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Σε κάθε χώρο εργασίας υπάρχουν καθαρίστριες και παρόλ’ αυτά είναι αόρατες. Ο μόνος τρόπος 
να έρθει στην επιφάνεια η σημαντικότητα της δουλειάς της καθαριότητας είναι όταν αυτή απου-
σιάζει. Δίχως καθημερινή καθαριότητα, κανένας εργασιακός χώρος δεν θα ήταν λειτουργικός, 
κανένα εμπορικό κατάστημα δεν θα ήταν σε θέση να ανοίξει για τους πελάτες, κανένα γραφείο 
δεν θα μπορούσε να δουλέψει. 
Κάποιες από εμάς τις μιγάδες, δουλεύουμε στην καθαριότητα. Καθαρίζουμε καθημερινά κτίρια γρα-
φείων, πολυκαταστήματα, κτίρια ιδιωτικών σχολών και μια στο τόσο, μας στέλνουν για γενικές κα-
θαριότητες σε βίλες στο Παλαιό Ψυχικό ή την Εκάλη. Κοινώς, τρέχουμε δεξιά κι αριστερά σε μικρούς 
και μεγάλους ναούς του καπιταλισμού και.... παίρνουμε τρελά λεφτά! Έχουμε τόσο χεστεί στο ευρώ 
που δεν ξέρουμε πια τι να το κάνουμε: να ζητήσουμε αύξηση ενοικίου; να αγοράσουμε ένα ολόκλη-
ρο ράφι καλλυντικών στον Χόντο; να φουσκώσουμε το λογαριασμό του τηλεφώνου; 
Εντάξει. Είναι γνωστό πως η δουλειά της καθαριότητας είναι από τις πλέον υποτιμημένες δου- 
λειές και θεωρείται ανειδίκευτη. Κι όμως, τ’ αφεντικά εκμεταλλεύονται δεξιότητες που έχουμε 
αποκτήσει εκτός χώρων εργασίας. Οι δεξιότητες αυτές έχουν αποκτηθεί στο σπίτι, μέσα από τη 
μαθητεία στο νοικοκυριό, το οποίο ακόμα και σήμερα παραμένει δουλειά που κάνουν κυρίως γυ-
ναίκες κι εξακολουθεί να θεωρείται εγγεγραμμένο στο βιολογικό μας πεπρωμένο. Έτσι, στην πε-
ρίπτωση των εταιρειών καθαρισμού, ο συνδυασμός φύλου, φυλής (μιας και πολλές καθαρίστρι-
ες κατάγονται από άλλες χώρες) και τάξης έχει οδηγήσει στη φοβερή αμοιβή των 2,70 έως 3,00 
ευρώ την ώρα. Είναι γνωστή άλλωστε η μαθηματική ακρίβεια που χαρακτηρίζει τα αφεντικά μας  
όταν επιδίδονται στο ξεζούμισμα. 
Όμως, η υποτίμηση της εργασίας μας δεν οφείλεται μόνο στα αφεντικά. Βάζουν, δυστυχώς, το 
χεράκι τους και οι εργαζόμενοι των γραφείων που καθαρίζουμε. Γι΄αυτούς, είμαστε κάτι ενοχλη-
τικές μύγες που σβουρίζουμε με τις σκούπες δίπλα στο γραφείο τους και τους ενοχλούμε. Είμα-
στε κάτι ανώνυμες «κοπέλες» που δεν κάνουμε καμιά «σπουδαία» δουλειά. Ακόμη και γυναίκες-
υπάλληλοι μας αντιμετωπίζουν έτσι, παρόλο που στο σπίτι επωμίζονται τις δουλειές του νοικο-
κυριού γιατί δεν βοηθάει διόλου ο σύντροφος ή ο σύζυγος. Με λίγα λόγια, εκεί που θα ελπίζαμε 
να βρούμε έναν στοιχειώδη σεβασμό στη δουλειά μας και μια αλληλεγγύη λόγω φύλου, αντιμε-
τωπίζουμε συνήθως ψυχρότητα, αδιαφορία ή στην καλύτερη, συγκατάβαση. Περίεργο; Μάλλον 
όχι και τόσο. Θλιβερό; Σίγουρα, μιας και οι περισσότερες γυναίκες-υπάλληλοι των γραφείων δεν 
είναι υψηλόμισθες και ξέρουν τι εστί καθαριότητα ενός χώρου. Και ίσως θα μπορούσαν να κατα-
λάβουν τι θα γινόταν αν δεν καθαρίζαμε καθημερινά τα σκουπίδια τους.
Μιας και σε τούτο το περιοδικό, βάζουμε συχνά συνεντεύξεις γύρω από διάφορα γυναικεία επαγ-
γέλματα, είπαμε αυτή τη φορά να κάνουμε μεταξύ μας μια συζήτηση για τις εμπειρίες μας από 
την εργασία της καθαριότητας. Την καταγράψαμε και ιδού.

