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Η ελαιογραφία που βλέπετε έχει τίτλο «Αmerican Progress». Μας έρχεται 
από το μακρινό 1872 και ο ζωγράφος της John Gast έφτιαξε τον πίνακα 
κατά παραγγελία ενός εκδότη ταξιδιωτικών οδηγών. Διαλέξαμε επίτηδες 
αυτόν τον πίνακα ως εισαγωγή σε μια σειρά κειμένων που θέλουμε να α-

νοίξουμε σε επόμενα τεύχη με θέμα -ας το προλογίσουμε προς το παρόν γενικόλο-
γα- «γυναίκες, μηχανές και εξουσία». Ο λόγος που επιλέξαμε μια τέτοια φαινομενικά 
παράδοξη αφετηρία είναι ότι η ελαιογραφία αυτή έχει γίνει γνωστή σαν αλληγορία ή 
αλλιώς σαν μια πολιτική δήλωση. Εδώ αναπαρίσταται η κυρίαρχη αντίληψη που επι-
κρατούσε στις ΗΠΑ τον 19ο αιώνα για την τεχνολογία και τη σχέση των νέων μηχανών 
με την πρόοδο της αμερικανικής κοινωνίας. Εδώ είναι που απεικονίζεται για πρώτη 
φορά με τόσο έντονη παραστατικότητα η βαθύτατη πίστη ότι η τεχνολογία είναι η κι-
νητήρια και απελευθερωτική δύναμη της ανθρωπότητας, ο καθοριστικός παράγο-
ντας των κοινωνικών αλλαγών και της ανθρώπινης εξέλιξης. 

Αυτή η βαθύτατη πίστη έχει δείξει εξαιρετική ανθεκτικότητα μέχρι τις μέρες μας. 
Είναι το ιδεολογικό λουτρό στο οποίο κολυμπούν εδώ και πάνω από έναν αιώνα οι 
κοινωνίες μας. Το σύνολο αυτών των ιδεολογιών που παιανίζουν την παρέλαση των 
μηχανών ήδη από τις απαρχές της βιομηχανικής επανάστασης έχει όνομα. Λέγεται 
τεχνολογικός ντετερμινισμός, διαθέτει πολλές εκλεπτυσμένες εκφάνσεις, και θα μας 
βασανίσει έντονα στα επόμενα τεύχη. 

Ας στραφούμε όμως πρώτα στην ίδια την ελαιογραφία κι ας δούμε τις πολιτικές 
δηλώσεις που κουβαλάει. Η παραγγελία αυτής της ελαιογραφίας έγινε στον ζωγρά-
φο από τον George Croffut, εκδότη ταξιδιωτικών οδηγών «για τα δυτικά» των ΗΠΑ. 
Ο Croffut ήθελε έναν πίνακα που θα χρησίμευε ως εικονογράφηση των οδηγών του. 
Η παραγγελία είχε ως εξής: 

«μια όμορφη και γοητευτική γυναικεία φιγούρα (...) αιωρείται στον αέρα κινού-
μενη προς τα δυτικά, το μέτωπό της στολισμένο με το «Άστρο της Αυτοκρατο-
ρίας». Έχει αφήσει πίσω της τις πόλεις της Ανατολής και συνεχίζει την πορεία 
της προς την Δύση. Στο δεξί της χέρι κρατάει βιβλίο, το έμβλημα της εκπαί-
δευσης και του εθνικού μας διαφωτισμού. Με το αριστερό της χέρι ξεδιπλώνει 
το λεπτό, ατελείωτο σύρμα του τηλέγραφου που θα φωτίσει με νοημοσύνη 
ολόκληρη τη χώρα. Μπρός της φεύγουν οι Ινδιάνοι, τα βουβάλια, τα άγρια άλο-
γα, οι αρκούδες και τα υπόλοιπα θηράματα, κινούμενα προς τα δυτικά –πάντα 
προς τα δυτικά. Οι Ινδιάνοι τρέχουν να ξεφύγουν από το θαυμαστό όραμα με 
τα απελπισμένα πρόσωπά τους στραμμένα προς τον ήλιο που ανατέλλει. Το 
«Άστρο» είναι παραπάνω απ’ όσο μπορούν να αντέξουν»*. 

