






Βέβαια, όλος αυτός ο «εκσυγχρονισμός» της εργασίας δεν έρχε-
ται χωρίς επιπτώσεις. Σε ένα πρώτο επίπεδο, πλέον όσες από 
εμάς δεν απολαμβάνουν την πολυτέλεια της νεότητας ώστε να 
παρακολουθούν τις νέες εξελίξεις της τεχνολογίας ή δεν έχουν 
την επιθυμία ή την οικονομική επιφάνεια να προμηθεύονται 
κάθε τρείς και λίγο το όποιο νέο gadget (από έξυπνα ρολόγια 
χειρός έως τάμπλετ κ.λπ.) ή οποιαδήποτε νέα έκδοση του τάδε 
κινητού, θεωρούνται στη καλύτερη τεχνολογικά αναλφάβητες 
και στην χειρότερη τεχνοφοβικές. Μάλιστα, μέσα στα δύο 
lockdown, είδαμε να υπερδιπλασιάζονται οι αγορές ηλεκτρονι-
κών και ηλεκτρικών συσκευών, αφού ο εγκλεισμός διευκόλυνε 
την επιβολή του δόγματος δούλευε-κατανάλωνε-κοιμήσου. Εν 
μέσω καραντίνας, η κατανάλωση μετατοπίστηκε από τη 
σφαίρα της διασκέδασης (πχ. νυχτερινές έξοδοι, καφέδες, ταξί-
δια/ εκδρομές κ.λπ.) στην κατανάλωση εντός σπιτιού- είτε αυτό 
ονομάζεται γρήγορο φαγητό, είτε έπιπλα και διακόσμηση του 
προσωπικού χώρου, είτε εξοπλισμός γραφείου (laptop, γραφεία, 
καρέκλες γραφείου), είτε ηλεκτρικές οικιακές συσκευές. Η μετα-
τόπιση αυτή ευθυγραμμίζεται με την προσταγή του 
#menoumespiti, αλλά με και με την προϋπόθεση/ έκκληση να 
συνεχίσουμε να καταναλώνουμε, όσο συνεχίζουμε να δουλεύ-
ουμε μέσα στους 4 τοίχους. Τα αφεντικά λοιπόν, αξιοποιούν στο 
έπακρο την συνθήκη της καραντίνας, προωθώντας προϊόντα 
που είναι απαραίτητα για να είμαστε λειτουργικοί κατά την 
τηλεργασία, είτε για έναν απολαυστικό εγκλεισμό! 

Είναι ηλίου φαεινότερο, ότι απαιτούνται πλέον συνεχείς 
επανεκπαιδεύσεις και επιμορφώσεις των εργαζομένων πάνω σε 
τέτοια νέα ψηφιακά μέσα, ώστε να ανταπεξέλθει κάποιος στο 
πόστο που ήδη έχει ή ώστε να πολλαπλασιάσει τις ευκαιρίες 
εύρεσης νέας εργασίας. Αυτή η ολική μετατόπιση της αγοράς 
από το φυσικό στον ψηφιακό κόσμο, προφανώς οδηγεί από τη 
μία σε απολύσεις εργαζόμενων που κρίνονται «ανίκανες να 
ανταπεξέλθουν» και από την άλλη σε εκ των πραγμάτων συρ-
ρίκνωση των θέσεων εργασίας. Για παράδειγμα, η πώληση click- 
away, μπορεί να είναι μόνο ένα από τα παρoδικά τεχνάσματα 
που επιστρατεύτηκαν για την περίοδο του κορωνοϊού, ώστε να 
«πάρει τα πάνω της» η αγορά αλλά και η ψυχολογία των ίδιων 
των καταναλωτών (γιορτές γαρ)- ωστόσο η κατεύθυνση είναι 
στο να επενδύσουν όλες οι επιχειρήσεις (μεγάλες και μικρές) 
στα e-shop- τα οποία πιθανότατα θα εδραιωθούν ως ο σχεδόν 
αποκλειστικός τρόπος και τόπος για πάσης φύσεως αγορά. 
Αυτό, πέρα από απολύσεις εργαζομένων, συνεπάγεται και τον 
«φυσικό» αφανισμό των μικρομάγαζων που δεν έχουν τα μέσα 
να συμβαδίσουν με τη νέα τάξη πραγμάτων. 

