ff). Η στροφή στο οικολογικό Μάρκετινγκ τη δεκαετία του ’70 επέφερε στις εταιρείες
που το εφάρμοσαν κέρδη, είτε με τη μορφή άμεσων πωλήσεων είτε με τη βελτίωση της
εικόνας τους. Σήμερα είναι αδιανόητο για μια εταιρεία να θέσει σε κυκλοφορία προϊόν το
οποίο αποδεδειγμένα και κραυγαλέα είναι επιβλαβές για το περιβάλλον (βλ. το
παράδειγμα με τα προϊόντα που αυξάνουν την τρύπα του όζοντος). Σήμερα γίνεται λόγος
για Ηθικό Μάρκετινγκ (ethical Marketing) και Ηθική διαφοροποίηση (ethical
positioning). Η ηθική διαφοροποίηση, όπως διαπιστώνει η Bookhagen (2001), στο
ομώνυμο βιβλίο της, κρύβει ένα τεράστιο δυναμικό ωφελειών για τις επιχειρήσεις που θα
την επιλέξουν στρατηγικά.
Στο δυτικό πολιτισμό η επικέντρωση στα κίνητρα αποτελεί μια σημαντική
σταθερά. Πολλές φορές η επικέντρωση στο κίνητρο αντί για την πράξη ισοδυναμεί με το
να μην βλέπουμε το δάσος εξαιτίας ενός δένδρου. Γίνεται πολλή συζήτηση για τα κίνητρα
των ανθρώπων που συμμετέχουν σε εθελοντικές και μη-κυβερνητικές οργανώσεις.
Υπάρχουν τέτοιες οργανώσεις, όπως για παράδειγμα η Greenpeace, που ο τρόπος
λειτουργίας της μοιάζει πολύ με μια εμπορική πολυεθνική εταιρεία. Η Greenpeace
παρουσιάζει έναν τεράστιο προϋπολογισμό, πολλά από τα στελέχη της αμείβονται με
αμοιβές που μοιάζουν με αυτές των στελεχών εμπορικών επιχειρήσεων, κάνει επιλεκτική
στόχευση προκειμένου να επιτύχει το μέγιστο αποτέλεσμα, χρησιμοποιεί επαγγελματικά
τα MME και τις δημόσιες σχέσεις (Baringhorst 1998, 172ff). Τα μέλη της Greenpeace
μπορεί να έχουν διαφορετικά κίνητρα, π.χ. προσφορά βοήθειας προς το συνάνθρωπο, τα
ζώα ή το περιβάλλον, επιθυμία για βιώματα και περιπέτεια αλλά και υλικές απολαβές, ή
συνδυασμό όλων αυτών. Η αποτίμηση του ρόλου της Greenpeace πρέπει να γίνει όχι στη
βάση των κινήτρων των ατόμων αλλά στην επίδρασή της στις κοινωνικές εξελίξεις (που
όπως επιχειρηματολογούμε πιο κάτω είναι θετικές). Η βασικότερη συνεισφορά της είναι η
επιτάχυνση της ευαισθητοποίησης των ανθρώπων απέναντι στα οικολογικά προβλήματα.
Τα τελευταία χρόνια η προστασία του περιβάλλοντος έχει εισέλθει σε έναν ενάρετο κύκλο.
Τείνει να γίνει αυτονόητη σταθερά και συνήθεια, την οποία όλοι επικαλούνται και
στηρίζουν και σταδιακά όλο και πιο πολλοί την εφαρμόζουν στην πράξη.
Και μια καλή συνήθεια αποτελεί πολιτιστική παρακαταθήκη και κληρονομιά.
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Θεωρείται ως δεδομένο της κουλτούρας, ως σημείο εκκίνησης. Ο άνθρωπος εισέρχεται
στον κοινωνικό βίο όχι ως «εκ γενετής απατεώνας» ούτε υπό το βάρος ενός βαρύτατου
προπατορικού αμαρτήματος αλλά με «ηθική προδιάθεση». Ο άνθρωπος είναι
προγραμματισμένος να σκέπτεται ηθικά κατά τον Mulgan (1999, 167), όπως είναι
προγραμματισμένος να τρώει και να αναζητά σεξουαλικούς συντρόφους. Η ηθική
συμπεριφορά αποτέλεσε εξελικτικό πλεονέκτημα (ο.π.). Η ικανότητα των ανθρώπων να
επιδεικνύουν συμπόνια και αλτρουισμό τους βοήθησε να αντεπεξέλθουν καλύτερα στις
πιέσεις του κοινωνικού ιδίως περιβάλλοντος. Το πώς ακριβώς λειτουργεί «το ένστικτο
της ηθικής» είναι ζήτημα που παραμένει ανοικτό. Η διερεύνησή του είναι σε πρώιμα
στάδια και απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση από την ηθική, την νευροεπιστήμη και την
αναπτυξιακή ψυχολογία (ο.π).
Ο Μ. Ridley (1998, 179) συνηγορεί για τις «ρίζες της αρετής»: «Η αρετή είναι
πράγματι μια χάρη-ή ένα ένστικτο όπως θα λέγαμε σήμερα στους λιγότερο Αυγουστινιανούς
καιρούς μας. Είναι κάτι που θα πρέπει να το παίρνουμε ως δεδομένο, να το καλλιεργούμε
και να το αξιοποιούμε. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να παλέψουμε για να το
δημιουργήσουμε συγκρουόμενοι με την ίδια μας τη φύση -όπως θα συνέβαινε αν ήμασταν,
ας πούμε, περιστέρια η ποντίκια, που δεν νοιάζονται να θέσουν σε λειτουργία τα γρανάζια
καμιάς κοινωνικής μηχανικής. Είναι ένα χρήσιμο γρανάζι που είναι μέρος της φύσης μας,
μέρος των ενστίκτων μας. Αντί λοιπόν να προσπαθούμε να κατασκευάζουμε τους
ανθρώπινους θεσμούς με σκοπό να περιορίσουν τον ανθρώπινο εγωισμό, θα έπρεπε ίσως να
τους κατασκευάζουμε κατά τρόπον ώστε να αναδεικνύουν την ανθρώπινη αρετή».

Γ.1.5. Ένα επίτευγμα της νέας ηθικής: Ενίοτε η επιδίωξη του ατομικού συμφέροντος
δεν συμφέρει
Μια από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις της Νέας Ηθικής είναι η διαπίστωση ότι
ενίοτε όταν οι άνθρωποι επιδιώκουν ταυτόχρονα το ατομικό τους συμφέρον το τελικό
αποτέλεσμα είναι η υπονόμευσή του! Όταν όλοι οι άνθρωποι παίρνουν το αυτοκίνητό τους
για να κατέβουν πιο άνετα στο κέντρο της πόλης, το αποτέλεσμα είναι το μποτιλιάρισμα.
Η επιδίωξη της ατομικής άνεσης οδηγεί στην ατομική ταλαιπωρία! Ενώ εάν πάρουν όλοι
το λεωφορείο θα φτάσουν πιο άνετα στον προορισμό τους. Προβλήματα τέτοιου τύπου
παρουσιάζονται πολλά στην καθημερινή ζωή, και φυσικά δεν είναι νέα. Στις αγροτικές
κοινωνίες οι άνθρωποι αλληλοβοηθούνται. Η συγκομιδή μιας σοδειάς για παράδειγμα
μπορεί να απαιτεί πολλά εργατικά χέρια και να πρέπει να ολοκληρωθεί σε σύντομο
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χρονικό διάστημα. Στην περίπτωση αυτή δημιουργείται ένα είδος «συνεταιρισμού».
Μαζεύονται πολλοί, ολοκληρώνουν τη σοδειά του ενός, στη συνέχεια πάλι όλοι μαζί
ολοκληρώνουν τη σοδειά του επόμενου κοκ. Εάν κάποιος «προδώσει», δηλαδή τον
βοηθήσουν να μαζέψει τη σοδειά του και μετά «την κοπανήσει», η τιμωρία είναι
εξοντωτική: την επόμενη χρονιά δεν θα μπορεί μόνος του να ολοκληρώσει τη σοδειά
οπότε τελικά θα πεινάσει! (βλ. Singer 1994, 15Iff). Ο κοντόφθαλμα ιδιοτελής άνθρωπος
χαρακτηρίζεται από τον A. Sen ως «λογικός βλάκας» που δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει
τις επιπτώσεις των πράξεών του (Ridley 1998, 170). Κάπως έτσι λειτουργούσαν και
λειτουργούν οι αγροτικές κοινωνίες για αιώνες. Αλλά και οι εμπορικές. Το πραγματικό
συμφέρον του καθενός είναι να συνεργαστεί. Τέτοια προβλήματα διλήμματος συνεργασίας
ή μη συνεργασίας η ανθρωπότητα τα αντιμετώπισε και έδωσε βιώσιμες λύσεις, δεν είναι
νέα. Νέα είναι η προσπάθεια επιστημονικής διερεύνησης τέτοιων προβλημάτων. Στη
βιβλιογραφία αναφέρονται με το γενικό τίτλο «Δίλημμα του Φυλακισμένου».
Το πρόβλημα που καλείται «Δίλημμα του Φυλακισμένου», διατυπώθηκε για πρώτη
φορά από δύο επιστήμονες της Rand Corporation, στη δεκαετία του ’50, γιατί βασίζεται σε
έναν ανέκδοτο με φυλακισμένους. Υπάρχουν πολλές εκδοχές του διλήμματος του
φυλακισμένου, εμείς θα παρουσιάσουμε την εξής (βλ. Axelrod 1998, Frank 1999, 50ff):
Δύο άντρες συλλαμβάνονται ως ύποπτοι για τη ληστεία μιας τράπεζας. Οι δύο
άντρες κρατούνται, όμως δεν έχουν καμιά δυνατότητα επικοινωνίας, άρα δεν μπορούν να
συνεννοηθούν. Οι αρχές κάνουν στον καθένα ξεχωριστά την ίδια πρόταση:
Στον X: Εάν καταδώσεις τον Ψ για τη ληστεία και ο Ψ δεν σε καταδώσει, εσύ
αφήνεσαι ελεύθερος ενώ ο Ψ καταδικάζεται σε 10 χρόνια φυλακή. Εάν εσύ ο X δεν
καταδώσεις τον Ψ και ο Ψ σε καταδώσει τότε εσύ πας στη φυλακή για 10 χρόνια και ο Ψ
είναι ελεύθερος. Εάν «αλληλοκαταδοθείτε» θα πάτε στη φυλακή 5 χρόνια ο καθένας. Εάν
δεν ομολογήσει κανείς τίποτα η ποινή θα είναι 1 χρόνος φυλακή για τον καθένα.
Παρακάτω δίνονται οι ποινές σχηματικά:
Φυλακισμένος Ψ
Καταδίδει
Δεν καταδίδει
Καταδίδει
Φυλακισμένος X
Δεν καταδίδει
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Χ=5 χρόνια

Χ=ελεύθερος

Ψ=5 χρόνια

Ψ=10 χρόνια

Χ=10 χρόνια
Ψ= ελεύθερος

Χ=1 χρόνος
Ψ=1 χρόνος

Ας υποθέσουμε ότι ο καθένας επιθυμεί την μικρότερη δυνατή ποινή. Όμως η ποινή
του δεν εξαρτάται μόνο από τον ίδιο αλλά και από τη στρατηγική του άλλου. Ορθολογικά
σκεπτόμενος ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθήσει προκειμένου να πετύχει το στόχο
του; Εάν ο άλλος δεν τον καταδώσει αυτός συμφέρει οπωσδήποτε να τον καταδώσει: θα
ελευθερωθεί και ο άλλος θα πάει 10 χρόνια φυλακή. Ακριβώς όμως την ίδια σκέψη θα
κάνει κι ο άλλος. Εάν και οι δύο ακολουθήσουν τον ορθολογικό δρόμο του ατομικού
συμφέροντος θα αλληλοκαταδοθούν. Το αποτέλεσμα είναι να καταλήξουν στη φυλακή για
πέντε χρόνια ο καθένας, ενώ η καλύτερη στρατηγική να μην καταδώσει κανείς που θα
τους απέφερε μόνο από 1 χρόνο φυλάκισης δεν επιλέγεται από κανέναν για λόγους
καχυποψίας.
Στην καθημερινή ζωή υπάρχουν πολλές καταστάσεις που έχουν τη δομή του
Διλήμματος του Φυλακισμένου, είτε πρόκειται για κοινωνικές ανταλλαγές μεταξύ δύο
ατόμων ή αλληλεξαρτήσεις μεταξύ ευρύτερων ομάδων. Ολόκληρο το σημερινό μοντέλο
οικονομικής ανάπτυξης με τα προβλήματα που δημιουργεί αποτελούν μορφές διλήμματος
του φυλακισμένου. Η κατανάλωση αγαθών με μη βιώσιμα κριτήρια εξυπηρετεί το στενά
ατομικό συμφέρον του καθενός, όμως έχει τόσες παράπλευρες επιπτώσεις που εντέλει
αντιστρατεύονται το συμφέρον αυτό, π.χ. η χρήση του αυτοκινήτου προκαλεί μόλυνση
περιβάλλοντος, η οποία υποβαθμίζει τις συνθήκες ζωής μας, άρα είναι εναντίον του
ατομικού μας συμφέροντος.
Γιατί όμως οι δύο φυλακισμένοι μας δεν επιλέγουν το δρόμο της συνεργασίας που
θα τους απέφερε και τα μεγαλύτερα κέρδη; Η απάντηση βρίσκεται στις συνθήκες κάτω
από τις οποίες διαδραματίζεται το συμβάν. Υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης. Εάν δεν
καταδώσω τον άλλο πως θα εξασφαλίσω ότι και ο άλλος δεν θα με καταδώσει; Γιατί το
λογικό, σε αυτή τη κοινωνία, είναι ότι ο άλλος οπωσδήποτε θα καταδώσει. Άρα
οπωσδήποτε πρέπει να καταδώσω και εγώ. Εάν υπήρχε επικοινωνία θα μπορούσε ίσως να
υπάρξει συνεννόηση και να μην ομολογήσει κανείς τίποτε. Και πάλι όμως δύσκολα κανείς
διακινδυνεύει να πιαστεί κορόιδο, όταν ο άλλος είναι άγνωστος και έχει και την αίσθηση
ότι θα προδώσει. Κάλιο πέντε χρόνια φυλακής και στο χέρι παρά ελεύθερος αλλά καρτέρι,
τη στιγμή που ο κίνδυνος για 10 χρόνια φυλακή είναι αυξημένος!
Το κομβικό σημείο με τους φυλακισμένους είναι ότι η απόφαση πρέπει να ληφθεί
μία κι έξω. Στην περίπτωση των αγροτών όμως το «παιχνίδι» παίζεται πολλές φορές, για
κάθε σοδειά. Σ’ αυτή την περίπτωση η μη συνεργασία είναι και παράλογη και μη
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συμφέρουσα.
Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 ο R. Axelrod, πολιτικός επιστήμονας στο
πανεπιστήμιο του Michigan, διερεύνησε το πρόβλημα του διλήμματος του φυλακισμένου,
και πιο συγκεκριμένα του «επαναλαμβανόμενου διλήμματος του φυλακισμένου», όταν
δηλαδή δεν παίζεται άπαξ αλλά πολλές φορές. Αφού το εξέφρασε με μαθηματικούς όρους,
διοργάνωσε ένα τουρνουά με θέμα «το δίλημμα του φυλακισμένου μέσω κομπιούτερ»
(Axelrod 1998). Κάθε πρόγραμμα θα μπορούσε να ανατρέχει σε προηγούμενες κινήσεις
του συμπαίκτη ώστε να αποφασίσει την επόμενη κίνηση. Επιστήμονες της θεωρίας των
παιγνίων από διαφορετικούς κλάδους κατέθεσαν τις λύσεις τους. Ανάμεσά τους ήταν
στρατηγικές «μοχθηρές» που απαντούσαν στη συνεργασία με μη συνεργασία ή εξαιρετικά
«καλοκάγαθες», που απαντούσαν με συνεργασία ακόμη κι αν ο άλλος το αρνείτο. Τα 14
προγράμματα έπαιξαν μεταξύ τους, το ένα εναντίον του άλλου διαδοχικά (Axelrod 1998).
Προς μεγάλη έκπληξη του Axelrod νικητής αποδείχθηκε η στρατηγική του «μία σου και
μία μου», «tit for tat». Η στρατηγική αυτή είναι απλούστατη: Ξεκινάς με συνεργασία και
τις επόμενες φορές κάνεις ότι έκανε στην προηγούμενη κίνηση ο συμπαίκτης.
Ο Axelrod κοινοποίησε τα αποτελέσματα και προκήρυξε νέο τουρνουά. Αυτή τη
φορά κατατέθηκαν 62 προτάσεις. Μερικές ήταν αρκετά περίπλοκες ενώ κάποιες
προσπαθούσαν να βελτιώσουν την «μία σου και μία μου». Φυσικά έπαιξε και η τελευταία
και ω της έκπληξης: ξανακέρδισε!
Κατά τον Axelrod (1998, 70) «η επιφανής νίκη του «μία σου και μία μου» οφείλεται
στο ότι συνδυάζει την ευγένεια, την εκδικητικότητα, την επιείκεια και τη διαφάνεια. Η
ευγένειά του το γλυτώνει από άσκοπους μπελάδες. Η εκδικητικότητα. του κάνει τον πειρασμό
της προδοσίας λιγότερο δελεαστικό για τον άλλο παίκτη. Η επιείκειά του διευκολύνει την
αποκατάσταση της αμοιβαίας συνεργασίας. Και η διαφάνειά του, τέλος, επιτρέπει στον άλλο
παίκτη να δει και να εκτιμήσει τους καλούς σκοπούς του, δημιουργώντας έτσι τις
προϋποθέσεις για μια μακροπρόθεσμη συνεργασία.
Οι διαπιστώσεις του Axelrod είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα για το ρόλο του ατομικού
συμφέροντος στην κοινωνική εξέλιξη. Η συνεργασία δεν εκπορεύεται από ηθικό καθήκον
αλλά από ατομικό συμφέρον. Και για τη δημιουργία της δεν απαιτείται ένας άνωθεν
σχεδιασμός ή μια αρχή επίβλεψης. Η έναρξη μιας φιλικής και συνεργατικής σχέσης
εφόσον εκτιμηθεί από τον συμπαίκτη θέτει σε κίνηση τον τροχό της περαιτέρω
συνεργασίας. Περαιτέρω συνεργασία σημαίνει περισσότερη εμπιστοσύνη που με τη σειρά
της σημαίνει περισσότερη συνεργασία. Αυτό οδηγεί στη μεγιστοποίηση του ατομικού
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συμφέροντος.
Οι μοχθηρές στρατηγικές δεν τα πήγαν καλά, ιδιαίτερα δε στις μεταξύ τους
αναμετρήσεις. Μια κοινωνία που κυριαρχείται από κοντόφθαλμα εγωιστικά και μοχθηρά
άτομα έχει προβλήματα. Για να ευημερούν οι πονηροί πρέπει να υπάρχουν κορόιδα!
Οι καλοκάγαθες στρατηγικές, αυτές δηλαδή που στην προδοσία απαντούν με
συνεργασία καταποντίστηκαν. Αυτό αποτελεί την πειραματική απόρριψη της ευαγγελικής
ρήσης «όποιος σε ραπίσει στο δεξιόν μέρος της σιαγόνος, στρέψον εις τον άλλο και το άλλο
μέρος δια να ραπίση και τούτο (Κατά Ματθαίον Ε’, 39) (Singer 1994, 159), όσον αφορά
την αποτελεσματικότητά της στην πράξη. Η τακτική του «μία σου και μία μου» δεν έχει
την έννοια της αντεκδίκησης, γιατί ξεκινά με την ευγενή πρόθεση της συνεργασίας.
Εφόσον ο άλλος απαντήσει με συνεργασία η συνεργασία συνεχίζεται31.
Η τακτική του «μία σου και μία μου» είναι μια τακτική που εφαρμόζεται στην
καθημερινή ζωή, βλέπε πιο πάνω το παράδειγμα με τους αγρότες32. Μάλιστα στις
πραγματικές συνθήκες υπάρχουν κι άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τη
συνεργασία, όπως για παράδειγμα η φήμη. Την αρχική πρόταση για συνεργασία δεν θα
την απευθύνω σε κάποιον που έχει τη φήμη ότι θα με εξαπατήσει. Θα πρέπει όμως και εγώ
να φροντίσω ότι θα συνεχίζουν να υπάρχουν οι συνθήκες που θα κάνουν την απάτη
ασύμφορη και θα δίνουν πλεονέκτημα στη συνεργασία.
Η τακτική του «μία σου και μία μου» μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και σε
εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, όπως τα χαρακώματα του Α’ παγκόσμιου πολέμου (βλ.
Axelrod 1998, 89-103). Το μεγαλύτερο μέρος των μαχών του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου
διαδραματίστηκε σε χαρακώματα. Τα αντίπαλα στρατόπεδα είχαν παραταχθεί στα
χαρακώματα και με εφόδους ένθεν και ένθεν προσπαθούσαν να κατατροπώσουν τον
εχθρό. Επειδή όμως υπήρχε σχετική ισορροπία δυνάμεων κανείς δεν μπορούσε να επιτύχει

31 ίο «μία σου και μία μου» έχει ένα μειονέκτημα. Από τη στιγμή που ο συμπαίκτης απαντήσει με προδοσία
εγκαινιάζεται ένας φαύλος κύκλος προδοσίας. Άλλοι επιστήμονες των παιγνίων προσπάθησαν να λύσουν
αυτό το πρόβλημα (βλ. Ridley 1998, σ. 91κε). Η λύση που προτάθηκε ήταν η κατά τακτά διαστήματα
προσφορά συνεργασίας. Κάτι το οποίο σαφώς και ισχύει στην καθημερινή ζωή, για να σπάσουμε το φαύλο
κύκλο της αντεκδίκησης προβαίνουμε σε χειρονομίες καλής θέλησης και μετά το «μία σου και μία μου»
κάνει τη δουλειά του!
32 ως δίλημμα του φυλακισμένου ορίζεται κάθε κατάσταση όπου ο «πειρασμός» είναι μεγαλύτερος από την
«αμοιβή», η οποία είναι μεγαλύτερη από την «τιμωρία», η οποία είναι μεγαλύτερη από την «πληρωμή του
κορόιδου», μολονότι το παιχνίδι αλλάζει όταν ο πειρασμός είναι τεράστιος (Ridley 1998, σ. 73).
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αποφασιστικό πλεονέκτημα. Οι μάχες στα χαρακώματα εξελίχθησαν σε μια αλληλοσφαγή
δίχως νόημα. Μόνο στο Verdun για παράδειγμα μέσα σε 6 μήνες σκοτώθηκαν 300.000
άνθρωποι. Ο πόλεμος είχε εξελιχθεί σε μια ανούσια ρουτίνα. Οι μεν έκαναν έφοδο
απωθούσαν τους δε προκαλώντας απώλειες, την επόμενη φορά οι ρόλοι αντιστρέφονταν
και οι απώλειες ήταν αμοιβαίες. Στα χαρακώματα συνέβαινε το εξής: Οι στρατιώτες
πολλές φορές δεν πολεμούσαν μεταξύ τους, έριχναν εκατέρωθεν βολές σε σημεία που δεν
θα προκαλούσαν θανάτους για να δείξουν στους ανωτέρους ότι πολεμούν, αλλά στην
πραγματικότητα εφάρμοζαν τη στρατηγική «ζήσε κι άσε τους άλλους να ζήσουν». Σε
κάποια στιγμή βρέθηκαν δύο περίπολα αντιμέτωπα, σύμφωνα με τη στρατιωτική ηθική θα
έπρεπε να ακολουθήσει μάχη στην οποία κατά πάσα πιθανότητα θα σκοτώνονταν ή θα
τραυματίζονταν όλοι. Οι επικεφαλείς των περιπόλων συνενοούμενοι με τα μάτια έκαναν
επί τόπου στροφή και έφυγαν. (Το γεγονός αυτό για τη στρατιωτική ηθική είναι εσχάτη
προδοσία και πολλοί στρατιώτες εκτελέστηκαν και από τις δύο πλευρές, ενώ οι στρατηγοί
που φέρουν μεγάλο μέρος της ευθύνης έναρξης του πολέμου γιατί πίστευαν στην
αστραπιαία εξόντωση του αντιπάλου τιμήθηκαν με παράσημα! βλ. και την αντιπολεμική
ταινία του Στάνλεϋ Κιούμπρικ «Σταυροί στο Μέτωπο»).
Η κατάσταση σε μερικά σημεία του μετώπου ήταν τόσο χαλαρή που μερικές ώρες
της ημέρας οι στρατιώτες κυκλοφορούσαν ελεύθερα με ακάλυπτα νώτα στον εχθρό, χωρίς
να υφίστανται επίθεση. Γιατί αν άρχιζε, η αντίδραση θα ήταν άμεση και θα άρχιζε ο
ασύμφορος κύκλος του αίματος. Η κατάσταση αυτή έφτασε φυσικά στα ανώτατα επιτελεία
που έλαβαν τα μέτρα τους. Στην αρχή έστειλαν διαταγές που ξεκαθάριζαν ότι «εδώ
ήρθαμε για πόλεμο και όχι για δημόσιες σχέσεις», στη συνέχεια ακολούθησαν εκτελέσεις
και στο τέλος επέβαλαν μια πολεμική τακτική εφόδου που μπορούσαν να ελέγξουν άμεσα:
οι επιδρομείς έπρεπε ή να σκοτώσουν τους αντιπάλους ή να φέρουν αιχμαλώτους στην
περίπτωση επιτυχίας ενώ αν αποτύγχαναν έπρεπε να έχουν νεκρούς. Δεν υπήρχε
αποτελεσματικός τρόπος να πεισθεί το επιτελείο ότι έγινε επιδρομή χωρίς να έχει γίνει. Το
αποτέλεσμα ήταν η κλιμάκωση του κύκλου του αίματος!
Ας δούμε μια διαφορετική εκδοχή της ιστορίας μας: Οι Έλληνες ήταν θαλασσινός
λαός. Υπάρχουν ευρήματα που μαρτυρούν την ύπαρξη εμπορίου έως της κοιλάδες του
ποταμού Δον και έως της τρανσυλβανικές πεδιάδες από την μυκηναϊκή εποχή (Κορόμηλά
2001). Ήδη τον 7° π.Χ. αιώνα ο Εύξεινος Πόντος θεωρείτο Ελληνική Θάλασσα. Οι
Έλληνες κατείχαν σημαντική θέση στο εμπόριο και τη ναυσιπλοΐα έως τις αρχές του 20ου
αιώνα. Γιατί όμως;
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Οι πρώτοι άποικοι που έφυγαν κυνηγημένοι από τις ελληνικές μητροπόλεις για
πολιτικούς, οικονομικούς ή και τυχοδιωκτικούς λόγους πιθανόν να μην είχαν καμία τύχη.
Οι πάμπολλοι μύθοι για τις Συμπληγάδες Πέτρες, τους Κύκλωπες, τη Σκύλλα και τη
Χάρυβδη είναι η απόδοση των φοβερών κινδύνων που περίμενε τους πρώτους
θαλασσοπόρους. Πιθανόν κάποιοι που αποβιβάστηκαν σε κάποιες ακτές του Εύξεινου ή
της Μεσογείου να δέχτηκαν την επίθεση των εντοπίων, να τους λήστευσαν και να τους
σκότωσαν. Αποκόμισαν έτσι κάποια πρόσκαιρα οφέλη. Όμως οι ντόπιοι που
αντιμετώπισαν τους άποικους ως εμπορικούς εταίρους αντιλήφθησαν ότι το συμφέρον
τους ήταν η ύπαρξη των Ελλήνων γιατί με τον τρόπο αυτό ενεπλάκησαν στην
καταπληκτική περιπέτεια του εμπορίου και του καταμερισμού της εργασίας (Κορόμηλά
2001, 91κε). Στους Έλληνες δόθηκαν λουρίδες γης κοντά στη θάλασσα προκειμένου να
χτίσουν τα λιμάνια τους. Έτσι και αλλιώς οι ντόπιοι ήταν αγρότες ή νομάδες κτηνοτρόφοι,
η θάλασσα δεν τους ενδιέφερε. Άρχισε να ανθεί το ανταλλακτικό εμπόριο, οι Έλληνες
αγόραζαν τα προϊόντα τους, τα αντάλλασσαν με κρασί, λάδι, αγγεία από τα εργαστήρια
της Ελλάδας. Έπαιρναν τον ακατέργαστο χρυσό και το ασήμι και τα μετέφεραν στα
περίφημα ελληνικά εργαστήριά τους και στη συνέχεια τους πουλούσαν περίτεχνα
κοσμήματα και σκεύη. Οι εμπορικές συναλλαγές συνέφεραν και τους δύο. Οι Βυζαντινοί
αργότερα καλλιέργησαν στο έπακρο αυτές τις σχέσεις. Μάλιστα κάθε φορά που κάποιος
λαός έφτανε στις στέπες πριν τη Μαύρη Θάλασσα έστεργαν πάραυτα να τον
«εκπολιτίσουν». Οι μοναχοί εκτός από τη χριστιανική θρησκεία και το ελληνικό αλφάβητο
είχαν μαζί τους και σπόρους. Τους μάθαιναν πώς να καλλιεργούν τα σπαρτά τους, για να
τους κάνουν αργότερα πελάτες τους. Για την πώληση της σοδειάς φρόντιζε ο βυζαντινός
εμπορικός στόλος. Ακόμη κι όταν η Βυζαντινή αυτοκρατορία ήταν σε παρακμή και στα
άλλοτε εδάφη της δεν κυριαρχούσαν Βυζαντινοί, οι νέοι κατακτητές τους παραχωρούσαν
ναυτικές διευκολύνσεις προκειμένου να διακινηθούν τα εμπορεύματά τους (η στρατηγική
win-win μπορεί να ανθεί στη βιβλιογραφία από τα τέλη του 20ου αιώνα, έχει όμως πίσω
της ιστορία χιλιετηρίδων). Οι Οθωμανοί όταν κατέλαβαν την Κωνσταντινούπολή έκλεισαν
το Βόσπορο στα ξένα πλοία και διατήρησαν το μονοπώλιο της Μαύρης Θάλασσας για τα
«δικά τους» πλοία και τους «δικούς» τους επιχειρηματίες, ανάμεσα στους οποίους ήταν
και οι Έλληνες. Δεν συνέφερε η εξόντωση των Ελλήνων, γιατί μαζί με αυτούς η
οθωμανική αυτοκρατορία θα στερούνταν της σημαντικότατης τεχνογνωσίας τους στη
ναυσιπλοΐα, το εμπόριο και τις σχέσεις με ξένους λαούς. «Βλέπε με καλό μάτι τους
εμπόρους σε αυτή τη γη και πάντα φρόντιζε τους' μην αφήσεις κανέναν να τους βλάψει ή να
τους δώσει διαταγές' γιατί από τις εμπορικές τους δραστηριότητες η χώρα ευημερεί και η
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φτώχεια εγκαταλείπει τον κόσμο ' μέσω αυτών μεταφέρεται η φήμη του Σουλτάνου στα
γειτονικά μέρη και χάρη σε αυτούς ο τόπος μας πλουτίζει» αναφέρει ένα διδακτικό βιβλίο
με οθωμανικές σοφίες του 15ου αιώνα (Κορόμηλά 2001, 323). Και αυτό συνεχίστηκε έως
τις αρχές του 20ου αιώνα!
Αυτές όμως τις περιόδους συνεργασίας ερχόταν συχνά να διακόψει ο πειρασμός
της αρπαγής. Οι συνθήκες που ευνοούσαν τη συνεργασία ήταν πολύ εύκολο να
ανατραπούν, αρκούσε ακόμη και μια άπληστη ηγεσία. Άρχιζε έτσι ένας φαύλος κύκλος
καταστροφής μέχρι να αντιληφθούν όλοι ότι η συνεργασία συμφέρει καλύτερα γιατί έτσι
κερδίζουν όλοι33. Το παράδειγμα της στρατηγικής «ζήσε και άσε τους άλλους να ζήσουν»
δείχνει πώς όταν το προσωπικό συμφέρον του ατόμου θίγεται καίρια, υπό κατάλληλες
συνθήκες και χωρίς τον συντονισμό μιας κεντρικής διοικητικής αρχής, μπορεί να υπάρξει
συνεργασία που αποβαίνει σε όφελος όλων. Οι συνθήκες της κοινωνίας που ζούμε σαφώς
δεν έχουν σχέση με την κατάσταση των χαρακωμάτων του Α’ παγκοσμίου πολέμου. Όμως
σήμερα τα συμφέροντα των πολιτών θίγονται από το υπάρχον μοντέλο κοινωνικής
συμπεριφοράς. Για αυτό οι πολίτες έχουν αναλάβει δράσεις, πολλές φορές υπό αντίξοες
συνθήκες. Και όσο η επιβουλή ενάντια στο συμφέρον αυξάνεται τόσο θα αυξάνονται και
οι διαθέσεις των πολιτών για συνεργασία. Η συνειδητοποίηση της λύσης του διλήμματος
του φυλακισμένου μας δίνει τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε έτσι τις συνθήκες του
«παιχνιδιού», ώστε να προωθείται η συνεργασία και να ενεργοποιείται ο κύκλος
συνεργασία-εμπιστοσύνη-συνεργασία.
Η στρατηγική πρόταση που εκπορεύεται από το δίλημμα του φυλακισμένου είναι
ότι η άρνηση της συνεργασίας, υπό ορισμένες συνθήκες, δεν συμφέρει. Γιατί στις
περισσότερες καταστάσεις της ζωής δεν έχουμε να κάνουμε με παιχνίδια μηδενικού
αθροίσματος, που ο νικητής τα παίρνει όλα, ενώ ο χαμένος εξαφανίζεται. Η κήρυξη του
πολέμου στον άλλο μπορεί να ισοδυναμεί με το να θέσω σε δύσκολη θέση τον εαυτό μου.
Και πιθανόν να χάσω. Η στρατηγική που όλοι κερδίζουν (win-win), όχι απαραίτητα
ισομερώς, είναι πολλές φορές η πιο συμφέρουσα στρατηγική. Μπορεί να οδηγεί σε
συμβιβασμό, αλλά αποτρέπει τις δυσάρεστες συνέπειες ενός πολέμου. Μια win-win
στρατηγική όμως προϋποθέτει ότι δεν είμαστε μοχθηροί, ζηλιάρηδες και άπληστοι. Δεν
33

Θα διακινδυνεύσουμε μια πρόχειρη πολιτική ανάλυση λέγοντας ότι η γενοκτονία του

μικρασιατικού και του ποντιακού ελληνισμού (αλλά και των Αρμενίων και των Κούρδων) ενώ έγινε για την
προάσπιση των τουρκικών συμφερόντων τελικά και τα υπονόμευσε και βύθισε σε ανείπωτο πόνο
εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν άφησαν «τους άλλους να ζήσουν και να ζήσουν και αυτοί καλύτερα».
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έχουμε ως κύριο σκοπό να εξοντώσουμε τον άλλο και ας υποστούμε κι εμείς ζημιές.
Σήμερα στο δυτικό κόσμο μια από τις λειτουργίες της απόκτησης αγαθών είναι η
συμβολική εξόντωση του διπλανού. Αποκτώ το τάδε αυτοκίνητο για να «μπω στο μάτι του
γείτονα». Και στο θέμα αυτό η διαφήμιση έχει παίξει σημαντικό ρόλο (Singer 1999, 173,
Ποταμιάνος 1997, 85κε). Είναι και αυτό ένας παράγοντας που εμποδίζει τους ανθρώπους
να χαρούν αυτά που αποκτούν και τους θέτει σε ένα φαύλο κύκλο συσσώρευσης αγαθών
που κατά βάση δεν επιθυμούν.
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Γ.2. Οικονομία-κατανάλωση

Γ.2.1. Δικτυακή οικονομία και πρόσβαση
Στη διάρκεια του μοντερνισμού ο τρόπος οργάνωσης και διοίκησης ήταν αυτός του
φορντικού μοντέλου: Αυστηρές ιεραρχίες, λεπτομερής καταμερισμός των εργασιών,
ακριβείς κανόνες λειτουργίας, κεντρικός σχεδιασμός. Η δομή αυτή δεν ανταποκρίνεται
στις σημερινές συνθήκες των ραγδαίων αλλαγών (Rifkin 2001). Οι εταιρείες με σταθερές
δομές οργάνωσης παραχωρούν τη θέση τους σε εταιρείες-δίκτυα που προσφέρουν
περισσότερη ευελιξία.
Οι εταιρείες της μοντερνικής εποχής διέθεταν ιδιόκτητους πόρους προκειμένου να
σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν την παραγωγή. Οι εταιρείες-δίκτυα είναι συμμαχίες
ανεξάρτητων μερών (που όμως μόνα τους δεν θα μπορούσαν να επιτύχουν τα
αποτελέσματα της συμμαχίας), προκειμένου να επιτευχθεί κάποιος στόχος. Ο Rifkin
(2001) αναφέρει ως πρότυπο μιας τέτοιας οργάνωσης τη βιομηχανία θεαμάτων του
Hollywood. Παλιότερα οι κινηματογραφικές εταιρείες διέθεταν μόνιμο προσωπικό
(ηθοποιούς, σκηνοθέτες, σεναριογράφους, τεχνικούς) και υποδομές προκειμένου να
παράγουν μαζικά κινηματογραφικά έργα. Τη δεκαετία του ’50 άρχισε να εφαρμόζεται το
δικτυακό σύστημα παραγωγής. Η μεγάλες εταιρείες άρχισαν να συνάπτουν συμβόλαια με
ανεξάρτητες εταιρείες και ηθοποιούς για τις ανάγκες της κάθε ταινίες ξεχωριστά.
Ουσιαστικά για κάθε ταινία συγκροτείται μια βραχύβια δικτυακή επιχείρηση. Η δομή αυτή
οργάνωσης ανταποκρίνεται στις ανάγκες προσαρμογής στις ρευστές και ταχύτατα
μεταβαλλόμενες συνθήκες των αγορών. Ο κύκλος ζωής των προϊόντων έχει μικρύνει
δραματικά, όπως και το ποσοστό αποτυχίας των νεοεισερχομένων στην αγορά προϊόντων.
Η επικινδυνότητα της αγοράς πιέζει για λύσεις διάχυσης του κινδύνου και η
προσφορότερη λύση είναι οι στρατηγικές συμμαχίες: συμφωνίες για από κοινού άντληση
πόρων, για μοίρασμα εξόδων έρευνας και ανάπτυξης, μάρκετινγκ και διάνοιξης αγορών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της σύγχρονης εταιρείας της δικτυακής οικονομίας
αποτελεί κατά τον Rifkin (2001) η ΝΙΚΕ. Η ΝΙΚΕ δεν διαθέτει στην ιδιοκτησία της ούτε
ένα εργοστάσιο. Αποτελεί περισσότερο ένα studio σχεδιασμού, σχεδιάζει αθλητικά ρούχα
και κυρίως παπούτσια. Σχεδόν για όλες της δραστηριότητες εφαρμόζει το outsourcing.
Συνάπτει εμπορικές συμφωνίες με εξωτερικούς συνεργάτες για την εκτέλεση λειτουργιών
που παλιότερα θα γίνονταν εντός της επιχείρησης. Τα σχέδια για αθλητικά είδη
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παραδίνονται σε ανεξάρτητους κατασκευαστές. Ακόμα και διαφήμιση και η προώθηση
των προϊόντων της ανατίθεται σε εξωτερικούς συνεργάτες. Η ΝΙΚΕ παράγει και θέτει σε
εφαρμογή εικόνες και ιδέες. Η περιουσία της είναι η δημιουργικότητα της και το δίκτυο
παραγωγής και προώθησης των ιδεών που παράγει.
Η υλοποίηση των δικτυακών επιχειρήσεων βασίζεται στην εξέλιξη των
πληροφοριακών τεχνολογιών. Τα δίκτυα ηλεκτρονικών υπολογιστών καθιστούν δυνατή
την επικοινωνία και το σχηματισμό εικονικών δικτύων. Σε τέτοιες συνθήκες οργάνωσης το
πνευματικό κεφάλαιο κερδίζει σε σημασία. Αυτό που ζητείται είναι ευελιξία,
συναισθηματική νοημοσύνη, ικανότητα μάθησης, δημιουργικότητα, ουσιαστικά
δεξιότητες του συνεργάζεσθαι. Σε πολλές περιπτώσεις το πνευματικό κεφάλαιο αποτελεί
πολύ πιο κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας από ότι οι παραδοσιακά σημαντικότεροι
συντελεστές παραγωγής κεφάλαιο και υποδομές. Σε μια εποχή που η τεχνολογία
απαξιώνεται και αντικαθίσταται ραγδαία είναι παράλογο να επενδύει κανείς σε σταθερές
υποδομές και ιδιοκτησία. Ενώ η ηλεκτρονική δικτύωση δίνει απεριόριστες δυνατότητες
υλοποίησης δημιουργικών ιδεών.
Η προϊούσα δικτύωση και αλληλοδιαπλοκή προωθεί μια συνεργατική κουλτούρα.
Σε εποχές που η κατοχή αποκτά λιγότερη σημασία σε σχέση με την πρόσβαση Rifkin
(2001, 33), το ερώτημα σε ποιόν ανήκει κάτι στερείται σημασίας, οι άνθρωποι
προσανατολίζονται περισσότερο στην οικοδόμηση της συναίνεσης και τη συστημική
σκέψη.
Πρόσβαση αντί ιδιοκτησίας: Η ιδιοκτησία αποτελούσε θεμελιακή έννοια της
μοντερνικής περιόδου. Θεωρήθηκε ως κινητήριος μοχλός τόσο της οικονομικής ανάπτυξης
όσο και της εγκαθίδρυσης σχέσεων αδικίας ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο Rousseau στο
λόγο Περί Ανισότητας (1755) αναφέρει: «Ο πρώτος άνθρωπος που, αφού περιέφραξε ένα
κομμάτι γης, σκέφτηκε να πει «Αυτό είναι δικό μου» και βρήκε αρκετούς αφελείς να τον
πιστέψουν ήταν ο πραγματικός ιδρυτής της πολιτικής κοινωνίας. Πόσα εγκλήματα, πόσους
φόνους και πολέμους, πόση μιζέρια και φρίκη θα είχε γλιτώσει το ανθρώπινο γένος αν είχε
βρεθεί κάποιος να βγάλει τους πασσάλους...» (περιέχεται στο Ridley 1998, 274).
Ο A. Young όμως το 1787 υποστήριζε το αντίθετο: «δώσε σε έναν άνθρωπο τη
μόνιμη ιδιοκτησία ενός γυμνού βράχου και θα τον μεταμορφώσει σε κήπο. Νοίκιασέ του για
εννιά χρόνια έναν κήπο και θα τον μεταμορφώσει σε έρημο...Το μαγικό ραβδί της
ιδιοκτησίας μεταμορφώνει την άμμο σε χρυσάφι» (περιέχεται στο Ridley 1998, 274).
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Το «μαγικό ραβδί» της ιδιοκτησίας και το αόρατο χέρι της αγοράς έγιναν βασικές
αρχές του μοντερνισμού. Πάνω από όλα ιδιοκτησία σήμαινε την πλήρη κυριότητα πάνω
στα πράγματα και τον ταυτόχρονο αποκλεισμό των άλλων ενώ στην αγορά γίνεται
ανταλλαγή ιδιοκτησιών με σκοπό βέβαια το κέρδος (Rifkin 2001, 155). Η ιδιοκτησία
εξυψώθηκε ως «φυσικό δικαίωμα» (Lock). Οι οικονομολόγοι προσπάθησαν να
ανακαλύψουν φυσικούς νόμους καθολικής ισχύος και διάρκειας που να την τεκμηριώνουν.
Η παρομοίωση με το μυρμήγκι ήταν αυτή που ταίριαζε περισσότερο να αποδώσει τις
αστικές αρετές: άοκνη εργατικότητα και συσσώρευση αγαθών. Ο Lafarge σαρκάζοντας
παρατήρησε ότι «είναι κρίμα που δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν ένα βήμα πιο πέρα και
δηλώσουν υπευθύνως ότι εάν το μυρμήγκι συσσωρεύει αποθέματα, το κάνει με τη βλέψη να
τα πουλήσει και να πραγματοποιήσει κέρδος από την κυκλοφορία του κεφαλαίου του...»
(περιέχεται στο Rifkin 2001, 147).
Όμως η μοντερνική έννοια της ιδιοκτησίας ήταν κάτι το νέο. Στο Μεσαίωνα παρ’
όλο που οι γαιοκτήμονες κατείχαν τη γη μαζί και αυτούς που την καλλιεργούσαν, δεν ήταν
ιδιοκτήτες με την μοντερνική έννοια. Η γη ήταν σαν ένα σύστημα πρόσβασης, όλοι είχαν
δικαίωμα σε αυτή και κανείς δεν μπορούσε να αποκλείσει ακόμη και το δουλοπάροικο από
τη γη του. Κανείς δεν μπορούσε να ισχυριστεί ότι κατείχε τη γη (Rifkin 2001, 150). Τα
δικαιώματα βέβαια καθορίζονταν από αυστηρούς κώδικες και μάλιστα ιδιαίτερα
μεροληπτικούς για τους ασθενέστερους. Με τη βιομηχανική επανάσταση η γη έγινε
ιδιόκτητη με τη μοντερνική έννοια, η γη απέκτησε την έννοια του «οικοπέδου», μπορούσε
να πωληθεί και να αγοραστεί, ενώ αυτοί που εργάζονταν στη γη ήταν πλέον εργάτες,
πουλούσαν τη δύναμη τους έναντι τιμήματος.
Σε όλη την πρώτη περίοδο του μοντερνισμού η επίτευξη βιοτικού επιπέδου,
μετρούμενο με κτήση και συσσώρευση υλικών αγαθών, αποτελούσε τον πρωταρχικό
στόχο των καταναλωτών. Το ποσοστό όμως του εισοδήματος που διέθεταν για απόκτηση
αγαθών καθημερινής χρήσης συνεχώς έφθινε. Και αυτό συνέβαινε γιατί όλο και πιο πολλά
αγαθά κατέκλυζαν τις αγορές, ενώ οι οικονομίες κλίμακας φρόντιζαν για φθηνότερες
τιμές. Έτσι σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του διαθεσίμου εισοδήματος δαπανάται για
πρόσβαση σε εμπειρίες (Rifkin 2001). Το αποτέλεσμα είναι η έννοια της ιδιοκτησίας να
χάνει σε σημασία. Ιδιοκτησία στη μοντερνική περίοδο σήμαινε το αποκλειστικό δικαίωμα
κατοχής και χρήσης πραγμάτων και τον αποκλεισμό των άλλων από αυτά. (Rifkin 2001,
155). Σήμερα σημαντικότερο είναι όχι το τι κατέχω αλλά σε ποιες εμπειρίες έχω
πρόσβαση. Αυτή είναι και η βασική θέση του βιβλίου του Rifkin: «Η νέα εποχή της
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πρόσβασης».
Το κέντρο βάρους μετατοπίζεται έτσι από την παραγωγή στην κατανάλωση, η
οποία δεν έχει πλέον τη μορφή της απόκτησης αλλά της πρόσβασης (ο.π., 185). Ο
καταναλωτής αφενός επιδιώκει πρόσβαση σε εμπειρίες που είναι άυλης μορφής, αφετέρου
πολλά υλικά αγαθά δεν τα αποκτά, αλλά πληρώνει για τη χρήση τους. Ο Rifkin αναφέρει
μια σειρά από παραδείγματα: Το αυτοκίνητο, ίσως το πιο συμβολικό αγαθό πιστοποίησης
κοινωνικής ανόδου και κύρους, δεν είναι στόχος απόκτησης πλέον για πολλούς
ανθρώπους. Υπάρχουν εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων και
διάθεσης στον πελάτη όποτε αυτός θέλει και όποιο μοντέλο θέλει. Από την πρακτική αυτή
κερδίζουν όλοι: ο πελάτης σε κόστος και ευελιξία και η εταιρεία που έχει μεγαλύτερα
περιθώρια κέρδους. Η διαφορά είναι ότι ο πελάτης δεν έχει στην ιδιοκτησία του
αυτοκίνητο, κάτι που σε εποχή κυριαρχίας της έννοιας της ιδιοκτησίας θα προκαλούσε
περιφρονητικά σχόλια.
Η στροφή στην πρόσβαση προωθήθηκε από τις εταιρείες αφού οι παραδοσιακές
πωλήσεις απέφεραν όλο και πιο μειούμενα κέρδη λόγω του εξοντωτικού ανταγωνισμού
στις αγορές. Ο πελάτης-καταναλωτής δεν θεωρείται πλέον ως «υποψήφιος για πώληση
αγαθών και υπηρεσιών» αλλά ως «διαρκής χρήστης». Δεν συμφέρει η πώληση ενός
προϊόντος αλλά η ένταξη του πελάτη σε μια μακροχρόνια σχέση πρόσβασης. Το κέντρο
βάρους μετατοπίζεται από τις πωλήσεις στο χτίσιμο του δικτύου πελατών. Υπάρχουν
εταιρείες που χαρίζουν τα προϊόντα τους προκειμένου να κερδίσουν από τη χρήση τους
από τους καταναλωτές (π.χ. εταιρείες φωτοτυπικών χορηγούν δωρεάν μηχανήματα
υπογράφοντας συμβόλαια συντήρησης και χρήσης). Η εμπιστοσύνη μεταξύ εταιρείας και
καταναλωτή αναδεικνύεται ο σημαντικότερος πόρος, αφού μόνο έτσι ο καταναλωτής
μπορεί να συμμετέχει μακροπρόθεσμα στο δίκτυο. Το μάρκετινγκ από προωθητής των
πωλήσεων μετατρέπεται σε τεχνολογία σύναψης και διατήρησης σχέσεων (ο.π., 188κε).
Η οργάνωση της κατανάλωσης είναι σημαντικότερη από την οργάνωση της
παραγωγής34. Νέα concept αναδεικνύονται όπως το CRM (Customer Relationship
Marketing), που στοχεύουν στην ανίχνευση εξατομικευμένων αναγκών και τη δημιουργία
μακροχρόνιων σχέσεων με τους πελάτες. Η συμβολή των νέων τεχνολογιών είναι
θεμελιώδης. «Οι πωλήσεις πέθαναν, τη θέση τους έρχονται να καταλάβουν οι σχέσεις»!
34 Αυτό δε σημαίνει ότι η οργάνωση της παραγωγής δεν παίζει ρόλο, απλώς θεωρείται αυτονόητη. Μια
σύγχρονη εταιρεία είναι αυτονόητο ότι έχει οργανώσει αποδοτικά την παραγωγή της. Αυτό όμως δεν «κάνει
τη διαφορά». Συγκριτικό πλεονέκτημα αποκτάται από την απόκτηση καναλιών διανομής.
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(ο.π., 184).
Ένα παράθυρο στη βιωσιμότητα: Το «τέλος των πωλήσεων» ανοίγει ένα
παράθυρο στη βιωσιμότητα. Οι πωλήσεις σημαίνουν την μεταβίβαση ιδιοκτησίας με
σκοπό το κέρδος. Είναι προσανατολισμένες στη μεταβίβαση όσο πιο πολλής ιδιοκτησίας
γίνεται για να μεγιστοποιηθεί το κέρδος. Στην εποχή της πρόσβασης όμως το κέρδος
μεγιστοποιείται με τη μεγιστοποίηση της χρήσης. Σημασία δεν έχει να πωληθούν
περισσότερες συσκευές (π.χ. φωτοτυπικά, αυτοκίνητα) αλλά να χρησιμοποιηθούν οι
συσκευές αυτές πιο εντατικά. Ο Rifkin (2001, 169ff) αναφέρει παραδείγματα που η
μετάβαση από την πώληση στην πρόσβαση είχε θετικές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα.
Αναφέρεται σε μια εταιρεία κλιματιστικών η οποία από εταιρεία παραγωγής και
πώλησης κλιματιστικών συσκευών

μετετράπη

σε εταιρεία παροχής υπηρεσιών

κλιματισμού. Τι σημαίνει αυτό: η εταιρεία πρωτύτερα προσπαθούσε να πουλήσει όσο
περισσότερα μηχανήματα μπορούσε. Οι πελάτες εκτός από το κόστος αγοράς
επιβαρύνονταν και με το κόστος συντήρησης. Η εταιρεία μάλλον είχε συμφέρον να
χαλούν συχνά τα μηχανήματά της ή να τα αντικαθιστά. Το αυξημένο κόστος αγοράς και
συντήρησης όμως προκαλούσαν τη δυσφορία των πελατών. Σήμερα η εταιρεία προσφέρει
συμβόλαια λειτουργίας και συντήρησης κλιματιστικών. Η συντήρηση γίνεται με τρόπο
που να μην επιτρέπονται οι συχνές βλάβες, αφού αυτές επιβαρύνουν την εταιρεία, η δε
αντικατάσταση των συσκευών γίνεται την κατάλληλη στιγμή, όταν κριθεί ότι δε συμφέρει
η περαιτέρω λειτουργία τους. Μια κλασσική win-win στρατηγική. Η εταιρεία έχει
μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους και πιο ευχαριστημένους πελάτες, ενώ και οι πελάτες
απολαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες, με χαμηλότερο κόστος και με λιγότερους μπελάδες.
Ένα παράδειγμα από το χώρο της υγείας: Οι φαρμακευτικές εταιρείες προσπαθούν
να πωλήσουν όσο πιο πολλά φάρμακα γίνεται. Για το σκοπό αυτό έχουν συστήσει
σχήματα προώθησης, που προβλέπουν μεταξύ άλλων bonus σε ιατρούς που
συνταγογραφούν συχνότερα. Η πολυφαρμακία και η λήψη άσκοπων φαρμάκων είναι ένα
πρόβλημα διεθνές. Από την άλλη μεριά η προσπάθεια πώλησης φαρμάκων συναντά την
προσπάθεια των υπηρεσιών υγείας δημοσίων και ιδιωτικών για περικοπές του κόστους.
Στην Αμερική εταιρείες προώθησης φαρμάκων-ιατρικού εξοπλισμού και νοσηλευτικά
ιδρύματα συνάπτουν συμβόλαια «κοινής διαχείρισης ασθενειών». Τα δύο μέρη
συμφωνούν σε ένα ανώτατο κόστος περίθαλψης μιας ασθένειας (συμπεριλαμβανομένων
πρόληψης, φροντίδας, φαρμάκων). Εάν το τελικό κόστος περίθαλψης είναι μικρότερο, η
διαφορά κέρδους μοιράζεται και στα δύο μέρη. Εάν είναι μεγαλύτερη το νοσηλευτικό
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ίδρυμα καλύπτει το επιπλέον κόστος. Το αποτέλεσμα είναι να εξαλειφθεί ο πόλεμος των
πωλήσεων, οι φαρμακευτικές εταιρείες να προσπαθούν να χορηγήσουν περισσότερα
φάρμακα (και εξετάσεις) και τα νοσοκομεία να χορηγήσουν λιγότερα. Τώρα και οι δύο
κερδίζουν. Και το κυριότερο εξαλείφουν μια μόνιμη πηγή σκανδάλων που ανά πάσα
στιγμή κινδυνεύει να βλάψει την εικόνα τους. Και φυσικά ο ασθενής τυγχάνει καλύτερης
περίθαλψης (για το μοντέλο αυτό βλ. Rifkin 2001, 174-175 με βιβλιογραφικές αναφορές).
Η υποβάθμιση της έννοιας της ιδιοκτησίας δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης
βιώσιμων τρόπων ζωής και νέων μορφών ευημερίας που βασίζονται λιγότερο στην
συσσώρευση αγαθών και περισσότερο στην απόλαυση αυτών που τα αγαθά προσφέρουν.
Αυτό έχει ως πρακτικές συνέπειες
•

