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 έμφυλες μάχες στο γαλανόλευκο οικόπεδοΓυναίκες του τότε, Γυναίκες του ποτέ 

είναι από τη μια που η συνήθης αφήγηση της ιστορίας θέλει τις γυναίκες για 
κομπάρσους· είναι από την αλλή που κι εμείς παρασυρόμενες από τα σπουδαία 
κατορθώματα των φεμινιστικών κινημάτων, ή μερικές φορές και από ευκολία, 
θεωρούμε πως η ιστορία των γυναικών είναι μόνο η ιστορία των κινημάτων τους 
και αυτή πρέπει να ψαχουλεύουμε· όμως, όπως για κάθε τόπο, έτσι και για 
τούτον εδώ, οι γυναίκες δεν υπήρξαν ποτέ κομπάρσοι της ιστορίας· 
οι γυναίκες του τότε όπως και πάντα παράγουν και αναπαράγουν 
την κινητήριο δύναμη του κόσμου τούτου, την εργατική.

Στο προηγούμενο τεύχος του περιοδικού μιλήσαμε για το νέο οικιακό ιδεώδες που διαμορφώθηκε στα 
τέλη του 19ου αιώνα, και το νέο ρόλο των γυναικών μέσα σε αυτό. Υποστηρίξαμε πως το χτίσιμο της οι-
κογενειακής εστίας σήμαινε ουσιαστικά, εντατικοποίηση του νοικοκυριού, δηλαδή μπόλικη γυναικεία 
εργασία. Η εξιδανίκευση της οικογενειακής ζωής, συνοδευόμενη από μια στροφή στην κοινωνικότη-
τα στην οποία το σπίτι κατείχε κεντρικό ρόλο, βρήκε αντίκρυσμα στα νεοσχηματισμένα μεσαία και μι-
κροαστικά στρώματα των πόλεων, γιατί αποτελούσε απαραίτητη προϋπόθεση για τη διατήρηση και τη 
βελτίωση της κοινωνικής τους θέσης. Σε αυτό το τεύχος θα εστιάσουμε στις γυναίκες που παρήγαγαν το 
πολυπόθητο αυτό βασίλειο της τάξης και της αρμονίας, τις οικιακές εργάτριες.

Η ιδανική υπηρέτρια
Το οικιακό ιδεώδες σε συνδυασμό με τη διεύρυνση των μεσαίων και μικροαστικών 
στρωμάτων έδωσαν τεράστια ώθηση στην ανάπτυξη του τομέα των οικιακών υπηρεσι-
ών. Στην απογραφή του 18791 στην Αθήνα 2965 γυναίκες δήλωσαν πως εργάζονται ως 
υπηρέτριες· στην ίδια απογραφή ο αριθμός των οικογενειών που ζουν στην πρωτεύουσα 
ανερχόταν στις 15.206. Όσο και αν τα στοιχεία της απογραφής δεν μπορούν να ληφθούν 
ως απολύτως αξιόπιστα, ο αριθμός των οικιακών εργατριών σε σχέση με αυτόν των οι-
κογενειών είναι ενδεικτικός της έκτασης που κατείχε ο τομέας των υπηρεσιών, ιδιαίτερα 
αν λάβουμε υπόψη πως στον αριθμό των οικογενειών της απογραφής συμπεριλαμβάνο-
νται και αυτές των εργατών οι οποίοι δεν απασχολούσαν υπηρετικό προσωπικό. 

Στο παρακάτω απόσπασμα η Καλλιρρόη Παρρέν αναφερόμενη στις δούλες των Βυ-
ζαντινών χρόνων σκιαγραφεί την ιδανική υπηρέτρια:
Αι εργασίαι αυτής είναι βαρειαί διότι και τον σίτο αλέθει μόνη, και τον άρτον ζυμώνει, και τα φορέματα 
πλύνει και πάσαν εν γένει εργασία νυχθημερόν εργάζεται. Και όμως η υπηρέτρια εκείνη και εάν νυμφευ-
θή είναι η πιστότερα της οικογένειας φίλη. Εις έν νεύμα της κυρίας της λησμονεί και σύζυγον, πολλάκις 
και τέκνα. Άγαμος μένουσα γηράσκει παρά την οικογένεια, εν ηργάσθει νέα. Είναι ο αγαθός του οίκου άγ-
γελος, ο πιστός και άγρυπνος φύλαξ της περιουσίας των κυρίων της, αποθνήσκουσα δε κληροδοτεί την 
μικράν περιουσία της, τους καρπούς των πολυετών κόπων και μόχθών της ουχί προς τους συγγενείς της 
αλλά προς το χαϊδεμένον τέκνον της κυρίας της. Όπερ ανέθρεψε και αγάπησε ως ιδίων τέκνον. ...
.. Ο πολύτιμος τούτος θησαυρός συναπολεσθη μετά τόσων άλλων, αφ’ ης εποχής ο πολιτισμός εισήχθη 
και παρ’ ημίν ματά της τόσω πολυπόθητης ελευθερίας. Η ελευθερία αντί να συνδέση πλειότερον τους 
οικογενειακούς δεσμούς, αντί να καταρρίψη τας περί δούλων και κυρίων ανόητους προλήψεις ύψωσε 
φραγμόν ανυπέρβλητον μεταξύ των δύο τούτων κοινωνικών τάξεων, αποσπάσα παν κοινον αίσθημα 
στοργής, συμπάθειας και αφοσιώσεως. 
«Αι υπηρέτριαι και η Αστυνομία», Εφημερις των Κυριών, 26/3/1889

