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Ο
ι αποκαλύψεις των δολοφονιών των οι-
κιακών εργατριών και των παιδιών τους 
στην Κύπρο, έφερε στο προσκήνιο και 
δημοσιεύματα για το κυπριακό καθε-
στώς της έμμισθης οικιακής εργασίας. 

Για παράδειγμα, η εφημερίδα Έθνος αναφέρθηκε σε 
δημοσίευμα του BBC που κάνει λόγο για «σύγχρονη 
δουλεία», για όσες γυναίκες μετανάστευσαν στην Κύ-
προ για να δουλέψουν ως οικιακές βοηθοί.1 Σε άρθρο 
της Καθημερινής διαβάσαμε για τα υπέρογκα ποσά 
που πρέπει να ξεπληρώνουν οι οικιακές εργάτριες από 
τις Φιλιππίνες και αλλού, σε μεσάζοντες, γραφεία ευ-
ρέσεως εργασίας, κλπ. Ακόμη, στο ίδιο άρθρο διαβά-
σαμε για το θηριώδη ρατσισμό που υφίστανται και για 
το καθεστώς «αορατότητας» τους, πράγμα το οποίο ο 
δολοφόνος, ο οποίος «έχαιρε κοινωνικά αποδεκτού 
προφίλ», γνώριζε -όπως και «όλοι οι Κύπριοι»- και εκ-
μεταλλεύτηκε. Η διαπίστωση της αρθρογράφου της 
Καθημερινής ήρθε λιγουλάκι αργά. Εκτός αυτού, στο 
άρθρο διαβάσαμε ότι οι συνθήκες εργασίας των οικι-
ακών εργατριών στην Ελλάδα είναι καλύτερες.2 Παρα-
κάτω θα κάνουμε μια μικρή χαρτογράφηση της έμμι-
σθης οικιακής εργασίας στην Ελλάδα και θα δούμε ότι 
τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλύτερα. 

Καταρχήν, η μετανάστευση γυναικών από χώ-
ρες της Κεντρικής Αμερικής, της Αφρικής, της ΝΑ Α-
σίας και της ΝΑ Ευρώπης προς τις δυτικές, «πρωτο-
κοσμικές» χώρες ώστε να εργαστούν ως καθαρίστρι-
ες, μπέιμπι σίτερ, νταντάδες ή και εσωτερικές (σε 
πλούσιες οικογένειες) είναι ένα παγκόσμιο φαινόμε-
νο, όλο και δραματικά αυξανόμενο αλλά τεχνηέντως 
πολύ λίγο προβεβλημένο. Η «αορατότητα» των με-
ταναστριών οικιακών εργατριών, η οποία εξυπηρε-
τεί τα μέγιστα την άγρια εκμετάλλευση τους, οφείλε-
ται στο ότι είναι γυναίκες μετανάστριες και στο ότι κά-
νουν μια δουλειά μη αναγνωρισμένη και υποτιμημέ-
νη, σε καθεστώς παρανομοποίησης. Η αυξανόμενη 
ζήτηση τους οφείλεται και στο ότι όλο και περισσότε-
ρες γυναίκες στη Δύση δουλεύουν εκτός σπιτιού. Στο 
βιβλίο «Global woman» των Barbara Ehrenreich και 
Arlie Russell Hochschild διαβάζουμε: «Στη Δύση, μας 
είναι οικείες οι εικόνες από διαφημίσεις για πιστωτικές 
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κάρτες, κινητά τηλέφωνα, αεροπορικές εταιρίες, που 
δείχνουν θηλυκά διευθυντικά στελέχη να ταξιδεύουν, 
να τηλεφωνούν στο σπίτι από ξενοδοχεία πολυτελεί-
ας και να ξανασμίγουν με ανυπόμονα παιδιά σε αερο-
δρόμια. Αντίθετα, ακούμε πολύ λιγότερα για μια πολύ 
μεγαλύτερη ροή γυναικείου εργατικού δυναμικού και 
ενέργειας: για την όλο και αυξανόμενη μετανάστευση 
εκατομμύριων γυναικών από τις φτωχές χώρες προς 
τις πλούσιες, με σκοπό να εργαστούν ως νταντάδες, υ-
πηρέτριες, και ακόμα ως σεξεργάτριες. Απουσία βοή-
θειας από μεριάς των αντρών, πολλές γυναίκες έχουν 
πετύχει καριέρες, σε ένα σκληρό «αντρικό κόσμο», ε-
ξαιτίας του ότι παρέδωσαν τη φροντίδα των παιδιών, 
των ηλικιωμένων και των σπιτιών σε γυναίκες από τον 
Τρίτο Κόσμο. (..) Οι γυναίκες μετανάστριες κυρίως βρί-
σκουν δουλειές ως καμαριέρες ή ως οικιακές εργάτρι-
ες. Επειδή οι γυναίκες αποτελούν σε ακόμα μεγαλύτε-
ρη αναλογία το ξένο εργατικό δυναμικό, στις χώρες υ-
ποδοχής υπάρχει μια δραματική εισροή οικιακών ερ-
γατριών από άλλες χώρες. Στις Η.Π.Α., οι Αφροαμερι-
κανές γυναίκες, που αποτελούσαν το 60% των οικια-
κών εργατριών το 1940, έχουν αντικατασταθεί κατά 
βάσει από Λατίνες, κυρίως από το Μεξικό και την Κε-
ντρική Αμερική. Στην Αγγλία, οι Ασιάτισσες έχουν αντι-
καταστήσει τις Ιρλανδές και τις Πορτογαλέζες οικιακές 
εργάτριες του παρελθόντος. Γυναίκες από τη Βόρεια 
Αφρική έχουν αντικαταστήσει τις Γαλλίδες από την α-
γροτική ύπαιθρο. Στη δυτική Γερμανία, οι Τουρκάλες 
και οι γυναίκες από την πρώην Ανατολική Γερμανία έ-
χουν αντικαταστήσει τις ντόπιες από τις αγροτικές ε-
παρχίες».3 Μάλιστα, διάφορες χώρες της Ασίας έχουν 
επενδύσει στη μετανάστευση θηλυκής εργασίας, ως 
ένα εξαγώγιμο προϊόν. Για παράδειγμα, οι Φιλιππίνες 
από το 1970 και μετά οργάνωσαν και επιδίωξαν την 
εξαγωγή «των ηρωίδων»4 του φιλιππινεζικού έθνους, 
ώστε να εργαστούν ως οικιακές εργάτριες στο εξωτε-
ρικό, στέλνοντας εμβάσματα στο εσωτερικό. 

