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Περίληψη: Κεληξηθό ζέκα ηεο εηζήγεζεο είλαη ε ζηαδηνδξνκία ησλ Ρνπκάλσλ νηθηαθώλ 

εξγαηξηώλ κέζα ζηηο ππεξεζίεο θαζαξηζκνύ ζηελ Διιάδα. Ζ ινγηθή πνπ ελεκεξώλεη ηελ 

εηζήγεζε έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνβιεκαηηθή γύξσ από ηνλ ξόιν ηεο νηθηαθήο εξγαζίαο - 

έλα θαηεμνρήλ ππεξεηηθό επάγγεικα - ζηελ απόθηεζε ζπλεζεηώλ, ηδεώλ θαη αληηιήςεσλ 

από ηε πιεπξά ησλ εξγαδνκέλσλ ηόζν γηα ηνλ εαπηό ηνπο όζν θαη γηα ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ 

ππόινηπν θόζκν. ε απηά ηα πιαίζηα, ε εηζήγεζε ππνγξακκίδεη ηε ζεκαζία ηεο έλλνηαο ηεο 

επαγγεικαηηθήο ζηαδηνδξνκίαο γηα ηε ζρέζε ησλ κεηαλαζηξηώλ νηθηαθώλ εξγαηξηώλ κε ηελ 

εξγαζία ηνπο, γηα ηελ νξγάλσζε ηεο δσήο ηνπο θαη ηηο κειινληηθέο πξννπηηθέο ηνπο ζηελ 

ειιεληθή θνηλσλία.  

Με γλώκνλα ηηο θιαζηθέο θνηλσληνινγηθέο κειέηεο γηα ηελ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία 

κέζα ζηηο ρακεινύ θύξνπο εξγαζίεο θαη εμεηάδνληαο πξόζθαηεο θνηλσληνινγηθέο κειέηεο 

πεξίπησζεο (case studies) γηα ηελ νηθηαθή εξγαζία, ζηελ παξνύζα εηζήγεζε αλαιύεηαη ε 

έλλνηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ζηελ πεξίπησζε ησλ Ρνπκάλσλ κεηαλαζηξηώλ πνπ εξγάδνληαη 

ζηηο ππεξεζίεο θαζαξηζκνύ ζηελ Διιάδα ζε δύν δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο απαζρόιεζεο. Από 

ηελ κηα νη απηναπαζρνινύκελεο νηθηαθέο εξγάηξηεο θαη από ηελ άιιε νη κηζζσηέο 

εξγαδόκελεο ζηα ζπλεξγεία θαζαξηζκνύ.  
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Δισαγωγή - Σο πρόβλημα 

 

Σν ζέκα πνπ πξαγκαηεύεηαη ε παξνύζα νκηιία
1
 εληάζζεηαη ζην γεληθόηεξν πιαίζην ηεο 

θνηλσληνινγηθήο δηεξεύλεζεο ησλ επηπηώζεσλ ηεο εξγαζίαο πάλσ ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη 

αθνξά ηελ έλλνηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο
2
 θαη πσο απηή δηακνξθώλεηαη κέζα ζηηο ππεξεζίεο 

θαζαξηζκνύ ζηελ Διιάδα. Με άιια ιόγηα, ην πώο πνξεύνληαη νη άλζξσπνη κέζα ζην 

επάγγεικα ηνπο θαη ην πσο νη ίδηνη θαηαλννύλ ηελ εμέιημε απηή είλαη έλα εξώηεκα πνπ έρεη 

πξνβιεκαηίζεη ηελ θνηλσληνινγηθή εξεπλεηηθή θνηλόηεηα.  

