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Α. ΕΡΓΑΙΑ 

 

ΟΡΙΜΟ 

 

Ο όπορ επγαζία  αλαθέξεηαη ηφζν ζην επάγγεικα φζν θαη γεληθφηεξα ζηελ θαηαβνιή 

ζσκαηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ δπλάκεσλ γηα ηελ παξαγωγή επηζπκεηνύ ή επηβεβιεκέλνπ 

έξγνπ, ην νπνίν δελ ζρεηίδεηαη απαξαίηεηα κε ηελ επίηεπμε νηθνλνκηθνχ θέξδνπο.   

Δλψ επάγγελμα είλαη ε θχξηα θαη ζπλερήο εξγαζία ζηελ νπνία επηδίδεηαη θάπνηνο, γηα λα 

εμνηθνλνκήζεη ηα απαξαίηεηα αγαζά πνπ ηθαλνπνηνύλ ηηο βηνηηθέο αλάγθεο ηνπ 

 

Η επγαζία αποηελεί θεμελιώδερ δικαίωμα ηος αηόμος, δηφηη κφλν κέζσ απηήο θαζίζηαηαη 

εθηθηή ε επηβίσζε, αιιά θαη ε πεξαηηέξσ αλάδεημε ηνπ αηφκνπ, θαη άξα ε θαηαμίσζε ηεο 

θνηλσληθήο ηνπ ππφζηαζεο. Δλψ, παξάιιεια, ε εξγαζία ζπληζηά ην κέζν γηα ηε ζπιινγηθή 

επεκεξία, θαζψο ράξε ζε απηή επηηπγράλεηαη ε παξαγσγή φισλ εθείλσλ πνπ θξίλνληαη 

αλαγθαία γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ πιεζπζκνχ. 

 

Η ΑΞΙΑ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΑΣΟΜΟ 

 

Βηνπνξηζκόο 

Οηθνλνκηθή αλεμαξηεζία 

Κάιπςε βηνηηθψλ θαη άιισλ αλαγθψλ 

Βειηίσζε βηνηηθνχ επηπέδνπ-πνηφηεηαο δσήο 

Πνεςμαηικά 

- θαιιηεξγείηαη ε θξηηηθή ζθέςε θαη ε δεκηνπξγηθή θαληαζία, νμχλεηαη ν λνπο θαη ν 

άλζξσπνο γίλεηαη πην ηθαλφο θαη πην δξαζηήξηνο 

- νξγαλψλεηαη θαιχηεξα ην άηνκν, θάλεη ηνλ απαξαίηεην πξνγξακκαηηζκφ γηα ηελ έγθπξε θαη 

επηηπρή δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ 

- νδεγείηαη ζηελ απηνγλσζία, επηθνηλσλψληαο κε ηνπο άιινπο θαη κειεηψληαο ην ραξαθηήξα 

ηνπο, αθνχ ε γλψζε ηνπ «εγψ» γίλεηαη κέζα απφ ηε γλψζε ηνπ «εζχ». Δπίζεο, κε ηελ 

εξγαζία αλαθαιχπηεη άγλσζηεο πηπρέο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, ηθαλφηεηεο θαη αδπλακίεο 

Ηθικόρ ηομέαρ 

- εζηθνπνηείηαη ην άηνκν, γηαηί, ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο άιινπο, θαιιηεξγεί ηελ αλζξσπηά,  

  ηελ εηιηθξίλεηα, ηνλ εηεξνζεβαζκφ θαη ηνλ απηνζεβαζκφ 

- ν κφρζνο πνπ θαηαβάιιεη γηα ηελ επίηεπμε έξγνπ, αλαπηχζζεη ην ζεβαζκφ πξνο ην κφρζν     

  θαη ην έξγν ησλ άιισλ 

- θαιχπηεη ηηο βηνηηθέο αλάγθεο ηνπ αηφκνπ θαη δελ θαηαθεχγεη ζε αληηθνηλσληθέο πξάμεηο 

- αλαπηχζζεη ηελ επγελή άκηιια, ηελ ππνκνλή, ηελ επηκνλή, ηε κεζνδηθφηεηα, ελψ ε  

  πξνζήισζε ζε απηή απνκαθξχλεη απφ θαθέο έμεηο θαη ζπλαλαζηξνθέο 

- δίλεη ηελ εζηθή ηθαλνπνίεζε, ηε ραξά ηεο δεκηνπξγίαο 

- εμεπγελίδεη θαη νινθιεξψλεη ηνλ άλζξσπν, γηαηί δίλεη λφεκα θαη πεξηερφκελν ζηε δσή ηνπ  

   θαη ηνλ νδεγεί ζην σξαίν θαη ζην θαιφ 

 

Φςσολογικόρ ηομέαρ 

Ο άλζξσπνο αηζζάλεηαη: 

- επηπρηζκέλνο, γηαηί κπνξεί λα πινπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ 

- εζσηεξηθή ηθαλνπνίεζε θαη ςπρηθή πιεξφηεηα, κε ηελ πξνζθνξά ηνπ ζην θνηλσληθφ 

   ζχλνιν 
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- απηνπεπνίζεζε, φηαλ βιέπεη φηη ην έξγν ηνπ έρεη θνηλσληθή απνδνρή 

Κνηλωληθόο ηνκέαο 

- θνηλσληθνπνηείηαη ην άηνκν, γηαηί αληηιακβάλεηαη ηελ αλάγθε ηεο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ  

  πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ (εληάζζεη ην εγψ ζην εκείο) 

- θαιιηεξγείηαη ν δηάινγνο, ε αλεθηηθφηεηα, ε ζπλέπεηα, απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ  

  θνηλσληθή δσή 

- αλπςψλεηαη θνηλσληθά ν άλζξσπνο, γηαηί εμαζθαιίδεηαη ε αμηνπξέπεηα, ε εθηίκεζε εθ  

   κέξνπο ησλ ζπλαλζξψπσλ, ε αζθάιεηα θαη ε αηζηνδνμία 

- Αλάπηπμε θνηλσληθήο ζπλείδεζεο: επαηζζεηνπνηείηαη ην άηνκν θαη ελεξγνπνηείηαη ζηα  

  επξχηεξα θνηλσληθά πξνβιήκαηα κε ηελ θαηνρχξσζε ηνπ έξγνπ θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο  

  θνηλσληθήο γαιήλεο 

Πνιηηηθόο ηνκέαο 

- ην άηνκν απνθηά πνιηηηθή ζπλείδεζε, γηαηί ε εξγαζία είλαη πνιηηηθή πξάμε, θαη  

  απεπζχλεηαη ζην ζχλνιν 

- νξγαλψλεηαη ζε  ζπιιφγνπο θαη ζπλδηθαιηζηηθέο ελψζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ  

  δηθαησκάησλ  ηνπ. Μέζα απφ απηνχο δηαιέγεηαη κε ηελ εμνπζία, δηαηππψλεη ηηο ζέζεηο ηνπ ή  

  θαη πηέδεη γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ αηνκηθνχ θαη ζπιινγηθνχ ζπκθέξνληνο. 

