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μΗτρότΗτα 

ως εργαςια 
και ως 

κρατικΗ 
ΥπόθεςΗ

Β
ομβαρδιζόμαστε από παντού με εικόνες της μητρότητας που δείχνουν μια 
ακτινοβολούσα μητέρα, η οποία έχει εκπληρώσει την υπέρτατη ολοκλήρω-
ση της με το να κοιμάται στην αγκαλιά της ένα αξιαγάπητο και ευωδιαστό 
μωρό. Η πραγματικότητα όμως έχει να κάνει περισσότερο με μια εξουθενω-

μένη και αναμαλλιασμένη μητέρα και ένα σκατωμένο μωρό που τσιρίζει. Νομίζω ότι 
το σοκ που προκαλείται από αυτήν την απόσταση ανάμεσα στην πραγματικότητα και 
τον μύθο έχει υποτιμηθεί και δεν έχει συζητηθεί επαρκώς… Φαίνεται ότι έχουμε πα-
ραδοθεί σε μια συνομωσία σιωπής.» 

Το παραπάνω απόσπασμα γράφτηκε το 1970 στο βρετανικό φεμινιστικό περιοδι-
κό Shrew (η Στρίγγλα). Το συναντήσαμε σ’ ένα απολογιστικό κείμενο1 της βρετανίδας 
φεμινίστριας Σίλα Ροουμπόθαμ, το 1989, με θέμα το γυναικείο κίνημα του ’70 και το 
ζήτημα της μητρότητας. Η Ροουμπόθαμ στο ίδιο κείμενο μας υπενθυμίζει ότι το κί-
νημα για την απελευθέρωση της γυναίκας ήταν αυτό που δημιούργησε έναν φιλόξε-
νο πολιτικό χώρο μέσα στον οποίο οι γυναίκες μπόρεσαν να εξετάσουν την μητρότη-
τα από τη δική τους πλευρά. Και συνεχίζει: « Ένα αξίωμα που διαμόρφωσε το κίνημα 
ήταν ότι κάθε γυναίκα θα πρέπει συνειδητά και ελεύθερα να επιλέγει αν θέλει ή όχι να 
κάνει παιδιά… Ήταν πολύ σημαντικό ότι το κίνημα αμφισβήτησε το στερεότυπο ότι 
η ευτυχία για τις γυναίκες έρχεται μόνο μέσω της μητρότητας, όπως και ότι επιτέθη-
κε στον μύθο ο οποίος αρνείται στις γυναίκες ένα ευρύτερο φάσμα δυνατοτήτων. .. 
οι γυναίκες επίσης άρχισαν να μιλούν για το μεγαλύτερο ταμπού, αυτό της σκοτεινής 
πλευράς της μητρότητας: κατάθλιψη, τρέλα, βία». 

Πράγματι, οι γυναίκες εκείνη την εποχή ξεκίνησαν συλλογικά να συζητούν, να αρ-
θρώνουν λόγο και να ονοματίζουν τους καταναγκασμούς που βίωναν. Η μητρότητα 
ήταν ένα από τα μεγάλα ταμπού. Πώς θα ήταν δυνατόν να απομυθοποιηθεί η μητρό-
τητα, καταρχήν ως μια προσωπική ολοκλήρωση για τη γυναίκα; Πώς θα γινόταν να α-
πογυμνωθεί από τον μυστικιστικό, φροϋδικό της χαρακτήρα και να προσγειωθεί σε 
πιο πραγματικά, καθημερινά, κοινότοπα πράγματα και σχέσεις; Δύσκολο εγχείρημα! 
Η μητρότητα ήταν ένα θέμα που γεννούσε μπόλικη αμηχανία και αντιφάσεις. Από την 
μια ήταν η επιθυμία των γυναικών για ένα παιδί, από την άλλη οι μηχανισμοί κοινωνι-
κού ελέγχου, διακρίσεων και υποτίμησης εναντίον τους. Σίγουρα εύκολες απαντήσεις 
δεν υπήρχαν. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι πολλές γυναίκες του κινήματος αρνήθηκαν 
να κάνουν παιδιά ενώ άλλες μίλησαν για την ιδιαίτερα καταπιεστική συνθήκη στην ο-
ποία βρέθηκαν, ως νοικοκυρές – σύζυγοι - μητέρες. Φυσικά οι γυναίκες τότε διεκδί-
κησαν από τους συντρόφους τους έναν πιο ισότιμο καταμερισμό εργασιών μέσα στο 
σπίτι. Μάλιστα ισχυρίστηκαν ότι η συμμετοχή των αντρών στο μεγάλωμα των παι-
διών θα μπορούσε να ξεκινήσει ήδη από την πρώτη μέρα της ζωής του παιδιού και 
ότι η πρώτη αποκλειστική μητρική φροντίδα είναι μύθος και λάθος2. Ακόμη, υπήρξε 
και μια διακριτή τάση του κινήματος που επιδίωξε τον επανορισμό της μητρότητας, 
επισημαίνοντας τις θετικές και επαναστατικές της ιδιότητες.

