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Στις δυτικές κοινωνίες η εικόνα που κυριαρχεί για την παιδική ηλικία είναι εξι-
δανικευμένη. Τα παιδιά οφείλουν να είναι ανέμελα, χαρούμενα, ευτυχισμέ-
να. Τα παιδιά οφείλουν να είναι αθώα. Τα παιδιά οφείλουν να είναι «παιδιά», 
να απολαμβάνουν την ηλικία τους και να κάνουν «παιδιακίστικα» πράγματα. 

Τα παιδιά οφείλουν να αναπτύσσονται σύμφωνα με «καμπύλες» και να διαπαιδαγω-
γούνται σύμφωνα με συγκεκριμένες «αξίες». Τα παιδιά «αξίζουν να χαμογελούν». Μα 
γιατί; Επειδή είναι αξιαγάπητα και αγνά πλάσματα. Η αγνότητα και η γλυκύτητα των 
παιδιών εξαϋλώνεται αίφνης με το που γίνουν 18 χρονών και μια μέρα. 

Σήμερα, ως γνωστό, η κύρια ενασχόληση, το καθήκον και ο ρόλος των παιδιών εί-
ναι το να πηγαίνουν σχολείο. Ήταν όμως από πάντα τα παιδιά μια διακριτή ηλικιακή 
ομάδα; Μια πληθυσμιακή ομάδα με διαφορετικές συνήθειες και ρόλο;  Ήταν από πά-
ντα η ζωή τους οργανωμένα διαχωρισμένη από τη ζωή των ενηλίκων; Υπήρχε από πά-
ντα το στερεότυπο της παιδικής ηλικίας, φορτωμένο με συγκεκριμένα χαρακτηριστι-
κά για τη «φύση» και τις «ανάγκες» του παιδιού; Υποψιαζόμαστε πως όχι. Τουναντίον, 
είναι αυτή η εν προκειμένω κατασκευή που συσκοτίζει τις σχέσεις εκμετάλλευσης εις 
βάρος των παιδιών. 

Παρακάτω θα υποστηρίξουμε ότι η παιδική ηλικία είναι μια κατασκευή των νεώτερων 
χρόνων, ταυτόχρονη με την κατασκευή της μητρότητας και του «οικογενειακού ιδεώ- 
δους». Η θεαματική απεικόνιση της παιδικής ηλικίας έχει ως στόχο την απόκρυψη της 
πραγματικής  εργασίας των παιδιών, που είναι η εκπαίδευσή τους στην καπιταλιστι-
κή πειθαρχία. 

Η κεντρική ιδέα που περιστρέφεται, βέβαια, γύρω από τη στερεοτυπική απεικόνιση 
της παιδικής ηλικίας είναι ότι τα παιδιά είναι το μέλλον –για αυτό και «αξίζουν» ένα κα-
λύτερο παρόν. Τα παιδιά είναι οι ιερές αγελάδες του αύριο. Αυτό στη γλώσσα του κα-
πιταλισμού σημαίνει ότι τα παιδιά είναι επένδυση. Η διαμόρφωση των παιδιών και άρα 
των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών αυτής της επένδυσης έχει τεράστια στρατηγική 
σημασία για το μέλλον των κατεστημένων σχέσεων εξουσίας. 

Από την άλλη, είναι προφανές ότι τα παιδιά -όπως και οι ενήλικες- δεν είναι όλα το 
ίδιο πράγμα. Τα παιδιά ακολουθούν την (ταξική) μοίρα των γονιών τους και αυτήν την 
απλή αλήθεια τη ξέρουν ακόμα και οι πέτρες. Η οικουμενική και υποτίθεται ειδυλλια-
κή εικόνα για το πως πρέπει να είναι τα παιδιά όλων των χωρών και όλων των τάξεων, 
ειδικά στιγματίζει και βαραίνει επικίνδυνα στις πλάτες αυτών των παιδιών και των αντί-
στοιχων οικογενειών τους που αδυνατούν –δεν έχουν τα μέσα- να υποστηρίξουν την 
καθιερωμένη νόρμα για την παιδική ηλικία. 

Τα παιδιά πριν από τον καπιταλισμό
Επανειλημμένα, η μιγάδα ως γυναικεία ομάδα έχει υποστηρίξει ότι ο καπιταλισμός εί-
ναι ένα σύστημα κοινωνικής οργάνωσης που θρέφεται και αναπαράγεται ιεραρχώ-
ντας τις ανθρώπινες ζωές και διαιρώντας τον κόσμο της εργασίας βάσει του φύλου και 
της φυλής. Σ’ αυτό το κείμενο θα εξετάσουμε πώς ο καπιταλισμός διαιρεί βάσει της ηλι-
κίας. Ο καπιταλισμός καταφέρνει να επιβάλλει αυτές τις διαιρέσεις «συκοφαντώντας 
τη «φύση» αυτών που εκμεταλλεύεται»1. Για παράδειγμα, το νοικοκυριό, η άμισθη γυ-
ναικεία εργασία στο σπίτι γίνεται αόρατη χάρη στη «φυσικοποίησή» της: ανήκει στην 
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(κατώτερη) «φύση» των γυναικών. Ενώ, η μετατροπή των γυναικείων σωμάτων σε μή-
τρες αναπαραγωγής νέων εργατών συγκαλύπτεται από την εξιδανίκευση της μητρό-
τητας. Παρακάτω υποστηρίζουμε ότι αντίστοιχα η κατασκευή της «φύσης» του παι- 
διού και κατ’ επέκταση η οργάνωση της εκμετάλλευσής του σύμφωνα μ’ αυτή τη 
«φύση» έχει εγκαινιασθεί με την έλευση του καπιταλισμού και την οικονομία της βιο-
μηχανικής εμπορευματικής παραγωγής· εντέλει έχει εδραιωθεί με την καθιέρωση του 
αστικού κράτους και την άνοδο της αστικής ιδεολογίας και ηθικής. 