Απηό δηόηη κε ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν δνκείηαη θαη ξπζκίδεηαη θαζώο θαη ν ηξόπνο κε ηνλ 

νπνίν γίλεηαη θαηαλνεηή από ηνπο εξγαδνκέλνπο, ε επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία απνηειεί 

έλα ζεκαληηθό θνηλσληνινγηθό εξγαιείν πνπ αθελόο, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαηαιάβεη 

θαλείο ηελ πνξεία ηεο θνηλσληθήο ζηξσκάησζεο θαη θνηλσληθήο θηλεηηθόηεηαο. Αθεηέξνπ 

επηηξέπεη κηα βαζύηεξε θαηαλόεζε γηα ην πώο νη ίδηνη νη εξγαδόκελνη βιέπνπλ ηνλ εαπηό 

ηνπο θαη γηαηί παξακέλνπλ κέζα ζ‟ έλα επάγγεικα. Με άιια ιόγηα, ε ζηαδηνδξνκία ζπλδέεη 

ην άηνκν κε ηελ θνηλσληθή δνκή κέζσ ηεο ζύδεπμεο ηνπ αληηθεηκεληθνύ κε ην ππνθεηκεληθό, 

ησλ πξαγκαηηθώλ γεγνλόησλ/δεδνκέλσλ κε ηελ εξκελεία πνπ απνδίδνπλ ηα άηνκα ζηηο 

εκπεηξίεο ηνπο (Hughes, 1937, Goffman, 1961, Stebbins, 1970). 

Καη γηαηί «ζηαδηνδξνκία» κέζα ζηηο ππεξεζίεο ρακεινύ θύξνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 

ππεξεζίεο θαζαξηζκνύ; 

Όπσο δείρλεη ε βηβιηνγξαθία ζε δηεζλέο θαη ειιεληθό επίπεδν, ζηελ πιεηνςεθία ηνπο, νη 

κεηαλάζηεο απαζρνινύληαη ζε ππεξεζίεο ρακεινύ θύξνπο ζηηο θνηλσλίεο ππνδνρήο. 

Πξόθεηηαη δειαδή, γηα εξγαζίεο πνπ έλα κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο ηηο αλαθέξεη σο δνπιεηέο 

αδηεμόδνπ (dead-end jobs) (Therbon, 2006). Σαπηόρξνλα, ε εξγαζία ζε ρακεινύ θύξνπο 

ππεξεζίεο απνηειεί πεγή κηαο ζεηξάο πξνβιεκάησλ. Σα πξνβιήκαηα απηά αθνξνύλ ηόζν ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο όζν θαη ηελ ηαύηηζε ησλ κεηαλαζηώλ κε ηα επαγγέικαηα ρακεινύ 

θύξνπο. Σν εξώηεκα πνπ ηίζεηαη ινηπόλ είλαη γηαηί νη εξγαδόκελνη παξακέλνπλ κέζα ζηα 

ζπγθεθξηκέλα απηά επαγγέικαηα. H παξακνλή ζε έλαλ ηύπν επαγγέικαηνο ρακεινύ θύξνπο 

                                                           
1
 Ζ παξνύζα νκηιία βαζίδεηαη ζηελ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή ε νπνία εθπνλείηαη ζην ηκήκα Κνηλσληθήο 

Πνιηηηθήο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ Κνηλσληθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ.  
2
 Mε ηνλ όξν επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ελλνείηαη ε πνξεία ελόο εξγαδνκέλνπ κέζα ζην ίδην ην επάγγεικα. 

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ν Watson, ε επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία είλαη ε «αθνινπζία ζέζεωλ από ηηο 

νπνίεο θαηά θαλόλα πεξλά ν θνξέαο κηαο επαγγεικαηηθήο ηδηόηεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κέξνπο εθείλνπ ηεο 

δωήο ηνπ πνπ αλαιώλεη ζηελ επαγγεικαηηθή απαζρόιεζε ηνπ.» (Watson, 2005: 231). 
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είλαη κόλν κηα «αδηέμνδε» δηαδηθαζία
3
, ρσξίο ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ εξγαδνκέλνπ ή ππάξρνπλ 

θαη εθθάλζεηο ησλ ρακεινύ θύξνπο ππεξεζηώλ πνπ ίζσο έιθνπλ ζηελ παξακνλή ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε απηέο; 

Γηόηη απηό πνπ καο απαζρνιεί σο πξόβιεκα είλαη ην γεγνλόο όηη νη ρακεινύ θύξνπο 

εξγαζίεο θαίλεηαη πσο εληάζζνπλ θαη ελζσκαηώλνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο ζε έλα πιαίζην 

ζθέςεο θαη δξάζεο γηα ηνλ εαπηό θαη ηελ θνηλσλία πνπ αλαπαξάγνπλ ηελ αληζόηεηα θαη ηελ 

πεξηζσξηνπνίεζε.  