Μιγ: Πώς βρήκατε αυτή τη δουλειά;
Παναγιώτα: Ε να, εγώ έψαχνα εναγωνίως για δουλειά. Μια φίλη είχε μια γνωστή καθα-
ρίστρια που δούλευε σε μια εταιρεία καθαρισμού και μου είπε πως ψάχνουν καθαρί-
στριες. Την ίδια δεν τη βόλευαν καθόλου τα ωράρια γιατί κάνει κι άλλη δουλειά, οπότε 
πήγα εγώ και με προσλάβανε. Μετά από λίγο ρώτησα αν θέλουν κι άλλη καθαρίστρια, 
μου είπαν ναι, οπότε σε έναν μήνα ήρθε και η συντρόφισσα από τη Μιγάδα, η Γεωργία. 
Κι έτσι δουλέψαμε παρέα για ένα διάστημα στα γραφεία μια μεγάλης εταιρείας, αλλά 
μετά μας χωρίσανε...

Μιγ: Δηλαδή τη δουλειά τη βρήκατε μέσω γνωστής. Άρα δεν φαίνεται εύκολο 
να βρεις δουλειά σε εταιρεία καθαρισμού...
Παναγιώτα: Εγώ που έψαχνα καιρό από αγγελίες έτρωγα συνέχεια πόρτα. Δεν είχα 
προϋπηρεσία, είμαι ντόπια, κι αυτό το λέω γιατί τ’ αφεντικά θεωρούν πως οι Ελληνίδες 
έχουν να κρατηθούν κι από αλλού, δεν έχουν τόσο ανάγκη τη δουλειά, οπότε θα φύ-
γουν πιο γρήγορα. Για να καταλάβεις, όταν πήγαινα στις συνεντεύξεις μου τόνιζαν δι-
αρκώς πως είναι κουραστική δουλειά, είναι πολλές οι ώρες κι εγώ τους απαντούσα οκ, 
έχω μεγάλη ανάγκη για δουλειά, μπορώ να το κάνω. Αλλά δεν με παίρνανε.
Γεωργία: Στο μεταξύ, αυτό που σου λένε με την προϋπηρεσία είναι αστείο. Αφού γυ-
ναίκες επιλέγουν για τη δουλειά, που σημαίνει ότι εκμεταλλεύονται το ότι έχουν προϋ-
πηρεσία από τις δουλειές στο σπίτι... 
Παναγιώτα: Θα βρεις και άντρες να δουλεύουν στις εταιρείες καθαρισμού. Αλλά συνή-
θως αυτοί έχουν συγκεκριμένα καθήκοντα. Π.χ. χειρίζονται κάτι βαριά μηχανήματα για 
την καθαριότητα του παρκέ, κάνουν εξωτερικά τις βιτρίνες κλπ. Αλλά για να σκουπί-
ζουν και να σφουγγαρίζουν, δεν βάζουν άντρες. Βέβαια, σε σταθμούς του μετρό μπο-
ρεί να δεις άντρες να σκουπίζουν, αλλά σε κτίριο γραφείων, όπως είμαστε εμείς, δεν 
βάζουν άντρες γι’ αυτά τα πράγματα.