ό μύθος της μητρότητας σήμερα
Για πρώτη φόρα το ‘70 οι γυναίκες έδωσαν μια άλλη άποψη στην (πατριαρχική) εξιδα-
νίκευση της μητρότητας: κατέδειξαν ότι αυτή εξυπηρετούσε ακριβώς την κοινωνική 
τους υποτίμηση, ότι ήταν η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Στην τελική, δεν ήταν η 
βιολογική ικανότητα των γυναικών να γεννάνε παιδιά που έφερνε τις γυναίκες σε μια 
υποδεέστερη θέση, αλλά οι δεδομένες σχέσεις εξουσίας και η έλλειψη υποστηρικτι-
κού περιβάλλοντος. Επισήμαναν ότι η μητρότητα για τη γυναίκα σήμαινε και εργασία 
με συγκεκριμένα καπιταλιστικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για την παραγωγή και την 
αναπαραγωγή του πιο πολύτιμου εμπορεύματος: της εργατικής δύναμης3. Η αναπα-
ραγωγική εργασία στο κοινωνικό εργοστάσιο ανατέθηκε εξολοκλήρου στις πλάτες 
των γυναικών, ως καταναγκαστική εργασία, απλήρωτη και χωρίς συγκεκριμένο ωρά-
ριο. Μια ιδιαίτερα εντατικοποιημένη εργασία: απαιτούσε την απόλυτη δέσμευση και 
αφοσίωση από μεριάς της γυναίκας - μητέρας - νοικοκυράς μέσα στους τέσσερις τοί-
χους ενός διαμερίσματος. 

Ο μύθος της μητρότητας έχει κλονιστεί μετά τις γυναικείες αρνήσεις των 70's, με 
την έννοια ότι οι γυναίκες σήμερα (και στην Ελλάδα) επιδιώκουν εντονότερα να εί-
ναι οικονομικά ανεξάρτητες και να γεμίσουν τη ζωή τους με το να σπουδάσουν, να 
εργαστούν, να κάνουν σεξ, να ζουν τη ζωή τους, αναβάλλοντας το γεγονός της μη-
τρότητας. Ωστόσο, η εξιδανίκευση της μητρότητας μέχρι σήμερα αποκρύπτει την ά-
μισθη εργασία και τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι γυναίκες στον καπιταλισμό και 
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στο κράτος. Οι γυναίκες συνεχίζουν να εκπαιδεύονται από μικρές στο σπίτι, στο 
σχολείο, στο δρόμο, στο ιατρείο με σκοπό την εμπέδωση της υποτίμησής τους 
και τη εννόηση της εαυτής τους σύμφωνα με αυτό που τις προορίζουν. Η μητρό-
τητα  θεωρείται ακόμα αναπόσπαστο στοιχείο της «φύσης» των γυναικών: είναι 
ο βιολογικός τους ρόλος και η προσωπική τους ολοκλήρωση -ως «ώριμες πια γυ-
ναίκες». Η γυναικεία «φύση» συνεχίζει να συκοφαντείται με σκοπό την πειθάρχη-
ση των γυναικών στην εργασία της αναπαραγωγής: τη γέννηση, τη φροντίδα και 
το μεγάλωμα των παιδιών, στο πλαίσιο της μονογαμίας και της πυρηνικής οικογέ-
νειας. Η κατασκευή της ευνουχισμένης γυναικείας «φύσης» εξακολουθεί να ενο-
χοποιεί και να στοχοποιεί τις γυναίκες που δεν γίνονται μητέρες, οι οποίες στιγμα-
τίζονται από τη επιλογή τους να μην κάνουν παιδιά. Το να μην έχει κάνει κάποια 
γυναίκα παιδιά, εφόσον είναι πλούσια και πετυχημένη, τη στιγματίζει ως φιλόδοξη 
και εγωκεντρική. Φυσικά όλες εμείς οι υπόλοιπες, τρώμε ρατσισμό, ενώ η κοινωνι-
κή απομόνωση μας σιγοψιθυρίζει: σίγουρα είμαστε καημένες, παράξενες, ίσως και 
τέρατα! Πάντως σε κάθε περίπτωση σκοπός είναι να εκπληρωθεί πάση θυσία ο ε-
πιβεβλημένος μας ρόλος και να εξασφαλιστεί το ξεζούμισμά μας ως εργατική δύ-
ναμη, ως σώμα, μυαλό και καρδιά. 