Στο βιβλίο «Η δύναμη των γυναικών και η κοινωνική ανατροπή» των Μ. Νταλακό-
στα και Σ.Τζέιμς διαβάζουμε:

«Στην προκαπιταλιστική, πατριαρχική κοινωνία το σπίτι και η οικογένεια ήταν κε-
ντρικά στοιχεία της αγροτικής και βιοτεχνικής παραγωγής. Με την έλευση του 
καπιταλισμού, η κοινωνικοποίηση της παραγωγής οργανώθηκε με κέντρο το ερ-
γοστάσιο. Εκείνοι που εργάζονταν στο νέο παραγωγικό κέντρο, το εργοστάσιο, 
έπαιρναν μισθό. Εκείνοι που αποκλείστηκαν δεν έπαιρναν μισθό. Οι γυναίκες, τα 
παιδιά και οι ηλικιωμένοι έχασαν τη σχετική δύναμη που απέρρεε από την εξάρ-
τηση της οικογένειας από την εργασία τους, η οποία γινόταν αντιληπτή ως κοι-
νωνική και απαραίτητη εργασία. Καταστρέφοντας την οικογένεια, την κοινότη-
τα και την παραγωγή ως αδιαίρετο σύνολο, το κεφάλαιο από τη μια συγκέντρω-
σε τη βασική κοινωνική παραγωγή στο εργοστάσιο και στο γραφείο, και από την 
άλλη απέσπασε στην ουσία τον άντρα από την οικογένεια μετατρέποντάς τον 
σε μισθωτό εργάτη. Το βάρος της οικονομικής ευθύνης για τις γυναίκες, τα παι-
διά, τους γέρους και τους αρρώστους, για όσους δεν έπαιρναν μισθό δηλαδή με-
τατέθηκε στους ώμους των αντρών. Από εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε ο εξοβελισμός 
από το σπίτι όσων δεν υπηρετούσαν τους μισθωτούς εργάτες και δεν συμμετείχαν 
στην αναπαραγωγή τους. Μετά τους άντρες, οι πρώτοι  που εκδιώχθηκαν από το σπί-
τι ήταν τα παιδιά, έστειλαν τα παιδιά στο σχολείο. Η οικογένεια έπαψε να είναι όχι 
μόνο το κέντρο της παραγωγής αλλά και το κέντρο της εκπαίδευσης».2

Πράγματι, οι φεμινίστριες συγγραφείς ήταν αυτές που είδαν στην έλευση του καπιτα-
λισμού το διαχωρισμό μεταξύ παραγωγής και αναπαραγωγής και μίλησαν για τον έμ-
φυλο και ηλικιακό καταμερισμό της εργασίας μέσα και έξω από το σπίτι. Παρακάτω 
διαβάζουμε ότι «ο καπιταλισμός είναι το πρώτο σύστημα παραγωγής όπου τα παιδιά 
των εκμεταλλευόμενων πειθαρχούνται και εκπαιδεύονται σε θεσμούς που οργανώνο-
νται και ελέγχονται από την κυρίαρχη τάξη». Και ακόμη ότι η κυριαρχία του κεφαλαίου 
μέσω του μισθού (του άρρενα ενήλικα εργάτη) εξαναγκάζει βάσει του καταμερισμού 
της εργασίας «τον κάθε αρτιμελή άνθρωπο να λειτουργεί με τρόπους που αν όχι άμε-
σα, τότε μακροπρόθεσμα είναι επικερδείς για την επέκταση του νόμου του κεφαλαίου. 
Αυτό είναι το νόημα του σχολείου. Σε ό, τι αφορά τα παιδιά, η εργασία τους εμφανίζε-
ται ως μάθηση προς δικό τους όφελος»�. Οι φεμινίστριες δικαίως επισημαίνουν τη συ-
γκάλυψη της εργασίας των παιδιών, η οποία εμφανίζεται ως δραστηριότητα που είναι 
για το καλό τους. Το συστηματικό στοίβαγμα των παιδιών σε ιδρύματα όμως δεν ήταν 
μια αλλαγή που έγινε σχεδόν αυτόματα. Αντίθετα, όπως θα δούμε παρακάτω, ήταν μια 
χρονοβόρα και πολύπλοκη ιστορική διαδικασία. Ψάχνοντας για το πώς και πότε ξεκί-
νησε να εγκαινιάζεται για τα παιδιά ο ρόλος τους να είναι «παιδιά» και να πηγαίνουν 
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κορίτσια και αγόρια επειγόντως ώστε να καλύψουν τις ανάγκες του 
στρατού σε τεντόπανο.
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σχολείο, θα ανατρέξουμε στον 19ο αιώνα και θα αναφερθούμε στο παράδειγμα του 
βρετανικού κράτους�. Θα επικεντρωθούμε στο ζήτημα της παιδικής εργασίας. 

Ήδη οι Νταλακόστα και Τζέιμς μας αναφέρουν ότι στις προκαπιταλιστικές αγρο-
τικές κοινωνίες η εργασία των παιδιών και των ηλικιωμένων θεωρούνταν κοινωνική 
και απαραίτητη εργασία. Τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι αντλούσαν σχετική δύναμη από 
την εργασία τους στο αγροτικό νοικοκυριό. Η παιδική εργασία δε θεωρούνταν κατα-
κριτέα. (Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, δεν υπονοούμε ότι επειδή σήμερα θεωρείται 
κατακριτέα δεν υπάρχει παιδική εργασία. Η ειδοποιός διαφορά είναι ότι σήμερα, στη 
δύση, δεν είναι η νόρμα). Τα πράγματα όμως άλλαξαν με την επιβολή των καπιταλιστι-
κών σχέσεων παραγωγής. Ο E. P. Thomson στο «Το φτιάξιμο της αγγλικής εργατικής 
τάξης» μας δίνει μια γεύση του πώς χειροτέρεψαν οι όροι εργασίας των παιδιών, όπως 
αντίστοιχα των αντρών και των γυναικών, με το ξεκίνημα της βιομηχανικής επανάστα-
σης και της σταδιακής επιβολής του ρυθμού των μηχανών στο καπιταλιστικό εργο-
στάσιο –η αρχή της εποχής της κόλασης. Καταρχήν: 

