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Κεφάλαιο 5 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΑΦΡΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
Η ΤΡΙΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ  
Στις αρχές του 20ού αιώνα πάνω από 90% του µαύρου πληθυσµού των 
Ηνωµένων Πολιτειών εξακολουθούσαν να ζουν κάτω από τα όρια της 
γραµµής Μέισον-Ντίξον.1 
 
Η τεράστια πλειοψηφία των µαύρων ήταν δεµένοι σε µια µορφή γεωργίας, 
η οποία δεν είχε αλλάξει σχεδόν καθόλου από την εποχή που εφτασαν οι 
πρώτοι σκλάβοι στην Αµερική. Αν και ο εµφύλιος πόλεµος είχε δώσει 
στους µαύρους Αµερικανούς την πολιτική τους χειραφέτηση, παρέµεναν 
υπό το ζυγό ενός οικονοµικού συστήµατος που τους εκµεταλλευόταν και 
τους κρατούσε σε µια κατάσταση σχεδόν δουλείας.  
 
Μετά τον εµφύλιο πόλεµο και από µια σύντοµη περίοδο ανασυγκρότησης, 
στη διάρκεια της οποίας οι µαύροι πέτυχαν σηµαντικά πολιτικά οφέλη, οι 
λευκοί τσιφλικάδες κατάφεραν να επανακτήσουν τον έλεγχο των πρώην 
σκλάβων τους µε την εδραίωση του νέου συστήµατος µοιράσµατος της 
σοδειάς. Στα όρια της ασιτίας, χωρίς δικά τους κτήµατα και ψάχνοντας 
απεγνωσµένα για δουλειά, οι µαύροι Αµερικανοί έγιναν απρόθυµα πιόνια 
στο καινούριο πρόγραµµα συνεταιρισµού. Συµφωνα µε το νέο σύστηµα, οι 
γαιοκτήµονες τους εκµίσθωναν τα χωράφια και τους πρόσφεραν στέγη, 
σπόρους, εργαλεία και ηµίονους. Σε αντάλλαγµα, εκείνοι έπρεπε να 
δώσουν στον ιδιοκτήτη το 40% της συγκοµιδής τους. Αν και υποτίθεται ότι 
η υπόλοιπη συγκοµιδή έπρεπε να µείνει σε εκείνους, αυτό ήταν κάτι που 
σπάνια συνέβαινε. Το µηνιάτικο, ή η «εξόφληση», που έπαιρναν για να 
καλύπτουν τα έξοδα τους ήταν πάντα πολύ λίγο, µε αποτέλεσµα να 
αναγκάζονται να αγοράζουν βερεσέ από το παντοπωλείο το οποίο ανήκε 
συνήθως στον ιδιοκτήτη της φυτείας. Τα εµπορεύµατα είχαν συχνά 
ανεβασµένες τιµές και οι τόκοι που χρεώνονταν για την πίστωση ήταν τις 
περισσότερες φορές εξωφρενικοί. Αποτέλεσµα ήταν, τον καιρό της 
συγκοµιδής και της καταµέτρησης, οι µισθωτές να διαπιστώνουν ότι 
χρωστούσαν στον γαιοκτήµονα περισσότερα χρήµατα απ' όσα έπρεπε να 
πάρουν, γεγονός που τους βύθιζε όλο και πιο πολύ στα χρέη και την 
εξάρτηση. Τις πιο πολλές φορές, τα λογιστικά βιβλία τα κρατούσαν και τα 
«µαγείρευαν» οι ίδιοι οι τσιφλικάδες. Ένα σύστηµα αυστηρών νόµων υπέρ 
του φυλετικού διαχωρισµού, υποστηριζόµενο από ένα καθεστώς 
τροµοκρατίας, εξασφάλιζε την κυριαρχία των λευκών κι ένα πειθήνιο 
εργατικό δυναµικό.  



 
Οι περισσότεροι µαύροι εργάζονταν σε βαµβακοφυτείες, ένα από τα 
κοπιαστικότερα αγροτικά επαγγέλµατα. Το µάζεµα του µπαµπακιού την 
εποχή της συγκοµιδής ήταν µια επώδυνη εµπειρία. Οι εργάτες έπρεπε να 
σέρνονται στα γόνατα τους ή να είναι διαρκώς σκυφτοί µέσα στις 
βαµβακοφυτείες. Το µαλακό µπαµπάκι περιβαλλόταν από ένα µίσχο, τα 
αγκάθια του οποίου τρυπούσαν µόνιµα τα χέρια τους. Το µάζευαν και το 
έβαζαν µέσα σε τσουβάλια των τριάντα πέντε κιλών, τα οποία έσερναν µε 
ένα λουρί δεµένο γύρω από τον ώµο τους. Η συγκοµιδή του µπαµπακιοΰ 
διαρκούσε από την ανατολή µέχρι τη δύση του ηλίου. Μέσα σε αυτό το 
διάστηµα ένας έµπειρος συλλέκτης µπορούσε να µαζέψει περισσότερα από 
90 κιλά.2  
 
Οι αγροικίες ήταν πρωτόγονες, χωρίς θέρµανση και υδραυλικές 
εγκαταστάσεις. Τα παιδιά µάθαιναν ελάχιστα γράµµατα και τις 
περισσότερες φορές βοηθούσαν στους αγρούς. Το σύστηµα του 
µοιράσµατος της σοδειάς δεν ήταν παρά ένα διαφορετικό όνοµα για τη 
δουλεία.  
 
Ολοένα και περισσότεροι µαύροι άρχισαν να µεταναστεύουν στις πόλεις 
του Βορρά κατά τη διάρκεια του Α' Παγκόσµιου πολέµου και αµέσως µετά, 
για να µπορέσουν να γλιτώσουν από τη φτώχεια του αγροτικού Νότου. 
Επειδή η µετανάστευση αλλοδαπών ήταν απαγορευµένη τα χρόνια του 
πολέµου, οι βόρειοι βιοµήχανοι είχαν µεγάλη ανάγκη από ανειδίκευτους 
εργάτες και άρχισαν να προσλαµβάνουν όσους νότιους µαύρους έβρισκαν. 
Για πολλούς Αφροαµερικανούς, η προοπτική µιας εργασίας κι ενός 
µεροκάµατου κάτω από ανθρώπινες συνθήκες στα εργοστάσια του Βορρά 
ήταν αρκετή για να τους κάνει να αφήνουν πίσω τους συγγενείς και φίλους 
και να αναζητούν µια καλύτερη ζωή. Οι περισσότεροι, ωστόσο, 
προτιµούσαν να µείνουν επειδή φοβούνταν να αντιµετωπίσουν τις 
αβεβαιότητες της ζωής στις βόρειες πολιτείες.  
 
Και ξαφνικά, τον Οκτώβριο του 1944, συνέβη κάτι στο αγροτικό δέλτα του 
Μισισιπή που θα άλλαζε για πάντα τις συνθήκες ζωής των 
Αφροαµερικανών. Στις 2 Οκτωβρίου, ένα πλήθος 3.000 περίπου ατόµων 
συγκεντρώθηκε σε µια βαµβακοφυτεία λίγο έξω από το Κλαρκσντέιλ του 
Μισισίπι για να παρακολουθήσουν την πρώτη πετυχηµένη επίδειξη µιας 
βαµβακοσυλλεκτικής µηχανής. Ο Νικόλας Λέµαν περιγράφει το γεγονός 
στο βιβλίο του The Promised Land. «Οι βαµβακοσυλλεκτικές µηχανές, 
βαµµένες κόκκινες, περνούσαν ανάµεσα από τις ολόλευκες σειρές του 
µπαµπακιοΰ. Στο µπροστινό µέρος η καθεµία είχε µια γραµµή από 
αδράχτια, σαν ένα τεράστιο στόµα γεµάτο από µεταλλικά δόντια, γυρισµένο 
κάθετα. Τα αδράχτια, µεγάλα περίπου σαν ανθρώπινα δάχτυλα, 



περιστρέφονταν µε έναν τρόπο που αφαιρούσε το µπαµπάκι από τα φυτά, 
στη συνέχεια το τραβούσε ένας αναρροφητήρας µέσα από ένα σωλήνα και 
το έριχνε στο συρµάτινο καλάθι το οποίο βρισκόταν στην κορφή της 
βαµβακοσυλλεκτικής µηχανής».  
 
