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Περίληψη
Το άρθρο µελετά τη ραγδαία αύξηση των αναγκών φροντίδας στην περίοδο της πανδηµίας και
τις επιπτώσεις της στις έµφυλες σχέσεις εξουσίας, καθώς και στις πολιτικές για τη συµφιλίωση
της επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής. Ξεκινώντας από µια ευρύτερη ανάλυση των τάσεων
στα θέµατα ισορροπίας επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το άρθρο
περνάει στην ελληνική περίπτωση, η οποία εµφανίζει κάποιες ιδιαιτερότητες που συνδέονται µε
το µοντέλο του κράτους πρόνοιας. Καταλήγει σε συµπεράσµατα αναφορικά µε τις σχετικές πολιτικές και υποστηρίζει ότι το πλαίσιο πολιτικής το οποίο έχει κυριαρχήσει δεν θέτει ως πρωταρχικό ζήτηµα την ισότητα των φύλων, αλλά την ενίσχυση της µητρότητας για την αντιµετώπιση του
δηµογραφικού προβλήµατος. Οι πολιτικές αυτές εµφανίζονται έτσι σαν να αφορούν αποκλειστικά
τις γυναίκες και τον ρόλο τους στην αναπαραγωγή, ενώ η δυνητική συµµετοχή των ανδρών και το
µοίρασµα των υποχρεώσεων φροντίδας παραµένουν στο περιθώριο. Αποσιωπάται έτσι το φύλο
ως δυναµική σχέση που µεταβάλλεται, καθώς και οι ανδρικές πρακτικές φροντίδας που άλλαξαν
εξαιτίας της πανδηµίας, οδηγώντας σε επαναδιαπραγµατεύσεις του έµφυλου καταµερισµού εργασίας εντός των ελληνικών σπιτιών και οικογενειών.
Λέξεις κλειδιά: συµφιλίωση επαγγελµατικής οικογενειακής ζωής, πανδηµία, ισότητα των φύλων,
φροντίδα, οικιακή εργασία, κρίση

Abstract
The article examines the rapid rise of care needs during the pandemic and its impact on gender
relations, as well as the policies for the reconciliation of work and life. Starting from a broader
analysis of the main trends in work-life balance at the European level, the article moves on to
discuss the Greek case, which shows some peculiarities associated with the welfare state model.
It draws conclusions about the relevant policies and argues that the prevailing policy framework
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does not raise gender equality as a primary issue but prioritizes the strengthening of motherhood
as a means to address the demographic deficit. These policies appear as if they concern women
only and their role in reproduction, while the potential involvement of men and the sharing of
care responsibilities remain at the margins. Gender is thus silenced as a dynamic relationship
that changes, as are the male care practices that have been transformed due to the pandemic,
leading to renegotiations of the gender division of labor within Greek homes and families.
Keywords: work-life balance, pandemic, gender equality, care, domestic work, crisis

1. Εισαγωγή
Οι ευρωπαϊκές και ελληνικές πολιτικές για την αντιµετώπιση των κοινωνικοοικονοµικών επιπτώσεων της πανδηµίας έχουν εστιάσει κυρίως στην παραγωγή και στην αµειβόµενη εργασία µε σκοπό
να αποτρέψουν την αύξηση της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2020· Κάτσικας και Φασιανός 2020 & 2021). Από µια φεµινιστική σκοπιά, όµως, η αµειβόµενη εργασία και
η ανεργία είναι φαινόµενα αλληλένδετα µε την αναπαραγωγή, δηλαδή την παραγωγική και την
αναπαραγωγική εργασία της φροντίδας στους ιδιωτικούς χώρους του σπιτιού και της οικογένειας
(Weeks, 2016). Ιδιαίτερα στην περίοδο της πανδηµίας, η µη αµειβόµενη εργασία στους αθέατους
αυτούς χώρους αυξήθηκε τόσο ώστε να αποτελεί αντικείµενο διεθνούς φεµινιστικού προβληµατισµού, µε ολοένα και περισσότερους διεθνείς και µη κυβερνητικούς οργανισµούς (ΜΚΟ) να
ανασύρουν το ζήτηµα αυτό στις ευρύτερες προτάσεις τους για µια µετάβαση σε µια οικονοµία της
φροντίδας (European Women’s Lobby, 2021· ILO, 2022· Kambouri, 2022· UN Women, 2021α).
Το άρθρο αυτό έχει δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι να στρέψει το βλέµµα προς τις αλλαγές που συντελέστηκαν στους αθέατους ιδιωτικούς χώρους της φροντίδας στην Ευρώπη και στην
Ελλάδα στη διάρκεια της πανδηµίας, όπου εξαιτίας των υγειονοµικών µέτρων για τον περιορισµό
της διάδοσης του κορονοϊού πολλές από τις υπηρεσίες που παρέχονταν από το κράτος πρόνοιας και
από ιδιωτικούς φορείς σταµάτησαν και πολλές από τις/τους εργαζόµενες/-ους φροντίδας έπαψαν
να εργάζονται. Η απουσία εναλλακτικών λύσεων έκανε πιο ορατό τον άνισο έµφυλο καταµερισµό
της µη αµειβόµενης εργασίας στους ιδιωτικούς χώρους µεταξύ ανδρών και γυναικών, αλλά και
άνοιξε δυνατότητες επαναδιαπραγµατεύσεων των έµφυλων ρόλων τόσο στα σπίτια και τις οικογένειες όσο και στην αµειβόµενη εργασία. Ο δεύτερος στόχος του άρθρου είναι να αναλύσει σε
ποιο βαθµό οι έµφυλες αυτές προκλήσεις που συνδέονται µε τη µη αµειβόµενη εργασία της φροντίδας αποτέλεσαν αντικείµενο των κοινωνικών πολιτικών που σχεδιάστηκαν για την αντιµετώπιση
των αρνητικών κοινωνικοοικονοµικών επιπτώσεων της πανδηµίας στην ΕΕ και στην Ελλάδα. Το
άρθρο εντάσσεται στο πλαίσιο µιας ευρύτερης φεµινιστικής προβληµατικής σχετικά µε το έµφυλο
πλαίσιο διαµόρφωσης των κοινωνικών πολιτικών, και ιδιαίτερα σχετικά µε την ενσωµάτωση του
φύλου στις κοινωνικές πολιτικές σε περιόδους κρίσεων (Pearson and Sweetman, 2011· Leschke
and Jepsen, 2011· Καραµεσίνη και Rubery, 2015).
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2. Πανδηµία και φροντίδα στην Ευρώπη
Μία από τις σηµαντικότερες προκλήσεις για την ισότητα των φύλων που έφερε η πανδηµία στην
Ευρώπη ήταν η ραγδαία αύξηση των ευθυνών φροντίδας για τα νοικοκυριά: έρευνες που έχουν
προσπαθήσει να «εκτιµήσουν το ανεκτίµητο» υπολογίζουν ότι «οι µη αµειβόµενες εισφορές των
γυναικών στη φροντίδα» ισοδυναµούν µε το «2,35% του παγκόσµιου ΑΕΠ» (UN Women, 2021β:2).
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στη διάρκεια της πανδηµίας, το 81% των γυναικών σε σύγκριση µε
το 48% των ανδρών παρείχαν τουλάχιστον µια µορφή µη αµειβόµενης φροντίδας σε καθηµερινή
βάση (EIGE, 2021). Παρόλο που πριν την πανδηµία είχε σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος ως προς
τη συµµετοχή των ανδρών στη µη αµειβόµενη φροντίδα, το χάσµα αυτό παρέµενε υψηλό ακόµα και όταν και τα δύο µέλη του νοικοκυριού ήταν εργαζόµενα. Πριν την πανδηµία, οι πολιτικές
για τον συνδυασµό της επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, οι κρατικές και ιδιωτικές δοµές
φροντίδας, τα άτυπα οικογενειακά δίκτυα και η «εξωτερίκευση» της φροντίδας σε ιδιώτες εργαζόµενες/-ους, που στη συντηρητική πλειοψηφία τους είναι µετανάστριες, αποτελούσαν τις κύριες
µεθόδους για τη µείωση των ανισοτήτων στη φροντίδα, που είχαν άµεσες συνέπειες και στην
απασχόληση (EIGE, 2021). Στη διάρκεια της πανδηµίας, το πρόβληµα γιγαντώθηκε, φέρνοντας
στο προσκήνιο, µε µεγαλύτερη ένταση σε σχέση µε το παρελθόν, τον άνισο έµφυλο καταµερισµό
ανά φύλο στη µη αµειβόµενη φροντίδα.
