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Ημερολόγιο εργαζομένων  
τον καιρό του κορονοϊού

A
εν κάποια μας παρακολουθεί, θα έχει καταλά-
βει ότι ως ομάδα είμαστε πάντα ιδιαίτερα κα-
χύποπτες απέναντι στις κρατικές αφηγήσεις. 
Κι αυτό όχι γιατί θεωρούμε πως κατέχουμε 

την απόλυτη αλήθεια, αλλά ως πολιτική θέση. Πολι-
τική θέση που μας βοηθάει να έχουμε τα μυαλά μας 
στη θέση τους και να εξηγούμε τον κόσμο από  ταξι-
κή σκοπιά. Αντίστοιχα και τώρα με τον κορονοϊό δεν 
θα μπορούσαμε παρά να κάνουμε το ίδιο. Να εστιά-
σουμε δηλαδή στην κρατική διαχείριση, η οποία κα-
θόλου δεν σχετίζεται με τον ίδιο τον ιό. Με τα μάτια 
στραμμένα στο παρελθόν, απ’ το οποίο έχουμε πάρει 
πολλά μαθήματα για το παρόν, γρήγορα καταλαβαί-
νει καμιά ότι σε καιρούς μεταμοντέρνας  χούντας εί-
ναι πολλά αυτά που διακυβεύονται για την μετέπειτα 
υπαρξή μας στον καπιταλιστικό κόσμο.

Πιο συγκεκριμένα,  όταν 10 χρόνια πριν κάποιος 
μας έλεγε ότι θα δουλεύουμε με 400 ευρώ μας φαι-
νόταν επικίνδυνα αστείο. Έλα όμως που στη δεκαε-
τία που ακολούθησε αυτό επιτεύχθηκε μια χαρά. Τι 
σχέση έχει τώρα αυτό με τον κορονοϊό; Τεράστια! 
Αν σκεφτεί καμιά ότι αυτό που κατάφερε το κράτος 

μέσα σε μια δεκαετία, τώρα το κατάφερε μέσα σε 
μόλις λίγες ημέρες. Κορονοϊός, δηλαδή κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης, δηλαδή ποιος θα φάει το πακέτο; 
Όποιος το έτρωγε πάντα, η εργατική τάξη. Άλλωστε 
λίγη ιστορική μνήμη να ‘χει καμιά εύκολα οδηγείται 
στο συμπέρασμα πως αν μη τι άλλο το ελληνικό κρά-
τος είναι «μανούλα» στη διαχείριση κρίσεων όπως 
π.χ. αυτή του δημόσιου χρέους. Και τώρα κρίση 
λόγω κορονοϊού άρα μισθός μισός του μισού ή και 
μηδέν για όσες από εμάς δουλεύουμε μαύρα. 

Συζητώντας λοιπόν μεταξύ μας συνειδητοποι-
ήσαμε ότι κύριο άγχος μας αυτό το διάστημα δεν 
είναι το αν θα πεθάνουμε από τον ιό αλλά το αν θα 
πεθάνουμε απ’ την πείνα. Κάτι που όπως φαίνεται 
δεν απασχολεί καθόλου όσους «μενουμεσπιτάκη-
δες» έχουν τιγκάρει ψυγεία και ντουλάπια για την 
επόμενη τριετία και απολαμβάνουν το cocooning 
στην σαλονάρα τους. Καθώς λοιπόν υπάρχουν και 
φιγούρες εκ διαμέτρου αντίθετες απ’αυτές, παρακά-
τω  θα διαβάσετε ιστορίες από φίλες μας και την κα-
τάσταση που αντιμετώπισαν στις δουλειές τους τον 
τελευταίο καιρό.
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TΟ σπίΤί ΕίΝΑί 