 

Η ΑΞΙΑ ΣΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟ 

 Επιζηήμερ- ηεσνολογία 

Αλαπηχζζνληαη νη επηζηήκεο (εθεπξέζεηο, αλαθαιχςεηο) 

 Σέρλεο 

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ηέρλεο θαη  ηα γξάκκαηα πξνάγνληαη ζαθψο κέζσ ηεο εξγαζίαο. 

θαη γεληθφηεξα δεκηνπξγείηαη πνιηηηζκφο 

 Οικονομική ανάπηςξη 

-Βηνηηθφ επίπεδν-Δπεκεξία 

- ην θξάηνο απνθηά δηεζλέο θχξνο θαη δηαπξαγκαηεπηηθή δχλακε. 

 Κοινωνία 

-Κνηλσληθή ζπλνρή 

-Πξνάγεηαη ε θνηλσληθή δσή, γηαηί ε αηνκηθή δεκηνπξγία κεηαηξέπεηαη ζε θνηλσληθφ θηήκα   

  θαη ηθαλνπνηεί ηηο γεληθφηεξεο θνηλσληθέο αλάγθεο 

 

ΑΝΑΓΚΑΙΕ ΤΝΘΗΚΕ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ  

 

΄Αηνκν 

- Καιή ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία 

- Καιιηέξγεηα ηεο θηιεξγαηηθφηεηαο απφ ηελ παηδηθή ειηθία 

- σζηή θαη ειεχζεξε εθινγή επαγγέικαηνο 

-Καιιηέξγεηα/ αλάπηπμε δεμηνηήησλ, απφθηεζε γλψζεσλ, δηα βίνπ θαηάξηηζε 

 

πλζήθεο εξγαζίαο 

-Παξνρή ηζφηηκσλ επθαηξηψλ γηα εξγαζηαθή απαζρφιεζε θαη εμέιημε 

- Κίλεηξα νηθνλνκηθά, πλεπκαηηθά, εζηθά πνπ επεξεάδνπλ βαζχηαηα ηελ εθινγή θαη άζθεζε  

   θάζε εξγαζίαο 

- Έιεγρνο ηεο εξγνδνζηαθήο απζαηξεζίαο, κε ηε δπλαηφηεηα ζπγθξφηεζεο ζπλδηθαιηζηηθψλ  

   ελψζεσλ 

- Γπλαηφηεηα πξσηνβνπιηαθήο παξέκβαζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζην ζρεδηαζκφ ηεο εξγαζίαο. 
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Β. ΑΛΛΟΣΡΙΧΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ 

 

ΟΡΙΜΟ 

 

Αλλοηπίωζη = ε αίζζεζε ηεο απνμέλσζεο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ, απφ ηνλ θφζκν 

πνπ ηνλ πεξηβάιιεη, ε απψιεηα ζηνηρείσλ ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, κε απνηέιεζκα λα 

θαηαιήγεη μέλνο ή θαηψηεξνο απφ απηφ πνπ ήηαλ 

Γενικόηεπα, αιινηξίσζε είλαη ε ππαγσγή ηνπ εαπηνχ καο ζε άιινπο, ε εμάξηεζε, ε 

ππνδνχισζε πνπ ζπλεπάγεηαη απψιεηα βαζηθψλ γλσξηζκάησλ ηεο πξνζσπηθφηεηάο καο. 

 

 

«Γηα ηνλ Μαξμ ε δηαδηθαζία ηεο απνμέλσζεο εθθξάδεηαη ζηελ εξγαζία θαη ζηνλ 

θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο (ζεσξεί ηε δηαλνεηηθή δξαζηεξηφηεηα θαζψο θαη ηελ θαιιηηερληθή 

ή ζσκαηηθή ελαζρφιεζε, επίζεο εξγαζία).  

α) ηε δηαδηθαζία ηεο εξγαζίαο θαη ηδηαίηεξα ζηελ εξγαζία θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο 

ηνπ Κεθαιαηνθξαηηζκνχ (θαπηηαιηζκνχ), ν άλζξσπνο είλαη απνμελσκέλνο απφ ηηο ίδηεο ηνπ 

ηηο δεκηνπξγηθέο δπλάκεηο,  

β) Σα αληηθείκελα ηεο εξγαζίαο ηνπ γίλνληαη μέλα πξνο απηφλ θαη ηειηθά ηνλ θπξηαξρνχλ 

θαζψο γίλνληαη δπλάκεηο αλεμάξηεηεο απφ απηφλ. 

Ο άλζξσπνο αλαγθαζκέλνο απφ ηηο θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο 

δεη, αληηκεησπίδεη ζηνηρεία ηεο θχζεο ηνπ, φπσο είλαη ε εξγαζία, σο αληηθείκελα 

αγνξαπσιεζίαο, επνκέλωο ωο πξάγκα. αλ εξγάηεο, ππάιιεινο ή δηεπζπληήο, ν ζχγρξνλνο 

άλζξσπνο έρεη αιινηξηωζεί από ηελ εξγαζία ηνπ. Γελ παίξλεη κέξνο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ 

ηεο δηαδηθαζίαο νχηε θαη ζηα απνηειέζκαηα. Ο δηεπζπληήο έρεη γίλεη γξαθεηνθξάηεο πνπ 

ρεηξίδεηαη πξάγκαηα, αξηζκνχο θαη αλζξψπηλα φληα απιψο ζαλ αληηθείκελα ηεο 

δξαζηεξηφηεηάο ηνπ. Η αιινηξηωκέλε εξγαζία έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία 

αξλεηηθώλ ζπλαηζζεκάηωλ ζηνλ εξγαδόκελν.» (teteleste.wordpress.) 