Οι παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτή την πρόκληση ήταν πολλαπλοί και ήταν αποτέλεσµα
κυρίως των µέτρων της καραντίνας που υιοθετήθηκαν εσπευσµένα από τις κυβερνήσεις για την
αποφυγή της διάδοσης του ιού:
(α) το κλείσιµο των παιδικών σταθµών, των νηπιαγωγείων, των σχολείων, των δοµών φροντίδας
ηλικιωµένων και ατόµων µε αναπηρίες,
(β) η µείωση της άτυπης στήριξης από την ευρύτερη οικογένεια (γιαγιάδων, θείων, παππούδων κ.τ.λ.),
(γ) η απαγόρευση της παροχής επί πληρωµής φροντίδας από µη εσωτερικές/-ούς εργαζόµενες/-ους
εξαιτίας των µέτρων απαγόρευσης της κυκλοφορίας.
Ο συνδυασµός αυτών των παραγόντων οδήγησε σε µια ιδιότυπη συνθήκη, κατά την οποία
στις δυσκολίες του εγκλεισµού και της χωρίς προετοιµασία µετάβασης στην τηλεργασία για
την αποφυγή συγχρωτισµού στους εργασιακούς χώρους ήρθαν να προστεθούν και οι αυξηµένες ευθύνες φροντίδας αλλά και νέα προβλήµατα, όπως η ανάγκη στήριξης των παιδιών
στα µαθήµατα εξαιτίας της τηλεκπαίδευσης, καθώς και η αυξηµένη ανάγκη για φροντίδα των
αρρώστων, που στις περισσότερες περιπτώσεις µετατέθηκαν χωρίς αµοιβή στον ιδιωτικό
χώρο εγκλεισµού.
Στη συνθήκη αυτή, στην Ευρώπη παρατηρήθηκε αύξηση της ενασχόλησης των ανδρών µε τη
φροντίδα. Αυτό συνέβη κυρίως όταν οι άνδρες έκαναν τηλεργασία και οι γυναίκες ήταν εργαζόµενες σε δοµές ή επιχειρήσεις της πρώτης γραµµής που παρέµεναν ανοιχτές στη διάρκεια των
καραντινών, δηλαδή στα νοσοκοµεία, στα φαρµακεία ή στα σούπερ µάρκετ (EIGE, 2020). Όπως
και στην οικονοµική κρίση του 2008, η αύξηση των ανδρικών πρακτικών φροντίδας αµφισβήτησε τις έµφυλες σχέσεις εξουσίας που βασίζονται στο µοντέλο του άνδρα κουβαλητή και αποτέλεσε αντίβαρο στις µαταιωµένες από την κρίση βίαιες αρρενωπότητες που κυριάρχησαν σε άλλα
πεδία (Moura et al., 2015· Καµπούρη και Μαρινούδη, 2020). Παρ’ όλα αυτά, στον βαθµό που η
αύξηση αυτή δεν στηρίζεται από τις πολιτικές και τον δηµόσιο λόγο, δεν είναι ξεκάθαρο αν είναι
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µια εφήµερη ή πιο ουσιαστική αλλαγή των έµφυλων ρόλων και του έµφυλου καταµερισµού της
µη αµειβόµενης εργασίας φροντίδας στους ιδιωτικούς χώρους του σπιτιού και της οικογένειας.
Παρόλο που η πανδηµία έδωσε την ευκαιρία σε περισσότερους άνδρες να υιοθετήσουν πιο
ενεργά ρόλους φροντιστών που ξεφεύγουν από τα κυρίαρχα πρότυπα της αρρενωπότητας, οι επιπλέον απλήρωτες ευθύνες επιβάρυναν κυρίως τις γυναίκες, που παραδοσιακά θεωρούνται ως
προορισµένες να καλύπτουν τις ανάγκες αυτές χωρίς αµοιβή. Σε σχετική έρευνα που συγκρίνει
τις ώρες που αφιέρωναν κάθε εβδοµάδα οι άνδρες και οι γυναίκες στην Ευρώπη στη φροντίδα
το 2016 (European Quality of Life Survey) και το 2020, διαπιστώθηκε ότι υπήρξε µια σηµαντική
αύξηση µετά την επιβολή της πρώτης καραντίνας και για τα δύο φύλα, αλλά οι γυναίκες συνέχιζαν να έχουν τον κύριο όγκο της ευθύνης (EIGE, 2020). Πιο συγκεκριµένα, οι ώρες απασχόλησης των ανδρών στο µαγείρεµα και στην οικιακή εργασία αυξήθηκαν ανά εβδοµάδα από 6,8
το 2016 σε 12,1 το 2020, ενώ των γυναικών από 15,8 σε 18,6 αντίστοιχα, οι ώρες απασχόλησης
των ανδρών στη φροντίδα των παιδιών από 5,8 σε 7,8 και των γυναικών από 12,2 σε 12,6, και
οι ώρες απασχόλησης των ανδρών στη µακροχρόνια φροντίδα ηλικιωµένων ατόµων ή ατόµων
µε αναπηρίες από 1,8 σε 2,8 και των γυναικών από 3,2 σε 4,5 (EIGE, 2020:36). Αυτά τα δεδοµένα δείχνουν ότι, παρά την αύξηση των ωρών που οι άνδρες αφιέρωναν στις µη αµειβόµενες
εργασίες φροντίδας, οι γυναίκες αναγκάστηκαν να υιοθετήσουν πρακτικές φροντίδας που δεν
ανταποκρίνονται στα σύγχρονα µοντέλα επαγγελµατικής ζωής.
Οι έµφυλες ανισότητες στη φροντίδα είχαν άµεσες επιπτώσεις στους ρυθµούς και την ποιότητα
της καθηµερινής ζωής, ιδιαίτερα για τις/τους εργαζόµενες/-ους µε παιδιά µικρής ηλικίας, όσες/-ους
εργάζονταν µε τηλεργασία από το σπίτι τους. Σύµφωνα µε σχετική έρευνα του Ευρωπαϊκού Ιδρύµατος για τη Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβίωσης και Εργασίας, την περίοδο της πανδηµίας, 31%
των γυναικών αισθάνονταν υπερβολικά κουρασµένες µετά το τέλος της εργασίας για να ασχοληθούν µε την προσωπική τους ζωή, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες ήταν 26%. Επίσης,
29% των γυναικών δυσκολεύονταν να συγκεντρωθούν στη δουλειά τους λόγω της οικογένειάς
τους –σε σύγκριση µε 16% των ανδρών– και 24% των γυναικών δήλωσαν ότι είναι πιο δύσκολο
να συγκεντρωθούν στην οικογένειά τους λόγω της δουλειάς τους – σε σύγκριση µε το 13% των
ανδρών (Eurofound, 2020). Οι δυσκολίες των γυναικών να συνδυάσουν την επαγγελµατική µε
την οικογενειακή ζωή εντάθηκαν ιδιαίτερα επειδή αισθάνονταν υπεύθυνες για την οργάνωση
των δραστηριοτήτων φροντίδας, κάτι που τους προκαλεί πάντοτε αυξηµένη αγωνία και άγχος. Η
πανδηµία ενέτεινε τη συναισθηµατική εργασία σε θέµατα φροντίδας των γυναικών, καθώς ήταν
εκείνες που φρόντιζαν για την υγεία και την ευηµερία των µελών της οικογένειας (Hjálmsdóttir
and Bjarnadóttir, 2021). Παράλληλα οι συνθήκες εγκλεισµού έδιναν µια αίσθηση ασφάλειας
από την απειλή του κορονοϊού, αλλά συγχρόνως δηµιουργούσαν µεγαλύτερες συναισθηµατικές
πιέσεις καθώς υπήρχε η αίσθηση του περιορισµού και της έλλειψης ευκαιριών απόδρασης από
την καθηµερινότητα του διπλού φόρτου εργασίας (Bowlby, 2012).
Το γεγονός ότι, παρόλο που µειώθηκε το έµφυλο χάσµα, οι γυναίκες επιβαρύνθηκαν υπέρµετρα
από τις οικογενειακές ευθύνες, καταδεικνύει ότι συνολικά οι πολιτικές των κρατών µελών της ΕΕ
ενάντια στον κορονοϊό σχεδιάστηκαν χωρίς να λάβουν υπόψιν τις υπάρχουσες έµφυλες ανισότητες στη φροντίδα. Παρ’ όλα αυτά προϋπήρχαν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των κρατών µελών,
τόσο ως προς τις πολιτικές για την εναρµόνιση της επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής όσο και
ως προς τα πρότυπα της θηλυκότητας και της αρρενωπότητας, οι οποίες επηρέασαν και τις αλλαΚοινωνική Πολιτική 16 • Ιούνιος 2022 • 79

γές που συντελέστηκαν. Για παράδειγµα, όσον αφορά τις ώρες που αφιερώνονται στην οικιακή
εργασία, η διαφορά µεταξύ των γυναικών και των ανδρών ήταν µόνο 2-3 ώρες σε χώρες όπως η
∆ανία, η Γαλλία, η Σουηδία και η Φινλανδία, ενώ, για χώρες όπως η Ελλάδα και η Ρουµανία, η
διαφορά έφτανε τις 13-14 ώρες (Eurofound, 2020). Ιδιαίτερα για την ελληνική περίπτωση, σχετική
έρευνα που διενεργήθηκε στην πρώτη φάση της πανδηµίας ανέδειξε ότι, παρόλο που αυξήθηκε
η συµµετοχή των ανδρών, 60% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι «η κατανοµή των οικογενειακών
ευθυνών παρέµεινε ίδια» (Συµεωνάκη et al., 2020). Οι διαφορές αυτές καταδεικνύουν την κυριαρχία διαφορετικών έµφυλων καταµερισµών της φροντίδας, αλλά και τον βαθµό ανάπτυξης των
παροχών του κράτους πρόνοιας και την προσβασιµότητα στις δοµές φροντίδας (Seguino, 2007).
