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Μ
έσα στο κλίμα παράνοιας των εποχών, α-
κούμε διάφορες δημόσιες δηλώσεις non 
compos mentis περιεχομένου. Όπως 
ας πούμε για το θαύμα της τεχνολογίας 

που ανοίγει δυνατότητες για δουλειά από το σπί-
τι εν μέσω καραντίνας. Πράγματι, ωραίο είναι να 
δουλεύεις με πιτζάμες και μάσκα ομορφιάς...μήπως 
όμως η τηλεργασία δεν είναι αυτό το θαύμα που 
περιγράφουν;

H στροφή στην τηλεργασία στους τομείς του τρι-
τογενούς και της εκπαίδευσης είναι ένα πείραμα των 
αφεντικών που έχουν δρομολογήσει εδώ και καιρό 
σε πολλές χώρες του κόσμου. Δεν πιστεύουμε όμως 
ότι αυτή η στροφή θα μπορούσε ποτέ να αντικατα-
στήσει την εργασία δια ζώσης συνολικά. Βέβαια, ήδη 
από την εποχή B.C (before Corona) υπήρξαν οι κα-
τάλληλες υποδομές για την εφαρμογή της τηλεργα-
σίας και της τηλεκπαίδευσης, και εν μέσω της παγκό-
σμιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης η εφαρμογή 
τους επεκτάθηκε με ραγδαίους ρυθμούς. Όμως, πρό-
κειται για μια διαδικασία τις συνέπειες της οποίας δεν 
είμαστε ακόμα σε θέση να εκτιμήσουμε με ακρίβεια.

Παρόλα αυτά θα μοιραστούμε κάποιες πρώτες 
σκέψεις που έχουμε σχετικά με τη #δουλειά_από_
το_σπίτι. Η θέση μας είναι ότι διανύουμε μια περίο-
δο γιγάντιας καπιταλιστικής κρίσης. Υποψιαζόμαστε 
ότι διάφορες σημαντικές αλλαγές -προς το χειρότε-
ρο- θα προκύψουν στο εργασιακό πεδίο. Εν προκει-
μένω, η τηλεργασία θα μπορούσε να επιτείνει την 
εκμετάλλευση και την εντατικοποίηση της εργασι-
ακής μας πραγματικότητας, καθώς με τον καιρό θα 
καλούμαστε να προσαρμοζόμαστε σε νέους ρυθ-
μούς και ενδεχομένως σε μια νέα κουλτούρα εργα-
σίας. Παρακάτω λοιπόν, αναλογιζόμαστε με ποιους 
τρόπους η τηλεργασία θα μπορούσε να συμβάλει 
στην υποτίμηση της εργατικής μας δύναμης και να 
επιβάλει μια πιο διεισδυτική πειθάρχηση μέσα σε 
συνθήκες απομόνωσης. 
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Α. ΥΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΑΣ
Αρχικά, ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό που μας πα-
ρουσιάζεται ως τεχνολογική πρόοδος (πόσο μάλ-
λον τεχνολογικό θαύμα) δεν είναι καθόλου υπέρ μας 
ως εργάτριες. Γνωρίζουμε επίσης ότι οι καινοτομίες 
στην παραγωγή αποσκοπούν στη μείωση της αξίας 
της εργατικής μας δύναμης - γινόμαστε δηλαδή πιο 
φτηνές για τα αφεντικά μας.

Θα ανατρέξουμε στον Μαρξ για να θυμηθούμε 
ότι υπάρχουν δύο βασικές δυνατότητες για να αυξη-
θεί η αξιοποίηση του κεφαλαίου: αφενός, η αύξηση 
του χρόνου εργασίας με την παράταση της εργάσι-
μης μέρας (πρόκειται για την απόλυτη υπεραξία) και 
αφετέρου, η αύξηση της παραγωγικότητας ή της έ-
ντασης της εργασίας (σχετική υπεραξία). Και στις δύο 
περιπτώσεις αντλείται υπερεργασία από τους εργά-
τες την οποία εκμεταλλεύεται το κεφάλαιο για να 
παραγάγει τη λεγόμενη υπεραξία.1 Κρατάμε ότι: όσο 
μεγαλύτερη η υπεραξία, τόσο μεγαλύτερος ο βαθ-
μός εκμετάλλευσής μας. Άμα το κεφάλαιο καταφέρ-
νει να αντλεί υπεραξία, αυτό σημαίνει ότι το κεφά-
λαιο έχει επιστρατεύσει τρόπους μείωσης την αξίας 
της εργατικής μας δύναμης.