ΕΝΑσ χώρΟσ  

πΟυ πΑσ ΚΑί 

ξΕΚΟυρΑζΕσΑί, 

ΝίώΘΕίσ ΑΝΕΤΑ ΚΑί 

ξΑφΝίΚΑ σΤΗΝΕίσ 

ΕΚΕί σΤΗ ΜΕσΗ 

ΕΝΑ PC πΟυ σΟυ 

ΘυΜίζΕί ΟλΗ ΜΕρΑ 

ΤΗ δΟυλΕίΑ σΟυ

Δουλεύω στην Teleperformance, πολυεθνική που 
παρέχει τηλεφωνικές κυρίως υπηρεσίες για εκατο-
ντάδες εταιρείες ανά τον κόσμο. Νομίζω ότι αρχίσα-
με να τον αντιλαμβανόμαστε τον κορονοϊό μέσα στο 
Φλεβάρη. Δύο σκηνικά είναι που μου ΄ρχονται τώρα. 
Το πρώτο είναι ότι μια μέρα ήρθε φρικαρισμένη στη 
δουλειά μια υπεύθυνη γιατί είχαν διαπιστωθεί τα 
πρώτα κρούσματα κι έλεγε ότι θα πεθάνουμε όλοι 
και κάτι τέτοια. Τέλη Φλεβάρη μας έστειλε η εταιρεία 
δυο email. Στο ένα μας περιέγραφε τα μέτρα που 
έχει πάρει ήδη για την αντιμετώπιση του ιού. π.χ μας 
ενημέρωσε πόσους τόνους αντισηπτικά αγόρασε 
και πως έχει βάλει χέρι στις καθαρίστριες να καθα-
ρίζουν καλύτερα. Ταυτόχρονα μας ενημέρωσε και 
για το τι άλλο θα κάνει τον επόμενο καιρό. Εντάξει το 
ότι έλεγε ότι θα αρχίσουν να μας μετράνε θερμοκρα-
σία κάθε πρωί που πάμε δουλειά, δεν ξέρεις πόσο 
γέλασα όταν το διάβασα. Βασικά δεν μπορούσα να 
το πιστέψω. Και όμως έγινε! 3 Μαρτίου πήγαμε όλοι 
δουλειά και ο σεκιουριτάς που μας περιμένει κάθε 
μέρα στην πόρτα και τσεκάρει αν έχουμε την κάρ-
τα της εταιρείας μαζί μας αυτή τη φορά είχε και ένα 
θερμόμετρο μαζί του σαν πιστολάκι και μας σταμά-
ταγε έναν-έναν και μας μετρούσε τη θερμοκρασία. 
Μας έδινε το οκ και μπαίναμε να δουλέψουμε. Είχαν 
αρχίσει να τσαντίζονται διάφοροι τότε, δηλαδή με 
όποιον έπιανα κουβέντα ήταν σε φάση “τι μαλακία 
θα σκεφτούν ακόμα” και “σιγά τον κορονοϊό, για 
τη γρίπη κανείς δεν κάνει έτσι”. Άλλοι πήγαιναν και 
έλεγαν μαλακίες στο σεκιουριτά φάση “γιατρέ δεν 
είμαι καλά” κλπ. Το επόμενο email εκείνη τη μέρα 
μας ανακοίνωνε πως πρέπει να τεστάρουμε την τα-
χύτητα του ίντερνετ στο σπίτι μας για να δουν αν θα 
μπορέσουμε να δουλέψουμε από το σπίτι σε περί-
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πτωση που χρειαστεί. Αυτό το αγνοήσαμε σχεδόν 
όλοι κανείς δεν ψηνόταν να το κάνει. Όταν πέρασαν 
οι βδομάδες και φτάσαμε στα τέλη Μαρτίου βέβαια 
δεν είχαμε άλλη επιλογή. Κάναμε όλοι το τέστ για το 
ίντερνετ γιατί αλλιώς δεν θα σταματούσαν να μας 
πρήζουν. Επίσης μας πήραν έναν έναν τηλέφωνο να 
μας ρωτήσουν πώς είναι το σπίτι μας. Δηλαδή έχεις 
ένα δωμάτιο στο οποίο μπορείς να δουλέψεις να μην 
είναι άλλος εκεί, να μην έχει φασαρία κλπ. Την επόμε-
νη μέρα όσες πηγαίναμε δουλειά στο φεύγα μας έδι-
ναν και έναν υπολογιστή μαζί ενημερώνοντάς μας 
ότι από εδώ και πέρα θα είμαστε στο σπίτι. Τώρα, η 
δουλειά από το σπίτι είναι αρκετά περίεργη, δηλαδή 
έχεις συνηθίσει το σπίτι σου να είναι ένας χώρος που 
πας και ξεχνιέσαι, ξεκουράζεσαι, νιώθεις άνετα και 
ξαφνικά στήνεις εκεί στη μέση ένα pc το οποίο σου 
θυμίζει όλη μέρα τη δουλειά σου. Και ξαφνικά το συ-
ναίσθημα που έχεις όταν σου φωνάζει κάποιος απ’ το 
τηλέφωνο το βιώνεις στο χώρο που είχες για να μην 
το σκέφτεσαι αυτό. Τέλος να πω και δυο λόγια για τα 
πελατάκια. Με αυτούς παίζουν δύο σενάρια. Το πρώ-
το όταν δεν τους δίνεις ικανοποιητική απάντηση σου 
λένε “με αυτή τη κρίση που αντιμετωπίζουμε θα ‘πρε-
πε να είστε πιο ευέλικτοι” και “πού ζείτε” και μαλακίες 
τέτοιες. Το δεύτερο σενάριο είναι ότι πλέον αντί για 
καλό βράδυ ή καλό σαββατοκύριακο σου εύχονται 
όλοι να μείνεις υγιής, λες και είναι αυτό το πρόβλημα 
μας.