Προφανώς, η τηλεργασία επιστρατευόταν και από πριν, αλλά σε 
ένα επίπεδο σποραδικό και με ένα χαρακτήρα παροχής ευελιξί-
ας προς την εργαζόμενη, όπου ο ίδιος μπορούσε να επιλέγει 
ποιες ημέρες της εβδομάδας θα εργαζόταν από το σπίτι, τουλά-
χιστον σε ό,τι αφορά την Ελλάδα. Ωστόσο, τώρα εν μέσω των 
ιδιαίτερων συνθηκών που επιβάλλονται από την κρατική 
διαχείριση στο όνομα του περιορισμού της εξάπλωσης ενός ιού, 
η τηλεργασία έρχεται να εδραιωθεί πιο καθολικά από ποτέ με 
ένα χαρακτήρα γενικευμένο και υποχρεωτικό, προς όσους 
κλάδους μπορεί να εφαρμοστεί. Ακόμα και σε όσους φάνταζε 
αδιανόητο για τα μέχρι πρότινος δεδομένα, ήρθε και έγινε εν μία 
νυκτί κανονικότητα, (όπως για παράδειγμα στον τομέα της 
εκπαίδευσης) και μάλιστα με έναν συγχρονικό χαρακτήρα. Με 
τον τελευταίο όρο, νοείται η υποχρέωση για διαδικτυακή 
παρουσία σε live καταστάσεις, δηλαδή σε πραγματικό χρόνο, και 
όχι απλά η παραγωγή έργου με απομακρυσμένο τρόπο (στα 
πλαίσια ενός μοντέλου κατά τα άλλα δια ζώσης εργασίας). 

Κι αυτό το σημειώνουμε χωρίς βέβαια να έχουμε κάποιο 
ιδιαίτερο καημό με τους μικρομαγαζάτορες και κάθε είδους 
μικρά αφεντικά. Και το συσχετίζουμε με ένα από τα βασικά 
συμπεράσματα της περιβόητης έκθεσης Πισαρίδη, κατά την 
οποία οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, χαρακτηρίζο-
νται ως «ζόμπι», κρίνονται υπεύθυνες για τη χαμηλή παρα-
γωγικότητα και τη φοροδιαφυγή, ενώ παράλληλα προτείνε-
ται η «λύση» της εξαφάνισης, της εξαγοράς και της συγχώ-
νευσής τους με μεγάλες επιχειρήσεις. 

Είναι ξεκάθαρο, ότι στο πλαίσιο ενός «διαρκούς καθεστώ-
τος έκτακτης ανάγκης», που σε αυτή τη φάση θεμελιώνεται 
στην αντιμετώπιση ενός ιού, τα αφεντικά προχωρούν στην 
προώθηση διαρθρωτικών ρυθμίσεων (τόσο στο πεδίο της 
εργασίας όσο και συνολικά στην κοινωνία), που αποτελούν 
πάγιες και διαχρονικές επιδιώξεις τους και που προφανώς 
θα παραμείνουν σε ισχύ και μετά τη λεγόμενη αντιμετώπιση 
της πανδημίας. Μέσα σε όλη αυτή την προσπάθεια από το 
κράτος να επιβάλει την τάξη και την ασφάλεια (έλεγχος 
μετακινήσεων, απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 9, υπο-
χρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους, μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και τόσα 
ακόμα) έρχονται να περαστούν και δύο νέα νομοσχέδια, το 
ένα για το ασφαλιστικό (που προμηνύει τη την περαιτέρω 
διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης μέσα από την καζινο-
ποίηση της επικουρικής ασφάλισης, και το άλλο για τα 
εργασιακά, το οποίο περνάει κι άλλη «ευελιξία», δηλαδή κι 
άλλη δουλειά - λάστιχο. Με το νομοσχέδιο αυτό, θεσμοθε-
τείται επίσημα η εκ περιτροπής εργασία και η πλήρης 
ελαστικοποίηση του ωραρίου, ο διπλασιασμός του ανώτα-
του ορίου των υπερωριών στις βιομηχανίες σε εξαμηνιαία 
βάση και η δυνατότητα πληρωμής των υπερωριών σε 
«είδος». Κάθε ισχύοντας και επερχόμενος νόμος που απο-
σκοπεί στη «διευθέτηση» του χρόνου εργασίας, προβλέπο-
ντας 10ώρα (με ουσιαστική κατάργηση του 8ωρου) και 
αύξηση των υπερωριών, που μας επιβάλλεται στο όνομα 
των αναγκών της αγοράς και προς όφελος των μεγάλων 
και μικρών εργοδοτών και της κερδοφορίας τους, συνιστά 
επίθεση στο χρόνο, στο μισθό και συνολικά στη ζωή μας. Με 
την ίδια λογική, επιχειρείται και η ολοκληρωτική κατάργηση 
της κυριακάτικης αργίας, για ολοένα και περισσότερες 
Κυριακές, και σε κλάδους πέραν του εμπορίου.