 

Σο θεωρητικό σπόβαθρο 

 

Έλα ζεκαληηθό κέξνο ηεο βηβιηνγξαθίαο, αλαθεξόκελε ζηελ εξγαζία ζε ρακεινύ θύξνπο 

επαγγέικαηα, θάλεη ιόγν γηα έλαλ θαζαξά εξγαιεηαθό πξνζαλαηνιηζκό ζηελ εξγαζία. 

Παξόια απηά, όπσο έρνπλ αλαδείμεη νη έξεπλεο ζηε βηνκεραληθή θνηλσληνινγία, νη 

βηνπνξηζηηθνί ιόγνη ζπάληα ήηαλ ζε ζέζε λα εμεγήζνπλ από κόλνη ηνπο ηελ παξακνλή ηνπ 

εξγαδνκέλνπ κέζα ζην επάγγεικα. Οη έξεπλεο, ηόζν ζε δηεζλέο όζν θαη ζε ειιεληθό 

επίπεδν, δείρλνπλ πσο νη εξγαδόκελνη ζηηο ππεξεζίεο ρακεινύ θύξνπο εγθισβίδνληαη ζηα 

επαγγέικαηα απηά. Ο εγθισβηζκόο απηόο πξνθύπηεη ζε δύν επίπεδα. Πξώηνλ, ιόγσ 

αληηθεηκεληθώλ αληζνηήησλ πνπ απνξξένπλ από ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο
4
 θαη δεύηεξνλ, ιόγσ θαηλνύξγησλ αληηιήςεσλ θαη πξνζδνθηώλ 

πνπ δηακνξθώλνπλ νη κεηαλάζηεο εξγαδόκελνη ζηηο ππεξεζίεο ρακεινύ θύξνπο. Έηζη, ζε 

αληίζεζε κε ηηο ζεσξήζεηο πνπ βιέπνπλ ηα επαγγέικαηα ρακεινύ θύξνπο σο δνπιεηέο 

αδηεμόδνπ («dead-end jobs»), θιαζζηθέο θνηλσληνινγηθέο κειέηεο αιιά θαη πην ζύγρξνλεο 

κηθξνθνηλσληνινγηθέο έξεπλεο έρνπλ αλαδείμεη όηη ππάξρεη κηα νιόθιεξε δηαδηθαζία ε 

νπνία εληάζζεη ηνλ εξγαδόκελν ζην επάγγεικα θαη ηνλ νδεγεί ζηελ αλαπιήξσζε ηεο ηδέαο 

ηεο έλλνηαο ηεο θαξηέξαο.  

Ο εξγαδόκελνο πξέπεη λα είλαη δηαηεζεηκέλνο λα ζπλεξγάδεηαη θαη λα έρεη ηε ζέιεζε λα 

ζπκκεηέρεη ζηελ δηαδηθαζία παξαγσγήο εξγαζίαο (Peck, 1996: 23). Πξόθεηηαη γηα κηα 

επαγγεικαηηθή ζηξαηνιόγεζε
5
  ζηελ νπνία αξρηθά νη άλζξσπνη «καζαίλνπλ ηα θόιπα» 

                                                           
3
 ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία γίλεηαη ζπρλά αλαθνξά ζε παξάγνληεο πνπ ζπξώρλνπλ ζηηο ρακεινύ θύξνπο 

ππεξεζίεο (push factors). 
4
 Πην ζπγθεθξηκέλα, αθνξά ηηο ππάξρνπζεο αληζόηεηεο από ηελ άπνςε ησλ ακνηβώλ, ησλ πόξσλ, ηεο 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζηηο νπνίεο εθηίζεληαη νη εξγαδόκελνη.  
5
 Με ηνλ όξν «επαγγεικαηηθή ζηξαηνιόγεζε» ελλνείηαη «ε πνξεία θαη νη ραξαθηεξηζηηθέο δηαδηθαζίεο έληαμεο 

ζην επάγγεικα» (Αλαθέξεηαη ζην Watson, 2005: 226).  
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(Becker θ.ά. 1961) ηνπ επηκέξνπο επαγγέικαηνο δηακέζνπ πίεζεο πνπ αζθείηαη από ηελ 

νκάδα ζπλαδέιθσλ ζηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπο ζηελ εξγαζία (Watson, 2005: 226).  

