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Σε προηγούμενο τεύχος (11) του περιοδικού είδαμε πως τον 19ο αιώνα 
το ανερχόμενο (αγγλικό) αστικό κράτος αναγνώρισε, για πρώτη φορά, 
τα παιδιά ως μια ξεχωριστή ηλικιακή ομάδα, με συγκεκριμένα χαρακτη-
ριστικά και καθήκοντα. Ο διαχωρισμός της ζωής των παιδιών από αυτή 

των ενηλίκων έγινε στο όνομα της νέας –εξιδανικευμένης- «φύσης» των παιδιών: 
τα παιδιά έπρεπε να είναι «παιδιά» και να πηγαίνουν σχολείο. Αυτό σήμαινε ότι σε 
συνθήκες βίαιης εκβιομηχάνισης και απορρύθμισης των προηγούμενων κοινω-
νικών σχέσεων, οι νόμοι για την παιδική εργασία και για τη σταδιακή τοποθέτη-
ση των παιδιών στο σχολείο είχαν πολύ περισσότερο να κάνουν με την ανάγκη 
αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης υπό συγκεκριμένους όρους· και πολύ λι-
γότερο με μια «ρομαντική» διάθεση κοινωνικής μεταρρύθμισης εις όφελος των 
παιδιών. Έπρεπε δηλαδή «πίσω από τους τοίχους του σχολείου να μεγαλώσουν 
σώματα προφυλαγμένα από την πρώιμη φθορά και υπομονετικά υποταγμένα σε 
γράμματα και αριθμούς»1: η καινούρια γενιά εργατών και πατριωτών. Έτσι, η ειδι-
κή μεταχείριση που επιφυλάχτηκε στα παιδιά αποσκοπούσε στην μακροημέρευ-
ση του καθεστώτος και στην παγίωση των νέων σχέσεων εκμετάλλευσης. Η ανά-
δειξη της νέας κοινωνικής και νομικής κατηγορίας, αυτής του ανήλικου, ήταν προς 
τη στρατηγική κατεύθυνση της διαίρεσης, υποτίμησης και διαχείρισης της εργατι-
κής τάξης με όρους ηλικίας. 

Παρακάτω θα δούμε πως οι νέες πειθαρχήσεις που αφορούσαν τα παιδιά της 
εργατικής τάξης -και σταδιακά όχι μόνο αυτά αλλά και τα παιδιά της μεσαίας τά-
ξης- εξελίχθηκαν και εμπεδώθηκαν μέσα από πολιτικές φιλανθρωπίας, καθώς και 
υπό το εξεταστικό βλέμμα της δικαστικής και ιατρικής εξουσίας. Συγκεκριμένα θα 
μεταφερθούμε και θα δούμε τι γινόταν στο αμερικάνικο κράτος στα τέλη του 19ου 
και στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. 

Στην Αμερική, από το 1890 και μετά, συνέρρεαν κύματα μετανάστευσης από 
την Νότια και Ανατολική Ευρώπη. Οι αγροτικοί πληθυσμοί, που μετανάστευαν 
προς εξεύρεση εργασίας και στοιβάζονταν στις πόλεις αποτελούσαν συχνά μια ε-
κρηκτική, απείθαρχη και ανομοιογενής μάζα εργατικού δυναμικού. Για παράδειγ-
μα, είναι σημαντικό να πούμε ότι εκείνη την εποχή το αμερικάνικο –και όχι μόνο- 
σχολείο ως νεοσύστατος πειθαρχικός μηχανισμός και φυτώριο νέων, υποταγμέ-
νων σωμάτων δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένο. Η ελλιπής κρατική οργάνωση –
αρχικά τουλάχιστον- ήταν ο ένας λόγος. Ένας άλλος πολύ σημαντικότερος λόγος 
ήταν ότι οι σχολικές τάξεις αποτελούνταν από εργατάκια με πολύ διαφορετικές 
πολιτισμικές και γλωσσικές καταβολές. «Ήταν όλο και πιο εμφανής η ανικανότητα 
των σχολείων να αντεπεξέλθουν στην αποστολή τους»2, δηλαδή στην πειθάρχη-
ση ενός ετερογενούς πληθυσμού παιδιών στις αξίες της Αμερικάνικης Δημοκρατί-
ας. Να θυμίσουμε ότι στην Αμερική οι νόμοι για την υποχρεωτική εκπαίδευση εί-
χαν ψηφιστεί μεταξύ του 1870 και 1890, εξαναγκάζοντας τους όχι και τόσο πρό-
θυμους γονείς να στείλουν τα παιδιά τους σχολείο. Δεν είναι τυχαίο, λοιπόν, που 
ταυτόχρονα με την δημιουργία των πρώτων σχολείων μπήκε μπροστά η οργανω-
μένη επιστημονική μελέτη του παιδιού. Γιατροί, ψυχίατροι, ψυχολόγοι και κοινω-
νιολόγοι, οργανωμένοι σε αντίστοιχους επιστημονικούς συλλόγους και επιτροπές 
ξεκίνησαν συστηματικά από το 1880 να εκπονούν αναρίθμητες έρευνες και μελέ-
τες ταξινόμησης του σχολικού πληθυσμού, συμμετέχοντας σ’ ένα ευρύτερο (στις 
Η.Π.Α., στη Μ.Βρετανία και αλλού) επιστημονικό κίνημα μελέτης του παιδιού, διεκ-
δικώντας παράλληλα εξουσία και χτίζοντας καριέρες. Στην ουσία ο σκοπός του κι-
νήματος αυτού δεν ήταν άλλος από την κανονικοποίηση και την πειθάρχηση των 
παιδιών σε συγκεκριμένα αστικά και εθνικά στάνταρ, συγκεκριμένων (ανθρωπο-
μετρικών) σωματικών και ψυχολογικών χαρακτηριστικών· ταυτόχρονα βέβαια με 
την προβληματοποίηση των συμπεριφορών που δεν ανταποκρίνονταν σ’ αυτά τα 
πρότυπα. Ας μη ξεχνάμε βέβαια και τους διακρατικούς ανταγωνισμούς, στην περί-
οδο πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι οποίοι ενίσχυαν καθοριστικά στο 
εσωτερικών των κρατών την ανάγκη για εθνική ενότητα και πατριωτικό αίσθημα.

