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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Laboremus! Ας εργαζόμεθα μια λέξη-προτροπή που σήμερα είναι κάτι παραπάνω 
από επίκαιρη. Ας παράγουμε έργο! Όχι ας δανειζόμεθα, όχι ας επιδοτούμεθα! Το 
εργάζομαι σημαίνει παράγω έργο, και όχι απασχολούμαι δηλαδή απλώς δεν χαζο-
λογώ, βρίσκω κάτι να κάνω. Υπουργείο εργασίας θέλουμε και όχι υπουργείο απα-
σχόλησης. Η απασχόληση κρύβει την αργομισθία μέσα της. 
 
Ξεκινώ λοιπόν στην ερμηνεία λέξεων και φράσεων με αυτό το θέμα 
 
 

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ   

ἀσχολία  
ἡ, ασχολία, ενασχόληση, εργασία, έλλειψη ανάπαυλας, σε Θουκ.· ἀσχολία ἔχειν 
φιλοσοφίας πέρι, δεν έχω χρόνο για να ασχοληθώ μ' αυτό (δηλ. για να επιδιώξω τη 
φιλοσοφία), σε Πλάτ.· ἀσχολία ἄγειν, ασχολούμαι ή απασχολούμαι, στον ίδ.· 
ἀσχολίαν παρέχειν τινί, προκαλώ ανησυχία σε κάποιον, στον ίδ.  
ΣΣ: η φράση έχει αρνητικό χαρακτηρίζατε σχολάζω, 
 

Απασχόληση 
Άρνηση της ασχολίας δηλαδή της αργίας. Δεν σημαίνει αναγκαστικά και την παρά-
γωγη έργου. Προσφυέστατα σήμερα υπάρχει υπουργείο απασχόλησης οι στατιστι-
κές αναφέρουν τον αριθμό των απασχολούμενων. Η αγνή και ειλικρινής λέξη για 

τον απασχολούμενο είναι αργόμισθος (κν. Τζάμπα το ψωμί που τρώει).  

Δουλειά  

Σημασία  
1. Εργασία 
2. Επιχειρήσεις μπίζνες 

Να μιλήσουμε για δουλειές 

3. Συμφέροντα 

Κοίτα τη δουλειά σου 

4. Συνουσία 

Η δουλειά είναι ένας ευφημισμός για την  συνουσία 

Πβλ. Της έκανε τη δουλειά και την άφησε έγκυο. 

Κάνε γιέ μου  τη δουλειά σου, κι ύστερα και πάλι θεια σου. 
Με τη Θεια μου τη Θοδώρα. 

Ετυμολογία:  
 

Από το αρχαίο ελληνικό ουσιαστικό και επίθετο δούλος που σημαίνει σκλάβος εκ 

γενετής σε αντίθεση με το ανδράποδον (σκλάβος αιχμάλωτος, δορυάλωτος) από 
εκεί το αρχαίο ρήμα δουλεύω, μέλ. -σω (δοῦλος)· 1. είμαι δούλος, τινί σε κάποιον, 
· παρά τινι, · με σύστ. αιτ., δουλείαν δουλεύω. 2. υπηρετώ ως δούλος ή είμαι υπο-
ταγμένος στην εξουσία ως υπήκοος, αντίθ. προς το ἄρχω, · τῇ γῇ δουλευω., είμαι 
υπόδουλος στη γη κάποιου, δηλ. παραχωρώ δικαιώματα, για να την διατηρήσω, σε 
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Θουκ. Ενώ το δουλόω, μέλ. -ώσω (δοῦλος), υποδουλώνω, υποτάσσω, σκλαβώ-
νω,— δουλούμαι., είμαι σκλαβωμένος, υποδουλώνομαι, δουλόω τινα μέσ., με 
Παθ. παρακ., κάνω κάποιον δούλο μου, υποτάσσω, υποδουλώνω.  
 