Δπηπιένλ, ζε αληίζεζε κε ό, ηη ζπλεπάγεηαη ην πξόηππν κηαο ζπκβαηηθήο θαξηέξαο, νη 

εξγαδόκελνη ζε ρακεινύ θύξνπο επαγγέικαηα απνθηνύλ δεμηόηεηεο κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξόλνπ θαη απνθηνύλ αληηιήςεηο γύξσ από ηηο εξγαζηαθέο ηνπο εκπεηξίεο (Hochschild, 

1983; Crompton et. al, 1996; Crompton, 1998).   

ε έλα πιαίζην πνπ πξνζθέξεη πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο γηα πξόνδν ζε κηα ηππηθή ηεξαξρία 

ζε όξνπο εηδίθεπζεο, αληακνηβήο ή επζύλεο, νη εξγαδόκελνη ζε ρακεινύ θύξνπο ππεξεζίεο 

πξέπεη λα αλαπηύμνπλ ζηξαηεγηθέο αληηκεηώπηζεο ηα νπνία πξνζδίδνπλ θάπνην λόεκα γηα 

ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθνληαη. Έηζη, γηα πνιινύο ε εξγαζία απνθηά βαζηά λνήκαηα 

πνπ δελ είλαη νξαηά κε αληηθεηκεληθνύο, θαλνληζηηθνύο όξνπο. Οη εξγαιεηαθνί 

πξνζαλαηνιηζκνί ζηελ εξγαζία (π.ρ. ε εξγαζία σο κέζνλ γηα άιινπο ζθνπνύο) (Goldthorpe 

& Lockwood, 1968), ε εξγαζία σο έλα παηρλίδη ή δηαγσληζκό (Roy, 1958), ε «επελδύζε» 

ζηηο θνηλσληθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνπλ ζην ρώξν εξγαζίαο  θαη/ή κεηαηξνπή ηεο 

εξγαζίαο ζε κηα κνξθή απηό-έθθξαζεο (Terkel, 1974) είλαη κεξηθνί παξάκεηξνη πνπ 

αλαδεηθλύνπλ ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν νη άλζξσπνη πξνζαξκόδνληαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα 

ελόο επαγγέικαηνο πνπ πξνζθέξεη πεξηνξηζκέλεο επθαηξίεο. 

Με άιια ιόγηα, ιόγσ ηεο παξακνλήο ηνπο ζηηο ππεξεζίεο ρακεινύ θύξνπο, νη εξγαδόκελνη 

δηακνξθώλνπλ λέεο αληηιήςεηο γηα ηελ εξγαζία θαη ηε δσή ηνπο γεληθόηεξα θαζώο θαη 

θηινδνμίεο πνπ απνηξέπνπλ ηελ έμνδό ηνπο από απηά ηα επαγγέικαηα (Burawoy, 1976; 

Cohen, 1987; Καζηκάηε, 1992; Ψεκκέλνο, 1995, Ψεκκέλνο θαη θακλάθεο, 2008). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη έξεπλεο
6
 έρνπλ αλαδείμεη όηη δεκηνπξγνύληαη δηάθνξνη ζηαζκνί θαη ζηάδηα 

από ηα νπνία πεξλάεη ν εξγαδόκελνο θαη από απηά αληιεί θάπνηεο κνξθέο θύξνπο. Οη 

δηάθνξεο απηέο πνξείεο όκσο δελ κπνξνύλ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο ρσξίο κηα εληειερή 

θνηλσληνινγηθή αλάιπζε ησλ επαγγεικάησλ.  