Σύμμαχοι των γιατρών, συνοδοιπόροι αλλά και κινητήριος δύναμη στην ανά-
δυση των νέων επιστημών του παιδιού (όπως της ψυχολογίας του παιδιού και της 
παιδιατρικής) υπήρξαν οι κοινωνικές μεταρρυθμίστριες και φιλάνθρωπες γυναί-
κες της μεσαίας και ανώτερης τάξης. Ήταν γυναίκες μορφωμένες και οργανωμένες 
σε κλαμπ, ενώσεις και φιλανθρωπικές κοινότητες. Όπως θα δούμε και παρακάτω, 
στο όνομα ενός διευρυμένου οικιακού ιδεώδους, που ξεπερνά τα όρια του σπιτιού 
τους και στο όνομα της επιστημονικής μητρότητας, οι αστές αυτές κυρίες πρωτο-
στάτησαν για κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που σταδιακά έγιναν νόμοι και αφορού-
σαν την προνοιακή διαχείριση των παιδιών αλλά και των μητέρων στις φτωχογει-
τονιές όπου ζούσαν μετανάστες. Ενώ, μέσω του μεταρρυθμιστικού τους έργου, η 
συμβολή τους ήταν καθοριστική στην διάδοση και στην εμπέδωση των επιστημο-

ΚΆΘΕ ΠΆΙΔΙ 
και ένας 

ΔΥΝΗΤΙΚΌΣ 
ΠΆΡΆΒΆΤΗΣ
Η ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΈΣΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΈΡΓΟ ΤΗΣ 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ ΚΑΙ 
ΤΗΣ ΈΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΙΣ 

ΑΡΧΈΣ ΤΟΥ 20ΟΥ ΑΙΩΝΑ
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νικών προσταγών. Ακόμη, το πρώτο αμερικάνικο δικαστήριο ανηλίκων δημιουργή-
θηκε το 1899 χάρη στις προσπάθειες των συγκεκριμένων φιλάνθρωπων κυριών (από 
το Σικάγο). Οι αστές μεταρρυθμίστριες φιγουράριζαν ως σωτήρες των παιδιών του έ-
θνους. Το κίνημά τους είχε το εύγλωττο όνομα "child savers movement".

Η εξέλιξη της συνεργασίας των αστών φιλάνθρωπων κυριών και των αντρών για-
τρών και ψυχολόγων είχε σαν καρπό την ίδρυση το 1908 στο Σικάγο του πρώτου Ψυ-
χοπαθολογικού Ινστιτούτου Ανηλίκων. Το Ινστιτούτο λειτουργούσε συνοδευτικά στο 
δικαστήριο ανηλίκων, συλλέγοντας και εξετάζοντας δεδομένα για το ιατρικό, ψυχολο-
γικό και κοινωνικό background νεαρών που εγκληματούσαν συστηματικά και επινοώ-
ντας «επιστημονικές» εξηγήσεις γι' αυτή τους τη συμπεριφορά. Εν συνεχεία, τα επόμε-
να χρόνια κλινικές με τους ίδιους «επιστημονικούς» στόχους ιδρύθηκαν, ως «αρωγοί» 
στο έργο της δικαιοσύνης ανηλίκων, με τη συνεργασία ψυχίατρων, ψυχολόγων και κοι-
νωνικών λειτουργών. Τη δεκαετία του ’30 οι κλινικές «για την παιδική καθοδήγηση», 
όπως πια λέγονταν αυξήθηκαν αισθητά σε όλη τη χώρα και πρόταξαν την πρόληψη 
της νεανικής παραβατικής συμπεριφοράς σε ευρύτερα τμήματα του ανήλικου πληθυ-
σμού3. Παιδιά πιο «νορμάλ» και πιο ευκατάστατων τάξεων μπαινόβγαιναν–συνοδευό-
μενα από τους γονείς τους- στις κλινικές για θέματα που αφορούσαν π.χ. τις κακές επι-
δόσεις στο σχολείο. Οι κλινικές αυτές συνεισέφεραν στο χτίσιμο των εξουσιών και των 
διαμεσολαβήσεων των γιατρών και των ψυχολόγων, όπως και έχτισαν σιγά σιγά ένα ε-
ξουσιαστικό σώμα γνώσης που έδωσε περαιτέρω ώθηση στις επόμενες γενιές ψυχο-
λόγων. (Τη μετεξέλιξη της «παιδικής καθοδήγησης» σήμερα αποτελεί η παιδική ψυχο-
λογία και κάθε λογής ψυχοπαιδαγωγικές, συμβουλευτικές υπηρεσίες και κανονιστικές 
κατασκευές τύπου bullying και ΔΕΠΥ). Σταδιακά στο στόχαστρο εκτός από το παιδί, 
μπήκε και η μητέρα, που ήταν συνήθως αυτή που πήγαινε το παιδί στην κλινική, ζητώ-
ντας τη βοήθεια των ειδικών. Έτσι, οι πειθαρχήσεις εμπλουτίστηκαν, επεκτάθηκαν  και 
έγιναν πιο διεισδυτικές, παθολογικοποιώντας συμπεριφορές και ορίζοντας εκ νέου το 
υγιές και το προβληματικό.

Στα τέλη του 19ου αιώνα το παιδί προκειμένου να γίνει παραγωγικό για τον καπι-
ταλισμό καταδείχθηκε όχι μόνο ως ένα υποκείμενο που χρήζει ειδικής μεταχείρισης 
και επιτήρησης από την πρόνοια του κράτους αλλά και ως ένα νέο γνωστικό αντικεί-
μενο μελέτης και έρευνας. Πρωτύτερα, το γυναικείο σώμα είχε γίνει ήδη αντικείμενο 
έρευνας και επιτήρησης από τους γιατρούς με σκοπό τον έλεγχο της αναπαραγωγι-
κής ικανότητας των γυναικών. Κάποια ειρωνικά θα μπορούσε να σκεφτεί εδώ πως το 
παιδί έγινε «άξιο» μελέτης λόγω του ότι είναι το «προϊόν» του γυναικείου σώματος. 

Φιλανθρωπία, επιστήμη και οικιακό ιδεώδες
«Τι συνέβη κοντά στο γύρισμα του (19ου) αιώνα ώστε το παιδί να μεταφερθεί από το παρα-
σκήνιο στο προσκήνιο της δημόσιας προσοχής; Η ανακάλυψη του παιδιού ως μια μονα-
δική και καινοφανής μορφή ζωής, όπως είχε γίνει και με την ανακάλυψη της γυναίκας ως 
μια μορφή «ανωμαλίας» ή ερωτήματος, δε θα μπορούσε να είχε συμβεί στην παλιά τάξη 
πραγμάτων. Ακόμη και 100 χρόνια νωρίτερα, το μεμονωμένο παιδί δεν ήταν μια φιγούρα 
που θα μπορούσε να τραβήξει την προσοχή ενός ενήλικα. Οι γυναίκες είχαν κατά μέσο 
όρο 7 γέννες στη διάρκεια της ζωή τους· το ένα τρίτο ή τα μισά από αυτά τα παιδιά δε θα 
επιβίωναν μέχρι την ηλικία των πέντε. Επομένως οι γονείς έβλεπαν στο κάθε παιδί έναν πι-
θανό προσωρινό επισκέπτη. Οι γονείς συχνά άφηναν τα μωρά τους χωρίς όνομα για πολ-
λούς μήνες, μήπως και «χαραμίσουν» ένα αγαπημένο τους όνομα· και οι μητέρες εξιστο-
ρούσαν όχι μόνο πόσα παιδιά είχαν μεγαλώσει αλλά και πόσα είχαν θάψει.»4

Το «επιστημονικό» μεγάλωμα 
των παιδιών και η συκοφάντηση 
του μητρικού ενστίκτου

Το «επιστημονικό» μεγάλωμα των παιδιών και η «επιστημονική» μητρό-
τητα ήταν κοινές εκφράσεις της εποχής, που μελετάμε. Όλο και περισ-
σότερες συμβουλές από παιδίατρους, ψυχολόγους και εκπαιδευτικούς 