«Η παιδική εργασία δεν ήταν καινοφανής. Αντίθετα, η εργασία των παιδιών ήταν 
απαραίτητο συστατικό της αγροτικής και βιομηχανικής οικονομίας πριν από το 
1780 και παρέμενε ως έτσι μέχρι τα παιδιά να σταλούν στο σχολείο… η πιο επι-
κρατούσα μορφή παιδικής εργασίας ήταν μέσα στο σπίτι ή εντός της οικιακής 
οικονομίας. Παιδιά που με το ζόρι ήταν λίγο παραπάνω από νήπια εργάζονταν, 
κουβαλώντας πράγματα. Ένας από τους γιους του Crompton θυμόταν ότι ξεκί-
νησε να δουλεύει «λίγο μετά που άρχισε να περπατάει»: «Η μητέρα μου συνήθιζε 
να χτυπάει το βαμβάκι σε ένα συρμάτινο κόσκινο. Μετά το βαμβάκι έμπαινε σε μια 
βαθιά καφέ σκάφη μαζί με μια ειδική σαπουνάδα. Τότε η μητέρα μου μάζευε το μι-
σοφόρι μου και μ’ έβαζε μέσα στη σκάφη ώστε να πατήσω πάνω στο βαμβάκι που 
βρισκόταν μέσα… αυτή η διαδικασία συνεχιζόταν μέχρι η σκάφη να γεμίσει τόσο 
ώστε να μη μπορώ πια με ασφάλεια να σταθώ μέσα της και τότε πιανόμουν από την 
πλάτη μιας καρέκλας στο πλάι…» (…) Σε όλα τα σπίτια τα κορίτσια ήταν απασχο-
λημένα με το ψήσιμο, τη ζύμωση μπύρας, το καθάρισμα και τις οικιακές εργα-
σίες. Στις αγροτικές δουλειές, τα παιδιά –συχνά ανεπαρκώς ντυμένα – δούλευ-
αν παντός καιρού στα χωράφια ή γύρω από τη φάρμα. Αλλά, όταν αυτή η κατά-
σταση συγκριθεί με το σύστημα εργασίας στο εργοστάσιο, υπάρχουν σημαντι-
κές ποιοτικές διαφορές. Καταρχήν στο προηγούμενο μοντέλο παραγωγής υπήρ-
χε ποικιλία δουλειών (ενώ η μονοτονία είναι ιδιαίτερα σκληρή για ένα παιδί). Υπό 
κανονικές συνθήκες, η δουλειά θα ήταν διακοπτόμενη: θα ακολουθούσε έναν 
κύκλο καθηκόντων και ακόμη και για τακτικές δουλειές όπως το γύρισμα των 
καρουλιών δε θα υπήρχε η απαίτηση να γίνεται όλη τη μέρα, εκτός αν συνέτρε-
χαν ειδικοί λόγοι (όπως όταν ένα ή δυο παιδιά έπρεπε να εξυπηρετήσουν δυο 
υφαντές). Κανένα νήπιο δεν έπρεπε να πατάει το βαμβάκι στη σκάφη για 8 ώρες, 
6 μέρες τη βδομάδα. Εν ολίγοις, αυτό που συμπεραίνουμε είναι ότι στις προ-
καπιταλιστικές κοινωνίες υπήρχε μια σταδιακή εισαγωγή στην εργασία, σχετι-
κά εξαρτώμενη από τις ικανότητες του παιδιού και την ηλικία του και διανθισμέ-
νη με το να πηγαινοφέρνει μήνυματα, να μαζεύει βατόμουρα και υλικό καύσης 
ή με το να παίζει. Πάνω από όλα, η δουλειά ήταν εντός της οικιακής οικονομίας 
και κάτω από γονική επίβλεψη και φροντίδα. Είναι αλήθεια ότι οι γονικές συμπε-
ριφορές απέναντι στα παιδιά ήταν ιδιαίτερα σκληρές κατά τον 18ο αιώνα. Αλλά 
δεν υπήρχαν περιπτώσεις όπου αυτό γινόταν εξαιτίας ενός γενικότερου σαδι-
σμού ή από έλλειψη αγάπης (…) Στο σπίτι, οι συνθήκες εργασίας για το παιδί δια- 
φοροποιούνταν ανάλογα με τη διάθεση των γονιών ή του αφέντη. Σε κάποιο 
βαθμό η εργασία του θα ήταν ανάλογη των δυνατοτήτων του. Ενώ στο κλωστο-
ϋφαντουργείο, η μηχανή θα επέβαλλε το περιβάλλον, την πειθαρχία, την ταχύ-
τητα και την κανονικότητα της δουλειάς και των εργάσιμων ωρών, το ίδιο για τον 
ευάλωτο και το ίδιο για τον δυνατό» 5. 

Η απεργία των παιδιών το 1911
Ο λιμενεργάτης Dave Marson, ψάχνοντας σε παλιές εφημερίδες για την ιστορία των δικών του ανθρώ-
πων, των λιμενεργατών του λιμανιού Hull, στην Αγγλία και την ιστορία των απεργιών τους, έπεσε πάνω 
σε μια καθόλου γνωστή ιστορία απεργίας (και που πρώτος ο Marson ανακάλυψε –και εξέδωσε σε μπρο-
σούρα, το 1973): την απεργία χιλιάδων μαθητών, σε πάνω από εξήντα πόλεις σ’ όλη τη Βρετανία, το 
1911. Η απεργία ήταν πολυήμερη και αρκετά βίαιη. 