Να πως φαντάζεται ένας εκδότης ταξιδιωτικών οδηγών το Άστρο της Αυτοκρα-
τορίας την οποία υπηρετεί. Σαν μια δυναμική επέλαση της επιστήμης και της τε-
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χνολογίας από το φως της Ανατολής προς τα σκοτάδια της άγριας αμερικανικής Δύ-
σης. Μια υφέρπουσα βία συνοδεύει τον επεκτατισμό της. Οι Ινδιάνοι έντρομοι τρέ-
χουν να ξεφύγουν από την πλημμυρίδα φωτός. Τα άγρια ζώα επίσης. Οι ιθαγενείς δεν 
μπορούν να αντέξουν την ορμή της Αμερικανικής Προόδου. Είναι πολύ αμόρφωτοι, 
πολύ δεισιδαίμονες, πολύ απροσάρμοστοι στον ορθολογισμό  της Αυτοκρατορίας.

Ας προσέξουμε επίσης τη γοητευτική και δεσπόζουσα γυναικεία φιγούρα που στο 
στο διάβα της συμβαίνουν τόσα πράγματα. Γιατί επιλέχτηκε μια γυναίκα σε ρόλο α-
πεικόνισης της Προόδου; Η δεσπόζουσα φιγούρα θα λέγαμε ότι παραπέμπει σε μια 
μοντέρνα εκδοχή της Παρθένου. Το πέπλο αγκαλιάζει τις καμπύλες του σώματός της, 
στέκεται δίχως στηρίγματα στο στήθος της. Πρόκειται αναμφίβολα για μια αμφίεση 
που θέλει να τονίσει τη γονιμότητα του γυναικείου φύλου παρέα και τους βλαστούς 
που γεννάει στο πέρασμά της. Το σύρμα του τηλέγραφου, τα τρένα, τα κάρα. Προ-
σοχή όμως! Δεν πρόκειται για μια φιλική αναπαράσταση του γυναικείου φύλου γενι-
κώς! Πρόκειται για την αναπαράσταση της γυναίκας όπως τη θέλει το αντρικό βλέμ-
μα της Αυτοκρατορίας. Πρόκειται για τη γυναίκα που έχει καθυποταχτεί στις αξίες 
της Αυτοκρατορίας. Απόδειξη, ο τρόπος που αναπαρίσταται η δεύτερη μικροσκοπι-
κή γυναικεία φιγούρα του πίνακα: η Ινδιάνα που έχει ξεσκέπαστα τα στήθη της, σύμ-
βολο μιας απείθαρχης σεξουαλικότητας, σύμβολο μιας υποδεέστερης φυλής που 
γεννοβολάει ανεξέλεγκτα.  

Πίσω από τη δεσπόζουσα γυναικεία φιγούρα αποκρύπτονται επιμελώς όλες οι κοι-
νωνικές αντιθέσεις της ίδιας της Αυτοκρατορίας. Πίσω της στο βάθος, υπάρχουν τα 
καράβια της Αυτοκρατορίας κι έπειτα μια «αρμονική» διευθέτηση της ζωής: οι σιδη-
ρόδρομοι που ετοιμάζονται να απλωθούν στην ενδοχώρα, οι αγρότες που ετοιμάζο-
νται να γονιμοποιήσουν τη γη, οι έμποροι που ψάχνουν για νέα εξωτικά εμπορεύματα. 
Προπορευόμενα είναι τα ένστολα σώματα, οι κονκισταδόρες. Είναι ξεκάθαρο ότι η Α-
μερικανική Πρόοδος, προσωποποιημένη στη γοητευτική Παρθένο, φέρει όλες τις «ευ-
λογίες» της τεχνολογίας και της «πολιτισμένης ζωής» μέσα από ένα δυναμικό πέρασμα 
στο χώρο και τον χρόνο. Όλοι είναι δήθεν χαρούμενοι, όλοι συνεργάζονται δήθεν αρ-
μονικά. Εκτός από τις αρκούδες και κείνους τους κακόμοιρους Ινδιάνους που στριμώ-
χνονται στα σκοτάδια της γωνίας του πίνακα γιατί αυτοί, στα μάτια των ιμπεριαλιστών, 
παραείναι βουτηγμένοι στις δοξασίες, τις προλήψεις και τη μαγεία. 

