
 

Κείμενο: “Η οικονομική φρίκη” 

[…] Η αγωνία της χαμένης εργασίας βιώνεται σ’ όλες τις βαθμίδες της 

κοινωνικής κλίμακας. Στην καθεμία απ’ αυτές η απώλεια της εργασίας 

γίνεται αισθητή σαν μια συντριπτική δοκιμασία που βεβηλώνει την 

ταυτότητα εκείνου που την υφίσταται. Το αποτέλεσμα είναι η απώλεια 

της ισορροπίας και η ταπείνωση. Είναι εκπληκτικό να ανακαλύπτεις πόσο 

γρήγορα και σε πόσο μεγάλο βαθμό αισθάνεσαι ηττημένος και πόσο 

αμείλικτη γίνεται η κοινωνία, πως δε βρίσκεις πια καμία ή σχεδόν καμιά 

υποστήριξη, όταν έχεις χάσει τα πάντα. Όλα γίνονται αβέβαια, 

επισφαλή, όλα κλείνουν και ταυτόχρονα απομακρύνονται. Πολύ λίγα 

πράγματα απαγορεύεται να διαπραχθούν σε βάρος κάποιου που δεν έχει 

πια “οικονομική υπόσταση”. Προπαντός δεν πρέπει να περιμένει πια 

κανένα σεβασμό, σε κανένα τομέα.  

[…] Όσο για τους νέους, αυτό που η κοινωνία τούς αρνείται δεν είναι 

μόνο μια θέση εργασίας, μα κάτι περισσότερο: είναι μια μοίρα, με τις 

περιπέτειες και τις συγκινήσεις της, με το βάρος της ελπίδας και του 

φόβου. Αυτοί οι νέοι εμποδίζονται να κατοικήσουν στην κοινωνία, η 

οποία ωστόσο τους επιβάλλεται σαν η μόνη βιώσιμη αλλά επίσης και η 

μόνη αξιοπρεπής, η μόνη εγκεκριμένη. Ενώ είναι η μόνη που τους 

περιβάλλει, παραμένει απρόσιτη γι’ αυτούς.  

[…]Σ’ αυτούς τους νέους, που βρίσκονται πολιορκημένοι μέσα σε 

άχρωμες προσπάθειες, μέσα στην έλλειψη προοπτικών, τους 

προτείνονται επίσημα σαν μοναδικές αξίες οι αξίες της ηθικής του 

πολίτη, οι περισσότερες από τις οποίες συνδέονται με την εργασία και 

τις οποίες δεν έχουν επομένως καμία δυνατότητα να τις υιοθετήσουν. 

Έτσι, είναι φυσικό να επινοούν άλλους κώδικες, που ισχύουν στο δικό 

τους κλειστό κύκλωμα, ακραίους κώδικες, κώδικες της εξέγερσης, ή να 
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αναζητούν ορισμένα υποκατάστατα. Η παγίδα των ναρκωτικών, η 

καταστροφή της τρομοκρατίας, ο πειρασμός να γίνουν προλετάριοί της, 

να είναι οι προλετάριοι κάποιου πράγματος: εκεί έχουμε φτάσει! Τι 

έχουν να χάσουν εφόσον δεν τους έχει δοθεί τίποτε, εκτός από πρότυπα 

ζωής που τα πάντα τους εμποδίζουν να τα μιμηθούν;   