Η απεργία ξεκίνησε από ένα σχολείο στο Λάνελι της Ουαλίας. Το Λάνελι ήταν πόλη ανθρακωρύχων 
και παραγωγής χάλυβα. Η αφορμή ήταν η τιμωρία ενός μαθητή επειδή διακίνησε ένα σημείωμα στην 
τάξη του που προέτρεπε τα παιδιά να βγουν σε απεργία.

Οι απεργοί ήταν παιδιά της εργατικής τάξης, κυρίως από τις πιο φτωχές γειτονιές της πόλης, τα 
«groves». Τα λεγόμενα «groves» ήταν περιοχές που έμεναν κυρίως εργάτες από την ύπαιθρο που έφτα-
ναν στις πόλεις αναζητώντας δουλειά. Οι συνθήκες διαβίωσης στα «groves» ήταν δύσκολες -χαμηλά με-
ροκάματα, επισφαλής εργασία, συνωστισμός και έλλειψη υπηρεσιών. Τα περισσότερα παιδιά εδώ δού-
λευαν παράλληλα με την υποχρεωτική φοίτηση τους στο σχολείο. 

Από τα αιτήματα των μαθητών καταλαβαίνουμε ότι την εποχή  εκείνη τα παιδιά έβλεπαν την εκπαί-
δευση όχι ως κάτι εν γένει καλό, ούτε ως «δικαίωμα» αλλά ως κάτι απόλυτα εχθρικό. Κάποια από τα αι-
τήματα τους ήταν λοιπόν: λιγότερες ώρες εκπαίδευσης, κατάργηση της ράβδου, υποχρεωτική φοίτηση 
μόνο μέχρι τα 14 (άλλοι μαθητές είχαν βάλει όριο τα 13 χρόνια), θέρμανση στις τάξεις, διακοπές την πε-
ρίοδο της συγκομιδής της πατάτας, όχι επιπλέον διάβασμα για το σπίτι, δωρεάν μολύβια και γόμες. Ο 
Marson μας λέει ότι τα πιο δημοφιλή αιτήματα ήταν λιγότερες ώρες εκπαίδευσης και καθόλου ράβδος. 
Επίσης πολύ συχνό αίτημα ήταν αυτό για μισθό σ’ όσους μαθητές ασκούσαν καθήκοντα επιμελητή ενώ 
σε αρκετές πόλεις οι μαθητές ζητούσαν εβδομαδιαίο μισθό για τη φοίτηση τους στο σχολείο. Αυτό θα 
πει ταξική συνείδηση!

Χρειάζεται να πούμε ότι το καλοκαίρι του 1911 ήταν η περίοδος των μεγάλων απεργιών στην Αγγλία 
που ξεκίνησε από τους ναυτεργάτες του Σαουθάμπτον και εξαπλώθηκε στα λιμάνια, στους μύλους και 
στα υφαντουργεία πολλών πόλεων της Αγγλίας. Σε πολλά σχολεία οι μαθητές δημιούργησαν επιτροπές 
απεργών για να φέρουν τα αιτήματά τους στους δασκάλους ενώ πραγματοποιούσαν επιθέσεις σε «φλώ-
ρους» μαθητές, δηλαδή απεργοσπάστες. Κάποια παιδιά επιχείρησαν να περιφρουρήσουν την απεργία 
έξω από τα σχολεία για να μην περνάνε οι απεργοσπάστες μαθητές ενώ δάσκαλοι και αστυνομία φρό-
ντιζαν να μη περάσουν οι απεργοί τις πόρτες του σχολείου. Φεύγοντας από το σχολείο τους, πολλά παι-
διά έκαναν αυθόρμητες πορείες μέσα στις πόλεις τους, πηγαίνοντας από σχολείο σε σχολείο, προτρέπο-
ντας άλλους μαθητές να βγουν κι εκείνοι σε απεργία. Πολλές από τις διαδηλώσεις των μαθητών κατέλη-
γαν σε σπασίματα και επιθέσεις σε σχολικά κτήρια. 

Δεν είναι τυχαίο ότι από τις πιο δυνατές σχολικές απεργίες ήταν αυτές του Νταντί της Σκωτίας όπου 
τα περισσότερα παιδιά ζούσαν υπό το καθεστώς του Μισού Χρόνου -δούλευαν 3 φορές τη βδομάδα στα 
υφαντουργεία γιούτας και πήγαιναν 2 φορές τη βδομάδα σχολείο. Οι ιδιοκτήτες των υφαντουργείων 
κυρίως προσλάμβαναν παιδιά μεταξύ 10 -14 χρονών κι επειδή αναγκάζονταν από το νόμο να τα μορφώ-
νουν, αρκετές σχολικές αίθουσες ήταν μέσα στα υφαντουργεία. «Στα διαλείμματα για φαγητό, τα παι-
διά αναμιγνύονταν με τους ενήλικες, η φασαρία των μηχανημάτων σταματούσε, οι χειριστές τους μα-
ζευόντουσαν σε μικρές ομάδες και η κουβέντα κρατούσε μέχρι να τελειώσουν το κολατσιό τους ... τότε 
τα παιδιά συνέβαλαν με το να διαβάζουν εφημερίδες και περιοδικά στους μεγαλύτερους εργάτες. Ίσως 
έτσι ανακάλυψαν για πρώτη φορά τις απεργίες και τα αιτήματα των παιδιών στην υπόλοιπη χώρα».

Και πώς κατεστάλη η απεργία των παιδιών; Οι αρχές απειλούσαν για μείωση των κρατικών επιδο-
τήσεων και αύξηση των δημοτικών φόρων. Επίσης υπήρχε ο φόβος για στιγματισμό των μητρώων των 
παιδιών και ο κίνδυνος να μη προσληφθούν στο μέλλον. Οι κρατικοί εκπαιδευτικοί φορείς έφτιαχναν δι-
αρκώς συστήματα επιβράβευσης που αποσκοπούσαν στο να συνδεθεί η τακτική παρουσία στο σχολείο 
με την μετέπειτα  προσληψιμότητα του παιδιού. Από το ποσοστό παρουσίας του μαθητή εξαρτώταν επί-
σης σε ποια ηλικία θα μπορούσε να αποφοιτήσει και άρα πότε θα μπορούσε να δουλέψει. 

