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Πεπίλητη: Η θπξηαξρία ηεο άπιεο εξγαζίαο ζην ζχγρξνλν θαπηηαιηζκφ, θαη ν πξσηεχνλ ξφινο ηεο 

ππνθεηκεληθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ εμαζθάιηζε θαη αλαλέσζε ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξη-

ζηηθψλ ηεο παξαγσγήο, απνηεινχλ κεηαβνιέο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δπλακηθή ηεο ζεκεξηλήο θξί-

ζεο. Η αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ κεηαβνιψλ απφ ηηο θπξίαξρεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζηξαηε-

γηθέο θαηά ηελ ηειεπηαία 30εηία, βαζίζηεθε ζην ζπλδπαζκφ ηεο εμαγνξάο κε πςειέο ακνηβέο κε-

γάισλ θαηεγνξηψλ δηαλνεηηθά εξγαδνκέλσλ θαη ηεο εγθαζίδξπζεο επέιηθησλ θαη αβέβαησλ ζρέζε-

σλ εξγαζίαο γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ κηζζσηψλ, ψζηε λα δηακνξθσζεί έλα λέν πξφηππν ειέγρνπ 

ηεο εξγαηηθήο δχλακεο. Παξάιιεια, ε αλαπαξαγσγή ηνπ θαπηηαιηζκνχ έπαςε λα βαζίδεηαη ζηελ 

ηζνξξνπία θεξδνθνξίαο, ακνηβψλ θαη παξαγσγηθφηεηαο, γηα λα εμαξηεζεί γηα έλα κεγάιν δηάζηεκα 

σο ηε ζεκεξηλή θξίζε, απφ ηε ρξεκαηηζηεξηαθή αμηνπνίεζε ηεο εθεπξεηηθφηεηαο ηεο άπιεο εξγα-

ζίαο θαη ηελ ππεξεθκεηάιιεπζε ησλ ηευινξηθψλ κνξθψλ νξγάλσζεο εξγαδνκέλσλ κε πςειφηεξν 

απφ ην παξειζφλ κνξθσηηθφ επίπεδν, αιιά θαη ηελ αληηζηάζκηζε ηεο κεησκέλεο δήηεζεο απφ ηνπο 

κηζζσηνχο κε ηελ ππεξρξέσζε ησλ νηθνλνκηψλ. Η αληηκεηψπηζε ησλ θαηαζηξνθηθψλ επηπηψζεσλ 

ηεο πνιχπιεπξεο θξίζεο, απαηηεί πιένλ ηελ αληηζηνίρεζε ππνθεηκεληθψλ δπλαηνηήησλ θαη θνηλσ-

ληθψλ αλαγθψλ, κε ηξφπνπο νη νπνίνη λα βαζίδνληαη ζηελ άκεζε ζπλεξγαζία παξαγσγψλ θαη θαηα-

λαισηψλ, εξγαδνκέλσλ θαη πνιηηψλ, θαη ζηελ θνηλσληθή αμηνιφγεζε ηνπ ζπλδπαζκνχ επηινγψλ 

γηα ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο. 
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Ειζαγυγή 

Η θξίζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ ζηελ νπνία έρνπλ βπζηζηεί νη θνηλσλίεο καο, κεηά κηα πεξίνδν θαηά ηελ 

νπνία ν θαπηηαιηζηηθφο ηξφπνο παξαγσγήο θαηλφηαλ λα ερεη βξεί έλα πξφηππν αέλαεο αλαπαξαγσ-

γήο ηνπ, βαζηζκέλν ζε έλα ζπκβφιαην θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο, νθείιεηαη ζε θαζνξηζηηθφ βαζκφ 

ζηελ επηδίσμε ηνπ θεθαιαίνπ λα αληηκεησπίζεη ηελ επέθηαζε ηεο δηαλνεηηθήο εξγαζίαο, ηελ κεγα-

ιχηεξε βαξχηεηα ηεο άπιεο εξγαζίαο θαη ηελ εθηεηακέλε εμάξηεζε ηεο παξαγσγήο απφ ηελ ππν-

θεηκεληθφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Η πξνζπάζεηα εγθαζίδξπζεο λέσλ κεζφδσλ ειέγρνπ ηεο εξγαζί-

αο, κέζσ ηεο γεληθεπκέλεο απνξξχζκηζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ζπκβάζε-

σλ, ήηαλ ε αηηία ηεο δηαηάξαμεο ησλ παιαηψλ αλαπαξαγσγηθψλ ηζνξξνπηψλ, ηεο αλάδεημεο ηεο θπ-

ξηαξρίαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θεθαιαίνπ, θαη ηεο εθδήισζεο κηαο θξίζεο πνπ αληηκεησπίδεηαη 

κε κεζφδνπο πνπ βαζίδνληαη ζηε ζπλερή επηδείλσζε ηεο ζέζεο ηεο εξγαζίαο. Πξφθεηηαη γηα κηα 

θξίζε ε νπνία νθείιεηαη ζηελ αδπλακία ηνπ θεθαιαίνπ λα ζπλππάξμεη κε ηηο γλσζηηθέο θαη παξα-

γσγηθέο ηθαλφηεηεο ηεο θνηλσλίαο, θαη ζηελ επηινγή ηνπ επνκέλσο λα δηαηεξήζεη ηελ θπξηαξρία 

ηνπ ζε βάξνο αθφκα θαη ησλ πηφ αλαγθαίσλ αλαπαξαγσγηθψλ ιεηηνπξγηψλ, ζηα επίπεδα ηεο νηθν-

λνκίαο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Η επέκηαζη ηηρ άςληρ επγαζίαρ και οι νέερ μέθοδοι ελέγσος ηηρ επγαζίαρ 

Η άπιε εξγαζία έρεη πξηλ απ‟ φια πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ επεηδή έρεη απνθηήζεη πξσηεχνληα 

ξφιν ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κε ηελ επέθηαζε ησλ ππεξεζηψλ, ησλ εξγαζηψλ πνπ ζπλδέν-

ληαη κε ηελ νξγάλσζε θαη δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ θαη άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, ηελ έξεπλα, ηελ πα-

ξαγσγή θαηλνηνκηψλ θαη λέσλ ηδεψλ, ηελ επεμεξγαζία πνιηηηθψλ. Η δηαθνξά αλάκεζα ζηελ πιηθή 

θαη ηελ άπιε εξγαζία είλαη φηη ε δεχηεξε δελ έρεη θάπνην απηφ εηδηθφ πιηθφ απνηέιεζκα. Γηα παξά-

δεηγκα, ε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ εξγαζία ηνπ καξαγθνχ θαη ηνπ δαζθάινπ είλαη φηη ν πξψηνο θα-

ηαζθεπάδεη έλα ηξαπέδη ην νπνίν έρεη νξαηά πιηθά, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ελψ ε 

«ππεξεζία» πνπ πξνζθέξεη έλαο δάζθαινο δελ είλαη κεηξήζηκε απφ θακία άπνςε, παξφηη δελ π-

πάξρεη ακθηβνιία φηη είλαη ρξήζηκε θαη φηη ζα έρεη απνηειέζκαηα ηφζν γηα ην άηνκν, φζν θαη γηα 

ηελ θνηλσλία ζπλνιηθά. Αθφκα θαη ζηηο πιένλ ρεηξσλαθηηθέο εξγαζίεο ππάξρεη πάληα έλα ηκήκα 

ηνπο πνπ αθνξά άπιε εξγαζία: ε επεμεξγαζία ελφο ζρεδίνπ γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο αληηθεηκέλνπ 

ζέιεη ηνλ δηθφ ηεο ρξφλν θαη ηηο δηθέο ηεο ηθαλφηεηεο. Αιιά φζν νη άπιεο δξαζηεξηφηεηεο είραλ πε-

ξηνξηζκέλε έθηαζε θαη νη πιηθέο θπξηαξρνχζαλ, νη άπιεο ήηαλ κελ απαξαίηεηεο, αιιά θαλείο δελ 

λνηαδφηαλ πξαγκαηηθά γηα ηελ απφδνζή ηνπο θαη ην θφζηνο ηνπο ήηαλ ζρεηηθά κηθξφ ή θαζνξηζκέλν 

κε βάζε θνηλσληθά θξηηήξηα (ήηαλ ην εηζφδεκα ηνπ εξγνδφηε ή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ι.ρ.). 