Ο κόσµος παρακολουθούσε µε δέος το θέαµα. Σε διάστηµα µιας ώρας, 
ένας εργάτης µπορούσε να µαζέψει εννέα κιλά µπαµπάκι. Οι 
βαµβακοσυλλεκτικές µάζευαν στο ίδιο διάστηµα γύρω στα τετρακόσια 
πενήντα. Η κάθε µηχανή µπορούσε να κάνει τη δουλειά πενήντα ατόµων.3  
 
Η βαµβακοσυλλεκτική µηχανή δεν µπορούσε να είχε φτάσει καλύτερη 
στιγµή στο Νότο. Πολλοί µαύροι, οι οποίοι είχαν επιστρέψει πρόσφατα από 
τον πόλεµο, διαµαρτύρονταν όλο και πιο έντονα για τους νόµους του Τζιµ 
Κρόου και τα θεσπίσµατα του φυλετικού διαχωρισµού που είχαν επιβάλει 
ένα καθεστώς δουλείας από την εποχή της Ανασυγκρότησης. Έχοντας 
πολεµήσει για την πατρίδα τους και ταξιδέψει σε µέρη των Ηνωµένων 
Πολιτειών και του εξωτερικού όπου δεν ίσχυε ο φυλετικός διαχωρισµός, 
πολλοί βετεράνοι δεν ήταν πλέον διατεθειµένοι να δεχτούν το κατεστηµένο. 
Ορισµένοι άρχισαν να το αµφισβητούν παθητικά. Άλλοι, ενεργητικότερα. 
Στο Γκρίνβιλ του Μισισίπι, τέσσερις µαύροι βετεράνοι πήγαν στο 
δικαστήριο και ζήτησαν να γραφτούν τα ονόµατα τους στους εκλογικούς 
καταλόγους. Μετά από επανειληµµένες αρνήσεις παραπονέθηκαν στο FBI, 
που έστειλε µε τη σειρά του πράκτορες στο Γκρίνβιλ να επιληφθούν του 
ζητήµατος, έτσι ώστε να µπορούν οι τέσσερις άντρες να ψηφίζουν στην 
πολιτεία του Μισισίπι.4  
 
Οι λευκοί στο Μισισίπι, και σε άλλα µέρη του Νότου, είχαν αρχίσει να 
ανησυχούν. Οι βρυχηθµοί της αλλαγής δυνάµωναν και απειλούσαν να 
υπονοµεύσουν τη λεπτή ισορροπία δυνάµεων που είχε διατηρήσει όλο αυτό 
τον καιρό την οικονοµία των φυτειών. Ένας από τους µεγάλους 
τσιφλικάδες του δέλτα έγραψε στον τοπικό συνεταιρισµό 
βαµβακοκαλλιεργητών υποβάλλοντας µια πρόταση, την οποία σύντοµα θα 
υιοθετούσαν οι λευκοί γαιοκτήµονες σε όλο το Νότο. Ονοµαζόταν 
Ρίτσαρντ Χόπσον και ήταν ο αδελφός του Χάουαρντ Χόπσον, στη γη του 
οποίου είχε γίνει η επίδειξη της θαυµατουργού νέας βαµβακοσυλλεκτικής 
µηχανής. Στην επιστολή του, ο Χόπσον ανέφερε τις ανησυχίες του για την 
ολοένα και µεγαλύτερη φυλετική ένταση στο δέλτα κι έγραφε: «Είµαι 
βέβαιος ότι γνωρίζετε το σοβαρό φυλετικό πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε 
αυτή τη στιγµή και το οποίο µπορεί να γίνει πολύ σοβαρότερο µε την 
πάροδο του χρόνου... Συνιστώ στους γεωργούς του δέλτα του Μισισιπή να 
αλλάξουν όσο µπορούν πιο γρήγορα το συνεταιριστικό σύστηµα 
καλλιέργειας και να στραφούν στην πλήρη µηχανοποίηση των εργασιών 
τους... Η µηχανοποιηµένη καλλιέργεια απαιτεί µόνο ένα κλάσµα της 



χειρωνακτικής εργασίας που προϋποθέτει το ισχύον συνεταιριστικό 
σύστηµα, µε φυσικό επακόλουθο µια ισορροπία µεταξύ λευκού και µαύρου 
πληθυσµού που αυτόµατα θα καταρτήσει πολύ ευκολότερο το χειρισµό του 
φυλετικού µας προβλήµατος».5  
 
Το 1949, µόνο 6% του µπαµπακιού στο Νότο µαζευόταν µε µηχανικά µέσα. 
Το 1964, το ποσοστό είχε ανέβει στο 78%. Οχτώ χρόνια αργότερα, 100% 
του µπαµπακιού µαζευόταν από µηχανές.6  
 
Για πρώτη φορά από τότε που είχαν έρθει σαν σκλάβοι οι µαύροι να 
εργαστούν στους αγρούς του Νότου, δεν χρειάζονταν πλέον τα χέρια και οι 
πλάτες τους. Από τη µια µέρα στην άλλη, η τεχνολογία αχρήστεψε ολότελα 
το σύστηµα συνεταιρισµού εργατών και γαιοκτηµόνων. Εκατοµµύρια 
µαύροι διώχτηκαν από τους «συνεταίρους» τους κι έµειναν άνεργοι και 
άστεγοι, ενώ και άλλες εξελίξεις επέσπευσαν αυτή τη διαδικασία. 
Οµοσπονδιακά προγράµµατα της δεκαετίας του 1950 επέβαλαν µείωση 
κατά 40% στις βαµβακοφυτείες.7  
 
Ένα µεγάλο κοµµάτι γης µετατράπηκε σε δάση ή βοσκές, που δεν 
χρειάζονταν πολλά εργατικά χέρια. Οι περιορισµοί στην κατασκευή 
τρακτέρ έπαψαν να ισχύουν µετά τον πόλεµο επιταχύνοντας σηµαντικά την 
αντικατάσταση του ανθρώπινου δυναµικού µε µηχανές στους αγρούς. Η 
εµφάνιση των χηµικών ζιζανιοκτόνων µείωσε ακόµη περισσότερο το 
εργατικό δυναµικό - µαύροι εργάτες ήταν εκείνοι που χρησιµοποιούνταν 
από τις αρχές για να αποψιλώνουν τα χωράφια από τα ζιζάνια. Όταν η 
οµοσπονδιακή κυβέρνηση επέκτεινε τα κατώτατα ηµεροµίσθια και στον 
τοµέα των γεωργικών εργασιών, οι περισσότεροι νότιοι γαιοκτήµονες 
διαπίστωσαν ότι ήταν οικονοµικότερη η αγορά χηµικών ζιζανιοκτόνων και 
το αποτέλεσµα ήταν να µείνουν οι µαύροι χωρίς καµιά πηγή 
απασχόλησης.8  
 