Τα δύο τελευταία χρόνια δουλεύω σε ανθοπωλείο 
στα βόρεια προάστια. Τον τελευταίο καιρό, με τον 
κορονοϊό, στην αρχή η αντιμετώπιση ήταν χαλαρή. 
Μετά άρχισε το χάος. Στην αρχή ο συνάδελφος γκρί-
νιαζε που δεν είχαμε αντισηπτικό, μετά το αφεντικό 
πήρε αντισηπτικό και ο συνάδελφος γκρίνιαζε που 
παραμένουμε ανοιχτοί. Οι πελάτισσες (όλες ματσώ 
εννοείται), δεν άλλαξαν κάτι στην συμπεριφορά 
τους. Ήταν όλες τους ψύχραιμες, έρχονταν να γεμί-
σουν κάτι τεράστια βάζα (εκ των οποίων τα φθηνό-
τερα κοστίζουν όσο 2 νοίκια) με λουλούδια για να 
τους φτιάξει η διάθεση μέσα «σε αυτόν τον πανικό 
που επικρατεί». Το αφεντικό αγχωμένο. Οι γάμοι, τα 
βαφτίσια και οι εταιρικές εκδηλώσεις ακυρώνονταν 
το ένα μετά το άλλο. Σε κάποιους στη δουλειά έδω-
σε άδεια (με το ζόρι, όχι ότι τη ζήτησαν) γιατί είπε 
ότι δεν υπάρχει λόγος να είναι τόσοι πολλοί και να 
«κάθονται». Όταν δουλεύαμε 12ωρα για να βγει η 
δουλειά βέβαια, δεν πήρε κανέναν παραπάνω για να 
μην μας βγει ο χριστούλης. Μετά το μαγαζί έκλεισε 
18 Μαρτίου. Ο συνάδελφος ανακουφίστηκε. Εγώ 
σκεφτόμουν πώς θα πληρώσω το νοίκι και τη ΔΕΗ. 
Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, εγώ δεν ανακουφίστη-
κα καθόλου. Η αφεντικίνα άφησε να εννοηθεί ότι θα 
μας πληρώσει κανονικά για το Μάρτιο, χωρίς όμως 
να το πει και σίγουρα. Περιμένω να δω αν θα μπουν 
τα 800 και για πόσο καιρό θα πρέπει να με φτάσουν. 

ΤΟ ΑφΕΝΤίΚΟ 

ΜΑσ ΕίπΕ πώσ 

ΕίΝΑί «δυσΚΟλΗ 

Η ΚΑΤΑσΤΑσΗ γίΑ 

ΟλΟυσ»

 
Κατερίνα, εργαζόμενη 
σε ανθοπωλείο

Το αφεντικό μας είπε πως είναι «δύσκολη η κατάστα-
ση για όλους». Εκεί μου ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι. 
Όχι επειδή μου μιλάει με μυξοπαράπονο και καλά 
για να τη λυπηθώ. Επειδή μας κοροϊδεύει ρε, μέσα 
στα μούτρα μας. Λες και έχουμε την ίδια ζωή, το ίδιο 
σπίτι, τα ίδια ζόρια. Γενικώς, το άγχος αυτήν την περί-
οδο χτυπάει κόκκινο. Με το τι θα γίνει με το νοίκι, τη 
ΔΕΗ, το σούπερ μάρκετ (με έχουν κάνει να ντρέπο-
μαι αν χρειάζομαι κωλόχαρτο στο σπίτι μου οι καρα-
γκιόζηδες), και το χειρότερο δεν είναι ότι αγχώνομαι 
για τον Απρίλη πχ, είναι το ότι δεν ξέρω για πόσους 
μήνες θα πρέπει να αγχωθώ. Εδώ που τα λέμε, 400 
ευρώ (στην καλύτερη) για πόσο καιρό γίνεται να σου 
φτάσουν;

«

»