σ υ�ο γ ι κ ο π ο ί η σ η









Το βαρύ ψυχολογικό φορτίο που πρέπει 
να επωμιστούν οι μαθήτριες και οι φοιτη-
τές είναι εμφανές. Σε μικρότερες ειδικά 
ηλικίες πως μπορεί να αντικατασταθεί το 
παιχνίδι και οι συζητήσεις (είτε μέσα στην 
τάξη είτε στα διαλείμματα), με το διάλειμ-
μα λίγων λεπτών στο σπίτι, μεταξύ μαθη-
μάτων μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρ-
μας; Η ακινησία και η καθημερινή έκθεση 
σε μια οθόνη από νηπιακή τάξη, πως 
μπορεί να συμβαδίζει με την ευαίσθητη 
αναπτυξιακή φάση ενός παιδιού; Οι συνε-
χόμενες ώρες καθιστικής ζωής σε συνδυ-
ασμό με το ανυπόφορο καθεστώς εγκλει-
σμού της καραντίνας, έχει εξοντωτική 
επίδραση τόσο σε σωματικό όσο και 
ψυχικό επίπεδο. Από την αρχή κιόλας της 
τηλεκπαίδευσης, αυτό που έγινε εμφανές 
μέσα σε λίγες μόνο ημέρες ήταν η μεγάλη 
κόπωση των παιδιών και των εκπαιδευτι-
κών, εξαιτίας των συσσωρευμένων ωρών 
παρακολούθησης μαθημάτων καθηλωμέ-
νοι μπροστά από τον υπολογιστή. Αν 
λάβουμε υπόψη ότι εκτός από το πρωϊνό 
σχολικό πρόγραμμα, η πλειοψηφία των 
μαθητών παρακολουθούσε και απογευ-
ματινά μαθήματα σε φροντιστήρια και 
κέντρα ξένων γλωσσών, καταλαβαίνουμε 
ότι μιλάμε για 8 με 10 ώρες την ημέρα. Το 
φυσικό και επόμενο ήταν ότι ήδη από την 
πρώτη εβδομάδα υπήρχε κλίμα γκρίνιας 
και παραίτησης από πολλούς μαθητές, 
γεγονός που σε ευαίσθητες περιπτώσεις 
δύναται να οδηγήσει μέχρι και σε σχολική 
διαρροή.