Είναι καταφανείς οι συμβολισμοί του πινακα. Είναι η πιο παραστατική απεικόνι-
ση αυτού που λέμε τεχνολογικός ντετερμινισμός και συμπυκνώνει πολλές από τις 
θέσεις του: Ότι η τεχνολογία είναι κυρίαρχη κοινωνική δύναμη. Ότι οι τεχνολογικές 
αλλαγές καθορίζουν τις κοινωνικές αλλαγές. Ότι η τεχνολογική πρόοδος είναι και 
κοινωνική πρόοδος. Οι παραπάνω ιδέες γεννήθηκαν τον 18ο αιώνα, ταυτόχρονα με 
τη βιομηχανική επανάσταση. Κέρδισαν έδαφος αρχικά στις ΗΠΑ και την Μεγάλη 
Βρετανία. Μέχρι τις αρχές του εικοστού αιώνα είχαν γίνει κοινός τόπος και σήμερα 

έχουν καταστεί καθολικό δόγμα του είδους που συνήθως συναντούμε στις 
θρησκείες. Πράγματι! Ποιος τολμάει να αμφισβητήσει την «προοδευτική φύση» 
των μηχανών; Ποιος τολμάει να βγάλει γλώσσα στις επιστημονικές εφευρέσεις; 
Ποιος «εικονοκλάστης» θέλει να αντιταχθούμε στην τεχνοεπιστημονική πρόο-
δο και να επιστρέψουμε στα σπήλαια;  

Κι όμως μια απλή ματιά στον κόσμο μας θα ήταν αρκετή για να καταρρίψει τις 
πλάνες του τεχνολογικού ντετερμινισμού. Πλάι στους τομείς υψηλής τεχνολογί-
ας και τους χειριστές Η/Υ απλώνονται τεράστιες περιοχές καταναγκαστικής ερ-
γασίας και χειρώνακτες σκλάβοι. Πλάι στα εργοστάσια ρομποτικής, υπάρχει μια 
πληθώρα φασονάδικων. Πλάι στα πιο εξελιγμένα ιατρικά μηχανήματα, στοιβά-
ζονται σωροί ανθρώπινων πτωμάτων. Πλάι στον πληθωρισμό των μέσων δι-
κτύωσης, συσσωρεύονται μοναχικότητες. 

Στα κείμενα που θα ακολουθήσουν θα προσπαθήσουμε να καταδείξουμε 
ότι αυτό που λέμε «τεχνολογική πρόοδος» είναι συνώνυμο της καπιταλιστικής 
προόδου. Ότι η τεχνολογική ανάπτυξη είναι καπιταλιστική ανάπτυξη, όπως α-
κριβώς αναπαρίσταται στον πίνακα του Gast. Ότι η καπιταλιστική χρήση των 
μηχανών δεν είναι κάποια διαστρέβλωση ή απόκλιση από κάποιου είδους «α-
ντικειμενική» ανάπτυξη που είναι φύσει ορθολογική. Το κεφάλαιο καθορίζει 
την τεχνολογική ανάπτυξη, και μάλιστα σε διάφορες ιστορικές στιγμές τα αφε-
ντικά επέλεξαν τη στροφή προς τις τεχνολογίες για να ξεφύγουν από τις εργα-
τικές αρνήσεις και τις εξεγέρσεις. Με άλλα λόγια: η τεχνολογία είναι το βασικό 
όπλο των αφεντικών στη μάχη τους με την εργατική τάξη. Ο διαρκής πόλεμος 
μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας είναι ο οδηγός που κινεί τον κόσμο. Η δήθεν 
αρμονική και φωτεινή εικόνα της Αυτοκρατορίας είναι μια σκέτη πλάνη. Στο ε-
σωτερικό της μαίνονται διαρκώς ταξικές και έμφυλες συγκρούσεις.