Παρά τις διαφορές µεταξύ κρατών µελών, όµως, κατά τη διάρκεια της καραντίνας, η τάση που
κυριάρχησε συνολικά στην Ευρώπη ήταν αυτή της επιστροφής σε έναν έµφυλο καταµερισµό της
φροντίδας που ενδέχεται να έχει άµεσες επιπτώσεις στο χάσµα των αµοιβών µεταξύ ανδρών και
γυναικών και στην εξώθηση των γυναικών προς επαγγελµατικές «λύσεις» οι οποίες είναι χαµηλότερα αµειβόµενες, επισφαλείς και κατώτερες των προσδοκιών και των δυνατοτήτων τους. Και
αυτό επειδή το έµφυλο χάσµα στη φροντίδα αποτελεί µία από τις βασικότερες αιτίες τόσο για τον
οριζόντιο όσο και για τον κάθετο διαχωρισµό ανά φύλο, ενώ συµβάλλει καθοριστικά και στη χαµηλότερη συµµετοχή των γυναικών στην απασχόληση και ιδιαίτερα στην πλήρη απασχόληση (EIGE,
2021). Επιπλέον, τα προβλήµατα που προέκυψαν σε σχέση µε τη φροντίδα στην περίοδο της πανδηµίας ενδέχεται να επηρεάσουν και πιο µακροχρόνια τις έµφυλες σχέσεις εξουσίας, εντείνοντας
τα ήδη υπάρχοντα έµφυλα χάσµατα, τα οποία σε µεγάλο βαθµό οφείλονται στην άνιση κατανοµή
της µη αµειβόµενης φροντίδας. Υπάρχει, µε άλλα λόγια, κίνδυνος, σε συνθήκες παρατεταµένης
οικονοµικής κρίσης που διαφαίνεται µετά την επιβολή καραντίνας, οι γυναίκες να είναι οι πρώτες που θα απολυθούν λόγω έµφυλων διακρίσεων, ή που θα εγκαταλείψουν την αγορά εργασίας
αποθαρρηµένες και εξαντληµένες από τον διπλό φόρτο εργασίας (European Parliament, 2021).
Η απώλεια εργασίας κατά τη διάρκεια τέτοιου είδους κρίσεων, πέραν από τις επιπτώσεις που θα
έχει στα εισοδήµατα και την κοινωνική αναγνώριση των γυναικών, είναι πολύ πιθανό να έχει και
ιδιαίτερα επιβαρυντικές επιπτώσεις στην ψυχική τους υγεία (Eurofound, 2020).

3. Πολιτικές για την εξισορρόπηση της επαγγελµατικής και οικογενειακής
ζωής στην Ευρώπη
Οι πολιτικές για τη φροντίδα και την εξισορρόπηση της επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής
στην ΕΕ δεν έχουν σχεδιαστεί για τις συνθήκες της πανδηµίας, καθώς παίρνουν ως δεδοµένο
ότι, όταν οι εργαζόµενες/-οι πηγαίνουν στους χώρους εργασίας τους για να δουλέψουν ή δουλεύουν από το σπίτι, υπάρχουν δηµόσιοι και ιδιωτικοί φορείς, όπως παιδικοί σταθµοί, νηπιαγωγεία, σχολεία, δοµές φροντίδας ηλικιωµένων και ατόµων µε αναπηρίες, οικιακές εργαζόµενες,
φροντίστριες/-τές βρεφών, παιδιών και ηλικιωµένων, αλλά και άτυπα οικογενειακά δίκτυα που
καλύπτουν τις άµεσες ανάγκες τους. Γενικά οι πιο ανεπτυγµένες πολιτικές στην ΕΕ αφορούν τους
εργαζόµενους γονείς µε παιδιά µικρής ηλικίας και συµπεριλαµβάνουν την πρόσβαση σε κρατικές δοµές φροντίδας, άδειες και επιδόµατα για εργαζόµενους γονείς. Παρόλο που υπέστησαν
πλήγµα εξαιτίας των πολιτικών λιτότητας ιδιαίτερα µετά το 2008, οι πολιτικές για τη φροντίδα των
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ατόµων µε αναπηρίες είναι πιο ανεπτυγµένες στην ΕΕ σε σχέση µε τις πολιτικές για τη φροντίδα
των ηλικιωµένων, ενώ και στις δύο περιπτώσεις δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στις ανάγκες των
φροντιζοµένων µε µακροχρόνιες ανάγκες παρά στις ανάγκες των φροντιστριών/-τών (European
Commission, 2016). Σε ορισµένα κράτη µέλη υπάρχουν, όµως, µεγαλύτερες ελλείψεις σε όλο
το εύρος των πολιτικών και των κρατικών δοµών για τη φροντίδα, οι οποίες επιβαρύνουν ιδιαίτερα τα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για να καλύψουν το
κόστος της ιδιωτικής φροντίδας, αλλά επίσης και όσες/-ους εργάζονται ως επισφαλείς και δεν
έχουν πρόσβαση σε βασικές παροχές φροντίδας που εξαρτώνται από µόνιµες και σταθερές σχέσεις εργασίας (Warren, 2021). Αν και στη δεκαετία του 1990 έγινε προσπάθεια για σύγκλιση των
κρατών πρόνοιας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στα λιγότερο ανεπτυγµένα κράτη πρόνοιας οι ανάγκες
που δεν καλύπτονταν συνέχιζαν να αντιµετωπίζονταν άτυπα από τα ευρύτερα οικογενειακά δίκτυα
ως την πανδηµία (Ferrera, 2005).
Το 2019, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε µια νέα οδηγία σχετικά «µε την ισορροπία µεταξύ
επαγγελµατικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές», καταργώντας την προηγούµενη Οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συµβουλίου (Ευρωπαϊκή Ένωση, 2019). Σύµφωνα µε την
πρώτη, καθορίστηκαν «οι ελάχιστες απαιτήσεις για την άδεια πατρότητας, τη γονική άδεια και την
άδεια φροντίδας, καθώς και για τις ευέλικτες ρυθµίσεις εργασίας για τους εργαζοµένους που είναι
γονείς ή φροντιστές» µε σκοπό να προωθηθεί η ισότητα των φύλων. Μέσω της Οδηγίας αυτής,
δόθηκε έµφαση στον καταµερισµό των ευθυνών φροντίδας εντός των οικογενειών και στην υποχρέωση των κρατών µελών να ενισχύσουν τη συµµετοχή των πατεράδων στη φροντίδα µέσω της
καθιέρωσης των αδειών πατρότητας και της προώθησης της χρήσης τους. Παράλληλα δόθηκε
έµφαση στην επέκταση των δικαιωµάτων που σχετίζονται µε ισορροπία µεταξύ επαγγελµατικής
και ιδιωτικής ζωής σε όλες τις κατηγορίες εργαζοµένων, συµπεριλαµβανοµένων όσων εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελµατίες. Αν και η οδηγία αυτή ήταν προς µια θετική κατεύθυνση, µε την
έλευση των καραντίνων, τόσο τα κράτη πρόνοιας όσο και τα άτυπα δίκτυα φροντίδας απενεργοποιήθηκαν, δηµιουργώντας τεράστια κενά φροντίδας σε όλη την Ευρώπη.