Μιγ: Για να δούμε πώς είναι να καθαρίζεις τα γραφεία μιας εταιρείας. Τι πρέπει 
να κάνεις μέσα στις τέσσερις ώρες; Τετράωρο δεν είστε;
Παναγιώτα: Ναι τετράωρο. Μέσα στο τετράωρο κάνεις τα εξής: Πας. Αλλάζεις ρούχα. 
Φτιάχνεις το καρότσι σου. Του φορτώνεις κουβάδες, σκούπες, ξεσκονόπανα, απορρυ-
παντικά, σακούλες για να αλλάξεις τις παλιές και... ορμάς. Βέβαια, όλα αυτά στο... περί-
που. Το αν θα έχεις απορρυπαντικά να κάνεις τη δουλειά, το αν θα έχεις σακούλες, το 
αν γενικώς θα έχεις τα συμπράγκαλα για να δουλέψεις... είναι μια άλλη υπόθεση. Π.χ. 
μπορεί να χρειαστεί να πεταχτείς την ώρα της δουλειάς στο κοντικό σούπερ μάρκετ 
ν’ αγοράσεις σακούλες. Στην εταιρεία καθαρισμού, και σε κάθε τέτοια εταιρεία, παίζει 
φαγοπότι με τις προμήθειες των υλικών. Οπότε, ενώ εσύ έχεις ενημερώσει τρεις και 
τέσσερις μέρες πριν πως σου λείπουν σακούλες για να κάνεις τη δουλειά, οι γαμωσα-

“Δεν σηκώνουν το ξερό τους,
              ούτε για να πάνε τον καφέ τους 

       απ΄το γραφείο στο νεροχύτη„

Συνέντευξη με δύο καθαρίστριες
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κούλες δεν υπάρχουν και πρέπει να τρέχεις τελευταία στιγμή με αποτέλεσμα να καθυ-
στερείς και γενικά να μην μπορείς να δουλέψεις. Ή υπάρχει πολύ λίγο απορρυπαντικό, 
κι εσύ να πρέπει να σκαρφιστεις πατέντες για να σου φτάσει και γενικά να βρεις τρόπο 
να δουλέψεις με ό,τι υπάρχει διαθέσιμο εκείνη την ώρα...

Μιγ: Καλό κόλπο η «εξοικονόμηση» από το μάνατζμεντ της εταιρείας: κόψε 
απ’ τα υλικά και φόρτωσε δουλίτσα στις καθαρίστριες. Παράλληλα, την ώρα 
που πιάνετε δουλειά είναι εκεί και οι εργαζόμενοι των γραφείων που καθαρί-
ζετε, σωστά;
Γεωργία: Ναι, είναι εκεί κι αυτό είναι πακέτο. Γιατί άμα ο άλλος κάθεται στο γραφείο, 
«ενοχλείται» άμα πας δίπλα του να καθαρίσεις. Μερικοί δεν θέλουν καν να τους πλη-
σιάζεις, ούτε για να τους αδειάσεις τη σακούλα απ΄το καλάθι τους. Σου γαμάνε άρα το 
πρόγραμμα. Οπότε πρέπει να το οργανώσεις το πράγμα, από πού θα αρχίσεις, διαφο-
ρετικά θα κάνεις δέκα ώρες για να τελειώσεις. Π.χ. εγώ ξεκινάω απ’ την κουζίνα. Θα κα-
θαρίσω το τραπέζι, θα πλύνω τις κούπες με τους καφέδες, θα σκουπίσω το πάτωμα, θα 
πάω στις τουαλέτες και μετά θα συνεχίσω στα υπόλοιπα.
Παναγιώτα: Βασικά, καθαρίζω κτίριο γραφείων σημαίνει: κάθε καθαρίστρια έχει χρεω- 
μένο έναν όροφο ή ενάμισι ή και δύο ορόφους. Και πρέπει μέσα σε ένα συγκεκριμέ-
νο χρονικό διάστημα να καθαρίσεις, όχι εξονυχιστικά, αλλά κάποια στάνταρ πράγμα-
τα και κάποια άλλα τα αφήνεις και μένουν βρώμικα. Π.χ. δεν κάνεις ποτέ τα σοβατεπιά, 
δεν κάνεις τις πόρτες από πάνω ως κάτω (εγώ καμιά φορά τις κάνω γιατί είμαι ψυχανα-
γκαστική... κακό γι’ αυτή τη δουλειά). Αυτά υπάγονται στη λεγόμενη «γενική καθαριό-
τητα». Εσένα αυτά δεν είναι στα καθημερινά καθήκοντά σου. Κι άλλωστε, με τα λεφτά 
που μας δίνουν, κοιτάμε να κάνουμε όσο λιγότερα μπορούμε.