όι γυναίκες σήμερα αναβάλλουν το γεγονός της μητρότητας (και καλά 
κάνουν)… τα βάρη όμως παραμένουν  
Οι περισσότερες από εμάς έχουν κάνει ή θέλουν να κάνουν παιδιά στο μέλλον. Λι-
γότερες θα απέκλειαν αυτήν την προοπτική. Και αυτό γιατί το να φέρουμε παιδιά 
στον κόσμο σχετίζεται ίσως με ένα συγκεκριμένο είδος ευτυχίας που έχει να κάνει 
με μια αισιόδοξη και καταφατική στάση ζωής, καθώς και με μια αίσθηση συνέχει-
ας. Το ζήτημα βέβαια είναι να έχουν οι γυναίκες το πάνω χέρι σ’ αυτή τους την α-
πόφαση. Σήμερα, όπως είπαμε, οι γυναίκες διεκδικούν περισσότερα περιθώρια ε-
πιλογών σε σχέση με το αν, πότε και με ποιον θα κάνουν παιδιά. Τις τελευταίες δε-
καετίες, υπάρχει πράγματι μια ηλικιακή μετατόπιση στην απόφαση των γυναικών 
για γάμο και παιδιά. Αυτό, βέβαια, στην πράξη αποδεικνύεται ιδιαίτερα κοπιαστι-
κό: οι γυναίκες βρίσκονται μόνες τους μπροστά σε συνεχή αδιέξοδα και αντιφά-
σεις, καλούνται να πάρουν δυσεπίλυτες αποφάσεις, υπό κοινωνική πίεση (αν όχι 
κατακραυγή) και με το άγχος του περιβόητου «βιολογικού ρολογιού». Για μια γυ-
ναίκα μετά τα 30 το ερώτημα για το αν και πότε θα γίνει μάνα εμφανίζεται όλο και 
πιο συχνά, όλο και πιο ηχηρά, όλο και πιο βασανιστικά. Και αυτό γιατί συνοδεύε-
ται με άλλα σχετικότατα ερωτήματα, σταθερή δουλειά έχω; Φράγκα παίζουν; Υπο-
στήριξη γενικά; Ο άντρας θα στηρίξει ή θα είναι πέρα βρέχει; Σε σχέση με το τελευ-
ταίο ερώτημα διάφορες «παλιές» φίλες συμβουλεύουν όσες «καινούριες» το σκέ-
φτονται: άργησε το όσο σε παίρνει και μην περιμένεις βοήθεια από αυτόν. Οι επιθυ-
μίες και η θέληση για ζωή βέβαια συνεχίζουν και μετά την έλευση του πελαργού. 
Οι άντρες όμως, σήμερα, μάλλον περισσότερο παριστάνουν ότι ασχολούνται με 
τα παιδιά και με το νοικοκυριό παρά το κάνουν πραγματικά. Το ότι βοηθάνε όπως 
λένε δεν σημαίνει ότι η οικιακή εργασία δεν συνεχίζει να είναι κυρίως μια γυναι-
κεία εργασία. Το κύριο βάρος πέφτει πάλι στις γυναίκες. Οι δικαιολογίες για να μην 
ασχοληθούν είναι πολλές και δοκιμασμένες, του στυλ το παιδί θέλει τη μάνα του, 
δεν το βλέπεις; Το παιδί νιώθει οικειότητα με όποιον το φροντίζει, επομένως αν η 
μάνα ασχολείται μόνο μαζί του είναι λογικό να την αποζητά συνέχεια. Ή το που να 
ξέρω εγώ από αυτά;  Σ΄ αυτό να υποθέσουμε ότι επειδή οι γυναίκες έπαιζαν μικρές 
με τις κούκλες τους γνωρίζουν καλύτερα. Εξάλλου το ξεσκάτωμα ενός μωρού α-
παιτεί κυρίως ένταση εργασίας, δεν πρόκειται για την εξίσωση Σρέντινγκερ! Αλλά 
αν δεν υπάρχει προθυμία για δουλειά από τους αρσενικούς.. ή μάλλον εδώ αυτό 
που υπονοείται είναι το δεν είναι αυτός ο ρόλος μου κούκλα μου! Ακόμη χειρότε-
ρα, και οι ίδιες οι γυναίκες φτάνουν να εφευρίσκουν λόγους για να τους δικαιολο-
γήσουν: "ο Τάκης μου δεν είναι ότι δεν καθαρίζει αλλά δεν το κάνει τόσο καλά όσο το 
κάνω εγώ, γι' αυτό προτιμώ να το κάνω μόνη μου(!)" ή καταλήγουν να παραδέχονται 
την ήττα τους: "αν είναι να του το πεις 500 φορές προκειμένου να το κάνει, ε, το κάνω 
και μόνη μου…". Βέβαια, με διάφορους τρόπους οι γυναίκες εκδηλώνουν τις αρνή-
σεις τους.  Για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο ότι τα ποσοστά των διαζυγίων έχουν 
κατακόρυφη άνοδο και ειδικά όταν υπάρχουν παιδιά.

Σήμερα επίσης, η -υποτίθεται- πιο ελεύθερη επιλογή της μητρότητας εντάσσε-
ται σε ένα πλέγμα νέων πειθαρχήσεων. Δεν γίνεται να μην αναφέρουμε ότι η α-

πόφαση μιας γυναίκας για τεκνοποίηση στα 35 εξαναγκάζει πολλές να καταφεύ-
γουν στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή (δες και συνέντευξη σ’ αυτό το τεύ-
χος). Οι τεχνολογίες της εξωσωματικής γονιμοποίησης αποτελούν απάντηση του 
κεφαλαίου στις αρνήσεις των γυναικών τη δεκαετία του 1970, φέρνοντας την ια-
τρική εξουσία και πρακτική πολύ κοντά στη φιγούρα της νέας, μοντέρνας γυναί-
κας. Η συγκεκριμένη βιοτεχνολογία συνδέθηκε με νέους κύκλους συσσώρευσης 
και εκμετάλλευσης4 και έδωσε ένα νέο και πιο διεισδυτικό πάτημα εξουσίας των 
γιατρών πάνω στα σώματα των γυναικών. Οι γιατροί φιγουράρουν ακόμη με πε-
ρισσότερη άνεση ως ημίθεοι! Ταυτόχρονα, η αγωνιώδης καταφυγή της γυναίκας 
στην αγκαλιά του ιατρικού κατεστημένου έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω ε-
νοχοποίησή της, με τον χαρακτηρισμό της υπογόνιμης, ο οποίος υποδηλώνει την 
ανεπάρκειά της να εκπληρώσει τη γυναικεία φύση της. Ειδικά αν δεν έχει θετικό 
αποτέλεσμα, μετά και από κάποιες αποτυχημένες προσπάθειες. Γιατί η εξωσωμα-
τική γονιμοποίηση είναι μια διαδικασία με σοβαρό το ενδεχόμενο της αποτυχίας, 
χρονοβόρα, ψυχοφθόρα και επιβαρυντική για τον οργανισμό. Επομένως έχει κό-
στος για τη γυναίκα, και όχι φυσικά για τον άντρα. 