Τη συμβολή στο ευ ζην των ανθρώπων αφού τους απαλλάσσει από τις συχνά
καταναγκαστικές κοινωνικές επιταγές συσσώρευσης και επίδειξης πλούτου

•

την εξοικονόμηση φυσικών πόρων

Για το τι σημαίνει αυτό ας αναφέρουμε ένα παράδειγμα από την ελληνική
πραγματικότητα. Το όνειρο και το κοινωνικό στάνταρτ μιας ελληνικής οικογένειας είναι η
απόκτηση σπιτιού και εξοχικού, ίσως και δεύτερου εξοχικού. Η συχνή δικαιολογία για την
ύπαρξη δύο εξοχικών σπιτιών είναι «για να κάνουμε φτηνές διακοπές». Δεδομένου ότι οι
περισσότερες οικογένειες κάνουν ένα μήνα διακοπές το χρόνο περίπου χρειάζονται
μερικές δεκαετίες για την απόσβεση του ενός σπιτιού. Όσο δε για το δεύτερο εξοχικό
άλλος τόσος χρόνος. Επιπλέον η συντήρηση ενός σπιτιού απαιτεί επιπλέον ποσά και
προσωπική εργασία για την οποία φυσικά οι πολυάσχολοι κάτοικοι των μεγαλουπόλεων
δεν έχουν χρόνο. Οι περισσότεροι από τους φίλους μου που έχουν εξοχικό δεν το
χρησιμοποιούν πάνω από δύο εβδομάδες το χρόνο. Η κατοχή εξοχικού για έναν
εργαζόμενο στην πόλη από οικονομικής άποψης δεν συμφέρει. Όμως κοινωνική «επιταγή»
απόδειξης επαγγελματικής και κοινωνικής επιτυχίας υπαγορεύει την απόκτηση εξοχικού!
Τι επιπτώσεις έχει αυτό: πρώτα στο άτομο. Πολλοί κατά βάθος δεν επιθυμούν μια
τέτοια επιλογή, ούτε συμβάλλει στο ευ ζην τους, παρ’ όλα αυτά υποκύπτουν στον
κοινωνικό εξαναγκασμό. Πολλές φορές δε για να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες δαπάνες
αυξάνουν το χρόνο δουλειάς, το οποίο μεταφράζεται άμεσα σε υποβάθμιση της ποιότητας
ζωής τους. (Την άποψη αυτή εξέφρασαν και πολλοί συμμετέχοντες στην έρευνά μας).
Δεύτερον στο περιβάλλον: Ήδη σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχει γίνει αντιληπτό
ότι εάν οι σημερινοί οικιστικοί ρυθμοί διατηρηθούν, σε λίγες δεκαετίες θα υπάρχει
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πρόβλημα χώρων με πράσινο. Ειδικά στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής το
πρόβλημα είναι ήδη οξύ.
Στην Αμερική ήδη η νέα γενιά, που χαρακτηρίζεται από περισσότερη γεωγραφική
κινητικότητα, αξιολογεί σε μεγαλύτερο βαθμό την πρόσβαση σε βραχυχρόνιες υπηρεσίες
και εμπειρίες και «είναι λιγότερο πρόθυμη να αναλάβει τα βάρη των ευθυνών που
συνεπάγεται η παραδοσιακή ιδιοκτησία μιας οικίας» (Rifkin 2001, 230). Μια μεγάλη
ομάδα Αμερικανών απορρίπτει την ιδιόκτητη κατοικία και ως επένδυση χρημάτων.
Συνεκτιμώντας δε και τη δαπάνη χρόνου για τη συντήρησή της καταλήγει στο ότι πιο
συμφέρουσα λύση είναι η ενοικίαση σπιτιού (παρ’ όλο ότι έχουν την οικονομική άνεση να
το αποκτήσουν). Η ενοικίαση αυτή συνοδεύεται από την παροχή επιπρόσθετων υπηρεσιών
και εμπειριών: κοινόχρηστοι χώροι, «έξυπνες» οικιακές συσκευές, υπηρεσίες φύλαξης
παιδιών και κατοικίδιων, εγκαταστάσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών και πρόσβασης στο
διαδίκτυο κοκ (ο.π., 232κε). Ο χρόνος εκτιμάται ως το πιο σημαντικό αγαθό. Μια ακόμη
αξία του μοντερνισμού κλονίζεται: Το ιδιόκτητο σπίτι ως σύμβολο ευμάρειας, για χάρη
εξοικονόμησης χρόνου, ο οποίος θα δαπανηθεί για ανετότερη και απολαυστικότερη ζωή.
Ταυτόχρονα όμως αυτή είναι μια πρακτική που αποφέρει πλεονεκτήματα σε όλους: και
στις εταιρείες (υψηλότερα περιθώρια κέρδους), και στους ενοικιαστές (κόστος, ευελιξία),
αλλά και στη βιώσιμη ανάπτυξη.
Παρόμοια είναι η κατάσταση και με τα αυτοκίνητα. Υπάρχουν άνθρωποι που
διαθέτουν αυτοκίνητο αλλά το χρησιμοποιούν ελάχιστα (στην Ευρώπη το φαινόμενο είναι
πιο συχνό λόγω των καλών δημόσιων συγκοινωνιών). Το αποτέλεσμα είναι άσκοπη
οικονομική επιβάρυνση του κατόχου και επιβάρυνση του περιβάλλοντος (κατάληψη θέσης
πάρκινγκ, οι πρώτες ύλες για την κατασκευή του αυτοκινήτου μένουν ανεκμετάλλευτες,
παλαίωση χωρίς χρήση).
Όμως κι εδώ επικρατεί η κοινωνική επιταγή της κατοχής αυτοκινήτου.
Για τα δύο αυτά που αναφέραμε την εξοχική κατοικία και το αυτοκίνητο έχουν
αναπτυχθεί μοντέλα που επιτρέπουν πρόσβαση σε υπηρεσίες διακοπών (Time-Sharing) και
υπηρεσίες χρήσης αυτοκινήτου (Car-Sharing), χωρίς ο δικαιούχος να είναι ιδιοκτήτης. Και
τα δύο μοντέλα υπό προϋποθέσεις συμφέρουν οικονομικά τους καταναλωτές και τις
εταιρείες παροχής αλλά κινούνται και σε βιώσιμη κατεύθυνση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζουν εγχειρήματα που προέρχονται από τον μη εμπορικό τομέα.
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Γ.2.2. Νέες αντιλήψεις για τα αγαθά
Γ.2.2.1. Αναγέννηση της επικούρειας θεωρίας
Η επικούρεια διδασκαλία, όπως αυτή μας έχει μεταφερθεί από ελάχιστα σωζόμενα
πρωτότυπα έργα του Επίκουρου και των μαθητών του ή από αναφορές σε έργα άλλων
συγγραφέων, προτείνει μια αισιόδοξη σχέση με τα υλικά αγαθά προκειμένου να επιτευχθεί
μια ευτυχισμένη ζωή35. Ποιες είναι οι ελάχιστες προϋποθέσεις της; Η τροφή, η ενδυμασία,
η στέγη: «Η φωνή της σάρκας γυρεύει να μην πεινά, να μη διψά, να μην ξεπαγιάζει ' όποιος
τα ’χει αυτά και προσδοκά να τα διατηρήσει, μπορεί να παραβγεί σε ευδαιμονία ακόμη και με
τον Αία» (Επίκουρος 2000, προσφ. 33). Αυτό αποτελεί μια απάντηση στη ματαιοδοξία που
χαρακτηρίζει τους σύγχρονους καταναλωτές, από ότι φαίνεται και τους αρχαίους, και στην
ανικανότητά τους να αισθανθούν ευτυχισμένοι. «Το ανθρώπινο γένος μοχθεί πάντα μάταια
και άσκοπα, ξοδεύει τα χρόνια του σε μάταιες έγνοιες. Γιατί οι άνθρωποι δεν κατάλαβαν
πως η ιδιοκτησία έχει το όριο της και ότι η απόλαυσή της φτάνει μέχρις ενός σημείου. Και η
άγνοια αυτή μας παρέσυρε στ’ ανοιχτά και ξεσήκωσε απ’ το βυθό τα μεγάλα κύματα του
πολέμου» (Lucretius De rerum natura, V1430-1435, Επίκουρος 2000). «Δεν ελευθερώνουν
την ψυχή από την ανησυχία και δεν φέρνουν τη χαρά τα αμέτρητα πλούτη η δόξα κι ο
θαυμασμός του πλήθους, ή ο,τιδήποτε άλλο οφείλεται σε αίτια απεριόριστα» (Επίκουρος
2000 προσφ. 81).
Η κατάκτηση της ευτυχίας δεν είναι ένα άπιαστο όνειρο ούτε απαιτεί αιματηρές
θυσίες. Εκτός από την εξασφάλιση των στοιχειωδών αναγκών προϋποτίθεται η ενεργός
και υπεύθυνη στάση που θα τηρήσει το ίδιο το άτομο. «Αν θέλεις να κυβερνάς τη ζωή σου
σύμφωνα με την ανθρώπινη λογική, μάθε πως πραγματικός πλούτος σημαίνει το να
αρκούμαστε στα λίγα. Το λίγο ποτέ δεν λείπει. Οι άνθρωποι επιθύμησαν τη δύναμη και τη
δόξα για να στηρίξουν το έχει τους σε στέρεα θεμέλια και να μπορούν να ζουν τη ζωή τους
ήσυχα μέσα στα πλούτη. Μάταιος κόπος. Στον αγώνα τους να φτάσουν ψηλά, σπέρνουν το
δρόμο της ζωής τους με δυσκολίες και κινδύνους... Ας’ τους να χύνουν άσκοπα ματωμένο
ιδρώτα εξουθενωμένοι, καθώς παλεύουν στο στενό μονοπάτι της φιλοδοξίας, αφού οι
γνώσεις τους υπαγορεύονται από ξένα χείλη, κι οι επιθυμίες τους καθορίζονται από αυτά που
ακούν από άλλους κι όχι απ’ τα δικά τους αισθήματα» (Lucretius De rerum natura, V1430-

35 Σχετικά με την επικούρεια θεωρία βλ. Ποταμιάνος (1997), σελ. 36-53, Επίκουρος (2000) με εκτεταμένη
βιβλιογραφία, Anderson (2002)
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1435, Επίκουρος 200). Να μια ρεαλιστική πρόταση για το αδιέξοδο στο οποίο έχουν
περιπέσει σήμερα πολλοί άνθρωποι στο δυτικό κόσμο. Η απόκτηση αγαθών και η επίδειξη
πλούτου εξελίσσονται πολλές φορές σε αυτοσκοπό, για την επίδειξη κοινωνικής
καταξίωσης, χωρίς την προσφορά ουσιαστικής ικανοποίησης στο άτομο.
Η εγκράτεια είναι για του επικούρειους όχι στέρηση, ούτε ευχαρίστηση με τα λίγα,
ούτε άνωθεν επιβεβλημένο καθήκον, είναι αρετή που συμβάλει στην ευτυχία και
ταυτόχρονα είναι πηγή νέων απολαύσεων. Γιατί μας δίνει τη δυνατότητα της απόλαυσης
της πολυτέλειας ακόμη και από τα πιο απλά πράγματα: «και το ψωμί και το νερό φερνουν
την υπέρτατη ηδονή, όταν προσφερθούν σε κάποιον τη στιγμή που τα χρειάζεται» (Επιστολή
προς Μενοικέα, 131, Επίκουρος 1991).
Η επικούρεια ηθική είναι μια ηθική σε ανθρώπινο μέτρο, που εξισώνει την ηθική
με την ευτυχισμένη ζωή. Η επικούρεια ηθική δεν είναι ένας εξ αποκαλύψεως κώδικας
κανόνων για το τι πρέπει να μην κάνουμε και για το τι πρέπει να στερηθούμε: «δεν είναι
δυνατόν να ζούμε ευχάριστα, δίχως να ζούμε συνετά, ηθικά και δίκαια, ούτε να ζούμε
συνετά, ηθικά και δίκαια, χωρίς να ζούμε ευχάριστα. Γιατί οι αρετές συγγενεύουν εκ φύσεως
με την ευχάριστη ζωή και η ευχάριστη ζωή είναι αχώριστη από αυτές (επιστολή προς
Μενοικέα, 132, Επίκουρο 1991).
Η επικούρεια θεωρία έχει καταταχθεί στις ηδονιστικές θεωρίες. Υπό τον όρο αυτό
όμως συμπεριλαμβάνονται δύο αντιλήψεις που διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Και οι
δύο θεωρούν την ηδονή ως ύψιστο αγαθό του ανθρώπου όμως της αποδίδουν διαφορετικό
περιεχόμενο. Ας θεωρήσουμε τη μια ως ακραία μορφή ηδονικής θεωρίας και την άλλη ως
μετριοπαθή (την επικούρεια) (Πελεγρίνης 1997, 20). Η ακραία μορφή της θεωρίας του
ηδονισμού υποστηρίζει ότι η ηδονή που αποτελεί «δΓ αυτήν αρετή και αγαθό», πρέπει να
πραγματοποιείται εδώ και τώρα και δεν πρέπει να αναβάλλεται για χάριν κάποιας άλλης
μελλοντικής ηδονής. Εκπρόσωπος της θεωρίας αυτής είναι ο Αρίστιππος ο Κυρηναίος,
κατά τον οποίο υπάρχουν δύο βασικά συναισθήματα η απόλαυση και η μη απόλαυση
(Rohls 1999, 48). Ο άνθρωπος ζει σωστά όταν αυξάνει το πρώτο και μειώνει το δεύτερο.
Η διαφορά των δύο είναι η ευτυχία. Οι ηδονές διαφοροποιούνται ανάλογα με την έντασή
τους, δεν υφίσταται ποιοτική διάκριση μεταξύ τους (Πελεγρίνης 1997, 22). Γι’ αυτό πρέπει
να επιδιώκεται η κλιμάκωση των ηδονών προκειμένου να κατακτηθεί η ευτυχία, και
μάλιστα των σωματικών ηδονών γιατί αυτές είναι πιο έντονες από τις πνευματικές (ο.π.).
Η επικούρεια θεωρία κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση. «Όταν λοιπόν
υποστηρίζουμε ότι σκοπός είναι η ηδονή, δεν εννοούμε τις ηδονές των ασώτων και των
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αισθησιακών απολαύσεων, όπως νομίζουν κάποιοι -από άγνοια και επειδή διαφωνούν μαζί
μας-, αλλά εννοούμε το να μην υποφέρει κανείς σωματικούς πόνους και το να μην είναι η
ψυχή του ταραγμένη. Γιατί τη γλυκιά ζωή δε μας την προσφέρουν τα φαγοπότια κι οι
διασκεδάσεις, ούτε οι απολαύσεις με αγόρια και γυναίκες, ούτε τα ψάρια και τα άλλα
εδέσματα που προσφέρει ένα πολυτελές τραπέζι, αλλά ο νηφάλιος στοχασμός....»
(Επίκουρος, επιστολή προς Μενοικέα, 132).
Η ηδονή συνιστά μεν το ύψιστο αγαθό, όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να
επιδιώκεται όταν δεν συμβάλει στην αταραξία της ψυχής. Αυτό είναι το ύψιστο κριτήριο
επιλογής των ηδονών. Δεν επιλέγουμε αδιακρίτως κάθε ηδονή. Πρέπει να παραιτούμαστε
από ηδονές που φέρνουν περισσότερες ενοχλήσεις παρά ηδονές. Ούτε υπάρχει ανάγκη
διαρκούς κορύφωσης των ηδονών: «Έχουμε ανάγκη από την ηδονή όταν η απουσία της μας
προξενεί πόνο, όταν όμως δεν συμβαίνει αυτό, δεν υπάρχει ανάγκη ηδονής» (Επίκουρος, Απ.
60, Στοβαίου Ανθολ. XVII 35). Και το κριτήριο επιλογής των ηδονών δεν είναι
ατομικιστικό είναι βαθιά συνανθρώπινο: «Αυτοί οι ίδιοι οι επικούρειοι το λένε, πως είναι
πιο ηδονικό να κάνεις το καλό από το να δέχεσαι ευεργεσίες» (Πλούταρχος, ότι ουδ ’ ηδέως
ζην εστί κατ’ Επίκουρον 1097Α). Ενώ η φιλία είναι αυτή που φέρνει την ευτυχία: «Η φιλία
περιχωρεύει την οικουμένη καλώντας μας να ξυπνήσουμε για χάρη της ευτυχίας»
(Επίκουρος, Προσφ. 28)
Η επικούρεια φιλοσοφία απέκτησε πολλούς οπαδούς στα 800 χρόνια της
λειτουργίας του επικούρειου κήπου, δέχθηκε σφοδρές αντιδράσεις και διαστρεβλώσεις
από την αρχή της ακόμη. Η επικράτηση του χριστιανισμού την καταδίκασε σε αφάνεια. Τα
γραπτά των επικούρειων καταστράφηκαν εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, τα περισσότερα
με την πυρπόληση της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, ενώ με διάταγμα του Ιουστινιανού
έκλεισε οριστικά ο Κήπος. Ο Χριστιανισμός θα καθόριζε τις αξίες των ανθρώπων για τους
επόμενους αιώνες στο δυτικό κόσμο, επιβάλλοντας μια αυστηρή ηθική του καθήκοντος
και της αυτοθυσίας που καθιστούσε την ευτυχία ένα διαρκώς αναβαλλόμενο όνειρο και
διακήρυσσε την ασυμβατότητα ηδονής και αρετής. Την απάντηση την είχε δώσει αιώνες
πιο πριν ένας μαθητής του Επίκουρου ο Διογένης Οινοανδέας (απ.32): «αν , ω άνδρες το
ζήτημα που προκύπτει ανάμεσα σ’ εμάς και σ’ αυτούς (σημ. ανάμεσα στους επικούρειους και
τους στωικούς) ήταν «τι είναι αυτό που φέρνει την ευτυχία», κι ήθελαν να μας πούνε πως
αυτό είναι οι αρετές, πράγμα που θα ‘ταν και το σωστό, τότε δεν θα χρειαζόταν παρά να
συμφωνήσουμε μαζί τους ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Επειδή, όμως, όπως λέω,
το πρόβλημα δεν είναι το «τι φέρνει ευτυχία» αλλά το τι σημαίνει ευτυχία και τι είναι αυτό
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που η φύση μας κατά βάθος επιθυμεί, ισχυρίζομαι ότι αυτό είναι η ηδονή, και σ’ όλους,
Έψηνες και βαρβάρους, και τώρα και πάντα, το φωνάζω δυνατά, ότι αυτή είναι ο σκοπός
της άριστης διαβίωσης. Όσο για τις αρετές -που οι άνθρωποι αυτοί τις παιδεύουν άστοχα
γιατί από μέσον τις μετατρέπουν σε σκοπό-, αυτές με κανένα τρόπο δεν αποτελούν σκοπό, οι
αρετές δημιουργούν τη δυνατότητα να φτάσει κανείς στον σκοπό» (Επίκουρος 2000, s. 215).
Η επικούρεια φιλοσοφία δεν εξαφανίστηκε, στις μέρες μας ζει μια νέα άνθηση.
Ίσως αυτό αποτελεί μια επαλήθευση αυτού που είπε ο Nietzsche «Η σοφία δεν έχει
προχωρήσει ούτε ένα βήμα μετά τον Επίκουρο, και συχνά βρίσκεται χιλιάδες βήματα πίσω
του». Μια ηθική κατανάλωση μπορεί να πιάσει το νήμα του Επίκουρου και να αναπτύξει
μια νέα πρόταση για την ανθρώπινη ευτυχία. Εξάλλου η έννοια της επάρκειας στους
σημερινούς ηδονιστικούς καιρούς μας μόνο με την επικούρεια έννοια έχει νόημα.

Τ.2.2.2. Μια νέα αντίληψη για τα αγαθά: ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ
Στην είσοδο του ναού του Απόλλωνα στους Δελφούς υπήρχαν κάποιες επιγραφές.
Όχι όμως ρήσεις θεών με προστακτικό χαρακτήρα για τη λατρεία τους ή για τη ζωή στο
επέκεινα, αλλά φράσεις κοινών θνητών για τη ζωή, όπως: «Γνώθι σαυτόν», «Μέτρον
Άριστον» και «Μηδέν Άγαν». Μετά δυόμισι χιλιάδες οι ρήσεις αυτές που αποτελούν
προτάσεις για τρόπους ζωής έρχονται πάλι στην επικαιρότητα (Scherhom 2002). Σε μια
εποχή που ο υλικός πλούτος στις αναπτυγμένες χώρες της Δύσης έχει φτάσει σε απίστευτα
επίπεδα, χωρίς αυτό να συνοδεύεται από αντίστοιχη αύξηση του επιπέδου της ποιότητας
ζωής, οι παραπάνω αριστοτελικής και επικούρειας έμπνευσης προτροπές, αποτελούν
προτάσεις που συμβάλλουν τόσο στην επίτευξη της ατομικής ευτυχίας όσο και στην
βελτίωση της ζωής των άλλων.
Η ρήση «ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ» (τίποτε περισσότερο) αποτελεί συμπύκνωση μιας εκ
των στρατηγικών της βιωσιμότητας, της επάρκειας (Scherhom 2002) (βλ. Ε.8.).
Βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να υλοποιηθεί μόνο με τη βελτίωση της χρήσης των
πόρων ή την υποκατάστασή τους, ούτε μόνο με τη χρήση πιο βιώσιμης τεχνολογίας
(στρατηγική της οικο-αποτελεσματικότητας, βλ. Ε.8). Απαιτείται και ο περιορισμός της
κατανάλωσης. Κάτι που απαιτεί τον επαναπροσανατολισμό του τρόπου σκέψης και
δράσης, ουσιαστικά την αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών.
Υπάρχουν διάφορες προτάσεις που να διέπονται από τη λογική της επάρκειας. Η
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χριστιανική εκδοχή του ασκητισμού που προτείνει έναν τρόπο ζωής που να βασίζεται στην
ολιγάρκεια και τη στέρηση ως μέρος της θρησκευτικής ζωής. Πέρα από τη χριστιανική
πρόταση, υπάρχουν προτάσεις που συνηγορούν επίσης για στέρηση, ολιγάρκεια και «μηκατανάλωση». Είναι μοντέλα ζωής που χαρακτηρίζονται ως «νέος ασκητισμός» (Linz
2002, 9). Οι προτάσεις αυτές μάλλον είναι ουτοπικές γιατί οι καταναλωτές δεν είναι
διατεθειμένοι να στερηθούν και να θυσιαστούν αλλά να εξορθολογήσουν τις
καταναλωτικές τους πρακτικές ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους (στα πλαίσια
αυτού του εξορθολογισμού φυσικά περιλαμβάνεται και ο αυτοπεριορισμός της
κατανάλωσης). Επιπλέον η μη-κατανάλωση είναι ένας στόχος που δεν συμβάλει σε μια
βιώσιμη ανάπτυξη.
Μια ρεαλιστική προσέγγιση της στρατηγικής της επάρκειας είναι η
επικούρεια

πρόταση του ευ ζην, ο «ασκητικός ευδαιμονισμός» του Επίκουρου

(Ποταμιάνος 1997, 43, βλ. επίσης σχετικά Ε.8).

Ο ασκητικός ευδαιμονισμός είναι

ρεαλιστική πρόταση γιατί:
•

Συμφωνεί και προωθεί τις τάσεις της προϊούσας εξατομίκευσης, της προσωπικής
ολοκλήρωσης

και της προσωπικής αυτονομίας στη διαμόρφωση της ζωή που

χαρακτηρίζει το σύγχρονο καταναλωτή
• Ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για απολαυστικές εμπειρίες και αγαθά και για
ποιότητα ζωής
•

Δεν εμπεριέχει καθηκοντολογικές προσταγές αλλά προϋποθέτει την προσωπική
υπευθυνότητα στη διαχείριση και τη χάραξη ορίων

•

Ανταποκρίνεται στην ανάγκη για εξορθολογισμό της κατανάλωσης που είναι
βασική προϋπόθεση της βιώσιμης ανάπτυξης
Η επικούρεια ηδονή και το ευ ζην δεν έχουν να κάνουν με ποσοτικά κριτήρια αλλά

με την εγκράτεια, η οποία δεν νοείται ως καθηκοντολογική αποχή και στέρηση υλικών
αγαθών και απολαύσεων αλλά ως μια ρυθμική εναλλαγή άσκησης και περιστασιακής
πολυτέλειας (Ποταμιάνος 1997, 47κε). Ο ρυθμικός αυτός χρόνος καθορίζεται από το
αυτόνομο άτομο. Η επικούρεια άσκηση δεν έχει στόχο να προκαλέσει σωματικό πόνο
(περίπτωση χριστιανικού ασκητισμού) και η πολυτέλεια δεν νοείται ως συσσώρευση ή
επίδειξη μάταιων αγαθών αλλά ως μέσο που οδηγεί στην ηδονή και την απόλαυση. Η
άσκηση αυτή στηρίζεται στην ολιγάρκεια, «στα λίγα μικρά και καλά καθημερινά
πράγματα και όχι στα αταίριαστα και τα παραπανίσια, τα παρά φύσιν και επομένως
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δυσεύρετα» (Ποταμιάνος 1997, 176). Ακόμη και το ταπεινό ψωμοτύρι μπορεί να
προκαλέσει τη μεγίστη ηδονή όταν προσφερθεί την κατάλληλη στιγμή (ο.π., 1997, 48). Η
επικούρεια πρόταση είναι μια πρόταση που συμφιλιώνει την αρετή με την ευδαιμονία
(ο.π., 48). Είναι μια πρόταση που συνδυάζει την απόλαυση με το λογικό μέτρο στην
κατανάλωση. Είναι μια πρόταση που προάγει την ηθική κατανάλωση.
Όπως έχουμε αναφέρει στο μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας οι
άνθρωποι ζούσαν σε συνθήκες έλλειψης καταναλωτικών αγαθών και ιδιαίτερα τροφής. Η
έλλειψη τεχνολογίας για συντήρηση των τροφίμων αποτελούσε σημαντικό παράγοντα. Η
λαχτάρα των ανθρώπων για επαρκή τροφή απεικονίζεται στην Παλαιά Διαθήκη με το
όραμα της «γης της επαγγελίας» όπου ρέει άφθονο «το μέλι και το γάλα». Αλλά και σε
εικόνες από παραμύθια όπου το όραμα για επαρκές φαγητό δίνεται με την εικόνα βουνών
από μακαρόνια σκεπασμένα με παρμεζάνα (Montanari 1997). Δεν είναι τυχαίο σήμερα
που το όραμα έγινε πραγματικότητα το «πολύ» να θεωρείται ευκταίο. Να επιθυμούμε από
τα «καλά πράγματα όσο πιο πολύ γίνεται» είναι η κυριαρχούσα πρακτική της
καταναλωτικής μας συμπεριφοράς (Scherhom 2002). Η μοντερνική εικόνα της «καλής και
επιτυχημένης ζωής» βασίζεται σε μια συνεχή αύξηση του επιπέδου ευημερίας που νοείται
πρώτιστα ως κατοχή αυτοκινήτων και ακινήτων. Η έλλειψη αυτών των συμβόλων
σηματοδοτεί κοινωνική περιθωριοποίηση (Linz 2002, 8). Αντίθετα, η έννοια της
εγκράτειας στη συλλογική μνήμη των ανθρώπων της Δύσης είναι περισσότερο
συνδεδεμένη με την έννοια που της προσέδωσε ο χριστιανισμός. Σημαίνει περισσότερο
άσκηση, παραίτηση, στέρηση, θυσία, «σφίξιμο του ζωναριού». Σημαίνει θυσιάζω κάτι
σήμερα για να κερδίσω κάτι μελλοντικά και όχι ότι με την εγκράτεια συμβάλω στην
τωρινή μου ευεξία. Η παραίτηση, για παράδειγμα, από βλαβερές διατροφικές συνήθειες,
αντιμετωπίζεται ως στέρηση προκειμένου να μην θιγεί μακροχρόνια η υγεία και όχι ως
αποφυγή της υπερβολής και κατανάλωση αυτού που θα συμβάλει στην τωρινή ευεξία και
ευζωία.
Η εγκράτεια ως συνιστώσα της βιωσιμότητας έχει την έννοια της αποφυγής του
υπερβολικού. Η λογική της εγκράτειας δεν είναι μαξιμαλιστική (επιθυμία για το ελάχιστο),
αλλά προσανατολισμένη στο μέτρο (Scherhom 2002).
Η επάρκεια δεν είναι μόνο μια εναλλακτική πρόταση αλλά μια αναγκαιότητα. Τα
κοινωνικά και οικολογικά προβλήματα σήμερα διογκώνονται. Οι λεγάμενες «ασθένειες

162

της ευημερίας»36 κάνουν αναγκαία νέα μοντέλα ζωής που να βασίζονται σε λιγότερη, mo
ποιοτική κατανάλωση που δεν θα εξορίζει όμως την απόλαυση (Linz 2002, 12).
Το πρόβλημα της επάρκειας είναι πρόβλημα πρώτιστα ατομικής υπευθυνότητας.
Απαιτεί την ορθολογική διαχείριση του εαυτού (Scherhom 2002). Και το κυριότερο, η
επάρκεια είναι ένας τρόπος ζωής συμβατός με την καλή ζωή. Αυτό όμως απαιτεί αλλαγή
των αξιών μας. Για αυτό είναι ένα αίτημα ριζοσπαστικό. Η επάρκεια δεν είναι ένα θέμα
μόνο ατομικό. Επηρεάζει όλο το κοινωνικό και οικονομικό σύστημα (van Winterfeld
2002, 27). Το αίτημα για επάρκεια είναι ένα αίτημα πολιτικό: στο επίκεντρό της τίθεται η
στάση του καταναλωτή που απορρίπτει το υπάρχον μοντέλο του οικονομείν που βασίζεται
στη αέναη οικονομική ανάπτυξη και τις δήθεν διαρκώς ακόρεστες καταναλωτικές ανάγκες
υπό συνθήκες διαρκούς έλλειψης επαρκών πόρων (ο.π).

Γ.2.3. Το κόστος της ευημερίας
Ο ορισμός της ευημερίας-ποιότητας ζωής στη μοντερνική περίοδο καθοριζόταν
κυρίως με ποσοτικούς όρους, κυρίαρχη ήταν η έννοια του βιοτικού επιπέδου. Περισσότερα
αγαθά σε περισσότερους ανθρώπους ήταν ο βασικός στόχος των κυβερνήσεων αλλά και
των επιχειρήσεων. Η αντίληψη μιας κοινωνίας για την ευημερία είναι πολύ σημαντική
γιατί αποτελεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαμορφώνονται πολιτικές που έχουν να κάνουν
με το μέλλον της (Neuner 2001, 54). Η πανηγυρική ατμόσφαιρα λόγω των εκπληκτικών
οικονομικών επιτευγμάτων, όπως αυτά απεικονίζονταν στους δείκτες του ΑΕΠ ή της κατά
κεφαλήν κατοχής αγαθών, επίσκιαζε τις παράπλευρες απώλειες στο φυσικό και κοινωνικό
περιβάλλον.
Επιπλέον κυριάρχησε η αντίληψη ότι αυτά τα προβλήματα δεν αφορούν το άτομο.
Το προσωπικό συμφέρον οριζόταν με την εντελώς στενή έννοιά του. Το άτομο
ευημερούσε όταν ευημερούσαν οι αριθμοί: περισσότερο εισόδημα, που συνεπαγόταν και
περισσότερα αγαθά στην κατοχή του. Η μόλυνση του περιβάλλοντος ή η απόσυρση των
36 Ως «ασθένειες της ευημερίας ορίζονται όλες οι σωματικές και ψυχικές (και οι ψυχοσωματικές) διαταραχές
που προκαλούνται από την κατάχρηση των επιτευγμάτων μιας κοινωνίας (σε επίπεδο παραγωγής και
κατανάλωσης) (Neuner 2001, 62). Ως παραδείγματα θα μπορούσαμε να αναφέρουμε την εμφάνιση
αλλεργιών ως αποτέλεσμα πιθανώς της μόλυνσης του φυσικού περιβάλλοντος, το διαβήτη ως αποτέλεσμα
της κακής διατροφής, το στρες ως παράγωγο του σύγχρονου τρόπου ζωής ή την κατάθλιψη που έχει
αναγγελθεί ως η ασθένεια της νέας χιλιετηρίδας.
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σκουπιδιών ήταν προβλήματα που εντάσσονταν στις αρμοδιότητες του κράτους. Αυτό με
τις κατάλληλες πολιτικές θα φρόντιζε για τη διευθέτησή τους.
Σε έναν έντονα αλληλοδιαπλεκόμενο κόσμο όμως, δεν υπάρχουν μεμονωμένες
επιδράσεις, αυτές είναι αλυσιδωτές. Η ελληνική παροιμία «όποιος κατουράει στη θάλασσα
το βρίσκει στο ψωμί του» αποδίδει με τον καλύτερο τρόπο το στενό βαθμό
αλληλοδιαπλοκής των σύγχρονων προβλημάτων. Η περίπτωση του παγκοσμίου κλίματος
είναι άκρως ενδεικτική. Ο αέρας δεν γνωρίζει τα σύνορα που έχουν χαράξει οι άνθρωποι.
Η μόλυνσή του είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Η Δυτική Γερμανία πριν κάμποσα χρόνια
εξήγαγε έναντι πενιχράς πληρωμής επικίνδυνα απόβλητα στην Ανατολική Γερμανία. Με
τον τρόπο αυτό πίστεψε ότι ξεμπέρδεψε με το πρόβλημα, όπως όταν πετάμε τα σκουπίδια
πέρα από την πόρτα μας. Λίγα χρόνια μετά, αφού οι δύο χώρες επανενώθηκαν, η ενιαία
πλέον Γερμανία αντιμετωπίζει το ίδιο πρόβλημα ως εσωτερικό αυτή τη φορά.
Με το πέρασμα των χρόνων οι παράπλευρες απώλειες της ευημερίας γίνονταν όλο
και πιο εμφανείς. Ήταν δύσκολο να μιλά κανείς για ευημερία και ποιότητα ζωής, όταν στα
βιομηχανικά κέντρα του δυτικού κόσμου ο αέρας ήταν μολυσμένος. Για τη «μέτρηση» της
ευημερίας απαιτούνταν επιπλέον «δείκτες» πέρα από αυτούς που απέδιδαν την οικονομική
ανάπτυξη. Η ευημερία άρχισε να συνδέεται με την ποιότητα ζωής, όπως αυτή την
αντιλαμβανόταν ο ίδιος ο πολίτης. Η έννοια της ευημερίας, σήμερα, ορίζεται
πολυδιάστατα, περιλαμβάνει τις αντικειμενικές συνθήκες υπό τις οποίες ζουν οι
άνθρωποι (οικονομικοί δείκτες, δείκτες κατοχής αγαθών), την υποκειμενική αντίληψή
τους περί ποιότητας της ζωής τους, αλλά και τη σχέση που υφίσταται μεταξύ των δύο
(Neuner 2001, 54).
Η αντίληψη που εξισώνει την ευημερία με την υπερεπάρκεια αγαθών κλονίζεται
περαιτέρω από την όξυνση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων. Τα οποία
δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπιστούν ως παράπλευρες ανεπιθύμητες επιπτώσεις της
οικονομικής ανάπτυξης, αλλά να συνυπολογιστούν στο κόστος της (Neuner 1990, 56).
Σήμερα με βάση το ισχύον οικονομικό υπόδειγμα οι καταστροφές που
προκαλούνται στο φυσικό περιβάλλον δεν συνυπολογίζονται στο ΑΕΠ. Αντιθέτως οι
δαπάνες για την αποκατάσταση των ζημιών εμφανίζονται σε αυτό, δίνοντας μια
παραπλανητική εικόνα για το πραγματικό κόστος της ανάπτυξης (Ζαχαρέας 2003). Εκτός
αυτού υπάρχουν επιπτώσεις που είτε εμφανίζονται μακροπρόθεσμα είτε δεν είναι δυνατόν
προς το παρόν να ανιχνευθούν. Πως θα μπορούσαν άραγε να λογιστικοποιηθούν οι
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επιπτώσεις της εμφάνισης των λεγάμενων «ασθενειών της ευημερίας;» Είναι δυνατόν να
υπολογιστεί επακριβώς το κόστος της κατάθλιψης;
Παρ’ όλες τις δυσκολίες του εγχειρήματος οι οικονομολόγοι έχουν κάνει
προσπάθειες ποσοτικοποίησης των επιβλαβών στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον
συνεπειών του επικρατούντος υποδείγματος ανάπτυξης. Η αποτίμηση αυτού του
υποδείγματος εγείρει ερωτήματα σε σχέση με τη σκοπιμότητα της συνέχισής του. Το
ταμείο της ευημερίας εν τέλει είναι συν ή μείον;
Οι οικονομολόγοι έχουν επινοήσει την έννοια των «αμυντικών» δαπανών της
ανάπτυξης (Defensivausgaben) (Leipert 1987). Ως τέτοιες θεωρούνται οι δαπάνες με τις
οποίες γίνεται προσπάθεια να εμποδιστεί ή να προληφθεί ή να αποκατασταθεί η
επιδείνωση των συνθηκών ζωής και εργασίας, οι οποίες προήλθαν λόγω της αναπτυξιακής
διαδικασίας (ο.π., 3, Neuner 2001, 64). Αυτές οι δαπάνες είναι μέρος του ΑΕΠ, αποτελούν
συγκαλυμμένα κόστη που προέρχονται από συγκεκριμένα υποδείγματα παραγωγής και
κατανάλωσης (Leipert 1987, 112). Στο μοντέλο που ανάπτυξε ο Leipert (1991) στις
«αμυντικές» δαπάνες της ανάπτυξης συμπεριλαμβάνονται κόστη που αφορούν τους εξής
τομείς: περιβάλλον, υγεία, μετακίνηση, κατοικία, ασφάλεια και εργασία. Η περιγραφή των
μοντέλων υπολογισμού των δαπανών ξεφεύγει από τους σκοπούς της εργασίας μας. Θα
αναφερθούμε όμως σε μερικά ενδεικτικά αποτελέσματα.
Ο Leipert (1991) υπολόγισε ότι για τη Γερμανία το διάστημα 1970-1988 ότι οι
«αμυντικές» δαπάνες της ανάπτυξης αυξήθηκαν κατά 150%, τη στιγμή που το ΑΕΠ
σημείωσε αύξηση 50%. Η ανάπτυξη γίνεται πιο ακριβή! Στο συμπέρασμα αυτό
καταλήγουν και άλλοι ερευνητές (βλ. Neuner 2001, 65ff). Τα στοιχεία των διαφόρων
αναφορών παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις διότι χρησιμοποιείται διαφορετική
μεθοδολογία υπολογισμού τους. Σε κάθε περίπτωση όμως έχουμε να κάνουμε με
ενδεικτικά ελάχιστα κόστη αφού είναι αδύνατο να συνυπολογιστούν όλες οι συνέπειες στο
φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον αλλά και στον ίδιο τον άνθρωπο. Το κοινό συμπέρασμα
όμως είναι ότι η «καθαρή» ευημερία είναι θετική.
Στα μέσα της δεκαετίας του ’90 οι Daly και Cobb (1994) παρουσίασαν μια έρευνα
που αναφερόταν στην Αμερική σύμφωνα με την οποία από το 1967 η «καθαρή ευημερία»
δεν έχει σχέση με την ανάπτυξη του ΑΕΠ. Μάλιστα από το 1980 έως τότε (1994) η
«καθαρή ευημερία» μειώνεται ενώ στο αντίστοιχο διάστημα το ΑΕΠ αυξανόταν. Αυτή η
διαπίστωση ήταν πρωτοφανής. Σε όλες τις έως τότε έρευνες η οικονομική ανάπτυξη
συμβάδιζε με την αύξηση της ευημερίας. Οι Daly και Cobb πραγματοποίησαν τον
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υπολογισμό της καθαρής ευημερίας με βάση έναν «δείκτη βιώσιμης οικονομικής
ευμάρειας» (Index of Sustainable Economic Welfare, ISEW). Ο δείκτης αυτός
συνυπολογίζει πολλαπλούς παράγοντες μεταξύ των οποίων την ιδιωτική κατανάλωση, την
κατανομή του εισοδήματος, την αξία της «ανεπίσημης» εργασίας (π.χ. οικοκυρική), αλλά
και «αμυντικές» δαπάνες στον τομέα εκπαίδευσης, υγείας και αλλαγής του οικολογικού
κεφαλαίου. Ο δείκτης βασίζεται στην ιδέα ότι η τωρινή ευημερία δεν μπορεί να εκτιμάται
ανεξάρτητα από τις επιπτώσεις που θα έχει στις συνθήκες ζωής των επερχόμενών γενεών.
Ο δείκτης ISEW για την Αμερική από το 1969 έως το 1980 παραμένει σχεδόν
αμετάβλητος, ενώ από το 1981 αρχίζει να μειώνεται ελαφρά, ενώ ταυτόχρονα το ΑΕΠ
αυξάνεται. Μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στη Γερμανία με το ίδιο μοντέλο ελαφρώς
τροποποιημένο έδειξαν παρόμοια αποτελέσματα (Neuner 2001, 68).
Το συμπέρασμα: Η οικονομία γίνεται όλο και πιο αντίοικονομική! Η συνέχισή
της δεν

συμφέρει!

Εντούτοις διαπιστώνεται

μια δραματική

καθυστέρηση

να

συνειδητοποιηθεί αυτό το δεδομένο (Ζαχαρέας 2003).
Η αμφισβήτηση της συνεισφοράς της ανάπτυξης στην ευημερία των πολιτών
ενισχύεται από τις έρευνες του Inglehart (2000). Ο Ο Inglehart37 διαπιστώνει ότι η
ανθρώπινη ευτυχία σχετίζεται στενά με την οικονομική ανάπτυξη (κατά κεφαλή εισόδημα)
μέχρι ενός ορισμένου σημείου. Καθώς το κατά κεφαλή εισόδημα αυξάνεται από πολύ
χαμηλά έως το ύψος των 10.000 $ οι άνθρωποι αισθάνονται όλο και πιο ευτυχισμένοι και
πιο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους (subjective well-being). Πάνω από τα 10.000$ (στο
επίπεδο που σήμερα βρίσκεται η Ιρλανδία και η Νότια Κορέα) πρακτικά δεν υπάρχει
καμία σχέση μεταξύ εισοδήματος και υποκειμενικής ευτυχίας. Προφανώς αυτό ισχύει για
όλες τις χώρες της βιομηχανικής Δύσης. Οι Ιρλανδοί για παράδειγμα αισθάνονται πιο
ευτυχισμένοι από τους Γερμανούς αν και οι Γερμανοί είναι δύο φορές πιο πλούσιοι. Οι
Ταϊβανέζοι αισθάνονται εξίσου ευτυχισμένοι με τους Ιάπωνες, παρ’ όλο που οι Ιάπωνες
είναι τρεις φορές πιο πλούσιοι (ο.π., 218). Υπό αυτές τις συνθήκες δεν είναι τυχαίο που ο
προσδόκιμος χρόνος ζωής αυξάνει ανάλογα με το εισόδημα. Στις ακραία φτωχές χώρες ο
προσδόκιμος χρόνος ζωής είναι ακόμη και κάτω από 40 χρόνια. Καθώς αυξάνεται το
εισόδημα αυξάνεται και ο προσδόκιμος χρόνος ζωής. Από ένα σημείο εισοδήματος και
πάνω όμως η αυξητική καμπύλη παρουσιάζει στασιμότητα. Ο προσδόκιμος χρόνος ζωής
37 Ο Inglehart είναι υπεύθυνος μιας έρευνας ανίχνευσης των αξιών παγκοσμίως (World Values Surveys,
WVS). Πραγματοποιείται σε 60 χώρες, αντιπροσωπεύοντας το 75% του παγκόσμιου πληθυσμού, από τις πιο
φτωχές ως τις πιο πλούσιες αναπτυσσόμενες χώρες και τις χώρες του πρώην ανατολικού συνασπισμού
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των Γερμανών δεν είναι μεγαλύτερος από των Ιρλανδών παρ’ όλο που το μέσο κατά
κεφαλή εισόδημά τους είναι διπλάσιο από αυτό των Ιρλανδών (ο.π., 216).
Το στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν την ευρέως διαδεδομένη άποψη σε όλες σχεδόν
τις κουλτούρες του κόσμου ότι «η ευτυχία δεν αγοράζεται», δεδομένου βεβαίως ότι τα
προς το ζην είναι εξασφαλισμένα.
Στο δελτίο τύπου για τη δημοσίευση της έκθεσης του Worldwatch Institute (2004)
για την κατάσταση του κόσμου το 2004 επιγράφεται: «Πλουσιότεροι, πιο χονδροί, και όχι
περισσότερο ευτυχισμένοι. Η καταναλωτική επιθυμία διαβρώνει την ποιότητα ζωής
πλούσιων και φτωχών». Και πιο κάτω διαπιστώνει: «Η αυξανόμενη κατανάλωση βοήθησε
στην ικανοποίηση βασικών αναγκών και στη δημιουργία θέσεων εργασίας. Αλλά καθώς
εισήλθαμε στο νέο αιώνα αυτή η πρωτοφανής καταναλωτική επιθυμία υπονομεύει τα φυσικά
συστήματα από τα οποία όλοι εξαρτόμαστε, κάνοντας ακόμη πιο δύσκολο στους φτωχούς του
κόσμου να ικανοποιήσουν τις βασικές τους ανάγκες». Το αίτημα για βιώσιμη κατανάλωση
είναι επιτακτικό.

Γ.2.4. Νέες αντιλήψεις ευημερίας: ευημερία αγαθών, χώρου και χρόνου
Υπό το πρίσμα των μεγάλων επιπτώσεων που έχει στη ζωή των ανθρώπων ο
σημερινός τρόπος εκτατικής κυρίως ανάπτυξης, χρειάζεται αναθεώρηση ο τρόπος σκέψης
σχετικά με την ποιότητα ζωής και την ποιότητα των προϊόντων.
Όσον αφορά την ποιότητα των προϊόντων ο Scherhom (2001) προτείνει μια νέα
αντίληψή της: η ποιότητα πρέπει να συμπεριλάβει και άλλες παραμέτρους που αφορούν
όχι μόνο τον τομέα της κατανάλωσης αλλά και αυτόν της παραγωγής, της απόσυρσης
και της ανακύκλωσης. Ένα προϊόν μπορεί να προσφέρει πράγματι σημαντικά
πλεονεκτήματα στον καταναλωτή του, ποια είναι όμως η επιβάρυνση που επιφέρει στο
περιβάλλον κατά την κατασκευή του (π.χ. απαίτηση πολλών φυσικών πόρων, διαδικασίες
κατασκευής που ρυπαίνουν), κατά την κατανάλωσή του (π.χ. εκπομπές ρύπων), κατά την
απόσυρση του (π.χ. να περιέχει τοξικά συστατικά) και κατά την ανακύκλωσή του; Και
βεβαίως ποιες είναι οι επιπτώσεις της παραγωγής και της κατανάλωσης στη ζωή των
άλλων ανθρώπων; Μπορεί ένα χαλί που αγοράζουμε πράγματι να είναι υψηλής ποιότητας,
όμως για να κατασκευαστεί εργάζονται παιδιά υπό συνθήκες δουλείας. Η αφθονία των
αγαθών και οι προσιτές τιμές των αγαθών στις αγορές του δυτικού κόσμου οφείλονται
κυρίως στις εξευτελιστικές τιμές αγοράς των πρώτων υλών από τις αναπτυσσόμενες
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χώρες. Η τιμή αγοράς του καφέ από το 2000 και μετά μόλις που καλύπτει το 50% του
κόστους παραγωγής. Η ποιότητα πρέπει να εμποτιστεί με ηθικές διαστάσεις,
αποκτώντας καινούριο νόημα (ο.π).
Η βραχυπρόθεσμη παραγωγικότητα δεν μπορεί να αποτελεί το μοναδικό στόχο
του οικονομικού πράττειν. Περισσότερα αγαθά δε σημαίνει αυξημένη ποιότητα ζωής. Το
παράδειγμα της γεωργίας είναι ενδεικτικό. Η παραγωγή επιπλέον ποσοτήτων συνοδεύεται
από μια άνευ προηγουμένου κατασπατάληση φυσικών πόρων (νερό), από την καταστροφή
των εδαφών, από την εξαθλίωση μεγάλων τμημάτων του παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ το
αποτέλεσμα σε πολλές περιπτώσεις είναι η χειροτέρευση της ποιότητας των παραγομένων
αγαθών σε σχέση με τη γεύση τους και τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία (Scherhom
2001,30).
Η ποιότητα ζωής δεν μπορεί πλέον να ορίζεται μονοσήμαντα ως κατοχή αγαθών ή
αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, όταν ακόμη και χρήση των αγαθών γίνεται πολλές
φορές προβληματική (Scherhom 2002, 19). Μια βόλτα με το αυτοκίνητο στο κέντρο μιας
δυτικής μεγαλούπολης εξελίσσεται συνήθως σε απίστευτη ταλαιπωρία.
Η χρήση των αγαθών προϋποθέτει δύο βασικούς όρους: την επάρκεια χώρου
(γεωγραφικού, κοινωνικού) και χρόνου.

