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Περί δηµιουργίας 
 

Εχει ειπωθεί ότι η θέση του 

ατόµου στην παραγωγική διαδικασία 

καθορίζει ή έστω επηρρεάζει τη 

γενικότερη αίσθηση ικανοποίησης 

από τη ζωή του. Ολοι έχουµε 

βιώµατα που το επιβεβαιώνουν 

αυτό, παρά το γεγονός ότι η 

παραπάνω πρόταση επιδέχεται 

πλείστες ερµηνείες. Χωρίς να 

αδιαφορούµε αλλά και χωρίς να 

σκοπεύουµε να καταπιαστούµε µε 

το θέµα της ερµηνείας, θα 

εστιάσουµε στους εργαζόµενους 

στο χώρο της πληροφορικής και της 

νέας οικονοµίας γενικότερα: Πόσο 

ευτυχισµένοι είναι ως άτοµα, από 

την εργασία τους; Τι είναι αυτό που 

τους κάνει να χαίρονται ή να 

λυπούνται µε τη δουλειά τους και 

πώς εκφράζουν και ανταποδίδουν 

στο κοινωνικό τους περιβάλλον τα συναισθήµατα αυτά; 

Αντιπαρερχόµαστε εξ' αρχής την "προφανή", 

εκφυλιστική ωστόσο, απάντηση, δηλαδή την αµοιβή. Η 

αµοιβή µπορεί µεν να ικανοποιήσει πλείστες όσες 

καταναλωτικές ανάγκες (πχ: CLK, Z3, στεγαστικό, ιδιωτικά 

σχολεία, Versace κλπ), όµως ακόµη και αν δεχτούµε ότι 

είναι αναγκαία, δεν είναι ικανή συνθήκη για την ευτυχία ή 

έστω την προσωπική ικανοποίηση, για να "ξελαφρώσουµε" 

τη συζήτηση. ∆εν αµφισβητούµε την αξία και την ύπαρξη 

χαράς στην ικανοποίηση των πλαστών ή όχι καταναλωτικών 

αναγκών, αναρρωτιόµαστε όµως, πέρα από την ικανότητα 

κατανάλωσης, τι υπάρχει στην εργασία στους τοµείς που 

προαναφέραµε το οποίο να προσδίδει χαρά στο άτοµο. Ο 

τσαγκάρης, λ.χ., που δουλεύει µε τα χέρια του, δικαιούται 

να αισθάνεται την ικανοποίηση του έργου του και της αξίας 

του για τους άλλους. Το ίδιο και ο δάσκαλος, ο φούρναρης, 

ο υδραυλικός, και όλοι εκείνοι που οι της νέας οικονοµίας 

και γενικά του τριτογενούς τοµέα αγνοούµε ή υποτιµούµε. 

Ποια είναι, δηλαδή, η χαρά που αισθάνονται από τη 

δουλειά τους οι εργαζόµενοι σε όλη την ιεραρχία των 

επιχειρήσεων που καταπιάνονται µε αντικείµενα της νέας 

οικονοµίας, ανεξάρτητα από την αµοιβή τους; 

Η εύκολη απάντηση κινείται στον άξονα της 

παραγωγικότητας, δηλαδή της ποσοτικά αποτιµούµενης 

αποτελεσµατικότητας της δουλειάς, σε συνδυασµό µε τα 

διάφορα επιχειρήµατα περί χρησιµότητάς της - αυτά που 

συνήθως χρησιµοποιεί το marketing. Μας αρκεί αυτή η 

απάντηση; ∆ηλαδή αισθανόµαστε χαρούµενοι όταν 

πουλάµε ας πούµε Χ υπολογιστές σε κάποιον; Οταν του 

παραδίδουµε µια µελέτη που εµείς τον πείσαµε ότι είναι 

αναγκαίο να προµηθευτεί; Οταν του εγκαθιστούµε άλλο 

ένα λειτουργικό και άλλο ένα "Misko", το οποίο "θα του 

λύσει όλα τα προβλήµατα" και οι δουλειές του θα γίνουν 

πιο "παραγωγικές και γρήγορες"; Αν είναι έτσι, τότε για 

ποιο λόγο οι δουλειές και των πελατών µας και ηµών, 

εκτός από "παραγωγικές και γρήγορες", λαµβάνουν χώρα 

και µετά τις 7 το βράδυ, και τα Σαββατοκύριακα, και 

γενικώς, ελέω τεχνολογίας από τις "αγαπηµένες" µας 

εταιρίες τηλεπικοινωνιών, ποτέ η πόρτα του γραφείου δεν 

κλείνει πραγµατικά; ∆εν είναι αντίφαση αυτό; 

Θα πει κανείς ότι βρισκόµαστε σε µεταβατική 

περίοδο, ότι η νέα οικονοµία δεν έχει δείξει ακόµη τα 

"δόντια" της, ότι είναι η κακή συγκυρία των ιστορικών 

περιστάσεων. ∆ηλαδή; Η γενιά των σηµερινών 

τριαντάρηδων η οποία έχει τον ελάχιστο ελεύθερο χρόνο, 

έχει σιωπηρά συµφωνήσει να δουλεύει για να χαίρονται µε 

τη δουλειά τους οι επόµενες γενεές; Για να "στρώσει η 

κατάσταση της νέας οικονοµίας"; Αισθάνεται καλά µε τη 

δουλειά της η γενιά αυτή και ιδιαίτερα, για να µη 

γενικεύουµε, οι εργαζόµενοι στα µέτωπα του µέλλοντος; 

Αν ναι, τότε γιατί έχουµε αρχίσει να πληρώνουµε για να 

αποκτήσουµε βιώµατα: για "ακόµη καλύτερες µέρες" ή 

µήπως ως αντίβαρο στην αµειβόµενη µονοτονία 

"ικανοποιώ-τις-ανάγκες-που-δηµιουργώ-και-παίρνω-

ποσοστό";  

Είναι άλλο πράγµα το να αγαπά κανείς το 

οικονοµικό αποτέλεσµα της δουλειάς του και άλλο το ίδιο 

το αντικείµενο της δουλειάς του. Στις δουλειές της νέας 

οικονοµίας η χαρά δεν ξεχειλίζει από το αντικείµενο και 

µαζί του το φαινόµενο αυτό παρασύρει τη συναδελφικότητα 

και πολλές άλλες από τις αξίες του κόσµου που φεύγει. Θα 

πείτε ότι έχουµε "υπαρξιακό πρόβληµα". Ισως, αλλά δεν 

είµαστε οι µόνοι και, τουλάχιστον, εµείς το 

υποψιαζόµαστε... 

Ποια είναι, δηλαδή, η 

χαρά που 

αισθάνονται από τη 

δουλειά τους οι 

εργαζόµενοι σε όλη 

την ιεραρχία των 

επιχειρήσεων που 

καταπιάνονται µε 

αντικείµενα της νέας 

οικονοµίας, 

ανεξάρτητα από την 

αµοιβή τους; 
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