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Τι είναι η εργασία; 
• Εργασία είναι κάτι που κάνουμε καταρχήν για να επιβιώσουμε και στην 

συνέχεια για να έχουμε μία ποιοτικότερη ζωή καλύπτοντας τις ανάγκες μας 
για τροφή, ρουχισμό, στέγαση, μεταφορά, καθαρισμό / συντήρηση, υγεία, 
εκπαίδευση και διασκέδαση. 

 

Πως σκεφτόμαστε συνήθως:  

• Η εργασία μου δίνει χρήματα και αυτά μου χρειάζονται για να αγοράσω 
πράγματα και υπηρεσίες που θα καλύψουν τις προαναφερόμενες ανάγκες 
μου.  

 

Παράλληλα μεγάλο ή μικρότερο τμήμα της εργασίας μας συχνά το 
χαρακτηρίζουμε ως μία πιεστική υποχρέωση γιατί ίσως να είναι  

• επαναληπτικό, βαρετό 

• σωματικά απαιτητικό, επίπονο 

• επικίνδυνο,  

• επισφαλές (μήπως με απολύσουν; μήπως κλείσω το μαγαζί;)  

• χαμηλά αμειβόμενο που μπορεί ακόμη και να μην καλύπτει τις ανάγκες 
διαβίωσης 

• αίτιο απομόνωσης 



χρυσές χειροπέδες 
Και κάπως έτσι μπλεκόμαστε σε ένα φαύλο κύκλο που μεγεθύνει 
μία αντίφαση που κάποιοι την παρομοίωσαν με χρυσές χειροπέδες: 

 

Από την μία:  

• σκεφτόμαστε πως παρά το γεγονός ότι δεν μας ευχαριστεί η 
εργασία, όσο περισσότερο θα δουλέψουμε ->   

• τόσο περισσότερα χρήματα θα βγάλουμε ->  

• και άρα τόσο περισσότερα πράγματα και υπηρεσίες θα 
αγοράσουμε ->  

• και έτσι θα έχουμε μία καλύτερη ποιότητα ζωής, την οποία 
μπορούμε να την αγοράσουμε όποτε εμείς θέλουμε ->  

άρα αξίζει να αντέξουμε περισσότερη «μη ευχάριστη» εργασία  

γιατί θα μας προσφέρει μία ποιοτικότερη ζωή 



χρυσές χειροπέδες 
Όμως από την άλλη:  

• περισσότερη δουλειά ->  

• λιγότερος χρόνος για τον εαυτό μας και την φυσική και ψυχική 
του υγεία ->  

• λιγότερος χρόνος για τους φίλους και την οικογένειά μας ->  

• λιγότερος χρόνος για να προσφέρουμε στη κοινότητα ->  

• λιγότερη «αμόλυντη» φύση από τα αποτελέσματα της εργασίας 
μας ->  

τελικά: λιγότερος χρόνος για ποιοτικότερη ζωή 

 

Μερικές φορές λέμε ότι θα το κάνουμε για λίγο και μετά θα 
σταματήσουμε.  

Αλλά σε κάθε περίπτωση η ζωή μας δεν είναι πρόβα 

 

 



Πως μπορούμε να λύσουμε αυτή την αντίφαση;  
• Πρέπει απλά να απομακρύνουμε τη σκέψη μας από το φαύλο 

κύκλο των χρυσών χειροπεδών και να αναρωτηθούμε τι 
πραγματικά χρειαζόμαστε για να ευημερήσουμε σε όλους τους 
τομείς της ζωής μας και να εντάξουμε σε αυτό το πλαίσιο της 
ευημερίας τον εργασιακό μας βίο.  