Δε θα σχολιάσουμε, αν και έχουμε τις αμφιβολίες μας, το κατα πόσο το παραπάνω 
απόσπασμα αποτελεί αντιπροσωπευτική περιγραφή της ζωής των δούλων της Βυζα-
ντινής περιόδου. Αυτό που έχει ενδιαφέρον στο κείμενο της Παρρέν είναι ότι το πρότυ-
πό της για την ιδανική υπηρέτρια ήταν αυτό που το οικιακό ιδεώδες της εποχής ύφαι-
νε για όλες τις γυναίκες-μητέρες: «ο αγαθός του οίκου άγγελος» που με αυταπάρνηση 
και ανιδιοτέλεια προσφέρει την εργασία της χωρίς ανταλλάγματα. Μόνο που, όπως εύ-
γλωττα παραδέχτηκε λίγες γραμμές πιο κάτω, στην περίπτωση των υπηρετριών του 
19ου αιώνα, «φραγμός ανυπέρβλητος» υψώνεται ανάμεσα σε εκείνες και τους κυρίους 
τους καθιστώντας το όραμα της ιδανικής υπηρέτριας μία αδιάκοπη μάχη ανάμεσα σε 
αφεντικίνες και εργάτριες. Στο κείμενο που ακολουθεί θα επιχειρήσουμε να αποτυπώ-
σουμε τα διάφορα επεισόδια αυτής της σχέσης ξεκινώντας από ποιο άλλο παρά από 
την πηγή παραγωγής φτηνού εργατικού δυναμικού, τη μετανάστευση.

Επεισόδιο πρώτο: η αποτυχημένη κρητική επανάσταση και η κρίση της σταφίδας
Στα τέλη του 19ου αιώνα δύο ήταν τα γεγονότα που συνέβαλλαν αποφασιστικά στη 
δημιουργία προλεταριάτου στις πόλεις. Η αποτυχημένη κρητική επανάσταση το 1869 
όπου οι κρήτες επαναστάτες μετανάστευσαν κυρίως στην Αθήνα, ελπίζοντας πως το 
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ελληνικό κράτος θα τους ανταμείψει, όπως είχε υποσχεθεί, για τη συνείσφορά τους 
στον αγώνα και η σταφιδική κρίση που συνοδεύτηκε από την πτώχευση του 1893. Ιδι-
αίτερα η σταφιδική κρίση δημιούργησε μεγάλα κύματα μετανάστευσης από την ύπαι-
θρο στις πόλεις. Σε περιόδους κρίσης οι πολυπληθείς αγροτικές οικογένειες επιβίωναν 
με δυσκολία. Για το πλεονάζον γυναικείο εργατικό δυναμικό των οικογενειών της υπαί-
θρου η μετανάστευση στις πόλεις συνοδευόταν με την ελπίδα ότι θα εξασφάλιζαν την 
ατομική τους συντήρηση αλλά και ότι θα συνεισέφεραν στη συντήρηση των υπόλοι-
πων μελών της οικογένειας που παρέμεναν στο χωριό. Οι γυναίκες αυτές προέρχονταν 
από τα νησιά (Τήνο, Σύρο, Άνδρο, Αμοργό, Φολέγανδρο) και από τις αγροτικές επαρ-
χίες της ηπειρωτικής χώρας.