Με ηελ επέθηαζε ηεο άπιεο εξγαζίαο, κε ηελ αχμεζε δειαδή ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

απαζρνινχληαη ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο, ην δήηεκα ηεο απφδνζεο θαη ηνπ ειέγρνπ απηήο ηεο 

κνξθήο εξγαζίαο έρεη απνθηήζεη θεληξηθή ζεκαζία, απφ ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ ην πεξηερφκελν ζε 

γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηεο εξγαζίαο γεληθά, αιιά εηδηθά ηεο άπιεο, εμειίζζεηαη δηαξθψο. Η πιηθή 

πιεπξά ηεο εξγαζίαο, ε νπνία θαηά θαλφλα έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα έρεη έλα νξαηφ πιηθφ απνηέιε-

ζκα, πξνγξακκαηίδεηαη θαη ειέγρεηαη εχθνια σο πξνο ην απνηέιεζκα θαη ηελ απφδνζή ηεο. Η άπιε 

φκσο εξγαζία πξνγξακκαηίδεηαη δχζθνια, είλαη πξαθηηθά αδχλαην λα ειεγρζεί ε αηνκηθή ή θαη 

ζπιινγηθή δηαλνεηηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ νπνία εμαξηάηαη, θαη είλαη επίζεο δχζθνιν λα κε-

ηξεζεί ε απφδνζή ηεο αθφκα θαη φηαλ ζπλδέεηαη κε πιηθή παξαγσγή. ε δξαζηεξηφηεηεο πνπ βαζί-

δνληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηελ άπιε εξγαζία, φπσο νη θνηλσληθέο θαη νη δεκφζηεο ππεξεζίεο, ε 

δεκφζηα δηνίθεζε ή ε έξεπλα, ην απνηέιεζκα είλαη θαηά θαλφλα πνηνηηθφ ή έκκεζα πνζνηηθφ, θαη 

επνκέλσο κεηξήζηκν κφλν κε ηε ζπλνιηθή επίπησζε γηα ηελ νηθνλνκία ή έλα κέξνο ηεο.  

“Ο κεηα ηευινξηθφο ηξφπνο παξαγσγήο θαζνξίδεηαη απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο 

γηα λα εξγαζηεί ηνζν γηα ηελ παξαγσγηθή ζπλεξγαζία, φζν θαη γηα ηελ παξαγσγή ησλ „πνιηηηζηη-
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θψλ‟ πεξηερνκέλσλ ησλ εκπνξεπκάησλ”
1
. Δλψ ζηνλ ηευινξηζκφ ε ππνθεηκεληθφηεηα θηλεηνπνηείηαη 

κφλν γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ εθ ησλ άλσ νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο (ην ηευινξηθφ κάλαηδκελη είλαη 

βέβαηα κηα δξαζηεξηφηεηα ελ πνιινίο άπιε ε νπνία θηλεηνπνηεί ηελ ππνθεηκεληθφηεηα ησλ ζηειε-

ρψλ), ζηελ κεηά ηνλ ηευινξηζκφ επνρή θαη ηελ επνρή θπξηαξρίαο ηεο άπιεο εξγαζίαο, ε ππνθεηκε-

ληθφηεηα είλαη ν θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο πνπ δηακνξθψλεη ηελ πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ. Καη ε 

θηλεηνπνίεζε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλε κε ηελ εθεπξεηηθφηεηα θαη ηελ θαη-

λνηνκία, θαζψο απνηειεί εμ νξηζκνχ παξάγνληα αιιαγψλ. 

Η βειηίσζε ηεο απφδνζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ρψξνπο φπνπ θπξηαξρεί ε άπιε εξγαζία δελ κπνξεί 

λα κεηξεζεί θαη λα ειεγρζεί φπσο ζε ρψξνπο φπνπ θπξηαξρεί ε πιηθή εξγαζία, θαη εμαξηάηαη ζε 

θαζνξηζηηθφ βαζκφ απφ ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο, αηνκηθά θαη ζπιινγηθά, λα αμη-

νπνηήζνπλ ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ φηαλ επηρεηξείηαη ε εη-

ζαγσγή, ζε ηέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο, ησλ ινγηθψλ ηεο θεξδνθνξίαο θαη ηεο πςειήο απφδνζεο επη-

δηψθεηαη, ηαπηφρξνλα, ε ζπξξίθλσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αληακείβνληαη. Η πηνζέ-

ηεζε πςειψλ νηθνλνκηθψλ θηλήηξσλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο απνηειεί ην κφλν κέζν, φρη γηα λα π-

πνινγηζηεί ε απφδνζή ηνπο, αιιά γηα λα εμαζθαιηζηεί ε ζηξάηεπζή ηνπο πξνο φθεινο ηεο επηρεί-

ξεζεο (νη golden boys είλαη ε θξαπγαιέα πεξίπησζε).  

Σαπηφρξνλα, φκσο, θαζψο δελ είλαη δπλαηφλ λα εμαιεηθζνχλ νη ππφινηπεο δξαζηεξηφηεηεο ηεο άπ-

ιεο εξγαζίαο, πηνζεηείηαη παξάιιεια θαη ε πνιηηηθή ηεο φζν ην δπλαηφλ θζελφηεξεο θαη «επέιη-

θηεο» εξγαζίαο, φπνπ ε θαιή πιεξσκή αληηθαζίζηαηαη απφ ην αληίζηξνθν θίλεηξν πνπ απνηειεί ν 

θφβνο ηεο απφιπζεο. Έλα «θίλεηξν», ζεκεησηένλ, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη απνηειεζκαηηθφ ζε 

ζρεηηθά κηθξέο κνλάδεο φπνπ κπνξνχλ λα αμηνινγεζνχλ ζρεηηθά εχθνια νη ζπλνιηθέο επηπηψζεηο 

ηεο άπιεο εξγαζίαο. Η ρξεζηκνπνίεζε απηήο ηεο κεζφδνπ πξνυπνζέηεη θαη κηα δηαζεζηκφηεηα αηφ-

κσλ κε ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, έλα εξγαηηθφ δπλακηθφ ην νπνίν πξνζαξκφδεηαη 

εχθνια ζε ηέηνηεο ζέζεηο εξγαζίαο. ε κεγάιεο κνλάδεο ππεξεζηψλ, φπνπ ην αληηθείκελν είλαη ηαπ-

ηφρξνλα εμεηδηθεπκέλν θαη δχζθνια αμηνινγήζηκν, ε επειημία θαη ν θφβνο ηεο απφιπζεο απνηε-

ινχλ κηα θαληαζίσζε ησλ πξντζηακέλσλ νη νπνίνη δελ θαηαλννχλ φηη ε έιιεηςε ελδηαθέξνληνο θαη 

ζπλεξγαζίαο ησλ ππαιιήισλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε θαηάξξεπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη φρη ζε 

βειηίσζή ηεο.   