 

Με άλλα λόγια θα πρέπει να αλλάξουμε το πλαίσιο αξιολόγησης 
του εργασιακού βίου  

• από αυτό των χρυσών χειροπεδών ->  

• σε αυτό της συνολικής μας ευημερίας  

(επαναπλαισίωση του εργασίας) 

 



 Πρώτα αναρωτιέμαι ποιες είναι ΟΛΕΣ οι ανάγκες μου για να 

ευημερήσω και μετά εντάσσω την εργασία στο πλαίσιο 

αυτών των αναγκών. Αυτή η επαναπλαισίωση μπορεί να με 

οδηγήσει σε μία ποικιλία λύσεων σχετικά με τον εργασιακό 

μου βίο:  

ΕΧΩ ΠΟΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 

 

 Το αντίθετο είναι να θεωρώ ότι η ευημερία προκύπτει μόνο 

από την ποσότητα των πραγμάτων που μπορώ να αγοράσω, 

η οποία είναι ανάλογη της ποσότητας της αμειβόμενης 

εργασίας. Αυτός ο τρόπος σκέψης με οδηγεί σε ένα 

μονόδρομο σχετικά με τον εργασιακό μου βίο:  

ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 



αξιολόγηση της συνολικής μας ευημερίας 

• Υλική ευημερία, η οποία προέρχεται από το να έχουμε τους πόρους για 
να ικανοποιούμε τις βασικές μας και άλλες υλικές ανάγκες και να 
είμαστε ικανοποιημένοι με το μέγεθος αυτών των πόρων. 

• Ευημερία της απασχόλησης, η οποία αφορά στην αίσθηση ευχαρίστησης 
από αυτό που κάνουμε κάθε μέρα, είτε σε μια συμβατική δουλειά είτε 
ως μαθητής, γονιός, εθελοντής, είτε ως συνταξιούχος. 

• Κοινωνική ευημερία, η οποία προέρχεται από το να έχεις στενές 
προσωπικές σχέσεις και ένα κοινωνικό δίκτυο που σε στηρίζει. 

• Ευημερία της κοινότητας, η οποία προέρχεται από το να συμμετέχεις σε 
δραστηριότητες της κοινότητας. 

• Σωματική ευημερία, η οποία προέρχεται από την καλή σωματική υγεία 
και ένα ασφαλές περιβάλλον διαβίωσης. 

 

• Παράλληλα υπάρχει και μία ακόμη αναγκαιότητα που συμβάλει στην 
Πλανητική ευημερία : να μην καταστρέφουμε το ίδιο το περιβάλλον το 
οποίο μας συντηρεί με τα δώρα του ηλίου, του αέρα, του νερού, του 
εδάφους, των ορυκτών, των φυτών και των ζώων 

 



Εργαλεία Αξιολόγησης 
• Ένα Εικοσιτετράωρο Ρολόι στο οποίο καταγράφονται οι 

συνολικές ώρες διαφόρων ειδών δραστηριοτήτων. Για 
παράδειγμα: 



Εργαλεία Αξιολόγησης 
• Ένας Πίνακας αξιολόγησης της Ευημερίας στον οποίο οι πέντε 

τύποι ευημερίας βαθμολογούνται ως προς το επίπεδο 
ικανοποίησής τους: 1 (ανεπαρκές) 2 (επαρκές) 3 (εξαιρετικό). 

  Επίπεδο ικανοποίησης της ευημερίας 

  1  

(Ανεπαρκές) 

2  

(Επαρκές) 

3  

(Εξαιρετικό) 

Υλική ευημερία       

Ευημερία της απασχόλησης       

Κοινωνική ευημερία       

Ευημερία της κοινότητας       

Σωματική ευημερία       

Πλανητική ευημερία       



Εργαλεία Αξιολόγησης 
• Μια Ζυγαριά Ισορροπίας στην οποία παρουσιάζεται πως ο χρόνος εργασίας για 

την απόκτηση χρημάτων (και γενικότερα για εργασία που την κάνουμε 
υποχρεωτικά και δεν μας ευχαριστεί, αλλά την έχουμε ανάγκη για την υλική 
ευημερία) εξισορροπείται με την εργασία που μας προσφέρει ευημερία άλλου 
είδους (απασχόλησης, κοινωνική, κοινοτική και σωματική). 



