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Ο ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
 

Erich Fromm: Να Εχεις ή να Εισαι (Μπουκουμανης) σ.188-195

«...Ονομασα  αυτο  το  φαινομενο  αγοραιο  χαρακτηρα 
[marketing  character,  εμπορευματικος  χαρακτηρας] 
επειδη  ...  ο  ανθρωπος  βιωνει  τον  εαυτο  του  ως 
εμπορευμα και την αξια του ... ως ανταλλακτικη αξια... 
γινεται  ενα  εμπορευμα  στην  ‘‘αγορα 
προσωπικοτητας’’... 

Η  ευτυχια  εξαρταται  σε  μεγαλο  βαθμο  απο  το  ποσο 
καλα τα ατομα πουλανε τον εαυτο τους στην αγορα, 
ποσο καλα προβαλλουν την προσωπικοτητα τους, ποσο 
καλο ‘‘πακετο’’ ειναι. Εξαρταται ακομα απο το αν ειναι 
‘‘χαρουμενοι’’, ‘‘σοβαροι’’, ‘‘επιθετικοι’’... ‘‘φιλοδοξοι’’... 
αν γνωριζουν τους ‘‘καταλληλους’’ ανθρωπους...

Ενας  χρηματιστης,  ενας  πωλητης,  μια  γραμματεας... 
ενας διευθυντης ξενοδοχειου, πρεπει να  προσφερει ο 
καθενας  ενα  διαφορετικο  τυπο  προσωπικοτητας... 
Παρολες  τις  διαφορες  [ο  καθε  τυπος]  πρεπει  να 
εκπληρωνει μια προϋποθεση: να εχει ζητηση...

...το  ατομο  βιωνει  τον  εαυτο  του  ως  εμπορευμα,  ή 
μαλλον ταυτοχρονα ως εμπορευμα και ως πωλητη [του 
εαυτου του]...  
...δεν ασχολειται με τη ζωη και την ευτυχια αλλα με το 
πως  θα  γινει  πιο  αξιο  για  πουλημα.  Ο  σκοπος  του 
αγοραιου χαρακτηρα ειναι η απολυτη προσαρμογη, να 
ειναι  επιθυμητος  υπο  ολες  τις  συνθηκες  στην αγορα 
προσωπικοτητας... δεν εχουν κανενα σκοπο εκτος του 
να κινουνται και να δουλευουν οσο ταχυτερα και πιο 
αποτελεσματικα μπορουν... 

Εχουν  ελαχιστο  ενδιαφερον,  τουλαχιστον  συνειδητα, 
για φιλοσοφικα ή θρησκευτικα ζητηματα, οπως το γιατι 
ζει κανεις και γιατι τραβα σ’αυτη την κατευθυνση κι οχι 
σε μια αλλη. Εχουν τα μεγαλα τους εγω που συνεχως 
αλλαζουν, αλλα κανενα απο αυτα δεν εχει... πυρηνα, 
μια  αισθηση  ταυτοτητας.  Η  ‘‘κριση  ταυτοτητας’’  της 
συγχρονης κοινωνιας... προκαλειται απο το γεγονος οτι 
τα  μελη  της  εγιναν  οργανα  χωρις  εαυτους.  Η 
ταυτοτητα  τους  στηριζεται  στη  συμμετοχη  τους  στις 
εταιρειες (ή σε καποια αλλη γιγαντια γραφειοκρατια). 
Οπου δεν υπαρχει αυθεντικος εαυτος, δεν υπαρχει και 
ταυτοτητα.

Ο  εμπορευματικος  χαρακτηρας  ουτε  αγαπαει  ουτε 
μισει.  Αυτες  οι  ‘‘ξεπερασμενες  συγκινησεις’’  δεν 
ταιριαζουν  σε  μια  χαρακτηροδομη  που  λειτουργει 
σχεδον  αποκλειστικα  σε  εγκεφαλικο  επιπεδο,  κι 
αποφευγει τα συναισθηματα γιατι... παρεμποδιζουν τον 
κυριο  σκοπο  [αυτου  του  τυπου  ανθρωπου],  την 
πωληση και την ανταλλαγη... τη λειτουργια συμφωνα 
με τη λογικη της ‘‘μεγαμηχανης’’ οπου ανηκουν, χωρις 
να ενδιαφερονται για τιποτ’αλλο εκτος του ποσο καλα 
λειτουργει... 