 

ΑΙΣΙΑ ΑΛΛΟΣΡΙΧΗ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟΤ 

 

 ε αηομικό επίπεδο- κπιηήπια επιλογήρ επαγγέλμαηορ 

 

1. Ζ επηινγή ηεο εξγαζίαο δε γίλεηαη κε βάζε ηηο θιίζεηο, ηηο εθέζεηο, ηηο ηδηαίηεξεο επηζπκίεο 

θαη ηθαλφηεηεο ηνπ αηφκνπ, αιιά ηε δίςα γηα απφθηεζε πνιιψλ ρξεκάησλ, θνηλσληθήο 

πξνβνιήο θαη δχλακεο 

2. Ζ απαμησηηθή ζηάζε ηεο θνηλσλίαο πξνο νξηζκέλα επαγγέικαηα παίδεη απνθαζηζηηθφ ξφιν 

ζηηο επηινγέο ηνπ αηφκνπ. 

3. Ζ έιιεηςε απφ ηελ εξγαζία ηεο εζσηεξηθήο αλάγθεο γηα απηνεπηβεβαίσζε θαη ε άζθεζή 

ηεο γηα θαζαξά βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο 

4.Ο θαηαλαισηηζκφο ηεο επνρήο καο, πνπ δηακνξθψλεη έλα ρξεζηκνζεξηθφ πλεχκα ζηηο 

ζρέζεηο ηνπ αλζξψπνπ κε ηελ εξγαζία 

 

 Εξωηεπικέρ ζςνθήκερ 

Δθπαίδεπζε 

3. Ζ έιιεηςε επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη επαγγεικαηηθήο αγσγήο δελ επηηξέπεη 

ζηνπο λένπο λα αληρλεχζνπλ πξψηα ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη ηηο επηζπκίεο ηνπο θαη χζηεξα απφ 

https://teteleste.wordpress.com/2015/04/30/%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%84%CE%B5/
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θαηάιιειε ελεκέξσζε λα πξνβνχλ ζηε ζσζηή εθινγή, πνπ δελ ζα πξνβάιεη ηνλ νηθνλνκηθφ 

παξάγνληα σο κνλαδηθφ ζηφρν θαη θίλεηξν. 

 

 Επγαζιακέρ ζςνθήκερ -αςηομαηιζμόρ-εξειδίκεςζη 

 

Ζ κεραλνπνίεζε ηεο εξγαζίαο: 

- δηαθφπηεη ηελ νξγαληθή ζρέζε ηνπ αηφκνπ κε ην αληηθείκελν εξγαζίαο 

- νδεγεί ζηελ αιινηξίσζε ηνπ εξγαδφκελνπ απφ ην παξαγφκελν πξντφλ 

- κεηαηξέπεη ηνλ άλζξσπν ζε εμάξηεκα ηεο κεραλήο, πεξηνξίδνληαο ηελ ειεπζεξία ηνπ 

Ο απνθιεηζκφο ηνπ αλζξψπνπ απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ θαη ε κεηαηξνπή ηνπ ζε 

εθηειεζηή απνθάζεσλ. Ζ εξγαζία παχεη ηφηε λα απνηειεί κέζν έθθξαζεο θαη δεκηνπξγίαο 

ηνπ αλζξψπνπ. Ο απζηεξφο θαηακεξηζκφο, ε ηππνπνίεζε θαη ε επαλάιεςε ηελ θαζηζηνχλ 

αληαξή θαη κνλφηνλε, κε απνηέιεζκα ηελ ςπρηθή εμνπζέλσζε ηνπ εξγαδνκέλνπ 

 

ε αληίζεζε κε ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ παξειζφληνο, φπνπ ν άλζξσπνο είρε 

ηελ επθαηξία λα αλαιάβεη ηε δεκηνπξγία ελφο πξντφληνο απφ ηελ αξρή κέρξη ηελ νινθιήξσζή 

ηνπ, ζηε ζχγρξνλε επνρή ηεο εμεηδίθεπζεο θαη ηεο βηνκεραλνπνίεζεο, θάζε ππάιιεινο 

αλαιακβάλεη κέξνο κφλν ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, κε απνηέιεζκα λα απνμελψλεηαη απφ 

ην ηειηθφ πξντφλ, ην νπνίν δελ αηζζάλεηαη σο δηθφ ηνπ δεκηνχξγεκα. Πξνθχπηεη, έηζη, κηα 

αίζζεζε ξνπηίλαο θαη κνλνηνλίαο, αθνχ επί ηεο νπζίαο ζηνλ θάζε εξγαδφκελν αλαινγεί κηα 

ζπγθεθξηκέλε -ε ίδηα πάληα- δξαζηεξηφηεηα. 

 

 Οικονομική κπίζη-ανεπγία-Ανηαγωνιζμόρ 

 

1. Ζ πνιχρξνλε άζθεζε κηαο εξγαζίαο, πνπ θαηαιήγεη ζε ξνπηίλα, πιήμε, αλία. 

2. Ζ εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαζίαο απφ ηνπο νηθνλνκηθά ηζρπξφηεξνπο, ν νμχο αληαγσληζκφο, ν 

εθθπιηζκφο ηνπ επαγγέικαηνο, ηα εζηθά επαγγεικαηηθά δηιήκκαηα 

3. Ο αληαγσληζκφο θαη ε πξνζπάζεηα γηα επαγγεικαηηθή αλέιημε γίλνληαη απηνζθνπφο θαη 

θαηαξξαθψλνπλ ηηο ζρέζεηο ησλ αλζξψπσλ 

4. Ζ αλεξγία, πνπ αλαγθάδεη ηνπο αλζξψπνπο λα αζθνχλ επθαηξηαθά επαγγέικαηα γηα ηελ 

θάιπςε κφλνλ ησλ βηνπνξηζηηθψλ ηνπο αλαγθψλ 

5. Οη απάλζξσπεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ε έιιεηςε ή ε παξαβίαζε ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ 

6. Ζ πνιχσξε απαζρφιεζε, γηαηί πεξηνξίδεη ηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπ εξγαδνκέλνπ 

7. Ζ κε εμαζθάιηζε ηθαλνπνηεηηθψλ νηθνλνκηθψλ απνδνρψλ 

8. Τπναπαζρφιεζε ( ιίγεο ψξεο εξγαζίαο) 

9. Δηεξναπαζρφιεζε ( απαζρφιεζε ζε εξγαζία δηαθνξεηηθή απφ ηηο δεμηφηεηεο, γλψζεηο, 

θιίζεηο θαη ζπνπδέο ηνπ αλζξψπνπ) 

 

Ζ νηθνλνκηθή θξίζε εληείλεη ζε ηέηνην βαζκφ ηε δπζθνιία επηβίσζεο ζηνπο πεξηζζφηεξνπο 

επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο, ψζηε παξαηεξείηαη ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πλεχκαηνο, ζην 

πιαίζην ηνπ νπνίνπ θάζε εξγαδφκελνο θαιείηαη λα δηαηεξήζεη κε θάζε θφζηνο ηε ζέζε ηνπ 

είηε δερφκελνο ηελ ππνηίκεζή ηνπ απφ ηελ εξγνδνζία είηε αθφκε θαη ππνλνκεχνληαο ηνπο 

ζπλαδέιθνπο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα κελ είλαη εθείλνο πνπ ζα απνιπζεί. 