Η εισβολή της µηχανοποίησης στη γεωργία του Νότου συνδυάστηκε µε την 
έλξη των υψηλότερων αποδοχών στις βιοµηχανικές πόλεις του Βορρά, για 
να προκαλέσει αυτό που ο Νικόλας Λέµαν χαρακτήρισε σαν «µια από τις 
µεγαλύτερες και ταχύτερες µαζικές µετακινήσεις λαού στην ιστορία». 
Περισσότεροι από 5 εκατοµµύρια µαύροι άντρες, γυναίκες και παιδιά 
µετανάστευσαν στον Βορρά προς αναζήτηση εργασίας από το 1940 ως το 
1970.9  
 
Τα δροµολόγια αποδηµίας ξεκινούσαν από την Τζόρτζια, τις Καρολίνες και 
τη Βιρτζίνια κατά µήκος της ακτής του Ατλαντικού κι έφταναν ως τη Νέα 
Υόρκη και τη Βοστόνη. Από το Μισισίπι, το Τένεσι, το Άρκανσο και την 
Αλαµπάµα, ως το Σικάγο και το Ντιτρόιτ, και από το Τέξας και τη 



Λουιζιάνα, δυτικά προς την Καλιφόρνια. Ώσπου να τελειώσει η 
µετανάστευση, περισσότεροι από τους µισούς µαύρους Αµερικανούς είχαν 
µετακινηθεί από Νότο προς Βορράν και από µια κλειστή αγροτική ζωή 
πέρασαν στον τρόπο ζωής ενός αστικού βιοµηχανικού προλεταριάτου.10  
 
Η µηχανοποίηση της καλλιέργειας επηρέασε βαθιά τη γεωργία στο σύνολο 
της, διώχνοντας εκατοµµύρια αγρότες κι εργάτες από τους αγρούς. Οι 
επιπτώσεις της, ωστόσο, για τους Αφροαµερικανοΰς ήταν πολύ 
δραµατικότερες και άµεσες, λόγω της συγκέντρωσης τους στις 
βαµβακοφυτείες του Νότου, όπου η µηχανοποίηση εξαπλώθηκε πολύ πιο 
γρήγορα και βίαια από κάθε άλλη γεωργική τεχνολογία. Εξίσου σηµαντικό, 
σε αντίθεση µε ό,τι συνέβη στους περισσότερους άλλους αγρότες, ήταν το 
γεγονός ότι οι µαύροι στην τεράστια πλειοψηφία τους δεν είχαν δικά τους 
κτήµατα. Επειδή οι περισσότεροι βρίσκονταν στο έλεος των γαιοκτηµόνων 
και ζούσαν στο περιθώριο της χρηµατικής οικονοµίας, δεν είχαν ούτε τα 
κεφάλαια ούτε, συνεπώς, τα µέσα να αντιµετωπίσουν την τεχνολογική 
καταιγίδα που µάστιζε τις κοινότητες τους. Ο αιδεσιµότατος Μάρτιν 
Λούθερ Κινγκ έµεινε άναυδος όταν επισκέφτηκε µια φυτεία στην Αλαµπάµα 
το 1965 και γνώρισε µαύρους αγρότες που δεν είχαν δει ποτέ στη ζωή τους 
αµερικανικά χαρτονοµίσµατα.11  
 
Η βαµβακοσυλλεκτική µηχανή αποδείχτηκε πολύ πιο αποτελεσµατική από 
τη ∆ιακήρυξη Χειραφέτησης οτην απελευθέρωση των µαύρων από την 
οικονοµία των βαµβακοφυτειών. Το τίµηµα που έπρεπε να καταβάλουν, 
ωστόσο, ήταν τροµερό. Η έξωση από τους αγρούς και η µετανάστευση 
εκατοµµυρίων απόρων µαύρων Αµερικανών στον Βορρά σύντοµα θα 
εξαπέλυαν κοινωνικές και πολιτικές δυνάµεις αφάνταστων διαστάσεων - 
δυνάµεις που θα έθεταν σε δοκιµασία την ίδια τη σύµπνοια της Αµερικής. 
Σε ένα κείµενο του το 1947, ο νότιος δικηγόρος κι επιχειρηµατίας Ντέιβιντ 
Κον εκλιπαρούσε το έθνος να µην αψηφήσει τα σύννεφα της καταιγίδας 
που πύκνωναν στον πολιτικό ορίζοντα:  
 
Η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα της διαδικασίας µιας αλλαγής που όµοια 
της έχουµε να δούµε από την εποχή της βιοµηχανικής επανάστασης... Μέσα 
στα επόµενα λίγα χρόνια, πέντε εκατοµµύρια άτοµα θα φύγουν από τους 
αγρούς που καλλιεργούν. Κάπου θα πρέπει να πάνε. Που, όµως; Κάτι θα 
πρέπει να κάνουν. Τι, όµως; Κάπου θα πρέπει να βρουν µια στέγη. Που 
υπάρχει όµως στέγη;  
 
Οι περισσότεροι από αυτούς είναι µαύροι αγρότες εντελώς ανέτοιµοι για 
µια αστική βιοµηχανική ζωή. Πώς θα µπορέσει να τους απορροφήσει η 
βιοµηχανία; Ποιες θα είναι οι συνέπειες της εισβολής τους στην αγορά 
εργασίας; Πώς θα επηρεαστούν οι φυλετικές σχέσεις στις Ηνωµένες 



Πολιτείες; Μήπως γίνουν τα θύµατα της µηχανοποιηµένης γεωργίας εκ 
νέου θύµατα φυλετικών συγκρούσεων;  
 
Βρισκόµαστε στο χείλος µιας τεράστιας τραγωδίας αν δεν λάβουν αµέσως 
τα µέτρα τους οι Ηνωµένες Πολιτείες, για να λύσουν ένα πρόβληµα που 
επηρεάζει εκατοµµύρια ανθρώπους και την όλη δοµή του έθνους.12  
 
Παγιδευµένοι ανάµεσα σε τεχνολογίες  
Αν και οι Αφροαµερικανοί δεν το είχαν υπόψη τους την εποχή που 
µετανάστευαν προς βορράν, µια δεύτερη τεχνολογική επανάσταση είχε ήδη 
αρχίσει στις βιοµηχανίες του Σικάγου, του Ντιτρόιτ, του Κλίβελαντ και της 
Νέας Υόρκης, που θα τους άφηνε και πάλι εκτός επικερδούς απασχόλησης. 
Αυτή τη φορά η οικονοµική περιθωριοποίηση δηµιούργησε στο πέρασµα 
της µια νέα, µόνιµη κοινωνικοοικονοµική κατηγορία µε εισοδήµατα 
χαµηλότερα από το στοιχειώδες επίπεδο διαβίωσης στις µεγάλες πόλεις και 
τις συνθήκες για την εξάπλωση κοινωνικών αναταραχών και βίας που θα 
διαρκούσαν όλο τον υπόλοιπο αιώνα.  
 
Στις αρχές, οι µαύροι βρήκαν µια περιορισµένη πρόσβαση ως ανειδίκευτοι 
εργάτες στις βιοµηχανίες αυτοκινήτων, χάλυβα, ελαστικών, φαρµάκων και 
συσκευασίας κρεάτων. Οι βιοµήχανοι του Βορρά συχνά τους 
χρησιµοποιούσαν ως απεργοσπάστες ή για να καλύπτουν τα κενά που 
προκαλούσε η µείωση εισροής µεταναστών από το εξωτερικό. Η µοίρα των 
µαύρων εργατών στον Βορρά παρουσίαζε µια σταθερή βελτίωση ως το 
1954, οπότε και άρχισε ένας ιστορικός κατήφορος διαρκείας σαράντα 
χρόνων.  
 