Όσον αφορά την Ελλάδα, στο παρελθόν έχου-
με γράψει στο περιοδικό το Περί υπηρετριών και άλλων 
δαιμονίων (1880-1920) και Το Προξενιό της Μαρίας.5 Έ-
χουμε δηλαδή μιλήσει για τη μαζική μετανάστευση 
πολύ φτωχών γυναικών από την αγροτική ύπαιθρο 
προς τις πόλεις στις αρχές του 20ου αιώνα, ειδικά σε 
περιόδους οικονομικής κρίσης, ώστε να εργαστούν 
ως υπηρέτριες σε αστικά σπίτια. Όπως και έχουμε α-
ναφερθεί στον πολύ διαδεδομένο θεσμό της ψυχοκό-
ρης, μια μορφή δουλείας εντός των σπιτιών. Οι ψυχο-
κόρες δούλευαν εσωτερικές υπηρέτριες από πολύ μι-
κρή ηλικία, και για χρόνια, με την αβέβαιη υπόσχεση 
μιας προίκας εφόσον παντρευόντουσαν. Δεξαμενές ά-
ντλησης ψυχοκορών και εν γένει φτηνής εργασίας αρ-
γότερα υπήρξαν και οι πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, 
όπως και οι ηττημένοι του εμφυλίου. 

Τη δεκαετία του 1980, και λόγω ελλείμματος υ-
πηρετριών, υπήρξαν διακρατικές συμφωνίες Ελλάδας 
- Φιλιππίνων για τη μετανάστευση. Έτσι, γυναίκες από 
τις Φιλιππίνες αλλά και από τη Σρι Λάνκα, κλπ ήρθαν 
μαζικά στην Ελλάδα για να εργαστούν κυρίως εσωτε-
ρικές σε σπίτια ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων. Θα 
λέγαμε ότι από τη δεκαετία του 1990 και μετά η μαζική 
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μετανάστευση Ανατολικοευρωπαίων και Βαλκάνιων 
γυναικών στην Ελλάδα γιγάντωσε την εγχώρια έμμι-
σθη οικιακή εργασία: πλέον ευρύτερα στρώματα της 
μεσαίας τάξης μπορούσαν να απολαμβάνουν υπηρε-
σίες μπειμπισίτινγκ, καθαριότητας, φροντίδας ηλικιω-
μένων από γυναίκες από Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμα-
νία, Ρωσία, Γεωργία κλπ, οι οποίες και εν πολλοίς αντι-
κατέστησαν τις Ελληνίδες. 