Παρόλο που θα µπορούσε να προβλεφθεί ότι η καραντίνα θα επιδρούσε άµεσα στις σχέσεις
του φύλου, αλλάζοντας τα δεδοµένα στον τοµέα της φροντίδας, τα κράτη µέλη της ΕΕ δεν προέβλεψαν εκτιµήσεις των επιπτώσεών τους στην ισότητα των φύλων. Το αποτέλεσµα ήταν ότι τα
µέτρα για την καραντίνα που σχεδιάστηκαν ενάντια στη διάδοση του κορονοϊού έδωσαν προτεραιότητα στη στήριξη των επιχειρήσεων, των εισοδηµάτων και της απασχόλησης, αλλά δεν έλαβαν
υπόψη τους ζητήµατα συµφιλίωσης επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής που βρίσκονταν στο
προσκήνιο ήδη πριν την πανδηµία και ήταν αναµενόµενο να ενταθούν λόγω των περιορισµών
που επιβλήθηκαν (EIGE, 2020). Σύντοµα, οι ιδιαίτερες συνθήκες της πανδηµίας ανέδειξαν στον
δηµόσιο λόγο ζητήµατα που αφορούν το φύλο στους ιδιωτικούς χώρους, αλλά εστίασαν κυρίως
στην έµφυλη βία, η οποία αναγνωρίστηκε ως µια «σκιώδης πανδηµία» που άρχισε να διαχέεται
εξαιτίας του εγκλεισµού που επιβλήθηκε, και στον περιορισµό των διαθέσιµων υπηρεσιών στήριξης
και προστασίας των επιζωσών/-ζόντων (UN Women, 2020· Bourgault et al., 2021). Ενώ το θέµα
της έµφυλης βίας κυριάρχησε στον δηµόσιο λόγο, σε κάποια κράτη µέλη άρχισαν να ακούγονται
φωνές που έδωσαν έµφαση στην εξισορρόπηση της επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής όχι
µόνο στις εξειδικευµένες συζητήσεις στο πλαίσιο των σπουδών του φύλου και των οργανώσεων
που ασχολούνται µε την ισότητα των φύλων, αλλά και σε λιγότερο εξειδικευµένα πλαίσια. Είναι, για
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παράδειγµα, χαρακτηριστικό ότι την περίοδο αυτή άρχισαν να πολλαπλασιάζονται τα εκλαϊκευµένα
άρθρα µε πρακτικές συµβουλές για το πώς θα καταφέρουν οι εργαζόµενες/-οι να εξισορροπήσουν
τις επαγγελµατικές τους δραστηριότητες µε τις υποχρεώσεις φροντίδας. Ο πολλαπλασιασµός των
άρθρων αυτών καταδεικνύει ότι το βασικό στοιχείο το οποίο διαχωρίζει την υγειονοµική κρίση
του κορονοϊού από άλλες κρίσεις, στις οποίες η έµφαση δινόταν κυρίως σε φαινόµενα που σχετίζονται µε τον δηµόσιο χώρο (πτώση της παραγωγικότητας, ανεργία, αστεγία), είναι η έµφαση
που δόθηκε στον ιδιωτικό χώρο. Ο εγκλεισµός που επιβλήθηκε οδήγησε στην αναδιοργάνωσή
του µε τέτοιον τρόπο ώστε να αποτελεί χώρο δουλειάς και συγχρόνως φροντίδας, γεγονός που
έκανε πιο ορατές ανισότητες που προηγουµένως ήταν δυσδιάκριτες.
Ακόµα και αν αυτό δεν αποτυπώθηκε άµεσα στις δηµόσιες συζητήσεις για τις κοινωνικές πολιτικές, οι συνέχειες µεταξύ αµειβόµενης και µη αµειβόµενης εργασίας στους αφανείς χώρους του
σπιτιού και της οικογένειας αποτέλεσαν καθηµερινό βίωµα για έναν αυξηµένο αριθµό ανθρώπων
και των δύο φύλων, που ήρθαν ξαφνικά αντιµέτωπες/-οι µε τον άνισο καταµερισµό τους. Αυτό
είχε ως συνέπεια σε κάποια κράτη µέλη να έρθουν στο φως της δηµοσιότητας ζητήµατα που έως
τότε παρέµεναν στην αφάνεια. Όπως υποστηρίζει το ακόλουθο απόσπασµα για τη Μεγάλη Βρετανία λίγο πριν την έξοδο από την ΕΕ:
Ενώ στις περισσότερες κρίσεις τα φώτα της δηµοσιότητας τείνουν να είναι στην οικονοµία
και την αµειβόµενη απασχόληση, σε αυτή την κρίση οι απλήρωτες εργασίες φροντίδας
που γίνονται στο σπίτι έχουν αποκτήσει πρωτοφανή ορατότητα, ιδιαίτερα καθώς γίνονται
παράλληλα µε τη µισθωτή εργασία και µε άλλες δεσµεύσεις (Rubery et al., 2020:71).
Ακόµα και σε αυτά τα κράτη µέλη, όµως, που το θέµα έλαβε δηµοσιότητα, δεν υπήρξε πρόβλεψη, στον σχεδιασµό των πολιτικών για την αντιµετώπιση του κορονοϊού, σχετικά µε την ενσωµάτωση της διάστασης του φύλου.
Αυτό είχε ως συνέπεια όχι απλά να υπάρξει οπισθοδρόµηση, αλλά και να δηµιουργηθούν
νέες µορφές έµφυλων ανισοτήτων που δυσχεραίνουν ακόµα περισσότερο τις προσπάθειες για
συµφιλίωση επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, µε αποτέλεσµα να επιβαρύνονται ιδιαίτερα οι γυναίκες εργαζόµενες. Όπως υποστήριξε σχετική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου:
Υπάρχουν αναδυόµενες ενδείξεις ότι, ενώ οι άνδρες έχουν επηρεαστεί δυσανάλογα από
την ίδια την ασθένεια, οι γυναίκες πλήττονται πιο σοβαρά από τις πολιτικές που εφαρµόζονται για την καταπολέµησή της και την αντιµετώπιση της οικονοµικής και κοινωνικής
κατάρρευσης (European Parliament, 2021:6).
Η αναγνώριση αυτών των έµφυλων ανισοτήτων οδήγησε κάποια κράτη µέλη να υιοθετήσουν
µια σειρά έκτακτων µέτρων που απέβλεπαν στην προσωρινή αντιµετώπιση των προβληµάτων
που προέκυψαν: (α) υιοθέτηση ειδικών γονικών αδειών (πατρότητας-µητρότητας) όταν εργάζονται και οι δύο γονείς και δεν µπορούν να παρέχουν φροντίδα, και (β) εξαίρεση επιλεγµένων
δοµών φροντίδας από τα µέτρα για την καραντίνα, ώστε να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες φροντίδας των εργαζοµένων στα βασικά επαγγέλµατα που συνεχίζουν να απαιτούν φυσική παρουσία
στους χώρους εργασίας.
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Παρόλο που οι πολιτικές για τις γονικές άδειες υιοθετήθηκαν από όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ, οι
επιπτώσεις τους διαφέρουν ανάλογα µε το είδος τους. Όπως υποστηρίζουν οι Rubery και Tavora
(2021), στην περίπτωση των ειδικών γονικών αδειών, η αποτελεσµατικότητά τους εξαρτάται από
το αν είναι αµειβόµενες, αν χρειάζονται την έγκριση των διευθυντών, αν δίνονται µε εισοδηµατικά
κριτήρια, και αν οι αµοιβές που τους αντιστοιχούν είναι υψηλότερες ή ίσες µε τις αποζηµιώσεις που
δίνονται για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Αν οι γονικές άδειες πληρώνονται περισσότερο
ή το ίδιο µε τις αποζηµιώσεις που δίνονται για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, αναγνωρίζεται
η αξία της φροντίδας και δίνονται κίνητρα και στους δύο γονείς να τις πάρουν. Αντίθετα, όταν οι
γονικές άδειες δεν αµείβονται, όπως στην περίπτωση της Ισπανίας, όταν χρειάζεται η συγκατάθεση της εργοδοσίας για την έγκρισή τους, όταν εξαρτώνται από το εισόδηµα, ή αµείβονται πολύ
χαµηλά, τότε υποτιµάται η αξία της φροντίδας, µε αποτέλεσµα τα άτοµα που την παρέχουν, που
είναι κυρίως γυναίκες, να εξαρτώνται για την επιβίωσή τους από άλλα µέλη της οικογένειάς τους.
Αντίθετα, σε χώρες όπως το Βέλγιο και η Ιταλία δόθηκαν κίνητρα στους γονείς να µοιραστούν
τις ευθύνες φροντίδας, επιτρέποντας σε κάθε έναν από αυτούς να πάρουν έως 50% των γονικών
αδειών ώστε, για να µπορέσουν να συµπληρώσουν ολοκληρωµένες άδειες, να πρέπει να εµπλακούν και οι δύο. Συνολικά, αυτό που δείχνει η ευρωπαϊκή περίπτωση είναι ότι οι πολιτικές για
τις γονικές άδειες ενδέχεται να έχουν είτε θετικά αποτελέσµατα, αναγνωρίζοντας την αξία της
φροντίδας και δίνοντας κίνητρα για το µοίρασµα των ευθυνών φροντίδας µεταξύ των φύλων, είτε
αρνητικά αποτελέσµατα, οδηγώντας περισσότερους γονείς, που κατά κανόνα είναι µητέρες, στην
ανεργία (Rubery and Tavora, 2021). Αντίθετα µε τις άδειες, το άνοιγµα των δοµών φροντίδας
για την κάλυψη των αναγκών των εργαζοµένων πρώτης γραµµής δεν υιοθετήθηκε ευρέως από
τα κράτη µέλη, µε συνέπεια να υπάρχουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις.

