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Το γεγονός ότι μια σειρά επαγγελμάτων, όπως αυτό της καθαρίστριας, της οικιακής εργάτριας, της 
μπέιμπι σίτερ, της σερβιτόρας κ.ο.κ. είναι ανασφάλιστα, κάνει τις επίσημες στατιστικές παραπλα-
νητικές ως προς το ποσοστό της γυναικείας ανεργίας. Πολλές γυναίκες σήμερα δουλεύουν σε μια 
γκάμα χαμηλόμισθων και ανασφάλιστων εργασιών, κυρίως γύρω από την αναπαραγωγή (χώρια 

βέβαια την άμισθη εργασία του καθημερινού νοικοκυριού). Για να το πούμε αλλιώς, για τις γυναίκες, ακόμα 
και στην κρίση, δουλειές υπάρχουν. Κι αυτό γιατί εδώ και πολλά χρόνια, η καθαριότητα, η φροντίδα των παι-
διών και των ηλικιωμένων, το σερβίρισμα και η ετοιμασία φαγητού θεωρούνταν ανέκαθεν «γυναικείες δε- 
ξιότητες» και κατά συνέπεια κοινωνικά υποτιμημένες εργασίες. Οπότε στην τωρινή εποχή όπου τ΄αφεντικά 
ρίχνουν κατακόρυφα τους μισθούς παντού, αυτοί οι κλάδοι υπέστησαν μεν μισθολογικές καθιζήσεις αλλά 
όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Από πείρα ξέρουμε πως το ύψος του μεροκάματου δεν ήταν και ποτέ υψηλό 
σ΄αυτές τις δουλειές, τουλάχιστον τα τελευταία είκοσι και βάλε χρόνια. 

Παραθέτουμε το παρακάτω κείμενο που μιλάει για τον μύθο της γυναικείας ανεργίας στην Ελλάδα. Γρά-
φτηκε το 1989, εποχή όπου πολλές οικογένειες ζορίζονταν να τα βγάλουν πέρα, όπως σημειώνει η συγγρα-
φέας του. Ας θυμίσουμε πως το 1989 ήταν η χρονιά που το ελληνικό κράτος ήταν στα πρόθυρα να προσφύγει 
στο ΔΝΤ. Το ξέσπασμα της κρίσης πήρε παράταση λόγω της τόνωσης της οικονομίας από την εκμετάλλευση 
των μεταναστών και των μεταναστριών εργατριών. Όμως ήταν γεγονός πως εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 
1980, παρά το επερχόμενο και διάχυτο κλίμα του καταναλωτισμού, οι μισθοί είχαν ήδη πάρει την κατρακύλα. 
Οι γυναίκες, λοιπόν, ήταν αυτές που κλήθηκαν να παίξουν το ρόλο του νεροκουβαλητή της οικογένειας και 
το γεγονός αυτό επηρέασε τις σχέσεις τους με τους άντρες. Γι΄αυτούς τους λόγους το κείμενο αποδεικνύεται 
αρκετά επίκαιρο, παρότι γράφτηκε πριν από είκοσι πέντε χρόνια. Κι όπως καταλαβαίνετε από το θέμα του, η 
πολεμική του απέναντι στους άντρες-συζύγους προκύπτει ως αναπόφευκτη.

«Ξέρετε πολλές γυναίκες που να μην εργάζονται; Εγώ, όχι.
Και δεν αναφέρομαι στα οικιακά, αφού «αυτό δεν είναι δουλειά, εκεί πια όλη μέρα κάαααθεσαι...» εξ ου 
και το κλασικό συζυγικό ερώτημα: «Γιατί δεν μου σιδέρωσες το πουκάμισο; Τι έκανες όλο το πρωί;» (Σί-
γουρα θα μπορούσες να το είχες κάνει για να σκοτώσεις την πλήξη σου, αφού όλα τα άλλα –μαγείρεμα, 
πλύσιμο, συγύρισμα, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, πιάτα, ψώνια, παιδιά, σκυλιά- τα είχε κάνει η... Μαρία 
η Πενταγιώτισσα). Εννοώ την έξω από το σπίτι δουλειά, την πληρωμένη.