 

ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΑΛΛΟΣΡΙΧΗ ΣΟΤ ΑΣΟΜΟΤ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ ΣΟΤ 
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Ι. Σηελ αηνκηθή δωή: 

1. Σν άηνκν ράλεη ηελ ςπρηθή ηνπ εξεκία, εμνπζελψλεηαη, γίλεηαη λεπξηθφ θαη απαηζηφδνμν 

2. Παχεη λα ληψζεη πσο πξαγκαηνπνηεί ηελ θνηλσληθή απνζηνιή ηνπ 

3. Ο ρψξνο ηεο εξγαζίαο, απφ ρψξνο δεκηνπξγίαο θαη θνηλσληθήο πξνζθνξάο, κεηαβάιιεηαη 

ζε ηφπν καξηπξίνπ θαη άγρνπο 

4. Δπεξεάδεηαη ε απφδνζή ηνπ, ε επαγγεικαηηθή ηνπ εμέιημε θαη ε θνηλσληθή ηνπ θαηαμίσζε. 

ΙΙ. ηην κοινωνική ζωή: 

1. Ζ κεγάιε ππνβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο εξγαζίαο δεκηψλεη ην θνηλσληθφ ζχλνιν 

2. Σν κίζνο γηα ηελ εξγαζία κεηαθέξεηαη θαη ζηνπο ζπλαλζξψπνπο, πξνθαιψληαο 

δπζαξκνλία ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο 

3. Σν επάγγεικα παχεη λα ελψλεη ηα άηνκα θαη λα ηα θάλεη λα ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ αλάγθε 

ηνπ άιινπ, ηελ αλάγθε ηεο νκαιήο ζπλεξγαζίαο σο πξνυπφζεζεο γηα ηελ επηβίσζε ηνπ 

αλζξψπνπ. 

4. Ζ θνηλσλία νπηζζνδξνκεί θαη λεθξψλεηαη θάζε πξνυπφζεζε πξνφδνπ__  

 

Πηγέρ 

Δθπαηδεπηήξηα Καίζαξε, Γησηάθνπ Κσλζηαληίλα 

΄Δθζεζε-΄Δθθξαζε Β΄ιπθείνπ, ρεδηαγξάκκαηα εθζέζεσλ, Γήκνο Υισκηζηνχδεο 

 http://latistor.blogspot.gr/ 

https://stefanu.wordpress.com 

http://www.e-selides.gr/ 

 

 

  

http://latistor.blogspot.gr/
https://stefanu.wordpress.com/
http://www.e-selides.gr/
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Κπιηήπιο 

 [Σν κέιινλ ηεο εξγαζίαο] 

Ζ επαλάζηαζε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο πςειήο ηερλνινγίαο, πνπ δηαδέρηεθε ηε 

βηνκεραληθή επαλάζηαζε, επέθεξε ξεμηθέιεπζεο
1
 αιιαγέο ζην είδνο θαη ζηε ζχλζεζε ησλ 

επαγγεικάησλ. Ο αλεηδίθεπηνο βηνκεραληθφο εξγάηεο, πνπ απνηεινχζε θαη ηε κεγάιε κάδα 

ηεο εξγαηηθήο ηάμεο κέρξη ηα κέζα ηνπ αηψλα καο, βαίλεη ξαγδαία πξνο εμαθάληζε. Έρεη ήδε 

εθηνπηζηεί απφ ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία ή έρεη αληηθαηαζηαζεί απφ ηερλίηεο ή ρεηξηζηέο 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη απηνκαηηζκνχ. Μεηά ηε κεγάιε ζπξξίθλσζε ηνπ 

πξσηνγελνχο ηνκέα, ηεο γεσξγίαο, κεηψλεηαη ξαγδαία θαη ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο θαη εηδηθά ε 

βηνκεραλία. Αιιά θαη ν αξηζκφο ησλ ππαιιήισλ γξαθείνπ, πνπ απμαλφηαλ ηνπιάρηζηνλ 

κέρξη πξφζθαηα, ζήκεξα κεηψλεηαη, ηδίσο κάιηζηα αλ ην κνλαδηθφ ηνπο πξνζφλ είλαη ην 

απνιπηήξην ιπθείνπ.  

Ζ πιεξνθνξηθή αλαδεηθλχεηαη πιένλ σο ην θπξίαξρν φρεκα πνπ νδεγεί ζην κέιινλ, αθνχ 

πνιππνίθηιεο εθαξκνγέο ηεο αληηθαζηζηνχλ εξγαηηθφ θαη ππαιιειηθφ πξνζσπηθφ. Οδεχνπκε 

πξνο ηελ επνρή ζηελ νπνία φζνη δε γλσξίδνπλ ηνπιάρηζηνλ λα ρεηξίδνληαη ππνινγηζηέο ζα 

ζεσξνχληαη πεξίπνπ σο αλαιθάβεηνη. Οη εμειίμεηο απηέο βξίζθνληαη ζην επίθεληξν 

ζπδεηήζεσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο, ηε κείσζε ηεο 

ζεκαζίαο ηνπ θξάηνπο-έζλνπο θαη ηε ζπξξίθλσζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο. Οη ίδηεο εμειίμεηο, 

φπσο ππνζηεξίδνπλ νη πιένλ απαηζηφδνμνη αλαιπηέο, πξνδηθάδνπλ ηε δηαηήξεζε θαη 

δηεχξπλζε ησλ ζεκεξηλψλ πςειψλ πνζνζηψλ αλεξγίαο πνπ ζπλνδεχνληαη απφ 

εγθιεκαηηθφηεηα, βία θαη θνηλσληθφ απνθιεηζκφ.  