Ετυμολογειται δε το δουλος ειτε εκ του δεολος (δεμένος) ειτε εκ του δολος αφου ο 
δολος εθεωρειτο κυριο χαρακτηριστικο των δουλων.  
  

Φράσεις 

Ο χρόνος δουλεύει για μας  
η καθυστέρηση μας ωφέλει 

Κοιμήσου εσύ κι η τύχη σου δουλεύει. 
Βλ. για τις αρχαιες Μοίρες που νυχθημερόν έπλεκαν και έκοβαν το 
νήμα της ζωής των ανθρώπων. Βλ. τα 3 κακά της μοίρας του.  

Δουλεύει ρολόι 
χωρίς προβλήματα. Σχήμα λόγου, διότι ως γνωστόν το επάγγελμα 
ρολογάς σημαίνει τον επισκευαστή και όχι τον κατασκευαστή ρο-
λογιών. Τα ρολόγια δεν παύουν να έχουν προβλήματα. 

Δουλειά δεν είχε ο διάολος  γαμούσε τα παιδιά του. 
Ο δόλιος άνθρωπος πάντοτε διαπράττει δολιότητες. 

Δουλεύω σαν σκλάβος  
Ταυτολογία αφού το δουλεύω σημαίνει  είμαι δούλος.  

Μας δουλεύεις;  
Δηλ. μας κοροϊδεύεις; ψεύδεσαι; 

Από το αρχαίο δουλία φρην (νοοτροπία δούλου). Ο δούλος εθε-
ωρείτο δόλιος και κυρίως ψεύτης.  Οι δούλοι ως μάρτυρες υπο-
βάλλοντα εις βασάνους (εμβάσανος μαρτυρἰα, με βασανιστήρια) 
γιατι ακριβως εθεωρούντο, εκ προοιμίου, ψεύτες.  

Παροιμίες 
Βλ. 241 
Δουλειά  
2 
19 
70 
72 
254 
838 
1047 
1185 
1279 
1301 
1302 
1365 
1550 
1706 
Δουλευτής 
26 
69 
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220 
994 
Δουλεύω 
97 
191 
192 
232 
421 
1171 
1176 
1310 
1387 
Δούλα 
230 
218 
783 
 

 
Έργο 

Σημασία 
Το αποτέλεσμα της εργασίας. Η παράγωγη έργου καλείται ανάπτυξη. Το έργο, τα 
προϊόντα της εργασίας φέρνουν προσόδους και κέρδη στους κεφαλαιούχους και 
μισθούς και ημερομίσθια τους εργαζόμενους. 
Το έργο που παράγει το Δημόσιο, ο κρατικός μηχανισμός, μόνο δαπάνες παράγει 
και όχι έσοδα. Όταν ως χώρα δανειζόμαστε για να πληρώσουμε το αενάως αυξα-
νόμενο κράτος αυτά τα χρήματα δαπανώνται, δεν επενδύονται. Το έργο που παρά-
γει υπεραξία είναι αυτό που απαιτείται ώστε να πληρώνονται από τα κέρδη τα δά-
νεια και να συνεχίζεται η ανάπτυξη.   

Φράση: 

το έχουμε δει το έργο. 
αφορά θεατρικό ή κινηματογραφικό έργο) το έργο μιας κυβέρνησης παρουσιά-
ζεται πάντα διογκωμένο από αυτήν και εξευτελισμένο από την αντιπολίτευση. 
Ό,τι ακούμε δεν είναι ο,τι έγινε. 

Επί το έργον  
Ας  εργαστούμε τώρα, τέρμα οι συζητήσεις. 