Εργαλεία Αξιολόγησης 
• Ένα μετρητής του οικολογικού αποτυπώματος για την 

αξιολόγηση της επίπτωσης των ενεργειών μας στο περιβάλλον  

 

Οικολογικό αποτύπωμα:  

• Η παραγωγική γη (μετρημένη σε γήινους πλανήτες) που 
χρειάζεται για να καλύψει τις ανάγκες της κατανάλωσης και να 
απορροφήσει τα απόβλητά της (πχ διοξείδιο του άνθρακα). Η γη 
έχει μία ικανότητα παραγωγής πόρων (πχ φωτοσύνθεση για την 
παραγωγή φυτών, που είναι η βάση της διατροφικής αλυσίδας) 
και απορρόφησης των απόβλητων (πχ αναπνοή φυτών που 
απορροφούν  το διοξείδιο του άνθρακα και το μετατρέπουν σε 
οξυγόνο). Συνεπώς σε κάθε τι που καταναλώνουμε αντιστοιχεί 
και ένα τμήμα παραγωγικής γης. 

 



Οικολογικό αποτύπωμα 

ΧΩΡΑ ΠΛΑΝΗΤΕΣ (το 2008) 

ΗΠΑ 4,0 

Αυστραλία 3,7 

Καναδάς 3,6 

ΗΒ 2,6 

Μεξικό 1,8 

Κίνα 1,1 

Κούβα 1,0 

Φιλιππίνες 0,7 

Ινδία 0,5 

Ανατολικό Τιμόρ  0,3 



Θα σας καλέσω εσάς να 
καταγράψετε και αξιολογήσετε τον 
εργασιακό σας βίο αφού πρώτα 
δούμε μερικά παραδείγματα  

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 



Η ζωή του εργαζόμενου Γιάννη 
 



Η ζωή της Ελπίδας (γυναίκας του εργαζόμενου 
Γιάννη) 
• H ισορροπία του Γιάννη οφείλεται στην κρυμμένη εργασία της 

γυναίκας του της Ελπίδας 

 



Η ζωή της Ελπίδας (γυναίκας του εργαζόμενου 
Γιάννη) 



Η ζωή της Αλίκης σε μία μονογονεϊκή 
οικογένεια, αλλά μερικές φορές και μίας 
εργαζόμενης γυναίκας 



Η ζωή της δικηγόρου Μαρίας 



Η ζωή του συνταξιούχου Πέτρου 



Σύγκριση της ζωής της Μαρίας μα αυτή του 
Πέτρου 
Η ποικιλομορφία της εργαζόμενης ζωής του Πέτρου, έρχεται σε 
αντίθεση με την εργασιακή μονοτονία της Μαρίας.  

• Και οι δύο προσφέρουν προς το κοινωνικό σύνολο,  

• αλλά το εισόδημα σε χρήμα του Πέτρου είναι ένα κλάσμα του 
εισοδήματος της Μαρίας.  

Σε μια άλλη οικονομία της κοινότητας θα έπρεπε να στρέφουμε τις 
σκέψεις μας,  

• στο πως οι Μαρίες του κόσμου, μπορούν να καταφέρουν πολύ 
μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ δουλειάς και ζωής και μια πιο 
συνολική ικανοποίηση από το επίπεδο ευημερίας τους  

• και πως ο κάθε Πέτρος της κοινότητάς μας, μπορεί να έχει 
μεγαλύτερη πρόσβαση σε χρήματα. 

 



 

Δραστηριότητα:  

 

 Αξιολογείστε τώρα το δικό σας εργασιακό βίο 



Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που βιώνουν μία 
τέτοια διαδικασία επαναπλαισίωσης; 
• Υπάρχουν  εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν σκεφτεί προσεκτικά την 

ισορροπία εργασίας-ευημερίας και πήραν την απόφαση να 
«προφτάσουν» τη ζωή τους. Τα άτομα αυτά έκαναν μια 
συνειδητή επιλογή για να περιορίσουν το εισόδημά τους με 
σκοπό να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.  