Διπλοβάρδια
Το ότι η αναπαραγωγική εργασία είναι μια εργασία με θηλυκό πρόσημο μπορεί να 
διαπιστωθεί ακόμα και διαβάζοντας μια οποιαδήποτε μελέτη για την γυναικεία α-
πασχόληση. Και εδώ δεν απέχουν πολύ τα πράγματα από την καθημερινή κοινωνι-
κή μας εμπειρία. Έτσι για παράδειγμα σε μια έρευνα του ΚΕΘΙ (Κέντρο Ερευνών για 
Θέματα Ισότητας), το 2001, με τίτλο «Οι συνθήκες της γυναικείας απασχόλησης στην 
Ελλάδα: 1980-2000» διαβάζουμε ότι μέσα στη δεκαετία του ’90 αυξήθηκε το ποσο-
στό των γυναικών στην αγορά εργασίας. Η έρευνα, βέβαια, συνεχίζει αναφέροντας 
ότι «η συνεχώς αυξανόμενη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό δεν 
συνοδεύτηκε από την ισότιμη μεταχείριση τους στο χώρο της παραγωγικής εργα-
σίας». Σύμφωνα με την έρευνα, οι κλάδοι όπου έχουν απορροφηθεί οι γυναίκες έ-
χουν ως εξής: "το 70% των γυναικών απασχολούνται στον τριτογενή τομέα, στο ε-
μπόριο, στην εκπαίδευση, στην υγεία, στα ξενοδοχεία – εστιατόρια και στη δημό-
σια διοίκηση".  Όσον αφορά τις απασχολούμενες σε οικογενειακές επιχειρήσεις, «το 
1999, το 70% των συμβοηθούντων και μη αμειβόμενων μελών των οικογενειακών 
επιχειρήσεων είναι γυναίκες, ενώ από το σύνολο των μερικών απασχολούμενων 
το 63% είναι επίσης γυναίκες. [...] Επιπλέον, η συμμετοχή των γυναικών στην πα-
ραοικονομία, αν και δύσκολα μπορεί να μετρηθεί, φαίνεται ότι είναι σημαντική, α-
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ναπαράγοντας έτσι με νέους τρόπους την κατώτερη θέση της γυναίκας στην επί-
σημη αγορά εργασίας». Μύθος λοιπόν ότι όλες γίναμε γυναίκες καριέρας! Σήμερα 
βέβαια, με την κρίση, η πραγματικότητα της γυναικείας απασχόλησης επιβαρύνε-
ται ακόμη περισσότερο. Η ανεργία στην Ελλάδα είναι «γένους θηλυκού», όπως φι-
λότιμα και προπαγανδιστικά μας ενημερώνουν από παντού. Η έτσι και αλλιώς στα-
θερά μικρότερη απασχόληση των γυναικών σε σχέση με αυτή των αντρών μειώ-
νεται ακόμα περισσότερο (στην Ε.Ε. και ακόμη περισσότερο στην Ελλάδα). Κυρί-
ως βέβαια αυτό που ισχύει είναι ακόμη πιο χαμηλοί μισθοί για τις γυναίκες, περισ-
σότερη μερική και επισφαλής απασχόληση, μαύρη εργασία, άτυπη εργασία και ο υ-
πέροχος και ιδιαίτερα θελκτικός εργασιακά σε όλες μας τριτογενής τομέας μας χαι-
ρετά κουνώντας το μεσαίο του δάχτυλο5! Περιττό βέβαια να αναφέρουμε τη μέγι-
στη κατανόηση που εισπράττουμε από τα αγαπημένα μας αφεντικούλια για το γε-
γονός ότι έχουμε οικογένεια και παιδιά: πολύ απλά δεν μας προτιμούν ή μας διώ-
χνουν αν μείνουμε έγκυες. Η δομική θέση μας στην αγορά εργασίας ιεραρχείται και 
διαχωρίζεται έτσι, ακριβώς γιατί ο κοινωνικός μας ρόλος είναι συγκεκριμένος και 
έχει να κάνει με το ότι έχουμε επιφορτιστεί με την υποτιμημένη και απλήρωτη ερ-
γασία της αναπαραγωγής. Τελικά οι γυναίκες τις τελευταίες δεκαετίες, δουλεύουν 
και μέσα και έξω από το σπίτι, φέρουν ένα διπλό φορτίο. Ενώ οι δουλειές που βρί-
σκουν συνήθως αποτελούν μια προέκταση των καθηκόντων τους και της εκπαίδευ-
σης τους μέσα στο σπίτι.

