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Περίληυη: Η εηζήγεζε επηθεληξώλεηαη ζηελ αλάιπζε ησλ επηπηώζεσλ ηεο νηθηαθήο 

εξγαζίαο πάλσ ζηηο νηθνγελεηαθέο θαη θνηλσληθέο ζρέζεηο ησλ εζσηεξηθώλ νηθηαθώλ 

εξγαηξηώλ.  Με γλώκνλα ηηο θιαζηθέο θνηλσληνινγηθέο κειέηεο αιιά ηελ πην 

πξόζθαηε ειιεληθή θαη δηεζλή βηβιηνγξαθία αλαθνξηθά κε ηηο θνηλσληθέο θαη 

νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο, ππνζηεξίδεηαη όηη νη κεηαλάζηξηεο νηθηαθέο εξγάηξηεο 

έξρνληαη αληηκέησπεο κε δύν ηαπηόρξνλεο θαη νδπλεξέο δηαδηθαζίεο. Από ηε κία, 

ιόγσ ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο εξγαζίαο ηνπο, απνκαθξύλνληαη από ηηο 

ππνζηεξηθηηθέο, νηθνγελεηαθέο θαη θνηλνηηθέο ζρέζεηο πνπ είραλ ζηε ρώξα ππνδνρήο. 

Από ηελ άιιε, ιόγσ ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο ζπξώρλνληαη ζε επαθέο ή δίθηπα πνπ θαη 

αδπλαηνύλ λα παξέρνπλ ζηήξημε ζηηο κεηαλάζηξηεο θαη θπξίσο ηαπηίδνπλ ηηο 

κεηαλάζηξηεο κε ην ρακειό θνηλσληθό θύξνο πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο ππεξεηηθήο 

εξγαζίαο. Δμεηάδνληαο ηελ πεξίπησζε ησλ Οπθξαλώλ εζσηεξηθώλ νηθηαθώλ 

εξγαηξηώλ, ε εηζήγεζε επηθεληξώλεηαη ζηνπο εμήο άμνλεο:  

 Οηθνγελεηαθέο ζρέζεηο 

 ρέζεηο αιιειεγγύεο 

 ρέζεηο κε εξγνδόηεο 

 



Η παξνπζίαζε απηή έρεη σο ζθνπό λα αλαδείμεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο 

εζσηεξηθήο νηθηαθήο εξγαζίαο επάλσ ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο θαη ηηο ζρέζεηο 

αιιειεγγύεο ησλ κεηαλαζηξηώλ από ηελ Οπθξαλία. Η αλαδήηεζε απηή εληάζζεηαη 

ζηα πιαίζηα κηαο γεληθόηεξεο θνηλσληνινγηθήο πξνβιεκαηηθήο ζρεηηθά κε ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο εξγαζίαο επάλσ ζηνπο εξγαδνκέλνπο. ηελ απόπεηξα ησλ επηζηεκόλσλ 

λα εμεηάζνπλ ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, ε κειέηε ησλ επαγγεικάησλ ρακεινύ θύξνπο 

ππήξμε ζηνηρείν θεληξηθήο ζεκαζίαο θαη απαζρόιεζε έληνλα ηηο θνηλσληνινγηθέο 

έξεπλεο από ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηώλα θαζώο θαη θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ 20
νπ

. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ηώξα, ε κειέηε ηεο ππεξεηηθήο εξγαζίαο απνηέιεζε ζηαζεξό 

ελδηαθέξνλ ησλ θνηλσληνιόγσλ θαηά ηελ ίδηα καθξά ρξνληθή πεξίνδν. Η νηθηαθή 

εξγαζία ησλ ππεξεηξηώλ θαη ππεξεηώλ πξνζεγγίζηεθε δηαρξνληθά σο έλαο ηύπνο 

επαγγέικαηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε κηα ζεηξά από παξάγνληεο όπσο ε δνπιεία, ε 

θενπδαξρία, ηα θαηάινηπά ηεο, ε θπιή θαη πην πξόζθαηα, ην θύιν ή ε ππνλόκεπζε 

εξγαζηαθώλ θαη αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. ηελ Διιάδα ηα ηέιε ηνπ 20
νπ