Μιγ: Για πείτε λίγο για την καθημερινή βρώμα ενός γραφείου. Καλή φάση τα 
στελέχη;
Γεωργία: Κοίτα, αν εξαιρέσεις τα κλασικά, τη δακτυλιά που αφήνει ο άλλος στο τζάμι 
του γραφείου, ή τη σκόνη που μαζεύει η οθόνη του υπολογιστή, κατά τα άλλα... παίζει 
πολύ ψίχουλο από τις τυρόπιτες και τα φαγητά που τρώνε. Τρώνε σουβλάκια, πέφτει 
κάτω το καλαμάκι και δεν σκύβουν να το μαζέψουν. Αφού παίζει καθαρίστρια, άστα να 
τα μαζέψει αυτή, έτσι σκέφτονται οι κάφροι. 

Μιγ: Δεν σηκώνουν το χέρι τους για το παραμικρό... τι να πω, «πέφτω απ’ τα 
σύννεφα».
Παναγιώτα: Κοίτα, εδώ μιλάμε για ακραίες καταστάσεις. Τα στελέχη και οι υπάλλη-
λοι του γραφείου θεωρούν πως εσένα αυτή είναι η δουλειά σου: να καθαρίζεις, οπό-
τε δεν πρόκειται να σε γλιτώσουν από αυτές τις μαλακίες με την καμία. Ελάχιστοι εί-
ναι αυτοί που έχουν μια στοιχειώδη ευσυνειδησία να βάλουν το χεράκι τους, να μαζέ-

ψουν τα ψίχουλα που έχουν σκορπίσει στο γραφείο τους και να τα πετάξουν στο κα-
λαθάκι που είναι δίπλα στα ποδαράκια τους. Δηλαδή άμα ο άλλος ρίχνει την μπανανό-
φλουδα έξω από τον κάδο και περιμένει να πας εσύ μετά από ώρες να τη μαζέψεις, τι 
να πεις; Στο μεταξύ, περνάνε κι άλλοι συνάδελφοί τους, τη βλέπουν την μπανανόφλου-
δα και ούτε λένε ούτε κάνουν τίποτα. Την αφήνουν εκεί να σέρνεται μέχρι να πάει η κα-
θαρίστρια να τη μαζέψει.

Μιγ: Υπάρχει βέβαια ο κίνδυνος να την πατήσουν και να τσακιστούν, αλλά 
πού τέτοια τύχη, ε;
Γεωργία: Ναι ρε γαμώτο, μιλάμε για πολύ βρωμιάρηδες τύπους. Π.χ. μου ’χει τύχει να 
καθαρίζω μύξες απ΄την τουαλέτα. Πάει ο άλλος σκαλίζει τη μύτη του και αφήνει τα κα-
κάδια του στα πλακάκια της τουαλέτας. Θα ’πρεπε να τ’ αφήσω καμιά φορά, να τα φω-
τογραφίσω, θα ήταν εξαίσια συλλογή! Πάντως, τι να πω, η εικόνα των τουαλετών, ειδι-
κά των αντρών, είναι σοκαριστική. Κάθε μέρα που πάω, σοκάρομαι. Ξέρεις, δεν σημα-
δεύουν καλά στη λεκάνη και τα πλακάκια είναι άστα να πάνε... Σιχαίνεσαι να μπεις.