Η ευημερία δεν πρέπει να ορίζεται μόνο

ποσοτικά ως συσσώρευση αγαθών αλλά να συνεκτιμάται η ευημερία χώρου και η
ευημερία χρόνου. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις η ευημερία αγαθών ανταγωνίζεται
ευθέως την ευημερία χώρου και χρόνου. Η απόκτηση όλο και περισσότερων αγαθών και
υπηρεσιών προϋποθέτει και περισσότερο χρόνο, ο οποίος όμως είναι περιορισμένος. Ο
χρόνος εξελίσσεται στο σημαντικότερο αγαθό για το σύγχρονο άνθρωπο. Τα περισσότερα
αγαθά απαιτούν και περισσότερο χώρο. Όταν η αναπνοή, το βάδισμα, η οδήγηση, το
παιχνίδι, η κατοίκηση, η επικοινωνία δυσκολεύονται, επειδή ο αέρας, το έδαφος, ο
ιδιωτικός και δημόσιος χώρος είναι επιβαρημένοι, είναι δύσκολο να μιλούμε για
πραγματική ευημερία (Scherhom, 2002). Το ίδιο όταν κοινωνικές σχέσεις υποβαθμίζονται
και η κοινωνική συνοχή είναι σε κίνδυνο, ή η προσωπική ζωή θυσιάζεται για χάρη της
ευημερίας αγαθών.
Η αυξανόμενη δυσφορία απέναντι στην υπάρχουσα αντίληψη περί ευημερίας
επιβεβαιώνεται και από έρευνες. Στο Διάγραμμα 1 φαίνεται πόσο έντονη είναι η επιθυμία
των καταναλωτών για πιο «απλά και φυσικά lifestyle» (βλ. Klages 2004, αναφέρεται στις
χώρες του υπομνήματος, η μαύρη στήλη αναφέρεται στην Ευρώπη κατά μέσο όρο).
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Διάγραμμα 1: Απαίτηση των καταναλωτών για πιο «απλά και φυσικά lifestyle» (%
των ερωτηθέντων)
Πηγή: Klages (2004)

Σήμερα υπάρχουν άνθρωποι που υιοθετούν βιώσιμα lifestyle. Δεν αποτελούν
πλειοψηφικά ρεύματα, έχουν όμως χαρακτήρα προσανατολισμού και κρύβουν σημαντικό
δυναμικό για κοινωνικές αλλαγές. Τα κίνητρα των ανθρώπων αυτών είναι διαφορετικά.
Όλοι εκκινούν από τη δυσφορία για το υπάρχον σύστημα και αναζητούν μια διαφορετική
απάντηση στο ηθικό πρόβλημα: «πως πρέπει να ζούμε» ή «τι είναι καλή ζωή». Οι
άνθρωποι στρέφονται σε βιώσιμα ύφη ζωής γιατί θέλουν να ζήσουν καλύτερα. Η «καλή
ζωή» σημαίνει ισορροπημένη σχέση με τα αγαθά, «πιο απλή ζωή», πιο «υγιεινή ζωή»,
«ζωή πιο κοντά στη φύση», «ζωή με περισσότερη αλληλεγγύη και δικαιοσύνη». Η
προσωπική ηθική είναι ταυτόσημη με την καλή ζωή και συνδυάζεται με την ανάπτυξη
ενός αυτόνομου προσωπικού τρόπου ζωής.
Παράλληλα με την «επιδεικτική κατανάλωση», που πριν 100 χρόνια περιέγραψε ο
Veblen, σήμερα παρατηρούμε «την επιδεικτική μη-κατανάλωση». Υπάρχουν άνθρωποι
που συνειδητά και επιδεικτικά πολλές φορές παραιτούνται από την κατοχή αυτοκινήτου
(Scherhom 2002) ή τηλεόρασης (Wiswede 2000), χωρίς να αισθάνονται ότι μειονεκτούν
κοινωνικά.
Υπάρχουν άνθρωποι που δέχονται να θυσιάσουν μια καριέρα σε διευθυντική θέση
και τις αντίστοιχες απολαβές για χάρη μιας πιο απλής ζωής, με λιγότερο στρες, αλλά πιο
«ποιοτική».
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Γ.2.5. Ο καταναλωτής θύτης και θύμα
Ένα σημαντικό τμήμα του κόστους της ευημερίας προέρχεται από την ιδιωτική
κατανάλωση (Neuner 2001, 70). Ενώ πριν από μερικά χρόνια η επικρατούσα αντίληψη
ήταν ότι η επιβάρυνση του περιβάλλοντος από τα νοικοκυριά υπολειπόταν αυτής της
βιομηχανικής παραγωγής, σήμερα η άποψη αυτή έχει αλλάξει ριζικά (Wimmer 2001, 78).
Σύμφωνα με έρευνες 30-40% των οικολογικών προβλημάτων ανάγονται άμεσα ή έμμεσα
σε καταναλωτικές συνήθειες (Reisch, Scherhom 1998). Η ιδιωτική κατανάλωση
επιβαρύνει το περιβάλλον άμεσα, όπως δείχνουν τα στοιχεία που θα παραθέσουμε
παρακάτω, από την άλλη μεριά μεγάλο μέρος της βιομηχανικής δραστηριότητας
αποσκοπεί στην παραγωγή καταναλωτικών αγαθών (ο.π.). Τα σύγχρονα καταναλωτικά
πρότυπα απαιτούν προϊόντα με όλο και πιο μικρούς κύκλους ζωής αφού η ψυχολογική
τους αχρήστευση είναι πολύ πιο ταχεία. Αυτό συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση
φυσικών πόρων αλλά και μεγαλύτερη επιβάρυνση του περιβάλλοντος λόγω κατανάλωσης,
απόσυρσης και ανακύκλωσης.
Η θέση του καταναλωτή είναι αυτή του θύτη αλλά και του θύματος ταυτόχρονα.
Από τη μια μεριά ιδιοποιείται όλα τα πλεονεκτήματα από τη χρήση των παραγομένων
αγαθών και υπηρεσιών προκαλώντας σημαντικά οικολογικά και κοινωνικά προβλήματα,
από την άλλη όμως είναι αυτός που δέχεται και τις συνέπειές τους. Αυτό φυσικά δεν
σημαίνει ότι έχει την αποκλειστική ευθύνη, ούτε ότι η λύση του προβλήματος είναι
αποκλειστικά στο χέρι του. Συχνά ο καταναλωτής δεν έχει εναλλακτικές δυνατότητες
απόφασης πέρα από αυτές που του προσφέρει το υπάρχον σύστημα της αγοράς (Neuner
2001, 71). Όμως εν τέλει ο καταναλωτής διαθέτει ένα σημαντικό δυναμικό «κρυμμένης»
ισχύος, που υπό κατάλληλες συνθήκες μπορεί να ενισχύσει πολιτικές βιωσιμότητας. Για
να συμβεί αυτό όμως χρειάζεται η αλλαγή των υπαρχόντων καταναλωτικών προτύπων.
Η σημασία της ιδιωτικής κατανάλωσης γίνεται όλο και πιο σημαντική στο
οικονομικό σύστημα. Σήμερα το ποσοστό της ιδιωτικής κατανάλωσης στο ΑΕΠ
κυμαίνεται άνω του 50% σε όλες τις χώρες του Δυτικού κόσμου (Neuner 2001, 73). Το
ποσοστό επιβάρυνσης των νοικοκυριών στο φυσικό περιβάλλον σε σχέση με τη συνολική
επιβάρυνση που προκαλεί η ανθρώπινη δραστηριότητα ανέρχεται σε 30 έως 40% (ο.π.). Οι
περισσότερες επιβαρύνσεις στο περιβάλλον έχουν να κάνουν με τις εξής δραστηριότητες:
μετακινήσεις με αυτοκίνητο, κατανάλωση ενέργειας, απόσυρση σκουπιδιών, χρήση
χημικών καθαριστικών στο σπίτι, δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου (ο.π).
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Στα πλαίσια ενός προγράμματος του Öko-Institut για την ανάλυση των ροών
υλικού (Stoffstromanalyse) για την παραγωγή και κατανάλωση (χρήση) καταναλωτικών
αγαθών επιλέχθηκαν οι 10 πιο σημαντικοί κλάδοι καταναλωτικών αγαθών για ένα μέσο
νοικοκυριό (Grießhammer 2001). Για κάθε τομέα προϊόντων εκτιμήθηκαν η πρωτογενής
κατανάλωση ενέργειας, η παραγωγή των λεγάμενων «αερίων θερμοκηπίου» (αυτών
δηλαδή που συμβάλουν στο ομώνυμο φαινόμενο) και η κατανάλωση νερού. Για
παράδειγμα στον τομέα «ένδυση» εκτιμήθηκαν τα εξής δεδομένα: παραγωγή υφασμάτων
(13κιλά/κάτοικο/έτος), παραγωγή απορρυπαντικών (7,7 κιλά/άτομο/έτος), η κατασκευή
πλυντηρίων (94% κατοχή από νοικοκυριά, χρόνος ζωής 11 χρόνια), η κατασκευή
στεγνωτηρίων (34% κατοχή από νοικοκυριά, χρόνος ζωής 15 χρόνια), η κατανάλωση
ρεύματος των πλυντηρίων (160 kWh/συσκευή/χρόνο) και των στεγνωτηρίων (305
kWh/συσκευή/χρόνο) καθώς και η αντίστοιχη κατανάλωση νερού και η αντίστοιχη
επεξεργασία των λυμάτων. Η συνολική ροή υλικών και από τους δέκα κλάδους
καταναλωτικών αγαθών/υπηρεσιών αποτελεί το 70% των ροών υλικού όλης της
γερμανικής οικονομίας !!! (ο.π). Στο διάγραμμα 2 φαίνεται η σχετική κατανομή της
πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας μεταξύ των κατηγοριών αγαθών/υπηρεσιών

□ ένδυση
□ πλύσιμο
□ κινητικότητα
□ διατροφή
■ κατοικία
□ διασκέδαση
□ επικοινωνία
□ πλύσιμο πιάτων
■ μαγείρεμα
□ ψύξη

Διάγραμμα 2: ποσοστό πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας ανά κλάδο καταναλωτικών
προϊόντων
Πηγή: Grießhammer (2001,106)

Από το διάγραμμα 2 προκύπτει ότι οι τομείς κατοικία και κινητικότητα
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(αυτοκίνητο) απαιτούν σχεδόν το 60% της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας (για
ιδιωτική κατανάλωση). Στα περισσότερα προϊόντα η κατανάλωση ενέργειας κατά τη
χρήση αντιπροσωπεύει πάνω από 75% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας που
απαιτείται για κατασκευή και χρήση (το υπόλοιπο 25% αντιπροσωπεύει την πρωτογενή
ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή τους, εξαίρεση αποτελούν τα τρόφιμα). Το
δεδομένο αυτό δημιουργεί την ανάγκη για την παραγωγή αγαθών που θα καταναλώνουν
όσο γίνεται πιο λίγους πόρους κατά τη χρήση τους. Πάντως στο σύνολο των προϊόντων η
κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρήση ανέρχεται στο 64% της συνολικής ενέργειας που
χρειάζεται για παραγωγή και χρήση και των προϊόντων, όπως δείχνει το Διάγραμμα 3.

□ χρήση/κατανάλωση
■ παραγωγή

Διάγραμμα 3: ποσοστό πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας μεταξύ παραγωγής και
κατανάλωσης για τα σημαντικότερα καταναλωτικά αγαθά
Πηγή: Grießhammer (2001, 107)

Στη συνέχεια θα παραθέσουμε μερικά ενδεικτικά στοιχεία για μερικές από αυτές
τις δραστηριότητες, που τεκμηριώνουν την επιβάρυνση του φυσικού και κοινωνικού
περιβάλλοντος από την ιδιωτική κατανάλωση.
Μετακινήσεις με αυτοκίνητο: Ο τρόπος μετακίνηση των ανθρώπων που
βασίζεται στην ατομική χρήση του αυτοκινήτου επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον. Το
κυριότερο πρόβλημα εντοπίζεται στην εκπομπή καυσαερίων. Ενδεικτικά για τη Γερμανία
σύμφωνα με στοιχεία της υπηρεσίας περιβάλλοντος, σε σχέση με τις συνολικές εκπομπές
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αερίων στην ατμόσφαιρα οι εκπομπές των αυτοκινήτων αποτελούσαν: για το διοξείδιο του
άνθρακα 20%, για το μονοξείδιο του άνθρακα 61%, για τα οξείδια του αζώτου 58% και
για τα αιωρούμενα οργανικά σωματίδια το 35% (έτος 1994) (Neuner 2001, 76). Το 82%
των χιλιομέτρων που πραγματοποιήθηκαν (έτος 1995, Γερμανία) προέρχονται από
ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, μόλις το 8% πραγματοποιήθηκε από δημόσια μέσα μεταφοράς
(ο.π). Οι ρυθμοί αύξησης της κατοχής αυτοκινήτου και αύξησης των συνολικά
πραγματοποιηθέντων χιλιομέτρων αυξάνουν χρόνο με το χρόνο (ο.π).
Οι επιπτώσεις φυσικά δεν είναι μόνο στην ατμόσφαιρα, είναι στο έδαφος και στο
νερό. Σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η ηχορύπανση, μάλιστα εξαιτίας της υποβαθμίζονται
ολόκληρες περιοχές. Για να κινηθούν τα αυτοκίνητα χρειάζονται όλο και πιο πολλοί
δρόμοι, αυτό σημαίνει λιγότερο φυσικό περιβάλλον. Και βέβαια σε όλα αυτά πρέπει να
προστεθούν οι επιπτώσεις στον ψυχικό κόσμο των ανθρώπων, εξαιτίας του θορύβου και
των κυκλοφοριακών προβλημάτων στις πόλεις. Οι επιβαρύνσεις από τη χρήση του
αυτοκινήτου βέβαια δεν λαμβάνονται υπόψη, στο κόστος της ανάπτυξης. Σύμφωνα όμως
με εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος της Χαϊλδεμβέργης (έτος 1991) κάθε
αυτοκίνητο επιφέρει στο περιβάλλον καταστροφές ύψους περίπου 3000 ευρώ ανά έτος
(Neuner 2001,77).
Τα πλεονεκτήματα από τις τεχνολογικές βελτιώσεις των κινητήρων ώστε να
καταναλώνουν λιγότερα καύσιμα, χάνονται μπροστά στην εκρηκτική αύξηση του ρυθμού
χρήσης του αυτοκινήτου. Το πρόβλημα επιτείνεται περισσότερο γιατί μεγάλο μέρος της
κυκλοφορίας πραγματοποιείται σε συνθήκες «μποτιλιαρίσματος», που συνεπάγεται
αυξημένη κατανάλωση. Η τεχνολογικές βελτιώσεις για να έχουν αποτέλεσμα πρέπει να
συνδυαστούν με πολιτικές περιορισμού της χρήσης του αυτοκινήτου, π.χ. με την ανάπτυξη
των μέσων μαζικής μεταφοράς.

Σκουπίδια: Το κάθε νοικοκυριό επιβαρύνει το περιβάλλον με σκουπίδια. Στη
Γερμανία το έτος 1993 σε κάθε κάτοικο αντιστοιχούσαν 428 κιλά σκουπίδια (Neuner
2001, 78). Οι περισσότερες χώρες δεν διαθέτουν συστήματα ανακύκλωσης και
επεξεργασίας των σκουπιδιών, έτσι αυτά καταλήγουν ανεπεξέργαστα σε χωματερές.
Μεταξύ αυτών είναι και προϊόντα, κυρίως χημικά, που προκαλούν απίστευτες φυσικές
καταστροφές. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα οι μπαταρίες, οι οποίες περιέχουν ισχυρά
τοξικά δηλητήρια, τα οποία μολύνουν το έδαφος και τα υπόγεια ύδατα. Μεγάλη
επιβάρυνση για το περιβάλλον αποτελούν επίσης τα χημικά για τον κήπο, τα φάρμακα, οι
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λαμπτήρες, ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός π.χ. οι οθόνες, τα πλαστικά, τα καθαριστικά κοκ.
Οι τεχνολογικές βελτιώσεις παρ’ όλο που βελτιώνουν την κατάσταση δεν μπορούν να
φέρουν δραστικό αποτέλεσμα αφενός λόγου της μεγαλύτερης αύξησης των σκουπιδιών
αφετέρου λόγω οργανωτικών αδυναμιών και απροθυμίας των καταναλωτών για
συνεργασία. Στη Γερμανία για παράδειγμα, που η οικολογική συνείδηση είναι από τις
υψηλότερες στην Ευρώπη και διαθέτει ένα από τα πιο αναπτυγμένα συστήματα
αποκομιδής και ανακύκλωσης απορριμμάτων, μόνο το 20% των μπαταριών αποσύρεται με
ειδικές διεργασίες, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εξαφανίζονται οι βλαπτικές επιδράσεις στο
περιβάλλον, απλά περιορίζονται σημαντικά.
Ελεύθερος χρόνος: Ο ελεύθερος χρόνος και η δυνατότητες που προσφέρονται για
την αξιοποίηση του αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις των ανθρώπων. Ο
τομέας παροχής υπηρεσιών και βιωμάτων για τον ελεύθερο χρόνο αποτελεί έναν από τους
πιο ταχέως αναπτυσσόμενους κλάδους διεθνώς. Το ποσοστό του διαθέσιμου εισοδήματος
που δαπανάται σε δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου στις δυτικές χώρες συνεχώς
αυξάνεται, σήμερα βρίσκεται πάνω από 20% (Neuner 2001, 79). Για να αντεπεξέλθει η
βιομηχανία του ελεύθερου χρόνου στις όλο και πιο αυξημένες απαιτήσεις των
καταναλωτών, κυρίως στον τομέα του τουρισμού και των δραστηριοτήτων στη φύση,
αναγκάζεται να «αξιοποιεί» όλο και πιο πολλά τμήματα της φύσης. Η αξιοποίηση αυτή σε
πολλές χώρες του κόσμου για πολλά έτη γινόταν με μη βιώσιμα κριτήρια, με αποτέλεσμα
την αλλοίωση του φυσικού τοπίου. Επιπλέον περιορίζονται συνεχώς τα τμήματα της
φύσης που παραμένουν ανέπαφα από την ανθρώπινη παρέμβαση. Ειδικά τα τελευταία
χρόνια παρατηρείται μια έκρηξη ενδιαφέροντος για δραστηριότητες στη φύση, extreme
sports, ορειβασία, κάμπινγκ, με αποτέλεσμα την επιπλέον επιβάρυνση του φυσικού
περιβάλλοντος.
Τα παραπάνω στοιχεία αποδεικνύουν τη σημασία της ιδιωτικής κατανάλωσης για
τη δημιουργία πολλών προβλημάτων αλλά και τη σημασία της καταναλωτικής
υπευθυνότητας. Πράγματι ο καταναλωτής διαθέτει μια μεγάλη «κρυμμένη» δύναμη για να
παρέμβει ουσιαστικά στις εξελίξεις.
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Γ.3. Πολιτική

Γ.3.1. Η άνοδος της κοινωνίας των πολιτών
Γ.3.1.1. Η κοινωνία των πολιτών
Στη σημερινή εποχή η πολιτική ισχύς μετατοπίζεται από τους παραδοσιακούς
θεσμούς, κράτος, εκκλησία, συνδικάτα σε εξωπολιτικούς φορείς, που δεν υπόκεινται σε
άμεσο κοινοβουλευτικό έλεγχο. Τέτοιοι φορείς είναι οι θεσμοί της αγοράς, κυρίως οι
επιχειρήσεις και ιδιαίτερα το χρηματιστηριακό κεφάλαιο, αλλά και οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών (Μουζέλης 1999, 2001).
Η συγκέντρωση ισχύος σε μεγάλες επιχειρήσεις είναι ένα γεγονός που έχει
επισημανθεί ιδιαίτερα. Υπάρχουν πολυεθνικές εταιρείες που πραγματοποιούν κύκλους
εργασιών μεγαλύτερες από το ΑΕΠ πολλών κρατών. Επίσης έχει επισημανθεί και η
αδυναμία των κρατών ενόψει της διαδικασίας παγκοσμιοποίησης να ελέγξουν πλήρως τον
τρόπο δράσης των μεγάλων επιχειρήσεων.
Από την άλλη μεριά παρατηρούμε την ολοένα και πιο βροντερή παρουσία
οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, που συμμετέχουν ενεργά στο πολιτικό γίγνεσθαι.
Αρκεί να σκεφθεί κανείς την επιτυχία πολλών μη κυβερνητικών οργανώσεων, που
βρίσκονται συνεχώς στο επίκεντρο της επικαιρότητας και απολαμβάνουν υψηλά ποσοστά
δημοτικότητας και συμπάθειας. Αρκεί να σκεφθεί κανείς την εκτίμηση που τρέφει μεγάλο
μέρος της κοινής γνώμης για την Greenpeace ή για εθελοντικές οργανώσεις όπως «οι
γιατροί χωρίς σύνορα». Η νέα μορφή δράσης έρχεται να αμφισβητήσει τις παραδοσιακές
μορφές

πολιτικής

δράσης.

Ιδιαίτερα

αμφισβητούνται

ο

παραδοσιακός

τρόπος

συνδικαλισμού και οι φορείς του, συνδικάτα και πολιτικά κόμματα. Ενδιαφέρον
παρουσιάζει ο διάλογος για την αποτελεσματικότητα αυτού του νέου τρόπου πολιτικής
δράσης. Όπως επίσης και τα κίνητρα των ανθρώπων που δρουν μέσα από αυτές αλλά και η
φιλοσοφία τους.
Συνεχώς γινόμαστε μάρτυρες όλο και πιο πολλών και ευφάνταστων εγχειρημάτων
από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Στην παρούσα εργασία μας ενδιαφέρουν
εγχειρήματα που έχουν σχέση με την κατανάλωση. Η κατανάλωση στη μοντερνική
περίοδο θεωρείτο ως μια παθητική διαδικασία ανάλωσης (καταστροφής) αξίας, σε
αντίθεση με την παραγωγή που θεωρείτο δημιουργός αξίας και απολάμβανε αντίστοιχης
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εκτίμησης. Σήμερα αυτό έχει αλλάξει. Η κατανάλωση παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο στο
οικονομικό σύστημα. Επιπλέον μέσω της κατανάλωσης μπορούν να ασκηθούν πολιτικές
προς ορισμένη κατεύθυνση, όπως θα δείξουμε στη συνέχεια με τις περιπτώσεις που θα
εξετάσουμε.
Η πληθώρα και η επιτυχία των εγχειρημάτων έρχεται να αμφισβητήσει τις απόψεις
που υποστηρίζουν την αδιαφορία των ανθρώπων και ιδιαίτερα των νέων για την πολιτική
δράση καθώς και τη μομφή για την κατάρρευση των αξιών και το ηθικό κενό των
σύγχρονων κοινωνιών με την εξαφάνιση της κοινωνικής αλληλεγγύης και τη στροφή προς
την ιδιώτευση.
Η έννοια της κοινωνίας των πολιτών τα τελευταία χρόνια έχει τεθεί στο επίκεντρο
της πολιτικής και κοινωνικής ατζέντας. Ιδιαίτερα δε μετά το τέλος της δεκαετίας του ’80,
όπου οι «κινήσεις πολιτών» έπαιξαν έναν ιδιαίτερο ρόλο στην επιτάχυνση των εξελίξεων.
Ο όρος κοινωνία των πολιτών (civil society, Zivilgesellschaft) είναι ιδιαίτερα
αμφίσημος, τόσο ως προς τη σημερινή του έννοια όσο και με τη χρήση του παλιότερα. Το
1767 ο Άγγλος φιλόσοφος Adam Ferguson στο έργο του An Essay on the History of Civil
Society χρησιμοποιεί ευρέως τον όρο civil society (Δημούλης 2001, 27). Υπό αυτό τον
όρο όμως εννοεί την πλειοψηφία των ανθρώπων που δεν επιδίδονται στον πόλεμο ή την
πολιτική αλλά στο εμπόριο επιδιώκοντας την ικανοποίηση των ατομικών συμφερόντων.
Εννοεί έτσι ουσιαστικά την καπιταλιστική κοινωνία (Δημούλης 2001, 27, σύμφωνα με το
Δημούλη η ορθότερη μετάφραση του όρου στα ελληνικά είναι «ατομικιστικήκαπιταλιστική κοινωνία»). Στον Hegel και τον Marx με τον όρο «bürgerliche
Gesellschaft» εννοείται η καπιταλιστική (αστική) κοινωνία στην οποία και ασκείται
κριτική (ο.π.). Οι εννοιολογικές δυσχέρειες, κατά τον Δημούλη (2003, 28-29), οφείλονται
στο ότι οι όροι civil και bürgelich έχουν ποικίλες και ασύμβατες μεταξύ τους χρήσεις. Από
γλωσσική άποψη τους όρους civil society, bürgeliche Gesellschaft, società civile θα
μπορούσαμε να τους αποδώσουμε και ως «ιδιωτική κοινωνία», «αστική κοινωνία»,
«κοινωνία των πολιτών», «πολιτική κοινωνία», «κράτος» (για λεπτομερή αναφορά στην
εξέλιξη της έννοιας και τις διαφορετικές ανά εποχή σημασίες βλ. Δημούλης 2001, Morris
2000).

Ο όρος «κοινωνία των πολιτών» τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται ως
συνώνυμος των όρων «τρίτος τομέας», «τρίτο σύστημα», «εθελοντικός τομέας», «μη
κερδοσκοπικός τομέας» (Rifkin 1996, 419). Στο εξής και εμείς θα χρησιμοποιούμε
αυτούς τους όρους ισοδύναμα. Καθένας όμως έχει διαφορετική σημασία ανά ιστορική
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περίοδο και ανά χώρα αναφοράς. Ο τρίτος τομέας δεν είναι καινούρια σύλληψη. Το 19°
αιώνα ως απάντηση στις ερειπωτικές συνέπειες του «άγριου καπιταλισμού» αναπτύχθηκαν
τόσο φιλανθρωπικές κινήσεις (βλ. Lipovetsky 1999, για την Ελλάδα Κορασίδου 2000) όσο
και προσπάθειες στα πλαίσια αυτού που οι Γάλλοι κοινωνικοί επιστήμονες αποκάλεσαν
«κοινωνική οικονομία» ή «οικονομία της αλληλεγγύης» (συνεταιρισμοί, ομάδες
αλληλοβοήθειας,

συνεταιριστικές

τράπεζες,

ταμεία

ασφάλισης,

πρώιμες

μορφές

συνδικαλιστικών ενώσεων, ανταλλακτικά δίκτυα) (Rifkin 1996, 423). Μέχρι τη δεκαετία
του ’30 στη Γερμανία, για παράδειγμα, η κοινωνική οικονομία ήταν ιδιαίτερα
αναπτυγμένη (Birkhölzer χ.χ, 3). Στη ναζιστική περίοδο συνέβησαν οι πρώτοι τριγμοί ενώ
η χαριστική βολή δόθηκε στη μεταπολεμική περίοδο του «οικονομικού θαύματος», εποχή
που το μοντερνικό πνεύμα ήταν στο απόγειό του και κυριαρχείτο από τις αρχές του
«επιστημονικού σχεδιασμού». Υπό αυτό το πρίσμα οι οργανώσεις της κοινωνικής
οικονομίας κρίθηκαν «παλιομοδίτικες» και «αντιεπιστημονικές». Δραστηριότητες του
τρίτου τομέα είτε μεταφέρθηκαν στο κράτος (π.χ. πρόνοια με την ανάπτυξη του κράτους
πρόνοιας) είτε εκχωρήθηκαν στον ιδιωτικό τομέα. Άρχισε να εγκαθιδρύεται μια «twosector view of the world» (ESE 2003). Σήμερα παρατηρείται εκ νέου μια έκρηξη της
κοινωνικής οικονομίας (ο Salomon, 1994, κάνει λόγο για διεθνή «associational
revolution»), εντούτοις πολλές από τις οργανωτικές μορφές είναι εντελώς νέες (Birkhölzer
χ.χ, 3). Κατά τον Gallfuß (1999, 4) ο όρος τρίτος τομέας (ή σύστημα) κατ’ αρχήν είναι μια
θεωρητική προσπάθεια να περιγραφούν κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες που
δεν κατατάσσονται ούτε στο κράτος ούτε στην αγορά.
Πολλοί ερευνητές υπό την «ομπρέλα» της «κοινωνίας πολιτών», του «τρίτου
τομέα», του «εθελοντισμού», του «μη κερδοσκοπικού τομέα» εννοούν ο,τιδήποτε μη
κυβερνητικό και «μη της αγοράς». Δηλαδή παραδοσιακές «κοινωνικές επιχειρήσεις»
(συνεταιρισμοί), νέες κοινωνικές επιχειρήσεις (π.χ. σύμφωνα τοπικής απασχόλησης),
ιδρύματα, μη κερδοσκοπικές εταιρείες, αθλητικούς και πολιτιστικούς συλλόγους,
συλλόγους για δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, οργανωμένες εκκλησίες, λέσχες,
κινήσεις πολιτών, οικολογικές κινήσεις, ομάδες αυτοβοήθειας, ανταλλακτικά δίκτυα,
καταναλωτικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, τα «νέα κινήματα» κοκ38. Στο
Διάγραμμα 4 αναπαρίστανται σχηματικά οι σχέσεις μεταξύ των τριών τομέων. Η Zimmer

38 Βέβαια υπό αυτή την έννοια όμως στον τρίτο τομέα μπορούμε να εντάξουμε ομάδες της μαφίας,
ρατσιστικές οργανώσεις, νεοφασιστικές κινήσεις και ο,τιδήποτε άλλο χαρακτηρίζεται ως «σκοτεινή πλευρά»
της κοινωνίας των πολιτών.
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(1997, 32) εξαιρεί από τον τρίτο τομέα τις δραστηριότητες εντός της οικογένειας.

Διάγραμμα 4: ο τρίτος τομέας μεταξύ αγοράς και κράτους
Πηγή: Zimmer (1997)

Τα προβλήματα διαχωρισμού μεταξύ των τριών τομέων γίνονται εμφανή όταν
πραγματοποιούνται προσπάθειες σύγκρισης σε διεθνές επίπεδο. Τα διαφορετικά νομικά
καθεστώτα, οι διαφορετικές έννοιες που έχουν οι όροι σε κάθε γλώσσα, οι διαφορετικές
αξίες κάθε λαού δυσκολεύουν τη συγκριτική ανάλυση. Μια από τις πρώτες προσπάθειες
καταγραφής της κατάστασης σχετικά με τον τρίτο τομέα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια
του Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project που οργανώθηκε από το
ομώνυμο Πανεπιστήμιο στη Baltimore των ΗΠΑ. Για την εξέλιξη του project σε διάφορες
φάσεις και για τις μεθοδολογικές δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν βλ. Salamon/Anheier
1994, 1998, για τη Γερμανία βλ. Priller, Zimmer, 2001). Στα πλαίσια του συγκεκριμένου
project ως μη κερδοσκοπικές (δηλαδή του τρίτου τομέα) οργανώσεις είναι αυτές που
■

Διαθέτουν θεσμική οντότητα

■

Οργανωτικά είναι ανεξάρτητες από το κράτος

■

Δεν προσανατολίζονται στο κέρδος

■

Αυτοδιοικούνται

■

Η συμμετοχή σε αυτές είναι εθελούσια
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■

Σε μεγάλο βαθμό βασίζονται σε εθελοντική προσφορά εργασίας

Αναφερόμενοι παραδειγματικά την περίπτωση της Γερμανίας (Zimmer, Priller
2000, 7), ως οργανώσεις προσμετρήθηκαν οι διάφοροι σύλλογοι39, ιδρύματα και
νοσοκομεία που ανήκουν σε ελεύθερους φορείς, ΕΠΕ κοινής ωφελείας, επαγγελματικές
ενώσεις, συνδικάτα, ενώσεις καταναλωτών, ομάδες αυτοβοήθειας, πρωτοβουλίες πολιτών,
οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Αποκλείστηκαν εκτός από ιδιωτικές και
δημόσιες επιχειρήσεις, παραγωγικοί και καταναλωτικοί συνεταιρισμοί, οργανωτικές
(συνεταιριστικές) μορφές που βασίζονται στην αμοιβαιότητα (π.χ. ασφάλειες), πολιτικά
κόμματα και εκκλησίες.
Ο τρίτος τομέας διαχωρίζεται από τον πρώτο τομέα, δηλαδή την ιδιωτική
οικονομία στο ότι το βασικό κίνητρο στην αγορά είναι το ιδιωτικό συμφέρον το οποίο
εκπληρώνεται με τη μεγιστοποίηση του οικονομικού οφέλους (Gailfuß 1999, 5). Η δράση
στον 2° τομέα, τον δημόσιο, απορρέει από τυποποιημένες πολιτικές αποφάσεις,
κανονισμούς και νόμους. Στόχος είναι η κοινή ωφέλεια. Σε λειτουργικό επίπεδο υπάρχει
γραφειοκρατική οργάνωση (ο.π.). Οι πρακτικές εργασίες διεκπεραιώνονται από άτομα που
θέτουν την εργατική τους δύναμη στην υπηρεσία του κοινού καλού έναντι αμοιβής, ενώ
για την εργασία τους δεν είναι απαραίτητο να διαπνέονται ούτε από το κίνητρο του
προσωπικού οφέλους (1ος τομέας) ούτε από κίνητρο της κοινωνικής προσφοράς που
διακατέχει τους ενεργοποιημένους στον τρίτο τομέα (ο.π). Κατά τον Gailfuß (1999, 5) το
κίνητρο για δράση είναι η ειδοποιός διαφορά μεταξύ των τριών τομέων. Αυτός που
ενεργοποιείται στον τρίτο τομέα είτε αμισθί είτε στη βάση πληρωμένης εργασίας το κάνει
γιατί έχει διαπιστώσει την ύπαρξη κοινωνικών και οικονομικών αναγκών. Οι άνθρωποι
του τρίτου τομέα δεν περιμένουν την ενεργοποίηση του κράτους αλλά κινητοποιούνται οι
ίδιοι, ιδία βουλήση, προκειμένου να συμβάλουν ενεργά στη λύση του προβλήματος.
Πολλές φορές στη διάκριση του τρίτου τομέα απέναντι τους άλλους δύο τονίζεται
η απουσία υλικών ή άλλων αμοιβών για τους συμμετέχοντες, κάτι που βέβαια δεν ισχύει
για τους δύο πρώτους τομείς. Στον ορισμό του εθελοντισμού που παραθέτει ο Ανθόπουλος
(2000, 23) ορίζει ως εθελοντισμό «τη δραστηριότητα εκείνη που αναπτύσσεται κατά
τρόπο προσωπικό, αυθόρμητο ελεύθερο, χωρίς σκοπό ατομικού κέρδους.....» (ο
τονισμός δικός μου). Στο λεξικό του Μπαμπινιώτη (1998) ως εθελοντισμός ορίζεται «η
οργανωμένη προσφορά υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο χωρίς την απαίτηση

39 (Vereine), έχουν συγκεκριμένη νομική μορφή
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ανταλλάγματος» (ο τονισμός δικός μου). Οι Αποστολίδης και Παπασπυρόπουλος (2002,
45) θεωρούν ότι «η εθελοντική εργασία δεν αναλαμβάνεται για οικονομικό όφελος». Οι
απόψεις αυτές είναι επηρεασμένες από την καντιανική ηθική περί ανιδιοτελούς προσφοράς
και ασυμβατότητας της ηθικής πράξης με το ατομικό όφελος, που είναι ιδιαίτερα
διαδεδομένες στην Ελλάδα. Ανταποκρίνονται περισσότερο σε ένα είδος εθελοντισμού που
έχει να κάνει με την φιλανθρωπία και την ελεημοσύνη. Αλλά και σε αυτές τις περιπτώσεις
δεν μιπορούμε να αποκλείσουμε την ύπαρξη ανταλλαγμάτων για τον εθελοντή είτε με τη
μορφή π.χ. προσωπικής ικανοποίησης ή τη μορφή κοινωνικού κύρους που μπορεί να
μεταφραστεί άμεσα σε υλικές απολαβές.
Ο καγκελάριος της Γερμανίας Gerhard Schröder (2000) σημειώνει το πνεύμα της
κοινωνίας των πολιτών: «επιδιώκοντας να πετύχω τους σκοπούς μου, βοηθώ την
πραγμάτωση του κοινού καλού, και αυτό με τη σειρά του συμβάλει στην επίτευξη των στόχων
μου».
Σήμερα η εθελοντική εργασία περιλαμβάνει και δραστηριότητες που αμείβονται
είτε επί πληρωμή, είτε με άλλα οφέλη, για παράδειγμα πολλές οικολογικές οργανώσεις
προσφέρουν τη δυνατότητα διακοπών με αντάλλαγμα την παροχή εργασίας. Τέτοιες
δυνατότητες υπάρχουν και στην Ελλάδα με σημαντική επιτυχία. Στην περίπτωση των
τραπεζών χρόνου η εργασία κοινωνικής πρόνοιας προσφέρεται με την προσδοκία της
ανταπόδοσης.
Επίσης η λειτουργία πολλών οργανώσεων σε ένα άκρως εξειδικευμένο και
περίπλοκο περιβάλλον απαιτεί την ύπαρξη εξειδικευμένων στελεχών τα οποία έχουν
σχέση μισθωτής εργασίας (βλ. παρακάτω την αναφορά στη δομή της Greenpeace). Η
προσφορά πληρωμένης εργασίας αποτελεί ήδη σημαντικό τμήμα της παρεχομένης
εργασίας στον τρίτο τομέα (Morris 2000, 4). Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι η παροχή μιας
«λογικής αμοιβής» (reasonable compensation) δεν αλλοιώνει το μη κερδοσκοπικό
χαρακτήρα μιας οργάνωσης του τρίτου τομέα, αν και τα όρια του «λογικού» στη
συγκεκριμένη περίπτωση είναι ρευστά (βλ. Morris 2000).
Τελευταία έχει εισαχθεί και ο όρος του «επαγγελματία εθελοντή», του εθελοντή
δηλαδή που αποζημιώνεται για το έργο που προσφέρει (Πιτσούλης 2002, 272). Ο
Πιτσούλης σημειώνει ότι ο όρος είναι μάλλον αδόκιμος γιατί φαινομενικά τουλάχιστον
φαίνεται να αναιρεί την πεμπτουσία του εθελοντισμού, όμως είναι ο μόνος που μπορεί να
περιγράφει με σαφήνεια την τάση που διαμορφώνεται σε μεγάλο αριθμό οργανώσεων.
Σήμερα οι απαιτήσεις για την οργάνωση και λειτουργία τους είναι υψηλές. Οργανώσεις
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ανθρωπιστικής βοήθειας καλούνται να διαχειριστούν απίστευτα μεγάλες ποσότητες
φαρμάκων ή τροφίμων, ενώ καταναλωτικές οργανώσεις πρέπει να διαθέτουν έμπειρο
προσωπικό σε θέματα που έχουν να κάνουν π.χ. με τη χημεία των τροφίμων. Εάν οι
οργανώσεις θέλουν να είναι αποτελεσματικές, πρέπει να οικοδομούν αξιόπιστα και
σταθερά συστήματα σύγχρονης οργάνωσης και διοίκησης, με ένα κορμό έμπειρων
μόνιμων στελεχών, και όχι να βασίζονται μόνο στην καλή διάθεση και την καταβολή
«αιματηρών θυσιών» από την πλευρά των εθελοντών. Σήμερα η έννοια της ελεημοσύνης
έχει αντικατασταθεί από την έννοια της ειλικρινούς αλληλεγγύης (Πιτσούλης 2002, 272).
Φυσικά είναι αδιανόητο να ενταχθεί κάποιος σε μια εθελοντική οργάνωση για να «κάνει
περιουσία», τα χρήματα δεν αποτελούν το κίνητρο του επαγγελματία εθελοντή per se, τον
βοηθούν όμως να αφοσιωθεί απερίσπαστος στο έργο του και να μπορεί να ζει μια
αξιοπρεπή ζωή. Από την άλλη όμως μεριά δεν μπορεί να τίθεται ως προαπαιτούμενο το
ιδανικό της «εντελώς ανιδιοτελούς προσφοράς» κατά τον πρότυπο των αγίων και των
ιεραποστόλων. Μπορώ να βοηθώ ειλικρινά χωρίς να είμαι άγιος. Από αυτή τη λογική ίσως
να λείπει το μεγαλειώδες όραμα όμως τα αποτελέσματα που έχει να δείξει είναι σαφώς πιο
θετικά για μεγαλύτερο αριθμό ανθρώπων.
Γενικά αρχή των οργανώσεων του τρίτου τομέα είναι να μην διανέμουν τα τυχόν
κέρδη τους προς όφελος των συμμετεχόντων αλλά να τα επαναεπενδύουν για χάρη των
σκοπών της οργάνωσης.
Πολλοί κοινωνικοί επιστήμονες όπως ο Rifkin (1996, 444κε) τονίζουν τη σημασία
του τρίτου τομέα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη θεσμοθέτηση «σκιώδους
αμοιβής» για τους εργαζόμενους σε αυτόν (βλ.ΚίίΙαη 1996, 444).
Βεβαίως τα όρια μεταξύ των τριών τομέων δεν είναι πλήρως διακριτά. Για
παράδειγμα υπάρχουν μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες ιδρύονται από κυβερνήσεις
(οι λεγάμενες GONGOs, Government-Organised Non-Governmental Organisations)
(Σημίτη 2002, 75), ενώ πάρα πολλές ΜΚΟ διεθνώς εξαρτούν τη δράση τους από
κυβερνητικές επιχορηγήσεις με προφανείς συνέπειες για την αυτονομία τους (Χουλιάρας
2002, 100). Στα παραδείγματα που θα εξετάσουμε στην εργασία μας θα δούμε πολλά joint
ventures μεταξύ οργανώσεων του τρίτου τομέα και του ιδιωτικού και του κρατικού τομέα.
Η ιστοσελίδα «thehungersite» (www.thehungersite.com) μέσω της οποίας γίνεται πώληση
καταναλωτικών αγαθών και ένα μέρος των κερδών κατευθύνεται σε φιλανθρωπικές
οργανώσεις αποτελεί ιδιωτική επιχείρηση με σκοπό φυσικά το κέρδος (βλ. κεφάλαιο
Θ.4.6.3). Για την υλοποίηση του project «καθαρό ρεύμα» που διοχετεύει στην αγορά η
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Greenpeace συνεργάζονται με την οργάνωση ιδιωτικές εταιρείες και η Τοπική
Αυτοδιοίκηση (βλ. κεφάλαιο Η. 1.2). Ο διαχωρισμός μεταξύ των τομέων χάνει σε σημασία
τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί από δικούς της πόρους εγχειρήματα στα
πλαίσια της κοινωνικής οικονομίας, ενώ πολλές ΜΚΟ ουσιαστικά είναι «εταίροι»
(partners) των κυβερνήσεων σε θέματα διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας, επειδή έχουν
αποδείξει ότι μπορούν να αξιοποιήσουν αποτελεσματικότερα τους διατιθέμενους πόρους
(Χουλιάρας 2002, 100).
Η σχέση γίνεται ακόμη στενότερη αν θεωρήσουμε απαραίτητη την ύπαρξη ενός
ισχυρού κράτους, το οποίο θα μπορεί να θέτει τα πλαίσια τόσο για τη λειτουργία της
«υγιούς αγοράς» όσο και για την ύπαρξη συμμετοχικής δημοκρατίας και κράτους δικαίου
που θα εγγυώνται μια ισχυρή κοινωνία πολιτών (Windfìihr 1999, 2). Εν τέλει η συζήτηση
περί κοινωνίας των πολιτών είναι για το πώς η κουλτούρα, η αγορά και το κράτος
αλληλοσχετίζονται (LSE 2003).
Στην κοινωνία των πολιτών όμως σαφώς και υπάρχουν μορφώματα τα οποία δεν
έχουν θεσμοθέτημένη δηλαδή νομικά κατοχυρωμένη μορφή. Σε αυτή την κατηγορία
εντάσσονται τα λεγάμενα «νέα κοινωνικά κινήματα», «ο κόσμος του Seattle και της
Genoa», ο οποίος δρα «αντισυστημικά»: επιδεικνύει τη διαφωνία του ενάντια σε πολιτικές
αποφάσεις που αφορούν την παγκοσμιοποίηση διαδηλώνοντας και χρησιμοποιώντας
ακόμη και βία.
Δεδομένων των παραπάνω προβλημάτων ορισμού της κοινωνίας των πολιτών το
Κέντρο για την κοινωνία των πολιτών (Centre for Civil Society) του London School of
Economics (LSE) υιοθετεί έναν αρχικό ορισμό εργασίας, για ερευνητικούς και
διδακτικούς σκοπούς: «Η κοινωνία των πολιτών αναφέρεται σε ένα σύνολο από θεσμούς,
οργανισμούς και συμπεριφορές που παρεμβάλλονται μεταξύ του κράτους, της αγοράς
και της οικογένειας. Ειδικότερα δε, εθελοντικές και μη κερδοσκοπικές οργανώσεις
διαφορετικών ειδών, φιλανθρωπικοί θεσμοί, πολιτικές και κοινωνικές κινήσεις και
άλλες μορφές πολιτικής συμμετοχής και δέσμευσης καθώς και οι αξίες και τα
πολιτισμικά πρότυπα που συνδέονται με αυτές» (LSE 2003). Τον ορισμό αυτό
υιοθετούμαι και εμείς για το σκοπό της εργασίας μας.
Στην εργασία αυτή εξετάζουμε δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκεται η
καταναλωτική πράξη. Οι δραστηριότητες αυτές οργανώνονται από την κοινωνία των
πολιτών είτε από θεσμοθετημένες οργανώσεις καταναλωτών (π.χ. Greenpeace) είτε από
κινήσεις πολιτών χωρίς θεσμοθετημένο νομικά χαρακτήρα (π.χ. το «καταναλωτικό
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αντάρτικο»). Μπορεί δε και να αποτελούν joint ventures με κρατικούς φορείς ή/και
ιδιωτικούς φορείς. Οι δραστηριότητες αυτές κινούνται στην κατεύθυνση της ηθικής
κατανάλωσης.

Γ.3.1.2. Τα αίτια της ανάπτυξης της κοινωνίας των πολιτών
Όπως αναφέραμε η κοινωνία των πολιτών ως ιδέα δεν είναι νέα, νέες είναι πολλές
από τις εκφάνσεις της. Ο Rifkin (1996, 425) διαπιστώνει ότι παρ’ όλο που οι ιστορικοί
αποδίδουν την πρόοδο της Αμερικής στην αγορά με την ανταγωνιστική της ηθική και στην
κυβέρνηση, ο τρίτος τομέας έχει παίξει εξίσου σημαντικό ρόλο. Τα πρώτα σχολεία και
πανεπιστήμια, τα νοσοκομεία, οι οργανισμοί κοινωνικής μέριμνας, οι αδελφότητες, οι
γυναικείοι σύλλογοι, οι οργανώσεις νέων, οι ομάδες ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα
ιδρύματα κοινωνικής δικαιοσύνης, οι οργανισμοί προστασίας και διατήρησης του
περιβάλλοντος, οι όμιλοι προστασίας ζώων, τα θέατρα, οι ορχήστρες, οι πινακοθήκες, οι
βιβλιοθήκες, τα μουσεία, και τόσα άλλα είναι δημιουργήματα του τρίτου τομέα (ο.π.).
Το 19° αιώνα οι επιπτώσεις της βιομηχανικής επανάστασης και της ανάπτυξης του
καπιταλισμού οδήγησαν στην ανάπτυξη θεσμών εξυπηρέτησης των συμφερόντων των
ομάδων που πλήττονταν περισσότερο. Το επόμενο βήμα ήταν η δημιουργία, κυρίως κατά
τον 20° αιώνα, του κράτους πρόνοιας. Το κράτος επωμίστηκε έναν ρόλο αφενός εγγυητή
της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και αφετέρου παροχέα κοινωνικών υπηρεσιών. Στις
αναπτυγμένες βιομηχανικά χώρες του Δυτικού κόσμου επικράτησε ένα καθεστώς
«εργασιακής ειρήνης», με εγγυητή το κράτος και συνεταίρους την αγορά και τους
εργαζομένους, που επέτρεψε την μεγάλη οικονομική ανάπτυξη κυρίως μετά τον Β’
παγκόσμιο πόλεμο.
Η ισορροπία αυτή όμως άρχιζε να κλονίζεται τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου
αιώνα. Από τη μια μεριά μειώνεται ο ρόλος και η ισχύς του κράτους και από την άλλη
αυξάνεται η ισχύς των μεγάλων εταιρειών. Η διαδικασία αυτή σχετίζεται με τη διαδικασία
της παγκοσμιοποίησης (Birkhölzer χ.χ, 1). Το κράτος αρχίζει πλέον να μην μπορεί να
ανταποκριθεί στις παραδοσιακές του λειτουργίες (Σκλιάς 2002, 33κε) και ιδιαίτερα στην
παροχή αποτελεσματικών υπηρεσιών πρόνοιας και στον έλεγχο των μεγάλων εταιρειών
(και κατ’ επέκταση στην ομαλή λειτουργία της αγοράς)
Η διαδικασία της παγκοσμιοποίησης επέτρεψε τη μεγαλύτερη κινητικότητα του
κερδοσκοπικού χρηματιστηριακού κεφαλαίου και στις εταιρείες παραγωγής τη δυνατότητα
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αλλαγών των τόπων παραγωγής ανάλογα με το εργατικό κόστος. Οι συνέπειες για τους
εργαζόμενους ήταν καταστρεπτικές. Το κράτος πρόνοιας αδυνατεί να ανταποκριθεί
πλήρως στα νέα προβλήματα. Επιπλέον το κόστος των κοινωνικών παροχών αυξάνεται και
από άλλους παράγοντες όπως είναι η αναδιάρθρωση των θέσεων εργασίας ως αποτέλεσμα
της εφαρμογής των νέων τεχνολογιών, η αύξηση του μέσου όρου ζωής, η παροχή πιο
απαιτητικών μεθόδων νοσηλείας, η μόλυνση του περιβάλλοντος. Η αισιοδοξία για τις
δυνατότητες του «επιστημονικού σχεδιασμού», ο οποίος αποτέλεσε μια από τις
θεμελιώδεις αρχές του μοντερνισμού δεν επαληθεύθηκε στην πράξη. Το κράτος και οι
επιχειρήσεις αδυνατούν, δεν μπορούν ή δεν θέλουν, να ενεργοποιηθούν σε μια σειρά
τομέων ζωτικών για τα συμφέροντα των πολιτών. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι
άνθρωποι να λαμβάνουν πρωτοβουλίες «για να φροντίσουν τον εαυτό τους» και να
αμβλύνουν τα οξύτατα κοινωνικά και οικολογικά προβλήματα (Rifkin 1996, 417).
Το τέλος του ψυχρού πολέμου επέφερε μια σημαντική αλλαγή του σκηνικού στις
διεθνείς σχέσεις. Έτσι το θέμα της ασφάλειας χάνει σε σημασία και επανέρχονται στο
προσκήνιο θέματα που παλιότερα χαρακτηρίζονταν ως «χαμηλής πολιτικής», όπως
περιβάλλον, δίκαιη ανάπτυξη, πολιτισμός (Σκλιάς 2002, 39). Τα θέματα αυτά είναι
προνομιακό πεδίο δράσης της κοινωνίας των πολιτών.
Η ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών σχετίζεται και με αυτό που αποκαλείται
«κρίση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας» (Αποστολίδης, ΙΊαπασπυρόπουλος 2002,
56κε). Αυτή η μορφή δημοκρατίας σημαίνει ότι ο λαός εκλέγει με την ψήφο του μια
κυβέρνηση προκειμένου να εφαρμόσει το πρόγραμμά της. Με τη διαδικασία αυτή όμως
δημιουργείται έλλειμμα συμμετοχής του πολίτη. Το επίκεντρο της πολιτικής σκηνής
μετατοπίζεται από το λαό στο κράτος (ο.π.). Αυτό το έλλειμμα δημιουργεί κρίση
νομιμοποίησης της κρατικής εξουσίας και των πολιτικών κομμάτων. Ο πολίτης αισθάνεται
εκτεθειμένος και αδύναμος να επέμβει απέναντι στη δαιδαλώδη κρατική εξουσία και η
μόνη διέξοδος που του προσφέρεται είναι η αρνητική ψήφος στην περίοδο των εκλογών.
Υπό τέτοιες συνθήκες η κοινωνία των πολιτών καλύπτει αυτό το έλλειμμα συμμετοχής
συμβάλλοντας έτσι στον έλεγχο τόσο της κρατικής αυθαιρεσίας όσο και των αυθαιρεσιών
της αγοράς. Μάλιστα οι κυβερνήσεις, διαισθανόμενες την αδυναμία τους απέναντι στις
δυνάμεις της αγοράς επιζητούν οι ίδιες την ύπαρξη ισχυρής κοινωνίας πολιτών την οποία
βλέπουν ως αντίβαρο στην ασκούμενη πίεση. Ο συνήγορος του πολίτη, για παράδειγμα,
είναι ένας θεσμός που εντάσσεται σε αυτή τη λογική. Ο θεσμός αυτός συστάθηκε με
κρατική πρωτοβουλία (βέβαια ύστερα από απαιτήσεις των πολιτών), όμως διατηρεί την
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αυτονομία του αποτελώντας ουσιαστικά θεσμό της κοινωνίας των πολιτών.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η προσπάθεια σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες για
ανάπτυξη θεσμών της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να είναι πιο αποτελεσματικός ο
έλεγχος αλλά και ο σχεδιασμός των συστημάτων υγείας. Γίνονται προσπάθειες σύστασης
ομάδων που εμπλέκονται στο σύστημα υγείας ως καταναλωτές υπηρεσιών (ασφαλισμένοι,
ασθενείς) και ενεργητικής ένταξής τους στο σχεδίασμά και τον έλεγχο των πολιτικών
υγείας. Με τον τρόπο αυτό αποκομίζουν οφέλη τόσο οι ενδιαφερόμενοι όσο και το
σύστημα πρόνοιας (βλ. σχετικά το αφιέρωμα του περιοδικού Forschungsjoumal Neue
Soziale Bewegungen, τεύχος 3/2002).
Η ανάδυση του υποπολιτικού και η επινόηση του πολιτικού (Ulrich Beck): Ο
Beck (1996) κάνει λόγο για την ανάδυση του «υποπολιτικού». Στον απλό μοντερνισμό η
κυβέρνηση είχε την πρωτοκαθεδρία. Το κράτος ήταν ιεραρχικά οργανωμένο. Υπήρχαν
σαφείς κανόνες δράσης και διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων των διαφόρων πολιτικών
θεσμών αλλά και των σχέσεων με την οικονομία και την αγορά. Το «πολιτικό» οριζόταν
ως αγώνας των κομμάτων για το τιμόνι της εξουσίας με στόχο την οικονομική ανάπτυξη,
την πλήρη απασχόληση, την κοινωνική ασφάλεια. Αυτή ήταν η αντίληψη περί
δημοκρατίας (ο.π. 249). Το σύστημα έπρεπε να μένει αναλλοίωτο, πέρα από την εναλλαγή
των κομμάτων στην εξουσία. Δεν υπήρχε εκχώρηση εξουσιών ούτε προς τα πάνω
(οικουμενικά δρώντες θεσμοί) ούτε προς τα κάτω (ενώσεις πολιτών) (ο.π. 249).
Στο δεύτερο μοντερνισμό (ανακλαστικό μοντερνισμό) ο ρόλος του κράτους ως
ιεραρχικού συντελεστή φθίνει (ο.π., 257). Η κεντρικά κατευθυνόμενη πολιτική, η εκ των
άνω πολιτική, φθίνει και αναδύεται η «υποπολιτική», η εκ των κάτω πολιτική. Οι τομείς
αποφάσεων που στον απλό μοντερνισμό ήταν στη σκιά του πολιτικού όπως ο ιδιωτικός
χώρος, η οικονομία, η επιστήμη, η αυτοδιοίκηση, η καθημερινότητα εισέρχονται στο
επίκεντρο της πολιτικής σκηνής (ο.π. 197). Οι πρωτοβουλίες των πολιτών επέφεραν
καταλυτικές αλλαγές στο διεθνές πολιτικό σκηνικό. Ενάντια σε παλιούς θεσμούς
(κόμματα, συνδικάτα) καθόρισαν την πολιτική agenda. Ιδιαίτερα τις τελευταίες δύο
δεκαετίες η υποπολιτική είναι στο προσκήνιο (ο.π., 204). Η διεθνής πολιτική, η
περιβαλλοντική

πολιτική,

η

τεχνολογία

επηρεάστηκαν

και

σε

μεγάλο

βαθμό

συνδιαμορφώθηκαν μέσω ειρηνιστικών, γυναικείων και οικολογικών κινημάτων (ο.π.,
205).
Συνεχώς δημιουργούνται «υποπολιτικές δυνατότητες δράσης» σε όλους τους
τομείς και σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας (ο.π., 238). Δύο χαρακτηριστικά επιτεύγματα
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της υποπολιτικής: Η κατάρρευση του «υπαρκτού σοσιαλισμού» και η πρόοδος στο
οικολογικό ζήτημα.
Τα καθεστώτα της Ανατολικής Ευρώπης κατέρρευσαν σαν χάρτινοι πύργοι, όταν
ομάδες πολιτών χωρίς καμία οργάνωση -ούτε καν τηλέφωνο ή φωτοτυπικό μηχάνημα δεν
διέθεταν- βγήκαν στους δρόμους. Τη στιγμή που η «επίσημη» πολιτική αιφνιδιάστηκε και
έτρεχε ασθμαίνοντας πίσω από τις εξελίξεις.
Το ίδιο έγινε και με το οικολογικό ζήτημα. Το οικολογικό ζήτημα δεν τέθηκε από
διορατικούς πολιτικούς ούτε από κέντρα της εξουσίας ύστερα από «επιστημονικό
σχεδιασμό» αλλά από τις «μπερδεμένες, ηθικοποιητικές, ταλαιπωρούμενες από τις
αμφιβολίες και τις έριδες ομάδες και ομαδούλες που τσακώνονται για το σωστό δρόμο,
ενάντια στη συνδυασμένη αντίσταση της θεσμοποιημένης αδιαφορίας» (Beck 1996, 198).
Και αυτό επέφερε επαναστατικές αλλαγές. Η πολιτική των εταιρειών δεν μπορεί να
αποφασίζεται πλέον κεκλεισμένων των θυρών. Νέοι παίκτες εμφανίζονται που θέλουν να
έχουν λόγο στις επιχειρηματικές πρακτικές, όπως οι οικολογικές οργανώσεις και οι
καταναλωτές, είτε συλλογικά μέσω των οργανώσεών τους είτε ατομικά (ο.π 239). Από τον
απολιτικό αστό της απλής νεωτερικότητας περνούμε στον πολιτικό αστό. Η οικονομική)
δράση αποκτά όλο και πιο πολύ πολιτική διάσταση, παύει να είναι μόνο οικονομοτεχνικό
ζήτημα.
Από τη μια μεριά έχουμε λοιπόν το τέλος του πολιτικού όπως το γνωρίσαμε, για
αυτό και τα μοιρολόγια για «πολιτική απάθεια» και «απόσυρση στον ιδιωτικό χώρο».
Από την άλλη όμως παρατηρείται η ανάδυση του νέου πολιτικού, του υποπολιτικού, μια
αναγέννηση του πολιτικού με νέα όμως μορφή, η οποία δεν έχει ακόμη αποκρυσταλλωθεί,
είναι υπό διαμόρφωση, υπάρχει ανάγκη για «επινόηση του πολιτικού» (ο.π, 199). Η
έκβαση του εγχειρήματος είναι αμφίβολη. Όχι λανθασμένη αισιοδοξία αλλά ούτε και
μοιρολατρία (ο.π., 208). Το βέβαιο είναι ότι οι κανόνες του παιχνιδιού αλλάζουν και ότι
δίνονται νέες ευκαιρίες παρέμβασης σε ομάδες που μέχρι τώρα ήταν αποκλεισμένες από
τη διαμόρφωση της πολιτικής.
Μέσω της διαρκούς διαπραγμάτευσης και αμφισβήτησης κάθε πολιτικού θέσφατου
συντελούνται ρήξεις και τομές «όχι εντελώς ασυνείδητα αλλά όχι και συνειδητά και
σκόπιμα» (ο.π. 201). Παρατηρείται η αυτοοργάνωση του πολιτικού που θέτει
υποπολιτικά σε κίνηση όλα τα επίπεδα της κοινωνίας (ο.π. 196). Και παρ’ όλο που τα
αποτελέσματα δεν είναι πάντα άμεσα ορατά ή χειροπιαστά εντούτοις η διαδικασία είναι σε
πλήρη εξέλιξη. Πολλές φορές δε οι κυβερνήσεις και οι εταιρείες για να προλάβουν τις
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διαθέσεις της κοινής γνώμης προβαίνουν προληπτικά σε κινήσεις ικανοποίησης αιτημάτων
(ο.π. 207). Μάλιστα ο Beck υποστηρίζει ότι στο οικολογικό ζήτημα για παράδειγμα θα
μπορούσαν να είχαν επιτευχθεί πολύ περισσότερα αν αυτοί που ασχολούνται υποπολιτικάεπαγγελματικά με αυτό διέθεταν το πολιτικό χάρισμα και τον πολιτικό ρεαλισμό ώστε να
χρησιμοποιήσουν πιο αποτελεσματικά τα πολιτικά μέσα για τον εκβιασμό της πολιτικής
βούλησης!