Ο Marson μας λέει ότι οι μανάδες έπαιξαν ρόλο στο σπάσιμο των απεργιών, γιατί φαίνεται ότι ασκού-
σαν πίεση στα παιδιά να παρατήσουν την απεργία. Σε κάποιες περιπτώσεις έκαναν πιο δραστικές πα-
ρεμβάσεις, σέρνοντας τα παιδιά τους στο σχολείο την επόμενη μέρα ή δημιουργώντας γραμμή περι-
φρούρησης στις πύλες του σχολείου. Μόνο στο Λίβερπουλ υπήρχαν αναφορές γυναικών που ενθάρρυ-
ναν τους απεργούς να «κάνουν όπως οι πατεράδες τους». 

Απεργία παιδιών , Αγγλία,  1911ιά Παιδιά απεργοί και αστυνομία στο Σόρντιτς, Αγγλία,  1911ιά 
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Το παιδί στο ξεκίνημα της βιομηχανικής επανάστασης
«Όταν ήμουν νεαρός, η φράση «έχει περάσει από τα κλωστοϋφαντουργεία» είχε ένα 

θλιβερό υπονοούμενο… περιέγραφε έναν εργάτη του οποίου η παιδική ηλικία είχε 
καταστραφεί από τη σκληρή δουλειά και το λίγο ύπνο και που στην ενηλικίωσή του θα 

ήταν συρρικνωμένος και χλωμός».
J.R. Clynes, Αναμνήσεις, 1869–1924 (1937) 6

Ίσως σήμερα να δημιουργεί εντύπωση το γεγονός (γιατί ίσως πρόκειται για ιστορική 
γνώση επίτηδες παραδομένη στη λήθη) ότι την πρώτη περίοδο της βιομηχανικής επα-
νάστασης και του περάσματος από τη μανιφακτούρα στο εργοστάσιο τα παιδιά ήταν 
περιζήτητοι εργάτες από τους πρώτους εκείνους εργοστασιάρχες. Η παιδική εργασία -
που έτσι και αλλιώς, όπως είδαμε, δεν θεωρούνταν γενικά ειδεχθής, με τον τρόπο που 
ήταν ενταγμένη και κοινωνικά απαραίτητη στον παλιό κόσμο- έγινε ιδιαίτερη θελκτι-
κή για τους κεφαλαιοκράτες από τη χρονική στιγμή που τοποθέτησαν μηχανές στους 
χώρους εργασίας. Ο Thomson μας λέει ότι «υπήρξε μια δραστική αύξηση στην ένταση 
της εκμετάλλευσης της παιδικής εργασίας ανάμεσα στο 1780 και 18�0 και κάθε ιστο-
ρικός εξοικειωμένος με τις πηγές το παραδέχεται»7. 

Και γιατί ειδικά τέτοιος ζήλος για παιδική εργασία, ίσως αναρωτηθείτε. Ο γνωστός 
σ’ όλους μας κύριος με το όνομα Καρλ Μαρξ στον πρώτο τόμο του Κεφαλαίου (1867), 
στο 1�ο κεφάλαιο με τίτλο «οι μηχανές και η μεγάλη βιομηχανία γράφει: «στο μέτρο 
που οι μηχανές κάνουν περιττή τη μυϊκή δύναμη γίνονται μέσο χρησιμοποίησης εργα-
τών χωρίς μυϊκή δύναμη ή εργατών με ανώριμη σωματική ανάπτυξη, με μεγαλύτερη 
όμως ευστροφία μελών. Εργασία των γυναικών και των παιδιών ήταν λοιπόν η πρώτη 
λέξη της κεφαλαιοκρατικής χρησιμοποίησης των μηχανών!»8 

Να θυμίσουμε ότι το σύστημα του καταμερισμού της εργασίας που εφάρμοσε το 
κεφάλαιο επέφερε καταρχήν τον κατακερματισμό της προηγούμενης ενιαίας παρα-
γωγής σε επιμέρους, πιο απλές και επαναληπτικές εργασίες. Η εισαγωγή των μηχανών 
όμως ήταν αυτή που εξέλιξε αυτόν τον κατακερματισμό και έκανε περισσότερο εφικτό 
τον κρυφό πόθο του κάθε εργοστασιάρχη, δηλαδή την αύξηση της παραγωγικότητας. 
Με τη μηχανή τέθηκαν οι βάσεις για τη μαζική βιομηχανία μεγάλης κλίμακας. Η «αρε-
τή» της μηχανής -για τους κεφαλαιοκράτες- ήταν ότι επέφερε την πολυπόθητη αποει-
δίκευση και ότι κατάφερε επιτέλους να σπάσει «την αντίσταση που μέσα στη μανιφα-
κτούρα, αντέτασσαν ακόμη οι τεχνίτες εργάτες στο δεσποτισμό του κεφαλαίου»9. Η 
μηχανή δηλαδή ως ένα βαθμό κατάφερε να παρακάμψει την τέχνη και τους ακριβούς 
τεχνίτες (μετατρέποντας τους εργάτες σε επιτηρητές και χειριστές μηχανών και αντι-
καθιστώντας τις ακανόνιστες κινήσεις των μυών με την κανονικότητα μηχανικών βρα-
χιόνων)· κατάφερε δηλαδή ως ένα βαθμό να τσακίσει την εργατική ανυπακοή και να 
αυξήσει έτσι το ρυθμό εργασίας. Στο βιβλίο του Μ. Κοριά, «ο εργάτης και το χρονόμε-
τρο» διαβάζουμε ότι «κατά τη γνώμη του Ure, η κύρια δυσκολία έγκειται στο να υπο-
χρεωθούν οι άνθρωποι να εγκαταλείψουν τις ακατάστατες συνήθειες εργασίας και να 
ταυτιστούν με τη σταθερή κανονικότητα της αυτόματης συσκευής.»10 Το μεγάλο ζη-
τούμενο της εποχής δηλαδή ήταν να βρεθεί κατάλληλο εργατικό δυναμικό που να πει-
θαρχήσει στη νέα κανονικότητα και ένταση του εργοστασιακού ρυθμού, πράγμα όχι 
τόσο εύκολο αν υπολογίσει κανείς ότι ο κόσμος ακόμα κινούνταν βάσει του κυκλικού 
χρόνου των εποχών και των συνηθειών της υπαίθρου και της αγροτικής ζωής: 