Το θολό πεδίο που δημιουργείται μεταξύ του εργάσιμου και μη 
χρόνου που αναφέρθηκε ουκ ολίγες φορές, πλήττει εξίσου και 
το μαθητή και το φοιτητή. Κάτι που κυριαρχεί στα πανεπιστήμια 
αυτόν τον καιρό είναι οι φοιτήτριες να είναι διαρκώς σε επαγρύ-
πνηση για το μάθημα, ώστε να μη χάσουν μία ‘εύκολη’ παρακο-
λούθηση από το σπίτι τους και ‘εύκολες’ σημειώσεις μέσω 
printscreen. Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, η ποιότητα του μαθήματος 
επίσης αλλοιώνεται, αφού τα προαναφερθέντα υλικοτεχνικά 
προβλήματα βρίσκουν εφαρμογή και σε αυτήν τη βαθμίδα 
εκπαίδευσης. Ειδικότερα, προβληματική κατάσταση καθίσταται 
αυτή των εργαστηριακών και των πρακτικών μαθημάτων, 
αφού απαιτείται άμεση προσέλευση του διδασκόμενου με έναν 
χώρο επιστημονικής αλληλεπίδρασης όπως πχ. σε σχολές 
επιστημών υγείας και θετικών επιστημών, σε μουσικά τμήματα 
κ.α.. Αυτά, είτε είδαμε να διεξάγονται διαδικτυακά (μέσω μεθό-
δων προσομοίωσης), είτε να αναβάλλονται μέχρις ότου να γίνει 
εφικτή η δια ζώσης εκπαίδευση- πράγμα που προφανώς δυσχε-
ραίνει την διαδικασία απόκτησης πτυχίου και επιβαρύνει την 
ίδια τη φοιτήτρια. Και παρότι στις πανελλήνιες οι μαθητές συνα-
γωνίζονται τους συμμαθητές του έτους τους, στην αγορά εργα-
σίας οι απόφοιτοι έχουν να ανταγωνιστούν τους αποφοίτους 
πριν και μετά την πανδημία. Η έλλειψη πρακτικών γνώσεων για 
όσους και όσες φοίτησαν στην πανδημία, τους τοποθετεί εκτός 
συναγωνισμού με τους υπόλοιπους υποψηφίους για μια θέση σε 
μια δουλειά ή σε ένα μεταπτυχιακό, αφού δεν θα ξέρουν να 
κάνουν μια PCR, ή μια ογκομέτρηση στην πράξη. Είδαμε επίσης 
καθηγητές που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν και να κάνουν μια 
ποιοτική τηλεδιάλεξη, να αδιαφορούν για την αναπλήρωση του 
μαθήματος που χάθηκε λόγω κατάρρευσης της ψηφιακής τάξης 
ή ακόμη και καθηγητές να αρνούνται να διεξάγουν το μάθημά 
τους το τρέχον εξάμηνο! Ταυτόχρονα τα βιβλία από τον 
«Εύδοξο» ήρθαν στα χέρια των φοιτητών προς το τέλος του 
εξαμήνου ή μετά το πέρας του, λόγω υπερφόρτωσης των εταιρι-
ών διανομής, ενώ οι βιβλιοθήκες ήταν κλειστές ή δεν ήταν 
άμεσα προσβάσιμες. Παράλληλα, η εξ’ αποστάσεως εξεταστική 
έκανε τα πράγματα ακόμα πιο περίπλοκα, αφού παρατηρήθη-
καν πολλά φαινόμενα αυθαιρεσίας από καθηγητές (και φοιτη-
τές) υποβιβάζοντας για ακόμα μια φορά το επίπεδο σπουδών. 



Όπου αναδιάρθρωση, νοείται η διαμόρφωση ενός εκπαιδευτι-
κού συστήματος που θα λειτουργεί με όρους αποδοτικότητας 
και παραγωγικότητας, στενά συνδεδεμένο με τις ανάγκες της 
αγοράς και το οποίο θα παρέχει νέες ευκαιρίες μεγαλύτερης 
κερδοφορίας στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Μην μπερδευόμαστε 
όμως! Αυτό δεν είναι όψιμο φρούτο, ούτε στα σχολεία ούτε 
στα πανεπιστήμια.

Ιδιωτικά σχολεία, φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσ-
σών, κέντρα μελέτης κ.α. αποτελούν ένα σεβαστό 
κομμάτι της οικονομίας και απασχολούν εκατοντάδες 
εργαζόμενες στο κλάδο. Εδώ και πολλά χρόνια, η 
ιδιωτική εκπαίδευση αποτελεί όλο και πιο αναπόσπα-
στο κομμάτι του ελληνικού μοντέλου εκπαίδευσης σε 
πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο αλλά και τριτοβάθμιο 
επίπεδο. Ενώ η παραπαιδεία ήταν καλά εδραιωμένη 
μόνο στις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου, τώρα 
βλέπουμε αυτή να διαχέεται στο γυμνάσιο και στο 
δημοτικό, με τα κέντρα μελέτης να ξεπηδούν σαν τα 
μανιτάρια αλλά και στο πανεπιστημιακό επίπεδο.

