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       Τέλος ἐργασίας ἢ ἄλλες σχέσεις ἐργασίας 
 
 
 Οἱ  σύγχρονες  οἰκονομίες  διαπιστώνουν  ὅτι  ἀδυνατοῦν  νὰ 
προσαρμόσουν  εὔκολα  τὴν  παραγωγική  τους  διαδικασία  στὶς 
κοινωνικὲς  ἀνάγκες  τῆς  ἐποχῆς  μας,  ἀλλὰ  καὶ  στὶς 
ἐπιβαλλόμενες ἀπό τὴ χρήση τῆς πληροφορικῆς ἀπαιτήσεις· ἡ 
παραγωγὴ  ἐν  σειρᾷ,  ὁ  γνωστὸς  ταιϋλορισμός  ἔχει  ἀπαξιωθεῖ 
πλήρως,  ἐνῶ  ἐφαρμόζονται  νέες  διαδικασίες  παραγωγῆς  μὲ 
τοὺς  ὑπολογιστὲς  νὰ  ἐκτελοῦν  τὶς  αὐτοματοποιημένες 
ἐργασίες·  στὸ  ἴδιο  πλαίσιο  ἐπιχειροῦνται  οἱ  ἀλλαγὲς  καὶ  στὸ 
δημόσιο,  τὸ  ὁποῖο  ἀντικαθιστᾶ  τὸν  παλιὸ  ὑπάλληλο,  μὲ  τὸ 
μελανὶ  μολύβι  καὶ  τὸ  καρμπόν,  μὲ  τὸν  ὑπολογιστή,  ἐνῶ  οἱ 
περισσότερες ἀπὸ τὶς γραφειοκρατικὲς ἐξυπηρετήσεις γίνονται 
ἀποδοτικώτερα, ταχύτερα καὶ τελειότερα μέσω τοῦ διαδικτύου. 
Διαπιστώνεται  ὅτι,  ὅσο  λιγώτερο  εἶχε  προοδεύσει  μία  χώρα 
στὴν  ἐκβιομηχάνισή  της,  μὲ  τὴν  παραδοσιακὴ  μορφὴ  τῆς 
βαρειᾶς  βιομηχανίας,  τόσο  εὐκολώτερα  προσαρμόζεται  στὶς 
νέες  συνθῆκες  παραγωγῆς·  ἡ  παλιὰ  διάκριση  χειρωνακτικῆς 
καὶ γραφικῆς ἐργασίας καταργεῖται στὸν ἀναπτυγμένο κόσμο, 
καθὼς ἡ χειρωνακτικὴ ἐργασία καὶ ἡ γραφικὴ ‐ἡ ἐκτελεστικὴ 
λειτουργία  τῆς  ἐργασίας θὰ τὴν λέγαμε‐  ἐκτελεῖται ἀπὸ τοὺς 
ὑπολογιστὲς  μὲ  τελεία  ἀκρίβεια  καὶ  πολλαπλὴ  ταχύτητα· 
ἀκόμη  καὶ  ὁ  συντονισμὸς  τῶν  διαφόρων  ἐργασιῶν  ‐ἡ 
διευθυντικὴ  λειτουργία  τῆς  ἐργασίας‐  γίνεται  τελειότερα  μὲ 
τὴν ἐφαρμογὴ προγραμμάτων πληροφορικῆς.  