Αλ θαη ην δήηεκα είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη αξθνχλησο πξνθιεηηθφ, ε ππφζεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ «Σέινπο ηεο εξγαζίαο», φπσο ηελ πεξηγξάθεη ν Σδέξεκπ Ρίθθηλ, μεθεχγεη απφ ηα 

φξηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. ε γεληθέο γξακκέο εθηηκνχκε φηη ε αλζξψπηλε εξγαζία 

εμαιείθεηαη ζπζηεκαηηθά απφ νξηζκέλεο πιεπξέο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ελψ ζε άιιεο 

κεηεμειίζζεηαη θαη ππνθαζίζηαηαη απφ άηνκα κε πςειφηεξε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή 

εθπαίδεπζε.  

ην ζχλνιφ ηεο, πάλησο, ε απαζρφιεζε πνιχ δχζθνια κπνξεί λα δηαηεξεζεί ζε επίπεδα 

αληίζηνηρα ηεο αχμεζεο ηνπ πιεζπζκνχ, εθφζνλ δηαηεξεζνχλ ηα ηζρχνληα εβδνκαδηαία 

σξάξηα εξγαζίαο. Γη’ απηφ θαη ε κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ εξγαζίαο απνηειεί έλα νξαηφ 

βήκα ζην κέιινλ, κε ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα φηη ε εθαξκνγή ηεο ζα αξρίζεη απφ ηηο πιένλ 

ηζρπξέο θαη πεξηζζφηεξν αληαγσληζηηθέο νηθνλνκίεο, φπσο απηή ησλ ΖΠΑ.  

Γεγνλφο είλαη φηη ν ξπζκφο ηεο ηερλνινγηθήο αιιαγήο ζήκεξα είλαη πνιχ γνξγφο. Αλ ζηηο 

αξρέο ηνπ αηψλα έλα επάγγεικα ή κηα εηδηθφηεηα δηαξθνχζαλ κηα νιφθιεξε δσή, ζήκεξα 

απηφ είλαη αδχλαην, αθνχ ε ηερλνινγία κε ηελ νπνία ζπλδένληαη αλαλεψλεηαη θάζε 10-15 

ρξφληα. χκθσλα κε ππνινγηζκνχο πνπ παξαηίζεληαη ζε επίζεκα έγγξαθα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, κέζα ζε δέθα ρξφληα απφ ζήκεξα, ην 80% ηνπ ηερλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ηψξα ζα έρεη ήδε απαξραησζεί, κε ζπλέπεηα, αλ δελ ππάξμεη εθ λένπ 

εθπαίδεπζε, ην 80% ησλ εξγαδνκέλσλ λα δηαζέηεη μεπεξαζκέλεο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο. 

Απφ ηψξα κάιηζηα είλαη δχζθνιν λα βξεζνχλ εξγαδφκελνη κε ηθαλνπνηεηηθά πξνζφληα θαη 

επαξθή εηδίθεπζε.  
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Δπνκέλσο, νη εξγαδφκελνη πνπ ζα αλαλεψλνπλ ζπλερψο ηηο γλψζεηο πνπ δηαζέηνπλ έρνπλ ηηο 

κεγαιχηεξεο πξννπηηθέο απαζρφιεζεο θαη πςειψλ εηζνδεκάησλ. Ζ γλψζε μέλσλ γισζζψλ 

θαη εηδηθφηεξα ηεο αγγιηθήο απνηειεί νπινζηάζην γηα ηνλ εξγαδφκελν ηνπ κέιινληνο, εθηφο 

απφ ηε δεδνκέλε ππνρξεσηηθή εμνηθείσζή ηνπ κε ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Δμαηηίαο 

ησλ ηαρχηαησλ εμειίμεσλ ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο νηθνλνκίαο, νη λένη εξγαδφκελνη ζα πξέπεη, 

επίζεο, λα κπνξνχλ λα ζπλδπάδνπλ ηελ επξχηεηα ησλ γλψζεσλ κε ηελ εμεηδίθεπζε.  

Θ. Καηζαλέβαο (2002). Δπαγγέικαηα ηνπ κέιινληνο θαη ηνπ παξειζφληνο. Πξννπηηθέο επαγγεικάησλ ζηελ 

Διιάδα θαη ζηηο δεθαηξείο πεξηθέξεηέο ηεο θαη επαγγεικαηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο. Αζήλα: Παηάθεο, 75-77 

(δηαζθεπή).  

1 ξεμηθέιεπζνο: απηφο πνπ κε ηφικε επηρεηξεί θάηη λέν, αλνίγεη έλα λέν δξφκν  

 

ΘΔΜΑΣΑ 

Α. Να απνδψζεηε πεξηιεπηηθά ην θείκελν (80 - 100 ιέμεηο). (κνλάδεο 20)  

Β. (Μονάδερ 15)  

Β1. Πνηεο είλαη, ζχκθσλα κε ηνλ ζπγγξαθέα, νη επηπηψζεηο απφ ηελ επαλάζηαζε ηεο 

πιεξνθνξηθήο θαη ηεο πςειήο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζίαο; Να απαληήζεηε ζε κηα 

παξάγξαθν 60-80 ιέμεσλ. (κνλάδεο 10)  

Β2.α. Με πνηνλ ηξφπν αλαπηχζζεηαη ε πξψηε παξάγξαθνο (Ζ επαλάζηαζε...ην απνιπηήξην 

ιπθείνπ) ηνπ θεηκέλνπ; (κνλάδεο 2)  

Β2.β. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (κνλάδεο 3)  

Γ. (Μονάδερ 15)  

Γ1. Να αληηθαηαζηήζεηε ηελ θαζεκηά απφ ηηο παξαθάησ ιέμεηο ηνπ θεηκέλνπ κε ηελ έληνλε 

γξαθή, κε ζπλψλπκεο ή ζεκαζηνινγηθά ηζνδχλακεο ιέμεηο, ψζηε λα απνδίδεηαη ην ίδην λφεκα: 

νδεχνπκε, ζπξξίθλσζε, πξνδηθάδνπλ, εμαιείθεηαη, ζα έρεη απαξραησζεί. (κνλάδεο 10)  

Γ2.α. «Ζ επαλάζηαζε ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο πςειήο ηερλνινγίαο, πνπ δηαδέρηεθε ηε 

βηνκεραληθή επαλάζηαζε, επέθεξε ξεμηθέιεπζεο αιιαγέο ζην είδνο θαη ζηε ζχλζεζε ησλ 

επαγγεικάησλ»: ηελ παξαπάλσ πεξίνδν ιφγνπ λα εληνπίζεηε ηελ νλνκαηηθή αλαθνξηθή 

πξφηαζε θαη κε βάζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρεη ε πξφηαζε ζε ζρέζε κε ηνλ 

πξνζδηνξηδφκελν φξν λα ηελ ραξαθηεξίζεηε σο πξνζδηνξηζηηθή ή σο παξαζεηηθή.  