Στα µέσα της δεκαετίας του 1950, φάνηκαν οι πρώτες επιπτώσεις της 
αυτοµατοποίησης στον βιοµηχανικό τοµέα του έθνους. Αυτοί που δέχτηκαν 
το ισχυρότερο πλήγµα ήταν οι ανειδίκευτοι εργάτες στις βιοµηχανίες που 
είχαν προσληφθεί οι περισσότεροι µαύροι. Από το 1953 ως το 1962, είχαν 
χαθεί 1,6 εκατοµµύρια θέσεις εργασίας στον τοµέα της βιοµηχανίας.13  
 
Ενώ τα ποσοστά ανεργίας για τους µαύρους Αµερικανούς ποτέ δεν είχαν 
ξεπεράσει το 8,5% από το 1947 ως το 1953, και για τους λευκούς το 4,6%, 
το 1964 η ανεργία για τους µαύρους είχε φτάσει στο 12,4%, παρόλο ότι για 
τους λευκούς ήταν µόνο 5,9%. Από το 1954 και µετά, τα ποσοστά ανεργίας 
των µαύρων στις Ηνωµένες Πολιτείες έχουν παραµείνει διπλάσια από 
εκείνα των λευκών.14  
 
Γράφοντας για Το Πρόβληµα του Κινήµατος των Νέγρων το 1964, ο 
υπέρµαχος των ανθρωπίνων δικαιωµάτων Τοµ Καν δήλωνε: «Είναι λες κι 
ο ρατσισµός, αφού έκανε ό,τι µπορούσε για να βάλει τον Νέγρο στην 



οικονοµική του θέση, στάθηκε σε µια άκρη για να παρακολουθήσει την 
τεχνολογία να καταστρέφει αυτή τη θέση».15  
 
Στα µέσα της δεκαετίας του 1950, οι εταιρείες άρχισαν να χτίζουν 
περισσότερα αυτοµατοποιηµένα εργοστάσια στις νεοεµφανιζόµενες 
προαστιακές βιοµηχανικές εκτάσεις. Ο αυτοµατισµός και η µετακίνηση στα 
προάστια δηµιούργησαν µια κρίση τραγικών διαστάσεων για τους 
ανειδίκευτους µαύρους εργάτες. Τα παλιά πολυώροφα εργοστάσια των 
µεγαλουπόλεων άρχισαν να παραχωρούν τις θέσεις τους σε νέες 
εγκαταστάσεις του ενός ορόφου που ταίριαζαν περισσότερο στις 
τεχνολογίες του αυτοµατισµού. Η περιορισµένη διαθεσιµότητα γης και οι 
ολοένα αυξανόµενοι φορολογικοί συντελεστές των πόλεων αποτέλεσαν 
ισχυρό αντικίνητρο, πιέζοντας τους βιοµηχάνους να µεταφέρουν τις 
επιχειρήσεις τους στα νεοεµφανιζόµενα προάστια. Το πρόσφατο σύστηµα 
διαπολιτειακών εθνικών οδών και µητροπολιτικών αυτοκινητοδρόµων 
µέσα και γύρω από τις πόλεις του Βορρά ευνοούσε όλο και περισσότερο τις 
µεταφορές εµπορευµάτων µε φορτηγά παρά τρένα, προσφέροντας έτσι άλλο 
ένα κίνητρο για την ανέγερση εργοστασίων στα προάστια.16 Τέλος, οι 
εργοδότες που αγωνίζονταν να περιορίσουν το κόστος εργασίας και να 
αποδυναµώσουν τα εργατικά σωµατεία είδαν αυτή τη µετακίνηση σαν ένα 
τρόπο αποµάκρυνσης των εργοστασίων τους από τους τόπους 
συγκέντρωσης των συνδικάτων. Κάποια στιγµή αργότερα, τα ίδια 
αντισυνδικαλιοτικά αισθήµατα έκαναν τις εταιρείες να αρχίσουν να χτίζουν 
εργοστάσια στο Νότο, στο Μεξικό και σε υπερπόντιες χώρες.  
 
Η νέα εταιρική στρατηγική του αυτοµατισµού και της µετακίνησης σε 
προάστια έγινε αµέσως αντιληπτή από τις αυτοκινητοβιοµηχανίες. Το 
συγκρότηµα River Rouge της Φορντ στο Ντιτρόιτ ήταν από καιρό η 
ναυαρχίδα των επιχειρήσεων της εταιρείας. Το εργοστάσιο Rouge ήταν 
επίσης η έδρα του ισχυρότερου τοπικού συνδικάτου των UAW, τα µέλη του 
οποίου ήταν πάνω από 30% µαύροι. Τόση ήταν η δύναµη του Κέντρου 600 
των UAW, που µπορούσε να παραλύσει όλες τις επιχειρήσεις της Φορντ µε 
µια µόνο απεργία.17  
 
Παρά το γεγονός ότι το συγκρότηµα Rouge είχε πολύ χώρο για να 
επεκταθεί, η διοίκηση της Φορντ πήρε την απόφαση να µεταφέρει ένα 
µεγάλο τµήµα της παραγωγής σε νέες αυτοµατοποιηµένες εγκαταστάσεις 
στα προάστια, κυρίως για να αποδυναµώσει το συνδικάτο και να 
επανακτήσει τον έλεγχο των εργασιών κατασκευής. Το 1945, το εργοστάσιο 
Rouge στέγαζε 85.000 εργάτες. ∆εκαπέντε µόλις χρόνια αργότερα το 
προσωπικό του είχε µειωθεί σε λιγότερους από 30.000. Ο ιστορικός Τάµας 
Τζ. Σάγκριου σηµειώνει ότι, από τα τέλη της δεκαετίας του 1940 µέχρι και 
το 1957, η Φορντ ξόδεψε περισσότερα από 2,5 δισεκατοµµύρια δολάρια 



για την αυτοµατοποίηση και την επέκταση των εγκαταστάσεων της. Τις 
πρωτοβουλίες της Φορντ µιµήθηκαν η Τζένεραλ Μότορς και η Κράισλερ. 
Μαζί, οι τρεις µεγάλες αυτοκινητοβιοµηχανίες έχτισαν είκοσι πέντε 
καινούρια αυτοµατοποιηµένα εργοστάσια στα προάστια γύρω από το 
Ντιτρόιτ.18  
 
Οι δορυφορικές επιχειρήσεις που εξυπηρετούσαν την 
αυτοκινητοβιοµηχανία άρχισαν µε τη σειρά τους να αυτοµατοποιούν την 
παραγωγή κατά τη δεκαετία του 1950 - ιδίως εταιρείες που κατασκεύαζαν 
εργαλειοµηχανές, σύρµα, εξαρτήµατα αυτοκινήτων και άλλα µεταλλικά 
προϊόντα. Πολλοί κατασκευαστές εξαρτηµάτων αυτοκινήτων όπως οι 
Briggs Manufacturing και Murray Auto Body στο Ντιτρόιτ υποχρεώθηκαν 
να κλείσουν µέσα µε τέλη της δεκαετίας του 1950, καθώς οι γίγαντες της 
αυτοκινητοβιοµηχανίας άρχισαν να ενσωµατώνουν όλο και περισσότερο 
την κατασκευή εξαρτηµάτων στις νέες αυτοµατοποιηµένες γραµµές 
παραγωγής.19  
 
