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Τ ο φεμινιστικό κίνημα ήταν αυτό που αμφι-
σβήτησε ριζικά τον παραδοσιακό καταμερι-
σμό εργασιών μεταξύ των φύλων. Το μεγάλω-
μα και η φροντίδα των παιδιών –όπως και το 

νοικοκυριό- δεν είναι μέρος του «βιολογικού ρόλου» μας, 
ούτε «καθήκον» μας, είπαν οι γυναίκες τότε. Η εξιδανίκευ-
ση δηλαδή της μητρότητας έτριξε για τα καλά. Ένα τμήμα 
του κινήματος μάλιστα -όπως έχουμε ξαναπεί από τις σε-
λίδες αυτού του περιοδικού- ισχυρίστηκε ότι το σπίτι εί-
ναι ο τόπος παραγωγής του πιο σημαντικού εμπορεύμα-
τος: της εργατικής δύναμης. Η ανατροφή των παιδιών και 
μέσω αυτής η αναπαραγωγή της εργατικής δύναμηςπρο-
σφέρεται τελικά ως δωρεάν υπηρεσία για τον καπιταλι-
σμό1 . Σ’ αυτό το πλαίσιο γεννήθηκε και το αίτημα του μι-
σθού για τις νοικοκυρές2. Το αίτημα αυτό είχε, και μετα-
ξύ άλλων, σκοπό να αναδείξει ότι η ανατροφή, η καθαρι-
ότητα, η φροντίδα των παιδιών, των αντρών, των ηλικιω-
μένων, των αρρώστων όπως και η ψυχολογική τους υπο-
στήριξη ήταν -και παραμένει μέχρι σήμερα- μια εργασία 
εν πολλοίς «αόρατη» γι’ αυτό και υποτιμημένη. 

Η μαζική είσοδος των γυναικών στην αγορά εργα-
σίας αποτέλεσε μια προσπάθειά τους στο να κατακτή-
σουν –έστω- την οικονομική τους ανεξαρτησία από 
τους άντρες. Στην ουσία υπήρξε η μόνη διέξοδος που 
άφησε το κράτος και η αστική τάξη για τη χειραφέτη-
σή τους. Τελικά, οι γυναίκες βρέθηκαν σε μια (επιπλέον) 
σκλαβιά μιας εξίσου μονότονης εργασίας αλλά τουλά-
χιστον με μισθό. Τα αιτήματά του φεμινιστικού κινήμα-
τος στην Ελλάδα των 90ς για παράδειγμα αφομοιώθη-
καν από ένα νεο-συντηρητικό lifestyle που ήθελε τη γυ-
ναίκα να «διχάζεται» ανάμεσα σε ψευδο - διλήμματα  του 
τύπου «καριέρα ή παιδί», «σεξουαλική ελευθερία ή μη-
τρότητα». Κανένας λόγος φυσικά για την απουσία υπο-
στηρικτικού περιβάλλοντος για τη γυναίκα είτε στην ερ-
γασία, είτε στο σπίτι. Την ίδια στιγμή που η θέση της μέ-
χρι σήμερα παραμένει υποτιμημένη, ακόμη και με νέους 
τρόπους πιο «εξελιγμένους»3. 

Εντέλει, το μεγάλωμα των παιδιών και εν γένει η οι-
κιακή εργασία δεν αναγνωρίστηκε ποτέ ως παραγωγι-
κή εργασία για τον καπιταλισμό, παρά μόνο έμμεσα. Σε 
μια προσπάθεια ξεπεράσματος των γυναικείων αρνήσε-
ων το κεφάλαιο και το κράτος «έβγαλε» την κοινωνική 
αναπαραγωγή εκτός οικογενειακής εστίας: στις αμέτρη-
τες υπηρεσίες του τριτογενούς τομέα, από τις αλυσίδες 
φαγητού και έτοιμων γευμάτων, στη φύλαξη παιδιών και 

ηλικιωμένων, μέχρι τις πορνικές υπηρεσίες και τις υπη-
ρεσίες τεχνολογιών αναπαραγωγής. Οι νέες εργάτριες 
και εργάτες αυτών των νέων υπηρεσιών στη συντριπτι-
κή τους πλειοψηφία εργάζονται με πολύ χαμηλούς μι-
σθούς, με «τρελά» ωράρια και χωρίς ασφάλιση.  