(κνλάδεο 2)  

Γ2.β. Να αηηηνινγήζεηε ηελ απάληεζή ζαο. (κνλάδεο 3) 

Παπαγωγή λόγος 

«Σν ζρνιείν θαη γεληθά ηα φξγαλα ηεο πνιηηείαο πνπ δηαπαηδαγσγνχλ ηνλ άλζξσπν 

(δηθαηνζχλε, δηνίθεζε, εθθιεζία), πξέπεη λα δηαθσηίζνπλ ηνπο λένπο ηη ζα πεη επάγγεικα, 

πνην είλαη ην εζηθφ λφεκα θαη ν θνηλσληθφο πξννξηζκφο ηνπ.» Με αθνξκή απηφ ην 

απφζπαζκα λα γξάςεηε έλα άξζξν γηα ην πεξηνδηθφ ηνπ ζρνιείνπ ζαο ζην νπνίν λα 

αλαθεξζείηε ζηε ζεκαζία ηνπ επαγγέικαηνο γηα ηε δσή ηνπ αλζξψπνπ θαη λα ζρνιηάζεηε 

πψο αληηκεησπίδεηαη γεληθφηεξα απφ ηνπο αλζξψπνπο ζηε ζχγρξνλε επνρή.  



ΕΡΓΑΙΑ –ΑΛΛΟΣΡΙΩΗ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΡΓΑΙΑ επιμέλεια: Μαρία Κάππου 

 

9 
 

ΚΔΗΜΔΝΟ ΓΗΑ ΔΜΒΑΘΤΝΖ 

 

Ενχκε ζε κηα επνρή ηαρχηαησλ αιιαγψλ. Σα πάληα αιιάδνπλ κε ξπζκνχο 

πξσηφγλσξνπο. Ζ ηερλνινγία νδεγεί ηηο εμειίμεηο, αιιά ε θνηλσλία, νη ζεζκνί θαη νη 

λννηξνπίεο αδπλαηνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζε απηέο ηηο ηαρχηεηεο. 

Οη δηαδηθαζίεο παγθνζκηνπνίεζεο θαη δηεζλνπνίεζεο θαηαξγνχλ ηα ζχλνξα, ηελ 

πξνζηαζία θαη ηα θεθηεκέλα πνπ πξφζθεξε ην εζληθφ θξάηνο. Σα κεγάια νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνληα θαη νη κεγάιεο πνιπεζληθέο επηρεηξήζεηο δε ζέινπλ πεξηνξηζκνχο, ζέινπλ 

ειεπζεξία δξάζεο. ήκεξα έρνπλ ην «πάλσ ρέξη» θαη επηβάιινπλ ηε ζέιεζή ηνπο ζηηο 

θπβεξλήζεηο ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ. 

Ζ ειιεληθή θνηλσλία θαη νηθνλνκία-κηα θνηλσλία θαη νηθνλνκία ζε δηαξθή 

κεηαβαηηθφηεηα-πξνζπαζνχλ λα πξνιάβνπλ ηηο εμειίμεηο. Ζ δνκή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ειιεληθήο θνηλσλίαο (π.ρ. πειαηεηαθέο ζρέζεηο) εκπνδίδνπλ ηελ νξζνινγηθή ηεο ιεηηνπξγία, 

ελψ ηα κφληκα δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηεο νηθνλνκίαο θαη ν έληνλνο θξαηηθφο 

παξεκβαηηζκφο εκπνδίδνπλ ηελ επηζπκεηή, πνζνηηθή θαη πνηνηηθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε. 

Αλαπφθεπθηα ε εξγαζία θαη ε αγνξά εξγαζίαο επεξεάδνληαη απφ ηηο παξαπάλσ 

εμειίμεηο. Οη αιιαγέο ζην ρψξν εξγαζίαο δηαδέρνληαη ε κία ηελ άιιε. Δπαγγέικαηα 

θαηαξγνχληαη θαη δεκηνπξγνχληαη. Ο ρψξνο θαη ν ρξφλνο εξγαζίαο θαηαξγνχληαη. Οη 

επηρεηξήζεηο νθείινπλ λα έρνπλ επειημία θαη πξνζαξκνζηηθφηεηα. Ζ εξγαζία, εθ ησλ 

πξαγκάησλ, νθείιεη λα αθνινπζήζεη ηηο εμειίμεηο. Οη εξγαδφκελνη ρξεηάδεηαη λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο, δηαθνξεηηθά ηνπο πεξηκέλεη ε αηειείσηε νπξά ησλ 

αλέξγσλ. 

Σν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, πνπ φθεηιε λα είλαη ζηελ πξσηνπνξία ησλ εμειίμεσλ, 

αδπλαηεί λα πξνζαξκνζηεί. Γξαθεηνθξαηία, εθπαηδεπηηθνί θαη εθπαηδεπφκελνη αληηδξνχλ 

δπλακηθά θαη παζεηηθά ζηηο πξνζπάζεηεο κεηαξξπζκίζεσλ. Ζ δχλακε ηεο ζπλήζεηαο θαη ησλ 

θεθηεκέλσλ, ελ νλφκαηη ηεο πξνφδνπ, εκπνδίδνπλ ηηο αιιαγέο ζηελ εθπαίδεπζε. 

Αλάκεζα ζηηο ειιείςεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη θαη ν επαγγεικαηηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο. Οξζφηεξα, ππάξρεη, αιιά είλαη ζαλ λα κελ ππάξρεη. Κη απηφ ζε κηα επνρή 

πνπ είλαη απαξαίηεηε ε πξνεηνηκαζία γηα ηε δσή θαη ην επάγγεικα. Ο Έιιελαο καζεηήο 

ηειεηψλεη ηελ φπνηα βαζκίδα εθπαίδεπζεο έρνληαο «κεζάλπρηα» απφ επαγγέικαηα θαη αγνξά 

εξγαζίαο, γη’ απηφ πεγαίλεη «μππφιεηνο ζηα αγθάζηα». Κη φκσο ν επαγγεικαηηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηνπο λένπο λα επηιέμνπλ ζπνπδέο θαη επάγγεικα 

πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο θιίζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηνπο. 