Βέβαια, το ότι αρκετές ελληνίδες σήμερα καταφέρνουν σε ένα βαθμό να δου-
λέψουν και να έχουν ζωή το οφείλουν, εκτός από την ύπαρξη των γιαγιάδων, στις 
πολύ φτηνές και υποτιμημένες υπηρεσίες των μεταναστριών κυρίως γυναικών, γε-
γονός το οποίο γεννά με τη σειρά του νέους διαχωρισμούς, νέες σχέσεις εκμετάλ-
λευσης και πειθάρχησης εντός του κόσμου της αναπαραγωγικής εργασίας. Εδώ, να 
σημειώσουμε ότι η εξάπλωση των υπηρεσιών κοινωνικής αναπαραγωγής, που πε-
ριλαμβάνουν από φαγητό φαστ φουντ μέχρι μπειμπισίτιγκ, υπηρεσίες καθαρισμού 
και άλλα, όπου εργάζεται φτηνό και ευέλικτο εργατικό δυναμικό – κυρίως γυναι-
κείο-  αποτελεί μια ακόμα απάντηση από πλευράς του κεφαλαίου στις γυναικείες 
αρνήσεις της δεκαετίας του ‘70, οι οποίες ανέδειξαν την απλήρωτη δουλειά μέσα 
στο σπίτι6. Βέβαια, η κρίση στον τομέα της αναπαραγωγής παραμένει. Και αυτό 
γιατί οι υπηρεσίες αναπαραγωγής δεν αναγνωρίζονται επίσημα και χρεώνονται, 
όπως είδαμε κατά κύριο λόγο στις γυναίκες. Στην πραγματικότητα, η γυναίκα δεν 
έχει ουσιαστική βοήθεια από τον πατέρα των παιδιών, κουράζεται, δουλεύει δι-
πλοβάρδια, κινδυνεύει να χάσει τη δουλειά της, ενώ οι κρατικές παροχές (π.χ. παι-
δικοί σταθμοί) είναι πενιχρές και τώρα με την κρίση μειώνονται ακόμη περισσό-
τερο. Σε αυτό το πλαίσιο, εννοείται ότι η σχέση με το παιδί δεν είναι δυστυχώς μια 
ελεύθερη σχέση αλλά διαμεσολαβημένη από τις καπιταλιστικές σχέσεις εκμετάλ-
λευσης. Τελικά, το να γεννήσει μια γυναίκα ένα παιδί, από τη μια μεριά της εξα-
σφαλίζει την κοινωνική της ανατίμηση, με την έννοια της εκπλήρωσης του "ιδανι-
κού" της μητρότητας, ωστόσο από την άλλη μεριά επιφυλάσσει τον εργασιακό και 
υλικό της υποβιβασμό, την μετατροπή της σε απλήρωτη εργάτρια της αναπαρα-
γωγής. Γι΄αυτό και λέγαμε προηγουμένως πως η απροθυμία των γυναικών να γεν-
νάνε παιδιά, ο αυξημένος αριθμός διαζυγίων θα μπορούσαν να διαβαστούν «ως 
περιπτώσεις αντίστασης στην καπιταλιστική πειθαρχία της εργασίας»7. 

Η μητρότητα ως κρατική υπόθεση στην περίπτωση του «ελληνικού δημο-
γραφικού προβλήματος»
Η σεξουαλικότητα και η ικανότητα για αναπαραγωγή των γυναικών είναι (και) κρα-
τική υπόθεση. Η βιολογία των γυναικών έχει πολιτική σημασία και λειτουργία για 
το έθνος - κράτος8. Το κράτος μάλιστα επιτηρεί και ελέγχει την αναπαραγωγή με ό-
ρους φυλής και τάξης. Αυτό θα μπορούσε να συνοψιστεί στο γνωστό δόγμα "περισ-
σότερα παιδιά από τις «κατάλληλες» και λιγότερα παιδιά από τις «ακατάλληλες»".9 Ο 
κρατικός έλεγχος πάνω στην βιολογική αναπαραγωγή σημαίνει κρατική διαχείριση 
της εργατικής δύναμης αλλά και ενίσχυση της εθνικής συνοχής και συναίνεσης. Πα-
ρακάτω θα δούμε όλα αυτά τα ζητήματα να συμπυκνώνονται στην ελληνική περί-
πτωση του περιβόητου «μεγάλου προβλήματος», του δημογραφικού. 

Για όσες τυχόν δεν γνωρίζουν τι εννοούν όταν λένε το «δημογραφικό πρόβλη-
μα» της Ελλάδας, αυτή η φράση αναφέρεται στην υποτιθέμενη υπογεννητικότητα 
των ελληνίδων γυναικών. Οι ειδικοί επί του θέματος παρατήρησαν ότι από το 1990 
κι έπειτα έπαιξε «ραγδαία πτώση των γεννήσεων». Μέχρι και το 1980 όλα έβαιναν 
καλώς στο ισοζύγιο γεννήσεων – θανάτων αλλά από τότε οι γεννήσεις έχουν πάρει 
την κατιούσα. Το 1996 για πρώτη φορά μεταπολεμικά οι θάνατοι ξεπέρασαν τις γεν-
νήσεις. Και από τότε συνεχίζει το ίδιο βιολί και μάλιστα η ψαλίδα θανάτων-γεννήσε-
ων ανοίγει συνεχώς, ειδικά τώρα με την κρίση.

«Η μητρότητα σαν ελεύθερη επιλογή και 
όχι σαν αλυσίδα που μας φορέθηκε». 