Γ.3.2. Ο νέος ρόλος του κράτους
Γ.3.2.1. «Η τραγωδία των κοινόχρηστων γαιών»
Στη μοντερνική περίοδο ο κύριος τρόπος διαχείρισης κοινών αγαθών ήταν η
κρατική οργάνωση, στο πρότυπο του Λεβιάθαν: θέσπιση κανόνων από μια κεντρική αρχή
και υποχρεωτική εφαρμογή τους από όλους. Η εικόνα του ανθρώπου στο Λεβιάθαν είναι
απαισιόδοξη: οι άνθρωποι χωρίς κεντρική εξουσία είναι ανίκανοι να συνεργαστούν και η
φυσική κατάληξη είναι η αλληλοεξόντωσή τους, «ο πόλεμος όλων εναντίον όλων».
Το τίμημα για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ζήσουν ειρηνικά είναι η εκχώρηση της
ελευθερίας τους σε μια άνωθεν αρχή, που θα φροντίζει για την τήρηση ενός συμβολαίου και
θα τιμωρεί τους παραβάτες. Υπό το κράτος του φόβου οι άνθρωποι αναγκάζονται να
συμπεριφέρονται συνεργατικά. Η αντίληψη του Λεβιάθαν βρήκε την εφαρμογή της στο
μοντερνικό κράτος. Το μοντερνικό κράτος είναι οργανωμένο αυστηρά ιεραρχικά, με
διακριτές εξουσίες. Βασική αρχή είναι ο κεντρικός σχεδιασμός και η κεντρική επιτήρηση
εφαρμογής.
Με τη βοήθεια τη τεχνολογίας έγινε δυνατή η τεράστια οικονομική ανάπτυξη που
βιώνουμε σήμερα. Όμως το τίμημα της ανάπτυξης ήταν η υποβάθμιση του φυσικού και
κοινωνικού περιβάλλοντος. Το 1968 ο G. Hardin δημοσίευσε ένα άρθρο όπου έκανε
αναφορά στην «τραγωδία των κοινών πόρων» («tragedy of the commons»), θέλοντας να
συμβολίσει την αναμενόμενη υποβάθμιση του περιβάλλοντος από την κοινή χρήση ενός
σπάνιου πόρου. Για να περιγράφει την κατάσταση αυτή ο Hardin χρησιμοποιεί τη
μεταφορά ενός κοινόχρηστου βοσκότοπου: όταν αυξάνονται τα ζώα που βοσκούν τότε ο
βοσκότοπος υποβαθμίζεται λόγω της υπερεκμετάλλευσης. Ο κάθε βοσκός μεγαλώνει το
κοπάδι του για να αποκομίσει μεγαλύτερα κέρδη αλλά στο τέλος ζημιώνεται αφού ο
βοσκότοπος καταστρέφεται. Το πρόβλημα της «τραγωδίας των κοινών πόρων» δεν είναι
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βέβαια ένα πρόβλημα μόνο των βοσκότοπων, αλλά ένα παράδειγμα για την περιγραφή
προβλημάτων που έχουν να κάνουν με τη χρήση αγαθών προσβάσιμων σε πολλούς. Η
Ostrom (2002) αναφέρει μια σειρά από τέτοια προβλήματα, όπως ο λιμός στη Σαχάρα τη
δεκαετία του ’70, η όξινη βροχή, η έλλειψη καυσόξυλων στον κόσμο, η εγκληματικότητα
στις πόλεις ακόμα και η σύγκρουση των Κοινοτήτων στην Κύπρο (ο.π., 22 με αντίστοιχες
βιβλιογραφικές παραπομπές). Το παράδοξο σε αυτά τα προβλήματα είναι πως δεδομένου
του συμφέροντος που έχουν οι άνθρωποι να συνεργαστούν τελικά δεν το κάνουν. Το
ζητούμενο είναι πως άτομα που χρησιμοποιούν έναν κοινόχρηστο πόρο μπορούν να
πετύχουν έναν αποτελεσματικό τρόπο διαχείρισής του (Ostrom 2002, 28). Το κυριότερο
πρόβλημα είναι η παραβατική συμπεριφορά, ο αποκλεισμός δηλαδή των καιροσκόπων (το
πρόβλημα του «τσαμπατζή», βλ. Franck 1999, 259). Στην περίπτωση της προστασίας της
ατμόσφαιρας είναι προφανές ότι όλοι μας έχουμε συμφέρον να είναι καθαρή. Παρ’ όλα
αυτά η καταναλωτική συμπεριφορά μας είναι καιροσκοπική. Από την αγορά ενός απλού
πλαστικού αξεσουάρ μέχρι την αλόγιστη χρήση του αυτοκινήτου, όλα συντείνουν στην
μόλυνση της ατμόσφαιρας, η οποία είναι ένας κοινός πόρος με ελεύθερη για όλους
πρόσβαση. Για τη λύση του προβλήματος υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις.
Η μία φυσικά είναι «τύπου Λεβιάθαν»: κεντρική επιτήρηση από το κράτος ή από
διεθνείς κρατικές οργανώσεις. Ο Heilbroner για παράδειγμα ισχυρίζεται ότι για επιτευχθεί
έλεγχος πάνω στα σύγχρονα οικολογικά προβλήματα είναι απαραίτητες «σιδηρές
κυβερνήσεις», ίσως και στρατιωτικές (αναφέρεται στο Ostrom 2002, 31). «Ο μόνος τρόπος
για να αποφύγουμε την τραγωδία των κοινόχρηστων γαιών είναι να καταφύγουμε στην
τραγική αναγκαιότητα του Λεβιάθαν» παραδέχεται το 1973 ένας οικονομολόγος
(παρατίθεται στο Ridley 1998, 283). Η κρατικοποίηση των εθνικών πόρων (γαιών, δασών,
ψαρότοπων κοκ) ήταν μια πρακτική που ακολουθήθηκε από πολλά κράτη ιδίως στον
αναπτυσσόμενο κόσμο. Και κατέληξε στην «τραγωδία του Λεβιάθαν» (Ridley 1998, 283).
Ο Ridley αναφέρει μια σειρά από παραδείγματα που τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό του.
Όπως για παράδειγμα η εθνικοποίηση του κυνηγιού άγριων ζώων σε χώρες της Αφρικής
για την αντιμετώπιση του λαθραίου κυνηγιού. Το αποτέλεσμα ήταν αρκετά είδη να
απειλούνται υπό εξαφάνιση. Η σχέση των ντόπιων με τον κοινόχρηστο πόρο άλλαξε ενώ
δεν μπόρεσαν να αναπτυχθούν αποτελεσματικά συστήματα επιτήρησης (το πρόβλημα που
κυκλοφορεί και ως ανέκδοτο «ποιος θα φυλάττει τους φυλάττοντας;»). Τα συστήματα που
υποστηρίζουν την επιτήρηση μέσω ελεγκτικών μηχανισμών παραβλέπουν το κόστος
συντήρησής τους και θεωρούν αυτονόητο ότι θα λειτουργούν αποτελεσματικά (Ostrom
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2002, 32). Το δε πρόβλημα της διαφθοράς παραβλέπεται.
Η Μ. Κορόμηλά (2001, 249-250) αναφέρει μια περίπτωση της «τραγωδίας του
Λεβιάθαν» από την ελληνική ιστορία. Οι Έλληνες του Πόντου που ήρθαν στη Ελλάδα
λόγω της μικρασιατικής καταστροφής χωρίζονταν από του Έλληνες που ζούσαν στα όρια
του ελληνικού κράτους από ένα τεράστιο πολιτιστικό χάσμα. Η αυτοδιοίκηση κάλυπτε
όλους του τομείς της κοινωνικής ζωής των Ελλήνων του Πόντου. Ζώντας σε ένα εχθρικό
περιβάλλον είχαν δημιουργήσει θεσμούς και είχαν μάθει να διευθετούν μόνοι τους όλα τα
ζητήματα. Η αυτοδιοίκηση είχε τον τρόπο να παρακολουθεί ακόμη και την ιδιωτική ζωή
των ανθρώπων. Το ελληνικό κράτος εκείνη την εποχή διάνυε στάδιο εκμοντερνισμού. Η
αυτοδιοίκηση κρίθηκε ως ο «χειρότερος» και πιο «αντιευρωπαϊκός» θεσμός που
κουβάλησαν μαζί τους οι πρόσφυγες. Όλοι οι τομείς της κοινωνικής ζωής, η παιδεία, η
υγεία, ο οικονομικός προγραμματισμός, η αγροτική ανάπτυξη, τώρα περνούν στην
αποκλειστική αρμοδιότητα του κράτους, παρακάμπτοντας όλους τους αυτοδιοικητικούς
θεσμούς, που είχαν προκύψει από εμπειρία και πειραματισμούς χιλιετηρίδων. Οι
εκλεγμένοι κοινοτικοί άρχοντες που χειρίζονταν τα ταμεία των κοινοτήτων έμειναν χωρίς
ουσιαστικές αρμοδιότητες. Ακόμη και η κοινωνική πρόνοια, για την οποία τόσο
υπερηφανεύονταν, πέρασε στα χέρια του κράτους40. Όλα αυτά δημιούργησαν τεράστια
προβλήματα προσαρμογής των ανθρώπων στις νέες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες,
ενώ ένα σημαντικό κοινωνικό κεφάλαιο καταστράφηκε.
Η μοντερνική αντίληψη οργάνωσης και ελέγχου που ουσιαστικά θεωρεί τους
ανθρώπους ανίκανους να συνεργαστούν και να αυτοοργανωθούν έχει αρχίσει να
αμφισβητείται (Ostrom 2002). Η Ostrom παραθέτει μια σειρά από επιτυχημένα
εγχειρήματα που αποδεικνύουν ότι η αυτοοργάνωση ανθρώπων που βρίσκονται σε σχέσεις
αλληλεξάρτησης με κοινά ή και ανταγωνιστικά συμφέροντα, είναι εφικτή, σε εθελοντική
βάση, χωρίς την επέμβαση εξωτερικών ρυθμιστικών αρχών. Τα εγχειρήματα αυτά
αφορούν βοσκότοπους, ψαρότοπους, αρδευτικά συστήματα κ.α. Η μελέτη τέτοιων
περιπτώσεων μας παρέχει γνώσεις σχετικά με τις προϋποθέσεις ανάπτυξης και διαχείρισης

40 Οι Έλληνες που ζούσαν στο μικρασιατικό και ποντιακό χώρο είχαν αναπτύξει αποτελεσματικότατα
συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, περίθαλψης και εκπαίδευσης. Λειτουργούσαν πολλά ιδρύματα
αποκλειστικά με ιδιωτικές εισφορές. Ιδιαίτερη εντύπωση μου κάνει η «υποχρέωση» των εύπορων ελληνικών
οικογενειών να υιοθετούν ορφανά παιδιά. Αναφέρω την περίπτωση γνωστού μου που μου ανέφερε ότι ο
εύπορος παππούς του στην Αντάλεια της Μικράς Ασίας είχε υιοθετήσει 7 ορφανά παιδιά που οι γονείς τους
είχαν χάσει τη ζωή τους σε έναν σεισμό!
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τέτοιων εγχειρημάτων αλλά και για τους λόγους που μπορεί να αποτύχουν.
Η Ostrom προσομοιάζοντας το πρόβλημα των κοινόχρηστων πόρων ως πρόβλημα
της θεωρίας των παιγνίων καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η επικοινωνία και η παροχή
πληροφόρησης αυξάνει την ικανότητα των ανθρώπων να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση στη
σχέση τους με έναν πόρο που έχουν κοινή πρόσβαση και να μην φερθούν καιροσκοπικά.
Το αισιόδοξο συμπέρασμα της Ostrom είναι ότι ο εθελούσιος αυτοπεριορισμός,
χωρίς την έξωθεν παρέμβαση, είναι εφικτός. Εντούτοις διαπιστώνει ότι προς το παρόν δεν
υπάρχει μια «καθορισμένη θεωρία» συλλογικής δράσης για την εθελούσια αυτοοργάνωση
των ανθρώπων, αν και τα παραδείγματα επιτυχημένων περιπτώσεων είναι πολλά (ο.π., 52).
Αν τα άτομα θα τα καταφέρουν σε μια συγκεκριμένη περίπτωση εξαρτάται από τις
συνθήκες, και πολλές φορές η προσπάθεια πρέπει να επικεντρώνονται στην αλλαγή των
συνθηκών αυτών. Στην αλλαγή δηλαδή των «όρων του παιχνιδιού». Σε καμιά περίπτωση
όμως δεν εκκινούμε από την αρχή ότι τα άτομα είναι ανίκανα για εθελούσια συνεργασία.
Η

μελέτη

επιτυχημένων

και

αποτυχημένων

εγχειρημάτων

μπορούν

να

μας

πληροφορήσουν για εκείνα τα σημεία-κλειδιά που διευκολύνουν τα άτομα να
συνεργάζονται.
Οι περισσότεροι επιτυχημένοι θεσμοί, και επιτυχημένοι θεωρούνται αυτοί «που
επιτρέπουν στα άτομα να έχουν παραγωγικά αποτελέσματα, σε καταστάσεις όπου οι
πειρασμοί και η φυγοπονία είναι πάντα παρόντες», αποτελούν «μείγματα» θεσμών
«ιδιωτικών» και «δημόσιων», άλλοι μοιάζουν με δημόσιους και άλλοι με ιδιωτικούς (ο.π.,
38). Ακόμη και η πιο ανταγωνιστική αγορά δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς δημόσιους
θεσμούς. Το κράτος για παράδειγμα μπορεί να φροντίσει για την εγκαθίδρυση ενός
γενικού κλίματος ασφάλειας χωρίς όμως να παρεμβαίνει σε κάθε πτυχή της οικονομικής
ζωής.

Γ.3.2.2. Το κοσμοπολίτικο κράτος
Η ισχύς του κράτους από τη μια μεριά δέχεται πίεση από την αύξηση της επιρροής
του κεφαλαίου από την άλλη μεριά όμως δεν πρέπει να υπολογίζουμε με την κατάλυσή
του. Ο σύγχρονος πολίτης φαίνεται να είναι διχασμένος σαν να μην ξέρει τι ακριβώς θέλει.
Από τη μια μεριά θέλει να είναι προστατευ μένος απέναντι στην αυθαιρεσία του κράτους θέλει λοιπόν λιγότερο κράτος- από την άλλη μεριά όμως απαιτεί όλο και πιο πολύ να τον
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προστατεύει το κράτος από την αυθαιρεσία της αγοράς -άρα θέλει περισσότερο κράτος
(Bruckner 2002, 164). Θα θέλαμε τα κράτη «ελάχιστα αλλά πανταχού παρόντα» (ο.π.
166).
Για τον Beck (2001α, 2001 β) η 11η Σεπτεμβρίου 2001 σήμανε το τέλος των
αυταπατών του νεοφιλελευθερισμού για την απαλλαγή από το κράτος-έθνος και τη
θέσπιση κανόνων που να εξασφαλίζουν την πλήρη αυτορύθμιση της αγοράς. Την κρίσιμη
στιγμή, όταν το πλήρως ιδιωτικοποιημένο «fast food»41 σύστημα ασφαλείας κατέρρευσε
πλήρως, κλήθηκε το κράτος να σώσει την κατάσταση και μάλιστα με την πιο πρωτεϊκή του
μορφή: το στρατό. Αλλά και πολλές εταιρείες μεμιάς ξέχασαν τις ιδεολογίες περί μη
επέμβασης του κράτους και άπλωσαν «σαν επαίτες» το χέρι προκειμένου να ζητήσουν
κρατικές επιδοτήσεις για το καλό τη χώρας! (Bruckner 2002, 166)
Αλλά και μετά το σκάνδαλο της ENRON, όταν όλος ο επιχειρηματικός κόσμος
έμεινε έκθαμβος από το μέγεθος της «δυσλειτουργίας» που μπορεί να προκόψει σε μια
αγορά, το ίδιο το χρηματιστηριακό κεφάλαιο που μέχρι τότε λοιδορούσε το κράτος, ήταν
το ίδιο που του ζητούσε να επέμβει λαμβάνοντας αυστηρά μέτρα για την προστασία της
ελεύθερης αγοράς!
Η διαμόρφωση της παγκοσμιοποίησης κατά τον Beck (2002, 9) απαιτεί μια αλλαγή
θέασης από το εθνικό στο κοσμοπολίτικο. Οι έννοιες εθνικό και διεθνές έτσι όπως
χρησιμοποιούνταν έως σήμερα χάνουν τη σημασία τους. Αυτό που διαμορφώνεται είναι
μια «παγκοσμιοποιημένη εσωτερική πολιτική» (Weltinnenpolitik). Αυτή η πολιτική δεν
πραγματοποιείται «global» ή «local» αλλά «giocai» και εξελίσσεται σε ένα μετα-παιχνίδι
εξουσίας. Σε αυτό το παιχνίδι εμφανίζονται νέοι παίκτες, νέοι κανόνες, ενώ οι «παλιοί
παίκτες» είναι διαφοροποιημένοι: η παγκοσμιοποιημένη οικονομία, τα κράτη με τους
μεταξύ τους ανταγωνισμούς αλλά και κοινά συμφέροντα (σχηματίζοντας υπερεθνικούς
οργανισμούς) και οι κινήσεις πολιτών (συμπεριλαμβανομένων των τρομοκρατικών
οργανώσεων) (ο.π., 10).
Υπάρχει μια δημιουργική αυτοκαταστροφή της «νόμιμης» παγκόσμιας τάξης που
είχε εγκαθιδρυθεί πάνω στην αρχή του εθνικού κράτους (Beck 2002, 14). Αυτή η εξέλιξη
είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενη και αφήνει πολλά ενδεχόμενα πιθανά. Ένα από αυτά όμως
είναι η «κοσμοπολίτικη θέαση του κόσμου» και η δημιουργία του «κοσμοπολίτικου

41 Το σύστημα βασιζόταν σε κακοπλη ρω μένους part time εργαζόμενους. Αυτή η ασφάλεια αποκλήθηκε «fast
food ασφάλεια» γιατί οι συνθήκες εργασίας είναι παρόμοιες με αυτές των εργαζομένων στα fast food
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κράτους»42 (ο.π.).
Ο πολιτικός ρεαλισμός με εθνικό προσανατολισμό δεν έχει νόημα. Τα όρια του
πρέπει να επανακαθορισθούν πέρα από διαχωρισμό εθνικό-διεθνές. Επικρατεί όλο και πιο
πολύ μια κουλτούρα παγκοσμιότητας (ο.π., 11), η οποία επιβάλλεται και από τη φύση
των προβλημάτων, την αλλαγή του κλίματος, την καταστροφή του περιβάλλοντος, τις
κρίσεις στα τρόφιμα, τις χρηματιστηριακές κρίσεις, τη μετανάστευση, τις επιπτώσεις της
γενετικής τεχνολογίας. Η χάραξη εθνικής πολιτικής υπό την παλιά έννοια είναι αδύνατη
και δεν προσφέρει ουσιαστικές λύσεις. Κανένα τείχος δεν μπορεί να κρατήσει τα
προβλήματα μακριά!
Αυτό που χρειάζεται είναι ένας κοσμοπολίτικος ρεαλισμός που να λαμβάνει
υπόψη τη διεθνοποιημένη οικονομία, τα κράτη αλλά και τις διεθνοποιημένες κινήσεις
πολιτών (ο.π., 10).
Ο κοσμοπολίτικος ρεαλισμός διέπεται από τη λογική των «χρυσών χειροπεδών»
(Beck 2002, 15): δημιουργία ενός πυκνού δικτύου εξαρτήσεων μεταξύ των κρατών (άρα
μερική απώλεια της κυριαρχίας), προκειμένου να επανακτηθεί η απολεσθείσα κυριαρχία
από το διεθνοποιημένο κεφάλαιο. Η απώλεια της εθνικής «αυτοκυριαρχίας», εν τέλει
οδηγεί στην ενδυνάμωσή της! Η εγωιστική συμπεριφορά των κρατών να κοιτούν το υπό
στενή έννοια «ατομικό» (=εθνικό) τους συμφέρον (κατά τη λογική του άνθρωπος
ανθρώπω λύκος) οδηγεί σε αδιέξοδα. Απαιτείται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο
παγκοσμιοποιημένης εμβέλειας, που να εγκαθιδρύει ένα staus quo κοσμοπολίτικης
νομιμότητας (Beck 2002, 373).
Οι κινήσεις πολιτών αποβλέπουν στο κράτος και τις διακρατικές οργανώσεις: αυτά
θα θέσουν όρια και κανόνες, αυτά έχουν την τελική ευθύνη (Beck 2002, 362). Το παιχνίδι
της εξουσίας πρέπει να μετατραπεί σε ένα παιχνίδι win-win για όλους τους παίκτες και να
μην είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος όπως είναι σήμερα, «κερδίζω-χάνεις» αλλά
ούτε και ένα παιχνίδι που όλοι βγαίνουν χαμένοι, «χάνω-χάνεις». Εντούτοις, κατά τον
Beck (2002, 25-26), ακόμη αυτή η δυνατότητα δεν υφίσταται από θεωρητικής, εμπειρικής

42 Η έννοια του «κοσμοπολίτικου» δεν έχει στον Beck την ιδεαλιστική-ελιτίστικη έννοια που χρησίμευε ως
προκάλυμμα των διεθνών ελίτ και οργανώσεων προκειμένου να προωθήσουν τις ιμπεριαλιστικές τους
βλέψεις (Beck 2002,14), αλλά την αναγνώριση και συνύπαρξη διαφορετικών πολιτισμών και
κοσμοαντιλήψεων, κατά το αρχαιοελληνικό πρότυπο του κοσμοπολίτη: πολίτης της πόλης (Polis) και
ταυτόχρονα πολίτης του κόσμου (Kosmos) (Beck 2002, 71).

192

και πολιτικής άποψης. Η προϋπόθεση επιτυχίας αυτής της στρατηγικής έγκειται στη
συνεργασία:
•

Αφενός στη συνεργασία και την ενοποίηση των διάσπαρτων δυνάμεων της
κοινωνίας των πολιτών με αναγνώριση της διαφορετικότητας. Πολλές φορές παρ’
όλη την αλληλοδιαπλοκή των προβλημάτων δεν υπάρχει μια ενιαία γλώσσα του
αγώνα, παρά μια βαβυλωνιακή σύγχυση πολλών γλωσσών, οικολογικών, των
ανθρωπίνων

δικαιωμάτων,

φεμινιστικών,

θρησκευτικών,

εθνικιστικών,

συνδικαλιστικών, αντιρατσιστικών. Με λίγα λόγια δεν υπάρχει μια κοσμοπολίτικη
γλώσσα της σύγκρουσης (Beck 2002, 350).
•

Αφ’ ετέρου σε συμμαχίες που να περιλαμβάνουν το κράτος και το κεφάλαιο
(ο.π., 402). Η αντιπαράθεση για την αντιπαράθεση με το κράτος και το κεφάλαιο
οδηγεί στην εξασθένιση των κινημάτων διαμαρτυρίας.
Η υλοποίηση όμως του κοσμοπολίτικου ρεαλισμού απαιτεί την αλλαγή της

«γωνίας θέασης» του κόσμου. Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο.
Όποιος περιμένει την επιστροφή του πολιτικού στην παλιά μορφή του «κυρίαρχου»
εθνικού κράτους γρήγορα θα απογοητευθεί και θα μοιραία θα καταλήξει στη θρηνολογία
για την πτώση των αξιών και το θάνατο της πολιτικής (Beck 2002, 364). Το τέλος της
πολιτικής ισχύει από εθνικής και όχι από κοσμοπολίτικης απόψεως (ο.π., 365). Οι νέοι
παίκτες του μετα-παιχνιδιού εξουσίας που είναι σε πλήρη εξέλιξη πρέπει να επινοήσουν
τους ρόλους τους («επινόηση του πολιτικού»). Οι ευκαιρίες των παικτών εξαρτώνται από
το πώς αυτοκαθορίζονται και από το πώς ορίζουν το πολιτικό. Μόνο και μόνο, για
παράδειγμα, η κριτική στην εθνικό-κρατική ορθοδοξία και η υιοθέτηση

μιας

«κοσμοπολίτικης αντίληψης win-win» ανοίγουν νέες δυνατότητες πολιτικής δράσης.
Εδώ έχουμε να κάνουμε κατά τον Beck με την αντιστροφή του αξιώματος του Marx: «das
Sein bestimmt das Bewußtsein» («το Είναι καθορίζει τη Συνείδηση»), Όχι το Είναι αλλά
η

συνειδητοποίηση των νέων πλαισίων δράσης -η

κοσμοπολίτικη

θέαση-

μεγιστοποιούν τις δυνατότητες των παικτών στο νέο μετα-παιχνίδι εξουσίας (ο.π., 26).
Ο καταλύτης για την πολιτική δράση κατά τον Beck (200, 374) είναι η
συνειδητοποίηση από την κοινή γνώμη της παγκοσμιότητας των κινδύνων. Η
ανθρωπότητα αντιλαμβάνεται όλο και πιο πολύ ότι απειλείται η ύπαρξή της. Η αντίληψη
και αναγνώριση αυτών των κινδύνων διανοίγει σχεδόν επαναστατικές δυνατότητες
δράσης! (ο.π.)
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Αυτό όμως προϋποθέτει πάνω απ’ όλα την κατάλληλη σκηνοθεσία τους από τα
media. Πρέπει να είναι πανταχού παρόντες στην καρδιά και το μυαλό των ανθρώπων μέσω
παγκοσμιοποιημένων

πληροφοριών και

συμβόλων

(ο.π.,

371).

Η αντίληψη

της

παγκοσμιότητας των κινδύνων ουσιαστικά καταλύει τα όρια του εθνικού κράτους και πιέζει
για παγκοσμιοποιημένες λύσεις.
Οι κινήσεις πολιτών πρέπει να εκλαμβάνονται ως «παραγωγοί αξιόπιστων
πληροφοριών», ως αξιόπιστοι «story-tellers». Εδώ ακροβατούν, από τη μια μεριά πρέπει
να σκηνοθετήσουν τα δεδομένα προκειμένου να κερδίσουν συμπάθεια, από την άλλη τα
δεδομένα πρέπει να είναι πραγματικά για να αντικρούσουν την κατηγορία της ιδιοτέλειας.
Αυτά είναι και τα όρια της εξουσίας των κινήσεων πολιτών: Η οργανωτική δαπάνη
της δράσης που απαιτεί συντονισμό, η δραματοποιημένη παρουσίαση των προβλημάτων
στα μέσα και η συγκέντρωση χρημάτων. Με κυνική διατύπωση, οι κινήσεις πολιτών
πρέπει να εντρυφήσουν στη «μεγάλη των ζητιάνων σχολή». Οι ζητιάνοι το Μεσαίωνα
είχαν

αναπτύξει

ιδιαίτερες

τεχνικές

δραματοποιημένης

αυτοπαρουσίασής

τους

προκειμένου να μετατρέψουν τη συμπόνια των χριστιανών σε κέρματα! (Beck 2002, 360).

Γ.3.3. Ο πολιτικός καταναλωτής
Η μέχρι τώρα έρευνα συμπεριφοράς του καταναλωτή επικεντρώνεται σε θέματα
που αφορούν τον καταναλωτή μόνο ως αγοραστή προϊόντων, σχετικά με τις διαδικασίες
λήψης της αγοραστικής απόφασης που βασίζεται στις ιδιότητες των προϊόντων,
λειτουργικές και βιωματικές. Ο καταναλωτής όμως έχει ευρύτερα ενδιαφέροντα και συχνά
δρα εντός ενός ευρύτερου πλαισίου, που περιλαμβάνει και θέματα κοινωνικά, πολιτικά,
πολιτιστικά και ηθικά (Jensen 1998). Η επιδίωξη του καταναλωτή να παρεμβαίνει στο
σύστημα παραγωγής και διακίνησης δεν είναι νέο. Σε όλες σχεδόν τις χώρες έχουμε
παραδείγματα συλλογικής δράσης των καταναλωτών προκειμένου να διασφαλίσουν τα
συμφέροντά τους και να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής τους.
Οι ασύδοτες πρακτικές των εταιρειών στα χρόνια του «άγριου» καπιταλισμού
προκάλεσαν τις αντιδράσεις των καταναλωτών από πολύ νωρίς. Η κριτική για τις
περιπτώσεις ασύδοτης δράσης των επιχειρήσεων ήταν έντονη και σε όλα τα χρόνια μετά
τον Β' παγκόσμιο πόλεμο. Χαμηλής ποιότητας προϊόντα, παραπλανητικές διαφημίσεις,
εκμετάλλευση των εργαζομένων, επιβλαβή προς το περιβάλλον προϊόντα, αλλά και ο
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συνεταιρισμός για την επίτευξη καλύτερων τιμών ήταν μερικές από τις αιτίες που
οδήγησαν στην ανάπτυξη καταναλωτικών κινημάτων, αλλού ισχυρών και αλλού λιγότερο.
Πολλές από τις κατακτήσεις του καταναλωτικού κινήματος κατοχυρώθηκαν με
νόμους αλλά και με την ίδρυση θεσμικών οργανισμών για την προστασία του καταναλωτή.
Στις ΗΠΑ ο πρόεδρος J. Kennedy στις 15 Μαρτίου 1962 παρουσίασε τα
δικαιώματα των καταναλωτών θεσπίζοντας τον περίφημο Καταστατικό Χάρτη της
Προστασίας των Καταναλωτών. Από τότε η 15η Μαρτίου έχει καθιερωθεί παγκόσμια ως η
«Ημέρα του Καταναλωτή». Μια σειρά από επιπλέον νομοθετήματα κατοχύρωσαν
περισσότερο τα δικαιώματα του καταναλωτή και αποτελούσαν εμπόδιο στις ασύδοτες
πρακτικές των επιχειρήσεων όπως:
=>

1960 Fair Packing and labelling Act με στόχο την προστασία του καταναλωτή

=>

1963 Clean Air Act με στόχο την υποστήριξη μέτρων για την μείωση της

ατμοσφαιρικής ρύπανσης
=>

1964 Civil Rights Act, Title VII, για την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φυλής,

δέρματος, θρησκείας, εθνικής καταγωγής ή φύλου.
Παράλληλα ενδυναμώθηκαν ή δημιουργήθηκαν εξ αρχής διάφοροι οργανισμοί και
υπηρεσίες με αρμοδιότητα την προστασία του καταναλωτή, όπως η Ομοσπονδιακή
επιτροπή Εμπορίου (FTC), η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Φαρμάκων (FDA), η Επιτροπή
Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων (Consumer Products Safety Commission-CPSC)
κλπ. Για την προστασία του καταναλωτή στις ΗΠΑ βλ. Σιώμκος 1994α, 417κε, Anderson
1989, 102κε).
Το Συμβούλιο της Ευρώπης με βάση τον Καταστατικό Χάρτη των ΗΠΑ εξέδωσε
το δικό του Καταστατικό Χάρτη για την Προστασία του Καταναλωτή το 1973. Σε εθνικό
επίπεδο παρατηρούμε αντίστοιχες διαδικασίες ενδυνάμωσης των καταναλωτικών
οργανώσεων αλλά και των θεσμών για την προστασία του καταναλωτή. Η Ευρώπη
ακολουθεί την Αμερική, με μια χρονική υστέρηση (Hauff 1991). Στον Πίνακα 1 δίνονται
συνοπτικά οι διαφορετικές φάσεις ανάπτυξης της καταναλωτικής συνείδησης σχετικά με
οικολογικά θέματα στη Γερμανία. Η εξελίξεις αποτελούν παραδειγματική περίπτωση για
τον ευρωπαϊκό χώρο αν και οι εξελίξεις αυτές παρουσιάζουν χρονικές αλλά και ποιοτικές
αποκλίσεις ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας
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Πίνακας 1: Φάσεις εξέλιξης της περιβαλλοντικής συνείδησης στη Γερμανία

Φάση περίοδος
αρχές
1
δεκαετίας ‘70

2

τέλος
δεκαετίας ‘70

3

αρχές
δεκαετίας ‘80

4

τέλος
δεκαετίας ‘80

5

αρχές
δεκαετίας ‘90

6

τέλος
δεκαετίας ‘90

7

Αρχές
χιλιετίας

εξελικτικό στάδιο
ενδιαφέρον για το
περιβάλλον

πλαίσιο
ν' νέες επιστημονικές μελέτες
ν' συζήτηση περί ποιότητας ζωής
ν' το ενδιαφέρον για το περιβάλλον
δεν έχει επιπτώσεις στη
καταναλωτική συμπεριφορά
ν' σαφείς ενδείξεις
από το ενδιαφέρον για το
περιβαλλοντικής αλλαγής
περιβάλλον στο
(έλλειψη νερού, καταστροφή
σχηματισμό οικολογικής
δασών)
συνείδησης
^ πρώτες συμπληρώσεις στο
νομοθετικό πλαίσιο
ν' εμφάνιση μιας νέας κουλτούρας
ν' το κόμμα των πρασίνων στη
από την οικολογική
Βουλή
συνείδηση σε ενέργειες
ν' δημόσια κριτική για
για το περιβάλλον
περιβαλλοντικά θέματα
ν' σκάνδαλα εταιρειών
δη μοσιοποιούνται
ν' αυξανόμενος αριθμός διεθνών
από ενέργειες για το
σκανδάλων (Tschernobyl, τρύπα
περιβάλλον σε φιλική προς
του όζοντος, μόλυνση Β.
το περιβάλλον
θάλασσας κτλ)
κατανάλωση
ν' αλλαγές στην καταναλωτική
συμπεριφορά
ν' περισσότερα φιλικά προς το
περιβάλλον προϊόντα
περιβαντολογική υστερία ; ν' ριζικές αλλαγές στο νομοθετικό
πλαίσιο
απόσυρση από την αγορά
παραδοσιακών επιβαρυντικών
προς το περιβάλλον προϊόντων
ν' υπερκερασμός από άλλα
Περιβαντολογική
προβλήματα (π.χ. ανεργία)
συνείδηση με
χαρακτηριστικά συνήθειας
ν' καταναλωτικός ακτιβισμός
Προς την ηθική-βιώσιμη
ν' Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
κατανάλωση

Πηγή: Με βάση Bookhagen (2001)
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Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 στις ΗΠΑ η Επιχειρησιακή Ηθική
(business-ethics) κάνει την εμφάνισή της στη βιβλιογραφία του Μάρκετινγκ και της
Διοίκησης των Επιχειρήσεων. Εν τω μεταξύ είχε κάνει την εμφάνισή του και ο όρος
εταιρική κοινωνική ευθύνη (Corporate Social Responsibility). Ήταν η αντίδραση των
εταιρειών στην αυξανόμενη διαμαρτυρία των καταναλωτών. Στις αρχές της δεκαετίας του
’90 στον ευρωπαϊκό χώρο εμφανίζεται ο όρος πολιτικός καταναλωτής (Jensen 1998).
Πολιτικός καταναλωτής είναι αυτός που κατά την αγορά προϊόντων συνυπολογίζει
πολιτικά, κοινωνικά και ηθικά κριτήρια (ο.π.).
Καταλυτικές εξελίξεις για την εμφάνιση του φαινομένου ήταν οι πυρηνικές
δοκιμές της Γαλλίας το 1985 και η υπόθεση Brent Spar το 1995 (ο.π). Το φαινόμενο δεν
είναι νέο, με την έννοια ότι και παλιότερα οι καταναλωτές συνυπολόγιζαν ηθικά κριτήρια
στις αγοραστικές τους αποφάσεις, και υπάρχουν πολλά παραδείγματα σε πολλές χώρες.
Επίσης ο χώρος της αγοράς χρησιμοποιήθηκε για άσκηση πολιτικής πίεσης. Το 1765 οι
Αμερικανοί άποικοι μποϋκόταραν τα αγγλικά προϊόντα, ενώ η αμερικανική εβραϊκή
κοινότητα μποϋκοτάρισε τα γερμανικά προϊόντα στα χρόνια του ολοκαυτώματος. Ο
Mahatma Gandhi κάλεσε τους Ινδούς να παραιτηθούν από την αγορά βρετανικών
προϊόντων, στα πλαίσια του αγώνα για την ανεξαρτησία της Ινδίας. Μια αποφασιστική
στιγμή του κινήματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα στις ΗΠΑ απετέλεσε το
μποϊκοτάρισμα των λεωφορείων που διοργάνωσε ο Martin Luther King.
Η νέα όψη του φαινομένου έγκειται κατ’ αρχήν στην έντασή του. Παρατηρούμε
όλο και πιο πολλές ενέργειες καταναλωτικού ακτιβισμού ενώ όλο και πιο μεγάλο μέρος
του πληθυσμού συμμετέχει ή δηλώνει ετοιμότητα συμμετοχής σε τέτοιες ενέργειες.
Δεύτερον, ο καταναλωτής δεν κινητοποιείται μόνο για να βελτιώσει τις συνθήκες ζωή του
αλλά για να επιδιώξει ευρύτερους πολιτικούς και κοινωνικούς στόχους με μέσο την
κατανάλωση (Jensen 1998). Έτσι βλέπουμε καταναλωτές να μποϋκοτάρουν την εταιρεία
Nike ή την εταιρεία ρούχων GAP προκειμένου να ασκήσουν πίεση για την αλλαγή των
εργασιακών συνθηκών στις φτωχές χώρες του τρίτου κόσμου, ή να ενισχύουν το δίκαιο
εμπόριο, δεχόμενοι να πληρώσουν ακριβότερα ένα προϊόν προκειμένου να πληρωθούν
αξιοπρεπείς τιμές στους παραγωγούς του. Ο πολιτικός καταναλωτής κατά τον Jensen
(1998) είναι ένα υβρίδιο μεταξύ του πολιτικού και του καταναλωτικού ακτιβιστή. Ο
Maak (2003, 361) υποστηρίζει ότι η δικτύωση μέσω του Internet έχει δημιουργήσει ένα
νέο τύπο πολίτη-καταναλωτή, τον κοσμο-καταναλωτή-πολίτη (Weltkonsumbürger), ο
οποίος έχει τα χαρακτηριστικά του κοσμοπολίτη (κινείται στον πλανητικό κυβερνοχώρο,
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σε αυτό που ο Maak ονομάζει κοσμοπολίτικη κοινωνία πολιτών -Weltbürgergesellschaft),
του οικονομικού πολίτη με βάση τη φιλελεύθερη παράδοση και του κριτικού καταναλωτή
που λαμβάνει τις αποφάσεις συνυπολογίζοντας ηθικά κριτήρια πλανητικής εμβέλειας.
Ο Bosshart (1997, 270) υποστηρίζει ότι ο πολιτικός καταναλωτής με τις επιλογές
του δηλώνει αλληλεγγύη σε ένα πρόβλημα, που ο ίδιος έχει επιλέξει, και με αυτό τον
τρόπο συμβάλει στη λύση του. Επίσης η καταναλωτική διαμαρτυρία λειτουργεί και ως
σηματοδότης νέων lifestyle (ο.π).
Ενώ οι παραδοσιακοί πολιτικοί θεσμοί περνούν κρίση και κατηγορούνται για την
αδυναμία τους να κινητοποιήσουν τον κόσμο και να παράγουν καινοτόμες ιδέες και
αποτελεσματικές λύσεις, οι πράξεις πολιτικής κατανάλωσης πληθαίνουν και συγκινούν
όλο και πιο πολύ κόσμο. Η ενέργεια που πρώτα διοχετευόταν στην πολιτική τώρα
διοχετεύεται στο οικονομικό πεδίο και ιδιαίτερα στην κατανάλωση (Bosshart 1997, 271).
Αυτό που δεν μπορεί η πολιτική το υπόσχεται και το πραγματοποιεί η συλλογική δράση
των καταναλωτών. Ο παραδοσιακός διαχωρισμός μεταξύ αριστεράς και δεξιάς δίνει τη
θέση του στο διαχωρισμό μεταξύ «πολιτικώς ορθής» και «πολιτικώς μη ορθής
κατανάλωσης» (ο.π, 276).
Ο Beck (2002, 27) επισημαίνει ότι σήμερα το ρόλο της αντεξουσίας
(Gegenmacht) στο κεφάλαιο δεν παίζει το κράτος αλλά η διεθνοποιημένη κοινωνία
των πολιτών, όλες οι διεκδικητικές κινήσεις της κοινωνίας των πολιτών.
Παραδοσιακά υπήρχε η αντίθεση μεταξύ «κεφαλαίου» και «εργασίας», όπου η «εξουσία»
και «αντεξουσία» υπόκειντο στη διαλεκτική «υπηρέτη-αφέντη». Η αντεξουσία του
«υπηρέτη» (βλ. εργάτη) συνίστατο στο ότι είχε τη δυνατότητα να στερήσει την εργατική
του δύναμη από την εξουσία. Το όπλο του δηλαδή ήταν η απεργία. Η αντεξουσία του
κεφαλαίου σε αυτή την εξουσία ήταν η απειλή της απόλυσης αλλά και οι περιορισμοί της
συνδικαλιστικής δράσης. Σήμερα η κινητικότητα του κεφαλαίου έχει εξασθενήσει σε
μεγάλο βαθμό την εξουσία των εργατών. Προς επίρρωση του επιχειρήματος ο Beck
αναφέρεται στην περίπτωση που η Volkswagen απείλησε ότι θα μεταφέρει μέρος της
παραγωγής της στο εξωτερικό (καλοκαίρι του 2001). Κυβέρνηση και συνδικάτα
πανηγύρισαν ενθουσιωδώς ότι απέτρεψαν κάτι τέτοιο, παρ’ όλο ότι το αντάλλαγμα ήταν
μείωση μισθών και παράταση του εργάσιμου χρόνου. Στην περίπτωση αυτή παρατηρείται
αφενός μεν η ελάχιστη διαπραγματευτική ισχύς κυβέρνησης και συνδικάτων και από την
άλλη η εξαφάνιση της διεθνιστικής αλληλεγγύης αφού κανείς δεν θεματοποίησε ότι τυχόν
μεταφορά της παραγωγής στην Τσεχοσλοβακία θα ήταν προς όφελος των εργαζομένων
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εκεί (Beck 2002, 27).
Η αντεξουσία σήμερα κατά τον Beck (2002, 28) βασίζεται στο πρότυπο του
πολιτικού καταναλωτή. Το όπλο του boycott δεν γνωρίζει χωρικούς ή χρονικούς
περιορισμούς. Προϋποθέτει μόνο την ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων, πολλά προϊόντα
στην αγορά. Δεν υπάρχει προσωπικό κόστος. Ενώ για το κεφάλαιο δεν υπάρχει
αντίδοτο. Ο καταναλωτής δεν μπορεί ούτε να απολυθεί ούτε να αγνοηθεί. Η
καταναλωτική

κοινωνία

είναι

η

πραγματικά

«υπαρκτή

παγκοσμιοποιημένη

κοινωνία» (ο.π).
Ο παγκοσμιοποιημένος καταναλωτής διαθέτει όλο και πιο πολύ εξουσία. Χτυπά
το κεφάλαιο με τα ίδια του τα όπλα, τα προϊόντα που παράγει (ο.π., 349). Από μια άποψη
ο καταναλωτής εκδικείται το κεφάλαιο για λογαριασμό του κράτους: όπως το κεφάλαιο
σπάει τη δύναμη του γεωγραφικά περιορισμένου κράτους λέγοντας του ΟΧΙ
(μεταφέροντας τις δραστηριότητές του αλλού), ο καταναλωτής λέει ΟΧΙ στο κεφάλαιο
απορρίπτοντας τα προϊόντα του.
Οι κινήσεις πολιτών έρχονται να αμφισβητήσουν την πρωτοκαθεδρία και την
ασυδοσία του κεφαλαίου.

Υπό αυτή την έννοια είναι δικαστές και δημιουργοί

παγκοσμιοποιημένων αξιών και κανόνων (ο.π., 350). Διαμορφώνουν και οξύνουν την
παγκόσμια συνείδηση αξιών, φέρνουν στη δημοσιότητα ακραίες παραβιάσεις ανθρωπιστικών
αξιών θέτοντας τους παραβάτες ενώπιον ενός δικαστηρίου που οι δικαστές είναι οι ίδιοι οι
καταναλωτές (ο.π.).
Οι κινήσεις των καταναλωτών δεν διαθέτουν ούτε οικονομική εξουσία ούτε
κρατική εξουσία, η εξουσία τους είναι εξουσία νομιμοποίησης (Legitimationsmacht)
Beck (2002, 352). Σύμφωνα με τον Bourdieu (2002) διακρίνουμε κεφάλαιο οικονομικό,
μορφωτικό και κοινωνικό. Το οικονομικό κεφάλαιο, κατά τον Bourdieu μπορεί να
μετατραπεί σε μορφωτικό και κοινωνικό και αντίστροφα. Ο Beck εισαγάγει την έννοια του
κεφαλαίου νομιμοποίησης (Legitimationskapital), το οποίο είναι μη-μετατρέψιμο (ο.π).
Το οικονομικό κεφάλαιο δεν μπορεί να μετατραπεί σε κεφάλαιο νομιμοποίησης. Αυτό με
μια πρώτη ματιά φαίνεται να μην ισχύει αφού τα πολυεθνικά κονσερν με τους γιγαντιαίους
προϋπολογισμούς τους για διαφήμιση και δημόσιες σχέσεις μπορούν να εξαγοράζουν την
συμπάθεια του κοινού. Μια τέτοια αντίληψη όμως αποτελεί από καιρό έναν από τους
μύθους του διαφημιστικού κλάδου (ο.π. 353). Όλη η επικοινωνιακή προσπάθεια
αποδεικνύεται σισύφεια όταν στην επόμενη «κακή ειδησούλα», που σίγουρα θα κάνει την
εμφάνισή της στα μέσα, όλα είναι πάλι έωλα. Καμιά φορά η εντατική διαφήμιση
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μετατρέπεται σε μπούμερανγκ. Οι καταναλωτές είναι καχύποπτοι: «για να διαφημίζεται
έτσι κανείς κάτι πρόβλημα έχει». Το αντίδοτο στην έλλειψη εμπιστοσύνης είναι μόνο μια
πραγματικά διάφανη πολιτική (ο.π., 358), μια πολιτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.
Ο Stalin κάποτε ρώτησε πόσες μεραρχίες διαθέτει ο Πάπας (παρατίθεται στο Beck
1998, 126). Η ισχύς του Πάπα προφανώς δεν έγκειται στις μεραρχίες του αλλά στο
νομιμοποιητικό κεφάλαιο που διαθέτει. Αιλιπούτειοι οργανισμοί όπως η Διεθνής
Αμνηστία διαθέτουν ελάχιστη πολιτική δύναμη με την έννοια της εξουσίας. Διαθέτουν
όμως τεράστια πολιτική δύναμη λόγω της εικόνας που έχουν στη διεθνή κοινή γνώμη.
Μπορεί να φέρουν σε δύσκολη θέση ακόμη και πανίσχυρα καθεστώτα. Ακόμη και
υπερδυνάμεις δεν μπορούν να τις αγνοήσουν (ο.π, 127).
Το πολιτικό σύμβολο της πρώτης νεωτερικότας αναφέρει ο Beck (1998, 127) ήταν
ο Λεβιάθαν, σύμβολο συγκεντροποιημένης δύναμης και εξουσίας. Το σύμβολο της
δεύτερης νεωτερικότητας τείνει να γίνει ο Γκιούλιβερ ο οποίος ξύπνησε από τον ξένοιαστο
ύπνο του δεμένος με αμέτρητους μικρούς πασσάλους.
Οι κινήσεις πολιτών χρησιμοποιούν το κεφάλαιο νομιμοποίησης για να
δημιουργήσουν πολιτικό χώρο. Σε αυτόν τον αγώνα θεματοποιούν την έλλειψη κεφαλαίου
νομιμοποίησης από τις εταιρείες και τις κυβερνήσεις. Δεν καταναλώνουν μόνο το
κεφάλαιο νομιμοποίησης που διαθέτουν αλλά και το αναπαράγουν (Beck 2002, 354). Για
να συμβεί αυτό όμως πρέπει να εξασφαλίζουν την εμπιστοσύνη της κοινής γνώμης.
Η λειτουργία της κοινωνίας των πολιτών εξαρτάται από την ύπαρξη του λεγάμενου
κοινωνικού κεφαλαίου. Το κοινωνικό κεφάλαιο, μαζί με τις γνώσεις και τις δεξιότητες
αποτελεί, μέρος του ανθρώπινου κεφαλαίου, η δε σημασία του είναι και οικονομική και
αυξάνει σημαντικά στις σημερινές συνθήκες (Fukuyama 1998). Το κοινωνικό κεφάλαιο
είναι ένα είδος εμπιστοσύνης (trust). Εμπιστοσύνη είναι «η προσδοκία που δημιουργείται
εντός μιας κοινότητας ότι τα άλλα μέλη της κοινότητας θα έχουν κανονική, τίμια και
συνεργατική συμπεριφορά, βασισμένη σε κοινές κανονιστικές αρχές» (Fukuyama 1998, 59).
Χώρες με υψηλά επίπεδα εμπιστοσύνης πέρα από το θεσμό της οικογένειας κατά τον
Fukuyama (1998) έχουν υψηλό κοινωνικό κεφάλαιο, που μεταφράζεται σε αυξημένες
πιθανότητες συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων και σε ισχυρές κοινωνίες πολιτών.
Ταυτόχρονα όμως η κοινωνία των πολιτών καλλιεργεί και επαυξάνει το κοινωνικό
κεφάλαιο. Η εμπιστοσύνη γεννά συνεργασία και η συνεργασία με τη σειρά της γεννά
εμπιστοσύνη θέτοντας σε κίνηση έναν ενάρετο κύκλο που συμβάλει στην οικονομικήκοινωνική ανάπτυξη (Mulgan 1999, 134).
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O Maak (2003, 374) διαπιστώνει ότι με την ύπαρξη μιας κοσμοπολίτικης
κοινωνίας πολιτών (Weltbürgergesellschaft) η οποία δημιουργείται στον κυβερνοχώρο
(«έναν μεντιατικό δημόσιο χώρο» ο.π. 368), παράγεται ψηφιακό-κοινωνικό κεφάλαιο,
αντίστοιχο με το «παραδοσιακό» κοινωνικό κεφάλαιο.
Η άνοδος της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί ένα ελπιδοφόρο μήνυμα για
κοινωνική αλλαγή. Οι οργανώσεις του τρίτου τομέα αποτελούν ένα είδος αισθητήρων των
κοινωνικών προβλημάτων που αγγίζουν την προσωπική ζωή των ατόμων. Οι οργανώσεις
αυτές στη συνέχεια προσπαθούν να αναδείξουν τα προβλήματα και να τα εντάξουν στην
πολιτική ατζέντα.