για το πώς πρέπει να μεγαλώνουν τα παιδιά διαδίδονταν ταχύτητα μέσα από 
κλαμπς μητέρων, φιλανθρωπικούς παιδικούς σταθμούς, σταθμούς για παστε-
ριωμένο γάλα, κλινικές για βρέφη, κέντρα για την παιδική υγεία, μέσα από 
διαλέξεις και άρθρα σε αντίστοιχα περιοδικά και εφημερίδες κλπ. Οι ψυχολό-
γος G. Stanley Hall και ο παιδίατρος Dr. L. Emmet Holt -εμβληματικές προσω-
πικότητες των αντίστοιχων επιστημονικών πεδίων- με κάθε ευκαιρία επιβε-
βαίωναν στις μαμάδες την μεγάλη σημασία του επιστημονικού μεγαλώματος 
των παιδιών.  Ο Hall, που το 1909 είχε φέρει τον Φρόυντ στην Αμερική, εγκαι-
νίασε το κίνημα για τη μελέτη του παιδιού και ήταν από τους πρώτους που έ-
βαλε το παιδί στο κέντρο της έρευνας της ψυχολογίας, όχι χωρίς αρκετές α-
ντιδράσεις - και από άλλους επιστήμονες ψυχολόγους που αρνιόταν να εκθέ-
σουν με τέτοιο τρόπο τα παιδιά. Ο Hall ήταν επίσης από τους πρώτους που με-
λέτησε μέσα από ερωτηματολόγια παιδιά που πήγαιναν σχολείο, δημοσιεύ-
οντας το 1883 την πρωτοποριακή του έκθεση «Τα περιεχόμενα των μυαλών 
των παιδιών πριν πάνε σχολείο». Το 1890 πρότεινε τη μέτρηση του βάρους 
και του ύψους των παιδιών στο σχολείο και πάλι συνάντησε αντιδράσεις. Ση-
μειωτέον, ότι ακόμη και το 1918 σε καμπάνια του κυβερνητικού Γενικού Γρα-
φείου για τα Παιδιά (που ιδρύθηκε το 1912) με σκοπό την καθιέρωση της μέ-
τρησης του ύψους και του βάρους των μωρών και των προσχολικών παιδιών 
υπήρξαν πάρα πολλά γράμματα διαμαρτυρίας από γονείς που αρνιόταν αυτό 
το ελεγκτικό μέτρο πάνω στα παιδιά τους. 

Από την άλλη, ο γιατρός Hοlt, ιατρικός διευθυντής στο βρεφικό νοσοκο-
μείο της Νέας Υόρκης ήταν από τους πρώτους που ξεκίνησαν ήδη από το 1880 
να στρέφουν το ενδιαφέρον στα παιδιά. Ο ίδιος ηγούνταν φιλανθρωπικά νο-
σοκομεία για μωρά και παιδιά, κατά βάσει από μετανάστες γονείς. Στο ιδιαί-
τερα δημοφιλές βιβλίο «Φροντίδα και τάισμα (feeding) των παιδιών» (1894), 
συμβούλευε τους αναγνώστες του ότι όπως οι αγρότες δε θα έπρεπε να φυ-
τεύουν τους σπόρους τους πριν συμβουλευθούν τις τελευταίες επιστημονι-
κές αναφορές από το Υπουργείο Γεωργίας, έτσι και οι γονείς δε θα πρέπει να 
μεγαλώνουν τα παιδιά τους χωρίς τη βοήθεια των ειδικών. Ο Hοlt, όπως και 
ο Hall, συχνά έβγαζε λόγους στο Εθνικό Συμβούλιο Μητέρων και σε άλλες ορ-
γανώσεις για τη μελέτη του παιδιού και έγραφε δημοφιλή άρθρα. Σε αυτά τα 
άρθρα ο εχθρός του επιστημονικού μεγαλώματος του παιδιού ήταν τι άλλο, το 
μητρικό ένστικτο και η παραδοσιακή σοφία. Ένα τέτοιο άρθρο για παράδειγ-
μα, σε περιοδικό το 1914, ξεκινούσε με μια δακρύβρεχτη ιστορία όπου μια α-
φοσιωμένη μητέρα χάνει το παιδί της επειδή βασίστηκε στο ένστικτό της και 
απέτυχε να αποστειρώσει το μπιμπερό. Ήταν «η ερασιτέχνης μητέρα του χθες 
αντί να είναι η επαγγελματίας μητέρα του αύριο». Το μητρικό ένστικτο είναι 
τόσο «επιστημονικό όσο το κλασικό ρητό ότι όρθιο πιρούνι σημαίνει επισκέ-
πτης ή ότι το φεγγάρι είναι φτιαγμένο από πράσινο τυρί»1!  

1 Alice Smuts, Science in the service of children, 1893-1935, Yale 
University Press, 2006
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Η ανύψωση του παιδιού και το όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη «φύση» και για 
την ιδιομορφία του, όπως και για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών του συμβάδισε, 
ανατροφοδότησε και εντέλει υπήρξε καθοριστικό στο να διαδοθεί και να επικρατήσει 
το αστικό οικιακό ιδεώδες, κατά τον 19ο αιώνα. Το οικιακό ιδεώδες, εκπορευόμενο από 
τον καπιταλιστικό διαχωρισμό του πεδίου της παραγωγής από το πεδίο της αναπαρα-
γωγής, εξυμνούσε τις χάρες του σπιτιού, την «ιερή εστία»: την υποτίθεται αμόλυντη από 
την κακία και τη χυδαιότητα του έξω (αντρικού) κόσμου της αγοράς και της πολιτικής. 
Εν ολίγοις ήταν τιμή και κοινωνική αναγνώριση για έναν άντρα να έχει μια γυναίκα να 
κάθεται άπραγη στο σπίτι. Το οικιακό ιδεώδες εξυμνούσε τη γυναίκα ως οικοδέσποινα, 
σύζυγο και μητέρα, δηλαδή εξυμνούσε τις γυναίκες των εύπορων τάξεων, που είχαν 
την πολυτέλεια να μην δουλεύουν και ταυτόχρονα στοχοποιούσε τις γυναίκες των κα-
τώτερων τάξεων που δεν ανταποκρίνονταν σ’ αυτό το αστικό πρότυπο.  