Πως υποδέχτηκε το ελληνικό κράτος και η 
ελληνική κοινωνία τις νέες οικιακές εργάτριες;
Συνοπτικά θα λέγαμε ότι το ελληνικό κράτος ήταν 
αυτό που στην μεγάλη κλίμακα οργάνωσε την υποτί-
μηση, πειθάρχηση και εκμετάλλευση των νέων οικι-
ακών εργατριών, δημιουργώντας ένα τεχνητό καθε-
στώς παρανομοποίησης, «αορατότητας» και ρατσι-
σμού για τη μετανάστευση εργασίας. Οι νόμοι και τα 
προεδρικά διατάγματα για τους μετανάστες και τις με-
τανάστριες (του ’91, του ’97, του ‘01, ’05 αλλά και οι 
νόμοι για τη ιθαγένεια) λειτούργησαν περισσότερο ως 
διαδικασίες καταγραφής των μεταναστευτικών πλη-
θυσμών και ρύθμισης των παράνομων και προσωρινά 
νόμιμων εργατών και εργατριών.6 Η σύνδεση δηλαδή 
των ενσήμων με την άδεια παραμονής είναι η πολιτι-
κή του κράτους για τις μετανάστριες και τους μετανά-
στες, με αποτέλεσμα πολλές και πολλοί να εκπίπτουν 
συστηματικά της νομιμότητας και να μην θεωρούνται 
πολίτες αυτής της χώρας, αλλά παράνομες εργάτρι-
ες και εργάτες. Ταυτόχρονα, ένας τεράστιος γραφειο-
κρατικός μηχανισμός, με πολλές ώρες αναμονής, πα-
ράβολα, απρόθυμους υπαλλήλους κλπ, ήταν και είναι 
επίτηδες σχεδιασμένος με αυτό τον τρόπο ώστε να 
δυσχεραίνει έως και να αποτρέπει ακόμη περισσότε-
ρο τις διαδικασίες εξαγωγής των άδειων παραμονής. 
Έτσι, ενώ στο άρθρο της Καθημερινής διαβάζουμε ότι 
οι Φιλιππινέζες εργάτριες και εργάτες είναι «η μακρο-
βιότερη εθνοτική ομάδα εργαζομένων στην Αθήνα», 
ταυτόχρονα πληροφορούμαστε ότι από τους 20.000 
Φιλιππινέζους και Φιλιππινέζες στην Ελλάδα «σήμε-
ρα μόλις 10.999 άνθρωποι από τις Φιλιππίνες έχουν ά-
δεια παραμονής σε ισχύ, εξ αυτών 7.862 είναι γυναί-
κες. Ωστόσο, η πλειονότητα διαθέτει επισφαλείς τύ-
πους άδειας παραμονής – για παράδειγμα, μόνο 540 
έχουν αόριστης διάρκειας». Και αυτό γιατί «οι εργο-
δότες δεν έχουν καταβάλει το ΙΚΑ, κάτι που έχει συ-
νέπεια στα νομιμοποιητικά έγγραφα».7 Ακόμη ξέρου-
με, ότι για παράδειγμα οι Γεωργιανές οικιακές εργάτρι-
ες και ειδικά αυτές που δουλεύουν εσωτερικές, μπο-
ρεί να παραμένουν χωρίς χαρτιά για χρόνια ή και για .. 
δεκαετίες. Δυστυχώς, από όσο ξέρουμε για μια μεγά-
λη πλειοψηφία μεταναστριών που δουλεύουν εσωτε-
ρικές, το καθεστώς μόνιμης παρανομίας είναι σχεδόν 
κανόνας. Ούτε ένσημα, ούτε άδειες παραμονής, ούτε 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ούτε φυσικά σύντα-
ξη και αναγνώριση των εργάσιμων χρόνων. Την ίδια 
στιγμή, το κράτος, η επίσημη πολιτεία, η αστυνομία, 
τα δικαστήρια κλπ όχι μόνο δεν κάνουν κάτι για αυτό 
αλλά και μια ολόκληρη αλυσίδα καθαρμάτων λυμαί-
νεται την αγορά ή τη μπίζνα των αδειών παραμονής, 

όπως δικηγόροι, μπάτσοι, δημόσιοι υπάλληλοι κλπ, οι 
οποίοι κερδοσκοπούν εις βάρος των μεταναστών και 
των μεταναστριών. 