 

Η αξία σπήζηρ ηηρ επγαηικήρ δύναμηρ 

Η ηδέα φηη ε θξηηηθή ηνπ θαπηηαιηζκνχ ελδηαθέξεηαη θαηά θχξην ιφγν γηα ηελ πιηθή εξγαζία θαη φηη 

ε εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο αθνξά ζηελ νπζία ην πνζνζηφ ηεο ππεξαμίαο ζε ζρέζε κε ηελ 

αληαιιαθηηθή αμία ηεο εξγαηηθήο δχλακεο αθήλεη εθηφο ζπδήηεζεο ηνλ γλσζηφ δηαρσξηζκφ ηεο 

αληαιιαθηηθήο αμίαο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο (ηνπ εκπνξεχκαηνο εξγαηηθή δχλακε) απφ ηελ αμία 

ρξήζεο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο, απφ ηε δηακφξθσζε δειαδή ζηελ επηρείξεζε ησλ ζπλζεθψλ ππφ 

ηηο νπνίεο ζα αμηνπνηεζεί ε ηθαλφηεηα πξνο εξγαζία ηνπ κηζζσηνχ. Αθφκα θαη ηελ επνρή ηνπ θνξ-

ληηζκνχ, νη δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ (α) νξγαλσλφηαλ ε παξαγσγή, (β) ρξεζηκνπνηνχληαλ ε 

εμειηζζφκελε ηερλνινγία θαη (γ) εμαζθαιηδφηαλ ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ πα-

ξαγσγή, νη δηαδηθαζίεο πνπ εληάζζνληαλ ζηε δηνίθεζε θαη νξγάλσζε (κάλαηδκελη) ηεο επηρείξε-

ζεο απαηηνχζαλ γλψζεηο, εκπεηξία θαη εθεπξεηηθφηεηα. Η αμία ρξήζεο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο κπν-

ξεί λα κεηαβιεζεί ιφγσ λέσλ ηερλνινγηθψλ θαη νξγαλσηηθψλ ιχζεσλ (αλεμάξηεηα απφ ηελ εμέιημε 

ηεο ζρέζεο λεθξήο θαη δσληαλήο εξγαζίαο, δειαδή παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ θαη εξγαζίαο) θαη λα 

βειηησζεί ζεκαληηθά ε παξαγσγηθφηεηα ή ε πνηφηεηα ησλ πξντφλησλ, επεξεάδνληαο ηηο ζπλζήθεο 

                                                 
1
 Lazzarato M. (1996) Immaterial labor, ζην Virno P., Hardt M. (eds) Radical thought in Italy: a potential poli-

tics, Minesota, ζ.143 
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ζηηο νπνίεο δηακνξθψλεηαη ε αληαιιαθηηθή αμία. Η δξαζηεξηφηεηα πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ θαζνξη-

ζκφ ηεο αμίαο ρξήζεο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο είλαη απαξαίηεηε, είλαη ζπιινγηθή θαη είλαη ζπλάξ-

ηεζε γλψζεσλ, εκπεηξηψλ θαη ηθαλνηήησλ ελφο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ πνπ εξγάδεηαη ζ' απηφ ην 

πιαίζην. Όηαλ νη δξαζηεξηφηεηεο ζηελ επηρείξεζε θαη ζηελ νηθνλνκία ζπλνιηθά, νη νπνίεο δελ α-

θνξνχλ άκεζα ηελ πιηθή παξαγσγή αιιά ηελ έξεπλα θαη θαηλνηνκία, ηελ αλαδήηεζε λέσλ ηερλν-

ινγηθψλ ή νξγαλσηηθψλ ιχζεσλ, ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ αηφκσλ, επεθηεί-

λνληαη, ιφγσ ηεο επηηάρπλζεο ησλ αιιαγψλ ή ιφγσ ηεο επέθηαζεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ζε 

λένπο ηνκείο ππεξεζηψλ, ηφηε ν θαζνξηζκφο θαη ε κεηαβνιή ηεο αμίαο ρξήζεο ηεο εξγαηηθήο δχλα-

κεο απαζρνιεί πιένλ έλα ππνινγίζηκν κέξνο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ. 

Σν πέξαζκα ζε κηα λέα πεξίνδν ραξαθηεξίδεηαη, ζε φ,ηη αθνξά ηελ εξγαζία, απφ ηνλ θπξίαξρν πιέ-

νλ ξφιν ηεο «άπιεο εξγαζίαο», ηεο εξγαζίαο πνπ αθνξά ζην πιεξνθνξηαθφ θαη πνιηηηζηηθφ πεξηε-

ρφκελν ησλ εκπνξεπκάησλ. Απφ ηε κηα πιεπξά, ην «πιεξνθνξηαθφ πεξηερφκελν» αλαθέξεηαη θα-

ηεπζείαλ «ζηηο αιιαγέο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηηο εξγαζηαθέο δηαδηθαζίεο ζηηο κεγάιεο εηαηξείεο 

ηνπ βηνκεραληθνχ θαη ηνπ ηξηηνγελνχο ηνκέα, φπνπ νη εηδηθφηεηεο θαη δεμηφηεηεο πνπ ρξεζηκνπνη-

νχληαη ζηελ άκεζε εξγαζία αθνξνχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ θπβεξλεηηθή θαη ηνλ έιεγρν κέζσ 

ππνινγηζηψλ (θαη ηελ νξηδφληηα θαη θάζεηε επηθνηλσλία)». Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη δξαζηεξηφηεηεο 

πνπ παξάγνπλ ην «πνιηηηζηηθφ πεξηερφκελν» ηνπ εκπνξεχκαηνο είλαη ε «άπιε εξγαζία ε νπνία πε-

ξηιακβάλεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη θαλνληθά σο “εξγαζία” - ην είδνο, δειαδή, 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ νξηζκφ θαη θαζνξηζκφ πνιηηηζηηθψλ θαη θαιιηηερλη-

θψλ θαλφλσλ, ηε κφδα, ηα γνχζηα, ηα πξφηππα ησλ θαηαλαισηψλ θαη, επξχηεξα, ηεο θνηλήο γλψ-

κεο»
2
. «Απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο, πνπ ήηαλ θάπνηε ην πξνλνκηαθφ πεδίν ηεο αζηηθήο ηάμεο θαη ησλ 

παηδηψλ ηεο, έρεη απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 κεηαηξαπεί ζην πεδίν απηνχ πνπ έρεη νλνκα-

ζηεί “καδηθή δηαλνεηηθφηεηα”. Οη βαζηέο αιιαγέο ζε απηνχο ηνπο ζηξαηεγηθνχο ηνκείο έρνπλ αιιά-

μεη φρη κφλν ηε ζχλζεζε, ηε δηνίθεζε θαη νξγάλσζε θαη ηε δηαρείξηζε ηεο εξγαηηθήο δχλακεο -ηελ 

νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο- αιιά, επίζεο, θαη βαζχηεξα αθφκα, ηνλ ξφιν θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ 

δηαλννπκέλσλ ζην πιαίζην ηεο θνηλσλίαο». 

Οη ηερληθέο ηνπ κάλαηδκελη αλαδεηνχλ πιένλ κεζφδνπο γηα «λα είλαη ε ςπρή ηνπ εξγάηε κέξνο ηεο 

επηρείξεζεο». Η πξνζσπηθφηεηα θαη ε ππνθεηκεληθφηεηα πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ νξγαλσηηθέο θαη 

δηνηθεηηθέο πξσηνβνπιίεο θαη ε εξγαζία είλαη πιένλ ε ηθαλφηεηα ελεξγνπνίεζεο θαη δηνίθεζεο πα-

ξαγσγηθψλ ζπλεξγαζηψλ. Η ζπιινγηθή δηαδηθαζία εθκάζεζεο βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο παξαγσ-

γηθφηεηαο. Αιιά ε αλάδεημε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο δελ θαηαξγεί ηνλ αληαγσληζκφ κεηαμχ ηεξαξρί-

αο θαη ζπλεξγαζίαο, κεηαμχ απηνλνκίαο θαη δηνίθεζεο, θαη ηνλ αλαπαξάγεη ζε έλα αλψηεξν επίπε-

δν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, νη εξγνδφηεο είλαη πνιχ αλήζπρνη ιφγσ ηνπ δηπινχ πξνβιήκαηνο πνπ 

δεκηνπξγείηαη: απφ ηε κία κεξηά είλαη αλαγθαζκέλνη λα αλαγλσξίζνπλ ηελ απηνλνκία θαη ηελ ειεπ-

ζεξία ηνπ εξγαδφκελνπ σο ηε κφλε κνξθή ζπλεξγαζίαο ζηελ παξαγσγή, αιιά απφ ηελ άιιε, θαη 

ηαπηφρξνλα, είλαη αλαγθαζκέλνη (κηα αλαγθαηφηεηα δσήο θαη ζαλάηνπ γηα ηνλ θαπηηαιηζηή) λα κελ 

«αλαδηαλέκνπλ» ηελ εμνπζία πνπ ζπλεπάγεηαη ε λέα πνηφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ε νξγάλσζή ηεο. 