   Ἡ  προσέγγιση,  φυσικά,  εἶναι  θεωρητικὴ  καὶ  ὄχι  πρακτική, 
ἐπειδὴ  ἀνακύπτουν  μείζονα  προβλήματα  στὴν  πράξη· 
ἑπομένως  ἡ  προσέγγιση  διακρίνεται  σὲ  δύο  σαφῶς 
διαφορετικὲς πτυχές: Τὴν ἀφορῶσα τὶς τρέχουσες ἀνάγκες, τὴν 
πρακτικὴ πολιτικὴ πτυχή, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἀναγκῶν 
τῆς  κοινωνίας  στὴ  μεταβατικὴ  περίοδο·    καὶ  δεύτερον,  τὴν 
σχετικὴ μὲ τὴν φιλοσοφικὴ καὶ θεωρητικὴ μελέτη τῆς πορείας 
τῶν  παραγωγικῶν  καὶ  ἐργασιακῶν  σχέσεων.    Στὸ  πρῶτο 
ἐπίπεδο,  τὰ καθημερινὰ προβλήματα τριβῆς εἶναι πολλαπλῶς 
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περισσότερα ἀπὸ τὶς διευκολύνσεις τοῦ ἐργαζομένου, σὲ ὅποια 
ἐργασία,  κάθε  μορφῆς·  ἡ  δυσκαμψία  καὶ  ἡ  ἄρνηση 
προσαρμογῆς τὸν χαρακτηρίζει στὴν καθημερινή του δράση, κι 
αὐτὸ εἶναι κάτι τὸ φυσικό. Ὁ ἄνθρωπος πολὺ δύσκολα ἀλλάζει 
τὴν  καθημερινότητά  του,  τὸ  δρομολόγιό  του  γιὰ  τὴν  ἐργασία 
του ἢ γιὰ τὸν περίπατό του, τὴν πολιτική του πεποίθηση καὶ τὶς 
συμπληρωματικὲς πρὸς αὐτὴν ἐνέργειες, τὶς οἰκογενειακές του 
σχέσεις καὶ τὴν θρησκευτική του πίστη. Εἶναι γννωστὸ αὐτὸ καὶ 
ἀπὸ  τὴν  ἱστορία,  ὅταν  οἱ  ἐργάτες  ἔσπαζαν  τὶς  νέες  μηχανές, 
ἐπειδὴ  πίστευαν  ὅτι  θὰ  μείωναν  τὶς  θέσεις  ἐργασίας,  καὶ  δὲν 
εἶχαν ἄδικο.  Γιατὶ  νὰ ἀποδεχθοῦν  τὶς ἄλλες σχέσεις  ἐργασίας 
ποὺ  ἐπιβάλλει  ἡ  χρήση  τῶν  συστημάτων  πληροφορικῆς  στὸ 
ἐργοστάσιο,  στὸ  γραφεῖο;  Ἀπὸ  τὴν  ἄποψη  αὐτὴ  τὶς 
ἀπορρίπτουν διαρρήδην.  
   Τὸ  πρόβλημα  εἶναι  ἀντικείμενο  τῆς  καθημερινῆς  πολιτικῆς 
τριβῆς,  τοῦ  κράτους,  τῆς  κυβερνήσεως  κυρίως  καὶ  ὄχι  τῆς 
πολιτικῆς  θεωρήσεως  τῆς  ἐποχῆς  μας,  τῆς  φιλοσοφικῆς  του 
προσεγγίσεως·  σὲ  ἐποχὲς  εἰρηνικές,  ὅταν  τίποτε  δὲν  ἀλλάζει 
οὐσιαστικὰ  στὴν  καθημερινότητα  τοῦ  ἀνθρώπου,  τὰ  νέα 
πράγματα θεωροῦνται ξένα καὶ ἀντιμετωπίζονται πάντοτε μὲ 
ἄκρα καχυποψία, ἐπειδὴ τοῦ ἀλλάζουν καὶ τὴν καθημερινή του 