Εκείνη την περίοδο, η ένταξη στον τομέα των οικιακών υπηρεσιών ήταν ταυτισμένη 
με τη γυναικεία μετανάστευση και πιο συγκεκριμένα με τις νεαρές ηλικίες από 6 έως 20 
χρονών. Για την πλειονότητα των γυναικών αυτών το να μπουν υπηρέτριες σε κάποιο 
σπίτι υπερτερούσε της άλλης εναλλακτικής, της δουλειάς στο εργοστάσιο. Αυτό συνέ-
βαινε για δύο κυρίως λόγους: πρώτον, γιατί η δουλειά στο εργοστάσιο προϋπέθετε ότι 
οι νεαρές γυναίκες μεταβαίνοντας στην πόλη θα έμεναν μόνες χωρίς την επίβλεψη της 
οικογένειάς τους, κάτι το οποίο για την εποχή που συζητάμε ήταν αδιανόητο. Δεύτε-
ρον, γιατί ως εργάτριες εργοστασίου, το μεγαλύτερο μέρος του μισθού τους θα πήγαι-
νε στα έξοδα διαμονής και διατροφής τους και αυτό φυσικά δεν θα τους άφηνε περι-
θώρια για να συνεισφέρουν στις ανάγκες της οικογένειας τους στην ύπαιθρο. Για τους 
ίδιους λόγους καταλαβαίνουμε πως ιδιαίτερα για εκείνες που αναγκάζονταν να μετα-
ναστεύσουν σε πολύ μικρή ηλικία, από 6 χρονών περίπου, το να εργαστούν ως εσώ-
κλειστες υπηρέτριες στα σπίτια ήταν μονόδρομος. 

Επεισόδιο δεύτερο: Δίκτυα και μηχανισμοί στελέχωσης του τομέα οικιακών 
εργατριών
Η πλειοψηφία των οικιακών εργατριών προερχόταν από την επαρχία και η πρόσληψή 
τους σε κάποιο σπίτι γινόταν μέσω συγγενικών ή προσωπικών γνωριμιών. Άλλες φο-
ρές πάλι, οι υποψήφιοι εργοδότες επισκέπτονταν οι ίδιοι τους τόπους καταγωγής τους 
προς αναζήτηση υπηρετικού προσωπικού προσδοκώντας πως έτσι θα είχαν μεγαλύτε-
ρο έλεγχο πάνω στην οικογένεια και την τιμιότητα του κοριτσιού. 

Η τροφοδότηση με οικιακές εργάτριες γινόταν και μέσω των φιλανθρωπικών ιδρυ-
μάτων. Το «Άσυλο της Αγίας Αικατερίνης των υπηρετριών και εργατίδων»2, το οποίο 
ιδρύθηκε με σκοπό να «σωθή από του ολέθρου της διαφθοράς, εις ην ακατασχέτως φέρε-
ται η μεγίστη αύτη τάξις των εργατικών γυναικών του λαού», μέσα στα τρία πρώτα χρόνια 
λειτουργίας του είχε τροφοδοτήσει τα αθηναϊκά σπίτια με πάνω από 1000 υπηρέτριες3. 
Τον ίδιο ρόλο είχε και ένα άλλο φιλανθρωπικό ίδρυμα, το Αμαλίειο Ορφανοτροφείο 
θηλέων. Στον κανονισμό ιδρύσεώς του, μάλιστα, αναφέρεται ότι η εκπαίδευση των ορ-
φανών κοριτσιών εντός του ιδρύματος ήταν αναγκαία ώστε «...άλλαι να προγυμνασθώ-
σιν εις το να γίνωσι τροφαί, άλλαι κατ’ εξοχήν πλύστραι ράπτριαι, άλλαι θαλαμηπώλαι και 
άλλαι, εάν το καλέση η τύχη των, κόσμιαι σύζυγοι και καλαί οικοδέσποιναι»4.

Παράλληλα, στις γειτονιές της πόλης λειτουργούσαν πιάτσες και επίσημοι, ημιεπίση-
μοι και ανεπίσημοι υπηρετομεσίτες οι οποίοι αναλάμβαναν να τροφοδοτήσουν τα νοι-
κοκυριά της πόλης με υπηρετικό προσωπικό. Στο παρακάτω χρονογράφημα ο αρθρο-
γράφος περιγράφει τη πιάτσα της πλατείας Συντάγματος την ώρα όπου καταφθάνει «η 
αρχαιότερη των υπηρετομεσιτριών», η «κυρά Κώσταινα» :
Εις τον πρωινόν μου περίπατο ανά την δεντροστοιχίαν... ...ρίπτεται μια σκιά μελαγχολίας από τα ωχρά 
τα πάνινα τα ταπεινά πρόσωπα των ταπεινών εκείνων όντων τα οποία καθισμένα εις τον πάγκον της 
δεντροστοιχίας αναμένουν την μεσίτραν. Ο όγκος της κυρά Κώσταινας καταφθάνει περιρεόμενος από 
ιδρώτα φροντίδος υπό τη σκιάν σχισμένης ομβρέλας, και αι άεργοι υπηρέτριαι την περιτριγυρίζουν 
και η κυρά Κώσταινα αγορεύει.
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- Εσύ θα πας στην οδό Ομήρου αριθ. τάδε, ένα σπίτι με σιδερένια πόρτα, γωνιακό, απάνω πάτωμα.
-Εσύ στην οδό Κυκλοβόρου... ...Είναι δύο άνθρωποι με ένα μωρό. Θα περάσεις καλά.
«Δια τους υπηρέτας» εφ. Σκριπ, 11/5/1901 