Μιγ: Αυτοί οι τύποι, τα στελέχη ή οι υπάλληλοι της εταιρείας σας μιλάνε 
καθόλου;
Παναγιώτα: Δεν σε ρωτάει κάνενας το όνομά σου. Σε βλέπουν επί ενάμιση χρόνο να 
δουλεύεις στον όροφό τους και δεν έχει ενδιαφερθεί κανείς να μάθει πώς σε λένε. Εί-
σαι η «κοπέλα» (μπορεί να είσαι 50 χρονών και πάλι σε λένε κοπέλα) και σου μιλάνε 
στον ενικό. Γι΄αυτούς, εσύ, η καθαρίστρια, δεν δουλεύεις στην ουσία εκεί. Είσαι κάτι 
άλλο, δεν υπάρχεις. Για να πάρεις μια ιδέα, άμα φέρνουν γλυκά στη γιορτή τους δεν 
σου δίνουν ποτέ γλυκό, σου αφήνουν μόνο κάτι άδεια κουτιά πάνω στα γραφεία για 
να τα μαζέψεις. Εσύ ξέρεις ποιος γιορτάζει, ξέρεις το όνομά του, τον βλέπεις, σε βλέπει, 
μισή ώρα εκεί μπροστά του είσαι και καθαρίζεις και δεν πρόκειται να κάνει την κίνηση 
να σου δώσει γλυκό. Δεν υπάρχεις εκεί. Απ’ την άλλη, έχουν την απαίτηση να πλένεις 
όλες τις μαλακίες τους: τα ταπεράκια που φέρνουν απ’ το σπίτι και παρατάνε στο νε-
ροχύτη. Ακόμη και στην τουαλέτα (αχ αυτή η τουαλέτα!) ο άλλος χέζει και δεν παίρνει 
το γαμημένο το βουρτσάκι να καθαρίσει στοιχειωδώς τα... «ίχνη» του. Ήθελα να ’ξερα, 
δεν ντρέπεται μετά που βγαίνει μην τυχόν καρφωθεί στον επόμενο; 
Γεωργία: Εγώ πάντως τα τάπερ τους  δεν τα πλένω! Μου ’χε αφήσει τις προάλλες η 
γραμματέας ένα άδειο βάζο από ελιές να το πλύνω. Πέρασαν δυο μέρες και το άφηνα 
έτσι, έπλενα τα υπόλοιπα, αυτό όχι! Αναγκάστηκε στο τέλος να το μαζέψει. Άι σιχτίρ, 
είπα. Αυτοί εδώ δοκιμάζουν μέχρι πού μπορεί να το φτασουν το πράγμα.

Μιγ: Πάντως στα γραφεία, δουλεύουν και γυναίκες. Δεν παίζει μια στοιχειώ-
δης αλληλεγγύη ή σεβασμός στη δουλειά σας, τουλάχιστον από αυτές;
Παναγιώτα: Μπα, δεν θα λεγα ότι αυτές είναι καλύτερες. Δεν σηκώνουν καν το χεράκι 
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τους να πάνε τον καφέ τους απ’ το γραφείο στο νεροχύτη. Ή το άλλο: καμιά φορά πας 
να τους πάρεις την κούπα απ’ το γραφείο τους για να την πλύνεις και σου λένε πως δεν 
έχουν τελειώσει ακόμα. Η ώρα έχει πάει επτάμιση το βράδυ, εσύ θες να τελειώνεις, κι 
εκεί που έχεις πλύνει όλα τα ποτήρια και τις κούπες κι έχεις σφουγγαρίσει την κουζίνα, 
να σου  η κυρία με τον καφέ της. Πατάει στην κουζίνα που έχεις ήδη σφουγγγαρίσει και 
παρατάει και την κούπα της. Και μετά πρέπει εσύ να πλύνεις την κούπα, να ξανασφουγ-
γαρίσεις και τέτοια. Ε, είναι τώρα αυτό γυναικεία αλληλεγγύη;