Ο αριθµός των βιοµηχανικών θέσεων εργασίας στο Ντιτρόιτ σηµείωσε 
θεαµατική πτώση στα µέσα της δεκαετίας του 1950, λόγω της 
αιποµατοποίησης και της µετακίνησης της παραγωγής στα προάστια. Οι 
µαύροι εργάτες, που µόλις πριν από λίγα χρόνια είχαν χάσει τις δουλειές 
τους από τις βαµβακοσυλλεκτικές µηχανές στον αγροτικό Νότο, γίνονταν 
γι' άλλη µια φορά θύµατα της εκµηχάνισης. Τη δεκαετία του 1950, το 
25,7% των εργατών στην Κράισλερ και το 23% των εργατών της Τζένεραλ 
Μότορς ήταν Αφροαµερικανοί. Εξίσου σηµαντικό είναι το ότι επειδή οι 
µαύροι εργάτες αποτελούσαν το µεγαλύτερο τµήµα του ανειδίκευτου 
ανθρώπινου δυναµικού, ήταν οι πρώτοι που απολύθηκαν λόγω της 
αυτοµατοποίησης. Το 1960, υπήρχαν µόνο είκοσι τέσσερις µαύροι ανάµεσα 
στους 7.425 ειδικευµένους εργάτες της Κράισλερ. Στην Τζένεραλ Μότορς, 
από τους 11.000 ειδικευµένους εργάτες µόνο οι εξήντα εφτά ήταν 
µαύροι.20 
 
Τα στοιχεία παραγωγικότητας και ανεργίας µας λένε όλη την υπόλοιπη 
ιστορία. Από το 1957 ως το 1964, η βιοµηχανική παραγωγή διπλασιάστηκε 
στις Ηνωµένες Πολιτείες, ενώ ο αριθµός των εργατικών χεριών µειώθηκε 
κατά 3%.21 Και πάλι, πολλά από τα πρώτα θύµατα του νέου κύµατος 
αυτοµατοποίησης ήταν µαύροι εργάτες, οι περισσότεροι από τους οποίους 
ήταν ανειδίκευτοι. Στις επιχειρήσεις ολόκληρης της βόρειας και νότιας 
βιοµηχανικής ζώνης, οι δυνάµεις της αυτοµατοποίησης και της 
µετακίνησης σε προάστια συνέχισαν να προκαλούν απώλειες στους 
ανειδίκευτους µαύρους εργάτες, αφήνοντας πίσω τους δεκάδες χιλιάδες 
µόνιµα άνεργους άνδρες και γυναίκες.  
 



Η εµφάνιση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της τεχνολογίας 
αριθµητικού ελέγχου µέσα στα εργοστάσια, τη δεκαετία του 1960, 
επιτάχυνε τη διαδικασία της τεχνολογικής ανεργίας. Στις τέσσερις 
µεγαλύτερες πόλεις του έθνους, τη Νέα Υόρκη, το Σικάγο, τη Φιλαδέλφεια 
και το Ντιτρόιτ, -όπου οι µαύροι αντιπροσώπευαν ένα µεγάλο ποσοστό του 
ανειδίκευτου εργατικού δυναµικού- χάθηκαν περισσότερες από ένα 
εκατοµµύριο θέσεις εργασίας στους τοµείς βιοµηχανίας, χονδρικής και 
λιανικής πώλησης, πολλές λόγω της τεχνολογικής επέλασης. Ο συγγραφέας 
Τζέιµς Μπογκς εξέφρασε τις ανησυχίες πολλών µελών της µαύρης 
κοινότητας όταν δήλωσε ότι «η κυβερνητική... εξαφανίζει τις "εργασίες 
των Νέγρων"».22  
 
Καθώς οι επιχειρήσεις µετακινούνταν στα προάστια, εκατοµµύρια λευκές 
οικογένειες της µεσοαστικής και της εργατικής τάξης ακολουθούσαν το 
παράδειγµα τους σχηµατίζοντας νέες προαστιακές υποδιαιρέσεις. Τις 
δεκαετίες του 1960 και 1970, άρχισαν να συγκεντρώνονται ολοένα 
περισσότεροι µαύροι και φτωχοί στο κέντρο των πόλεων. Ο κοινωνιολόγος 
Ουίλιαµ Τζούλιους Ουίλσον παρατηρεί ότι «η αναλογία µαύρων που ζουν 
στο κέντρο των πόλεων αυξήθηκε από 52% το 1960 σε 60% το 1973, ενώ 
η αναλογία λευκών που ζουν στο κέντρο των πόλεων µειώθηκε από 31 σε 
26%». Ο Ουίλσον υποστηρίζει ότι η έξοδος οφείλεται στην απότοµη πτώση 
της ποιοτικής στάθµης των δηµοσίων υπηρεσιών στο κέντρο των πόλεων, 
στη σπειροειδή µείωση της φορολογικής βάσης για όσους µένουν στα 
προάστια και στην παγίδευση εκατοµµυρίων µαύρων Αµερικανών σε ένα 
διαιωνιζόµενο κύκλο µόνιµης ανεργίας και κρατικής βοήθειας. Το 1975, 
στην πόλη της Νέας Υόρκης, περισσότεροι από το 15% των κατοίκων 
λάµβαναν κάποια µορφή κρατικής βοήθειας. Στο Σικάγο, το ποσοστό 
πλησίαζε το 19%.23  
 
Τη δεκαετία του 1980, πολλές από τις βόρειες πόλεις του έθνους 
αναζωογονήθηκαν κάπως όταν άρχισαν να στεγάζουν τη νέα οικονοµία 
της πληροφορικής. ∆εκάδες περιοχές στο κέντρο των πόλεων 
µετατράπηκαν από «εστίες παραγωγής και διανοµής υλικών αγαθών σε 
κέντρα διοίκησης, ανταλλαγής πληροφοριών και παροχής υπηρεσιών 
ανώτερης κλίµακας».24  
 
Τα νέα επαγγέλµατα που έχουν σαν βάση τους τις γνώσεις σήµαιναν 
περισσότερες θέσεις για υπαλλήλους υψηλών προδιαγραφών και 
εργαζόµενους στον τοµέα παροχής υπηρεσιών. Για έναν πολύ µεγάλο 
αριθµό Αφροαµερικανών, ωστόσο, η αστική αναγέννηση δεν έχει πετύχει 
τίποτε άλλο από το να τονίσει ακόµη περισσότερο το ολοένα ευρύτερο 
χάσµα απασχόλησης και εισοδήµατος ανάµεσα στους πολύ µορφωµένους 
λευκούς και τους φτωχούς ανειδίκευτους µαύρους.  



 
Η µόνη σηµαντική αύξηση απασχόλησης µαύρων Αµερικανών τα τελευταία 
είκοσι πέντε χρόνια έχει παρατηρηθεί στον δηµόσιο τοµέα: Πάνω από ένα 
55% της καθαρής αύξησης θέσεων εργασίας για µαύρους στις δεκαετίες 
του 1960 και 1970 σηµειώθηκε σε δηµόσιες υπηρεσίες.25  
 
Πολλοί µαύροι βρήκαν δουλειές στα οµοσπονδιακά προγράµµατα που 
δηµιουργήθηκαν από τις πρωτοβουλίες της Μεγάλης Κοινωνίας του 
προέδρου Λίντον Τζόνσον. Άλλοι προσλήφθηκαν σε κοινωνικές υπηρεσίες 
και κυβερνητικά προγράµµατα τοπικού και πολιτειακού επιπέδου που 
προσφέρονταν κυρίως σε µέλη της µαύρης κοινότητας που έχαναν τη 
δουλειά τους από τον αυτοµατισµό και τη µετακίνηση των επιχειρήσεων 
στα προάστια. Το 1960, 13,3% των εργαζόµενων µαύρων πρόσφεραν τις 
υπηρεσίες τους στον δηµόσιο τοµέα. Μια δεκαετία αργότερα, περισσότεροι 
από 21% όλων των µαύρων εργαζοµένων στην Αµερική αµείβονταν από το 
δηµόσιο.26  
 
Το 1970, η κυβέρνηση µισθοδοτούσε το 57% όλων των µαύρων ανδρών 
και το 72% όλων των µαύρων γυναικών που είχαν αποφοιτήσει από 
κολέγια.27  
 