«Σε μια περίοδο που η νέα βιομηχανική και εμπορευματική τάξη πραγμάτων 
προχωράει ανατρέποντας ισορροπίες πολλών δεκαετιών, το μεγάλο πρόβλημα 
παραμένει η εργατική ανυπακοή και απειθαρχία. Εξού και η τεράστια έκταση και 
έμφαση που παίρνει η υποτιθέμενη εργατική «αλητεία». Από τη στιγμή της γέν-
νησής του, η άρνηση του εργάτη να υποδουλωθεί στην καπιταλιστική φάμπρι-
κα, «κάτεργο μετριασμένης μορφής» -λέει ο Μαρξ- εκφράζεται με την κινητικό-
τητά του. Σ’ όποιον δεν έλαχε καμιά τέχνη σαν προάσπιση, μένουν τουλάχιστον 
οι αγροί και ο κύκλος των αγροτικών εργασιών ή η φυγή σ’ εκείνα τα βιομηχανι-
κά κέντρα στα οποία δεν έχει κυριαρχήσει ο ατσάλινος νόμος του κεφαλαίου».11 

Σ’ αυτή, λοιπόν, την πρώτη φάση της μηχανοποιημένης παραγωγής τα παιδιά, αγό-
ρια και κορίτσια, ήταν όχι μόνο προτιμότερα λόγω της ευλυγισία τους, του κατάλλη-
λου σωματότυπού τους και των επιδέξιων και λεπτών δακτύλων τους (πολύ χρήσιμα 
και εντελώς κατάλληλα για τις νέες μηχανές)· ούτε μόνο γιατί η εργατική τους δύναμη 
κοστολογούνταν πολύ πιο φτηνά, ακριβώς γιατί ήταν «παιδιά»· αλλά και γιατί τα παι-
διά ήταν ως ένα βαθμό περισσότερο υπάκουα και αφού είχαν φάει πολύ ξύλο, ακόμη 
περισσότερο αν δεν είχαν άλλες επιλογές. Για παράδειγμα ο Μαρξ μιλούσε για «τη με-
γάλη ηρώδεια αρπαγή των παιδιών από τα φτωχοκομεία και ορφανοτροφεία, που διέ-
πραξε το κεφάλαιο στις αρχές του εργοστασιακού συστήματος».12 Ούτως ή άλλως «το 
παιδί γίνεται ακόμα πιο υπάκουο σαν μαθητευόμενος. Με λίγα λόγια από το παιδί πρό-
κειται να βγουν οι κατάλληλοι εργάτες… γίνεται «εκπαιδευτής του εργάτη»». Έτσι: «πίσω 
από τη φιγούρα της μηχανής διαγράφεται –για δεκαετίες- το πρόσωπο του παιδιού και 
πραγματοποιείται η είσοδός του στη δημόσια σκηνή»1�.

Μετά την καταστροφή: η αυγή της νέας καπιταλιστικής πραγματικότητας
Σ’ αυτήν τη χυδαία έκρυθμη κοινωνική πραγματικότητα, που ο καπιταλισμός και το σύ-
στημα των μηχανών δημιούργησε είναι που συναντάμε –ταυτόχρονα- την ενασχόλη-
ση του κράτους και της αστικής τάξης με τη «φύση» των παιδιών (αλλά και των γυναι-
κών) και το ρόλο που πρέπει να έχουν στο νέο καθεστώς. Στα συντρίμμια του παλιού κό-
σμου, των κοινοτικών δομών και σχέσεων παραγωγής, πάνω στα ερείπια της διευρυμέ-
νης αγροτικής οικογένειας χτίζονταν –έστω στη αρχή με πειραματισμούς, έστω αργά 
αλλά σταθερά- το νέο και πιο εκλεπτυσμένο μοντέλο εργασίας και αναπαραγωγής και 
οργανώνονταν με μακροπρόθεσμο, όσο τον δυνατόν, τρόπο οι νέες σχέσεις εκμετάλ-
λευσης. Στο μικροσκόπιο λοιπόν του κράτους και των φιλάνθρωπων αστών μπήκαν τα 
προλεταριακά σώματα των παιδιών και των γυναικών. Αυτή είναι η περίοδος που άρχι-
σαν να πυκνώνουν οι κρατικές επιτροπές και οι κρατικές αναφορές, οι οποίες σε έντονο 
μελοδραματικό τόνο κατήγγειλαν την καταστροφή των παιδικών, ευάλωτων σωμάτων 
εξαιτίας των ατέλειωτων ωρών εργασίας σε μολυσμένα περιβάλλοντα αλλά και τη δια-
νοητική και ηθική τους παρακμή λόγω έλλειψη εκπαίδευσης και χριστιανικής καθοδή-
γησης. Ταυτόχρονα, παρόμοιες επιτροπές στον ίδιο τόνο κατήγγειλαν τη μεγάλη παιδική 
θνησιμότητα ως άμεση συνέπεια του γεγονότος ότι οι γυναίκες όντας απασχολούμενες 
στα εργοστάσια δεν προλάβαιναν ή δεν πολυσκοτίζονταν για την ανατροφή των παιδι-
ών τους. Σε αναφορές για τη δημόσια υγεία καταγράφονταν η παραμέληση των παιδιών, 
η «αφύσικη αποξένωση των μητέρων απ’ αυτά», η χορήγηση σ’ αυτά ναρκωτικών ουσι-
ών, η καλυμμένη παιδοκτονία. Ενώ οι προλετάριες εμφανίζονταν ως ηθικά έκλυτες, αδι-
άφορες και συνηθισμένες σ’ ένα ανεξάρτητο τρόπο ζωής. Ως αποτέλεσμα όλων αυτών, 
σ’ όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα ψηφίζονταν νόμοι -για τα εργοστάσια, όπως λέγονταν- 
που ως σκοπό είχαν από τη μια να μετριάσουν την «παραγωγική κατανάλωση» παιδιών 
και γυναικών στη βιομηχανία και από την άλλη να τοποθετήσουν τα παιδιά σε σχολεία. 
Για πολλά χρόνια ακόμη βέβαια, αυτοί νόμοι θα ήταν ανεφάρμοστοι. Όμως το νερό στο 
αυλάκι ήδη είχε αρχίσει να κυλάει. Ο Κοριά, στο «ο εργάτης και το χρονόμετρο» πάλι, μας 
λέει ότι οι νόμοι αυτοί αποτελούν: 