 αηώλα θαη 

ζηηο αξρέο ηνπ 21
νπ

 ε εζσηεξηθή νηθηαθή εξγαζία ησλ κεηαλαζηξηώλ ραξαθηεξίδεηαη 

από κηα αδπλακία ησλ γπλαηθώλ απηώλ λα απεγθισβηζηνύλ από ηελ εξγαζία ηνπο θαη 

ηαπηόρξνλα από ηε δηακόξθσζε λέσλ ηαπηνηήησλ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε 

θξνληίδα θαη ηελ ππνηέιεηα. Απηά ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εζσηεξηθήο νηθηαθήο 

εξγαζίαο πξνζεγγίδνληαη κέζα από ηηο ζπλέπεηεο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο 

επάλσ ζηηο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο αιιά θαη ηηο ζρέζεηο αιιειεγγύεο ησλ 

κεηαλαζηξηώλ από ηελ Οπθξαλία.  

Οη νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ησλ νηθηαθώλ εξγαηξηώλ επεξεάδνληαη θαζνξηζηηθά 

από ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα. Η ελαζρόιεζε ησλ κεηαλαζηξηώλ κε ηελ νηθηαθή 

εξγαζία ηηο θέξλεη ζε επαθή κε δύν δηαδηθαζίεο. Από ηε κία πιεπξά, έρνπκε ηελ 

απνκάθξπλζε ησλ γπλαηθώλ απηώλ από νηθνγελεηαθά θαη θνηλνηηθά δίθηπα ζηήξημεο 

ζηε ρώξα πξνέιεπζεο. Από ηελ άιιε, ε εζσηεξηθή νηθηαθή εξγαζία νδεγεί ζηελ 

αλάπηπμε ςεπδν-νηθνγελεηαθώλ ζρέζεσλ κε ηνπο εξγνδόηεο ηεο κεηαλάζηξηαο. Η 

αλάπηπμε ησλ ζρέζεσλ απηώλ είλαη ζε πνιύ κεγάιν βαζκό απνηέιεζκα ηεο 

δηαδηθαζίαο παξαγσγήο ηεο εζσηεξηθήο νηθηαθήο εξγαζίαο. Με άιια ιόγηα, νη ςεπδν-

νηθνγελεηαθέο απηέο ζρέζεηο δηακνξθώλνληαη κέζα από ηα θαζεκεξηλά θαζήθνληα 

ηεο νηθηαθήο εξγάηξηαο.  

Δμεηάδνληαο πνηα είλαη ηα θαζήθνληα απηά, βιέπεη θαλείο ηξεηο βαζηθέο 

θαηεγνξίεο. Πξώηνλ, γεληθά νηθνθπξηθά θαζήθνληα, όπσο καγείξεκα, πιύζηκν, 



ζηδέξσκα θηι. Δεύηεξνλ, θαζήθνληα πνπ αθνξνύλ ηε θξνληίδα κηθξώλ παηδηώλ θαη 

ηξίηνλ, ηε θξνληίδα ειηθησκέλσλ. Χζηόζν, ίζσο ε πην ζεκαληηθή θνηλσληνινγηθή 

δηάζηαζε έρεη λα θάλεη κε ην πώο θαηαλννύληαη ηα θαζήθνληα απηά από ηηο ίδηεο ηηο 

νηθηαθέο εξγάηξηεο. Η επηηπρήο νινθιήξσζε απηώλ ησλ εξγαζηαθώλ ππνρξεώζεσλ 

κηαο νηθηαθήο εξγάηξηαο δηακεζνιαβείηαη από ηελ εθηέιεζε ζπγθηλεζηαθήο εξγαζίαο, 

θαηά ηελ νπνία ν εξγάηεο έρεη κηα έληνλε πξνζσπηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ζρέζε κε 

ην αληηθείκελν εξγαζίαο ηνπ. ηελ πεξίπησζε ηεο εζσηεξηθήο νηθηαθήο εξγαζίαο 

θάζε κηα από ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο θαζεθόλησλ κεηαηξέπνπλ ηελ εξγαζία ζε ζέκα 

πξνζσπηθήο ζπκπεξηθνξάο κε απνηέιεζκα ε εξγάηξηα λα ηαπηίδεηαη κε νηθνγελεηαθήο 

θύζεσο ξόινπο θαη ζπλαηζζήκαηα. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

 

1. Η θξνληίδα ηνπ λνηθνθπξηνύ γίλεηαη θαηαλνεηή σο πξνέθηαζε θαζεθόλησλ ηεο 

λνηθνθπξάο. Γηα παξάδεηγκα, ε Γθαιίλα, 47 εηώλ από ην Ιιβίβ ππνζηεξίδεη ηα 

αθόινπζα.  