Αυτοµατοποίηση και η δηµιουργία της τάξης παριών των πόλεων  
Η απόφαση των εταιρειών να αυτοµατοποιήσουν και να αναδιαρθρώσουν 
τις βιοµηχανικές εργασίες είχε σαν αποτέλεσµα το διαχωρισµό της µαύρης 
κοινότητας σε δυο διαφορετικές οικονοµικές οµάδες. Εκατοµµύρια 
ανειδίκευτοι εργάτες και οι οικογένειες τους έγιναν µέρος αυτού που 
αποκαλούν σήµερα οι ιστορικοί της κοινωνίας τάξη παριών -ένα µόνιµα 
άνεργο τµήµα του πληθυσµού που δεν έχει πλέον να προσφέρει πουθενά τις 
ανειδίκευτες υπηρεσίες του και ζει µεροδούλι-µεροφάι, από τη µια γενιά 
στην άλλη, µε κηδεµόνα του την πολιτεία. Μια δεύτερη µικρότερη οµάδα 
µαύρων µεσοαστών έχει προσληφθεί από το δηµόσιο για να εργαστεί στα 
πολλά προγράµµατα κρατικής βοήθειας που εφαρµόστηκαν µε σκοπό να 
εξυπηρετήσουν αυτή τη νέα τάξη παριών των πόλεων. Το σύστηµα 
αντιπροσωπεύει ένα είδος «αποικιοκρατικής πρόνοιας», λένε οι 
συγγραφείς Μάικλ Μπράουν και Στίβεν Έρι, «όπου οι µαύροι κλήθηκαν να 
διαχειριστούν την ίδια την εξάρτηση τους».28  
 
Είναι πιθανό η χώρα να είχε δώσει µεγαλύτερη σηµασία στις συνέπειες της 
αυτοµατοποίησης για τους µαύρους της Αµερικής τις δεκαετίες του 1960 
και 1970, αν δεν είχαν προσληφθεί στο δηµόσιο τόσοι Αφροαµερικανοί. 
Από το 1970 κιόλας, ο κοινωνιολόγος Σίντνεϊ Ουίλχελµ παρατήρησε: «Η 
κυβέρνηση γίνεται ο βασικότερος εργοδότης για το εργατικό δυναµικό κατά 
τη διάρκεια της µετάβασης στην αυτοµατοποίηση, είναι δε εµφανές ότι 



αυτό ισχύει ακόµη περισσότερο για τους µαύρους εργαζόµενους. Αν δεν 
ήταν µάλιστα η κυβέρνηση, οι νέγροι που έχασαν τις δουλειές τους στον 
κόσµο των επιχειρήσεων θα ανέβαζαν τα ποσοστά ανεργίας σε 
αστρονοµικά ύψη».29  
 
Η εικόνα µιας εύπορης και διογκούµενης µαύρης µεσαίας τάξης ήταν 
αρκετή για να τραβήξει εν µέρει την προσοχή µακριά από το ολοένα και 
µεγαλύτερο πρόβληµα µιας νέας κάστας µαύρων παριών, που ήταν και το 
πρώτο θύµα της αυτοµατοποίησης και των νέων τεχνολογιών εκτόπισης 
της εργασίας.  
 
Η τεχνολογική ανεργία έχει µεταβάλει ριζικά την κοινωνική υπόσταση της 
µαύρης κοινότητας της Αµερικής. Η µόνιµη έλλειψη εργασιών έχει 
οδηγήσει σε ένα κλιµακούµενο κύµα εγκληµατικότητας στους δρόµους των 
αµερικανικών πόλεων και στη γενική διάλυση της ζωής των µαύρων 
οικογενειών. Οι στατιστικές είναι ανατριχιαστικές. Στα τέλη της δεκαετίας 
του 1980, ο ένας στους τέσσερις νεαρούς Αφροαµερικανούς άντρες ήταν 
µέσα στη φυλακή ή έξω µε αναστολή. Στην πρωτεύουσα του έθνους, την 
Ουάσιγκτον, το 42% του µαύρου ανδρικού πληθυσµού από δεκαοχτώ ως 
είκοσι πέντε ετών βρίσκεται στη φυλακή ή είναι µε αναστολή, πρόκειται για 
τους υπόδικους ή φυγόδικους. Το πρώτο αίτιο θανάτων για τους νεαρούς 
µαύρους είναι σήµερα οι φόνοι.30  
 
Το 1965, ο Ντανιέλ Πάτρικ Μόινιχαν, γερουσιαστής σήµερα στις ΗΠΑ, 
έδωσε στη δηµοσιότητα µια έκθεση που προκάλεσε σάλο και η οποία 
αφορούσε την «Απασχόληση, τα Εισοδήµατα και την Ταλαιπωρία της 
Μαύρης Οικογένειας», όπου υποστήριζε µε ένα µάλλον σκαιό τρόπο ότι «η 
υποαπασχόληση του νέγρου πατέρα έχει οδηγήσει στη διάλυση της µαύρης 
οικογένειας».31  
 
Όταν δηµοσιεύτηκε η έκθεση, το 25% όλων των νεογέννητων µαύρων ήταν 
εξώγαµα και το 25% σχεδόν όλων των µαύρων οικογενειών είχαν 
αρχηγούς τους γυναίκες. Τα σπιτικά όπου µόνοι γονείς είναι οι γυναίκες 
ανήκουν κυρίως σε έναν κύκλο εξάρτησης από την κοινωνική πρόνοια, ο 
οποίος αυτο-διαιωνίζεται από τη µια γενιά στην άλλη, µε πολλές εφηβικές 
εγκυµοσύνες εκτός γάµου, ένα δυσανάλογο ποσοστό εγκατάλειψης 
σπουδών και τη συνεχιζόµενη εξάρτηση από τα ταµεία κοινωνικής 
πρόνοιας. Σήµερα, το 62% όλων των µαύρων οικογενειών είναι 
µονογονεϊκές.32  
 
Αυτά τα στατιστικά στοιχεία πρόκειται να αυξηθούν κατά πάσα πιθανότητα 
ως το τέλος της δεκαετίας, καθώς όλο και περισσότεροι ανειδίκευτοι 
µαύροι εργάτες απολύονται µε το σηµερινό κύµα επανασχεδιασµού των 



διαδικασιών και περιορισµού του προσωπικού των επιχειρήσεων. 
Σύµφωνα µε µια έκθεση που έφερε στη δηµοσιότητα η Επιτροπή Ίσων 
Ευκαιριών Απασχόλησης, οι µαύροι αποτελούσαν σχεδόν το ένα τρίτο των 
180.000 θέσεων εργασίας που χάθηκαν στον βιοµηχανικό τοµέα από το 
1990 ως το 1991.33 Οι µαύροι υπέφεραν δυσανάλογα επίσης από την 
απώλεια θέσεων εργασίας στον υπαλληλικό και τον τοµέα παροχής 
υπηρεσιών στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Η αιτία για τις βαριές 
απώλειες θέσεων εργασίας µαύρων, συµφωνά µε τη Wall Street Journal, 
είναι ότι «οι µαύροι ήταν συγκεντρωµένοι στις πιο αναλώσιµες θέσεις. Το 
ήµισυ του συνόλου των µαύρων εργαζοµένων απασχολούνταν στις τέσσερις 
κατηγορίες εργασιών όπου έκαναν περικοπές οι εταιρείες: υπάλληλοι 
γραφείων, ειδικευµένοι, ηµιειδικευµενοι και εργάτες».34 Ο Τζον Τζόνσον, 
ο διευθυντής του τµήµατος απασχόλησης στον Εθνικό Σύνδεσµο για τη 
Βελτίωση του Βιοτικού Επιπέδου Εγχρώµων (NAACP), λέει πως «αυτό 
που συχνά δεν συνειδητοποιούν οι λευκοί είναι ότι, ενώ αυτοί βρίσκονται 
σε ύφεση, οι µαύροι βρίσκονται σε κρίση».35 
 