Μια από τις μεθόδους εντατικοποίησης της ερ-
γασίας με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότη-
τας (δηλαδή της σχετικής υπεραξίας) είναι η εισαγω-
γή των μηχανών στην παραγωγική διαδικασία. Η τη-
λεργασία έχει να κάνει με τις «μηχανές» ή όπως θα 
λέγαμε στη γλώσσα των millennials με την «τεχνολο-
γική ανάπτυξη». Στις συνθήκες του lockdown αυτό 
το πείραμα ήρθε με φτηνό κόστος καθώς τα αφεντι-
κά δεν αγοράζουν πρόσθετο σταθερό κεφάλαιο, δη-
λαδή υλικό εξοπλισμό, αλλά αντίθετα απαιτούν από 
τους εργαζόμενους να έχουν λαπ τοπ και γρήγορο 
διαδίκτυο. Εν πάση περιπτώσει, με τη σχετική υπε-
ραξία μειώνεται ο αναγκαίος εργάσιμος χρόνος, δη-
λαδή το προϊόν μπορεί να παραχθεί σε λιγότερο 
χρόνο αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μειώνεται και ο 
χρόνος εργασίας μας.

Εξοικονόμηση προσωπικού χρόνου  
ή περισσότερη δουλειά;
Συνολικά, θα λέγαμε ότι με την τηλεργασία αντλεί-
ται υπεραξία και με την παράταση της εργάσιμης 
μέρας αλλά και με την αύξηση της παραγωγικότη-
τας μας. Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε περισσό-
τερο σχετικά με την αύξηση της παραγωγικότητας, 
εκεί δηλαδή όπου διαπραγματευόμαστε το ζήτημα 
της πειθαρχίας.

Μια μελέτη της εταιρίας Airtasker συμπέρανε ότι 
οι εργαζόμενοι εξ αποστάσεως δουλεύουν 1.4 πα-
ραπάνω μέρες τον μήνα και 16.8 παραπάνω μέρες 
τον χρόνο από τους εργαζόμενους σε γραφείο.2 Ε-
κτιμούμε ότι αυτό συμβαίνει πρωτίστως λόγω της ά-
τυπης παράτασης της εργάσιμης μέρας. Το ευέλικτο 
ωράριο ενέχει τον κίνδυνο να μας καθιστά δέσμιες 
στην υπηρεσία του εργοδότη σε διαρκή βάση. Ήδη 
ακούμε για την επιμήκυνση της εργάσιμης μέρας με 
το πρόσχημα του ότι έτσι και αλλιώς #μένουμε_σπί-
τι. Καλούμαστε να είμαστε σε ετοιμότητα, να απα-
ντάμε σε τηλέφωνα και να στέλνουμε μέηλ σε ώρες 

εκτός του οκταώρου και σε μη εργάσιμες μέρες. Επι-
πλέον, όπως επισημαίνει μια άλλη μελέτη του Stan-
ford από το 2017, με την δουλειά στο σπίτι μειώνο-
νται κατακόρυφα οι μέρες ασθενείας.3 Φανταζόμα-
στε ότι το ίδιο θα ισχύει και με τις άδειες κύησης.

Όσες θα περισσεύουν
Η εμφάνιση μιας νέας τεχνολογίας που μεταμορφώ-
νει τον τρόπο που διεξαγόταν η εργασία έχει σαν α-
ποτέλεσμα την αναδιοργάνωση του χώρου και του 
καταμερισμού εργασίας. Ενώ μπορεί να δημιουρ-
γούνται νέες θέσεις εργασίας (κατά βάση πιο υποτι-
μημένες) παράλληλα εκτοπίζονται πολλοί εργαζό-
μενοι, είτε γιατί η θέση εργασίας τους αχρηστεύεται 
είτε γιατί δεν μπορούν να προσαρμοστούν στη νέα 
τεχνολογία.

Η τηλεργασία προϋποθέτει γνώσεις χειρισμού 
της εκάστοτε ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Προφα-
νώς, είναι δύσκολο να αποκτήσει καμία αυτές τις 
γνώσεις με ρυθμούς αστραπής - πόσο μάλλον για 
έναν άνθρωπο μεγάλης ηλικίας. Προϋποθέτει επί-
σης γρήγορο ίντερνετ, υπολογιστή με κάμερα κα-
θώς και χώρο μέσα στο σπίτι για να μπορεί να γίνει 
η δουλειά - προνόμια ταξικού περιεχομένου. Όσες 
λοιπόν δεν χωράνε στο νέο παράδειγμα κινδυνεύ-
ουν να μείνουν άνεργες. Ο εφεδρικός στρατός ανέρ-
γων ενισχύει, με τη σειρά του, τον ανταγωνισμό στην 
αγορά εργασίας συνολικά.   