4. Η συµφιλίωση εργασίας και οικογένειας στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια
της πανδηµίας
Οι πολιτικές για τη συµφιλίωση της επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής στην Ελλάδα εστιάζουν πρώτον στην παροχή αδειών και δεύτερον στην παροχή πρόσβασης σε κρατικές και επιχορηγούµενες δοµές φροντίδας. Σε αντίθεση µε άλλα κράτη µέλη της ΕΕ, στις σχετικές πολιτικές
δεν ευνοήθηκαν οι ευέλικτες µορφές απασχόλησης, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει προτίµηση
για αυτές τις µορφές απασχόλησης, αλλά ούτε και σχετικές συνδικαλιστικές διεκδικήσεις (Καραµεσίνη, 2021· Καραµεσίνη, Σκόµπα και Χατζηβαρνάβα, 2019).
Όταν ξεκίνησε η πανδηµία, η σχετική νοµοθεσία για τις γονικές άδειες προέβλεπε τα ακόλουθα:
(α) άδειες µητρότητας µετά αποδοχών (τρεις µήνες για τον δηµόσιο τοµέα, δύο µήνες για τον ιδιωτικό και δύο µήνες για τις αυτοαπασχολούµενες), (β) άδειες φροντίδας παιδιού µετά αποδοχών
(εννιά µήνες για τον δηµόσιο τοµέα, τέσσερις µήνες για τον ιδιωτικό), οι οποίες αφορούν τόσο τις
µητέρες όσο και τους πατέρες που µπορούν να τις πάρουν είτε αυτόνοµα είτε να τις κατανείµουν
µεταξύ τους, (γ) άδειες πατρότητας µετά αποδοχών (δύο ηµερών για τον δηµόσιο και ιδιωτικό
τοµέα), (δ) άδειες σχολικής παρακολούθησης παιδιών µετά αποδοχών (τέσσερις ηµέρες για τον
δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα) και (ε) µειωµένο ωράριο εργασίας µετά αποδοχών για γονείς παιδιών ή συζύγων µε αναπηρία.
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Επίσης, προβλέπονταν: (α) γονικές άδειες άνευ αποδοχών (εξήντα µήνες για τον δηµόσιο τοµέα
και τέσσερις µήνες για τον ιδιωτικό) και (β) άδειες άνευ αποδοχών λόγω ασθενείας εξαρτηµένου
µέλους (έως και έναν µήνα για τον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα) (Καραµεσίνη, 2021:280-281).
Παρόλο που το νοµικό πλαίσιο είναι αρκετά ανεπτυγµένο και συµπεριέλαβε τα τελευταία χρόνια
και τις/τους αυτοαπασχολούµενες/-ους, διακρίνεται από σαφείς ανισότητες µεταξύ των διαφορετικών οµάδων απασχολούµενων, µε τον δηµόσιο τοµέα να έχει σαφώς πιο γενναιόδωρες παροχές σε σχέση µε τους υπόλοιπους, και τον τοµέα των αυτοαπασχολούµενων να έχει τις λιγότερες
παροχές. Το γεγονός ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει ένα σύστηµα συλλογής στατιστικών δεδοµένων σχετικά µε το ζήτηµα των αδειών κάνει ιδιαίτερα δύσκολη την ανάλυση της εφαρµογής του
νοµικού αυτού πλαισίου τόσο στον δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα, όσο και σε άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα (Χατζηβαρνάβα, 2019). Συγχρόνως, όµως, όπως συµβαίνει σε όλο τον κόσµο, το
σύστηµα των παρεχόµενων αδειών δεν ήταν σε θέση να καλύψει σε κανέναν τοµέα τις ιδιαίτερα
αυξηµένες ανάγκες για φροντίδα που προέκυψαν στη διάρκεια της πανδηµίας.
Ο άλλος βασικός τοµέας άσκησης πολιτικών για τη συµφιλίωση της επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής είναι αυτός των δοµών φροντίδας και εκπαίδευσης παιδιών. Πέρα από τη φοίτηση
στα σχολεία, που είναι υποχρεωτική για όλα τα παιδιά για τα εννέα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης
(πρώτη δηµοτικού έως τρίτη γυµνασίου), µε το άρθρο 34 του Νόµου 4704/2020 (Α΄ 133) έγινε
επίσης υποχρεωτική η διετής φοίτηση στα νηπιαγωγεία όσων νηπίων την 31η ∆εκεµβρίου του
έτους εγγραφής συµπληρώνουν ηλικία πέντε ετών, και για όσα νήπια που συµπληρώνουν ηλικία
τεσσάρων ετών σταδιακά από το σχολικό έτος 2018-2019. Αυτό οδήγησε στη δηµιουργία νέων
δοµών και νέων τµηµάτων στις δοµές των δήµων, οι οποίες δεν τηρούσαν πάντοτε τις ενδεδειγµένες προδιαγραφές, αλλά άρχισαν να καλύπτουν ολοένα και περισσότερες ανάγκες φροντίδας
παιδιών αυτής της ηλικίας. Επιπλέον, µέσω του προγράµµατος εναρµόνισης της οικογενειακής
και επαγγελµατικής ζωής που χρηµατοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ),
δόθηκε δωρεάν πρόσβαση σε δοµές φροντίδας παιδιών. Το πρόγραµµα έδωσε προτεραιότητα σε
αιτούσες µητέρες µε βάση κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή σε γυναίκες άνεργες, µε επισφαλή απασχόληση, µε αναπηρίες και µε χαµηλά εισοδήµατα, µέσω αιτήσεων που καταθέτουν σε δοµές του
δηµόσιου ή του ιδιωτικού τοµέα της επιλογής τους µε ένα κουπόνι για κάθε ωφελούµενη (Σκόµπα,
2019). Το πρόγραµµα έχει αξιολογηθεί πολύ θετικά από τις ωφελούµενες, µολονότι διακρίνεται από έµφυλες προκαταλήψεις, καθώς απευθύνεται µόνο σε µητέρες, ενώ οι πατεράδες έχουν
πρόσβαση µόνο όταν είναι µονογονείς. Παρόλο που έχει θετικά αποτελέσµατα ως προς τη συµµετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, ενισχύει την αντίληψη ότι η φροντίδα των παιδιών
αποτελεί ευθύνη των γυναικών και δεν προκρίνει το µοίρασµα των ευθυνών µεταξύ των φύλων
(Καραµεσίνη, 2021).
Ο τοµέας της φροντίδας ατόµων µε αναπηρίες και ηλικιωµένων είναι ο λιγότερο ανεπτυγµένος
στην Ελλάδα και οι ανάγκες φροντίδας καλύπτονται κυρίως από τα µέλη των νοικοκυριών και από
άτυπες/-ους φροντίστριες/-ιστές, που είναι πολύ συχνά µετανάστριες/-τες. Οι σχετικές πολιτικές εστίαζαν στο παρελθόν σε ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες για άτοµα µε αναπηρίες και ηλικιωµένους
που ήταν κυρίως κλειστής φροντίδας, αλλά από την δεκαετία του 1980 διευρύνονται και συµπεριλαµβάνουν υπηρεσίες ανοιχτής φροντίδας, όπως τα Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων
(ΚΑΠΗ), και της κατ’ οίκον φροντίδας µε το Πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» (Χατζηβαρνάβα,
2019). Για τα παιδιά µε αναπηρία υπάρχουν επίσης ειδικά σχολεία. Στην περίοδο της πανδηµίας
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έκλεισαν τα ΚΑΠΗ, αλλά παρέµειναν ανοιχτές κάποιες δοµές για τα άτοµα µε αναπηρίες, και το
πρόγραµµα Βοήθεια στο σπίτι προσαρµόστηκε για να παρέχει υπηρεσίες σε άτοµα που ήταν ιδιαίτερα ευάλωτα και αποµονωµένα. Οι συγγενείς που φρόντιζαν ηλικιωµένους που βρίσκονται σε
κλειστές δοµές ή σε σπίτια µε ιδιωτικές/-ούς φροντίστριες/-ιστές σε πολλές περιπτώσεις έπρεπε
να κρατήσουν αποστάσεις ή να σταµατήσουν εντελώς να τους επισκέπτονται, εξαιτίας του αυξηµένου κινδύνου σοβαρής νόσησης και θανάτου από κορονοϊό λόγω ηλικίας. Παρόλο που αυτό
δεν ενέτεινε τον φόρτο εργασίας τους, δηµιούργησε πολλά προβλήµατα για τους ηλικιωµένους,
που έχασαν τις επαφές τους µε τους οικείους τους.