«Αο πνύκε Δεπηέξα, εγώ ην έθαλα από κόλε κνπ ην πξόγξακκα, ηελ Δεπηέξα θάλσ 

γεληθή ζηελ θνπδίλα. Τξίηε ππλνδσκάηην ησλ θπξίσλ κνπ. Τεηάξηε δσκάηην ελόο 

παηδηνύ. Πέκπηε ην άιιν. Γεληθή. Τα παξάζπξα, όια, μεζθόληζκα, βγάδσ όια ηα βηβιία. 

Καη ηελ Παξαζθεπή ην ζαιόλη… Αιιά έλα δσκάηην θαζαξίδσ πνιύ θαιά, γεληθή. 

Παληνύ, πεξλάσ παληνύ γξήγνξα, γξήγνξα. Αιιά έλα δσκάηην πξέπεη λα είλαη πνιύ 

θαζαξηζκέλν, γηαηί κνπ αξέζεη απηό. Αιιά όρη κόλν λα θάλσ έλα δσκάηην θαη ηα άιια 

λα ηα αθήλσ, όρη».  

Απηό πνπ ηνλίδεη ε Γθαιίλα είλαη όηη ην πξόγξακκα ηεο εξγαζίαο ηεο θαζνξίδεηαη όρη 

από θάπνηα εξγαζηαθή ππνρξέσζε αιιά από ηε δηθή ηεο θαηαλόεζε γηα ην ηη 

απνηειεί ζσζηό ηξόπν ζπληήξεζεο ελόο λνηθνθπξηνύ.  

 

2. Η θξνληίδα πξνο ηα παηδηά γίλεηαη θαηαλνεηή σο κεηξηθό θαζήθνλ. Η Μαξία, 57 

εηώλ από ην Ιβάλν-Φξαλθόζθ πεξηγξάθεη ηε ζρέζε ηεο κε ην παηδί ην νπνίν θξόληηδε. 

«Μνπ έιεγε (ε κηθξή) άκα έθεπγε ε κακά, κνπ ιέεη ε Μαξγαξίηα «Μαξία, ηώξα πνπ δελ 

είλαη εδώ ε κακά λα ζε θσλάδσ κακά». Αιιά άκα ε κακά ζα έξζεη δελ ζα ζε θσλάδσ. 

Λέσ κπξάβν. Είρε μαπιώζεη γηα ύπλν, εγώ έθαλα ζηαπξό θαη ηε θίιεζα ζην πξόζσπν 



θαη ήηαλε πνιύ ραξνύκελε. Καη θάπνηεο ζηηγκέο, όρη ζπλέρεηα αιιά θάπνηεο ζηηγκέο κνπ 

έιεγε μάπισζε καδί κνπ. Εγώ ήζεια πνιύ λα μαπιώλσ καδί ηεο». 

ε απηό ην ζεκείν γίλνληαη εκθαλείο νη έληνλεο δεζκεύζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη 

αλάκεζα ζηηο εξγάηξηεο θαη ζηα παηδηά πνπ θξνληίδνπλ. Γεζκεύζεηο πνπ ζε έλα 

βαζκό ίζσο λα ιεηηνπξγνύλε θαη σο κηα πξνζπάζεηα πιήξσζεο ηνπ θελνύ πνπ αθήλεη 

ζηελ εξγάηξηα ε απνκάθξπλζε από ηα δηθά ηεο παηδηά. 

 

3. Η Φξνληίδα ειηθησκέλσλ γίλεηαη θαηαλνεηή σο θαζήθνλ ησλ λεόηεξσλ απέλαληη 

ζηνπο γεξνληόηεξνπο. Η Ληνπληκίιια, 57 εηώλ από ην Ιιβίβ ηνλίδεη,   

«Φξνληίδσ ηελ θπξία. Τν πξσί πξέπεη λα δώζεηο θαη ηα ράπηα. Όηαλ μππλάσ ην πξσί, 

ηεο ηα δίλσ, ηελ αιιάδσ, γηαηί ηώξα έρεη πξόβιεκα … δελ είλαη πνιύ θαιά…Καη όκσο 

γηα λα αηζζάλεηαη ιηγάθη όηη είλαη δσληαλή, όηη δελ άιιαμε ηίπνηα, όηη είλαη γπλαίθα, ηε 