...οι  αγοραιοι χαρακτηρες δεν ειναι  στενα δεμενοι με 
τον εαυτο τους ή τους αλλους, δεν ενδιαφερονται για 
τιποτα (με την πιο βαθεια εννοια της λεξης) οχι γιατι 



ειναι  τοσο  εγωιστες,  αλλα  γιατι  οι  σχεσεις  με  τους 
αλλους  και  τον  εαυτο  τους  ειναι  αδυνατες[...]  Η 
ελλειψη ενδιαφεροντος σε ολα αυτα τα επιπεδα ειναι 
το  αποτελεσμα  της  εξαφανισης  ολων  των 
συναισθηματικων  δεσμων  ακομα  και  με  τα  πιο 
‘‘κοντινα’’  προσωπα...  Ουτε οι  ιδιοι  ειναι  κοντα στον 
εαυτο τους... 

...Ο  ορος  ‘‘αγοραιος  χαρακτηρας’’  δεν  ειναι  ο  μονος 
που  περιγραφει  το  συγκεκριμενο  τυπο  ανθρωπου. 
Μπορουμε  να  χρησιμοποιησουμε  τον  μαρξιανο  ορο 
αλλοτριωμενος  χαρακτηρας:  το  ατομο  που  εχει 
αποξενωθει απο την εργασια του, απο τον εαυτο του, 
απο τους αλλους ανθρωπους και απο τη φυση. Στην 
ψυχιατρικη  ο  εμπορευματικος  χαρακτητας  θα 
μπορουσε να αποκληθει σχιζοειδης χαρακτηρας, αλλα 
ο ορος  μαλλον παραπλανει·  ενα σχιζοφρενικο  ατομο 
που  ζει  με  αλλα  σχιζοφρενικα  ατομα,  εχει  καλη 
αποδοση στη δουλεια του και  ειναι  επιτυχημενο,  δεν 
εχει  καθολου  το  αισθημα  της  ανησυχιας  που  εχει  ο 
σχιζοειδης...

...Ο  M.  Maccoby  [στο: The  Gamesmen.  The  New 
Corporate  Leaders]  αναλυει  τη δομη του χαρακτηρα 
250 ανωτερων υπαλληλων και διευθυντικων στελεχων 
σε  δυο  απο  τις  μεγαλυτερες...  εταιρειες  των  ΗΠΑ. 
Πολλα  απο  τα  συμπερασματα  του  επιβεβαιωνουν  τα 
χαρακτηριστικα που απεδωσα στο κυβερνητικο ατομο, 
ιδιαιτερα την κυριαρχια της εγκεφαλικης σφαιρας και 
την  παραλληλη  υπαναπτυξη  της  συναισθηματικης... 
Κανενας  σ’αυτη  τη  μελετη  δεν  θα  μπορουσε  να 
χαρακτηριστει  ανθρωπος  με  βαθια  συναισθηματα 
αγαπης,  αν  και  το  5%  δειχνουν  ‘‘ζεστοι  και 
στοργικοι’’...

... Η ‘‘κυβερνητικη θρησκεια’’ του αγοραιου χαρακτηρα 
ανταποκρινεται  στη  συνολικη  χαρακτηροδομη  του. 
Κρυμμενη πισω απο την  προσοψη του αγνωστικισμου 
ή του χριστιανισμου,  βρισκεται  μια ...  ειδωλολατρικη 
θρησκεια...»

[Προκειται  για  τη  θρησκεια  του  Εμπορευματος.  Οι 
ανθρωποι,  τα  ζωντανα  πλασματα,  η  φυση,  δεν  ειναι 
αυταξιες,  ειναι  εργαλεια  και  πρωτες  υλες.  Τα  παντα 
υπαρχουν για  να πουληθουν και  να αγοραστουν,  να 
ρευστοποιηθουν,  να  μετουσιωθουν  σε  Αγιο  Πνευμα, 
δηλαδη σε Χρημα. Ο,τι ειναι υπαρκτο (αλλα ακομη και 
φαντασματα),  προοριζεται  να  συνθλιβει  μεσα  στην 
τεραστια μηχανη του κιμα, που απο την αλλη ακρη της 
βγαζει καταχωρησεις στα κεντρα ψηφιακων δεδομενων 
των τραπεζων. Ο προσαρμοσμενος θεωρει σκοπο της 
ζωης του να υπηρετει αυτη τη μηχανη, και θεωρει αυτη 
τη σταση ‘‘ορθολογικη’’.]  
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