 Επιπλέον, η εισαγωγή τεχνολογίας στο σπίτι δεν ικα-
νοποίησε σε καμιά περίπτωση τις προσδοκίες για «ανα-
κούφιση» από τις δουλειές του σπιτιού ούτε και κατήρ-
γησε τη ζήτηση για (φθηνό) οικιακό εργατικό δυναμικό. 
Η αλήθεια είναι ότι οι δουλειές σε σχέση με πριν έγιναν 
πιο ελαφριές και πλέον ως σ’ ένα βαθμό είχαν να κάνουν 
με το χειρισμό μιας ηλεκτρικής συσκευής, απόρροια της 
εκμηχάνισης του νοικοκυριού. Από άποψη όμως εργα-
τοωρών που ξοδεύονταν ή από άποψη κούρασης τα 
πράγματα δεν καλυτέρεψαν διόλου. Μόνο όσες γυναί-
κες διεκδίκησαν και κατάφεραν να μοιράζονται το με-
γάλωμα των παιδιών αλλά και τις δουλειές του σπιτιού 
με τους συντρόφους τους ή μόνο όταν δύο ή και περισ-
σότερα άτομα έχουν τη συγκεκριμένη έγνοια, τότε μόνο 
μπορεί να απαλυνθεί μια τέτοια αρκετά δύσκολη και 
χρονοβόρα εργασία.

Αλλά ποια είναι σήμερα τα καθήκοντα μιας μητέρας 
και νοικοκυράς; Σε μια mainstream εκδοχή, η καθημερι-
νότητα της μαμάς (και δευτερευόντως του μπαμπά) εί-
ναι ιδιαίτερα καταθλιπτική και τυραννική τόσο για την 
ίδια όσο και για το παιδί. Καταρχήν, ήδη από όταν το παι-
δί είναι βρέφος «πέφτουν βροχή» οι προτροπές, οι απα-
γορεύσεις, τα «πρέπει» και τα «μη». Η νεαρή μητέρα εί-
ναι φοβισμένη, χωρίς δύναμη πρωτοβουλίας και με λι-
γοστή αυτοπεποίθηση. Η εξάρτησή της από το κοινω-
νικό περιβάλλον, τους γιατρούς και τους πάσης φύσεως 
ειδικούς (ακόμη και στην τηλεόραση) είναι χαρακτηρι-
στική. Η απώλεια της αυτόνομης σκέψης και δράσης της 
γυναίκας –ειδικά στη χώρα μας- ήδη ξεκινάει από την ια-
τρικοποίηση της εγκυμοσύνής της και του τοκετού της4. 
Από την άλλη, η ίδια θα πρέπει να δείχνει χαρούμενη και 
ευτυχισμένη, πλήρης και ολοκληρωμένη με το ευτυχές γε-
γονός της γέννησης –σύμφωνα δηλαδή με τους κοινωνι-
κούς αυτοματισμούς.

Καθώς το παιδί μεγαλώνει θα πρέπει: να απαλλάξει το 
σπίτι από τα μικρόβια και τη σκόνη, να πλύνει και να σι-
δερώσει με φροντίδα τα ρούχα, να πάει στο super mar-
ket, να αγοράσει «έξυπνα», να φτιάξει υγιεινά και θρε-
πτικά γεύματα. Σύμφωνα δηλαδή με τις κυρίαρχες και 
υπερσυντηρητικές ιδεολογίες του υγιεινισμού και της 

αποστείρωσης και σύμφωνα με το τι θεωρείται κάθε 
φορά «υγιεινό» και τι όχι, «θρεπτικό» και τι όχι. Να κάνει 
το σοφέρ για να πάει τα παιδιά στις αθλοπαιδιές τους και 
στα φροντιστήρια. Να τα «διαβάσει» για το αυριανό μά-
θημα στο σχολείο. Να τα μαλώσει ή να τα απασχολήσει 
με παιχνίδι για να μην περνούν τη μέρα τους κολλημένα 
μπροστά από μια οθόνη και ένα πληκτρολόγιο5.  