θξνληίδσ. Τν πξώην πξάγκα πνπ θάλσ είλαη ηα καιιηά ηεο. Τα θηηάρλσ ηα λύρηα, είλαη 

ζαλ θνύθια. Κνηκάηαη, δελ ζέισ λα ηελ μππλήζσ γηα λα ηελ δείηε θαη ηεο αξέζεη θαη ηε 

θξνληίδσ έηζη. Καη θάλσ κπάλην ηελ θπξία…Οπσζδήπνηε δύν θνξέο ηελ εκέξα, πξσί 

θαη βξάδπ…Μεηά καγεηξεύσ, ςσλίδσ, όια απηά. Τώξα είκαη ζην ζπίηη δελ κπνξώ λα 

πσ ζαλ ππεξέηξηα, είκαη ζαλ άλζξσπνο ηεο νηθνγέλεηάο ηεο». 

ην ηειεπηαίν απηό απόζπαζκα βιέπεη θαλείο πέξα από ηηο έληνλεο ζρέζεηο πνπ 

αλαπηύζζνληαη, ηε ζεκαζία ηεο νηθεηόηεηαο θαη ζαλ έλαλ ηξόπν απνθπγήο ηνπ 

ζηίγκαηνο ηεο ππεξεηηθήο εξγαζίαο. 

Μέζα από ηηο 3 απηέο δηαζηάζεηο βιέπεη θαλείο πσο εξκελεύνληαη ηα εξγαζηαθά 

θαζήθνληα από ηηο ίδηεο ηηο νηθηαθέο εξγάηξηεο θαη ηνλ ηξόπν πνπ ε εξκελεία απηή 

νδεγεί ζε κηα ζύγρπζε ησλ νξίσλ αλάκεζα ζηε κηζζσηή θαη ηε κε κηζζσηή εξγαζία.  

Αλαθνξηθά κε ηηο ζρέζεηο αιιειεγγύεο πνπ αλαπηύζζνληαη ζηα πιαίζηα ηεο 

νηθηαθήο εξγαζίαο, απηό πνπ παξαηεξήζεθε από ηελ έξεπλα είλαη όηη νη νηθηαθέο 

εξγάηξηεο ζπλαλαζηξέθνληαη ζρεδόλ απνθιεηζηηθά κε ζπληνπίηηζζεο πνπ εξγάδνληαη 

ζην ίδην επάγγεικα. Απηό νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκό ζηε θύζε ηεο εζσηεξηθήο 

νηθηαθήο εξγαζίαο, θαζώο ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία νη κεηαλάζηξηεο 

βγαίλνπλ από ην ζπίηη πνπ εξγάδνληαη κηα θνξά ηελ εβδνκάδα, ζπλήζσο ηελ 

Κπξηαθή, γηα ην εβδνκαδηαίν ξεπό ηνπο. Σελ εκέξα απηή ζπλήζσο επηζθέπηνληαη ηελ 



εθθιεζία, θάηη πνπ γηα αξθεηέο γπλαίθεο απνηειεί κηα ζπλέρηζε ηνπ ηξόπνπ δσήο πνπ 

είραλ ζηελ Οπθξαλία. Οη ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνπλ νη νηθηαθέο εξγάηξηεο κε ηηο 

ζπληνπίηηζζέο ηνπο κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζε έλα ηδηόηππν ζπλερέο κε ζρέζεηο 

ζηήξημεο ζηελ κηα άθξε θαη ζρέζεηο εθκεηάιιεπζεο ζηελ άιιε.  

Οη ζρέζεηο ζηήξημεο ησλ γπλαηθώλ πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηό όηη ιακβάλνπλ 

ρώξα ζε έλα αξθεηά πεξηνξηζηηθό πιαίζην πνπ δεκηνπξγείηαη από ηελ νηθηαθή 

εξγαζία. Οη δπλαηόηεηεο ησλ γπλαηθώλ γηα παξνρή νηθνλνκηθήο βνήζεηαο γηα 

παξάδεηγκα είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλεο. Όηαλ πξνθύςεη έλα ηέηνην δήηεκα, ε παξνρή 

βνήζεηαο ζπκβαίλεη κέζα από ηελ Οπθξαληθή Δθθιεζία. Η Ομάλα 53 ρξνλώλ από ην  

Ιιβίβ εμεγεί 

Σηελ εθθιεζία, όηαλ θάπνηνο έρεη θάπνην πξόβιεκα, αλ θάπνηνο πξέπεη λα πάεη ζηελ 

Οπθξαλία καδεύνπκε ιεθηά λα ηνπ βγάινπκε εηζηηήξην, ή αλ ρξεηάδεηαη λα πάεη (γηα) 

θάπνηα εγρείξεζε ή θάηη άιιν, δελ έρεη δνπιεηά ή αξρίδεη λα ηξειαίλεηαη. 