Στην Αμερική, μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο, όλο και περισσότερες γυναίκες των μεσαί-
ων και ανώτερων τάξεων οργανώνονταν σε πολυάριθμες ενώσεις και κλαμπ, με σκο-
πό να ενημερώνονται και να συζητάνε θέματα που αφορούσαν το παιδί, τη μητέρα και 
προνοιακά ζητήματα. Κατά βάθος βέβαια, σιωπηλά έψαχναν να κάνουν κάτι παραπά-
νω με τις μονότονες ζωές τους από το να είναι αυτό για τις οποίες τις προόριζαν: δια-
κοσμητικά φυτά στο εσωτερικό της οικίας. Ταυτόχρονα, διεκδίκησαν πρόσβαση στην 
απαγορευμένη γι' αυτές περιπετειώδη δημόσια σφαίρα. Ο λόγος όμως της «ηρωικής» 
τους εξόδου από το σπίτι είχε τελικά να κάνει ακριβώς με την εξυπηρέτηση των συμ-
φερόντων της τάξης τους: αυτής που τους καθήλωνε στο σπίτι5. Ήταν γυναίκες που αν 
και αυτοαποκαλούνταν φεμινίστριες, λίγο είχαν να κάνουν με το πρώτο κύμα φεμινι-
σμού. Σύμφωνα με τις Ερενράιχ και Ίνγκλις: «το γυναικείο κίνημα στο γύρισμα του αιώ-
να ήταν κατά το ελάχιστο ένα φεμινιστικό κίνημα με την μοντέρνα έννοια. Η ιδεολογία 
του κινήματος επικεντρωνόταν στην οικογενειακή ζωή και στη μητρότητα: στις γυναί-
κες άξιζε η δυνατότητα ψήφου γιατί ήταν νοικοκυρές. Η ευρύτητα του φεμινισμού της 
γενιάς της Susan B. Antony είχε εγκαταλειφθεί για τη μονοδιάστατη εστίαση του να 
μπορούν οι γυναίκες να ψηφίζουν και δευτερευόντως να πηγαίνουν στο κολέγιο.»6 Οι 
αστές κυρίες αναγόρευαν την ιδεολογία της μητρότητας και της οικογενειακής ζωής 
σε πρώτιστο καθήκον. Επεκτείνοντας αυτό το καθήκον, δε θα έπρεπε να μείνουν μόνο 
στο δικό τους νοικοκυριό και στα δικά τους παιδιά αλλά θα έπρεπε να βελτιώσουν, να 
«σώσουν» τις ζωές όλων των παιδιών και όλων των οικογενειών του έθνους. 

Η «δημοκράτισσα μάνα» ή η «αμερικανίδα μάνα» θα έπρεπε ακριβώς σαν να ήταν 
το επάγγελμά της (η μητρότητα ως επάγγελμα ήταν δημοφιλής ιδέα της εποχής) να 
φέρει εις πέρας το δύσκολο καθήκον της προετοιμασίας των μελλοντικών πολιτών 
του έθνους και για να το κάνει αυτό θα έπρεπε να είναι μορφωμένη, επιστημονικά κα-
ταρτισμένη. Στο πρώτο Εθνικό Συνέδριο Μητέρων (1897, Νέα Υόρκη), η Alice Birney, 
πρόεδρος και ιδρυτικό στέλεχος είπε πως οι μητέρες έχουν δυο ευθύνες: «Πρέπει να 
δουλέψουμε για τη δική μας σωτηρία αλλά θα πρέπει να δουλέψουμε και για μια κα-
λύτερη κοινωνική τάξη πραγμάτων… Όπως ο άντρας δε μπορεί να ζήσει μόνο για 
τον εαυτό του, έτσι και μια μητέρα δε μπορεί να ζήσει για την οικογένεια της και μόνο. 
Πρέπει να βάλει στην καρδιά της όλα τα σπίτια, όλα τα παιδιά, όλες τις μητέρες»7. 
Ενώ λίγα χρόνια αργότερα, το 1908 ο πρόεδρος των Η.Π.Α. Roosevelt στο πρώτο Δι-
εθνές Συνέδριο στην Αμερική για την Πρόνοια του Παιδιού, υπό την αιγίδα του Εθνι-
κού Συμβούλιου Μητέρων (που το 1910 αριθμούσε 50.000 μέλη και είχε παραρτήμα-
τα σε 21 πολιτείες)  βροντοφώναξε ότι « Δε μπορείς να είσαι μια καλή μητέρα αν δεν 
είσαι μορφωμένη». Επίσης γνωστή δημοσιογράφος, που εξέφραζε το πνεύμα της ε-
ποχής, η Ida Tarbell, έγραψε το 1912 πως οι γυναίκες θα έπρεπε να έχουν πρόσβαση 

στην ανώτατη εκπαίδευση ώστε να γίνουν καλύτερες στο να ετοιμάζουν τις νέες γε-
νιές Αμερικάνων πολιτών: «η επαναστατική αλλαγή στην εκπαίδευση των Αμερικα-
νών γυναικών ήταν η συνειδητοποίηση πως αν θέλουμε να έχουμε αληθινούς δημο-
κράτες, πρέπει να ξεκινήσουμε από το παιδί και αν θέλουμε να ξεκινήσουμε από το 
παιδί, πρέπει να ξεκινήσουμε από τη μητέρα». Έτσι, η «οικιακή επιστήμη» ή η οικια-
κή οικονομία αποτέλεσαν όλο και πιο περιζήτητες σπουδές στο κολέγιο, στις αρχές 
του 20ου αιώνα8.  

Συχνές παρουσίες στο Εθνικό Συμβούλιο Μητέρων ήταν φυσικά οι γιατροί και οι ψυ-
χολόγοι, οι οποίοι εν ολίγοις έλεγαν στις γυναίκες τι έπρεπε να κάνουν για να φέρουν εις 
πέρας την επιστημονική μητρότητα και το επιστημονικό μεγάλωμα των παιδιών. Ο G. 
Stanley Hall ήταν ο πρώτος που πήρε το πρώτο αμερικάνικο διδακτορικό ψυχολογίας, 
από το Χάρβαρντ, το 1878. Μάλιστα ήταν από τους πρώτους που τη δεκαετία του 1890 
έβαλε το παιδί στο κέντρο της μελέτης της ψυχολογίας και εγκαινίασε στην Αμερική το 
δημοφιλές κίνημα για τη μελέτη του παιδιού. Ο ίδιος είχε δώσει χιλιάδες δημόσιες δια-
λέξεις και παρότρυνε τις μητέρες να μορφωθούν. Μια από τις μητέρες έγραψε: «η επι-
στημονική μητρότητα σημαίνει πολύ περισσότερα από αυτά που μπορεί κάποια να φα-
νταστεί. Σημαίνει μια σπουδαιότερη, ευγενικότερη φυλή, μια αλτρουιστική ανθρωπό-
τητα που θα είναι κατάλληλη για να υποδεχτεί την έλευση του Σωτήρα»9. 