Γ.3.4. Πολιτικοποίηση και δημιουργία θεσμών
Στις σύγχρονες πάντως οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών διακρίνουμε δύο
σημαντικές τάσεις (Σκλιάς 2002, Χουλιάρας 2002):
■

Πολιτικοποίηση

■

Έμφαση στη δημιουργία και ενίσχυση θεσμών παρά στην ελεημοσύνη

Η αρχή της ουδετερότητας ήταν η βασική αρχή που καθόριζε την πολιτική
πολλών οργανώσεων. Η φράση του Ερρίκου Ντυνάν, ιδρυτή του Ερυθρού Σταυρού, είναι
χαρακτηριστική: «δεν με ενδιαφέρει ποιοι πολεμούν και για ποιο λόγο» (περιέχεται στο
Χουλιάρας 2002, 93). Συνεπώς δεν ενδιαφέρει η δομή και η αιτία του προβλήματος αλλά η
άμβλυνση των συνεπειών του. Η αρχή αυτή καθόριζε και την πολιτική των
φιλανθρωπικών οργανώσεων από την εποχή των πρώτων ιεραποστόλων ακόμη. Η αρχή
αυτή σήμερα εγκαταλείπεται από όλο και πιο πολλές οργανώσεις και υιοθετείται ένας
«πολιτικοποιημένος ανθρωπισμός» (ο.π., 92).
Η πλήρης πολιτική ουδετερότητα πάντα ήταν ανέφικτη. Ακόμη και η απλή
ελεημοσύνη της διανομής τροφής μπορεί να μετατραπεί σε πολιτική πράξη. Στο Σουδάν τη
δεκαετία του ’80 ο εφοδιασμός με τρόφιμα ισοδυναμούσε με εφοδιασμό με όπλα αφού ένα
σακί αλεύρι μέσα σε λίγες ώρες ανταλλασσόταν με ένα όπλο (Χουλιάρας 2002, 95). Οι
ανθρωπιστικές οργανώσεις που βρίσκονται ενώπιον ανθρωπιστικών κρίσεων τίθενται
ενώπιον του διλήμματος: να αγνοήσουν πλήρως τις πολιτικές επιπτώσεις της δράσης τους
ή να ταχθούν με το μέρος της «σωστής» ή της «πιο σωστής» πλευράς, η οποία δεν είναι
πάντα εύκολο να προσδιορισθεί. Όλο και πιο πολλές επιλέγουν να ταχθούν με μία πλευρά
με κριτήρια πραγματιστικά (ο.π., 96). Στην αναμφίβολα περίπλοκη αντιπαράθεση των
201

Τούτσι και Χούτου στη Ρουάντα το 1994 πολλές ΜΚΟ που δραστηριοποιούνταν στην
περιοχή τάχθηκαν με τους Τούτσι και αυτό συνέβαλε στο τέλος της διαμάχης. Οι ΜΚΟ
που υποστήριξαν τη λύση αυτή παραδέχθηκαν ότι ίσως βραχυπρόθεσμα κάποιοι Χούτου
θα υπέφεραν αλλά το όφελος για την ειρήνη θα ήταν μεγαλύτερο (ο.π). Με το ίδιο
σκεπτικό πολλές ΜΚΟ στη διαμάχη Σέρβων-Βοσνίων τάχθηκαν με το μέρος των
Βοσνίων. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πραγματιστική ηθική, λιγότερο ιδεαλιστική
αλλά με καλύτερα αποτελέσματα στην πράξη. Ίσως και πιο ηθική από την πολιτική
ουδετερότητα του Ερυθρού Σταυρού που έκλεισε τα μάτια στο Ολοκαύτωμα των Εβραίων
κατά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο. Μάλιστα πολλές φορές, όταν αποκλειστούν άλλες λύσεις,
υποστηρίζεται ακόμη και η άσκηση «ανθρωπιστικής βίας», όπως στρατιωτικές
επεμβάσεις με στόχο την επικράτηση της ειρήνης (για το θέμα της πολιτικοποίηση της
δράσης των ΜΚΟ γενικότερα βλ. Χουλιάρας (2002) με επιπλέον βιβλιογραφικές
αναφορές).
Η πολιτικοποίηση της δράσης των ΜΚΟ ευνοείται και από τις εξελίξεις στο
διεθνές σύστημα. Στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου το ζήτημα της ασφάλειας ήταν το
προεξέχον. Επίσης επικρατούσε μια ακραία πόλωση, η ουδετερότητα ήταν ένας δύσκολος
στόχος. Σήμερα, που το ζήτημα της ασφάλειας περνά σε δεύτερη μοίρα, μπορούν να
τεθούν στόχοι όπως καταπολέμηση της φτώχιας, προστασία του περιβάλλοντος, βιώσιμη
ανάπτυξη, χωρίς να κινδυνεύει να κατηγορηθεί κανείς για «κομμουνιστική συμπόρευση» ή
για «υπόσκαψη εθνικών συμφερόντων».
Όμως η επικράτηση του πραγματισμού και της αρχής της αποδοτικότητας στη
δράση των εθελοντικών οργανώσεων έθεσε το πρόβλημα της αντιμετώπισης των δομικών
αιτιών των προβλημάτων. Η παροχή ελεημοσύνης πέρα από τα αναμφίβολα πρόσκαιρα
οφέλη, συμβολικά και πραγματικά, δεν αντιμετώπιζε τις αιτίες των προβλημάτων. Με
λογική φιλανθρωπίας δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη (Σκλιάς
2002, 69). Είναι πιο χρήσιμο να μάθεις κάποιον να ψαρεύει από το να του χαρίσεις ένα
ψάρι! Σήμερα πολλές αναπτυξιακές ΜΚΟ, παράλληλα με την παροχή ανθρωπιστικής
βοήθειας ενεργοποιούνται και στην κατεύθυνση της δημιουργίας θεσμών (institution
building), της ενδυνάμωσής τους έτσι ώστε να λειτουργούν βιώσιμα και χωρίς τη συμβολή
των ΜΚΟ.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δράση Jubilee 200043, μια εκστρατεία που

για την πρωτοβουλία Jubilee 2000 καθώς και τις διασκέψεις και καμπάνιες στα πλαίσιά της βλ.
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ξεκίνησε το 1997 και είχε ως στόχο την ολική διαγραφή ή δραστική άφεση των χρεών των
φτωχών κρατών μέχρι το έτος 2000 (Κότιος 2002, 127). Η προσπάθεια αυτή είναι μια
διεθνική) συμμαχία πολλών χωρών και οργανώσεων*
44, από τη Γερμανία για παράδειγμα
συμμετέχουν πάνω από 1000 ΜΚΟ. Η προσπάθεια ουσιαστικά είναι ένας μηχανισμός
έκφρασης του κοινού ενδιαφέροντος πολλών ΜΚΟ, με στόχο την διατύπωση προτάσεων,
την ενημέρωση, την άσκηση πίεσης προκειμένου να επιτευχθεί ένας δίκαιος
διακανονισμός των χρεών των χωρών του τρίτου κόσμου. Στην προσπάθεια αυτή
συμμετείχαν πολλές ΜΚΟ. Η προσπάθεια κατευθυνόταν στο να επηρεαστούν οι διεθνείς
και εθνικοί φορείς λήψης των αποφάσεων ώστε να επικρατήσουν «δίκαιες συνθήκες» στο
δανεισμό των φτωχότερων κρατών. Η πρωτοβουλία εκκινεί από τη διαπίστωση ότι η
υπερχρέωση αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα των φτωχών χωρών του
πλανήτη, που έχει όμως ευρύτερες επιδράσεις σε όλο τον κόσμο, π.χ. μετανάστευση,
μόλυνση του περιβάλλοντος, ανθρωπιστικές κρίσεις. Υποστηρίζεται μάλιστα ότι οι φτωχές
χώρες εξαιτίας της μόλυνσης του περιβάλλοντος, για την οποία ευθύνονται οι
βιομηχανικές χώρες, υπόκεινται φοβερές καταστροφές που τις βυθίζουν περισσότερο στην
ανέχεια. Συνεπώς οι βιομηχανικές χώρες οφείλουν στις αναπτυσσόμενες χώρες και όχι το
αντίστροφο, αυτό είναι το λεγόμενο «οικολογικό χρέος (ecological debt) (Κότιος 2002,
143).
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η ιδέα του δίκαιου εμπορίου (fair trade) την οποία
εξετάζουμε στο κεφάλαιο Στ. 1.1. Πρόκειται για πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην αλλαγή
των συνθηκών του διεθνούς εμπορίου με πιο δίκαιους όρους για τις φτωχές χώρες.
Πρόκειται για ριζοσπαστικότατο στόχο που επηρεάζει όλο το πλέγμα σχέσεων του
διεθνούς πολιτικο-οικονομικού συστήματος.

www.jubilee2000.uk.org,www.erlassjahr2000.de,j2000us.org,
Development (EURODAD), www.oneworld.org/eurodad
44 δυστυχώς με απούσα την Ελλάδα
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ΜΕΡΟΣ B
Ηθική Καταναλωτική Συμπεριφορά
Δ. Για την Ηθική Συμπεριφορά

Δ.1. Για την έννοια της Ηθικής
Ο όρος ηθική προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «έθος», η οποία αρχικά
είχε διττή έννοια: της συνήθειας και του εθίμου. Με αυτή την έννοια ηθικά δρα όποιος έχει
συνηθίσει να εναρμονίζει τη συμπεριφορά του με τις αξίες που έχουν καθολική ισχύ στην
πόλη. Υπό στενή έννοια κάποιος δρα ηθικά όταν ακολουθεί τις αξίες αυτές όχι άκριτα,
αλλά όταν έχουν γίνει μέρος του ήθους του, του χαρακτήρα του (Bookhagen 2001, 13-14).
Στα Λατινικά και οι δύο έννοιες περιέχονται στην έννοια mos. Mos και το
παράγωγο επίθετο moralis, από το οποίο προέρχεται και ο όρος Moral, δεν περιγράφει
μόνο τις συνήθειες και τα έθιμα αλλά και το σύνολο των ισχυόντων κανόνων (νόρμες), οι
οποίες πρέπει να ρυθμίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά εντός της κοινωνίας (ο.π.).
Ο όρος Ηθική, Ethik, είναι συνώνυμος της ηθικής φιλοσοφίας45. Το βασικό
ερώτημα στην ηθική φιλοσοφία αναφέρεται στον καθορισμό του «καλού» (Πελεγρίνης
1997, 13). Οι ηθικές θεωρίες προσπαθούν να καθορίσουν ποιο είναι το ηθικά σωστό και
έτσι να προτείνουν στους ανθρώπους τρόπους συμπεριφοράς. Υπό αυτή την έννοια ηθική
είναι ο με επιστημονική μέθοδο διαλογισμός για την δικαιολόγηση (τεκμηρίωση) κανόνων
που να κατευθύνουν τη συμπεριφορά (Bookhagen 2001, 15). Υπάρχουν φιλόσοφοι που
45

=>

Στην Ηθική φιλοσοφία διακρίνουμε δύο μεγάλες κατευθύνσεις (Bookhagen 2001, 16):
την νατουραλιστική (εμπειρική Ηθική) που αναγάγει τα κίνητρα της συμπεριφοράς του ανθρώπου στις
φυσικές του ανάγκες και τα ένστικτά του. Επιφανείς εκπρόσωποι αυτής της κατεύθυνσης είναι ο
Σωκράτης και ο Αριστοτέλης και κατά τους νεώτερους χρόνους ο Hobbes και ο Leibniz

=>

την ιδεαλιστική (ρασιοναλιστική) ηθική που αναγάγει την ανθρώπινη συμπεριφορά στη λογική και το
στοχασμό και αντιτίθεται στα ένστικτα και τις φυσικές ανάγκες. Η ιδεαλιστική ηθική υποστηρίζει τον
περιορισμό της φύσης μέσω της λογικής. Εκπρόσωποί της ο Πλάτων και οι γερμανοί φιλόσοφοι του
Διαφωτισμού με προεξέχοντα τον Kant.

Επίσης υπάρχει μια τρίτη κατεύθυνση στην ηθική που δεν δίνει προβάδισμα ούτε στη λογική ούτε στη φύση,
προσπαθώντας να επιτύχει μια ισορροπία μεταξύ των δύο φαινομενικά αντίθετων πόλων. Η αναλυτική
παρουσίαση διαφόρων θεωριών καθώς και η ταξινόμησή τους ξεφεύγει από τα όρια της εργασίας.
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χρησιμοποιούν τις έννοιες Ethik και Moral συνώνυμα, όπως ο Ρ. Singer (1994, 15).
Ως επιστήμη η ηθική φιλοσοφία κινείται στην περιοχή του γενικού. Μπορεί να
παρουσιάσει αρχές και σημεία αναφοράς αλλά δεν μπορεί να προσφέρει συνταγές για τη
συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό εναπόκειται στην κριτική ικανότητα του ατόμου
(Bookhagen 2001, 15).
Ένας συνήθης διαχωρισμός στη φιλοσοφία είναι αυτός μεταξύ πρακτικής και
θεωρητικής φιλοσοφίας. Η ηθική κατατάσσεται στην πρακτική φιλοσοφία (Pieper 1991,
58). Κατά τον Αριστοτέλη οι τομείς της πρακτικής φιλοσοφίας, τους οποίους θεωρούσε
και αδιαχώριστους, ήταν η Ηθική, η Οικονομία, και η Πολιτική. Μάλιστα θεωρεί την
πολιτική ως την ύψιστη τέχνη, οι υπόλοιπες υπάγονται σε αυτή (Ηθικά Νικομάχεια Al,
Αριστοτέλης 1975, 31). Στην αρχή από τα Ηθικά Νικομάχεια αναφέρει: «πάσα τέχνη και
πάσα επιστημονική έρευνα46 καθώς και πάσα πράξη και περιεσκεμμένη απόφασις φαίνεται,
ότι αποβλέπει εις κάποιο αγαθό. Δια τούτο ευλόγως απεφάνθησαν, ότι αγαθόν είναι εκείνο,
εις το οποίον αποβλέπουν όλα τα όντα» (Αριστοτέλης 1975).
Στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία το ηθικό πρόβλημα συγκεφαλαιούται στην
ερώτηση: «τι είναι εκείνο που κάνει τον άνθρωπο πραγματικά ευτυχή;». «Το μέσο δια του
οποίου εξασφαλίζεται η πραγματική ευδαιμονία καλείται ηθική» (Δαλέζιος 1975). Με
άλλα λόγια το ερώτημα είναι πως ο άνθρωπος θα διάγει μια καλή και με νόημα ζωή.
Η ηθική προσπαθεί να δώσει συγκεκριμένες προτάσεις για την καθημερινότητα
(Jähne 2001).
Σε κάθε ηθική θεωρία υπάρχει ένας ορισμός για το αγαθό (Πελεγρίνης 1997, 15).
Αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση πάνω στην οποία χτίζεται ολόκληρη η ηθική
θεωρία. Γι’ αυτό και υπάρχουν διαφορετικές ηθικές θεωρίες.
Εάν μια ενέργεια κρίνεται ως ηθικά σωστή εξαρτάται από το κοινωνικό πλαίσιο
μέσα στο οποίο λαμβάνει χώρα. Ο Πρωταγόρας είχε υποστηρίξει το «παρασκευαστόν»
της ηθικής συμπεριφοράς (Πελεγρίνης 1997, 59). Το αγαθό δεν ορίζεται βάση κάποιων
φυσικών τάσεων αλλά μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο. Υπό αυτή την έννοια οι αξίες είναι
σχετικές (ο.π). Οι ηθικές αρχές, οι νόμοι, οι κοινωνικοί κανόνες δεν έχουν απόλυτη
εφαρμογή σε κάθε κοινωνία αλλά μεταβάλλονται. Σε μια πρωτόγονη κοινωνία για
παράδειγμα η δολοφονία του πατέρα από το γιο μπορεί να είναι μια ηθικά επιβεβλημένη
46 Τέχνη και επιστημονική έρευνα (στο αρχαίο κείμενο μέθοδος) αναφέρονται σε σχέση με τη διδασκαλία
της ηθικής και της πολιτικής επιστήμης, μέρος της οποίας είναι η ηθική.
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πράξη, σήμερα όμως αποτελεί ένα αποτρόπαιο έγκλημα (ο.π, 63). Η αντίληψη για τη
σχετικότητα των αξιών (Relativismus) έγινε δημοφιλής κατά το 19° αιώνα στην Αγγλία,
καθώς έγιναν γνωστές οι ηθικές πεποιθήσεις ανθρώπων από εξωτικές χώρες που μόλις
είχαν ανακαλυφθεί (Singer 1994, 19). Άρχισε να υποστηρίζεται η άποψη ότι υπήρχαν
περιπτώσεις που οι σχέσεις μεταξύ ανύπαντρων ανθρώπων κρίνονταν θετικά (η αντίληψη
αυτή αποτέλεσε τον πρώτο σπόρο της σεξουαλικής απελευθέρωσης). Με βάση την
αντίληψη αυτή άρχισε σιγά σιγά να υποστηρίζεται ότι ο βικτοριανός κώδικας σεξουαλικής
ηθικής δεν έχει καθολική ισχύ αλλά απλώς αντικατοπτρίζει τις συνήθειες της κοινωνίας
εντός της οποίας κατασκευάστηκε.
Οι μαρξιστές υιοθέτησαν αυτή τη μορφή σχετικισμού των ηθικών αξιών (Singer
1994, 20). Υποστήριξαν πως οι επικρατούσες ιδέες κάθε εποχής είναι οι ιδέες της
άρχουσας τάξης της. Η ηθική μιας κοινωνίας προκύπτει από την κυρίαρχη οικονομική
τάξη και συνεπώς προέρχεται έμμεσα από την οικονομική της βάση. Εντυπωσιακό είναι το
παράδειγμα για την απαγόρευση των αμβλώσεων από το 17° αιώνα και μετά που
παραθέτει η Stihler (1998, 133ff) παραπέμποντας στο βιβλίο των Heinsohn & Steiger
(1985) με τίτλο «η εξόντωση των γυναικών με τα άσπρα». Το 16° αιώνα παρατηρήθηκε
στην Ευρώπη μια βίαιη ανατροπή του συστήματος ελέγχου των γεννήσεων. Η αιτία ήταν
οι ανάγκες για περισσότερα εργατικά χέρια που χρειάζονταν στην παραγωγή τόσο στη
βιομηχανία που μόλις άρχιζε να αναπτύσσεται όσο και στη γεωργία. Η Εκκλησία μάλιστα
λόγω της επιδημίας πανούκλας που είχε προηγηθεί εξεδήλωσε έντονο ενδιαφέρον για την
επαναεπάνδρωση των γαιών της. Ως πρώτο βήμα κατηγορήθηκαν οι μαμές, οι οποίες
προσέφεραν και υπηρεσίες άμβλωσης ή και άμεσης δολοφονίας των νεογέννητων, ως
μάγισσες και αιρετικές και οδηγήθηκαν στην πυρά. Σε αυτό συναίνεσαν τόσο η καθολική
όσο και λουθηρανική εκκλησία. Παράλληλα αναπτύχθηκε η «επιστημονική» θεωρία της
αυτοκυριαρχίας (Souveränitätskonzept), σύμφωνα με την οποία η πτώση της ρωμαϊκής
αυτοκρατορίας επήλθε λόγω της λειψανδρίας, ως συνέπεια των αμβλώσεων και της
παιδοκτονίας. Η σημερινή πολιτική της καθολικής Εκκλησίας που απαγορεύει την
αντισύλληψη και την άμβλωση έχει τις ρίζες της στις οικονομικές και κοινωνικές
συνθήκες που επικρατούσαν το 16° αιώνα. Από τότε, συνεπικουρούμενών βέβαια και
άλλων παραγόντων, ο πληθυσμός της Ευρώπης άρχισε να αυξάνεται εντυπωσιακά.
Ο σύγχρονος ηθικός στοχασμός συγκλίνει προς την σχετικιστική άποψη για την
ηθική

συμπεριφορά

(Πελεγρίνης

1997,

62).

Σε

αυτό

συνετέλεσαν

και

οι

μεταμοντερνιστικές αντιλήψεις που ήρθαν να αμφισβητήσουν τις «αντικειμενικές»
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αλήθειες και αυθεντίες του μοντερνισμού. Έννοιες όπως «σωστό»-«λάθος» «αλήθεια»«ψέμα», «καλό»-«κακό» λαμβάνουν τη σημασία τους ανάλογα με τα κοινωνικά
συμφραζόμενα (Gergen 1997, 309).
Ο Gergen (1997, 308) υποστηρίζει ότι η ηθική είναι «συσχετιστική»: το κοινωνικό
πλαίσιο καθορίζει την ηθική, δεν υπάρχει μια «εξ αποκαλύψεως» σταθερή αλήθεια για το
σωστό και το λάθος. «Όταν τα άτομα υποστηρίζουν κάτι ως σωστό ή λάθος δρουν σαν
τοπικοί αντιπρόσωποι ευρύτερων σχέσεων στις οποίες είναι ενταγμένοι. Οι σχέσεις τους
μιλάνε μέσω αυτών» (ο.π).
Ο Wittgestein υποστήριξε την έννοια του «γλωσσικού παιχνιδιού» (βλ. Πελεγρίνης
1997, 62κε). Το νόημα των λέξεων μοιάζει με το ρόλο που έχουν τα πιόνια στο σκάκι. Ο
ρόλος του κάθε πιονιού εξαρτάται από τους κανόνες του παιχνιδιού, για να καταλάβει
κανείς τη σημασία των κινήσεων πρέπει να γνωρίζει τους κανόνες. Ομοίως η ίδια λέξη σε
διαφορετικές περιστάσεις ή κοινωνίες έχει διαφορετικό νόημα. Κάθε εκδήλωση του
πνεύματος ή κάθε κοινωνία μοιάζει με «γλωσσικό παιχνίδι». Το νόημα της λέξης
εξαρτάται από του κανόνες αυτού του παιχνιδιού. Έτσι το «καλό» και το «κακό»
εξαρτάται από το πώς το εννοούν οι άνθρωποι σε συγκεκριμένη συγκυρία.
Ο σχετικισμός των αξιών όμως δεν σημαίνει ότι οποιαδήποτε συμπεριφορά είναι
αποδεκτή και δικαιολογημένη. Ο Etzioni (1999, 381) υποστηρίζει ότι η επιλογή των αξιών
πρέπει να δικαιολογείται, και το χαρακτηριστικό αυτό είναι που διαφοροποιεί τις αξίες από
τις από τις προτιμήσεις και τα συναισθήματα. Από τη δικαιολόγηση αυτή δεν πρέπει να
ξεφεύγουν ούτε οι αξίες που θεωρούνται προφανείς ή «εξ αποκαλύψεως» (ο.π. 420).
Εξετάζοντας την περίπτωση που αξίες μιας κοινότητας έρχονται σε σύγκρουση με
αξίες καθολικότερης ισχύος πρέπει να παίρνουμε θέση και να παρεμβαίνουμε. Για
παράδειγμα στην περίπτωση που σε μια κοινωνία υποστηρίζεται η πρακτική του δεσίματος
των κρανίων των παιδιών, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η σωματική τους ανάπτυξη.
Ο Etzioni στέκεται επικριτικά σε αντιλήψεις που υποστηρίζουν το σχετικισμό των
αξιών, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν αξίες οι οποίες παρ’ όλο που απολαμβάνουν
καθολικής αποδοχής από συγκεκριμένες ομάδες, και εμπεριέχονται στη θρησκεία τους,
πρέπει να αμφισβητούνται (ο.π, 394). Τέτοιες είναι η περιτομή, ο σεξουαλικός
ακρωτηριασμός γυναικών προκειμένου να παραμένουν πιστές σύζυγοι, ο λιθοβολισμός
των μοιχαλίδων, η ανθρωποφαγία, η νηπιοκτονία, ο ευνουχισμός, η παρεμπόδιση της
φυσικής ανάπτυξης των παιδιών δένοντας τους π.χ. το κρανίο, ή η θυσία ζώων (ο.π,
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394κε).
Στο παρελθόν, διαπιστώνει ο Etzioni (1999, 402κε), σημειώθηκαν κάποιες
υπερβολές σε ότι αφορά την κριτική των αξιών άλλων κοινωνιών. Πολλοί ανθρωπολόγοι,
στη βάση του «διαπολιτισμικού σχετικισμού», τάχθηκαν κατά της κριτικής των αξιών
μιας κοινωνίας «από τα έξω», με τα κριτήρια δηλαδή που θέτουν οι δυτικές κοινωνίες.
Υπό αυτό το πρίσμα πράξεις όπως η ανθρωποφαγία ή η νηπιοκτονία θα μπορούσαν να
δικαιολογηθούν. Με την ίδια λογική ορισμένες φεμινίστριες τάχθηκαν κατά της «έξωθεν»
κριτικής της γυναικείας περιτομής. Ο Etzioni, παραπέμποντας στη Μ. Nussbaum,
αναφέρει ότι κάποιος ανώνυμος Γάλλος ανθρωπολόγος εξέφρασε τη λύπη του για το
γεγονός ότι η εισαγωγή του εμβολίου της ευλογιάς στην Ινδία από τους Βρετανούς
εξαφάνισε την ασθένεια αλλά μαζί και τη λατρεία του Sitila Devi, στον οποίο
προσευχόταν κανείς για να σωθεί από την ασθένεια. Όταν η Nussbaum αντέτεινε ότι η
υγεία προέχει της ασθένειας, ο ανθρωπολόγος την επέπληξε λέγοντας «ότι η σκέψη της
ήταν εγκλωβισμένη στον δυτικό διπολικό τρόπο σκέψης, όπου ζωή και θάνατος, υγεία και
ασθένεια βρίσκονται σε οξεία αντίθεση» (βλ. Etzioni 1999, 484).
Ακόμη και η καθολικότητα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αμφισβητείται και
θεωρείται ότι δεν ισχύει παντού και πάντα. Το 1993 σε μια διάσκεψη των ασιατών ηγετών,
που σκοπός της ήταν να διατυπώσει μια ασιατική άποψη για τα ανθρώπινα δικαιώματα,
διαπιστώνεται ότι η έννοια των καθολικών ανθρώπινων δικαιωμάτων δεν ανταποκρίνεται
στις «ασιατικές αξίες». Γιατί «οι δυτικές έννοιες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
θεμελιώνονται στην ιδέα της προσωπικής αυτονομίας, η οποία είναι ξένη στην ασιατική
κουλτούρα, είτε, τουλάχιστον, μη θεμελιώδης» (περιέχεται στο Etzioni 1999, 404).
Ο Etzioni (1999, 406) διαπιστώνει ότι τα τελευταία χρόνια οι πολιτισμικοί
σχετικιστές δυσκολεύονται όλο και πιο πολύ να υποστηρίξουν τις θέσεις τους. Όλο και πιο
πολλοί αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν βασικές αξίες που είναι κοινές σε όλους τους
πολιτισμούς.
Ο Singer (1999, 260ff) υποστηρίζει ότι η ηθική είναι ταυτόχρονα και
αντικειμενική και υποκειμενική. Αντικειμενική όχι με την παραδοσιακή έννοια των
κανόνων-συνταγών που έχουν ισχύ για κάθε περίπτωση αλλά

με την έννοια ότι

αναζητούνται «ελάχιστοι στόχοι» και ελάχιστα όρια. Ένα τέτοιος στόχος, μινιμαλιστικός,
προφανής, ευρέως αποδεκτός και σημείο εκκίνησης αποτελεί η μείωση του πόνου και
της δυστυχίας, όπου και αν υπάρχουν (Singer 1999, 261). Και βέβαια υπάρχουν
αντικειμενικά όρια όσον αφορά τη μόλυνση του περιβάλλοντος, όσον αφορά την παιδική
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εργασία, όσον αφορά τις αμοιβές των εργαζομένων και τις συνθήκες εργασίας τους, όσον
αφορά τις συνθήκες εκτροφής των ζώων, όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και την
ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όσον αφορά τη βοήθεια που πρέπει να χορηγηθεί στον τρίτο
κόσμο. Και πάντα υπήρχαν τέτοια όρια, και «σωστές πλευρές»: στην περίπτωση της
δουλείας υπήρχε σωστή και λάθος πλευρά, το ίδιο και στην περίπτωση του ναζισμού, το
ίδιο και στην περίπτωση του ρατσισμού που οι μαύροι δεν επιτρεπόταν να καθίσουν στο
ίδιο κάθισμα ενός λεωφορείου με τους λευκούς.
Ο Etzioni (1999, 421) μιλά για βασικές κοινωνικές αρετές και παράγωγες
αρετές. Οι βασικές κοινωνικές αρετές είναι η εκούσια κοινωνική τάξη και η ομαδική και
ατομική αυτονομία, οι οποίες πρέπει να βρίσκονται σε μια ισορροπία μεταξύ τους, το
«νέο χρυσό κανόνα». Από τις βασικές κοινωνικές αρετές δημιουργούνται οι παράγωγες,
όπως η δικαιοσύνη και η ισότητα. Τα ατομικά δικαιώματα δεν είναι μια δυτική αξία αλλά
αφορούν όλους τους ανθρώπους (ο.π. 415).
Η εν μέρει «αντικειμενικότητα» των αξιών ενισχύεται από καινούριες παραδοχές
για την ύπαρξη ηθικού ενστίκτου και ηθικών γονιδίων, όπως αυτό του αλτρουισμού
(Etzioni 1999, 407, παραπέμποντας στο Wright (1999))47. Ο Mulgan (1999, 168) κάνει
λόγο για ηθική γραμματική: «έχουμε φτιαχτεί με μια «γραμματική» να σκεφτόμαστε για
την ηθική και όχι μ ’ ένα σταθερό κώδικα. Μαθαίνουμε την ηθική λογική με τον ίδιο τρόπο
που μαθαίνουμε τις γλώσσες, αντλώντας από την ενστικτώδη κατανόησή μας για τις ηθικές
ιδέες, διακρίνοντας την ουσία από τα μοτίβα, οδηγούμενοι όμως σε εκατομμύρια
διαφορετικά συμπεράσματα. Όπως και στην περίπτωση των γλωσσών, οι ηθικοί κανόνες
είναι εξαιρετικά σύνθετοι και ευαίσθητοι στο περιβάλλον». Μιας υγιής θεώρηση της ηθικής,
κατά τον Mulgan, «την αντιμετωπίζει ως συνδυασμό κανόνων και δυνατοτήτων», για αυτό
μιλούμε για «ηθική ευχέρεια» (ο.π, 170).
Πώς όμως θα υλοποιήσουμε τους ηθικούς στόχους είναι θέμα υποκειμενικό. Και
όσο οι στόχοι συγκεκριμενοποιούνται και η υλοποίησή τους απαιτεί συγκεκριμένες
ενέργειες δημιουργείται σύγκρουση συμφερόντων, κάτι που είναι ιδιαίτερα καταφανές
στην περίπτωση της προστασίας του περιβάλλοντος. Το ερώτημα όμως «πως θα
καταλήξουμε σε ευρέως αποδεκτές αξίες», παραμένει.

47 ο S. Pinker δήλωσε ότι ένα από τα αντικείμενα της μελλοντικής έρευνας του εγκεφάλου είναι ο εντοπισμός
του ηθικού κέντρου στον ανθρώπινο εγκέφαλο
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Δ.2.Ένα μοντέλο ηθικής καταναλωτικής συμπεριφοράς
Η έννοια της συμπεριφοράς περιλαμβάνει τόσο την παρατηρούμενη εσωτερική
συμπεριφορά (γνωσιακές και συναισθηματικές διεργασίες) όσο και την παρατηρούμενη
εξωτερική συμπεριφορά (Kroeber-Riel, Weinberg 1996). Η παρατηρούμενη συμπεριφορά
αποτελεί μόνο μια συνιστώσα. Πίσω από μια ανθρώπινη πράξη μπορεί να κρύβονται
περίπλοκες γνωσιακές και συναισθηματικές διαδικασίες, αξιολόγηση διαφορετικών
εναλλακτικών, προτίμηση της μιας ή της άλλης δυνατότητας με βάση ορθολογικά ή
συναισθηματικά κριτήρια. Επίσης η έλλειψη συγκεκριμένης συμπεριφοράς, π.χ. μπορεί να
συνοδεύεται από έντονες εσωτερικές διεργασίες (π.χ. σύγκρουση αξιών). Στην ηθική
κατανάλωση ενδιαφερόμαστε τόσο για τις εσωτερικές διεργασίες όσο και για την
παρατηρούμενη συμπεριφορά. Για την εξήγηση της συμπεριφοράς του καταναλωτή, στα
πλαίσια του θετικιστικού παραδείγματος έχουν αναπτυχθεί αρκετά μοντέλα (για
επισκόπηση βλ. Mazanec 1978). Τα μοντέλα αποτελούν απλοποιημένες αναπαραστάσεις
της πραγματικότητας (Kroeber-Riel, Weinberg

1996, 363).

Περιλαμβάνουν

μια

συστηματική επιλογή μεταβλητών που σχετίζονται μεταξύ τους με σκοπό να εξηγηθεί
θεωρητικά η συμπεριφορά (ο.π.). Οι μεταβλητές αποτελούν θεωρητικές κατασκευές, με
την έννοια ότι έχουν επινοηθεί με βάση την επιστημονική γνώση (Trommsdorff 1998, 24).
Αποτελούν βοηθητικά μεγέθη, που είτε είναι άμεσα παρατηρήσιμα, είτε εκτιμούνται
μέσω δεικτών (Indikatoren) (ο.π). Στη συμπεριφορά του καταναλωτή υπάρχουν πολλά
τέτοια μοντέλα τα οποία μπορούν να ταξινομηθούν με διάφορα κριτήρια. Μια
διαδεδομένη ταξινόμηση των μοντέλων αυτών είναι η διάκριση σε καθολικά μοντέλα
(Totalmodelle) και μερικά μοντέλα (Partialmodelle). Τα καθολικά μοντέλα προσπαθούν
να εξηγήσουν την συμπεριφορά στην ολότητά της. Είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα και έχουν
σημαντικό βαθμό αφαιρετικότητας (ο.π)48. Τα μερικά μοντέλα (Partialmodelle)
προσπαθούν να εξηγήσουν «πλευρές» της καταναλωτικής συμπεριφοράς.
Ιδιαίτερα διαδεδομένα είναι τα δομικά μοντέλα τα οποία με τη βοήθεια
θεωρητικών μεταβλητών προσπαθούν να αναπαραστήσουν τις ψυχικές διεργασίες και
μέσω αυτών να εξηγήσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά (βλ. για παράδειγμα το

48

Τα ολικά μοντέλα με τη σειρά τους μπορούν να διακριθούν σε (Trommsdorff 1998, 24):
■

Δομικά μοντέλα της καταναλωτικής συμπεριφοράς

■

Στοχαστικά μοντέλα της καταναλωτικής συμπεριφοράς και

■

Προσομοιωτικά μοντέλα της καταναλωτικής συμπεριφοράς
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διαδεδομένο στη συμπεριφορά του καταναλωτή μοντέλο των Engel, Kollat, Engel
et.al.(1968), Engel et.al.1995).
Σύμφωνα με τους Kroeber-Riel και Weinberg (1996, 366) πρέπει να είμαστε
αρκετά σκεπτικοί απέναντι στην καταλληλότητα των μοντέλων αυτών να εξηγήσουν την
ανθρώπινη συμπεριφορά. Με τη σημερινή κατάσταση της γνώσης δεν είναι δυνατό να
αναπαρασταθούν σε μοντέλα τόσο πολύπλοκα φαινόμενα όπως η καταναλωτική
συμπεριφορά και να εξαχθούν εμπειρικά τεκμηριωμένες αναλύσεις (ο.π, Trommsdorff
1998, 26). Έχουν όμως ευριστική αξία, με την έννοια ότι ενοποιούν επιστημονικές θεωρίες
και πρακτικές γνώσεις που αλλιώς θα ήταν ασύνδετες μεταξύ τους. Δίνουν έτσι τη
δυνατότητα στον αναγνώστη και τον ερευνητή να έχει μια καλύτερη έποψη της γνώσης για
την καταναλωτική συμπεριφορά. Επίσης στην προσπάθεια τελειοποίησης των μοντέλων
αυτών αποκτάται καινούρια γνώση, ανασκευάζονται και εκλεπτύνονται θεωρίες,
εισάγονται νέες μεταβλητές κοκ (ο.π).
Σήμερα στη συμπεριφορά του καταναλωτή η τάση είναι να αναπτύσσονται
μοντέλα περιορισμένης εμβέλειας, που προσπαθούν να αναπαραστήσουν και να
ερευνήσουν

«τμήματα»

της

καταναλωτικής

συμπεριφοράς.

Τέτοια

μοντέλα

αποδεικνύονται πολύ πιο εύχρηστα (Kroeber-Riel, Weinberg 1996, 366).
Έχουν αναπτυχθεί μοντέλα που προσπαθούν να εξηγήσουν την ηθική συμπεριφορά
των ατόμων κατά τη λήψη καταναλωτικών αποφάσεων (π.χ. το μοντέλο των Hunt, Vitell
(1993), Ferell, Gresham 1985, Dubinski, Loken 1989, για μια συνοπτική περιγραφή
πολλών μοντέλων βλ. Bookhagen 2001, για αναλυτική παρουσίαση βλ. Kay-Enders 1996).
Η παρουσίαση των μοντέλων αυτών ξεφεύγει από τα όρια της εργασίας αυτής. Τα μοντέλα
αυτά σε καμιά περίπτωση δεν καταλήγουν στο να δώσουν συγκεκριμένες οδηγίες ηθικής
συμπεριφοράς (Bookhagen 2001, 99). Τα περισσότερα καταλήγουν στη διατύπωση
εναλλακτικών συμπεριφορών και προθέσεων (intentions) χωρίς να ποσοτικοποιούν
(πιθανότητα εκδήλωσης συγκεκριμένης συμπεριφοράς) (ο.π). Και βέβαια ισχύουν οι
διαπιστώσεις των Kroeber-Riel, Weinberg (1996, 366) και Trommsdorff (1998, 26) για
την πρακτική αξία των μοντέλων αυτών (βλ. παραπάνω). Όμως μέσα από αυτά μπορούμε
να διακρίνουμε τις μεταβλητές-παράγοντες που επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης ηθικών
αποφάσεων και να προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε το φαινόμενο της ηθικής
κατανάλωσης, στα πλαίσια της έρευνάς μας με τη δική μας μεθοδολογία.
Η Bookhagen (2001, 108ff) προκειμένου να ερευνήσει την ηθική καταναλωτική
συμπεριφορά, για τις ανάγκες της εργασίας της, προτείνει το διάγραμμα 1 που προέκυψε
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από ανάλυση αρκετών δομικών μοντέλων49. Στο διάγραμμα αυτό απεικονίζονται τόσο οι
εξωτερικοί παράγοντες που καθορίζουν τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων όπως οι
συγκεκριμένες περιστάσεις αλλά και οι γενικότερες κοινωνικές συνθήκες, όσο και
εσωτερικοί παράγοντες, όπως οι αξίες, η ηθική ωρίμανση του ατόμου και η υποκειμενικά
αντιλαμβανόμενη από το άτομο κοινωνική πίεση. Το διάγραμμα αυτό είναι ιδιαίτερα
χρηστικό και για τη δική μας εργασία διότι μας βοηθά στο σχεδίασμά της έρευνάς μας και
επιπλέον αποτελεί έναν οδηγό για να παρουσιάσουμε το θεωρητικό μας πλαίσιο και τις
ενδείξεις για την εξέλιξη της ηθικής κατανάλωσης (στην Ευρώπη γενικότερα και στην
Ελλάδα ειδικότερα) Στις εξωτερικές μεταβλητές αναφερόμαστε στα κεφάλαια Β, Στ και Ζ
όπου αναλύουμε το γενικότερο κοινωνικό πλαίσιο της εποχής μας. Αυτό που μας
ενδιαφέρει στην εργασία είναι η ύπαρξη και διαμόρφωση κοινωνικών τάσεων και αξιών
(γενικά όλων των μεταβλητών που αναγράφονται στο σχήμα ως εσωτερικές μεταβλητές)
καθώς και η διαμόρφωση του γενικότερου κοινωνικού πλαισίου. Στην έρευνά μας εκτός
από τις γενικότερες αξίες των Ελλήνων καταναλωτών εξετάζουμε και τη διαδικασία λήψης
ηθικών αποφάσεων, πως δηλαδή ο καταναλωτής διαπραγματεύεται διάφορα ζητήματα
που έχουν να κάνουν με την ηθική κατανάλωση. Με βάση λοιπόν το διάγραμμα 1 θα
παρουσιάσουμε σε επόμενο κεφάλαιο τις ενδείξεις που τεκμηριώνουν την υπόθεση
εργασίας μας ότι η ηθική κατανάλωση κερδίζει έδαφος. Η διαπίστωση αυτή είναι
σαφέστερη για την Ευρώπη, η Ελλάδα βρίσκεται πιο πίσω εντούτοις η τάση είναι σαφής,
δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων της Ελλάδας. Διαπίστωσή είναι ότι μεταξύ πραγματικής
ηθικής κατανάλωσης (παρατηρούμενη συμπεριφορά του καταναλωτή) και δηλωμένης
ηθικής κατανάλωσης (όπως αυτή καταγράφεται από έρευνες ερωτηματολογίου για
πρόθεση ηθικής κατανάλωσης ή πραγματική συμπεριφορά) υπάρχει μεγάλο χάσμα.

49 Δεν πρόκειται για μοντέλο καθότι οι μεταβλητές δεν είναι εμπειρικά τεκμηριωμένες, ούτε υπάρχουν
ποσοτικές σχέσεις μεταξύ τους αλλά ως σχηματοποίηση των σημαντικότερων μεταβλητών προκειμένου να
ερευνηθεί πόσο σημαντικές είναι.
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Εξωτερικές μεταβλητές

Διάγραμμα 1: Παράγοντες της ηθικής καταναλωτικής συμπεριφοράς
Πηγή: Bookhagen (2001, 109)

Οι εξωτερικές μεταβλητές έχουν να κάνουν με το κοινωνικό περιβάλλον, τόσο το
άμεσο όσο και το ευρύτερο αλλά και με προσωπικούς περιορισμούς (π.χ. η γενικότερη
οικονομική κατάσταση αλλά και η προσωπικές οικονομικές δυνατότητες κάθε
καταναλωτή). Η διαδικασία λήψης των καταναλωτικών αποφάσεων έχει να κάνει κατά
κύριο λόγο με την αναγνώριση ενός προβλήματος και την αναγκαιότητα δράσης
προκειμένου αυτό να λυθεί. Από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχουν πειστικές
εναλλακτικές λύσεις. Η αναγνώριση της αναγκαιότητας για βιολογικά προϊόντα, για
παράδειγμα, πρέπει να συνοδεύεται από αντίστοιχη προσφορά αξιόπιστων προϊόντων σε
αποδεκτές τιμές. Για τη δική μας εργασία ιδιαίτερη σημασία έχουν οι εσωτερικές
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μεταβλητές που αναφέρονται στο σχεδιάγραμμα και είναι:
•

Αξίες

•

Η ικανότητα ηθικών κρίσεων (moral judgement/moralisches Urteilsvermögen)

•

Η υποκειμενικά αναλαμβανόμενη κοινωνική πίεση

•

Η υποκειμενικά αντιλαμβανόμενη ευθύνη και οι υποκειμενικά αντιλαμβανόμενες
επιπτώσεις για τις προσωπικές επιλογές

•

Η υποκειμενικά αντιλαμβανόμενη αποτελεσματικότητα της ατομικής συνεισφοράς.

Δ.2.1. Αξίες
Ο ορισμός που δίνεται σε κάθε μεταβλητή έχει να κάνει με τη θέση της στο
εκάστοτε μοντέλο. Η ερώτηση «τι πραγματικά είναι αξία» (ή κίνητρο ή στάση) δεν έχει
νόημα (Kroeber-Riel, Weinberg 1996, 53). Νόημα έχει η ερώτηση: με τη λέξη «αξία» σε
συγκεκριμένο γλωσσικό σύστημα (μοντέλο) τι εννοείται; Γι αυτό και οι ορισμοί που
δίνονται είναι ορισμοί εργασίας (ο.π).
Πριν ορίσουμε την έννοια της αξίας (Value, Wert) θα αναφερθούμε σε μερικές
έννοιες, που σχετίζονται με τις αξίες και γύρω από τις οποίες υπάρχει σύγχυση στην χρήση
τους τόσο στην καθημερινή γλώσσα όσο και στην επιστημονική βιβλιογραφία.
Ως ανάμιξη (Involvement50) χαρακτηρίζεται ο ζήλος με τον οποίο κάποιος/α
στρέφεται σε ένα αντικείμενο ή σε μια δραστηριότητα (Kroeber-Riel 1998, 183). Η ένταση
της ανάμιξης μπορεί να εκληφθεί και ως ενεργοποίηση51 (Aktivierung, arousal) των
καταναλωτών (ο.π.). Για λόγους απλότητας μιλούμε για υψηλή και χαμηλή ανάμιξη. Η
υψηλή

ανάμιξη

παροτρύνει τους καταναλωτές να

ενασχοληθούν γνωσιακά

ή

συγκινησιακά με ένα προϊόν υπηρεσία ή δραστηριότητα.
Συγκινήσεις είναι εσωτερικές διεργασίες διέγερσης που χαρακτηρίζονται από την
έντασή τους, την ποιότητά τους (π.χ. χαρά) και βιώνονται περισσότερο ή λιγότερο
συνειδητά (Kroeber-Riel, Weinberg, 53, Trommsdorff 1998, 33). Οι συγκινήσεις
εκφράζονται με φράσεις του τύπου: αισθάνομαι λύπη, ή ο Γιώργος είναι ευχάριστος τύπος.
Κίνητρα (Motivation) είναι συγκινήσεις που συνδέονται με στόχους. Οι στόχοι
50 Στην ελληνική γλώσσα ο όρος Involvement έχει αποδοθεί ως «συμμετοχή» και ως «εμπλοκή»
51 Ενεργοποίηση είναι μια κατάσταση διέγερσης ή εσωτερικής έντασης. Με την ενεργοποίηση ο οργανισμός
εφοδιάζεται με ενέργεια για να τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας για δράση (διανοητική, συναισθηματική,
πράξη) (Kroeber-Riel, Weinberg 1996, 58)
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αυτοί συνδέονται με συγκεκριμένες ενέργειες (Kroeber-Riel, Weinberg 1996, 53). Π.χ.
θέλω να πάω εκδρομή. Θέλω να πετύχω στο πανεπιστήμιο. Η έννοια του κινήτρου μας
βοηθά να κατανοήσουμε το γιατί των ανθρώπινων ενεργειών (Kroeber-Riel, Weinberg
1996, 141). Το κίνητρο πηγάζει από την αλληλεπίδραση συγκινησιακών διεργασιών και
διαφορετικών γνωσιακών διεργασιών που σχετίζονται με καθορισμό στόχων και εκτέλεση
ενεργειών (ο.π. 142). π.χ. το κίνητρο για να πάω εκδρομή πηγάζει από κάποιο συναίσθημα
που έχω (π.χ. να ξεφύγω) και από τη σκέψη ότι με την εκδρομή αυτή θα εξουδετερώσω το
συγκεκριμένο συναίσθημα.
Την έννοια της ανάγκης πρέπει να την οροθετήσουμε γιατί στην καθημερινή
χρήση είναι ιδιαίτερη ασαφής. Οι βιολογικές ανάγκες γίνονται αισθητές από αλλαγές σε
επίπεδο φυσιολογίας του οργανισμού. Π.χ. η πτώση της γλυκόζης στο αίμα δημιουργεί το
αίσθημα της πείνας, που πρέπει να ικανοποιηθεί με φαγητό, οπότε η συμπεριφορά
κατευθύνεται προς αυτό το στόχο (Behrens 1991, 99). Φυσικά η απόφαση για το τι
ακριβώς θα φάμε επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, από τη διαθεσιμότητα των
πόρων και κυρίως από γνωστικές και συναισθηματικές διεργασίες (Trommsdorff 1998,
108), οι οποίες με τη σειρά τους εξαρτώνται από τη διαδικασία κοινωνικοποίησης του
ατόμου. Έτσι τίθενται απαιτήσεις (Behrens 1991, 1 OOff), κι έτσι δημιουργούνται κίνητρα
(Trommsdorff 1998, 108). Κάτι ανάλογο ισχύει με την ένδυση, η αίσθηση του κρύου
δημιουργεί κίνητρο για να ντυθούμε. Το τι θα φορέσουμε όμως επηρεάζεται από πολλούς
άλλους παράγοντες. Στο σημείο αυτό είναι σχετικό το ερώτημα για το ρόλο της
διαφήμισης, εάν δημιουργεί «ανάγκες».
Η συμπεριφορά του καταναλωτή δεν επικεντρώνεται σε επίπεδο βιολογικών
φυσιολογικών αναγκών. Ούτε προσπαθεί να ανιχνεύσει λανθάνουσες βιολογικές
ανάγκες,52 τις οποίες θα ικανοποιήσει με ένα προϊόν (Kroeber-Riel, Weinberg 1996, 146).
Αυτό που ερευνά είναι εάν ο καταναλωτής έχει κίνητρο να αγοράσει ένα προϊόν (ο.π.).
Μάλιστα επειδή στην γνωσιακή ψυχολογία η έννοια της στάσης εμπεριέχει την έννοια του
κινήτρου (Kroeber-Riel, Weinberg 1996, 145), πολλές φορές πρακτικά η ανίχνευση των

52 στη δεκαετία του ’50 υπήρξε μια ολόκληρη σχολή που προσπαθούσε να ανακαλύψει σχέσεις μεταξύ
βιολογικών αναγκών και συγκεκριμένων προϊόντων π.χ. Dichter (1964). Η σεξουαλικότητα, για παράδειγμα,
σχετιζόταν με το σπαράγγι, η γονιμότητα με τα φασόλια και το ρύζι. Για μια κριτική των προσπαθειών
αυτών βλ. Heller (1984). Την προσπάθεια αυτή πρέπει να τη δούμε στα πλαίσια της προσπάθειας του
Μάρκετινγκ και της διαφήμισης να προσδώσουν επιστημονικό κύρος στις προτάσεις τους αλλά και στην
επιρροή της ψυχαναλυτικής θεωρίας εκείνη την εποχή.
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κινήτρων πραγματοποιείται μέσω της έρευνας στάσεων (ο.π.). Και εκεί στοχεύει η
διαφήμιση, στον επηρεασμό

των στάσεων,

και έτσι αξιολογεί συνήθως την

αποτελεσματικότητά της.
Στάση (Einstellung, attitude) είναι μια κατάσταση ετοιμότητας, η οποία είναι
προϊόν μάθησης και αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, σχετικά παγιωμένης, που
επιτρέπει την λιγότερο ή περισσότερο θετική ή αρνητική αντίδραση απέναντι σε
συγκεκριμένα «αντικείμενα» (Trommsdorff 1998, 143). Ουσιαστικά δηλαδή είναι η
επιδοκιμαστική ή απορριπτική αντιμετώπιση ενός «αντικειμένου» (συμπεριφοράς, ιδέας,
προσώπου, προϊόντος κτλ), π.χ. θεωρώ ότι το χ αυτοκίνητο είναι καλό53. Οι στάσεις
βασίζονται σε αποθηκευμένη «γνώση», άρα διαθέτουν ένα βαθμό σταθερότητας. Οι
στάσεις σχηματίζονται ανάλογα με τα κίνητρα του καθενός αλλά και με γνωσιακή
επεξεργασία (κατόπιν σκέψης).
Σε σχέση με τα συναισθήματα και τα κίνητρα οι τρεις έννοιες έχουν μια κλιμακωτή
σχέση: Τα κίνητρα περιλαμβάνουν τις συγκινήσεις και οι στάσεις τα κίνητρα54 (KroeberRiel, Weinberg 1996, 55).
Στην επιστημονική αλλά και στην καθημερινή γλώσσα χρησιμοποιούνται
παρεμφερείς όροι σε σχέση με τον όρο στάση. Σε κάθε περίπτωση ισχύει η προηγούμενη
επισήμανσή μας για σαφή προσδιορισμό των χρησιμοποιούμενων όρων. Ο όρος «γνώμη»
(opinion), για παράδειγμα, χρησιμοποιείται εναλλακτικά του όρου στάση. Κατά τον
(Trommsdorff 1998, 143) γνώμη είναι η εκπεφρασμένη (γλωσσικά) στάση. Ο όρος πίστη
(belief) προσδιορίζει το γνωσιακό υπόβαθρο της στάσης. Οι όροι προκαταλήψεις
(Vorurteile) και στερεότυπα (stereotypes) είναι ειδικές μορφές στάσεων που
χαρακτηρίζονται από γενικότητα, ελλιπή τεκμηρίωση και άκριτη αποδοχή. Στην έρευνα
συμπεριφοράς του καταναλωτή είναι ευρεία η χρήση του όρου image. To image είναι ένα
σύμπλεγμα στάσεων μιας συγκεκριμένης ομάδας-στόχου απέναντι σε ένα αντικείμενο
(Trommsdorff 1998, 152). Αποτελείται από πολλές αξιολογήσεις οι οποίες συντίθενται σε

53 Στην πιο απλή περίπτωση η στάση ενός ανθρώπου απέναντι σε ένα αντικείμενο μπορεί να καταγραφεί με
την ερώτηση «τι πιστεύετε για το συγκεκριμένο αντικείμενο» και την επιλογή μέσα από μια πεντάβαθμη
κλίμακα από πολύ καλό έως πολύ κακό
54 Ένα παραστατικό παράδειγμα για να καταλάβουμε τη σχέση τους είναι το εξής: Η θέα ενός αυτοκινήτου
βιώνεται ευχάριστα (συγκίνηση), προκαλεί την επιθυμία να το οδηγήσουμε (κίνητρο) και που εκδηλώνεται
με τη φράση «το αυτοκίνητο αυτό είναι καταπληκτικό» (στάση).
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μια «εικόνα»55. To image κατά τους Kroeber-Riel και Weinberg (1996, 167) έχει καταστεί
«το παιδί για όλες τις δουλειές»: προβλέπει την αγοραστική συμπεριφορά, καθορίζει τους
στόχους Μάρκετινγκ, μετράει την έκταση της αγοράς. Εάν κάποιος σε μια έρευνα αγοράς
δεν ξέρει τι ακριβώς να μετρήσει, το image αποτελεί πάντα ένα σίγουρα αναγνωρισμένο
στόχο έρευνας
Σύμφωνα με τη θεωρία των «τριών συστατικών» (Drei-Komponente-Theorie) οι
στάσεις μπορούν αν αναλυθούν σε τρία «συστατικά»: συναισθηματικά, γνωσιακά και σε
σχέση με την πρόθεση εκδήλωσης συμπεριφοράς (Kroeber-Riel, Weinberg 1996, 169).
Παρ’ όλο που η θεωρία αυτή είναι αμφιλεγόμενη (ο.π.) ειδικά όσον αφορά την ένταξη της
πρόθεσης συμπεριφοράς στη μεταβλητή «στάση» ή πρόκειται για αυτόνομο μέγεθος,
εντούτοις χρησιμοποιείται, ιδιαίτερα στη συμπεριφορά του καταναλωτή, ως ευριστικό
μοντέλο προκειμένου να γίνει δυνατή η μέτρηση των στάσεων και η μέτρηση της
πρόθεσης αγοράς (μεταβλητής ιδιαίτερης σημασίας για το Μάρκετινγκ) (Trommsdorff
1998, 143ff). Γενικά θεωρούμε ότι υπάρχει συμβατότητα (Konsistenz) μεταξύ των τριών
«συστατικών» (Kroeber-Riel, Weinberg 1996, 170).
Έτσι η ύπαρξη θετικής στάσης απέναντι σε ένα αντικείμενο θεωρείται ότι
συνεπάγεται αυξημένη πιθανότητα αντίστοιχης συμπεριφοράς. Δηλαδή η στάση
καθορίζει τη συμπεριφορά (Kroeber-Riel, Weinberg, 170). Στην σχέση αυτή όμως πρέπει
να προστεθεί ένας απαραίτητος όρος: υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (ο.π). Η
πρόσθεση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική και γίνεται είναι εμφανής στην περίπτωση της
βιώσιμης κατανάλωσης: ενώ μεγάλο μέρος του πληθυσμού διάκειται θετικά απέναντι στις
αρχές

της

βιωσιμότητας

εντούτοις

οι

καταναλωτικά

βιώσιμες

συμπεριφορές

δυσχεραίνονται ή είναι αδύνατες λόγω ελλείψεις υποδομών, π.χ. στην ανακύκλωση, στη
χρήση μαζικών μέσων μεταφοράς, στην περίπτωση που τα «ηθικά» προϊόντα λείπουν από
τα σημεία πώλησης.
Παρ’ όλο που η παραπάνω σχέση στο χώρο του Μάρκετινγκ συνήθως
επαληθεύεται πρακτικά, εντούτοις μπορεί να ισχύσει και η αντίστροφη σχέση: η
συμπεριφορά καθορίζει τις στάσεις (ο.π.). Είναι η περίπτωση που η χρήση ενός
προϊόντος ή η γνωριμία με κάποιους ανθρώπους μας κάνει να αναθεωρήσουμε τις στάσεις
που είχαμε για αυτούς. Σήμερα οι περισσότεροι ερευνητές παραδέχονται μια πιο δυναμική

55 για την έννοια του image βλ. Kroeber-Riel, Weinberg, 196ff και Trommsdorff 1998, 152ff με πολλές
βιβλιογραφικές αναφορές
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σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ στάσεων και συμπεριφοράς, η οποία μάλιστα επηρεάζεται
από το περιβάλλον στο οποίο λαμβάνει χώρα (Kroeber-Riel, Weinberg 1996, 172-173).
Οι αξίες είναι αναπαραστάσεις του επιθυμητού που επηρεάζουν την ανθρώπινη
συμπεριφορά (Bookhagen 2001, 112). Τις αξίες μπορούμε να τις θεωρήσουμε και ως
«υπέρ-στάσεις» (Super-Einstellung, Super-Attitudes), με την έννοια ότι είναι ουσιαστικά
ένα σύμπλεγμα στάσεων απέναντι σε μια «δέσμη αντικειμένων» (π.χ. ό,τι έχει σχέση με
αθλητικότητα) (Trommsdorff 1998, 175). Οι αξίες όμως δεν πρέπει να θεωρούνται
μεμονωμένα αλλά υπό το πρίσμα της ένταξής τους σε ένα σύστημα αξιών (Bookhagen
2001, 117).
Οι αξίες περιέχουν μια κανονιστική διάσταση με την έννοια ότι αποτελούν
κατευθυντήριες γραμμές για τη συμπεριφορά του ατόμου, χωρίς όμως να ταυτίζονται με
τις νόρμες, οι οποίες είναι συγκεκριμένοι κανόνες που μια κοινωνική ενότητα έχει
θεσπίσει προκειμένου να ελέγξει τις συμπεριφορές των μελών της (Trommsdorff 1998,
187). Οι κατευθυντήριες γραμμές των αξιών αποτελούν ένα είδος γέφυρας με το
περίπλοκο εξωτερικό περιβάλλον (Silberer 1991, 4). Ο Kmiecak (1976, 150) θεωρεί τις
αξίες ως ένα πολιτισμικά και κοινωνικά διαμορφωμένο σύστημα οργάνωσης και
προσανατολισμού

της

συμπεριφοράς

του

ατόμου.