Έηζη, έξεπλεο πνπ εμεηάδνπλ ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηηθέο θαηεγνξίεο επηθεληξώλνληαη ζε 

δύν βαζηθνύο ηνκείο αλάιπζεο πνπ αθνξνύλ ηόζν ηηο ζπλζήθεο δσήο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

άλζξσπνη (αληηθεηκεληθνί παξάγνληεο) όζν θαη ηηο επηπηώζεηο απηώλ επάλσ ζηελ ζθέςε θαη 

ζηελ δξάζε ησλ αλζξώπσλ (ππνθεηκεληθέο παξακέηξνπο) (Ψεκκέλνο, 2003; Καζηκάηε θαη 

Μνπζνύξνπ, 2007; Βαζηιηθνύ, 2007, Ψεκκέλνο θαη θακλάθεο, 2008; Παπαηαμηάξρεο, 

2008).  

                                                           
6
 Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε πξσηνπνξηαθή κειέηε ηνπ Cressey δείρλεη όηη αθόκα θαη ζηα επαγγέικαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε βηνκεραλία ηνπ ζεμ, ηα ππνθείκελα δηακνξθώλνπλ θάπνηεο πνξείεο από ηηο νπνίεο αληινύλ 

θύξνο. Βιέπε επίζεο Anderson, 1923; Newby, 1977. 
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Ζ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή πάλσ ζηελ νπνία βαζίδεηαη ε παξνύζα νκηιία αθνινπζεί ινηπόλ 

κηα ινγηθή αλάδεημεο εθείλσλ ησλ αληηθεηκεληθώλ θαη ππνθεηκεληθώλ παξαγόλησλ πνπ 

ζπγθξνηνύλ ηελ έλλνηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο ζηελ πεξίπησζε ησλ Ρνπκάλσλ κεηαλαζηξηώλ 

πνπ εξγάδνληαη ζηηο ππεξεζίεο θαζαξηζκνύ ζηελ Διιάδα.  

Οη αληηθεηκεληθνί παξάγνληεο έρνπλ λα θάλνπλ κε κηα δνζκέλε πξαγκαηηθόηεηα πνπ 

βαζίδεηαη ζε αληηθεηκεληθά ζηνηρεία. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη αληηθεηκεληθνί παξάγνληεο είλαη 

όινη εθείλνη νη νπνίνη αθνξνύλ ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη απαζρόιεζεο (σξάξηα, κηζζνί, 

θαζήθνληα, επθαηξίεο γηα επαγγεικαηηθή θηλεηηθόηεηα) θαζώο θαη ηηο ππάξρνπζεο ηεξαξρίεο 

ζην ρώξν εξγαζίαο. Οη ππνθεηκεληθνί παξάγνληεο είλαη εθείλνη νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηηο 

πξνζσπηθέο εθηηκήζεηο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζρεηηθά κε ηελ πνξεία ηνπ κέζα ζηελ εξγαζία ζηηο 

ππεξεζίεο θαζαξηζκνύ θαζώο θαη κε ηηο πξννπηηθέο θνηλσληθήο ηνπ εμέιημεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, νη παξάγνληεο απηνί αθνξνύλ ηελ εξκελεία πνπ ν εξγαδόκελνο πξνζδίδεη 

ζηελ εξγαζηαθή ηνπ θαηάζηαζε, ζηηο ζρέζεηο πνπ δηακνξθώλνληαη ζηα πιαίζηα ηεο 

εξγαζίαο ηνπ θαζώο θαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ηνπ θαηαζηάζεηο (Καζηκάηε, 

2004).  

ηελ έξεπλα εμεηάδνληαη νη πεξηπηώζεηο ησλ Ρνπκάλσλ κεηαλαζηξηώλ πνπ εξγάδνληαη ζε 

δύν δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο απαζρόιεζεο κέζα ζηηο ππεξεζίεο θαζαξηζκνύ. Από ηε κία νη 

απηναπαζρνινύκελεο εμσηεξηθέο νηθηαθέο εξγάηξηεο, θαη από ηελ άιιε νη απαζρνινύκελεο 

ζε ζπλεξγία θαζαξηζκνύ. θνπόο είλαη λα αλαδεηρζνύλ νη αληηιήςεηο ηνλ κεηαλαζηξηώλ γηα 

ηελ ζηαδηνδξνκία ηνπο θαη εάλ θαη ζε πνην βαζκό νη αληηιήςεηο απηέο δηαθνξνπνηνύληαη 