Ζ πιεξνθφξεζε, εθπαηδεπηηθή θαη επαγγεικαηηθή, είλαη απαξαίηεηε γηα ηε ζσζηή 

επηινγή επαγγέικαηνο. Αλ νη πιεξνθνξίεο είλαη «ακέηξεηεο», εληνχηνηο ιείπεη ε έγθαηξε θαη 

έγθπξε πιεξνθφξεζε. Βέβαηα, φπνηνο ελδηαθέξεηαη γηα πιεξνθνξίεο δε βξίζθεηαη ζε 

θαηάζηαζε «ληξβάλα», αιιά θηλεηνπνηείηαη πξνο θάζε θαηεχζπλζε γηα λα βξεη εθείλεο πνπ 

ρξεηάδεηαη. 

Έλα επηπιένλ ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρία ζηε δσή θαη ην επάγγεικα είλαη ε 

επηθνηλσλία. Οη πξνζσπηθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο είλαη παξάγνληεο επαγγεικαηηθήο 

επηηπρίαο. Ζ ζπλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε θαη ε γιψζζα ηνπ ζψκαηνο δηεπθνιχλνπλ θαη 

ζπκπιεξψλνπλ ηελ επηθνηλσλία. Ζ ηθαλφηεηα επηθνηλσλίαο εληφο θαη εθηφο εξγαζίαο είλαη 

πξνυπφζεζε επηηπρίαο θαη επηπρίαο ζηε δσή θαη ζηελ εξγαζία. 

        Αλαδεηψληαο θάπνηνο εξγαζία, νθείιεη λα είλαη έηνηκνο αλά πάζα ζηηγκή, αιιά θαη λα 

βειηηψλεη ηα πξνζφληα ηνπ, ηα ηππηθά θαη ηα νπζηαζηηθά. Δπίζεο είλαη απνιχησο απαξαίηεηε 

ε δεκηνπξγία πξνζσπηθνχ θαθέινπ κε ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία. Σν θπξηφηεξν απφ απηά είλαη 

ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, ην νπνίν θξίλεηαη απαξαίηεην γηα εχξεζε εξγαζίαο. Αλ ην 

βηνγξαθηθφ ζεκείσκα είλαη ην κέζν επηθνηλσλίαο ηνπ ππνςήθηνπ εξγαδνκέλνπ γηα ηελ 
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επηρείξεζε/νξγαληζκφ, ζπλέληεπμε απνηειεί ην δηαβαηήξην γηα εχξεζε εξγαζίαο. ήκεξα 

νινέλα θαη πεξηζζφηεξεο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζπλέληεπμε σο κέζνδν επηινγήο 

πξνζσπηθνχ. Ζ ζπλέληεπμε, ηφζν γηα ην ζπλεληεπθηή φζν θαη γηα ηνλ ππνςήθην, δελ είλαη 

εχθνιε ππφζεζε. Υξεηάδεηαη πξνεηνηκαζία. Δπνκέλσο, πξνεηνηκαζηείηε θαη πξνζαξκνζηείηε. 

Παχινο Μάξαληνο, Σερληθέο εχξεζεο εξγαζίαο, εθδ. Παηάθε, Αζήλα, 2000 

 

 

2
Ο
 ΚΔΗΜΔΝΟ 

Αιινηξίσζε απφ ηελ εξγαζία 

Ο αιεζηλφο επαγγεικαηίαο δελ είλαη εθείλνο πνπ δνπιεχεη γηα ην κεξνθάκαην ή γηα ηελ 

πξναγσγή θαη ηε ζχληαμε, νχηε εθείλνο πνπ βαζαλίδεηαη ζηε δνπιεηά ηνπ γηα ηελ ηηκή ησλ 

φπισλ –φπσο ιέκε– ή γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ ηθαλνπνίεζε, αιιά απηφο πνπ μέξεη φηη κε ην 

έξγν ηνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ πγεία, ζηελ επζηάζεηα, ζηελ πξφνδν ηνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. 

Οχηε ε επηδίσμε ηνπ θέξδνπο νχηε ε φξεμε ηεο δνπιεηάο σο δνπιεηάο ιείπνπλ απφ ηνλ γλήζην 

επαγγεικαηία. Γελ αξθνχλ φκσο γηα λα ηνπ δψζνκε ηνλ πιήξε ραξαθηεξηζκφ πνπ ηνλ 

πξνζδηνξίδεη. Υξεηάδεηαη λα πξνζηεζεί ζηελ έλλνηα θαη έλα άιιν γλψξηζκα: ε επίγλσζε φηη 

κε απηφ πνπ θάλεη, κε ηε γλψζε, ηε δεμηφηεηα, ην κφρζν ηνπ, ηειεζηνπξγείηαη έλα έξγν 

θνηλσληθήο ζεκαζίαο. Γη' απηφ ζα έιεγα, ζπλνςίδνληαο φια φζα πξνεγήζεθαλ, φηη ζην 

επάγγεικα θαη δηα ηνπ επαγγέικαηνο ην άηνκν πξαγκαηνπνηεί ηελ θνηλσληθή ηνπ απνζηνιή, 

θαη αληίζηξνθα: ζηα επαγγέικαηα θαη δηα ησλ επαγγεικάησλ ε θνηλσλία εμαηνκηθεχεη ην 

έξγν ηεο, ην θαηαλέκεη ζηα κέιε ηεο. [...] 

Έρεη παξαηεξεζεί φηη φζν πξνρσξεί θαιπάδνληαο ε ηερλνινγηθή αλάπηπμε, ηφζν ν 

ηερλίηεο πνπ δελφηαλε κε ηε δνπιεηά ηνπ, ηελ έθαλε απφ ηελ αξρή σο ην ηέινο κε φξεμε, ηε 

ραηξφηαλε (κπνξνχζε λα εξγαζηεί θαη ιίγε ψξα παξαπάλσ, δελ ινγάξηαδε ην ρξφλν, γηαηί 

έπξεπε λα ηειεηψζεη), εμαθαλίδεηαη, θαη ζηε ζέζε ηνπ κπαίλεη έλαο άιινο ηχπνο εξγαδφκελνπ 

αλζξψπνπ πνπ έρεη κε ην έξγν κηαλ εληειψο δηαθνξεηηθή ζρέζε: δελ ηνλ ελδηαθέξεη ην έξγν 

σο έξγν, γηαηί μέξεη φηη ζήκεξα απαζρνιείηαη ζ' απηφ, αιι' αλ ε επηρείξεζε δελ επδνθηκήζεη, 

ή αλ ν εξγνδφηεο αλαθαιχςεη φηη κπνξεί λα θάλεη ην ίδην έξγν κε θηελφηεξα ρέξηα, ζα 