Για ποια όμως παιδιά και μητέρες έπρεπε να κινητοποιηθούν οι φιλάνθρωπες μη-
τέρες του έθνους; Ποιοι περίμεναν το «επιστημονικό σώσιμό» τους; Όπως είπαμε και 
πριν, εκείνη την περίοδο στην Αμερική μια νέα πολυεθνική εργατική τάξη είχε δη-
μιουργηθεί με πολλά και διαφορετικά ήθη, έθιμα και γλώσσα. Η Ερενράιχ σημειώ-
νει: «Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα οι εργάτες μετανάστες είχαν ξεπεράσει σε αριθ-
μό τους «γηγενείς Αμερικάνους» στην πλειοψηφία των μεγάλων βιομηχανικών πόλε-
ων –στη Νέα Υόρκη, το Κλίβελαντ και το Σικάγο. Πόλεις που κάποτε ήταν φιλήσυχες 
μεσοαστικές έγιναν κέντρα επιδημιών, διαστροφής, δημόσιας διαφθοράς και -το πιο 
τρομακτικό από όλα- εξεγέρσεων και βίαιων απεργιών. Τα αίτια της αγανάκτησης της 
εργα τικής τάξης ήταν αρκετά εμφανή για όποιον ήθελε να τα δει, αλλά ήταν πιο απλό 
και πιο βολικό να κατηγορούνται οι ίδιοι οι φτωχοί. Ενώ οι αναταραχές οδηγούσαν 
στην καταπίεση και η καταπίεση πυροδοτούσε νέες αναταραχές, οι πιο εύποροι άρ-
χισαν να νιώθουν ότι πολιορκούνται μέσα στην ίδια τους τη χώρα –περικυκλωμένοι 
από τους άπλυτους, απείθαρχους, «μη Αμερικανούς» φτωχούς»10. Ο συγχρωτισμός 
στις πόλεις έφερνε δίπλα δίπλα ταξικά ανόμοια πράγματα όπως τα αρχοντικά σπίτια 
των εύπορων τάξεων τα οποία ήταν «συχνά λιγότερο από μια διαδρομή του τρόλευ 
μακριά από διαβόητες φτωχογειτονιές»11. Οι μετανάστες στοχοποιήθηκαν ως φορείς 
μικροβίων και ασθενειών και τέθηκαν αυτόματα υπό την εποπτεία της δημόσιας τά-
ξης. Για παράδειγμα, το αρκετά επιτυχημένο κίνημα για τη δημόσια υγεία στελεχώθη-
κε κατά βάσει από λευκές ευκατάστατες ακτιβίστριες και ως ένα βαθμό εξυπηρέτησε 
τη διαμεσολάβηση με το κράτος των προβλημάτων που προκαλούσαν –υποτίθεται- 
οι φτωχοί και εντέλει συνέβαλε στον κρατικό έλεγχο πάνω στον εσωτερικό εχθρό.

«Φιλικές επισκέψεις» και καλά..
Εκείνη την εποχή με τις μετανάστριες γυναίκες και παιδιά των γκέτο των μεγά-

λων αμερικανικών πόλεων ασχολούνταν καταρχήν η αστυνομία. Έπειτα οι χρι-
στιανές που ανήκαν σε χριστιανικές οργανώσεις ενάντια στον αλκοολισμό και 
την πορνεία και οι οποίες βέβαια είχαν ευρύτερα ενδιαφέροντα, όπως έλεγε και 
το μότο τους «σώσε το παιδί του σήμερα και θα έχεις σώσει το έθνος του αύριο». 

O Cyril Burt μετράει την ταχύτητα της σκέψης ενός 
κοριτσιού με ένα χρονόμετρο ακριβείας. Ο Burt (1883-
1971) ήταν άγγλος ψυχολόγος, οπαδός της ευγονικής 
(μέντοράς του ήταν ο Francis Galton), ο οποίος μελέτησε 
την κληρονομικότητα του IQ. Μετά το θάνατό του 
κατηγορήθηκε ότι παραποίησε ερευνητικά δεδομένα, 
προκειμένου να υποστηρίξει τις θεωρίες του. Το 1913 
διορίστηκε ως ψυχολόγος στο London County Council. 
Εργάστηκε στην κλινική παιδικής καθοδήγησης στο 
Islington το 1927, που χρηματοδοτούνταν από το 
αμερικάνικο Commowealth Fund (με τη διαμεσολάβηση 
πάλι φιλάνθρωπων αστών κυριών, ο θεσμός της παιδικής 
καθοδήγησης προχώρησε και στην Μ. Βρετανία). 
Μελέτησε «ταραξίες» παιδιά και έγραψε το βιβλίο 
«Ο Νεαρός Παραβάτης», το 1925, όπου εκθέτει τις 
ευγονικές του θέσεις. Επιπλέον, ο Burt υποστήριζε 
ότι η οικογένεια είναι πολύ σημαντικός παράγοντας 
και ειδικά ο ρόλος της μητέρας, στην ανατροφή 
συναισθηματικά ισορροπημένων παιδιών. Μέγας φίλος 
της ανθρωπότητας ο Cyril.

Η διάσημη φιλάνθρωπος κυρία Janes Addams 
περιτριγυρισμένη από παιδιά στο Hull House, 
στο Σικάγο.

Η Julia Lathrop , μια αντίστοιχη ΜΚΟ-κυρία εποχής
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Και ακόμη οι αστές εθελόντριες, οργανωμένες σε κοινότητες που εξασκούσαν 
την «επιστημονική φιλανθρωπία» μέσα από ξαφνικές «φιλικές επισκέψεις» στα 
σπίτια των φτωχών με σκοπό την εμψύχωσή τους αλλά και τη «διδασκαλία» των 
αξιών της αμερικανικής αστικής τάξης και της επιστήμης των οικιακών. Οι γυναί-
κες της πολυεθνικής εργατικής τάξης υποτίθεται ότι ήταν αδαείς και παρακμια-
κές: η «φύση» τους ήταν κατώτερη έτσι όπως «επιστημονικά» εξηγούσε ο δημο-
φιλής κοινωνικός δαρβινισμός. Οι ηθικές «ανυψώτριές» τους έπρεπε να τους «δι-
δάξουν» κανόνες για το τάισμα των παιδιών, υγιεινή, γενικούς κανόνες για το με-
γάλωμα των παιδιών, μια και οι ενίοτε ανήθικες εργάτριες ήταν ανίκανες να τα 
πειθαρχήσουν. Οι αστές, εν ολίγοις, έμεναν άναυδες με τη «βρωμιά» και την «α-
καταστασία» που επικρατούσε σ’ αυτά τα σπίτια. Έκαναν όμως την καρδιά τους 
πέτρα (σε κάθε περίπτωση δεν έπρεπε να δώσουν χρήματα) και προσπαθούσαν 
να προτείνουν αλλαγές ώστε να «εξευγενιστεί» και να «αμερικανοποιηθεί» η κα-
τάσταση. Μετά το 1900, το υποκείμενο που εξασκούσε την «επιστημονική φιλαν-
θρωπία» μετονομάστηκε σε αυτό που λέμε «κοινωνικός λειτουργός». Βέβαια σχε-
δόν πάντα οι κοινωνικοί λειτουργοί ήταν γυναίκες. Άλλα μέτρα που έπαιρναν οι 
φιλάνθρωπες ήταν η δημιουργία παιδικών σταθμών για τις εργάτριες που δού-
λευαν και δεν είχαν που να αφήσουν τα μωρά τους, επισκέψεις από νοσοκόμες 
σε σπίτια, εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ. Επιπλέον, πολύ διαδεδομένες και ι-

Μαθήματα μαγειρικής στο Hull House.