«αναμφίβολα μια από τις πρώτες συστηματικές πολιτικές της αστικής τάξης σχε-
τικά με τη διαχείριση της εργατικής δύναμης. Αυτή είναι εξάλλου μια από τις 
πρώτες εισβολές του κράτους και του νομοθέτη μέσα σε μια ζούγκλα ιδιωτικών 
συμφερόντων σας διαιτητές, σαν εκφραστές ενός νέου ορθολογισμού… περιο-
ρίζοντας τον αριθμό των παραγωγικών ωρών που μπορούν να απαιτηθούν από 
το παιδί, κάνουν υποχρεωτική –και όρο της εισόδου στο εργοστάσιο- τη φοίτη-
ση στο σχολείο. Μ’ αυτό τον τρόπο γίνεται προσπάθεια να επιβληθεί μια πολιτι-
κή που προετοιμάζει –έστω και αν έρχεται σε σύγκρουση με τους πιο άπληστους 
εργοστασιάρχες– μια καινούρια γενιά: πίσω από τους τοίχους του σχολείου να 
μεγαλώσουν σώματα προφυλαγμένα από την πρώιμη φθορά και υπομονετικά υπο-
ταγμένα στα γράμματα και στους αριθμούς»1�. 

Παιδιά σε κλωστουφαντουργία στην Αμερική, αρχές του 20ου Παιδιά σε κλωστουφαντουργία στην Αμερική, αρχές του 20ου
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Το διακύβευμα ήταν η αναπαραγωγή της εργατικής τάξης υπό συγκεκριμένους 
όρους. Το αστικό κράτος προσπαθούσε, πειραματικά στην αρχή, να αναδιοργανώσει 
το πεδίο της αναπαραγωγής, ανασκευάζοντας τη νέα πυρηνική οικογένεια, βάσει του 
λεγόμενου «οικογενειακού ιδεώδους». Για παράδειγμα ο Ευαγγελιστής και Τόρυ, Λόρ-
δος Ashley, που εισήγαγε στο αγγλικό κοινοβούλιο το νόμο για το δεκάωρο των παιδι-
ών, το 18��, είχε στο μυαλό του συνεχώς την πατριαρχική τάξη πραγμάτων και ανησυ-
χούσε ιδιαίτερα με την ανατροπή που συνέβη· η παραμέληση των παιδιών μπορούσε 
να οδηγήσει ακόμη και σε κοινωνική εξέγερση15. Μια καμπάνια, το 18�7, που αφορούσε 
τα παιδιά καπνοδοχοκαθαριστές και είχε ως σκοπό τη συμπερίληψή τους στους νόμους 
για την παιδική εργασία προπαγάνδιζε: «Είναι, από όλα τα ανθρώπινα πλάσματα, τα πιο 
αξιαγάπητα, τα πιο ενδιαφέροντα, αυτά που χρειάζονται περισσότερο από όλους τους 
άλλους προστασία, ανέσεις και αγάπη. Είναι ΠΑΙΔΙΑ»16. Τα παιδιά άρχισαν να εμφανίζο-
νται ως μια ομοιογενής υποτίθεται, πληθυσμιακή ομάδα ιερών αγελάδων του αύριο. Η 
έμφαση που δίνονταν ήταν ξεκάθαρα στη μέριμνα για τη μελλοντική τους ζωή. Οι νόμοι 
που ψηφίστηκαν αλλά και όλος ο ντόρος που έγινε έθεσαν τις βάσεις για το διαχωρισμό 
της εργασίας και της ζωής των παιδιών από την εργασία και τη ζωή των ενηλίκων. Αυτό 
που εγκαινιάσθηκε ήταν το νέο αντικείμενο εργασίας των παιδιών: το να πηγαίνουν σχο-
λείο και να εκπαιδεύονται στην πειθαρχία, ως μελλοντικοί εργάτες και πατριώτες. Αντί-
στοιχα, οι γυναίκες θα έπρεπε να μείνουν σπίτι με … ιερό αντικείμενο εργασίας τα παι-
διά, δηλαδή την ανατροφή και την πειθαρχία τους. Αυτό καταρχήν σήμαινε την περαιτέ-
ρω κοινωνική και μισθολογική υποβάθμιση των παιδιών και των γυναικών – έτσι και αλ-
λιώς δεν σταμάτησαν να δουλεύουν. Το σχολείο μπορεί στην αρχή να ήταν της πλάκας, 
από άποψη οργάνωσης και με καθηγητές που δεν μπορούσαν να συλλαβίσουν ούτε το 
όνομά τους, αλλά ήταν εκεί να υπενθυμίζει το ρόλο των παιδιών. Όπως το σπίτι υπενθυ-
μίζει το ρόλο της γυναίκας. Η «φύση» των παιδιών μεταλλασσόταν σύμφωνα με τα νέα 
τους καθήκοντα: από ανεξάρτητοι εργάτες που κέρδιζαν τα προς το ζην γίνονταν «παι-
διά», σύμφωνα με τα πρότυπα της αστικής τάξης. 