αλάινγα κε ηνλ ηύπν απαζρόιεζεο. Απηό δηόηη από πξνεγνύκελεο κειέηεο θαίλεηαη όηη ηα 

θαζήθνληα, ηα δηθαηώκαηα βάζεη ηνπ ζπκβνιαίνπ, ε ύπαξμε ή κε κηαο ηππηθήο ηεξαξρίαο 

κέζα ζην επάγγεικα θαζώο θαη νη ζρέζεηο κε ηνπο εξγνδόηεο δηαθέξνπλ αλάκεζα ζηελ 

απηναπαζρόιεζε θαη ηελ κηζζσηή εξγαζία (Gouldner, 1954). 

 

Η έρεσνα- γενικές τάσεις 

 

Από ηελ κέρξη ζηηγκήο έξεπλα κνπ πξνθύπηνπλ νξηζκέλεο αξρηθέο γεληθέο ηάζεηο.  

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, όζνλ αθνξά ζηηο αληηθεηκεληθέο παξακέηξνπο, απηό πνπ 

παξαηεξείηαη είλαη όηη, κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ ππάξρεη κηα βειηίωζε ηνπ επηπέδνπ 

πιεξωκήο. Φαίλεηαη όκσο πσο ε βειηίσζε απηή ζπλδέεηαη θαη κε κηα άιιε παξάκεηξνο. Οη 

νηθηαθέο εξγάηξηεο πξνηηκνύλ ηελ άκεζε πιεξσκή, ρσξίο θακία άιιε απαίηεζε όπσο, 

παξαδείγκαηνο ράξηλ, ε αζθάιηζε ή ε ηαηξηθή θάιπςε.  
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Δπίζεο, είλαη ελδηαθέξνλ πσο ε κέρξη ηώξα έξεπλά κνπ θαίλεηαη λα επηβεβαηώζεη άιιεο 

κειέηεο πνπ έρνπλ αλαδείμεη όηη ε νηθηαθή εξγαζία παξέρεη κηα επειημία ζε όηη αθνξά ηηο 

ώξεο εξγαζίαο, ηνλ ηύπν απαζρόιεζεο θαη ηνπο ηξόπνπο εθηέιεζεο ησλ θαζεθόλησλ όπσο 

θαη ηεο επηινγήο ηεο εξγνδνηηθήο νηθνγέλεηαο. Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ζηελ πεξίπησζε ησλ 

κεηαλαζηξηώλ πνπ εξγάδνληαη σο εμσηεξηθέο νηθηαθέο εξγάηξηεο, θαίλεηαη πσο ν 

ζπγθεθξηκέλνο ηύπνο απαζρόιεζεο ζπλεπάγεηαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δνπιεηάο σο κηα 

κνξθή απηναπαζρόιεζεο. Δπηπιένλ ππάξρνπλ θάπνηεο δηαδηθαζίεο όπσο ε επηινγή ησλ 

ζπηηηώλ θαη ε δηακόξθσζε ελόο πειαηνινγίνπ, ε δπλαηόηεηα ειέγρνπ ησλ σξαξίσλ πνπ 

δεκηνπξγνύλ κηα αίζζεζε απηνλνκίαο. Απηό θαη επεηδή κηα κεηαλάζηξηα ζε απηή ηεο ηελ 

απαζρόιεζε εθηειεί θαζήθνληα πνπ δηακνξθώλνληαη κέζα από ηε ζρέζε ηεο κε ηελ 

εξγνδόηξηα. Από ηελ άιιε, νη κεηαλάζηξηεο νη νπνίεο εξγάδνληαη ζηα ζπλεξγεία 

θαζαξηζκνύ ππάγνληαη ζε έλαλ πνιύ πην απζηεξό εξγαζηαθό ζρεδηαζκό.  