παρουσία,  τὶς  κοινωνικὲς  καὶ  προσωπικὲς  σχέσεις  ποὺ  ἔχει 
συνδέσει μὲ τὴ συγκεκριμένη μορφὴ ἐργασίας, χειρωνακτικὴ ἢ 
ὑπαλληλική,  ὅπως  καὶ  τὶς  πολιτικές  του  προτιμήσεις,  ποὺ 
σχετίζονται  μὲ  τὴν  ἐργασία  του.  Ὅλα  αὐτὰ  συγκροτοῦν 
ἑνότητα,  σαφὴ  καὶ  διακριτή,  στὸν  ὅποιο  ἐργαζόμενο,  καὶ 
ἰδιαίτερα  στὸ  δυτικὸ  ἄνθρωπο  ὁ  ὁποῖος  πιστεύει  ‐καὶ  αὐτὸ 
διδάχθηκε  ἀπὸ  τὰ  παιδικά  του  χρόνια‐  ὅτι  ἡ  βιομηχανικὴ 
διαδικασία, μὲ τὴν καπιταλιστικὴ ἢ τὴν κομμουνιστικὴ ἐκδοχή 
της,  εἶναι  ἡ  τελευταία  καὶ  ἀνώτερη  φάση  τῆς  ἱστορικῆς 
ἐξελίξεως· αὐτὴ εἶναι ἡ πολιτική του πεποίθηση, ποὺ συναρτᾶ 
τὴν  πολιτικὴ  φύση  τοῦ  βιομηχανικοῦ  ἀνθρώπου·  ἄλλωστε 
πάντοτε  ὁ  ἀνθρωπος    πιστεύει  ὅτι  στὴν  πολιτικὴ  ζωὴ  ὁ 
γάϊδαρος  πετάει.  Ἄλλο  εἶναι  τὸ  πρόβλημα  σὲ  περιόδους 
ἐκρήξεως ἢ  ἐπαναστάσεως,  ὅταν ἀπορρίπτει κάθε τι  τὸ παλιὸ 
ποὺ τοῦ θυμίζει τὴν προηγούμενη πολιτικὴ κατάσταση, μὲ τὴν 
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ἀποδέσμευσή του ἀπὸ πολλὲς ἢ καὶ ἀπὸ ὅλες  τὶς  ἐξαρτήσεις 
του τῆς καθημερινότητός του καὶ στὴν πολιτική του πρακτική· 
ὅπως καὶ ἄλλο  εἶναι  τὸ πρόβλημα,  τὸ πῶς συμπεριφέρεται  τὸ 
ἴδιο  ἄτομο,  ὅταν  καταλαγιάσει  τὸ  ἐπαναστατικὸ  κύμα  καὶ 
ἐπανέλθει στὴν καθημερινότητά του. Τὸ ποιὰ καὶ ποιᾶς μορφῆς 
θὰ εἶναι ἡ νέα του καθημερινότητα.  
 
Ὅλα  αὐτὰ  τὰ  προβλήματα  εἶναι  δεδομένα  καὶ  κρίσιμα  στὴν 
ἐποχή μας,  ἀλλὰ  δὲν  εἶναι  δυνατόν  τοῦ  νὰ ἀποκρύψουν αὐτὰ 
τὴ  μακροχρόνια  πορεία  τῶν  ἐξελίξεων·  ὁπωσδήποτε  καὶ  εἶναι 
ὑποχρεωμένο τὸ κράτος ὅπως λάβει μέτρα γιὰ τὴ σταδιακὴ καὶ 
ἀνώδυνη,  στὸ  μέτρο  τοῦ  δυνατοῦ,  προσαρμογὴ  τῶν 
ἐργαζομένων στὶς νέες συνθῆκες ἐργασίας, μὲ τὴν καθιέρωση 
π.χ.  τοῦ  ἐλαχίστου  ἐγγυημένου  εἰσοδήματος  καὶ  μὲ  ἄλλες 
παρεμβάσεις.  Ἕνα  εἶναι  τὸ  πρόβλημα,  ἡ  σαφὴς  διάκριση  τῶν 
μέτρων  τῆς  καθημερινῆς  πολιτικῆς  ἀνάγκης  ἀπὸ  τὶς  ριζικὲς 
ἀλλαγὲς στὶς σχέσεις ἐργασίας καὶ στὶς παραγωγικὲς σχέσεις.  