Μάθημα πλεξίματος σε settlement house στη Βοστώνη, 
στο Ellis Memorial & Eldredge House

διαίτερα πετυχημένες ήταν οι εγκατεστημένες δομές πρόνοιας σε φτωχογειτο-
νιές.12 Το 1890, το 80% του πληθυσμού του Σικάγου ήταν μετανάστες. Η Jane Ad-
dams ήταν μια εμβληματική φιγούρα φιλάνθρωπης η οποία ίδρυσε μια τέτοια 
δομή, το Hull House, στο Σικάγο, το 1889, με σκοπό να «εξευγενίσει» νεαρά ιτα-
λάκια και ελληνάκια. Η Julia Lathrop, δούλεψε για δυο δεκαετίες στο Hull House 
και αργότερα, το 1912, διορίστηκε διευθύντρια του Γενικού Γραφείου για τα Παι-
διά και το οποίο αν και στην αρχή υποχρηματοδοτούμενο, είχε ως «στόχο τη βελ-
τίωση των ζωών όλων των παιδιών του έθνους». 

Δικαστήρια ανηλίκων
Η μεγάλη επιτυχία όμως του αμερικάνικου κινήματος για τη «σωτηρία των παι-
διών» ήταν η εγκαθίδρυση του δικαστηρίου ανηλίκων. Το κλαμπ γυναικών του 
Σικάγο ήταν αυτό που πρωτοστάτησε και πράγματι το πρώτο αμερικάνικο δικα-
στήριο ανηλίκων ιδρύθηκε το 1899 στην πολιτεία του Ιλινόις. Το δικαστήριο ανη-
λίκων λειτούργησε, όπως θα δούμε, ως ένας ακόμη μηχανισμός διαίρεσης, ποι-
νικοποίησης και διεισδυτικότερου ελέγχου πάνω στη ζωή της εργατικής τάξης. 

Καθόλου τυχαία λοιπόν, σε μια αναφορά της, η Jane Adams το 1910 έγραψε ότι 
τα 4/5 των παιδιών που φτάνουν στην αίθουσα του δικαστηρίου ανηλίκων του 
Σικάγου είναι τα «παιδιά των ξένων», των ιρλανδικών, ιταλικών ή εβραϊκών οικο-
γενειών. Ακόμη, από μια περιγραφή της ίδιας στο βιβλίο της «20 χρόνια στο Hull 
House» (1910), διαβάζουμε: 

«Οι έντιμοι μετανάστες γονείς, ολοκληρωτικά αδαείς από τους αμερικάνικους 
νόμους και τους δημοτικούς κανονισμούς, συχνά στέλνουν τα παιδιά τους να μα-
ζέψουν κάρβουνο από τις σιδηροδρομικές ράγες ή να σταθούν στις 3 η ώρα το 
πρωί μπροστά από μια πόρτα εστιατορίου που δίνει περισσευούμενο φαγητό. 
Η τελευταία συνήθεια, για ένα μεγάλο αριθμό αγοριών που συλλαμβάνονται, εί-
ναι το σπάσιμο των κλειδαριών από φορτηγά με σιτηρά. Είναι εύκολο τότε για 
ένα παιδί εκπαιδευμένο να δεχτεί την πρόταση ενός ρακοσυλλέκτη ντίλερ και 
να του φέρει σιδερένιες βέργες  που είναι αποθηκευμένες στα παρκινγκ των 
φορτηγών»13.
Ενδεικτικός και στο ίδιο μήκος κύματος επίσης, ο νόμος του Ιλινόις το 1907 πε-
ριέγραφε ως ανήλικους εγκληματίες όσα παιδιά απουσιάζουν από το σπίτι χω-
ρίς την έγκριση του γονέα, συχνάζουν σε σαλούν, αλητεύουν και περιφέρονται 
άσκοπα στους δρόμους τη νύχτα, πηγαίνουν συχνά κοντά σε σιδηροδρομικές 
γραμμές, βαγόνια και ενδεχομένως αποπειρώνται να πηδήξουν μέσα σε κινού-
μενο τρένο, παιδιά που βρίζουν τα θεία σε δημόσιο χώρο ή στο σχολείο, παιδιά 
που είναι ένοχα για σεξουαλικές πράξεις κλπ

Ψυχοπαθολογικό Ινστιτούτο Ανηλίκων 
Όπως αναφέραμε και προηγουμένως, το θέμα με τα παιδιά που υποτροπιάζουν 
σε παραβατική συμπεριφορά τέθηκε κεντρικά για να δικαιολογήσει τη δημιουρ-
γία το 1908 στο Σικάγο το πρώτο Ψυχοπαθολογικό Ινστιτούτο Ανηλίκων. Το Ιν-
στιτούτο μέσα από την ιατρική, ψυχολογική και κοινωνική μελέτη περιπτώσεων 
θα έριχνε υποτίθεται φως στα άδυτα της ψυχής των ξεροκέφαλων νεαρών παρα-
βατών14. Μια από τις ιδρύτριες ήταν η Ethel Sturges Dummer: κόρη τραπεζιτών, 
χρησιμοποιούσε ήδη συχνά τη θέση της και τον πλούτο της οικογένειας της για 
να υποστηρίξει εκπαιδευτικά προγράμματα για γυναίκες και υπηρεσίες για φτω-
χά παιδιά. Η άλλη συνιδρύτρια ήταν η Julia Lathrop (που είδαμε προηγουμένως) 
και ο τρίτος της παρέας ήταν o William Healy, ένας τοπικός γιατρός. 