Δπηπιένλ, νη δηαπξνζωπηθέο ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνπλ νη εξγαδόκελεο κε ηνπο εξγνδόηεο ηνπο 

επεξεάδνπλ ζε κεγάιν βαζκό ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν αληηιακβάλνληαη ηελ εμέιημε ηνπο 

κέζα ζηελ εξγαζία. Ζ παξέκβαζε ησλ εξγνδνηώλ εθηόο ηνπο ρώξνπ εξγαζίαο θαη ζε έλα 

θαζαξά εζηθό ρώξν ηεο κεηαλάζηξηαο εξγαδόκελεο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ηαύηηζε ηεο 

ηειεπηαίαο κε ηελ εηθόλα πνπ έρεη γηα εθείλε ν εξγνδόηεο. ε απηό ην ζεκείν θαίλεηαη λα 

ππάξρνπλ δηαθνξέο αλάινγα κε ηνλ ηύπν απαζρόιεζεο, κε ηηο απηναπαζρνινύκελεο λα 

επεξεάδνληαη ζε κεγαιύηεξν βαζκό ζπγθξηηηθά κε ηηο κηζζσηέο εξγαδόκελεο ζε ζπλεξγεία 

θαζαξηζκνύ
7
. Μηα ηειεπηαία αιιά πνιύ ζεκαληηθή επηζήκαλζε αθνξά ηα όξηα ηεο 

ζηαδηνδξνκίαο ησλ κεηαλαζηξηώλ. Από ηηο ζπλεληεύμεηο πξνθύπηεη όηη νη κεηαλάζηξηεο 

εξγαδόκελεο ζηηο ππεξεζίεο θαζαξηζκνύ, έρνπλ δηαπεξάζεη ζπγθεθξηκέλα ζηάδηα πνπ 

ζπλνδεύνληαη από κηθξόηεξν ή κεγαιύηεξν θνηλσληθό ζηίγκα: από ηελ εζσηεξηθή νηθηαθή 

εξγαζία ζηελ εμσηεξηθή, από ηελ κνλνεξγνδνηηθή ζηελ πνιύ-εξγνδνηηθή εξγαζία, από ην 

ζπλεξγείν θαζαξηζκνύ ζηελ πνιπεξγνδνηηθή εμσηεξηθή εξγαζία ζηηο ππεξεζίεο 

θαζαξηζκνύ θαη από απιή κηζζσηή ζην ζπλεξγείν θαζαξηζκνύ ζε «πξντζηακέλε» ζε κηα 

νκάδα ζην ζπλεξγείν.  

Μηα πνιύ ελδηαθέξνπζα δηάζηαζε ηεο ππνθεηκεληθήο ζηαδηνδξνκίαο ησλ κεηαλαζηξηώλ 

κέζα ζηηο ππεξεζίεο θαζαξηζκνύ αθνξά ηε ζηαδηαθή έληαμε ηνπο ζηνπο ξόινπο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο. Δάλ ζηελ αξρή ζεσξνύζαλ όηη έλα ηέηνην επάγγεικα δελ είλαη 

θαηάιιειν γηα εθείλεο, ζηελ πνξεία απνδέρνληαη ηελ αλαγθαηόηεηα ηεο απαζρόιεζεο ηνπο 

                                                           
7
 ηελ εξεπλά ηνπ, ν Fanon ζέηεη ην δήηεκα απηό όηαλ εληνπίδεη κηα έληνλε απηναλαίξεζε από ηελ πιεπξά ησλ 

καύξσλ ηεο Ακεξηθήο. Ζ απηναλαίξεζε έρεη λα θάλεη κε ην όηη ε ππνηέιεηα θαη ε αιινηξίσζε ζηνλ εζηθό 

ρώξν έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα νη καύξνη λα βιέπνπλ ηνλ εαπηό ηνπο όπσο ηνπο έβιεπαλ νη άζπξνη. 
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ζε απηό (γηα νηθνλνκηθνύο θαη ςπρνινγηθνύο ιόγνπο) θαη ζηαδηαθά ηαπηίδνληαη κε ηελ 

ζπγθεθξηκέλε εξγαζία θαη απνδίδνπλ ζηνπο εαπηνύο ηνπο ηελ εηθόλα ηεο «θαιήο νηθηαθήο 

εξγάηξηαο».   