Περισσότερα από σαράντα χρόνια πριν, στο χάραµα της εποχής των 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, ο πατέρας της κυβερνητικής Νάρµπερτ Βάινερ 
προειδοποίησε για τις πιθανές αρνητικές συνέπειες των νέων τεχνολογιών 
αυτοµατοποίησης. «∆εν πρέπει να λησµονούµε», είπε, «ότι η αυτόµατη 
µηχανή... είναι το ακριβές οικονοµικό ισοδύναµο της δουλείας. Κάθε 
εργασία που ανταγωνίζεται τη δουλεία θα πρέπει να δεχτεί και τις 
οικονοµικές συνέπειες της δουλείας».36  
 
∆εν είναι περίεργο, λοιπόν, το ότι η πρώτη κοινότητα που υπέστη τις 
καταστροφικές συνέπειες της επανάστασης της κυβερνητικής ήταν η µαύρη 
Αµερική. Με την εµφάνιση των αυτοµατοποιηµένων µηχανών, έγινε δυνατή 
η αντικατάσταση εκατοµµυρίων Αφροαµερικανών, που τόσο καιρό 
µοχθούσαν στη βάση της οικονοµικής πυραµίδας, πρώτα σαν σκλάβοι σε 
φυτείες, µετά σαν ελεύθεροι «συνεταίροι» και τέλος σαν ανειδίκευτοι 
εργάτες στα εργοστάσια του Βορρά, από λιγότερο δαπανηρές, άψυχες 
µορφές εργασίας.  
 
Για πρώτη φορά στην αµερικανική ιστορία, το οικονοµικό σύστηµα δεν 
χρειαζόταν πλέον τους Αφροαµερικανούς. Ο Σίντνεϊ Ουίλχελµ συνόψισε το 
ιστορικό νόηµα αυτών που είχαν συµβεί στο βιβλίο του Who Needs the 
Negro? «Με το ξεκίνηµα της αυτοµατοποίησης, ο Νέγρος περνάει από την 
ιστορική του κατάσταση, της καταπίεσης, σε ένα καθεστώς αχρηστίας. 
Ολοένα και πιο πολύ, αντί να είναι θύµα οικονοµικής εκµετάλλευσης, 
καθίσταται ακατάλληλος... Οι λευκοί εξουσιαστές δεν έχουν πια ανάγκη να 
εκµεταλλεύονται τη µειονότητα των µαύρων: Όσο προχωρεί ο 
αυτοµατισµός, τόσο πιο εύκολα θα µπορούν οι πρώτοι να αψηφούν τους 



δεύτερους. Με λίγα λόγια, η Λευκή Αµερική, χρησιµοποιώντας αρτιότερα 
την εκµηχάνιση και βασιζόµενη περισσότερο στον αυτοµατισµό, πετάει το 
Νέγρο στην άκρη. Κατά συνέπεια, ο Νέγρος µεταµορφώνεται από θύµα της 
εκµετάλλευσης σε απόβλητο».37  
 
Γράφοντας µέσα από το κελί του στις φυλακές του Μπέρµινχαµ, ο 
αιδεσιµότατος Μάρτιν Λούθερ Κινγκ θρηνούσε για την ολοένα και 
χειρότερη εικόνα των µαύρων Αµερικανών, οι οποίοι «µάχονταν µια 
ολόκληρη ζωή ενάντια στην εκφυλιστική αίσθηση της "ανυπαρξίας"».38  
 
 
Ο εφεδρικός στρατός αδικηµένων εργατών του Μαρξ είχε µεταβληθεί στο 
φάσµα των «αόρατων ανθρώπων» του Ραλφ Έλισον. Ο αυτοµατισµός είχε 
καταστήσει άχρηστους µεγάλους αριθµούς µαύρων εργαζοµένων. Οι 
οικονοµικοί περιορισµοί, που κρατούσαν εκ παραδόσεως τους µαύρους 
Αµερικανούς «στη θέση τους» και παθητικά εξαρτώµενους από τη δοµή της 
λευκής εξουσίας για την επιβίωση τους, εξαφανίστηκαν. Ηττηµένοι και 
λησµονηµένοι, χιλιάδες µαύροι Αµερικανοί των πόλεων εξέφρασαν την 
ανηµπόρια και το θυµό τους µε το να δηµιουργήσουν αστικά γκέτο σε όλη 
τη χώρα. Οι ταραχές άρχισαν στο Γουότς το 1965 κι εξαπλώθηκαν 
ανατολικά προς το Ντιτρόιτ και σε άλλες βόρειες βιοµηχανικές πόλεις τα 
υπόλοιπα χρόνια της δεκαετίας. Μετά τις διαδηλώσεις στο Γουότς, ένας 
από τους κατοίκους του προειδοποίησε το έθνος µε µια ξερή δήλωση που 
έκρυβε µέσα της όλη την ξοδεµένη οργή, η οποία είχε οδηγήσει στον 
ξεσηκωµό των µαύρων. «Οι λευκοί», είπε, «πιστεύουν ότι µπορούν να 
κλείσουν τον κόσµο µέσα σε µια περιοχή σαν το Γουότς και µετά να τον 
ξεχάσουν. Τώρα είδαν ότι κάναν λάθος».39  
 
Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι εκείνο τον καιρό δεν διέγνωσαν σωστά το 
πρόβληµα όλοι οι υπέρµαχοι των ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Πολλοί 
ηγέτες µαύρων οργανώσεων συνέχισαν να το βλέπουν µέσα σε καθαρά 
πολιτικά πλαίσια υποστηρίζοντας ότι στις ρίζες της κρίσης κρυβόταν η 
κοινωνική διάκριση και πως ενδεικνυόµενη θεραπεία ήταν η θέσπιση κι 
εφαρµογή νόµων εναντίον της. Υπήρξαν ωστόσο λίγοι που κατάλαβαν ότι 
όσα συνέβαιναν στην οικονοµία δεν ήταν παρά προάγγελοι µιας πολύ 
ουσιαστικότερης αλλαγής στις σχέσεις µεταξύ λευκών και µαύρων, η οποία 
προδιέγραφε δυσοίωνες συνέπειες για το µέλλον της Αµερικής. 
Τελειώνοντας το σηµαντικό βιβλίο του γι' αυτό το θέµα, ο Σίντνεϊ Ουίλχελµ 
έγραψε: «Μια υποτίµηση της τεχνολογικής επανάστασης µπορεί να 
οδηγήσει µονάχα σε υποτίµηση και της συνεπακόλουθης φυλετικής 
επανάστασης, που περνάει από την εκµετάλλευση των µαύρων στην 
έκλειψη της χρησιµότητας τους. Η παρερµηνεία του παρόντος ως µιας 
συνέχισης της βιοµηχανοποίησης αντί για το χάραµα µιας νέας 



τεχνολογικής εποχής επιβεβαιώνει την ανικανότητα µας να 
προετοιµαστούµε για το εντελώς διαφορετικό σύστηµα φυλετικών σχέσεων 
που περιµένει τον περιθωριοποιηµένο Νέγρο».40  
 
Η πρόβλεψη του Ουιλχελµ αποδείχτηκε σωστή. Σήµερα, εκατοµµύρια 
Αφροαµερικανοί βρίσκονται απελπιστικά παγιδευµένοι στην κάστα των 
παριών. Ανειδίκευτη και περιττή, η εργασία τους έχει καταστεί τελείως 
άχρηστη από τις τεχνολογίες του αυτοµατισµού, οι οποίες ήρθαν για να 
τους εκτοπίσουν από τη νέα παγκόσµια οικονοµία της υψηλής τεχνολογίας. 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
Η ΜΕΓΑΛΗ ∆ΙΑΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ  
Ενώ οι υπέρµαχοι των ανθρωπίνων δικαιωµάτων άρχισαν από τη δεκαετία 
του 1960 να προειδοποιούν για τις συνέπειες που θα είχε η 
αυτοµατοποίηση στην κοινότητα των Αφροαµερικανών, άλλοι ήδη άρχισαν 
να διαγράφουν τις ευρύτερες επιπτώσεις για την κοινωνία ως σύνολο. Μια 
εθνική διαµάχη για τις πιθανές επιπτώσεις του αυτοµατισµού στην 
οικονοµία και την απασχόληση άρχισε νωρίς τη δεκαετία του 1960, µε 
βασικότερη αιτία της την ολοένα και µεγαλύτερη απώλεια θέσεων εργασίας 
στη µαύρη κοινότητα.  
 