• Μειώνουν την αμειβόμενη εργασία τους, αναλαμβάνουν 
χαμηλόμισθες εργασίες, μετακομίζουν σε λιγότερο ακριβές 
κατοικίες και περιοχές, αλλάζουν καριέρες ή σταματούν την 
αμειβόμενη εργασία εντελώς.  

• Και όλα αυτά επειδή επιθυμούν να περάσουν περισσότερο χρόνο 
με την οικογένειά τους, να ζουν υγιέστερες ζωές, να βρουν την 
ολοκλήρωση και την ευτυχία, να ζήσουν με έναν λιγότερο υλικό 
τρόπο ή να μειώσουν τον αντίκτυπό τους στο περιβάλλον. 
Σταματούν και μυρίζουν τα τριαντάφυλλα!  

 



Δε δουλεύουν απαραιτήτως λιγότερο 

• κάνουν διαφόρων ειδών εργασίες  

• περνούν χρόνο με τις οικογένειες και τους φίλους τους,  

• επιδίδονται σε εθελοντική εργασία άτυπα  

• αλλά και σε οργανωμένες κοινωνικές ομάδες,  

• διαβάζοντας πράγματα τα οποία ανέκαθεν ήθελαν να μάθουν.  

• Φτιάχνουν ανταλλάσσουν και δωρίζουν πράγματα αντί να τα 
αγοράζουν.  

• Ασχολούνται με χόμπι,  

• χαλαρώνουν περισσότερο,  

• αθλούνται περισσότερο,  

• κοιμούνται περισσότερο.  

 

Συνολικότερα, αναλαμβάνουν τον έλεγχο της ζωής τους και 
αρχίζουν να απολαμβάνουν πολυδιάστατες και με νόημα ημέρες 

και εβδομάδες σε ηπιότερους ρυθμούς 



Μελέτες δείχνουν ότι: 

• Μεταξύ του ενός πέμπτου και του ενός τετάρτου του πληθυσμού 
των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, και της Βρετανίας στις 
ηλικίες των τριάντα, σαράντα και πενήντα μείωσαν τον εργάσιμο 
με αμοιβή χρόνο τους εθελούσια κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 
του 1990 

• Στη Βρετανία, το 25 τοις εκατό των ημι-ειδικευόμενων 
εργαζομένων μείωσε την αμειβόμενη εργασία του μεταξύ του 
1993 και του 2003, όπως επίσης και το 27 τοις εκατό των 
υπαλλήλων, διευθυντών και επαγγελματιών. 

 



Συνεπώς 

Υπάρχει μια κυρίαρχη αντίληψη ότι η αμειβόμενη εργασία 

αποτελεί το καλύτερο μέσο εξασφάλισης της ευημερίας 

επειδή παρέχει ένα εισόδημα για να αγοράσουμε ότι 

χρειαζόμαστε.  

Σίγουρα η υλική ευημερία είναι σημαντική, αλλά αυτό δεν 

καλύπτει οτιδήποτε αξίζει.  

 

Η συνολική ευημερία επιτυγχάνεται μέσω αλληλεπιδράσεων 

μεταξύ υλικής, απασχόλησης, κοινωνικής, κοινοτικής και 

σωματικής ευημερίας.  

Η αμειβόμενη εργασία παίζει κάποιο ρόλο αλλά το ίδιο 

κάνουν και άλλες μορφές εργασίας.  



Ανιχνευτής ποικίλων μορφών εργασίας 

• Άρα η επαναπλαισίωση έχει ανάγκη εκτός ενός εργαλείου 
αξιολόγησης της συνολικής ευημερίας μας και από ένα εργαλείο 
προσδιορισμού των εναλλακτικών τρόπων που μπορούμε να 
πετύχουμε αυτή τη συνολική ευημερία 