Πην πνιύ, παξαηεξείηαη ε πηνζέηεζε ησλ εμήο ξόισλ: 

1. «Η εξγνδόηξηα ηνπ εαπηνύ» 

Ζ Anisoara είλαη 35 ρξνλώλ θαη ηα ηειεπηαία δέθα ρξόληα εξγάδεηαη σο 

απηναπαζρνινύκελε νηθηαθή εξγάηξηα. ηελ αθήγεζε ηεο αλαθέξεη: «Μέζα ζε απηή ηε 

δνπιεηά ληώζσ ειεύζεξε, πάσ όπνηε ζέισ […] δελ έρσ αθεληηθό […] γηα λα κελ ζνπ πσ όηη 

είλαη ε κνλαδηθή δνπιεηά ε νπνία κνπ επηηξέπεη λα κεγαιώζσ ηα παηδηά κνπ».  

2. «Η αμηνπξεπή γπλαίθα» 

Ζ Alina, κηα λέα θνπέια 26 εηώλ ε νπνία εξγάδεηαη σο νηθηαθή εξγάηξηα από ηα 16 ηεο ιέεη 

αλαθεξόκελε ζηελ δνπιεηά ηεο: «απηή είλαη ζέζε γηα κηα ζνβαξή θνπέια, κηα 

νηθνγελεηάξρηζζα δελ κπνξεί λα δνπιέςεη ζε θαθεηέξηα, απηό είλαη γηα ηηο θνπέιεο πνπ 

ζέινπλ λα βγάινπλ εύθνια ρξήκαηα, δελ είλαη γηα κηα ζνβαξή θνπέια».   

3. «Η θνζκνπνιίηηζζα» 

Γηα ηελ Nuti, 45 εηώλ, κηζζσηή νηθηαθή εξγάηξηα ζε ζπλεξγείν θαζαξηζκνύ, ε εκπεηξία ηεο 

νηθηαθήο εξγαζίαο έρεη έλα βαζύηεξν λόεκα. ηαδηαθά απνθηά ηελ εμήο αληίιεςε γηα ηε 

δνπιεηά ηεο: «Δίλαη ςπραγσγηθό λα πάσ ζηε δνπιεηά. Δίκαη κηα θπξία, ληπκέλε ζηα ιεπθά, 

κε ζηνιή. Όηαλ θηάλσ ζηε Ρνπκαλία, δελ κνπ αξέζεη άιιν λα θάλσ απηό πνπ έθαλα. 

Παξόηη θη‟ εδώ είλαη δνπιεηά [ελλνεί ζθιεξή] εδώ είζαη κηα θπξία, κε ηελ ηζάληα ζηνλ ώκν, 

ζε θνηηνύλ ζαλ λα είζαη από πην ςειά».  

 

Δπίλογος 

 

Κιείλνληαο ζα έιεγα όηη ε έλλνηα ηεο ζηαδηνδξνκίαο εάλ θαη ελ πνιιήο παξακειεκέλε, 

επαλέξρεηαη δηόηη ζηελ θνηλσληθή πνιηηηθή δελ είλαη κόλν ην ζεζκηθό ή ην λνκνζεηηθό 

πιαίζην πνπ έρνπλ ζεκαζία. Δίλαη θαλεξό πσο δελ κπνξνύκε λα παξακειήζνπκε ην πώο ηα 

ίδηα ηα ππνθείκελα δξνπλ, αληηιακβάλνληαη θαη αληηδξνύλ κέζα ζε έλα θνηλσληθό ρώξν. 

Αθόκα, ε δηεξεύλεζε ηεο ζηαδηνδξνκίαο κέζα ζηελ νηθηαθή εξγαζία, έλα θαηεμνρήλ 

ρακεινύ θύξνπο επάγγεικα, αλαδεηθλύεη όηη ν ηύπνο απαζρόιεζεο παίδεη ξόιν ζηελ 

δηακόξθσζε ηεο έλλνηαο ηεο ζηαδηνδξνκίαο. Δπίζεο, ζπκβάιεη ζηελ παξνρή 

απνζαθελίζεσλ ηνπ γηαηί νη κεηαλάζηεο εξγαδόκελνη ζηηο ππεξεζίεο θαζαξηζκνύ 

παξακέλνπλ ζε επαγγέικαηα πνπ δελ ηνπο επηηξέπνπλ ηελ αλάπηπμε θνηλσληθνύ θύξνπο. 
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