   Ὁπότε  ἐρχόμεθα  στὴ  δεύτερη  πτυχὴ  τοῦ  προβλήματος,  στὶς 
ἀλλαγὲς  τῶν  σχέσεων  ἐργασίας  μετὰ  τὴν  ἐπανάσταση  τῆς 
πληροφορικῆς, στὴν ἄλλη ἐποχή. Τίθεται μὲ  ἰδιαίτερη ἔμφαση 
τὸ πρόβλημα τῶν σχέσεων ἐργασίας, καὶ τῆς ἴδιας τῆς ἐννοιας 
τῆς  ἐργασίας·  ὁ  κλασικὸς  ὁρισμός  της,  ἀπὸ  τοὺς  πατέρες  τῆς 
πολιτικῆς  οἰκονομίας  δείχνει  σὰν  νὰ  μὴν  ἀρκεῖ  γιὰ  τὸν 
προσδιορισμὸ τῶν παραγωγικῶν καὶ ἐργασιακῶν σχέσεων τῆς 
ἐποχῆς τῆς πληροφορικῆς· σὰν κάτι νὰ ἔχει συμβεῖ, σὰν κάτι 
νὰ ἔχει ἀλλάξει ριζικὰ τὶς ἀνθρώπινες σχέσεις στὸ σύνολό τους 
καὶ  ὄχι  μόνο  τὶς  σχέσεις  ἐργασίας  Ἄλλη  ἦταν,  ὄχι  μόνο  ἡ 
ἐργασία  ὡς  καθημερινὴ  δράση  τοῦ  ἀτόμου,  στὴ  βιομηχανικὴ 
παραγωγικὴ διαδικασία καὶ ἄλλη εἶναι σήμερα, μὲ  τὴν πλήρη 
αὐτοματοποίηση  τῆς  παραγωγῆς  καὶ  τὴν  κατάργηση  τῆς 
ἐκτελεστικῆς καὶ διευθυντικῆς λειτουργίας τῆς ἐργασίας.  
   Ἀποτελεῖ  μᾶλλον  κοινὴ  συνείδηση  ὅτι  ἡ  προσφορὰ  τῆς 
ἐργασίας  στὴν  προστιθεμένη  ἀξία  δὲν  ἔχει,  στὴν  ἐποχὴ  τῆς 
πληροφορικῆς,  τὴν  ἴδια  σημασία  μὲ  ἐκείνη  τῆς  βιομηχανικῆς 
παραγωγῆς,  καὶ  αὐτὸ  ἀκόμη  καὶ  ὡς  ἁπλῆ  παραγωγικὴ 
διαδικασία· ἡ προστιθέμενη ἀφηρημένη ἐργασία μετράει πλέον 
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ἐλάχιστα,  ὅταν  μελετάει  κανεὶς  τὴ  διαδικασία  τῆς 
αὐτοματοποιημένης παραγωγῆς· στὴν παραγωγικὴ διαδικασία 
ἡ  προσφορὰ  ζωντανῆς  προστιθεμένης  ἀξίας  εἶναι  σχεδὸν 
μηδαμινή,  καὶ  μόνο  μέρος  τῆς  συσσωρευμένης  στὰ 
μηχανήματα καὶ στὰ συστήματα πληροφορικῆς μεταβιβάζεται 
στὸ νέο προϊόν. Αὐτὰ ἀπὸ πλευρᾶς προστιθεμένης ἀξίας κατὰ 
τὴν παραδοσιακὴ προσέγγιση. 
   Ὁ  ἐργαζόμενος  στὴν  πράξη  μετατρέπεται  σταδιακὰ  σὲ 
δημιουργὸ‐ποιητὴ κάθε στιγμὴ τῆς παραγωγικῆς διαδικασίας· 
τὸ  ἴδιο  τὸ  παραγωγικὸ  σύστημα  ἐκτελεῖ  ἀπὸ  μόνο  του  τὴν 
ἐκτελεστικὴ  καὶ  διευθυντικὴ  λειτουργία  τῆς  ἐργασίας,  ὁπότε 
ἐκεῖνο  ποὺ  ζητάει  ἀπὸ  τὸν  ἐργαζόμενο  εἶναι  τὴν  προσφορὰ 
νέων  τρόπων  παραγωγικῆς  διαδικασίας  καὶ  νέων  μεθόδων 
αὐτοματοποιήσεως,  οἱ  ὁποῖες  θὰ  καλύπτουν  τὶς  ἀνάγκες  τῆς 
ἀγορᾶς  καὶ  τοῦ  ἀνταγωνισμοῦ,  ἀλλὰ  καὶ  θὰ  ἐπιλύουν  τὰ 
συνεχῶς  ἀνακύπτοντα  προβλήματα.  Τὴν  τάση  τῆς 
παραγωγικῆς διαδικασίας καθορίζει ἡ προσέγγιση, μέσα ὅμως 
στὴν  πάλη  τῶν  ἐξελίξεων·  ὁ  ἐγαζόμενος  στὴ  βιομηχανικὴ 
διαδικασία  ὑφίστατο  καὶ  τὶς  συνέπειες  τῆς  προσαρμογῆς  του 
στὴ  διαδικασία  αὐτή,  ἀλλὰ  καὶ  τῆς  ἀναλόγου  διαμορφώσεως 
τῆς συμπεριφορᾶς του· ὁ Σαρλὼ στοὺς ʺΜοντέρνους Καιρούςʺ, 
τὸ κατέγραψε τέλεια. 