Δεν είναι καθόλου τυχαίο, που πάλι σ’ αυτή την περίοδο είναι που ψηφίζονταν ο 
ένας νόμος μετά τον άλλο και οι οποίοι εγκαινίασαν μια νέα νομική κατηγορία που 
αφορούσε την ανήλικη παραβατικότητα. Είναι ενδιαφέρον να δούμε τι έλεγε ο M. D. 
Hill, ο δικαστής του Μπέρμινχαμ (γύρω στα 1850): 

«Ο ανήλικος εγκληματίας είναι ένας μη σωστά ανεπτυγμένος ενήλικας που ήδη 
γνωρίζει πάρα πολλά και έχει πάρα πολλές εμπειρίες από τη ζωή. Είναι ικανός να 
φροντίσει τον εαυτό του μόνος του και να νοιαστεί για τα άμεσα συμφέροντά 
του. Είναι ανεξάρτητος, έχει αυτοπεποίθηση και ήδη για πολύ καιρό καταφέρ-
νει ή και αποτυγχάνει να καθοδηγεί τις πράξεις του. Δεν έχει εμπιστοσύνη στους 
γύρω του, δεν πειθαρχεί  και δε ζητάει προστασία. Επομένως, είναι πολλά αυτά 
που πρέπει να ξεμάθει- πρέπει να ξαναγίνει παιδί»17.

Από το προηγούμενο απόσπασμα είναι ξεκάθαρο ότι στο μυαλό του κράτους και των 
νομοθετών η έννοια του «παιδιού», ήδη από τότε, ήταν πολύ ξεκάθαρη: «παιδί» σήμαινε 
πειθαρχημένο παιδί. Όλα τα υπόλοιπα, περί αξιαγάπητων πλασμάτων ήταν οι σάλτσες. 
Η πολιτική που προσπαθούσαν να εφαρμόσουν για τα παιδιά ήταν σε κάθε περίπτωση 
μια ταξική πολιτική που στόχο είχε την πειθάρχηση και υποτίμηση του συνόλου της ερ-
γατικής τάξης. Το αναμορφωτήριο, σαν συνεχές του σχολείου, ήταν και είναι ένας τόπος 
για τα «παραστρατημένα», «παραμελημένα» παιδιά, για παιδιά που δεν είναι «παιδιά». 

Βέβαια, δε θα μπορούσαν να λείπουν –ήδη από τα τέλη του 19ου αιώνα- οι επιστη-
μονικοί σύλλογοι και κινήσεις που είδαν στο μαζικό στοίβαγμα των παιδιών στα σχο-

λεία μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να τα… μελετήσουν και να τα φορτώσουν ακόμη 
περισσότερα ... χαρακτηριστικά. «Νωρίτερα στον αιώνα, η εστίαση της προσοχής είχε 
πέσει σε διακριτές ομάδες παιδιών, όπως στα παιδιά των εργοστασίων και στους ανήλι-
κους παραβάτες, αλλά τώρα υπήρχε στο πιάτο ολόκληρος ο σχολικός πληθυσμός. Στην 
πραγματικότητα, το φτιάξιμο του σχολείου ήταν ζωτικής σημασίας στο να έχουν πρό-
σβαση στα παιδιά οι επαγγελματίες: κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, γιατροί και παιδαγωγοί 
έψαχναν σε κάθε ευκαιρία να κάνουν μια ακόμη «επιστημονική» έρευνα για τους μα-
θητές».18 Έτσι, τα «φυσιολογικά» κριτήρια για το πώς πρέπει να είναι το παιδί αλλά και 
η γονεϊκότητα αναβαθμίζονταν διαρκώς, ταυτόχρονα με τον εμπλουτισμό των πειθαρ-
χήσεων και με το όλο και πιο διεισδυτικό έλεγχο. 

Η αυγή της εμπορευματικής, βιομηχανικής εποχής ανέτειλε μετά από μια μεγάλη νύ-
χτα εγκλημάτων: ο καπιταλισμός αναπτύχθηκε καταστρέφοντας τις παλιές κοινωνικές 
σχέσεις και επιστρατεύοντας ανήλικη εργασία στην πρώτη γραμμή του πυρός του ερ-
γοστασιακού συστήματος. Εν συνεχεία αναδιπλώθηκε και μέσω την άνοδο της κατα-
σκευής της παιδικής ηλικίας τα παιδιά της εργατικής τάξης στάλθηκαν σχολείο. Το σχο-
λείο, σα θεσμός, στην αρχή ήταν μόνο καλός για …απλό μάντρωμα. Ενώ ο ιδεολογικός 
του ρόλος, η εκπαίδευση των παιδιών στην καπιταλιστική πειθαρχία -ενάντια στα ίδια 
και την τάξη τους- ήταν σε εξέλιξη. 
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 Jenny και Karl Marx. 
Σύμφωνα με τη Σ. Φεντερίτσι, ο Μαρξ περιέγραψε την πρωταρχική 
συσσώρευση αποκλειστικά προσηλωμένος στο μισθωτό, «ελεύθερο» ενήλικα 
εργάτη και καθόλου δεν ασχολήθηκε με τη διαδικασία συσσώρευσης στη 
σφαίρα της αναπαραγωγής. Ο Μαρξ, έτσι και αλλιώς, θεωρούσε τις γυναίκες 
και τα παιδιά «συμπληρωματικές» εργατικές δυνάμεις και άρα για τον 
Μαρξ η ιδιοποίησή αυτών των δυνάμεων από πλευράς του κεφαλαίου ήταν 
δευτερεύουσας σημασίας. 