Σα εξγαιεία κε ηα νπνία νη εξγνδφηεο κπφξεζαλ λα δηαρεηξηζηνχλ απηήλ ηελ αληίζεζε είλαη πιένλ 

γλσζηά θαη πξφθεηηαη, ζε ζπλζήθεο πςειήο αλεξγίαο θαη αβεβαηφηεηαο σο πξνο ηελ απαζρφιεζε, 

γηα ηελ έληαμε ησλ εξγαδνκέλσλ κε πςειέο εηδηθεχζεηο ζηνλ ππξήλα ησλ δηαδηθαζηψλ εθκάζεζεο, 

πνιιέο θνξέο κε πςειέο ακνηβέο αιιά θαη ηζρπξέο δφζεηο αβεβαηφηεηαο, θαη γηα ηελ παζηαζκέλε 

επέθηαζε ηνπ ρψξνπ ηεο αλαζθάιεηαο ζηηο ρακειφηεξεο εηδηθεχζεηο, φπνπ φκσο ε δηαλνεηηθφηεηα 

ηεο εξγαζίαο είλαη παξ' φι‟ απηά απαξαίηεηε πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο κηαο ζηνηρεησδψο απνηειε-

ζκαηηθήο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο. 

                                                 
2
 Lazzarato M. (1996) Immaterial labor, ζην Virno P., Hardt M. (eds) Radical thought in Italy: a potential poli-

tics, Minesota, ζ.132 
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Καζψο είλαη αλαπφθεπθην λα δερζνχκε φηη βξηζθφκαζηε ζηελ επνρή ηνπ «θαπηηαιηζκνχ ηεο γλψ-

ζεο» (ή ηνπ «γλσζηαθνχ θαπηηαιηζκνχ»), απηφ πνπ έρεη κεγαιχηεξε ζεκαζία απφ ηελ νλνκαζία 

είλαη φηη δηαλχνπκε κηα λέα πεξίνδν ζηε ζρέζε θεθαιαίνπ θαη εξγαζίαο, φηη ε ζρέζε απηή έρεη δηα-

ηεξεζεί ράξε ζε έλα εμσθξεληθφ πεξηβαιινληηθφ θαη θνηλσληθφ θφζηνο ην νπνίν μεδηπιψλεηαη απ-

ηή ηελ ηζηνξηθή ζηηγκή κε ηελ παγθφζκηα θξίζε, θαη φηη, ζε απηέο ηηο λέεο ζπλζήθεο, ε ππέξβαζε 

πξέπεη λα βαζηζηεί ζηελ πξσηνθαλή αλάπηπμε ηεο γλσζηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ αλζξψπσλ, ζηελ εμί-

ζνπ πξσηνθαλή δηάρπζε ησλ δηαζέζηκσλ γλψζεσλ θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο λένπ δεκφζηνπ ρψξνπ 

παξαγσγήο θαη αμηνπνίεζεο γλψζεσλ. Η ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή ησλ θαηεγνξηψλ δξαζηεξηνηή-

ησλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο νδεγεί θαη' αξράο ζηνλ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηηο 

αλεμάξηεηεο εξγαζίεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο εθκάζεζεο θαηά ηελ παξαγσγή 

(θαζψο πξαγκαηνπνηνχληαη πεηξακαηηζκνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγήο αγαζψλ θαη ππεξε-

ζηψλ), θαη επίζεο ζηνλ δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζην «εξεπλεηηθφ κνληέιν παξαγσγήο γλψζεο» ζε α-

πφζηαζε απφ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, θαη ην «νξγαλσηηθφ κνληέιν παξαγσγήο γλψζεο», ην 

νπνίν ρξεζηκεχεη ζηελ νινθιεξσκέλε πινπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο
3
. Δπίζεο, ελψ ε 

έξεπλα παξακέλεη ζε κεγάιν βαζκφ ην αληηθείκελν δεκνζίσλ ηδξπκάησλ, ηα νπνία ζπλππάξρνπλ κε 

ηδησηηθέο εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη νη δηαδηθαζίεο εθκάζεζεο ζηελ παξαγσγή δελ είλαη ην 

κνλνπψιην ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, έρνπλ πιένλ εκθαληζηεί νη «θνηλφηεηεο γλψζεηο», «λέεο νξγαλψ-

ζεηο νη νπνίεο αζρνινχληαη εηδηθά κε ηελ παξαγσγή θαη αλαπαξαγσγή γλψζεο κέζσ απνθεληξσκέ-

λσλ θαη ζπλεξγαηηθψλ δηαδηθαζηψλ».  

Όηαλ πηνζεηείηαη κηα ηέηνηα αλνηρηή πξνζέγγηζε, πνπ θαηαλνεί ηηο πνιιαπιέο δηαδηθαζίεο παξαγσ-

γήο λέαο γλψζεο θαη ηελ παξάιιειε δηεχξπλζε ησλ θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηηο νπνίεο κπν-

ξνχλ πιένλ λα ηξνθνδνηήζνπλ, δηαπηζηψλεηαη φηη ε επέθηαζε ηεο άπιεο εξγαζίαο ζπλδπάδεηαη κε 

ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ παξαγσγήο γλψζεο θαη κε ηελ εκθάληζε δηαθνξεηηθψλ δπλαηνηή-

ησλ παξαγσγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ δηαζέζηκσλ γλψζεσλ, πνιχ πέξα απφ ηα φξηα ηεο θαπηηαιηζηη-

θήο επηρείξεζεο. Γπλαηφηεηεο πνπ νθείινληαη ζε θαζνξηζηηθφ βαζκφ ζηε κε αληαγσληζηηθή, κε 

απνθιεηζηηθή θαη ζσξεπηηθή αμηνπνίεζε ησλ γλψζεσλ, θαη θπζηθά ζηελ επηηαρπλφκελε δπλαηφηε-

ηα ηνπ επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ, ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ θαη ησλ πνιηηψλ λα εκπιέθνληαη ζε 

δηαδηθαζίεο αμηνπνίεζεο δηαζέζηκσλ γλψζεσλ, εληφο θαη εθηφο ηνπ πξνυπάξρνληνο ζεζκηθνχ πιαη-

ζίνπ. ε δηεζλέο επίπεδν, νη πξσηνβνπιίεο ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο θαη αιιειέγγπαο νηθνλνκίαο, 

ε αλάπηπμε κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε ζέκαηα επηζηεκνληθά θαη 

ζέκαηα πνιηηηθήο (πεξηβαιινληηθέο), ζε ζέκαηα ππεξεζηψλ (γηαηξνί), ή ζε ζέκαηα ελεκέξσζεο θαη 

παξνρήο πιεξνθνξηψλ (παξαηεξεηήξηα), ε δεκηνπξγία ζην πιαίζην επηζηεκνληθψλ θνηλνηήησλ (α-

λνηρηφ ινγηζκηθφ), παλεπηζηεκίσλ θαη εξεπλεηηθψλ ηδξπκάησλ, ή αθφκα θαη ππεξεζηψλ ηνπ θξά-

ηνπο πξφλνηαο, ελαιιαθηηθψλ δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο θαη δηαηχπσζεο πξνηάζεσλ πνιηηηθήο, θαη νη 

δηάθνξεο ελαιιαθηηθέο αλαπηπμηαθέο πξσηνβνπιίεο ζε ηνπηθφ επίπεδν, απνηεινχλ εθδειψζεηο κηαο 

«ζπιινγηθήο επαληδηνπνίεζεο ησλ πλεπκαηηθψλ δπλάκεσλ ηεο παξαγσγήο πνπ έρεη ακθηζβεηήζεη 

ηε ινγηθή ηεο πφισζεο ηεο γλψζεο, ε νπνία ραξαθηεξίδεη ηνλ βηνκεραληθφ θαπηηαιηζκφ»
4
. 