Τον Μάρτιο του 1963, µια οµάδα διακεκριµένων επιστηµόνων, 
οικονοµολόγων και ακαδηµαϊκών µε τον Ρόµπερτ Οπενχάιµερ επικεφαλής, 
διευθυντή του Ιδρύµατος Προωθηµένων Σπουδών στο Πανεπιστήµιο 
Πρίνστον, δηµοσίευσε στους New York Times µια ανοιχτή επιστολή προς 
τον Πρόεδρο, προειδοποιώντας τον για τους κίνδυνους που επιφύλασσε ο 
αυτοµατισµός στο µέλλον της αµερικανικής οικονοµίας και ζητώντας 
εθνικό διάλογο πάνω στο θέµα. Η Επιτροπή της Τριπλής Επανάστασης, 
που πήρε το όνοµα της από την ανάλυση τριών νέων επαναστατικών 
αλλαγών στη σύγχρονη κοινωνία: 
 
της επανάστασης της κυβερνητικής,  
της επανάστασης των όπλων και  
της επανάστασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων  
Υποστήριξε ότι οι νέες τεχνολογίες της κυβερνητικής επέβαλαν µια 
θεµελιώδη µεταβολή στη σχέση µεταξύ εισοδήµατος κι εργασίας. Τα µέλη 
της επισήµαναν ότι µέχρι εκείνη τη στιγµή στην ιστορία «οι οικονοµικοί 
πόροι κατανέµονταν πάντοτε µε βάση τις συνεισφορές στην παραγωγή». 
Τώρα οι νέες τεχνολογίες των ηλεκτρονικών υπολογιστών συνιστούσαν 
απειλή γι' αυτή την ιστορική σχέση. Προειδοποίησαν ότι «έχει αρχίσει µια 
νέα εποχή παραγωγής. Οι αρχές της οργάνωσης της διαφέρουν από αυτές 
της βιοµηχανικής εποχής όσο διέφεραν κι εκείνες της δεύτερης από τις 
αρχές της γεωργικής περιόδου. Η επανάσταση της κυβερνητικής οφείλεται 



ατό συνδυασµό του ηλεκτρονικού υπολογιστή και της αυτοµατοποιηµένης 
αυτορυθµιζόµενης µηχανής. Το αποτέλεσµα του είναι ένα σύστηµα 
απεριόριστης σχεδόν παραγωγικής ικανότητας, που απαιτεί προοδευτικά 
λιγότερη ανθρώπινη εργασία».1  
 
Η Επιτροπή επανέλαβε ότι «οι Νέγροι πλήττονται περισσότερο από όλες τις 
οµάδες που εξορίζει από την οικονοµία η κυβερνητική», αλλά προέβλεψε 
πως, µε τον καιρό, η νέα επανάσταση των ηλεκτρονικών υπολογιστών θα 
αναλάµβανε όλο και περισσότερα από τα παραγωγικά καθήκοντα οτην 
οικονοµία αφήνοντας άνεργους εκατοµµύρια εργαζόµενους.2 Η Επιτροπή 
πρότεινε στον Πρόεδρο και το Κονγκρέσο να εγγυηθούν σε όλους τους 
πολίτες «ένα επαρκές εισόδηµα το οποίο δικαιωµατικά θα τους ανήκε», 
σαν έναν τρόπο κατανοµής χρηµάτων σε εκατοµµύρια ανθρώπους που θα 
έµεναν άνεργοι, εξαιτίας των νέων τεχνολογιών εξοικονόµησης εργασίας.3  
 
Οι προειδοποιήσεις της Επιτροπής τράβηξαν την προσοχή του Λευκού 
Οίκου. Τον Ιούλιο του 1963, ο πρόεδρος Κένεντι ζήτησε να συσταθεί µια 
Εθνική Επιτροπή για την Αυτοµατοποίηση.4 Έξι µήνες αργότερα, στο 
ετήσιο διάγγελµα του, ο πρόεδρος Λίντον Τζόνσον πρότεινε τη σύσταση 
µιας Επιτροπής για την Αυτοµατοποίηση, την Τεχνολογία και την 
Οικονοµική Πρόοδο. Εκείνη την άνοιξη, άρχισαν οι δηµόσιες συζητήσεις 
στο Κονγκρέσο και ψηφίστηκαν τα νοµοσχέδια, βάσει των οποίων θα 
σχηµατιζόταν η επιτροπή.5  
 
Η κυβέρνηση ακολουθεί τη µέση οδό  
Η έκθεση της Επιτροπής, που είδε το φως της δηµοσιότητας το 1965, 
αποπειράθηκε να ακολουθήσει µια µέση οδό ανάµεσα σε εκείνους οι 
οποίοι υποστήριζαν ότι η επανάσταση της κυβερνητικής απαιτούσε άµεση 
κρατική ανταπόκριση και σε αυτούς, ιδίως τους επιχειρηµατίες, που 
διατείνονταν ότι η τεχνολογική ανεργία δεν ήταν παρά ένα φυσιολογικό 
εκβλάστηµα της οικονοµικής προόδου και κάποια στιγµή θα 
αντισταθµιζόταν από µια εύρωστη οικονοµία: «Σύµφωνα µε µια ακραία 
άποψη, ο κόσµος -ή τουλάχιστον η Αµερική- βρίσκεται στα πρόθυρα µιας 
παραγωγικότητας που θα είναι τόση ώστε να θέσει σε αχρηστία τους 
οικονοµικούς µας θεσµούς και την ιδέα της απασχόλησης. ∆ιαφωνούµε µε 
την άποψη αυτή... ∆ιαφωνούµε όµως και µε την άλλη ακραία άποψη της 
µακαριότητας, η οποία αρνείται την ύπαρξη σοβαρών κοινωνικών και 
οικονοµικών προβληµάτων που έχουν σχέση µε τις επιπτώσεις της 
τεχνολογικής αλλαγής».**  
 
Το περίεργο είναι ότι, παρόλο που οι συντάκτες της κυβερνητικής έκθεσης 
προσπάθησαν να τηρήσουν κάποια απόσταση από τους επικριτές και να 
τηρήσουν µια κεντρώα προσέγγιση στo θέµα, πολλά από τα ευρήµατα τους 



ενίσχυσαν τα επιχειρήµατα της Επιτροπής Οπενχάιµερ για την Τριπλή 
Επανάσταση. Παραδέχτηκαν, λόγου χάρη, τις καταστροφικές συνέπειες που 
θα είχε η επανάσταση της νέας τεχνολογίας για τους µαύρους της Αµερικής.  
 
.../... 
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