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Ὁ  ἄνθρωπος  εἶναι  ζῶον  πολιτικόν,  κατὰ  τὸν  Ἀριστοτέλη· 
ἑπομένως  ἡ  ἀπόλυτη  προσαρμογή  του  στὴ  βιομηχανικὴ 
παραγωγικὴ  διαδικασία  τοῦ  ἀποστεροῦσε  μεγάλο  μέρος  τῆς 
ἐλευθέρας  πολιτικῆς  πρακτικῆς  του,  ἐπειδὴ  αἴρει  τὴν  βασική 
του  ἔννοια,  τὸν  πολίτη,  χάνεται  ʺὁ  μετέχων  κρίσεως  καὶ 
ἀρχῆςʺ·  τὸ  πρωτεῦον  εἶναι  ἡ  συμμμετοχὴ  στὴν  κρίση,  στὴ 
δικαστικὴ λειτουργία τῆς ἐξουσίας, στὴν ἄσκηση κριτικῆς πρὸς 
τοὺς  ἀσκοῦντας  τὴν  ἐξουσία,  πρὸς  τοὺς  μετέχοντας  εἰς  τὴν 
ἀρχήν,  καὶ  ἡ  λογοδοσία  αὐτῶν,  τὸ  ʺλόγον  διδόναιʺ.  Στὴν 
ἄμεση  δημοκρατία,  ὁ  πολίτης  πρῶτα  ἠσκεῖτο  στὴν  κριτικὴ 
πρὸς  τὸν  ἀσκοῦνται  τὴν  ἐξουσία  καὶ  μετὰ  στὴν  ἄσκηση  τῆς 
ἐξουσίας,  ʺὁ  δυνάμενος  καὶ  προαιρούμενος  ἄρχεσθαι  καὶ 
ἄρχεινʺ1.  
   Ὅταν ἀσκηθεῖ ἐπαρκῶς στὴν κριτικὴ πρὸς τὴν ἐξουσία,  τότε 
πολὺ  δύσκολα  ὁ  πολίτης  θὰ  ἐγκαταλείψει  τὴν  ἐλεύθερη 
πολιτικὴ  πρκατική  του,  τὴν  αὐτονομία  του,  ἐπειδὴ  θὰ  ἔχει 
γίνει  αὐτὴ  ἀναπόσπαστο  μέρος  τῆς  πολιτικῆς  παρουσίας  του, 
τοῦ ἤθους του· στὴν ἐποχὴ τῆς ἀμέσου δημοκρατίας πίστευαν 
ὅτι  ἡ  ἐξαρτημένη  καὶ  μισθωτὴ  ἐργασία,  ἡ  βάναυσος  ἐργασία,  
ὁδηγεῖ  τὸ  ἄτομο  σὲ  δουλικὴ  συμπεριφορὰ  καὶ  νοοτροπία, 
ʺἄσχολον γὰρ ποιοῦσι τὴν διάνοιαν καὶ ταπεινήνʺ, γράφει ὁ 
Ἀριστοτέλης·  καθιστοῦν  τὸ  πνεῦμα  τοῦ  ἀνθρώπου  ἄσχολο, 
προσηλωμένο καὶ δουλικό. Ἐπειδὴ ἔχει μεγάλη διαφορὰ τὸ γιὰ 
ποῖον  ἐργάζεται  κανεὶς  ἢ  ἐκπαιδεύεται,  ʺτὸ  τίνος  χάριν 
πράττει  τις  ἢ  μανθάνειʺ.  Ἐὰν  εἶναι  γιὰ  τὸν  ἴδιο  ἢ  γιὰ  τοὺς 
φίλους  του  ἢ  γιὰ  τὴν  ἀρετὴ  δὲν  ὁδηγεῖ  στὴν  ἀνελευθερία, 
ʺαὑτοῦ  μὲν  γὰρ  χάριν  ἢ  φίλων  ἢ  διʹ  ἀρετὴν  οὐκ 
ἀνελεύθερονʺ. Αὐτὸς ὅμως ποὺ πράττει αὐτὰ τὰ ἴδια πράγματα 