 

Ο σπημαηοπιζηυηικόρ καπιηαλιζμόρ και η επγαζία 

Η κεηαηφπηζε ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο ηεο εξγαηηθήο δχλακεο απφ ην ζχζηεκα ησλ ζπιινγη-

θψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ησλ κεηφρσλ, δειαδή ζην ρξεκαηηζηήξην, κέζσ ηνπ 

πξνζδηνξηζκνχ ηεο αμίαο ηεο κεηνρήο, απνηέιεζε ηε βαζηθή δηαδηθαζία πνπ κεηέηξεςε ηελ αληηκε-

ηψπηζε ηεο εξγαζίαο απφ ην θεθάιαην. «...ηελ νηθνλνκία ηεο γλψζεο, απφ ηε κηα κεξηά ε παξαγσ-

γηθή ηθαλφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ εμαξηάηαη απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα ζπζζσξεχνπλ θαη λα ειέγ-

                                                 
3
 Foray D. (2010) Οηθνλνκία ηεο γλώζεο, Σαββάιαο, ζ.90 

4
 Negri T., Vercellone C. (2008) Le rapport capital/travail dans le capitalisme cognitif, Multitudes 32, ζ.40 
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ρνπλ έλα άπιν ελεξγεηηθφ θεθάιαην, αιιά απφ ηελ άιιε κεξηά ε αληαιιαθηηθή αμία απηνχ ηνπ άπ-

ινπ θεθαιαίνπ είλαη ζεσξεηηθά απξνζδηφξηζηε ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. Απηφ 

πνπ θαηαθέξλεη ην ρξεκαηηζηήξην είλαη λα παξαθάκςεη απηφ ην ζεκαληηθφ εκπφδην»
5
. Η ρξεκαηη-

ζηεξηαθή ζεψξεζε ηνπ άπινπ θεθαιαίνπ (ηνπ απνηεινχκελνπ θαηά θχξην ιφγν απφ ην εηδηθεπκέλν 

αλζξψπηλν δπλακηθφ), ζην πιαίζην ηεο νηθνλνκίαο ηεο θαηλνηνκίαο θαη επνκέλσο ησλ ζπλερψλ αι-

ιαγψλ, θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη επίζεο, ελψ έρεη θαη σο πξνυπφζεζε, ηελ αλαγθαζηηθή θηλεηηθφ-

ηεηα ζηηο εηδηθφηεηεο θαη ην πεξηερφκελν ζε γλψζεο ησλ εηδηθνηήησλ, θαη δελ κπνξεί λα έρεη ηελ 

επειημία θαη ηε δπλακηθή πνπ αλακέλεη λα έρεη, ρσξίο λα ζηεξίδεηαη ζε κηα αγνξά παξαγσγήο εηδη-

θνηήησλ εμίζνπ θηλεηηθή. ' απηέο ηηο ζπλζήθεο ε αγνξά ηεο εθπαίδεπζεο θαίλεηαη λα είλαη ην κφλν 

κέζν, αιιά έλα κέζν αζηαζέο, πνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ παξά εθεί φπνπ ππάξρεη κηα ζηαζεξν-

πνηεκέλε (ζπκβησηηθή ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο) ζρέζε δηνηθήζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη εθπαη-

δεπηηθψλ ηδξπκάησλ.  

Η θεξδνθνξία πνπ εμαζθαιίδεη ην άπιν θεθάιαην επηηξέπεη ηε γελλαηνδσξία ησλ πξψησλ απέλαληη 

ζηα δεχηεξα, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη δελ εκθαλίδνληαη κεγάια ειιείκκαηα (φπσο ε δηάζεκε 

πεξίπησζε ηνπ ειιείκκαηνο πξνγξακκαηηζηψλ ζηε Γεξκαλία), ή φηη δελ αμηνπνηείηαη ζε κεγάιε 

έθηαζε ην επηζηεκνληθφ δπλακηθφ ησλ ρσξψλ ηνπ Νφηνπ. ηηο θαηψηεξεο, φκσο, εηδηθφηεηεο ή απ-

ηέο κε παξαδνζηαθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ρακειφηεξν θαηλνηνκηθφ δπλακηζκφ, ε αληηζηνίρεζε απηή 

ράλεηαη. Η πξνζθνξά θαη δήηεζε εηδηθνηήησλ δελ δηακνξθψλνληαη ζε έλα πιαίζην κε γλψζεηο γηα 

ηηο πξαγκαηηθέο δπλακηθέο
6
, αιιά ζε έλα πιαίζην φπνπ ε δήηεζε γηα εθπαηδεπηηθέο ππεξεζίεο, θαη 

άξα ε πξνζθνξά εηδηθνηήησλ, είλαη ζπλάξηεζε ησλ ειιηπέζηαησλ γλψζεσλ ησλ ππνςεθίσλ γηα ην 

παξφλ θαη ην κέιινλ ηεο απαζρφιεζεο, ησλ πνιηηηζηηθψλ ηνπο ραξαθηεξηζηηθψλ θαη ησλ ρξεκάησλ 

πνπ δηαζέηνπλ, φπσο θαη ησλ θαηεπζχλζεσλ πνπ αθνινπζνχλ νη επηρεηξεκαηηθέο πξσηνβνπιίεο 

ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Παξφιν πνπ ε απηφλνκε δπλακηθή ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο 

έξρεηαη λα θαιχςεη ελ κέξεη απηή ηελ αδπλακία. 

Η ζηξαηεγηθή ηνπ ειέγρνπ ηεο γλσζηαθήο θνηλσληθήο δπλακηθήο, πξνο φθεινο ηεο θεξδνθνξίαο ηεο 

ηδησηηθήο επηρείξεζεο, δελ είλαη νχηε πιήξσο απνηειεζκαηηθή, νχηε απνηειεί ηε κφλε δπλαηή εμέ-

ιημε κεηά ηελ θξίζε ηεο θνξληηζηηθήο ξχζκηζεο. Γελ έρεη θαη‟ αξράο θαηνξζψζεη λα εμαιείςεη ηελ 

επίδξαζε απηήο ηεο δπλακηθήο ζε φ,ηη αθνξά ηελ αλάπηπμε λέσλ πνιηηηθψλ, θνηλσληθψλ, νηθνλνκη-

θψλ ή γλσζηαθψλ πξαθηηθψλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, φκσο, ε αλαδηάξζξσζε ησλ αγνξψλ εξγαζίαο 

θαη ε παγθνζκηνπνίεζή ηνπο έρεη ιάβεη δχν κνξθέο πνπ αμηνπνηεί ε θαζεκία κε ηνλ ηξφπν ηεο ηα 

απνηειέζκαηα ηεο εμαηνκίθεπζεο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ: «...Η αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο πνπ 

βαζίδεηαη ζηε γλψζε ζπλνδεχεηαη απφ ηε δηάδνζε ηνπ “γλσζηαθνχ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο”, 

ηνπ θεξκαηηζκνχ δειαδή ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ ζηε βάζε ησλ ελνηήησλ γλψζεσλ πνπ α-

παηηνχληαη θαη ηεο εηδίθεπζεο ησλ εηαηξεηψλ αλάινγα κε ηηο δεμηφηεηέο ηνπο. Απηφο ν γλσζηαθφο 

θαηακεξηζκφο εξγαζίαο απαηηεί θξηηήξηα εγθαηάζηαζεο ησλ παξαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

απέρνπλ αηζζεηά απφ ηε ινγηθή ηεο ζπξξίθλσζεο ηνπ θφζηνπο πνπ έρεη σο πξνηεξαηφηεηα “ν ηε-

ρληθφο θαηακεξηζκφο εξγαζίαο” ηευινξηθνχ ηχπνπ... Η νηθνλνκία πνπ βαζίδεηαη ζηε γλψζε δελ ζπ-

λεπάγεηαη θαη ηελ εμαθάληζε ησλ ηευινξηθψλ ινγηθψλ θαηακεξηζκνχ ηεο εξγαζίαο: νη ηερλνινγίεο 

ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο επηθνηλσλίαο θαη νη λέεο νξγαλσηηθέο πξαθηηθέο επέηξεςαλ ηελ απνθαηά-

ζηαζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ηευινξηθψλ ινγηθψλ ζηηο λέεο ζπλζήθεο ιεηηνπξγίαο ησλ αγν-

                                                 
5
 El M.Mouhoud, D. Plihon (2009), Le savoir et la finance, La Découverte, ζ.125. 

6
 Τν επξσπατθό εξεπλεηηθό έξγν WORKS έδεημε νηη ζε παξαδνζηαθνύο θπξίσο θιάδνπο ρακειήο ηερλνινγί-

αο θαη ζε ρώξεο ηεο δπηηθήο επξώπεο, έρεη ραζεί ε ηθαλόηεηα δηακόξθσζεο εηδηθνηήησλ γηα ηηο νπνίεο ζπλε-
ρίδεη λα ππάξρεη δήηεζε: “Η „αγνξά‟ δελ θαίλεηαη λα αληηζηαζκίδεη ηελ έιιεηςε κεραληζκώλ θαηάξηηζεο πνπ 
παξαηεξείηαη ζε ζεκαληηθό κέξνο ησλ κειεηώλ πεξηπηώζεσλ”, Petros Linardos, “Retraining and skilling poli-
cy and practices in value chain restructuring”, ζην P.Meil(ed), Challenges for Europe under value chain re-
structuring, ζ.60 
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ξψλ, πξνζδίδνληάο ηνπο κεγαιχηεξε επειημία»
7
. Η επέιηθηε ηευινξηθή νξγάλσζε, πνπ ζπλππάξρεη 

κε ηελ αξγή ή κεδεληθή εμέιημε ηνπ πεξηερνκέλνπ ζε θαηλνηνκία ηνπ πξντφληνο, κπνξεί λα βαζη-

ζηεί ζην ηαρχηεξα εμειηζζφκελν γλσζηαθφ θεθάιαην ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ ιφγσ ηεο αλά-

γθεο ηνπ γηα εξγαζία θαη ιφγσ ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ κπνξεί λα θαιχςεη ηηο εγγελείο αδπλακίεο ε-

λφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο νξγάλσζεο ηεο εξγαζίαο. 

Η απνδφκεζε ησλ εζληθψλ αλαπηπμηαθψλ κνληέισλ θαη ε δηακφξθσζε κηαο δηεζλνχο αγνξάο γλψ-

ζεσλ θαη δεμηνηήησλ έρνπλ νδεγήζεη ζε κηα αγσληψδε αλαδήηεζε αλά ηνλ πιαλήηε, ηφζν ηεο εηδη-

θεπκέλεο γλψζεο θαη εκπεηξίαο, φζν θαη ηεο δηαζέζηκεο θζελήο εξγαζίαο, θαη θαζψο έρνπλ απνδπ-

λακσζεί ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία δηακνξθσλφηαλ ζε εζληθφ επίπεδν ε πξνζηαζία ηεο απαζρφιεζεο, 

ησλ αλέξγσλ θαη ε θνηλσληθή πξνζηαζία επξχηεξα, νη κεηαθηλήζεηο δξαζηεξηνηήησλ θαη ε αμην-

πνίεζε θζελήο θαη επέιηθηεο εξγαζίαο έρνπλ αμηνπνηεζεί γηα ηελ αλάπηπμε ησλ λέσλ ηευινξηθψλ 

ινγηθψλ. Σν ππφβαζξν ζην νπνίν βαζίδεηαη ε αλάπηπμε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ απνηειείηαη απφ 

ην ππφινηπν ησλ εζληθψλ κνληέισλ εθπαίδεπζεο, απφ ηηο λέεο «αληαγσληζηηθέο» εθπαηδεπηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ απεπζχλνληαη ζηηο εζληθέο αγνξέο αιιά θαη ζηε δηεζλή αγνξά, θαη απφ ην α-

λεξρφκελν εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ηεο κεγάιεο κάδαο, φπνπ αζξνίδνληαη επηπηψζεηο ηεο δεπηεξν-

βάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη δηάθνξσλ εθδνρψλ ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ή αθφκα 

θαη ηξηηνβάζκηαο.  

Γηα ράξε ηεο επειημίαο έρεη απνδπλακσζεί θαη ε ηήξεζε ησλ λφκσλ θαη ν ζεβαζκφο ησλ δηθαησκά-

ησλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο, πνπ κεηαηξέπνληαη ζε έλαλ εμσγελή, ππνιεηπφκελν παξάγνληα, ζπλάξ-

ηεζε πξνεγνχκελσλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο ζπλδένληαλ κε ην θνξληηζηηθφ πξφηππν ή ηελ επηδίσ-

με ηεο δηακφξθσζήο ηνπ (κε ηελ εληαία νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε νξγάλσζεο, κάζεζεο θαη δη-

θαησκάησλ). Έλαο παξάγνληαο αλεμάξηεηνο απφ ην λέν πξφηππν ηεο εμαηνκηθεπκέλεο εξγαζίαο, 

γηα ην νπνίν ηα δηθαηψκαηα είλαη έλα θφζηνο πνπ δελ ππάξρεη ιφγνο λα επηβαξχλεη ηελ επηρείξεζε, 

ελψ δελ ππάξρεη επίζεο ιφγνο λα ην επηβάιιεη ην θξάηνο ζηελ επηρείξεζε. Ο επηηπρήο («ελάξεηνο») 

ζηνλ θνξληηζκφ ζπλδπαζκφο ηευινξηθνχ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο θαη δηθαησκάησλ κπνξεί λα ακ-

θηζβεηεζεί ιφγσ ελφο δπζκελνχο γηα ηελ εξγαζία ζπζρεηηζκνχ, αιιά δελ είλαη πιένλ θαη απαξαί-

ηεηνο θαζψο ππάξρεη εξγαηηθφ δπλακηθφ πνπ δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο, ψ-

ζηε λα εληάζζεηαη εχθνια ζε έλαλ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο, αθφκα θαη ζε ζπλζήθεο αθξαίαο επειη-

μίαο. 

Η ζηξαηεγηθή ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ θεθαιαίνπ επηδηψθεη λα εμαζθαιίζεη ηαπηφρξνλα ηνλ δπλα-

κηζκφ ελφο γλσζηαθνχ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο, αιιά θαη ηελ έληαμε ηνπ ηερληθνχ θαηακεξηζκνχ 

εξγαζίαο (ησλ κνξθψλ ηνπ λενηευινξηζκνχ) ζε κηα παξάιιειε δπλακηθή εμαζθάιηζεο κηαο αλεξ-

ρφκελεο θεξδνθνξίαο, ε νπνία δελ πξνθχπηεη ηφζν απφ ηηο θαηλνηνκηθέο ηερλνινγηθέο ιχζεηο, φζν 

απφ ηελ εμεχξεζε πάληα θζελφηεξεο εξγαζίαο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε θπζηθά φηη νη εξγαδφκελνη δη-

αζέηνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο.  