απνιπζεί θαη ζα αλαγθαζηεί λα δνπιέςεη ζε άιιν εξγνζηάζην, φπνπ ζα ηνπ δεηεζεί άιινπ 

είδνπο δνπιεηά. Έηζη γίλεηαη ε απνζχλδεζε πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ν εξγαδφκελνο λα κελ 

απνθηά επαγγεικαηηθή ζπλείδεζε, κε ην λφεκα πνπ δψζακε ζηνλ φξν ζηελ αξρή ηνπ 

θεθαιαίνπ, αθνχ βιέπεη φηη δελ είλαη απαξαίηεηνο ζε νξηζκέλν ηχπν έξγνπ, νχηε κπνξεί λα 

έρεη θνηλσληθήλ αλαγλψξηζε, εζηθή θαηαμίσζε ε δνπιεηά ηνπ. Απνθιεηζηηθή ηνπ πηα 

επηδίσμε γίλεηαη ην κεξνθάκαην· έλα κεξνθάκαην κάιηζηα πνπ πξνζδηνξίδεηαη απφ 

δηάθνξνπο άιινπο φξνπο ηεο αγνξάο εξγαζίαο, φρη απφ ηελ πνηφηεηα, νχηε απφ ηελ θνηλσληθή 

ζεκαζία ηεο δνπιεηά ηνπ. ην πιαίζην ηνχην δεκηνπξγείηαη κηα παξάδνμε ζρέζε ηνπ 

εξγαδφκελνπ πξνο ηελ νηθνλνκία, ηνπ πνιίηε πξνο ην θξάηνο. Σν θαηλφκελν ην νλφκαζε 

(θαηά ηνλ Fichte
1
θαη ηνλ Hegel

2
) ν Marx

3
 κε κηα πάξα πνιχ εχζηνρε ιέμε: αιινηξίσζε 

(Entfremdung). «Αιινηξηψλεηαη», απνμελψλεηαη ν άλζξσπνο απφ ην έξγν ηνπ. Σν έξγν θαη ν 

άλζξσπνο δελ δέλνληαη πηα καδί κέζα ζ' έλα θινηφ νηθεηφηεηαο. Έρνπλ μεθνιιήζεη· 

ζπγρξφλσο φκσο μεθνιιάεη θαη ςπρηθά ν άλζξσπνο απφ ηελ θνηλσλία. Ζ εξγαζία πνπ άιινηε 

ήηαλ ππφζεζε δσήο, ραξά δσήο, γίλεηαη πξντφλ πνπ δηαηηκάηαη φπσο φια ηα άιια πξντφληα, 

ζχκθσλα κε ην λφκν ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. Σψξα δελ ρξεηαδφκαζηε απηή ηε 

δνπιεηά –ηελ πιεξψλνκε θηελά· αχξην ζα ηε ρξεηαδφκαζηε– ζα ηελ πιεξψζνκε αθξηβά. 
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Όπσο δηακνξθψλεηαη ε ηηκή ι.ρ. ησλ ιεκνληψλ ζηελ αγνξά: έπεζε ραιάδη θαη ράιαζαλ, 

αθξηβαίλνπλ ηα ιεκφληα· επλνήζεθαλ νη ιεκνληέο απφ ηνλ θαηξφ, παξαγσγή κεγαιχηεξε, 

θηελαίλνπλ ηα ιεκφληα... Έηζη γίλεηαη αιιφηξηνο ν άλζξσπνο πξνο ην επάγγεικά ηνπ, 

αιιφηξηνο ν εξγαδφκελνο πξνο ηελ εξγαζία ηνπ, θαη επεηδή ε εξγαζία θαη ην επάγγεικα είλαη 

δηαζηάζεηο ηεο αηνκηθήο θαη ηεο ζπιινγηθήο δσήο, απνθνιιηέηαη ν άλζξσπνο απφ ηελ 

θνηλσλία. Καη αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη θαη λα πιεζαίλεη έλαο ηχπνο εξγαδφκελνπ αλζξψπνπ 

πνπ δελ αλήθεη ςπρηθά νχηε ζην επάγγεικά ηνπ, νχηε ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ, νχηε ηελ παηξίδα 

ηνπ. Έλα νλ ρσξίο αγάπε, ρσξίο δεζκνχο, ρσξίο ξίδεο. Δχθνια καληεχεη θαλείο ηη ηεξάζηηα 

θαη πεξίπινθα πξνβιήκαηα δεκηνπξγνχληαη απ' απηή ηελ θαηάζηαζε, ςπρνινγηθά θαη εζηθά. 

Απφ ηελ ψξα πνπ ε εξγαζία ράλεη ηνλ βαζχηεξν θνηλσληθφ πξννξηζκφ ηεο θαη γίλεηαη 

εκπφξεπκα, ν εξγνδφηεο ζεσξεί δηθαίσκά ηνπ λα πξνζπαζεί λα ηελ αγνξάζεη φζν γίλεηαη 

θζελφηεξα. Μέζα ζηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ ν επηρεηξεκαηίαο ιέγεη: ηφζα γηα πξψηεο χιεο, 

ηφζα γηα εγθαηαζηάζεηο θηι. θαη ηφζα γηα λα αγνξάζσ εξγαζία. Όια κπαίλνπλ πηα ζηελ ίδηα 

κνίξα: ην πιηθφ, ην εξγαιείν θαη ν άλζξσπνο... 

Με ηελ εμέιημε ινηπφλ πξνο λέεο κνξθέο παξαγσγηθήο εξγαζίαο, θνβνχκαη φηη φρη κφλν 

δελ θαηαιχζακε ηνλ αξραίν ζεζκφ ηεο δνπιείαο, αιιά ηδξχζακε λέεο κνξθέο ηνπ κέζα ζηελ 

«πξνρσξεκέλε» θαη εμαηηίαο ηεο «πξνρσξεκέλεο» νηθνλνκίαο καο. Μνξθέο πνπ είλαη πνιχ 

επηθίλδπλεο γηα ηελ εζηθή πγεία ηεο θνηλσλίαο. Καηά ηνπο δηνξαηηθφηεξνπο νηθνλνκνιφγνπο 

θαη θνηλσληνιφγνπο καο, νη βαζεηέο νηθνλνκηθνπνιηηηθέο θξίζεηο ηεο επνρήο καο κηαλ απφ ηηο 

θχξηεο αηηίεο ηνπο έρνπλ ηνχην αθξηβψο ην γεγνλφο. [...] 