Έργα και ημέρες  
μειωτική αναφορά στο παρελθόν κάποιου  
Παρμένο από  το έργο του Ησιόδου «Έργα και Ημεραι» που είχε συμβου-
λες για το πότε πρέπει να γίνονται οι γεωργικές εργασίες. 
πβλ βιος και πολιτεία.  Από τα Συναξάρια που μάλλον τιμητικά αναφυό-
ντουσαν : «Βιος και πολιτεία του εν Αγίοις  Πατρός ημών Παφνουτίου» 

Συνώνυμα 

Πόνημα  
επειδή η εργασία φέρει πόνο, είναι επίπονη. 
Συνήθως λέγεται για συγγραφικό έργο. 
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Κόπος  
από το κόπτω:  κτυπώ. Το αποτέλεσμα του εργάζομαι είναι η κόπωση ή ο κόπος. 
Φράση: πόσα κάνει ο κόπος σου; Δηλ. τι στοιχίζει η εργασία σου.  
Ανάθεμα στους κόπους μας κρίμα στις δουλεψές μας. 
Της Άρτας το Γιοφύρι 
Πήγαν χαμένοι οι κόποι μου. (οι προσπάθειες μου, η εργασία μου). 
 

Αντιθετο 

Ανεργία 
Η έλλειψη εργασίας. Ταμείων ανεργίας που φροντίζει για την εύρεση εργασίας 
στους εξ επαγγέλματος ανέργους, ενώ του δίνει επίδομα ανεργίας. Οι λοιποί 
ψάχνουν μόνοι τους.  

Σχόλη 
Από το αρχαίο ελληνικό ουσιαστικό σχολή από όπου και το ρήμα σχολάζω = αρ-
γώ. 
Φράση:  τον σχολάσανε : τον απέλυσαν από την εργασία του. Σχολάμε! Κτύπησε 
ο κώδων. 
πβλ 
Κυριακή,  γιορτή και σχόλη 
Να ήταν η βδομάδα όλη 

Ραχάτι 
Από το τουρκικό rahat : ανάπαυση, άνεση, ευκολία, βολή, ειρήνη. 

Αραλίκι 
Από το τουρκικό aralik  : διάστημα, κενό, διάλειμμα, κενό διάστημα, άνοιγμα, 
ρωγμή. 
 

Αραχτός 
Αυτός που έχει αράξει, δίκην πλοίου, και δεν εργάζεται. Ο αυτοβούλως άνεργος, 
οκνός, τεμπέλης, χασομέρης. Λέμε γι αυτόν ότι έχει απλώσει την αρίδα του (τα 
πόδια του).  

Εργασία 
Απασχόληση που παράγει έργο. Την κάνουν οι φουκαράδες για να ζήσουν. Ένας 
εσμός εργολάβων, χασομέρηδων, μιζαδόρων, λαμόγιων, μασκαράδων, λοβιτουρα-
τζήδων, κομπιναδόρων κλπ έχουν  βρει πολλούς τρόπους (συνδυασμούς, κομπίνες)  
για να ζουν χωρίς να εργάζονται.  

Συνώνυμα  

Δουλειά 
Ψωμί 
Επειδή είναι το βασικό που αγοράζει κάνεις δουλεύοντας, η απώλεια εργασίας 
σημαίνει και την απώλεια του ψωμιού.  

Φράσεις: 

Τι είναι αυτά που μου ζητάς, θες να χάσω το ψωμί μου;  
Κάνω τον ασφαλιστή για να βάλω το ψωμί μου. 
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Συνθετα 
Συνεργασία 

Είδος ανύπαρκτο στην Ελλάδα ή μάλλον εφήμερο. Έκαστος των συνεργα-
τών βάζει τρικλοποδιές στον συνεργάτη και του τραβάει το χαλί κάτω από 
τα πόδια.  
Κατά την παραδοσιακή τακτική της Αιωνίου Ελλάδος ο ένας Έλλην προ-
σπαθεί να εξαφανίσει το συνεταίρο του. Οι παλιότεροι θα θυμούνται φίρ-

μες όπου τελικά μόνον ο ένας εκ των εταίρων επέζησε επαγγελματικά :  

Αθηναίος & Βαράγκης 
Βάρδας & Αναγνωστόπουλος 

Εργίνος & Ματσούκης 

Ζαχαράτος & Καπερώνης 

Πάλλης & Κοτζιάς  

Σαρακάκης & Καλόμοιρος 

Στύλογλου & Εφραιμογλου 

Περίτρανο δείγμα της ελληνικής συνεργασιμὀτητας. 