Οργανώνει

επιλεκτικά

και

καθοδηγητικά την είσοδο (input) (δηλαδή την αντίληψη) και ρυθμίζει την έξοδο (output)
(δηλαδή την συμπεριφορά), κάνοντας εφικτή την «ενεργητική σχεδίαση και εκτέλεση της
συμπεριφοράς σε διαφορετικές καταστάσεις». Κατά τους Rafee και Wiedmann (1986, 13ff)
οι ατομικές αξίες λειτουργούν ως εσωτερικευμένες κλίμακες αυτό-προσανατολισμού.
Οι Rafee, Wiedmann (1986, 13ff) κάνουν τη διάκριση μεταξύ κοινωνικών και
ατομικών αξιών. Οι κοινωνικές αξίες είναι γενικά και ευρέως αποδεκτά πλαίσια
προσανατολισμού που έχουν σχηματιστεί στην ιστορική πορεία και είναι κοινωνικά
ελεγχόμενα. Οι αξίες αποτελούν περιεκτικά σημεία αναφοράς, δεν έχουν άμεση συνάφεια
με ένα συγκεκριμένο στόχο. Έτσι μπορούν να προβλέψουν γενικότερα καταναλωτικά
πρότυπα, π.χ. το στιλ επίπλωσης αλλά όχι την αγορά ενός συγκεκριμένου προϊόντος
επίπλωσης56 (Trommsdorff 1998, 175).
Στη βιβλιογραφία συχνά επιχειρούνται προσπάθειες ταξινόμησης των αξιών. Ένας
διαχωρισμός διαχωρίζει καθολικές αξίες (global values) ή βασικές αξίες και ειδικές

56 Για το οποίο θα απαιτείτο η μέτρηση των στάσεων
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κατά τομέα αξίες (Domain-specific values)57 (Bookhagen 2001, 114). Στη βιβλιογραφία
της συμπεριφοράς καταναλωτή αναφέρονται οι καταναλωτικές αξίες. Είναι αξίες που
σχετίζονται με την κατανάλωση, με περαιτέρω υποδιαιρέσεις αξίες για τον ελεύθερο
χρόνο, αξίες απέναντι στο περιβάλλον, αξίες σε σχέση με τη διατροφή και την υγεία
(Trommsdorff 1998, 180ff). Ένας τέτοιος διαχωρισμός γίνεται για διάφορους λόγους,
όπως διδακτικούς ή

μεθοδολογικούς με σκοπό να οργανωθούν πιο καλά οι έρευνες

αγοράς. Στην μεταμοντερνική εποχή μας όμως που τα όρια μεταξύ των διαφόρων τομέων
γίνονται δυσδιάκριτα, και η κατανάλωση είναι πράξη ηθική και πολιτική που παράγει
νόημα, γίνεται επίσης δυσδιάκριτο το όριο

μεταξύ καταναλωτικών και «μη-

καταναλωτικών» αξιών.
Οι αξίες θεωρείτο ότι είναι σχετικά σταθερές στο χρόνο και οι αλλαγές τους
σχετικά

αργές

(Neuner 2001,

91).

Μάλιστα

σύμφωνα

με

τη

«θεωρία

της

κοινωνικοποίησης» του Ingelhart (1998) οι αξίες παγιώνονται κατά τη διάρκεια της
κοινωνικοποίησης. Αυτό σημαίνει ότι από ένα σημείο ενηλικίωσης και μετά οι αξίες
παγιώνονται και αλλάζουν δύσκολα. Η αντίληψη αυτή αλλάζει με δεδομένο τις ραγδαίες
αλλαγές που επισυμβαίνουν γύρω μας. Οι αξίες αναπροσδιορίζονται και αλλάζουν με πολύ
πιο γοργούς ρυθμούς. Όσον αφορά τις αξίες της βιωσιμότητας λόγω της αυξανόμενης
οξύτητας των περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων αναμένονται ιδιαίτερα
δυναμικές εξελίξεις, κατά την άποψή μας.

Δ.2.2. Ικανότητα ηθικών κρίσεων
Η ικανότητα για ηθικές κρίσεις (moral judgement/moralisches Urteilsvermögen)
είναι μια βασική παράμετρος για την ηθική συμπεριφορά (Bookhagen 2001, 123). Η
ικανότητα αυτή αποκτάται εξελικτικά κατά τη διάρκεια ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης
του ατόμου. Ο Kohlberg (βλ. ενδεικτικά 1996, στην ελληνική γλώσσα Παρασκευόπουλος
1985) βασιζόμενος και στο έργο του Piaget, ανέπτυξε μια θεωρία για την ανάπτυξη της
ηθικότητας του ατόμου. Με τον όρο ηθικότητα εννοείται ένα «σύστημα αξιολόγησης των
πράξεων του ανθρώπου» (Παρασκευόπουλος 1985, 172), διάκρισης δηλαδή του τι είναι
ηθικό/ανήθικο, σωστό/λάθος, καλό/κακό, τόσο στην ατομική συμπεριφορά όσο και στη
συμπεριφορά των άλλων Ο Kohlberg καθόρισε τρία επίπεδα ηθικότητας με δύο επιμέρους
57 οι καθολικές αξίες έχουν περισσότερο έναν αφαιρετικό χαρακτήρα (π.χ. ελευθερία, που ανάλογα με το
πεδίο δράσης εξειδικεύεται σε ελευθερία πολιτική, ελευθερία μετακίνησης κοκ)
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στάδια το καθένα (βλ. Πίνακα 1). Παρ’ όλο που ο Kohlberg ανέπτυξε τη θεωρία του με
παρατηρήσεις σε παιδιά και εφήβους το μοντέλο ισχύει και για ενήλικες (Bookhagen
2001, 128).

ΕΠΙΠΕΔΟ 1: ΠΡΟΗΘΙΚΟ
Το παιδί κάνει ηθικές κρίσεις βασισμένες αποκλειστικά στις επικείμενες ποινές ή αμοιβές.
Τα ηθικά κριτήρια είναι απόλυτα και καθορίζονται από τα ισχυρά πρόσωπα του
περιβάλλοντος (γονείς).
Στάδιο 1° : ηθική εστιασμένη στην τιμωρία και την υπακοή: οι πράξεις του
παιδιού καθοδηγούνται από την επιθυμία του να αποφύγει την τιμωρία. Οι φυσικές
συνέπειες της πράξης καθορίζουν κατά πόσο είναι ηθική ή ανήθικη μια πράξη.
Στάδιο 2° : ηθική του αφελούς συντελεστικού ηδονισμού: οι πράξεις που
φέρουν ευχάριστα αποτελέσματα είναι ηθικές, ενώ όσες απολήγουν σε δυσάρεστα
αποτελέσματα είναι ανήθικες. Το παιδί δείχνει κάποιο ενδιαφέρον για τις ανάγκες
των άλλων, αλλά μόνο για να εξασφαλίσει ό,τι επιθυμεί από τους άλλους, μόνο αν
υπάρχει η δυνατότητα απόδοσης.
ΕΠΙΠΕΔΟ 2: ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΗΘΙΚΗ
Το παιδί κάνει ηθικές κρίσεις βασισμένες όχι πλέον στις συνέπειες των πράξεων (αμοιβήτιμωρία, ευχαρίστηση-δυσαρέσκεια) αλλά κυρίως στα πρότυπα και τις προσδοκίες των
ισχυρών προσώπων. Κρίνει ως ηθικό ό,τι είναι αποδεκτό, ό,τι επιδοκιμάζεται και ό,τι
επαινείται από την κοινωνική ομάδα. Αποφεύγει τα συναισθήματα ενοχής πράττοντας ό,τι
επιδοκιμάζει το κοινωνικό σύνολο.
Στάδιο 3°: ηθική του καλού παιδιού: οι πράξεις πρέπει να είναι σε συμφωνία
προς τις προσδοκίες της στενότερης ομάδας: της οικογένειας του σχολείου της
ομάδας των συνομηλίκων. Το παιδί συμμορφώνεται για να αποφύγει την
αποδοκιμασία και την απόρριψη της στενότερης ομάδας. Η ηθικότητα της πράξης
κρίνεται από την ευαρέσκεια ή τη δυσαρέσκεια που προκαλεί στους άλλους.
Επιπλέον, το παιδί αρχίζει συστηματικά να κρίνει με βάση την πρόθεση του
πταίσαντος και όχι από το ποσόν της ζημιάς
Στάδιο 4°: ηθική της «έννομης τάξης»: ενώ στο προηγούμενο στάδιο σημείο
αναφοράς ήταν η στενότερη ομάδα, τώρα το ενδιαφέρον του παιδιού εστιάζεται
στην ευρύτερη κοινωνική ομάδα: την κοινωνία, το κράτος. Ηθικό είναι ό,τι λέει ο
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νόμος. Η εκτέλεση του καθήκοντος, ο σεβασμός προς την εξουσία, η διατήρηση
της κοινωνικής τάξης, όπως αυτή υπάρχει, το status quo, θεωρείται ηθικό. Το παιδί
ακόμη δεν αναγνωρίζει ότι ο νόμος είναι κοινωνική συμβατικότητα και ότι μπορεί
να αλλάξει, αν δεν εξυπηρετεί το κοινό συμφέρον. Τους νόμους τους θεωρεί
σταθερούς και αμετάβλητους.
ΕΠΙΠΕΔΟ 3: ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΗΘΙΚΗ
Στο επίπεδο αυτό το άτομο καθορίζει τι είναι ηθικό και τι ανήθικο, χωρίς να δεσμεύεται
από τις πεποιθήσεις της ομάδας ή των ισχυρών προσώπων και από την επιθυμία του για
ταύτιση με την ομάδα. Οι πράξεις του κρίνονται και κατανοούνται εσωτερικώς, με
κριτήρια αξιολογικά και πρότυπα που ο ίδιος έχει σκεφθεί, αποδεχθεί και εσωτερικεύσει.
Ηθικό είναι ό,τι στοιχεί προς τους εσωτερικούς αυτούς κανόνες που αυτοβούλως και
αυτοπροαιρέτως έχει υιοθετήσει το άτομο, ανεξάρτητα από την άμεση κοινωνική
επιδοκιμασία ή αποδοκιμασία που προκαλούν οι κανόνες αυτοί.
Στάδιο 5°: ηθική του κοινωνικού συμβολαίου: το άτομο αναγνωρίζει ότι οι νόμοι
μιας κοινωνίας είναι συμβατικότητες και ότι μπορούν να αλλάξουν. Ενδιαφέρεται
για τη δημιουργία νόμων που θα μεγιστοποιούν την ευημερία του ατόμου.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη για δημοκρατικά θεσπισμένους νόμους, για
ανθρώπινα δικαιώματα. Ενδιαφέρεται για συστηματική αλλαγή, αλλά για αλλαγή
νομοκανονιστική, για αλλαγή εκ των ένδον του συστήματος. Ο κακός νόμος πρέπει
να αλλάζει και όχι να παραβαίνεται. Το άτομο συμμορφώνεται για να αποφύγει τις
επικρίσεις του αμερόληπτου παρατηρητή που κρίνει με βάση το γενικό καλό.
Στάδιο 6°: ηθική των προσωπικών αρχών: έμφαση δίνεται στην ατομική
συνείδηση και στους προσωπικής επιλογής ηθικούς κανόνες. Ηθικό είναι ό,τι
προκαλεί η εσωτερική ικανοποίηση και ανήθικο είναι ό,τι προκαλεί αυτοκαταδίκη.
Μπορεί κανείς να πειθαρχεί στους νόμους και να νιώθει ενοχή, γιατί
παραβιάζονται οι προσωπικές του πεποιθήσεις. Τα οικουμενικά δικαιώματα των
ανθρώπων είναι ανεξάρτητα από τους στενότερους κοινωνικούς σκοπούς μιας
συγκεκριμένης ομάδας. Ο άνθρωπος ως ψυχοπνευματική ύπαρξη αποτελεί το
ανώτερο αγαθό.
Πίνακας 1: Στάδια ανάπτυξης της ηθικότητας κατά τον Kohlberg
Πηγή: Παρασκευόπουλος (1985, 177)
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O Kohlberg συσχέτισε τη διαδικασία περάσματος από το ένα στάδιο στο άλλο με
την χρονολογική ηλικία του παιδιού, από την προσχολική ηλικία (επίπεδο 1) στην εφηβεία
(επίπεδο 3). Δηλαδή υπό φυσιολογικές συνθήκες όταν το παιδί φτάσει στην εφηβική
ηλικία αποκτά αυτόνομη ηθική. Αυτό το στάδιο αργά ή γρήγορα θα έπρεπε να το φτάνουν
όλοι οι άνθρωποι. Αυτό όμως δεν ισχύει (Παρασκευόπουλος 1985, 180). Στην έρευνα του
Kohlberg σε παιδιά μόνο το 10% έφτασε στο στάδιο 6 της αυτόνομης ηθικής. Είναι δε
εντυπωσιακό ότι το 10% δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το 1° στάδιο (τιμωρία-υπακοή) (ο.π.).
Στο θέμα της ηθικής ανάπτυξης πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να λαμβάνουμε
υπόψη την ικανότητα ηθικών κρίσεων. Πολλές φορές η επιστημονική και πολιτική σκέψη
κυριαρχείται από ιδεατές εικόνες για τον άνθρωπο ως όντος απολύτως έλλογου και
χειραφετημένου (Kroeber-Riel, Weinberg 1996, 655ff). Πολλές φορές ο σχεδιασμός των
πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κοινωνική πολιτική, το περιβάλλον, προϋποθέτει
την ύπαρξη ανθρώπων που έχουν αναπτύξει μια αυτόνομη ηθική που κυριαρχείται από την
υπευθυνότητα. Συχνά η εμμονή αυτή οδηγεί σε αποτυχίες.

Δ.2.3. Κοινωνική πίεση
Η υποκειμενικά αντιλαμβανόμενη κοινωνική πίεση για συμμόρφωση σε
κοινωνικές αξίες και νόρμες αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ηθική συμπεριφορά
(Bookhagen 2001, 129). Προϋπόθεση βέβαια είναι η εν λόγω συμπεριφορά να είναι
φανερή σε άλλους ανθρώπους (ο.π.). Με το θέμα της κοινωνικής πίεσης για συμμόρφωση
ασχολούνται οι λεγάμενες θεωρίες (κοινωνικής) ανταλλαγής (Austauschtheorien) που
έχουν μεγάλη εφαρμογή στην έρευνα συμπεριφοράς του καταναλωτή (Kroeber-Riel,
Weinberg 1996, 468). Με βάση τις θεωρίες αυτές η κοινωνική συμπεριφορά ερμηνεύεται
ως ανταλλαγή θετικών και αρνητικών αξιών (αμοιβών και τιμωριών). Το άτομο επιλέγει
τη συμπεριφορά (επίσης το ρόλο) που του προσφέρει το μέγιστο όφελος (ο.π.). Το όφελος
αυτό δεν είναι μόνο υλικής μορφής ή χρήματα αλλά και άυλης, όπως συμπάθεια,
επιδοκιμασία, κύρος, φήμη. Ομοίως η τιμωρία μπορεί να είναι αποδοκιμασία,
στιγματισμός, απομόνωση, κατακραυγή. Η κοινωνική πίεση μπορεί να προέρχεται από
άλλα πρόσωπα, ομάδες ή και από θεσμούς (Bookhagen 2001, 129).
Όσον αφορά την καταναλωτική συμπεριφορά η κοινωνική πίεση μπορεί να
λειτουργήσει είτε ενισχυτικά είτε αποτρεπτικά. Εφόσον στην Ελλάδα για παράδειγμα οι
αξίες της βιώσιμης κατανάλωσης δεν είναι ιδιαίτερα εδραιωμένες δεν υπάρχει και η
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ανάλογη κοινωνική πίεση για εφαρμογή τους. Η εκδήλωση μιας αρνητικής συμπεριφοράς
δεν μπορεί να επιφέρει την αποδοκιμασία εκείνη που θα την απέτρεπε. Στην έρευνα μας,
ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρεται η περίπτωση των απορριμμάτων: στην Ελλάδα
το να πετάξει κανείς το άδειο πακέτο τσιγάρων στο δρόμο δεν θεωρείται κατακριτέα
πράξη στο βαθμό που θεωρείται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Όμως, όπως έχουμε
παραπάνω τονίσει, το σύστημα αξιών υπόκειται σε μια διαρκή αλλαγή. Είναι ένα δυναμικό
σύστημα που επηρεάζεται και από την άρνηση των ατόμων να συμμορφωθούν με
παγιωμένες αντιλήψεις και πρακτικές Όταν κάποιες αξίες αρχίζουν να κερδίζουν έδαφος
αυξάνεται και η κοινωνική πίεση για συμμόρφωση με αυτές.

Δ.2.4. Η αντίληψη της προσωπικής ευθύνης και η συνειδητοποίηση των συνεπειών
Σύμφωνα με τη θεωρία του Kohlberg το επίπεδο ηθικής ανάπτυξης επηρεάζει την
ικανότητα να έχει το άτομο επίγνωση των συνεπειών των πράξεών του και να μπορεί να
αναλαμβάνει τις συνέπειες για αυτές (Bookhagen 2001, 136). Ο Schwartz (1970) ανέπτυξε
μια θεωρία προκειμένου να διερευνήσει την επίδραση των ηθικών κανόνων στη
συμπεριφορά (βλ. Bookhagen 2001, 134-135). Σε ότι αφορά την προσωπική ευθύνη
ανέπτυξε δύο μεταβλητές:
• Αντίληψη

των

συνεπειών

(από

μια προσωπική ενέργεια) (Awareness

of

consequences AC). To άτομο έχει συνειδητοποιήσει της συνέπειες των πράξεών του.
Όσο πιο προφανείς είναι οι συνέπειες που δεν αφορούν μόνο το δρων υποκείμενο αλλά
και τρίτους, τόσο πιο εύκολη είναι η αναγνώριση και η συνειδητοποίησή τους. Στη
περίπτωση αυτή ενεργοποιούνται κοινωνικοί κανόνες και αξίες.
• Αντίληψη της προσωπικής ευθύνης (ascription of responsibility AR): μετά την
αναγνώριση ενός ηθικού διλήμματος το δρων υποκείμενο αισθάνεται υπεύθυνο για τις
πράξεις του και τις συνέπειές τους. Η μεταβλητή αυτή μετρά την έκταση της ευθύνης
που αισθάνεται το άτομο. Εάν υποθέσουμε ότι σε περίπτωση που κάποιες αξίες είναι
καθολικά αποδεκτές, η μεγαλύτερη αντίληψη προσωπικής ευθύνης (AR) ενισχύει τις
κοινωνικά αποδεκτά συμπεριφορές .
Η ανάληψη προσωπικής ευθύνης και η επίγνωση των συνεπειών της ατομικής
καταναλωτικής συμπεριφοράς είναι προϋπόθεση για την ηθική κατανάλωση. Δεν αρκεί
απλά να είναι γνωστές οι συνέπειες από τη χρήση, για παράδειγμα, ενός επιβλαβούς για το
περιβάλλον προϊόντος. Πρέπει ο καταναλωτής να έχει συνειδητοποιήσει την ευθύνη που
223

αυτός έχει. Στην ερευνά μας διαπιστώθηκε ότι στην Ελλάδα το αίσθημα ανάληψης
ευθύνης και η επίγνωση των συνεπειών βρίσκονται σε χαμηλά επίπεδα (βλ. κεφάλαιο Θ).
Η αντίληψη για παράδειγμα ότι ο καταναλωτής δεν έχει καμία ευθύνη για την παραγωγή
σκουπιδιών και ότι το συγκεκριμένο θέμα, όπως και άλλα παρόμοια, εμπίπτουν κυρίως
στην αρμοδιότητα του κράτους. Τέτοιες αντιλήψεις αποτελούν ανυπέρβλητα εμπόδια για
την ηθική κατανάλωση.

Δ.2.5. Αποτελεσματικότητα προσωπικής παρέμβασης
Ένας άλλος πολύ σημαντικός παράγοντας για την ηθική συμπεριφορά είναι η
υποκειμενική αντίληψη για την αποτελεσματικότητα της προσωπικής παρέμβασης, η
αντίληψη δηλαδή για την ατομική συμβολή στη λύση ενός προβλήματος (Bookhagen
2001, 138). Η μεταβλητή στη βιβλιογραφία και σε διάφορες έρευνες καλείται Locus of
Control of Reinforcement ή και IECR (Internal versus External Control of Reinforcement)
(Bookhagen 2001, 138). Η συνάφεια της μεταβλητής με αυτό που ονομάζουμε
«συμμετοχή στα κοινά» (social engagement) έχει αποδειχθεί σε πολλές έρευνες (ο.π., 139).
Επειδή τα θέματα της ηθικής κατανάλωσης αφορούν ένα μεγάλο αριθμό ατόμων
απαιτείται κοινή και συντονισμένη προσπάθεια. Εάν ο καταναλωτής πιστεύει ότι η
προσωπική του συμβολή δεν προσφέρει τίποτα, διακατέχεται από ένα αίσθημα αδυναμίας
και οδηγείται στην αδράνεια ή και σε αντίθετες από το επιθυμητό συμπεριφορές. Άτομα
που θεωρούν ότι η προσωπική τους συμβολή στη λύση κοινωνικών προβλημάτων ή
προβλημάτων που σχετίζονται με το περιβάλλον είναι αναποτελεσματική, παρακάμπτουν
αξίες κοινωνικές και οικολογικές (Bookhagen 2001, 139). Αντίθετα η θετική αποτίμηση
της προσωπικής συμβολής οδηγεί στην υιοθέτηση των παραπάνω αξιών και στο χώρο της
κατανάλωσης.

Πολύ

σημαντικός

παράγοντας

για

τη

θετική

αποτελεσματικότητας της προσωπικής παρέμβασης είναι η

αποτίμηση

ύπαρξη

της

αυξημένου

κοινωνικού κεφαλαίου δηλαδή κοινωνικής εμπιστοσύνης. Σε κοινωνίες χαμηλής
εμπιστοσύνης είναι διάχυτη η αντίληψη ότι σε περίπτωση που κάποιος φερθεί ηθικά σε
ατομική βάση, αυτό θα γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από κάποιον άλλο («περίπτωση
του κορόιδου»). Αν κάποιος δεν πάρει το αυτοκίνητο στο κέντρο της πόλης θα δώσει την
ευκαιρία σε κάποιον άλλον να κινηθεί πιο άνετα.
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Δ.3. Πως θα καταλήξουμε σε αποδεκτές αξίες
Παρ’ όλη την προσπάθεια του ανθρώπινου πνεύματος εδώ και 2500 χρόνια δεν
έγινε δυνατό να αναπτυχθεί μια ηθική θεωρία καθολικής αποδοχής. Στην πορεία του
φιλοσοφικού στοχασμού έχουν διατυπωθεί διάφορα κριτήρια για την επιλογή των
κατάλληλων ηθικών αξιών. Περίφημη είναι η κατηγορική προσταγή του Kant: «πράττε
έτσι, ώστε η ρυθμιστική αρχή της βούλησής σου να μπορεί, συγχρόνως, να καταστεί
καθολικός νόμος» (Πελεγρίνης 1997, 81). Άλλες περίφημες «προσταγές» είναι (βλ.
Bookhagen 2001, 17):
•

ο χρυσός κανόνας: αντιμετώπισε τους συνανθρώπους σου έτσι όπως θα ήθελες κι εσύ
να σε αντιμετωπίσουν

•

ωφελιμισμός: πράττε έτσι ώστε να συμβάλεις στο κοινό καλό

•

ηθική του λόγου (Diskursethik): πράττε βάση τέτοιων κανόνων, με τους οποίους όλοι
όσοι θίγονται να είναι σύμφωνοι

•

ηθική της δικαιοσύνης: από θέση ισχύος πράττε έτσι ώστε υποστηρίζεις τα
συμφέροντα των ασθενέστερων

•

ηθική προσανατολισμένη στο μέλλον (Femethik): πράττε έτσι ώστε η ανθρώπινη ζωή
να μη διακυβεύεται στο μέλλον
Απαραίτητη

και ελάχιστη

προϋπόθεση

για να

διαμορφώνουμε και να

επαναδιατυπώνουμε ηθικές αξίες είναι ο ηθικός διάλογος (Etzioni 1999, 400). Για όλα τα
προβλήματα θα πρέπει να προωθούνται μέγα-διάλογοι, ακόμη και σε πλανητικό επίπεδο,
κάτι που διευκολύνεται ιδιαίτερα με την ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών. Σε ορισμένους
τομείς, που οι ηθικοί διάλογοι είναι σε εξέλιξη, όπως το περιβάλλον και μεταχείριση των
παιδιών που μάλιστα

έχει πραγματοποιηθεί κάποια πρόοδος. Η αξία του διαλόγου

φαίνεται και στην περίπτωση του καπνίσματος. Στις ΗΠΑ που προηγήθηκε μακροχρόνιος
διάλογος για την απαγόρευση του καπνίσματος σε κοινόχρηστους χώρους έχει σημειωθεί
περισσότερη πρόοδος απ’ ότι σε χώρες που η απαγόρευση επεβλήθη ξαφνικά και
«άνωθεν» (ο.π).
Μια «εξαγωγή» ηθικών αξιών ή δια της βίας επιβολής απορρίπτεται από τον
Etzioni (ο.π, 411), καθότι δεν οδηγεί σε ηθικές κοινότητες (εκτός από εξαιρετικές
περιπτώσεις όπως για παράδειγμα την περίπτωση να υποστούμε ένα ναζιστικό καθεστώς).
Η δημοκρατία και η εξασφάλιση των κοινωνικοοικονομικών αναγκών σε όλους είναι οι
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απαραίτητες προϋποθέσεις διεξαγωγής ηθικών διαλόγων (ο.π, 412).
Ο διάλογος, ως αμφίπλευρη επικοινωνία με στόχο την επίτευξη συναίνεσης, είναι
και το μέσο για την ανάπτυξη μιας επιχειρησιακής ηθικής (Bookhagen 2001, 224ff, όπου
διαπραγματεύονται εκτενώς οι ορισμοί, οι προϋποθέσεις, τα είδη και τα όρια του διαλόγου
στα πλαίσια ανάπτυξης μιας επιχειρησιακής ηθικής).
Ο διάλογος όμως έχει κάποια όρια (Bookhagen 2001, 247), αφενός μεν γιατί
μπορεί να πραγματοποιείται ατέρμονα χωρίς να καταλήγει πουθενά, ή μπορεί να
καταλήξει σε συναίνεση, η οποία όμως βρίσκεται σε σύγκρουση με τις αξίες μας. Είναι
τραγικά επίκαιρες οι περιπτώσεις που ολόκληροι λαοί, μετά από διάλογο, κατέληξαν να
διαπράττουν γενοκτονίες, υπό καθεστώς καθολικής συναίνεσης και επιδοκιμασίας (Etzioni
1999, 401). Χαρακτηριστική η περίπτωση της Γερμανίας με τη γενοκτονία των Εβραίων
αλλά και η γενοκτονία του μικρασιατικού ελληνισμού από τους Τούρκους.
Λύση που προτείνει ο Etzioni (1999, 439-440): « Και εάν στο τέλος-τέλος, η ηθική
ρότα της κοινότητας προσβάλλει βαθιά τις απόλυτες αξίες μου τότε πρέπει να αρνηθώ, να
εξεγερθώ, να αντιτεθώ, να προσπαθήσω να ενώσω τις δυνάμεις μου με άλλους με τους
οποίους συμμερίζομαι τον ίδιο τρόπο σκέψης, για να αλλάξουμε αυτή την πορεία, να
δράσουμε ως αντιρρησίες συνείδησης, να προβούμε σε ειρηνικές διαμαρτυρίες και ακόμη και
σε εκδηλώσεις πολιτικής ανυπακοής (χωρίς όμως να καταφύγουμε στη βία)».

Δ.4. Ηθική πρόοδος
«Ένας πιο συνδεδεμένος κόσμος θα πρέπει να είναι και ένας πιο ηθικός κόσμος, ή
τουλάχιστον ένας κόσμος πιο συνειδητοποιημένος πάνω σε θέματα ηθικής...Στο παρελθόν η
διεύρυνση των συνδέσεων έχει λειτουργήσει ως μια μηχανή ηθικής προόδου που αφύπνισε
την παγκόσμια κοινή γνώμη κατά της δουλείας, της δουλοπαροικίας και της παιδικής
εργασίας, αργότερα κατά της φυλετικής και της σεξουαλικής καταπίεσης, και πιο πρόσφατα
κατά της περιβαλλοντικής καταστροφής και της μεταχείρισης των ζώων».
Με τις παραπάνω διαπιστώσεις ο Geoff Mulgan (1999, 156) επαναδιατυπώνει την
θεωρία του Norbert Elias για τη διαδικασία του πολιτισμού. Σήμερα όμως, όπως και
παλιότερα άλλωστε, οι αισιόδοξες αυτές απόψεις χάνονται μέσα στην πληθώρα των
απόψεων που μιλούν για ηθική κατάρρευση και ηθικό κενό. Σύμφωνα με το Mulgan
(1999, 158ff) υπάρχουν τρεις παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την ηθική
συμπεριφορά του ατόμου:
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•

Οι προδιαθέσεις

•

Η παράδοση

•

Και η λογική
Οι προδιαθέσεις, βρίσκονται ενσωματωμένες στα γονίδιά μας και μας κάνουν

κοινωνικούς και συμπονετικούς αλλά πολλές φορές και βίαιους. Στην αρχαία ελληνική
φιλοσοφία, όπως έχουμε αναφέρει, η ηθική είναι το μέσο δια του οποίου εξασφαλίζεται η
ευδαιμονία. Η επικράτηση του χριστιανισμού συνοδεύτηκε από μια απαισιόδοξη άποψη
για την ανθρώπινη φύση. Μόνο ο φόβος της αιώνιας τιμωρίας μπορούσε να παρακινήσει
τον άνθρωπο να φερθεί ηθικά. Αργότερα ο Kant συνδύασε την «καλή» ηθική ζωή με
απεριόριστες στερήσεις καθιστώντας την πρακτικά ανέφικτη. Ο David Hume ανατάχθηκε
στον Kant (Singer 1999, 215), υποστηρίζοντας ότι οι άνθρωποι κάνουν το καλό και το
δίκαιο όχι επειδή είναι καθήκον τους αλλά λόγω των κοινωνικών και συναισθηματικών
αναγκών τους (ο.π). Εισήγαγε έτσι μια αισιόδοξη άποψη για την ανθρώπινη φύση, η οποία
είναι εξ αρχής κοινωνική και συμπονετική και άρα οι άνθρωποι θα βρίσκουν την αληθινή
ευτυχία στην πλήρωση αυτής της πλευράς της φύσης τους (ο.π). Τονίζουν την
ικανοποίηση για την ύπαρξη καλού χαρακτήρα που βασίζεται στην καλή φήμη και την
καλή συνείδηση (ο.π, 216).
Ο Rorty (2002, 278ff) υποστηρίζει ότι υπάρχει ένα είδος ηθικής προόδου και ότι
η πρόοδος αυτή γίνεται στην κατεύθυνση της μεγαλύτερης ανθρώπινης αλληλεγγύης.
Θεωρούμε πιο ασήμαντες τις παραδοσιακές ομοιότητες, όπως κοινότητα, φυλή θρησκεία,
χρώμα, σε σύγκριση με τις ομοιότητες ως προς τον ανθρώπινο πόνο και τον εξευτελισμό
(ο.π., 279). Η ηθική αυτή πρόοδος είναι συναισθηματική, δημιουργείται χάρη στην
αύξηση της ευαισθησίας μας απέναντι σε συγκεκριμένες λεπτομέρειες του πόνου και του
εξευτελισμού των άλλων (ο.π., 26). Σε αυτό έχουν συμβάλει οι περιγραφές των ποιητών
και των πεζογράφων. «Η πεζογραφία τύπου Ντίκενς, Όλιβ Σράινερ ή Ρίτσαρντ Ράιτ μας
δίνει λεπτομέρειες για κάθε λογής βάσανα που υπομένουν άνθρωποι τους οποίους δεν είχαμε
ως τότε προσέξει. Η πεζογραφία τύπου Σοντερλό ντε Λακλό, Χένρυ Τζέημς ή Ναμπόκοφ μας
δίνει λετττομέρειες για τις μορφές σκληρότητας που εμείς οι ίδιοι είμαστε ικανοί να
εκδηλώσουμε, και μας επιτρέπει έτσι να αναπεριγράψουμε τον εαυτό μας. Αυτός είναι ο
λόγος που το μυθιστόρημα, η κινηματογραφική ταινία και το τηλεοπτικό πρόγραμμα έχουν,
βαθμιαία αλλά σταθερά, αντικαταστήσει το κήρυγμα και την πραγματεία ως κύρια μέσα
ηθικής αλλαγής και ηθικής προόδου» (ο.π, 26).
Αυτές οι περιγραφές επεκτείνουν τον κύκλο των ανθρώπων που θεωρούμε ως
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«εμείς», και αυτός ο κύκλος συνεχώς εκτείνεται, και πρέπει να επεκταθεί όσο περισσότερο
μπορούμε (ο.π., 283). Αξιοπρόσεκτη είναι η παρατήρηση ότι στην ηθική ευαισθητοποίηση
δεν συμβάλει μόνο η «υψηλή» κουλτούρα αλλά και η λεγάμενη «χαμηλή» (low culture)
και ιδιαίτερα η τηλεόραση.
Ο Beck (2003) διαπιστώνει ότι η προβολή των δεινών που υφίστανται άμαχοι και
παιδιά, όπου γης, με τη μορφή ισχυρών εικόνων από τα MME, δημιουργεί μια
κοσμοπολίτικη συμπόνια, η οποία ωθεί τον καθένα να πάρει θέση και να διαμαρτυρηθεί.
Ο Rorty (2002, 279) διαπιστώνει ότι ο Kant θέλοντας να διευκολύνει εξελίξεις
όπως την ανάπτυξη δημοκρατικών θεσμών και μιας κοσμοπολίτικης πολιτικής
συνείδησης, τόνισε ιδιαίτερα το ρόλο της ορθολογικότητας και του ηθικού χρέους που
βασίζεται σε αυτή. Τα συναισθήματα όπως η συμπόνια μπροστά στον πόνο και οι τύψεις
για σκληρότητα είναι δεύτερης κατηγορίας κίνητρα προκειμένου να φερθεί κανείς ηθικά
(ο.π., 280). Διαχώρισε έτσι την ηθική από κάθε συναίσθημα και την κατέταξε στη σφαίρα
της ορθολογικότητας. Η ηθική όμως πρόοδος βασίζεται περισσότερο στην ικανότητά μας
να συναισθανόμαστε τον πόνο και τον εξευτελισμό παρά σε μια πρόοδο της
ορθολογικότητας.
Η ηθική ευαισθητοποίηση όμως δεν έχει αναπτυχθεί μόνο μέσω της λογοτεχνίας
και των μέσων αλλά διευκολύνεται από το αυξανόμενο επίπεδο ευημερίας. Η συμπόνια
προϋποθέτει ένας είδος «ασφάλειας», είναι συνδεδεμένη με μια εξασφαλισμένη ζωή. Εάν
οι συνθήκες ζωής είναι επισφαλείς, είναι πιο δύσκολο να αφιερώσουμε χρόνο και κόπο για
τη δυστυχία ξένων ανθρώπων. «Το σχολείο της ευαισθητοποίησης λειτουργεί σε ανθρώπους
που μπορούν από πολύ καιρό να ακούν με άνεση» (Rorty 1994, 115).
Πολλές από τις ηθικές μας αρχές όμως τις έχουμε κληρονομήσει από το κοινωνικό
περιβάλλον μέσα στο οποίο κοινωνικοποιηθήκαμε. Ο Mulgan (1999, 169) υποστηρίζει ότι
πολλές από τις ηθικές ιδέες που έχουν διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της κοινωνικής
εξέλιξης και μας έχουν μεταβιβαστεί είναι εντελώς ακατάλληλες, με την έννοια ότι
ανταποκρίνονταν σε κοινωνικές συνθήκες που πλέον δεν υφίστανται. Η ισλαμική
θρησκεία υποστηρίζει διατροφικούς κανόνες που σχεδιάστηκαν για το ζεστό κλίμα της
Μέσης Ανατολής σε μια εποχή που δεν υπήρχε ψυγείο. Οι ελίτ μερικών χωρών έχουν
κληρονομήσει αξίες περί ιπποσύνης και πολέμου που είναι εντελώς άχρηστες στα πεδία
των σύγχρονων high-tech πολέμων. Ομοίως η ιδέα του ισόβιου γάμου δεν έχει το ίδιο
νόημα σε μια εποχή αυξανόμενης μακροζωίας και πολλαπλών δυνατοτήτων για αλλαγή
στον τρόπο ζωής του ατόμου. Άρα υπάρχει η ανάγκη για επαναδιατύπωση των
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παραδοσιακών αξιών.
Ο τρίτος παράγοντας που συμβάλει στη διαμόρφωση των αξιών είναι η ικανότητα
του σκέπτεσθαι, η λογική. Σε έναν όλο και πιο αλληλοδιαπλεκόμενο κόσμο που η αξία της
συνεργασίας αναδεικνύεται και η ωμή βία απαξιώνεται είναι πιο λογικό, συμφέρει
καλύτερα να φέρεσαι ηθικά. Η οικονομική επιστήμη εδώ και καιρό κυριαρχείται από το
υπόδειγμα του «οικονομικού ανθρώπου», του «homo economicus», που επιδιώκει την
άμεση βελτιστοποίηση του ατομικού του οφέλους. Αυτό όμως ορίζεται υπό στενή έννοια.
Υπάρχουν περιπτώσεις που η επιδίωξη του άμεσου ατομικού οφέλους ουσιαστικά το
αντιμάχεται (περίπτωση του διλήμματος του φυλακισμένου).
Όσον αφορά την επικράτηση της λογικής στις ανθρώπινες σχέσεις είναι ευρέως
διαδεδομένη μια απαισιόδοξη άποψη: «η λογική βρίσκεται σε υποχώρηση». Τη θέση της
καταλαμβάνει ο παραλογισμός. Χαρακτηριστική είναι η περιγραφή της ελληνικής
πολιτικής σκηνής από το X. Γιανναρά (2003) παλιότερα κα σήμερα. Παλιότερα: «Ίσως
άλλοτε ευφυής πολιτικός ήταν εκείνος που κατόρθωνε να κερδίσει την εκτίμηση των
«επαϊόντων», να πείσει τους νουνεχείς πολίτες, τους ασκημένους στην κριτική σκέψη, στην
οξυδερκή ερμηνεία των γεγονότων. Ίσως αυτή η μερίδα, που διέθετε κα)1ιέργεια και
εγρήγορση, να επηρέαζε τότε ευθέως και το υπόλοιπο κοινωνικό σώμα, να διαμόρφωνε το
λαϊκό αισθητήριο». Ενώ, «σήμερα, οι ευφυείς πολιτικοί γνωρίζουν ότι το ποσοστό των
σκεπτόμενών και απροκατάληπτων στην κρίση τους πολιτών είναι εκλογικά ασήμαντο.
Ξέρουν ότι η στρατηγική του λαϊκισμού έχει αποδεσμεύσει τις μάζες από την όποια επιρροή
ασκούσε πάνω τους το κύρος της μόρφωσης, της καλλιέργειας, της κριτικής ικανότητας».
Βέβαια οι απόψεις περί «υποχώρησης της λογικής» τροφοδοτούνται από τις
υπερβολές που παρατηρούμε

συνεχώς γύρω

μας,

ιδιαίτερα

στη

κατανάλωση.

Καταναλωτικές συνήθειες εξελίσσονται σε προσωπικές έξεις και μεγάλα κοινωνικά
προβλήματα. Μανιώδης αγορές αγαθών (compulsive shopping), τζόγος, αλκοολισμός,
ναρκωτικά, χρήση αναβολικών, υπερχρέωση, κάπνισμα, παχυσαρκία και άλλα πολλά
δίνουν την αίσθηση ότι ο παραλογισμός και η ανορθολογικότητα αποτελούν το
χαρακτηριστικό γνώρισμα του σύγχρονου καταναλωτή.
Ο άνθρωπος όμως κατά τον Singer (1999, 257) διαθέτει τη ικανότητα του
σκέπτεσθαι. Με βάση αυτή την ικανότητα μπορεί να αναπτύσσει κρίσεις και να υιοθετεί
απόψεις με ευρύτερο πεδίο, που να ξεφεύγουν από τον ορίζοντα του ατομικού οφέλους.
Αυτό είναι ένας λόγος αισιοδοξίας για το μέλλον. Ήδη ζούμε σε μια κοινωνία με
καλύτερες αξίες. Σε μια κοινωνία που έχει καταργήσει τη δουλεία, που έχει απαγορεύσει
229

το γενετικό ακρωτηριασμό των γυναικών και σε μια κοινωνία που δεν προβαίνει στην
καύση των στοχαστών που αντιτίθενται στις επικρατούσες θρησκευτικές αντιλήψεις.
Σήμερα η ικανότητα του σκέπτεσθαι μπορεί να μας οδηγήσει τόσο στην απόρριψη του
αυθαίρετου σχετικισμού των αξιών όσο και στην άκριτη υιοθέτηση των ισχυόντων αξιών
της κοινωνίας μας (ο.π). Η αύξηση της εκπαίδευσης, οι αυξημένες δυνατότητες
επικοινωνίας και η εκκοσμίκευσης δημιουργούν καλύτερες συνθήκες για διάλογο. Όλα
αυτά αποτελούν αιτία αισιοδοξίας ότι οι αξίες της κοινωνίας θα αλλάξουν (ο.π, 257).
Χρειάζεται να υιοθετήσουμε μια άλλη θέαση του κόσμου και των συνάνθρωπων, και να
κατανοήσουμε ότι η ηθική συμπεριφορά είναι προϋπόθεση ευδαιμονίας, και άρα είναι
λογικό να υιοθετείται. Η έννοια του ατομικού συμφέροντος αποκτά έτσι νέα σημασία. Ο
Linz (2002, 12 και 200, 23) κάνει λόγο για «χειραφετημένο/πεφωτισμένο ατομικό
συμφέρον».
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Ε. Βιώσιμη-Ηθική ανάπτυξη, παραγωγή και κατανάλωση
El. Προς την ηθική-βιώσιμη κατανάλωση
«Η μετάβαση σε μια βιώσιμη κοινωνία είναι δυνατή μόνο με την αλλαγή των
προτεραιοτήτων και των αξιών του καθενός...Ο προσανατολισμός σε υλικές αξίες δεν
μπορεί να διατηρηθεί σε έναν κόσμο που θέλει να είναι βιώσιμος, λόγω των πόρων που κάτι
τέτοιο θα απαιτούσε»
Lester Brown, πρόεδρος Worldwatch Institute
Η εποχή μετά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο ήταν μια εποχή αισιοδοξίας για τα όρια της
οικονομικής ανάπτυξης. Η έννοια της αέναης προόδου του μοντερνισμού ήταν στον
απόγειό της. Η αντίληψη περί οικονομικής ανάπτυξης βασιζόταν στην αυξητική τάση των
οικονομικών δεικτών. Το 1950 ο οικονομολόγος καθηγητής Samuelson ορίζει: «Ένα
υπανάπτυκτο έθνος είναι απλά ένα έθνος με πραγματικό κατά κεφαλή εισόδημα, που είναι
χαμηλό σε σύγκριση με τα σημερινά κατακεφαλήν εισοδήματα εθνών όπως ο Καναδάς, οι
ΗΠΑ, η Μ. Βρετανία και η Δυτική Ευρώπη γενικά. Συνήθως ένα υπανάπτυκτο έθνος είναι
ένα έθνος που θεωρείται πως έχει δυνατότητες για ουσιαστική βελτίωση του εισοδηματικού
του επιπέδου» (ΙΣΤΑΜΕ 1999).
Και αύξηση εισοδηματικού επιπέδου, σημαίνει αυξημένη δυνατότητα απόκτησης
αγαθών και υπηρεσιών (οδηγώντας σε υψηλό βιοτικό επίπεδο), που με τη σειρά τους
αναζωπυρώνουν την παραγωγή, συνεχίζοντας έναν «ενάρετο» οικονομικό κύκλο.
Στη δεκαετία του ’60 άρχισε μια έννοια να έρχεται όλο και πιο πολύ στο
προσκήνιο: ποιότητα ζωής, ως απάντηση στον υπερβολικό καταναλωτισμό και τις
αθέμιτες πρακτικές των εταιρειών.
Η κρίση του πετρελαίου του 1973 έφερε στην επικαιρότητα το ζήτημα της
σπανιότητας των φυσικών πόρων, ιδίως των ενεργειακών. Μια σειρά από ατυχήματα όπως
το χημικό ατύχημα στο Seveso (1976) και το ναυάγιο του τάνκερ Amoco Candiz (1978) σε
συνάρτηση με τη δραματοποιημένη προβολή τους από τα media έγινε αιτία
αναζωπύρωσης ενός διαλόγου για τις συνέπειες του επιχειρείν στο περιβάλλον και στην
ποιότητα ζωής αλλά και για τον πλανητικό χαρακτήρα τους. Η μόλυνση του
περιβάλλοντος, η κατασπατάληση ενεργειακών πόρων, η εξαθλίωση του τρίτου κόσμου
αναγνωρίζονται ως προβλήματα στενά συνδεδεμένα με το ισχύον μοντέλο ανάπτυξης του
δυτικού κόσμου. Σημαντική συμβολή σε αυτό διαδραμάτισαν η διακήρυξη του κλαμπ της
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Ρώμης το 1972 «για την κατάσταση της ανθρωπότητας: τα όρια της ανάπτυξης» (βλ.
Meadows et. al. 1972) και «The Global 2000 Report to the President of US» το 1980 στις
οποίες αμφισβητείται το επιχείρημα ότι τα περιβαλλοντικά και ενεργειακά προβλήματα
μπορούν να λυθούν μέσω περαιτέρω ανάπτυξης, οριζόμενης ως αύξησης του Ακαθάριστου
Εθνικού Προϊόντος (Klauer 1998, 3).
Η ανάλωση φυσικών πόρων και ενέργειας τείνει συνεχώς αυξανόμενη. Το μερίδιο
της ιδιωτικής κατανάλωσης σε αυτή τη διαδικασία είναι σημαντικό. Η παγκόσμια ιδιωτική
κατανάλωση το 1998 ανερχόταν σε 24 τρις δολάρια, διπλάσια απ’ ότι το 1975 και
εξαπλάσια από το 1950 (πηγή UNDP). Η ανθρωπότητα γίνεται πιο πλούσια, τουλάχιστον
όσον αφορά τα υλικά αγαθά. Όμως αυτός ο πλούτος είναι ανισομερώς κατανεμημένος. Το
πλουσιότερο ένα πέμπτο του παγκόσμιου πληθυσμού (περίπου 1,25 δισεκατομμύρια
άνθρωποι) οικειοποιείται το 86% όλων των καταναλωτικών αγαθών, ενώ στο φτωχότερο
ένα πέμπτο αντιστοιχεί μόλις το 1,1% αυτών των αγαθών! Οι πλούσιοι καταναλώνουν απ’
όλα περισσότερο: 9 φορές περισσότερο κρέας και ψάρι, 15 φορές περισσότερη ενέργεια,
84% του χαρτιού ενώ είναι κάτοχοι του 87% των οχημάτων που κυκλοφορούν διεθνώς
(Forum Umwelt & Entwicklung 1999). Αυτή η ανισότητα δεν παρατηρείται όμως μόνο
μεταξύ των λεγάμενων πλούσιων και φτωχών χωρών. Ακόμα και στις πιο αναπτυγμένες
βιομηχανικά χώρες της Δύσης υπάρχουν άνθρωποι που στερούνται ακόμη και την
καθημερινή τροφή.
Τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα δεν φαίνεται να οδηγούνται στη
λύση τους με βάση το σημερινό τρόπο πολιτικής και οικονομικής σκέψης. Γι’ αυτό
πληθαίνουν οι φωνές που υποστηρίζουν ότι το υπάρχον μοντέλο ανάπτυξης είναι μη
βιώσιμο και απαιτείται ένας επαναπροσανατολισμός του με βάση την αρχή της
βιωσιμότητας (Neuner 2001, 31).
Πολύ πριν το θέμα της βιώσιμης ανάπτυξης ενταχθεί στην πολιτική agenda, είχε
απασχολήσει πολλές κοινωνικές ομάδες, οι οποίες είχαν ταχθεί κριτικά απέναντι στα
πρότυπα της καταναλωτικής κοινωνίας. Από αυτή τη συζήτηση είχε αναδειχθεί ο
προβληματισμός για αλλαγή του υπάρχοντος καταναλωτικού προτύπου, που βασιζόταν σε
κυρίως ποσοτικά κριτήρια, σε μια κατεύθυνση περισσότερη ποιοτική. Ο προβληματισμός
αυτός ήταν ιδιαίτερα έντονος στο αριστερό κίνημα των μεταπολεμικών χρόνων και
αποτυπώνεται στα γραπτά των κοινωνιολόγων της Σχολής της Φραγκφούρτης αλλά και
άλλων συγγραφέων που στάθηκαν κριτικά απέναντι στον καταναλωτισμό των
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μεταπολεμικών χρόνων, π.χ. Riesman (2001, πρωτότυπο 1959), Lasch (χ.χ, πρωτότυπο
1979).
Στην Ευρώπη αυτός ο προβληματισμός προερχόταν και από το χώρο των
Εκκλησιών, που έστεκαν κριτικά απέναντι στα κυρίαρχα καταναλωτικά πρότυπα, θέτοντας
στο προσκήνιο θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης σε σχέση με τους φτωχούς αλλά και
θέματα ποιότητας ζωής προτείνοντας τη λύση του αυτοπεριορισμού (Reisch, Scherhom
1998). El ολλανδική εκκλησία το 1974 είχε οργανώσει ένα πρόγραμμα με την ονομασία
«Νέοι τρόποι ζωής» (new lifestyles) προτείνοντας εναλλακτικούς τρόπους ζωής
προσανατολισμένα σε λιγότερη και πιο ποιοτική κατανάλωση (ο.π).
Στα χρόνια του ’80 η συζήτηση περί «κοινωνικής δικαιοσύνης» και «οικολογικής
κρίσης» συμπυκνώνονται στους όρους «ποιοτική κατανάλωση» και «ηθική κατανάλωση»
(Reisch, Scherhom 1998). Ιδιαίτερα οι οργανώσεις καταναλωτών προσπαθούν να θέσουν
στο προσκήνιο την υπευθυνότητα του καταναλωτή. Ο καταναλωτής πέρα από την
εξέταση αν το προϊόν καλύπτει τις ανάγκες του πρέπει να συνυπολογίζει τις κοινωνικές
και οικολογικές επιπτώσεις που αυτό προκαλεί.
Ως αποτέλεσμα της κοινωνικής πίεσης ενάντια στις πρακτικές των εταιρειών, σε
πολλές χώρες της Ευρώπης και την Αμερική, πολλές διατάξεις που αφορούσαν την
επιβάρυνση του περιβάλλοντος από την οικονομική δραστηριότητα ενσωματώθηκαν στο
νομικό σύστημα (Bookhagen 2001, 1). Το ίδιο συνέβη και με διατάξεις που αφορούσαν
την προστασία του καταναλωτή. Έλειπε όμως μια γενικότερη στρατηγική σύλληψη για μια
αναπτυξιακή πρόταση που να συνυπολογίζει τις «παράπλευρες» επιπτώσεις της
οικονομικής ανάπτυξης στον άνθρωπο και το περιβάλλον.
Το 1972 συγκλήθηκε στη Stockholm η συνδιάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το
ανθρώπινο περιβάλλον (UN-Conference on the Human Environment). Στη συνδιάσκεψη
αυτή έγινε σαφές ότι τα τότε νεοεμφανιζόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα δεν είναι
δυνατό να λυθούν χωρίς να ληφθούν υπόψη οι κοινωνικές και οικονομικές τους
παράμετροι. Τον ίδιο χρόνο πραγματοποιήθηκε η έναρξη του προγράμματος των
Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (United Nations Environmental Programme-UNEP,
www.unep.org). Τον επόμενο χρόνο επιτροπές εμπειρογνωμόνων στα πλαίσια του
προγράμματος αυτού διατύπωσαν στρατηγικές για την προώθηση μιας ανάπτυξης με
κοινωνικά και οικολογικά κριτήρια (ecologically and socially sound strategies). Ο όρος
που χρησιμοποιήθηκε ήταν οικο-ανάπτυξη (Eco-Development) (Glaeser 1984). Ο όρος
αυτός στη συνέχεια εξελίχθηκε σε βιώσιμη ανάπτυξη (sustainable development) και σε
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βιωσιμότητα (sustainability)58 (Glaeser 1984).
To 1987 η Παγκόσμια Επιτροπή για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (World
Commission on Environment and Development-WCED), γνωστή και ως επιτροπή
Brundladt, υπό τον τίτλο Our Common Future, διακήρυξε την απαίτηση για βιώσιμη
ανάπτυξη (sustainable development). Ως τέτοια θεωρείται μια ανάπτυξη «που
ικανοποιεί τις σημερινές ανάγκες χωρίς να αποδυναμώνει την ικανότητα των
μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους».
Το σκεπτικό ήταν ότι «Βορράς» και «Νότος» μόνο με κοινή προσπάθεια μπορούν
να εξασφαλίσουν το μέλλον διότι το οικοσύστημα γη είναι στενά διασυνδεδεμένο.
Επιθυμητή είναι μια οικονομική, κοινωνική και οικολογική ανάπτυξη η οποία θα
εξασφαλίζει την δίκαιη κατανομή των αγαθών, την ικανοποίηση των θεμελιωδών
αναγκών, τα δημοκρατικά δικαιώματα και την πολιτιστική ποικιλότητα εξίσου με
την βιοποικιλότητα και την ικανότητα διατήρησης των οικολογικών συστημάτων
(Hedtke 1999). Η ανάπτυξη στο εξής θα έπρεπε να είναι κοινωνικά και οικολογικά
βιώσιμη. Σημασία δεν δίνεται μόνο στο περιβαλλοντικό κεφάλαιο αλλά και στο
πολιτισμικό και το κοινωνικό κεφάλαιο που διαθέτουμε σήμερα. Το οποίο πρέπει να
κληρονομήσουμε, ενδεχομένως και επαυξημένο, στις επερχόμενες γενιές. Βάση της
βιώσιμης ανάπτυξης είναι η αξιοποίησης της φύσης με κριτήρια κοινωνικής (που αφορά
όλους τους ανθρώπους) και διαγενεακής δικαιοσύνης. Η αναφορά στην ικανοποίηση των
σημερινών αναγκών φυσικά περιλαμβάνει και τις ανάγκες των φτωχότερων ανθρώπων,
που στερούνται ακόμη και τα στοιχειώδη προς το ζην. Η αξιοποίηση όμως αυτή, που
περιορίζεται από το οικολογικά ανεκτό (βιώσιμο), εμπεριέχει την ετοιμότητα για
αυτοπεριορισμούς. Η έννοια του αυτοπεριορισμού είναι ειδοποιός διαφορά σε σχέση με
την παραδοσιακή αντίληψη περί ανάπτυξης που ο κυριότερος στόχος ήταν η εκτατική
ανάπτυξη χωρίς συνυπολογισμό παράπλευρων απωλειών (Hedtke 1999).
Τον Ιούνιο του 1992 πραγματοποιήθηκε στο Rio de Janeiro η διεθνής συνδιάσκεψη
κορυφής για το περιβάλλον και την ανάπτυξη (United Nations Conference for
Environment and Development-UNCED). Ως αποτέλεσμα της συνδιάσκεψης εκατοντάδες
κράτη δεσμεύθηκαν στην προώθηση του στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης με ένα
πρόγραμμα ενεργειών που κλήθηκε «Agenda για τον εικοστό πρώτο αιώνα», εν συντομία
58 Ο όρος sustainable development έχει αποδοθεί στα ελληνικά ως βιώσιμη ή αειφόρος ανάπτυξη. Ο όρος