Στα νησιά των Κυκλάδων, ρόλο μεσάζοντα αναλάμβαναν οι ταχυδρόμοι των τοπικών 
κοινοτήτων. Εκείνη την εποχή οι ταχυδρόμοι είχαν συχνή επαφή με τις πόλεις γιατί εκτός 
από την αλληλογραφία αναλάμβαναν να μεταφέρουν εμπορεύματα και να κάνουν τις 
απαραίτητες προμήθειες για λογαριασμό των κατοίκων του νησιού. Στο άρθρο που 
ακολουθεί, περιγράφεται ο τρόπος που γίνεται η διάθεση υπηρετριών τη στιγμή που 
το καΐκι που τις μετέφερε από τις Κυκλάδες άραξε στην παραλία Τσελέπη στον Πειραιά, 
ενώ ο ταχυδρόμος που τις συνόδευε κλείνει τις συμφωνίες με τους ενδιαφερόμενους:
...Επί του καταστρώματος αυτού αντί σακκών και κιβωτίων και άλλων εμπορευμάτων θα ιδήτε συνηθροι-
σμένες δειλώς εις μίαν άκραν περιδεείς, πεφοβισμένες... ...τριάντα-σαράντα κορασίδες αίτινες εκ πρώτης 
όψεως φαίνονται ως πρόβατα απολωλότα και επι σφαγήν αγόμενα. ... ...Οι περίεργοι συναθροίζονται τα-
χέως εις την παραλίαν και το παζάρεμα αρχίζει δημόσια. Έκαστος δύναται να προμηθευθεί υπηρέτριαν, 
ήτοι ν΄αγοράσει μέρος του φορτίου, πληρώνων τον ναύλον και την μεσιτείαν εις τον ταχυδρόμον. Εκλέγει 
την κατά την γνώμη του άριστην ή καλλίτεραν την ερωτά τυπικώς αν θέλη να μεταβή παρ’ αυτώ ως υπη-
ρέτρια, και το εμπόρευμα παραδίδεται εις τον αγοραστήν, παρά του οποίου δε ζητείται καμία εγγύησης.
Βλ. Γαβριηλίδης «Το δουλεμπόριον εν Αθήναις. Μια πτυχή του υπηρετικού ζητήματος» Ακρόπολις, 24/7/1894

Στη συνέχεια του μακροσκελούς αυτού άρθρου-έρευνας για την τύχη των νεαρών 
υπηρετριών ο Γαβριηλίδης ανέφερε πως διάφοροι ταχυδρόμοι και υπηρετομεσίτες 
αποτελούσαν δίκτυο σωματεμπόρων οι οποίοι εκμεταλλεύονταν τις νεαρές γυναίκες 
με σκοπό να τροφοδοτήσουν τα πορνεία της Αθήνας. «Το ζήτημα των υπηρετριών», 
υποστήριζε, έπρεπε να γίνει γνωστό, γιατί οι περισσότεροι αγνοούσαν πως το μεγαλύ-
τερο μέρος των υπηρετριών, σε κάποια στιγμή της διαδρομής τους προς τα σπίτια των 
τίμιων οικογενειών, είχαν περάσει από τους οίκους ανοχής της πόλης. Το άρθρο κατέ-
ληγε με μία έκκληση προς τους πάντες, αρμόδιους και μη, να μην αφήνουν τα κορίτσια 
αυτά στην τύχη τους και να επιληφθούν της κατάστασης γιατί η υπόληψη, η υγεία και η 
ευτυχία κάθε οικογένειας και των μελών της εξαρτιόταν από τις υπηρέτριες. 

Επεισόδιο τρίτο: Οι αστυνομικές διατάξεις
Η σύνδεση των υπηρετριών με την πορνεία και η κατάδειξή τους ως ένα σώμα απρό-
βλεπτο και απείθαρχο που απειλεί συνεχώς την ευμάρεια και την τάξη των οικογενει-
ών επανερχόταν με κάθε ευκαιρία στις εφημερίδες της εποχής άλλα δεν περιοριζόταν 
μόνο εκεί. Ήδη από το 1870, αρκετά χρόνια δηλαδή πριν τη δημοσίευση της έρευνας 
του Γαβριηλίδη, είχαν τεθεί σε λειτουργία μια σειρά από αστυνομικές διατάξεις υπό τον 
τίτλο «Περι υπηρετών, υπηρετριών, τροφών5 και υπηρετομεσιτών» Οι διατάξεις αυτές 
απαγόρευαν σε οποιαδήποτε να ασκήσει το επάγγελμα της υπηρέτριας εάν προηγου-
μένως δεν είχε προμηθευθεί από την αστυνομία το σχετικό υπηρετικό βιβλιάριο εργα-
σίας και «συστατικό αποδεικτικό» από «αναγνωρισμένο» μεσίτη. Κάθε φορά που εγκα-
τέλειπαν ή απολύονταν από κάποιο σπίτι όφειλαν να ενημερώνουν την αστυνομία και 
τον υπηρετομεσίτη για να τους βρει νέο πόστο εντός μιας εβδομάδας. Στα διαστήμα-
τα που δεν είχαν δουλειά, οι υπηρέτριες υποχρεώνονταν να μένουν σε συγγενικό τους 
σπίτι ή στο σπίτι του μεσίτη. Στην αντίστοιχη διάταξη του 1905 ως ενδεδειγμένος τό-
πος διαμονής των υπηρετριών στα διαστήματα ανεργίας τους έπαψε να είναι το σπίτι 
του μεσίτη και αντικαταστάθηκε από το ‘Ασυλο Αγίας Αικατερίνης6. 