Η ίδια η Dummer πίστευε ότι όλοι οι κατ’ επανάληψη ανήλικοι παραβάτες (που 
συνήθως ήταν παιδιά εργατών) ήταν «αφύσικοι» και «διανοητικά κατώτεροι», μια 
δημοφιλής άποψη της εποχής. Ο Healy όμως δεν συμφωνούσε με αυτές τις από-
ψεις, αν και κάποιο φεγγάρι είχε περάσει από την ευγονική κοινότητα. Με το σύγ-
γραμμα του το 1915, «Ατομική παραβατικότητα» (The individual delinquent) και 
τη μελέτη 1000(!) περιπτώσεων ανήλικων εγκληματιών, σε βάθος 5 χρόνων στο 
Ινστιτούτο, αμφισβητούσε απλοϊκές εξηγήσεις και γενικότητες όπως «το έγκλη-
μα είναι αρρώστια». Ο Healy δε θεωρούσε «ανώμαλο» το νεαρό παραβάτη, α-
ντίθετα συνέκλινε στο να τον θεωρεί νορμάλ, αν όχι τον άνθρωπο της διπλα-
νής πόρτας. Για τον Healy oι παραβάτες γίνονταν δε γεννιούνταν. Δεν ήταν όμως 
ούτε οι οικονομικές συνθήκες υπεύθυνες, όχι. Ο Healy, πιο διεισδυτικός, πρότει-
νε ένα περίπλοκο δίκτυο από «αιτιολογικούς παράγοντες», οι οποίοι ήταν μονα-
δικοί για κάθε παιδί. Οι αιτίες μπορούσαν να κυμαίνονται από την αγάπη για την 
περιπέτεια, μέχρι τις σπιτικές συνθήκες, τη διανοητική υστέρηση, τον συχνό αυ-
νανισμό, την επιληψία, το πολύ τσάι, κακάο ή καφέ, τις κακές παρέες, τη φτώ-
χεια, τη γονική παραμέληση, τις ταινίες και πάει λέγοντας. Το θέμα για τον Healy 
ήταν η προσέγγισή του εγκληματία σε νεαρή ηλικία, στα χρόνια της «αφέλειας». 
Ο Healy ήταν πράγματι ένας άνθρωπος καριέρας που έβλεπε μπροστά. Η εξατο-
μικευμένη και περιπτωσιολογική προσέγγιση του νεαρού παραβάτη, όπως και η 
θεώρηση ότι ο εγκληματίας δεν ήταν απαραίτητα «αφύσικος» ήταν κατευθύνσεις 
που έβλεπαν στο μέλλον. 
Το 1914, όταν το ινστιτούτο πήρε κρατική χρηματοδότηση για να συνεχίσει τη 
δουλειά του μετονομάστηκε σε Ινστιτούτο για τη Νεανική Έρευνα. Το 1921, το φι-
λανθρωπικό ίδρυμα Commonwealth Fund (πίσω ήταν πετρελαϊκή οικογένεια και 
χρήμα) χρηματοδότησε 8 μόνιμες κλινικές (με δομή όπως θα περιγραφεί παρα-
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κάτω) σε όλη τη χώρα για να κάνουν τη δουλειά που έκανε πρώτο το Ινστιτούτο 
στο Σικάγο. Γενικά όμως λίγοι φιλάνθρωποι ή/και πολιτειακές κυβερνήσεις ενδια-
φέρθηκαν να αναλάβουν ανάλογα πρότζεκτ. Έτσι λοιπόν, το Fund επαναπροσα-
νατολίστηκε από τη νεανική εγκληματικότητα σε πιο «γενικές προληπτικές κοι-
νωνικές λειτουργίες». Το 1927 η επιτροπή του Fund για την «Ανήλικη Παραβατι-
κότητα» μετονομάστηκε σε «Πρόγραμμα για τη Διανοητική Υγεία και την Παιδι-
κή Καθοδήγηση» και αντικατέστησε τον όρο «παραβατικότητα» με τον όρο «παι-
δική καθοδήγηση». Ο λόγος ήταν ότι «αν η ανήλικη παραβατικότητα μπορεί να 
προβλεφθεί, χρειάζεται παρέμβαση όσο το δυνατόν πιο νωρίς· από τη στιγμή 
που το δικαστήριο ανηλίκων έχει ανακατευθεί, είναι ήδη πολύ αργά»15. Τη δεκα-
ετία του ‘30, συνολικά 230 «κλινικές παιδικής καθοδήγησης» είχαν δημιουργηθεί 
στα μεγάλα αστικά κέντρα. 

Κλινικές για την παιδική καθοδήγηση
Σταδιακά, οι κλινικές για την παιδική καθοδήγηση έφτασαν να έχουν λόγο για 
το σύνολο του «νορμαλ» ανήλικου πληθυσμού, που θα έπρεπε να τεθεί σε προ-
ληπτική επιτήρηση σύμφωνα με τους ειδικούς. Οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι, 
μέσω της νοηματοδότησης του τι είναι προβληματικό και τι όχι, απέκτησαν έλεγ-
χο πάνω σε ευρύτερα τμήματα του πληθυσμού: όχι μόνο στα ανήλικα τέκνα της 
εργατικής τάξης αλλά και στα βλαστάρια των αμέσως ανώτερων τάξεων, σε πολ-
λές και ιδιαίτερες στιγμές της ζωής τους. Βέβαια η διαχείριση ανάλογα με την τα-
ξική προέλευση ήταν διαφορετική. 

Η δομή της κλινικής ήταν η εξής: αποτελούνταν από έναν γιατρό/ψυχίατρο, 
έναν ψυχολόγο και έναν κοινωνικό λειτουργό. Άντρες ψυχίατροι ήταν συνήθως 
οι διευθυντές των κλινικών. Ο ψυχολόγος έπρεπε να δημιουργήσει μια ατμό-
σφαιρα συνεργασίας και να υποβάλλει το παιδί σε IQ τεστ και γενικότερα τεστ ι-
κανοτήτων. Σημειωτέον, τα περισσότερα τεστ έβγαιναν φυσιολογικά, όπως και 
τα περισσότερα παιδιά ήταν εντός των παιδιατρικών καμπύλων του βάρους. Ο 
ψυχίατρος εξέταζε  το παιδί σωματικά για τυχόν ασθένειες, όπως και «ξεσκέπαζε» 
τις αιτίες (σωματικές και ψυχολογικές) της κακής του διαγωγής. Η (σχεδόν πάντα 
γυναίκα) κοινωνική λειτουργός έκανε τη βρώμικη δουλειά, της έρευνας δηλα-
δή του οικογενειακού περιβάλλοντος και των κοινωνικών συνθηκών. Εξέταζε και 
κατέκρινε τους γονείς για τις κακές συνήθειες των παιδιών τους, όπως οι ακανό-
νιστες ώρες ύπνου, το επίμονο βρέξιμο του κρεβατιού ή τον επίμονο αυνανισμό, 
την κατανάλωση τσιγάρου και αλκοόλ. Η λειτουργός επιδοκίμαζε τα καθαρά και 
τακτικά σπίτια ή επικροτούσε αν μάθαινε ότι η μάνα δε δούλευε παρόλη την οι-
κονομική της ανάγκη και πρόσεχε στο σπίτι τα παιδιά της. Όλα τα στοιχεία και οι 
αναφορές στοιχειοθετούσαν τον προσωπικό φάκελο του κάθε ασθενή ή πελάτη. 
Για την κλινική σημάδια προ-παραβατικότητας μπορούσαν να ήταν η απειθαρχία 
στο σπίτι, το πείσμα, οι τάσεις εξέγερσης, το βούτηγμα πραγμάτων μέσα από το 
σπίτι, οι κοπάνες, η αποτυχία των καλών σχέσεων με τα άλλα παιδιά, οι σχολικές 
αποτυχίες, οι διαταραχές στο ύπνο, οι φόβοι, η  υπερβολική φαντασία!

Έτσι φτάνοντας στο 1935, οι μισές περιπτώσεις με τις οποίες ασχολούνταν η 
κλινική ήταν παιδιά της εργατικής τάξης, που έρχονταν από τα δικαστήρια ανη-
λίκων ή από τοπικές υπηρεσίες πρόνοιας, ενώ οι άλλες μισές ήταν παιδιά περισ-
σότερο ευκατάστατων οικογενειών. Για παράδειγμα, το 1935, μια κυρία ονόματι 
Μπλακ είχε πάει στην κλινική για συμβουλές, λέγοντας ότι είχε διαβάσει αναρίθ-
μητα «άρθρα και βιβλία πάνω στο μεγάλωμα των παιδιών» και είχε αναγνωρίσει 
στο γιο της τα σημάδια του «προβληματικού» εφήβου. Μια άλλη κυρία ονόματι 
Αλμπέρτι παρακολούθησε κάποιες δημόσιες διαλέξεις της κλινικής και μετά απο-
φάσισε να πάει το εξάχρονο παιδί της για συμβουλευτική, ώστε να σταματήσει 
να τρώει τα νύχια του και να έχει κατά καιρούς στομαχικές διαταραχές. Ένα άλλο 
κορίτσι πήγε στην κλινική με τον πατέρα της αφού είχε αποτύχει σε διάφορα μα-
θήματα στο σχολείο. Οι κλινικές βάφτιζαν «προβλήματα» και «συμβούλευαν» σε 
θέματα όπως η εφηβική μελαγχολία, η νευρικότητα, οι κοπάνες, η έλλειψη πει-
θαρχίας, οι συνέπειες του διαζυγίου, η χρήση του ελεύθερου χρόνου…