Βέβαια στην επίσημη αγορά εργασίας είναι δύσκολα τα πράγματα ακόμα και για τους άντρες. Μικροί 
μισθοί, άγχος, κούραση. Κανένα αφεντικό δεν σε πληρώνει για να δουλεύεις με το πάσο σου. Και προ-
παντός ανεργία. Κι όμως πολλές γυναίκες που δεν είναι ενταγμένες σε αυτήν την κατηγορία, βγάζουν 
μεροκάματο και φέρνουν χρήματα στο σπίτι.

Εκτός, λοιπόν, από τις... επίσημες αγαπημένες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, που είναι το 
33% στο σύνολο των εργαζομένων, όλες σχεδόν οι άλλες γυναίκες, που θέλουν δουλειά και δεν βρί-
σκουν, φροντίζουν τα παιδάκια των ζευγαριών που εργάζονται, καθαρίζουν σκάλες (σκεφτείτε πόσες 

H μιγάδα είναι μια αυτόνομη ομάδα γυναικών 
από την Αθήνα, με αφετηρία το χειμώνα του 
2009. Στόχος της είναι να αναδεικνύει και να 
κρατάει ζωντανά στο δημόσιο λόγο ζητήματα 
της κοινωνικής πραγματικότητας και της εκμε-
τάλλευσης των γυναικών σήμερα.
Αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί σε έναν κόσμο που 
διαρκώς αλλάζει (υποτίθεται προς την πρόο-
δο) επικρατεί ο καθησυχασμός ότι η κοινωνική 
θέση των γυναικών έχει βελτιωθεί. Αναλόγως 
φυσικά από ποια θέση μιλάει καμιά...

Μπορείτε να μας βρείτε στην κατάληψη του Αρ-
χείου 71, γωνία Καλλιδρομίου και Ζωσιμάδων 7 
στα Εξάρχεια (ανοικτά κάθε Πέμπτη 5-8μμ και 
Σάββατο 12-4μμ). Εκεί θα βρείτε (εκτός από 
εμάς) και όλο το έντυπο υλικό της ομάδας.

To περιοδικό είναι προϊόν συλλογικής εργασίας. 
Τα θέματά του επιλέγονται κατόπιν συζήτησης 
και στη συνέχεια τα κείμενα γράφονται, συζητι-
ούνται ξανά, διορθώνονται και ξαναγράφονται. 
Το αποτέλεσμα είναι να καθυστερεί η έκδοση 
και να υπερβαίνει την τρίμηνη περιοδικότητά 
της. Βάζουν βέβαια και το χεράκι τους οι αντιξο-
ότητες της ζωής. Ας δείξουν λοιπόν κατανόηση 
οι αναγνώστριές μας. Οπότε, επόμενο τεύχος 
κατά τα τέλη Μάρτη.

Το περιοδικό το βρίσκετε στα βιβλιοπωλεία 
Ναυτίλος, Ελεύθερος Τύπος, στο κάτω περί-
πτερο της πλατείας Εξαρχείων και στο πάνω 
περίπτερο της πλατείας Κάνιγγος. 

Αν αυτά που διαβάσετε σας βάλουν σε σκέψεις, 
μη ντραπείτε 
να μας το πείτε!  
στο mail:
omadamigada@yahoo.com