Η παράβαση κάποιων από τους παραπάνω κανονισμούς από τις υπηρέτριες τιμω-
ρούνταν με ποινή φυλάκισης από μία ημέρα μέχρι δύο εβδομάδες και η κατ’ εξακολού-
θηση παράβασή τους με αποπομπή στους τόπους καταγωγής τους. Για τους εργοδό-
τες που βρίσκονταν να αποσχολούν υπηρετικό προσωπικό χωρίς βιβλιάρια ορίστηκε 
πρόστιμο 50δρχ. Επιπλέον, αν για κάποια υπηρέτρια διαπιστωνόταν ότι συγχρωτίζεται 
με κοινές γυναίκες τότε της αφαιρούνταν το υπηρετικό βιβλιάριο και η αστυνομία την 
κατέτασσε στις κοινές γυναίκες ή την απέπεμπε στον τόπο καταγωγής της. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις το ελάχιστο χρονικό διάστημα παραμονής μιας υπηρέτρι-
ας σε ένα σπίτι ήταν ένας μήνας. Εάν εκείνη έφευγε πριν τη λήξη του ενός μηνός δεν δι-
καιούνταν να πληρωθεί για τις μέρες που εργάστηκε. Αν όμως απολύονταν, ο «μισθω-
τής» ήταν υποχρεωμένος να της καταβάλλει ολόκληρο το μηνιάτικο. Τέλος, ορίστηκε 
το ποσό των τριών δραχμών που έπρεπε να καταβάλλουν ως προμήθεια στο μεσίτη 
τόσο οι υπηρέτριες όσο και ο εργοδότης. 

Στην πράξη, η εφαρμογή των διατάξεων αυτών ήταν ιδιαίτερα περιορισμένη7. Οι 
ανεπίσημοι μεσίτες δεν «εξαφανίστηκαν»· οι υπηρέτριες δεν φαίνονταν πρόθυμες να 
συμμορφωθούν με τους κανονισμούς της αστυνομίας. Αλλά και οι εργοδότες, παρό-
λο που οι διατάξεις αυτές τους ευνοούσαν, μάλλον προτιμούσαν να κανονίζουν μό-
νοι τους τις δουλειές τους με τις υπηρέτριες. Ούτως η άλλως, το ζητούμενο των δι-
ατάξεων αυτών δεν ήταν η πλήρης εφαρμογή τους, αλλά το γεγονός ότι η αστυνο-
μία ανακηρύχθηκε σε επίσημο ρυθμιστή των κοινωνικών σχέσεων του σχήματος 
υπηρέτριες-μεσίτες-μισθωτές.

Αυτό λοιπόν που έχει σημασία στη θέσπιση των παραπάνω κανονισμών είναι ότι οι 
οικιακές εργάτριες προσδιορίζονταν σαφώς ως ενιαίο σύνολο με κοινή συμπεριφορά 
και συμφέροντα τα οποία απειλούσαν την τάξη και την ασφάλεια της έτερης κοινωνι-
κής ομάδας των «οικογενειών- μισθωτών» και ότι η αστυνομία, με τη συνεργασία των 
υπηρετομεσιτών και των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, προσπάθησε να αναλάβει κε-
ντρικό ρόλο στον έλεγχο και τη διαχείριση του πληθυσμού των οικιακών εργατριών. 