 Μισθωτή εργασία 

Εναλλακτικά αμειβόμενη εργασία 

• αμοιβαία εργασία  

• δουλειά που πληρώνεται σε είδος  

Μη αμειβόμενη εργασία  

• η ενασχόληση με το νοικοκυριό/εργασία στο 

σπίτι,  

• η φροντίδα της οικογένειας,  

• η εργασία για τη γειτονιά,  

• ο εθελοντισμός,  

• η αυτό-κατανάλωση 

•   

• δουλεία 



• Βέβαια, δεν είναι όλες αυτές οι πρακτικές εργασίας επιθυμητές 
και θα θέλαμε να δούμε κάποιες να εξαλείφονται επειδή δε 
βοηθούν καθόλου τους ανθρώπους να ευημερήσουν 



Τι να κάνουμε λοιπόν για να αλλάξουμε τον 
τρόπο που εργαζόμαστε; 
Ο ρόλος των κινημάτων 

Στην περίπτωση που είμαστε μισθωτοί να ζητήσουμε ο μισθός μας να 
αντιστοιχεί στη κάλυψη των αναγκών μας με βάση τις τιμές που έχουν 
διαμορφωθεί για αυτές σε κάθε περιοχή. Σε αυτό το αίτημά μας 
μπορούμε να βρούμε συμμάχους τα καταναλωτικά κινήματα που 
προσπαθούν να ελέγξουν και να αλλάξουν τις αξίες των κοινοτήτων έτσι 
ώστε πχ τουλάχιστον να θεωρούν ότι : 

• ο κατώτατος μισθός πρέπει να εναρμονίζεται με τις τιμές των βασικών 
αγαθών σε κάθε περιοχή 

• οι συνθήκες εργασίας πρέπει να είναι ανθρώπινες 

 

Προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι οι ανάγκες των εργαζομένων για υλική 
και εργασιακή ευημερία ικανοποιούνται και έτσι οι εργαζόμενοι μπορούν 
να αρχίσουν να επιτυγχάνουν και σε άλλους τομείς ευημερίας 

 



Τι να κάνουμε λοιπόν για να αλλάξουμε τον 
τρόπο που εργαζόμαστε; 
Ο ρόλος του κράτους 

• Να υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές συλλογικής κατανάλωσης 
(υγεία, παιδεία, μεταφορές) που αποτελούν το λεγόμενο 
κοινωνικό μισθό.  

• Αλλιώς θα πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο.  

• Αυτές οι δαπάνες παροχής των βασικών υπηρεσιών 
αντισταθμίζονται από το ότι δεν χρειάζεται να καλύψουν τις 
δαπάνες, των κακών επιδράσεων που έχει η υπερβολική δουλειά 
στην ψυχική και σωματική υγεία, το πολύ στρές καθώς και τα 
χαμηλά επίπεδα κοινωνικής και κοινοτικής ευημερίας των 
ατόμων.  

• Παράλληλα ο τρόπος διαχείρισης αυτών των παροχών μπορεί να 
είναι συλλογικός όπως θα δούμε στην επόμενη ενότητα 

 



Τι να κάνουμε λοιπόν για να αλλάξουμε τον 
τρόπο που εργαζόμαστε; 
Ο ρόλος της μείωσης των ωρών εργασίας 

• Στις Η.Π.Α μερικές επιχειρήσεις έχουν συστήσει το 30/40 ώρες εργασίας 
– δηλαδή οι εργαζόμενοι δουλεύουν για 30 ώρες αλλά πληρώνονται για 
40. Ο ιδρυτής του 30/40 ώρες εργασίας, ο Ron Healy, ισχυρίζεται ότι η 
παραγωγικότητα αυτών των εργαζομένων αυξάνεται γιατί 
συγκεντρώνονται περισσότερο και έχουν μεγαλύτερη ενέργεια όταν 
εργάζονται, ενώ αισθάνονται γενικότερα ευτυχισμένοι 

  

• Το Ίδρυμα Νέων Οικονομικών της Βρετανίας (New Economics 
Foundation) ισχυρίζεται ότι 21 ώρες την εβδομάδα εργασίας είναι 
αναγκαίες για να υπάρχει ισορροπία τόσο σε επίπεδο δουλειάς και ζωής, 
όσο και σε επίπεδο δουλειάς και επιβίωσης του πλανήτη (καθώς και 
άλλων προβλημάτων όπως η αυξανόμενη απόσταση των πλουσίων και 
των φτωχών καθώς και αυτών που δουλεύουν υπερβολικά και αυτών 
που δεν δουλεύουν καθόλου). 