 
Διεργασία 
Επεξεργασία 

 

Παροιμίες 
 
 

Εργάτης 
Νομός είναι το δίκαιο του εργάτη! Αερολογία του κερατά. Το δίκαιο είναι το του 
κρείττονος συμφέρον όπως προσφυέστατα διετύπωσαν οι αρχαίοι ημών προγο-
νοί.1 
Θεωρητικά το δίκαιο των εργαζομένων είναι άξιον προστασίας. Το Δίκαιο όμως 
πρέπει να είναι ΔΙΚΑΙΟ και οι εργαζόμενοι να είναι ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ.  

Εργαζόμενος 
Ο απασχολούμενος που παράγει έργο. Δηλαδή κάποιο απτό θετικό αποτέλεσμα. 
Δεν είναι απαραίτητο να παράγει οικονομικό όφελος (οικ. Κέρδος). Πχ. ένας για-
τρός σε Κρατικό Νοσοκομείο παράγει έργο και μισθοδοτείται από το Κράτος (κρα-
τική δαπάνη) και συμπληρώνει την αμοιβή του δια φακελακίων (έμμεση φορολο-
γία). Άλλοι καταφέρνουν το ίδιο με μίζες, δωροδοκίες, πουλώντας ηρωίνη κλπ α-
μειβόμενοι με μαύρα λεφτά που ελαφραίνουν τον Προϋπολογισμό και βαραίνουν 
την τσέπη του πολίτη. Τα μαύρα αυτά λεφτά είναι μάλλον κόκκινα γιατί βγαίνουν 
με ιδρώτα και αίμα (αφαίμαξη γιατί φορολογούνται).  

  

                                                           
1
 α΄. «Φημί …εγώ είναι το δίκαιον ουκ άλλο τι ή το του κρείττονος συμφέρον» (Πλάτων, Πο-

λιτεία, 338 c). (=Εγώ ισχυρίζομαι  (ή διαπιστώνω) ότι το δίκιο δεν είναι τίποτε άλλο παρά το 
συμφέρον του ισχυρού). 

Φοβάμαι πως οι λέξεις που αρχίζουν από συν- έχουν πολλά μείον 
στις αποσκευές τους 
9916.34 
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Εργατοπατέρας 

 
Το Το δίκαιο των εργαζομένων υπερασπίζονται οι συνδικαλιστές. Αυτοί προστα-
τεύουν την εργασία και την εργατική τάξη. Δεν έχουν δουλέψει ποτέ. Ονομάζονται 
εργατοπατέρες. 
 
Εκτός από τον πατέρα σας που δικαιούσθε αναμφίβολα να αγαπάτε, κάθε άλλο 
σύνθετο με το  «πατέρας» είναι να φτύνεις στον κόρφο σου. Το εργατοπατέρας 
πρώτο,  ακλουθούν ο κρασοπατέρας, οι πατέρες του έθνους, οι πατέρες της εκκλη-
σίας κλπ.  

Εργοδηγός 
Αυτός που επιβλέπει την εργασία άλλων, χωρίς ο ίδιος να κάνει τίποτε. Εν Ελλάδι  η 
αναλόγια στις ΔΕΚΟ είναι 5 εργοδηγοί προς ένα εργαζόμενο. 

Εργονομία 
Οι νόμοι που καθορίζουν την ορθή (οικονομική) εκτέλεση της εργασίας. Ενδιαφέ-
ρουσα επιστημονική γνώση που παραμένει στα χαρτιά. Βασίζεται στη λογική και 
τον συντονισμό, δυο έννοιες υπό εξαφάνιση στην Ελλάδα.  
 