Διαδήλωση υπέρ της νομιμοποίησης 
της έκτρωσης, 1971, Piazza Navona

εργασία χωρίς επιτήρηση 
δεν γίνεται

Αν δούμε τη μητρότητα ως εργασία και ως κρατική υπόθεση τότε μπο-
ρεί να απομυστικοποιηθούν διάφορες διαβόητες «σκοτεινές πλευρές 

της μητρότητας»17. Ταυτόχρονα, θα καταλάβουμε πως εργασία χωρίς επιτή-
ρηση δεν γίνεται. Στην περίπτωση αυτή ο μισογυνισμός είναι στα καλύτερα 
του. Οι μητέρες βρίσκονται συνεχώς υπό επιτήρηση για ύποπτη συμπεριφο-
ρά, για κάποιο (σίγουρο) παράπτωμά τους. Πόσο μάλλον αν είναι νεαρές, ά-
γαμες, χωρισμένες, χήρες, μετανάστριες, φτωχές! Στο μπαλκόνι, στο ασαν-
σέρ, στο δρόμο, στο λεωφορείο, στο σούπερ μάρκετ, στην παιδική χαρά. Κρί-
νονται συνεχώς από την πεθερά τους, το σόι, την πολυκατοικία, τη γειτονιά, 
το πλήθος, τους δασκάλους, τους γιατρούς και τους ψυχολόγους για το κατά 
πόσο είναι καλές ή κακές. Η νεαρή μητέρα αντιλαμβάνεται έκπληκτη ότι ο ο-
ποιοσδήποτε μπορεί να έχει άποψη για το πώς πρέπει να μεγαλώνουν παιδιά, 
ο καθείς μπορεί να τη νουθετεί κατά το δοκούν. Και όχι από κάποιο αληθινό 
ενδιαφέρον για το παιδί. Οι μητέρες είναι συνεχώς εκτεθειμένες και ειδικά αν 
δεν είναι «μορφωμένες» ή δεν ανήκουν στην κορυφή της ταξικής πυραμίδας. 
Βέβαια οι ίδιες πολύ εύκολα καταδικάζονται ως κακές, ανεπαρκείς, εγωίστρι-
ες, υπερπροστατευτικές, νευρικές, βίαιες και πάει λέγοντας (δες και info cafe 
αυτού του τεύχους). Οι μητέρες πολύ γρήγορα καταλαβαίνουν ότι η δουλειά 
τους εκτός από το να φροντίζουν τα παιδιά τους, είναι να τα πειθαρχούν και 
να καναλιζάρουν τις επιθυμίες τους σύμφωνα με αυτό που επιτάσσει η νόρμα. 
Ταυτόχρονα θα πρέπει να κατευνάζουν τα νεύρα και τις φωνές των παιδιών 
τους. Ειδικά αν τα παιδιά ακούγονται και ενοχλούν, αυτό σημαίνει ότι η μάνα 
δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Το κατ’ επίφαση παιδοκεντρικό μοντέλο που 
κυριαρχεί αυξάνει ακόμη περισσότερο τη διεισδυτικότητα στην πειθάρχηση 
των παιδιών και τις απαιτήσεις για το πώς πρέπει να είναι οι μάνες και πώς να 
συμπεριφέρονται. Οι μητέρες, που είναι και αυτές πλάσματα με επιθυμίες και 
δεν έχουν απεριόριστο χρόνο και διάθεση, καλούνται να τετραγωνίσουν τον 
κύκλο. Η μητρότητα τελικά –και ειδικά αν δεν υπάρχει υποστήριξη- μπορεί 
να μετατραπεί σε μια μοναχική, εντατική και θλιβερή εργασία που γεννά αλ-
λοτρίωση σε βάθος χρόνου και μπορεί να οδηγήσει σε βουβή οργή και κατά-
θλιψη. Οι μητέρες όμως δεν μπορεί να φταίνε για όλα τα δεινά του κόσμου. Αν 
τα (ενηλικα) τέκνα (και με την καθοδήγηση των ψυχολόγων βεβαίως) τις κα-
τηγορούν για οτιδήποτε πήγε στραβά στη ζωή τους είναι γιατί είναι βολικό να 
το κάνουν. Κυρίως για την κοινωνία βολικό. Έξαλλου οι περισσότεροι πατερά-
δες δεν μπορεί να είναι καλοί, ούτε κακοί· είναι απλά αν όχι ανύπαρκτοι, σί-
γουρα σε δεύτερο πλάνο. 

 Η νοικοκυρά ως η ινδουιστική 
θεότητα Κάλι με τα πολλά χέρια, 

βρετανικό περιοδικό Ms, 1972
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"όι τούρκοι προ των πυλών"…
Θα πάμε λιγάκι πίσω στο χρόνο: «Γεννάτε… γιατί χανόμαστε» ήταν ο τίτλος του άρ-
θρου στο φεμινιστικό περιοδικό Δίνη (τεύχος 1), το 1986, λίγο μετά την ψήφιση του 
νόμου για τη νομιμοποίηση των εκτρώσεων την ίδια χρονιά, στο πλαίσιο εκσυγχρο-
νισμού του ελληνικού κράτους. Το άρθρο σχολιάζει τη συζήτηση που προηγήθηκε 
στη Βουλή. Οι αγανακτισμένες συγγραφείς του διαπιστώνουν ότι στη δημόσια δια-
βούλευση συνέβη μια.. μετατόπιση, όπως λένε: «Κύριο θέμα της δημόσιας διαπραγ-
μάτευσης δεν ήταν οι διαδικασίες νομιμοποίησης των εκτρώσεων, αλλά το «δημο-
γραφικό πρόβλημα» του έθνους … Η διαφορά ανάμεσα σε υποστηρικτές και πο-
λέμιους της αποποινικοποίησης (καθώς κανείς βέβαια δεν διανοείται να είναι υπέρ 
της έκτρωσης), είναι στο κατά πόσο η νόμιμη έκτρωση επιδεινώνει το δημογραφικό 
μας πρόβλημα». Στη συζήτηση στη Βουλή (επί ΠΑΣΟΚ) ακούστηκαν ιδιαίτερα μισο-
γύνικες και πολεμοχαρείς δηλώσεις. Τον τόνο τον έδωσε η ρήση του τότε προέδρου 
της Δημοκρατίας, Χρήστου Σαρτζετάκη, «γεννάτε χριστιανοί γιατί χανόμαστε», ο ο-
ποίος παρότρυνε τις ελληνίδες να γεννάνε ώστε το έθνος να αντέξει πληθυσμιακά 
και στρατιωτικά «στους κρωγμούς των αλλόφυλων που επιβουλεύονται τον εθνι-
κό μας χώρο, τον από τα βάθη των αιώνων ελληνικό». Είναι πράγματι εντυπωσια-
κό το πώς ένα αίτημα αυτοδιάθεσης και αυτοπροσδιορισμού των γυναικείων σω-
μάτων προκάλεσε τέτοιο εθνικό σάλο και θεωρήθηκε «εθνικά μειοδοτούσα πρακτι-
κή»! Αρκεί να σκεφτούμε πόσο πέραση είχε (και ακόμα έχει) η πεποίθηση πως λίγο 
ακόμα και οι (πληθυσμιακά περισσότεροι) Τούρκοι φτάνουν στην Αθήνα. Καταλα-
βαίνουμε λοιπόν πως το ζήτημα της νομιμοποίησης των εκτρώσεων ήταν πράγματι 
ριζοσπαστικό, αφού αποτέλεσε μιας πρώτης τάξης ευκαιρία για εθνικιστικά παρα-
ληρήματα στο βουλευτικό κόσμο. 