ε απηό ην ζεκείν πξέπεη λα ηνληζηεί όηη πξνβιήκαηα ςπρηθήο πγείαο ζηηο 

νηθηαθέο εξγάηξηεο εκθαλίδνληαη όιν θαη πην ζπρλά θαη όηη απηό ζην κέιινλ κπνξεί 

λα απνηειέζεη έλα αξθεηά ζεκαληηθό πξόβιεκα. 

Χζηόζν, ππάξρνπλ άιιεο κνξθέο ζηήξημεο πνπ ζπκβαίλνπλ πνιύ πην ζπρλά 

θαη έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηηο νηθηαθέο εξγάηξηεο. Η πην απιή αθνξά ηελ 

ςπρνινγηθή ζηήξημε κέζσ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηηο νηθηαθέο 

εξγάηξηεο. Η Ληνύκπα, 45 εηώλ από ην Σεξλόπνι εμεγεί  

Κάπνηα θνξά κε παίξλεη ηειέθσλν θάπνηα θίιε θαη ιέεη: μέξεηο, ζήκεξα είλαη ηόζν 

δύζθνια κέζα κνπ, δελ μέξσ ηη λα θάλσ. Αξρίδνπκε θάπνηα θνπβέληα θιπ, θαη εληάμεη. 

Καη όζν κπνξνύκε.  

Η πιένλ ζπλεζηζκέλε κνξθή ζηήξημεο αλάκεζα ζηηο κεηαλάζηξηεο αθνξά ην 

θπξηαθάηηθν ξεπό θαη ηηο ζπδεηήζεηο ησλ νηθηαθώλ εξγαηξηώλ κεηαμύ ηνπο.  

Η Ληνύκπα 52 ρξνλώλ από ην Σεξλόπνι ηνλίδεη  

Σπδεηάκε ηα πξνβιήκαηα γηα ηα παηδηά, γηα ηελ νηθνγέλεηα θαη γηα ηε δνπιεηά βέβαηα. 

Όπνηνο έρεη θάπνην πξόβιεκα, δειαδή θαη γηα ραξά θαη γηα πξνβιήκαηα, γηα όια απηά 

κηιάκε. Τίπνηα άιιν. Ο θαζέλαο όηαλ καδεπόκαζηε, γηαηί θαζόκαζηε κόλνη καο, ν 

θαζέλαο ζέιεη λα βγάιεη από κέζα ηνπ θάπνηα πξάγκαηα θαη ν θαζέλαο βγάδεη έμσ ηα 



δηθά ηνπ, έηζη αηζζαλόκαζηε θαιύηεξα…Τεο εβδνκάδαο δειαδή…θαη γηα κηα βδνκάδα 

πάιη παίξλνπκε απηό ην νμπγόλν.  

πέξα από ηηο ζρέζεηο ζηήξημεο πνπ βιέπνπκε ζην παξαπάλσ απόζπαζκα, ε 

παξνκνίσζε ηνπ ξεπό κε ην νμπγόλν, δείρλεη θαη ηνλ θαηαπηεζηηθό ραξαθηήξα ηεο 

εζσηεξηθήο νηθηαθήο εξγαζίαο. 

Χζηόζν, νη ζρέζεηο ζηήξημεο δελ είλαη νη κόλεο πνπ δηακνξθώλνληαη κέζα 

από ην επάγγεικα. Αληηζέησο, θάηη πνπ εκθαλίζηεθε πνιύ έληνλα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο έξεπλαο είλαη ε ύπαξμε πξνζηξηβώλ, ε γεληθεπκέλε θαρππνςία αλάκεζα ζηηο 

νηθηαθέο εξγάηξηεο, αθόκα θαη νη ζρέζεηο εθκεηάιιεπζεο κεηαμύ ηνπο. Ξεθηλώληαο κε 