Σχολάζω 
Από το σχολή·  
I. 1. βρίσκομαι σε αργία ή έχω ελεύθερο χρόνο, αναπαύομαι, δεν εκτελώ καμία ερ-
γασία, είμαι σε σχόλη, αργώ, απρακτώ, σε Θουκ. κ.λπ.· με απαρ., έχω διαθέσιμο 
χρόνο, είμαι εύκαιρος να κάνω κάτι, σε Ξεν.  
2. χρονοτριβώ, βραδυπορώ, καθυστερώ, σε Ευρ., Δημ. 
 II. σχολάζω ἀπό τινος, Λατ. vacare a re, αναπαύομαι από κάτι, σταματώ, παύω να 
κάνω κάτι, σε Ξεν.  
III. 1. σχολάζειν τινί, Λατ. vacare rei, έχω διαθέσιμο χρόνο ή την ευκαιρία για κάτι, 
αφιερώνω τον χρόνο μου σε κάτι, καταγίνομαι, ασχολούμαι με κάτι, σε Δημ.· πρός 
τι, σε Ξεν.  
2. επίσης, με δοτ. προσ., αφιερώνω τον εαυτό μου, αφοσιώνομαι σε κάτι· τοῖς φί-
λοις, στον ίδ.· ιδίως λέγεται για μαθητές, σχολάζω τινί, φοιτώ κοντά σε κάποιον 
δάσκαλο, είμαι αφοσιωμένος οπαδός του, συχνάζω στις παραδόσεις, στις διαλέξεις 
του, στον ίδ.· απολ., διδάσκω, παραδίδω μαθήματα, σε Πλούτ. 
 IV. λέγεται για θέση, είμαι κενή, δεν κατέχομαι ή δεν έχω καταληφθεί από κά-
ποιον, στον ίδ. Πχ. κοχλάζουσα κληρονομία (Νομ) 
 
Σχολή 
, ἡ, ελεύθερος χρόνος, αργία, απραξία, ανάπαυση, ανάπαυλα, Λατ. otium, σε Ηρόδ. 
κ.λπ.·  
Α. I. 1. σχολὴν ἄγειν και ἔχειν, αναπαύομαι, είμαι εύκαιρος, είμαι σε απραξία, αρ-
γώ, σε Ευρ., κλπ.· σχολὴν ποιεῖσθαι, βρίσκω τον εύθετο χρόνο, την ευκαιρία, σε 
Ξεν.· σχολὴν λαβεῖν, σε Ευρ.· σχολή (ἐστί) μοι, έχω τον καιρό, την ευκαιρία να πρά-
ξω κάτι, σε Αριστοφ. κ.λπ.· με πρόθ., ἐπὶ σχολῆς, σε εύθετο χρόνο, στην κατάλληλη 
ευκαιρία, σε Ευρ.· κατὰ σχολήν, στον ίδ. 2. με γεν., ησυχία, ανάπαυλα, ανάπαυση 

Η ενασχόληση των κατ’ επάγγελμα αέργων με τη δουλειά λέγεται 

 συνδικαλισμός.9916.78 
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από κάτι· σχολῇ κακοῦ, σε Σοφ.· ομοίως, σχολὴ ἀπό τινος, σε Πλάτ. 3. αδράνεια, 
αργία, απραξία, οκνηρία, σε Ευρ. II. 1. αυτό στο οποίο αφιερώνει κάποιος τον ε-
λεύθερο χρόνο του, ιδίως εμβριθής μελέτη, διάλεξη, διδασκαλία, σε Πλάτ. κ.λπ. 2. 