Αν και η Ελλάδα, µαζί µε την Κύπρο και την Πολωνία, είναι τα κράτη που εµφάνιζαν ήδη πριν
την κρίση του κορονοϊού τα υψηλότερα έµφυλα χάσµατα στη φροντίδα στην ΕΕ (EIGE, 2021), ο
σχεδιασµός των πολιτικών για την αντιµετώπιση των χασµάτων αυτών δεν έθεσε ως προτεραιότητα τη συµφιλίωση της επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής. Οι πολιτικές για την απασχόληση
στην καραντίνα απέβλεπαν κυρίως στη στήριξη της απασχόλησης και την αποφυγή της αύξησης
των απολύσεων εξαιτίας της µείωσης της κατανάλωσης και του υποχρεωτικού κλεισίµατος επιχειρήσεων. Προβλέφθηκαν έτσι αποζηµιώσεις για τους εργαζόµενους/-ες των επιχειρήσεων αυτών,
οι οποίες καταβάλλονταν από το κράτος για το διάστηµα που βρίσκονταν σε αναστολή. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνταν ως αντάλλαγµα να µην προβούν σε µειώσεις προσωπικού µε καταγγελία
σύµβασης εργασίας και, σε περίπτωση πραγµατοποίησής τους, αυτές θα ήταν άκυρες. Εντούτοις
το κλείσιµο των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και των δοµών φροντίδας έκαναν επιτακτική την ανάγκη για την αντιµετώπιση των αυξηµένων αναγκών φροντίδας, ιδιαίτερα των γονιών.

4.1 Άδειες για γονείς
Παρόλο που δεν αποτελούσε προτεραιότητα, δηµιουργήθηκε ένα πλαίσιο για την κάλυψη των
αναγκών των εργαζόµενων γονιών µέσω της χορήγησης ειδικών αδειών. Σύµφωνα µε το άρθρο
4 της ΠΝΠ της 11/3/2020 (Α΄55), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76)
θεσπίστηκαν έκτακτες γονικές άδειες σε περιόδους αναστολής των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης
και φροντίδας. Οι άδειες αυτές αφορούσαν γονείς παιδιών εγγεγραµµένων σε παιδικούς σταθµούς προσχολικής ηλικίας, καθώς και σε νηπιαγωγεία, δηµοτικά και γυµνάσια (πρώτα εννιά έτη)
και ειδικά σχολεία, καθώς και γονείς ατόµων µε αναπηρία κάθε ηλικίας, εγγεγραµµένα σε ειδικούς σταθµούς εκπαίδευσης και φροντίδας. Με την Υπουργική Απόφαση 17787/520/8.5.2020
Κ.Υ.Α.(Β΄1778) και ∆1α/ΓΠ.οικ. 72989/14.11.2020 εξειδικεύτηκαν οι διαδικασίες για την εφαρµογή των µέτρων αυτών και επεκτάθηκαν ώστε να συµπεριλάβουν και γονείς παιδιών που φοιτούν
σε ολοήµερα σχολεία ή παιδιών που ήταν στην τελευταία τριετία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
(λύκειο) και σε ιδιωτικά φροντιστήρια.
Ο σχεδιασµός των αδειών προέβλεπε τριήµερη κατ’ εξαίρεση άδεια µετά αποδοχών, ακολουθούµενη από µία ηµέρα ετήσιας άδειας, η οποία επαναλαµβανόταν κάθε τέσσερις εργάσιµες ηµέρες. Σε περίπτωση που οι εργαζόµενες/-οι δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις ή είχαν εξαντλήσει
τις ετήσιες άδειές τους, µπορούσαν να κάνουν χρήση οποιασδήποτε άλλης άδειας. Τις έκτακτες
αυτές άδειες δικαιούνταν όλες/-οι οι εργαζόµενες/-οι του ιδιωτικού και του δηµόσιου τοµέα. Και
οι δύο γονείς (πατέρας-µητέρα) δικαιούνταν να λαµβάνουν έκτακτες άδειες, αλλά όχι ταυτόχρονα. Η περίοδος της έκτακτης άδειας πραγµατοποιόταν µε καταβολή εθνικής ασφάλισης, τα 2/3
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από τον εργοδότη και το 1/3 από το κράτος. Η έκτακτη άδεια χορηγούνταν εκτός των γονικών
αδειών για ασθένεια παιδιών ή τις αναρρωτικές άδειες ή την αναγκαστική αποµόνωση παιδιών
που προκαλείται από τον COVID-19. Ωστόσο αυτές οι έκτακτες άδειες προβλέπονταν κυρίως για
τους γονείς που δεν µπορούσαν να εργαστούν εξ αποστάσεως, ενώ όσοι δικαιούνταν εξ αποστάσεως εργασία δεν είχαν πρόσβαση σε αυτές. Η συγκεκριµένη πολιτική βασίστηκε στην αρχή ότι
η έκτακτη άδεια θα πρέπει να παρέχεται ως τελευταία λύση και µόνο εφόσον δεν υπήρχε άλλος
τρόπος αντιµετώπισης του προβλήµατος, κυρίως η τηλεργασία. Τα µέτρα αυτά ουσιαστικά, εποµένως, αποσιώπησαν τα ζητήµατα ισορροπίας µεταξύ επαγγελµατικής και προσωπικής ζωής που
αντιµετωπίζουν όσες/-οι εργάζονται εξ αποστάσεως µε τηλεργασία. Στον σχεδιασµό των σχετικών
πολιτικών θεωρήθηκε ότι θα µπορούν να φροντίζουν τα παιδιά τους ενώ εργάζονταν από το σπίτι. Ο σχεδιασµός αυτός αναδεικνύει την κυριαρχία στερεοτυπικών προσλήψεων του φύλου, που
θέλουν τις εργαζόµενες µητέρες να συνδυάζουν πολλαπλούς ρόλους και να αγνοούν το κόστος
που αυτό µπορεί να έχει για τη σωµατική και ψυχική τους υγεία, την κοινωνική και προσωπική
τους ζωή, αλλά και για την επαγγελµατική τους εξέλιξη.

4.2 Η λειτουργία των σχολείων στην πανδηµία
Στις 10/03/2020, η Ελληνική Κυβέρνηση στο πλαίσιο των µέτρων για την αντιµετώπιση του κορονοϊού αποφάσισε να αναστείλει τη λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων όλων των βαθµίδων,
ξεκινώντας ένα πρόγραµµα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µέσω της χρήσης νέων τεχνολογικών
εργαλείων. Για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των παιδιών του δηµοτικού, του γυµνασίου και του
λυκείου στήθηκε µια ειδική πλατφόρµα Webex, η οποία δεν είχε χρησιµοποιηθεί στο παρελθόν.
Αυτό σήµαινε ότι δεν υπήρχε το απαραίτητο εκπαιδευτικό υλικό ούτε προηγήθηκε η απαραίτητη
εκπαίδευση εκπαιδευτικών, µαθητών/-τριών και γονιών σχετικά µε τη χρήση της πλατφόρµας, η
οποία ξεκίνησε απευθείας µε πολλαπλά προβλήµατα και ελλείψεις (Κογκίδου, 2021). Αυτό είχε ως
αποτέλεσµα να υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες ως προς την πρόσβαση στη διαδικτυακή πλατφόρµα, καθώς η σύνδεση και οι συσκευές εξαρτώνται από την κοινωνική κατάσταση των οικογενειών.
Αρχικά η πλατφόρµα ήταν δυσλειτουργική και υπερφορτωµένη, δυσκολεύοντας τόσο τους/τις
δασκάλους/-ες και καθηγητές/-ήτριες όσο και τους/τις µαθητές/-ήτριες να συνδεθούν, µε αποτέλεσµα να αναγκάζονται οι γονείς να αφιερώνουν επιπλέον χρόνο να επιλύσουν τεχνικά ζητήµατα.