Επεισόδιο τέταρτο: Συνθήκες εργασίας και αρνήσεις
Ο αριθμός των οικιακών εργατριών που εργάζονταν σε κάθε σπίτι ήταν ανάλογος της 
κοινωνικής θέσης των αφεντικών. Στα μεγαλοαστικά σπίτια το υπηρετικό προσωπικό 
ήταν πολυάριθμο (καμαριέρες, μαγείρισσα, πλύστρα, σιδερώστρα, τροφός, κουβερ-
νάντα) ενώ στα μικροαστικά περιοριζόταν συνήθως σε μία οικιακή εργάτρια οι οποία 
αναλάμβανε ποικίλα καθήκοντα, από το καθημερινό καθάρισμα του σπιτιού και το μα-
γείρεμα μέχρι τη φροντίδα των παιδιών. Αυτό δεν σήμαινε πως ο φόρτος εργασίας στα 
μεγαλοαστικά νοικοκυριά ήταν μικρότερος. Τα σπίτια των αστών ήταν μεγαλύτερα, τα 
ημερήσια γεύματα περισσότερα, οι απαιτήσεις για τη καθαριότητα αυξημένες και οι 
κοινωνικές συναθροίσεις συχνότερες. Για παράδειγμα σε ένα μεγαλοαστικό νοικοκυ-
ριό η πλύση των ασπρόρουχων8 γινόταν κάθε βδομάδα και μπορεί να ξεπερνούσε τα 
100 κομμάτια ενώ σε ένα μικροαστικό η πλύση μπορεί να γινόταν μία φορά τον μήνα. 

Η εργάσιμη μέρα των υπηρετριών ξεκινούσε από τα χαράματα και έληγε μετά τα με-
σάνυχτα. Οι σκληρές συνθήκες εργασίας όμως δεν περιορίζονταν μόνο στις αυξημένες 
απαιτήσεις του νοικοκυριού. Στα περισσότερα νοικοκυριά οι υπηρέτριες δεν είχαν προ-
σωπικό χώρο, πολλές φορές ούτε καν κρεβάτι και υποχρεώνονταν να κοιμούνται στο πά-
τωμα της κουζίνας ή στο πατάρι που βρισκόταν πάνω από τη κουζίνα ή το μπάνιο. 

Η επιτήρηση που ασκούσε η οικοδέσποινα ήταν διαρκής. Οι κυρίες των σπιτιών σκαρ-
φίζονταν διάφορους τρόπους για να ελέγξουν τις κινήσεις και το χασομέρι της υπηρέ-
τριάς τους, ένας από αυτούς ήταν και τα τεστ εντιμότητας. Οι οικοδέσποινες τοποθετού-
σαν λεφτά, λιχουδιές ή οτιδήποτε θεωρούσαν πως θα μπορούσε να φανεί ελκυστικό στις 
υπηρέτριες σε μη εμφανή σημεία του σπιτιού ώστε να φαίνονται πως είναι ξεχασμένα. 
Αν οι υπηρέτριες τα έβρισκαν την ώρα που καθάριζαν και τα κρατούσαν τιμωρούνταν ως 
και με απόλυση. Αν πάλι δεν τα έβρισκαν σήμαινε πως δεν ήταν επιμελείς στην καθαρι-
ότητα του σπιτιού. Τα τεστ εντιμότητας αποτελούσαν αρκετά διαδεδομένη πρακτική και 
τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο για την απόδειξη της αφοσίωσης και τις τιμιότητας των 
υπηρετριών. Πέρα από τις δοκιμασίες στις οποίες υποβάλλονταν οι υπηρέτριες, με την 
παραμικρή αφορμή η άσκηση σωματικής βίας ή η στέρηση φαγητού «για να μάθουν να 
κάνουν τις δουλειές σωστά» βρίσκονταν στην ημερήσια διάταξη. 