τόπος όπου παραδίδονταν τα μαθήματα, σχολή, σχολείο, διδασκαλείο, 
σπουδαστήριο, σε Αριστ. κ.λπ. Β. δοτ. σχολῇ ως επίρρ., 1. αργά, αγάλι-αγάλι, με 
άνεση, με ηρεμία, όπως το σχολαίως, σε Σοφ., Θουκ. κ.λπ. 2. σπανίως, μόλις και 
μετά βίας, δύσκολα, καθόλου, σε καμία περίπτωση, σε Σοφ. κ.λπ.· σχολῇ γε, στον 
ίδ.· συχνά τίθεται ως απόδοση υποθετικού λόγου για να συνοδεύσει επιχείρημα με 
ισχυρότερη σημασία· εἰ αὗται μὴ ἀκριβεῖς εἰσι, σχολῇ αἱ ἄλλαι, εάν αυτές δεν είναι 
ακριβείς, πολύ περισσότερο δεν μπορούν (να είναι ακριβείς) οι υπόλοιπες, σε 
Πλάτ.  
 
Σε μια εποχή που ο απλός λαός παρήγαγε έργο ήταν φυσικό αυτούς που μελετού-
σαν και δεν εργάζονταν να τους θεώρει σχολάζοντας (κν χασομέρηδες). Οι λαϊκές 
εκφράσεις για τους γραμματιζούμενους είναι κατά κανόνα υποτιμητικές : καλαμα-
ράδες2, σχολαστικοί, λογιώτατοι, «περί δια γραμμάτου». 
 Πβλ. Και «Καπεταν Μιχάλη» του Ν. Καζαντζάκη 
Το περίεργο είναι ότι αυτός που πηγαίνει σε μια σχολή λέμε ότι «σπουδάζει» λέξη 
που προέρχεται από το αντίθετο του σχολάζω (σπουδή: βιασύνη, ταχύτητα από το 
σπεύδω). Το κατά πόσον σπουδάζει ένας φοιτητής σήμερα είναι συνάρτηση των 
οικονομικών δυνατοτήτων των γονέων του. Άλλοτε σπουδάζουν (σπεύδουν) και 
άλλοτε σχολάζουν (χασομεράνε).  
 

Χασομέρι 
Αργία, ανεμελιά. Από το χάνω και ημέρα. Όχι από το μέρος. Όπως το λημέρι είναι ο 
χώρος (μέρος ;)  όπου ζουν όλη μέρα τα ζώα και οι Κλέφτες (ολημερι > ολημερίς). 
 
 

Labor 
(λατινικά) εργασία  
Ουσιαστικό από το ρήμα labo και labor 

Ετυμολογία:   
από το αρχαίο ελληνικό βλαβώ μέλλων του βλάπτω  
Αρχικά σημαίνει τραυματίζω το πόδι κάποιου ώστε να μην μπορεί να περπατήσει  
Πχ. Αἴας με ὄλισθε θέων, βλάψεν γάρ Αθήνη  
Κατ’ άλλους (με πιο ακροβατικό τρόπο) από το σφάλλω> fallo > lafo (κατά το μορ-
φή, δωρ. Μορφά > forma) > labo   (όπως το αμφω έγινε ambo).  
To labor ως ρήμα από λαβἐω μελλών λαβώ πβλ. Ξενοφωντα λαμβάνειν έργον : α-
ναλαμβάνω μια εργασία.  Σφάλλω, παραπατώ, είμαι ασταθής κν δεν μπορώ να πά-
ρω τα πόδια μου,  
  

Παράγωγα 
Laborious (Αγγλικά) 
Laboratory 

                                                           
2
 Κατά τον Κ. Παλαμά: οι καλαμαράδες ήταν οι περιττοί,  οι  «για λόγους άδειους ἤ για τ’ 

ολέθρου τα έργα βαλτοί»  … και ο Παλαμάς ηταν ο Γεν. Γραμματεύς των καλαμαράδων δηλ. 
του ΑΘΗΝΗΣΙ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ  
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ΦΡΑΣΕΙΣ 

Δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου 
από το επαίρω = σηκώνω και όχι από παίρνω = λαμβάνω. Αρχική σημασία του la-
bor  είναι η κόπωση. 