…και ο εσωτερικός εχθρός
Ακόμα, ενδιαφέρον έχει να σχολιάσουμε από το προηγούμενο άρθρο την αναφορά 
στον πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρίας Δημογραφικών Μελετών (ΕΔΗΜ), Ν. Πολύ-
ζο. Ο συγκεκριμένος κύριος δήλωσε ευθύς εξαρχής ότι για την υπογεννητικότητα 
της Ελλάδας ευθύνεται η «διεύρυνση της γνωστής τριλογίας: αντισύλληψη, έκτρω-
ση, στείρωση». Ο Ν. Πολύζος όμως, όπως μας μεταφέρουν τα λόγια του οι συγγρα-
φείς του άρθρου, έδειξε την αγωνία του και για κάτι άλλο: «Οι κίνδυνοι από τη νομι-
μοποίηση της έκτρωσης είναι ιδιαίτερα μεγάλοι, γιατί προκαλούν ρατσιστικά φαι-
νόμενα. Διότι, εφόσον οι ελληνικές βιομηχανίες δεν βρίσκουν ελληνικά εργατικά χέ-
ρια (που σπανίζουν λόγω αντισύλληψης και έκτρωσης) για να αυξήσουν την παρα-
γωγικότητά τους, αναγκάζονται να προσλάβουν ξένα φτηνά εργατικά χέρια. Αποτέ-
λεσμα να εκδηλώνεται ρατσισμός από τους Έλληνες, αναπόφευκτο φαινόμενο στις 
κοινωνίες με ξένους, οι οποίοι «δεν επιθυμούν να προσαρμοστούν στο περιβάλ-
λον»». Όλο αυτό το ρατσιστικό παραλήρημα του κρατικού συμβούλου μπορεί να 
ακούγεται γραφικό αλλά διαφαίνεται σ’ αυτό η μέριμνα του ελληνικού κράτους για 
τη διαχείριση της αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης και μάλιστα η προνοητι-
κότητά του στη πιθανή δημιουργία εσωτερικού εχθρού στο πρόσωπο των «απρο-
σάρμοστων» ή απείθαρχων μεταναστών εργατών. Η λογική των αφεντικών πάει κά-
πως έτσι: οι έλληνες εργάτες δεν μας φτάνουν ή δεν μας κάνουν - χρειαζόμαστε 
ξένους εργάτες για να τους ξεζουμίσουμε – θα τους φέρουμε - μακροπρόθεσμα 
όμως, μπορεί να έχουμε προβλήματα εθνικής συνοχής και ταξικών εξεγέρσεων.  

Λίγα χρόνια μετά,  το 1993, επί πρωθυπουργίας Μητσοτάκη, συστάθηκε μια 
Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, η οποία στελεχώθηκε από μέλη της 
ΕΔΗΜ και άλλους ειδικούς ακαδημαϊκούς, και έβγαλε ένα πόρισμα για το «δη-
μογραφικό πρόβλημα» της Ελλάδας. Σ΄ αυτό ούτε λίγο ούτε πολύ ζητούσε την ε-
πανεξέταση και την κατάργηση του νόμου για τη νομιμοποίηση των εκτρώσε-
ων, η οποία ευτυχώς δεν προχώρησε. Οι λόγοι ήταν η γνωστή αφεντικίσια ρητο-
ρική που συνοδεύει κάθε φορά το «δημογραφικό πρόβλημα»: περί εθνικού κιν-
δύνου, γήρανσης του πληθυσμού, μη ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονο-
μίας, εκφυλισμού των οικογενειακών αξιών κλπ. Οι ιθύνοντες του πορίσματος ε-
πίσης δεν μασούσαν τα λόγια τους και επιτέθηκαν στα δικαιώματα των γυναικών 
ως προς τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, την αντισύλληψη και την έκτρω-
ση, ενώ κατηγορούσαν τις γυναίκες ότι προτιμούσαν να εργάζονται από το να κά-
νουν παιδιά10.