sustainability ως βιωσιμότητα ή αειφορία. Στο εξής θα χρησιμοποιούμε μόνο τους όρους βιώσιμη
ανάπτυξη -βιωσιμότητα
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«Agenda 21». Το πρόγραμμα απευθύνεται τόσο στις βιομηχανικές όσο και στις
αναπτυσσόμενες χώρες. Στα 40 κεφάλαια του προγράμματος περιέχονται λεπτομερείς
οδηγίες για δράσεις που αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη. Μάλιστα αναφέρεται και στον
ιδιαίτερο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν ομάδες πολιτών και οι θεσμοί (νέοι,
γυναίκες, παιδιά, εργαζόμενοι, πόλεις, επιστήμη, εταιρείες, κοκ.). Ιδιαίτερα το κεφάλαιο 4
αναφέρεται στις αλλαγές των καταναλωτικών συνηθειών. Στον πρόλογο του κεφαλαίου
αναφέρεται ότι δεν είναι αυτοτελές, πρέπει να θεωρηθεί σε άμεση συνάφεια με τα
κεφάλαια περί ενεργειακής, πολιτικής, συγκοινωνιακής πολιτικής, πολιτικής για τα
σκουπίδια και του κεφαλαίου περί πληθυσμιακής δυναμικής και βιώσιμης ανάπτυξης (για
το πλήρες κείμενο της Agenda 21 βλ. United Nations 1993).
Για την εφαρμογή του προγράμματος Agenda 21 και την παρακολούθηση της
υλοποίησής του από τα διάφορα κράτη, τα Ηνωμένα Έθνη συνέστησαν μια επιτροπή για
τη βιώσιμη ανάπτυξη (UN-Commission for Sustainable Development- CSD, βλ. United
Nations Department of Economic and Social Affairs, Division of Sustainable Development
http://www.un.org/esa/sustdev). Η επιτροπή αυτή έγινε το πρώτο θεσμικό όργανο σε
διεθνές επίπεδο που επιφορτίστηκε με το ρόλο της υλοποίησης συγκεκριμένων πολιτικών
βιωσιμότητας.
Τη διάσκεψη του Rio de Janeiro ακολούθησαν κι άλλες διασκέψεις προκειμένου να
προωθηθούν και να εξειδικευθούν οι στόχοι που τέθηκαν, όπως π.χ. η συνδιάσκεψη της
Νέας Υόρκης το 1997, η ειδική Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών «Earth Summit
+5» (συνάντηση κορυφής 5 χρόνια μετά το Rio), η διάσκεψη του Kyoto 1997, όπου
ψηφίσθηκε το πρωτόκολλο για τις εκπομπές καυσαερίων και η διάσκεψη του
Johannesburg το 2002 ('www.iohamiesburgsummit.org).
Ειδικά δε για τη βιώσιμη κατανάλωση από τη διάσκεψη του Rio και μετά μια σειρά
από φορείς, κυρίως IGO’s (International Governmental Organizations) άρχισαν να
αναπτύσσουν μια σειρά από δράσεις. Στο επίκεντρο είναι η εξειδίκευση των δράσεων της
Agenda 21. Στο Παράρτημα 1 υπάρχουν οι κυριότερες εκθέσεις Διεθνών Κυβερνητικών
Οργανισμών (IGO’s) και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (NGO’s) σχετικά με τη βιώσιμη
κατανάλωση. Ο Πίνακας 1 δείχνει τις κυριότερες διεθνείς διασκέψεις γύρω από το θέμα
της βιώσιμης κατανάλωσης
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1994 - Soria Moria Symposium (Oslo)
1995 - Oslo Ministerial Roundtable
1995 - Clarifying the Concepts workshop (Rosendal)
1995 - Workshop on Policy Measures for Changing Consumption Patterns (Seoul)
1996 - Workshop on patterns & policies (Brasilia)
1998 - Inter-Regional Expert Group Meeting on the Extension of the UN Guidelines on
Consumer Protection ( Sao Paulo)
1998 - Workshop on Indicators for Sustainable Production & Consumption (New York)
1998 - Encouraging Local Initiatives Towards Sustainable Consumption Patterns
(Vienna)
1998 - Consumption in a Sustainable World (Kabelvag)
1999 - From Consumer Society to Sustainable Society (Soesterberg)
1999 - Sustainable Consumption: Trends and Traditions in East Asia (Chejudo)
1999 - 7th Session of CSD (New York)
2000 - Creating Opportunities in a Changing World (Berlin)
2002 - Implementing Sustainable Consumption and Production Policies (Paris)
Πίνακας 1: Επιλογή κυριότερων διασκέψεων για τη βιώσιμη κατανάλωση
Πηγή: Fuchs, Lorek (2004)
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Ε.2. Βιώσιμη κατανάλωση
Η βιωσιμότητα εν τω μεταξύ έχει εξελιχθεί σε κυρίαρχη ιδέα στην πολιτική και
επιστημονική συζήτηση. Γύρω από τον ακριβή ορισμό της αναπτύσσεται μια πλούσια
βιβλιογραφία, εν τούτοις δεν έχει ως τώρα επικρατήσει ένας ενιαίος ορισμός (βλ.
Chichilnisky 1996).
Ο ορισμός της επιτροπής Brundtland είναι πολύ γενικός και αφήνει αναπάντητα
μια σειρά καίρια ζητήματα (δες πιο κάτω). Αποτελεί περισσότερο ένα πολιτικό αίτημα
παρά έναν ορισμό της βιωσιμότητας. Είναι ένα αίτημα για θεματοποίηση των κρίσιμων
προβλημάτων, που αποκτούν νέες διάσταση ενόψει τους προϊούσας διαδικασίας
παγκοσμιοποίησης και αναζήτησης περιεκτικών λύσεων. Η μεγαλύτερη συμβολή της ιδέας
της βιωσιμότητας είναι η αντίληψη ότι τα προβλήματα που αφορούν την ανάπτυξη έχουν
οικονομικές, κοινωνικές, οικολογικές και πολιτισμικές διαστάσεις (SRU 1994).
Εάν θέλαμε να ορίσουμε την βιώσιμη κατανάλωση, κατ’ αναλογία του ορισμού
της επιτροπής Brundtland, θα την ορίζαμε «ως εκείνη που ικανοποιεί τις ανάγκες των
σημερινών γενεών χωρίς να περιορίζει τις δυνατότητες για ικανοποίηση των αναγκών των
μελλοντικών γενεών» (Hedtke 1999). Ο ορισμός αυτός όπως αναφέραμε περισσότερο
αποτελεί ένα πολιτικό αίτημα παρά τον ορισμό της βιώσιμης κατανάλωσης59.

Η διαφορετικότητα στους ορισμούς πολλές φορές έχει σχέση και με το σημείο εκκίνησης της κάθε
άποψης, ποια από τις τρεις συνιστώσες της ανάπτυξης οικονομία, κοινωνία, φυσικό περιβάλλον τονίζεται
περισσότερο.
Απόψεις που τονίζουν την οικονομική συνιστώσα δίνουν ιδιαίτερη σημασία στην αύξηση της
δυναμικότητας του παραγωγικού (άρα και καταναλωτικού) και οικονομικού συστήματος. Θα πρέπει όμως να
αντικατασταθούν οι μη ανανεώσιμοι παραγωγικοί πόροι (π.χ. Solow 1992).
Πολλές φορές το επίκεντρο τίθεται η κοινωνική διάσταση της ανάπτυξης. Σύμφωνα με τους Pearce,
Barbier, Markandya (1991, 2): «θεωρούμε την ανάπτυξη ως ένα διάνυσμα Δ επιθυμητών κοινωνικών στόχων,
δηλαδή μια λίστα από χαρακτηριστικά τα οποία η κοινωνία προσπαθεί να επιτύχει ή να μεγιστοποιήσει. Οι
συνιστώσες αυτού του διανύσματος μπορεί να περιλαμβάνουν: αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος,
βελτιώσεις σε επίπεδο υγιεινής και διατροφής, εκπαίδευση, πρόσβαση σε πόρους, δικαιότερη εισοδηματική
κατανομή, διεύρυνση ελευθεριών .... Βιώσιμη ανάπτυξη είναι η κατάσταση που το διάνυσμα Δ δεν μειώνεται
στο χρόνο».

Πολλοί επιστήμονες τονίζουν περισσότερο τη διατήρηση του φυσικού οικοσυστήματος (π.χ. Fuwa 1995).
Η βιωσιμότητα υπό αυτή την έννοια είναι από πολύ παλιά. Πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης εφαρμόζονται στη
δασοπονία και την αλιεία από πολύ παλιά. Μάλιστα έχουν αναπτυχθεί συστήματα αυτοδιαχείρισης κοινών
πόρων, χωρίς παρέμβαση της κρατικής εξουσίας που αποδείχθηκαν πολύ αποτελεσματικά (Ostrom 2002).

237

Ο επίσημος ορισμός της Επιτροπής του OHE για τη βιώσιμη ανάπτυξη (UNCSD)
είναι: «Βιώσιμη κατανάλωση είναι η χρήση υπηρεσιών και προϊόντων τα οποία ικανοποιούν
βασικές ανάγκες και συνεισφέρουν στην ποιότητα ζωής ενώ ελαχιστοποιούν τη χρήση
φυσικών πόρων και τοξικών υλικών καθώς και την παραγωγή καταλοίπων και την εκπομπή
ρύπων σε όλο το κύκλο ζωής τους με τρόπο ώστε να μην διακινδυνεύουν τις ανάγκες των
επόμενων γενιών» (βλ. Fuchs, Lorek 2004). Και αυτός ο ορισμός είναι γενικός γιατί δεν
ποσοτικοποιεί τους περιορισμούς που εμπεριέχει. Ουσιαστικά η βιώσιμη παραγωγή και
κατανάλωση ικανοποιούν μια σειρά από κριτήρια, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και
οικονομικά (Enquete-Kommission 1994) και το κύριο ζητούμενο είναι ο ακριβής
καθορισμός των κριτηρίων αυτών. Ο καθορισμός των κριτηρίων αυτών οδηγεί σε
συγκεκριμένες δράσεις. Π.χ. ενώ στο ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος ως
γενικού στόχου, υπάρχει απόλυτη συναίνεση, όταν έρθει η ώρα να παρθούν συγκεκριμένες
αποφάσεις αρχίζουν οι ολιγωρίες κυρίως από την πλευρά των κυβερνήσεων και του
επιχειρηματικού κόσμου.
Στην παρούσα εργασία, στο εξής όταν αναφερόμαστε στον όρο βιώσιμη
κατανάλωση αναφερόμαστε στην κατανάλωση η οποία πληροί τα κριτήρια
βιωσιμότητας, όπως αυτά καθορίζονται στην AGENDA 21 και όπως εξειδικεύονται
περαιτέρω σε άλλα κείμενα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, της Επιτροπής για τη
Βιώσιμη Ανάπτυξη (UNCSD) καθώς και διάφορων ανεξάρτητων οργανισμών και
ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στο χώρο της βιώσιμης ανάπτυξης και βασίζουν τη
φιλοσοφία τους στην AGENDA 21, π.χ. Rat für Nachhaltige Entwicklung στη
Γερμανία, ο οργανισμός Transfair για δίκαιο εμπόριο, οι ΜΚΟ Oxfam και
Greenpeace. Πολλοί από αυτούς τους οργανισμούς και οργανώσεις έχουν αναπτύξει
συστήματα πιστοποίησης για τα βιώσιμα προϊόντα με συγκεκριμένα κριτήρια, (π.χ. οι
ετικέτες (labels) για βιολογικά προϊόντα ή δίκαιο εμπόριο). Τα κριτήρια αυτά δεν
τυγχάνουν απόλυτης αποδοχής, όπως θα συζητήσουμε πιο κάτω, διότι υπάρχουν
διαφορετικές προσεγγίσεις στην έννοια της βιωσιμότητας.
Στο επίκεντρο των αποφάσεων της συνδιάσκεψης του Rio τίθεται η δικαιοσύνη
(Reisch 2003, 292). Η δικαιοσύνη τόσο μεταξύ των ανθρώπων που ζουν σήμερα πάνω
στον πλανήτη όσο και των γενεών που θα έλθουν. Υπάρχουν όμως μια σειρά από
ερωτήματα, γύρω από το περιεχόμενο της δικαιοσύνης αυτής, που ακόμη δεν έχουν
απαντηθεί τελειωτικά: ποιες περιοχές της ζωής αφορά, ποιοι συγκεκριμένοι στόχοι
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τίθενται και ποιες στρατηγικές πρέπει να ακολουθηθούν, βάση ποιών κανόνων θα
επιλυθούν οι συγκρούσεις μεταξύ περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών στόχων;
(ο.π.)· Ο λόγος περί βιωσιμότητας, κατά τη Reisch (2003, 292) κινείται, ύστερα από
σχεδόν 10 χρόνια μετά το Rio, σε ένα ασταθές θεωρητικό υπόβαθρο και οι προσπάθειες
για συναίνεση και ένα αποδεκτό πλαίσιο επικοινωνίας σημείωσε μέχρι τώρα μερική
επιτυχία.
Τα κριτήρια που θεσπίζει η Agenda 21 και άλλα σχετικά κείμενα θα τα
θεωρήσουμε ως βάση για τον ορισμό της βιώσιμης κατανάλωσης και του βιώσιμου
προϊόντος, γνωρίζοντας τους παραπάνω περιορισμούς60. Πιο κάτω θα αναφέρουμε τα
κριτήρια αυτά στη γενική τους μορφή, ως διαστάσεις της βιωσιμότητας και σε επόμενο
κεφάλαιο θα τα εξειδικεύσουμε αναφέροντας επακριβή κριτήρια για συγκεκριμένες
κατηγορίες προϊόντων.
Σήμερα η βιώσιμη κατανάλωση έρχεται όλο και mo πολύ στο επίκεντρο της
συζήτησης για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ήδη στην Agenda 21, που ψηφίσθηκε το 1992 στη
διάσκεψη του Rio, η κατανάλωση καταλαμβάνει έναν κεντρικό ρόλο. Η βιώσιμη
κατανάλωση αποτελεί προϋπόθεση και ουσιαστικό στοιχείο της βιώσιμης ανάπτυξης
(Schrader, Hansen 2001, 13). Η καταναλωτική πράξη δεν αποτελεί μόνο ικανοποίηση
αναγκών αλλά και επιλογή συγκεκριμένου μοντέλου οικονομικού επιχειρείν (Neuner
2001, 170). Η προτίμηση ενός προϊόντος σημαίνει επιλογή συγκεκριμένου τρόπου
βιομηχανικής παραγωγής, χρήσης και απόσυρσης με οικολογικές και κοινωνικές
επιπτώσεις. Βιώσιμη ανάπτυξη δεν μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς αλλαγές στην
καταναλωτική συμπεριφορά. Το συμπέρασμα αυτό είναι και η βασική ιδέα της
AGENDA 21. Ειδικά στο 4° κεφάλαιο με τίτλο «αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών»
επισημαίνεται η αλληλεξάρτηση κοινωνικών, οικονομικών και οικολογικών προβλημάτων
και τίθεται ως βασική προϋπόθεση λύσης τους η ριζική αλλαγή των καταναλωτικών

60 Σε κάποιες περιπτώσεις τα κριτήρια βιωσιμότητας καθορίζονται και από άλλες πηγές (Διεθνείς
οργανισμοί, ανεξάρτητες αρχές κοκ). Π.χ η κίνηση Clean Clothes Campaign (CCC) για τον καθορισμό του
ηθικού προϊόντος στη βιομηχανία ένδυσης θέτει ως κριτήρια τις βασικές συμβάσεις του Διεθνούς
Οργανισμού Εργασίας (ILO, www.ilo.org), που αποτελεί παράρτημα των Ηνωμένων Εθνών: ελευθερία
συνδικαλισμού, το δικαίωμα στις συλλογικές διαπραγματεύσεις, απαγόρευση διακρίσεων σε παιδιά,
απαγόρευση εξαναγκαστικής εργασίας και δουλείας, ελάχιστο όριο ηλικίας εργαζομένων τα 15 έτη,
ελάχιστες προϋποθέσεις σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο δουλειάς, μέγιστη εργάσιμη εβδομάδα
στις 48 ώρες, συνολικός χρόνος εργασίας με εθελοντικές υπερωρίες maximum 12 ώρες ανά ημέρα, κοκ.
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συνηθειών των κατοίκων της βιομηχανικής Δύσης. Το Διάγραμμα 1 αναπαριστά τη σχέση
βιώσιμης κατανάλωσης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Βιώσιμη ανάπτυξη
Στρατηγική
βιωσιμότητας
Βιώσιμες δομές παραγωγής-κατανάλωσης
Λ' '

Βιώσιμη κατανάλωση

jnHMn w

Βιώσιμο προϊόν
■ Τρόφιμα
■ Συγκοινωνία,
αυτοκίνητο
■ Τουρισμός
■ Κατοικία
■ Ένδυση
■ Επενδύσεις

Διάγραμμα 1: Σχέση βιώσιμης ανάπτυξης και βιώσιμης κατανάλωσης
Πηγή: Rat für nachhaltige Entwicklung (χ.χ)

Ευρέως διαδεδομένη στη βιβλιογραφία είναι η άποψη ότι η βιώσιμη ανάπτυξη και
η βιώσιμη κατανάλωση στηρίζονται σε τέσσερις διαστάσεις ή πυλώνες όπως συχνά
αναφέρονται, τον οικολογικό, τον οικονομικό, τον κοινωνικό (Hansen, Schrader 2001,
22), (βλ. Διάγραμμα 2). Πολλοί προσθέτουν και έναν τέταρτο πυλώνα τον πολιτισμικό
(ο.π)61.

61 Διάφοροι ερευνητές προσθέτουν επιπλέον διαστάσεις στη βιωσιμότητα ανάλογα από το σημείο εκκίνησής
τους, π.χ. ο Stückelberger (1999) προσθέτει τη θρησκευτική διάσταση
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περιβάλλον

Διάγραμμα 2: Οι τέσσερις πυλώνες της βιωσιμότητας
Πηγή: Schrader, Hansen (2001)

Μεταξύ των πυλώνων αυτών πρέπει να υπάρχει αρμονία, διότι θεωρείται ότι οι
στόχοι δεν είναι ανεξάρτητοι. Αυτό αποτελεί ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της έννοιας
της βιωσιμότητας σε σχέση με παλιότερες προσεγγίσεις οικολογικών και κοινωνικών
θεμάτων στη δεκαετία του ’70 και του ’80 (ο.π., 18). Στη διακήρυξη του Club of Rom το
1972 (Meadows et.al. 1972) για τα «Όρια της Ανάπτυξης», υπήρχε μια πολεμική διάθεση
ενάντια στην οικονομία. Επίσης αν και τότε υπήρχαν αναφορές για «ποιοτική
κατανάλωση» που θα ικανοποιούσε κοινωνικά και οικολογικά κριτήρια, οι αναφορές
αυτές δεν συνδέονταν άμεσα με την προσωπική υπευθυνότητα του καταναλωτή
(Hansen, Schrader 2001, 18). Η εικόνα που δέσποζε ήταν αυτή του χειραγωγίσιμου
καταναλωτή, μέσω της διαφήμισης και του Μάρκετινγκ. Η δε αλλαγή της συμπεριφοράς
των εταιρειών θεωρείτο περισσότερο ως υπόθεση του κράτους παρά του καταναλωτή.
Τα κριτήρια για τον κάθε πυλώνα είναι τα εξής (Piorkowsky 2001, 53, future e.V.
Χ.Χ.):
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Οικολογικός πυλώνας:
Βασικό κριτήριο της οικολογικής διάστασης της βιωσιμότητας είναι η διατήρηση
του περιβάλλοντος. Θα πρέπει να ζούμε από τις προσόδους που το «κεφάλαιο»
περιβάλλον μας εκχωρεί. Έτσι διατυπώνονται οι παρακάτω κανόνες:
1. θα πρέπει να καταναλώνουμε τους φυσικούς πόρους σε ρυθμούς τέτοιους που η
φύση να μπορεί να ανανεώσει.
2. μη ανανεώσιμοι πόροι δεν πρέπει να καταναλώνονται και θα πρέπει να
αντικαθίστανται από ανανεώσιμους
3. η επιβάρυνση του περιβάλλοντος θα πρέπει να μην επηρεάζει τη φυσική λειτουργία
του οικοσυστήματος
4. πρέπει να αποφεύγονται ανθρωπογενείς παρεμβάσεις που αποτελούν κίνδυνο για
την ανθρώπινη υγεία
Οι στόχοι είναι η διατήρηση της φύσης, της χλωρίδας και πανίδας, η διατήρηση της
ποικιλότητας, την εξασφάλιση της μοναδικότητας του φυσικού τοπίου, τη δίκαιη
μεταχείριση των ζώων. Επίσης η προστασία της ατμόσφαιρας, του εδάφους, των υδάτινων
πόρων, των δασών, των οικοσυστημάτων. Για το σκοπό αυτό απαιτούνται βιώσιμες
πολιτικές στον τομέα της γεωργίας, της ενέργειας, των μεταφορών και της οικιστικής
πολιτικής. Επίσης στόχοι είναι η μείωση της επιβάρυνσης του οικοσυστήματος με χημικά
και σκουπίδια, καθώς και η υπεύθυνη διαχείριση της βιοτεχνολογίας και της ατομικής
ενέργειας.
Οικονομικός πυλώνας:
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη είναι μια ισχυρή οικονομία.
Αυτή η οικονομία θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
•

πλήρης απασχόληση και κοινωνική ασφάλεια

•

αποτελεσματικότητα του οικονομικού συστήματος

•

ικανότητα για καινοτομίες

•

υψηλότερο βιοτικό επίπεδο
Βασικός κανόνας είναι ότι η οικονομική δραστηριότητα δεν πρέπει να αποσκοπεί

μόνο στην επιδίωξη κέρδους και στην κλασσικού τύπου οικονομική ανάπτυξη (ως
ποσοτική διεύρυνση) αλλά να λαμβάνει υπόψη την κοινωνική και οικολογική ευημερία
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καν ποιότητα ζωής. Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι «δολοφόνος» της ανάπτυξης και της
οικονομίας αντίθετα την ενισχύει, θέτει κανόνες και εν τελεί συμβάλει στην
αποτελεσματικότητά της. Κεντρικές ιδέες είναι το βιώσιμο κέρδος και το δίκαιο
εμπόριο.

Κοινωνικός πυλώνας:
Κοινωνικοί στόχοι της βιωσιμότητας είναι η ευημερία, η ειρήνη, η ατομική
ελευθερία, η δυνατότητα αυτοολοκλήρωσης, η κοινωνική ασφάλεια, η κοινωνική
δικαιοσύνη, η ισότητα ευκαιριών, η διασφάλιση ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης. Επιπλέον
στόχοι είναι η εξασφάλιση της υγείας, η δυνατότητα απασχόλησης, η παροχή ευκαιριών
εκπαίδευσης και κατάρτισης, η υπηρεσίες πρόνοιας.
Ο Neuner (2001, 45) συσχετίζει τη βιώσιμη κατανάλωση με την υπεύθυνη
κατανάλωση. Η υπεύθυνη κατανάλωση σημαίνει υπευθυνότητα απέναντι στο φυσικό
περιβάλλον, στην κοινωνία και τον εαυτό. Βιώσιμη κατανάλωση απέναντι στον εαυτό
σημαίνει προτίμηση προϊόντων και καταναλωτικών πρακτικών που συνεισφέρουν στην
αυτόνομη

διαμόρφωση

της

ζωής

του

καθενός,

στην

ευδαιμονία

του,

στην

αυτοολοκλήρωσή του και στην υγεία του.
Τα

τελευταία

χρόνια

γίνεται

μεγάλη

συζήτηση

για

την

λεγόμενη

«καταναγκαστική κατανάλωση» (compulsive consumption) (O’ Guinn, Faberl989,
Stihler 1998). Ως εναλλακτικός όρος χρησιμοποιείται στα ελληνικά και ο όρος «μανιώδης
κατανάλωση» (Ποταμιάνος 1997, 144κε).
Σύμφωνα με την American Psychiatric Association καταναγκαστικές συμπεριφορές
«είναι

επαναλαμβανόμενες

πράξεις,

που

φαινομενικά

αποσκοπούν

σε

κάτι,

πραγματοποιούμενες σύμφωνα με ορισμένους κανόνες ή σε στερεοτυπική μορφή» (θ’
Guinn, Faber1989, 147) Κυρίως είναι εξεζητημένες και τελετουργικές συμπεριφορές για
την ανακούφιση εντάσεων, φοβιών, ανησυχιών προερχόμενων από έμμονες ή
βασανιστικές σκέψεις (ο.π). Έτσι η μανιώδης κατανάλωση μπορεί να οριστεί ως η
απάντηση σε μη ελεγχόμενες έξεις ή επιθυμίες για απόκτηση, χρήση ή βίωση ενός
συναισθήματος,

αντικειμένου

ή

δραστηριότητας

που

οδηγεί

το

άτομο

σε

επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές που προκαλούν βλάβη στο ίδιο και/ή στους άλλους
(ο.π, 148).
Με την έννοια αυτή ως καταναγκαστική κατανάλωση θεωρούνται μια σειρά από
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καταναλωτικές συμπεριφορές που έχουν εξελιχθεί σε σημαντικότατα κοινωνικά
προβλήματα, όπως:
■

Καταναγκαστική αγορά, γνωστή και ως «shopacholic behaviour». Για τα κίνητρα
που προκαλούν τέτοιες συμπεριφορές βλ. O’ Guinn, Faber (1989), Stihler 1998,
21 Off με πολλές βιβλιογραφικές αναφορές, Kroeber-Riel, Weinberg, 158-159.
Επίσης γλαφυρές περιγραφές της συμπεριφοράς αυτής βλέπουμε στα βιβλία της S.
Kinsella (2000, 2002). Ο Kroeber-Riel (1996, 159) επικαλούμενος αμερικανικές
και γερμανικές μελέτες αναφέρει ότι 2-5% του πληθυσμού χαρακτηρίζεται από
αυτή την καταναλωτική έξη.

■

Αλκοολισμός

■

Ναρκωτικά

■

Κάπνισμα

■

Διατροφικές διαταραχές, κυρίως η παχυσαρκία

■

αναβολικά

■

Τζόγος

■

κλεπτομανία

ΓΤολιτισιιικός πυλώνας:

Οι στόχοι του πυλώνα αυτού ουσιαστικά εμπεριέχονται στον κοινωνικό πυλώνα,
μάλιστα πολλοί ερευνητές και επιστήμονες δεν τον θεωρούν ως αυτόνομο. Εν τούτοις
εξειδικεύοντας θα μπορούσαμε να θέσουμε τους παρακάτω στόχους:
•

διατήρηση της πολιτισμικής ποικιλότητας

•

σεβασμός της διαφορετικότητας

•

διάσωση πολιτιστικών ταυτοτήτων, πολιτιστικών δημιουργημάτων και πρακτικών

•

διάσωση τοπικών γλωσσών

•

διάσωση τοπικών γεύσεων

•

διάσωση τοπικών αρχιτεκτονικών κοκ
Όλα τα παραπάνω κριτήρια αποτελούν αξίες οι οποίες απαρτίζουν ουσιαστικά τη

βιώσιμη

κατανάλωση.

Με

βάση

αυτά

μπορούμε

να

καθορίσουμε

βιώσιμες

καταναλωτικές συμπεριφορές και βιώσιμα προϊόντα/υπηρεσίες, τα οποία πρέπει να
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πληρούν όλα τα κριτήρια.
Μεταξύ των πυλώνων της βιωσιμότητας υπάρχουν σχέσεις αλληλεξάρτησης
(Reisch, Sherhom 1998). Οι σχέσεις αυτές μπορεί να είναι σχέσεις επικάλυψης (βλ.
Διάγραμμα 2) αλλά μπορεί να είναι και ανταγωνιστικές (Schrader, Hansen 2001, 24).
Πως μπορεί να υπάρξει άραγε υψηλό επίπεδο διατροφής και υγείας σε ένα μολυσμένο
φυσικό περιβάλλον και σε μια κοινωνία με ισχνές οικονομικές δομές; Σήμερα γίνεται όλο
και πιο αδιανόητη μια οικονομική ανάπτυξη που δεν λαμβάνει υπόψη τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις. Η ανεργία έπειτα είναι ένα θέμα αδιαχώριστα κοινωνικό και οικονομικό. Από
την άλλη όμως μεριά η επιδίωξη των κριτηρίων κάποιου πυλώνα μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την μη ικανοποίηση κριτηρίων των άλλων πυλώνων. Αυτό είναι προφανές,
για παράδειγμα, στην περίπτωση λήψης περιβαλλοντικών μέτρων, στο κόστος των οποίων
δεν μπορεί να αντεπεξέλθει το οικονομικό σύστημα. Ή η προτίμηση προϊόντων από
φτωχές χώρες, ακόμα και με συνθήκες δίκαιου εμπορίου, μειώνει τη ζήτηση για τοπικά
βιώσιμα προϊόντα62.
Μέχρι τώρα η συζήτηση περί βιωσιμότητας περιστρέφεται κυρίως γύρω από την
οικολογική διάσταση, στην οικονομική και την κοινωνική δίνεται σαφώς μικρότερη
σημασία (Schrader, Hansen 2001, 23). Αυτό έχει να κάνει τόσο με το προβάδισμα της
οικολογίας όσο και με το ότι τα «οικολογικά όρια» είναι πιο εύκολο να καθορισθούν
«αντικειμενικά» αφού έχουν να κάνουν με φυσικές επιστήμες, ενώ οι κοινωνικές
συνέπειες είναι πιο δύσκολα μετρήσιμες (ο.π). Πάντως υπάρχει έλλειψη ολοκληρωμένων
(που να λαμβάνουν υπόψη όλες τις διαστάσεις) concept και μοντέλων για τον καθορισμό
των ορίων της βιωσιμότητας και ιδιαίτερα της βιώσιμης κατανάλωσης (Schrader, Hansen
2001,24).
Ο ακριβής ορισμός της βιώσιμης κατανάλωσης παραμένει πρόβλημα. Τι σημαίνει
για παράδειγμα μη

επιβάρυνση

του περιβάλλοντος;

Εξ ορισμού

οποιαδήποτε

δραστηριότητα έχει επιπτώσεις τόσο στο φυσικό όσο και στο κοινωνικό περιβάλλον. Το
πρόβλημα λοιπόν είναι στον καθορισμό αποδεκτών ορίων βιωσιμότητας (Schrader,
Hansen 2001, 25). Που τελειώνει η «λογική» επιβάρυνση και που αρχίζει η «μόλυνση»
του κοινωνικού, οικονομικού, φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος;

62 κατά τη γνώμη μας δεν πρόκειται για ουσιαστικά διλήμματα, ή εν πάση περιπτώσει πρόκειται για θέματα
τα οποία με διάλογο και διάθεση συνεννόησης μπορεί να βρεθεί λύση, ίσως όχι η τελική (υπάρχει άραγε;)
αλλά συναινετική και ικανοποιητική για όλους.
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Ε.3. Βιώσιμη κατανάλωση, υπεύθυνη κατανάλωση ή ηθική κατανάλωση;
Εκτός από τον όρο βιώσιμη κατανάλωση χρησιμοποιούνται και οι όροι υπεύθυνη
κατανάλωση (verantwortliches Konsum, responsible consumption) (π.χ. Neuner 2001) και
ηθική κατανάλωση (ethisches Konsum, ethical consumption) (π.χ. Reisch, Scherhom
1998), όπως και οι όροι υπεύθυνος/ηθικός καταναλωτής και υπεύθυνη/ηθική
καταναλωτική συμπεριφορά.
Όπως θα αναφέρουμε και στο κεφάλαιο Ε.10 οι όροι επιχειρησιακή ηθική
(Business Ethics), Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (corporate social responsibility), και
Corporate

Sustainability (εταιρική

βιωσιμότητα) μπορούν να χρησιμοποιηθούν

εναλλακτικά γιατί ουσιαστικά αναφέρονται στο ίδιο πράγμα: στην πλήρωση ηθικών
κριτηρίων. Οι όποιες διαφωνίες έγκεινται στο περιεχόμενο των κριτηρίων αυτών. Επίσης η
επιλογή του όρου εξαρτάται από την «ιδεολογική» του προέλευση και την ιδεολογική του
φόρτιση. Επιπλέον κάθε όρος τονίζει διαφορετικά επίπεδα δράσης. Η έννοια ηθική είναι
παραδοσιακή και συνδέεται συνειρμικά με μια ηθική άτεγκτων κανόνων, κυρίως
απαγορευτικών, έχει ένα χαρακτήρα κηρύγματος και έχει χαρακτήρα έκκλησης χωρίς
επαφή με την πράξη. Οι έννοιες της υπευθυνότητας και της βιωσιμότητας είναι πολύ
νεότερες και σχετικά «άφθαρτες».
Εμείς θα υιοθετήσουμε τον όρο ηθική κατανάλωση, και θα τον θεωρήσουμε
ισοδύναμο με τους όρους βιώσιμη κατανάλωση και υπεύθυνη κατανάλωση. Διότι
1. αναφέρονται σε κριτήρια οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά
2. η βιωσιμότητα είναι ένα «βαθιά» ηθικό ζήτημα (Linz 2000)
3. για την υλοποίηση των αρχών της βιωσιμότητας η ατομική και συλλογική
υπευθυνότητα είναι απαραίτητη προϋπόθεση
4. η ηθική που θα υιοθετήσουμε είναι ηθική της υπευθυνότητας βάση των κριτηρίων
που αναφέρουμε στο κεφάλαιο Β.2.4.2.7.
Όπως υπάρχουν διαφορετικά ηθικά συστήματα δηλαδή διαφορετικές ηθικές, έτσι
υπάρχουν και διαφορετικές εκδοχές βιωσιμότητας. Όταν αναφερόμαστε στη βιωσιμότητα
πρέπει να ξεκαθαρίζουμε ποια ακριβώς εκδοχή βιωσιμότητας εννοούμε, γιατί πάνω σε
αυτή πρέπει να οικοδομηθεί και μια αντίστοιχη ηθική. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει,
υιοθετούμε την εκδοχή βιωσιμότητας όπως παρουσιάζεται στην «Agenda 21», όσον
αφορά τους στόχους και όπως εξειδικεύεται σε άλλα κείμενα των Διεθνών
Οργανισμών και Μη κυβερνητικών Οργανώσεων.
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Ε.4. Στην αναζήτηση μιας ηθικής της βιωσιμότητας
Σύμφωνα με τους Fuchs, Lorek (2004, 4) σε γενικές γραμμές κυριαρχούν δύο
αντιλήψεις βιώσιμης κατανάλωσης:
• Η βιώσιμη κατανάλωση ως οικολογική αποτελεσματικότητα (eco-efficiency). Η
αποτελεσματικότητα αναφέρεται στη βελτίωση της παραγωγικότητας των πόρων που
απαιτούνται στην παραγωγή. Δηλαδή η βελτίωση της σχέσης μεταξύ input-output
(όπου input οι παραγωγικοί πόροι και output τα παραγόμενα αγαθά) (Reisch, Sherhom
1998). Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πρέπει να αναπτυχθούν τεχνολογίες που θα
παράγουν προϊόντα με όσο το δυνατό λιγότερες απαιτήσεις σε φυσικούς πόρους και
ενέργεια, (εννοείται με τη διατήρηση των ποιοτικών standards) και λιγότερη
επιβάρυνση στο περιβάλλον.
• Η βιώσιμη κατανάλωση ως στρατηγική της επάρκειας (Suffìzienz). Η επάρκεια έχει
να κάνει με την αντικατάσταση των έως τώρα μη βιώσιμων καταναλωτικών
πρακτικών με άλλες πιο βιώσιμες. Η επάρκεια έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής και τις
ατομικές αξίες, με το πώς θέλει κανείς να ζει. Η στρατηγική της επάρκειας δεν
εμπεριέχει μόνο τον αυτοπεριορισμό της κατανάλωσης αλλά κυρίως τον πειραματισμό
και την υιοθέτηση νέων μοντέλων ευημερίας και τρόπου ζωής (Reisch 2003, 295, βλ.
και κεφάλαιο Ε.8.).
Η προσέγγιση της οικο-αποτελεσματικότητας δεν θίγει ουσιαστικά το υπάρχον
μοντέλο παραγωγής και κατανάλωσης. Ζητούμενο είναι η ανάπτυξη τεχνολογιών και
προϊόντων που και να μολύνουν λιγότερο και η ποιότητα να είναι δεδομένη και να μην
αναγκαστεί ο καταναλωτής να στερηθεί κάτι. Όλοι είναι υπέρ μια τέτοιας βιώσιμης
κατανάλωσης: από τις μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες μέχρι τις ριζοσπαστικότερες
αριστερές κινήσεις και ΜΚΟ. Γιατί όχι; Ναι στη οικονομική ανάπτυξη, ναι στην
προστασία του περιβάλλοντος, ναι στην κοινωνική δικαιοσύνη, αφού μπορούν και τα τρία
να συνδυαστούν; Ναι αλλά όταν έρχεται η ώρα των συγκεκριμένων αποφάσεων αρχίζουν
οι υπαναχωρήσεις. Και ο μεγάλος απών είναι η κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί δεν γίνεται
πάντα να συνδυαστούν και τα τρία. Η τεχνολογία έχει προσφέρει λύσεις αλλά η
ουσιαστική βιώσιμη κατανάλωση απαιτεί και αναπροσαρμογή των καταναλωτικών και
παραγωγικών προτύπων. Η οικο-αποτελεσματικότητα είναι ικανή αλλά όχι αναγκαία
συνθήκη της βιώσιμης κατανάλωσης.
Αντίθετα η προσέγγιση της επάρκειας απαιτεί τη ριζική αλλαγή σε καταναλωτικά
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πρότυπα και σε επίπεδα κατανάλωσης. Απαιτεί δηλαδή αλλαγές στην προσωπική και
κοινωνική συμπεριφορά όλων: κράτους, επιχειρήσεων και καταναλωτών. Όπως
ανΉφέρεται σε κείμενο του OHE (UNEP/CDG 2000) «βιώσιμη κατανάλωση δεν είναι απλά
να καταναλώνουμε λιγότερο ο!)Λ να καταναλώνουμε διαφορετικά, να καταναλώνουμε πιο
αποτελεσματικά και να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής. Επίσης είναι μοίρασμα μεταξύ των
πλουσιότερων και των φτωχότερων». Μια τέτοια αντίληψη της βιώσιμης κατανάλωσης
έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο: την κοινωνική δικαιοσύνη αλλά και την
ποιότητα ζωής. Εμείς όταν αναφερόμαστε σε βιώσμη/ηθική κατανάλωση, με αυτό τον
τρόπο την εννοούμε. Με βάση αυτή τη λογική καθορίζονται και τα αντίστοιχα
κριτήρια.
Η βιωσιμότητα είναι μια βαθιά ηθική ιδέα. Εκ πρώτης όψεως ο ορισμός της
επιτροπής Brandtland για τη βιώσιμη ανάπτυξη («ανάπτυξη που ικανοποιεί τις σημερινές
ανάγκες χωρίς να αποδυναμώνει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να
ικανοποιήσουν τις δικές τους»), φαίνεται αν είναι ιδιαίτερα ευρύς. Σε αυτόν χωράνε όλοι
και όλα, ο καθένας μπορεί να τον επικαλεστεί και να θεωρήσει ότι ικανοποιεί τα
συμφέροντά του (Linz 2000, 11). Αυτό όμως δεν είναι σωστό. Κατ’ αρχήν αναγνωρίζει ότι
υπάρχουν παρούσες ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν. Και αυτές, κατά πρώτο λόγο, είναι
οι στοιχειώδεις ανάγκες των χωρών του τρίτου κόσμου για τροφή, νερό, κατοικία,
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, παιδεία και εργασία. Στη συνδιάσκεψη του Rio οι ανάγκες
και στόχοι εξειδικεύονται περισσότερο και υποδεικνύονται κατευθύνσεις δράσεις. Το
βασικό συμπέρασμα από τη συνδιάσκεψη του Rio είναι ότι ανάπτυξη, ως δρόμος για
έξοδο από τη φτώχεια, και προστασία του περιβάλλοντος είναι στόχοι αλληλένδετοι
(Linz 2000, 11). Εάν παραμεληθεί ο ένας αποτυγχάνουν και οι δύο! Στο Rio το
βασικότερο αίτημα των πλούσιων χωρών ήταν η προστασία του περιβάλλοντος, ενώ των
φτωχών χωρών η οικονομική ανάπτυξη. Στο Rio επισημοποιήθηκε η άποψη ότι για να
εξασφαλίσουν τα συμφέροντά τους πλούσιοι και φτωχοί, βορράς και νότος, έπρεπε ο ένας
να υποστηρίξει τα συμφέροντα του άλλου. Έτσι έγινε κατανοητό ότι η βιωσιμότητα είναι
βιωσιμότητα που εξαρτάται από τον άλλον (ο.π). Σε καταναλωτικό επίπεδο αυτό
σημαίνει ότι η παγκόσμια ανώτερη και μεσαία τάξη δεν μπορεί να διατηρήσει το σημερινό
οικονομικοκοινωνικό επίπεδο παρά μόνο σε βάρος της πλειοψηφίας του παγκόσμιου
πληθυσμού. Αυτό σημαίνει κατά το Linz (2000, 12) ότι η διατήρηση της ανθρώπινης ζωής
στο

μέλλον εξαρτάται από την αναζήτηση

λύσεων για την προστασία του

οικοσυστήματος και για δικαιοσύνη, όπου δικαιοσύνη είναι η γενικότερη έννοια που
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χαρακτηρίζει τις αρμονικές σχέσεις μεταξύ βορά και νότου. Όλα τα προβλήματα που
σχετίζονται με τη βιωσιμότητα είναι ηθικά διλήμματα (ο.π. 18):
- Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα των στοιχειωδών αναγκών της εξαθλιωμένης
πλειοψηφίας τρων χωρών του τρίτου κόσμου;
- Πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα για την περιβαλλοντική καταστροφή;
- Πρέπει να τεθούν φραγμοί στην ασυδοσία του χρηματιστηριακού κεφαλαίου και να
αλλάξουν οι όροι που διεξάγεται το παγκόσμιο εμπόριο;
- Πρέπει να αναθεωρηθούν τα υφιστάμενα καταναλωτικά πρότυπα;
- Πρέπει τα ζώα να υφίστανται δίκαιη μεταχείριση;
Η οικολογική κρίση είναι κρίση κοινωνική (ο.π. 20). Ο Beck (1996, 85)
υποστηρίζει ότι σήμερα δεν υπάρχει απλά περιβαλλοντικό πρόβλημα αλλά βαθιά κρίση
των θεσμών της βιομηχανικής κοινωνίας. Η οικολογική ισορροπία απειλείται εξαιτίας των
υπαρχόντων προτύπων ατομικής και συλλογικής συμπεριφοράς. Η βιωσιμότητα απαιτεί
τη ριζική αναθεώρηση όλων αυτών (Linz 2000, 20).
Η τεχνολογία, η πολιτική και η αγορά δεν κατόρθωσαν να αποσοβήσουν την
οικολογική κρίση, σήμερα επιστρατεύονται από το περιθώριο και την ανυποληψία, δύο
παλιά όπλα, η ηθική και η παιδεία. Αναζητείται μια νέα ηθική της βιωσιμότητας που θα
προτείνει νέους τρόπους για το πώς πρέπει να ζούμε, αναζητούνται «νέοι οδηγοί προς την
ευημερία» (Mulgan 1999, 178). Χρειάζεται μια νέα ηθική που θα οικοδομήσει μια
αρμονική σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον, τους συνανθρώπους και τον εαυτό του.
Ο Linz (2000, 7) προτείνει μάλιστα και όνομα για αυτή τη νέα ηθική. Την καλεί
«οικολογική ηθική». Επιλέγει σκόπιμα τη λέξη «οίκος», γιατί εκφράζει καλύτερα την
έννοια του ενιαίου οικοδομήματος, ως πρότυπο της ενιαίας ενότητας που αποτελούν η
φύση (Natur) και ο πολιτισμός (Zivilisation), μέσα στο οποίο ο άνθρωπος ζει. Η
οικολογική ηθική63 αποσκοπεί στο να κατονομάσει και να τεκμηριώσει εκείνες τις στάσεις
και συμπεριφορές με τις οποίες ο κάθε άνθρωπος και η ανθρωπότητα γενικότερα μπορεί

63 ο όρος οικολογική ηθική (ökologische Ethik) προτιμείται από τον όρο περιβαλλοντική ηθική
(Umweltethik) που χρησιμοποιείται πολύ συχνά, διότι ο δεύτερος υπονοεί μια αντίληψη που θέτει τον
άνθρωπο στο επίκεντρο. Η φύση θεωρείται ως «πόρος» που σκοπό έχει να καλύψει τις ανθρώπινες ανάγκες.
Ο όρος οικολογική ηθική θέτει τον άνθρωπο ως ισότιμο συμμετέχοντα στο οικο-σύστημα και τον τοποθετεί
εντός του ζωτικού χώρου (Lebensraum) στον οποίο ζει και δρα (Linz 2000, 7).
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να προστατεύσει τον ζωτικό της χώρο (Lebensraum). Έτσι οι έννοιες οικολογία και
βιωσιμότητα αλληλοσυμπληρώνονται (Linz 2000, 7).
Ποια θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της οικολογικής ηθικής;
•

επαναπροσδιορισμός αξιών: Η τρέχουσα συζήτηση περί αξιών, εδώ και
τουλάχιστον δύο αιώνες στο δυτικό κόσμο, μονοπωλείται σχεδόν από την άποψη
της κατάρρευσης των ηθικών αξιών. Το ηθικό κενό χαρακτηρίζεται από έλλειψη
αλληλεγγύης, μέτρου, πνευματικότητας. Κυριαρχεί ο υλικός πλούτος, ο ατομισμός,
το ατομικό συμφέρον, το βραχυπρόθεσμο όφελος, η απόλαυση και η διασκέδαση,
τα οποία θεωρούνται υποδεέστερα των πρώτων, περιττά και είναι ταυτόχρονα αίτια
και αποτελέσματα της ηθικής παρακμής. Και πάντα γίνεται επίκληση μιας
ουτοπικής κατάστασης όπου οι άνθρωποι ζούσαν με αλληλεγγύη, πνευματικότητα,
μέτρο και ορθολογικότητα. Υπήρχε πράγματι μια τέτοια εποχή; Ποια ήταν αυτή η
εποχή; Η οικολογική ηθική πρέπει να επαναπροσδιορίσει τις παραδοσιακές αξίες
και να προτείνει τρόπους ζωής που να συνδυάζουν την αλληλεγγύη με την
ατομικότητα, την πνευματικότητα με τα υλικά αγαθά και την απόλαυση, το
ατομικό κέρδος με την κοινωνική ευημερία. Ήδη στα πλαίσια των στρατηγικών της
βιωσιμότητας, εκτός από τη στρατηγική αποτελεσματικότητα (Effizienz) που
συνιστά την αποτελεσματικότερη χρήση των φυσικών πόρων, έχει διατυπωθεί και
η στρατηγική της επάρκειας (Suffizienz). Η στρατηγική αυτή εμπεριέχει την έννοια
του αυτοπεριορισμού και της εγκράτειας, όχι με την έννοια της στέρησης, αλλά
με την έννοια του αναστοχασμού των αναγκών και του περιορισμού της
υπερβολής με σκοπό την επίτευξη καλύτερης ποιότητας ζωής (βλ. Ε.8). Τα
υπάρχοντα καταναλωτικά πρότυπα που βασίζονται στην κατοχή, την ποσότητα, την
επίδειξη και τη σπατάλη μπορούν αν αντικατασταθούν με άλλα που να βασίζονται
στην κατοχή λιγότερων αγαθών και να αναιρούν την αντίληψη ότι «όσο
περισσότερα κατέχουμε τόσο καλύτερα ζούμε». Γιατί υπάρχουν αγαθά όπως η
φιλία, η αγάπη, η εκτίμηση, ο σεβασμός που είναι άυλης μορφής. Και βέβαια να
καταδειχθεί ότι πολλά από τα σημερινά αγαθά αποκτούνται με απαράδεκτα υψηλό
κόστος. Η ευκολία μετακίνησης με το αυτοκίνητο αγοράζεται με αντίτιμο έναν
αέρα μολυσμένο. Για αυτό χρειάζεται μια αναδιατύπωση της έννοιας του ατομικού
συμφέροντος. Ευημερία σημαίνει εν τέλει ευημερία αγαθών, ευημερία χρόνου
και ευημερία συναισθημάτων που να μας γεμίζουν!