Μιγ: Εντάξει, ρώτησα γιατί σκεφτόμουν πως τουλάχιστον οι γυναίκες υπάλ-
ληλοι καθαρίζουν οι ίδιες στο σπίτι –τουλάχιστον οι χαμηλόμισθες, οι υψηλό-
μισθες παίζει να ’χουν οικιακή βοηθό. Οπότε ένα κλίμα συμπάθειας ή οικειό-
τητας μπορεί να ’χουν παραπάνω από τους άντρες.
Παναγιώτα: Κοίτα, εμένα, κάποιες μου λένε τον πόνο τους. «Πω πω! πήγε αργά και δεν 
έχω κουράγιο να οδηγήσω και να μαγειρέψω», «πω πω! ο άντρας μου δεν έχει δου-
λειά και ζοριζόμαστε να τα βγάλουμε πέρα» κι εγώ τις κοιτάω συγκαταβατικά... Αλλά 
να σου πω κάτι; Τι να την κάνω την επαφή, όταν την ίδια στιγμή που μου λένε το πρό-
βλημά τους, μου αφήνουν την κούπα τους για να την πλύνω; Άσε, να λείπει, χώρια που 
έχω σοβαρότερα προβλήματα.

Μιγ: Να υποθέσω ότι οι εργαζόμενοι στα γραφεία είναι τρόπον τινά και οι επι-
τηρητές της δουλειάς σας; Ή έρχεται και κάποιος από τη γραφείο καθαρισμού 
να σας ελέγξει;
Γεωργία: Συνήθως αυτοί που δουλεύουν στα γραφεία, ή κάποια προϊστάμενη ή ο 
υπεύθυνος του κτιρίου των γραφείων αναλαμβάνουν να μεταφέρουν τα παράπονα 
στην εταιρεία καθαρισμού όπου δουλεύουμε. Δεν θα έρθουν να το πουν σε σένα, που 
είσαι εκεί μαζί τους �-5 ώρες κάθε μέρα. Θα πάρουν τηλέφωνο την εταιρεία που δου-
λεύεις να γκρινιάξουν με κίνδυνο να σε απολύσουν. Γιατί απολύουν αρκετά εύκολα σ’ 
αυτές τις δουλειές. Είσαι κάθε μέρα με τον φόβο γιατί ξέρουν ότι είσαι αναλώσιμη. Δεν 
είναι απλά, πάω κάνω τη δουλειά μου και φεύγω. Φυσικά και έχουν το νου τους αν αρ-
γούμε, αν καθαρίζουμε καλά κλπ. Οι πελάτες μας φορτώνουν μάλιστα επιπλέον δου-
λειές. Θέλουν να κάνουμε πράγματα, όπως να καθαρίζουμε πίσω απ’ το ψυγείο και τέ-
τοια. Κανονικά, κι αυτά τα πράγματα θέλουν καθάρισμα. Αλλά αν τα κάναμε κι αυτά, 

πολύ απλά δεν θα τελειώναμε ποτέ. Γενικά πάντως, κι επόπτες παίζουν και ρουφιάνοι 
παίζουν, απ΄όλα έχει ο μπαχτσές. Απλώς, εμείς εκεί που δουλεύουμε επειδή είμαστε λί-
γες, δεν φέρνουν επόπτη να μας ελέγξει. Κι έτσι πράττουμε αναλόγως: γινόμαστε ολί-
γον τι τυφλές στη βρώμα κάποιων πραγμάτων και τ΄αφήνουμε... Βέβαια, αργά ή γρή-
γορα, όλα θα τα καθαρίσουμε.