Η ζηξαηεγηθή απηή ζπλδπάδεη ηελ ηθαλνπνίεζε, ζε επίπεδν εηζνδεκάησλ θαη ζθάιεηαο, ησλ πςε-

ιψλ εηδηθνηήησλ πνπ παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην πιαίζην ηνπ γλσζηαθνχ θαηακεξηζκνχ εξγαζί-

αο, κε ηε ρσξίο φξην επέθηαζε ηεο επειημίαο, πνπ απνδπλακψλεη ηελ αληίζηαζε ησλ εξγαδνκέλσλ, 

είηε απηή ζηεξίδεηαη ζηε ζπιινγηθή νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ηνπο, είηε ζην γλσζηαθφ θεθάιαηφ 

ηνπο. Κάζε δπλαηφηεηα κείσζεο ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο, κε κεηεγθαηαζηάζεηο δξαζηεξηνηήησλ ηεο 

αιπζίδαο αμίαο
8
, ή κε ηελ θαηαπάηεζε δηθαησκάησλ θαη ηελ απαζρφιεζε νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ 

                                                 
7
 M. Delapierre, Ph. Moati, El M. Mouhoud (2000), Connaissance et mondialisation, Economica, ζ.85-86. 

8
 Αιπζίδα αμίαο νλνκάδνπκε ην ζύλνιν ησλ δηαδνρηθώλ δξαζηεξηνηήησλ - έξεπλα θαη αλάπηπμε, εθνδηαζηη-

θή, δηνίθεζε θαη νξγάλσζε, παξαγσγή, πσιήζεηο, εμππεξέηεζε πειαηώλ - πνπ ζπλζέηνπλ ηε δξαζηεξηόηε-
ηα κηαο επηρείξεζεο. Ο δηαρσξηζκόο απηώλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε ρσξηζηή αμηνιόγεζε θαη απνηίκεζή 
ηνπο, απνηειεί κηα εθδήισζε ηεο δηεπξπκέλεο ζεκαζίαο πνπ απνθηά ε 
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κε κεησκέλα ή θαη αλχπαξθηα δηθαηψκαηα, εληάζζεηαη ζηελ ίδηα πξνζπάζεηα απφδνζεο θεξδνθφ-

ξνπ δπλακηζκνχ ζην ηευινξηθφ πξφηππν. Η άλνδνο ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

ρσξψλ ηνπ πιαλήηε, παξάιιεια κε ηελ επηδείλσζε ησλ αληζνηήησλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ (νηθν-

λνκηθψλ, πνιηηηθψλ ή θιηκαηηθψλ), πνπ νδεγνχλ ηνπο αλζξψπνπο ζηε αλαδήηεζε ζε άιιε ρψξα 

κηαο ζέζεο εξγαζίαο, επηηείλνπλ ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, δηακνξ-

θψλνληαο επθαηξίεο πνπ είλαη πξαγκαηηθέο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη ζε άιιεο ζαθψο απαηειέο, 

αθφκε θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο.  

 

Τποκειμενικόηηηα, ζςλλογικόηηηα και έξοδορ απο ηην κπίζη 

Η θπξίαξρε ζήκεξα δηαρείξηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ζπλερίδεη ηηο αιιαγέο ζηελ εξγαζία. Δίλαη 

νξαηέο νη ζπζηεκαηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη γηα λα απνδνκεζεί ην εξγαηηθφ δίθαην θαη λα 

εγθαζηδξπζεί ε αηνκηθή ζχκβαζε σο θαλφλαο ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, λα απνδπλακσζνχλ νη 

ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο, λα εθιείςεη ε πξαθηηθή ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, λα θπ-

ξηαξρήζεη ε επειημία ζε ζπλζήθεο δηνγθνχκελεο αλαζθάιεηαο θαη λα ηδησηηθνπνηεζεί ε αζθάιηζε 

πγείαο θαη γήξαηνο. Πξφθεηηαη γηα ηελ νξηζηηθή ξήμε κε ην παξειζφλ ησλ θνηλσληθψλ ζπκβνιαίσλ 

θαη ηεο θνξληηζηηθήο κηζζσηήο ζρέζεο.  

Παξάιιεια, ε δπλακηθή ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο έρεη αξρίζεη λα θάλεη πην δχζθνιεο ηηο ζρέζεηο 

ησλ αλζξψπσλ κε ην πεξηβάιινλ φπνπ δνπλ, ηηο δπλαηφηεηεο ζπλέρηζεο νξηζκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ελψ πνιιαπιαζηάδνληαη νη αθξαίεο θαηαζηάζεηο πνπ πιήηηνπλ θπξίσο ηνπο εξγα-

δφκελνπο θαη ηνπο πνιίηεο κε ηα ρακειφηεξα εηζνδήκαηα, απηνχο πνπ είλαη άλεξγνη ή βξίζθνληαη 

ήδε ζηα φξηα ηεο επηβίσζεο. Με ηελ εμέιημε ηεο πεξηβαιινληηθήο θξίζεο νινθιεξψλεηαη ε εγθαζί-

δξπζε ελφο θαπηηαιηζκνχ ησλ θαηαζηξνθψλ
9
, πνπ εγθαηαιείπεη ηε θξνληίδα ηεο θνηλσλίαο θαη δελ 

επηδηψθεη λα πξνζηαηεχζεη ην πεξηβάιινλ, αιιά ζπλερίδεη λα επηηπγράλεη ηελ θεξδνθνξία θαη ηε 

ζπζζψξεπζε πινχηνπ. 

Η ζπλχπαξμε ηνπ θαπηηαιηζκνχ -αθφκα θαη ηνπ αλαηνιηθνχ αληηγξάθνπ ηνπ- κε θνηλσληθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο θαηαζηξνθέο δελ είλαη έλα λέν θαηλφκελν νχηε θαη ε αμηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο 

γλψζεο γηα ηε ζπγθάιπςή ηνπ. Η εηξεληθή θαη «έλδνμε» κεηαπνιεκηθή αλάπηπμε, κε ηηο δηάθνξεο 

εθδνρέο θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ, ζπλππήξρε κε ηηο ηξαγσδίεο ηεο κεηα-απνηθηαθήο επνρήο θαη κε 

ηελ ηαρεία επηβάξπλζε θαη θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ, φηαλ ηηο απνθάιπςε ε έθζεζε the 

limits to growth
10

, βξέζεθε αληηκέησπε κε ηελ απνδνθηκαζία ηεο δεμηάο θαη ηεο Αξηζηεξάο, ηεο 

Γχζεο θαη ηεο Αλαηνιήο. Η πεξίνδνο απηή είρε δείμεη πφζν ζπλδεδεκέλνη κε ηελ ππεξάζπηζε ηνπ 

θαπηηαιηζκνχ ήηαλ νη ζεζκνί παξαγσγήο γλψζεο θαη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηεο επηζηεκνληθήο 

θνηλφηεηαο, ζε πνην βαζκφ νη «νξγαληθνί δηαλννχκελνη» ησλ αζηηθψλ ηάμεσλ ήηαλ εληαγκέλνη ζηνλ 

ξφιν πνπ ηνπο επηθχιαζζε ν ηευινξηθφο θαηακεξηζκφο θαη ε θνξληηζηηθή θνηλσληθή ηεξαξρία. 

Οη κεηαγελέζηεξεο εμειίμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε θφλην βαζχηεξεο αιιαγέο ζηνλ ραξαθηήξα ηεο 

εξγαζίαο ζηνλ θαπηηαιηζκφ, θαηά ηα ηειεπηαία 40 ρξφληα. Η θξίζε ηνπ θνξληηζκνχ ηξνθνδνηήζεθε 

κε θαζνξηζηηθφ ηξφπν απφ ηελ ακθηζβήηεζε ηνπ ηευινξηθνχ θαηακεξηζκνχ εξγαζίαο θαη θαηακε-

ξηζκνχ ηεο γλψζεο, απφ ηελ επέθηαζε ηεο γλσζηηθήο ηθαλφηεηαο ζηελ θνηλσλία θαη ηνλ θφζκν ησλ 

κηζζσηψλ. Ο θαπηηαιηζκφο πνπ ηνλ δηαδέρζεθε, ν θαπηηαιηζκφο πνπ αμηνπνίεζε φζν πνηέ ηελ επη-

ζηήκε θαη ηελ θαηλνηνκία, επεδίσμε λα εθκεηαιιεπηεί ζην έπαθξν ηε δηάρπηε δηαλνεηηθφηεηα ζηελ 

θνηλσλία θαη ζηνπο ρψξνπο παξαγσγήο, αιιά θαη λα ζπγθξαηήζεη ηε ζπιινγηθή δπλακηθή πνπ ε-

                                                 
9
 Naomi Klein (2010), Το δόγμα του σόκ, Εθδόζεηο Ληβάλε 

10
 Meadows, D.H. (1972), The limits to growth, New York, Universe Books 



 

9 

γθπκνλεί ε κεηαηφπηζε ηνπ ζπζρεηηζκνχ δπλάκεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο γλψζεο πξνο φθεινο ησλ κη-

ζζσηψλ. 