Αγόρι και υπηρέτρια, Αθήνα 1910Οικογενειακό πρτραίτο, αριστερά με ποδιές στέκονται οι υπηρέτριες, Αθήνα, στα 1910
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Οι υπηρέτριες από τη μεριά τους δεν έβρισκαν και πολλούς λόγους να υπομένουν 
την κακομεταχείριση τους. Με κάθε ευκαιρία άλλαζαν πόστο προς αναζήτηση καλύ-
τερων συνθηκών εργασίας και υψηλότερου μισθού. Οι αστυνομικές διατάξεις που θε-
σπίστηκαν είχαν σκοπό να περιορίσουν την κινητικότητα των υπηρετριών θέτοντάς 
τες υπό τον έλεγχο της αστυνομίας χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα. Οι αντιστάσεις 
των υπηρετριών να πειθαρχήσουν στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις των αφε-
ντικών τους έγινε πολλές φορές θέμα για ποικίλα άρθρα στις εφημερίδες υπό το γενι-
κό τίτλο «Το υπηρετικό ζήτημα». Στα περισσότερα από αυτά προβάλλονταν μέσα από 
χονδροειδείς περιγραφές η ανυπακοή των υπηρετριών στις διαταγές των κυριών τους, 
οι «υπερβολικοί» όροι που έβαζαν προκειμένου να δεχθούν τη θέση σε κάποιο σπίτι, 
κ.α. Στο άρθρο που ακολουθεί η Καλλιρόη Παρρέν καταθέτει μία από τις πιο ξεκάθα-
ρες απόψεις της εποχής γύρω από το «ζήτημα» και αναρωτιέται αν η ανάπτυξη των οι-
κιακών υπηρεσιών εκτός σπιτιού θα μπορούσε να αποτελέσει λύση:
...Πρόκειται περί του αν η δίαιτα και η τροφή και όλαι αι αναγόμεναι εις αυτά φροντίδες και δαπάναι, 
πρέπει να αποτελούν και εις το μέλλον αποκλειστικήν ενασχόλησιν της οικοδεσποίνης ή να συγκε-
ντρωθούν εις δημόσια κέντρα εκτός του οίκου τα οποία να εφοδιάζουν τας οικογενείας με την ανα-
γκαίαν καθ’ εκάστην τροφήν; Εν μία λέξει το μαγειρείον πρέπει να είναι, ως κατά το παρελθόν, το κέ-
ντρο του γυναικείου βασιλείου, η ιερά εστία, της οποίας το πύρ, ιέρεια εστίας η γυνή διατηρεί άσβε-
στον τόσους τώρα αιώνας, ή να καταργηθή και να διαγραφή από τα αρχιτεκτονικά σχέδια, απαλλάσ-
σον την γυναίκα από τας ανιαράς πεζότητας εις ας τελευταίως μάλιστα ένεκα του φλέγοντος υπηρετι-
ακού ζητήματος την ενέβαλεν η ύπαρξίς του;
...Το ζήτημα άλλως δεν είναι τόσο απλούν, όσο φαίνεται εκ πρώτης όψεως, ούτε περιστρέφεται απο-
κλειστικώς εις τους γυναικείους μόνο κύκλους...
... Ο νέος βίος μεθ’ όλον το πνεύμα του πολιτισμού και της ελευθερίας από τον οποίο διαπνέεται, είχε 
την ατυχή ιδέα να στενεύση τον χώρο του μαγειρείου, να το εξορίση εις το πλέον απόκεντρον και απο-
μακρυσμένον μέρος του σπιτιού, να του εξοικονομήση όπως, όπως ολίγον φως -συχνότατα το αφή-
νει ημισκότεινον- και να θέση ούτω φραγμούς δυσδιάβατους μεταξύ του υπηρετικού προσωπικού και 
της οικοδεσποίνης.
Από τότε οι ψυχοκόρες έγειναν μαγείρισαι και θαλαμηπόλοι, τα συμφέροντά των εχωρίσθησαν από τα 
της οικογενείας και σιγά, σιγά εδημιούργηθησαν εις κράτος εν κράτει, του οποίου η σημερινή κατά-
στασις κατέστη επικίνδυνος, απειλητική και επιζήμιος δια την ησυχία της οικογενείας. Ιδού πως εγενή-
θη το σήμερον συζητούμενον μαγειρικόν ζήτημα. 
«Εις Κίνδυνος», Εφημερίς των κυριών, 18/6/1905

Είπαμε πως το οικιακό ιδεώδες όριζε την εργασία της αναπαραγωγής ως ανιδιοτελή 
προσφορά της γυναίκας στην οικογένεια, ευθεία απόρροια της «γυναικείας φύσης». Η 
δουλειά των γυναικών στο σπίτι εκτός από ατελείωτη όφειλε να είναι και αόρατη, η γυ-
ναικεία ύπαρξη έπρεπε να υποταχθεί στο καθεστώς της αέναης προσφοράς προς τους 
άλλους. Επομένως, οι έμμισθες οικιακές εργάτριες δεν μπορούσαν να αποτελούν εξαί-
ρεση. Η εργασία τους ήταν απαραίτητη για την προσδοκώμενη κοινωνική ανέλιξη των 
αφεντικών τους, οι αντιστάσεις τους όμως απειλούσαν διαρκώς την ηρεμία και την ευ-
μάρεια της οικογένειας. Η χρήση βίας, η διαρκής επιτήρηση, ο εγκλεισμός, η στέρηση 
προσωπικού χώρου αντανακλούσαν τη συστηματική προσπάθεια του θεσμού της οι-
κογένειας να τους αποσπάσει όλο και περισσότερη εργασία και ταυτόχρονα να υποτι-
μήσει την αξία της· ήταν ένας τρόπος να καμψει τις αρνήσεις των υπηρετριών, να τις 
καταστήσει εαν ήταν δυνατόν «ιδανικές υπηρέτριες», δηλαδή αόρατες. Όμως η εξο-
ρία τους στα εσώτερα του σπιτιού σήμαινε και «ένα κράτος εν κράτει», η κουζίνα έγι-
νε το αρχηγείο τους από όπου υπέσκαπταν τη θαλπωρή της οικογενειακής εστίας. Στις 
απαρχές της διαμόρφωσης του οικιακού ιδεώδους οι υπηρέτριες κατάφεραν τις πρώ-
τες ρωγμές στην οικογενειακή ειρήνη. 