Παράλληλα, ένας αστυνομομιντιακός μηχανι-
σμός βρίσκεται σε πλήρη δράση, ο οποίος έχει ως σκο-
πό την εγκληματοποίηση των οικιακών εργατριών στη 
χώρα μας. Αναφερόμαστε στα πολλαπλά δημοσιεύμα-
τα και ρεπορτάζ που αφορούν τη δήθεν γενικευμένη 
παραβατικότητα των οικιακών εργατριών και τη σύν-
δεση τους με το έγκλημα. Αναμφίβολα, πρόκειται για 
έναν μηχανισμό που ρίχνει τα μεροκάματα, συντηρεί 
και επαυξάνει ακόμη περισσότερο την υποτίμηση, τον 
ρατσισμό και την «αορατότητα» των μεταναστριών οι-
κιακών βοηθών.

Ακόμη, στο βιβλίο Οικιακή εργασία των Μετανα-
στριών και Κοινωνική προστασία, των Ιορδάνη Ψημμέ-
νου και Χριστόφορου Σκαμνάκη διαβάζουμε ότι η έμ-
μισθη οικιακή εργασία δεν αναγνωρίζεται επισήμως 
από το ελληνικό κράτος ως τέτοια. «Οι οικιακές ερ-
γάτριες δεν αποτελούν μονάχα ένα εργατικό δυναμι-
κό χαμηλού κύρους αλλά και ένα εργατικό δυναμικό 
χωρίς καμμιά αναγνώριση από την ελληνική Πολιτεία. 
Στις στατιστικές αυτό το εργατικό δυναμικό συνήθως 
καταγράφεται στο τμήμα που αφορά τις «λοιπές υπη-
ρεσίες», ενώ το ΙΚΑ, ο ΟΓΑ και άλλοι οργανισμοί δεν 
έχουν ούτε μια απογραφή προβλημάτων και άλλων 
στοιχείων για τη ζωή, την εργασία και τις ανάγκες αυ-
τού του δυναμικού».8

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι οικιακές εργάτρι-
ες αφήνονται στην τύχη τους, κάθε άλλο. Η υποτίμηση 
τους είναι πολύ καλά οργανωμένη, ήδη από τη πρώτη 
μέρα που περνούν τα σύνορα. Στο ίδιο βιβλίο διαβά-
ζουμε ότι για παράδειγμα για τις γυναίκες από την Ου-
κρανία, «η σύνδεση τους με τα «τουριστικά» γραφεία 
διακίνησης οικιακού προσωπικού «δένει» τις γυναίκες 
σε ένα κοινωνικό και εργασιακό δίκτυο από το οποίο 
είναι δύσκολο αργότερα κανείς να ξεφύγει. Τα γραφεία 
αυτά, όπως αναφέρεται στις αφηγήσεις των μετανα-
στριών και εκπροσώπων των συλλόγων, πολλές φορές 
επιδοτούνται ή και νομιμοποιούνται από τις ανάλογες 
κρατικές υπηρεσίες απασχόλησης και από τις μεγάλες 