γιὰ ἄλλους,  τὶς περισσότερες φορὲς ὑπαλληλικὲς καὶ δουλικὲς 
ἐξαρτήσεις ἔχει, ʺδιʹ ἄλλους πολλάκις θητικὸν καὶ δουλικὸν 
δόξειεν ἂν πράττεινʺ2.  
 
Μακρὰ  ἡ  παρέκβαση  στοὺς  ἀρχαίους  ἀλλὰ  καὶ  ἀπαραίτητη, 
ἐπειδὴ θέτουν τὴν ἔννοια τῆς ἐλευθέρας πολιτικῆς πρακτικῆς· 

                                                 
1 Ἀριστοτέλους, ʺΠολιτικά, βιβλ. Γʹ, κεφ. ζ, παραγ. 13,1284α3, 1275a23 
2 ὅ. ἀ., βιβλ. Η, κεφ. Β, παραγ. 1, 2,  1337β14, 21 
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ὅταν  κάποιος  ἀσχολεῖται  μὲ  θητικὴ  καὶ  μισθαρνικὴ  ἐργασία, 
ἀλλὰ τὸ πράττει κατὸπιν δικῆς του πολιτικῆς ἐπιλογῆς καὶ ὄχι 
κατόπιν ἐντολῆς ἄλλων, τότε δὲν εἶναι ἀνελεύθερη ἡ πρακτική 
του  καὶ  δὲν  ἐπηρεάζεται  τὸ  ἦθος  του  καὶ  ἡ  πολιτική  του 
ἀντίληψη.  Κλασικὸ  παράδειγμα  εἶναι  ἡ  ἐργασία  τῶν 
ἐλευθέρων πολιτῶν στὰ ἔργα τῆς Ἀκροπολέως, γιὰ τὰ ὁποῖα 
ἔχουν  σωθεῖ  οἱ  μαρμάρινες  πλάκες  μὲ  τὰ  ἀπολογιστικὰ 
στοιχεῖα· ὅλοι ἐλάμβαναν ‐μιλᾶμε πάντα γιὰ τὸν 5ο αἰῶνα καὶ 
τὸ  πρῶτο  ἥμισυ  τοῦ  4ου,  τὴν  ἐποχὴ  τῆς  ἀμέσου  δημοκρατίας 
καὶ  τῆς  ἀσκήσεως  τῆς  ἀσκήσεως  τῆς  ἐλευθέρας  πολιτικῆς 
πρακτικῆς‐ ἀπὸ μία ἀττικὴ δραχμὴ ὡς ἡμερομίσθιο,  ἐλεύθεροι 
πολίτες,  μέτοικοι  καὶ  δοῦλοι·  πολλὲς  φορές,  μάλιστα,  ἦταν  ὁ 
δοῦλος ἀρχιμάστορας, τεχνίτης, ὁ μέτοικος βοηθός του, κάλφας 
καὶ  ὁ  ἐλεύθερος  πολίτης  ὁ  μαθητευόμενος,  ὁ  ἐκτελῶν  τὴ 
χειρότερη χειρωνακτικὴ ἐργασία· ἡ ἐπιλογή του ὅμως ἦταν δική 
του  καὶ  ἦταν  γιὰ  τὴν  πόλη  του  καὶ  γιὰ  τὴν  ἀρετή,  γιὰ  τὴ 
δημοκρατία.  Ὁ Σωκράτης,  γιὰ  παράδειγμα  κληρονόμησε  ἀπʹ 
τὸν  πατέρα  του  τὸ  ἐπάγγελμα  τοῦ  λιθοξόου,  τοῦ  πετρᾶ,  τοῦ 
κτίστη, ἀλλὰ ποτὲ δὲν τὸ ἄσκησε· ἔμεινε, μᾶλλον σὲ ὁλόκληρη 
τὴ ζωή του, βοηθὸς τεχνίτη, εἴτε κουβαλοῦσε αὐτὸς τὶς πέτρες, 
τὰ  μάρμαρα,  γιὰ  τοὺς  τεχνῖτες  τῶν  ἔργων  τῆς  Ἀκροπόλεως. 