Θα λέγαμε ότι η επιστημονική και κατά βάσει ιατρι-
κή προσέγγιση σε μια σειρά από θέματα που αφορούν 
το μεγάλωμα των παιδιών φαίνεται να είναι ο κανόνας. 
Αποτελεί δηλαδή ένα κανονιστικό μοντέλο. Ιδιαίτερα για 
τις μεσαίες τάξεις που είναι εκπαιδευμένες ώστε να είναι 
δεκτικές στα «διδάγματα» της επιστήμης και σε μια θεώ-
ρηση ότι υπάρχει πάντα κάτι επιστημονικό και άρα αντι-
κειμενικά καλύτερο για κάθε περίπτωση- εκπαιδεύοντας 
έτσι έναν μέσο όρο ανθρώπου. Είπαμε ήδη για τα  θέ-
ματα της διατροφής και της αποστείρωσης , ενώ υπάρ-
χουν και οι ειδικοί της ψυχολογίας του παιδιού. Οι έρευ-
νες που γίνονται για το πώς είναι διαμορφωμένος ο αν-
θρώπινος εγκέφαλος, από τι μέρη αποτελείται και τι λει-
τουργία επιτελεί το καθένα κλπ καταλήγουν πολλές  φο-
ρές στο να...ανακυκλώνουν τις τρέχουσες κυρίαρχες ιδε-
ολογίες, ενδύοντάς τες με βιολογικό μανδύα. 

Πολλές νεαρές μαμάδες σήμερα θέλουν πράγματι να 
έχουν το προφίλ ενός πιο ενεργού, πιο ενημερωμένου 
και σκεπτόμενου υποκειμένου σε σχέση με το παρελ-
θόν. Πολλές φορές όμως καταλήγουν να μεγαλώνουν τα 
παιδιά τους μόνες τους, αγκαλιά με το τηλέφωνο του ει-
δικού, με βιβλία -manual, με το ίντερνετ ή τα ιντερνετικά 
φόρα (όπου περισσεύει η βλακεία και ο συντηρητισμός) 
και το google. Και αυτό θα τείνει να γίνεται κανόνας όσο 
περισσότερο θα χάνεται η έννοια της κοινότητας και της 
αλληλοϋποστήριξης των γυναικών. 

Συνοψίζοντας, η γενναία άρνηση των γυναικών στο 
παρελθόν να εκτελέσουν τα παραδοσιακά τους καθήκο-
ντα και εντέλει η μαζική τους είσοδος στην αγορά εργα-
σίας ως μια μερική -δευτερεύουσα λύση άφησε ένα δυ-
σαναπλήρωτο μέχρι σήμερα κενό και την ευκαιρία για 
την είσοδο του νεο-συντηρητισμού ... από το παράθυρο. 
Στη θέση του κενού λοιπόν έχουν επιστρατευτεί γιαγιά-
δες ως απλήρωτη εργασία, με μόνο καύσιμο το αίσθη-
μα προσφοράς και καθήκοντος αλλά κυρίως φθηνό ερ-
γατικό δυναμικό. Και στο βαθμό βέβαια που οι δημόσι-
ες υπηρεσίες της πρόνοιας δεν επαρκούν. Καθαρίστριες, 
μπέιμπι σίτερς, οικιακοί βοηθοί αναλαμβάνουν τις ανά-

Το μεγάλωμα των παιδιών: 
μια δύσκολη (όσο και απλή) υπόθεση!
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λογες υπηρεσίες τις περισσότερες φορές κακοπληρωμέ-
να και χωρίς ασφάλεια. Η ιδιότυπη σχέση αφεντικίνας–
οικιακής εργάτριας (συχνά μετανάστριας) που αναπτύ-
χθηκε με την πάροδο των χρόνων γεννά μια σειρά από 
νέες διαιρέσεις, νέες σχέσεις εκμετάλλευσης και πειθάρ-
χησης εντός της αναπαραγωγικής εργασίας. Και μόνο 
η πολύ διαδεδομένη τάση για τοποθέτηση καμουφλα-
ρισμένων καμερών ώστε η οικιακή εργάτρια στο σπίτι 
να επιτηρείται ακόμη και μέσω ίντερνετ από τα αφεντι-
κά της -όταν βρίσκονται εκτός σπιτιού- είναι ενδεικτική 
για τη ζοφερή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο 
κόσμος της αναπαραγωγικής εργασίας.

 Κλείνοντας, θα λέγαμε ότι η υπόθεση του μεγαλώμα-
τος των παιδιών θα μπορούσε ‘ταν μια πολύ πιο απλή 
υπόθεση αν ήταν καταρχήν απαλλαγμένη από ένα σωρό 
έγνοιες που το ιατρικό και βιομηχανικό σύμπλεγμα έχει 
φορτώσει στις γυναίκες. Όπως και αν ήταν μια υπόθεση 
που έχει βγει από τα στενά όρια της οικογένειας και έχει 
γίνει συντροφική υπόθεση μιας κοινότητας. 