Για πολλούς γονείς αυτό σήµαινε συχνές διακοπές της εργασίας για τη στήριξη των παιδιών, ενώ,
ακόµα και όταν αυτά τα προβλήµατα επιλύονταν, δεν υπήρχε η δυνατότητα χρήσης του διαδικτύου για εργασία, διότι το εύρος της σύνδεσης δεν επαρκούσε. Προκειµένου να αντιµετωπιστούν
αυτά τα τεχνικά προβλήµατα, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων έλαβε την απόφαση να
οργανώσει τη διδασκαλία σε δύο βάρδιες: τα µαθήµατα του γυµνασίου και του λυκείου πραγµατοποιούνταν το πρωί, ενώ των δηµοτικών και των νηπιαγωγείων µετά το µεσηµέρι, ενώ υπήρχαν
ασύγχρονα µαθήµατα τις πρωινές ώρες στην τηλεόραση για παιδιά δηµοτικού. Αυτή η απόφαση
είχε τραγικές συνέπειες για τη ζωή των εργαζόµενων γονιών –και κυρίως των µητέρων– καθώς
η φροντίδα τις πρωινές ώρες συνέπιπτε µε το εργασιακό ωράριο. Για πολλούς γονείς, αυτό είχε
ως αποτέλεσµα να αναγκάζονται να παίρνουν δύσκολες αποφάσεις σχετικά µε την κατανοµή του
χρόνου φροντίδας και εργασίας, οι οποίες οδηγούσαν σε υπερβολική κούραση, ανικανότητα
συγκέντρωσης στην εργασία, αλλά και ανεπαρκή φροντίδα.
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Γενικότερα, ο σχεδιασµός των πολιτικών για την αναστολή της διά ζώσης διδασκαλίας και
το άνοιγµα των σχολείων αγνόησε την ανάγκη συµφιλίωσης επαγγελµατικής και οικογενειακής
ζωής. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι δραστηριότητες των ολοήµερων σχολείων, που είναι κοµβικές
για τη στήριξη της εργασίας πλήρους απασχόλησης, ανεστάλησαν για το µεγαλύτερο µέρος του
έτους, οδηγώντας σε µια σηµαντική οπισθοδρόµηση όσον αφορά τις πολιτικές για ισότητα των
φύλων. Τον Μάιο του 2020, τα σχολεία άνοιξαν για σύντοµο χρονικό διάστηµα, αλλά οι µαθήτριες/-τές παρακολουθούσαν µόνο λίγες ηµέρες την εβδοµάδα µαθήµατα, καθώς χωρίστηκαν σε
δύο οµάδες και µόνο η µισή τάξη µπορούσε να κάνει διά ζώσης µαθήµατα, ενώ η υπόλοιπη τάξη
τα έκανε διαδικτυακά. Κατά τη διάρκεια του 2021 τα σχολεία παρέµειναν κλειστά για το µεγαλύτερο µέρος της σχολικής χρονιάς. Τα ελληνικά σχολεία έκλεισαν για πολύ πιο παρατεταµένα διαστήµατα σε σχέση µε άλλα κράτη µέλη. Επιπλέον, στην Ελλάδα δεν υπήρχαν ανοικτά σχολεία για
να βοηθηθούν οι εργαζόµεννοι γονείς που παρείχαν υπηρεσίες πρώτης γραµµής. Οι µοναδικές
δοµές που παρέµειναν ανοιχτές ήταν οι δοµές φροντίδας ατόµων µε αναπηρίες, που συνέχισαν
να λειτουργούν παρά τις δυσκολίες.
Επιπλέον, το κλείσιµο των σχολείων έδωσε αφορµή για τη ρατσιστική αντιµετώπιση παιδιών
που διαµένουν σε στρατόπεδα και δοµές φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, των οποίων η πρόσβαση
στην εκπαίδευση διακόπηκε εντελώς (AIDA and ECRE, 2020). Αυτό συνεχίστηκε και σε περιόδους κατά τις οποίες τα σχολεία άνοιξαν για τα υπόλοιπα παιδιά στην Ελλάδα, εξαιτίας της αναστολής εξόδου που εφαρµόστηκε σε πολλά από τα κέντρα αυτά, ιδιαίτερα το ΚΥΤ. Πέρα από την
καταπάτηση του δικαιώµατος των παιδιών αυτών στην πρόσβαση στην εκπαίδευση (Συνήγορος
του Πολίτη, 2021), οι γονείς τους, που αποτελούν µια ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία, αντιµετώπισαν και συνεχίζουν να αντιµετωπίζουν έντονα προβλήµατα συµφιλίωσης επαγγελµατικής και
οικογενειακής ζωής, τα οποία εµποδίζουν την πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας και την κοινωνική τους ένταξη στις τοπικές κοινωνίες. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ιδιαίτερη σηµασία να αναλογιστούµε τις διαθεµατικές διαστάσεις της φροντίδας και της συµφιλίωσης επαγγελµατικής και
οικογενειακής ζωής.
Παρόλο που το ζήτηµα των κλειστών σχολείων άγγιξε έναν µεγάλο αριθµό εργαζοµένων,
κυρίως γυναικών, στον δηµόσιο λόγο δεν συζητήθηκε ευρέως. Υπήρξε έντονη κριτική από συλλόγους διδασκόντων και γονέων για την παρατεταµένη περίοδο κλεισίµατος και εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης που εφαρµόστηκε στην Ελλάδα, ακόµη και σε περιόδους που τα κρούσµατα µόλυνσης από τον κορονοϊό ήταν σχετικά χαµηλά, η οποία όµως εστίασε κυρίως στις ψυχολογικές επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών και όχι των γονιών. Αυτή η αποσιώπηση του ζητήµατος στον
δηµόσιο λόγο στην Ελλάδα έρχεται σε αντίθεση µε την ορατότητα των ζητηµάτων της συµφιλίωσης
επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής στη διάρκεια της πανδηµίας σε άλλα κράτη µέλη της ΕΕ.
Σχετίζεται δε άµεσα µε την κατακλυσµική επίδραση του κινήµατος me too, το οποίο κυριάρχησε
στις φεµινιστικές διεκδικήσεις, πρακτικές και συζητήσεις στην περίοδο της πανδηµίας.
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5. Συµπεράσµατα: Η κρίση του κορονοϊού ως αφορµή οπισθοδρόµησης της
ισότητας των φύλων στην Ελλάδα
5.1 Η οικονοµική κρίση
Η κρίση του κορονοϊού στην Ελλάδα ήρθε µετά από µια περίοδο οικονοµικής κρίσης, η οποία ανέτρεψε τα στερεότυπα για τις έµφυλες σχέσεις εξουσίας. Παρόλο που υπήρχαν έντονες πιέσεις για
επιστροφή των γυναικών σε παραδοσιακούς ρόλους µητέρων και φροντιστριών, παρατηρήθηκε
ανθεκτικότητα ως προς τη συµµετοχή τους στην απασχόληση. Παρά τη ραγδαία αύξηση της ανεργίας και της επισφάλειας, υψηλά ποσοστά γυναικών παρέµειναν ενεργές είτε ως εργαζόµενες είτε
αναζητώντας εργασία (Καραµεσίνη και Rubery, 2015). Αυτή η εµµονή ανέδειξε ότι, σε αντίθεση
µε άλλες κρίσεις, η οικονοµική κρίση δεν κατάφερε να ανατρέψει τα κεκτηµένα της ισότητας των
φύλων που είχαν εµπεδωθεί µέσω των εργασιακών και καθηµερινών πρακτικών κυρίως και όχι
τόσο των επίσηµων νοµικών ρυθµίσεων και πολιτικών. Παρ’ όλα αυτά, οι γυναίκες που παρέµειναν ή πρωτοµπήκαν στην αγορά εργασίας την περίοδο της κρίσης αντιµετώπισαν τη διεύρυνση
της επισφάλειας. Σύµφωνα µε µια σχετική ανάλυση, ακόµα και οι γυναίκες που επέστρεφαν στη
φροντίδα –είτε στο πλαίσιο της οικογένειάς τους είτε της κοινότητάς τους µέσω δράσεων αλληλεγγύης– το έκαναν περισσότερο από επιλογή που δήλωνε ευαλωτότητα, αλλά συγχρόνως και
άρνηση αποδοχής της επισφάλειας στην αγορά εργασίας ως δεδοµένης (Daskalaki et al., 2021).
Εξαιτίας των φιλελεύθερων πολιτικών που εφαρµόστηκαν την περίοδο εκείνη, ήδη επικρατούσε ευρύτερη «κρίση φροντίδας» στην υγειονοµική περίθαλψη, που ήταν αποτέλεσµα, όπως
στα περισσότερα κράτη µέλη του Παγκόσµιου Βορρά, της υποχώρησης του κράτους πρόνοιας
εξαιτίας των πολιτικών λιτότητας που εφαρµόστηκαν στο πλαίσιο των µνηµονίων (Frazer, 2016·
Mezzadri et al., 2020). Εντούτοις η κρίση αυτή δεν επηρέασε τόσο αρνητικά τη συµφιλίωση της
επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής στην Ελλάδα, καθώς τόσο οι γονικές άδειες όσο και οι
δοµές φροντίδας παιδιών διευρύνθηκαν κυρίως επειδή δόθηκε έµφαση στις κοινωνικές πολιτικές στο δηµογραφικό έλλειµµα και στην αύξηση της παιδικής φτώχειας (Καραµεσίνη, 2021).