 



Τι να κάνουμε λοιπόν για να αλλάξουμε τον 
τρόπο που εργαζόμαστε; 
 

Ο ρόλος της ατομικής μας στάσης απέναντι στην κατανάλωση 

• «Δεν πιστεύω ότι το να είναι κάποιος λιτός τον καθιστά 
αυτομάτως και μίζερο. Το να είναι κάποιος λιτός προϋποθέτει να 
μην ξοδεύει τα χρήματα που έβγαλε με δυσκολία, σε αντικείμενα 
τα οποία δεν είναι σημαντικά.» 

• «Το λίγο είναι περισσότερο στο δικό μου κόσμο: έχω λιγότερους 
λόγους για να ανησυχώ, λιγότερο χώρο για να γεμίσω και 
λιγότερους λόγους να μιμηθώ άλλους ανθρώπους.»  

 



Τι να κάνουμε λοιπόν για να αλλάξουμε τον 
τρόπο που εργαζόμαστε; 
Ο ρόλος του να μοιραζόμαστε 

Μια άλλη προσέγγιση είναι να ελαχιστοποιήσουμε αυτό που 
χρειαζόμαστε σε υλικό επίπεδο, μοιραζόμενοι πράγματα μεταξύ μας.  
Κάτι τέτοιο μπορεί να ποικίλει και να αφορά  

• από τις άτυπες συμφωνίες, πχ όταν οι γείτονες μοιράζονται τα εργαλεία 
που χρησιμοποιούν για τις εργασίες στην αυλή τους-  

• μέχρι του σημείου να μοιράζονται ολόκληρες κοινότητες τα πάντα 
συμπεριλαμβανομένου και του εισοδήματος τους. 

  

• Ένα άλλο παράδειγμα είναι η συν-κατοίκηση, δηλαδή μια συμφωνία 
κατά την οποία ένα σύνολο ανθρώπων έχουν ο καθένας το δικό τους 
τόπο διαμονής αλλά μοιράζονται κάποιους κοινόχρηστους χώρους  πχ 
την κουζίνα, το πλυσταριό, το χώρο που παίζουν τα παιδιά τους χώρους 
εργασίας και τους εξωτερικούς χώρους,  

 



Τι να κάνουμε λοιπόν για να αλλάξουμε τον 
τρόπο που εργαζόμαστε; 
 

Ο ρόλος τους εθελοντισμού 

• ο εθελοντισμός μπορεί να ωφελήσει άμεσα την υλική ευημερία 
του λήπτη, ενώ ωφελεί παράλληλα και αυτή του εθελοντή 

 



Δραστηριότητα:  

 Σε ομάδες σκεφτείτε τρόπους με τους οποίους 

θα μπορούσατε να αυξήσετε το επίπεδο της 

συνολικής σας ευημερίας 



 

Σε αυτή την ενότητα έχουμε εξετάσει παραδείγματα από τους 
διαφορετικούς τύπους δράσεων που βοηθούν τους ανθρώπους να 
αποκτήσουν μεγαλύτερα επίπεδα συνολικής ευημερίας.  

• Υπάρχουν δράσεις για τη βελτίωση της υλικής ευημερίας των 
ανθρώπων όταν η υλική επιβίωση είναι δύσκολο να επιτευχθεί.  

• Υπάρχουν επίσης δράσεις για την ελάττωση της υλικής ευημερίας, 
ιδιαίτερα όταν η υπέρμετρη εργασία υπονομεύει άλλες πτυχές της 
ευημερίας και η υπερκατανάλωση υπονομεύει την ικανότητα του 
πλανήτη να επιβιώσει .  

 