Σε αυτό το μήκος κύματος είναι και η πρόσφατη μόδα της 
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, σύμφωνα με την 
οποία διάφορες εταιρείες εμπλέκονται σε όλες τις βαθμίδες 
«προσφέροντας» γνώση, υλικοτεχνικό εξοπλισμό και 
«ευκαιρίες» για επιχειρηματική και επιστημονική αριστεία με 
κύριους στόχους να θερίσουν τζάμπα εργασία, διαφήμιση 
και βελτίωση του κοινωνικού τους προφίλ. Για παράδειγμα, 
τα πανεπιστήμια, εδώ και δεκαετίες δέχονται επαναλαμβα-
νόμενες επεμβάσεις ώστε να βρίσκονται όσο το δυνατόν 
πλησιέστερα στο επιχειρηματικό μοντέλο. Πολλές λειτουρ-
γίες έχουν παραχωρηθεί σε ιδιώτες (σίτιση, εστίες, καθαριό-
τητα, φύλαξη), ενώ παράλληλα η κρατική χρηματοδότηση 
είναι μονίμως ελλειμματική, με αποτέλεσμα την σχεδόν 
ολοκληρωτική εξάρτηση της έρευνας (αλλά και πολλές 
φορές της ίδιας της λειτουργίας του εκάστοτε τμήματος/ 
τομέα) από το ιδιωτικό κεφάλαιο. Μοιάζει πως εν μία νυκτί 
έχουν επιβληθεί δίδακτρα σε τουλάχιστον 80% των μετα-
πτυχιακών προγραμμάτων, ενώ τα ιδιωτικά πανεπιστήμια 
κατοχυρώνονται θεσμικά με τους νόμους της Κεραμέως. 
Ούτε λόγος για το καθεστώς απλήρωτης εργασίας που 
παρατηρείται σε όλα τα επίπεδα με κορωνίδα φυσικά τους 
υποψήφιους διδάκτορες.
Τέτοιου είδους αναδιαρθρώσεις έχουν ως αποτέλεσμα την 
αύξηση του εκπαιδευτικού κόστους, το οποίο εμποδίζει την 
είσοδο και παραμονή των προλεταριακών στρωμάτων 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, χειροτερεύει τις συνθήκες 
εργασίας όλου του  προσωπικού και τείνει να περιορίσει τον 
ρόλο των πανεπιστημίων σε αυτό που θεωρείται «χρήσιμο 
για τις ανάγκες τις αγοράς». Βέβαια οι διαχρονικές προσπά-
θειες από τις εκάστοτε κυβερνήσεις να αποστειρώσουν τα 
πανεπιστήμια από οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες που «δεν 
αφορούν το πανεπιστήμιο» βρήκαν απέναντί τους πολύ-
μορφες αντιδράσεις. Ο βασικός λόγος είναι ότι το πανεπι-
στήμιο αποτελεί ένα κοινωνικό πεδίο, όπου μπορούν να 
εκδηλωθούν οι ανταγωνισμοί συμφερόντων. Μέχρι πρό-
σφατα δεν είχε επέλθει αυτό που λέμε πλήρη αποστείρωση, 
με αποτέλεσμα οι πανεπιστημιακές αίθουσες εκτός από 
χώρους κοινωνικής αναπαραγωγής και παραγωγής- παρο-
χής εξειδικευμένης γνώσης, να  αποτελούν και πεδίο φιλικό 
για χρήση προς όλα τα κοινωνικά υποκείμενα (τη χρήση του 
ως άσυλο, την παρουσία πλήθους πολιτικών εγχειρημάτων, 
τη χρήση χώρων του για κοινωνικές και πολιτικές εκδηλώ-
σεις κ.λπ.).