 «Παρ’ όλο που είμαστε ξένοι έχουμε δικαιώματα» έλεγε 
μια Φιλιππινέζα οικιακή εργάτρια σε συνέντευξή της σε 
τηλεοπτικό σταθμό για τις δολοφονίες των συναδέλφισσών 
της στην Κύπρο. Φωτό: από διαμαρτυρία οικιακών 
εργατριών στην Κύπρο μπροστά από το προεδρικό μέγαρο, 
3 Μαΐου 2019.
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ξενοδοχειακές επιχειρήσεις».9 Πράγματι, τα γραφεία 
ευρέσεως εργασίας βρίσκονται παντού στην Ελλάδα 
και αναλαμβάνουν τη διαμεσολάβηση μεταξύ εργατρι-
ών και εργοδοτών, με το αζημίωτο. Στα γραφεία αυτά 
στην ουσία συναντώνται το κράτος, η αστυνομία, τα α-
φεντικά, οι ύπουλες φυσιογνωμίες μεσαζόντων – μα-
φιόζων από τη μία και από την άλλη οι εργάτριες. Τα 
γραφεία αυτά γνωρίζουμε ότι χρεώνουν μεγάλα ποσά 
στις εργάτριες, σε σχέση με τους μισθούς τους, ποσά 
που είτε αφορούν τα έξοδα μετακίνησής τους ή την εύ-
ρεση εργασίας σε κάποιο ντόπιο εργοδότη. Οι εκβια-
σμοί, τα ψέματα, η αθέτηση συμβολαίων και συμφω-
νιών, η παραπλάνηση αποτελούν μια κανονικότητα για 
αυτούς τους μεσάζοντες - δουλέμπορους. Πολύ πιθα-
νόν, στα ίδια αυτά γραφεία να οργανώνεται και η σε-
ξουαλική εκμετάλλευση των γυναικών. 

Από την άλλη βέβαια, πολλές γυναίκες κάνουν ο-
τιδήποτε ώστε να αποφύγουν αυτά τα γραφεία, ακρι-
βώς γιατί είναι αναξιόπιστα, χρεώνουν πολλά χρήματα 
και πουλάνε νταβατζηλίκι. Πράγματι, η ανεύρεση ερ-
γασίας πολλές φορές βασίζεται στο φιλικό, συγγενικό, 
κοινωνικό δίκτυο που έχουν αναπτύξει οι οικιακές ερ-
γάτριες όλα αυτά τα χρόνια που ζουν και δουλεύουν 
στη χώρα. Βέβαια, οι συστάσεις των πρώην εργοδο-
τών είναι απαραίτητες.

Και ποια ήταν η υποδοχή από πλευράς των ερ-
γοδοτών; Η κύρια νοοτροπία του εθνικού κορμού και 
της μεσαίας τάξης αυτής της χώρας είναι η πλήρης α-
ντιστροφή της πραγματικότητας: πολλές «κυρίες» θε-
ωρούν ότι οι οικιακές εργάτριες τους «τις βρήκαν σε 
ανάγκη» (επειδή βγήκαν στην αγορά εργασίας) και 
τις εκμεταλλευτήκαν! Σε σχέση με τις Γεωργιανές οι-
κιακές εργάτριες, διαβάζουμε σε παλαιότερο τεύχος 
του περιοδικού (στο Μαγείρεψα μωρέ να φάνε σήμε-
ρα γαϊδούρια μου) ότι συχνά οι «κυρίες» αφήνουν νη-
στικές τις εσωτερικές εργάτριες, έχουν παράλογες α-
παιτήσεις, τις προσβάλλουν, τις ελέγχουν ασφυκτικά, 
τις αναγκάζουν να δουλεύουν πολλές ώρες, με πολύ 
λίγα ρεπό και εξόδους. Οι γυναίκες αυτές δουλεύουν 
σε καθεστώς ομηρείας.10 Στη συντριπτική πλειοψηφία 
τους τα αφεντικά δεν πληρώνουν ένσημα, οπότε εξού 
και η μαύρη, αδήλωτη εργασία, που στην προκειμένη 
περίπτωση καθιστά την εργάτρια «αόρατη». Ακόμη, έ-
χουν γίνει καταγγελίες για παρακράτηση ταξιδιωτικών 
εγγράφων, εγκλεισμό, αθέτηση συμβολαίων, μη πλη-
ρωμή και παρακράτηση μισθών.11 Βεβαίως και οι βια-

ντάντά δεσ

 Για γέλια και για κλάματα. Η αρθρογράφος του παρακάτω άρθρου σύμφωνα με το βιογραφικό 
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θηκε σε ανάγκη» (η αντιστροφή της πραγματικότητας που λέγαμε), όπως και πολλές όμοιές 
της, τις οποίες εκπροσωπεί, και αναγκάστηκε να υπομείνει οικιακές εργάτριες που σύμφωνα 
με αυτήν είναι παράνομες, πονηρές, άπληστες, ψυχωτικές, πόρνες, αντροχωρίστρες, μα πάνω 
από όλα αχάριστες και χρυσαυγίτισσες (!) και που όλως τυχαίως το παιδί της τις φωνάζει μαμά! 
Πράγματι, όλα τα αφεντικά έχουν τα ίδια παράπονα από τις οικιακές τους εργάτριες. Περιττό 
να πούμε ότι θα... «τρέξουμε» να δούμε τα ντοκιμαντέρ της, ειδικά αυτά για τους «ξεχασμένους 
πληθυσμούς». Λέει λοιπόν η δήθεν ευαισθητοποιημένη σε κοινωνικά ζητήματα σκηνοθέτιδα:

«Πρώτα ήρθε η Ταμούνα. Πολύ γρήγορα αποφασίσαμε να τη λέμε Τάμι. Η ανάγκη να βρεθεί 
μία νταντά πριν φέρω στον κόσμο τον μονάκριβό μου ήταν τόσο επιτακτική που όταν έπει-
τα από πάμπολλες συνεντεύξεις με γυναίκες διαφόρων εθνικοτήτων μπήκε στο αυτοκίνητο 
μου η σαραντάρα Γεωργιανή με τα πράσινα μάτια και το γενναιόδωρο χαμόγελο, ήμουν βα-
θειά ευγνώμων.
Είχα αρχίσει να βαραίνω. Οι καούρες με είχαν τρελάνει. Καταβρόχθιζα τόνους μερέντα. Οι ορ-
μόνες μου είχαν εκτοξευτεί στα ύψη. Ο μικρός κλωτσούσε σαν τρελός. Και το άγχος μου για τη 
μητρότητα είχε αρχίσει να επισκιάζει τα πάντα. Πώς θα δουλέψω και θα έχω μωρό παράλληλα; 
Πώς θα πραγματοποιήσω τα χίλια πράγματα που πρέπει να κάνω πριν φύγω από τούτον τον κό-
σμο; Πώς το ένα, πώς το άλλο…H μητέρα μου βρισκόταν χιλιόμετρα μακριά. Η πεθερά μου, με-
γάλη σε ηλικία, δεν θα μπορούσε να φέρει βόλτα ένα παιδί. Κι έτσι πήρα την απόφαση να προ-
σλάβω εσωτερική βοηθό.
Ήταν, βέβαια, και οι συμβουλές των φίλων μου τέτοιες που δεν αφήναν περιθώριο για κάτι δι-
αφορετικό. «Τι θα κάνεις με μια κοπέλα για μερικές ώρες μόνο; Πώς θα βγαίνετε το βράδυ; Πώς 
θα ξεκουράζεσαι;». Kι άλλα πολλά. Έτσι έπεσα στην παγίδα της νταντάς και της μεγάλης περι-
πέτειας που συνοδεύει μια τέτοια απόφαση. Παρανομίες, ψεύτικα χαρτιά, γυναίκες που πέρα-
σαν βουνά με τα πόδια ή ήρθαν με λεωφορεία και τρένα μέσω Τουρκίας δωροδοκώντας τους 
συνοριοφύλακες, προξενιά με στόχο την πράσινη κάρτα, συλλήψεις σε παιδικά πάρκα. Όλα τα 
έχει το πορτοφόλιο αυτό, από Φιλιππινέζες με Prada και ψυχωτικές Γεωργιανές που θέλουν να 
γίνουν «κυρίες» μέχρι και χρυσαυγίτισσες βοηθούς μητρότητας. Από Ρουμάνες χήρες που εκδί-
δονται μέσω facebook μέχρι δήθεν καλοσυνάτες και έμπειρες βρεφονηπιαγωγούς που το παιδί 
σου καταλήγει να φωνάζει «μαμά»..».
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στη μη πληρωμή των ενσήμων τους, κλπ).12 Ενώ αλλού 
αναφερόμενη πάλι στις οικιακές εργάτριες από τις Φι-
λιππίνες τοποθετείται ως εξής: «Τα περιστατικά λεκτικής 
κακοποίησης και προσβολών από γυναίκες εργοδότρι-
ες επιχειρούν συνήθως να τα διαχειριστούν μέσα στην 
ομάδα τους (συνηθέστερα στο θρησκευτικό, ή στο οι-
κογενειακό/φιλικό πλαίσιο) και δεν τα απευθύνουν προς 
επίλυση σε μέλη της κοινωνίας εγκατάστασης (αστυνο-
μία, εργοδότες, ερευνητές). Το αν ενσωματώνουν ή όχι 
την καταπίεση που υφίστανται είναι ένα ερώτημα που δεν 
μπορεί εύκολα να απαντηθεί. Σίγουρα εφαρμόζουν δια-
φορετικά πολιτισμικά ερμηνευτικά σχήματα για να διαχει-
ριστούν μια τέτοια εμπειρία, ανάλογα με το πού ανή-
κουν: λ.χ. σε μια πολύ συντηρητική προτεσταντική ομά-
δα, σε μια καθολική ομάδα ή σε έναν δυναμικό σύλλο-
γο εργαζομένων».13 Γιατί άραγε οι οικιακές εργάτριες α-
πευθύνονται στις φίλες τους και δεν απευθύνονται στις 
αρχές για την επίλυση των προβλημάτων τους; Πράγ-
ματι, τι «οπισθοδρομικό» εκ μέρους τους... Η καθηγή-
τρια σπεύδει να μας ενημερώσει πόσο φανατικές είναι 
με τη θρησκεία και για αυτό δεν διεκδικούν τα δεδου-
λευμένα τους και τα δικαιώματά τους. Πάνω από όλα 
όμως, ενσωματώνουν την καταπίεσή τους ή όχι; Πόσο 
προσβλητικό μπορεί να ακουστεί το τελευταίο ερώ-
τημα όταν απευθύνεται σε μια συγκεκριμένη κοινότη-
τα, σε έναν πληθυσμό. Κυρίως όμως πρόκειται για ένα 
ερώτημα κενού περιεχομένου και νοήματος γιατί α-
πλούστατα κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να το απα-
ντήσει. Βέβαια, το ερώτημα δεν απευθύνεται υπαρξια-
κά στο σύνολο της ανθρωπότητας, απευθύνεται σε μια 
συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, σε εργάτριες και έχει 
πρωτίστως πολιτική χρησιμότητα, έχει σκοπό την από-
κρυψη της ταξικής τους υποτίμησης.