ηηο ζρέζεηο εθκεηάιιεπζεο παξαηεξήζεθε ε ιεγνκέλε «πώιεζε δνπιεηώλ» αλάκεζα 

ζηηο κεηαλάζηξηεο. Γειαδή, κηα γπλαίθα ζπζηήλεη κηα ζπληνπίηηζζά ηεο ζε κηα 

εξγνδόηξηα θαη παίξλεη έλα πνζό από ηνλ πξώην κηζζό ηεο γπλαίθαο πνπ ζα πηάζεη 

δνπιεηά. Σα πνζά απηά πνηθίινπλ. Μπνξεί λα είλαη ην ζύλνιν ηνπ πξώηνπ κηζζνύ, ην 

50%, έλα πνζό ηεο ηάμεο ησλ 50€. ηαδηαθά, ε πξαθηηθή απαίηεζεο ρξεκάησλ 

θαίλεηαη λα αηνλεί θαη ηε ζέζε ηεο παίξλεη έλα «πξνβιεπόκελν» δώξν, όπσο κηα 

θνιόληα ή έλα θόξεκα. Η Βαιεληίλα, 45 εηώλ από ην Σζεξλαθηζί δηεγείηαη ηα 

αθόινπζα. 

Τόηε πνπ ήηαλ θαη ε αδεξθή κνπ εδώ πέξα, βξήθακε κηα δνπιεηά ηόηε κε έλα παηδάθη. 

Δνύιεπε εθεί θαη πέξα κηα γπλαίθα…θαη ιέεη, θνίηαμε, εγώ ζέισ λα θύγσ από απηή ηε 

δνπιεηά, δελ ζα γπξίζσ αιιά ζηελ θπξία δελ ην ιέσ επεηδή δελ ζέιεη λα κε αθήζεη λα 

θύγσ θαζόινπ θαη ηεο ιέσ όηη πάσ ζηελ Οπθξαλία γηα δύν εβδνκάδεο θαη ζα γπξίζσ 

πίζσ, αιιά δελ ζα γπξίζσ, λα είζαη ζίγνπξε όηη δελ ζα γπξίζσ. Τόηε πιεξώζακε ηόηε 

ζηελ θνπέια, ηώξα δελ ζπκάκαη πόζα πιεξώζακε… 90 επξώ λνκίδσ πιεξώζακε ηόηε. 

Σν δεύηεξν δήηεκα αλαθνξηθά κε ηηο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαη αλάκεζα 

ζηηο νηθηαθέο εξγάηξηεο αθνξά ηελ θαρππνςία πνπ εθθξάζηεθε ζε πνιιέο 

ζπλεληεύμεηο. Η Γθαιίλα 45 εηώλ από ην Ιβάλν-Φξαλθόζθ εμεγεί.  

Έρσ θίιεο εδώ από ηελ Οπθξαλία…αιιά όρη κεγάιε, δελ καδεύσ κεγάιε παξέα κε 

πνιιέο θηιελάδεο. Απηό ιέσ…Γλσξίδσ πνιιέο γπλαίθεο αιιά δελ κνπ αξέζεη όπσο 

ππάξρνπλ γπλαίθεο πνπ ξσηάλε πνύ δνπιεύεηο, πόζα ιεθηά παίξλεηο; Δελ κνπ αξέζεη λα 

θάλσ ηέηνηεο εξσηήζεηο θαη γηα πνην πξάγκα λα κηιήζσ κε άιιεο; Ζειεύνπλ. Υπάξρνπλ 

πνιιέο πνπ δειεύνπλ. 



Απηό πνπ πξνθύπηεη από ηα παξαπάλσ απνζπάζκαηα είλαη όηη κέζσ ηεο επαθήο κε 

ηελ εζσηεξηθή νηθηαθή εξγαζία δηαξξεγλύνληαη νη ζρέζεηο αιιειεγγύεο θαη 

αλαπηύζζνληαη έληνλεο αηνκηθηζηηθέο αληηιήςεηο πνπ νπζηαζηηθά επηηείλνπλ ηελ 

επάισηε θύζε ηεο εξγάηξηαο, θαζώο ηελ απνκνλώλνπλ από θνηλσληθά δίθηπα 

ζηήξημεο. Η έληαμε ζην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα θαίλεηαη λα δεκηνπξγεί αληηιήςεηο 

πνπ ζέινπλ ηε ζηήξημε θαη ηελ θνηλσληθή πξνζηαζία λα απνηεινύλ κέξνο ηεο ζρέζεο 

ηνπ εξγαδόκελνπ κε ηνλ εξγνδόηε θαη όρη θάπνηεο θνηλσληθέο δηαδηθαζίεο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύληαη κέζα από εξγαζηαθέο ή θαη άιιεο θύζεσο ζπιινγηθόηεηεο. 