Γινόμαστε φθηνότερες
Ο αναγκαίος χρόνος εργασίας4 πρέπει να επαρκεί 
για το κόστος της αναπαραγωγής μας. Στο κόστος α-
ναπαραγωγής μας συμπεριλαμβάνονται τα μέσα δι-
αβίωσης (τρόφιμα, ρούχα, έξοδοι κλπ) η αξία των ο-
ποίων μειώνεται όταν αυξάνεται η παραγωγικότητα 
στους κλάδους που τα παράγουν. Βέβαια, στην τω-
ρινή συνθήκη έκτακτης ανάγκης φαίνεται ότι ούτως 
ή άλλως μειώνεται το εύρος των μέσων διαβίωσης 
που θεωρούνται απαραίτητα, πράγμα που σημαίνει 
ότι το «κανονικό» βιοτικό επίπεδο της εργατικής τά-
ξης υποβιβάζεται.5 Εν ολίγοις, μειώνεται το κόστος 
αναπαραγωγής μας, άρα και ο αναγκαίος χρόνος ερ-
γασίας μας, και έτσι γινόμαστε πιο εκμεταλλεύσιμοι!

Πάντως και χωρίς να έχουμε συνθήκη έκτακτης 
ανάγκης, όπου μας ορίζονται έξι επιτρεπτοί τρόποι 
αναπαραγωγής, ισχύει το ότι όσο λιγότερο χρειάζε-
ται να ξοδεύουμε για να ζήσουμε τόσο καλύτερο για 
τα αφεντικά. Με τη δουλειά από το σπίτι πρωτίστως 
ξοδεύουμε λιγότερο χρόνο και χρήματα σε μετακι-
νήσεις (βενζίνες, εισιτήρια λεωφορείου,μετρό). Δεν 
χρειάζεται να ξοδεύουμε χρήματα σε φαγητό και κα-
φέδες από έξω. Ενδεχομένως, μακροπρόθεσμα να 
μην χρειάζεται πια να ζούμε κοντά στα εμπορικά κέ-
ντρα της πόλης, όπου τα ενοίκια είναι πιο ψηλά και 
να μετακομίσουμε σε κάποια φτηνότερη περιοχή. Το 
βασικότερο όμως είναι ότι η μείωση του κόστους α-
ναπαραγωγής δεν σημαίνει ότι εμείς θα εξοικονο-
μούμε χρήματα. Η μείωση του κόστους αναπαρα-
γωγής σημαίνει ότι μακροπρόθεσμα θα μειωθεί ο α-
ναγκαίος χρόνος εργασίας και οι μισθοί μας θα προ-
σαρμοστούν αντίστοιχα.
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Β. ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
Το Άγχος της παραγωγικότητας: Αυτοπειθαρχία
Το σπίτι δεν είναι σχεδιασμένο για τους σκοπούς της 
παραγωγής. Είναι επόμενο λοιπόν να διασπάται πιο 
εύκολα η προσοχή μας και να μας δημιουργείται η 
αίσθηση ότι ο χρόνος επιβραδύνεται. Όταν παρασυ-
ρόμαστε από μια άλλη δραστηριότητα ή βυθιζόμα-
στε σε σκέψεις που μας ταξιδεύουν μακριά από τη 
δουλειά, μας συνοδεύει ένα άγχος που με το πέρα-
σμα της ώρας μας κατακλύζει. Αυτό που διακυβεύ-
εται είναι η παραγωγικότητα, γιατί η δουλειά πρέπει 
μέχρι το τέλος της μέρας να έχει βγει.

Η τηλεργασία προϋποθέτει περισσότερο την εσω-
τερίκευση της πειθαρχίας για τους σκοπούς της πα-
ραγωγικότητας. Με ή χωρίς την τηλεφωνική επίπλη-
ξη του επιστάτη, εάν δεν βγάλουμε τη δουλειά εντός 
της προθεσμίας θα φταίμε εμείς σε μεγαλύτερο βαθ-
μό για την κακή διαχείριση του χρόνου μας, και έτσι 
θα καταπιούμε πιο εύκολα την τιμωρία της επιμήκυν-
σης της εργάσιμης μέρας έως ότου βγει η δουλειά. Εν 
ολίγοις, καλούμαστε να συμμετέχουμε στη δουλειά 
της επιστασίας - να επιτηρούμε τις εαυτές μας μέσω 
της προσωπικής αποτελεσματικής διαχείρισης του 
χρόνου μας και να ενσωματώνουμε την εξουσία του 
επιστάτη ενόψει της φυσικής απουσίας του. Η γραμ-
μή που διαχωρίζει τον χρόνο εργασίας από τον ελεύ-
θερο χρόνο γίνεται θολή, με τη συγχώνευση της ανα-
παραγωγής και παραγωγικής διαδικασίας στον ίδιο 
χώρο. Ο ελεύθερος χρόνος γίνεται εν δυνάμει χρό-
νος εργασίας και το άγχος μας το μαστίγιο.