Η ερήμωση σχολείων και πανεπιστημίων λόγω των περιοριστικών 
μέτρων για τον κορωναϊό και ταυτόχρονα η καθολική εφαρμογή 
της τηλεκπαίδευσης, δημιούργησε το κατάλληλο έδαφος ώστε να 
ανοίξει άλλο ένα πεδίο εμπορικής διάθεσης, αυτό της διδασκαλίας 
με τη χρήση ποικίλων διαδικτυακών υπηρεσιών, το οποίο δεν 
κλείνει με την άρση των μέτρων και την επιστροφή στις αίθουσες. 
Άλλωστε, δεν είμαστε καθόλου σίγουρες ότι στα πανεπιστήμια δεν 
θα συνεχιστεί η τηλεκπαίδευση σε μεταπτυχιακά αλλά και προ-
πτυχιακά προγράμματα, είτε περιστασιακά είτε μόνιμα. Από την 
άλλη πλευρά, η ερήμωση του δημόσιου χώρου ήταν μια βασική 
προϋπόθεση ώστε να περαστεί μια σειρά από μέτρα και να εγκαθι-
δρυθεί μια νέα πρωτόγνωρη πραγματικότητα για τα ελληνικά 
πανεπιστήμια. Καθημερινή παρουσία μπάτσων, συστήματα ελέγ-
χου εισόδου- εξόδου και ταυτοποίησης, κάμερες, φράκτες και 
λουκέτα. Σκοπός αυτών των μέτρων είναι αφενός να χάσει το 
πανεπιστήμιο τον ελεύθερο και κοινωνικό χαρακτήρα των χώρων 
του που αφορούν ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας 
εκτός των φοιτητών και του προσωπικού του πανεπιστημίου και 
αφετέρου να χτυπήσει κάθε ριζοσπαστική κίνηση στο εσωτερικό 
του.  
Έτσι λοιπόν, με την τηλεκπαίδευση δύναται  να καλλιεργηθούν 
νέα ήθη και έθιμα σχετικά με τη λειτουργία των πανεπιστημίων, 
τόσο από τη μεριά του κράτους, όσο και από τη μεριά του φοιτη-
τικού υποκειμένου σχετικά με τη παρουσία του μέσα σε αυτό. Το 
φοιτητικό υποκείμενο πρέπει να είναι πλήρως παραγωγικό και 
πειθαρχημένο. Ανεξαρτήτως των συνθηκών, η φοιτήτρια πρέπει 
να παρακολουθεί μαθήματα και η  υπόλοιπη κοινωνία να παραμέ-
νει περιορισμένη από τους χώρους της για οποιαδήποτε άλλη 
χρήση, εκτός αυτής που ορίζει το κράτος. Το δε  πανεπιστημιακό 
πεδίο να μοιάζει με οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση ή τουλάχιστον 
να πληροί το δόγμα «ησυχία, τάξη και ασφάλεια». Αποστειρωμέ-
νο, επιτηρούμενο, με σπουδές που συμβαδίζουν πλήρως με τις 
ανάγκες της αγοράς και εργασιακές συνθήκες- λάστιχο. Στην 
κατεύθυνση αυτή, στοχεύουν μέτρα όπως η κατάργηση του 
ασύλου, η θέσπιση ανωτάτου ορίου φοίτησης και βάσης εισαγω-
γής στα ΑΕΙ, η ισοτιμία πτυχίων ΑΕΙ με ιδιωτικών ιδρυμάτων 
εκπαίδευσης και κολλεγίων, η σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα και η εισαγωγή προπτυχιακών προγραμμάτων με δίδα-
κτρα. Τα μέτρα ήρθαν μαζί με την υπάρχουσα καθημερινότητα 
του πανεπιστημίου, δηλαδή την άμισθη εργασία μεταπτυχιακών 
και διδακτορικών, τις εργασιακές σχέσεις του διοικητικού προσω-
πικού, την εντατικοποιημένη φοίτηση (πολλές φορές σε συνδυα-
σμό με ταυτόχρονη εργασία), να καταστήσουν την ζωή στο πανε-
πιστήμιο ακόμα πιο ασφυκτική. 



Με βάση τα παραπάνω, προσπαθούμε να δώσουμε κάποιες απα-
ντήσεις σχετικά με τη στάση μας, τις διεκδικήσεις και τους 
αγώνες μας, στα πλαίσια της νέας πραγματικότητας. Στις δεδο-
μένες συνθήκες, η άρνηση της ίδιας της τηλεργασίας είναι ένα 
δίκαιο πρόταγμα από εργατική σκοπιά. Βλέποντας όμως την 
κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί, παρατηρούμε αφενός τον 
εξαναγκασμό πολλών από εμάς να δουλέψουμε από το σπίτι, με 
πρόφαση την πανδημία και αφετέρου την (εν πολλοίς δικαιολο-
γημένη) θετική στάση πολλών εργαζομένων-τουλάχιστον σε ‘ο,τι 
αφορά ένα βραχυπρόθεσμο διάστημα. Αν συνυπολογίσουμε στα 
παραπάνω ότι η τηλεργασία αποκτά πλέον ένα χαρακτήρα μονι-
μότητας, θα πρέπει να διαμορφώσουμε και ενδιάμεσα επίδικα 
αγώνα εξαναγκάζοντας την ζυγαριά να γείρει προς τη μεριά μας. 
Να συνεχίσουμε δηλαδή να βρίσκουμε απαντήσεις για όλα τα 
πεδία του ταξικού ανταγωνισμού που ανοίγονται μπροστά μας..