•

αναπροσδιορισμός της έννοιας και τη σημασίας του ατομικού συμφέροντος:
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Με το ατομικό συμφέρον συμβαίνει μια παραδοξότητα. Στο χώρο της ηθικής το
ατομικό συμφέρον θεωρείται ασύμβατο με την ηθική συμπεριφορά. Είναι αδύνατο
να φερθεί κάποιος ηθικά εάν από αυτή απορρέει προσωπικό όφελος. Από την άλλη
μεριά, στο χώρο της οικονομίας το ατομικό συμφέρον έχει αναχθεί σε
αποκλειστικό κίνητρο της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Και μάλιστα το ατομικό
συμφέρον θεωρούμενο ως άμεσο, βραχυπρόθεσμο ατομικό συμφέρον. Η
οικολογική ηθική πρέπει να επαναπροσδιορίσει την έννοια του ατομικού
συμφέροντος, θέτοντάς το στις πραγματικές του διαστάσεις και δίνοντάς του
ουσιαστικό νόημα
•

η οικολογική ηθική είναι ηθική υπευθυνότητας με βάση τα κριτήρια που
δίνουμε στο κεφάλαιο Β.2.4.2.7:
ο Είναι ηθική που βασίζεται όχι σε άτεγκτες προσταγές, αλλά σε αρχές που
«αφήνουν συγκριτικά υψηλό βαθμό ευελιξίας» στο άτομο κατά τη λήψη
των ηθικών αποφάσεων
ο Η οικολογική ηθική σαφώς και πρέπει να είναι προσανατολισμένη στην
πράξη και να λαμβάνει υπόψη τις συνέπειες. Ουσιαστικά η οικολογική
ηθική προσπαθεί να λύνει τις συγκρούσεις με τρόπο ειρηνικό. Κατά τον
Linz (2000, 39) η οικονομία και η οικολογία ποτέ δεν θα έχουν μια σχέση
αρμονική. Για αυτό πρέπει να φροντίσουμε ώστε οι συγκρούσεις να
λύνονται με τρόπο παραγωγικό. Υπό αυτή την έννοια η οικολογική ηθική
πρέπει να υπεισέρχεται ακόμη και στη λογική του «μικρότερου κακού»
και του «οδυνηρού συμβιβασμού» εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Κάτι
τέτοιο είναι προτιμότερο, αν και δημιουργεί αισθήματα απογοήτευσης.
Είναι όμως μεγαλύτερα τα αισθήματα απογοήτευσης όταν τίθενται στόχοι
ριζοσπαστικοί που καταλήγουν σε αποτυχία και σύγκρουση (ο.π., 7-8).
ο η οικολογική ηθική είναι μια ηθική διαγενεακού και πλανητικού
χαρακτήρα. Στο βεληνεκές της τίθενται τόσο οι επόμενες γενεές όσο και
όλοι οι άνθρωποι του πλανήτη.
Όσον αφορά τον υπολογισμό των μελλοντικών συνεπειών υπάρχει ένα σημαντικό

πρόβλημα. Σήμερα η τεχνολογία δεν είναι σε θέση να προβλέψει με ακρίβεια τη συνέπειες
των εφαρμογών της, εξέχον παράδειγμα αποτελεί η βιοτεχνολογία. Άρα, συμπεραίνουν οι
Petersen και Faber (2000, 14) μια ηθική της βιωσιμότητας δεν μπορεί να είναι ηθική της
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υπευθυνότητας. Αυτό, όμως δεν σημαίνει ότι μια ηθική της βιωσιμότητας δεν πρέπει να
είναι προσανατολισμένη στο μέλλον. Ο Beck (1996, 227) προτείνει έναν εναλλακτικό
τρόπο ρύθμισης των οικονομικών-τεχνολογικών καινοτομιών:
1. Αναγνώριση και επιβολή μιας «κοινωνικά δικαιολογημένης βραδύτητας και
προσεκτικότητας στο χειρισμό των νέων, επικίνδυνων τεχνολογιών»
2. Έγκαιρη αναγνώριση και διόρθωση των λανθασμένων τεχνολογικά επιλογών με
προώθηση νέων εναλλακτικών με γνώμονα τη λύση των κοινωνικών προβλημάτων
3. Την οικολογική αναδόμηση όλων των βιομηχανικών τομέων που η λειτουργία τους
συνδέεται με υψηλά ρίσκα
4. Εκδημοκρατισμός και αποκέντρωση της λήψης των οικονομικών-πολιτικών
αποφάσεων.
Ο καθορισμός των κριτηρίων της βιωσιμότητας είναι μια ευριστική-εξελικτική
διαδικασία. Στον καθορισμό τους συμμετέχουν πολλοί παράγοντες και υπό συνθήκες
συνεχώς μεταβαλλόμενες, για παράδειγμα η τεχνολογία συνεχώς δίνει νέες προτάσεις. Οι
διαθέσεις της κοινής γνώμης μπορέι να αλλάξουν ριζικά μετά από ένα ατύχημα. Στα
κεφάλαια Ε.5 και Ε.6 διαπραγματευόμαστε τη διαδικασία καθορισμού των κριτηρίων της
ηθικής κατανάλωσης και τα σχετικά ζητήματα που ανακύπτουν.

Ε.5. Η βιωσιμότητα ως οικονομοτεχνικό και ηθικό πρόβλημα
Στο Διάγραμμα 3 αναπαρίσταται το πλαίσιο της ηθικής κατανάλωσης. Η
κατανάλωση ορίζεται ως αγορά, χρήση και απόσυρση. Στη διαδικασία καθορισμού των
κριτηρίων της εκτός από τους καταναλωτές εμπλέκονται οι επιχειρήσεις που παράγουν τα
προϊόντα και χρηματοδοτούν έρευνες για καινοτομίες, οι ΜΚΟ που πιέζουν για πιο
ριζοσπαστικές λύσεις λύσεις, το κράτος που θέτει νομοθετικά πλαίσια και καθορίζει
πολιτικές, και βέβαια η επιστημονική έρευνα που προτείνει καινοτομίες λύσεις και
αναπροσαρμόζει συνεχώς τα κριτήρια βιωσιμότητας στους 4 πυλώνες της (οικολογία,
οικονομία, κοινωνία, πολιτισμός).
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απόσυρση

Διάγραμμα 3: Το πλαίσιο της ηθικής κατανάλωσης
Πηγή: Hansen, Schrader 2001

Η βιωσιμότητα αφενός μεν είναι πρόβλημα ηθικό διότι αφορά αξίες και σχετίζεται
με το βασικό ερώτημα της ηθικής «πως πρέπει να ζούμε» και αφετέρου είναι πρόβλημα
οικονομοτεχνικό, καθορισμού δηλαδή ορίων βιωσιμότητας (Klauer 1998, Reisch
Scherhom 1998). Ο Klauer (1998) μάλιστα υποστηρίζει ότι η βιωσιμότητα είναι κατ’
εξοχήν ηθικό πρόβλημα. Η βιωσιμότητα, βέβαια, είναι ένα θέμα αδιαχώριστα ηθικό και
τεχνολογικό, όπως αδιαχώριστη είναι ηθική από το εκάστοτε κοινωνικό πλαίσιο στο οποίο
αναφέρεται. Πολλοί προσεγγίζουν το θέμα της βιωσιμότητας ως ένα θέμα που αφορά
κυρίως τις θετικές επιστήμες, οικονομοτεχνικό (Klauer 1998, 12)64. Η βασική παραδοχή

64 υπάρχουν πολλές απόψεις που θεωρούν ότι η τεχνολογία θα δώσει από μόνη της τη λύση. Βλ. την άποψη
του Bill Gates (2003) «...πιστεύω ότι η λύση στη φτώχια, στην ασθένεια, στον πόλεμο, είναι η τεχνολογία.
Μόνο μέσα από αυτή θα εξομαλυνθούν οι διαφορές μεταξύ των κρατών και θα έλθει μια καλώτερη ζωή για
όλους». Η αντίληψη αυτή εκφράζει την τεχνολογική αισιοδοξία που επικράτησε στη μεγαλύτερη διάρκεια

του μοντερνισμού, ότι η τεχνολογία θα επιλύσει όλα τα κοινωνικά προβλήματα. Σήμερα η τεχνολογική
πρόοδος σε πολλούς τομείς προκαλεί περισσότερο φόβο παρά ενθουσιασμό (βλ. βιοτεχνολογία, πυρηνική
ενέργεια), ενώ κλονίζεται και η πίστη ότι η τεχνολογία μπορεί να προβλέψει εξελίξεις. Όχι μόνο υπάρχει
πρόβλημα προβλεψιμότητας αλλά σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει και πρόβλημα διάγνωσης (βλ. τη
συζήτηση για την κατάσταση του παγκόσμιου κλίματος, ή τη διαμάχη για το εάν ανακύκλωση οικολογικά
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είναι ότι υπάρχουν όρια βιωσιμότητας τα οποία πρέπει να καθορισθούν και με βάση αυτά
να σχεδιαστούν συγκεκριμένες πολιτικές. Π.χ. στο ζήτημα των εκπομπών ρύπων
μπορούμε να καθορίσουμε με βάση τις γνώσεις μας από τη μηχανολογία, τη χημεία κτλ.
και με βάση τις δυνατότητες του οικονομικού συστήματος (για να μπορεί να λειτουργήσει)
ότι το οικοσύστημα μπορεί να δέχεται X ποσότητα ρύπων το χρόνο. Με βάση το δεδομένο
αυτό σχεδιάζονται συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση των ρύπων. Το βασικό μειονέκτημα
μιας τέτοιας προσέγγισης είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ιδιαίτερα πολύπλοκα
συστήματα, των οποίων η δομή είναι χαοτική, άρα δεν μπορούμε να εξαγάγουμε
προβλέψεις για το μέλλον (Klauer 1998, 12ff). Επιπλέον αν και ξέρουμε ότι οι εκπομπές
CC>2 επιβαρύνουν το περιβάλλον, δεν είμαστε σε θέση να διαγνώσουμε τις ακριβείς
επιπτώσεις. Ακόμη και αν θεωρήσουμε ως βέβαιες κάποιες επιπτώσεις, π.χ. την αλλαγή
του κλίματος (αύξηση θερμοκρασίας) δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τις αλυσιδωτές
επιπτώσεις σε άλλα συστήματα, π.χ. στην οικονομία.
Τα όρια βιωσιμότητας όμως δεν είναι άσχετα με τις ηθικές αξίες. Οι κριτικές
φωνές θεωρούν ακόμη και τον όρο βιώσιμη κατανάλωση ως παραδοξότητα. Εφόσον
μιλούμε για κατανάλωση κάποιοι φυσικοί πόροι χρησιμοποιούνται προκειμενου να
παραχθεί κάτι και αυτό αποτελεί σαφώς παρέμβαση στο οικοσύστημα. Για να
καθορίσουμε τα όρια της βιώσιμης παρέμβασης απαιτείται κοινωνικός διάλογος
προκειμένου να αποκρυσταλλωθούν ηθικές αξίες, που να αποτελούν πυξίδα για
μελλοντικές δράσεις.
Αλλά ακόμη κι αν καθορισθούν κάποια όρια βιωσιμότητας και το δέον γενέσθαι
κατοχυρωθεί με νόμους, εάν δεν υπάρχει ένα ισχυρό ηθικό όραμα και πολιτική βούληση
τα μέτρα δεν πρόκειται να υλοποιηθούν και να έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτό
ισχύει τόσο από την πλευρά των εταιρειών και του κράτους όσο και από την πλευρά των
καταναλωτών. Επειδή η σύγκρουση συμφερόντων είναι πολύ μεγάλη πολλά κράτη και
εταιρείες αρνούνται να προβούν στην υλοποίηση νόμων που οι ίδιες έχουν κατ’ αρχήν
ψηφίσει. Παράδειγμα αποτελεί η άρνηση των ΗΠΑ να επικυρώσουν τη συνθήκη του
Kyoto για τις εκπομπές ρύπων. Το 1972 ψηφίστηκε στις ΗΠΑ ο νόμος Clean Water Action
για τον περιορισμό της ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων. Αυτός ο νόμος έμεινε
ανεφάρμοστος επειδή η εφαρμογή του απαιτούσε ιδιαίτερα υψηλό κόστος (οι εταιρείες
έπρεπε να επανασχεδιάσουν τις παραγωγικές του υποδομές) (Klauer 1998, 15). Στη
συγκεκριμένη περίπτωση εκτός από τον ελλιπή οικονομικοτεχνικό σχεδιασμό σημαντικό
έχει νόημα).
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ρόλο έπαιξε και η έλλειψη προσανατολισμού των εταιρειών σε κοινωνικά υπεύθυνες
συμπεριφορές αλλά και η ήπια πίεση από τη μεριά των καταναλωτών.
Η βιωσιμότητα είναι θέμα αδιαχώριστα τεχνολογικό και ηθικό. Η απαίτηση
είναι για περισσότερη ηθική και περισσότερη τεχνολογία (Kurz 1998). Η εύρεση
βιώσιμων λύσεων είναι μια κοινωνική διαδικασία που υπόκειται σε μια εξελικτικήευριστική λογική (ο.π). Ο υπερτονισμός της ηθικής διάστασης μπορεί να μας οδηγήσει σε
ουτοπική ηθικολογία, ενώ ο αντίθετος υπερτονισμός μπορεί να οδηγήσει σε τεχνολογική
υπεραισιοδοξία, ότι η τεχνολογία από μόνη της θα λύσει όλα τα προβλήματα. Πόσο
αδιαίρετα είναι τα προβλήματα δείχνει το επίκαιρο παράδειγμα του νέου ενεργειακού
καυσίμου του υδρογόνου το οποίο κρίνεται ότι δεν επιβαρύνει το περιβάλλον και ότι θα
λύσει το ενεργειακό πρόβλημα στο μέλλον. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα επιστημονικά
προβλήματα που έχουν σχέση με την ανάπτυξη της τεχνολογίας για το νέο καύσιμο έχουν
επιλυθεί (Ελαφρός 2003, 2004). Αυτό που λείπει είναι η απόφαση για τη διάθεση μεγάλων
κονδυλίων προκειμένου να δημιουργηθούν υποδομές. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει πολιτική
βούληση, και για να υπάρχει η τελευταία θα πρέπει η ηθική αξία της προστασίας του
περιβάλλοντος να είναι πρώτης προτεραιότητας. Σήμερα δεν είναι, όπως δείχνει η
πρακτική πολλών χωρών με χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ μετά
την άνοδο του G. Bush Jr., με την υποστήριξη μεγάλων ενεργειακών κολοσσών, δίνουν
ιδιαίτερο βάρος σε καύσιμα «μη βιώσιμα», στο πετρέλαιο που η καύση του παράγει πολλά
αέρια και στην ατομική ενέργεια, που έχει θεωρηθεί από πολλούς ως απαράδεκτη λόγω
του περιβαλλοντικού ρίσκου που εμπεριέχει και των καταλοίπων που παράγει. Εάν η λύση
του υδρογόνου αφεθεί να επικρατήσει «με τον καιρό», μπορεί να επικρατήσει στην αγορά
ίσως και σε 30 χρόνια. Εν τω μεταξύ όμως η καταστροφή στο περιβάλλον λόγω της
αυξημένης χρήσης ρυπογόνων καυσίμων θα είναι τεράστια.

Ε.6. Μία πρόταση για τη διατύπωση στόχων βιωσιμότητας
Ο Klauer (1998, 17ff) προτείνει ένα μοντέλο για την διαμόρφωση πολιτικών
βιωσιμότητας που συνυπολογίζει τόσο την ηθική όσο και την οικονομοτεχνική διάσταση
του θέματος. Η βιωσιμότητα δεν θεωρείται ως μια αυστηρά προγραμματισμένη διαδικασία
(αγαπημένη πρακτική του μοντερνισμού), αλλά ως μια δυναμική-εξελικτική. Την
παρομοιάζει μάλιστα με την ανάπτυξη των λουλουδιών. Αυτός που τα φυτεύει έχει μια
εικόνα για το πώς θέλει να αναπτυχθούν και λαμβάνει διάφορα μέτρα προς αυτή την
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κατεύθυνση. Δεν μπορεί όμως να αποκτήσει ακριβή εικόνα για το πως θα αναπτυχθεί το
λουλούδι (σχήμα, ύψος κτλ.)

Ύψιστος
στόχος: βιωσιμότητα
ως όραμα

?1··ΚΒΙ1ΜΒ^
Ενδιάμεσος στόχος:
ακριβής ορισμός
βιωσιμότητας

:ι—

Συγκεκριμένοι πολιτικοί
στόχοι: αποτέλεσμα
οικονο μοτεχνικών
μετρήσεων

Διάγραμμα 4: Διαδικασία διατύπωσης στόχων βιωσιμότητας
Πηγή: Kurz (1998)

Βασική παραδοχή του μοντέλου είναι πως μια διαδικασία καθορισμού στόχων
βιωσιμότητας μπορεί να υλοποιηθεί στα πλαίσια ενός δημοκρατικού κράτους δικαίου
μέσω της ελεύθερης συμμετοχής των πολιτών (ο.π., 17).
Στο πρώτο επίπεδο γίνεται προσπάθεια να επιτευχθεί συναίνεση για ένα όραμα
βιωσιμότητας. Πρόκειται για τον καθορισμό ενός ηθικού στόχου σε κοινωνικό επίπεδο
(ο.π.)· Στο επίπεδο αυτό δεν απαιτείται κάποιος συγκεκριμένος ορισμός της βιωσιμότητας,
πρέπει όμως να λυθούν καθοριστικά ερωτήματα, π.χ. τι θεωρούμε δικαιοσύνη;
Στο δεύτερο επίπεδο έχουμε να κάνουμε με συγκεκριμενοποίηση του οράματος
που τέθηκε στο πρώτο επίπεδο. Στο επίπεδο αυτό πρέπει να παρθούν αποφάσεις για τα
όρια της βιωσιμότητας. Επειδή όλα τα συστήματα που σχετίζονται με την ανθρώπινη
δράση συνεχώς εξελίσσονται και η μια αλλαγή στο ένα επηρεάζει το άλλο πρέπει να
αποφασισθεί ποια χαρακτηριστικά ενός συστήματος πρέπει να διατηρηθούν ώστε τα
συστήματα να βρίσκονται σε ισορροπία. Για παράδειγμα μια απαίτηση για υπερβολική
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μείωση των εκπομπών καυσαερίων ή απότομης αύξησης των μισθών μπορεί να έθετε σε
κίνδυνο το υπάρχον οικονομικό σύστημα (πτώση επιπέδου ευημερίας, ανεργία). Οι
προτεινόμενες λύσεις πρέπει να διέπονται από το κριτήριο της εφικτότητας. Τυχόν
μαξιμαλιστικές προτάσεις μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο το γενικότερο στόχο. Εξάλλου οι
αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται στα πλαίσια μιας δημοκρατικής πολιτείας (επιδίωξη
μεγάλου βαθμού συναίνεσης, όχι όμως τόσο μεγάλου όσο στο πρώτο επίπεδο).
Στο τρίτο επίπεδο με βάση τους «ορισμούς» που δόθηκαν στο δεύτερο εκπονούνται
μέτρα και σχέδια δράσης. Η προσπάθεια είναι να καταστεί η έννοια βιωσιμότητα
μετρήσιμη (Operationalisation). Πρέπει να αναπτυχθούν δείκτες βιωσιμότητας με τους
οποίους θα παρακολουθείται η πορεία υλοποίησης των στόχων και θα πραγματοποιούνται
τυχόν αναπροσαρμογές στόχων και πρακτικών. Στο στάδιο αυτό εκδηλώνονται
συγκρούσεις συμφερόντων επειδή απαιτείται αλλαγή συμπεριφοράς.
Οι στόχοι που τίθενται π.χ. 80-90% λιγότερη χρήση υλικών, 70-80% μείωση των
εκπεμπόμενων ρύπων και 50% εξοικονόμηση ενέργειας έως το έτος 2050, απαιτούν το
ριζικό αναπροσανατολισμό τόσο των καταναλωτικών συνηθειών όσο και των
παραγωγικών μεθόδων (Reisch, Scherhom 1998). Στο σημείο αυτό όμως αρχίζουν οι
τριβές. Χώρες που υποστηρίζουν ότι θίγονται αρνούνται να προβούν στην υλοποίηση των
αποφάσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες που αρνούνται να
επικυρώσουν τη συμφωνία του Kyoto για τις εκπομπές ρύπων, και μάλιστα μετά την
εκλογή Bush σημειώνεται πισωγύρισμα αφού υποστηρίζουν τη χρήση πετρελαίου και
ατομικής ενέργειας.
Οι περιορισμοί στους οποίους πρέπει να υποβληθούν σήμερα οι άνθρωποι
πηγάζουν από τη σημερινή κατάσταση της τεχνολογίας και της κοινωνικής οργάνωσης
(Klauer 1998, 3). Οι εφαρμοζόμενες τεχνικές παραγωγής και οι καταναλωτικές πρακτικές
ασκούν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και δημιουργούν τέτοιες κοινωνικές σχέσεις
(σε πλανητικό επίπεδο) που δυσχεραίνουν την ικανοποίηση των αναγκών και δημιουργούν
τεράστιες ανισότητες.
Η όλη διαδικασία πρέπει να διαπνέεται από πνεύμα συνεργασίας. Επειδή οι
εμπλεκόμενοι είναι πολλοί και τα συμφέροντα αλληλοσυγκρουόμενα πρέπει να
επικρατήσει η λογική του win-win (Schrader, Hansen 2001, 39). Αλλιώς είναι ανέφικτη η
επίτευξη οποιασδήποτε συμφωνίας. Ο Kurz (1998) παριστάνει διαγραμματικά τη
διαδικασία καθορισμού των στόχων μιας βιώσιμης πολιτικής (Διάγραμμα 5).
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Διάγραμμα 5: Η βιωσιμότητα ως κοινωνική-ευριστική διαδικασία
Πηγή: προσαρμογή σύμφωνα με Kurz (1998)

Συνυπολογίζοντας τις ηθικές αξίες και τους περιορισμούς που θέτει η τεχνολογία
διατυπώνονται ρεαλιστικοί στόχοι. Με βάση αυτούς τους στόχους χαράσσονται πολιτικές
και αναπτύσσονται δείκτες που μετρούν το βαθμό υλοποίησής τους. Η υλοποίηση στόχων
απαιτεί τη χάραξη συγκεκριμένων πολιτικών (νόμων, υποδομών) με συνεργασία όλων των
κοινωνικών εταίρων, κράτους, επιχειρήσεων, πολιτών-καταναλωτών, μη κυβερνητικών
οργανώσεων, Εκκλησίας κοκ.
Όλη η παραπάνω διαδικασία δεν είναι στατική αλλά εξελίσσεται σε ένα διαρκώς
μεταβαλλόμενο περιβάλλον σε όλα τα στάδια. Οι αξίες βρίσκονται σε διαρκή εξέλιξη, οι
τεχνολογικές δυνατότητες αλλάζουν με δραματικούς ρυθμούς. Αυτό απαιτεί η διαδικασία
να έχει έναν ευριστικό-εξελικτικό χαρακτήρα, που θα προσαρμόζεται στο διαρκώς
μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
Για παράδειγμα θα αναφέρουμε την προσπάθεια για μείωση εκπομπής επιβλαβών
αερίων στην ατμόσφαιρα. Το πρόβλημα είναι γνωστό: η καύση «φυσικών» καυσίμων
(πετρέλαιο, άνθρακας, γαιωαέριο) εκλύει στην ατμόσφαιρα αέρια δημιουργώντας το
λεγόμενο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Εκκινώντας από την αξία «της προστασίας του
περιβάλλοντος» τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται διάλογος γύρω από το θέμα. Οι ειδικοί
προτείνουν ως πρώτο στόχο για τη λύση του προβλήματος τη μείωση των εκπομπών κατά
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50% (συγκρινόμενων με το 1990) έως το έτος 2050 (Kurz 1998). Ο παγκόσμιος
πληθυσμός όμως το 2050 θα ανέρχεται σύμφωνα με εκτιμήσεις σε 10 δισεκατομμύρια,
διπλάσιος από το 1990. Για να πετύχουμε μείωση κατά 50% των εκπομπών με διπλάσιο
πληθυσμό, θα πρέπει η κατά κεφαλή τιμή εκπομπής να μειωθεί 4 φορές (Kurz 1998). Το
πρόβλημα όμως είναι πιο περίπλοκο: Σήμερα η κατά κεφαλή τιμή εκπομπής στις ΗΠΑ
ανέρχεται σε 20 tn, στη Γερμανία σε 11 tn ενώ στην Ινδία και στις χώρες της Αφρικής
λιγότερο από 0,1 tn. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος της μείωσης είναι διαφορετικό για κάθε
χώρα, άρα υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Στη συνδιάσκεψη του Kyoto το Δεκέμβρη
του 1997, καθορίστηκε πως ο στόχος της μείωσης εκπομπής αερίων είναι πρωτεύων, τα
μέτρα όμως που αποφασίστηκαν είναι αμφιλεγόμενης αποτελεσματικότητας. Πολλές
χώρες

δεσμεύτηκαν

να

προβούν

σε

μειώσεις

εκπομπής

(με

συγκεκριμένο

χρονοδιάγραμμα), εντούτοις υπάρχει έλλειμμα αξιοπιστίας. Εν τω μεταξύ διάφορα ακραία
φυσικά φαινόμενα που αποδίδονται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, αναζωπυρώνουν το
διάλογο ασκώντας πίεση για λύσεις. Αλλά και τα τεχνολογικά δεδομένα αλλάζουν: για
παράδειγμα, η κατανάλωση των αυτοκινήτων σε καύσιμα σήμερα κατά μέσο όρο
ανέρχεται σε κάτι λιγότερο από 10 It ανά 100 km. Ήδη σήμερα κυκλοφορούν στην αγορά
αυτοκίνητα που καταναλώνουν 5 It ανά 100 km, η έρευνα για τα 31t/100km αυτοκίνητα
είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ το όραμα του 1 It/100 km αυτοκινήτου δεν θεωρείται ουτοπικό
για το άμεσο μέλλον (Kurz 1998).

Ε.7. Το βιώσιμο-ηθικό προϊόν
Στη βιβλιογραφία υπάρχουν διάφοροι ορισμοί για τη βιώσιμη κατανάλωση και το
βιώσιμο προϊόν, όλες όμως στη βάση τους θέτουν κριτήρια της βιωσιμότητας (Tallontire
et. al 2001, 4). Στο άρθρο αυτό χρησιμοποιούνται οι όροι ηθική κατανάλωση (ethical
consumption), ηθικό προϊόν (ethical product) και ηθικό εμπόριο (ethical trade). To
πρόβλημα δεν είναι πρόβλημα χρήσης όρων αλλά επιλογής κριτηρίων (ορίων). Κάποιοι
ορισμοί της βιώσιμης κατανάλωσης είναι γενικοί, π.χ. τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό
ενός προϊόντος ως βιώσιμου-ηθικού τα καθορίζει ο ίδιος ο καταναλωτής (ο.π). Σε άλλες
περιπτώσεις τα κριτήρια είναι ιδιαίτερα συγκεκριμένα και αφορούν ιδιαίτερες κατηγορίες
προϊόντων. Οι Tallontire et. al (2001) υιοθετούν ως ορισμό του ηθικού εμπορίου τον
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ορισμό που δίνει το NRET (Natural Resources and Ethical Trade Programme) στην
Αγγλία:

«κάθε μορφή εμπορίου που συνειδητά επιδιώκει να είναι

κοινωνικά,

περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά υπεύθυνο» (ο.π5). Τα κριτήρια αυτά, όμως, είναι
ακριβώς τα κριτήρια της βιώσιμης ανάπτυξης και κατανάλωσης. Ο ηθικός καταναλωτής
επιδιώκει την αγορά προϊόντων και τη χρήση υπηρεσιών που μπορούν να επιδείξουν
κοινωνική και /ή περιβαλλοντική υπευθυνότητα (ο.π). Οι συγγραφείς επικεντρώνοντας
στον τομέα των ανανεώσιμων φυσικών πόρων, στο ηθικό εμπόριο περιλαμβάνουν:
•

Το δίκαιο εμπόριο (fair trade)

•

Τα βιολογικά προϊόντα (organic products)

•

Τα προϊόντα/υπηρεσίες που για την προμήθειά τους οι φυσικοί πόροι
διαχειρίστηκαν με τρόπο βιώσιμο

•

Τα προϊόντα που για την συγκομιδή ή επεξεργασία τους ακολουθήθηκαν ηθικοί
κώδικες δέσμευσης (π.χ. όσον αφορά τις εργασιακές συνθήκες)
Η ηθική καταναλωτική συμπεριφορά σημαίνει την αγορά προϊόντων που

κατασκευάζονται με τρόπο ηθικό από εταιρείες που δρουν ηθικά (εκπληρώνουν ηθικά
κριτήρια) (www.ethicalconsumer.org). Η συμπεριφορά αυτή του καταναλωτή μπορεί να
έχει τις εξής μορφές σύμφωνα με την ECRA (Ethical Consumer Research Association
(ECRA, www.ethicalconsumer.org):
• Θετική αγοραστική συμπεριφορά, δηλαδή προτίμηση ηθικών προϊόντων, όπως
προϊόντα δίκαιου εμπορίου, βιολογικά προϊόντα κοκ. Αυτή η επιλογή είναι η πιο
σημαντική διότι επιβραβεύει άμεσα τις εταιρείες που τολμούν να συμπεριφερθούν
ηθικά.
• Αρνητική αγοραστική συμπεριφορά, σημαίνει αποφυγή προϊόντων
• Αγορά που να βασίζεται στην εταιρεία συνολικά. Π.χ. το μποϋκοτάζ της Nestle
στοχεύει την εταιρεία ως όλον και αφορά όλα τα προϊόντα και τις μάρκες καθώς
και τις θυγατρικές της εταιρείες
• Η ολιστική προσέγγιση (full screened approach) η οποία είναι συνδυασμός των
τριών παραπάνω και σημαίνει την ταυτόχρονη αξιολόγηση των προϊόντων αλλά
και των εταιρειών που τα παράγουν. Η προσέγγιση αυτή ακολουθείται από την
Ethical Consumer Research Association (ECRA) στις αξιολογήσεις που
δημοσιεύονται

στο

περιοδικό

Ethical

(www.ethicalconsumer.org)
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Consumer

που

εκδίδει

Η αξιολόγηση ενός προϊόντος ως βιώσιμου-ηθικού είναι μια πολύπλοκη διαδικασία
γιατί πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι τέσσερις πυλώνες της βιωσιμότητας που αναφέραμε
πιο πάνω και αφετέρου η διαδικασία καθορισμού ορίων εντός κάθε πυλώνα παρουσιάζει
επίσης μεθοδολογικές δυσκολίες.
Εάν περιοριζόμασταν σε μία μόνο διάσταση θα μπορούσαμε να ορίσουμε το
«φιλικό προς το περιβάλλον» προϊόν ως αυτό «που κατά την παραγωγή, κατανάλωση και
απόσυρση προκαλεί τις μικρότερες επιβαρύνσεις στο περιβάλλον απ’ ότι τα υποκατάστατα
προϊόντα του με την ίδια αξία χρήσης» (Neuner 2001, 173). Κατ’ αναλογία θα μπορούσαμε
να επεκτείνουμε τον ορισμό περιλαμβάνοντας όλες τις διαστάσεις της βιωσιμότητας, την
κοινωνική, την οικονομική και την πολιτισμική. Αυτό σημαίνει ότι η βιωσιμότητα δεν
είναι ένα απόλυτο μέγεθος, ορίζεται σε σχέση με όμορα προϊόντα για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα με βάση συγκεκριμένα όρια βιωσιμότητας που εξαρτώνται άμεσα από
τις κοινωνικές και τεχνολογικές συνθήκες (Weber 2001, 67). Εφόσον εμφανιστεί ένα νέο
προϊόν που ικανοποιεί καλύτερα τα κριτήρια βιωσιμότητας το παλιό κρίνεται ως «λιγότερο
βιώσιμο» ή και ως «μη βιώσιμο».
Επίσης το δεδομένο ότι ένα προϊόν βελτιώνεται σε κάποιο συγκεκριμένο τομέα,
(π.χ. καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από τα όμορά του ή μειώνεται κάποιο επιβλαβές
συστατικό του) δεν το κατατάσσει αυτομάτως στα βιώσιμα προϊόντα (Schrader, Hansen
2001, 25). Για να χαρακτηριστεί ένα προϊόν ως τέτοιο πρέπει να εξεταστεί το σύνολο
των κριτηρίων της βιώσιμης ανάπτυξης και οι μεταξύ τους συσχετίσεις ως προς τα
ισχύοντα όρια βιωσιμότητας (ο.π). Μια διαδικασία που συνεχώς ενημερώνεται λόγω των
κοινωνικών και τεχνολογικών εξελίξεων.
Μεταξύ των ορίων βιωσιμότητας κάθε πυλώνα μπορεί να υπάρχουν συγκρούσεις.
Αναφέρουμε δύο παραδείγματα:
Η χρήση του αεροπλάνου επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον λόγω εκπομπής
μεγάλων ποσοτήτων καυσαερίων. Άρα η μετακίνηση με αεροπλάνο για τουριστικούς
λόγους από περιβαλλοντική άποψη αντίκειται στα κριτήρια βιωσιμότητας. Η κινητικότητα
όμως έχει πολλαπλές κοινωνικές επιπτώσεις τόσο στην ανάπτυξη του κάθε ατόμου όσο και
στο κοινωνικό σύνολο γενικότερα. Άρα πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή. Χρήσιμη
πρόταση αποτελεί ο βιώσιμος τουρισμός, ο τουρισμός δηλαδή σε περιοχές μη κορεσμένες
τουριστικά και με μέσα που δεν επιβαρύνουν ιδιαίτερα το περιβάλλον (π.χ. τρένο).
Η συχνή αλλαγή της μόδας, η ανάγκη για νέα ρούχα, έχει σημαντικές
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περιβαλλοντικές επιπτώσεις: χρήση μεγάλης ποσότητας πρώτων υλών, χημικά απόβλητα
από την επεξεργασία των υφασμάτων και πολλά σκουπίδια. Όμως η ανάγκη για νέα ρούχα
και για μια πλούσια γκαρνταρόμπα είναι ισχυρή επιθυμία του σύγχρονου καταναλωτή. Και
εδώ πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή. Στην κατεύθυνση αυτή προτείνονται διάφορες
λύσεις: Από τη μια προτείνεται ο τρόπος της ζωής με επάρκεια (βλ. Ε.8) που συνεπάγεται
περιορισμό της κατανάλωσης, από την άλλη η ανάπτυξη υφασμάτων που θα είναι πλήρως
ανακυκλώσιμα (βλ. Fischer, Wöhler 2001, Rusche 2001).
Ο χαρακτηρισμός ενός προϊόντος-υπηρεσίας ως βιώσιμου-ηθικού με βάση τα
κριτήρια βιωσιμότητας που προαναφέραμε, είναι μια περίπλοκη υπόθεση. Ο καταναλωτής
πρέπει να έχει σαφή εικόνα για το αν ένα προϊόν είναι βιώσιμο ή όχι. Ο Bosshart (1997,
274) κάνει λόγο για τον κίνδυνο υπερ-δικαστηριοποίησης (Übertribunalisierung), μιας
κατάστασης δηλαδή που ο καταναλωτής θα αναρωτιέται συνεχώς για τη βιωσιμότητα του
κάθε προϊόντος που καταναλώνει. Για τη λύση αυτού του προβλήματος προτείνεται η
ανάπτυξη αξιόπιστων σφραγίδων (labels) βιωσιμότητας που θα απαλλάσσουν τον
καταναλωτή από τον προσωπικό φόρτο αναζήτησης των σχετικών πληροφοριών
(Bookhagen 2001, 243ff).
Στη συνέχεια θα αναφέρουμε μερικές περιπτώσεις βιώσιμων προϊόντων και
υπηρεσιών με βάση τις τρέχουσες αντιλήψεις περί βιωσιμότητας. Δεν θα υπεισέλθουμε σε
λεπτομερείς περιγραφές των προϊόντων και των δυνατοτήτων τους γιατί ξεφεύγει από τα
όρια της εργασίας μας.

Ε.7.1. Κατοικία
Ο χώρος της κατοικίας είναι ένας σημαντικός τομέας για την υλοποίηση βιώσιμων
πολιτικών. Η σημασία του για το οικονομικό σύστημα είναι αδιαμφισβήτητη τόσο για τη
χρήση υλικών για κατασκευές και συντηρήσεις όσο και για την κατανάλωση ενέργειας και
νερού. Έχουν αναπτυχθεί πολλά υλικά και πολλές τεχνολογίες για να υλοποιηθεί το
«οικολογικό σπίτι» ή «πράσινο σπίτι». Υπάρχουν κατάλογοι με φιλικά προς το
περιβάλλον υλικά, λύσεις για μόνωση με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, λύσεις για
κατάλληλλη διαμόρφωση των χώρων ώστε να γίνεται εκμετάλλευση του φυσικού
κλίματος αλλά και για να προσφέρεται η αίσθηση της άνεσης (βλ. το αφιέρωμα του ΟΙΚΟ
2003, τ.4, ΔΙΠΕ 2000, Kennedy, Haas-Amdt 2001). Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η ιδέα
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για το «αύταρκες σπίτι», ή «σχεδόν αύταρκες», ένα σπίτι δηλαδή ενεργειακά αυτόνομο
που θα αξιοποιεί κυρίως την ηλιακή και την αιολική ενέργεια και θα διαθέτει σύστημα
ανακύκλωσης του νερού.
Το θέμα της κατοικίας συνδέεται όμως και με άλλες διαστάσεις της βιωσιμότητας.
Για τις ανάγκες της οικιστικής επέκτασης θυσιάζονται όλο και πιο πολλές εκτάσεις του
φυσικού περιβάλλοντος. Άρα πρέπει να υπάρξει περιορισμός στην οικιστική επέκταση που
απαιτεί περιορισμό του καταναλωτή σε στέγη (π.χ. πολλά εξοχικά). Για το θέμα αυτό βλ.
κεφ. Γ.2.1.
Στον Πίνακα 2 δίνονται μερικά χαρακτηριστικά κριτήρια για τη βιώσιμη
κατανάλωση στον τομέα της κατοίκησης.
•

Για όλες τις κατασκευές στο χώρο του σπιτιού χρησιμοποιήστε φιλικά προς το
περιβάλλον υλικά (πλακάκια, τοίχοι, χρώματα, κοκ)

•

Εάν χρησιμοποιείτε μαστόρους να επιλέγετε ντόπιους και μάλιστα εκείνους που
απασχολούν εκπαιδευόμενους

•

Προσπαθήστε όσο μπορείτε να εξοικονομείτε ενέργεια και νερό. Εάν είναι δυνατό
να χρησιμοποιήστε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

•

Προτιμήστε έπιπλα και λοιπό εξοπλισμό με μεγάλο χρόνο ζωής. Σημαντικό
στοιχείο στον εξοπλισμό είναι να μπορεί να επισκευάζεται εύκολα

•

Προτιμήστε τη χρήση από την κατοχή. Ακριβές και ελάχιστα χρησιμοποιούμενες
οικιακές συσκευές μπορείτε να τις χρησιμοποιείται από κοινού με τους γείτονές
σας.

•

Αποφύγετε συσκευές με υψηλή κατανάλωση ενέργειας και αποφύγετε να
διατηρείται τις συσκευές σε stand-by κατάσταση.

Πίνακας 2: Βασικές αρχές βιώσιμης κατανάλωσης στον τομέα της κατοίκησης
Πηγή: Rat für nachhaltige Entwicklung (x.x)

E.7.2. Διατροφή
Το θέμα της διατροφής είναι βασικό για τη βιώσιμη κατανάλωση και ανάπτυξη. Η
ανάγκη για μαζική παραγωγή γεωργικών προϊόντων σε χαμηλές τιμές έχει οδηγήσει σε
μονοκαλλιέργειες που απειλούν τη φυσική βιοποικιλότητα, σε αλόγιστη χρήση του νερού
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που τείνει να γίνει αγαθό σε ανεπάρκεια, σε αλόγιστη χρήση χημικών (λιπάσματα,
φυτοφάρμακα, πλαστικά) με καταστρεπτικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, στην ποιότητα
των τροφίμων και εν τέλει στην υγεία του καταναλωτή. Είναι γνωστές οι έρευνες και οι
αποκαλύψεις πολλών επιστημόνων αλλά και οικολογικών οργανώσεων, όπως της
Greenpeace, για τις επιβλαβείς επιπτώσεις των χημικών στην ανθρώπινη υγεία.
Συνεχώς στην επικαιρότητα παραμένει το πρόβλημα με τη διάδοση των γενετικά
τροποποιημένων τροφίμων.
Η ανάγκη για τρόφιμα υψηλής ποιότητας, υγιεινά, που να διατηρούν τη φυσική
τους γεύση έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη της οικολογικής γεωργίας και των
καταστημάτων που πωλούν οικολογικά προϊόντα. Παρ’ όλο που οι οικολογικά
καλλιεργούμενες εκτάσεις είναι ακόμη λίγες, το ίδιο και τα μερίδια αγοράς των
οικολογικών προϊόντων εντούτοις διαγράφεται μια σαφής τάση προς την οικολογική
γεωργία.
Η στροφή προς τη μαζική γεωργική παραγωγή έχει καταστήσει ασύμφορες πολλές
καλλιέργειες μικρής κλίμακας. Έτσι μειονεκτούντες περιοχές, γεωγραφικά απομονωμένες,
που δεν πληρούν τα κριτήρια για μαζική παραγωγή καταδικάζονται σε οικονομικό και
κοινωνικό μαρασμό. Αυτό δεν αφορά μόνο περιοχές μιας χώρας αλλά και ολόκληρες
χώρες. Με την ανάπτυξη των μονοκαλλιεργειών και της μαζικής παραγωγής πολλά
προϊόντα και γεύσεις που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του πολιτισμού μιας περιοχής
εξαφανίζονται. Η αναγέννηση του ενδιαφέροντος για τοπικές γεύσεις έχει έτσι ευρύτερες
επιπτώσεις, πέρα από την τέρψη του ουρανίσκου των καταναλωτών βοηθά στην κοινωνική
ανασυγκρότηση των μειονεκτούντων περιοχών και στην ανάπτυξη οικονομιών μικρής
κλίμακας.
Ένα θέμα που επίσης ανακύπτει από τη μαζική γεωργική παραγωγή και από την
κατάργηση των φραγμών στο διεθνές εμπόριο ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης είναι
η πληρωμή δίκαιων τιμών στους παραγωγούς. Πολλά προϊόντα όπως ο καφές, το τσάι, το
βαμβάκι, τα πορτοκάλια κ.α. παράγονται στις φτωχές χώρες του τρίτου κόσμου. Οι
εταιρείες συχνά αγοράζουν τα προϊόντα αυτά σε εξευτελιστικές τιμές βυθίζοντάς τους
παραγωγούς στο φαύλο κύκλο της φτώχειας. Το «δίκαιο εμπόριο» είναι μια κίνηση για
την καταβολή δίκαιων τιμών στους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων (για το δίκαιο
εμπόριο βλ. Στ. 1.1)
Στον Πίνακα 3 δίνονται μερικά χαρακτηριστικά κριτήρια για τη βιώσιμη
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κατανάλωση στο χώρο της διατροφής.

•

Προτίμηση προϊόντων από βιολογικές καλλιέργειες σύμφωνα με αναγνωρισμένες
σφραγίδες πιστοποίησης

•

Υπεύθυνη κατανάλωση κρέατος και ζωικών προϊόντων και όσο το δυνατόν
υποκατάστασή τους από φυτικά τρόφιμα

•

Η κατανάλωση εποχιακών και τοπικών προϊόντων σημαίνει οικονομία ενεργειακών
πόρων

•

Προϊόντα που κατασκευάζονται σε λιγότερα παραγωγικά στάδια επιβαρύνουν
λιγότερο το περιβάλλον

•

Το ίδιο προϊόντα με λίγα υλικά συσκευασίας. Αν δυνατό να χρησιμοποιούνται
συσκευασίες πολλαπλών χρήσεων

•

Προτιμάται προϊόντα δίκαιου εμπορίου και προϊόντα από εναλλακτικούς
εμπορικούς οργανισμούς π.χ. gepa, EL PUENTE, OXFAM

Πίνακας 3: Βασικές αρχές βιώσιμης κατανάλωσης στον τομέα της διατροφής
Πηγή: Rat für nachhaltige Entwicklung (x.x)

Από τη έκδοση του Συμβουλίου για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (Rat für nachhaltige
Entwicklung x.x.) παραθέτουμε και ένα απόσπασμα από τις ετικέτες πιστοποίησης (labels)
στη Γερμανία, που έχουν ως σκοπό να διευκολύνουν τους καταναλωτές να επιλέξουν
ηθικά προϊόντα στον τομέα της διατροφής (Πίνακας 4).
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Πίνακας 4: Ετικέτες πιστοποίησης ηθικών προϊόντων στο χώρο της διατροφής
Πηγή: Rat für nachhaltige Entwicklung (x.x)

E.7.3. Μετακινήσεις
Η ανάπτυξη επικοινωνιακών δικτύων και η αύξηση της αλληλοδιαπλοκής μεταξύ
των ανθρώπων υπήρξε βασική προϋπόθεση της σύγχρονης οικονομικής ανάπτυξης.
Σήμερα όμως η ανάγκη για μετακινήσεις συνδέεται με μια σειρά από προβλήματα. Η
απόκτηση αυτοκινήτου από όλο και mo πολλούς ανθρώπους συνεπάγεται την επιβάρυνση
του περιβάλλοντος με εκπομπές ρύπων. Επιπλέον η χρήση αυτοκινήτου προϋποθέτει ότι
όλο και πιο πολλές εκτάσεις θα μετατραπούν σε αυτοκινητόδρομους ή parking, με ό,τι
αυτό συνεπάγεται (π.χ. περιορισμός του ελεύθερου χώρου στις πόλεις). Το αυτοκίνητο
πέρα όμως από μέσο μετακίνησης είναι και σύμβολο status και επίδειξης πλούτου. Τα
τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί τρόποι ζωής που δίνουν λιγότερη σημασία στην
κατοχή αυτοκινήτου και περισσότερο στη χρήση του. Έχουν υλοποιηθεί εγχειρήματα car
sharing τόσο από ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και από πρωτοβουλίες καταναλωτών. Φυσικά
ένας τρόπος για να αμβλυνθούν οι αρνητικές συνέπειες είναι η προτίμηση των μέσων
μαζικής μεταφοράς και ειδικά των mo οικολογικών από αυτά.
Όμως η προτίμηση μαζικών μέσω μεταφοράς και μη κατοχή ιδιόκτητων μέσω
μεταφοράς δεν αποτελεί απαραίτητα βιώσιμη λύση αν για παράδειγμα χρησιμοποιείται
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συχνά το αεροπλάνο. Η πτήση του αεροπλάνου απαιτεί την καύση μεγάλων ποσοτήτων
καυσίμων που φυσικά ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα.
Στην περίπτωση του αεροπλάνου βέβαια έχουμε την περίπτωση σύγκρουσης
στόχων βιωσιμότητας. Η πτήση του αεροπλάνου επιβαρύνει σημαντικά το περιβάλλον με
καυσαέρια. Όμως τυχόν περιορισμός των ταξιδιών αφενός μεν θα σήμανε περιορισμό της
ελευθερίας μας από την άλλη θα είχε επιπτώσεις στην οικονομία πολλών φτωχών χωρών
που βλέπουν τον τουρισμό ως μέσο επιβίωσης.
Στους Πίνακες 5 και 6 δίνονται μερικά χαρακτηριστικά κριτήρια για τη βιώσιμη
κατανάλωση στο χώρο της μετακίνησης και του τουρισμού αντίστοιχα.

•

Προσπαθείστε να μειώστε την «ατομική» μετακίνηση ιδιαίτερα με το προσωπικό
σας αυτοκίνητο

•

Για να πάτε στην εργασία σας προτιμείστε το σχηματισμό ομάδων

•

Προσπαθείστε να χρησιμοποιείτε κάθε φορά το πιο οικολογικό μέσο μεταφοράς,
ποδήλατο, δημόσια συγκοινωνία, τρένο

•

Αν δεν χρησιμοποιείται συχνά αυτοκίνητο μην κατέχετε δικό σας, προσφέρονται οι
δυνατότητες car-sharing, ενοικίασης κτλ.

•

Προτιμήστε αυτοκίνητα με χαμηλή κατανάλωση βενζίνης. Στο κέντρο της πόλης
μπορείτε να χρησιμοποιείτε ηλεκτροκίνητα (με «πράσινο ρεύμα») αυτοκίνητα ή
μηχανάκια

•

Προσαρμόστε το στιλ οδήγησής σας σύμφωνα με το σλόγκαν «οδηγώ αμυντικά»

Πίνακας 5: Βασικές αρχές βιώσιμης κατανάλωσης στον τομέα της μετακίνησης
Πηγή: Rat für nachhaltige Entwicklung (x.x)
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•

Προσπαθήστε να αποφύγετε όσο είναι δυνατό τα μακρινά και τα αεροπορικά
ταξίδια

•

Για τη μετακίνηση χρησιμοποιείστε μεταφορικά μέσα φιλικά προς το περιβάλλον
(λεωφορεία, τρένο)

•

Για το σχεδίασμά των διακοπών σας να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη τον
παράγοντα απόσταση

•

Εάν όντως πραγματοποιήστε κάποιο αεροπορικό ταξίδι παραμείνετε περισσότερο
(οι επιβαρύνσεις στο περιβάλλον από τα μακρινά αεροπορικά ταξίδια είναι πολύ
μεγάλες)

•

Για τη διαμονή σας προτιμήστε καταλύματα με οικολογικό εξοπλισμό και
κατασκευή

•

Και βέβαια το αυτονόητο: σεβαστείτε την κουλτούρα και τη θρησκεία της χώρας
που επισκέπτεστε καθώς και τα ήθη της

•

Εάν είναι δυνατό υποστηρίξτε τη «δίκαιη πληρωμή» των υπηρεσιών που σας
παρασχέθηκαν

Πίνακας 6: Βασικές αρχές βιώσιμης κατανάλωσης στον τομέα του τουρισμού
Πηγή: Rat für nachhaltige Entwicklung (x.x)

E.7.4. Ένδυση
Πολλά ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης έχουν να κάνουν με την κατασκευή και τη
συντήρηση των ρούχων που φοράμε. Η παραγωγή ενδυμάτων σχετίζεται και με τη
γεωργική παραγωγή γιατί από εκεί προέρχονται οι πρώτες ύλες. Η ανάπτυξη χημικών
υφασμάτων με άγνωστες συνέπειες για την υγεία του καταναλωτή (πολλές αλλεργίες και
δερματοπάθειες ανάγονται στη χρήση συνθετικών υφασμάτων) έχει εγείρει την ανάγκη για
οικολογικά υφάσματα. Ήδη η αγορά ρούχων με οικολογικές σφραγίδες (labels) γνωρίζει
άνθηση.
Εδώ ανακύπτει ένα ζήτημα σύγκρουσης στόχων. Η συχνή αλλαγή των ρούχων που
υπαγορεύεται από τη μόδα είναι μια πολιτισμική συνήθεια. Μάλιστα η αχρήστευσή τους
πραγματοποιείται πριν καν φθαρούν συχνά δε πριν καλά καλά φορεθούν! Η επιμονή σε
φυσικά υλικά θα σήμαινε την κατασπατάληση πρώτων υλών. Για αυτό προτείνονται
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λύσεις με υλικά όπως το polyester το οποίο είναι σχεδόν πλήρως ανακυκλώσιμο (βλ.
Fischer, Wöhler 2001).
Το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής ένδυσης και υπόδησης πραγματοποιείται στις
φτωχές χώρες του τρίτου κόσμου υπό συνθήκες απαράδεκτες για τους εργαζόμενους, στα
λεγάμενα «sweatshops» (Klein 2000). Πολλές φορές οι εργαζόμενοι είναι μικρά παιδάκια.
Αυτό έχει εγείρει την απαίτηση για «δίκαιες συνθήκες εργασίας».
Σημαντική επιβάρυνση για το περιβάλλον αποτελεί η συντήρηση των ρούχων
κυρίως το πλύσιμό τους που απαιτεί μεγάλες ποσότητες νερού και την αποβολή στο
περιβάλλον μεγάλων ποσοτήτων με μη διασπώμενα χημικά. Για την αποφυγή αυτών των
συνεπειών προτείνονται πολλές ενέργειες, προτίμηση πλυντηρίων που εξοικονομούν
ενέργεια

και

νερό,

αποφυγή

του

ξηρού

καθαρισμού,

χρήση

διασπώμενων

απορρυπαντικών, αποφυγή υφασμάτων που καθαρίζονται δύσκολα.
Στον Πίνακα 7 δίνουμε μερικά χαρακτηριστικά κριτήρια για τη βιώσιμη
κατανάλωση στο χώρο της ένδυσης
•

Αγοράζετε ρούχα με μακρύ χρόνο ζωής

•

Ακόμη και για εποχική μόδα φοράτε τα ρούχα ως περισσότερο μπορείτε

•

προτιμάτε υφάσματα από φυσικές ίνες που προέρχονται από οικολογική παραγωγή

•

συνυπολογίστε κριτήρια υγείας κατά τη χρήση των ρούχων

•

για τη συντήρηση και πλύση των ρούχων χρησιμοποιείται οικολογικές μεθόδους,
π.χ. χρήση ελάχιστων δυνατών καθαριστικών και απορρυπαντικών, μείωση
κατανάλωσης νερού

•

εξετάστε τη δυνατότητα να αποκτήστε ρούχα από δεύτερο χέρι. Τα παλιά σας
ρούχα μπορούν μέσω καταστημάτων «δευτέρου χεριού» να συνεχίζουν να
χρησιμοποιούνται

•

προτιμήστε ρούχα που έχουν κατασκευαστεί υπό συνθήκες σεβασμού των
ελάχιστων κοινωνικών κριτηρίων για τους εργαζόμενους. Τέτοια είναι τα προϊόντα
του εναλλακτικού εμπορίου, π.χ. OXFAM, EL Puente

Πίνακας 7: Βασικές αρχές βιώσιμης κατανάλωσης στον τομέα της ένδυσης
Πηγή: Rat für nachaltige Entwicklung (x.x)
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