Μιγ: Με τις συναδέλφισσες καθαρίστριες, πώς πάνε τα πράγματα;
Παναγιώτα: Κοίτα εγώ τώρα δουλεύω με άλλες τέσσερις, αλλά στο σύνολο έχουν πε-
ράσει απ’ το πόστο άλλες δεκατέσσερις γυναίκες. Κάποιες τις αλλάζουν και τις πηγαί-
νουν σε άλλα πόστα, άλλες φεύγουν τελείως από τη δουλειά. Παίζει κινητικότητα.
Γεωργία: Εμένα, μέσα σε έναν χρόνο, με έχουν αλλάξει τρία με τέσσερα πόστα κι άντε 
ξανά μανά να μάθεις τον χώρο, να οργανώσεις την καθαριότητα κλπ. Ή το άλλο: με 
παίρνουν π.χ. 6 ώρα το πρωί και μου λένε τράβα σε μία ώρα να καθαρίσεις το τάδε πο-
λυκατάστημα. Ή με παίρνουν 9.�0 το βράδυ, να είμαι την άλλη μέρα στις 6 το πρωί κά-
που αλλού για καθάρισμα. Απ’ όλα αυτά τα πέρα-δώθε, έχω δει ότι οι καθαρίστριες εί-
ναι όλων των ηλικιών (και 18 και 22 και �0 και 50 χρόνων) και απ’ όλες τις φυλές.
Παναγιώτα: Πάντως αν ρωτάς πώς τα πάμε με τις συναδέλφισσες, συμβαίνει ό,τι συμ-
βαίνει και στις υπόλοιπες δουλειές. Το να δουλεύεις στον ίδιο χώρο και στο ίδιο πόστο 
με κάποια, δεν σημαίνει κάτι από μόνο του. Η καθεμιά κουβαλάει τις εμπειρίες και τα 
μυαλά της... Κι εκεί παίζει λίγο χάος. Υπάρχουν περιπτώσεις συναδελφισσών που είναι 
πολύ εντάξει, ντόμπρες και μετράς αυτό που λένε, υπάρχουν άλλες που δεν βρίσκεις 
κανένα σημείο επαφής. Το μόνο σημείο επαφής με όλες, είναι τα λεφτά που παίρνου-
με και είναι λίγα. Επίσης, η εταιρεία καθαρισμού έχει άλλη πολιτική με εμάς τις ντό- 
πιες και άλλη με τις μετανάστριες. Εμάς συχνά-πυκνά μας κλέβουν κανά μεροκάματο, 
γκρινιάζουμε, μας τα δίνουν. Στις μετανάστριες όμως, μπορεί η εταιρεία να φάει πολ-
λά λεφτά με προσχήματα γελοία, ότι π.χ. δεν μου συμπλήρωσες σωστά τα μεροκάμα-
τά σου, άρα δεν τα δούλεψες, δεν σε πιστεύω ότι τα έκανες κλπ. Ωμός εκβιασμός, δη-
λαδή. Σύμβαση, ενώ έχουμε υπογράψει, δεν έχουμε πάρει ποτέ στα χέρια μας, οπότε 
καταλαβαίνεις.... Πληρωνόμαστε με έναν εντελώς μπακαλίστικο τρόπο, με ένα χαρτί 
όπου έχεις συμπληρώσει τα μεροκάματά σου, οπότε αν ξεχαστείς, δεν τα γράψεις σω-
στά, βράστα, δεν βγάζεις άκρη. 

Μιγ: Μισθός;
Παναγιώτα: Εδώ γελάμε. Δουλεύω τέσσερις ώρες και παίρνω 207 ευρώ. Στην ουσία 
2,70 την ώρα. Η εταιρεία προωθεί τα �ωρα γιατί θέλουν να σου πασάρουν και εξτρα-
δάκια δυο ώρες από δω, δυο ώρες από κει, να σε έχουν διαθέσιμη με τα λιγότερα δυ-
νατά λεφτά. Πάντως για να δουλεύεις στην καθαριότητα και να βγάζεις 700 ευρώ, ση-
μαίνει πρακτικά να δουλεύεις 12 ώρες και βάλε τη μέρα, όχι στο ίδιο μέρος, οπότε υπο-
λόγιζε και τις μετακινήσεις από το ένα πόστο στο άλλο και κάνε τον τελικό λογαριασμό 
με τα λεφτά που μπαίνουν στην τσέπη. 