Παρόλο που η ενσωµάτωση του φύλου στην περίπτωση των πολιτικών αυτών έγινε µε κίνητρο
την επιστροφή σε πιο παραδοσιακούς ρόλους των γυναικών, ως µητέρων που αναπαράγουν το
έθνος και ως γεννηµένων από τη φύση τους να φροντίζουν, αναπτύχθηκαν παράλληλα και προσπάθειες να ενισχυθεί η συµµετοχή των ανδρών στη φροντίδα µέσω της διεύρυνσης των αδειών
πατρότητας, κυρίως λόγω πιέσεων της ΕΕ για εναρµόνιση µε το σχετικό πλαίσιο.

5.2 Η υγειονοµική κρίση
Σε αντίθεση µε την οικονοµική κρίση, όµως, οι πολιτικές για την αντιµετώπιση της πανδηµίας στην
Ελλάδα είχαν ιδιαίτερα αρνητικά αποτελέσµατα για την ισότητα των φύλων. Για τις περισσότερες
γυναίκες, η επιστροφή στη φροντίδα δεν ήταν µια απόφαση που σχετιζόταν µε την άρνηση συµµετοχής στην επισφάλεια που κυριαρχούσε στην αγορά εργασίας, ενώ τα κινήµατα αλληλεγγύης
που έδωσαν κοινωνικό νόηµα και αξία στη φεµινιστική έννοια της φροντίδας την περίοδο της οικονοµικής κρίσης ατόνησαν στη διάρκεια της υγειονοµικής κρίσης λόγω της απαγόρευσης του συγχρωτισµού. Στον τοµέα της συµφιλίωσης της επαγγελµατικής και οικογενειακής ζωής, το κλείσιµο
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των δοµών φροντίδας και ο εγκλεισµός δηµιούργησαν τις συνθήκες για να επικρατήσουν έστω
και εφήµερα οπισθοδροµικές αντιλήψεις για τον ρόλο των γυναικών ως µητέρων και ως µη αµειβόµενων υπεύθυνων για τη φροντίδα, στις οποίες ήταν δύσκολο να υπάρξουν µαζικές αντιστάσεις.
Οι επίσηµες πολιτικές βασίστηκαν και έθεσαν στόχους που ώθησαν τις γυναίκες κυρίως να
εργάζονται από το σπίτι προκειµένου να συνδυάζουν τη φροντίδα της οικογένειας µε την επαγγελµατική εργασία. Η διάσταση του φύλου όχι µόνο δεν ενσωµατώθηκε στις πολιτικές για τη
συµφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής, αλλά επικράτησαν συντηρητικά στερεότυπα σχετικά µε τον ρόλο των γυναικών ως µητέρων που φροντίζουν ανιδιοτελώς τους δικούς
τους ανθρώπους, τα οποία υπερτονίζουν τη συµφιλίωση της επαγγελµατικής και οικογενειακής
ζωής ως ένα ζήτηµα που αφορά αποκλειστικά τις γυναίκες και τις ετεροκανονικές οικογένειες.
Αυτή η λογική της ενσωµάτωσης του φύλου µε µέτρα που ενέχουν έµφυλη προκατάληψη δεν
είναι φυσικά κάτι νέο, αλλά το συναντάµε ιστορικά ως κυρίαρχο στοιχείο της ανάπτυξης των σχετικών πολιτικών. Πριν την πανδηµία, η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων µετονοµάστηκε
σε Γενική Γραµµατεία ∆ηµογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Με
βάση τη λογική αυτή, η κυβέρνηση ανακοίνωσε στο Πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την
αντιµετώπιση του κορονοϊού στις 27.7.2020 ότι θα ξεκινήσει πιλοτικά ένα νέο έργο µε τον τίτλο
«Νταντάδες της γειτονιάς» για τις εργαζόµενες µητέρες στην Ελλάδα. Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), µέσω του οποίου θα δηµιουργηθεί
ένα «µητρώο επιµελητών/-τριών» πιστοποιηµένων φροντιστών/-στριών και στη συνέχεια θα εκδοθούν κουπόνια για οικογένειες προκειµένου να προσλάβουν νταντάδες, οι οποίες θα εργάζονται
είτε στο σπίτι τους ή στο σπίτι των γονέων (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
2022). Αφορά δε τη στήριξη των µητέρων βρεφών ηλικίας από δύο µηνών έως δυόµισι ετών
και την ενίσχυση της απασχόλησης των άνεργων γυναικών που θα απασχοληθούν ως νταντάδες.
Σκοπός του είναι, όπως υποστήριξε το σχετικό δελτίο Τύπου, να αποτρέψει τις µητέρες από το
να εγκαταλείπουν τη δουλειά τους προσωρινά ή µόνιµα για να φροντίσουν τα παιδιά τους. Όπως
είχε γίνει ήδη σαφές και µε τη µετονοµασία της ΓΓΙΦ, αποκλειστικός στόχος της δράσης ήταν οι
µητέρες και η µείωση του δηµογραφικού ελλείµµατος. Όπως υποστήριξε η Γενική Γραµµατέας:
Προσωπικά, δεν γνωρίζω καµία νέα µαµά που να µην ανησυχεί για το πού θα αφήσει το
παιδί της, µετά την άδεια µητρότητας. Τα παιδιά µου έχουν µεγαλώσει αλλά δεν µπορώ
να ξεχάσω, όταν ήταν στη βρεφική ηλικία και έπρεπε να επιστρέψω στην εργασία µου,
το άγχος και την ψυχολογική πίεση. Ταυτόχρονα, είδα πολλές γυναίκες στο περιβάλλον
µου να εγκαταλείπουν την εργασία τους ή τις φιλοδοξίες τους, όταν έγιναν µητέρες. Αρκετές από αυτές δεν γύρισαν ποτέ στον επαγγελµατικό στίβο, αν και είχαν τα προσόντα για
να κάνουν καριέρα. Θα ήθελα οι νεότερες γενιές γυναικών να έχουν τη δυνατότητα να
κάνουν και καριέρα και οικογένεια, αν το θέλουν, και να µη χρειάζεται να επιλέξουν ένα
από τα δύο (Συρεγγέλα, 2020).
Η ανακοίνωση αυτή έγινε εν µέσω της πανδηµίας, όταν δεν µπορούσε ακόµα να εφαρµοστεί,
εξαιτίας των περιορισµών της καραντίνας για την αποφυγή της διάδοσης του ιού. Όµως το 2022,
µε την άρση της καραντίνας, ανακοινώθηκε ότι θα αρχίσει να εφαρµόζεται πιλοτικά σε συγκεκριµένους δήµους προκειµένου να επεκταθεί σταδιακά σε όλη την επικράτεια.
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Υιοθετώντας έµφυλα στερεότυπα και πρότυπα για τη µητρότητα και αποσιωπώντας τον ρόλο
των πατέρων στη φροντίδα, η προσέγγιση αυτή εγγράφεται σε µια ευρύτερη συντηρητική στροφή
προς την αντιµετώπιση των ζητηµάτων της ισότητας των φύλων, σαν να αφορούν αποκλειστικά
και µόνο τη διευκόλυνση των γυναικών να επιτελέσουν τα παραδοσιακά τους καθήκοντα. Επιπλέον, αγνοούνται οι διαθεµατικές διαστάσεις της γονεϊκότητας και ιδιαίτερα πώς η κοινωνική
τάξη, η ηλικία, η µεταναστευτική προέλευση και το φύλο καθιστούν κάποια σώµατα µη αµειβόµενων φροντιστριών ως πιο ευάλωτα. Γίνεται έτσι αντιληπτό µε ποιους τρόπους η ενσωµάτωση
της ισότητας των φύλων στις κοινωνικές πολιτικές διολισθαίνει στη διάρκεια της πανδηµίας σε
στόχους που κάθε άλλο παρά φεµινιστικοί είναι. Και αυτό το βλέπουµε όταν περνάµε από την
ουσιαστική ισότητα των φύλων στην ενίσχυση της µητρότητας των Ελληνίδων για την αντιµετώπιση του δηµογραφικού ελλείµµατος. Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει ένα κενό το οποίο θα µπορούσε
να καλυφτεί από τη διεύρυνση της ατζέντας και των διεκδικήσεων των φεµινιστικών κινηµάτων,
για να συµπεριλάβουν παράλληλα µε την έµφυλη βία και ζητήµατα συµφιλίωσης επαγγελµατικής,
οικογενειακής και προσωπικής ζωής.
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