Ιδηαίηεξε ζεκαζία όκσο έρεη θαη ην γεγνλόο όηη ηόζν νη ζρέζεηο 

εθκεηάιιεπζεο όζν θαη νη ζρέζεηο ζηήξημεο έρνπλ σο θνηλό παξαλνκαζηή ηελ 

νηθηαθή εξγαζία. Γεκηνπξγείηαη κε άιια ιόγηα έλαο κηθξόθνζκνο νηθηαθήο εξγαζίαο 

ζηνλ νπνίνλ δνπλ νη κεηαλάζηξηεο. Η θαζεκεξηλή βησκέλε εκπεηξία ησλ γπλαηθώλ 

απηώλ είλαη έλαο θόζκνο όπνπ ζρεδόλ ηα πάληα πεξηθέξνληαη γύξσ από ηελ νηθηαθή 

εξγαζία, θαη βνεζά ηελ ηαύηηζε ησλ κεηαλαζηξηώλ κε ην ππεξεηηθό απηό επάγγεικα. 

Σν ηειεπηαίν δήηεκα πνπ ζα καο απαζρνιήζεη, είλαη ε αλάπηπμε πξνηύπσλ 

ζηηο νηθηαθέο εξγάηξηεο. ε αληίζεζε κε όζα ππνζηεξίδνληαη από λενθηιειεύζεξεο 

θεκηληζηηθέο πξνζεγγίζεηο πεξί ρεηξαθέηεζεο ησλ κεηαλαζηξηώλ κέζσ ηεο εκπεηξίαο 

ηνπο ζηελ νηθηαθή εξγαζία, απηό πνπ δείρλεη ε δηεζλήο θαη ειιεληθή εξεπλεηηθή 

εκπεηξία είλαη θάηη ην ηειείσο δηαθνξεηηθό. Απηό πνπ εκθαλίδεηαη ζηε βηβιηνγξαθία 

είλαη ε αλαβίσζε παηξηαξρηθώλ πξνηύπσλ ζηηο κεηαλάζηξηεο αιιά θαη ζηελ θνηλσλία 

ηεο ρώξαο ππνδνρήο. Πξόθεηηαη γηα πξόηππα πνπ αθνξνύλ ηε ζέζε ηεο γπλαίθαο ζηνλ 

νηθηαθό ρώξν θαη ηελ ηαύηηζή ηεο κε ηελ ππεξεηηθή εξγαζία. Μάιηζηα, θάηη πνπ έρεη 

εμαηξεηηθή ζεκαζία είλαη όηη νη κεηαλάζηξηεο ηδηαίηεξα από ηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε 

έξρνληαη κε πνιηηηζκηθά ζηνηρεία πνπ δελ ηαπηίδνπλ ηελ γπλαίθα κε ηνλ νηθηαθό 

ρώξν. Αληηζέησο, νη γπλαίθεο απηέο είραλ επαθή κε ηε κηζζσηή εξγαζία. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα κεξηθώλ από ηηο κειέηεο πνπ αλαδεηθλύνπλ ην 

ζπγθεθξηκέλν δήηεκα είλαη απηέο ηεο Abadan – Unat γηα ηηο κεηαλάζηξηεο από ηελ 

Σνπξθία πνπ εξγάδνληαλ ζηελ Οιιαλδία. Ή ηεο Morokvasic γηα ηηο γπλαίθεο από ηε 

Γηνπγθνζιαβία πνπ δνύζαλ θαη εξγάδνληαλ ζηελ Αγγιία. Ή ησλ Φεκκέλνπ θαη 

θακλάθε γηα ηηο Αιβαλίδεο θαη Οπθξαλέο νηθηαθέο εξγάηξηεο θαη ηεο Βαζηιηθνύ γηα 

ηηο γπλαίθεο από ηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε. Άξα, θαίλεηαη πσο ηα ζεσξεηηθά δίπνια, ηα 

νπνία θαηά θαηξνύο έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνη αλαιπηέο, όπσο ρώξα πξνέιεπζεο 