Νεφέλη, εργαζόμενη 

σε τηλεφωνικό κέντρο

«

»
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Από τις παραπάνω συνεντεύξεις νομίζουμε πως εύ-
κολα εξάγονται ορισμένα χρήσιμα συμπεράσματα. 
Η οικονομική κρίση ας πούμε που έφερε μαζί της 
αυτή η πανδημία απ’ ότι φαίνεται δεν ξεφύτρωσε 
έτσι ξαφνικά. Και ούτε εν τέλει την έφερε η πανδη-
μία. Ίσα ίσα η κατάσταση εξαίρεσης που δημιουργή-
θηκε απ’ αυτήν ήρθε κι έκατσε ταμάμ για τα αφεντι-
κά έτσι ώστε να καλύψουν κάποια απ΄ τα σπασμέ-
να της καπιταλιστικής κρίσης που υπάρχει εδώ και 
χρόνια. Επίσης δεν μπορεί να αμφισβητηθεί  πως 
σε τέτοιους καιρούς οι αντιθέσεις οξύνονται ακόμη 
περισσότερο. Ο πάτος της τάξης μας διευρύνεται 
και μπορεί να χωρέσει όλο και περισσότερους. Κα-
ταστάσεις όπως αυτή που αν είσαι στο δρόμο χωρίς 
χαρτί θα σε γράψει ο μπάτσος ήταν καταστάσεις 
που υπήρχαν μόνο στις ζωές των αόρατων αυτής 
της κοινωνίας. Μεταναστών δηλαδή που αν δεν εί-
χαν τα απαραίτητα χαρτιά δεν πλήρωναν 150 ευρώ 
αλλά τους έστελναν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης. 
Η όξυνση των αντιθέσεων όμως έχει και τα καλά 
της. Δηλαδή οι φίλοι του κράτους κάνουν μπαμ από 
χιλιόμετρα. Με το πρόσχημα της δημόσιας υγείας 
όσοι θέλανε να γίνουν ρουφιάνοι τώρα τα κατάφε-
ραν! Ας δούμε π.χ. τι είπε συνάδελφος φίλης στους 
λοιπούς εργαζόμενους και στο αφεντικό του:

δίο κοινωνικής παρατήρησης σε συνθήκες πανδημί-
ας και έκαναν ξεκάθαρο, πως τη συλλογική ευθύνη 
την οποία επικαλούνται σήμερα όσοι #μένουνεσπιτι, 
και κρύβονται να μην τους βρεί ο κορονοιός κάνο-
ντας μπάνιο με αντισηπτικά για να μη διασπείρουν 
τον ιό, μας την έτριψαν στα μούτρα τις πρώτες μέρες 
παράνοιας, όταν δεν προλαβαίναμε να μαζεύουμε 
μυξομάντηλα και αντισηπτικά και να πιάνουμε τις 
αηδίες τους, γιατί ποιος χέστηκε άμα κολλήσεις την 
οποιαδήποτε γρίπη σου τη σερβιτόρα που δουλεύει 
για 30 ευρώ, έτσι κι αλλιώς μέλλον δεν έχει. Η καχυ-
ποψία τους επίσης μεγάλωσε καθώς κάθε κίνηση 
που έκανες για να αφήσεις κάτι στα τραπέζια τους 
εγκυμονούσε κινδύνους μόλυνσης. Όσον αφορά τις 
πληρωμές απ’ το αφεντικό μέχρι να εξοφληθούμε τα 
χρωστούμενα και να καταβληθεί η αποζημίωση, τα 
πάντα έχουν μπεί στον πάγο, και μένουν απλήρωτα. 
Χωρίς να ξέρουμε καν πότε και αν θα εργαστούμε, 
περιμένοντας να ζήσουμε από επιδόματα, που ου-
σιαστικά θα φτάνουν για τις βασικές ανάγκες και με 
τις ζωές μας πιο υποβαθμισμένες από ποτέ, αφού δε 
θεωρούμαστε ούτε εργαζόμενες ούτε απολυμένες 
αυτή τη στιγμή όσο τα αφεντικά παίρνουν επιδοτή-
σεις και μειώνουν τους μισθούς. Όταν τελειώσει η 
κορονοϊοπαράνοια θα χτυπήσουν όμως τα τηλέφω-
να για νοίκια, λογαριασμούς και τότε θα τους πλη-
ρώσουμε με αυτοσχέδια χρήματα που φτιάξαμε τις 
μέρες τις καραντίνας προσπαθώντας να ξεχάσουμε 
την πλήξη μας αλλά και να θυμηθούμε το πως μοιά-
ζουν τα λεφτά. Το τρελό είναι ότι τώρα με το μούδια-
σμα που υπάρχει και είναι όλα κλειστά, είναι οριακά 
καλύτερο από την επόμενη μέρα. Ούτε που θέλω να 
σκέφτομαι με τι συνθήκες θα γυρίσουμε πίσω στις 
δουλειές μας μετά απ’ όλο αυτό.