Η ταξική και εργασιακή υποτίμηση των οικιακών 
εργατριών οφείλεται σε ένα πολύ καλά οργανωμένο 
κρατικό σχέδιο για τη μετανάστευση εργασίας. Όπως 
είδαμε οι μετανάστριες εργάτριες συναντούν συνε-
χώς μπροστά τους ένα αόρατο τείχος εκμετάλλευσης 
και πειθάρχησης: από τους νόμους για τη μετανάστευ-
ση, την αστυνομία, τις δημόσιες υπηρεσίες, τους δικη-
γόρους, τους δικαστές, τα γραφεία ευρέσεως εργασί-
ας, τα μίντια μέχρι τα αφεντικά και την κοινωνία. Λογι-
κό και επόμενο είναι να μην εμπιστεύονται κανένα θε-
σμό και καμιά αρχή, παρά με τις δικές τους δυνάμεις 
και τα δικά τους δίκτυα αλληλοϋποστήριξης να απα-
ντούν στην εκμετάλλευσή τους. 

σμοί, οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις και η βία κάθε εί-
δους βρίσκονται στο μενού. Όλα αυτά υπάγονται σε 
μια μορφή σύγχρονης δουλείας. 

Και οι ακαδημαϊκοί  
Πολλές επιστημονικές έρευνες από λογιών ακαδημαϊ-
κά τμήματα δεν έχουν σταματήσει να παράγονται, σε 
σχέση με την έμμισθη οικιακή εργασία και τα υποκεί-
μενα που την εξασκούν τις τελευταίες δεκαετίες στη 
χώρα. Κοινωνιολόγοι, ανθρωπολόγοι, ψυχολόγοι ανα-
πτύσσουν επιστημονικούς λόγους, μελετώντας τις με-
τανάστριες εργάτριες οικιακές βοηθούς. Το χυδαίο με-
λάνι της υποτίμησης χύνεται με επιστημονικό τρόπο 
και διαχέεται κοινωνικά με σκοπό την πειθάρχηση και  
εκμετάλλευσή τους. Για παράδειγμα, σε όλες τις δια-
τριβές και τα επιστημονικά εγχειρίδια αναπαράγονται 
σχεδόν μονότονα ρατσιστικά στερεότυπα σε σχέση με 
τις χώρες καταγωγής των οικιακών εργατριών. Έτσι, ε-
ξηγείται πώς ο φασίστας ψυχίατρος Ασκητής μπόρεσε 
με περισσή άνεση να επιχειρηματολογήσει ότι η δήθεν 
υποτακτικότητα των Φιλιππινέζων εργατριών οφείλε-
ται στο DNA τους! Όπως εξηγείται και πώς πολλοί, που 
αντέδρασαν στα λεγόμενα του Ασκητή, προέβαλαν 
τον πολιτισμικό ρατσισμό ως αντεπιχείρημα. Ότι δηλα-
δή δεν είναι το DNA αλλά η χώρα προέλευσης τους, οι 
συνήθειες τους, η θρησκεία τους, κλπ, που τις κάνει υ-
ποτίθεται υποτακτικές. Το ότι δεν είναι υποτακτικές πέ-
ρασε από το μυαλό κάποιου; Όπως και το ότι οι γυναί-
κες αυτές προβάλλουν αρνήσεις που όλοι οι θεσμοί και 
η κοινωνία επιδιώκουν να «ξεχνούν» και να κάνουν πως 