Έπιασε δουλειά 
Προσελήφθη. Έπιασε τα εργαλεία της δουλειάς, από την εποχή που οι εργασίες 
ήταν συνηθέστατα χειρωνακτικές. 
Πβλ. Του τα βρόντηξε = παραιτήθηκε. Πέταξε τα εργαλεία στα πόδια του υπευθύ-
νου. 

Δουλειά δεν είχε ο διάβολος  … 
…  γαμούσε τα παιδιά του.  
Αντίστοιχο το αρχαίο αργία μήτηρ πάσης κάκιας. 

Η αλεπού είχεν αργατιά κι εκεινη ακριδολογα 241 
Ο εργοδότης οφείλει να επιβλέπει τις εργασίες 
Ακριδολογώ =μαζεύω ακρίδες, δεν νομίζω πως η αλεπού αρέσκεται στις ακρίδες 
(έντομα) ή στις άκρες των φύλων (πβλ. Όμφακες εισι). Εξ άλλου το ακριδολογώ δεν 
αναφέρεται ως δόκιμη λέξη στα έγκριτα λεξικά. 
Το πιθανότερο η αρχική λέξη να ήταν «ακριτολόγει» = ομιλούσε άκριτα: χωρίς κρί-
ση ασύνετα, αστόχαστα,  έλεγε χαζοκουβέντες, κουτσομπόλευε αντί να παρακο-
λουθεί τους εργάτες. 
   

Οσα ξέρει ο δουλευτής δεν ξέρει ο νοικοκύρης  
Ο εργαζόμενος είναι πολύ πιο κοντά στα προβλήματα της εργασίας 
 

Αν ήταν καλή η δουλειά, θα δούλευε κι ο Δεσπότης. 
Ανέκαθεν ο επίσκοπος θεωρείται, και όχι άδικα, τεμπέλης. 
Πβλ. Καλά τα φαρδομάνικα μα είναι για τους δεσποτάδες.  
 

Ας ανασκουμπωθούμε και αρχίσουμε τη δουλειά 
Ο εργαζόμενος πρέπει να έχει ελευθερία κινήσεων. Βλ. παραπάνω. 
 

ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ 
Το κεφάλαιο είναι νεκρή εργασία, που σαν βρικόλακας, ζει μόνο ρουφώντας το 

αίμα της ζωντανής εργασίας. Και όσο πιο πολύ ζει, τόσο πιο πολύ αίμα ρουφάει. 
Καρλ Μαρξ 

 

Όταν ο γείτονας χάνει τη δουλειά του, βρισκόμαστε σε οικονομική ύφεση. Όταν τη 

χάνω εγώ, βρισκόμαστε σε οικονομική κρίση. 
Χάρυ Τρούμαν, 1884-1972, Αμερικανός πρόεδρος [1945-1953] 
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Η διαφορά μεταξύ δουλειάς και καριέρας είναι είκοσι ώρες την εβδομάδα. 
Robert Frost, 1874-1963, Αμερικανός ποιητής 

 

Μόνο σε δύο χώρες οι μυστικές υπηρεσίες δεν μπορούν να κάνουν σωστά τη δου-
λειά τους: στην Ιαπωνία, επειδή δεν μιλάει κανένας και στην Ελλάδα, επειδή μι-
λούν όλοι. 
Γεώργιος Παπανδρέου, 1888-1968, Έλληνας Πρωθυπουργός 

 

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΑ 
Η εργασία λέγεται σήμερα και δουλειά. Στο ποντιακό ιδίωμα λέγεται δουλεία. Η 
παρομοίωση που κάνει ο λαός είναι σοφή. Η εργασία είναι σκλαβιά, πόνος, μό-

χθος. Το λατινικό labor είναι και αυτό κοντά στην ιδία λογική.  Ανάλογος ο συσχε-
τισμός του παιδεία με το παιδεύω να σημαίνει και βασανίζω.   
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