Σήμερα, η φιλολογία περί «δημογραφικού προβλήματος» παραμένει κραταιά, 
με το ίδιο στην ουσία περιεχόμενο, στο οποίο συναντιούνται αριστεροί και δεξιοί, 
με περισσότερο ή λιγότερο προσεκτικές διατυπώσεις. Πάλι η γήρανση του πλη-
θυσμού, η κατάρρευση των ασφαλιστικών ταμείων, το φρένο στην οικονομική α-
νάπτυξη κλπ. Οι γυναίκες συνεχίζουν να ενοχοποιούνται για τις εκτρώσεις που κά-

νουν, για το ότι τεκνοποιούν σε μεγάλη ηλικία (με μέσο όρο τα 33 έτη), για το ότι 
κάνουν λιγότερα παιδιά ή δεν κάνουν καθόλου (π.χ. οι 4 στις 10 για όσες γεννήθη-
καν τη δεκαετία του ‘70)11. 

Βέβαια, έχει προστεθεί και κάτι ακόμη πολύ σημαντικό και το οποίο σχετίζεται 
με το γεγονός ότι η ελληνική κοινωνία είναι πλέον μια πολυεθνική κοινωνία· γεγο-
νός που δεν έμεινε φυσικά απαρατήρητο από τους ειδικούς. Αυτό που επισημαίνε-
ται είναι ότι ο γενικός δείκτης γονιμότητας των μεταναστριών γυναικών είναι εμφα-
νώς σταθερά υψηλότερος από αυτόν των ντόπιων12. Σε όλες τις μελέτες και τα άρ-
θρα, τα παιδιά που γεννιούνται από τις «αμιγώς» ελληνίδες ξεχωρίζονται με επιμέ-
λεια και διακριτική ανησυχία από αυτά που γεννιούνται από τις «αλλοδαπές». Πέρα 
από τον εμφανή ρατσιστικό διαχωρισμό, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι το ελ-
ληνικό κράτος έχει διαφορετική εργατική πολιτική για τα παιδιά των μεταναστών 
εργατών, τα οποία υπολογίζονται περίπου στα 250.000 σήμερα στην Ελλάδα. Η όλη 
ρατσιστική προβληματική έγκειται στο αν αυτά τα παιδιά θα μπορέσουν να εντα-
χθούν ομαλά στον κοινωνικό ιστό και να «γίνουν ελληνόπουλα». Εδώ πάλι συνα-
ντάμε, στέλεχος της ΕΔΗΜ, την Ήρα Έμκε-Πουλοπουλου, η οποία διακριτικά δια-
τυπώνει τις ανησυχίες της για το αν αυτά τα παιδιά μπορούν να αποτελούν μέρος 
του μελλοντικού πληθυσμού της Ελλάδας13. Βασικά αυτό που καταλαβαίνουμε εί-
ναι ότι το ελληνικό κράτος αντιλαμβάνεται ως εσωτερικό ταξικό εχθρό τα παιδιά 
των μεταναστών, ως έναν πληθυσμό που αυξάνεται επικίνδυνα, ύποπτο για ανθελ-
ληνισμό, που δεν εντάσσεται στον εθνικό κορμό και που προορίζεται για τον εργα-
σιακό και κοινωνικό πάτο. Αυτό είναι εμφανές και από τον τελευταίο αυστηρό νόμο, 
επί ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, που ψηφίστηκε για την ιθαγένεια (2015), που στην ουσία δίνει τη 
νομιμότητα με το σταγονόμετρο14. Οι δε μετανάστριες γυναίκες από την άλλη γεν-
νάνε και μεγαλώνουν τα παιδιά τους σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Ας θυμηθούμε 
και τον διπλασιασμό των νοσηλίων τοκετού σε δημόσια νοσοκομεία για τις μετα-
νάστριες χωρίς χαρτιά (2013)και τον Χρύσανθο Λαζαρίδη, σύμβουλο του Αντώνη 
Σαμαρά, ο οποίος δήλωσε «δεν είμαστε πτωχοκομείο, όποιος θέλει να έρχεται εδώ 
να γεννάει παιδιά και να παίρνει ιθαγένεια»15. Επομένως βλέπουμε πώς το ελληνι-
κό κράτος επιτηρεί την αναπαραγωγή με όρους φυλής και τάξης: παραγγέλνει παι-
διά από τις «κατάλληλες» μάνες, ενώ βάζει όσο γίνεται εμπόδια και στιγματίζει τις 
«ακατάλληλες».  

1 “To Be or Not to Be: The Dilemmas of Mothering”, Feminist Review, No. 31, The Past be-
fore Us: Twenty Years of Feminism (Άνοιξη, 1989), σσ. 82-93.
2 Δες Dorothy Dinnerstein, The Mermaid and the Minotaur, Harper and Row, ΝΥ, 1976.
3 Δες Η δύναμη των γυναικών και η κοινωνική ανατροπή, Selma James, Mariarosa Dalla Cos-
ta, no woman’s land, 2008.
4 Δες την μπροσούρα Ό,τι θέλει ο πελάτης:  η εκμετάλλευση των γυναικών στη νέα 
εγκληματική οικονομία των υπηρεσιών αναπαραγωγής, μιγάδα, 2011.
5  Μεγαλύτερη ανεργία & χαμηλότερους μισθούς για τις γυναίκες καταγράφει η Κομισιόν, Skai.
gr, 2016 και Γυναίκες το 64% των άνεργων νέων στην Ελλάδα, tvxs.gr, 2016
6  Δες το κείμενο Από το σπίτι στη δουλειά, μιγάδα, τεύχος 2, άνοιξη 2012.
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