Μιγ: Και την κούραση...
Παναγιώτα: Δεν πρέπει να ’χεις στο νου σου ότι πέφτουμε στα πατώματα και τρέχου-
με δεξιά κι αριστερά. Γενικώς, δουλεύουμε με έναν αργό ρυθμό. Δηλαδή, αν τύχει και 
περάσεις και μας δεις να δουλεύουμε, θα νομίζεις ότι πάμε πολύ αργά. Όμως, η δου-
λειά είναι πολύ κουραστική. Σκέψου να την κάνεις επί μία εβδομάδα, επί έναν χρόνο, 
επί δύο χρόνια: να σκουπίζεις έναν ολόκληρο όροφο κάθε μέρα, να σκουπίζεις κάτω 
από σαράντα γραφεία κάθε μέρα, να αλλάζεις σαράντα σακούλες κάθε μέρα, να κα-
θαρίζεις τις δακτυλιές από σαράντα τζαμάκια κάθε μέρα, να πλένεις σαράντα ποτή-
ρια κάθε μέρα, να αλλάζεις χαρτιά στις τουαλέτες κάθε μέρα, να καθαρίζεις τα σκουπί-
δια τους κάθε μέρα. Κάποιος που σε βλέπει απ’ έξω να δουλεύεις με έναν σταθερό και 
όχι ιδιαίτερα γοργό ρυθμό, μπορεί να νομίζει ότι αυτό που κάνεις είναι χαλαρό. Όμως 
όταν πας στο σπίτι σου το βράδυ, είσαι κομμάτια. Δεν είναι μια δουλειά που αντέχε-
ται σωματικά, παρότι υπάρχουν γυναίκες, 50 και βάλε ετών, που την κάνουν. Οι νεαρό-
τερες, συχνά, έχουν την αίσθηση της προσωρινότητας σε αυτή τη δουλειά, αλλά στην 
ουσία δεν έχουν κάποια άλλη προοπτική. Πολλές νεαρές σκέφτονται ως διέξοδο τον 
γάμο, αλλά δεν ξέρω τι τελικά καταφέρνουν.
Γεωργία: Υπάρχει κι ένα άλλο... ψυχολογικό, δεν ξέρω πώς να το πω. Μιας και αυτό 
που κάνουμε είναι να καθαρίζουμε, εγώ όταν γυρίζω σπίτι και πρέπει να καθαρίσω και 
αυτό –έστω μια φορά στο τόσο- μου τη δίνει. Ενώ παλιότερα ήμουν αρκετά επιμελής 
με την καθαριότητα του σπιτιού, όταν έπιασα αυτή τη δουλειά δεν έχω πλέον όρεξη να 
την κάνω. Νιώθω ότι πρέπει να κάνω ξανά τα ίδια. Σκέψου: δουλεύω απόγευμα, εντά-
ξει; Ε! μου είναι παααάρα πολύ δύσκολο να σηκωθώ το πρωί, να πλύνω πιάτα, να βάλω 
πλυντήριο, να σκουπίσω, να σφουγγαρίσω την τουαλέτα και μετά να πάω στη δουλειά, 
να πλύνω πάλι ποτήρια, να σκουπίσω και να σφουγγαρίσω τουαλέτες.  

Μιγ: Πανεύκολη η δουλειά της καθαριότητας! Να σου πω; Πίσω απ’ το ψυγείο 
καθαρίζεις; Εγώ, ποτέ μου!
Γεωργία: Μα, καλά δεν ακούς τι σου λέω τόση ώρα; Δεν θέλω να κάνω τίποτα στο 
σπίτι. 
Λοιπόν τελειώσαμε; Σε μισή ώρα αρχίζει η βάρδια μου. Έχω βάλει στοίχημα με συνα-
δέλφισσα για το ποιος κάνει τη δουλειά με τις μύξες. Και το κέρδισα. Εντόπισα, χθες, το 
γραφείο του με το στοιχείο του εγκλήματος...

το σώμα μας πεδίο μάχης        