1  Στο τεύχος 2 στο άρθρο ...είμαι εξάρτημα εγώ της μηχανής 
και ο γιος μου το ανταλλακτικό γράφαμε: «Ποτέ η γέννηση και 
το μεγάλωμα των παιδιών δεν αφορούσε μοναχά το άτομο ή 
την οικογενειακή μονάδα. Ο τρόπος που γίνεται η κοινωνική 
αναπαραγωγή δεν είναι εκτός της καπιταλιστικής σχέσης. 
Τουναντίον, πρόκειται για έναν καίριας, ζωτικής σημασίας τομέα. 
Δεν τίθεται θέμα να αφεθεί στην τύχη ούτε φυσικά στις ορέξεις 
και ανεξέλεγκτες επιθυμίες των «από κάτω». Είναι στρατηγικής 
σημασίας η παραγωγή πειθαρχημένων, ικανού αριθμού(«ικανός 
αριθμός»=ούτε πολλοί ούτε λίγοι, τόσοι ώστε...) εργατών που 
να υπηρετούν την παραγωγή με τρόπο κερδοφόρο (για τα 
αφεντικά) και με την προοπτική ότι η μια γενιά θα αντικαθιστά 
την επόμενη με τους ίδιους ατσαλένιους όρους.»
2 βλ. τεύχος 2, το άρθρο από το σπίτι στη δουλειά.
3 βλ. στο παρόν τεύχος το άρθρο Βιασμοί γυναικών
4 βλ. τεύχος 3, συνέντευξη με τη μαία Νατάσσα Νησιούδη.
5 Σε γενικές γραμμές οι σύγχρονοι έλληνες γονείς δεν αφήνουν 
τα παιδιά τους να παίξουν κάτω στο δρόμο και στη γειτονιά. 
Αφενός ο δημόσιος χώρος έχει συκοφαντηθεί ως κάτι το 
«επικίνδυνο» αφετέρου στη συνείδηση πολλών ελλήνων 
είναι ταυτισμένος με μια έννοια ταξικής και πολιτισμικής 
κατωτερότητας. 

Σύμβολο του –for ever- κανακέματος των παιδιών θα λέγαμε ότι αποτελεί η γνωστή η ιστορία με τα τάπερ! Ακόμη και ως 
φοιτητές ή ως εργαζόμενοι, τα –μεγαλωμένα- παιδιά δέχονται με χαρά εμβάσματα από τάπερ σπιτικού (μαμαδίστικου) φαγητού 
στο νέο τόπο κατοικίας τους. Εδώ φωτογραφίες από διαφήμιση - επίδειξη τάπερ των «Tupperware ladies» τη μακρινή δεκαετία 
του ’50 στη χώρα παραγωγής των τάπερ και της εταιρείας «Tupperware», στις Η.Π.Α.

Τα φαινόμενα απατούν. Μη σας φαίνεται αθώο αυτό το 
αρκουδάκι, πρόκειται για ρουφιανοαρκουδάκι! Στην 
πραγματικότητα διαφημίζει κρυφή κάμερα σε ένα από 
τα πολλά σάιτ που κυκλοφορούν στο ίντερνετ για τον 
εντοπισμό των  βίαιων και κακών μπέιμπι σίτερς! 

Το πλυντήριο
Τη θέση της παραδοσιακής μπουγάδας των γυναικών πήρε το πλυντήριο. Μπορεί από τη μια να μην υπήρχε η κούραση του τριψίματος των 
ρούχων στη σκάφη όμως από την άλλη οι πλύσεις έγιναν πολύ συχνότερες. Αφενός τα ρούχα ήταν σαφέστατα περισσότερα από πριν αλλά και 
οι κανόνες υγιεινής άλλαξαν. Ανέβηκαν κατά πολύ τα στάνταρ καθαριότητας. Ο φόβος των μικροβίων «που παραμονεύουν» προωθείται συ-
στηματικά από το ιατροβιομηχανικό σύμπλεγμα εν είδη ιδεολογίας ή εν είδη υστερίας. Χαρακτηριστική είναι η εγχώρια διαφήμιση (1992) 
γνωστού απορρυπαντικού που λέει «Καθαρίζετε και είστε σίγουρη. Όμως τα μικρόβια παραμονεύουν. Για αυτό το (τάδε) καθαριστικό και απολυ-
μαντικό μαζί! Έτσι καθαρίζετε και απολυμαίνετε μια και έξω!» Και η νοικοκυρά και μητέρα απαντά: « Τώρα όλο μου το σπίτι είναι και αστραφτερό 
και χωρίς μικρόβια κάθε μέρα. Τώρα είμαι σίγουρη!» Και σηκώνει από κάτω το καπάκι από το φαγητό της κόρη της. 