ΟυΤΕ πΟυ ΘΕλώ 

ΝΑ σΚΕφΤΟΜΑί 

ΜΕ Τί συΝΘΗΚΕσ 

ΘΑ γυρίσΟυΜΕ 

πίσώ σΤίσ 

δΟυλΕίΕσ ΜΑσ 

ΜΕΤΑ Απ’ ΟλΟ 

ΑυΤΟ. 

Εδώ και ενάμιση χρόνο δουλεύω σε καφέ μπαρ εστι-
ατόριο, στη θέση του μπουφέ και σερβιτόρα ανάλο-
γα με τις ανάγκες του μαγαζιού ή τις διαθέσεις του 
εργοδότη. Το τελευταίο δίμηνο, η δουλειά ήταν σε 
πτώση για τα αναμενόμενα της περιόδου σύμφωνα 
με τις στατιστικές του αφεντικού και τα excel του 
που αναλύουν τους τζίρους, δίνοντας άλλοτε ανοδι-
κές γραμμούλες (που σημαίνει όλα καλά, κανείς δε 
χάνει μεροκάματο) είτε καθοδικές που οδηγούσαν 
σε σκέψεις ότι κάτι δεν κάνουμε καλά, διαδικασία 
που σχεδόν πάντα κατέληγε στο «ίσως τελικά να 
κόψω το δεύτερο σέρβις», σε μέρες με αρκετή κί-
νηση που θα έκαναν τις γραμμούλες να ανέβουν. Οι 
εξελίξεις λοιπόν στην Ευρώπη και η πτώση της κίνη-
σης στην επιχείρηση που κατά το 60% φιλοξενεί ως 
πελάτες τουρίστες , θεωρώ, πως είχαν ήδη δώσει το 
άλλοθι στα αφεντικά να παίζουν με τους μισθούς και 
τα ωράρια μας. Οι περίοδος των αποκριών βρήκε τα 
μαγαζιά σε πτώση 40-50%, όπως συνομολογούσαν 
και τα ίδια τα αφεντικά μεταξύ τους , καθώς με την 
απαγόρευση των εκδηλώσεων στα αρχικά μέτρα, τα 
μαγαζιά έμειναν άδεια (βάλε και την απαγόρευση 
του καπνίσματος που είχε ήδη σκοτώσει τη συνά-
θροιση σε εσωτερικούς χώρους)  και όσο λαμβάνο-
νταν αυστηρότερα μέτρα οι σκέψεις μας για το μέλ-
λον ήταν μαύρες. Η λύση θα ήταν σίγουρα περικοπές 
στα ημερομίσθια, ίσως διαμόρφωση της βάρδιας σε 
9ωρη, σύγχυση ίσως των πόστων με αποτέλεσμα 
ένας άνθρωπος να δουλεύει για 2, για να «σώσουμε» 
όσο μπορούμε τη ζημιά. Μέχρι το ολικό λοκ ντάουν 
που μας έστειλε επ’ αόριστον στα σπίτια μας, με μισό 
μήνα απλήρωτο και μια υπόσχεση για αποζημίωση 
που σε καμία περίπτωση δε θα είναι 800 ευρώ εφό-
σον υποασφαλιζόμαστε αν όχι δουλεύουμε μαύρα. 
Μέσα σε όλο αυτό οι πελάτες αποτέλεσαν ξανά πε-

Αντιγόνη, σερβιτόρα

«

»

«ΘΕλώ ΝΑ ΕΝΗΜΕρώσώ ΟΤί ΕΝΑσ Απo ΤΗΝ 

πΟλυΚΑΤΟίΚίΑ ΗρΘΕ σΕ ΕπΑφΗ ΜΕ ΚΑπΟίΟΝ 

ΑλλΟ πΟυ ΕχΕί ΚΟρΟΝΟϊΟ. δΕΝ ξΕρώ πΟίΟσ 

ΕίΝΑί ΚΑί δΕΝ ξΕρώ Κί ΑΝ ΕίΝΑί  

ΚΑΝ ΑλΗΘΕίΑ ΑλλΑ ΟφΕίλώ ΝΑ σΑσ ΤΟ πώ»

 Αντίθετα, όσοι είναι από την άλλη μεριά, όσοι καταλαβαί-
νουν ότι ουδέποτε τα κράτη νοιάστηκαν για την υγεία των 
υπηκόων τους και συνεπώς ούτε τώρα, είναι αυτοί που 
πρέπει να μιλάνε όσο μπορούν. Το ίδιο προσπαθούμε να 
κάνουμε κι εμείς. Αν μπορούμε να σώσουμε κάτι ας είναι 
τουλάχιστον τα μυαλά μας. 
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