Οι ψυχοκόρες 

Συνηθίζουμε με τον όρο ψυχοκόρη να εννοούμε τη συνθήκη εκείνη όπου η οι-
κιακή εργάτρια, η οποία μπορεί και να διατηρεί κάποια αόριστη συγγένεια με 
τους εργοδότες της, μετά από μακροχρόνια παραμονή στην οικογένεια όπου 
εργάζεται, καταλήγει να λογίζεται ως “ισότιμο” μέλος της με αποτέλεσμα να 
τυγχάνει προνομίων όπως αυτό της προίκας σε περίπτωσή γάμου ή μερίδιο 
στην κληρονομιά. Η αλήθεια όμως είναι πως η συνθήκη αυτή για τις ψυχοκόρες 
αγγίζει περισσότερο τα  όρια του αστικού μύθου παρά οποιαδήποτε πτυχή της 
πραγματικότητας για τη ζωή και τις συνθήκες εργασίας τους. 

Ο θεσμός της ψυχοκόρης προϋπήρχε της καπιταλιστικής οργάνωσης της κοινω-
νίας και απαντάται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Οι συνθήκες κάτω από τις 
οποίες παιδιά φτωχών οικογενειών στέλνονταν να ζήσουν με πλουσιότερους 
συγγενείς σε προκαπιταλιστικές κοινωνίες ξεπερνάει τους στόχους αυτού του 
κειμένου. Για την Ελλάδα όμως του 19ου αιώνα, στο πλαίσιο δηλαδή μιας κα-
πιταλιστικής κοινωνικής οργάνωσης, ο όρος ”ψυχοκόρη” επαναπροσδιορίστη-
κε· αφορούσε τη μορφή εργασίας στην οποία υπέκειντο οι οικόσιτες οικιακές 
εργάτριες πολύ μικρής ηλικίας, συνήθως κάτω των 13 ετών. Χαρακτηριστική 
ήταν άλλωστε, και η συνήθης φράση “προσελήφθη ως ψυχοκόρη”σε διάφορα 
άρθρα των εφημερίδων της εποχής με την οποία δηλώνεται σαφώς πως πρό-
κειται για μια σχέση εργασίας και όχι για μία “άτυπη υιοθεσία” όπως συνηθί-
ζουμε σήμερα να λέμε. 

Η πρόσληψη των νεαρών εργατριών ως ψυχοκόρες γινόταν έπειτα από προ-
φορική συμφωνία των εργοδοτών με τους γονείς των κοριτσιών σύμφωνα με 
την οποία, εκείνες θα αναλάμβαναν τις δουλειές του νοικοκυριού και ως αμοι-
βή θα δινόταν μηνιαίος μισθός ή ένα εφάπαξ ποσό εάν παρέμεναν στο πόστο για 
ορισμένο χρονικό διάστημα ή προίκα στην περίπτωση που θα παντρεύονταν. 
Η συμφωνία έκλεινε με την υπόσχεση των εργοδοτών ότι “θα την προσέχουμε 
σαν παιδί μας”. Δεν χρειάζεται να επισημάνουμε βέβαια πως αυτή η συμφωνία 
δεν είχε κανένα ειδικό βάρος για τους εργοδότες οι οποίοι εφεύρισκαν διάφο-
ρες κατηγορίες, με συνηθέστερη αυτή της κλοπής για να αρνηθούν να καταβά-
λουν τα συμφωνημένα και να τη διώξουν.
 

Τα καθήκοντα τους ως “ψυχοκόρες” δεν διέφεραν από αυτά των μεγαλύτερων 
σε ηλικία οικιακών εργατριών. Κατά την είσοδό τους στην οικογένεια αναλάμ-
βαναν όλες τις δουλειές του νοικοκυριού και τη φροντίδα των παιδιών. Αντί-
στοιχα σκληρές ήταν και οι τιμωρίες στις οποίες υποβάλλονταν από τους κυρί-
ους τους. Η διατήρηση του θεσμού της ψυχοκόρης είχε διάφορα πλεονεκτήμα-
τα για τους εργοδότες όπως το ότι είχαν στη διάθεσή τους φτηνό εργατικό δυ-
ναμικό. Επιπλέον, η αποκοπή των μικρών κοριτσιών από τον κοινωνικό περίγυ-
ρο του χωριού όπου μεγάλωσαν και η μετάβαση στην πόλη, σε συνδυασμό με το 
νεαρό της ηλικίας ήταν εγγύηση για τους εργοδότες ότι θα παρέμεναν στο πό-
στο τους τουλάχιστον για κάποια χρόνια. Θα ήμασταν λοιπόν περισσότερο ακρι-
βείς αν λέγαμε ότι ο θεσμός της ψυχοκόρης δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένας από 
τους κύριους τρόπους ένταξης των γυναικών της εργατικής τάξης στις οικιακές 
εργασίες· μια μορφή δουλείας εντός των σπιτιών.
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Ψυχοκόρη με σκούφο και ποδιά, Αθήνα, 1910
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