Ο θαπηηαιηζκφο, ν νπνίνο εμαζθάιηζε θαηά ηελ πεξίνδν κεηά ηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν πςεινχο 

ξπζκνχο κεγέζπλζεο, βαζίζηεθε ζηνλ ηευινξηθφ θαηακεξηζκφ εξγαζίαο θαη γλψζεο. Η κεγάιε κά-

δα ησλ κηζζσηψλ ήηαλ αλεηδίθεπηνη ή εκη-εηδηθεπκέλνη, ε νξγάλσζε ηεο παξαγσγήο θαη ε ηερλνιν-

γηθή εμέιημε ήηαλ ππφζεζε ηνπ κάλαηδκελη ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε δηαλνεηηθή εξγαζία ήηαλ ππφ-

ζεζε ησλ ζηειερψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ή ησλ κηθξναζηψλ δηαλννπκέλσλ πνπ δηαηεξνχζαλ έλαλ ζε-

καληηθφ ξφιν ζην πεδίν ηεο παξαγσγήο θαη αλαπαξαγσγήο ηεο γλψζεο. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ, φ-

πσο ζα δνχκε ζην επφκελν θεθάιαην, φηη ζε έλα ηέηνην πεξηβάιινλ, πνπ άξρηζε λα δηακνξθψλεηαη 

πξηλ ηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν, δελ ππήξρε ρψξνο γηα ηελ εκθάληζε ησλ «νξγαληθψλ δηαλννπκέ-

λσλ» ηεο ηάμεο ησλ κηζζσηψλ. Ο Γθξάκζη έζεζε απηφ ην δήηεκα, αιιά δελ πήξε ζηε ζπλέρεηα α-

παληήζεηο απφ ηνλ πνιηηηθφ ρψξν ζηνλ νπνίν απεπζπλφηαλ, θαζψο ν ρψξνο απηφο απνδερφηαλ θαη 

ζπληεξνχζε ηνλ ππάξρνληα θαηακεξηζκφ γλψζεο. 

Η πεξίνδνο πνπ μεθίλεζε κε ηα πξψηα ζεκάδηα ηεο θξίζεο ηνπ θνξληηζηηθνχ κνληέινπ ζπλερίζηεθε 

κε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ θαηακεξηζκφ ηεο γλψζεο ζηελ θνηλσλία θαη ζηηο επηρεηξήζεηο εηδηθφ-

ηεξα. εκεηψζεθε θαη δελ έρεη ζηακαηήζεη κηα ξαγδαία άλνδνο ηνπ κνξθσηηθνχ επηπέδνπ ησλ λέσλ 

αξρηθά θαη ηεο θνηλσλίαο ζηε ζπλέρεηα. Γηεπξχλζεθε κε επίζεο γξήγνξνπο ξπζκνχο ε εκπινθή κη-

ζζσηψλ ζηελ παξαγσγή γλψζεο θαη ζηελ θαηλνηνκία, ηφζν ζε δεκφζηνπο νξγαληζκνχο φζν θαη 

ζηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο, κε απνηέιεζκα λα επεθηαζεί ε εμάξηεζε ηνπ θεθαιαίνπ απφ ηε γλσ-

ζηηθή ηθαλφηεηα ησλ κηζζσηψλ. Σα εξεπλεηηθά θαη εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα απμήζεθαλ, κε απνηέ-

ιεζκα λα αληηθαηαζηαζεί ν κηθξναζηφο δηαλννχκελνο απφ ηνλ κηζζσηφ πνπ επηηειεί δηαλνεηηθή 

εξγαζία, σο ραξαθηεξηζηηθή θηγνχξα ηεο δηαλφεζεο. Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, έθαλαλ ηελ 

εκθάληζή ηνπο αλεμάξηεηεο «θνηλφηεηεο γλψζεο», νη νπνίεο έπαημαλ θαη παίδνπλ αλαγλσξηζκέλν 

ξφιν ζηελ επηζηεκνληθή παξαγσγή, ηελ θαηλνηνκηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ πνιηηηθή δξάζε. 

ην ζχγρξνλν θαπηηαιηζκφ νη δηεπξπλφκελεο αληζνξξνπίεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ 

φπσο θαηά ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, ζπλππάξρνπλ κε ηε ζπλάληεζε, αθφκα θαη ζην εζσηεξηθφ 

ηνπ ζεκεξηλνχ ζπζηήκαηνο ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο ησλ παξαγσγψλ κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο 

ησλ θαηαλαισηψλ. Δλψ απφ ηελ άιιε κεξηά ε ακνηβή ηεο εξγαζίαο δελ είλαη πιένλ ζπλάξηεζε ηεο 

ζπλνιηθήο αλαπαξαγσγήο ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκίαο, αιιά είλαη - θαη επηδηψθεηαη φιν θαη πε-

ξηζζφηεξν λα είλαη - ζπλάξηεζε κηθξννηθνλνκηθψλ ζπζρεηηζκψλ. Ο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν νη πνιηηη-

θέο αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο πνπ επηιέγνπλ νη θπβεξλήζεηο εγγξάθνληαη ζηε ζπλέρεηα ησλ πξνε-

γνχκελσλ επηινγψλ θαη νδεγνχλ ζε βαζχηεξε αθφκα θξίζε, είλαη νηη νη πνιηηηθέο απηέο απνηεινχλ 

ηε κφλε νδφ γηα λα κπνξεί ην θεθάιαην λα δηαηεξήζεη ηνλ έιεγρν ηεο εξγαζίαο θαη ηεο εξγαηηθήο 

εθεπξεηηθφηεηαο. Η έμνδνο απφ ηελ θξίζε, ε εμαζθάιηζε δειαδή λέσλ ηζνξξνπηψλ ζηνλ πεξηβαι-

ινληηθφ, θνηλσληθφ θαη παξαγσγηθφ ηνκέα, ζα εμαξηεζεί απφ ηε δπλαηφηεηα λα ζπλαληεζνχλ θαη 

λα ζπληνληζηνχλ ζε επίπεδν πεξηθεξεηψλ θαη θξαηψλ, νη πνιιέο πεξηπηψζεηο ζπλδπαζκνχ θαηαλα-

ισηηθψλ θαη θνηλσληθψλ αλαγθψλ κε παξαγσγηθέο δπλαηφηεηεο. 

“...δελ εθηηκψ νηη ην λέν εξγαηηθφ δπλακηθφ δηαζέηεη απιψο κηα ιεηηνπξγηθφηεηα γηα κηα λέα ηζην-

ξηθή θάζε ηνπ θαπηηαιηζκνχ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ζπζζψξεπζεο θαη αλαπαξαγσγήο ηνπ. Απηφ ην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ είλαη ην πξντφλ κηαο „ζησπειήο επαλάζηαζεο‟ πνπ ιακβάλεη ρψξα ζην πιαίζην 

ηεο αλζξσπνινγηθήο πξαγκαηηθφηεηαο ηεο εξγαζίαο θαη κέζσ ηεο αλαζπγθξφηεζεο ηεο ζεκαζίαο 

ηεο”
11

. Η ρεηξαθέηεζε είλαη κηα άκεζε αλάγθε θαη κπνξεί λα απνηειέζεη έλα γεληθεπκέλν αίηεκα, 

ην νπνίν ζα αλαιάβνπλ λα ηθαλνπνηήζνπλ νη “ζπλεηαηξηζκέλνη παξαγσγνί” πνπ θαηέρνπλ ηελ ε-

                                                 
11

 Lazzarato M. (1996) Immaterial labor, ζην Virno P., Hardt M. (eds) Radical thought in Italy: a potential poli-
tics, Minesota, ζ.140 
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κπεηξνγλσκνζχλε θαη ηε γλσζηηθή ηθαλφηεηα, ψζηε λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο, λα θαηλνην-

κήζνπλ φπνπ ρξεηάδεηαη θαη λα ζρεδηάζνπλ ηε βησζηκφηεηα. 
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