Και οι μανάδες στο στόχαστρο 
Καθώς οι κλινικές διαμεσολαβούσαν καθημερινές και τετριμμένες εντάσεις και 
ανταγωνισμούς στο εσωτερικό των οικογενειών, προς όφελος της καπιταλιστι-
κής προσταγής, άρχισαν να αλλάζουν τα περιεχόμενα της ορολογίας που χρησι-
μοποιούσαν, η οποία μέχρι πρότινος αφορούσε τους νεαρούς εγκληματίες. Έτσι 
«φτωχό» περιβάλλον δεν σήμαινε οικονομική ανέχεια αλλά μια κατάσταση στην 
οποία οι συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού δεν ικανοποιούνταν. Πράγματι, 
φάνηκε ότι υπήρξε μια λυκοσυμμαχία της κλινικής με τα παιδιά, ενάντια στους 
παλιομοδίτες και ανεπαρκείς γονείς. Η Dummer είχε γράψει: «Λάθος περιβάλλον 
και ηλίθιοι γονείς είναι υπεύθυνα για την κακή μοίρα των παιδιών»16. 

Όμως μόνο ο ένας γονιός  στοχοποιούνταν και αυτός ήταν βεβαίως η μητέρα. 
Μάλιστα, μέχρι το 1940 οι κλινικές έγιναν συνώνυμες με μια ανεξέλεγκτη στοχο-
ποίηση και ενοχοποίηση των μητέρων. Για παράδειγμα, ο ψυχίατρος D. M. Levy, 
συνιδρυτής της Αμερικανικής Ορθοψυχιατρικής Ένωσης (1924) μελέτησε τις μη-
τέρες που έρχονταν από μόνες τους στην κλινική της Νέας Υόρκης και των ο-
ποίων τα παιδιά παρουσίαζαν προπαραβατική συμπεριφορά, για αρκετά χρόνια. 
Με την αρωγή από φοιτητές κοινωνικούς λειτουργούς του διπλανού κολεγίου, 

που έκαναν την πρακτική τους στην κλινική, εξέδωσε έναν τόμο το 1943, με τίτ-
λο Μητρική Υπερπροστατευτικότητα. Ο ίδιος ανέφερε ότι οι εργαζόμενοι στις κλι-
νικές έβλεπαν τα αποτελέσματα της κακής μητρότητας με «μονότονη κανονικό-
τητα». Το πρόβλημα των μητέρων είχε όνομα: ήταν υπερπροστατευτικές, εξού 
και η προβληματική συμπεριφορά των παιδιών τους (ως αντίδραση κλπ). Τελικά 
όλες οι μητέρες μπορούσαν να είναι ακατάλληλες μητέρες και η μητρότητα ήταν 
απλά παθολογική. Και με το φάντασμα του Φρόυντ να ίπταται, οι μητέρες κατη-
γορήθηκαν είτε ως υπερπροστατευτικές είτε ως (υπερ)αυταρχικές και κάποιες λί-
γες φορές ως απορριπτικές. Έτσι με τη σειρά τους, μετά τα παιδιά οι πρώτες που 
προσήλθαν στις κλινικές ως ασθενείς ήταν οι γυναίκες και αυτό ήταν μια κίνηση 
που εδραίωσε ακόμη παραπάνω τις κλινικές ως εξουσία. Ένα νέο σώμα εξουσι-
αστικής γνώσης γεννήθηκε μέσα από τις μελέτες περιπτώσεων των κλινικών και 
διοχετεύτηκε και τροφοδότησε τις επόμενες γενιές ψυχιάτρων και ψυχολόγων. 
Ενδεικτικά να αναφέρουμε πως μετέπειτα οι μανάδες κατηγορήθηκαν για πρό-
κληση αυτισμού  ή σχιζοφρένειας στα παιδά τους. 
Βέβαια, οι «συμβουλές» ή οι προσταγές που έδιναν οι ψυχολόγοι των κλινικών 
– τι φαντάζεστε ότι μπορεί να ήταν, πάντως όχι κάτι ιδιαίτερα έξυπνο! Για παρά-
δειγμα στις «υπερπροστατευτικές» μανάδες η συμβουλή ήταν να συσφίξουν τη 
σχέση τους με τον άντρα τους. Στις εργαζόμενες μητέρες να αφήσουν τη δουλειά 
τους για χάρη των παιδιών τους, εφόσον ο άντρας τους είχε μια δουλειά ή σε άλ-
λες γυναίκες να μη ζητήσουν διαζύγιο πάλι για το καλό των παιδιών τους και πάει 
λέγοντας: η pure εμπέδωση των έμφυλων ρόλων από κάποιους που φορούσαν 
άσπρα ρούχα και όχι μαύρα.

1 Μ. Κοριά, Ο εργάτης και το χρονόμετρο, Κομμούνα, 1985, σελ.39
2 Alice Smuts, Science in the service of children, 1893-1935, Yale University Press, 2006
3 Τα παιδιά ήταν κυρίως μεταξύ 10 με 15 χρονών.
4 Barbara Ehrenreich, Deidre English, For her own good: Two centuries of the experts advise to 
women, Anchor Books, 2005
5 Δες επίσης για την περίπτωση της Ελλάδας, Το φιλανθρωπικό έργο των αρχών του αιώνα, 
περιοδικό μιγάδα, τεύχος 1.
6  Barbara Ehrenreich, Deidre English ό.π.
7  Alice Smuts, ό.π.
8  Barbara Ehrenreich, Deidre English ό.π.
9 Στο ίδιο.
10 Barbara Ehrenreich, Deidre English Παθήσεις και διαταραχές, υπό έκδοση από το Τεφλόν-
Αρχείο '71
11 Στο ίδιο.
12 Στην αυτοβιογραφία της η Emma Goldman κριτικάρει έντονα μια τέτοια δομή. Barbara 
Ehrenreich, Deidre English “For her own good..." ό.π.
13 Alice Smuts, ό.π.
14 Τα αγόρια συνήθως ήταν κλέφτες και έκανα κοπάνα από το σχολείο, τα κορίτσιααι αυτά 
το ίδιο αλλά κυρίως είχαν «επιδείξει ανηθικότητα με το άλλο φύλο».
15  Deborah Thom, στο άρθρο «Wishes, anxieties, play and gestures: Child guidance in 
inter-war England”, 1992
16 Kathleen W. Jones, Taming the troublesome child, Harvard University Press, 1999, σελ.175

Διαφημιστική αφίσα για τις δραστηριότητες του Hull House, τη δεκαετία του 30, «εξευγενισμός» 
ανήλικων και ενήλικων ιθαγενών μέσα από μαθήματα κεραμικής, γλυπτικής κλπ..