Το ψυγείο
Η τεχνολογία του ψυγείου ήρθε και «κούμπωσε» στη σταδιακή παύση των σπιτιών ως αυτόνομων παραγωγικών μονάδων. Στην εποχή της 
εκβιομηχάνισης η αναπαραγωγή γινόταν όλο και περισσότερο με εμπορευματοποιημένα αγαθά εκτός σπιτιού και μέσω του μισθού. (Λέγεται 
και εδραίωση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής). Παλιότερα τα τρόφιμα ήταν πολύ λίγα για να χρειάζεται να διατηρηθούν (δες σχετικά 
το ντοκιμαντέρ Η τεχνολογία στο σπίτι, ΕΡΤ, 1999). Ο ερχομός του ψυγείου σε κάθε σπίτι σηματοδότησε την άρδην αλλαγή στο τοπίο του πο-
λιτισμού των διατροφικών συνηθειών. Συσκευασμένα και τυποποιημένα τρόφιμα με ημερομηνία λήξης στοιβάζονται στα ράφια του ψυγεί-
ου. Μάλιστα, ένα τιγκαρισμένο ψυγείο συμβολίζει ούτε λίγο ούτε πολύ την ευμάρεια του σπιτιού. Αυτό βέβαια τι σημαίνει; Συχνές επισκέψεις 
στο super market και κουβαλήματα. Σκέψη πιο πριν για όσο το δυνατόν πιο οικονομικές αγορές, υπομονή στην επιλογή των ατελείωτων προ-
ϊόντων και φυσικά στην ουρά του ταμείου. Πάλι εργατοώρες δηλαδή!

Το γάλα

Παράδειγμα του τι θεωρούνταν παλιά «ανθυγιεινό» και « απολίτιστο» ενώ αργότερα άλλαξε: Ο μητρικός θηλασμός μέχρι και τη δεκαετία πε-
ρίπου του ‘60  θεωρούνταν ως μια πρακτική που ανήκει στις κατώτερες τάξεις, στους αμόρφωτους, παρωχημένη και oλίγον αηδιαστική. Οι 
γιατροί και τα μίντια της εποχής πρότειναν αφειδώς το συσκευασμένο βιομηχανικό γάλα για τα παιδιά ως το καλύτερο (γιατί άραγε;). Σήμε-
ρα ως γνωστόν, όλοι υπερθεματίζουν για το μητρικό θηλασμό και βρίσκουν κουσούρια στο άλλο.

Το κανάκεμα
Φαίνεται ότι στο πώς μεγαλώνουν τα παιδιά στον τόπο μας έχουν συμβεί φοβερές αλλαγές στην πάροδο των χρόνων. Μια μικρή αναφορά γί-
νεται στο βιβλίο της Ελένης Βαρίκα «Η Εξέγερση των Κυριών». Όταν τον 19ο αιώνα ρώτησαν έναν ανώτερο δημόσιο υπάλληλο στην Αθήνα 
πόσα παιδιά είχε, εκείνος μέτρησε στα δάχτυλα του και αφού σκέφτηκε απάντησε «ένδεκα ή δώδεκα, δεν ξέρω, μου μένουν εφτά». Επίσης, 
τα παιδιά –μέχρι και το τέλος του ίδιου αιώνα- στην ελληνική ζωγραφική απεικονίζονταν συχνά σκυφτά και ρυτιδωμένα από τις έγνοιες. Στο 
ίδιο βιβλίο διαβάζουμε ακόμη για τη σιδερένια πειθαρχία στην οποία υποβάλλονταν τα παιδιά και το ξύλο που έτρωγαν από γονείς, δασκά-
λους, μεγαλύτερα αδέρφια όταν δεν εκτελούσαν τα καθήκοντά τους. Καμιά σχέση δηλαδή με το σημερινό κανάκεμα!