είλαη ην παξαδνζηαθό, νπηζζνδξνκηθό / ρώξα ππνδνρήο είλαη ην κνληέξλν, ε πεγή 



ρεηξαθέηεζεο. Απηά ηα δίπνια θαίλεηαη κάιινλ λα κελ ηζρύνπλ ηόζν θαη 

πεξηζζόηεξν λα πξόθεηηαη γηα θάπνηεο ζεσξεηηθέο ππεξαπινπζηεύζεηο, πνπ ζίγνπξα 

δελ βνεζνύλ ηδηαίηεξα γηα ηελ θαηαλόεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο θαη 

ησλ ζεκαληηθόηαησλ ζπλεπεηώλ απηήο. Γηαηί ηα δίπνια θαίλεηαη λα έρνπλ ζαλ ζθνπό 

ηελ πνιηηηζκηθή ζηνρνπνίεζε ησλ ρσξώλ πξνέιεπζεο. Με άιια ιόγηα παξαηεξείηαη 

κηα αγηνπνίεζε ηεο δήζελ πξνόδνπ απέλαληη ζηε δήζελ παξάδνζε ή νπηζζνδξόκεζε, 

πνπ πξεζβεύεη ε ρώξα πξνέιεπζεο. Αλ δελ ηζρύεη θάηη ηέηνην, ηόηε ζηελ θαιύηεξε 

πεξίπησζε ηα δίπνια απηά δξνπλ σο επζεβείο πόζνη. Πνιύ απιά, «ζα ζέιακε νη 

κεηαλάζηξηεο λα ρεηξαθεηνύληαη κέζσ ηεο εξγαζίαο ηνπο». Αιιά όπσο ηόληζε ν 

Άγγινο θνηλσληνιόγνο ηεο εξγαζίαο Richard Brown, πξέπεη λα είκαζηε πνιύ 

πξνζεθηηθνί γηαηί «νη επζεβείο πόζνη είλαη έλαο πάξα πνιύ δόθηκνο ηξόπνο ζθέςεο 

αιιά είλαη κηα πνιύ θαθή βάζε γηα επηζηεκνληθέο αλαιύζεηο θαη γεληθεύζεηο». 

πλνςίδνληαο, από ηε κειέηε ηεο εζσηεξηθήο νηθηαθήο εξγαζίαο, ηόζν ζηελ 

Διιάδα όζν θαη ζην εμσηεξηθό, πξνθύπηεη πσο νη κεηαλάζηξηεο θαίλεηαη λα 

εγθισβίδνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα. Οη παξάγνληεο πνπ νδεγνύλε ζε απηό 

είλαη αξθεηνί θαη δηαθνξεηηθνί. Η ζπγθεθξηκέλε παξνπζίαζε  επηθεληξώζεθε ζε δύν. 

Πξώηνλ, κέζα από ηελ αλάπηπμε έληνλσλ ζρέζεσλ νηθεηόηεηαο κε ηηο εξγνδνηηθέο 

νηθνγέλεηεο. Οη ζρέζεηο απηέο ίζσο λα αλαπιεξώλνπλ ηα θελά πνπ άθεζε ε 

απνκάθξπλζε από ηελ νηθνγέλεηα ζηε ρώξα πξνέιεπζεο. Σν ζίγνπξν είλαη όηη 

δεκηνπξγνύλ έληνλεο δεζκεύζεηο θαη ζπγρένπλ ηα όξηα κηζζσηήο θαη κε κηζζσηήο 

εξγαζίαο. Ο δεύηεξνο παξάγνληαο εγθισβηζκνύ έρεη λα θάλεη κε ηηο θνηλσληθέο 

ζρέζεηο ησλ νηθηαθώλ εξγαηξηώλ. Σόζν νη ζρέζεηο ζηήξημεο όζν θαη νη ζρέζεηο 

εθκεηάιιεπζεο θαίλεηαη λα αθνξνύλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ην δήηεκα ηεο εξγαζίαο. 

Απηό ην ζηελό πιαίζην αλαθνξάο εκθαλίδεηαη λα δεκηνπξγεί έλα κηθξόθνζκν 

νηθηαθήο εξγαζίαο, ν νπνίνο ζπκβάιιεη ζηελ ηαύηηζε ησλ κεηαλαζηξηώλ κε ην 

επάγγεικά ηνπο.  

 

 

 

 