Παρέμεινε,  ὅμως,  ὅμως  ὑπόδειγμα  ἐλεθέρου  πολίτου,  μὲ  τὴν 
ἄσκηση τῆς κριτικῆς ὡς πρῶτο μέλημά του.  
 
   Ἡ  ἀναφορὰ  στὴν  ἐποχή  μας  ἔχει  σημασία,  ἐπειδὴ  ἡ 
πολυπλοκότης  τῆς  οἰκονομικῆς  ζωῆς  καὶ  τῶν  ἀνθρωπίνων 
σχέσεων  ‐τουλάχιστον    αὐτὸ  πιστεύουμε  ὅλοι  μας‐  δὲν  μᾶς 
ἐπιτρέπει στὴν ἄμεση συναγωγή συμπερασμάτων,  ὅπως κατὰ 
τὴ μελέτη τῆς ἀμέσου δημοκρατίας· ὁ βιομηχανικὸς ἄνθρωπος 
ἔχει κάνει τὶς ἐπιλογές του ἅπαξ καὶ τὶς τηρεῖ μὲ θρησκευτικὴ 
εὐλάβεια,  ὅπως  τὴν  ἰδεολογία  του,  τὸ  ἐπάγγελμά  του,  τὸν 
τρόπο  ζωῆς  του,  τὴν  ἐργασία  του  καὶ  τὴν  κοινωνική  του 
ὑπόσταση·  πολὺ  δύσκολα  διαχωρίζονται  αὐτὰ  καὶ  ἀκόμη 
δυσκολώτερα σπάει  ὁ  κύκλος  τῆς προσωπικῆς  καὶ  κοινωνικῆς 
του  ζωῆς.  Ὅταν,  λοιπόν,  καλεῖται  ὅπως  προσαρμόσει  τὴν 
ἐργασία του στὶς νέες συνθῆκες, δηλαδή, ὅταν ἀπαιτεῖ ἡ ἴδια ἡ 
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παραγωγικὴ  διαδικασία  ἄλλες  σχέσεις  ἐργασίας,  ἀντιδρᾶ  καὶ 
μάλιστα  σκληρά·  εἶναι  περίεργο  ποὺ  δὲν  ἔχουμε  ἐμφανῆ  καὶ 
γενικευμένες ἀντιδράσεις, ὅπως μὲ τὴν εἰσαγωγὴ τῶν μηχανῶν 
τὸν  19ο  αἰῶνα.  Ἀναμενόμενο  εἶναι  αὐτὸ  καὶ  λογικό·  δὲν 
ἀλλάζει ἡ ζωὴ τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴ μία μέρα στὴν ἄλλη.   