Οι έρευνες που δημοσιεύονται σχετικά με την τη-
λεργασία δεν μπορούν να αγνοήσουν και τον παρά-
γοντα του στρες που επιφέρει η δυσκολία εύρεσης ι-
σορροπίας ανάμεσα στη δουλειά και τον ελεύθερο 
χρόνο. Στην έρευνα που προαναφέραμε, οι τηλερ-
γαζόμενοι που δηλώνουν ότι έχουν υπερβολικό άγ-
χος κατά τη διάρκεια της εργάσιμης μέρας είναι πε-
ρισσότεροι από αυτούς που εργάζονται σε γραφείο.6  

Από την άλλη, οι αστικές φυλλάδες έχουν ήδη 
βαλθεί να μας δώσουν συμβουλές για το πώς να δι-
αχειριστούμε τον χρόνο μας και το άγχος μας ώστε 
να προσαρμοστούμε πιο γρήγορα στη νέα συνθήκη 
της τηλεργασίας. Η Athens Voice μας προτείνει να α-
κούμε τον ομώνυμο ραδιοφωνικό σταθμό της για να 
ηρεμούμε7 και η Lifo μας προειδοποιεί να μην τρώ-
με πολλά σνακ και να αποφεύγουμε τον καναπέ αν 
θέλουμε να γίνουμε πιο παραγωγικές.8 Εμπρός λοι-
πόν, ας συνδεθούμε με τα κανάλια της αστικής κουλ-
τούρας, ας γίνουμε υγιείς, δραστήριες και αναβαθμι-
σμένες εργάτριες!

 Πειθαρχία μέσω της Απομόνωσης
Στα τέλη του 19ου  αιώνα, ο F. W. Taylor ανέπτυξε ε-
πιστημονικές μεθόδους διοίκησης και οργάνωσης 
της εργασίας με σκοπό να την προσαρμόσει στις α-
νάγκες τους κεφαλαίου. Οι μέθοδοι του «επιστημο-
νικού μάνατζμεντ» έχουν ισχύ μέχρι και σήμερα. Για 
τον Taylor, το μεγαλύτερο εμπόδιο στην εξαγωγή 
του μέγιστου ποσού εργασίας προς όφελος του κε-
φαλαίου είναι το «σκότωμα χρόνου» των εργατών. 
Είχε εντοπίσει δύο είδη χασομεριού: το φυσικό χασο-

μέρι, δηλαδή τη φυσική τάση αποφυγής της πίεσης 
και το συστηματικό χασομέρι, τον στοχασμό που γεν-
νιέται μέσα από τις σχέσεις με συναδέλφους προς 
την αναζήτηση συλλογικού συμφέροντος, δηλαδή 
«τη συστηματική προσπάθεια να αποκρύψουν από 
τους εργοδότες το πόσο γρήγορα μπορεί να διεξα-
χθεί η εργασία τους».9 Κατά τον Taylor, το συστημα-
τικό χασομέρι είναι πολύ επικίνδυνο για το κεφάλαιο 
και για αυτό η διάλυση του θα έπρεπε να αποτελεί 
τον κύριο στόχο της επιστασίας.

Θα λέγαμε ότι στο πλαίσιο της τηλεργασίας η χω-
ροταξική απομόνωση των εργαζομένων στα σπίτια 
τους εξαλείφει το συστηματικό χασομέρι μάλλον αυ-
τόματα. Ο επιστάτης μπορεί να έχει τηλεφωνική ή ει-
κονική παρουσία (π.χ από το TeamViewer ή την κά-
μερα του Zoom) αλλά η πειθαρχία εντείνεται μέσω 
της απομόνωσής μας. Η έλλειψη συναδέλφων ση-
μαίνει ότι δεν έχεις άμεσα ανθρώπους για να ανταλ-
λάξεις μια κουβέντα ώστε να ξεσκάσεις, να γκρινιά-
ξεις για το περιεχόμενο της εργασίας, να ενημερω-
θείς ως προς τους ρυθμούς εκτέλεσης συγκεκριμέ-
νων καθηκόντων, και φυσικά, να οργανωθείς.