δεν άκουσαν; Πώς είναι δυνατόν και με τι «ακλόνητα» 
επιστημονικά επιχειρήματα μπορεί να μιλάει κάποιος 
επιστήμονας ή ο οποιοσδήποτε για τον θηλυκό πληθυ-
σμό μια άλλης χώρας με όρους ανθρωπολογικούς και 
να του προσδίδει χαρακτηριστικά υποταγής; Γίνεται α-
παντάμε εμείς αν πρόκειται για εργάτριες και υπάρχει ο 
σκοπός της (ακραίας) εκμετάλλευσής τους. Είναι πολύ 
βολικό, είναι η ίδια λογική με το «τα ήθελαν και τα έ-
παθαν». Παράδειγμα συγκάλυψης της ταξικής σχέσης 
και της εργασίας μπορούμε να εντοπίσουμε για παρά-
δειγμα στη διδακτορική διατριβή της καθηγήτριας και 
ανθρωπολόγου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Πηνελόπης 
Τοπάλη, η οποία συμπεραίνει ότι τα δεινά των Φιλιππι-
νέζων οικιακών εργατριών οφείλονται στην πολιτισμι-
κή ασυμβατότητά τους με τις αφεντικίνες τους (και όχι 

 1 Έθνος, Οι Φιλιππινέζες μιλούν για την κόλαση στην Κύπρο: 
Μας αντιμετωπίζουν σαν δούλες, 2 Μαΐου, 2019.

 2 Καθημερινή, Φιλιππινέζες, οι αφανείς προκομμένες 
ηρωίδες των νοικοκυριών, 7 Μαΐου, 2019.

 3 Barbara Ehrenreich και Arlie Russell Hochschild, Global 
woman, Granta Books, 2003, σελ. 2 και 6.

 4 Πηνελόπη Τοπάλη, Η έμμισθη οικιακή εργασία ως 
διαπολιτισμική σχέση: η περίπτωση των Φιλιππινέζων 
οικιακών βοηθών στην Αθήνα, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2004, 
σελ.45. Ολόκληρη η διατριβή υπάρχει στο διαδίκτυο.

 5 Μιγάδα, Γυναίκες του τότε, τεύχη 5 και 6, άνοιξη και καλοκαί-
ρι 2013.

 6 Περιοδικό Αντιφά, Ήταν η χώρα απροετοίμαστη; Σύντομη 
ιστορία της ελληνικής νομοθεσίας για τη μετανάστευση, 
τεύχος 33.

 7 Δες υπ.2.
 8 Ιορδάνης Ψημμένος και Χριστόφορος Σκαμνάκης, Οικιακή 

εργασία των Μεταναστριών και Κοινωνική προστασία, 
Εκδόσεις Παπαζήση, 2008, σελ.130.

 9 Δες υπ.8, σελ.148.
 10 Μιγάδα, τεύχος 8, άνοιξη 2014.
 11 Στο http://ergasianet.gr, «Φιλιππινέζες και οικιακή εργασία: 

Μία αθόρυβη ιστορία καταπίεσης και υποταγής», 1η Οκτω-
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Γκουγκλάρετε «γραφείο ευρέσεως εργασίας» 
 και θα σας βγάλει ένα σκασμό από δαύτα με κύρια 
ειδίκευσή τους τις οικιακές βοηθούς, τις καθαρίστριες, 
τις γηροκόμους και φυσικά τις μπέιμπι σίτερ.  