Με αφετηρία αυτές τις βασικές γνώμες θα προσπαθήσουμε να δούμε μέσα 
από επιμέρους παραδείγματα τον τρόπο που οι νέες τεχνολογίες (στο σπίτι, στη 
δουλειά, στην διασκέδαση) έχουν ενισχύσει τον έμφυλο καταμερισμό της ερ-
γασίας και τα έμφυλα στερεότυπα. Η δουλειά μας δεν θα είναι εύκολη. Γιατί, ξα-
ναλέμε, μπροστά μας έχουμε ένα τεράστιο τείχος ιδεολογημάτων που έχει κτι-
στεί με μέθοδο εδώ και πάνω από έναν αιώνα. Ευτυχώς όμως έχουμε εξαιρετι-
κούς συμμάχους που στο παρελθόν αμφισβήτησαν τα δόγματα του τεχνολογι-
κού ντετερμινισμού, μίλησαν για τις μηχανές ως την ενσάρκωση της «εξουσίας 
του αφέντη», μίλησαν για το φύλο, την τάξη και τη σχέση τους με την τεχνολο-
γία και μας έχουν χαρίσει έναν σπάνιο πλούτο γραπτών. Είναι οι Ιταλοί εργατι-
στές και αυτόνομοι, είναι οι φεμινίστριες της δεκαετίας του 1970, είναι οι αμερι-
κανοί ομοϊδεάτες τους. 

Τα λέμε ξανά στο επόμενο τεύχος. 

MEN OF PROGRESS
H «Αμερικανική Πρόοδος» είναι... αρσενική Πρόοδος. Άλλος ένας πίνακας του 1863 από τον 
Christian Schussele που εγκωμιάζει τους εφευρέτες στην αμερικανική κοινωνία τοποθετώντας τους 
στο πάνθεον των εθνικών ηρώων της χώρας. Ο τίτλος του «Μen of Progress». Ας δούμε κάποιους 
από αυτούς τους κυρίους που κόπτονται για την κοινωνική πρόοδο, ποζάροντας υπερήφανοι δίπλα 
στις μηχανές τους. Ας θαυμάσουμε την αστική τάξη των ΗΠΑ στο μεγαλείο της. Τελικά η λεγόμενη 
Αμερικανική Πρόοδος έχει συγκεκριμένο φύλο και συγκεκριμένη τάξη. Τρίτος απο αριστερά, 
ο Samuel Colt εφευρέτης του γνωστού περίστροφου Κολτ. Ο Cyrus McCormick, τέταρτος από 
αριστερά, στέκεται δίπλα σε ένα μοντέλο θεριστικής μηχανής. Ο Charles Goodyear, έβδομος από 
αριστερά, με ένα ζευγάρι λαστιχένιες μπότες κάτω από τη καρέκλα του. Ο Samuel Morse (έβδομος 
από δεξιά) κατέχει τη δεσπόζουσα θέση στον πίνακα, καμαρώνοντας για την τηλεγραφική συσκεύη 
του πάνω στο τραπέζι. Πάνω αριστερά, στο κάδρο της αίθουσας ο εθνοπατέρας, το σύμβολο της 
αμερικανικής εφευρετικής ιδιοφυίας, Βενιαμίν Φραγκλίνος. 
Όλοι τους δείχνουν πρόθυμοι να κατακτήσουν τον κόσμο. Με άλλα λόγια: να καθυποτάξουν με τις 
μηχανές τους τις απείθαρχες δυνάμεις του κόσμου της ζωντανής εργασίας.  