Ο εργοδότης ή ο επιστάτης μπορούν να έχουν 
μεγαλύτερη άνεση να μιλούν με τον κάθε εργαζόμε-
νο ξεχωριστά, ενώ από την πλευρά μας είναι πιο δύ-
σκολο να έχουμε εικόνα για το πώς μας διαχειρίζο-
νται ως συλλογικό σώμα. Όσον αφορά τα ομαδικά 
τσατ, μας φαίνεται πρόχειρη η άποψη ότι μπορούν 
να υποκαταστήσουν την επικοινωνία μεταξύ των ερ-
γαζομένων. Πρωτίστως γιατί δεν διαμορφώνεται ο ί-
διος βαθμός εμπιστοσύνης. Επιπλέον, ο διαμεσολα-
βημένος λόγος των τσατ είναι παρεξηγήσιμος και η 
πληροφορία κατακλυσμιαία, με αποτέλεσμα να επι-
κρατεί σύγχυση. Εξάλλου, δεν θα κακολογήσει κά-
ποια το αφεντικό της με την ίδια ευκολία στον γρα-
πτό λόγο, καθώς υπάρχει ο φόβος να σε ρουφιανέ-
ψει κανείς έχοντας και αποδεικτικό τεκμήριο.

Double Trouble: Πειθαρχία στην Αναπαραγωγι-
κή Εργασία
Δεν είναι τυχαίο που οι πρώτες περιπτώσεις εφαρ-
μογής της τηλεργασίας αφορούσαν γυναίκες προ-
γραμματίστριες στις ΗΠΑ στα τέλη του ‘70.10 Η τη-
λεργασία ήταν και είναι μια απόπειρα ενσωμάτωσης 
των γυναικών στην αγορά εργασίας με τέτοιο τρό-
πο ώστε να διατηρηθεί η αόρατη και απλήρωτη α-
ναπαραγωγική εργασία τους. Βεβαίως, δεν παρου-
σιάζεται ως «διπλός φόρτος» εργασίας αλλά ως και-
νοτομία που συμβάλλει στη χειραφέτηση των γυναι-
κών: οι γυναίκες δεν χρειάζεται να επιλέξουν ανά-
μεσα στον «φυσικό» τους ρόλο ως μητέρες και την 
προοπτική μιας καριέρας... με την τηλεργασία μπο-
ρούν επιτέλους να συνδυάσουν και τα δύο: και μη-
τρότητα και καριέρα!

Στην πραγματικότητα, η δουλειά από το σπίτι για 
πολλές γυναίκες σημαίνει ότι η παραγωγική και η α-
ναπαραγωγική εργασία γίνονται ταυτόχρονα και πιο 
εντατικά, καθώς πρέπει παράλληλα με τη δουλειά με 
μισθό να εξασφαλίσουν τη φροντίδα του συζύγου, 
των παιδιών και άλλων εξαρτώμενων μελών της οι-
κογένειας, όπως οι ηλικιωμένοι. Δεν είναι δύσκολο 
να φανταστούμε τη μητέρα να σηκώνεται κάθε τρεις 
και λίγο από το λάπ τοπ για να ταΐσει το μωρό, να 
μαγειρέψει για όλη την οικογένεια, να καθαρίσει το 
σπίτι - να βρίσκεται δηλαδή σε μια συνθήκη αδιάλει-
πτης παροχής υπηρεσιών.

Κλείνοντας, να επαναλάβουμε ότι οι προβληματι-
σμοί μας σχετικά με την τηλεργασία στο κομμάτι της 
εργασιακής μας υποτίμησης και πειθάρχησης δεν 
κρύβουν σιγουριές. Η τωρινή στροφή στην τηλερ-
γασία ως μέτρο αντιμετώπισης της πανδημίας λει-
τουργεί και ως πρόβα όπου ελέγχονται τα όρια της 
πειθάρχησής μας. Μπορεί το πείραμα της τηλεργα-
σίας να μην πετύχει. Μπορεί το κόστος για τα αφεντι-
κά να είναι τελικά μεγαλύτερα από τα οφέλη. Μπο-
ρεί τελικά να μην πετύχουν τον έλεγχο και την επι-
τήρηση που προσδοκούν. Εντούτοις, προετοιμαζό-
μαστε απέναντι στο ενδεχόμενο της επέκτασης της 
τηλεργασίας και της περαιτέρω ψηφιοποίησης των 
ζωών μας με όχημα την καπιταλιστική κρίση. Μένει 
να δούμε πώς η εργασιακή μας εκμετάλλευση θα ε-
ξελιχθεί, όπως και τις (αναμενόμενες) αντιστάσεις 
που θα συναντήσει. 
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