Υλικό μας θα βρείτε και στο:
autonomia71.wordpress.com
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H α(ν)εργία των γυναικών 
είναι μύθος
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σκάλες έχει η Ελλάδα!), απασχολούνται στις οικογενειακές επιχειρήσεις (είδα-
τε πολλά μαγαζιά στη γειτονιά σας χωρίς γυναίκα;), παίρνουν δουλειά με το 
κομμάτι στο σπίτι, εργάζονται εποχικά σε αγροτικές ή άλλες δουλειές, κάνουν 
δουλειές του ποδαριού, πουλάνε κεντήματα, καλλυντικά... ό,τι τύχει ό,τι βρε-
θεί. Δεν είναι γραμμένες, δεν φαίνονται πουθενά. Ωστόσο δουλεύουν καθη-
μερινά, συμπληρώνουν το οικογενειακό εισόδημα, για να μην πούμε ότι πολ-
λές συντηρούν μοναχές τους σπίτι και μεγαλώνουν παιδιά. Στατιστικά, η ανερ-
γία των γυναικών είναι μεγαλύτερη απ΄αυτή των αντρών, η συνολική... αεργία 
τους όμως πολύ μικρότερη.

Οι δουλειές αυτές που κάνουν, όμως, είναι «ταπεινές», είναι... στιγματισμένες 
ως γυναικείες και οι άντρες προσβάλλονται και με τη σκέψη μόνο ότι μπορούν 
να τις κάνουν. Προτιμούν να δανείζονται, να κλαίγονται: «εγώ είμαι οικοδό-
μος/μπογιατζής/μηχανικός/λογιστής και δυστυχώς «κάθομαι –η κρίση βλέπε-
τε στο επάγγελμα...». Τώρα γιατί να κάθεται και να μην κάνει κάτι άλλο, δεν του 
προκύπτει εύκολα το ερώτημα. Ίσως επειδή υπάρχει μια γυναίκα πίσω που κά-
νει αυτά που δεν «καταδέχεται» να κάνει ο άντρας και τρώει ψωμί η οικογένεια 
και μπορεί ο σύζυγος και διατηρεί την «αξιοπρέπειά» του. Γιατί, κακά τα ψέμα-
τα, μέρα μπαίνει-μέρα βγαίνει, καμιά οικογένεια δεν ζει με αέρα κοπανιστό.

Και η γυναίκα μπορεί να είναι, για παράδειγμα, μοδίστρα ή κομμώτρια, όταν 
όμως πέσει ανεργία στο επάγγελμά της στρέφεται σε άλλο, που δεν θέλει ειδί-
κευση ή μαθαίνεται εύκολα από κάθε άνθρωπο, άντρα ή γυναίκα. Θα μου πεί-
τε, γιατί οι γυναίκες στρέφονται σ΄αυτές τις δουλειές, που οι περισσότερες του-
λάχιστον ούτε ευχάριστες είναι ούτε αποδοτικές;

Ο πρώτος λόγος είναι ότι τα χρήματα που βγάζει ο άντρας δεν φτάνουν για 
να ζήσει το σπίτι. Κι όχι μόνο γιατί ακρίβυνε η ζωή, αλλά και γιατί, στην εποχή 
της κατανάλωσης που ζούμε, έχουν αυξηθεί πολύ οι ανάγκες μας σε φαγητό, 
ρούχα και εξοπλισμό του σπιτιού, αλλά και σε τεχνητές ανάγκες, σε «περιττά» 
έξοδα. Και μόνο για τα φροντιστήρια και τις ξένες γλώσσες των παιδιών –πρέ-
πει, βλέπετε, να αντιμετωπίσουμε και το 2000, που έρχεται, αλλά με το αζημίω-
το για το κράτος- ολόκληρος ο ένας μισθός δεν φτάνει.