 
Τὰ τελευταῖα χρόνια διαπιστώνεται, ὅτι χῶρες μὲ καθυστέρηση 
στὴ  βιομηχανικὴ  ἀνάπτυξη,  Ἰρλανδία,  Φιλανδία,  Κίνα, 
Ρωσία, Ἰνδίες παρουσίασαν θεαματικὴ ἄνοδο στὴν ἐποχὴ τῆς 
πληροφορικῆς· ὁπωσδήποτε τὸ παραγωγικὸ βάρος τῆς βαρειᾶς 
βιομηχανίας  ἀποτελεῖ  τροχοπέδη  γιὰ  τὶς  παλιὲς  μεγάλες 
βιομηχανικὲς χῶρες, ἀλλὰ καὶ ἡ νοοτροπία, ὁ τρόπος ζωῆς τῶν 
πολιτῶν  τους  ἦταν  καὶ  εἶναι  τὸ  χειρότερο ἀντίβαρο. Μὲ ἄλλα 
λόγια,  δὲν  εἶναι  μόνο  ἡ  ἀπαξίωση  τῶν  τόσων  μεγάλων 
ἐπενδύσεων, μὲ ὅλες τὶς δημοσιονομικὲς συνέπειες, εἶναι καὶ ἡ 
ἄρνηση τῶν πολιτῶν, ὅπως ὁδηγηθοῦν σὲ νέους τρόπους ζωῆς, 
χωρὶς  τὶς  ἀπαραίτητες  ἐγγυήσεις,  ὅπως  τὸ  ζοῦμε  σὲ  πολλές 
χῶρες.  Ἀλλά,  οἱ  ἐγγυήσεις  γιʹ  αὐτοὺς  ἐντάσσονται  στὸ  παλιὸ 
σύστημα  παραγωγικῆς  διαδικασίας,  ἐνῶ  ἡ  πληροφορικὴ 
ἀπαιτεῖ καὶ προϋποθέτει ἄλλες σχέσεις ἐργασίας. Αὐτὸς εἶναι ὁ 
γόρδιος δεσμὸς τὸν ὁποῖο καλείται ἐπιλῦσαι ὁλόκληρη σχεδὸν 
ἡ  Εὐρώπη,  μὲ  ἁπλῆ  κλιμάκωση  τῶν  δυσκολιῶν  κατὰ  χώρα· 
οὔτε  εἶναι  ἀποδεκτὴ  ἡ  ἀναγκαστικὴ  προσαρμογὴ  τῶν 
μεγαλυτέρας  ἡλικίας  κυρίως  ἐργαζομένων,  ἀλλὰ  οὔτε  καὶ 
ἐπιθυμητὴ ἡ ἀγκύλωση τῆς κοινωνίας καὶ τῆς οἰκονομίας στὶς 
παλιὲς καὶ ἀπαρχαιωμένες ἀξίες καὶ ἀρετές.     
 
 
 
            Χρῆστος Ζ. Καρανίκας, 
            Ἀθῆναι, Μάιος 2004  
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Ὑστερόγραφο: 
 
Οἱ μεταρρυθμίσεις τῶν ἐργασιακῶν σχέσεων εἶναι τὸ κύριο πρόβλημα 
ὅλων τῶν χωρῶν, ὁπότε, ἀπὸ τὴν στάση τῶν λαῶν  ἀπέναντί τους, 
κρίνεται ἡ προσαρμογή τους στὴν ἐποχὴ τῆς πληροφορικῆς καὶ τῶν 
διαδικτών· οἱ βιομηχανικὲς κοινωνίες συναντοῦν ἀνυπέρβλητα ἐμπόδια 
στὶς ἀλλαγὲς τῶν ἐργασιακῶν σχέσεων, ἀναλόγως πρὸς τὶς ἱστορικές 
τους δεσμεύσεις καὶ τὶς ἰδεολογικὲς ἢ ʺἐπιστημονικέςʺ τους 
προκαταλήψεις. Ἡ ἀνάλυση ἐγράφη γιὰ ἔντυπο κάποιας ʺἀναπτυγμενηςʺ 
χώρας, ἀλλὰ δὲν  ἔτυχε εὐμενοῦς ἀποδοχῆς· ἡ δημοσίευσή της γίνεται ὡς 
συμβολὴ στὸν προβληματισμὸ τῆς ἐποχῆς μας. 
 
Χρῆστος Ζ. Καρανίκας, Δεκέμβριος, 2006 
 
 
 
 
 
 