Άλλοι λόγοι είναι: Η επιθυμία των γυναικών για οικονομική ανεξαρτησία, με 
όλα τα θετικά επακόλουθα, γιατί έχουν καταλάβει ότι αυτή τους η ανεξαρτησία 
είναι προϋπόθεση για όποια άλλη παραπέρα αυτονομία. (...) Κι ακόμα, το να 
’χουν τα δικά τους χρήματα, και να μη ζητάνε για το παραμικρό από τον άντρα, 
που ανταποκρίνεται ανάλογα με την καλή ή κακή σχέση που έχει εκείνη την 

ώρα με τη γυναίκα του, και ανάλογα με το πώς κοιμήθηκε τη νύχτα και τι όνειρο 
είδε, και, βέβαια, ανάλογα με το πόσο είναι και το δικό του μεροκάματο και με 
το αν είναι σε θέση να ανταποκριθεί. Οι ανάγκες όμως είναι ανάγκες, δεν συγκι-
νούνται απ’αυτά, δεν περιμένουν, πρέπει εδώ και τώρα να ικανοποιηθούν, και η 
γυναίκα καλείται να κάνει μαγικούς συνδυασμούς για να τα βγάλει πέρα και, με 
όσα θα της δώσουν, να κάνει πολλά, να τα κάνει όλα.

Άλλος λόγος είναι ότι οι άντρες τη σήμερον ημέραν... προσδοκούν μισθό από 
τις γυναίκες. Πέρασαν πια εκείνα τα «δεν θέλει ο άντρας μου να δουλεύω» ή 
«μόλις παντρευτήκαμε με σταμάτησε». Αυτά ανήκουν στην εποχή του Μεσοπο-
λέμου, τη ρομαντική και την ιπποτική και ως λίγο αργότερα –περιττό να πούμε 
ότι δεν τις νοσταλγούμε. (...) Παράλληλα, και πέρα από την οικονομική συνει-
σφορά, οι άντρες τώρα φαίνεται να τρέφουν μεγαλύτερη εκτίμηση για τις ίδιες 
τις εργαζόμενες γυναίκες. Αλλά, βέβαια, θέλουν και την πίτα σωστή και τον σκύ-
λο χορτάτο. Και ξεχνάνε ότι δύο πεπόνια –οικιακά και επαγγελματική δουλειά-  
και πολλές φορές τρία και περισσότερα –όταν οι γυναίκες κάνουν και τις νοσο-
κόμες ή περιποιούνται τους ηλικιωμένους της οικογένειας και τόσα άλλα- δεν 
χωράνε σε μια μασχάλη.

Και κουράζονται οι γυναίκες, και αγανακτούν. Όμως δεν μιλάνε από την αρχή 
–μας αφήνουν τα ταμπού να κάνουμε ένα σωστό ξεκίνημα; Κι όταν ξεχειλίσει το 
ποτήρι είναι αργά πια και το γάλα που έχει χυθεί δεν μαζεύεται. Και πληθαίνουν 
τα διαζύγια και ο σύζυγος απορεί: Τι της έκανα; Ούτε χαρτοπαίκτης, ούτε γυναι-
κάς, ούτε σπάταλος ήμουνα.

Ακόμα κι αν λέει την αλήθεια και τα ’κανε όλα σωστά, έκανε και δύο σοβα-
ρά λάθη:

Το ένα, ότι δεν ήταν σύντροφος. Απολάμβανε τα καθημερινά καλά του γά-
μου, ενώ τα καθημερινά βάρη τα άφηνε στη γυναίκα του, συνειδητά ή ασυνεί-
δητα. Δεν προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα. Δεν ήθελε; Δεν μπορούσε;

Το άλλο, ότι δεν παραιτήθηκε από την εξουσία του πατριάρχη που του κλη-
ροδότησαν οι πρόγονοί του. 

Κι εμείς, διψασμένες για ελευθερία, για δημιουργία, για αναγνώριση, αποδε-
χτήκαμε με ενθουσιασμό τον νέο αυτό ρόλο χωρίς να βάλουμε τους δικούς μας 
όρους. Χωρίς να επιδιώξουμε κι εμείς το μοίρασμα της «δικής μας» δουλειάς, 
που είναι τα οικιακά. Και το δισάκι μας βάρυνε επικίνδυνα». 

(Λιλίκα Μπομπόλου, Φεμινισμός εσωτερικού χώρου, εκδόσεις Κουκκίδα 2008)


